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 ديپلماسي ترانزيتي
 ايران- روسيه شتاب گرفت

 دو اتفاق
 براي كاهش قيمت كاالها 

 كريدور شمال- جنوب تا پيش از تكميل راه آهن رشت- آستارا 
به صورت حمل و نقل تركيبي راه اندازي مي شود

 آيا قيمت كاالهاي اساسي 
با روند نزولي شدن قيمت دالر كاهش پيدا مي كند؟

يادداشت- 1

يادداشت- 2

سال هاي دور از بازارهاي نفتي

تنش زدايي و منافع ملي

بعد از اظهارات روز گذش��ته 
وزير نفت در خصوص بهبود 
وضعيت فروش نفت ايران و 
پس از آن افتت��اح پروژه هاي 
تازه نفتي، جوي از خوشبيني 
در افكار عمومي درخصوص 
اقتص��ادي  چش��م انداز 
كش��ورمان ايجاد ش��ده كه 
در ص��ورت برنامه ري��زي معقول مي تواند بخش��ي از 
مش��كالت اقتصادي كشور را پوش��ش دهد. واقع آن 
اس��ت كه هيچ كس بهتر از وزارت نفت و شركت ملي 
نفت ايران از اِلمان ها و مطالبي ك��ه مربوط به فروش 
نفت در بازارهاي بين المللي است، آگاه نيست، چراكه 
اين س��اختارهاي اجرايي و اقتصادي به ابعاد و زواياي 
گوناگون اين بازار احاطه دارند و زير و ب��م اين بازار را 
ادامه در صفحه 3 مي شناسند.  

در ابت��دا باي��د به اي��ن نكته 
اش��اره كنم كه من متخصص 
و تحليلگ��ر اقتصاد سياس��ي 
نيس��تم و آنچ��ه در خصوص 
پساترامپيس��م  تح��والت 
مط��رح مي كن��م، در ح��وزه 
مسائل روابط بين الملل است. 
البته رمزگش��ايي از تحوالت 
بين المللي به نوعي مي تواند دورنمايي از احتماالتي كه 
ممكن است در صحنه اقتصادي بروز كند نيز ارايه  كند. 
در وهله نخس��ت، حضور بايدن در كاخ سفيد واكنشي 
مثبت به فضاي مخربي است كه در دوران ترامپ در فضاي 
اقتصاد و روابط بين الملل ايجاد شده بود. البته اين فضاي 
مثبت بدون پش��توانه هاي واقعي اقتصادي نمي تواند در 
بلندمدت باقي بماند. واقع آن است كه مهم ترين مشكل 
ادامه در صفحه 7 جهان در دوران ترامپ اين بود كه ... 

نرسي قربان

يوسف مواليي

الياس نادران: ساختار بودجه را تغيير داديم

 »تعادل« وضعيت بازارسرمايه
 طي هفته اي كه گذشت را بررسي مي كند

به بهانه درگذشت همكاري كه درد را خوب مي شناخت

   افشين اميرشاهي ، نرگس جودكي، مهدي افروزمنش و  داوود پنهاني
  از دردها،استرس ها، افسردگي ها،غم نان،تهديد ها  و عدم امنيت شغلي 

خبرنگاران اجتماعي مي گويند

بررسي اليحه بودجه 1400 به حساس ترين روزهاي 
خود رس��يده و هرچه نظرات مجلس در كميسيون 
تلفيق به سمت نهايي شدن حركت مي كند، به نظر 
مي رسد اختالفات ميان پاس��تور و بهارستان نيز به 
اوج خود مي رسد. موج جديد اختالفات ميان دو قوه 
از زماني آغاز شد كه مجلس نرخ ارز مدنظر دولت در 

بودجه را با تغييرات اساس��ي مواجه كرد و بر خالف 
نظر دولت كه هم ارز 4200 توماني را پيش بيني كرده 
بود و هم نرخ تسعير را 11 هزار و 500 تومان قرار داد، 
مجلس از نرخ 17 هزار و 500 توماني صحبت كرد و به 
اين ترتيب مبناي درآمدهاي پيش بيني شده دولت را 
صفحه 2 را بخوانيد تغيير داد.  

مجلس از بودجه 
چه مي خواهد؟

نزول زمستاني بازارسرمايه

ما روزنامه نگاراجتماعي هستيم

 زنگنه : ما داغ صفر شدن صادرات نفت را
 به جگر ترامپ گذاشتيم

در دوران تحريم باالترين ركورد صادرات 
فرآورده نفتي را داشتيم

داغ صادراتي

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

يادداشت-8 يادداشت-7 يادداشت-6

سياست هاي بانك مركزي 
مانع عمده كاهش قيمت ارز

عدم تحقق انتظارات بورس 
مساوي با عرضه بيشتر

بودجه و واقعيت هاي 
اقتصادي

چشم انداز بودجه و بورس پازل مغفول خاموشي ها روزنامه نگاران در معرض آسيب

آقاي همتي، رييس كل بانك 
مركزي در اظهارات اخير خود 
اعالم كرده ك��ه اگر ما نبوديم 
و سياست هاي بانك مركزي 
نبود در سه سال اخير قيمت 
دالر به 50 هزار تومان و بيشتر 
مي رس��يد و عده اي خ��ود را 
آماده كرده بودن��د كه دالر به 
50 هزار تومان برسد و ما مانع افزايش قيمت دالر شديم! 
در پاس��خ بايد گفت كه اگر سياست هاي بانك مركزي 
موثر بوده چه دليلي براي سه شوك ارزي در سال هاي 
97 و 98 و 99 وجود داش��ته اس��ت؟ چرا در تمام طول 
تاريخ ايران، چند ش��وك عمده ارزي داشته ايم و در اين 
سه سال اخير هر سال يك شوك ارزي داشته ايم؟ اتفاقا، 
عده اي از كارشناسان در مقابل اين نظرات آقاي همتي 
معتقدند كه سياست هاي بانك مركزي در ماه هاي اخير 
مانع كاهش قيمت دالر بوده است و برخي مسووالن در 
حال حاضر به دنبال آن هستند كه قيمت دالر همچنان 
باال باقي بماند تا بورس سقوط نكند و صادرات سودآور 
باشد و....زيرا بر اس��اس متغيرهاي اقتصادي و تحوالت 
اخير، در حال حاضر دليلي براي باال ماندن قيمت دالر 
ادامه در صفحه 2 وجود ندارد و ... 

انتظ��ار اف��راد كم تجرب��ه و 
بي تجربه كه سال جاري پس 
از فراخوان هاي گس��ترده به 
بورس وارد ش��دند، نسبت به 
بورس خيلي زي��اد و بيش از 
اندازه اس��ت به خصوص آنكه 
بازده��ي گس��ترده اي را در 
ابتداي سال مشاهده كردند. 
مهم ترين عامل در بورس قيمت دالر اس��ت و بر اساس 
گفته هاي رسمي مس��ووالن كش��ور، تا حدودي افت 
محس��وس دالر را همه انتظار دارند و برنامه ريزي شده 
اس��ت تا 15 هزار تومان كاهش پيدا كند. اگر قرار باشد 
دالر از 22 ه��زار تومان به 15 ه��زار تومان كاهش پيدا 
كند، مسلما شاهد اصالح بيشتر در بورس خواهيم بود. 
در حال حاضر P/E ش��ركت ها به طور متوسط 20 است 
و علي رغم كاهش از تيرماه كه ۳4 بوده است اما تناسب 
معقول و مناسبي نسبت به اين بازدهي وجود ندارد. اگر 
يكس��ري از متغيرهاي اثرگذار مانند پيش بيني تورم يا 
رشد اقتصادي و برقراري مراودات اقتصادي و بين الملل 
و ورود ارز به داخل كش��ور و ايجاد سهولت براي بخش 
توليد و صنعت در نظر گرفته مي ش��د، P/E شركت ها 
ادامه در صفحه 2 توجيه پذير بود. 

ط��ول  در  اي��ران  اقتص��اد 
سال هاي گذش��ته همواره با 
معض��ل ش��عار و برنامه هاي 
ب��وده  غيراجراي��ي مواج��ه 
اس��ت. اينكه افرادي براي به 
دس��ت آوردن كرسي قدرت 
شعار بدهند كه قرار است در 
مدت��ي كوتاه، بخ��ش مهمي 
از مشكالت كش��ور را حل كنند، نه تنها از واقعيت ها به 
دور اس��ت كه در عمل اين طرح ها بارها باعث تش��ديد 
مشكالت نيز شده اند. اينكه  صرفا از اقدامات دولت انتقاد 
كنيم و به مشكالت  بپردازيم اما واقعيت ها را نبينيم، جز 
برهم زدن جو كشور و بازگشت به شعارهاي غيرعملياتي 
نتيجه ديگري ندارد.  اقتصاد ايران در طول س��ه س��ال 
گذش��ته با تحريم هاي همه جانبه امريكا مواجه بوده و 
همين مساله دسترسي دولت به درآمدهاي ارزي و نفتي 
را به ش��دت كاهش داده و همين موضوع اداره كشور را 
دش��وار كرده اس��ت. هرچند در اين ترديدي نيس��ت 
كه اگر از قبل اصالحات س��اختاري صورت مي گرفت 
كه وابس��تگي به نفت كاهش پيدا مي كرد، بخش��ي از 
مشكالت امروز ديده نمي شد اما به هر حال واقعيت هاي 
ادامه در صفحه 7 فعلي را نمي توان تغيير داد. 

در ش��رايطي كه روند بررسي 
رديف ه��ا و اع��داد و ارق��ام 
بودجه در كميس��يون تلفيق 
همچنان ادامه دارد، بسياري از 
تحليلگران به دنبال رمزگشايي 
از احتماالتي هستند كه ممكن 
اس��ت بودج��ه )و متعاقب آن 
س��اير بازارهاي اقتص��ادي( با 
آنها مواجه ش��ود. از س��وي ديگر معادالت بورس كشور 
نيز بيشتر از قبل پيچيده ش��ده و به نظر مي  رسد عوامل 
سياس��ي و رفتاري تعيين كننده  روند حركتي بورس در 
چند ماه آينده باشد. نقدينگي پارك ش��ده در بيرون از 
بازار، فعال بازار ديگري را انتخاب نكرده است و منتظر اتمام 
گروكشي دولت و مجلس است تا اين دو قوه به يك اجماع 
درخصوص آينده  اقتصاد كش��ور برسند. مجلس نگران 
ايجاد بدهي براي دولت آينده است و دولت دوازدهم نيز 
به دنبال سر و سامان دادن به نماگرهاي اقتصادي مانند 
نرخ ارز و تورم و... است و سعي دارد دوره  دوم را با خاطره اي 
خوش تمام كند. به نظر من دولت بازي دالر را تمام كرده 
و بقيه صحبت ها در خصوص ريزش سريع دالر به كمتر 
از محدوده 20الي 21هزار تومان چندان قابل اعتنا و اتكا 
نيست.  ادامه در صفحه 3

»ب��رق« و »گاز« دو قل��وي 
س��رد  روزه��اي  افس��انه اي 
زمستان نه تنها در ايران كه در 
عراق، تركيه، ارمنستان و ساير 
كشورها هس��تند. آنچنان كه 
وارونگي و آلودگي هوا، همزاد 
زمس��تان هاي تهرانند. از اين 
رو هيچگاه مانند دي ماه سال 
جاري درباره برق، گاز، مازوت، گازوييل، وارونگي و آلودگي 
هوا و البته »بيت كوين« در رسانه هاي كشور مطلب نوشته 
نشد و اين مسائل در محافل گوناگون بازتاب نيافت. دي 
ماه البته ركورد ديگري را هم ثبت ك��رد و آن آلوده ترين 
ماه طي 10 سال گذش��ته بود كه در نوع خود قابل توجه 
اس��ت. در البه الي بحث ها و گزارش ها، داليل متعددي 
براي آلودگي هواي دي ماه س��ال جاري برش��مرده شد، 
اما مهم ترين آنها استفاده از سوخت مازوت يا گازوييل پر 
گوگرد در نيروگاه هاي برق به دليل افت فشار گاز نيروگاه ها 
بود. البته هيچ كدام از اي��ن داليل هم به ضرس قاطع و به 
صورت يكپارچه از سوي مسووالن تاييد يا تكذيب نشد. اما 
دو نكته مشخص بود كه پيش از افزايش آلودگي هوا در دي 
ماه بايد برنامه ريزان و تصميم سازان وزارتخانه هاي نيرو و 
ادامه در صفحه 5 نفت پيش بيني مي كردند و ... 

وقعي صحبت از فشار مضاعف 
بر روزنامه نگاران اجتماعي در 
ايران مي ش��ود، بهتر است اول 
به اين موضوع اشاره كنيم كه در 
كشورهاي پيشرفته در زمينه 
رس��انه و روزنامه كه مخاطبان 
حرفه اي دارند چ��ه اتفاقي رخ 
مي دهد؟ در اين گونه كشورها 
عموما جامعه هدف روزنامه نگاران به  طور جدي به رسانه و 
روزنامه توجه مي كنند. روزنامه نگاراني كه در اين جوامع در 
مورد مسائل و معضالت اجتماعي كار مي كنند، نتايج كار 
خود را به اشكال مختلف مي بينند. اول توده هاي مخاطب 
هستند كه واكنش نشان مي دهند و واكنش ها به شكل 
مطالبات اجتماعي از پايين ترين س��طوح آغاز مي شود و 
تا باالترين س��طوح كه مجالس قانونگ��ذاري، دولت ها و 
وزارتخانه ها هست، مي رسد.  در واقع وقتي افكار عمومي به 
اين اخبار و گزارش ها واكنش نشان مي دهد، مسووالن هم 
ناگزير با پاسخگويي مي شوند. آنها مجبورند به پرسشگري 
جامعه پاسخ بدهند در غير اين صورت يا بايد استعفا كنند 
يا از كار بركنار مي شوند. اما جامعه هدف ديگري كه به اين 
اخبار و گزارش ها واكنش نش��ان مي دهد، سازمان هاي 
ادامه در صفحه 7 مردم نهادي است كه ... 

نرگس رس�ولي | تنها چن��د روز از خداحافظي دونالد 
ترامپ ازكاخ س��فيد و ورود تيم جديد رياس��ت جمهوري 
امريكا مي گذرد كه بيژن نامدار زنگنه ش��يخ الوزراي نفتي 
ايران از ركوردزني اي��ران در ص��ادرات فرآورده هاي نفتي 
خبر داده اس��ت. صادراتي كه رييس جمهور سابق امريكا 
شمشيرش را براي صفر رساندن آن حسابي تيز كرده بود 
و حاال رسما در آس��تانه روزهاي نبودش استارت شكست 
طرح هاي��ش نيز زده ش��ده اس��ت. به گفته بي��ژن زنگنه 
شيخ الوزراي نفتي ايران؛ دش��من ما به دنبال نابودي مان 
بود، اما ما در همين دوران باالترين ركورد صادرات فرآورده 
نفتي را داشتيم.ما داغ صفر شدن صادرات نفت را به جگر 
ترامپ گذاشتيم. ترامپ و پمپئو به زباله دان تاريخ پيوستند، 
اما ما زنده ايم و با اميد بيشتر براي ساختن كشورمان تالش 
خواهيم ك��رد. در دوران تحريم باالترين رك��ورد صادرات 
فرآورده نفتي را داش��تيم. وي افزود: ب��ه وضع كنوني قانع 
نيستم، ش��ركت هاي ايراني بايد تالش كنند صاحب برند 
شوند. وي اين اظهارات را در آيين گشايش رسمي بيست 
و پنجمين نمايش��گاه نفت، گاز، پااليش و پتروش��يمي 
عنوان كرد، البته چند هفته پي��ش بود كه وقتي انتقاداتي 
در مورد مصرف مازوت نيروگاه ها به وجود آمد تلويحا اين 
موضوع را عنوان كرده و گفته بود كه در ش��رايط صادرات 
مازوت و فرآورده هاي نفتي هستيم. هر چند كه وزير نفت 
صحبتي در مورد ريز ص��ادرات فرآورده هاي نفتي نكرد اما 
برخي آمارهاي فراخورزماني اعالم ش��ده نش��ان مي دهد 
فرآورده هاي نفتي جاي خ��ود را در ص��ادرات باز كرده اند 
و طرح هاي فروش بنزين توانس��ته اس��ت ب��ه خوبي آمار 
صادراتي ايران را جابه جا كند. مهرم��اه بود كه خبرگزاري 
رويترز خبري منتشر كرده كه براساس آن، صادرات نفت 
ايران در ماه س��پتامبر به ميزان روزانه يك ميليون و 500 
هزار بشكه رسيده بود. عددي كه نشان دهنده افزايش دو 
برابري صادرات نفت ايران نسبت به ماه آگوست است. اين 
در حالي است كه در سال گذشته اين رسانه اعالم كرده بود 
صادرات نفت ايران به كمتر از 500 هزار بشكه رسيده است. 
گرچه صادرات نفت ايران تا قب��ل از خروج امريكا از برجام 
چيزي حدود 2/5 ميليون بش��كه در روز ب��ود، اما با خروج 
امريكا از برجام و اعمال دوباره تحريم ها ميزان اين صادرات 
از سال 2018 روندي كاهشي به خود گرفت. در اين ميان 
ايران همواره با دور زدن تحريم ها جريان صادرات نفت خود 
را حفظ كرده اس��ت. طبق اطالعات ش��ركت تنكرتركرز، 
صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر افزايش يافته و بين 400 
هزار تا 1.5ميليون بشكه در روز قرار دارد. سمير مدني، يكي 
از موسسان اين شركت با اش��اره به افزايش صادرات نفت 
ايران گفته ما ش��اهد صادرات روزانه 1.5ميليون بشكه اي 
نفت خام و ميعانات گازي در ماه ج��اري ميالدي بوده ايم. 
اين رشد در يك سال و نيم گذشته بي سابقه بوده است. در 
همان زمان صحبت هاي ام��روز وزير نفت به گونه اي ديگر 
اعالم شده بود اما تاييد نشد تا اينكه امروز شيخ الوزرا آن را 
نقطه قوت بازي نفتي ايران خواند. رويت��رز در همان زنان 
نوشته بود، اين مقدار صادرات دو برابر صادرات ايران در ماه 
آگوست اس��ت كه حدود 11درصد از آن به نفت خام فوق 
سبك يا ميعانات گازي اختصاص دارد. ايران در ماه آگوست 
بين ۳00 هزار تا 750 هزار بشكه صادرات نفت در روز داشته 
است. اطالعات شركت تنكرتركرز كه با رديابي نفتكش ها 

و ذخاير نفتي حاصل ش��ده نش��ان مي دهد حدود نيمي 
از صادرات ايران توس��ط نفتكش هاي خارجي و از طريق 
انتقال كشتي به كشتي انجام مي شود. به اين ترتيب، تعيين 
مقاصد نهايي آنها براي تحريم كنندگان بسيار سخت است. 
همچنين براساس گزارش منتشرش��ده از سوي موسسه 
مش��اور نفت و گازFGE، در مهرماه سال جاري عنوان شد 
كه، ميزان درآمد ايران از صادرات بنزين در 1۳ ماه گذشته 
حدود 75/ 1 ميليارد دالر تخمين زده شده است. عالوه بر 
اين، ميزان ص��ادرات ايران از مارس تا آگوس��ت 2020 به 
200هزار بشكه در روز رسيده است كه قابل مقايسه با رقم 
110هزار بش��كه صادرات روزانه در بازه آگوست 2019 تا 
آگوست 2020است.اين در حالي اس��ت كه ايران از سال 
  FGE .1۳97 ب��ه صادركننده بنزين تبديل ش��ده اس��ت
احتمال مي دهد تا پايان سال زير س��ايه افزايش تقاضاي 
داخلي بنزين، از ميزان صادرات اين كاال كاسته شود. ايران 
براي دهه ه��ا واردكننده خالص بنزين بوده اس��ت. اما اين 
ش��رايط پس از افزايش توليد بنزين با وارد مدار شدن هر 
سه فاز پااليشگاه ۳۶0 هزار بشكه اي ستاره خليج فارس، با 
چرخش به سمت صادرات بنزين تغيير كرد و از سال 97 به 
اين سو نه تنها خريد بنزين از خارج قطع شد، بلكه صادرات 
بنزين به بازار نيز پا گرفت. اما اين تنها بهره برداري از ستاره 
خليج فارس و تالش براي افزايش توليدات آن در قالب فاز 
چهارم )كه به شكل مجازي و با افزايش ظرفيت توليد سه 
فاز فعلي رقم خورد( نبود كه فرصت ص��ادرات بنزين را در 
اختيار ايران قرار داد، زيرا اگر در آبان 98 گام دشوار مديريت 
مصرف سوخت برداشته نمي شد، كشورمان براي ورود به 
باشگاه صادركنندگان بنزين همچنان با مانعي به نام »رشد 
مصرف داخلي بنزين« مواجه بود. ميزان درآمد ارزي حاصل 
از صادرات بنزين ايران در پنج ماه نخست سال جاري پيش 
از اين از سوي مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك ايران 
يك ميليارد دالر عنوان ش��ده بود. اين رقم ب��راي 1۳ ماه 
گذشته، در گزارش شركت مشاوره نفت و گاز FGE، به طور 
ميانگين 75/ 1 ميليارد دالر تخمين زده ش��ده اس��ت. در 
اين گزارش اشاره شده كه ايران موفق شد از نوامبر 2018 
واردات بنزين را متوقف كند. پس از آن با افزايش ظرفيت 
توليد فازهاي ستاره خليج فارس كه معادل يك فاز مجازي 
است، مازاد عرضه بنزين ايران در طول 2019 با رشد همراه 
شد. اين تحوالت باعث ش��د ايران براي نخستين بار بعد از 
انقالب سال 57، در آگوست 2019 به صادركننده خالص 
بنزين تبديل شود. در گزارش FGE تاكيد شده در اين زمان 
توليد بنزين ستاره خليج فارس به اوج خود رسيده و روي 
250 هزار بش��كه در روز قرار گرفته بود. اين ميزان بسيار 
باالتر از ظرفيت اس��مي 225 هزار بش��كه اي در روز توليد 
بنزين ستاره خليج فارس است. از نگاه كارشناسان توليد با 
حداكثر توان، نياز به تعميرات اساسي ساالنه در پااليشگاه 
را ضروري و بيش��تر مي كند، در غير  اين صورت با افزايش 
استهالك، ممكن است روند توليد در فاصله اي كوتاه تر از 
حد معمول دچار مشكل شود. بر اساس اين گزارش، اجراي 
اقدامات مديريتي براي مهار رشد افسارگسيخته مصرف 
بنزين داخلي كه در آبان 98 رقم خورد باعث شد حدود دو 
ماه بعد )دسامبر 2019(، تقاضاي داخلي بنزين با افتي 120 
هزار بشكه اي در روز )نسبت به ماه قبل( يا 70 هزار بشكه در 
روز معادل 1۳ درصد نسبت به مصرف همين بازه زماني در 

سال قبل كاهش پيدا كند. مجموع توليد روزانه بنزين ايران 
با توجه به 115 ميليون ليتر اعالم شده از سوي مسووالن، 

بيش از 700 هزار بشكه در روز مي شود.

   عملكرد٩٩، ٧٠٠ هزار يا 1/5 ميليون بشكه
البته هفته پيش امار قابل توجه ديگري در مورد صادرات 
فرآورده هاي نفتي از س��وي يكي از مديران احرايي عنوان 
شد كه بابل توجه اس��ت و فاصله زيادي بين 1/5 ميليون 
بش��كه نفت صادراتي با ٧٠٠ هزار بش��كه اي كه سازمان 
بودجه اي ها اعالم مي كنند وجود دارد، ، معاون س��ازمان 
برنامه و بودجه، س��يد حميد پورمحمدي چهارش��نبه به 
خبرگزاري فارس گفته بود: متوس��ط فروش نفت تا كنون 
۶00 تا  700 هزار بش��كه در روز بوده اس��ت. همين جمله 
كوتاه در خبرگزاري رويترز منعكس ش��ده و به عقيده اين 
رسانه بسيار بيشتر از تخمين هاي موسسات ناظر بر فروش 
نفت كشورها اس��ت. يك تحليلگر بدون آنكه نامش فاش 
ش��ود به رويترز گفته اين آمار ممكن است شامل فروش 
ميعانات نيز بشود. عالوه بر اين ممكن است پورمحمدي در 
واقع با تقسيم درآمدها به قيمت نفت به اين رقم دست پيدا 
كرده باشد. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران ماه ها قبل از افشاي 
رقم صادرات نفت ايران به اين دليل كه ممكن است باعث 
سوء استفاده ش��ود، امتناع كرده بود. با اين حال او دوشنبه 
گفت صادرات فرآورده هاي نفتي كشور در 8 سال اخير 4 
برابر شده است. رويترز در گزارش��ي پيش از اين ادعا كرده 
بود براساس ارزيابي سه شركت رديابي نفتكش، صادرات 
ايران در س��پتامبر با يك جهش در محدوده 400 هزار تا  
5/ 1 ميليون بشكه قرار گرفته است. تا  پيش از اين معموال 
رس��انه هاي بين المللي به نقل از گزارش هاي شركت هاي 
رديابي نفتكش آماري از ميزان صادرات نفت ايران مي دادند 

كه در داخل كشور تكذيب يا رد نمي شد.

    صادرات ٩٨
البته اين روال در سال٩٨ متفاوت بود و كاهش ها در سال 
گذشته ثبت ش��د به طوري كه نخستين تلنگرهاي فشار 
تحريم هاي جديد ترامپ در سال ٩٨ نمايان شد، براساس 
آمارهاي نماگرهاي اقتصادي سال 98 بانك مركزي، ميزان 
درآمدهاي ناش��ي از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي، گاز 
طبيعي، مايعات و ميعانات گازي در س��ال 98 نس��بت به 
سال 97 كاهش چشمگيري يافت.ميزان درآمدهاي ناشي 
از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، مايعات و 
ميعانات گازي در سال 98 معادل 29 ميليارد و 1۶ ميليون 
دالر بوده است. اين صادرات توسط شركت هاي ملي نفت 
ايران، مل��ي گاز ايران، ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي و ش��ركت هاي پتروش��يمي و س��ايرين انجام شده 
است. ميزان صادرات در اين بخش در س��ال 97 به ميزان 
۶0 ميليارد و 7۳5 ميليون دالر بوده است.اين يعني ميزان 
صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي در سال 98 نسبت به 
سال 97 بالغ بر 52.2 درصد كاهش يافته است. البته در اين 
آمارها ميزان صادرات نفت، گاز و فرآورده ها به تفكيك درج 
نشده و با توجه به اينكه صادرات شركت هاي پتروشيمي 
هم به اين آمارها اضافه شده است، نمي توان به طور دقيق 
مش��خص كرد درآمد دولت از فروش نف��ت، فرآورده هاي 

نفتي و گاز چقدر بوده است.

  رضا سالميفردين آقابزرگياحسان سلطاني

محسن عباسي مجيد اعزازي فرامرز  قراباغي
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بررسي اليحه بودجه 1400 به حساس ترين روزهاي 
خود رس��يده و هرچه نظرات مجلس در كميسيون 
تلفيق به س��مت نهايي شدن حركت مي كند، به نظر 
مي رس��د اختالفات ميان پاس��تور و بهارستان نيز به 
اوج خود مي رسد. موج جديد اختالفات ميان دو قوه 
از زماني آغاز ش��د كه مجلس نرخ ارز مدنظر دولت در 
بودجه را با تغييرات اساسي مواجه كرد و بر خالف نظر 
دولت كه هم ارز 4200 توماني را پيش بيني كرده بود 
و هم نرخ تس��عير را 11 هزار و 500 توم��ان قرار داد، 
مجلس از ن��رخ 17 هزار و 500 توماني صحبت كرد و 
به اين ترتيب مبناي درآمدهاي پيش بيني شده دولت 

را تغيير داد.
در شرايطي كه دولت با پيش بيني فروش روزانه 2.3 
ميليون بشكه نفت، نرخ درآمدهاي ريالي نفت را حدودا 
199 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بود با تغيير 
نرخ صورت گرفته از سوي مجلس، اين درآمد بيش از 
30 هزار ميليارد تومان افزايش يافت، موضوعي كه با 
انتقاد صريح دولتي ها مواجه شد. ابتدا سخنگوي دولت 
از اين گفت كه مجلس تغييرات را به حدي رسانده كه 
ديگر برنامه پيشنهادي دولت به راحتي ديده نمي شود 
و سپس نوبت به رييس جمهور رسيد كه به صراحت از 

آنچه در مجلس رخ مي دهد انتقاد كرد.
روحاني روز چهارشنبه گفت: مي گوييد بايد در بودجه 
سهم نفت و ارزش پول ملي بيشتر باشد ولي آيا اين 
كار را در بودجه كرده ايد؟ ماحصل فروش دو ميليون 
و 300 بشكه نفت در بودجه 199 هزار ميليارد تومان 
بوده و آقايان آمدند آن را ي��ك ميليون و 500 هزار 
بشكه نفت كردند اما رقمش 230 هزار ميليارد تومان 
شده است يعني يك چشم بندي عجيبي انجام شده 
نفت كم ش��ده اما پولش بيشتر شده است! در تاريخ 
اين چشم بندي سابقه ندارد. 31 هزار ميليارد تومان 
وابس��تگي بودجه به نفت را بيشتر كردند؛ هر كسي 
كه 4 عمل اصلي را بلد باش��د مي تواند محاسبه كند 
كه چه كار كرده ايد. ما دالر را در بودجه بين 11 هزار 
و 500 تا 12 هزار تومان محاسبه كرديم اما شما دالر 
17 هزار و 500 حس��اب كرديد. ش��ش هزار تومان 
ارزش پول ملي را كم كرديد تا حساب و كتابتان جور 
ش��ود. اينها عدد و رقم است ومشخص مي شود و دم 

خروس اينجا بيرون مي زند.
همانط��ور ك��ه از قبل ني��ز پيش بيني مي ش��د، اين 
صحبت هاي روحاني از طرف مجلس��ي ها مسكوت 
باقي نماند و يكي از اصلي ترين پاسخ ها را قاليباف رييس 
مجلس در صفحه شخصي خود در توييتر داد. او نوشت: 
مردم هفت سال نتيجه بودجه به اصطالح كارشناسي 
اين دولت را ديده اند كه منفعت را دالل ها و رانت خوارها 
برده اند و گراني و بيكاري ، سهم مردم شده است. چرا 
عصباني شده ايد از اينكه مجلس مي خواهد بودجه را 
به نفع مردم اصالح كند و عوايد نورچشمي ها را شفاف 

به بهبود معيشت مردم اختصاص دهد؟

    ساختار بودجه را تغيير داديم
صرف نظر از اختالف نظرهاي سياسي ميان دو قوه، 
آنچه كه در كميسيون تلفيق مجلس رخ داده نشان از 

پيگيري خواسته اي دارد كه نمايندگان از ماه ها قبل 
آن را مط��رح كرده بودند. از زمان آغاز به كار مجلس 
يازدهم، يكي از اصلي ترين دغدغه هايي كه از سوي 
نمايندگان مجلس مطرح مي ش��د، موضوع اصالح 

ساختاري بودجه بود.
نمايندگان مجلس جديد كه بخش مهمي از آنها، از 
نظر سياسي با دولت روحاني اختالف نظرهاي جدي 
دارند، از اين گفتند كه دولت در س��ال هاي گذشته 
بودجه س��نواتي را طوري اجرايي كرده كه تاكنون 
بس��ياري از دغدغه ها و چالش هاي اقتصادي ناديده 
گرفته شده و از اين رو بودجه 1400 بايد با اصالحات 
ساختاري بسته شود. نمايندگان دولت نيز با وجود 
اذعان به لزوم تحول در قوانين بودجه به مش��كالت 
اقتصادي كه كشور با آن رو به روست اشاره كردند و 
در نهايت اليحه اي را به مجلس دادند كه اثر چنداني 
از اصالحات ساختاري در آن وجود نداشت و همين 
موضوع ب��ه انتقادات جدي نماين��دگان در مجلس 
انجاميد. با گذشت چند هفته مشخص شد، مجلس 
صرف نظر از پيش��نهادات دولت، اليح��ه را طوري 
تغيي��ر مي دهد كه به ديدگاه ه��اي خودش نزديك 
باش��د و نام آن را نيز اصالحات س��اختاري گذاشته 
است. الياس نادران  رييس كميسيون تلفيق مجلس  
در توضيحات جديد خود، ابعادي از اين اصالحات را 
تشريح كرده است.  او درباره برنامه ريزي مجلس براي 
درآمدهاي نفتي س��ال آينده، گفته: در جا هايي كه 
اتكاي به درآمد هاي نفتي، بسيار زياد بود با همراهي 
نمايندگان دولت تالش كرديم آنها را به اوراق مالي و 
به شيوه هاي ديگر تامين مالي بودجه، انتقال دهيم. 

به همين علت درآمد هاي نفت��ي را در حداقل وضع 
قابل اعتماد و شدني بستيم و مازاد بر آن را به سقف 
دوم موكول كرديم كه اگر اين درآمد ها محقق ش��د 
دولت اختيار داشته باشد آن را در سرفصل هاي تنظيم 
شده از جمله حوزه هاي عمراني، محروميت زدايي و 
اشتغالزايي هزينه كند بنابراين بودجه دو سقفي و دو 
زماني ديده ش��ده است. در كنار درآمد، نحوه هزينه 
كرد اين درآمدها نيز اهميت فراواني دارد، جايي كه 
مجلس از افزايش حقوق براي كمك به كم درآمدها 
خب��ر داده و بر اجراي آن اص��رار دارد. نادران در اين 
رابط��ه گفته: ت��الش كرديم حقوق و دس��تمزد در 
اين ش��رايط خاص تحريمي و كرونايي جبران شود 
همچنين ماليات هاي حقوق را ب��ه گونه اي در نظر 
گرفتيم كه به نفع اقش��ار كم درآم��د و حقوق هاي 
پايين تر باش��د و افراد با حقوق پايين تر در مقايسه با 
افراد با حقوق زيادتر، ماليات كمتري را پرداخت كنند 
و به اين ترتيب، پرداخت ها عادالنه تر شود. وي با بيان 
اينكه بر اس��اس اليحه دولت، ميزان افزايش حقوق 
كاركنان دولت 25 درصد در نظر گرفته شد ادامه داد: 
تا س��قف حقوق 5 ميليون تومان را از ماليات معاف 
كردي��م و حقوق 5 تا 10 ميلي��ون تومان 10 درصد 
ماليات بايد بپردازند و عمده حقوق بگيران، كمترين 

ماليات را مي پردازند.
رشيدي گفت: يكي از اهداف كميسيون تلفيق، از بين 
بردن تبعيض ها در بودجه بود و سعي كرديم در نظام 
پرداخت ها نيز همسان س��ازي درستي انجام بگيرد، 
زيرا تبعيض ها و بي عدالتي ها موجب بدبيني مي شود.

