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  17500 تومان 
 مبناي محاسبه ارز در بودجه

دولت و بحران بدهي ها

راه  بازگشت دالرهاي  بلوكه  به  خانه

سه سناريوي  كميسيون تلفيق براي دالر در بودجه 1400

همتي: نرخ تسعير 1۷۵00 تومان را به صالح اقتصاد نمي دانم

بودجه كسري دارد يا بحران ها امان نمي دهند؟

مذاكره با كره جنوبي كليد خورد

» تعادل«  بررسي مي كند؛ متهم جديد آلودگي هوا شناخته شد

زنگنه توپ آلودگي را به زمين مصرف خانگي و صنايع سيمان انداخت
كالنتري  از  صدور بخشنامه اي خبر داد كه مانع سوزاندن نفت كوره در نيروگاه ها و صنايع نمي شود

تير خالص مازوت به نفتي ها 

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

اهميت كنشگري در بازار سرمايهدالر17500توماني و چند ابهام مراقب سرمايه هاي خود باشيدراه حلي كه خود بخشي از مشكل است !
وزير صم��ت اخي��را در جمع 
فعاالن اقتص��ادي از مهم ترين 
اقدامات آتي خود سخن گفت. 
م��واردي همچ��ون: »تالش 
براي ح��ذف كارت بازرگاني«، 
»بازبيني در تج��ارت خارجي 
كشور«، »كاهش دخالت هاي 
دس��تگاه هاي غيرمرتب��ط در 
حوزه تجارت خارجي« و »توسعه متوازن با توانمندي هاي 
شركت هاي برتر« و »مديريت راهبردي بازار«. بررسي هر 
يك از وعده هاي فوق و امكان اجرايي شدن هريك از آنها 
زمان و مجالي مناسب مي طلبد. در اين ميان شايد يكي 
از وعده ها تا حدودي جديد و قابل تامل بيشتر است: وعده 
سپردن كارهاي اقتصادي كشور به دس��ت 100 يا 200 

شركت توانمند و برتر كشور و دادن كارت سبز به آنها .
 آقاي رزم حس��يني مي گويد: »من به دنبال 100 يا 200 
شركت توانمند و برتر هستم كه كارهاي اقتصادي كشور را 
به دست آنها بسپارم... ما مي خواهيم از اين شركت ها كمك 
بگيريم براي توسعه متوازن كشور و كوچك كردن دولت. 
ما به دنبال مديريت توسعه شركت ها هستيم. وزارتخانه 

بايد به اين شركت ها كارت سبز بدهد.« )رسانه ها – 9/8( 
1- اينكه بنگاه هاي صنعتي و اقتص��ادي موفق را مبناي 
سياست گذاري و تصميم گيري قرار دهيم، امري مبارك 
و ارزشمند و قابل تقدير اس��ت. چنانكه »مايكل پورتر« 
اقتصاددان برجسته امريكايي نيز عنوان مي كند كه » توان 
رقابتي يك كشور بستگي دارد به توان و ظرفيت نوآوري در 
بنگاه هاي صنعتي آن كشور و اين بنگاه ها هستند كه در 
صنايع جهاني با هم رقابت مي كنند و نه كشورها«. در واقع 

اين كارآفرينان هستند كه با تلفيقي از خالقيت، نوآوري، 
علم و هنر مبارزه، سخت كوشي، ريسك پذيري و شناخت 
خواس��ته ها و نيازهاي اقتصادي پنه��ان و جديد مردم و 
تامين آن طي يك فرآيند خالقانه، موجب مي ش��وند كه 
امكانات بالقوه اقتصادي جامعه به فعل درآيد، فرصت هاي 
اقتصادي در كشور شناسايي شده و با رشد كسب و كارها 

اشتغال و درآمد پايدار براي افراد واجد شرايط فراهم شود.
2- اما مشكل هنگام تعريف بنگاه هاي » توانمند « و 
» برتر« بروز مي كند. در اقتصاد كش��ورهاي صنعتي 
و پيش��رفته كار تقريبا راحت اس��ت و متر و مالك ها 
مش��خص . چرا كه اساسا ش��كل گيري و رشد و بلوغ 
بنگاه ها در فضايي رقابتي و روند »تخريب خالق« بوده 
است. روندي كه »شومپيتر « در كتاب »كاپيتاليسم، 
سوسياليس��م و دموكراس��ي « )1942( درب��اره آن 
مي نويسد »ايجاد بازارهاي جديد داخلي يا خارجي و 
توسعه سازماني از يك مغازه كوچك به شركتي مثل 
يو اس. استيل فرآيندهاي مشابهي از جهش صنعتي 
را به نمايش مي گذارند كه به طور پيوسته ساختارهاي 
كهن��ه را نابودكرده و س��اختار جدي��دي را به وجود 
مي آورد«. در واقع رشد اقتصادي و صنعتي در غرب، 
صرفا فرآيندي از ماشين بهتر و بيشتر و افراد آموزش 
ديده بهتر و بيشتر نيس��ت، بلكه فرآيندي دگرگون 
ش��ونده و بي ثبات كنن��ده مرتبط ب��ا تخريب خالق 
گسترده هم هست. در مجموع چنين تحول عميقي 
چارچوب نهادي را طلب مي كند كه اس��تعداد فردي 
در هر س��طحي از جامعه را به نيروي مثبت كارآفرين 
تبديل و ايجاد بنگاه هاي صنعتي در حوزه هايي جديد 
ادامه در صفحه 6 و نو را امكانپذير سازد.   

 تنه��ا چن��د م��اه ب��ه پايان 
غري��ب  و  عجي��ب  دوران 
حس��ن  رياس��ت جمهوري 
روحان��ي ك��ه ب��ا تدبي��ر و 
كلي��د و امي��د پاي ب��ه كاخ 
رياس��ت جمهوري گذاش��ت 
مانده است؛ پاياني كه بسياري  
دوس��ت دارند زودتر برس��د! 
يكي از بي تدبيري هاي دولت دوازدهم در 2 سال پايان 
فعاليتش كه البته همچنان چند ماهي از آن مانده است 
دست بردن در حساب و كتاب بازار سرمايه و البته خالي 
كردن جيب مردمي بود كه تنها به دليل تبليغات مديران 
فعال در بورس و برخي رسانه ها، هر چه داشته و نداشتند 
را وارد بازاري كردند كه برعكس روح اصلي اش كه كمك 
به اقتصاد و توليد ملي است، تنها قرار بود جيب دولت و 
بودجه ساالنه ايشان را پر كند. و همين بي تدبيري دولت 
در نيمه اول س��ال 99 باعث ورود سرمايه هاي بي شمار 
به بازار سرمايه و پايان كس��ري هزاران ميلياردي دولت 
و البته زيان هنگفت حقيقي هاي غيروابسته به جريان 
مافياي بورسي در اواخر تابستان و پاييز 99 شد.زياني كه 
همچنان ادامه دارد و همچنان با بازي برخي رسانه ها و 
كارشناسان مزدبگير گويي قرار نيست به پايان خودش 
برسد. اصالحي كه بيش از 6 ماه طول كشيده و همچنان 
اين مجهول را همراه خود دارد كه تا كدام شاخص ادامه 
پيدا مي كند؛ ش��اخص قبل از آبان 98، شاخص پايان 
98 يا شاخص خرداد 99! اين شاخص سازي كه توسط 
برخي مديران قديم و جديد بازار س��رمايه كليد خورد 
ادامه در صفحه 8 باعث شد...  

موضوع يكسان سازي نرخ ارز 
يكي از ضرورت هايي است كه 
ش��خصا همواره در خصوص 
ابع��اد و زواياي گوناگ��ون آن 
صحب��ت ك��رده ام و ضرورت 
تحقق آن را يادآور ش��ده ام. اما 
بح��ث دالر 17500 تومان��ي 
موضوعي است كه كليت آن از 
سوي دولت پيشنهاد شده است و معتقدم تا زماني كه ابعاد 
اجرايي آن به صورت تخصصي م��ورد ارزيابي قرار نگيرد 
رسانه اي شدن آن بيشتر حاشيه س��از خواهد شد. ايده 
دالر 17500 توماني پيشنهادي است كه دولت در بطن 
بودجه مطرح كرده اس��ت. رويكرد دولت در خصوص ارز 
در بودجه 1400 به اين صورت است كه حدود 8 ميليارد 
دالر ارز 4200 توماني را در نظر گرفته بود تا از طريق آن 
روند تامين كاالهاي اساسي و مصرفي مردم تامين شود 
و مابقي ارزي كه براي نرخ تسعير تدارك ديده بود با نرخ 
17500 توماني ارايه كرده بود. به عبارت روش��ن تر نرخ 
ارز 11500 توماني اساس��ا در بطن بودجه وجود نداشت 
و ميانگين ارز 4200 توماني و 17500 توماني را 11500 
توماني در نظر گرفته بودند. يعني ميانگي��ن ارز 4200 
توماني و 17500 توماني را 11500 تومان در نظر گرفته 
بود. به عبارت روشن تر نرخي ذيل عنوان 1500 تومان در 
بودجه وجود خارجي نداشت و تحليلي از ميانگين اين دو 
نرخ محسوب مي شود. اين در حالي است كه نمايندگان 
كميس��يون تلفيق معتقدند ك��ه با توجه ب��ه انحرافات 
دامنه داري كه در خصوص نرخ ارز 4200 در سال گذشته 
ادامه در صفحه 8 رخ داده است و ... 