عضو هيات رييسه كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 

1400 با اشاره به اينكه در اين بودجه 7 محور را در نظر 
گرفتيم افزود: حفظ قدرت خريد مردم، حمايت از اقشار 
ضعيف، رونق توليد و اشتغال، محروميت زدايي، حذف 
رانت و كاهش تبعيض، توجه ويژه به س��المت مردم، 
توجه ويژه به فرهنگ و خانواده و فرزند آوري و مباحث 
جمعيتي و تقويت انضباط مالي و اصالح س��اختاري 

بودجه از جمله اين محورهاست.
در شرايطي كه تنها چند هفته تا پايان زمان مجلس 
براي بررسي بودجه باقي مانده، اختالف نظرها ميان دو 
قوه به اوج خود رسيده است. در شرايطي كه نمايندگان 
مجلس از عادالنه ش��دن بودج��ه و برنامه ريزي براي 
حمايت از اقشار كم درآمد مي گويند، دولت از تغييرات 
جديد به ش��دت ناراضي است. نكته عجيب اين است 
كه چند هفته قبل وقتي دول��ت اليحه را به مجلس 
داد، نمايندگان از درآم��د 199 هزار ميليارد توماني 
پيش بيني شده براي فروش نفت انتقاد كردند اما حاال 
درآمدهاي اعالمي مجلس 30 هزار ميليارد تومان از 
درآمد ابتدايي دولت نيز بيش��تر شده و به اين ترتيب 
مجلس مي گوي��د درآمد محقق مي ش��ود اما دولت 

مي گويد اعداد غير واقعي است.
در اين بستر، آنچه كه بسيار مهم است جمع بندي دو 
قوه در مسير اجراي بودجه است كه به يكديگر نزديك 
شود اما با اين حجم از اختالفات مشخص نيست بودجه 
در نهايت در كجا خواهد ايس��تاد و همين امر ابهام ها 
درباره مس��ير اقتصادي كش��ور را افزايش داده است، 
بودجه اي كه همزمان بايد براي تحريم ها و كرونا راهي 
پيدا كند و در عين ح��ال در مرداد ماه با تغيير دولت، 

كارش را با دولتي جديد ادامه دهد.

رهنمود

سياست
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كاهش ميزان افزايش
حقوق مديران

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ١4٠٠ از 
مصوبه اين كميسيون براي افزايش 25 درصدي حقوق 
و مزاياي كاركنان دولت در سال ١4٠٠ خبر داد. رحيم 
زارع در نشست خبري در تشريح آخرين مصوبات اين 
كميسيون گفت: كميسيون تلفيق پيشنهاد دولت براي 
افزايش 25 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دولت را 
براي سال آينده تصويب كرد اما سقف پرداخت حقوق را 
15 برابر حداقل حقوق يعني 33 ميليون تومان تعيين 
كرد. بر اين اساس نمايندگان ميزان افزايش حقوق ها 
را از 21 برابر ب��ه 15 برابر حداقل حقوق كاهش دادند، 
البته كارانه پزشكان مشمول اين بند نيست. وي افزود: 
كميسيون  تلفيق همچنين در مصوبه اي سقف پاداش 
بازنشستگي را 475 ميليون تومان تعيين كرد، همچنين 
سقف معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت به استثناء 
اعضاي هيات علمي و قضات 4 ميليون تومان تعيين شد. 
نماينده مردم آباده در مجلس در مورد ماليات بر حقوق ها 
در س��ال ١4٠٠ نيز گفت: براساس مصوبه كميسيون 
تلفيق از حقوق بين 4 تا ۸ ميلي��ون تومان 10 درصد، 
حقوق بين ۸ تا 12 ميليون تومان 15 درصد، حقوق 12 
تا 1۸ ميليون تومان 20 درصد، حقوق 1۸ تا 24 ميليون 
تومان 25 درصد، حق��وق 24 تا 32 ميليون تومان 30 
درصد ماليات اخذ خواهد ش��د و م��ازاد بر 32 ميليون 
تومان حقوق هم بايد 35 درصد ماليات پرداخت كند. 
وي يادآور شد: منابع هدفمندي يارانه ها در اليحه بودجه 
سال آينده 429 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود كه 
با تصويب پيشنهادات دولت در بخش مصارف از جمله 
پخش و پااليش، پخش فرآورده هاي نفتي و شركت ملي 
نفت، ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض ماليات بر ارزش 
افزوده فرآورده هاي نفتي حدود 79 هزار ميليارد تومان 
از منابع كلي كسر شد.  سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه 
داد: كميسيون تلفيق بودجه براي مابقي منابع درآمدي 
حاصل از هدفمندي يارانه ها هنوز تعيين تكليف نكرده 
و قرار است در جلسه بعدي اين كميسيون درباره بخش 
مصارف در حوزه هاي يارانه دارويي، حمايت معيشتي، 
كاهش فقر مطلق، سياست جمعيتي خانواده، خريد 
تضميني گندم، رزمندگان معسر و حوزه اشتغال آسيب 
ديده از كرونا و ... تصميم گيري هاي الزم را اتخاذ كند. 
زارع اضافه كرد: همچنين براساس مصوبه اين كميسيون 
تس��هيالتي براي حوزه اشتغال با محوريت كشاورزي 
در نظر گرفته ش��د و وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد با 
محوريت كشاورزي و امنيت غذايي، ساخت مسكن، 
توس��عه صنايع، حمل و نقل، حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان و تكميل زيرس��اخت هاي ش��هرك هاي 
صنعتي اقدامات الزم را در سال 1400 انجام دهد. وي 
ادامه داد: براساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق بودجه، 
كليه بانك ها و موسسات اعتباري موظف شدند تا در سال 
آينده 90 هزار ميليارد تومان تسهيالت براي احداث و 
نوسازي 100 هزار واحد مسكن روستايي و در شهرهاي 
كمتر از 25 هزار نفر جمعيت و همچنين 200 هزار واحد 
مسكن شهري تخصيص دهند كه دوره بازپرداخت اين 
تسهيالت هم 20 ساله تعيين شده است. اين نماينده 
مجلس اضافه كرد: در مصوبه ديگر كميسيون  تلفيق 
دولت موظف شد، نسبت به تبديل وضعيت استخدامي 
كليه افراد پيماني، انجام كار معين، كارگري، شركتي 
و روزمزد با طي مراحل گزينش بدون الزام به داشتن 
شرط سني، تحصيل و آزمون فرزندان ايثارگران اقدام 

كرده و آنها را استخدام رسمي كند.

در صورت پايبندي ايران
به برجام، تحريم ها لغو مي شود

گزينه پيشنهادي س��مت وزارت خزانه داري امريكا در 
دولت بايدن در پرسش و پاسخ سناي اين كشور در روند 
تاييد صالحيتش، مواضع دولت جو بايدن درباره توافق 
هسته اي و تحريم هاي ايران را شرح داد. متن پرسش و 
پاسخ جنت يلن، گزينه پيشنهادي سمت وزارت خزانه 
داري امري��كا در دولت جو بايدن، رييس جمهور جديد 
اين كش��ور در پايگاه اينترنتي كميته دارايي سنا قرار 
گرفته است. يلن درباره سياست هاي دولت بايدن درباره 
توافق هس��ته اي )برجام( گفت: دولت بايدن-هريس 
)معاون رييس جمهور امريكا( متعهد به اطمينان يافتن 
از اين اس��ت كه ايران اقدامات مناس��بي در راستاي از 
سرگيري پايبندي اش انجام دهد. ايران تنها در صورتي 
از لغ��و تحريم ها تحت برجام بهره مند خواهد ش��د كه 
به محدوديت هاي هس��ته اي اش پايبند باش��د. يلن با 
ذك��ر ادعاهايي عليه ايران گفت: عالوه بر اين، اگر تاييد 
صالحيت شوم، اطمينان خواهم داد كه وزارت خزانه داري 
كار مهم خود را در مبارزه با »حمايت ايران از تروريسم و 
ضايع كردن حقوق بشر« ادامه مي دهد. او درباره تحريم ها 
در دولت بايدن گفت: دول��ت بايدن- هريس به حفظ 
تحريم ها و اعمال تحريم ها بر نهادهاي ايراني كه مرتكب 
تضييع حقوق بشر مي شوند و ارزيابي ابزارها براي مبارزه 
با دولت هاي حامي تروريسم ادامه خواهد داد. به ويژه آن 
كه رييس جمهور بايدن متعهد به همكاري با متحدان 
و شركايمان براي مقابله با فعاليت هاي ثبات زداي ايران 
در منطقه از جمله حمايتش از نيروهاي نيابتي است. 
وزير خزانه داري دولت بايدن در پاسخ به اين سوال كه آيا 
با توصيف شبكه اجرايي جرايم مالي وزارت خزانه داري 
در دولت هاي باراك اوباما و دونالد ترامپ روساي جمهور 
پيش��ين امريكا مبني بر اينكه ايران از موارد مطرح در 
قلمرو قضايي ايجاد كننده نگراني هاي مرتبط با پولشويي 
است، گفت: بله، من بر اين عقيده ام كه ايران از موضوعات 
قضايي اصلي موجد نگراني هاي پولشويي است. او در ادامه 
در پاسخ به اين سوال كه آيا تا زماني كه ايران »به تامين 
مالي تروريسم ادامه مي دهد و نظام مالي اش را پاك سازي 
نمي كند« قانون 311 اقدامات ويژه وزارت خزانه داري 
درباره ايران را به كار خواهد گرفت، اظهار كرد: من باور 
دارم كه بايد محدوديت هاي سختي را بر ايران با هدف 
پايان حمايت مخربش از تروريسم به كار ببنديم تا زماني 

كه اين كار متوقف شود. 

اميدواري مسكو
به پيشرفت در برجام

نماينده روسيه نزد سازمان هاي بين المللي ابراز اميدواري 
كرد كه با توجه به رويكرد دولت جديد امريكا درخصوص 
توافق هسته اي، امكان پيشرفت در اين زمينه و بازگشت 
به توافق وجود دارد. به گزارش خبرگزاري تاس، ميخاييل 
اوليانوف نماينده روسيه نزد سازمان هاي بين المللي در 
وين در گفت وگو با ش��بكه تلويزيوني 24 روسيه اظهار 
داشت: رويكرد امريكا درخصوص توافق هسته اي با ايران 
مي تواند عملگرايانه ارزيابي شود و اين، بدان معناست كه 
امكان پيشرفت در زمينه اين توافق وجود دارد. اوليانوف 
در پاسخ به سوالي درباره زمان احتمالي بازگشت امريكا به 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( گفت: من مي گويم كه 
همه ما فوراً نياز داريم كه اولين نشانه هاي عادي سازي در 
ماه فوريه ظاهر شود، زيرا طبق قانوني كه به تازگي توسط 
مجلس ايران تصويب شده است از 21 فوريه تهران اجراي 
پروتكل الحاقي توافق نامه هاي پادماني آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را لغو خواهد كرد و اين به شدت امكان بررسي 
وضعيت امور در برنامه هسته اي ايران را محدود مي كند، 
مگر اينكه پيشرفتي حاصل شود. وي در ادامه با اشاره به 
انتخابات رياست جمهوري ايران كه در ماه ژوئن )خرداد 
1400( برگزار مي ش��ود، افزود: بنابراين، فرصت بسيار 
محدود است. همچنين والديمير چيژوف، نماينده دايمي 
روسيه در اتحاديه اروپا در مصاحبه با اين شبكه تلويزيوني 
روس خاطرنشان كرد كه از سرگيري مجدد مشاركت 
امريكا در توافق هسته اي با ايران تحت رياست جو بايدن 
)رييس جمهور جديد امريكا( نبايد با هيچ پيش شرطي 
همراه باشد. وي افزود: آنتوني بلينكي )گزينه جو بايدن 
براي وزارت امورخارجه امريكا( در جلس��ه س��نا گفت 
كه ابتدا ايران بايد به اجراي كامل تعهداتش بازگردد و 
سپس واشنگتن روند بازگشت را آغاز خواهد كرد اما اين 
يك گزينه نيست. هيچ يك از طرف ها نبايد پيش شرط 

بگذارند. اميدواريم كه اين مساله پيش برود.

آيا امريكا از شكست هاي گذشته 
درس مي گيرد؟

نماينده دايم ايران در س��ازمان ملل متحد گفت: 
دوره كساني كه به سياس��ت »فشار حداكثري« 
به امي��د زانو زدن ايران افتخار مي كردند، به پايان 
رس��يد. مجيد تخت روانچي در توييتي نوش��ت: 
واقعيت اي��ران را نمي توان نادي��ده گرفت و همه 
تالش ها براي تضعيف آن بي نتيجه مانده اس��ت. 
وي ادامه داد: آيا دولت جديد امريكا از خصومت، 
ناداني و شكس��ت هاي گذش��ته درس مي گيرد؟ 

زمان قضاوت خواهد كرد.

انتقام قطعي است
صفحه توييتر منتس��ب به مقام معظم رهبري بيانات 
ايش��ان را درباره »حتمي« بودن انتقام ايران از »قاتل« 
و »آمر به قتل« سپهبد سليماني بازنشر كرد. در صفحه 
توييتر منتسب به مقام معظم رهبري چنين آمده است:  
»قاتل سليماني و آمر به قتل سليماني بايد انتقامشان را 
پس بدهند. اگر چه كفش پاي سليماني هم بر سر قاتل 
او شرف دارد، اما باالخره غلطي كردند بايستي انتقام پس 
بدهند، هم آمر و هم قاتل بدانند كه در هر زمان ممكن 

بايد انتقامشان را پس بدهند.«

ارز 4200 توماني
جز رانت چيزي ندارد

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: ارز 4200توماني 
غير از حيف وميل كردن منابع مالي دولت، رانت پاشي 
و سوءاس��تفاده هيچ نتيجه ديگري ن��دارد. دولت اگر 
به دنبال حمايت اس��ت بايد يارانه را به انتهاي زنجيره 
كه مصرف   كنندگان هس��تند به صورت مس��تقيم و 
نقدي پرداخت كند. احد آزادي خواه عضو كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي درباره كسري بودجه 
دولت گفت: كسري منابع مالي در بودجه 1400 مشهود 
و انكارناپذير است. باتوجه به تصويب كليات بودجه در 
كميسيون تلفيق بايد به دنبال راهكارهايي جهت جبران 
كسري بودجه باش��يم. البته تصويب كليات بودجه به 
معناي تاييد بودجه نيست. ازجمله راهكارهاي جبران 
كسري بودجه افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق مقابله 
با فرارهاي مالياتي و ايجاد پايه هاي جديد مالياتي است. 
ماليات برخانه هاي خالي جزو پايه هاي جديد مالياتي 
است كه اميدواريم هرچه سريع تر اجرايي شود. وي ادامه 
داد: افزايش پله هاي ماليات حقوق از ديگر راهكارهايي 
اس��ت كه مي تواند منابع مالي قاب��ل توجهي نصيب 
دولت كند. اين موضوع را از سه سال پيش در مجلس و 
كميسيون تلفيق پيگيري كرده ايم ولي متأسفانه موفق 
نشده ايم. يكي از اقداماتي كه مي تواند فاصله طبقاتي را تا 
حدودي كاهش دهد همين موضوع است. درصورتي كه 
دريافتي و حقوق مديران زياد باشد، بايد درصد افزايش 
حقوق آنها در سال 1400 كم و ميزان ماليات دريافتي 
از آنها زياد باشد. نماينده مردم همدان در مجلس با بيان 
اينكه ارز 4200 توماني حق��وق ورودي گمرك بايد 
حذف شود، گفت: حذف ارز 4200 توماني حقوق ورودي 
گمرك و مبنا قرار گرفتن ارز نيمايي در اين زمينه هم 
تا حدودي در راستاي افزايش درآمدهاي دولت است. 
آزادي خواه درخصوص حذف ارز 4200 توماني كاالهاي 
اساسي گفت: حذف ارز 4200 توماني در تمام بخش ها 
يكي ديگر از راهكارهايي اس��ت كه كس��ري بودجه را 
تعديل مي كن��د. ارز 4200 توماني غير از حيف وميل 
كردن منابع مالي دولت، رانت پاشي و سوءاستفاده هيچ 
نتيجه ديگري ندارد. دولت اگر به دنبال حمايت است بايد 
يارانه را به انتهاي زنجيره كه مصرف كنندگان هستند به 
صورت مستقيم و نقدي پرداخت كند. وي ادامه داد: در 
حوزه واردات نهاده هاي دامي ساالنه بالغ 4 ميليارد دالر 
ارز 4200 توماني با هدف كاهش قيمت مرغ و گوشت 

پرداخت مي شود ولي عمال بي تاثير است. 

الياس نادران: ساختار بودجه را تغيير داديم

مجلسازبودجهچهميخواهد؟

سياست هاي بانك مركزي مانع عمده كاهش قيمت ارز

عدم تحقق انتظارات بورس مساوي با عرضه بيشتر

اگر سياست هاي دولت و بانك مركزي درست عمل مي كرد، 
امروز بايد شاهد كاهش قيمت دالر به زير 20 هزار تومان تا 

15 هزار تومان مي بوديم. 
برخي صاحبنظران معتقدند كه آقاي همتي در بانك هاي 
خصوصي فعاليت داشته و يك شخصيت سياسي بوده و 
سياست هاي بانك مركزي عمال عامل باال ماندن نرخ دالر 
بوده است. لذا اگر يك شخصيت غيرسياسي در بانك مركزي 
حضور داشت و بانك مركزي استقالل نسبي داشت، شاهد 
رشد قيمت دالر تا اين حد نبوديم و قيمت ها بايد كاهش 
مي يافت. زيرا فضاي كسب وكار و محيط بين المللي تغيير 
كرده است. در شرايط كنوني دولت بايدن به دليل مواجه 
شدن با مشكالت داخلي، به دنبال درگيري با ايران نيست 
و لذا انتظار اين اس��ت كه فش��ار حداكثري كاهش يابد و 
حداقل دالر به 20 هزار تومان كاهش يابد و به تدريج با بهبود 
وضعيت درآمدهاي ارزي، كاهش س��فته بازي، بازگشت 
ارزهاي صادراتي و... نرخ دالر تا قبل از انتخابات به زير 20 
هزار تومان برسد و بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 
آينده به 15 تا 17 هزار تومان برس��د. زيرا نه مردم قدرت 
خريد كاالي خارجي دارند و نه سفته بازي و عدم بازگشت 
ارز صادراتي توجيه دارد. ضمن اينكه درآمد ارزي در حال 
افزايش است و حداقل 70 ميليارد دالر در سال درآمد ارزي 
داريم. لذا دليلي وجود ندارد كه قيمت دالر باال بماند. واقعا 
اين سوال مطرح است كه قيمت دالر به چه دليل باالست؟

اين پرس��ش مطرح اس��ت كه دليل سه ش��وك ارزي در 
سال هاي 97 و 9۸ و 99 و در دوره مديريت آقاي همتي چه 
بوده است؟ و اكنون چه دليلي براي باال ماندن نرخ ارز وجود 
دارد؟ وقتي قدرت خريد مردم براي كاالي خارجي كاهش 
يافته و سفته بازي و خريد دالر و نگهداري آن توجيه ندارد و 

صادركننده نيز از كاهش قيمت دالر مطمئن است و... چه 
مانعي براي كاهش قيمت وجود دارد و چرا سياست هاي 
بانك مركزي مانع كاهش قيمت ارز است و چرا در برخي 
روزها قيمت صرافي ها و نيما و بازار متشكل ارزي باالتر از 

بازار آزاد است؟
نكته دوم اين است كه در حال حاضر مردم قدرت خريد كافي 
ندارند و با كاهش ارزش پول و تورم سال هاي اخير، قدرت 
خريد مردم به يك سوم و يك دوم سال هاي قبل از تحريم 
كاهش يافته است و خريد كاالي خارجي بسيار كمتر شده و 
مردم موبايل، يخچال، لوازم خانگي، خودروي خارجي خريد 
نمي كنند و واردات محدود ش��ده و سفرهاي خارجي نيز 
بسيار كاهش يافته است. لذا وقتي تقاضا كم شده دليلي براي 
باال ماندن قيمت دالر نيست. در طرف عرضه نيز بايد توجه 
داش��ت كه در همين سه سال اخير، طبق اعالم نهادهاي 
بين المللي ايران از محل فروش نفت حدود 10 ميليارد دالر، 
از محل فروش فرآورده ها حدود 11 ميليارد دالر، از محل 
صادرات غيرنفتي 40 تا 50 ميليارد دالر ارزآوري داشته و در 
همين شرايط تحريم حداقل 50 تا 70 ميليارد دالر در سال 
درآمد ارزي داشته است.آقاي همتي سال قبل اعالم كرد 
كه ذخاير ارزي ناموس اقتصاد و كشور است و به اين معني 
اس��ت كه قيمت ها را به بازار مي سپارند تا به هر ميزان كه 
خواست نوسان كند و همين عامل به معني مديريت نكردن 
بازار از محل ذخاير ارزي است و عمال باعث رشد قيمت ارز 
شده است و بخشي از ذخاير ارزي نيز متاسفانه در اختيار 
كشورهاي شريك تجاري ايران مانند كره جنوبي، عراق، 
هند، چين و... است. يعني اين سياست ها باعث شده كه از 
ذخاير ارزي كشور براي كاهش قيمت دالر استفاده نشود و 
بخشي از منابع ارزي نيز در كشورهاي خارجي بلوكه شده و 

باعث كاهش عرضه ارز و افزايش قيمت شده است. در حالي 
كه ذخاير ارزي متعلق به ملت ايران است و براي كنترل بازار 
بايد استفاده مي شد و اجازه رشد قيمت ها و كاهش ارزش 

پول و قدرت خريد مردم را تا اين حد نمي داد.
از سوي ديگر، همين سياست ها و سپردن قيمت ها به بازار 
باعث نوسان قيمت ها شد و عده اي براي حفظ ارزش پول 
و سفته بازي به بازار هجوم بردند و حداقل 20 ميليارد دالر 
خريداري كردند و در خانه و ش��ركت نگهداري مي كنند. 
ميلياردها دالر نيز طال و سكه خريدند و نگهداري مي كنند 
كه اين موضوع نيز به طرف تقاضا به صورت غيرواقعي فشار 
وارد كرده و قيمت را باال برده است. حاال بايد انتظار داشت 
كه با كاهش قيمت ها عرضه ارزهاي خانگي افزايش يابد 
و قيمت ها كاهش پيدا كند. اما همين سياست هاي بانك 
مركزي عمال مانع كاهش قيمت دالر ش��ده و سفته بازان 
و كس��اني كه دالر نگهداري كرده اند دالر خ��ود را به بازار 
نمي آورند تا قيمت ها كاهش يابد. بر اين اس��اس س��وال 
اين است كه به چه دليل مانع كاهش قيمت دالر شده اند 
و چ��را اجازه نمي دهند كه قيمت ها كاه��ش يابد؟ لذا بر 
اس��اس ش��رايطي كه وجود دارد قيمت دالر قاعدتا بايد 
به 10 تا 15 هزار تومان مي رس��يد اما به داليل مختلف از 
جمله سياس��ت هاي بانك مركزي، مانع كاهش قيمت 

دالر مي شوند.
موضوع ديگر رابطه نقدينگي، نرخ ارز، تورم و قيمت كاالها 
است. بر اساس قيمت دالر 22 هزار توماني كنوني، ارزش 
نقدينگي كش��ور به 125 ميليارد دالر رسيده كه معادل 
نصف ميانگين نقدينگي كشور در برابر دالر در سال هاي 
قبل از تحريم هاست. به عبارت ديگر، نقدينگي در حدي 
نيست كه بتواند عامل عمده رشد دالر شود.  روند سال هاي 

۸9- 137۸ نشان مي دهد كه به مدت 11 سال نرخ ارز تنها 
25 درصد رشد كرده و قيمت ها در اين مدت 400 درصد 
و نقدينگي 1500 رصد رش��د كرده است يعني نرخ ارز به 
مراتب كمتر از نقدينگي و قيمت ها رشد داشته است. در 
دوره اول تحريم ها در دولت احمدي نژاد نيز نرخ ارز 200 
درصد و قيمت ها 100 درصد رشد كرد . در دوره 96- 1392 
و دولت روحاني و برجام و قبل از تحريم هاي ترامپ، دالر 
50 درصد، نقدينگي 100 درص��د و قيمت ها 50 درصد 

رشد كرده است.
اما در دوره سه سال اخير، چنين رابطه اي كه در سال هاي 
96- 137۸ ديده مي شود، را مشاهده نمي كنيم و اين رابطه 
بين نقدينگي و قيمت ها و نرخ ارز برقرار نيست، نرخ ارز عمال 
7 تا 10 برابر باال رفت در حالي كه نقدينگي و قيمت ها كمتر 
از آن رشد كرده است و اتفاقا بخشي از رشد قيمت ها حاصل 
رشد نرخ ارز بوده است.  در دوره آقاي همتي، سه بار شوك 
ارزي داشته ايم در سال 9۸، در سال 99 و در سال 97 سه بار 
شوك ارزي داشته ايم و بانك مركزي نخواست كه از ذخاير 
بانك مركزي استفاده كند و جلوي نوسان ها را بگيرد و همين 
موضوع باعث عدم بازگشت ارز صادراتي، سفته بازي و خريد 
دالر و نگهداري در خانه ها شد. در حالي كه اگر از شوك هاي 

ارزي جلوگيري مي كرد شاهد چنين روندي نمي بوديم. 
لذا خود بانك مركزي و اين شوك هاي ارزي عامل حداقل 
20 ميليارد دالر خريد ارز و عدم بازگشت 20 ميليارد دالر ارز 
صادراتي بوده است و همين دو عامل خود عامل رشد قيمت 
دالر بوده است. در حالي كه وظيفه بانك مركزي جلوگيري 
از ش��وك ارزي و حضور به موقع و مديريت نرخ هاست كه 
موجب نوسان شديد و اثرگذاري بر تصميم صادركننده و 

خريد خانگي و... نشود.

ورود بازارگردان ه��ا، برگزاري جلس��ات در بورس تحت 
عنوان اينكه كمك حقوقي ها، تزريق نقدينگي و... اغلب 
داراي توجيه نبود و دليل اين عدم توجيه اين است كه اگر با 
وضعيت غيرمترقبه و مخالف مولفه هاي اثرگذار اقتصادي 
و يا اقتصاد كل كشور ما اينچنين وضعيتي پيش آمده بود و 
به صورت گذرا بله، تشكيل جلسات با حقوقي ها، صندوق ها 
و... تهيه و تدارك حمايت از ب��ازار را توجيه مي كرد اما در 
حال حاضر و در وضعيت پيش آمده بازار تزريق نقدينگي 

به جز افزايش نسبت هاي P/E نتيجه اي ديگر در بازار ندارد 
و اين نقدينگي به صورت گذرا و موقت، صرفا محركي براي 
فروشندگان است. اين بدان معناست كه فروشندگان بالقوه 
سهام با تزريق نقدينگي به فروش سهام تشويق مي شوند. 
اين كار توجيه خاصي ندارد و ش��ايد به م��رور زمان دوره 
گذار در رابطه با توسعه و تعالي فرهنگ سرمايه گذاري و 
بازارسرمايه را آرام آرام تجربه مي كنيم. بخشي از اين تجربه 
ناخواسته و متاس��فانه با زيان برخي از سهامداران همراه 

شد و بخشي ديگر نيز اين است كه سرمايه گذاري در بازار 
به صورت تخصصي انجام مي ش��ود و هر فردي به صورت 
رندوم و دلخواه نمي تواند در بازار به خريد و فروش س��هام 
بپردازد. همچنين در ح��وزه حرفه اي با اخباري كه پايه و 
اساسي ندارند رفتارهاي هيجاني شكل نمي گيرد و اطالع 
از نارضايتي برخي سهامداران، افراد حرفه اي را خطاب قرار 
مي دهد كه بورس بازدهي خوبي نداشته است. شناسايي 
و رصد و پيگيري انتخاب س��هام براي اف��راد حرفه اي به 

صورت يدي در ده سال پيش امكان پذير بود و پاي تابلوها 
مي ايستادند و شخصا سهم هايي را برمي گزيدند ولي امروز 
به صورت رباتيك و الگوريتمي توسط سامانه هاي مخصوص 
پيش مي روند و از كنترل يك شخص خارج است. انتظار 
رشد شارپي در بازار سهام تا پايان سال دور از انتظار است و 
نمي توانيم اين تصور را در بازار توجيه كنيم به جز وارد شدن 
برخي از مسائل كه به عنوان محرك اصلي بتواند تقاضا و يا 

جذابيت را به صورت مضاعف افزايش دهد.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بيش از ۷ ميليون و ۸۰۰ هزار فقره چك در آبان ماه ۱۳۹۹ در 
كل كشور وصول شد كه از اين تعـداد بالغ بر ۷ ميليون و ۳۰۰ 
ــت.  هزار فقره عادي و بيش از  ۵۰۰ هزار فقره رمزدار بوده اس
بر اين اساس دركل كشور ۹۳.۲ درصد از كل تعداد چك هاي 
ــت. در ماه مورد  وصولي، عادي و ۶.۸ درصد رمزدار بوده اس
ــور بالغ بر ۲۸۲۶ هزار ميليارد ريال چك  بررسي در كل كش
وصول شد كه بيش از ۱۶۸۰ هزار ميليارد ريال چك عادي و 
حدود ۱۱۴۶ هزار ميليارد ريال چك رمزدار است. به عبارتي در 
كل كشور ۵۹.۵ درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، عادي و 
۴۰.۵ درصد رمزدار بوده است. با افزايش اعتبار چك عادي در 
يك سال اخير، چك هاي عادي در يك سال اخير از نظر تعداد 
۵.۸ درصد و از نظر مبلغ ۱۲۸ درصد رشد كرده اند و سهم آنها 
در كل وصول چك نيز با ۳.۳ درصد رشد از نظر تعداد و ۴۳.۷ 
درصد از نظر مبلغ افزايش داشته است.  چك هاي رمزدار نيز 
در اين يك سال از نظر تعداد با ۲۸ درصد كاهش از نظر تعداد 
و ۱۰ درصد رشد از نظر مبلغ مواجه شده و سهم چك رمزدار 
ــول چك نيز از نظر تعداد با ۳۲ درصد كاهش و از  در كل وص
نظر مبلغ با ۳۰ درصد كاهش همراه بوده است.  به عبارت ديگر 
سهم چك عادي از مبادالت، وصول و سهم آن در كل مبادالت 
بانكي با رشد مواجه شده و در نتيجه سهم چك هاي رمزدار 
از اين نظر كاهشي بوده كه نشان دهنده افزايش اعتبار چك 
عادي است كه موجب شده سهم آن از مبلغ مبادالت بانكي 
نيز از حدود ۴۰ درصد به حدود ۶۰درصد افزايش داشته باشد. 