همانط��ور ك��ه در مس��ائل 
اجتماعي و سياسي به بازيگران 
اصلي توصيه مي ش��ود كه به 
جاي واكنش��گري اق��دام به 
كنش��گري كنن��د. در حوزه 
مسائل اقتصادي به خصوص 
تصميم س��ازي هاي مرتبط با 
بازار س��رمايه هم يك چنين 
ضرورت هاي مهمي همواره توصيه مي ش��ود. به عبارت 
روشن تر بازيگران بازار سرمايه بايد تالش كنند كه به جاي 
اينكه منتظر بمانند، تحوالت بازار به وقوع بپيوندد و بعد 
اقدام به اتخاذ راهبرد مناسب معامالتي كنند، بهتر است 
با بروز نخستين نش��انه هاي تحوالت اقدامات الزم براي 
مقابله با اين وضعيت را در دس��تور كار قرار دهند. يعني 
به جاي واكنشگري نسبت به تحوالت بورس در شمايل 
يك كنشگر قهار ظاهر شوند و از منافع خود دفاع كنند. 
بنابراين اگر شما هم در زمره سرمايه گذاراني هستيد كه 
بدون استراتژي درس��ت معامالتي و بدون بهره مندي از 
اصول كارشناسي و منطقي در بورس معامله مي كنيد و 
در انتظار مي مانيد تا ابتدا ارزش سهامتان دچار نوسانات 
كاهشي متعدد شود و بعد اقدام به تحليل و ارزيابي و در 
نهايت فروش سهام مي كنيد، با عرض پوزش بايد خطاب 
به شما مخاطبان محترم عرض كنم كه روش هاي شما 
براي مواجهه با واقعيت بازار سرمايه روش مطلوبي نيست 
و اين نوع نگاه در بلندمدت باعث آسيب به سرمايه شما 
خواهد شد. كارشناسان در اين خصوص از دو روش بهره 
مي برند. نخست اينكه حد زيان هاي كوچك، مثل زيان 
ادامه در صفحه 6 15 درصدي در نظر گرفته شود و ...  

رضا غني پورمصطفي طاهريمحمدعلي  رفيعيحسين حقگو

يادداشت- 2

بايد كنار بياييم
انگار ح��ق انتخ��اب را 
ب��ه عه��ده خودم��ان 
گذاشته اند،  روزهاست 
كه هواي ته��ران و چند 
كالن ش��هر ديگر قابل 
تنفس نيست، شاخص 
آلودگي از 150 كه خطر 
مرگ دارد هم گذش��ته 
و مسووالن هنوز در حال تاييد و تكذيب استفاده از 
سوخت مازوت هستند، البته كه وزير نفت آب پاكي 
را روي دست همه ريخت و گفت چاره ديگري جز 
استفاده از س��وخت مازوت نداريم، اين يعني تمام 
آن تكذيب ه��ا درباره اس��تفاده از اين س��وخت در 
نيروگاه هاي اطراف تهران و ديگر كالن ش��هرهاي 
آلوده خريدن زمان بوده براي اينكه مردم را دس��ت 
به سر كنند، وگرنه از اول هم مي دانستند كه عامل 
اصلي اين آلودگي اس��تفاده از س��وخت مازوت در 
نيروگاه ها است. اما اينكه هيچ كس اين وضعيت را 
به گردن نمي گيرد و مردم همچن��ان در اين هواي 
سمي به زندگي خود ادامه مي دهند و البته خيلي 
راحت و بي سر و صدا هم ممكن است كه جان خود 
را از دست بدهند نكته قابل تاملي است. چرا وقتي 
استاندار تهران پيشنهاد تعطيلي ش��هر تهران به 
دولت مي دهد، هيچ كس جوابي براي اين پيشنهاد 
ندارد، چ��را دولت حداقل در تعطيل كردن ش��هر 
با اين ش��رايط خطرناك نش��ان نمي دهد كه جان 
انس��ان ها برايش اهميت دارد، اينك��ه حاال چطور 
مي خواهند مانع اس��تفاده از سوخت مازوت شوند 
هم سوال ديگري است كه كس��ي بايد پيدا شود و 
جواب آن را بدهد. نفس كشيدن در اين هوا اگر باعث 
مرگ سريع نش��ود حداقل باعث بروز بيماري هاي 
زيادي خواهد ش��د، تاثير آن براي خيلي ها ممكن 
است كوتاه مدت و براي خيلي هاي ديگر بلندمدت 
باش��د.  آلودگي هوا در تهران و ديگر كالن ش��هرها 
سال هاس��ت كه قربان��ي مي گيرد، اگ��ر آمارهاي 
اعالم ش��ده را مرور كنيم مي بينيم كه در بسياري 
از سال هاي گذش��ته هم حداكثر روزهاي پاكي كه 
پشت سر گذاش��ته ايم 20 تا 25 روز است. به لطف 
توليد خودروهاي غيراستاندارد و پر كردن خيابان ها 
از ماش��ين هايي كه هم خودش��ان غير استاندارد 
هس��تند و هم بنزيني كه از آن استفاده مي كنند، 
باعث ش��ده تا آلودگي هوا جزو الينفك زندگي ما 
باشد، اما اينكه حاال با اعمال محدوديت هاي كرونايي 
هم باز هواي بسياري از شهرها قابل تنفس نيست، 
نش��ان از اتفاق ديگري دارد، اتفاقي كه باالخره به 
زبان آوردن آن توس��ط يكي از مسووالن باعث شد 
تا م��ردم بدانند كه اين فقط س��وختن بنزين هاي 
غير استاندارد در ماشين هاي غير استاندارد نيست 
كه قصد جانشان را كرده، اين فقط كرونا نيست كه 
هر روز از آنها قرباني مي گيرد، حاال مشكل ديگري 
به نام مازوت وج��ود دارد كه در نيروگاه هاي اطراف 
ش��هر مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و دود آن راهي 
كالن شهرها مي شود و نفس شان را تنگ مي كند. 
شايد ديگر با وجود يك سالي كه از كرونا مي گذرد 
و مرگ و ميرهايي كه پشت سر گذاشته ايم و مرگ 
و ميرهايي كه هنوز با آن سر و كار داريم ديگر مرگ 
هم كسب و كارمان شده باشد، اما انگار مسووالن هم 
ديگر برايشان عادي شده چه فرقي مي كند، روزي 
400 نفر به علت كرونا بميرند يا به خاطر آلودگي هوا 
يا تصادفات جاده اي! باالخره هر چه باشد مرگ حق 
است و ما بايد با اين واقعيت كه مسووالنمان توان بر 

طرف كردن مشكالت را ندارند كنار بياييم.  

مريم شاهسمندي

يادداشت- 1

 حمله مازوت
 به ريه شهروندان

بح��ث  درخص��وص 
ه���وا،  آل��ودگ���ي 
كارشناسان هر سال اين 
نكته را متذكر مي شوند 
كه كشور از هيچ برنامه 
جام��ع و منس��جمي 
براي مقابل��ه با آلودگي 
هوا برخوردار نيس��ت. 
در شرايطي كه هر سال بر تعداد خودروها، منابع 
آالينده نيروگاه ها، موتورس��يكلت ها، واحدهاي 
توليدي و... افزوده مي ش��ود، اما برنامه ريزي هاي 
مقابله اي با اين ش��رايط آالينده به درستي انجام 
نمي شود. هر س��ال با آغاز فصل زمستان، زماني 
كه موعد آغ��از آلودگي هاي هوا از راه مي رس��د و 
نفس هاي مردم به ش��ماره مي افتد، براي مدتي 
رسانه ها، مديران و... به فكر راهكارهاي مقابله اي 
مي افتند و س��راغ كارشناس��ان مي روند. پس از 
آن با رس��يدن اس��فندماه و آغاز بادهاي بهاري و 
پراكندگي نسبي آلودگي ها، پرونده بسته مي شود 

تا سال آينده كه دوباره روز از نو و روزي از نو. 
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حسن اصيليان

نرگس رسولي | باالخره بعد از يك سال كه استاندار تهران 
متهم بوي نامطبوع تهران و البته عامل آلودگي هوا را مازوت 
اعالم كرده بود حاال مسووالن زير بار تفهيم اين اتهام برآمده 
و رسما و البته با ش��روط متهم اصلي آلودگي هواي تهران 
و كالنش��هرها را مازوت خواندند. تا پي��ش از اين هر بار كه 
صحبت از آلودگي هوا به ميان مي آمد جاده مخصوصي ها، 
خودروهاي فرسوده و بنزين به عنوان متهمان اصلي آلودگي 
هوا روي سيبل اتهام مي رفتند و هر بار يكي به دفاع از خود 
بر مي خاست و عنوان مي كرد كه آنچه باعث متهم شناخته 
شدن شان شده است را رفع كرده اس��ت و حاال قرعه به نام 
ديگري افتاده و حاال وزارت نفت اس��ت كه بايد اعالم كند 
چرا مازوت به نيروگاه ها مي دهد و چ��را بزرگ ترين دارنده 
گاز قادر به تامين گاز نيروگاه هاي خود نيس��ت كه مازوت 

سوخت اصلي اين نيروگاه ها شده است.

    متهم يك ساله
بوي نامطبوع و مرموزي كه اخيرا در شهر مي پيچد ناشي 
از فعاليت كارخانه هاي س��يمان تهران با سوخت مازوت 
اس��ت. آن گونه كه بندپي گفته، س��وخت مورد استفاده 
اين كارخانه مازوت و حاوي مقادير معتنابهي دي اكسيد 
گوگرد است كه با افزايش غلظتش در هوا، بوي نامطبوع 

را موجب مي شود و جداي از اين، حجم بزرگي از آالينده ها 
را روانه آسمان تهران مي كند. آالينده هايي كه قرار شده 
با تغيير سوخت اين كارخانه به گاز توس��ط وزارت نفت، 
ميزان شان كاسته شود، حاال يك سال از آن روزها گذشته 
اما همچنان نه تنها كارخانه هاي سيمان كه نيروگاه ها هم با 
سوخت مازوت برق توليد مي كنند و خبري از جايگزيني 
نيس��ت .  جالب اينجاس��ت تا پيش از اين گروهي اعالم 
مي كردند كه خودرو ها عامل ح��دود 70 درصد آلودگي 
هواي تهران است، گروه ديگري تاكيد دارد كه بخاري هاي 
منازل و موتورخانه هاي ساختمان ها در فصول سرد، عامل 
عبور آلودگي از مرز هاي قابل تحمل هستند و برخي تاكيد 
و اصرار دارند كه وارونگي جوي مقصر اصلي است. سواي 
موارد ذكر ش��ده، بعضي مدعي هستند كه كمبود گاز در 
فصول سرد موجب مي شود كه سوخت با كيفيت نازل تر 
در اختيار همگان قرار گيرد و دليل اصلي افزايش آلودگي 
هوا، همين عامل اس��ت. ادعايي كه مجبور شدن صنايع 
به سوزاندن مازوت ش��اهد اثبات آن معرفي مي شود تا در 

قامت يك عامل كليدي خودنمايي كند.

    آمارهاي هر ساله
طبق آمار اعالم ش��ده در ح��ال حاض��ر 90 درصد برق 

كش��ورمان از مح��ل نيروگاه ه��اي حرارت��ي كه ب��ا گاز 
طبيعي، گازوئيل و مازوت كار مي كنند، توليد مي ش��ود. 
نيروگاه هايي كه در سال 97 تنها 67 ميليارد مترمكعب 
گاز طبيعي، 6 ميليارد ليتر گازوئي��ل و ۳.5 ميليارد ليتر 
مازوت و تقريبا همين ميزان در س��ال 98 مصرف كردند 
و حاال براي سال جاري قطع گاز كارخانه ها و نيروگاه ها و 
شروع استفاده از سوخت مازوت باعث شده تا زودتر از قبل 
خبر آلودگي هوا و گذر از مرز هشدار به سر زبان ها افتد؛ اما 
اين  بار قرار نيست كه با سكوت از كنار بار سنگين مازوت بر 
دوش آلودگي هوا گذشت؛ اين  بار نماينده هاي مجلس هم 
به جمع معترضين اضافه شده اند و صحبت از جلوگيري 
از اس��تفاده از مازوت در س��وخت نيروگاه ها و كارخانه ها 

مي كنند .

    فراموشي قانون هواي پاك
به گونه اي كه احمد مرادي، نايب رييس كميس��يون 
انرژي مجلس ش��وراي اس��المي تاكيد كرده كه بايد 
جلوي اس��تفاده از س��وخت مازوت در نيروگاه ها كه 
موجب تشديد آلودگي هوا ش��ده را گرفت. متاسفانه 
اس��تفاده از س��وخت مازوت در نيروگاه ه��ا يك كار 
آسيب پذير و مخرب است. امروز دنيا در تامين سوخت 

نيروگاه هاي خ��ود از اين موضوع فاصل��ه گرفته و به 
سمت بهره گيري از سيستم هاي نوين رفته است. وي 
در ادامه اظهار كرد: بر اس��اس گزارش ها با توجه به فرا 
رسيدن فصل سرما و افزايش مصرف گاز، وزارت نفت 
تحويل گاز به نيروگاه ها را كاهش داده و از آنها خواسته 
به جاي آن از گازوئيل يا سوخت هاي مايع نظير مازوت 
اس��تفاده كنند. اين وضعيت آلودگي هوا را تش��ديد 
كرده و بايد جلوي آن گرفته ش��ود. از سوي ديگر بايد 
يك راهكار اساسي براي كنترل آلودگي هوا پيدا كرد. 
تردد گس��ترده خودروها به ويژه خودروهاي فرسوده 
و همچنين ت��ردد موتورس��يكلت هاي ديزلي نقش 
اعظمي در گس��ترش اين آلودگي دارند. امروز شرايط 
به يك بحران در كالنشهرها تبديل شده است. سازمان 
محيط زيست و استانداري ها و شهرداري كالنشهرها 
باي��د مديريت يكپارچ��ه اي براي مه��ار اين وضعيت 
داشته باشند. مرادي در ادامه تاكيد كرد: مجلس براي 
تصويب اليحه ه��واي پاك زمان زيادي گذاش��ت كه 
امروز به يك قانون تبديل شده است اما در بخش اجرا 
در برخي از جاها يا اجرايي نشده يا به  طور ناقص اجرا 
شده است و دولت اعتبار الزم براي اجرايي شدن آن را 
تخصيص نمي دهد. دستگاه هاي نظارتي نظير سازمان 

بازرسي و ديوان محاس��بات بايد به اين موضوع ورود 
كرده و دليل تعلل دولت براي اجرايي شدن اين قانون 
را روشن كنند. اجرايي شدن اين قانون مي تواند بخش 

اعظمي از آلودگي ها را كاهش دهد.
 

    تمايل نداريم، مجبوريم
البته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كه اين روزها به خاطر 
سوخت مازوت در سيبل اتهام است در دفاع از خود رويه 
خاصي در پيش گرفت��ه و اول توپ را ب��ه زمين خانوارها 
انداخته و از آنها خواسته كه مصرف سوخت شان را مديريت 
كنند. هر وقت مصرف برق كاهش يابد مصرف مازوت هم 
كم مي ش��ود. بعد هم توپ را به زمين سيماني ها انداخت 
كه زماني پاي قرارداد دريافت م��ازوت به جاي گاز و نفت 
كوره را امضا كرده بودند و گفت: برخي استانداران كشور 
درخواس��ت مي كنند كه اس��تان آنها از مص��رف مازوت 
مستثني شود اما با هر استاني كه صحبت مي شود چنين 
خواسته اي مطرح است. صنايع سيمان از ابتدا قرار بود در 
فصل زمستان مازوت مصرف كنند و قراري براي مصرف 
نفت ك��وره در اين فصل نب��ود. ام��روز در دولت تصويب 

مي كنيم كه قيمت نفت كوره معادل گاز مصرفي شود.
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بودجه دولت كسري خواهد داشت. اين جمله اي است كه در 
طول روزهاي گذشته بارها از سوي كارشناسان اقتصادي، 
نمايندگان مجلس و بسياري از فعاالن اقتصادي مطرح شده، 
جمله اي كه اگر پاسخ مشخصي به آن ارايه نشود، در سال 
آينده مشكالتي جديد براي اقتصاد ايران به وجود خواهد 
آورد. صحبت از كسري بودجه مربوط به اليحه بودجه سال 
آينده نيست و در سال هاي گذشته اقتصاد ايران، همواره با 
اين معضل مواجه بوده و به نظر مي رسد همين فرايند در 
سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.موضوع كسري بودجه 
در اقتصاد ملي كشورها نه موضوع تازه اي است و نه امكان آن 
وجود دارد كه از تكرارش جلوگيري كرد اما نحوه مواجهه با 
آن و چگونگي برنامه ريزي براي عبور از اين شرايط، اهميت 
فراواني دارد. كسري بودجه دو عامل يا مبناي اصلي دارد. 
نخستين علت به وجود آمدن كس��ري بودجه، مسائل و 
اتفاقات غيرقابل پيش بيني است كه در برخي شرايط رخ 
مي دهد. حوادثي مانند سيل و زلزله يا وقوع جنگ با ساير 
كش��ورها، عوامل كوتاه مدت تاثيرگذار بر به وجود آمدن 
كسري بودجه است. از سوي ديگر عوامل بلندمدت تر مانند 
بحران هاي اقتصادي يا ركود نيز ديگر دليل به وجود آمدن 
كسري بودجه است كه بر خالف عامل اول، معموال ماهيتي 
طوالني مدت تر و پيچيده تر دارد.كسري بودجه زماني رخ 
مي دهد كه دولت ها بر خالف پيش بيني هايشان نتوانند 
درآمد الزم را به دست آورند و در صورتي كه امكان كاهش 
هزينه ها متناسب با كاهش درآمدها به وجود نيايد، دخل 
و خرج دولت با ه��م نمي خواند و اين موضوع در مديريت 
ساالنه اقتصادي مشكل آفرين مي ش��ود. از سوي ديگر، 
ميزان نقش آفريني دول��ت در اقتصاد نيز تاثير زيادي در 
ميزان اهميت كسري بودجه دارد. در كشورهاي توسعه 
يافته كه ميزان تصدي گري اقتص��ادي دولت به حداقل 
رسيده و بخش خصوصي نقش آفرين اصلي به شمار مي رود، 
كسري بودجه دولت در بدنه اقتصاد تاثير كمتري دارد اما در 
كشورهايي مانند ايران كه با وجود تمام شعارها و برنامه ها، 
هنوز بخش قابل توجهي از اقتصاد در اختيار دولت است، در 
صورت تامين نشدن درآمدهاي پيش بيني شده، شرايط 
بسيار دشوار مي شود.اقتصاد ايران در طول تمام دوره هاي 
گذشته، وابستگي قابل توجهي به درآمدهاي نفتي داشته 
و همين موضوع، تجربه كسري بودجه را بارها تكرار كرده 
است. بسياري از كارشناسان اقتصادي تاكيد مي كنند كه 