    وصول ۵۳۲ هزار فقره چك رمزدار 
در آبان ماه

براساس آمار بانك مركزي ۵۳۲ هزار فقره چك رمزدار در آبان 
ماه ۹۹ در كشور وصول شد. براساس آمار بانك مركزي، بالغ 
ــي حدود ۱۱۴۶ هزار  بر ۵۳۲ هزار فقره چك رمزدار به ارزش
ميليارد ريال در آبان ماه ۱۳۹۹ در كل كشور وصول شد كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتيب ۱۶.۴ درصد و 
۱۶.۵ درصد كاهش داشته است. در ماه مورد بررسي در استان 
تهران حدود ۱۵۸ هزار فقره چك رمزدار به ارزشي حدود ۶۷۱ 
هزار ميليارد ريال وصول شد. در آبان ۹۹ بيش از ۸ ميليون فقره 
چك به ارزشي حدود ۱۹۰۱ هزار ميليارد ريال در كل كشور 
مبادله شد. بيش از ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار فقره چك به ارزشي 
بالغ بر ۱۶۸۰ هزار ميليارد ريال در آبان ماه ۱۳۹۹ در كل كشور 
وصول شد و بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۲۲۱ 
هـزار ميليارد ريال در آبان ماه ۱۳۹۹ در كل كشور برگشت 
داده شد.همچنين در آبان ماه ۹۸ به ميزان ۷.۶ ميليون چك 
به ارزش ۸۳۶ هزار ميليارد ريال مبادله شد كه ۶.۹ ميليون 
فقره چك به مبلغ ۷۳۵ هزار ميليارد وصول شد. همچنين 
۶۸۶ هزار فقره به ارزش ۱۰۰ هزار ميليارد ريال برگشت داده 
شد. براين اساس، افزايش ۱۲۷ درصدي مبلغ و ۱۰ درصدي 
تعداد مبادله چك، افزايش ۱۲۸ درصدي مبلغ و ۵.۸ درصدي 
وصول چك و افزايش ۱۲۱ درصدي مبلغ چك برگشتي و 
ثابت ماندن تعداد برگشتي ها نشان مي دهد كه به خاطر تغيير 

قانون چك، چك هاي صيادي، پيگيري برگشتي ها و اعتبار 
چك، استعالم چك و همچنين تورم باال و دو برابر شدن نرخ 
ارز، عمال سهم چك هاي عادي از مبادالت اقتصادي افزايش 
يافته و بيش از دو برابر افزايش در مبلغ مبادله و وصول چك 
داشته و در مبلغ نيز رشد ۱۰ درصدي در مبادالت و نزديك 
به ۶ درصدي در تعداد وصول چك داشته است و همچنين 
مبلغ برگشتي چك نيز ۱۲۱ درصد رشد كرده كه متناسب 
با رشد مبلغ وصولي و مبادله چك ها بوده است. اين نكات در 
مجموع نشان مي دهد كه اعتبار چك افزايش يافته و رشد 
ــهم آن در اقتصاد بيش از نرخ تورم رشد كرده و  مبلغ آن و س
البته تا حدودي متناسب با نرخ ارز باال رفته است.اعتبار چك 
ــد بيش از دو برابري مبلغ مبادله، وصول  افزايش يافته و رش
ــهم آن در اقتصاد بيش از  و برگشتي چك نشانه افزايش س
نرخ تورم بوده است و البته تا حدودي متناسب با نرخ ارز باال 
رفته است.  تازه ترين آمار بانك مركزي از وضعيت چك هاي 
برگشتي نشان مي دهد كه در آبان ماه، بيش از ۸ ميليون فقره 

چك به ارزشي حدود ۱۹۰۱ هزار ميليارد ريال در كل كشور 
مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
۹.۴ درصد و ۱۲.۴ درصد كاهش نشان مي دهد. در ماه مورد 
گزارش در استان تهران بالغ بر ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار فقره چك 
به ارزشي بيش از ۹۱۱ هزار ميليارد ريال مبادله شد. همچنين 
بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۲۲۱ هـزار ميليارد 
ريال در آبان ماه ۱۳۹۹ در كل كشور برگشت داده شده است 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد كاهش و از نظر 
مبلغ ۳.۱ درصد افزايش نشان مي دهد. در آبان ماه سال جاري 
ــور در سه   ۴۷.۸ درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كش
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است كه 
به ترتيب با ۲۹.۱ درصد، ۱۰.۵ درصد و ۸.۲ درصد بيشترين 
سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ۶۰.۴ 
ــه استان تهران )۴۷.۹  درصد از ارزش چك هاي فوق در س
درصد(، اصفهان )۶.۴ درصد( و مازندران )۶.۱ درصد( مبادله 
شده است كه بيشترين سهم را در مقايسـه بـا ساير استان ها 

دارا بوده اند. بيش از ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار فقره چك به ارزشي 
بالغ بر ۱۶۸۰ هزار ميليارد ريال در آبان ماه ۱۳۹۹ در كل كشور 
وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتيب 
۹.۶ درصد و ۱۴.۱ درصد كاهش نشان مي دهد. از كل تعداد 
و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب ۹۱.۵ 
درصد و ۸۸.۴ درصد وصـول شده است. درصد تعداد و مبلغ 
چك هاي وصول شده در مهرماه ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹۱.۷ 
ــد و ۹۰.۱ درصد و در آبان ماه ۱۳۹۸ به ترتيب برابر ۹۱  درص
ــت. در آبان ماه ۱۳۹۹، در استان  درصد و ۸۸ درصد بوده اس
تهران حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار فقره چك به ارزشي حدود 
۸۱۲ هزار ميليارد ريال وصول شد كه از نظر تعداد ۹۲.۷ درصد 
و از نظر ارزش ۸۹ درصد از كل چك هاي مبادله اي وصول شده 
است. در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي در 
استان، به ترتيب به استان هاي گيالن )۹۴.۳ درصد(، مازندران 
)۹۲.۸ درصد( و البرز )۹۲.۷ درصد( اختصاص يافته است و 
استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۸۲.۵ درصد(، ايالم )۸۶.۵ 
ــتان )هركدام ۸۷ درصد(  ــان شمالي و لرس درصد( و خراس
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي 
مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد 
بررسي در بين ساير استان هاي كشـور، بيشترين نسبت ارزش 
چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله اي در استان 
به ترتيب به استان هاي گيالن )۹۱.۹ درصـد(، البرز )۹۱.۱ 
ــتان )۹۰.۷ درصد( اختصاص يافته است و  درصد( و خوزس
استان هاي بوشهر )۷۷.۸ درصد(، ايالم )۷۹.۹درصد( و كرمان 
)۸۰.۷ درصد( كمترين نسبت ارزش چك هاي وصولي به كل 
ــده در استان را به خود اختصاص  ارزش چك هاي مبادله ش
ــي حدود ۲۲۱  داده اند. بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چك به ارزش
هـزار ميليارد ريال در آبان ماه ۱۳۹۹ در كل كشور برگشت 
داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد 
كاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزايش نشان مي دهد. از كل 
تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب 
ــده است. درصد  ــت داده ش ۸.۵درصد و ۱۱.۶ درصد برگش
تعداد و مبلغ چك هاي برگشت داده شده در مهرماه ۱۳۹۹ 
ــال  به ترتيب معادل ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد و در آبان ماه س
۱۳۹۸ به ترتيب برابر ۹ درصد و ۱۲ درصد بوده است. در ماه 
مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۱۷۱ هزار فقره چك به 
ارزشي حدود ۱۰۰ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد كه از 
نظر تعداد ۷.۳ درصد و از نظـر ارزش ۱۱ درصد از كل چك هاي 
مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مذكور در بين ساير 
استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعـداد چك هاي برگشتي 
به كل چك هاي مبادله اي در استان، به ترتيب به استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )۱۷.۵ درصد(، ايالم )۱۳.۵ درصد( و 
خراسان شمالي و لرستان )۱۳ درصد( اختصاص يافته است و 
استان هاي گيالن )۵.۷ درصد(، مازندران )۷.۲ درصد( و البرز 
)۷.۳ درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي به 
كل تعداد چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص 

داده اند.
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سال هاي دور از بازارهاي نفتي
بنابراين زماني آقاي زنگنه از دورنماي مطلوب در فروش 
ــه، تخصص و دانش  ــر مي دهد، مبتني بر تجرب نفت خب
ــت كه در اين بخش جريان دارد. اما  ــوب كرده اي اس رس
ــناس در خصوص بازار  ــوان يك كارش نكته اي كه به عن
نفت مي توان مطرح كرد آن است كه اقتصاد ايران تجربه 
ــدن تحريم ها را در سال ۹۶ و در زمان امضاي  برداشته ش
برجام نيز داشته است. اگر در خاطرتان مانده باشد، در آن 
برهه، كارشناسان اقتصادي با بدبيني خاصي پيش بيني 
مي كردند كه بازگشت ايران به بازارهاي نفت، مدت زمان 
زيادي به طول خواهد انجاميد. اما در عمل اين گونه نشد 
و اقتصاد ايران به سرعت توانست سهم و جايگاه خود را در 
بازار نفت به دست آورد. توليد ايران باال رفت و در كمترين 
زمان ممكن به فروش ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه رسيد. 
ــووالن وزارت نفت و  فكر مي كنم اين بار هم با تدابير مس
استفاده از تجربياتي كه طي سال هاي گذشته به دست 
آورده اند، روند بازگشت ايران به بازارهاي انرژي جهاني از 
جمله نفت با سرعت بيشتري تداوم پيدا خواهد كرد. البته 
مجموعه اين پيش بيني ها به وضعيت بازارهاي جهاني 
هم بستگي دارد. اينكه بازارهاي جهاني توانايي جذب چه 
ميزان نفت اضافه را خواهند داشت و حضور ايران در اين 
ــا چه تحوالتي را در قيمت نفت ايجاد خواهد كرد،  بازاره
مساله اي بسيار مهم است. به هر حال تحوالت بازارهاي 
ــرايط كلي ايران در بازار نفت به عنوان  جهاني نفت در ش
يك متغير تاثيرگذار مطرح است. اما به  طور كلي معتقدم 
كه اظهارات آقاي زنگنه در خصوص رسيدن به سهميه ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت در كوتاه مدت محتمل است. 
در اين ميان برخي رسانه ها اين پرسش را مطرح مي كنند 
كه ايران چگونه مي تواند به سهمي كه در سال هاي قبل از 
انقالب در بازار جهاني نفت داشت )حول و حوش فروش ۶  
ميليون بشكه در روز( برسد و آيا اساسا يك چنين دورنمايي 
را مي توان بعد از بهبود مناسبات ارتباطي با امريكا به عنوان 
يك هدف در نظر گرفت يا خير؟ بايد بدانيم كه سهميه ۶ 
ميليون بشكه اي فروش نفت تنها در يك برهه زماني كوتاه 
در دوران قبل از انقالب محقق شد و ميزان واقعي فروش 
ــب در محدوده ۵ ميليون و  ــران در آن دوران، اغل نفت اي
۵۰۰ هزار بشكه تا  ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه بود. اما به 
ــروزي انقالب در يك دوره خاص دولت  هر حال بعد از پي
جمهوري اسالمي تصميم گرفت كه ميزان فروش نفت 
كشور تا حد زيادي كاهش پيدا كند. يكي از چهره هايي 
كه در اين زمينه مي تواند اطالعات دست اولي را ارايه كند، 
علي شمس اردكاني است كه در آن دوران در شمايل مشاور 
وزارت نفت با كاهش سهميه ايران در بازار نفت به  شدت 
مخالفت مي كرد. وقتي بنا به هر دليلي حجم فروش نفت 
ايران كاهش پيدا كرد به سرعت جايگاه ايران توسط ساير 
كشورها جايگزين شد و ايران تنها توانست حدود نيمي از 
ــود را در بازار نفت محقق كند. بعد از اين  ظرفيت هاي خ
ــاله  ــد و پس از آن هم مس دوران هم دوران جنگ آغاز ش
تحريم هاي اقتصادي اجازه نداد تا ايران به حق خود در بازار 
نفت برسد. اما اگر امروز اقتصاد ايران بخواهد سهميه هاي 
واقعي خود را در بازار نفت به دست بياورد و مثال دامنه توليد 
نفت خود را به محدود ۵ الي ۶ ميليون بشكه نفت برساند، 
نخستين قدم، سرمايه گذاري هاي مورد نياز است. يعني 
اگر شركت هاي صاحب تكنولوژي قبول كنند كه همكاري 
خود را با صنعت نفت ايران از سر بگيرند و در اين زمينه ورود 
كنند، ايران مي تواند در مدت زمان نسبتا كوتاهي به يك 
چنين اعداد و ارقامي در توليد و فروش نفت برسد. اما اگر 
تنها با تكيه بر توان داخلي قصد اجراي يك چنين پروژه اي 
ــال ها اين روند به طول  ــته باشيم، ممكن است س را داش
بينجامد. ضمن اينكه معلوم نيست آيا مي توان به اهداف از 
پيش تعيين شده دست پيدا كرد يا خير؟ بنابراين معتقدم 
كه بهبود مناسبات ارتباطي با قدرت هاي اقتصادي گزاره 
مهمي است كه مي تواند ايران را در دستيابي به اهداف از 

پيش تعيين شده اش ياري رساند.

چشم انداز بودجه و بورس
البته اين به اين معنا نيست كه امكان كاهش نرخ ارز بيشتر 
از اين عدد و رقم ممكن نيست، بلكه ريزش بيشتر دالر صرفا 
در بلندمدت و پس از اتفاقات سياسي مثبت و بهبود مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني ممكن است، رخ دهد. موضوعي 
كه فعال هيچ نشانه و داده اي در خصوص آن منتشر نشده و 
تجربه نشان داده كه مذاكرات در اين خصوص طوالني مدت 
خواهد بود. از سوي ديگر زمزمه هايي درخصوص چرخش 
بزرگ اقتصادي به سمت چين شنيده مي شود كه مي تواند 
معادالت را در آينده تغيير دهد. به نظرم بورس و بودجه در 
يك زمان تعيين تكليف خواهند شد. در اين ميان نبايد به 
صورت گسترده به دنبال قيمت هاي جهاني و گزارش هاي 
ــتند( اما استعفاي  ــيم )البته كه مهم هس شركت ها باش
قاليباف اصل رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و پذيرش 
آن از سوي شوراي عالي بورس و تعيين دو هفته زمان براي 
تعيين جانشين او، حاكي از اتفاقات خاصي است كه در پهنه 
سياست و اقتصاد كشور ممكن است رخ دهد. قاليباف اصل 
و معاون وزير صمت از صحنه كنار رفتند تا فشارها روي دولت 
كم شود. با اين عزل ها و فرصت دو هفته اي، به نظر مي  رسد 
وزير اقتصاد توانسته فضا را به خوبي مديريت كند و از نظر 
من استيضاح ايشان كامال از دستور كار خارج شده است. 
نكته قابل توجه اينكه طي دو هفته آينده، وضعيت بورس و 
بودجه به صورت توامان با هم مشخص مي شود. بعيد نيست 
رييس سازمان بورس يك اصولگرا و يا نزديك به اصولگراها 
انتخاب شود. نظر مجلس هم در بودجه لحاظ خواهد شد و 
دولت و مجلس توامان با تصويب بودجه و انتخاب رييس 
جديد چراغ سبزي را براي رشد بورس نشان خواهند داد 
ــته خواهد شد. به نظر  و درنهايت فشارها از بورس برداش
مي رسد رييس جمهور مايل نيست بورس را با اين شرايط 
تحويل دولت بعدي دهد و به نظر من از االن تا ارديبهشت 
ماه، بورس مستعد جذب نقدينگي و رشد بسيار بااليي است 
اگرچه كه ممكن است نوساناتي را نيز تجربه كند. بايد منتظر 
همگرايي بيشتر مجلس و دولت باشيم كه احتماال با تصويب 
بودجه، انتخاب رييس جديد سازمان بورس و اوراق بهادار به 
زودي انجام خواهد شد. تا جايي كه من اطالع دارم مجلس 
اصرار دارد حجم فروش و واگذاري سهام در سال آينده رشد 
چشمگيري داشته باشد و دولت اتكا به نفت را كمتر كند. در 
صورت تصويب بودجه با اين مفاد بايد منتظر واكنش بانك 
مركزي در تغيير قوانين پولي و مالي به نفع بورس باشيم. از 
ــازمان بورس، در دولت بعدي هم  نظر من رييس آينده  س
جايگاهش را حفظ خواهد كرد بنابراين دورنماي روشني در 

بازار سرمايه كشورمان ايجاد خواهد شد.

تراكنش هاي بانكي فاقد كد شهاب 
در ساتنا برگشت مي خورند

ــهاب« از  ــاي بانكي فاقد »كد ش  همه تراكنش ه
ــت مي خورند.بانك  ــاتنا برگش ــن ماه در س ۵بهم
ــال اخير در تالش بوده است  مركزي طي چند س
ــي با قاطعيت  ــان تراكنش هاي بانك هويت صاحب
ــود و در همين راستا نيز  ــفاف ش هرچه بيشتر ش
ــامانه نهاب« با همكاري  ــبت به راه اندازي »س نس
سازمان هايي از جمله »ثبت احوال كشور«، »ثبت 
شركت ها«، »وزارت كشور« و ساير نهادهاي ذي ربط 
اقدام كرده است.  بانك مركزي افزود: بر اين اساس و 
به منظور عمل به تكليف قانوني، از روز ۵ بهمن ماه، 
ــهاب« در »ساتنا«  همه تراكنش هاي فاقد »كد ش
ــهاب« همان كدملي  برگشت مي خورند. »كد ش
ــخاص »حقيقي« و »شناسه ملي« براي  براي اش
اشخاص حقوقي است. بانك مركزي به عنوان نهاد 
سياست گذار پولي و بانكي، با جديت هرچه تمام تر 
فرايند جلوگيري از انجام تراكنش هايي را كه به يك 
شخص حقيقي يا حقوقي معين مربوط نيستند، آغاز 
كرده است. اين مهم بالفاصله در ساير سامانه هاي 
ــامانه هاي درون بانكي  بين بانكي و پس از آن در س
ــود. بنابراين افراد حقيقي يا حقوقي كه  اجرا مي ش
كدملي يا شناسه ملي خود را به بانك اظهار نكرده 
باشند، نمي توانند از خدمات بانكي بهره مند شوند.  
ــت، اين اقدام بر فعاليت مشترياني  الزم به ذكر اس
ــات  كه اطالعات هويتي آنها نزد بانك ها و موسس
اعتباري موجود است، تاثيري نخواهد داشت و فقط 
ــاب ها و تراكنش هايي را كه فاقد شناسه ملي  حس
هستند، برگشت مي زند. با توجه به مهلت طوالني 
ــده بود،  كه براي اجراي اين قانون در نظر گرفته ش

زمان تعيين شده تمديد نخواهد شد.

كاهش قيمت بيت كوين 
۱۰۰ميليارد  دالر  خارج كرد

ــده ارزش  ــن باعث ش ــت بيت كوي كاهش قيم
ــازي از حدود ۱.۰۶ تريليون  بازار كل ارزهاي مج
ــر از ۹۲۰ ميليارد دالر كاهش يابد. به  دالر تا كمت
گزارش راشاتودي، به دنبال كاهش ۱۰ درصدي 
قيمت بيت كوين، كل ارزش بازار ارزهاي مجازي 
ــاعت گذشته پايين  ۱۰۰ميليارد دالر طي ۴۸ س
ــت.  طبق اطالعات سايت كوين ماركت  آمده اس
ــاعت ۴۰: ۱۴ به وقت  ــن در س ــت كوي ــپ، بي ك
ــد و حدود  ــه ش ــچ، ۳۱۳۷۵ دالر معامل گرينوي
۱۰درصد از ارزش خود را طي يك روز از دست داد. 
برترين ارز مجازي دنيا حدود ۱۸ درصد از ارزش 
خود را طي يك هفته گذشته از دست داده است. 
ــا از نظر ارزش  ــر، دومين ارز مجازي بزرگ دني ات
ــد از ارزش خود را طي  ــازار، هم حدود ۱۰ درص ب
۴۸ساعت گذشته از دست داد. اين ارز مجازي كه 
در روز سه شنبه به باالترين رقم ۱۴۳۹ دالر رسيده 
بود، تا ۱۲۳۸.۴۹ دالر سقوط كرد. كاهش ارزش 
اين سرمايه هاي بزرگ ديجيتال باعث شده ارزش 
ــازي از حدود ۱.۰۶ تريليون  بازار كل ارزهاي مج
ــارد دالر كاهش يابد.  ــر از ۹۲۰ ميلي دالر تا كمت
ــش قيمت اخير، بيت كوين هنوز  به رغم اين كاه
هم بيش از ۱۵۰ درصد طي سه ماه گذشته افزايش 
ــت. متخصصان افزايش ارزش  ــته اس قيمت داش
ــه عوامل متعددي از جمله  بيت كوين را مربوط ب
افزايش تمايل سرمايه گذاران سازماني مي دانند. 
ــدن  افزايش اخير قيمت بيت كوين نتيجه دور ش
سرمايه گذاران از طال هم بوده است كه معمواًل به 
عنوان يك سرمايه برتر براي تاجران در زمان تورم 

در نظر گرفته مي شود.

طال ۱8۵۰ دالر شد 
قيمت اونس جهاني طال روز جمعه به ۱۸۵۰ دالر 
ــيد. در حالي كه انتظار مي رود ارايه يك بسته  رس
ــي به ترميم بزرگ ترين اقتصاد  بزرگ محرك مال
جهان كمك كند و اين بسته به دليل تبعات تورمي 
سبب افزايش نرخ تورم و تضعيف دالر گردد، قيمت 
طال امروز شاهد رشد بود.به گزارش رويترز، قيمت 
ــا ۰.۷۷ درصد  ــروز در بازارهاي جهاني ب ــال ام ط
ــنت رسيد. قيمت  افزايش به ۱۸۵۴ دالر و ۴۵ س
فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل در ماه 
ــه ۱۸۵۳ دالر و  ــد ب فوريه نيز با ۰.۷۲ درصد رش

۴۰سنت رسيد.
جانت يلن، فرد مورد نظر بايدن براي تصدي پست 
ــكا در دولت جديد ديروز  وزارت خزانه داري امري
ــت تا در زمينه طرح بسته  از قانون گذاران خواس
ــزرگ انجام دهند.  ــرك مالي جديد اقدامي ب مح
ــي در اين  ــي بي س هووي لي تحليلگر بانك او س
ــاطي  ــيار انبس باره گفت: »با توجه به رويكرد بس
ــته محرك  ــع بايدن در خصوص بس يلن و موض
مالي، طال در حال واكنش نشان دادن به افزايش 
انتظارات تورمي است.« وي در ادامه تصريح كرد:  
هرچند در كوتاه مدت به دليل باال رفتن سود اوراق 
خزانه داري امريكا و تقويت نسبي دالر، رشد قيمت 

طال محدود خواهد بود.
ــرد كاهش ماليات هاي  ــس از آنكه يلن اعالم ك  پ
ــال ۲۰۱۷ براي شركت هاي  ــده در س تصويب ش
بزرگ بايد لغو شود، شاخص دالر از باالترين رقم ۴ 
هفته گذشته كه در اوايل اين هفته به ثبت رسيده 
بود پايين تر آمده و سود اوراق خزانه داري امريكا 
اندكي افت كرده است.افت سوددهي اوراق قرضه 
هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار طال را كاهش 
ــاعاتي ديگر قرار است جو بايدن به  مي دهد. تا س
عنوان رييس جمهور بعدي امريكا سوگند ياد كند 
و سرمايه گذاران تمام تمركز خود را معطوف بسته 
محرك مالي ۱.۹ تريليون دالري وي كرده اند كه 
ــت كند و به روند  ــد اقتصاد امريكا را تقوي مي توان
ــد. تاكنون  ــرعت ببخش ــن كرونا س توزيع واكس
ــر ابتال به كرونا جان  ۴۰۰هزار نفر در امريكا بر اث

خود را از دست داده اند.
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گروه بانك و بيمه | محسن  شمشيري |

ــن ۹۹، قيمت دالر همچنان در كانال ۲۲  روز جمعه ۳ بهم
هزار توماني باقي مانده و به قيمت ۲۲۷۰۰ تومان تا ۲۳ هزار 
ــنبه نيز قيمت دالر ۲۳ هزار  تومان معامله شد. روز پنجش
ــزار و ۲۰۰ تومان و درهم  ــان، قيمت يورو ۲۸ ه و ۳۰۰ توم
ــده است. براين اساس  امارات ۶ هزار و ۴۳۰ تومان اعالم ش
قيمت سكه بين ۱۰ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان در روز جمعه 
ــنبه معامله  تا ۱۰ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان در روز پنجش
شده است.  روند نزولي نرخ دالر از اوايل هفته گذشته شتاب 
گرفت، به طوري كه از كانال ۲۶ هزار توماني به سوي نرخ هاي 
پايين تر تا كانال ۲۱ هزار تومان حركت كرد اما در روزهاي 
بعد دوباره به سمت كانال ۲۲ هزار تومان صعود كرد. هر دالر 
روز )پنجشنبه( در صرافي هاي بانكي ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان 
ــبت به روز معامالتي گذشته  معامله شد كه قيمت آن نس
)چهارشنبه( ۱۰۰ تومان كاهش داشت، نرخ هر يورو نيز به 
۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش 
۲۵۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)چهارشنبه( به ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد.قيمت خريد 
هر دالر ۲۲ هزار و ۱۵۰ تومان و قيمت خريد هر يورو نيز ۲۶ 
هزار و ۹۰۰ تومان اعالم شد، همچنين قيمت خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۲ هزار و ۶۰۴ تومان و قيمت فروش آن 
۲۲ هزار و ۸۷۶ تومان بود.عالوه براين نرخ خريد يورو در اين 
ــازار ۲۷ هزار و ۵۷۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۱۳۵  ب
تومان اعالم شد. براساس اين گزارش در سامانه نيما در روز 
معامالتي گذشته )چهارشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۲۶ 
هزار و ۲۱۴ تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز ۲۲ هزار و ۶ 
تومان به فروش رفت.قيمت دالر در روزهاي گذشته با توجه 
به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي به 
منابع مالي كاهشي شده است.هفته گذشته نيز رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد: ايران توانسته گشايش هايي در فروش 
ــان مي گويند كه يكي از داليل  نفت داشته باشد.كارشناس
مقاومت نرخ ارز در بازار، موضوع نرخ تسعير ارز در بودجه سال 
۹۹ است. مقامات مختلف دولت اعالم كرده اند كه نرخ تسعير 
ــال آينده ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده، اما  ارز در بودجه س
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي اين نرخ را ۱۷۵۰۰ 
تومان در نظر گرفته و مي گويد نرخ واقعي مد نظر دولت نيز 
همين عدد است. يكي از موضوع هايي كه باعث گنگ شدن 
ماجراي نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ شده يكي دانستن نرخ ارز 
ترجيحي و نرخ تسعير ارز است. اين درحالي است كه بين اين 

دو تفاوت زيادي وجود دارد.

    نوسان قيمت سكه در كانال ۱۰ ميليون توماني
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد  روز )پنجشنبه( 
ــبت به روز چهارشنبه )اول  با افزايش ۱۵۰ هزار توماني نس

بهمن( ۱۰ ميليون و ۴۵۷ هزار تومان معامله شد. سكه تمام 
ــون و ۲۹۷ هزار تومان  ــار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميلي به
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۵۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي هم در برابر دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان معامله 
شد.عالوه بر اين، دربازار طال نيز نرخ هرگرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۴۲ هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار 
ميليون و ۵۰۰ هزارتومان رسيد.انس جهاني طال نيز امروز 
ــد. بررسي ها  ــنت فروخته ش يك هزار و ۸۷۰ دالر و ۴۱ س
نشان مي دهد، هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر 
ــي داشت و سير نزولي قيمت ارز روي  از بازار ارز روند كاهش
ــود. همچنين افزايش قيمت اونس جهاني  بازار طال موثر ب
طال باعث شده تا قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ 
ــدي نسبي همراه شود. اين در شرايطي است كه  دالر با رش
كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي آينده 
را پيش بيني كرده اند. كاهش ريسك هاي بين المللي پس از 
پذيرش شكست دونالد ترامپ و معرفي جو بايدن به عنوان 
رييس جمهوري قانوني آينده امريكا نيز بر اين روند تاثيرگذار 
بوده است.عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا 
و بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از 

طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش يابد.
 

    بازار پرنوسان ارز در هفته پاياني دي ماه
بازار ارز در هفته اي كه با شيب تند كاهش قيمت ها كار خود را 
آغاز كرده بود، در پايان هفته با شيب صعودي مواجه شد تا در 
نهايت برايند تغيير قيمت ها در بازار تقريبا صفر بشود. تحوالت 

اين هفته بازار ارز نشان مي دهد اين بازار در محدوده مشخصي 
در برابر افزايش و كاهش قيمت ارز مقاومت دارد. در هفته اي 
كه گذشت بازار ارز به نحوي كار خود را شروع كرد كه تا نيمه 
هفته سوال عمده رسانه ها از كارشناسان، در خصوص كف 
قيمتي باشد كه اين موج ايجاد خواهد كرد. عموم پاسخ هايي 
نيز كه به اين سوال داده مي شد، نشان از اميدواري به كاهش 
قيمت دالر حتي تا زير ۲۰ هزار تومان داشت. خوش بيني كه 
ــدن قيمت دالر  البته چندان دوام نياورد و بعد از نزديك ش
به قيمت ۲۱ هزار تومان در روز سه شنبه، در روزهاي پاياني 

هفته، قيمت ها روندي صعودي به خود گرفتند.

    هفته اي پر هياهو  و  نوسان
تا پيش از شروع معامالت در روز شنبه، كارشناسان بازار ارز 
از احتمال مقاومت بازار در مرز قيمت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان 
براي دالر مي گفتند. رقمي كه در موج پيشين كاهش قيمت 
ارز كه پس از مشخص شدن شكست ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، تحقق يافت، بازار در آن مقاومت 
كرده و باعث پايان موج شده بود. البته اين پيش بيني چندان 
ــد و بازار ارز بدون هيچ گونه مقاومتي در همان  محقق نش
دقايق ابتدايي معامالت روز شنبه از اين مرز رواني عبور كرد 
و معامالت دالر در محدوده قيمتي ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
در بازار آزاد انجام شد. اين رقم در ساعات ابتدايي معامالت 
هفته براي يورو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در ادامه معامالت 
ــت خاصي ادامه  ــش قيمت ها بدون مقاوم نيز روند كاه
داشت و تعطيلي روز يكشنبه هم در آن خللي ايجاد نكرد، 
تا جايي كه در ساعات ابتدايي روز سه شنبه قيمت دالر به 

ــت ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان و يورو نيز به ۲۵ هزار و ۳۰۰  قيم
تومان رسيد. اين ارقام كمترين قيمت براي دالر و يورو در 
هفته اي كه گذشت بود و از ميان روز سه شنبه، به يك باره 
جهت حركت قيمت ارز تغيير كرد و تنها دو روز زمان نياز 
بود تا قيمت دالر بازار آزاد در روز پنجشنبه به كانال ۲۳ هزار 
تومان بازگردد. هرچند روند معامالت روز پنجشنبه نشان 
داد كه بازار در كانال ۲۳ هزار توماني در برابر افزايش قيمت از 
خود مقاومت نشان مي دهد. مقاومت بازار در كانال ۲۳ هزار 
توماني در معامالت فردايي فعاالن بازار نيز خود را نشان داد 
و اين معامالت با آنكه قيمت دالر در صبح روز پنجشنبه تا 
۲۳هزار و ۸۰۰ تومان هم افزايش داشت اما به طور متوسط 
ــد. قيمت يورو هم در  در محدوده ۲۳ هزار تومان انجام ش
ــقف ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم افزايش  روز پنجشنبه تا س
ــروز مقاومت بازار در قيمت ۲۸ هزار تومان  يافت و بعد از ب
ــته خاتمه داد. در اين  كار خود را در معامالت هفته گذش
هفته شيب نمودار قيمت فروش ارز در صرافي هاي بانكي 
هم مشابه بازار آزاد بود. هرچند شيب تغيير قيمت ها در اين 
ــامانه نيما، روند  صرافي ها ماليم تر از بازار آزاد بود. اما در س
تغيير قيمت ها به گونه اي ديگر بود و معامالت اين سامانه كه 
بخش عمده معامالت بازار ارز را به خود اختصاص مي دهد در 
طول هفته با شيبي ماليم روندي نزولي خود را حفظ كرد. بر 
اين اساس قيمت دالر در اين سامانه از ۲۴ هزار و ۹۸۵ تومان 
روز شنبه به ۲۲ هزار و ۸۷۵ تومان روز چهارشنبه رسيد. اين 
ارقام براي يورو نيز از ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز شد و به ۲۸ 

هزار و ۱۳۰ تومان رسيد. 

    نوسانات شديد
عامل تضعيف فعاليت هاي اقتصادي

كارشناسان اقتصادي، اتمام كار ترامپ بعد از تاييد نتيجه 
انتخابات توسط كنگره امريكا و پس آن اعالم هدف دالر ۱۵ 
هزار توماني در صورت آزادسازي ارزهاي بلوكه شده ايران 
در بانك هاي جهاني توسط رييس جمهوري را مهم ترين 
عوامل ايجاد و تشديد موج كاهش قيمت ها در بازار ارز طي 
دو هفته گذشته عنوان كرده اند. موجي كه قيمت دالر را از 
۲۶ هزار تومان به نزديكي ۲۱ هزار تومان رساند. بنابراين در 
ــطح قيمت آن در  پي اين موج، قيمت ارز براي دو روز به س
آخرين روزهاي تابستان گذشته هم رسيد، اما دوام چنداني 
نيافت. يوسف كاووسي، تحليلگر پولي و بانكي، در گفت وگو 
با ايرنا، در هفته اي كه گذشت پيش بيني كرده بود به دليل 
هيجاني بودن اين موج كاهشي، دوام چنداني نيز نخواهد 
داشت. به اعتقاد او، اميدواري فعاالن بازار به احياي برجام و 
رفع تحريم ها كه در اثر آن روابط تجاري كشور توسعه خواهد 
ــده نيز به بازار داخلي باز خواهند  يافت و ارزهاي بلوكه ش

گشت، موجب ايجاد اين موج رواني مثبت شد. 

مقايسه تعداد و مبلغ مبادله، وصول و برگشتي چك در طول يكسال منتهي به آبان 99
رشد درصدآبان 98آبان 99شرح

1901836127مبلغ مبادله چك - هزار ميليارد ريال
7.610.5 ميليون8 ميليونتعداد مبادله چك

1680735128مبلغ وصول چك -  هزار ميليارد ريال
6.95.8 ميليون7.3 ميليونتعداد وصول چك

100121 221مبلغ برگشتي چك - هزار ميليارد ريال 
-686 هزار681 هزارتعداد برگشتي چك 

سهم مبلغ- درصد مبلغ هزار ميليارد ريالسهم تعدادي- درصد تعداد شرح 
7.61001777100 ميليون وصول چك در آبان 98 
7.81002826100 ميليونوصول چك در آبان 99 

59 درصد -2.6 درصد رشد در يكسال
6.990.673641.4 ميليونچك عادي در آبان 98 
7.393.6168059.5 ميليونچك عادي در آبان 99

43.7 درصد128 درصد3.3 درصد5.8 درصدرشد در يكسال 
7009.4104158.6 هزارچك رمزدار در آبان 98 
5006.4114640.5 هزار چك رمزدار در آبان 99 

30.9- درصد 10.2 درصد 32 - درصد28.5- درصدرشد در يكسال 

قدرت گرفتن ریال در برابر دالر
ــه باالترين  ــر دالر آمريکا ب ــران در براب ارزش ريال اي
ــيد.در معامالت روز  سطح خود طی پنج ماه اخير رس
چهارشنبه نرخ برابری هر دالر به ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان 
ــبت به دو هفته قبل رشد ۱۷  ــيد و نس در بازار آزاد رس
درصدی نشان داد. »ماسيج وويتال« بنيانگذار و مقام 
ــرمايه گذاری در موسسه »آمتلون کاپيتال«  ارشد س
آمستردام گفت: چشم انداز آزادسازی ميلياردها دالر 
ــده ايران در کره جنوبی و کشورهای  از وجوه بلوکه ش
ــای نفتی ايران،  ــال معافيت از تحريم ه ديگر و احتم
ــت. ــده اس ــش تقاضا برای ريال ايران ش ــث افزاي  باع

خبرگزاری بلومبرگ همچنين در ادامه اين گزارش به 
ــدی ارزش ريال مقابل دالر از  کاهش بيش از ۷۰ درص
ماه می ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ رئيس جمهوری 

سابق آمريکا از توافق هسته ای خارج شد و تحريم های 
ــت. ــاره داش ــران اعمال کرد، اش ــختی را عليه اي  س

بايدن که در زمان انجام مذاکرات هسته ای برای دستيابی 
به توافق، معاون دولت باراک اوباما رئيس جمهوری وقت 
آمريکا بود، از تمايل برای بازگشت به برجام و برداشتن 
مجازات ها سخن گفته است، مشروط بر اينکه تهران به 
 تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای عمل کند.

پيروزی بايدن در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، 
ــازی پرداخت های نفتی ايران را که در  احتمال آزادس
 حساب های بانکی فرامرزی بلوکه شده، مطرح کرده است.

ــازمان بورس و اوراق بهادار  پس از استعفای رئيس س
ايران، شاخص بورس به دليل نوسات عمده در بازار در 

روز سه شنبه، رشد ۳ درصدی داشت.