در صورت افزايش سهم درآمدهاي پايدار در بودجه مانند 
ماليات، خطر تامين نشدن درآمدها كاهش خواهد يافت و 
امكان برنامه ريزي براي آينده را راحت تر مي كند، موضوعي 
كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته اجرايي شده اما در 
ايران همچنان فاصله قابل توجهي با استانداردها دارد. از 
سوي ديگر وابستگي به نفت باعث شده، برنامه ريزي براي 
آينده اقتصاد ايران، نه در داخل كه در خارج از كشور امكان 
پذير شود. در اواس��ط دهه 50، ابتدا با افزايش قابل توجه 
قيمت جهاني نفت، دولت ش��اه، برنامه ريزي گسترده اي 
براي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف در نظر گرفت 
و اين طرح بلندپروازانه در سال هاي بعد با توجه به كاهش 
قيمت نفت، به شكل جدي به زمين خورد. در سال هاي پس 
از پيروزي انقالب نيز تغيير در درآمدهاي نفتي، همواره براي 
دولت ها مشكل ساز شده است. در دولت خاتمي، كاهش 
جدي درآمدهاي نفتي، تامين درآمدهاي دولت را با مشكل 
مواجه كرد و در دولت احمدي نژاد افزايش ناگهاني درآمدها 
و بي برنامگي دولت در استفاده بهينه از آنها، به باال رفتن نرخ 
تورم منجر شد.در دهه 90، مشكل اصلي دولت در به دست 
آوردن درآمدهاي نفتي، بيش از آنكه قيمت ها در بازار جهاني 
تاثيرگذار باشند، تحريم ها مانع سازي كرده اند. تحريم هايي 
كه در ابتداي دهه 90 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل 
اجرايي شد، فروش نفت ايران به يك ميليون بشكه در روز 

محدود شد و سپس در تحريم هاي اخير ترامپ، اين عدد به 
زير يك ميليون بشكه نيز كاهش پيدا كرد. در چنين بستري 
دولت روحاني در سال هاي گذشته براي تامين هزينه هاي 
جاري كشور با مشكالت جدي مواجه شده و همين امر خطر 

كسري بودجه را افزايش داده است.

    اوراق يا استقراض؟
تمامي دولت هايي كه در سال هاي مختلف و بنا به داليل 
مختلف با كس��ري بودجه مواجه مي شوند، چند راهكار 
محدود براي عبور از اين شرايط دارد. نخستين راهكار كه 
خطرناك ترين راه نيز به شمار مي رود، استقراض از بانك 
مركزي است. اين استقراض مي تواند با افزايش پايه پولي 
يا چاپ پول جديد رخ دهد يا با خريد بدهي هاي دولت از 
سوي بانك مركزي اجرايي شود. هر دو اين روش ها، عمال 
جز افزايش تورم هيچ دستاوردي ندارند و از اين رو بسياري 
از دولت ها از ورود به اين حوزه پرهيز مي كنند. در ايران نيز 
دولت در سال هاي گذشته اعالم كرده كه استقراض از بانك 
مركزي را متوقف كرده است. هرچند در اين حوزه اختالف 
نظرهاي جدي ميان مسووالن دولت وجود دارد و از سويي 
رييس كل بانك مركزي از استقراض غير مستقيم مي گويد و 
سازمان برنامه و بودجه آن را تكذيب مي كند اما در عمل براي 
كسري هاي فعلي بايد طرح هايي ديگري را در دستور كار 

قرار داد.اصلي ترين گزينه باقي مانده، انتشار و فروش اوراق 
بدهي دولت است. اوراقي كه سررسيد و سود مشخص دارند 
و در سال هاي بعد دولت بايد آنها را تسويه كند. اصلي ترين 
ابهام اجرايي در اين سياست، انتقال بدهي هاي دولت فعلي 
به آيندگان است. در كنار آن با توجه به باال بودن نرخ تورم 
در اقتصاد ايران، اوراق دولت در ميان مردم، طرفدار خاصي 
ندارد و از اين رو بانك ها اين اوراق را خريداري مي كنند كه 
در نهايت خود به استقراضي غير مستقيم از بانك مركزي 
منجر مي شود. در كنار آن، سرنوشت اين اوراق نيز اهميت 
فراواني دارند.در سال جاري، دولت حدود 80 هزار ميليارد 
تومان از منابع خود را به بازپرداخت و تسويه ديون سال هاي 
گذشته اختصاص داده و با توجه به اينكه منابع امسال نيز 
محقق نشده، روند انتشار اوراق بدهي ادامه خواهد داشت. 
در چنين شرايطي است كه وقتي دولت صحبت از انتشار 
70 هزار ميليارد توماني اوراق نفتي مي كند، عمال به معني 
سررسيد كردن بدهي هايي جديد براي دولت هاي آينده 
اس��ت و همين موضوع در سال جاري از سوي مجلس رد 
شد و سرنوش��ت اين اوراق در اليحه 140 را نيز به هاله اي 
از ابهام فرو برده است.برخي دولت ها در سال هاي گذشته، 
دريافت وام از كشورهاي خارجي را نيز در دستور كار خود 
قرار داده اند و با توجه به اينكه اقتصاد ايران در شرايط تحريم 
قرار دارد، اين گزينه نيز قابل پيگيري نيست، هرچند برخي 
كارشناسان اساسا مقروض شدن به دولت هاي خارجي را 
خطرناك تر از انتشار اوراق داخلي مي دانند.با در كنار هم 
قرار دادن موقعيت هايي كه اقتصاد ايران با آن رو به روست 
و مشكالتي كه تحريم، كرونا، تورم و ركود به وجود آورده، 
انتش��ار اوراق براي جبران درآمدهاي محقق نشده، تنها 
گزينه باقي مانده به شمار مي آيد اما اين خطر نيز اقتصاد را 
تهديد مي كند كه روند ايجاد بدهي هاي جديد مانند گلوله 
برف عمل كند و سال به سال عدد آن به قدري بزرگ شود 
كه تسويه آنها در سال هاي بعد را سخت تر كند، در چنين 
شرايطي بايد ديد سرانجام چانه زني هاي دولت و مجلس 
بر سر بودجه سال آينده در حوزه بدهي ها به كجا خواهد 
رسيد و آيا مجلس بر خالف گمانه زني هاي ماه هاي گذشته 
به دولت روحاني اجازه مي دهد كه بخشي از بدهي ها را به 
دولت آينده منتقل كند يا نمايندگان طرحي جديد به وجود 
مي آورند، طرحي كه با توجه به واقعيت هاي اقتصادي ايران، 

رسيدن به آن قدري دور از انتظار خواهد بود.
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يادداشت مقام معظم رهبري بر 
كتاب زندگينامه شهيد سليماني

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي درباره كت��اب زندگينامه 
خودنوش��ت حاج قاسم سليماني و پيش از مطالعه آن 
يادداشتي مرقوم كردند. متن يادداشت حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بدين شرح است:»  بسمه تعالي، هر چيزي كه 
ياد شهيد عزيز ما را برجسته كند، چشم نواز و دلنواز است.

ياد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگي قرار داد و بدين 
گونه پاداش دنيايي اخالص و عمل صالح او را بدو هديه 
كرد ولي ما هم هركدام وظيفه  اي داريم. كتاب حاضر را 
هنوز نخوانده ام اما ظاهراً مي تواند گامي در اين راه باشد. 

رزقنااهلل ما رزقه من فضله«
سيدعلي خامنه اي ، ۹۹/۱۰/۷  
كتاب زندگينامه خودنوشت شهيد قاسم سليماني با 
عنوان »از چيزي نمي ترسيدم« كه مزين به يادداشت 
رهبر انقالب اس��المي اس��ت، امروز رونمايي شد. اين 
كتاب شامل دست نوشته هاي شخصي شهيد سليماني 
از دوران كودكي و زندگي در روستاي قنات ملك كرمان 
تا ميانه مبارزات انقالبي در س��ال 57 است.  كتاب »از 
چيزي نمي ترسيدم« در دو بخش نوشتار و دست نوشت، 

1۳۶ صفحه دارد.