برش



رقيه ندايي|
اولي��ن ماه فصل زمس��تان باعث ش��د كه وضعيت 
بازارسهام تغيير كند و درنهايت شاخص كل بورس 
تهران افت بيش از ۲۰ درصدي را در كارنامه خود به 
ثبت رسانيد و به اين ترتيب هفته گذشته و روزهاي 
نزولي بازار كاهش ۱۲ درصدي، نماگر سهام اندكي 
سبز ش��د. طي دي ماه عملكرد شركت ها در فصل 
پاييز روي س��امانه كدال نشست كه از رشد فروش 
و س��ودآوري بنگاه هاي بورس��ي حكايت داش��ت؛ 
اما چندان م��ورد توجه فعاالن بازار ق��رار نگرفت. 
معامله گران��ي كه نگاهش��ان به تح��والت خيابان 
فردوسي و كاهش نرخ دالر بود به عنوان فروشنده 

سهام در بازار ظاهر شدند.
درست هفته گذش��ته وضعيت بازار سرمايه بسيار 
ناگوار بود اما؛ از ديد بس��ياري از كارشناس��ان بازار 
سرمايه استعفاي رييس س��ازمان بورس به عنوان 
يك سيگنال بسيار مثبت براي بازار قلمداد شد و در 
نهايت موجبات رشد اندك دماسنج تاالر شيشه اي 

را طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه پديد آورد. 
يك نكته بس��يار مهم نيز در اينجا وجود دارد و آن 
هم نرخ دالر است بسياري از س��هامداران بورسي 
نگاهي عميق به معامالت خيابان فردوس��ي دارند 
و با ترس از كاهش نرخ ارز )دالر( به س��مت و سوي 
فروش سهام روي مي آورند. در پايان معامالت روز 
سه شنبه بازار سرمايه بعد از چند روز ريزش پي در 
پي باالخره شاهد رش��د ناچيز شاخص كل بورس 
تهران ب��ود. رش��د ۰/۰۳ درصدي اي��ن نماگر روز 
سه ش��نبه در حالي رقم خورد كه نوس��ان ۲۰ هزار 
واحدي آن در طول روز معامالتي اخير بيش از آنكه 
ناشي از افزايش تقاضاي حقيقي در بازار سهام باشد 
به مدد حمايت حقوقي ها ب��ا خالص خريد بيش از 
۶۰۰ ميليارد توماني محقق شد. به اين ترتيب پس 
از ۵ روز افت متوال��ي و كاهش حدود ۱۲ درصدي 
طي هفته گذشته، نماگر سهام اندكي سبز شد. روز 
چهارش��نبه يعني اولين روز بهمن ماه شاخص كل 
بورس تهران بعد از چند روز ريزش مداوم در پايان 
به هر ضرب و زوري كه بود مثبت ش��د. رشد ناچيز 
۴۰۰ واحدي نماگر اصلي بازار سرمايه و رسيدن آن 
به سطح يك ميليون و ۱۵۰ هزار و ۷۱۸ واحد يك 
روز پس از آن اتفاق افتاد كه معترضان حاضر در بلوار 
شهرداري سعادت آباد تهران كه به منظور اعتراض 
به سقوط پي  در پي قيمت ها و تحمل ضرر و زيان در 
بازار سهام در مقابل ساختمان شركت بورس جمع 
شده بودند پرچم اين نهاد مالي را به پايين كشيدند 
و حضور عل��ي صحرايي به عنوان مديرعامل بورس 
ته��ران را در ميان خود پس زدند. در اين روز نماگر 
اصلي بازار سهام كه در ابتداي معامالت به سرعت تا 
يك ميليون و ۱۳۰ هزار واحدي افت كرده بود كم كم 
به لطف حقوقي هاي بازار رش��د كرد.اگر بخواهيم 
نگاهي تحليلي ت��ر به افزايش مي��زان اعتراضات و 
ش��كايت هاي رخ داده در هفته هاي اخير داش��ته 
باش��يم، پربيراه نخواهد بود كه ب��ه رويدادهاي رخ 
داده در دوره زماني ياد شده اشاره كنيم.پس از آنكه 
شاخص كل بورس با تحمل يك سقوط ۹۰۰ هزار 
واحدي در ۲۰ آبان دور تازه اي از صعود را آغاز كرد، 
بسياري از س��رمايه گذاران به ويژه سرمايه گذاران 
خرد كه طي ۲۰ مرداد تا ۲۰ آبان بخش قابل توجهي 
از سرمايه خود را از دست داده بودند، به رشد دوباره 
قيمت ها و بازپس گيري ض��رر و زيان هاي رخ داده 
دلگرم ش��دند. اين دلگرمي در حالي بيشتر شد كه 
بسياري تصور مي كردند به دليل وعده دولت به رونق 
بازار سرمايه افت ياد شده موقتي است و با بازگشت 
عرضه و تقاضا به روال قبل زيان آنها پوش��ش داده 
خواهد شد.مش��كل اصلي از جايي شروع شد كه با 

عبور شاخص كل از يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحدي 
خوش بيني ها به تسريع روند صعودي تازه آغاز شده 
بيشتر ش��د و در شرايطي كه ضعف تقاضا در مقابل 
عرض��ه امري موقتي به نظر مي آم��د، اين ضعف به 
ريزش س��نگين قيمت ها در بازار س��رمايه و حتي 
شكسته ش��دن كف قبلي در محدوده يك ميليون 
و ۲۱۱ هزار واحدي انجاميد.از آن زمان تا كنون به 
دليل غلبه ن��گاه كوتاه مدت و تقابل با س��فته بازي 
نه تنها موجي از نااميدي سرمايه گذاران خرد را فرا 
گرفته بلكه اتكا به اين باور غلط كه بورس لزوما رشد 
مي كند سبب شده تا آنهايي كه در هفته هاي اخير 
بخش بيشتري از سرمايه خود را در اين بازار به خطر 

انداختند سرخورده شوند.

   تورم و بورس متورم
اگر به پيش��ينه بازار س��رمايه نگاهي كنيم متوجه 
خواهيم شد كه رشد چهارماهه نخست سال اغلب 
تورمي بود و بورس را مي توان تنها بازاري دانس��ت 
كه در مقابل تورم قدعلم كرده است. بررسي عملكرد 
اين بازار نش��ان مي دهد كه طي ۱۰ س��ال گذشته 
يعني از پايان سال ۸۹ تا پايان دي ۹۹ تعداد كدهاي 
بورس��ي به ش��كل قابل مالحظه اي افزايش داشته 
است. تعداد كدهاي س��هامداري در طول ۱۰ سال 
ياد ش��ده از ۳ ميليون و ۸۴۰ هزار كد به حدود ۲۵ 

ميليون كد رسيده است.
بر اس��اس همين آمارها كه در ط��ول كمتر از ۱۰ 
سال در حالي تعداد اشخاص فعال در بازار سرمايه 
حدود ۶/۴ برابر شده كه در طول همين مدت قيمت 
دالر از ميانگين ۱۰۴۴ توماني آن در س��ال ۸۹ به 
ميانگي��ن ۲۲ هزار و ۸۹۰ تومان تومان در ۱۰ماهه 
سال ۹۹ رسيده است. افزايش ۵/ ۲۲ برابري قيمت 
دالر )۲۱۰۰ درصد( در طول ۱۰ سال در شرايطي 
اتفاق افتاده كه در طول همين مدت ميانگين روزانه 
ارزش معامالت خرد در بورس تهران از ۸۹ ميليارد 
تومان س��ال ۸۹ به ۱۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
در ۱۰ماهه س��ال ۹۹ رسيده است. تحليل افزايش 
۱۲۱ براب��ري ارزش معام��الت خ��رد در طول اين 
مدت و در نظر گرفتن رشد بيش از ۶ برابري تعداد 
كدهاي اخذ شده سهامداري نشان مي دهد كه بازار 

س��رمايه در مواجهه با جريان مداوم تورم توانسته 
به خوبي ضريب نفوذ خ��ود را در ميان آحاد مردم 
افزايش دهد. تحليل تغييرات رخ داده در طول اين 
۱۰ سال به خوبي نشان مي دهد هر چقدر ظرف بازار 
سرمايه براي جذب نقدينگي بزرگ تر شده، نياز به 
حفظ اين نقدينگي در ش��رايط واژگوني قيمت ها و 
جذابيت س��اير بازارهاي موازي نيز در بازار س��هام 

افزايش يافته است.
طي هفته اي كه گذش��ت اخبار متعددي روي بازار 
سهام تاثير گذاشت براي مثال؛ وزير امور اقتصادي 
و دارايي از برنامه هاي اجرايي براي بازگشت سريع تر 
بازار سرمايه به حالت پايدار خبر داد. فرهاد دژپسند 
در پاسخ به سوالي در خصوص زمان الزم براي صعود 
مجدد بازار س��رمايه گفت: مس��ووالن اقتصادي و 
بورسي كشور تمام تالش خود را براي بهبود وضعيت 

بورس به كار گرفته اند.
محمدحسن ابراهيمي سروعليا، عضو هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تاثي��ر ارز بر صنايع 
بورس��ي را متفاوت دانس��ت و گفت: همه صنايع از 
كاهش دالر متضرر نمي ش��وند. وي ب��ا بيان اينكه 
صرفا عوام��ل اقتصادي ب��ر بازار س��رمايه اثرگذار 
نيس��ت، افزود: تا زماني كه س��هامداران به تحليل 
كامل و درستي از متغيرهاي كالن اقتصادي سياسي 
نرس��ند، ورود به بازار س��رمايه توصيه نمي شود و 
افرادي هم كه براي اولين بار قصد س��رمايه گذاري 
در اين بازار را دارند باي��د مبناي تصميم خود را نه 
احساس��ات و هيجانات بلكه تعق��ل و تحليل قرار 
دهند. عضو هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار خاطرنش��ان كرد: به تازگي اين پيش��نهاد با 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مطرح 
شده اس��ت. هم افزايي و هماهنگي بازار سرمايه و 
مجلس در رابطه با قيمت گذاري دس��توري فوالد 
كامال محس��وس بود و اگر اين رون��د ادامه يابد، در 
ديگر صنايع نيز شاهد ثبات و آرامش خواهيم بود.

به گفته مديرعامل بورس تهران، اصالح وضع موجود 
نيازمند تس��ريع نهاده��اي مس��وول و هماهنگي 
بانك مركزي با س��ازمان  بورس ب��راي حفظ ثبات 
بازار سرمايه اس��ت. علي صحرايي با انتشار پيامي 
در توييتر گفت: افت فعلي ش��اخص بورس مبناي 

بنياديني ن��دارد و اصالح وضع موجود به تس��ريع 
نهادهاي مس��وول ب��راي تصميم گي��ري در مورد 
طرح هاي ارايه شده توسط كارشناسان بازار سرمايه 

نيازمند است.
مدي��ر سيس��تم هاي تس��ويه و پرداخت ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي درباره اينكه ت��ا امروز چه 
تعداد ناش��ر از اين امكان ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي براي پرداخت سود به سهامداران استفاده 
 كرده اند، بيان كرد: تا پايان روز جاري از نزديك به 
۷۰۰ ش��ركت حاضر در بازار سرمايه، ۱۰۵ ناشر به 
سامانه پرداخت سود س��جام  متصل شدند و البته 
اتفاق خوب��ي كه در حال رخ دادن اس��ت، افزايش 
ش��تاب ورود ناشران به اين س��امانه براي پرداخت 
آنالين سود  است، به همين دليل پيش بيني مي شود 
در دو ماهه پاياني سال تعداد بيشتري از ناشران از 
اين خدمات سپرده گذاري مركزي  استفاده كنند.  

نايب رييس انجمن فوالد بيان كرد كه بازار داخلي 
فوالد مس��تعد تاثير پذيري از قيمت هاي جهاني و 
رش��د اس��ت و ادامه داد: با توجه به واكسيناسيون 
مردم در دنيا و آمادگي براي بازگشت به روال عادي، 
تقاضايي كه از يك سال گذشته به تعويق افتاده بود 
امس��ال به جريان افتاده و قيمت هاي جهاني هم با 
روال صعودي همراه ش��دند. احراميان درباره تاثير 
صنايع مختلف مانند خودرو س��ازي، س��اختمان 
سازي و ... بر صنعت فوالد هم گفت: به طور طبيعي 
تقاضاي داخلي هر س��اله بايد افزايش داشته باشد، 
اما متاس��فانه به دليل كاهش درآمد ارزي و رش��د 
اقتصادي منفي، چندين س��ال اس��ت كه تقاضاي 
فوالد در كشور روند نزولي به خود گرفته و تغييري 

نكرده است.
نگاه��ي كلي ب��ه بازده��ي بازارها نش��ان مي دهد 
بازارهاي مس��كن، ارز، س��كه و س��رمايه به ترتيب 
۱۴۳، ۵۷، ۹۸ و ۶۴۲ درصد به طور ميانگين ساالنه 
)از تابس��تان ۹۷ تا پاييز ۹۹( رشد كرده اند؛ در اين 
ميان بيشترين رش��د با اختالف باال مربوط به بازار 
سرمايه اس��ت. رشد بازارسرمايه در اين بازه زماني، 
۴.۴ برابر رشد بازار مس��كن، ۱۱.۲ برابر رشد بازار 
ارز، ۶.۵ برابر رشد بازار سكه و ۱۷.۸ برابر رشد تورم 

نقطه به نقطه رشد كرده است.
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 ريزش بورس
 ارتباطي با نرخ بهره بانكي ندارد

كامران ندري، استاد دانشگاه امام صادق در گفت وگو با 
مهر دليل اصلي افت شديد شاخص كل بورس را كاهش 
قيمت ارز و كاه��ش انتظارات تورمي ناش��ي از نتايج 
انتخابات اياالت متحده دانست و گفت: افت شاخص كل 
بورس نمي تواند با نرخ بهره بين بانكي ارتباط چنداني 
داشته باشد، چراكه نرخ  بهره بين بانكي در چند ماه اخير 
تغيير نكرده است در حالي كه شاخص كل با افت مواجه 
شده است. وي با تاكيد بر اينكه نرخ بهره بانكي بر اساس 
مقتضيات اقتصاد كشور تعيين مي شود، گفت: اينكه 
گفته مي شود بانك مركزي با باال نگهداشتن نرخ بهره 
بين بانكي باعث افت شاخص بازار سرمايه شده است، 
نمي تواند صحت داشته باشد؛ اين در حالي است كه در 
سال هاي ۹۷ و ۹۸ نيز نرخ بهره بين بانكي در همين حدود 
امروزي تعيين شده بود؛ اما روند بازار سرمايه افزايشي بود 
و نرخ بهره بانكي مانع رشد شاخص نمي شود. ندري تاكيد 
كرد: در شرايط فعلي و با وجود تورم باال، كاهش نرخ بهره 
بين بانكي كار درستي نيست چرا كه باعث تشديد تورم و 
افزايش تقاضا خواهد شد و نبايد فراموش كنيم كه وظيفه 
اصلي بانك مركزي كنترل و مهار تورم است. وي ادامه 
داد: در شرايطي كه ميزان رشد پول در اقتصاد ايران به 
صفر رسيده است، به طور طبيعي سياليت پول كم شده 
و تمايل به سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف كاهش 
مي يابد و بازار سرمايه هم از اين جريان مستثني نخواهد 
بود. اين كارشناس اقتصادي همچنين يكي از علل اصلي 
افت شديد قيمت سهام در بازار سرمايه را قيمت گذاري 
اشتباه در انتهاي س��ال ۹۸ و ابتداي سال ۹۹ دانست و 
افزود: در همان زمان هم از س��وي اقتصاددانان هشدار 
داده شد كه اگر روند رشد قيمت ها در بازار سهام منطقي 
نشود، احتمال ريزش قيمت باالست. وي تاكيد كرد: البته 
بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در بازار تمام دارايي هاي 
سرمايه اي نظير ارز، طال و خودرو شاهد كاهش قيمت 
هستيم كه مي تواند ناشي از كاهش انتظارات تورمي در 
جامعه به دليل روي كار آمدن جو بايدن و بركناري ترامپ 
از رياست جمهوري اياالت متحده باشد. ندري افزود: با در 
نظر داشتن كليه عوامل و نوسانات بازار سرمايه، اين بازار 
در مجموع همچنان يكي از پربازده ترين بازارهاي كشور 

در سال جاري بوده است.

 بورس كاال به محلي براي 
رانت و فساد تبديل شده است

علي اكبر كريمي، نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب 
در مجلس شوراي اس��المي گفت: بورس كاال كه بايد 
محلي براي تامين نياز واحدهاي صنعتي باشد، به محلي 
براي رانت و فس��اد تبديل شده است. وي تصريح كرد: 
مشكالت موجود در حوزه تامين مواد اوليه پتروشيمي 
و فوالد در اين سفر مطرح ش��د كه بخش عمده آن به 
بورس كاال بر مي گردد. در واقع بورس كاال به محل رانت 
و فساد در كش��ور تبديل شده است. كريمي با اشاره به 
تامين منابع مالي و سرمايه در گردش و جرايم مالياتي و 
تامين اجتماعي به عنوان ديگر مشكالت صنايع استان 
مركزي، گفت: با مصوبه سران ۳ قوه امكان بخشودگي 
جرايم تامين اجتماعي فراهم ش��ده اس��ت و با تسويه 
اصل بدهي به مدت يك س��ال، كل جرايم و در صورت 
تقسيط سه ساله اصل بدهي، ۵۰ درصد جرايم بخشوده 
مي شود. در اين جلسه نماينده مردم محالت و دليجان 
در مجلس شوراي اسالمي نيز با اشاره به پيگيري نقشه 
آمايش صنعتي در استان، اظهار كرد: كميسيون بنا دارد 
با جديت موارد و مشكالت را در حوزه خودرو، پتروشيمي 
و ... دنبال و پيگيري كند. حجت االسالم عليرضا سليمي 
افزود: تمامي موارد مطرح شده در جريان اين سفر در 

تهران با حضور مسووالن امر دنبال مي شود.

بايد از بورس حمايت كرد
جعفر ق��ادري، عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس گفت: بازار سرمايه، بازاري كارآمد 
و راه حل مشكالت اقتصادي است، بنابراين بايد از اين 
بازار حمايت شود. اين نماينده مجلس معتقد است 
نبايد شرايط به گونه اي باشد كه افراد تازه وارد به بازار 
سرمايه، بورس زده شوند، بلكه بايد با ايجاد تمهيدات 
و شرايط الزم، تمايل سرمايه گذاري در بازار سرمايه را 
افزايش داد. وي با بيان اينكه بازارهايي مانند مسكن، 
ارز، سكه و خودرو بازارهاي سرمايه اي نيستند، ادامه 
داد: بايد شرايطي فراهم شود كه اين بازارها تنها جنبه 
تأمين نياز كااله��اي مصرفي پيدا كنند. تنها در اين 
صورت اس��ت كه نقدينگي سرگردان، به سمت بازار 
سرمايه به عنوان بازاري واقعي براي سرمايه گذاري و 
به حركت درآوردن چرخه توليد، حركت مي كند. در 
عين حال، ورود به بازار سرمايه، بهترين، سريع ترين 
و كم هزينه ترين راه جذب س��رمايه و هدايت منابع 
مالي به سوي شركت هاست. نماينده مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه بايد ش��رايط به گونه اي باشد 
كه بازارهاي موازي جذابيت خود را از دس��ت بدهند 
و صرفه اقتصادي نداش��ته باش��ند، ابراز داش��ت: در 
برخي موارد ش��اهديم كه رانت موجب شده تا داللي 
و واسطه گري در اين بازارها، سودهاي غيرمتعارفي 
را نصيب گروه هاي خاص كن��د. قادري در خصوص 
ديگر راهكارهاي رونق و حمايت از بازار سرمايه گفت: 
بايد اطالعات به درستي در اختيار مردم قرار گرفته و 
درعين حال تا زماني كه سرمايه گذاران اطالعات كافي 
و اشراف و تس��لط الزم را در اين بازار ندارند، بايد آنها 
را تشويق كرد تا از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه سرمايه گذاري كنند. وي تصريح كرد: 
سرمايه گذاران براي محافظت از سرمايه هايشان بهتر 
اس��ت تا اطالعات و دانش خود را در اين بازار افزايش 
داده و در غي��ر اين صورت از افراد متخصص همچون 
بازارگردان ها و مشاوران سرمايه گذاري مورد اعتماد 
كمك بگيرند و به صورت مس��تقيم وارد بازار نشوند. 
اين نماينده مجلس همچنين بر ضرورت رفع موانع 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس 

تأكيد كرده است.

ساختار بازار بورس جهاني 
چگونه است؟

بازار بورس جهاني در حالت كلي به ۴ دس��ته بازار 
سهام، بازار كاالها، بازار اوراق قرضه و بازار تبادالت 
ارزي تقسيم مي ش��ود. در اين مطلب ضمن ارايه 
تعريفي مختصر از اين بازارها، به معرفي بزرگ ترين 

بازارهاي بورس جهاني مي پردازيم.
 بازار سهام )Stock Market(: بازار سهام محلي براي 
خريد و فروش سهام برخي از شركت هاست. معموال بازار 
سهام هر كشور، نقش بسزايي در اقتصاد آن ايفا مي كند. 

بازار كاالها )Commodity(: بازار كاال نيز محل مبادله 
منطقه اي يا جهاني كاالهايي نظير طال، نقره، فلزات، مواد 

خوراكي، نفت، گاز، برق، زغال سنگ و…  است.  
ب�ازار اوراق قرض�ه )Bond Market(: اوراق 
مشاركت و س��اير اوراق تامين مالي از طريق اين بازارها 
بين سرمايه گذاران مبادله مي ش��ود. بازار تبادالت ارزي 
)Foreign Exchange(: ب��ازار تبادالت ارزي يا بازار 
فاركس، محلي ب��راي ارزش گذاري واحدهاي پولي دنيا 
براس��اس يكديگر و مبادله آنهاس��ت. به گزارش سايت 
اقتصادي ويژوال كاپيتاليست، در ماه آوريل سال ۲۰۲۰ 
ميالدي، مجموع ارزش بازار سهام شركت ها در سراسر 
جه��ان حدود ۸۹.۵ تريلي��ون بوده اس��ت. در اين بين، 
۱۰ب��ورس بزرگ دنيا ح��دود ۷۸.۸ درص��د و ۲ بورس 
بزرگ دني��ا )NYSE و Nazdaq( ح��دود ۴۶ درصد 
از ارزش كل بازار س��هام ش��ركت ها در جهان را به خود 
اختص��اص داده اند. ارزش ب��ازار بزرگ ترين بورس هاي 
جهاني، معرفي بزرگ ترين بازار سهام شركت ها در جهان، 
بزرگ ترين هاي بورس جهان�ي بورس نيويورك: 
بورس نيويورك )NYSE( با ارزشي حدود ۲۸ تريليون 
دالر، در جايگاه نخست اين ليست قرار مي گيرد. بورس 
نيويورك كه در خيابان معروف »وال استريت«  قرار دارد، 
فعاليت خود را تحت اين عنوان از س��ال ۱۹۶۳ ميالدي 
آغاز كرده اس��ت. بازار بورس نيويورك قدرتمندترين و 
بزرگ ترين بازار بورس جهاني به شمار مي رود كه سهام 

بيش از ۲۴۰۰ شركت در آن معامله مي شود. 
بورس نزدك: بورس نزدك با ارزشي حدود ۱۳ تريليون 
دالر، جايگاه دوم اين ليست را به خود اختصاص داده است. 
بورس نزدك نيز كه در نيويورك واقع شده است، در سال 
۱۹۷۱ توسط جمعي از كارگزاران محلي پايه گذاري شد. 
معامالت بازار بورس نزدك همواره به صورت الكترونيكي 
و تلفني انجام شده است و به همين خاطر، اولين بازار بورس 
الكترونيك در جهان محسوب مي شود. سهام شركت هاي 
معروفي مانند مايكروسافت، اپل، فيس بوك و تسال نيز در 

اين بازار مبادله مي شوند.
گروه بورس ژاپن: گروه بورس ژاپن )JPX( با ارزش��ي 
حدود ۵.۳ تريليون دالر در جايگاه س��وم اين ليست قرار 
مي گيرد. در سال ۲۰۱۳ از ادغام دو بورس فعال در بازار ژاپن 
يعني بورس اوراق بهادار توكيو و بورس اوساكا كه رقيب 

يكديگر به شمار مي رفتند، گروه بورس ژاپن ايجاد شد.
 بورس شانگهاي: بورس شانگهاي )SSE( با ارزشي 
حدود ۴.۹ تريليون دالر در جايگاه چهارم اين ليست قرار 
مي گيرد. بورس شانگهاي يكي از ۳ بازار بورس مستقل 
در كشور چين اس��ت كه در كنار بورس هاي شنژن و 

هنگ كنگ فعاليت مي كند. 
بورس هنگ كن�گ: بورس هنگ كنگ با ارزش��ي 
حدود ۴.۵ تريليون دالر در جايگاه پنجم اين ليست قرار 
مي گيرد. بورس هنگ كنگ به عنوان يكي از بازارهاي 
بورس كش��ور چين، در س��ال ۱۸۹۱ توسط انجمن 

كارگزاران هنگ كنگ تاسيس شد.
بورس يورونكست: بورس يورونكست با ارزشي حدود 
۳.۸ تريليون دالر در جايگاه ششم اين ليست قرار مي گيرد. 
بورس يورونكست كه در كشور هلند و در شهر آمستردام 
قرار دارد، در س��ال ۲۰۰۰ ميالدي تشكيل شد. بورس 

يورونكست در واقع نمايانگر اقتصاد كلي اروپاست.
بورس ش�نژن: بورس ش��نژن با ارزش��ي حدود ۳.۵ 
تريليون دالر در جايگاه هفتم اين ليست قرار مي گيرد. 
بورس شنژن در س��ال ۱۹۸۷ ميالدي در شهر شنژن 

چين فعاليت خود را آغاز كرده است. 
ب�ورس لندن: بورس لن��دن )LSE( به عن��وان يكي از 
قديمي ترين بازارهاي خريد و فروش س��هام در جهان با 
ارزشي حدود ۳.۱ تريليون دالر در جايگاه هشتم اين ليست 
قرار مي گيرد. ساختمان كنوني بازار بورس لندن در ميدان 

پاترنوستر در شهر لندن واقع شده است. 
بورس عربستان سعودي: بورس عربستان سعودي كه 
به تداول نيز معروف است، با ارزشي حدود ۲.۱ تريليون 
دالر در جايگاه نهم اين ليست قرار مي گيرد. بورس تداول 
در سال ۲۰۰۳ ميالدي فعاليت خود را آغاز كرده است و 

ساختمان اصلي آن در شهر رياض قرار دارد.
گروه TMX: گروه TMX با ارزشي حدود ۱.۹ تريليون 
دالر در جايگاه دهم اين ليست قرار مي گيرد. گروه TX در 
واقع يك شركت خدمات مالي كانادايي متشكل از بازارهاي 

بورس كانادا شامل بازار بورس مونترال، تورنتو و... است.

بورس چگونه بر تخلفات 
نظارت  مي كند؟

محمود گودرزي، معاون ش��ركت بورس تهران گفت: 
حدود دو ماه گذشته با همكاري بازار و معاونت توسعه 
بورس تهران، طرحي تحت عنوان ماركت ايمپكت يا اثر 
بازار مطرح شد كه هيات مديره بورس تهران هم با كليات 
طرح موافقت كرده است. اين مقام مسوول اظهار كرد: 
آنچه بايد بدانيم اين است كه، بازيگران عمده و خرد در 
معامالت يك سهم دخيل هستند، اما بعضا معامالت خرد 
توسط بازيگران بزرگ بازار تحت تاثير قرار مي گيرند. وي 
افزود: تاكنون بيش از ۱۲۰ پرونده تخلفاتي در حوزه بازار 
گرداني حدود ۴۰۰ مورد بررسي معامالت بازارگرداني 
و بيش از ۱۰۰ مورد بررس��ي معامالت مشكوك انجام 
شده است، بحث محدود سازي و بررسي كدهاي بر خط، 
ايستگاه هاي معامالتي، بحث معامالت هماهنگ همه 
و همه از اين س��امانه انجام مي شود. نظارت يك منطق 
صفر و يك ندارد، بلكه منطق فازي اس��ت، شايد دكتر 
پورابراهيمي منظورش��ان اين نبوده كه نظارت انجام 
نمي شود. واقعيتي كه وجود دارد اين است ما سامانه هايي 

داريم كه لحظه به لحظه به ناظر گزارش مي دهند. 

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه طي هفته اي كه گذشت را بررسي مي كند

نزول زمستاني بازارسرمايه

واعظي متهم به مداخله در بورس است و مجلس كوتاه نمي آيد
س��يدناصر موس��وي الرگاني عضو هيات رييس��ه 
مجلس شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در 
توييتر نسبت به اظهارات اخير واعظي، رييس دفتر 
رييس جمهور در خصوص لزوم عدم دخالت مجلس 
در بورس از اظهارات اخي��ر وي انتقاد و اعالم كرد: 
»واعظي رييس دفتر روحاني از متهمان مداخله در 
بورس است، اما با فرار به جلو از مجلس مي خواهد در 
كار بورس دخالت نكند! وي شبيه روحاني، با تحريف 
نظارت به دخالت، البد درصدد است تتمه سرمايه 
بورسي مردم را به نفع نورچشمي ها مصادره كرده 
و كسي هم حرفي نزند! خير جناب واعظي، مجلس 

كوتاه نمي آيد!«   
گفتن��ي اس��ت محم��ود واعظ��ي ريي��س دفت��ر 
رييس جمهور روز چهارش��نبه گذشته در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا نوسانات اخير بازار بورس به دليل 
اختالف نظر وزراي اقتصادي دولت اس��ت، گفت: 
در هم��ه جاي دنيا بورس ي��ك روند ثابت صعودي 
يا نزولي ن��دارد. ب��ورس در يك مقط��ع به داليل 
اقتصادي و سياسي و بين المللي كه روي قيمت ها 
تاثير مي گذارد، روند كاهشي يا افزايشي دارد. البته 
هميشه هم مسووالن بورس دنبال بهانه اي هستند 
كه بگويند به اين دليل نوسانات رخ داده و عيبي هم 
ندارد. وي تأكيد كرد: معلوم اس��ت كه وزير صمت 
ما بر اس��اس ماموريت خود يك ه��دف دارد و وزير 
اقتصاد ما هم ماموريت ديگري. س��تاد اقتصادي و 
جلسه هيات دولت براي همين درست شده كه وقتي 
اختالف سليقه هايي هس��ت بيايند و حلش كنند. 

بنابراين هيچ موض��وع نگران كننده اي وجود ندارد 
و اعتقاد ما به عنوان دولت اين اس��ت كه دخالت ها 
در اين بازار كم شود و مس��ووليت را به خود بورس 
و مسووالن آن بسپاريم. رييس دفتر رييس جمهور 
افزود: از مجلس و كميسيون هايش مي خواهيم كه 
آنقدر دخالت در بورس نكنند، مي آيند يك جلسه 
درباره بورس مي گذارند و يك مصاحبه مي كنند و به 
محض اينكه بورس مثبت مي شود، مي گويند دولت 
نتوانست و ما آمديم مشكل بورس را حل كرديم. اما 
بورس كه منفي مي شود، مي گويند ما از اول تذكر 
داده بوديم. واعظي خطاب ب��ه نمايندگان مجلس 
گفت: شما اصاًل در بازار بورس دخالت نكنيد! مجلس 
ماموريت خود را دارد و كارش قانونگذاري و نظارت 
است، اگر بخواهد در مسائل ريز اجرايي وارد شود يا 
سفر اس��تاني بروند و به جاي دولت تصميم بگيرند 
و در داخل مجلس هم اگر كس��اني مي خواهند به 
دنبال مسائل اجرايي بروند، پس اشتباه كردند كه 

در مجلس رفته اند بايد وارد كار اجرايي مي شدند.
رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به اين پرسش 
كه دولت چ��ه حمايت��ي از بازار ب��ورس مي كند، 
گفت: متاس��فانه پااليش و دارا در همين شرايطي 
ك��ه در دو ماه گذش��ته پيش آمده ضررده ش��ده و 
ما ديروز در س��تاد اقتصادي دولت صحبت كرديم 
مردمي كه براساس نظر وزير اقتصاد اعتماد كردند 
و آمدند وظيفه داريم ك��ه نگذاريم آنان ضرر كنند 
و رييس جمهوري هم تاكيد كردند كه يك طرحي 
براي اين موضوع ارايه ش��ود. واعظي يادآور شد: اما 
اين را هم در نظر داش��ته باش��يم كه به بورس مثل 

تمام دنيا نگاه كنيم. بورس يك بازار زودبازده نيست. 
كس��اني كه مي خواهند زود به س��ود برسند، بايد 
پول هايشان را در بانك بخوابانند. كساني كه دنبال 
مقداري سود بيشتر هستند، البته خطر هم دارد اما 

بايد صبر كنند و نگاه ما هم به آينده مثبت است.

    لج و لجبازي دولت و مجلس
آنگونه كه از شواهد ماجرا پيداست دولت و مجلس 
بر سر بازار سرمايه به مشكل بر خورده اند و هر يك 
نظر ش��خصي خ��ود را درخصوص اين ب��ازار بيان 
مي كند اما؛ يك سوال اينجا مطرح مي شود آيا بازار 
س��رمايه متولي ندارد كه مجلس و دولت بر سر آن 

بحث مي كنند؟
با حمايت ه��اي دولت از بازار س��رمايه در روزهاي 
نخست سال جاري وضعيت بورس به مرور عجيب 
و غير قابل پيش بيني شد و وضعيت به جايي رسيد 
كه ش��اخص به صورت تورمي و ش��ارپي در نهايت 
س��قوط كرد و اين اگر اين بگو مگوها بدين ش��كل 
ادامه پيدا كند شاهد يك وضعيت ناگوار در بورس 
تهران خواهيم بود.  با بررسي وضعيت بازار سرمايه 
از ابتداي س��ال تا كنون متوجه مي شويم كه در هر 
دوره اي مس��ووالن رده باال و پايين درخصوص اين 
بازار اظهارنظ��ر كرده اند بورس عقبگردي عميق را 
تجربه كرده و اگر وضعيت بدين ش��كل پيش برود 

شاهد يك بورس سراسر سرخ پوش خواهيم بود.
يكي از كارشناس��ان بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تع��ادل« در اين خص��وص اظهار مي كن��د: تنها 
چندماه به پايان دولت باقي مانده و دولتي ها سعي 

دارند در يك مدت از حاكميت لذت ببرند و كس��ي 
نيس��ت به اين مس��ووالن بگوييد هركس وظايف 
خ��ود را دارد و چ��را ش��ما در كار يكديگر دخالت 
مي كنيد؟ ش��اهد بوديم كه آقاي واعظي در تلفظ 
برخي از بازارهاي اقتصادي مشكل داشت و اين فرد 
حال به صورت تخصصي در مورد بورس اظهارنظر 
مي كند، از نظر من بهتر اس��ت در مدت باقي مانده 
آقاي واعظي به ديگر مش��كالت جامعه رس��يدگي 
كند و كاري به بورس نداش��ته باش��د چراكه؛ اين 
بازار تا حد كافي مورد ظلم مس��ووالن واقعه ش��ده 
است. حال از س��ويي ديگر مجلس شوراي اسالمي 
پا پس نمي كشد و سعي دارد مشكالت را حل كند. 
اين عملكرد مجلس شوراي اسالمي قابل ستايش 
اس��ت اما؛ مجلس نبايد كمي وضعيت را آرام كند 
و پس از آن به حل مش��كل بپردازد؟ مجلس��ي ها 
خوب مي دانند كه بگو و مگو در اين وضعيت بورس 
مي تواند اين بازار را به لبه پرتگاه سقوط نزديك كند 
ولي دس��ت از اين بگو و مگوها بر نمي دارند و به كار 

خود ادامه مي دهند.
اين كارشناس در نهايت تاكيد كرد: به طور كلي نبايد 
اجازد داد كه تمامي مس��ووالن در اين بازار دخالت 
كنند و بايد صبر پيشه كرد تا بورس به يك وضعيت 
مطلوب برسد. بورس بايد يك متولي داشته باشد و 
وزارت اقتصاد بهترين گزينه است )منظور از متولي 
اين است كه سازمان و يا وزارت خانه مربوطه اجازه 
ندهد كسي در خصوص بورس سخن بگويد( كه اگر 
كمي وزير وضعيت را س��فت و سخت بگيرد شاهد 

يك بازار مطلوب خواهيم بود.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه طي ماه هاي گذشته، زمزمه حذف 
يا تضعيف مس��ير ترانزيتي ش��رقي- غربي ايران با 
توسعه طلبي كش��ورهاي همسايه همچنين تحت 
تاثير غفلت از داشته هاي سرزميني و حتي تخريب 
اين دارايي ها با وضع قوانين دست و پا گير به گوش 
رس��يده و موجبات دلسردي فعاالن حوزه ترانزيت 
كش��ور را در پي داش��ته اس��ت، ايران و روسيه در 
حركتي تازه تالش كرده اند تا كريدور ريلي شمال- 
جنوب را تكميل كرده و به اين مسير با اهميت جان 
دوباره اي ببخشند. در اين حال، از آنجا كه تنها حلقه 
مفقوده اين كريدور، عدم تكميل راه آهن رشت به 
آستاراس��ت، طرفين توافق كرده اند تا تكميل اين 
مس��ير ريلي، حمل كاال با اس��تفاده از حمل و نقل 

تركيبي در اين كريدور جريان داشته باشد.
آنگونه كه ايرنا گزارش كرده است، در اين چارچوب، 
ميخاييل پائولف معاون راه آهن سراسري روسيه و 
كاظم جاللي سفيرجمهوري اسالمي ايران در اين 
كش��ور آخرين اقدام هاي انجام ش��ده براي تحقق 
مسير بين المللي ريلي ش��مال- جنوب را بررسي 
كردند و در اين نشس��ت اعالم شد تا زمان برطرف 
ش��دن خأل ريلي در قس��مت ايران، مسير تركيبي 

براي آغاز حمل كاال اجرايي شود.
در نشستي كه به همين منظور در سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در مسكو برگزار شد، دو طرف مسائل 
مربوط به اين مسير در دو كشور  به خصوص قسمت 
راه آهن رشت - آستارا را مورد بررسي قرار دادند و 
بر رفع موانع اين مسير مهم بين المللي كه براي سه 
كشور ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان از اهميت 

اقتصادي فراواني برخوردار است تاكيد كردند. 
 كريدور حمل و نقل »شمال-جنوب«، شمال اروپا 
به شرق آسيا از طريق ايران، جمهوري آذربايجان و 
روسيه متصل مي شود و هدف اوليه اي كه براي اين 
طرح نوشته شد، ترانزيت س��االنه پنج ميليون تن 

كاال از اين مسير است.
س��ال ۱۳۹۸ براي تكميل كريدور شمال-جنوب، 
تفاهم نامه سه جانبه اي بين روساي جمهوري ايران، 
روس��يه و جمهوري آذربايجان امضا ش��د. در اين 
نشست اعالم ش��د كه تا زمان اجراي خأل ريلي كه 
در خط آهن رشت - آستارا كه حدود ۱۷۰ كيلومتر 

است، مسير تركيبي براي حمل كاال اجرايي شود.
جاللي و پائولف بعد از اين نشست در نشستي خبري 
مسائل مربوط به همكاري هاي حمل و نقل دو طرف 
به خصوص در بخش راه آهن را اعالم كردند.سفير 
ايران در فدراسيون روسيه گفت: ارتباطات راه آهن 
ايران و روسيه بسياري قوي است و دو طرف مرتبا با 
هم گفت وگو دارند و بر همين اساس دو طرف تالش 
دارند مسير ترانزيتي ش��مال جنوب را كه براي دو 
كشور اهميت زيادي دارد هر چه سريع تر راه اندازي 
شود. تالش ها براي راه اندازي كامل ريلي اين مسير 
در حال انجام اس��ت و به نظر مي آي��د تنها خأل آن 

مسير رشت به آستارا است كه بايد تكميل شود.
جاللي تصريح كرد: اميدواريم با همكاري سه كشور 
ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان اين كار انجام 
شود و بر همين اساس از طرف جمهوري آذربايجان 
خواس��ته ايم كه در اين خصوص اهتمام بيشتري 

داشته باشند.
وي گفت: اما با ابتكاري كه در حال اجراس��ت قرار 
اس��ت تا قبل از تكميل شدن مسير راه اهن رشت - 
آستارا به طول ۱۷۰ كيلومتر، اين مسير را به شكل 
تركيب��ي راه اندازي كنيم. جالل��ي تصريح كرد: بر 
همين اس��اس تصميم گرفته ش��د در مسير رشت 

- آس��تارا تا زماني راه اندازي حم��ل كاال به صورت 
جاده اي انجام ش��ود و و دوباره از آس��تارا به شكل 
ريلي اين كاالها بتواند تا مقصد نهايي حمل شوند.

سفير ايران در مسكو يادآورشد: براساس توافق انجام 
ش��ده در سال هاي گذش��ته، جمهوري آذربايجان 
متعهد به فاينانس قطعه رشت-آستارا شده بود اما 

تاكنون اين موضوع عملي نشده است.
جاللي افزود: براس��اس توافق انجام شده با روسيه 
قرار اس��ت تا زم��ان تكميل قطعه رشت-آس��تارا، 
ترانزي��ت و حمل و نق��ل كاال به ص��ورت تركيبي، 
از جمله اس��تفاده از خطوط آهن موحود، مس��ير 
جاده اي و حمل و نقل دريايي انجام ش��ود. س��فير 
جمهوري اس��المي ايران با بيان اينك��ه راه اندازي 
تركيبي مس��ير ش��مال جن��وب گام خيلي مهمي 
است، تصريح كرد: هماهنگي ها در اين خصوص در 

حال انجام است.
 جاللي توضيح داد: البت��ه اولويت ديگر ما راه آهن 
چابهار-زاه��دان اس��ت ك��ه آن هم بس��يار مهم و 
چنانچه اين مسير اجرايي شود ظرفيت حمل و نقل 
كشورمان در مسير شمال - جنوب به ميزان بسيار 
بااليي خواهد رسيد كه در شكوفايي اقتصادي ايران 

بسيار موثر خواهند بود.
ميخاييل پائولف معاون راه آهن سراس��ري روسيه 
همچنين با اشاره به گفت وگوي خود با سفير ايران 
گفت: امروز در مورد مسائل بسيار مهمي گفت وگو 
كرديم كه شامل افزايش پتانسيل ترانزيتي ايران و 
توسعه راهگذر )كريدور( بين المللي شمال-جنوب 
اس��ت. بديهي اس��ت يكي از مهم ترين داليل براي 
پايان احداث خط آهن رش��ت- آستارا، استفاده از 
آن در كريدور بين المللي شمال - جنوب است كه 

به آن توجه بسيار زياد داريم. 
معاون شركت راه آهن روس��يه يادآورشد: به رغم 
اينكه خط آهن رشت -آس��تارا هنوز آماده نيست 
در رابطه با آن اقدامات بسيار زيادي صورت گرفته 
اس��ت با طرف هندي موضوع نرخ و تعرفه حمل را 
مورد بررسي قرار داده و به توافق رسانديم و چنين 
اقداماتي با ايران و جمهوري اذربايجان انجام گرفته 

است.وي ادامه داد: با شركت دولتي راه آهن روسيه 
هم در اين مورد توافق ش��ده اس��ت. وي يادآورشد 
ك��ه اكنون براي ارايه خدم��ات جامع حمل و نقلي 
چه در عرصه خ��ط آهن و چه جاده اي خودرويي تا 
ايستگاه آستارا آماده ايم. مقام روس گفت: اين امر 
امكان مي دهد از پتانس��يل راهگذر شمال -جنوب 
براي جذب محموله ها اس��تفاده شود. البته نياز به 
حل مس��اله نرخ حمل محموله ه��ا وجود دارد.وي 
ادامه داد: در مورد خط آهن از طرف ما همه مسائل 
برطرف شده است و فقط شرايط براي حمل و نقل 
با كاميون از ايران مانده است كه با مشاركت سفير 
ايران در روسيه و شركت راه آهن جمهوري اسالمي 

ايران، اين مساله حل خواهد شد. 
بر اساس اين گزارش، كريدور حمل و نقل بين المللي 
ش��مال - جنوب ايران ارتباط كشورهاي اروپايي، 
آسياي ميانه، روسيه و منطقه قفقاز را با خليج فارس 
و هندوستان فراهم مي كند و گفته مي شود با تحقق 
آن س��االنه امكان نقل و انتقال ۱۰ ميليون تن بار و 
سه ميليون مسافر فراهم مي شود و با تحكيم روابط 
تجاري ايران با كش��ورهاي بهره مند از اين مس��ير 
ريلي، ميزان اثرگذاري اي��ران در ثبات اقتصادي و 

سياسي منطقه نيز ارتقا خواهد يافت.
كارشناس��ان اع��الم كرده ان��د كه اكن��ون حركت 
كشتي هاي تجاري از هندوستان به آسياي ميانه از 
مسير مومباي - كانال سوئز - مسكو به طول ۱۶ هزار 
و ۱۲۹ كيلومت��ر ۴۰ روز طول مي كش��د، اما بعد از 
تكميل كريدور ريلي ش��مال - جنوب فقط ۱۴ روز 
زم��ان مي برد و هزينه هاي حمل و نقل نيز به اندازه 

قابل توجهي كاهش مي يابد.

   2  تهديد مزيت هاي ترانزيتي ايران
به گزارش »تعادل«  طي سال هاي اخير تالش هاي 
متعددي براي عقيم مان��دن مزيت هاي اقتصادي 
ايران به طور اعم و مزيت هاي جغرافيايي و ترانزيتي 
آن به طور اخص از س��وي برخي از كشورها دنبال 
شده است. اين همه در حالي است كه ايران به دليل 
موقعيت جغرافيايي، واجد شرايط ويژه اي در منطقه 

است. ايران تنها كش��ور جهان است كه داراي ۱5 
همسايه است و در منطقه سوق الجيشي غرب آسيا 
و در حدفاصل اتصال آسيا به اروپا قرار گرفته است. 
جايي كه گذرگاه ترانزيت كاالها از غرب به ش��رق 
عالم و برعكس قرار گرفته است. بي گمان، حذف يا 
تضعيف مسير ترانزيتي شرقي- غربي ايران دو دليل 
عمده دارد. يكي غفلت از داش��ته هاي سرزميني و 
حتي تخريب اين دارايي ها با وضع قوانين دست و پا 
گير اس��ت. دليل ديگر نيز توسعه طلبي كشورهاي 
همس��ايه و تالش آنها براي روان ت��ر كردن تجارت 
است. اينچنين مي شود كه مسير ترانزيتي تركيبي 
)ريل و دريا( كه از مس��ير ترانزيتي ايران طوالني تر 
هم هست از باالي سر كشورمان به تدريج و به مرور 
زم��ان نضج مي گيرد و بر خالف مس��ائل و مصايب 
فن��ي پيچيده تر تا ۴ برابر ظرفيت عملياتي مس��ير 
ايراني بار جابه جا مي كند و حتي كشور افغانستان 
ك��ه داراي مرز مش��ترك با ايران اس��ت را ترغيب 
مي كند تا كاالهاي خود را از مس��ير باال سري ايران 
به اروپا ارس��ال كند.اين در حالي اس��ت كه مزيت 
جغرافيايي ايران، مي تواند برگ برنده ما در توسعه 
ترانزيت باش��د، اما تركيه با كاستن از هزينه و زمان 
عبور كاال، توانسته درياي خزر را به مسيري جذاب 
براي صاحبان بار تبدي��ل كند. در روزهاي ابتدايي 
دي ماه سال جاري، انتشار خبر عزيمت قطار باري از 
تركيه به سمت چين، عالوه بر آنكه تعجب بسياري 
از كارشناسان اقتصادي در خصوص افزايش قدرت 
توليد در تركيه و صادرات كاال به چين را برانگيخت، 
زنگ خط��ر را براي فعاالن حم��ل و نقل و متوليان 
ترانزيت در كش��ور به ص��دا درآورد مبني بر اينكه 
ايران به زودي از مس��ير ترانزيتي كريدور شرق به 
غرب حذف مي ش��ود.پيش از اين نيز در خصوص 
خط��ر حذف اي��ران از پروژه يك كمربن��د يك راه 
هشدارهايي داده شده بود؛ به خصوص كه چيني ها 
سرمايه گذاري س��نگيني در بندر گوادر پاكستان 
كرده و از مس��ير پاكس��تان به افغانستان، به سمت 
آسياي ميانه س��پس از راه درياي خزر، به تركيه و 

اروپا راه دسترسي ايجاد كرده اند.

در شهر

خبر ويژه
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بودجه ۱۴۰۰ شهرداري تهران 
فردا تقديم شورا مي شود

حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شوراي شهر شهرداري تهران اعالم كرد: پيروز 
حناچي شهردار پايتخت، اليحه بودجه پيشنهادي 
س��ال آينده اين نهاد را روز يكش��نبه پنجم بهمن 
تقديم اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران مي كند. 
به گزارش ايرن��ا، حامد مظاهريان بامداد جمعه اين 
مطلب را در كان��ال تلگرامي خود اع��الم كرد. وي 
نوشت: در بودجه پيشنهادي سال آينده شهرداري 
تهران، اختصاص اعتبار براي افشاگران فساد، تداوم 
توسعه محالت شهر تهران، بودجه اختصاصي براي 
محالت آس��يب خيز هرندي، دوالب، ب��اغ آذري، 
خالزير، فرحزاد، اس��الم آباد، ده ونك، شميران نو و 
خاك سفيد پيش بيني شده است.مظاهريان يادآور 
شد: همچنين در اين بودجه پيشنهادي به قدرت و 
بودجه بيشتر براي شهرداري هاي مناطق و نواحي، 
توسعه قابل توجه ناوگان اتوبوسراني و مترو، مترو پرند 
و تامين بودجه همسان سازي حقوق بازنشستگان 
توجه شده است.در اين ارتباط خبرنگار ايرنا مطلع 
شده كه اليحه بودجه سال آينده در ۲ سطح تعريف 
شده است بدين صورت كه رقم حداقلي پيشنهادي 
۴۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و باالترين رقم احتماال 
نزديك به 55 ه��زار ميليارد تومان خواهد بود.نكته 
ديگر بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري تهران اين است 
كه رقم پيشنهادي براي هر تبصره در اليحه بودجه 
امسال برخالف سال هاي گذشته گنجانده شده است.

 بازديد مديرعامل مترو
از پروژه اسالمشهر

 مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در بازديد از پروژه س��اخت مترو ي اسالمشهر گفت: 
يكي از اركان مهم مترو مشخص كردن بهره بردار براي 
آن است.به گزارش مديريت ارتباطات و اموربين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه، در اين 
بازديد كه صبح پنجشنبه دوم بهمن ماه ۹۹ از قطعه 
اول تونل و محل ايستگاه چهاردانگه انجام شد فرنوش 
نوبخت افزود: پروژه متروي اسالمشهر خيلي مهم و 
ضروري است و بايد هرچه زودتر به بهره برداري برسد.

وي با اشاره به اينكه با بهره برداري از متروي اسالمشهر، 
حجم ترافيك در مس��ير اسالمشهر تا تهران كاسته 
مي شود، تصريح كرد: در حال حاضر صبح ها از ايستگاه 
آزادگان واقع در خط سه مترو كه نزديك ترين ايستگاه 
به شهرستان اسالمشهر است با ازدحام مسافري روبه رو 
هستيم و تالش كرده ايم با اجراي سرفاصله حركت 
۶ دقيقه از ش��لوغي اين خط بكاهيم.نوبخت گفت: 
اميدواريم فاز اول هرچه زودتر حتي شده با ايستگاه هاي 
كمتر به بهره برداري برس��د و براي محقق شدن اين 
موضوع در حد ت��وان هر كمكي كه بتوانيم در بخش 
برق، سيگنالينگ و مخابرات نياز داشته باشند، انجام 
خواهيم داد.وي خاطرنشان كرد: مسير اسالمشهر به 
طرف تهران و بالعكس جزو كريدورهاي شلوغ مسافري 
است كه احداث و بهره برداري از مترو مي تواند عالوه بر 
كاهش ترافيكي، موجب صرفه جويي در هزينه و وقت 
مردم در اين منطقه شود. در ادامه رضا قاسمي رييس 
سازمان مديريت حمل و نقل ريلي اسالمشهر گزارشي 
از روند عمليات اجرايي پروژه متروي اسالمشهر ارايه 
كرد و گفت: پروژه احداث متروي اسالمش��هر كه در 
امتداد خط ۳ متروي تهران در حال احداث است يكي 
از مهم ترين محورهاي توسعه شهرستان اسالمشهر 
به ش��مار مي رود كه به همت مجموعه مديريت اين 
كالنشهر، عمليات اجرايي احداث اين پروژه عظيم در 
دي ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شده است.متروي اسالمشهر 
در دو فاز در حال ساخت است فاز اول آن ۱۰ كيلومتر 
با ۳ ايستگاه از ايستگاه آزادگان تا ميدان نماز و فاز دوم 
آن 5 كيلومتر با ۲ ايستگاه كه در حال حاضر فاز آن با ۳۰ 
درصد پيشرفت همراه بوده است.وي تصريح كرد: بر 
اساس برنامه ريزي انجام شده پروژه متروي اسالمشهر 
با اجراي تونل قطعه اول حدفاصل بزرگراه آزادگان تا 
انتهاي خط ۳ متروي تهران و تونل قطعه دوم از بزرگراه 
آزادگان تا ميدان نماز شهرستان اسالمشهر ۳۰ درصد 
پيشرفت داشته است. قاسمي اظهار كرد: در صورتي 
كه كار بدون هيچ مشكلي انجام شود ايستگاه نخست 
طرح )چهار دانگه( در مس��ير اين خط تا ميدان نماز 
است تا پايان سال ۱۴۰۰ به بهره برداري مي رسد.رييس 
سازمان مديريت حمل و نقل ريلي اسالمشهر ضمن 
تشكر از مهندس نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: حضور مديرعامل شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه و بازديد از اين 

مجموعه باعث دلگرمي ما است.

۱۳۷، سه شماره تا نجات جان 
يك بي خانمان

س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران، طي اطالعيه اي از مردم خواست 
در صورت مشاهده افراد بي خانمان با شماره ۱۳۷ 
تماس بگيرند تا اين افراد به مددسراها انتقال پيدا 
كنند.به گزارش ايس��نا، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران، با توجه به برودت هوا و 
احتمال بارش برف و باران زمستاني درتهران، مردم 
در صورت مش��اهده افراد بي خانمان م��وارد را به 
شماره تلفن ۱۳۷، 55۲۲۳۲۲ و 55۰۱۲۳۴5اعالم 
كنند.براس��اس اين اطالعيه، پس از تماس با اين 
ش��ماره تلفن ها گش��ت هاي فوريت هاي خدمات 
اجتماعي نس��بت به انتقال اين افراد به مددسراها 
اقدام مي كنند. سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران اعالم كرد اين مددسراها 
به صورت ۲۴ ساعته ميزبان افراد بي خانمان هستند.

رهاسازي 2۵۰۰ خودرو گرفتار 
در برف

مديركل مديريت بحران سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي با اشاره به اينكه تا صبح جمعه ۲5۰۰ 
خودرو گرفتار در برف توسط راهداران رهاسازي شد، 
از انسداد ۳۸۰ محور روستايي به دليل برف گفت و 
افزود: هيچ محور شرياني مسدود به علت بارش برف 
نداريم.فرهاد مهرياري در گفت وگو با فارس در تشريح 
آخرين وضعيت راهداري در محورهاي مواصالتي و 
جاده هاي شرياني با توجه به بارش هاي اخير اظهار 
داشت: سامانه بارش��ي كه در كشور بود به تدريج از 
شمال شرق كشور خارج شد اما از روز پنجشنبه تا روز 
جمعه ۲۱ استان تحت تاثير بارش هاي اين سامانه 
قرار گرفتند و جمعًا ۲۲۰ محور شرياني و ۱۰۶ محور 
غير ش��رياني برف روبي و پاكسازي شد. وي با اشاره 
به فعاليت ۳ هزار و ۱۸۰ نفر راهدار در اين محورهاي 
مواصالتي براي انجام راهداري زمستاني بيان كرد: از 
روز پنجشنبه تا روز جمعه تعداد ۲۰5۰ دستگاه انواع 
ادوات و ماش��ين آالت راهداري شامل لودر، گريدر، 
برف روب، نمكپاش و غيره به كار گرفته شد.مديركل 
مديريت بحران س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي ادامه داد: در اي��ن مدت جمعا ۱۰ هزار تن 
شن و نمك بابت برف روبي و ايمن سازي محورها در 
جاده ها پاشيده شد همچنين در ۸۴ نقطه رفع ريزش 
و عمليات ريزش برداري داشتيم و در چندين نقطه 
پاكس��ازي محور از ريزش سنگ و كوه واريزه انجام 
شد. مهرياري ادامه داد: ۹۰ مسافر در راهدارخانه ها 
اسكان موقت داده شدند به هر حال در برخي جاده ها 
توفان و كوالك برف بود و در راستاي ايمني بيشتر 
مس��افران، اين اس��كان موقت انجام شد.همچنين 
۲5۰۰ دستگاه انواع وس��ايل نقليه كه در برف گير 

كرده بودند رهاسازي شدند. 

ادامه از صفحه اول

پازل مغفول خاموشي ها
براي رفع آنها راهكار ارايه مي دادند. نكته اول احتمال 
افزايش مصرف برق خانگي در دوران كرونا و نكته دوم 
احتمال افزايش مصرف گاز در زمستان و همزمان با 
تمايل به افزايش صادرات گاز به كشورهاي همسايه 
در دوران تحريم ه��ا. دو عامل��ي كه از س��ويي باعث 
كمبود سوخت گاز نيروگاه ها و از سوي ديگر افزايش 
مصرف برق آن هم در زمان اوج مصرف گاز خانگي در 

زمستان مي شود.
در دوران كرونا به ويژه از ابتداي سال تحصيلي جاري 
حدود ۱۷ ميليون نفر دانش آموز و دانش��جو با انواع 
مختلف وسايل ارتباطي مدرن اعم از موبايل، تبلت، 
كامپيوترهاي ش��خصي يا لپ ت��اپ در كالس هاي 
آنالين حاضر ش��ده و مي ش��وند. البته به اين سياهه 
بايد »مودم« هاي خانگي را نيز اضافه كرد. وس��ايلي 
كه همگي از برق استفاده مي كنند. به همين دليل در 
قياس با س��ال تحصيلي گذشته، مصرف برق به  طور 

معناداري افزايش يافت.
يكي ديگر از پديده هاي عجيب س��ال جاري، رش��د 
حيرت انگيز شاخص كل بورس تهران بود كه منجر به 
جذب و فعاليت بسياري از افراد در اين بازار شد. آنگونه 
كه شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعالم 
كرده در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تعداد كدهاي بورسي 
صادر ش��ده)به عبارت ديگر تعداد تازه واردان به بازار 
سهام( در مقايسه با پايان سال ۹۸ رشد ۷۶ درصدي 
داشته است. به اين ترتيب تنها در نيمه نخست سال 
جاري ۸ ميليون و ۸۳5 هزار كد معامالتي جديد صادر 
شده تا مجموع دارندگان كد بورسي به ۲۰ ميليون و 
5۰۰ هزار نفر افزايش پيدا كند تا يك چهارم جمعيت 
كشور داراي كد معامالتي شوند. در اين ميان تهران 
در مجموع بيش از ۱۷.۸ درصد از كدهاي بورسي را 
در اختيار دارد. به عبارتي در استان تهران افزون بر ۳ 
ميليون و ۶5۶ هزار نفر داراي كد معامالتي هستند. 
پس از آن استان اصفهان با سهم ۷.۶ درصدي در رتبه 
بعدي قرار مي گيرد و اس��تان هاي خراسان رضوي، 
فارس و آذربايجان شرقي در رتبه هاي بعدي بيشترين 
كد بورسي قرار دارند. در اين ميان استان كهگيلويه و 
بويراحمد با ۱۸۶ هزار و 5۸۱ كد معامالتي در انتهاي 
جدول قرار مي گيرد. در ۱۹ تير ماه س��ال جاري كه 
تعداد دارندگان كد بورسي ۱5 ميليون نفر بود، امير 
هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در بخش خبري ۲۱ 
شبكه يك سيما تصريح كرد كه ۴۹ ميليون نفر دارنده 
سهام عدالت در اين آمار لحاظ نمي شوند. با اين حال 
اگر فرض كنيم صرفا حدود 5۰ درصد از جمعيت ۲۰ 
ميليون نفري سهام داران بورس، روزانه ۳ ساعت)از ۸ 
و ۳۰ دقيقه صبح تا س��اعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه ظهر كه 
بازار سهام فعاليت مي كند( با استفاده از وسيله ارتباطي 
شخصي خود)موبايل، تبلت و...( و با مودم خانگي، بازار 
سهام را رصد مي كرده يا معامله انجام مي داده است 
بايد پذيرفت كه مصرف برق اين جمعيت ۱۰ ميليوني 
در كنار جمعيت ۱۷ ميليون نف��ري دانش آموزان و 
دانشجويان كه دست كم روزانه ۲ ساعت در كالس هاي 
آنالين حاضر مي شوند، منجر به رشد معنادار برق در 
پاييز و زمستان س��ال جاري شده است. البته بايد به 
اين دو مورد، افزايش انجام ام��ور اداري، بانكي و... به 
صورت آنالين را هم به اين س��ياهه افزود. تحوالتي 
كه شايد ۱۰ سال آينده در حوزه دولت الكترونيك و 
آموزش الكترونيك، بانكداري مجازي و... احتماال رخ 
مي داد اما با فشار كرونا زودتر به بار نشست. اين همه در 
حالي است كه برخي جريان هاي خاص تالش كردند، 
اس��تخراج »بيت كوين« در كش��ور را عامل افزايش 
مصرف برق و در پي آن، اجبار نيروگاه ها به استفاده از 
مازوت معرفي كنند. مساله اي كه منجر شد كه برخي 
اقتصاددانان كشور دس��ت به چرتكه شوند و نتيجه 
بگيرند كه اگر كل بيت كوين جهان در ايران استخراج 
ش��ود، ميزان برق مصرفي آن به اندازه تفاضل ميزان 

استفاده از برق تابستان و زمستان در كشور نيست!

كريدور شمال- جنوب تا پيش از تكميل راه آهن رشت- آستارا به صورت حمل و نقل تركيبي راه اندازي مي شود

ديپلماسي ترانزيتي ايران- روسيه شتاب گرفت

محو نرخ هاي ميلياردي آپارتمان در مسكن مهر پرديس 
قيمت مس��كن مهر در پرديس از حدود دو ماه قبل 
روند نزولي به خود گرفته و بررسي ها نشان مي دهد 
نرخ ها بين ۱۰ تا ۲5 درصد كاهش يافته است. در فاز 
۸ كه پيش از اين صحبت از قيمت هاي ميلياردي بود 
حاال آپارتمان هاي مس��كن مهر نهايتا ۸۸۰ ميليون 
تومان خريد و فروش مي ش��ود.به گزارش ايسنا، از 
اواس��ط دي ماه همزمان با كاهش قيمت مسكن در 
تهران و آغاز روند نزولي نرخ ارز، قيمت آپارتمان در 
پرديس به يك باره افت كرد. بررسي ها نشان مي دهد 
در فاز ۱۱ كف قيمت مس��كن مه��ر از ۶5۰ ميليون 
تومان به حدود 55۰ ميليون تومان رس��يده است. 
واحدهاي آماده نيز كه قبال از ۷5۰ ش��روع مي ش��د 
حاال بين ۶۷۰ تا ۶۹۰ ميليون تومان خريد و فروش 
مي ش��ود.در فاز ۹ مي ش��ود با كمتر از 5۰۰ ميليون 
تومان خانه دار ش��د. اين در حالي اس��ت كه حدود 
دو ماه قب��ل قيمت ها باالي 5۰۰ ميليون تومان بود.

در فاز ۸ يا دره بهش��ت كه به فاز ميلياردي پرديس 
معروف بود ح��اال ديگر خبري از نرخ هاي ميلياردي 
نيست و سقف قيمت به ۸۸۰ ميليون تومان كاهش 
يافته است. فاز ۸ به دليل تراكم پايين تر و متراژهاي 
بزرگ تر در مقايس��ه با فازه��اي ۱۱، ۹ و 5 مقداري 
گران تر است. پيش از اين در فاز ۸ واحدهاي ۹۸ متري 
در مرحله خاكبرداري 5۰۰ ميليون تومان به فروش 
مي رس��يد كه هم اكنون آپارتمان هاي ۹۸ متري و 
۱۰5 متري در مرحله فوندانس��يون به ۴۴۰ تا ۴۶۰ 
ميليون تومان و واحدهاي ۱۲۱ متري به حدود 5۰۰ 
ميليون تومان رسيده است. هم اكنون باالترين قيمت 
در اين ف��از مربوط به واحده��اي ۱۲۱ متري آماده 
اس��ت كه نهايتا ۸۸۰ ميليون تومان قيمت گذاري 
مي شود.روند ريزش��ي قيمت ها از حدود دوماه قبل 

در پرديس منجر به انتظارات كاهشي شده و در حال 
حاضر كمتر خريداري در بازار وجود دارد. تقريبا همه 
فروشنده اند. در يكي از اپليكيشن هاي فروش ملك ۶ 
هزار آگهي فروش مسكن در پرديس به ثبت رسيده 
و هر لحظه به تعدادشان اضافه مي شود. واسطه هاي 
ملكي مي گويند تحوالت سياسي كه از نيمه آبان ماه 
اتفاق افتاد بازار ملك در پرديس را كساد كرده است.

پس از فسخ قرارداد برخي س��ازندگان بدعهد روند 
تكميل واحدهاي پرديس س��رعت گرفته اس��ت. با 
واگذاري بخش قابل توجهي از واحدهاي مسكن مهر 
پرديس و تكميل بخشي از زيرساخت ها زندگي در 
پرديس تا حدودي نسبت به دو سال قبل مطلوب تر 
ش��ده و البته هنوز كاستي ها كامال به چشم مي آيد؛ 
از كمب��ود فروش��گاه و نانوايي و درمان��گاه گرفته تا 
جوالن س��گ هاي ولگرد در س��ايت هاي مسكوني.

ح��دود ۸۲ هزار واحد مس��كن مهر ب��راي پرديس 
تعريف ش��ده كه تا كنون ۶۰ هزار واحد افتتاح شده 
و مه��دي هدايت � مديرعامل عم��ران پرديس � به 
ايس��نا گفت كه ۱۰ هزار واحد ديگر در اسفندماه به 
بهره برداري مي رس��د. مي ماند ۱۲ هزار واحد كه به 
دليل آنكه عمليات ساخت آنها دير شروع تحويلشان 
به سال ۱۴۰۰ موكول شده است.پروژه مترو تهران 
� پردي��س هم به عن��وان يك��ي از جاذبه هاي آينده 
س��كونت در اين ش��هر در كميته فرعي كميسيون 
اقتصادي دولت تصويب شده و هم اكنون در مرحله 
طرح در كميسيون اصلي اقتصاد دولت است. هدايت 
اوايل دي ماه در اين خصوص گفت: به محض اينكه 
مصوبه دولت را بگيريم سريعا عمليات اجرايي مترو 
را آغاز خواهيم كرد.بنابراين گزارش، در سال ۱۳۹۱ 
عمليات احداث ۸۱ هزار واحد مس��كن مهر در شهر 

جديد پرديس واقع در ۱۷ كيلومتري ش��رق تهران 
آغاز ش��د كه به ۸۳ هزار واح��د افزايش يافت. طبق 
آخري��ن آمار تا كنون ۶۰ هزار واحد تحويل ش��ده و 
قرار اس��ت در اس��فندماه ۱۳۹۹ نيز ۱۰ هزار واحد 
ديگر تحويل شود. مهدي هدايت مديرعامل شركت 
عمران پرديس گفته كه ساير واحدها در اوايل سال 
آينده و قبل از اتمام دولت تكميل مي ش��ود. ش��هر 
جديد پرديس داراي ۱۲ فاز اس��ت ك��ه فاز ۱۲ آن 
اخيرا كلنگ زني شده است. فازهاي يك تا چهار در 
شهر اصلي، فاز پنج، چهار كيلومتر، فاز هشت، هشت 
كيلومتر، فاز ۹ پنج كيلومتر، فاز ۱۱ ش��ش كيلومتر 
از شهر اصلي فاصله دارند. پارك فناوري پرديس در 
فاز شش، ناحيه صنعتي خرمدش��ت در فاز هفت و 
فاز ۱۰ اين شهر در منتهي اليه شمالي فاز چهار قرار 
گرفته اند. فاز ۱۲ نيز در پنج كيلومتري شمال شرقي 

پرديس واقع شده است.