درآمد113 هزار ميليارد تومانی 
دولت از ماليات بر ارزش افزوده

سخنگوی کميسيون تلفيق بودجه 1400 گفت 
که براساس مصوبه اين کميسيون درآمد دولت از 
محل  درآمد بر ارزش افزوده در سال 1400، 11۳ 
هزار ميليارد تومان تعيين شد. رحيم زارع گفت: 
کميس��يون تلفيق در مصوبه ام��روز خود اصالح 
درآمدهای ماليات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا 
درآمد دولت از اين محل از 81 هزار ميليارد تومان 
به 11۳ هزار ميليارد تومان افزايش يابد که البته 
اين  ميزان بدون افزايش نرخ خواهد بود. وی ادامه 
داد: با توجه به اينکه سامانه موديان سال گذشته 
راه اندازی ش��ده و امس��ال در حال تکميل است 
و همچنين رش��د اقتصادی که دولت برای سال 
آينده پيش بينی کرده درآم��د مالياتی بر ارزش 
افزوده را از 81 هزار ميليارد تومان به 11۳ ميليارد 
تومان افزايش داديم. زارع يادآور ش��د: راه اندازی 
س��امانه از فرار مالياتی جلوگيری می کند و نوعی 
شفاف سازی در درآمدها ايجاد می کند البته اين 
سامانه در حال تکميل است و يکسری اعتبارات از 
سوی س��ازمان امور مالياتی نياز است که آن را در 
بودجه سال 1400 خواهيم ديد طبق بررسی های 
کارشناسی صورت گرفته توان اخذ ماليات وجود 
دارد.سخنگوی کميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
1400 همچنين از حذف معافيت ماليات بر ارزش 
افزوده در مناطق آزاد خبر داد و اظهار کرد: ما اين 
معافيت را ح��ذف کرديم البته معافيت ماليات بر 
عملکرد طبق قانون خاص مناطق آزاد و همچنين 
قانون احکام دائمی وجود دارد که توليد کنندگان 
از آن بهره می برند و تنها معافيت ماليات بر ارزش 
افزوده آن هم در مناط��ق آزاد )و نه مناطق ويژه( 
حذف ش��د که عمدتا به واردات و کارهای داللی، 
واس��طه ای و خدماتی بر می گردد.زارع با اشاره به 
مصوبه ديگر کميس��يون تلفيق خاطر نشان کرد: 
در راس��تای جلوگيری از خام فروش��ی و حمايت 
از تولي��د داخل مقرر ش��د درآمده��ای حاصل از 
صادرات مواد معدنی فلزی، غيرفلزی، نفت، گاز و 
پتروشيمی خام و نيمه خام مشمول ماليات شوند. 
البته صادرات مشمول بر ماليات بر عوارض نيست 
ولی مقرر شد مواد خام و نيمه خام در اين حوزه ها 
شامل ماليات شوند.سخنگوی کميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 1400 اضافه کرد: در رابطه با ماليات 
بر خانه های خالی کميته ای در کميسيون تلفيق 
در حال کار کارشناسی اس��ت تا بتوانيم با توافق 
با دولت به نتيجه ای برس��يم. همچنين در مورد 
ماليات بر خانه ها و خودروهای لوکس هم کميته ای 
جداگانه در حال بررسی اين موضوع است که پس از 
جمع بندی و تصويب در کميسيون تلفيق نتيجه 
آن اعالم خواهد ش��د.وی اضافه کرد: پيش بينی 
می ش��ود بررس��ی درآمدها در کميسيون تلفيق 
دو هفته و بررس��ی هزينه ها نيز دو هفته به طول 
بينجامد البته تمامی مصوبات کميسيون تلفيق 
نهايتا برای الزم االجرا شدن نيازمند رای مجلس 

شورای اسالمی خواهد بود.

 فروش 1.5 ميليون بشکه نفت 
در سال 1400

رئيس کميته انرژی کميسيون تلفيق بودجه مجلس 
شورای اسالمی از تعيين سقف صادرات روزانه 5/1 
ميليون بشکه نفت در س��ال 1400 خبر داد.مالک 
شريعتی نياسر با اش��اره به جلسه امروز بعد از ظهر 
کميسيون تلفيق مجلس، بيان کرد: آنچه دولت در 
اليحه بودجه برای ف��روش روزانه نفت پيش بينی 
کرده ب��ود حدود ۳/۲ ميليون بش��که با قيمت 40 
دالر بود. آنچه در کميس��يون مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت اين بود که س��قف فروش ۳/۲ ميليون 
بش��که غير واقعی بوده و قابل تحقق نيست.وی در 
ادامه اظهار کرد: در خوشبينانه ترين حالت اعضای 
کميسيون به اين جمع بندی رسيدند که دولت به 
صادرات 5/1 ميليون بش��که در روز دست يابد که 
ب��رای آن نيز بايد دقيقا حک��م مقام معظم رهبری 
اجرايی شود. منابع حاصل از صادرات تا يک ميليون 
بشکه در روز، ۲0 درصد آن به صندوق توسعه ملی 
تخصيص می يابد و اگر به صادرات 500 هزار بشکه 
ديگر نيز در روز دولت دس��ت ياف��ت، ۳8 درصد از 
منابع آن سهم صندوق توسعه ملی است و هرچقدر 
هم بماند باي��د صرف بازپرداخت بدهی های دولت 
به صندوق توسعه ملی ش��ود.رئيس کميته انرژی 
کميس��يون تلفيق بودجه در ادامه تصريح کرد: در 
نهايت جمع بندی کميسيون بر اين شد که دولت 
روی مناب��ع حاصل از فروش باالت��ر از يک ميليون 
بشکه نفت در روز نمی تواند حساب باز کند چرا که 
بيش از آن يا سهم صندوق توسعه ملی است يا سهم 
باز پرداخت بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی 
اس��ت که در سال 1400 سر رسيد آن فرا می رسد.

وی در ادامه تاکيد کرد: عمال دولت می تواند در سال 
1400 روی منابع حاص��ل از صادرات يک ميليون 
بشکه نفت در روز حساب باز کند. کميسيون تلفيق 
راه دولت را برای صادرات نفت تا سقف 5/1 ميليون 
بشکه نفت در روز را باز گذاشته است که دولت تالش 
خود را کند در سال آينده که 5 ماه آن دولت دوازدهم 
برقرار اس��ت و 7 ماه آن را دولت سيزدهم بر سرکار 
می آيد به طور ميانگين بتواند 5/1 ميليون بشکه در 
روز نفت صادر کند و مجلس به عنوان مانع صادرات 
بيشتر دولت تلقی و معرفی نشود.وی در پايان افزود: 
امروز کميس��يون تلفيق در بررسی چارچوب های 
کلی بودجه 1400 ، با تصويب کاهش سقف فروش 
نفت از ۲.۳ ميليون به 1.5 ميليون، 800 هزار بشکه 
در روز وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد و پس 
از آن هم به دولت در تبصره يک حکم کرد تا منابع 
حاصل از فروش مازاد بر يک ميليون بشکه در روز را 
به صندوق توسعه ملی واريز نمايد و اجازه برداشت 

نداشته باشد.

سياست

واكسيناسيون با اولويت
كادر درمان آغاز مي شود

رييس جمه��ور گفت: دولت اميدوار اس��ت با اقدامات 
انجام گرفت��ه، در كنار پيگيري مجدان��ه براي توليد 
داخلي واكس��ن، در هفته هاي آينده با خريد واكسن 
از ش��ركت هاي مختلف و انتقال آن به داخل كش��ور، 
واكسيناسيون بر اس��اس اولويت  بندي و جدول آماده 
شده از جامعه هدف در كش��ور با اولويت كادر درماني 
و س��المندان آغاز شود.در جلس��ه روز يكشنبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت كه به رياست حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني برگزار شد، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزي از فعاليت ها و 
اقدامات انجام گرفته در تامين منابع و خريد واكسن كرونا 
از توليدكنندگان مختلف در خارج از كشور، گزارش  هايي 
ارايه كردند.رييس جمهور با تاكيد بر لزوم تس��ريع در 
اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته در اين زمينه تصريح 
كرد: بانك مركزي، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و 
بودجه بايد در كنار وزارت بهداشت كه مسوول دقت هاي 
الزم كارشناسي است، به گونه  اي برنامه ريزي كنند كه 
خريد و انتقال واكسن به كش��ور سريع  تر به سرانجام 
برسد.رييس جمهور در بخش ديگري از اين جلسه با 
اشاره به تجارب به دست آمده از خالل سه سال مقابله با 
جنگ تحميلي اقتصادي گفت: دولت با تكيه بر تجارب 
به دست آمده از ايستادگي در برابر اين جنگ تمام عيار و 
خنثي سازي تحريم هاي غيرانساني، بودجه سال آينده 
كشور را با هدف توس��عه اقتصادي و نيز حمايت موثر 
معيشتي از مردم، تنظيم كرده است.روحاني اضافه كرد: 
وضعيت و شرايط اقتصادي كشور اقتضا مي كند كه با 
لحاظ تمامي الزامات، نيازها و داشته هاي كشور، افقي 
اميدواركننده و آرامش  زا در توسعه اقتصادي و معيشت 
و مردم بايد اثرات مثبت آن را در زندگي خود احساس 
كنند. به همين دليل بايد از هر گونه تصميمي كه منجر 
به فش��ار مضاعف اقتصادي به معيشت مردم و اقتصاد 
كشور شود، پذيرفته نخواهد بود.رييس جمهور تاكيد 
كرد: ميزان درآمدهاي مالياتي و يا درآمدهاي حاصل از 
صدور نفت و فراورده ها، در بودجه پيشنهادي بر مبناي 
پيش بيني روند اقتصادي كشور در سال آينده به صورت 
واقع بينانه و با تاكيد بر توان اقتصادي و استيفاي حقوق 

كشور تنظيم شده است.

دولت دوركاري حداكثري
را برگرداند

يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به آلودگي هواي تهران در توصيه اي از 
دولت خواس��ت كه دوركاري حداكثري را اعمال كند.
محمدعلي محس��ني بندپي اظهار كرد: برهيچ فردي 
پوشيده نيست كه آلودگي هواي تهران عوارض جدي و 
مشكالت تنفسي به دنبال خواهد داشت. ساالنه به دليل 
آلودگي هوا تعداد افراد زيادي با زمينه بيماري تنفسي را 
از دس��ت مي داديم. هر سال وقتي شاخص آلودگي هوا 
به مرحله  خطرناكي مي رسيد در ابتدا تالش مي شد كه 
با هشدارهايي افراد آسيب پذيرتر همچون افراد مسن، 
كودكان و خانم هاي باردار را از ورود به فضاي آلوده پرهيز 
دهند و آنها را براي ماندن در منزل ترغيب كنند. وقتي كه 
سطح آلودگي هوا به وضعيت هشدار مي رسيد كل شهر 
تعطيل مي شد.وي ادامه داد: امسال به دليل كرونا، موضوع 
آلودگي هوا بايد جدي تر مورد توجه قرار گيرد چون برخي 
بعد از ابتال به كرونا دچار بيماري ريوي شده و آنها نسبت 
به افراد عادي بيش��تر در معرض خطر هستند. پس به 
ستاد ملي مبارزه با كرونا و استانداري تهران اين توصيه 
را مي كنم كه بيشتر از قبل اولويت خود را براي سالمتي 
مردم قرار دهد. اگر شاخص استاندارد آلودگي هوا از حد 
معمولي گذشت بايد تمامي تالششان را به كار گيرند تا 
سالمتي حفظ شود و وضعيت بهتر مديريت گردد.اين 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به تجربه اعمال محدوديت ها و به دنبال آن كاهش 
ميزان مرگ و مير و مبتاليان به كرونا اظهار كرد: بعد از 
گذشت يك ماه و نيم آمار فوتي هاي كرونا به حدود 110 
نفر رسيد يعني بدون صرف هزينه هنگفت براي واكسن 
كرونا و تنها با حفظ پروتكل هاي پيشگيري، فاصله گذاري 
اجتماعي و پرهيز مردم از سفرها و تجمعات غيرضرور در 
كنار استفاده اجباري از ماسك و محلول هاي ضدعفوني 
كننده توانستيم ميزان فوتي ها را تا يك پنجم يعني 80 
درصد كاهش دهيم يعني از ح��دود 500 نفر فوتي به 
حدود 100 فوتي رسيديم اين يعني با اعمال حاكميت 
و رفتارهاي سختگيرانه مي توان حتي به نتيجه موثرتر از 

تزريق واكسن دست پيدا كرد.