   غائله مسكن مهر شايد امسال تمام شود
شايد از ابتدا كه كلنگ پروژه مسكن مهر به زمين زده 
شد كمتر كس��ي فكرش را مي كرد كه اين طرح ۱۴ 
سال طول بكشد؛ اما اينگونه شد و با اينكه مسووالن 
گفته اند امس��ال پرونده اين پروژه بس��ته مي شود، 
آم��اده نبودن تع��داد كمي از واحده��ا در پرديس، 
عمر اين طرح را به ۱۴ س��ال مي رساند.مس��ووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي قول داده اند امسال تمامي 
واحدهاي مس��كن مهر، به جز حدود ۱۲ هزار واحد 
شهر جديد پرديس كه سال آينده تكميل مي شود 
را تحويل دهند. البته وعده قيچي شدن ربان مسكن 
مهر حداقل در چهار سال گذشته دايما تجديد شده 
اما با توجه به اينكه تتمه اين پروژه باقي مانده است، 

احتمال دارد امسال قول بسته شدن پرونده آن رنگ 
واقعيت ب��ه خود بگيرد.محمد اس��المي، وزير راه و 
شهرس��ازي بارها اعالم كرده كه طرح مسكن مهر 
امسال به اتمام مي رس��د. او چند روز قبل نيز گفت 
كه با افتخار باقيمانده مسكن مهر را تا پايان امسال 
و اوايل س��ال آينده تحويل مي دهيم. اخيرا هم قائم 
مقام او در جريان بازديد از شهر جديد پرند گفته كه 
پايان امس��ال آخرين مهلت پيمانكاران براي اتمام 
پروژه هاي مسكن مهر در كشور است. احمد اصغري 
مهرآبادي در حالي اين قول را داده كه اتمام دست كم 
۱۲ هزار واحد مس��كن مهر پرديس به س��ال آينده 
موكول شده است.در سال ۱۳۸۶ كه پروژه مسكن 
مهر كلنگ خورد اين تصور از سوي مسووالن القا شد 
كه واحدها ۱۸ ماهه تحويل مي شود. حدود ۴5 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت با س��ود ۴ درصد براي آن 
در نظر گرفته ش��د كه در مجموع با زيرساخت هاي 
آن هزينه اي بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان روي 
دست دو دولت روحاني گذاشت و البته همواره طي 
اين س��ال ها متقاضيان در بيم و اميد خانه دار شدن 
قرار داش��تند. به هر حال آمار و ارقام نشان مي دهد 
پروژه مس��كن مهر به روزهاي تكميل نزديك شده 
اس��ت. طبق آماري كه اواس��ط آذرماه امسال ارايه 
ش��د، از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مس��كن مهر ۲ 
ميلي��ون و ۴5 هزار واحد مع��ادل ۹۳ درصد از كل 
پروژه به بهره برداري رسيده است. ۱۲۰ هزار واحد 
از تع��داد باقي مانده در مراحل ن��ازك كاري، نصب 
انش��عابات و ۶۰ هزار واحد ني��ز در مراحل مختلف 
پيش��رفت فيزيكي قرار دارند. ۹۰ هزار مسكن مهر 
هم داراي مش��كالت حقوقي ب��وده و پرونده آن در 

محاكم قضايي است.



 پايان تحقيقات س��ه س��اله ام 
خودكش��ي در 26 س��الگي با 
70 قرص ديازپام بود اما موفق 
نشدم. روزهاي بد ديگري را هم 
تجربه كردم. سال 79 با تعطيلي 
فله اي روزنامه ها دس��ت به كار 
تهيه گزارشي تحقيقي شدم، 
گزارشي كه سه سال از عمرم را 
براي آن صرف كردم. كار كردن 
روي يكي از آسيب هاي تلخ اين جامعه دختران فراري و زنان 
خياباني، تحقيقي كه هر روز درد تازه اي را تجربه كردم، هر 
روز زخم تازه اي خوردم و ادامه دادم. سه سال تمام. نتيجه 
چه بود؟ هيچ. كسي نمي توانست آن واقعيت هاي دردآلود 
را چاپ كند، جايي نبود كه تعريفش كني. تمام اين سه سال 
در هشت ستون و دو شماره متوالي ضميمه روزنامه جام جم 
)تپش( چاپ شد. بعد از آن اما سيل نامه ها و حضور آدم هايي 
بود كه به دنبال دخترانشان آمده بودند. تازه زخم ها سر باز 
كرده بودند، استيصال را نفس مي كشيدم. كاري از دستم 
برنمي آمد. كم آوردم، با خودم گفتم تا همين جا كافي است 
و بايد تمامش كنم، نه كارم را، زندگي ام را. همه چيز برايم 
محو و تار شد. سه روز در كما و بستري در بيمارستان. كسي 
سراغم را نگرفت. هميشه همين طور است، كسي سراغ 
ما خبرنگارها را نمي گيرد، اين ما هستيم كه سراغ همه را 
مي گيريم و خودمان در تنهايي مطلق دردهايمان را به تماشا 

مي نشينيم. ما روزنامه نگار اجتماعي هستيم.

   تراژدي دوم
 58 روز پيش در يك سه شنبه لعنتي مادرم را به خاطر ابتال 
به كرونا از دست دادم. ناباورانه و تلخ. اما تنها چند روز بعد 
به سر كار برگشتم. هر روز اخبار كرونا را دنبال مي كنم. هر 
روز آمار مرگ و مير اين پاندمي تمام نشدني را مرور مي كنم. 
فرصت نبود، نه براي اس��تراحت و نه براي اينكه خودم را 
پيدا كنم. بايد مي نوشتم. بايد به شغلم وفادار مي ماندم. ما 

روزنامه نگار اجتماعي هستيم.

    شيده اللمي؛ دردها و نا اميدي ها
زخم ها و دردها در وجودت رس��وب مي كند. وقتي غم را 
هر روز با هر ليوان چاي ات سرمي كشي، دريچه هاي اميد 
يكي يكي بسته مي شوند، اما سعي مي كني همچنان اميدوار 
باقي بماني. اميدوار به اينكه باالخره كسي دست كودكان كار 
را مي گيرد و به آنها زندگي بهتري مي دهد. اميدوار به اينكه 
ديگر دره، بهشت معتادان و كارتن خواب ها نباشد، اميدوار 
به اينكه ديگر در خيابان هيچ كسي را نمي بيني كه براي 
لقمه ناني تا كمر در سطل زباله فرو رفته. اميدوار به اينكه 
ديگر هيچ دختري از خانه پدري اش فرار نمي كند. اميدوار 
به اينكه روزي برسد كه نان را از هر طرف بنويسي نان باشد. 

ما روزنامه نگار اجتماعي هستيم. 
ديدن و گذش��تن از كنار دردها راحت نيست. نمي تواني 
بگذري. وقتي قرار باش��د از اين آدم ها بنويسي بايد آنها را 
زندگي كني. مگر مي شود آنها را زندگي كرد بدون اينكه 
غم هايشان در وجودت رسوب كرده باشد؟ شيده اللمي 
هم اين درده��ا را تجربه كرد، با تمام وجود و حاال ديگر در 

بين ما نيست.
هيچ چيز تمام نشده، روزنامه نگار اجتماعي با سوژه هايش 
زندگي مي كند، همه فكر مي كنند تو يك گزارش خوب 
مي نويسي و همه چيز تمام مي شود. سوژه تا روزها و هفته ها 
با تو باقي مي ماند. تلخي روزگار وقتي زجرآورتر مي شود 
كه تنها به دليل بيان حقيقت هايي كه ديده اي و نوشته اي 
محكوم به سياه نمايي مي شوي، واژه نخ نما شده اين سال ها 
براي بي ارزش كردن كاري كه ما مي كنيم. ما روزنامه نگار 

اجتماعي هستيم.

    شغلي سخت و سخت  تر
روزنامه نگاري سخت است، نه امنيت شغلي داري و نه چرخ 
زندگي ات با حقوق هاي بخور و نمير مي چرخد، هميشه 
يك پ��اي زندگي ات مي لنگد و تو ب��ه اين لنگيدن عادت 
كرده اي. مي گويند روزنامه نگاري خانه به دوش��ي  است، 
اينكه روزنامه ها توقيف مي شوند، مشكالت اقتصادي عرصه 
را بر سرمايه گذاران تنگ مي كند و آنها تحريريه را كوچك 
مي كنند. تنها و بيكار ماندن در اين دوران با اين حجم از درد 
كار راحتي نيس��ت. هر جا مي روي نقطه اي سياه و چرك 
هست. هرجا دست مي گذاري دردي هست تا درونت را پر 
كند از بيزاري. روزنامه نگاري سخت است اما روزنامه نگار 

اجتماعي بودن سخت تر.

    ما را رها كرده اند
 افشين اميرشاهي، روزنامه نگار و 
سردبير سابق روزنامه شهروند در 
اين باره مي گويد: حوزه اجتماعي 
بسيار حساس است، در سال هاي 
قبل بيشتر روزنامه ها اولويتشان 
مس��ائل سياس��ي ب��ود حتي 
صفحه ه��اي اجتماعي هم با رويكرد سياس��ي بس��ته 
مي ش��دند، اما از 8 س��ال پيش تاكنون حوزه اجتماعي 
اهميت ويژه اي پيدا كرد، مثال روزنامه اي مثل شهروند بنا 
را بر اين گذاش��ت كه تمام حوزه ها را از منظر اجتماعي 
پوشش بدهد، حتي ورزش و سياست را. اين كار راحتي 
نبود و نيست، حاال كه حوزه اجتماعي اينقدر قوي شده 
قطعا تمركز ها هم بر روي آن بيشتر شده است. اينكه هر 
گزارش جوابيه هايي را به دنبال دارد، حتي گزارش هايي 
هست كه در لحظه آخر از انتشار باز مي مانند، چرا چون 
ممكن اس��ت خط قرمزي را رد كرده باشند. اينها براي 
روزنامه نگاران اجتماعي به خصوص آنها كه كار ميداني 
انجام مي دهند اصال راحت نيست. بالاثر شدن چيزي كه 
تو براي آن زحمت كشيده اي مي تواند روح و روانت را به 
هم بريزد. امروز تمام ما با اين بالاثر شدن كاري كه انجام 
مي دهيم مواجه هستيم. روزنامه نگار اجتماعي به واسطه 
كاري كه انج��ام مي دهد با تمام آس��يب ها و معضالت 
اجتماعي سر و كار دارد، زندگي كردن با دردهاي مردم 
خودش مي تواند آسيب زننده باشد، اما وقتي كاري هم كه 
انجام مي دهي بالاثر مي شود اين آسيب چند برابر است. 

    اعتراض و تهديد
به عنوان كسي كه س��ال ها در مطبوعات ايران فعاليت 
كرده ام شاهد اتفاقات بسياري بوده ام، اينكه روزنامه نگار 
گزارشي را با سختي و زحمت بسيار تهيه مي كند، آن را 
مي نويس��د و در بهترين حالت چاپ مي شود و بعد هزار 
مدعي، پيدا مي كند، اعتراض مي كنند، تهديد مي كنند، 
جوابيه مي دهند كه فالن پاراگراف گزارش مصداق بارز 
تشويش اذهان عمومي اس��ت و تو مي ماني كه بايد چه 

كار كني؟
خيلي وقت ها اين گزارش ها حتي مجال انتشار هم پيدا 
نمي كنند، نويسنده گزارش مي ماند و دردي كه براي تهيه 
آن تحمل كرده و البته نااميدي كه با عدم انتشار گزارش 
دچارش مي شود. در حال حاضر روزنامه نگاران اجتماعي 
بيش از بقيه حوزه ها در معرض فشار و آسيب قرار دارند. 

   تالش معاش
او مي گويد: مساله ديگري كه بايد به آن توجه كنيم و 
البته گريبان تمام روزنامه نگاران در حوزه هاي مختلف 
را گرفته، تالش معاش است. شما هيچ روزنامه نگاري 
را پيدا نمي كنيد كه از راه روزنامه نگاري زندگي مرفهي 
به دس��ت آورده باشد، در حالي كه در اكثر كشورهاي 
پيش��رفته دنيا روزنامه نگاران جزو قشرهاي مرفه به 
حساب مي آيند، چون كاري كه انجام مي دهند از نگاه 
جامعه ارزشمند است، ما فقط عنوان يك شغل سخت 
را يدك مي كشيم و هيچ چيز ديگري از اين سختي كار 

نصيبمان نمي شود. 

     متهم به سياه نمايي 
متاسفانه در بسياري موارد روزنامه نگاران اجتماعي 
از سوي مس��ووالن متهم به س��ياه نمايي مي شوند، 
در حالي ك��ه روزنامه نگار اجتماعي س��عي مي كند 
واقعيت جامعه را به رشته تحرير در بياورد، آسيب ها، 
كمبودها و البته تلخي ه��اي جامعه اي كه مردم آن 
خشمگينند و فكر مي كنند رها شده اند. اگر مسووالن 
به هشدارهايي كه خبرنگاران در گزارش هايشان در 
مورد معضالت و مشكالت اجتماعي مي دادند توجه 
مي كردند شايد االن وضعيت اينقدر بغرنج نمي شد، 
اگر به جاي اينكه روزنامه نگار را به سياه نمايي متهم 
كنند، پيگير مسائلي مي شدند كه او در گزارش خود 
به آنها اشاره كرده ش��ايد مي توانستند به جاي پاك 

كردن صورت مساله آن را حل كنند.

     روزنامه نگار ها رها شده اند
 افشين اميرشاهي در ادامه مي گويد: اين درست است كه 
روزنامه نگار بايد ياد بگيرد استرس و فشارهاي رواني خود 
را كنترل كند، اما چطور و چگونه بايد اين اتفاق بيفتند، 
حاال كه ما يكي از همكاران خوبمان را از دست داده ايم 
مي فهميم كه چقدر جاي كارگاه هاي آموزشي ضمن 
خدمت در روزنامه ها خالي است، اينكه روزنامه ها بايد 
روانشناس داشته باشند، حداقل براي روزنامه نگاراني 
كه كار ميداني مي كنند و هر روز با مسائل و مشكالت 
مردم درگيرند، آنها بايد بعد از هر گزارش فرصتي داشته 
باشند تا قواي جسمي و روحي ش��ان را بازيابي كنند، 
اينها مسائلي است كه بايد در تمام رسانه ها به آن توجه 
شود. روزنامه نگاراني كه دلسوز و پاي كار باشند، قطعا 
دچار افسردگي و فش��ارهاي روحي و رواني مي شوند، 
روزنامه نگاران رها شده اند. اتفاقي كه براي شيده اللمي 

افتاد مي تواند زنگ خطري براي همه ما باشد.

    ياد گرفته ايم از خودمان حرفي نزنيم
نرگس جودكي هم يكي ديگر از 
روزنامه نگاران ح��وزه اجتماعي 
است كه سال هاي زيادي را در اين 
حوزه كار ك��رده. او گزارش هاي 
زي��ادي از مناط��ق مح��روم و 
انسان هاي دور مانده از حداقل هاي 
زندگي نوشته است. نرگس مي گويد: ما روزنامه نگاران ياد 
گرفته ايم كه هيچ سهمي درروزنامه نداريم، ما بايد تماما از 
خواسته ها و نيازهاي مردم صحبت كنيم، از دردهاي آنها 
بگوييم و جايي براي خودمان در اين سطور متصور نيستيم. 
حتي روز خبرنگار هم هميش��ه صحبت از اين اس��ت كه 
كمترين حجم از نوشته ها را به مشكالت معيشتي و شغلي 
خود اختصاص دهيم. شايد نهاد و تشكل ديگري بايد وجود 
داشته باشد كه در مورد ما حرف بزند، هواي ما را داشته باشد. 
روزنامه ن��گار اجتماعي هم مثل همه م��ردم درگير تمام 
مسائلي است كه مردم با آن مواجه اند، از مسائل اقتصادي 
و معيش��تي گرفته تا امنيت ش��غلي و... در كنار تمام اين 
مسائل روزنامه نگار اجتماعي بايد تمام دردها و كمبودها 
و مش��كالت مردم را هم بشنود و ببيند، اين حجم از فشار 
نه تنها آزار دهنده است كه مي تواند باعث بروز مشكالت 

روحي و رواني شود. 

      استانداردهايي كه در ايران رعايت نمي شود
در اكثر كشورها يك روزنامه نگار بعد از انجام يك ماموريت 
و نوشتن گزارش با توجه به حجم فشاري كه بر او وارد شده 
فراغتي هم برايش در نظر گرفته مي شود. اين استاندارد كار 
روزنامه نگاري است در حالي كه اينجا بعد از هر گزارش بايد 
سراغ گزارش بعدي بروي و به اين فكر كني كه چاپ شدن 
گزارش��ت چه تبعاتي مي تواند براي تو داشته باشد. تنها 
مساله اي كه باعث مي شود يك روزنامه نگار اجتماعي رو 
به جلو حركت كند بازخوردي است كه بعد از چاپ شدن 
گزارش از س��وي نهادهاي مسوول و مردم مي بيند، شايد 

گزارش او باعث اتفاق مثبتي شود و اين مي تواند تا حد زيادي 
برايش راضي كننده باشد. 

     فشارهاي رواني شوخي نيست
نرگس جودكي مي گويد: فشارهاي روحي و رواني كه به 
روزنامه نگاران اجتماعي وارد مي شود اصال شوخي نيست، 
اما فراموش نكنيم كه آنها از نظر جسمي هم در معرض خطر 
هستند، اين فشارها مي تواند جسم آنها را هم درگير كند، چرا 
يك روزنامه نگار در 40 سالگي بايد نياز به آنژيو قلب داشته 
باشد. اينكه دكتر به او بگويد اگر مي خواهي بيشتر زنده بماني 
و زندگي كني بايد شغلت را عوض كني. اينها مسائلي است 
كه اصال ديده نمي شود و هيچ كس هم به آن توجه نمي كند. 

     مشكالت ما تشديد شده است
مساله ديگري كه وجود دارد تجربه هايي است كه ما در تمام 
اين سال ها از س��ر گذرانده ايم، مشكالتي كه با آن مواجه 
بوده ايم، اما اين مش��كالت حاال تشديد شده اند، بيكاري 
روزنامه نگارها، تعطيلي روزنامه ها به دليل مسائل اقتصادي، 
االن وضعيت ما اورژانسي است چرا كه در تمام اين سال ها 
اوضاع به بدي االن نبوده است. اين فشارها كم كم ما را از پا 

درمي آورد حتي بدون اينكه خودمان متوجه آن باشيم.

     سانسور و ناامني شغلي بالي جان 
روزنامه نگاران

 مهدي افروزمنش، روزنامه نگار 
اجتماعي و نويسنده نيز در اين باره 
مي گويد: مساله روزنامه نگاران را 
بايد در دو سطح مورد بررسي قرار 
داد، يكي اس��ترس و آس��يب و 
فش��ارهايي اس��ت ك��ه ب��ه 
روزنامه نگاران در ايران وارد مي ش��ود كه همگي تابعي از 
وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاكم بر اين شغل 
است، مانند توقيف هاي مكرر، كوچك شدن حجم اقتصادي 
ش��غلي كه در آن فعاليت مي كنند، بي اعتمادي مردم به 
رس��انه ها و... كه اين موارد براي تمام روزنامه نگاران در هر 
حوزه اي مي تواند استرس زا و آسيب زننده باشد. سطح دوم 
اما دس��ته بندي هايي اس��ت كه در درون شغل ما صورت 
مي گيرد، روزنامه نگاران ب��ه بخش هاي مختلف هنري، 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، سينمايي، ورزشي و... تقسيم 
مي شوند كه روزنامه نگاران اجتماعي به طريق اولي تري اين 
استرس ها را تجربه مي كنند. دليل هم كامال روشن است، 
چرا كه عمده مسائل و معضالتي كه ما با عنوان آسيب هاي 
اجتماعي از آن ياد مي كني��م در اين حوزه اتفاق مي افتد. 
اتفاقي كه امروز در جامعه رخ مي دهد  روزنامه نگار اجتماعي 
دو هفته زودتر آن را متوجه مي شود، اما مسووالن به اين 
موضوع توجه نمي كنند و مساله شان اين است كه خبرنگاران 

و روزنامه نگاران را متهم به سياه نمايي كنند.

     روزنامه نگاران جزئيات را مي بينند
به عنوان مثال مس��اله كارگران هفت تپه از ديد جامعه و 

مردم حول محور همين كارگران هفت تپه مي چرخد، اما 
از ديد يك روزنامه نگار اجتماعي مساله عميق تر است و به 
مشكالت كارگري در كشور مربوط مي شود، ما مسائل را 
عميق تر و جزئي تر نگاه مي كنيم، اما وقتي كاري از دستمان 

برنمي آيد مشكالت روي سر خودمان آوار مي شود. 
افروزمنش در مورد تجربه هاي خودش مي گويد: در مقطعي 
قرار بود در مورد معتادان مطلبي بنويسم، براي اين كار به 
مدت يك هفته هر شب به مولوي مي رفتم و با اين معتادان 
حرف م��ي زدم، ديدن زجري كه آنها مي كش��ند، ديدن 
آدم هاي لهيده و شكست خورده اينها نمي تواند راحت باشد. 
آن تصويرها تا مدت ها در ذهن تو باقي مي ماند. آدم هايي 
كه سراغشان مي روي چون هيچ دسترسي به نهاد قدرت 
ندارند و فكر مي كنند كه تو به آنها دسترسي داري از تو توقع 
كمك و حمايت دارند در حالي كه در بسياري از مواقع كاري 
از دستت برنمي آيد. وقتي براي تهيه گزارش از معدن زغال 
سنگ كرمان رفتم، همسر يكي از معدنكاران كه جانش را از 
دست داده بود و حاال خانه شان را هم مي خواستند بگيرند 
تا ماه ها به من زنگ مي زد و از من مي خواست با فرماندار و 
استاندار صحبت كنم تا مشكلش حل شود. مردم در مورد 
ما اينطور فكر مي كنند، وقتي هم كاري از دستت بر نيايد 
بي اعتماد مي شوند، اينها تجربه هاي من است، شايد خيلي 
از همكاران تجربه هايي س��خت تر و تلخ تر داش��ته اند. اما 
مساله اين اس��ت كه اين حجم از فشار باالخره جايي ما را  

از پا در مي آورد. 

     شغلي پرخطر و بدون پشتوانه
 داوود پنهان��ي، گزارش نويس و 
روزنامه نگار ح��وزه اجتماعي با 
بيش از 20 س��ال س��ابقه در اين 
حوزه مي گويد: كليتي به اس��م 
شغل روزنامه نگاري هست كه همه 
اذعان دارند كه ش��غل پرخطري 
است. اما چرا به كار ما مي گويند، شغل پرخطر، قطعا ما كار 
يدي انجام نمي دهيم، مثل معدنكاران يا آتش نشانان، اما اين 
خطر در واقع متوجه روح و روان ما اس��ت و اس��ترس ها و 
درگيري هاي روحي كه برايم��ان به وجود مي آورد باعث 

مي شود در دسته مشاغل پرخطر قرار بگيرد. 

     غم نان و نبود امنيت شغلي
روزنامه نگاري در همه جاي دنيا ش��غل پرخطر محسوب 
مي ش��ود، اما آنها چه راهكارهايي براي كاهش اين خطر 
دارند، مثال در بس��ياري از كشورها خبرنگاران و عكاسان 
جنگ بعد از هر ماموريت مورد روان درماني قرار مي گيرند، 
به آنها استراحت مي دهند تا فشارها و استرس هاي ناشي از 
حضور در مناطق جنگي را از خود دور كنند. ما اينجا خبرنگار 
جنگ به آن معنا نداريم، ام��ا خبرنگاران و روزنامه نگاران 
ايراني مشكالت ديگري را تجربه مي كنند كه دست كمي از 
حضور در مناطق جنگي ندارد. در درجه اول روزنامه نگاران 
ايراني هيچ وقت امنيت شغلي نداشته اند، هيچ وقت ما از نظر 
اقتصادي آرامش خاطر نداشته ايم، غم نان يكي از مشكالت 
و معضالت هميش��گي ما است. نداش��تن بيمه و خيلي 
امكانات ديگر كه از آن محروم هستيم، فشارهاي روحي و 
رواني زيادي را به ما وارد مي كند، پس در اين زمينه فرقي 
نمي كند كه شما خبرنگار ورزشي يا سياسي و يا اجتماعي 
باشي، شرايط براي همه ما يكسان است. كل روزنامه نگاران 

وضعيت معيشتي خوبي ندارند. 

     24 سال سابقه و هيچ
من 24 سال سابقه كار دارم، بهترين سال هاي عمرم را در 
اين شغل صرف كردم. بسياري از جواناني كه وارد اين شغل 
مي شوند، بعد از چند سال كم مي آورند و عطاي اين شغل را 
به لقايش مي بخشند. چون اين شغلي نيست كه تو بتواني 
با آن زندگي ات را بگذراني، مساله ديگري كه ما هميشه با 
آن درگير هستيم، از دست دادن دوستان و همكاراني است 
كه در يك دوره كاري با آنها به خانواده تبديل مي شويم و 
بعد ناگهان بسته شدن روزنامه به هر دليلي اين جمع را از 
هم مي پاشد و ما مي مانيم و تنهايي. حاال بايد دنبال روزنامه 
تازه اي باشيم، هر كدام سر از يك روزنامه درمي آوريم و آن 

خانواده از هم مي پاشد، اين پاشيدگي براي خيلي از ما سخت 
است، فشار و استرس رواني زيادي را به ما وارد مي كند، انگار 
قبيله ات را از دست داده باشي. تمام اين فشارها براي تمام 

روزنامه نگاران يكسان است. 

     روزنامه نگاران اجتماعي و حوادث
آسيب بيشتري  مي بينند

اما مساله روزنامه نگاران اجتماعي و حوادث هم خود بحث 
ديگري است، آنها به واس��طه حوزه اي كه در آن فعاليت 
مي كنند، در معرض آسيب هاي بيشتري قرار دارند. آنها هر 
روز با انواع و اقسام خبرها و گزارش هايي رو به رو مي شوند 
ك��ه از درد جامعه خبر مي دهد، از قت��ل و دزدي گرفته تا 
مشكالت و آسيب هايي مثل كودكان كار، زنان خياباني، 
معتادان و... تحمل اين فشارها كار راحتي نيست. ضمن 
اينكه ما روزنامه نگارها انگار رها شده ايم. در تمام اين سال ها 
در هيچ روزنامه يا رسانه اي نديدم كه مسووالن آن رسانه 
براي اين روزنامه نگاران مرخصي استعالجي رد كنند، يا آنها 
را به يك تراپيست معرفي كنند براي حل مشكالت روحي 
كه برايش پيش آمده اصال كس��ي به اين مسائل اهميت 
نمي دهد. در حالي كه در بسياري از كشورها ديگر اين مساله 

يك روتين كاري است. 

     ظرف روحي كه از آن تغذيه مي كنيم
در واقع ما روزنامه نگاران اجتماعي هر روز از ظرف روحي 
خود تغذيه مي كنيم بدون اينكه متوجه ش��ويم.  در واقع 
زماني مي فهميم كه اين ظرف خالي شده باشد، اصطالحا 
كفگير به ته ديگ بخورد. آن موقع است كه مي فهميم ديگر 
تواني براي ادامه دادن نداريم.  باالخره ما روزنامه نگارها هم 
انسان هستيم با همان احساسات و عواطف انساني، خيلي 
از ما براي تهيه گزارش هايمان ممكن اس��ت با مس��ائل و 
مشكالتي مواجه شويم، دردهايي را ببينيم كه براي ديگر 
افراد جامعه قابل ديدن نباشد. اين آسيب هايي كه ما با آن 
مواجه مي شويم، مشكالتي كه با عمق آن پيش مي رويم 
براي اينكه بتوانيم يك گزارش خوب بنويسيم، مسائلي است 

كه ذره ذره توان روحي ما را از بين مي برد. 

     كار ما شبانه روزي است
بسياري از مشاغل طبق قانون كار از امكاناتي هر چند 
اندك برخوردار هستند، مانند مرخصي هاي ماهيانه، 
ساعت كار و... اما در حرفه روزنامه نگاري هيچ كدام از 
اينها لحاظ نمي شود، شايد در ظاهر ما هم اين امكانات را 
داشته باشيم اما در عمل امكان استفاده از آن را نداريم، 
مثال ي��ك روزنامه نگار كم پيش مي آي��د كه بتواند از 
مرخصي خود در طول ماه يا حتي سال استفاده كند، 
چرا كه كار ما تعطيلي ندارد، از طرف ديگر ما س��اعت 
كاري نداريم، حتي زماني كه از روزنامه بيرون مي آييم 
درگير سوژه ها هستيم، مدام به دنبال سوژه مي گرديم، 
حتي وقتي در خانه فيلم نگاه مي كنيم، صحنه اي از آن 
فيلم براي ما سوژه اي مي شود كه بايد به آن بپردازيم. 
اين اتفاق براي روزنامه نگاران در حوزه هاي ديگر كمتر 
اتفاق مي افتد. اما يك روزنامه نگار اجتماعي هر اتفاقي 
را كه در جامعه مي بيند، برايش حكم سوژه اي را دارد 

كه روزها فكر او را درگير مي كند.

     جاي خالي آموزش هاي ضمن خدمت
متاسفانه خبرنگاران و روزنامه نگاران به خصوص آنها كه 
در حوزه هاي حساس مانند اجتماعي كار مي كنند، از هيچ 
دوره آموزش��ي برخوردار نمي شوند، در حالي كه وزارت 
ارشاد بايد به عنوان نهاد باالدس��تي رسانه ها دوره هاي 
آموزش ضمن خدمت را كه در آن به روزنامه نگار مي آموزند 
چطور بايد تع��ادل روحي و رواني خ��ود را در مواجهه با 
آسيب هاي اجتماعي حفظ كند، چگونه استرس و فشار 
كار را از روي خود بردارد و.... ما به اين آموزش ها نياز داريم. 
روزنامه نگاران اجتماعي به فكر تمام اقشار جامعه هستند، 
به دنبال راهي براي كم كردن درد و رنج آنها مي گردند و 
اي��ن درد و رنج ها را با تمام وجود حس مي كنند، اما تنها 
مانده اند. كسي به آنها فكر نمي كند، كسي به اين مساله 
فكر نمي كند كه  جدا از ش��غلي كه در آن مشغول به كار 
اس��ت ظرفيت و تحملي در مقابل مسائل و مشكالت 
دارد كه ممكن است يك روز تمام شود. ما به عنوان يك 
صنف جدا از آن تعلقات عاطفي كه نسبت به شغلمان 
داريم و عاشقانه دوستش داريم بايد حق و حقوقمان 
مثل اصناف ديگر ديده شود چه به لحاظ اقتصادي و 

معيشتي و چه به لحاظ امنيت شغلي. 

جامعه6   Sat. Jan 23. 2021  1859   شنبه    4      بهمن 1399   9 جمادي الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

به بهانه درگذشت همكاري كه درد را خوب مي شناخت

ما روزنامه نگار اجتماعي هستيم

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس )سهامی 
خاص( دعوت بعمل می آید تا در جلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این ش�رکت که 
راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع 
در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان افق، پالک 6 تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1 - اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شرکت به بورس اوراق بهادار.
کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در 
دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی )برای سهامداران حقیقی و 
یا وکالی ایشان( و معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی، در ساعات اداری روزهای یکشنبه 
و دوشنبه مورخ  12 و 13 بهمن ماه جاری به دفتر امور سهام شرکت واقع تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده 

به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک6، طبقه 2، مراجعه فرمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

هیات مدیره شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس )سهامی خاص(

 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس )سهامی 

خاص( دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، 

نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان افق، پالک 6 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

ا- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه.
2- افزایش سرمایه.

3-اصالح ماده 6 اساسنامه.
4-اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شرکت به بورس اوراق بهادار.

کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در 
دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی )برای سهامداران حقیقی و 
یا وکالی ایشان( و معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی، در ساعات اداری روزهای یکشنبه 
و دوشنبه مورخ  12 و 13 بهمن ماه جاری به دفتر امور سهام شرکت واقع تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده 

به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک6، طبقه 2، مراجعه فرمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

هیات مدیره شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس )سهامی خاص(

 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524

»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

1( موضوع مناقصات: 
الف( شرح مختصر كار: 

ب( شرایط متقاضي: 
1- داشتن شخصیت حقوقي، داشتن شناسه ملي و شماره اقتصادي. 

2- داشتن توانایي مالي، امكانات و ماشین آالت مورد نیاز، نیروي انساني باتجربه و سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه مذكور و دارا بودن گواهي حسن انجام كار از كارفرمایان قبلي 
3- داشتن گواهي  تایید صالحیت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تائید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران. 

4- توان ارایه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه این شركت( و همچنین توان ارایه تضمین انجام تعهدات مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتي )در صورت برنده شدن(.
 5- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاء جامعه حسابداران رسمي، مطابق با ماده 2 آیین نامه راهكارهاي افزایش ضمانت اجرائي و تقویت حسابرسي )در صورت برنده 

شدن در مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخیص كارفرما(. 
ج( بودجه برآوردي مناقصه ردیف شماره 1 جدول معادل 93.000.000.000 )نود و سه میلیارد( ریال مي باشد.

د( بودجه برآوردي مناقصه ردیف شماره 2 جدول معادل 63.000.000.000 )شصت و سه میلیارد( ریال مي باشد. 
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پاالیش نفت امام خمیني  )ره( شازند، واقع در استان مركزي، اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد. 

3( مهلت و محل دریافت فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي: 
متقاضیاني كه داراي شرایط اولیه مندرج در »بند ب« ماده یك بوده و متقاضي شركت در هر یك از مناقصه هاي فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت  5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از 
درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه مورد نظر، فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي را از طریق پایگاه اینترنتي 
این شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تكمیل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك - كیلومتر 

20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پاالیش نفت امام خمیني  )ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پیمان ها- اتاق 232 تحویل نمایند. 
ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 33491095-086 آماده پاسخگوئي مي باشد.

4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان: 
مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا مي باشد. ضمنا محل تحویل مدارك درخواستي مورد نظر، امور 
حقوقي و پیمان هاي شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بدیهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شركت حق و 

اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یك یا كلیه پیشنهادهاي رسیده را دارا مي باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هیچگونه حقي براي متقاضیان ایجاد نمي كند. 
الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل یكماه پس از وصول اسناد ارزیابي كیفي نسبت به اعالم اسامي واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.

WWW.IKORC.IR     :آدرس اینترنتي
WWW.SHANA.IR                                                         

شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند 
)سهامي عام(

نوبت دوم

شماره مجوز: ۱۳۹۹-6۱62

روابط عمومي شركت پاالیش نفت امام خمیني  )ره( شازند

مبلغ تضمین شركت در مناقصه )ریال( مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره مناقصهردیف

904.560.000.000 روز تقویمي انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخش هاي مكانیكي تعمیرات اساسي واحدهاي فاز یك شركت در سال 199/371400

903.150.000.000 روز تقویمي انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخش هاي تخصصي و پشتیباني تعمیرات اساسي واحدهاي فاز یك شركت در سال 299/381400

 برابرکالسه پرونده شماره1399114410018000167و رای شماره 139960310018008721هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم مهران میرزا امرجی فرزند جلیل به شماره شناسنامه 2210004764 و کد ملی 2210004764 صادره از تنکابن ششدانگ 
یک قطعه زمین مش�تمل بر بنای احداثی به مساحت سیصدو سی و سه ممیز سی و دو صدم متر مربع )333.32( متر مربع قسمتی 
از پالک 5 اصلی واقع در قریه پس�نده سفلی بخش دو ثبت عباس آباد دارای مبایعه نامه عادی از محدوده مالکیت رسمی علی اکبر 
پس�ندی محرز گردیده اس�ت .... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد. م الف 19908555
تاریخ انتشار اول: 20-10-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-11-04 

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع۳ قانون وماده۱۳آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابرکالسه پرونده شماره1399114410018000116و رای شماره 139960310018010105هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم علی رضا عزیز ثانی فرزند بیژن به ش�ماره شناس�نامه 569 و کد ملی 2219956611 صادره از تنکابن ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت سیصدو چهار ممیز شصت و هفت متر مربع )304.67( متر مربع قسمتی از پالک 
6 اصلی واقع در قریه پسنده علیا بخش دو ثبت عباس آباد خریداری مبایعه نامه  عادی از محدوده مالکیت رسمی علی پور موالئی 
محرز گردیده  اس�ت... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش�ود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد. م الف 19908554
 تاریخ انتشار اول: 20-10-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-11-04 

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع۳  قانون وماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مریم شاهسمندي
روزنامه نگار



تعادل |
نرخ ارز در طي هفته هاي گذشته روندي كاهشي داشته 
اس��ت، به گونه اي كه قيمت دالر به كانال ۲۱ هزار تومان 
برگشت. حال با توجه به سير نزولي نرخ ارز اين انتظار وجود 
دارد كه روي قيمت كاالهاي اساسي نيز تاثير داشته باشد. 
اما در حال حاضر هيچگون��ه كاهش قيمتي در كاالهاي 
اساسي و مصرفي مشاهده نشده است. كارشناسان اقتصادي 
دليل اين عدم كاهش قيمتها در اثر كاهش نرخ ارز را قانون 
چسبندگي قيمتها ميدانند. طبق نظرات كارشناسان، در 
خصوص كاهش قيمت كاالهاي اساسي نبايد خوشبين 
بود. گروهي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كاهش 
قيمت ارز موقتي خواهد بود؛ اما از سوي ديگر برخي از آنها 
معتقدند كه اين روند نزولي همچنان ادامه خواهد يافت. 
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين موضوع است كه هر 
دو گروه كاهش قيمت كاالها در كوتاه مدت را غير ممكن 
ميدانند. يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند باعث كاهش 
قيمت كاالهاي اساسي شود، ادامه روند كاهش نرخ ارز است. 
اما آيا اين روند كاهشي تدوام خواهد داشت؟ براي حفظ اين 

روند چه اقداماتي بايد انجام داد؟

    نرخ ارز و بازار كاالها
در هفته هاي اخير نرخ ارز روندي كاهشي را دنبال كرده و 
همچنان نيز در حال كاهش است. يكي از مهم ترين داليل 
س��ير نزولي نرخ ارز كه اكنون شاهد آن هستيم، پيروزي 
»جو بايدن« در انتخابات رياست جمهوري امريكا است. 
ع��اوه بر اين نرخ ارز در روزه��اي اخير با توجه به افزايش 
اميدواري در خصوص صادرات نفت و دسترسي به منابع 
مالي كاهشي شده است زيرا هفته گذشته نيز »عبدالناصر 
همتي« رييس كل بانك مركزي اعام كرده بود كه ايران 
توانسته گشايش هايي در فروش نفت داشته باشد. تاكنون 
نرخ ارز بيش��تر از 4 هزار تومان از ارزش خود را نس��بت به 
ماه هاي گذش��ته از دست داده است و اين روند نزولي نرخ 
دالر از اوايل هفته گذشته س��رعت بيشتري پيداد كرده 
اس��ت، به گونه اي كه از كانال ۲۶ هزار توماني به س��مت 
نرخ هاي پايين تر حركت كرده اس��ت. اين كاهش نرخ ارز 
عاملي شد تا قيمت سكه و طا نيز كاهش پيدا كند. عاوه 
بر بازار سكه و طا، شاهد تاثير سريع بر بازار خودرو، لوازم 
خانگي و حتي گوشي هاي تلفن همراه نيز در هفته هاي 
گذشته بوديم. اما اين سير نزولي در نرخ ارز هنوز تاثيري 
بر قيمت كاالهاي مصرفي و اقام م��ورد نياز مردم كه به 
صورت روزانه مصرف مي كنند نداش��ته است.  اما بايد به 
اين نكته توجه داشت كه تاثير نرخ ارز بر كاالهاي مصرفي 
بر اس��اس قانون چس��بندگي قيمتها صورت مي گيرد. 
بنابراين با توجه به قانون چسبندگي قيمتها كاهش نرخ 
ارز با گذشت زمان و تاخير بر روي قيمت كاالهاي مصرفي 
و روزانه مردم تاثير خواهد گذاشت. با توجه به اين نكته كه 
به صورت كلي قيمت كاالهاي مصرفي از نرخ مواد اوليه در 
بورس حاصل مي شود، مي توان گفت كه كاهش نرخ ارز 
به صورت مستقيم بر قيمت اين كاالها تاثير دارد. از اين رو 
توليد كنندگان مي توانند هزينه كمتري را براي آماده سازي 

محصوالت خود صرف كنند. به عنوان يك نمونه مي توان 
گفت كه قيمت مواد اوليه بس��ته بندي با كاهش نرخ ارز، 
كاهش مي يابد و توليدكنندگان با قيمتي كمتري اقدام به 
خريد كاالهاي مورد نياز خود مي كنند. بنابراين در نتيجه 
اين فرآيند مجموع هزينه توليد كاهش مي يابد و در نهايت 
بر روي كاالها نيز تاثير مي گذارد كه روندي زمان بر محسوب 
مي شود. با توجه به كاهش نرخ ارز در روزهاي گذشته اين 
انتظار وجود دارد كه قيمت كاالهاي اساسي نيز با كاهش 
همراه شود. اما با توجه به چسبندگي قيمتها اين كاهش 
قيمتهاي اساسي و مصرفي به زودي رخ نخواهد داد. به گفته 
يكي از كارشناسان اقتصادي براي كاهش قيمت كاال ها بايد 
دو اتفاق رخ دهد. اول اينكه كاهش قيمت دالر بايد پايدار 
و قابل قبول باشد و در ادامه نيز اين افت قيمت در نقطه اي 
به ثبات رسيده و ماندگار شود. به عنوان اتفاق دوم نيز تجار، 
بازرگانان و همچنين توليدكنندگان نبايد انتظار افزايش 
قيمت ارز را داشته باشند، به بيان ديگر در اين رابطه بايد 
انتظارات تورمي تعديل شود تا از اين طريق مقاومت حاصل 

از چسبندگي قيمتي بشكند.

     دو اتفاق و ۵ اقدام 
در اين رابطه اگر قيمت ارز با كاهش چش��مگيري همراه 
باشد و بعد از آن نيز قيمت ها ثبات داشته باشد، با گذشت 
زمان توليدكنندگان قيمت محصوالت خود را با كاهش 
قيمت دالر هماهنگ كرده و در نهايت نيز قيمت ها تعديل 
مي شوند. اين در حالي است كه بايد اين باور در عموم مردم 

نيز به وجود آيد كه قيمت دالر مجددا سير صعودي پيدا 
نخواهد كرد.اما اينكه آيا در واقع چنين در جامعه به وجود 
ميآيد يا خير، بس��تگي به عواملي دارد كه در حال حاضر 
مشخص نبوده و در آينده وضعيت آنها مشخص خواهد شد.

همچنين برخي كارشناسان مسائل اقتصادي بر اين باورند 
كه 5 اقدام بايد صورت گيرد تا كاهش بيشتر قيمت دالر و 
نرخ ارز به گونه اي كه در ميان مدت و بلندمدت نيز ادامه 
داشته باشد، »افزايش صادرات و مديريت واردات«، »حل 
كامل پرونده هسته اي و به نوعي احياي برجام«، »كاهش 
تورم و تعديل انتظارات تورمي« و در نهايت »كاهش هرچه 
بيشتر مساله قاچاق«، متغير هايي هستند كه بايد رخ دهند 
و پايدار نيز باش��ند، تا بر اساس آنها كاهش قيمت دالر در 
بلندمدت نيز ادامه داشته باشد. همواره بايد به اين نكته توجه 
داشت كه، ثبات نرخ ارز نيازمند انجام اصاحات ساختار و 
واقعي در اقتصاد كشور است. اين مورد بايد در كنار تعديل 
انتظارات تورمي و بهبود شرايط بين المللي براي كشورمان 
رخ دهد، به بيان ديگر مس��اله ن��رخ ارز، متغير تك بعدي 
نيست، بلكه اين مولفه اقتصاد كان با متغير هاي زيادي در 
ارتباط است كه همگي آنها نيز بايد در وضعيت مناسبي قرار 

بگيرند، تا كاهش و ثبات قيمت دالر ادامه دار باشد.
از سوي ديگر برخي كارشناسان اين حوزه نسبت به كاهش 
قيمت دالر خوش��بين تر بوده و معتقدند مي توان انتظار 
داشت كه دالر تا مرز ۲۰ هزار تومان نيز كاهش يابد. به گفته 
آنها پيش بيني مي شود با توجه به انتخاب بايدن به عنوان 
رييس جمهور جديد و اميد در مورد افزايش فروش نفت و 

بازگشت امريكا به برجام، دالر با افت روبرو شده و به احتمال 
زياد مسير نزولي خود را حفظ مي كند. همچنين اين مساله 
موجب شده كه سكه و طا نيز با افت روبرو شد. عاوه بر طا 
و سكه كاال هاي بادوامي نظير مسكن و خودرو نيز ريزش را 
آغار كرده اند، اما مساله مهم كاهش قيمت كاال هاي اساسي 

و مايجتاج ضروري مردم است.
با توج��ه به اصل چس��بندگي قيمت در ب��ازار، برخي از 
توليدكنندگان و كاس��ب ها، به دليل اينكه كاال ها را با ارز 
گران وارد كرده اند، نمي توانند قيمت آن را كاهش دهند، 
زيراكه در چنين صورتي آنها با ضرر و زيان هنگفتي روبرو 
خواهند شد. بنابراين آنها اجناس خود را ارزان نمي كنند و در 
ادامه نيز در واردات بعدي نيز كاهش قيمتي در كار نخواهد 
بود، بنابراين عده اي با تمسك جستن به كلمه چسبندگي 
مانع از كاهش قيمت ها مي شوند، اين در حالي است كه در 
گذشته با توجه به سياست گذاري هاي غلطي كه در حوزه 
ارز اتخاذ شد، شاهد بوديم كه بعد از تحريم ها اعام كردند، 
با تخصيص ارز 4۲۰۰ توماني به واردات كاال هاي اساسي، 
اقام مورد نياز مردم با قيمت مناسب در بازار عرضه مي شود 
و مايحتاج عمومي مردم با افزايش قيمت روبرو نمي شود. اما 
طي اين سه سال قيمت ها در بازار كااليي با افزايش بسيار 
زياد و همراه بود، به گونه اي كه حتي از ميزان متوسط تورم 
ساليانه نيز اين رشد قيمت ها بسيار باالتر بوده است. حال نيز 
اين دفعه نبايد زياد خوشبين بود كه با كاهش قيمت دالر نيز 
قيمت اجناس افت كند، زيراكه تجربه هاي گذشته نيز مويد 

چنين مساله اي نيست.

تك خبر روي خط خبر 

خبر ويژه 
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اتاق بازرگاني براي 
دادخواهي پاي كار بيايد 

وقتي به دور و بر خودمان 
نگاه مي كنيم مي بينيم 
بس��ياري از مس��ووالن 
دولتي زنجيره انجام كار 
را از بين برده اند. هر چند 
مديران جوان و آنها كه از 
بدنه نس��ل جديد جذب 
شده اند و هنوز در باتاق 
روزمرگي ادارات دولتي فرو نرفته اند و در فساد 
غرق نش��ده اند اما سيستم دس��ت وپاي آنها را 
بس��ته، دلش��ان مي خواهد كاري انجام دهند و 
عمدتًا حضور آنها سبب پيش رفتن كار فعاالن 
بخش خصوصي در اداره هاي دولتي شده است. 
به سرانجام رسيدن كار در بخش دولتي همانطور 
كه مي دانيم زنجيره وار ص��ورت مي گيرد پس 
حتي اگر مدير ارش��د بخواهد كاري انجام شود 
اما كارش��ناس عملياتي در آن ميان شانه خالي 
كند فرآيند ناقص مي ماند و مشكل حل نشده به 

فراموشي سپرده مي شود. 
وجود اين چارت ها و پيچ وخم طوالني سبب شده 
كه به طور كامل بابت دادخواهي از بخش دولتي 

مأيوس شويم. 
امروز فجايعي براي توليد كنندگان و بازرگانان 
ما در حال وقوع هس��ت كه هر روز بر دامنه آنها 
افزوده مي ش��ود. من هم همچون ديگر فعاالن 
اقتصادي با اين بحران ها و وقايع دس��ت وپنجه 
نرم ك��رده و مي كنم. با اين ح��ال، وقتي لب به 
س��خن باز كردم كه مساله مرتفع شد تا نگويند 
براي حل مشكل خود حرف مي زند. كاري كه به 
جاي زم��ان طبيعي 7 روز در ۶۰ روز با پيگيري 

فراوان و غصه زياد انجام شد. 
ه��ر روز در گمرك، س��ازمان صم��ت و ادارات 
كليدي دولتي ش��اهد معطلي فعاالن اقتصادي 
هس��تيم. افرادي كه ثبت س��فارش آنه��ا يا به 
معناي ديگر مجوز واردات شان صادر شده است 
اما با نااميدي و عصبيت آنها روبرو مي شويم. از 
رسوب اجناس، فس��اد مواد غذايي، مواد اوليه 
بخش توليد و كاالي اساسي كه نياز كشور است 
در گمركات آگاه هس��تيم در حالي كه پول آن 
قبًا پرداخت شده و اين مساله هر روز بر دامنه 
ضرر فع��االن اقتصادي مي افزاي��د. اگر قبا ده 
نفر مشكل داشتند امروز متأسفانه صدها فعال 
اقتصادي از نارس��ايي هاي سيس��تماتيك رنج 

مي برند.
با اين حال، گذشت زمان سبب كاهش و يا از بين 
رفتن فساد نشده بلكه هيوالي چند سر بزرگ تر 
و قوي تر گشته و دهانش براي بلعيدن ارقام باالتر 
و عجيب تر فراخ شده است. خون آشام فساد به 
ش��كلي در حال مكيدن خون بخش خصوصي 

است كه به زودي چيزي از آن باقي نمي ماند.
من از ات��اق بازرگاني درخواس��ت مي كنم، هر 
چن��د ك��ه كرون��ا و دوران اجب��اري دوركاري 
متأس��فانه نقش آن را در جامعه مدني كمرنگ  
كرده و جلس��ات كارشناس��ي، س��خنراني ها و 
موضع گي��ري واحد فع��االن اقتص��ادي كمتر 
ش��كل گرفته اس��ت، تاش خود را بيشتر كند 
و دغدغه افزوني ب��راي آگاهي از روزمره فعاالن 
اقتص��ادي ايران به خ��رج ده��د. در اين ميان 
بس��ياري افراد به صورت شخصي موضع گيري 
مي كنن��د و اي��ن خأل س��بب بروز مش��كات 
متفاوت مي ش��ود. ب��ه عنوان مث��ال در جريان 
بانك مركزي ات��اق بازرگاني خيلي خوب عمل 
كرد و اصًا يكي از رس��الت هاي پارلمان بخش 
خصوصي روشنگري درباره تصميمات و برخي 
 اظهارنظرهاي غير كارشناس��انه و فاقد وجاهت 

بخش دولتي است.
 ب��ا اي��ن حال، اكن��ون ب��ه حضور رس��انه اي و 
موضع گي��ري نمايندگانم��ان در اتاق بازرگاني 
نيازمنديم تا بفهميم در س��ازمان صمت و بانك 
مركزي چ��ه مي گذرد؟ اگ��ر ارزي وجود ندارد 
به صورت ش��فاف به مردم اعام شود، چنانچه 
پولي در كشور نيست بايد اين موضوع به صورت 
واقعي بيان شود اما با اين سبك اطاع رساني و 
فرآيندهاي پيچيده اي كه در اخذ و تمديد كارت 
بازرگاني به راه انداخته اند، ثبت سفارش و ارايه 
ق��رارداد براي احراز هويت و ه��زاران گرفتاري 
ديگري كه براي فعاالن اقتصادي ايجاد ش��ده و 
در مس��ير آنها مانع ايجاد كرده است، اميدي به 

پيشرفت كار نيست.
در واقع، شرايط كنوني انجام فرآيند مهاجرت از 
تكميل مدارك و دريافت كارت بازرگاني آسان تر 

شده است.
فع��االن بخش خصوص��ي نياز دارن��د كه اتاق 
بازرگاني ب��راي دادخواه��ي پ��اي كار بيايد و 
مشكات ما را فرياد بزند و در اين دوران سخت 
صداي ما باش��د. نياز داريم كه احس��اس كنيم 
اتاق بازرگاني پشتيبان فعاالن بخش خصوصي 
است. به نظر مي رسد نمايندگان ما در پارلمان 
بخش خصوصي بايد با يك فعاليت رس��انه اي و 
پيگيري جدي ب��ه داد توليد كننده، واردكننده 
و صادركننده برس��ند و آنها را از غرق شدن در 
منجاب آيين نامه ها، دستورالعمل و موانع مخل 

محيط كسب وكار نجات دهند. 
در پايان، خواهشمندم اتاق بازرگاني در صورت 
ام��كان، در س��ازمان صمت، گم��ركات، بانك 
مرك��زي و... نمايندگ��ي ايجاد كن��د تا فعاالن 
اقتصادي بتوانند شكايات خود را در آنجا مطرح 
كنند و از س��وي كارشناسان و حقوقدانان زبده 
مذاكره شود تا اندكي از بار سهمگين مشكاتي 
ك��ه از آذرماه س��ال ج��اري ب��ر دوش فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي تحميل ش��ده است، 

كاسته شود.

بيشترين ضربه اقتصادي در 
دوران كرونا متوجه اصناف شد

رييس اتاق اصناف مركز استان خراسان شمالي گفت: 
در يك سال گذش��ته با توجه به شرايط پيش آمده 
كرونا بيشترين ضربه اقتصادي و خسارت ها متوجه 
حوزه اصناف بود .مهدي اميدوار در ششمين اجاس 
هفتمين دوره هيات نمايندگان اتاق اصناف ايران كه 
به صورت ويدئو كنف��راس با حضور نمايندگان اتاق 
اصناف ايران برگزارشد، اظهار كرد: با توجه به اينكه 
بيشترين خسارت ها به حوزه اصناف در دوران كرونا 
وارد شد، اصناف كمترين بسته حمايتي را در مجموعه 
كش��ور دريافت كردند و آن طورك��ه بايد حمايتي 
از اصن��اف صورت نگرفت . امي��دوار افزود: اتاق هاي 
اصناف سراسر كشور در شرايط سخت امسال با توجه 
به محدوديت هاي ايجاد ش��ده، در تامين كاالهاي 
اساس��ي و هم در رعايت موازين ستاد ملي كرونا به 
بهترين شكل عمل كردند و تمامي رسته هاي صنفي 
كه در تعطيلي كامل بودند با توجه به خسارت هاي 
وارده همكاري كردند. وي اظهار كرد: تمامي اتاق هاي 
اصناف كشور در يك سال گذشته براي نظارت بيشتر 
بر محدوديت ه��ا و رعايت پروتكل هاتاش كردند و 
توان بازرسي خود را باال بردند در صورتي كه اتاق هاي 
اصناف توان پراخت حقوق بازرسان را ندارند و مبالغ 
۲۰ درصد اتحاديه ها ب��ه اتاق هاي اصناف به صورت 
درست و اصولي پرداخت نمي شود و بايد تدبيري براي 
حل مشكل بودجه بازرسي صورت بگيرد. اميدوار با 
بيان اينكه تبصره 7 ماده 7۲ در خصوص واريز سهم 
جرايم به اتاق اصناف ايران جدي گرفته نمي ش��ود، 
تصريح كرد: بارها در اين مورد صحبت شده و تبصره 
7 ماده 7۲ حق اصناف است و اگر اصناف در مجموعه 
نظارت��ي در چنين ش��رايطي همكاري نداش��تند، 
مديريت ب��ازار در رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و 
تامين كاالهاي مورد نياز به درستي انجام نمي شد. وي 
تاكيد كرد: در شرايط كرونايي و ركود بازار كه اصناف 
تحت فشار هستند به تازگي استعام از دفاتر خدمات 
سامت مشكاتي براي صنوف ايجاد كرده، كه بايد 
مبالغي بين 5۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان پرداخت كنند و 
بايد اين مساله بررسي شود. اميدوار با اشاره به تخلفات 
فروشگاه هاي زنجيره اي بيان كرد: در يك ماه اخير 
تخلفات زياد شده و بايد نظارت بيشتري بر عملكرد 
مجموعه فروشگاه هاي زنجيره اي صورت بگيرد تا در 
حق مصرف كنندگان اجحاف نشود و همچنين با توجه 
به اينكه اتحاديه هاي كشوري در استان ها نماينده اي 
ندارند و اگر تخلفي انجام بدهند، اتاق هاي اصناف بايد 
مسوول پيگيري باشند، حتما بايستي پيگيري اصولي 

در اين خصوص انجام پذيرد.

نيره پيروز بخت، رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران: 

ذوب آهن اصفهان در تدوين 
استانداردها نقش كليدي دارد

صنعت ذوب آهن در ايران و دنيا به عنوان صنعت مادر 
شناخته مي شود. در كشورمان اگر به دوره هاي تحول 
صنعتي توجه كنيم، در مي يابيم صنعتي شدن ايران 
با آغاز به كار ذوب آهن اصفهان رقم خورده اس��ت. نيره 
پيروز بخت، رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران به 
مناسبت ۲3 دي س��الروز تاسيس ذوب آهن اصفهان 
با اعام مطلب ف��وق گفت: ذوب آهن اصفهان، صنايع 
پايين دستي و باالدستي بسياري را براي فعاليت هاي 
خودش تعريف كرد و در حقيقت از اين مس��ير رشد و 
گسترش صنعت در كشور رقم خورد. رييس سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران با بيان اينكه ذوب آهن اصفهان 
به دليل قدمت صنعتي، فراز و نش��يب هاي فراواني را 
س��پري كرد، گفت: ابتدا قرار بود اين كارخانه در كرج 
ساخته شود، سپس به اصفهان منتقل شد. هم اكنون 
در كرج منطقه اي به نام ذوب آه��ن وجود دارد ولي در 
نهايت اين كارخانه در اصفهان برنامه ريزي و ساخته شد. 
ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد اراده، تعهد، رشد و 
توسعه اقتصادي، تعصب به ميهن و همچنين عاقه به 
 پيش��رفت و اراده آهنين براي هرچه بهتر شدن است.

 پيروز بخت، توجه ذوب آهن اصفهان به استانداردهاي 
ملي و جهاني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: درسال هاي 
دهه ۱3۸۰ در يكي از محصوالت كه با استانداردهاي 
اي��ران و اروپا، ناهمخ��وان بود باي��د تغييراتي صورت 
مي گرفت كه ذوب آهن بدون هيچ گونه مقاومتي خودش 
را با اين استاندارد وفق داد. اين مهم نشان مي دهد در تمام 
دوران ها اراده پويايي براي ارتقاي بيش از پيش كيفيت 
در اين مجموعه وجود داشته و دارد. رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران، تدوين استانداردهاي مقاطع ساختماني 
را مرهون همكاري هاي ذوب آهن اصفهان دانس��ت و 
افزود: بين سازمان استاندارد و ذوب آهن اصفهان از سه 
دهه قبل ارتباط دو س��ويه وجود داشته است و تدوين 
استاندارد از طرف ما بدون همكاري ذوب آهن اصفهان 
ميسر نمي شد. استانداردهاي مختلف مانند ميلگرد، 
شمش، تيرآهن، نبشي و تمام مقاطع فوالدي با همكاري 
ذوب آهن اصفهان و س��اير شركت ها انجام گرفت، اين 
ارتباط همواره دو سويه و توام با هم افزايي بوده است. وي 
با بيان اينكه توليد ريل آرزوي ديرينه ذوب آهن اصفهان 
بود تا از اين طريق كشور بتواند وابستگي خود را به خارج 
قطع كند و به خودكفايي دست يابد، تاكيد كرد: از سال 
۱3۹4 كه توليد ريل شروع شد به عنوان سازمان ملي 
استاندارد براي هرگونه همكاري اعام آمادگي كرديم 
تا ري��ل ايراني را در صنعت حمل و نق��ل، ريل گذاري 
كنيم. اين روياي حداقل بيست ساله با همت و تاش 
متخصصان ذوب آهن اصفهان به تحقق پيوست و اين 
تاشگران موفق شدند گواهينامه استاندارد محصول ريل 
را نيز دريافت كنند كه دستاورد بزرگي به شمار مي رود و 
خوشحال هستيم كه اكنون اين محصول در محورهاي 

مختلف راه آهن كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

آيا قيمت كاالهاي اساسي با توجه به نزولي شدن قيمت دالر كاهش پيدا مي كند؟

دو اتفاق براي كاهش قيمت كاالها 

تنش زدايي و منافع ملي

روزنامه نگاران در معرض آسيب

بودجه و واقعيت هاي اقتصادي

در آن زمان، هيچ ثباتي در روند تصميم سازي هاي هيات 
حاكمه اياالت متحده وجود نداشت و با دميدن هر خورشيد 
سحرگاهي مردم و بازارها منتظر تصميمات خلق الساعه اي 
بودند كه ممكن بود از سوي ترامپ اعام و اجرا شود و بازارها 
را با تكانه هاي متعدد روبه رو سازد. در حال حاضر مهم ترين 
رويكردي كه به نظر مي رسد بايدن به دنبال تحقق آن است، 
تزريق ثبات در بطن بازارها و نظام بين الملل است. به عبارت 
روشن تر بايدن تاش مي كند اعتماد داخلي و خارجي را 
نسبت به روند تصميم س��ازي هاي هيات حاكمه امريكا 
افزايش دهد. اين رويكرد ب��دون ترديد تا مدتي مي تواند 
بازارها را با اميدواري ه��اي افزون تري روبه رو كند، اما بعد 
از اين دوره مقدماتي، بايدن باي��د گزاره هاي موثرتري را 
براي شكوفايي اقتصادي و ارتباطي ارايه كند تا از دل بهبود 
مناسبات جهاني و افزايش ثبات، اقتصاد نه تنها در ايران بلكه 
در ساير كشورها نيز بهبود پيدا كند. البته دموكرات ها نشان 

داده اند كه همواره تاش مي كنند از طريق چندجانبه گرايي 
و استفاده از نظرات ساير شركاي جهاني و منطقه اي، مسائل 
و مباحث مهم بين المللي را حل و فصل كنند. ردپاي اين 
تفكر بدون ترديد در فضاي اقتص��ادي و روابط بازارها نيز 
اثرگذار خواهد بود. يكي از مولفه هاي مهمي كه اقتصاد با 
استفاده از آن مي تواند زمينه شكوفايي بيشتر را فراهم كند، 
همين ثبات و چندجانبه گرايي است، اما بايد بدانيم كه اين 
موضوع به تنهايي براي رشد فزاينده اقتصادي جهاني در 
بلندمدت كافي نيست. بعد از اين مرحله بايد ديد كه روند 
توليد جهاني به چه سمت و سويي خواهد رفت؟ سرانجام 
بحران كرونا چه خواهد شد؟ آيا روابط ميان چين و امريكا 
آيا بهبود پيدا خواهد كرد يا نه؟ وضعيت اش��تغال داخلي 
امريكا چه خواهد شد؟ خاورميانه چه شرايطي را پيش رو 
دارد؟ و ساير پرسش ها و ابهاماتي كه مطرح است و تا زماني 
كه به آنها پاسخ داده نشود، تحليل دقيق شرايط اقتصادي 

بسيار دش��وار خواهد بود. من فكر نمي كنم دموكرات ها 
در بلندمدت بتوانند تنها با تكي��ه بر رايي كه در انتخابات 
كسب كرده اند بتوانند، مجموعه مشكات بين المللي را 
حل كنند  و براي تثبيت واقعي ش��رايط نيازمند طراحي 
راهبردهاي جديد و اثرگذاري هستند كه اقتصاد جهاني را 
از وضعيت فعلي خارج كنند. پرسشي كه با اين توضيحات 
به ذهن خطور مي كند آن است كه ايران در بطن يك چنين 
تحوالتي، چگونه مي تواند منافع ملي خود را در باالترين 
سطح محقق كند؟ متاسفانه در پاسخ به اين پرسش بايد 
بگويم كه ايران مدت ها ابتكار عمل را در مواجهه با تحوالت 
بين المللي از دست داده است. يعني از فرصت هايي كه پيش 
روي كشور قرار مي گيرد به درستي استفاده نمي كند و به 
جاي كنشگري، تنها به دنبال واكنشگري به تحوالت است. 
ايران صبر مي كند تا امريكا حركت كند بعد، متناسب با 
رفتار امريكا تصميم مي گيرد. در حالي كه در صحنه روابط 

بين الملل كشورهايي توفيق افزون تري كسب مي كنند كه 
مبتني بر منافع ملي خود اقدامات عملي را در دستور كار قرار 
مي دهند. مشخص است كه موضوع برجام و ايجاد امنيت 
در حوزه فعاليت هاي هسته اي بعد از حضور بايدن در كاخ 
سفيد يكي از مهم ترين پرونده هاي سياست خارجي اين 
كشور خواهد بود. رويكردهاي كارشناسي مي گويد كه ايران 
بايد با صداي واحد داخلي تاش كند تا زمينه اعتمادسازي 
بين المللي را در دستور كار قرار دهد و از اقداماتي كه ممكن 
اس��ت باعث كاهش اعتماد بين المللي شود، پرهيز كند. 
قضاوت اينكه آيا يك چنين ضرورت هايي در كشور مورد 
توجه قرار مي گيرد، يا نه؟ با افكار عمومي است. آنچه من 
مي توانم در اين زمينه مطرح كنم آن است كه ايران بايد به 
دنبال ايجاد فضاي مناسبي باشد كه از دل آن بتواند منافع 
خود را پيگيري كند و از هر تصمي��م يا رفتاري كه باعث 

افزايش تنش ها شود خودداري شود. 

در اين جوامع حضوري فعال دارند و با كمك هاي مادي و 
معنوي خود در كاهش آسيب هاي اجتماعي نقش موثري 
ايفا مي كنند. س��ومين گروه هم احزاب سياسي هستند؛ 
معموال در اين دست از كشورها احزاب سياسي حضوري 
پررنگ و فعال دارند و در چنين مواقعي هم سعي مي كنند 
تمام تاش خود را براي رفع و كاهش آسيب ها به كار بگيرند. 
به اين ترتيب روزنامه نگاري كه اقدام به تهيه گزارش از يك 
آسيب اجتماعي كرده، هر چقدر هم كه براي تهيه آن تحت 
فشار روحي و استرس قرار گرفته باشد وقتي بازخورد كار 
خود را مي بيند، ميزان بسيار زيادي از اين استرس از روي 
دوش او برداش��ته مي شود و حس تاثيرگذار بودن بر تمام 
حس هاي منفي ديگري كه ممكن است با آنها درگير شده 
باش��د، غلبه مي كند. چرا كه او ديگر دچار تعارض ذهن و 
رفتار نمي شود؛ چرا كه مي بيند هم مردم، هم مسووالن و 

هم احزاب و نهادهاي مردمي از خود واكنش نشان داده و 
قدمي هر چند كوچك در جهت رفع آن مشكل يا معضل 
برداشته اند. همين مس��اله براي خبرنگار تعادل روحي و 
رواني به دنبال دارد. اما متاسفانه در ايران چنين اتفاقي رخ 
نمي دهد. يعني در درجه اول ما نهادهاي پاسخگو نداريم؛ 
يعني در بهتري��ن حالت اگر روزنامه نگار مطلبي كه تهيه 
كرده درروزنامه چاپ بشود، چندان بازخورد مثتبي دريافت 
نخواهد كرد. معموال مسووالن خود را درگير گزارش هاي 
چاپ شده در رس��انه ها نمي كنند و اين درگيري در حد 
ارسال يك جوابيه خواهد بود. نهادهاي مردمي هم چندان 
نقش پررنگي در جامعه كنوني ما ندارند كه بتوانند به مساله 
ورود كنند و كاري براي بهبود اوضاع انجام بدهند. ضمن 
اينكه احزاب متعددي هم در كشور ما وجود ندارند كه در 
اين گونه موارد بخواهند دست به كار مناسبي بزنند. پس در 

نتيجه آن حجم از انفعال جامعه در برابر گزارش ها و اخباري 
كه به چاپ مي رسد، باعث مي شود استرس و فشار رواني 
يك روزنامه نگار در مواجهه با چنين اتفاقي چند برابر شود. 
در واقع انباشت فش��ارهايي كه درون يك خبرنگار حوزه 
اجتماعي وجود دارد باعث انفجار دروني اين فرد مي شود. 
اين انفجار يا او را از پا درآورده و باعث مي شود به زندگي اش 
خاتمه دهد، يا در بهترين حالت از كار كنار مي كشد. حتي 
اگر هم به كار خود ادامه دهد دچار انفعال شده و ديگر دليلي 
نمي بيند كه تمام دردهاي جامعه را كنكاش كند و بخواهد 
باري از روي دوش مردم بردارد، چرا كه عما به اين نتيجه 
رسيده كه نمي تواند كاري براي آنها انجام دهد. در واقع نه 
گوش شنوايي براي شنيدن مصائب مردم پيدا كرده نه دست 
توانايي كه بتواند اين مصائب را كمتركند. پس اگر مي گوييم 
روزنامه نگاران اجتماعي بي��ش از ديگر روزنامه نگاران در 

معرض آسيب هاي روحي و رواني قرار دارند به اين خاطر 
است كه آنها بيش از بقيه با واقعيت برهنه جامعه مواجه 
مي شوند. واقعيت برهنه اي كه در خيلي مواقع بسيار تلخ، 
گزنده و غيرقابل تحمل است. اين افراد به واسطه شغلي كه 
دارند ياد گرفته اند در برابر مسائل و مشكات اقشار مختلف 
جامعه بي تفاوت نباشند؛ پس وقتي كاري هم از دست شان 
برنمي آيد، دچار پريشان احوالي مي شوند. از دست دادن 
يكي از بهترين گزارش نويسان حوزه اجتماعي مي تواند زنگ 
خطري باشد براي تمام رسانه هاي كشور. براي اينكه فكر 
كنند كجاي راه را اشتباه رفته اند. اين اتفاق مي تواند تلنگري 
براي مسووالن باش��د تا بدانند خبرنگاران بي مزد و منت 
مسائل و مشكات را به ريزبيني و نكته سنجي در اختيارشان 

گذاشته اند اما آنها بدون توجه از كنار آن گذشته اند.