بودجه كسري دارد يا بحران ها امان نمي دهند؟

دولتوبحرانبدهيها

سه سناريوي  كميسيون تلفيق براي دالر در بودجه 1400

  17500 تومان  مبناي محاسبه ارز در بودجه
ماجراي نرخ دالر 17500توماني از چند روز قبل در برخي 
محافل مشورتي مطرح شده بود اما اين پيشنهاد به قدري 
دور از ذهن بود كه بعيد به نظر مي رس��يد به اين زودي ها 
در كميسيون تلفيق جدي شود.بر اساس اخباري كه از 
كميسيون تلفيق به گوش مي رسد، سه سناريو و پيشنهاد 
اصلي در كميسيون تلفيق مطرح است كه احتماالً يكي از 
همين سناريوها در تلفيق تصويب شود.فصل مشترك اين 
۳ سناريو، افزايش نرخ ارز محاسباتي بودجه به 17500 
تومان بر مبناي تك نرخي ش��دن ارز و احتمااًل حذف ارز 
4۲00توماني، افزايش درآمدهاي نفتي بودجه از ۲00هزار 
ميليارد تومان پيشنهادي دولت به حدود ۲80هزار ميليارد 
تومان، دوسقفي ش��دن بودجه بر اساس نيمه اول و دوم 
سال، افزايش درآمد مالياتي از ۶0هزار تا ۲50هزار ميليارد 
تومان و افزايش س��قف بودجه عموم��ي دولت به باالي 
1000 هزار ميليارد تومان اس��ت.نكته مهمي كه بايد به 
آن توجه داشته باشيم اينكه در صورت تثبيت و تصويب 
نهايي نرخ محاسباتي دالر 17500توماني )در مجلس و 
شوراي نگهبان( عماًل شاهد افزايش ۳00درصدي نرخ 
ارز دولتي كه هم اكنون 4۲00 تومان است، خواهيم بود 
و نرخ ارز محاسباتي 11500توماني كه دولت پيشنهاد 

كرده بود، با رشد 5۲درصدي مواجه مي شود.

   چ�را دالر 17500تومان�ي ت�ورم را تش�ديد 
مي كند؟

هرچند با وجود برخي مشكالت، جوسازيهاي جدي در 
يكي دو سال اخير حول وحوش ارز ترجيحي ايجاد شده 
است، اما اين افزايش ناگهاني در ارز وارداتي اقالمي مثل 
ذرت و كنجاله به عنوان خوراك دام و طيور، جداي از آثار 
تورمي به طور حتم تبعات جدي در تأمين معيشت حداقلي 
بسياري از اقشار مردم ايجاد خواهد كرد.اين در حالي است 
كه افزايش مبناي محاسباتي ارز به 17500 تومان از آن 
جهت كه “بانك مركزي دالرهاي نفتي را در دس��ترس 
خود ندارد و بايد ب��راي پرداخت بودجه نفتي، معادل آن 
ريال جديد خلق كند و در اختيار دولت قرار دهد كه باعث 
افزايش پايه پولي مي شود “، خود باعث رشد بيشتر پايه 
پولي و نقدينگي و تورم بيشتر خواهد شد.ضمن اينكه با 
مبنا قرار گرفتن عدد 17500 تومان براي ارز در بودجه، 
نه تنها ميزان درآمد نفتي در بودجه كاهش نمي يابد بلكه 
شاهد رشد حداقل 80هزار ميليارد توماني درآمد نفت در 
بودجه خواهيم بود كه به نظر مي رسد با بحث اصالح ساختار 
بودجه خيلي همخواني ندارد.حسينعلي حاجي دليگاني 
در گفت وگو با خبرنگار تسنيم، در خصوص مخاطرات اين 
تصميم كميسيون تلفيق گفت: تفكر غالب در كميسيون 
اين است كه رانت هاي موجود در مسير واردات كاالهاي 
اساسي حذف و يارانه مربوطه در اختيار مردم قرار گيرد.وي 
در پاسخ به اين مطلب كه »خود شما از منتقدان نحوه توزيع 
و پرداخت يارانه ها )نقدي، معيشتي و...( بوديد و در بازديد 
ميداني رييس مجلس از بخش ه��اي جنوبي تهران هم 
مشخص شد وضعيت پرداخت يارانه ها )به خصوص يارانه 
جديد و يارانه بنزيني( به اقشار محروم بسيار فاجعه آميز 
است«، گفت: به هرحال بانك هاي اطالعاتي در وزارت رفاه 
وجود دارد و اين چالش ه��ا از عدم كاركرد صحيح دولت 
نشات گرفته اس��ت.همانطور كه اشاره شد شواهد نشان 

مي دهد سرمنشأ اين پيشنهادها به جلسه اخير كميسيون 
بازنمي گ��ردد و از چند روز قبل در محافل كارشناس��ي 
كليات پيش��نهادات مذكور از جمله تك نرخي شدن ارز 
در نرخ 17500 تومان، مطرح شده بود.با توجه به جدي 
شدن موضوع افزايش نرخ ارز )هنوز مرحله تأييد در صحن 
علني مجلس و شوراي نگهبان باقي مانده است( در ادامه 
ساير مفاد مجموعه پيشنهادهاي بودجه اي اخير كه در 
همان محافل كارشناسي مطرح شده است و احتمال دارد 

در كميسيون تلفيق نيز طرح گردد، مرور خواهيم كرد.
    سناريوي اول/ افزايش منابع نفتي و مالياتي بدون 

كاهش هزينه هاي جاري
1- به عن��وان يكي از س��ناريوهاي تصوي��ب بودجه در 
كميس��يون تلفيق تأكيد ش��ده اس��ت، ب��دون كاهش 
هزينه هاي جاري، درآمدهاي مالياتي با 100 درصد رشد، 
حدود ۲50هزار ميليارد توم��ان افزايش يابد و به حدود 

500هزار ميليارد تومان، تغيير كند.
۲- در سناريوهاي دوس��قفي، درآمد نفت نيز مجموعًا 
80هزار ميليارد تومان نسبت به رقم پيشنهادي ۲00هزار 
ميليارد توماني دولت افزايش مي يابد، در قسمت واگذاري 
دارايي هاي مالي يك كاهش جزئي لحاظ مي ش��ود و در 
مجموع سقف منابع بودجه به بيش از 1150هزار ميليارد 

تومان خواهد رسيد.
اين در حالي است كه سقف بودجه پيشنهادي در اليحه 

دولت 894هزار ميليارد تومان بوده است.
۳- در قس��مت مصارف نيز 1۶0هزار ميليارد تومان در 
قسمت اصالحات صندوق توسعه ملي لحاظ و به صورت 
مشخص بيش از 150هزار ميليارد تومان نيز بودجه عمراني 
جديد تعريف خواهد ش��د. نكته جال��ب توجه اينكه در 

سناريوي اول به هيچ عنوان به مساله انتشار اوراق و فروش 
95هزار ميليارد تومان سهام با توجه به وضعيت نامطلوب 
و بي ثبات بازار سرمايه توجه نش��ده است، در واقع وقتي 
عرضه هاي اخير وزارت اقتصاد و وزارت نفت در بازار سهام 
بدون مشتري مانده تا جايي كه سهام دولت به صورت رد 
ديون به بانك ها واگذار شده است، چطور مي توان انتظار 
داشت كه همين روند فروش گسترده سهام در سال آتي 

نيز )حتي به صورت حداقلي( پياده شود؟
پيگيري ها از برخي نمايندگان عضو كميسيون تلفيق نيز 
تأييد مي كند كه هيچ بحث جدي درخصوص اوراق و سهام 
وجود ندارد و تغييرات اساسي پيرامون نرخ ارز، فروش نفت 

و درآمدهاي مالياتي است.
    س�ناريوي دوم/ كاهش ۱۰۰هزارميلياردتوماني 

هزينه ها
در سناريوي دوم نيز تأكيد شده است كه بودجه دوسقفي 
خواهد بود، ن��رخ ارز 17500 تومان لحاظ ش��ود اما در 
نهايت 100هزار ميليارد تومان از هزينه هاي س��ناريوي 

اول كاهش يابد.
1- بر اين اس��اس، درآمدهاي مالياتي 100هزار ميليارد 
تومان رشد خواهد كرد و به ۳۲5هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد. درآمدهاي گمركي ناشي از تغيير نرخ محاسباتي از 
۲۳هزار ميليارد تومان )با 40هزار ميليارد تومان افزايش( 

به ۶۳هزار ميليارد تومان رشد خواهد كرد.
۲- در ح��وزه درآمدهاي نفت��ي واگ��ذاري دارايي هاي 
سرمايه اي افزايش منابع 10۳هزار ميلياردي پيش بيني 
شده است و در نتيجه جمع منابع عمومي بيش از ۲00هزار 
ميليارد تومان افزايش خواهد يافت و بالغ بر 1000 هزار 

ميليارد تومان خواهد شد.