در كنار آن از ابتداي سال جاري، شيوع ويروس كرونا 
نيز بخش هاي مختلف اقتصاد كشور را تحت تاثير خود 
قرار داد و در شرايط تحريم يك فشار مضاعف بر اقتصاد 
ايران وارد شد.در چنين شرايطي بايد ركود اقتصادي، 
نرخ باالي تورم و فشاري كه بر اقشار كم درآمد جامعه 
وارد مي ش��ود نيز اضافه كرد تا مشخص شود، اوضاع 

فعلي دشواري هاي خاص خود را دارد.

در اين ترديدي وجود ندارد كه با اتكا به ظرفيت هاي 
داخلي، مي توان برنامه هايي را در دستور كار قرار داد كه 
بخشي از مشكات كاهش پيدا كند و فشار بر مردم كم 
شود اما اينكه چه برنامه اي و با چه روشي در دستور كار 

قرار گيرد، خود اهميت بسيار زيادي دارد.
اينكه در جريان بررس��ي طرح هاي بودجه يا س��اير 
برنامه هاي آينده، صحبت از حمايت از مردم كنيم و در 

همين راستا از طرح هايي رونمايي كنيم كه مشخص 
نيست منابع آن چگونه تامين خواهد شد، شرايط دولت 
براي اجراي آنها چيست و چه تبعاتي براي اقتصاد ايران 
خواهند داشت، سوال هايي است كه بايد نمايندگان 
مجلس و ساير دستگاه هاي تصميم گير به آنها پاسخ 
دهند. اگر پاسخ به اين سواالت روشن نشود، ما باز شاهد 
طرح هايي خواهيم بود كه خود به افزايش نقدينگي و 

تورم منجر مي شوند. در اين مسير تنها و بهترين راهكار 
موجود، همراهي و همكاري قواي سه گانه با يكديگر 
است. اگر طرحي از سوي مجلس ارايه شود كه دولت با 
آن موافق نباشد يا برعكس، كار بسيار دشوار مي شود 
اما اگر طرحي با همراهي قوا نهايي شود و تمام ظرفيت 
كشور براي آن بسيج ش��ود، مي توان اميد داشت كه 

شرايط تغيير كند.

ادامه از صفحه اول

نسيم توكل
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خبرروز

ميناوند به دستگاه تنفس مصنوعي متصل است
مهرداد ميناوند، بازيكن پيشكس��وت تيم پرس��پوليس به علت ابتال به كرونا در بخش آي سي يو بيمارستان الله بستري شده 
است. رييس دپارتمان اين بيمارستان درباره وخامت حال ميناوند گفت: به علت مراجعه ديرهنگام، ۸۰ درصد ريه هاي ميناوند 

به علت كرونا درگير شده و هم اكنون در بخش آي سي يو به دستگاه تنفس مصنوعي متصل است.
 به گفته اين پزش��ك متخصص وضعيت فعلي ميناوند حاد و نگران كننده اس��ت و ما از م��ردم و عالقه مندان به او مي خواهيم 
دعاه��ا و انرژي هاي مثبت خود را به كمك تيم درمان روانه كنند. مس��لمًا با اميدواري كارم��ان را ادامه مي دهيم تا مانع از آن 

شويم وضعيت وخيم تر شود.

رويداد

دستاورد حاصل شده يعني كاهش بار اپيدمي را مديون 
همكاري مردم و اعمال محدوديت هاي شديد كرونايي 
هستيم؛ لذا بايد توجه داشته باشيم كه كاهش موارد 
فوتي و ابتال به معناي از بين رفتن يا تضعيف ويروس 
نبوده و ب��ا كوچك ترين بي احتياطي وضعيت وخيم 
اپيدمي قابل برگشت است. دكتر مجيد مختاري فوق 
تخصص ريه، با بيان اينكه تغيير رفتار انسان ها مبني 
بر عدم رعايت اصول بهداشتي و رهاسازي پروتكل ها 
مس��تقيما در نوع رفتار ويروس اثرگذار است، عنوان 
كرد: با رصد رفتار ويروس در جوامع مختلف به وضوح 
مشاهده شده كه با تغيير رفتار انسان، ويروس وحشي تر 
ش��ده و انواع جهش ها و تغييرات در آن رخ مي دهد. 
اين عضو هيات علمي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي در اين رابطه به وضعيت پاندمي در كشورهاي 
اروپايي و امريكايي اشاره كرد و گفت: عدم تمكين از 
پروتكل ها و محدوديت ها، حتي در كشورهاي قوي و 
متمول اروپايي و امريكايي منجر به فعال شدن مجدد 
چرخه ويروس و به دنبال آن بروز جهش ها و تغييرات 
متعدد در ويروس س��ارس كو ۲ شده، به گونه اي كه 
امروز بر اس��اس آمارها مي بينيم ك��ه روزانه چندين 
هزار ابتالي جديد و بي��ش از ۱۰۰۰ نفر فوتي در هر 
يك از اين كش��ورها گزارش مي شود. دكتر مختاري 
همچنين با يادآوري وضعيت هشدار دهنده كشور در 
همين چند هفته گذش��ته، عنوان كرد: عدم تمكين 
از پروتكل ها، بازگش��ايي هاي زودهنگام، تجمعات و 

همچنين سفرهاي غيرضروري شهريور ماه منجر به 
بروز پيك س��وم اپيدمي در پاييز شد، به گونه اي كه 
بين ۱۰ تا ۱۲ هفته پيش هفته اي بالغ بر ۳۰۰۰ مرگ 
و مير و در مواردي باالي ۹۳ هزار ابتال داشتيم؛ با اين 
حال با اعمال محدوديت هاي شديد كرونايي و افزايش 
س��طح رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي مردم، 
توانس��تيم آمار ابتال را كاهش داده و موارد مرگ را به 
هفته اي حدود ۶۰۰ نفر برسانيم. او با بيان اين عبارت 
كه »آزموده را آزمودن خطاست«، عنوان كرد: دستاورد 
حاصل شده يعني كاهش بار اپيدمي را مديون همكاري 
مردم و اعمال محدوديت هاي شديد كرونايي هستيم؛ 
بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه كاهش موارد فوتي 
و ابتال به معناي از بين رفتن يا تضعيف ويروس نبوده 
و با كوچك ترين بي احتياطي وضعيت وخيم اپيدمي 
قابل برگش��ت است. اين عضو كميته كشوري علمي 
مبارزه با كرونا با تاكيد بر اينك��ه با تغيير رفتار مردم 

مطمئنًا مجددا موارد مثبت و مرگ و مير افزايش پيدا 
مي كند، اذعان داشت: هنوز دارو و درمان قطعي كرونا 
كشف نشده و واكسن نيز در مقطع كنوني جايگاهي در 
بهبود شرايط ندارد، چراكه واكسن هاي متعددي كه در 
كشورهاي مختلف در حال تزريق عمومي است هنوز 
جواب خود را پس نداده و ابعاد بسيار متفاوت اجتماعي، 
اقتصادي، علمي و سياسي به دنبال آنهاست كه جوامع 
را با چالش هاي بسيار بزرگي روبرو مي كند. اين فوق 
تخصص ريه ب��ا انتقاد از بازگش��ايي هاي زودهنگام، 
عن��وان كرد: به عنوان نمونه بارها وزارت بهداش��ت و 
ستادهاي كرونا نسبت به تبعات بازگشايي زودهنگام 
مدارس، سفرهاي غيرضروري و تغيير رفتار مردم در 
افزايش بار بيماري و اپيدمي هشدار داده، بي توجهي 
به اين محدوديت ها مطمئنا منجر به وقوع پيك هاي 
بعدي بيماري ش��ده و در آينده نزديك ما را با چالش 
جدي روبرو مي كند. دكتر مختاري در ادامه با اش��اره 
به رفتار بسيار پيچيده كروناويروس، اظهار كرد: فعال 
شدن چرخه انتقال ويروس و افزايش بار آن منجر به 
بروز جهش و واريانت هاي جديد ويروس مي شود، به 
عبارت ديگر زمانيكه تعداد زيادي ويروس در كنار هم 
قرار مي گيرند، پروتئين هاي متفاوتي را به هم قرض 
داده و ساختار ويروس براي بقا و تهاجم بيشتر جهش 
يافته و به انواع متفاوت ديگر تبديل مي شود. به گونه اي 
كه امروز واريانت هاي مختلف كروناويروس در آفريقاي 

جنوبي، بريتانيا، ژاپن و برزيل گزارش شده است.

طغيان مجدد كرونا با كوچك ترين بي احتياطي
جامعه خبر

جانبازان شيميایی در اولویت 
دریافت واکسن کرونا

جانبازان باالی ۵۰ درصد و جانبازان ش��يميايی در 
اولويت دريافت واکس��ن کرونا قرار دارند و به محض 
 شروع فرايند واکسيناسيون از اين واکسن استفاده 
می  کنند. در همين راس��تا الزم اس��ت مديران کل 
استانی بنياد شهيد و امور ايثارگران اسامی و مشخصات 
اين گروه از جانبازان را به صورت کامل آماده کنند تا 
مش��کلی در زمان اجرای اين پروسه نباشد.  معاون 
بهداشت و درمان بنياد شهيد  با اعالم اين خبرگفت: 
در قرارداد جديد بيمه تکميلی درمان ايثارگران   بندی 
در نظر گرفته شده که بر اساس آن عالوه بر پرداخت 
حق پرستاری، مبلغی نيز برای پوشش هزينه های 
جانبی درمانی والدين معظم شهدايی که در منزل 
بس��تری هستند پرداخت می ش��ود و اين هزينه ها 
جدای از هزينه های آی سی يو در منزل است و شامل 
مواردی مانند مصرف مکمل های غذايی می ش��ود. 
عبدالرضا عباسپور افزود: در تأمين هزينه های سالمت 
نيز مواردی مانند تجهيزات پزشکی، خدمات رفاهی 
و درمانی، دندانپزشکی و اياب و ذهاب در نظر گرفته 
شده است و برای اين موارد مبلغی در اختيار مديران 
کل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران قرار گرفته است. 
معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران 
همچنين با اشاره به تأکيدات رييس بنياد شهيد مبنی 
بر فعال تر شدن برگزاری کميسيون های پزشکی در 
استان ها گفت: در همين راستا از حدود ۲ ماه قبل اين 
کميسيون ها به صورت فعال در حال برگزاری هستند 
و کميسيون ها تا پايان سال در تمام استان ها برگزار 
می شوند. تالش ما نيز در اين جهت است که تا انتهای 
سال جاری ليست انتظار برای حضور در کميسيون ها 
به صفر برسد. عباس��پور ادامه داد: کميسيون های 
پزشکی بالفاصله در هر اس��تانی که برای برگزاری 
کميسيون پزش��کی اعالم نياز داشته باشد، برگزار 
می شوند. سابقاً اين کميسيون ها تنها در پايان هفته 
برگزار می شدند اما در حال حاضر کميسيون ها در ايام 
هفته نيز برگزار می شوند. همچنين با توجه به تأکيد 
مهندس اوحدی از حضور پزشکان مجرب استانی نيز 

در برگزاری اين کميسيون ها استفاده می شود.
وی با اش��اره به توليد بيش از ۳۰۰ کليپ آموزشی 
توس��ط مرکز ضايعات نخاعی بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران گفت: اين کليپ ها به صورت مستمر در 
فضای مجازی از جمله سايت آپارات عرضه می شوند 
و به س��ادگی قابل دريافت هستند. عباسپور با بيان 
اينکه ۸۵ درصد خدمات درمانی بنياد شهيد و امور 
ايثارگ��ران از طريق بيمه ارائه می ش��ود، افزود: اين 
امکان وجود دارد که ساير خدمات پزشکی تخصصی 
مانند خدمات بيمارستان های روانپزشکی و ارتز و 
پروتز نيز از اين طريق ارائه شوند. نکته مهم در ارائه 
خدمات اين است که بايد به گونه ای برنامه ريزی شود 
که خدمات به بهترين نحو و بدون مشکل در اختيار 

ايثارگران قرار گيرد.

فوت  ۷۵ بيمار كوويد ۱۹ 
س��خنگوي وزارت بهداشت از فوت 
۷۵ بيمار كوويد-۱۹ خبر داد. سيما 
س��ادات الري گفت: بر اين اس��اس 
مجموع جانباخت��گان اين بيماري 
ب��ه ۵۷ ه��زار و ۲۲۵ نفر رس��يد. او 
افزود: بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي ۶۳۰۵ بيمار جديد مبتال 
به كوويد-۱۹ در كش��ور شناسايي 

ش��د كه ۵۸۹ نفر از آنان بستري ش��دند. بر اين 
اس��اس مجموع بيماران كوويد-۱۹ در كش��ور 
به يك ميلي��ون و ۳۶۰ هزار و ۸۲۵ نفر رس��يد. 
الري گف��ت: متاس��فانه در ط��ول ۲۴ س��اعت 
گذش��ته، ۷۵ بيمار كوويد-۱۹ ج��ان خود را از 

دس��ت دادند و مجموع جانباختگان 
اي��ن بيماري به ۵۷ ه��زار و ۲۲۵ نفر 
رس��يد. به گفته الري، خوش��بختانه 
تاكن��ون يك ميلي��ون و ۱۵۱ هزار و 
۶۷۶ نف��ر از بيماران، بهب��ود يافته و 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
سخنگوي وزارت بهداشت همچنين 
اظهار كرد: ۴۱۳۴ نفر از مبتاليان به 
كوويد-۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
الري در پايان گفت: تاكن��ون ۸ ميليون و ۷۹۶ 
ه��زار و ۸۶۴ آزمايش تش��خيص كوويد-۱۹ در 

كشور انجام شده است.

ارايه خدمات بهداشتي به مراكز نگهداري معتادان متجاهر 
فرماندار ويژه شهرستان ري از ارايه 
خدمات بهداشتي به مراكز نگهداري 
معتادان متجاهر براي مقابله با كرونا 
ويروس خب��ر داد. حس��ين توكلي 
كجاني در تشريح روند مقابله با كرونا 
ويروس در س��طح شهرس��تان ري 
ضمن قدرداني از تالش و مجاهدت 
كادر درم��ان در عرص��ه مب��ارزه با 

اين وي��روس منح��وس گفت: شهرس��تان ري 
 عالوه بر آنكه در س��طح ملي و باتوجه به وظايف 
تعيين ش��ده براي شهرستان ها در عرصه مقابله 
با كرونا ويروس در خدمت رساني شبكه سالمت 
وظايفي را برعهده داش��ت، با موضوعات ديگري 
هم مواجه بود و به مس��افران ف��رودگاه حضرت 
امام )ره( در ورودي و خروجي اين فرودگاه بايد 
خدمات بهداشتي ارايه مي كرد. او افزود: با توجه 

ب��ه وجود ندامت��گاه و زن��دان تهران 
بزرگ در اين شهرستان ارايه خدمات 
بهداش��تي به اين افراد نيز انجام شد. 
از سوي ديگر با توجه به وجود مراكز 
نگه��داري معلولين و س��المندان و 
همچني��ن نگه��داري معت��ادان در 
شهرستان ري وبرنامه ريزي براي ۱۰ 
هزار معتاد متجاهر، خدمت رس��اني 

و ارايه خدمات بهداشتي به آنها نيز انجام شد. 
به گفته كجان��ي، با توجه به وج��ود حرم مطهر 
حضرت عبدالعظيم حسني )ع( در اين شهرستان 
در حوزه ارايه خدمات بهداش��تي براي اين حرم 
مطهر نيز بايد تمهيدات ويژه اي اتخاذ مي ش��د 
كه همگي انجام ش��د و در حوزه محدوديت هاي 
كروناي��ي نيز همه م��وارد با دقت اعم��ال و اجرا 

شده است.

كشف ۱۷۰۰ قرص متادون در محموله پستي
رييس پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر 
تهران از كشف محموله پستي حاوي 
يك ه��زار و ۷۰۰ قرص مت��ادون به 
مقصد كش��ورهاي اروپايي خبر داد. 
س��رهنگ »عبدالوهاب حس��نوند« 
در توضيح اين خبر، بيان داش��ت: در 
پي تماس حراس��ت اداره پست يكي 
از مناط��ق ته��ران به مرك��ز فوريت 

پليس��ي مبني بر حضور جواني كه قصد ارس��ال 
بسته پستي مشكوك به كشور هاي اروپايي دارد، 
تيمي از ماموران پايگاه هفتم پليس مبارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ براي بررسي موضوع به نشاني 
اعالمي حضور يافتند. اوعنوان كرد: در بررسي هاي 
اوليه نش��ان از اين داش��ت محموله پستي حاوي 
تعداد فراواني قرص هاي س��فيد رنگ مي باش��د 
كه براي بررس��ي هاي دقيق تر محموله پستي به 

آزمايشگاه ارس��ال شد. رييس پليس 
مبارزه با مواد مخدر تهران ابراز داشت: 
در تحقيقات پليس��ي مش��خص شد 
كه محموله پس��تي حاوي يك هزار و 
۷۰۰قرص متادون است كه متهم قصد 
داشته قرص هاي متادون را به وسيله 
محموله پستي به كشورهاي اروپايي 
ارسال كند. او با اشاره به اينكه ماموران 
عمليات پايگاه هفتم اين پليس در ادامه تحقيقات 
پليسي موفق شدند متهم را در محدوده اداره پست 
در حال پرسه زني شناسايي و دستگير كنند، اضافه 
كرد: متهم براي تحقيقات تكميلي به پايگاه هفتم 
پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت انتقال يافت. 
سرهنگ حس��نوند گفت: با اعتراف متهم به جرم 
ارتكابي، پرونده اي در اين خصوص تشكيل و متهم 

در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

سینما

فيلم س��ينمايي »س��لفي با 
دموكراس��ي« س��اخته علي 
عطش��اني به بخش مسابقه 
يازدهمي��ن دوره جش��نواره 
فيلم »ليفت آف «انگلستان راه 
يافت. جشنواره بين المللي فيلم 
ليفت آف انگلستان فرصتي 
براي هنرمندان نوظهور است و 
در بخش هاي مختلف از جمله 

فيلم سينمايي بلند، فيلم كوتاه، فيلم هاي تبليغاتي تجاري، محتواي ويديويي موسيقي، 
انيميشن و خانه هنري و تجربي برگزار مي شود. برگزاركنندگان اين جشنواره معتقدند 
جشنواره فيلم ليفت آف انگلستان تنها تبادل جهاني سينماي مستقل واقعي است 
كه از فيلمسازان مستقل حمايت مي كند. اين جشنواره فعاليت خود را از سال ۲۰۱۲ 
آغاز كرده و يازدهمين دوره آن طي يك هفته از ۲۸ ژانويه ۲۰۲۱ )۹ بهمن( در كشور 
انگلستان برگزار مي شود. سلفي با دموكراسي به كارگرداني علي عطشاني و با بازي پژمان 
بازغي، پوالد كيميايي، كورش تهامي، آتيال پسياني، سيما تيرانداز، اميرعباس گالب، 
دنيا مدني، مهدي صبايي و قاسم زارع، داستاني ماورايي دارد و روايت متفاوتي است از 
كساني كه در جنگ ايران و عراق حضور داشته اند و داستان آن تقريبا در ادامه داستان 

فيلم دموكراسي تو روز روشن اتفاق مي افتد.

»سلفي با دموكراسي«
 در جشنواره فيلم انگلستان

موسیقي

ابراهيم اثباتي آهنگس��از 
و نوازن��ده تنب��ور به علت 
 ۴۹ بيم��اري در س��ن 
س��الگي دار فان��ي را وداع 
گف��ت. بيم��اري اثباتي از 
سال گذش��ته شروع شده 
ب��ود و پس از عيد ش��دت 
گرفت. او ظ��رف دو هفته 
بيمارس��تان  در  اخي��ر 

بس��تري شده بود. اين هنرمند كه همسر نسيم ادبي � بازيگر � بود، شامگاه 
پنجشنبه � دوم بهمن ماه � درگذش��ت. ابراهيم اثباتي موسيقي را از سال 
۱۳۶۴ با س��از تنبور آغاز كرد و از رهنمودهاي استاد سيد خليل عالي نژاد 
بهره  برد. اين هنرمند فقيد در اين مسير به فراگيري سازهاي ديگر همچون 
سه تار، تار، عود، ديوان و دف پرداخت و همچنين از يادگيري و پژوهش در 
زمينه تئوري موس��يقي و آهنگسازي دريغ نكرد. او تا سال ۱۳۹۲ قريب به 
۴۳ موسيقي تئاتر و چندين موسيقي فيلم ساخت. اثباتي در سال ۱۳۸۰ با 
جمعي از هنرمندان و نوازندگان به تاسيس گروه وصل صوفيان اقدام كرد 
كه حاصل آن اجراي كنس��رت  در داخل و خارج از كشور بوده است. عمده 

آثار اين هنرمند در حوزه هنرهاي نمايشي بود.

درگذشت يك
 هنرمند  موسيقي 

حدود هشت ماه از بخشنامه شهردار تهران 
در مورد ممنوعي��ت زباله گردي كودكان 
مي گذرد، بخشنامه اي كه قرار بود براساس 
آن شهرداري تهران با تشديد نظارت خود بر پيمانكاران 
بازيافت، مانع از به كارگيري كودكان در اين بخش شده 
و مسووليت قانوني خود در اين بخش را ايفا كند، اما حاال 
بايد ديد اين بخشنامه آن هم از سوي مقام ارشد شهرداري 
چه دستاوردي داشته است. ۲۵ خرداد ماه سالجاري به 
مناسبت ۱۲ ژوئن به عنوان روز جهاني »منع كار كودك« 
شهردار تهران در بخش��نامه اي اعالم كرد: هر اقدام موثر 
براي كاهش و نهايتاً پايان دادن به كار كودك بايد مداخله 
را از سخت ترين نوع مش��اغل آغاز كند. در ميان اشكال 
مختلف كار كودك، پديده به كارگيري كودكان در فرايند 
جمع آوري و تفكيك پسماند خش��ك، مصداقي از كار 
كودك در مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود. اين 
نقد همواره به مديريت شهري در طول سال هاي گذشته 
وارد بوده كه نظارت كافي بر پيمانكاران خود در اين بخش 
نداشته و در نتيجه زمينه اي براي سوءاستفاده از كودكان 

فراهم شده است.
بخشنامه شهردار به مناطق، سازمان هاي مربوطه و... ابالغ 
شد و بعد از آن جوادي يگانه معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران كه اين طرح پبشنهاد معاونت وي بوده در 
گفت وگويي با ايسنا به تشريح راهكار اجراي اين بخشنامه 
مي پردازد و با تاكيد بر انجام بررسي هاي مختلف كه بيش 
از يكسال به طول انجاميده، مي گويد: بررسي ها نشان داد 
كه معموال اين كودكان در جمع هاي كوچك خانوادگي 
كار مي كنند و معموال از كشور افغانستان و از شهر هرات 
آمدند كه بر اساس روابط خانوادگي در گاراژها و گودهاي 
خارج از تهران دور يكديگر جمع شده و مشغول زباله گردي 
هستند و همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه اين افراد 
معموال ظهرها سوار خودرو شده و به تهران مي آيند و هر 
پنج الي شش خيابان در اختيار يك گروه است كه موظف 
هستند مخازن اين خيابان ها را گشته و پسماند خشك آن 
را بردارند و معموال تا ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد نيز فعال هستند 
و بعد از آن به همراه زباله هايشان توسط خودروهاي پوشيده 
شده به گاراژها برگردانده مي شوند و صبح ها نيز به تفكيك 

زباله مشغول هستند.

  پيمانكاران شهرداري
مشتري  زباله هاي كودكان كار 

او با بيان اينكه معموال پيمانكار پسماند خشك شهرداري 
مشتري اين زباله ها است، مي گويد: از آنجايي كه گودها و 
گاراژهاي آنها خارج از شهر تهران است نمي توانيم در مورد 
محل فعاليت آنها اقدامي انجام دهيم اما مي توانيم بر روي 

پيمانكار شهرداري نظارت داشته باشيم.
جوادي يگانه با بيان اينكه طبق قراردادي كه شهرداري با 
پيمانكار پسماند خشك امضاء مي كند، پيمانكار موظف 
به تفكيك است، مي افزايد: پيمانكار بايد با استقرار غرفه يا 
ماشين هاي ملودي دار اقدام به جمع آوري زباله هاي خشك 
كند و همچنين حق اس��تفاده از اتباع و كودكان كمتر از 
۱۵ سال را نيز ندارد اما به صورت غيررسمي پيمانكار اين 

اقدامات را انجام مي دهد.

   مردم در صورت مشاهده كودكان زباله گرد 
با  ۱۳۷ تماس بگيرند 

او در ادام��ه به دس��توالعملي با امضاي ش��هردار تهران 
در خص��وص مقابله ب��ا به كارگيري ك��ودك در فرآيند 
جمع آوري پسماند تهران اش��اره مي كند و مي گويد: بر 
اس��اس آن ش��هرداران مناطق بايد با پيمانكاراني كه از 
كودكان اس��تفاده مي كنند برخورد كنندو هر مخزني 
يك كد دارد كه شهروندان مي توانند در صورت مشاهده 
كودكان زباله گرد با ۱۳۷ تماس گرفته و گزارش دهند و 
شهرداران مناطق نيز بايد با پيمانكارانشان كه از كودكان 
استفاده مي كنند برخورد كنند و اين موضوع در ارزيابي 
ش��هرداران مناطق لحاظ مي ش��ود. حاال حدود هشت 
ماه از اين بخش��نامه مي گذرد و تالش هاي ما براي انجام 
مصاحبه با شهردار تهران به عنوان صادر كننده بخشنامه 
بي نتيجه مانده است تا از وي در مورد تاثيرات و خروجي 
اين بخشنامه سوال كنيم، اما در اين ميان رييس كميته 
اجتماعي شوراي شهر تهران معتقد است كه انتظار معجزه 
از يك بخشنامه، محال است چراكه معجزه تغيير و بهبود 
وقتي رخ مي دهد كه مساله را درست شناخته باشيم، اين 
مساله اقتصادي-خدماتي را اگر بخواهيم حل كنيم، همه 
باهم بايد با به كارگيري دانش و تجربه و همكاري براي آن 
وقت بگذاريم و كار كنيم. الهام فخاري در مورد سرانجام 

اين بخشنامه و ميزان اثر گذاري آن مي گويد: همانطور 
كه مي دانيد، بخشنامه تاكيد بر يك الزام اداري و اجرايي 
است و صدور بخشنامه و ابالغ آن به واحدهاي شهرداري 
البته كه كاري الزم بوده ولي چنان كه در شهر مي بينيد 

قطعا كافي نيست.

      بخشنامه الزم بود، اما كافي نيست
او با بيان اينكه زباله گردي و ماجراي پسماند در كالنشهر 
پيچيده اي چون تهران، مساله هايي ازجمله زباله گردي و 
زباله كاري كودكان و نوجوانان را به دنبال دارد، مي افزايد: 
گرچه اين مساله فقط با يك بخشنامه حل نمي شود ولي 
ابالغ اين مق��ررات اداري يكي از گام ها اس��ت و آموزش 
كاركنان واحدها، پيمانكاران و آگاه سازي درباره پيامدهاي 
قانوني به كارگيري كارگر كودك يا نوجوان هم كار بايسته 
ديگري است. افزون بر همه  اين ها بايد ضمانت اجرايي براي 
اجراي قانون و مقررات باشد و هم با كساني يا گروه هايي 
كه قانون شكني كنند يا قانون را دور بزنند برخورد جدي، 
پرهزينه و سازمان يافته اي صورت بگيرد. رييس كميته 
اجتماعي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه به گمان من 
حلقه گم شده ماجرا اينجاست كه واحد شهري و پيمانكار 
متخلف هنوز هم چنان كه بايد سزاي قانون شكني خود را 
نمي بيند، مي گويد: از سوي ديگر هنگامي مي توان سخن 
از كاهش موثر به كارگيري كارگر ك��ودك و نوجوان در 
فرايند گردآوري و بازيافت پسماند به ميان آورد كه فرايند 
اين كار تغيير كرده باشد. مثال پاكسازي هنگام برف كاري 
حاكميتي و نيازمند كنش مستقيم شهرداري به مثابه نهاد 
عمومي است و هنگامي كه در قالب پيمانكاري واسپاري 
مي شد هر سال ماجرا درست مي كرد، ولي امسال دوباره 
مستقيم خود شهرداري پايش و پاكسازي هنگام بارش 
را مديريت كرده كه خوشبختانه حواشي گذشته را كم 
كرده است. در مقايسه مي توان گفت كه مرحله گردآوري 
پسماند كه در واقع كاالي گرانبها و البته داراي تاريخ مصرف 
و همراه با آلودگي و به هم ريختگي هم هس��ت يك كار 
نيازمند مديريت مستقيم حاكميتي است و آن چه مي توان 
به پيمانكار واس��پاري كرد مرحله اي اس��ت كه پسماند 
جمع آوري شده، آماده تحويل به مراكز تفكيك و بازيافت يا 
دپو شده باشد و تا زماني كه پيمانكاران درگير مرحله سيال، 

غيرقابل نظارت و پايش همه جانبه در گستره شهر باشند، 
خطر به كارگيري كارگر غيررسمي و غيرقانوني از اتباع 

غيرايراني تا كودك و نوجوان، باقي خواهد بود.

     پسماند تهران نيازمند تيم بازرسي ویژه
فخاري ادامه مي دهد: كارگاه هاي جداس��ازي و بازيافت 
مكان ثابت و مشخص دارند و در اين مرحله هم البته وظيفه 
نظارتي ديگر دستگاه ها به ويژه بازرسي و ناظران وزارت 
رفاه، كار و امور اجتماعي تعيين كننده است. از سويي چه 
بسا مساله پسماند در تهران نيازمند تيم بازرسي ويژه براي 
پايش دقيق و برخورد قاطع با متخلفان در سطح استان و 
از س��وي استانداري يا سازمان شهرداري ها باشد. مساله 
تهران، چون پايتخت و هم دربردارنده حدود ۱۷ درصد از 
جمعيت كشور است، در بسياري زمينه ها ملي يا استاني و 

فراتر از خود شهر تهران و محدوده هاي رسمي آن است.

     محاق جمع آوري مكانيزه زباله
فخاري مي افزايد: اين مساله در تهران پررنگ است چون 
همه تالش ها براي جمع آوري مكانيزه و سازماندار كردن 

فرايند طي سال ها به محاق رفته است. چنين مساله اي به 
اين شكل مثال در اصفهان به عنوان يك كالنشهر بزرگ 
ايران نيست چون فرايند جمع آوري تا بازيافت يا امحاء به 
گونه اي برنامه ريزي، انجام و پايش شده كه هم جداسازي 
از خانه درست و به سامان پيش مي رود و هم جمع آوري به 
نوعي حاكميتي صورت مي گيرد و در نهايت از هنگام تحويل 
به مقصد معامالت مالي و پيمانكاري ها جريان دارد و طبيعي 
است كه زباله گردي هم به اين شكل كه در تهران مي بينيد 
در كالنش��هرهاي ديگري مانند اصفهان ديده نمي شود 
و وقتي زباله گردي نداري��د، كارگر غيرقانوني و كودك يا 
نوجوان هم مطرح نيست. اوادامه مي دهد: اين بايسته ها 
و كمبودها البته نبايد ما را از پرداختن به وضعيت كنوني 
و كارگاه هاي پيدا و پنهان بازدارد. ما بايد براي اين مساله 
راه حل و برنامه اي اقتصادي - خدماتي طراحي كنيم چون 
مساله پسماند در كالنشهر مساله اي صرفا خدماتي نيست.

    انتظار محال از یك بخشنامه!
فخاري با تاكيد بر اينكه ما با ُمسكن هاي موضعي و مقطعي 
نمي توانيم مشكلي مانند وضعيت پسماند تهران را حل 

كنيم، ادامه مي دهد: نه ما، نه هي��چ فرد يا گروه ديگري 
نمي تواند، چراكه حل اين مساله البته كه شدني است ولي 
نيازمند يك كار همگاني و همزمان مردم و دستگاه هاي 
مختلف ازجمله شهرداري، استانداري، اداره كل رفاه كار 
و امور اجتماعي و نهادهاي مردمي اس��ت. هر حلقه اين 
زنجيره كه نباشد يا كار نكند، كل كار دچار مشكل مي شود.

او ادامه مي دهد: عده اي پيرامون پس��ماند تهران تغذيه 
مي كنند و سودهاي سرش��ار و شگفت آوري نصيبشان 
مي شود. اينها هم قطعا از حوزه نفوذ و منافع خود استفاده 
مي برند و بايد در روند تغيير و اصالح فرايند مديريت پسماند 
تهران به جنبه اقتصادي و سود و زيان اين اليه پنهان ولي 
پرقدرت توجه كرد. كسي هنوز سراغ اينها نرفته و همچنان 
آسوده به كار خود و در البه الي آن به كارگيري كارگران 
غيررسمي و خانوادگي ادامه داده اند.فخاري مي افزايد: بايد 
بگويم كه آن معجزه اي كه از يك بخشنامه انتظار داشته 
باشيم، محال است. معجزه تغيير و بهبود وقتي رخ مي دهد 
كه مساله را درست شناخته باشيم، اين مساله اقتصادي-

خدماتي را بخواهيم حل كنيم و همه باهم با به كارگيري 
دانش و تجربه و همكاري براي آن وقت بگذاريم و كار كنيم.

گزارش

بازخواني بخشنامه ممنوعيت زباله گردي كودكان در تهران 

 انتظار محال در دستورات كاغذي
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