۳- در س��مت مصارف نيز هزينه ها به صورت س��رجمع 
حدود ۶0هزار ميليارد تومان رش��د خواه��د كرد )اما در 
مجموع سرفصل هاي جبران خدمات كاركنان دولت و رفاه 
اجتماعي و خريد كاال و خدمات حدود 100 هزار ميليارد 
كاهش يافته است( هرچند اصالحات تبصره 4 و مصارف 
جديد معيشت و مصارف جديد سالمت اعمال خواهد شد.

4- در نهايت با افزايش 150هزار ميليارد توماني بودجه 
عمراني سرجمع مصارف به بيش از 1000 ميليارد تومان 

خواهد رسيد.
    سناريوي سوم/ كاستن از شدت افزايش ماليات 

و ادامه اوراق فروشي!
البته در سناريوي نهايي نيز افزايش ماليات ها محدود به 
۶0هزار ميليارد تومان خواهد بود اما با افزايش 40هزار 
ميليارد توماني درآمدهاي گمركي و درآمدهاي ناشي 
از مالكيت دولت در نهايت، سرفصل درآمدها 1۲0هزار 
ميليارد تومان رش��د خواهد كرد.در اين س��ناريو نيز با 
افزايش ۲0ه��زار ميليارد تومان فروش اوراق، در نهايت 
س��قف منابع همان عدد س��ناريوي قبل يعني حدود 
1050هزار ميليارد تومان خواهد بود. گفتني است، بن و 
پايه اصلي پيشنهادات اصالحي مطرح شده در كميسيون 
تلفيق بودجه مبتني بر حذف رانت است، چراكه در اين 
نگاه ريشه اصلي مشكالت اقتصادي بحث وابستگي به 
نفت و رانت خواري اس��ت، بر همين مبن��ا بر حذف ارز 
دولتي تأكيد و به س��مت تك نرخي شدن ارز در قيمتي 
مثل 17500 حركت ش��ده است ولي به هرحال به نظر 
مي رسد در شرايطي كه كشور بيش از هر زمان ديگري 
به آرامش در فضاي اقتصادي نياز دارد، اين تصميمات 
منجر به تهييج فضا و آماده شدن فعاالن اقتصادي براي 
مواجهه با نرخهاي باالتر ارز ش��ود.گفتني است، همين 
فرمول در خصوص خودرو نيز اخيراً پياده ش��د و نتيجه 
واضح آن افزايش غيرمنتظره قيمت خودروهاي داخلي 
بعد از رشد چشم گير چند ماه پيش و توقف چند هفته 
اخير بود.به هرحال با توجه به اينكه نرخ محاسباتي ارز 
ذكرشده در بسته پيش��نهادي )نرخ 17500 تومان( و 
درآمد 40هزار ميلياردي از محل افزايش نرخ محاسباتي 
حقوق و عوارض گمركي در كميس��يون تلفيق تأييد و 
تصويب شده است، هيچ بعيد نيست كه در روزهاي آتي 
ساير نكات مطرح شده در اين گزارش از جمله سه سناريو 
براي ماليات ها و مصارف بودجه نيز در كميسيون تلفيق 
يك به يك پياده شود.در خصوص سناريوهاي افزايش 
درآمدهاي مالياتي، با مطرح شدن اعدادي مثل رشد ۶0، 
100 و در نهايت ۲50هزار ميليارد توماني به نظر مي رسد 
تأكيد اصلي براي تحقق اين اعداد جديد روي بحث حذف 
معافيت هاي مالياتي و تعريف پايه هاي جديد باشد.بايد 
دقت كرد كه اين مساله موانع و چالش هاي خاص خود 
را به همراه دارد. بر اس��اس بودجه س��ال جاري قرار بود 
ماليات مشخصي از امالك و خودروهاي لوكس وصول 
شود اما هنوز آيين نامه هاي آنها نيز تدوين نشده است و 
احتمااًل چنين درآمدي اصاًل وصول نشود. اما در خصوص 
پيشنهادهايي در خصوص حذف معافيت ها يا افزايش 
ماليات ارزش افزوده و... مشخص نيست در اين سناريوها 
پيوست هاي مشخص فرهنگي، امنيتي، اجتماعي و... 

لحاظ شده است يا خير.

همتي: نرخ تسعير ۱۷۵۰۰ تومان را به صالح اقتصاد نمي دانم 
مبناي محاسباتي آن مشخص نيست

رييس كل بانك مركزي 
در واكنش ب��ه مصوبه 
تلفي��ق  كميس��يون 
درخصوص تعيين نرخ 
تسعير ارز با بيان اينكه 
رس��ميت دادن به نرخ 
تسعير 17500 تومان 
را ب��ه ص��الح اقتص��اد 

نمي دانم، گفت: مبناي محاس��باتي آن مشخص 
نيس��ت. به  گ��زارش تس��نيم عبدالناصر همتي 
درباره تصميم كميسيون تلفيق براي افزايش نرخ 
محاسباتي ارز در بودجه 1400 به 17500 تومان 
گفت: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت. براي همين در بحث هاي مربوط 
به اليحه بودجه در جلس��ات دول��ت در خصوص 
ن��رخ تس��عير درآمده��اي ارزي دولت )ناش��ي از 
صادرات نفت و ميعانات گازي( با حساسيت خاصي 

تصميم گيري شد.
همتي تاكيد كرد: تعيين ن��رخ 17500 تومان به 
ازاي هر دالر و رسميت دادن به اين نرخ تسعير ارز 

در بودج��ه را با توجه به 
توفيقات اخير در صدور 
نف��ت و فرآورده ه��اي 
نفتي و خنث��ي كردن 
تحريم هاي ج��اري از 
ي��ك طرف و ني��ز روند 
تح��والت و احتم��ال 
كاهش تحريم ها در سال 
آتي از طرف ديگر، به صالح اقتصاد كشور نمي دانم.

ريي��س كل بانك مركزي افزود: نكت��ه اي كه بايد 
توجه شود موضوع تأثير آن بر رشد پايه پولي است. 
ممكن است در ظاهر اين اقدام با كم كردن از ميزان 
صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه بشود 
ولي براس��اس تجربه كش��ور و رابطه مالي دولت و 
بان��ك مركزي، تاثي��ر آن در نقدينگي را نمي توان 

ناديده گرفت.
همتي تصريح كرد: به جاي باال بردن نرخ تس��عير 
ارز در بودجه كه مبناي محاسباتي آن نيز مشخص 
نشده است، بهتر است تالش مجموعه نظام به صدور 

نفت بيشتر كه حق مردم ايران است متمركز شود.

برش



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكشنبه در بازار آزاد ارز نرخ دالر به 25600 تومان 
رس��يد و در صرافي هاي بانكي دالر به 25 هزار و 5۷0 
تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي 
گذشته ۱50 تومان كاهش داشت. قيمت فروش يورو 
نيز باكاهش 50 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذشته به ۳۱ هزار و ۳00 تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر 2۴ هزار و 6۷0 تومان و قيمت خريد هر 
يورو نيز ۳0 هزار و ۴00 تومان اعالم ش��د.همچنين 
قيمت خريد دالر دربازار متشكله ارزي 25 هزار و ۳06 
تومان و قيمت ف��روش آن 25 هزار و 55۹ تومان بود.

عالوه براين نرخ خريد يورو در اين بازار ۳0 هزار و ۷۷۷ 
تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۸5 تومان معامله شد.

براس��اس اين گزارش در سامانه سنا در روز معامالتي 
گذشته )شنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۳0 هزار و 
۹5۳ تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت 2۴ 
هزار و ۹۳۸ تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه 
نيما نيز در روز ش��نبه گذشته، حواله يورو با ميانگين 
قيمت ۳۱ هزار و ۷۷۱ تومان فروخته و حواله دالر نيز به 
قيمت 25 هزار و 5۸۳ تومان ثبت شد.روزهاي گذشته 
روند حركت قيمت دالر، كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ 
دالر روند صعودي داشت و به بيش از ۳0 هزار تومان 

رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير نزولي به خود گرفت.

    افزايش ۱۳۰ هزار توماني قيمت  سكه 
در بازار طال نيز هر اونس طال ۱۸۹۸ دالر معامله شد و 
دالر در بازار آزاد به قيمت 25600 تومان اعالم شد در 
نتيجه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
)يكشنبه( با افزايش ۱۳0هزار توماني قيمت نسبت 
به روز گذش��ته ۱۱ ميليون و ۸50 هزار تومان معامله 
شد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قدي��م نيز در مقابل 
۱۱ ميليون و ۴00 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 200هزار تومان، ربع 
سكه چهار ميليون و ۱50 هزار تومان و سكه يك گرمي 
به دو ميليون و ۳۳0 هزار تومان مبادله ش��د.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۱55 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي پنج 
ميليون و پنج هزارتومان رسيد.اونس جهاني طال نيز 
به قيمت يك هزار و ۸۹۸ دالر و 50 سنت فروخته شد.

بررسي ها نشان مي دهد در هفته هاي گذشته قيمت 
سكه و طال متأثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان 
ارزي و س��ير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر بود.

همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت 
قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت بيشتر اونس 
جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند.

آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي در 
ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري 

براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد.

   ثبات در بازار ارز جهاني
ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها ثابت ماند شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معام��الت ديروز با 0.02 درصد 
كاهش نسبت به روز ش��نبه در سطح ۸۹.۸۹۷ واحد 
بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 
۱.۱2۳ دالر اعالم ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.22 درصد افزيش نسبت به روز قبل خود و به 
ازاي ۱.۳6۷ دالر مبادله شد. يورو 0.0۴ درصد پايين 
رفت و با ماندن در كانال ۱.2۱ به ۱.2۱۸ دالر رس��يد.

در معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.0۷ 
درصد افزايش به ۱0۳.065 ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.2۹۹ دالر مبادله 
ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.5۳2 يوآن 

چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، همانط��ور كه انتظار مي رفت روند 
افزايش اعمال فش��ار روي ش��ركت هاي چيني براي 
حضور در بازار سرمايه امريكا مجددا آغاز شده است و 
مقامات بورس نيويورك خبر از انجام مقدمات خارج 
كردن سه شركت از تابلوهاي معامالتي را كليد زده اند. 
اين سه شركت شامل چاينا تلكام، چاينا موبايل و چاينا 
يونيكام از طرف امريكا متهم به همكاري با ارتش چين 
شده اند. در طرف مقابل چين با هشدار نسبت به عواقب 
اين اقدامات گفته اس��ت چين از منافع شركت هاي 
چين��ي حمايت مي كند و حق پاس��خ را ب��راي خود 
محفوظ مي داند. پيش تر نيز حدود ۴۷ هزار اپليكيشن 

و بازي چيني توسط اپل حذف شده بود. 

   از تثبيت نرخ ارز تا منع خلق پول
مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره افت تورم نقطه اي در آذرماه و پيش بيني ادامه 
اين رون��د در ماه هاي آينده همچنين در س��ال آتي، 
گفت: وقتي نرخ تورمي را هدف گذاري مي كنيم بايد 
مقدمات الزم براي رس��يدن به آن را هم تامين كنيم. 
هدف گذاري افت تورم براي سال ۹۹ هم پيش بيني 
ش��ده بود، اما چون نتوانس��تيم مقدمات آن را فراهم 
كنيم نتوانس��تيم به آن هدف گذاري برسيم. مقدمه 
كاهش تورم منع خلق پول همچنين ثابت كردن نرخ 
ارز است كه اگر اين دو مولفه كنترل شود، شاهد افت 

تورم خواهيم بود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: مقدمه اول 
نزولي ش��دن نرخ تورم محدود كردن خلق پول بانك 
مركزي از منابع اس��ت كه بايد به شدت محدود شود 
يعني بايد برداشت از منابع ذخاير بانك مركزي توسط 
نظام بانكي محدود شود تا بانك ها نتوانند برداشتي از 

اين ذخاير داشته باشند.نكته دوم در ساماندهي تورم 
نرخ ارز است، يعني اگر نرخ ارز متغير باشد نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم تورم كاهش يابد. عماًل نرخ ارز اثر 
خود را بر شاخص توليد كننده وارد مي كند و شاخص 
توليد كنن��ده هم اثري روي ش��اخص مصرف كننده 
خواهد گذاش��ت و اين چرخه ادامه پيدا خواهد كرد.

مقدمه كاهش تورم منع خلق پول توسط بانك مركزي 
و ثابت كردن نرخ ارز است كه اگر اين دو مولفه كنترل 
ش��ود ش��اهد افت تورم خواهيم بود.عامل اصلي كه 
مي تواند مانع از كاهش تورم شود كسري بودجه دولت 
است. يعني اگر در سال آينده دولت دچار كسري بودجه 
ش��ود ناخودآگاه تورم افزايشي مي شود و اين كسري 
بودجه امروز در مجلس مورد بحث و بررسي قرار دارد.

    اولويت بندي در تخصيص منابع ارزي
مديريت ارزي دولت در سال آينده يكي از حساس ترين 
اموري است كه بايد دقيق و حساب شده باشد چرا كه 
امسال درآمد ارزي مناسبي نداشتيم و كرونا نيز مزيد 
بر علت شد تا اقتصاد بيش از پيش با چالش هاي متعدد 
درگير شود.حال به گفته كارشناسان، بايد براي سال 
آينده در مديريت ارزي واقع بينانه و شفاف عمل كرد و از 
همه مهم تر اينكه در تخصيص ارز براي تامين نيازهاي 
كشور اولويت بندي شود. حذف ارز ۴200 توماني نيز 
از خواسته هاي جدي بخش خصوصي و برخي مقامات 
دولتي است كه براي جلوگيري از هدررفت ارز و رانت 

و فساد بايد محقق شود.
سيد حسين سليمي كارشناس بانكي با اشاره به لزوم 
اعمال مديريت ارزي واقع بينانه در سال ۱۴00 بيان 
داشت: تخصيص ارز بايد با اولويت بندي همراه باشد.

سال آينده سال بسيار حساس و سرنوشت سازي براي 
اقتصاد ايران خواهد بود و موضوع مديريت ارزي بسيار 
سخت. در همين راستا بخش خصوصي همواره با ارز 
۴200 توماني مخالف اس��ت. اين در حالي است كه 
اكثر مقامات دولتي نيز به اين موضوع واقف هستند  در 
نتيجه اين نرخ ارز بايد در سال آينده از اقتصاد كشور 

حذف شود.
سيدحسين سليمي تصريح كرد: ما در شرايط تحريمي 
قرار داريم و با مشكل نقل و انتقال پول مواجه هستيم؛ 
بنابراين كار برگش��ت ارز براي صادركنندگان بسيار 
سخت است و عموما با تاخير انجام مي گيرد. فروش نفت 
به شدت كاهش يافته بنابراين بايد مديريت درستي از 

مصارف ارزي تعريف كرد.
وي با بيان اينكه تامين نيازهاي ارزي فقط مش��مول 
كاالهاي اساس��ي و ضروري نمي ش��ود، تاكيد كرد: 
توليدكننده نمي تواند منتظر بماند تا صادركننده ارز 
خود را بياورد. به گفته اين كارشناس اقتصادي، بايد 
نگاه واقع بينانه و شفاف به فروش نفت و ديگر روش هاي 
تامين ارز داشت تا بتوان مديريت درستي از وضعيت 
داشت. به طور كلي بايد تجديد نظر اساسي در سيستم 
ارزي مملكت صورت گيرد نه اينكه فعاالن اقتصادي 
را به آينده و عملكرد صادركنندگان حواله كنند . بانك 
مركزي بايد يك بار براي هميشه براي نيازهاي ارزي 
چاره انديش��ي كند كه نه فقط در محدوده كاالهاي 
اساسي خالصه مي شود، بلكه رشد اقتصادي به قطعات 

و ماشين آالت هم نياز دارد.
وي با اش��اره به اينكه در س��ال آينده بايد تخصيص 
ارز اولويت بندي درستي ش��ود، تصريح كرد: فعاالن 
اقتصادي به برجام و رييس جمهور جديد امريكا اميدوار 
هستند و تعيين تكليف اين موضوعات و البته فروش 
نفت ايران بس��ياري از ش��رايط مشخص خواهد شد. 
متاسفانه در حال حاضر در مضيقه ارزي قرار داريم و 
بايد از روش هاي بهينه براي حل اين مشكل استفاده 
كنيم كه يكي از آنها واردات در مقابل صادرات است كه 

به درستي تصميم گيري و اجرا شد

     مديريت هوشمند ارزي
از سوي ديگر، مديريت هوشمند ارزي بايد در دستور 
كار قرار گيرد. ايران در شرايط جنگ اقتصادي قرار 
دارد؛ بنابراين بايد براي س��ال ۱۴00 بهترين برنامه 

و مديريت را براي بخش ارزي كش��ور داشته باشد تا 
عالوه بر تامين نيازه��اي وارداتي، از هدررفت منابع 
كش��ور نيز جلوگيري ش��ود.دخل و خرج بايد با هم 
بخواند؛ بايد همتراز باش��د تا بتوان گام هاي درستي 
در مسير اهداف تعيين ش��ده برداشت. اين موضوع 
مي تواند از يك خانواده كوچك دو نفره شروع شود و 
به يك اقتصاد بزرگ در يك كش��ور نفتي ختم شود. 
كشوري كه تا چند سال گذشته سرشار از درآمدهاي 
نفتي بس��يار بود و اباي��ي از خرج كردن نداش��ت و 
نمي دانست كه اگر فقط به يك منبع درآمدي تكيه 
كند به طور قطع با كوچك ترين مش��كلي در آينده، 
دچار چالش هاي متعددي خواهد شد.ايران مصداق 
بارز همين داس��تان است چرا كه س��ال ها با فروش 
نف��ت و بعضا ارزهاي حاصل از ص��ادرات غيرنفتي و 
پرداخت هاي مالياتي به درآمدهايي رسيد كه بدون 
مديريت هوشمندانه، بسيار پايين تر از هزينه هايش 
قرار گرفت و حاال كه اي��ن درآمدها به دليل كاهش 
ش��ديد صادرات نفت ناشي از تحريم ها كمتر شده با 
مشكالت عديده اي روبه رو است. در اين شرايط است 
كه بايد مديريت دقيق و درست از مصارف ارزي وجود 
داشته باشد و مانند سال هاي نه چندان دور، علنا اجازه 
هدررفت منابع ارزي كشور را نداد بلكه براي دالر به 

دالر آن برنامه ريزي كرد.
سال ۹۷ كه ارز ۴200 توماني وارد اقتصاد كشور شد و 
قرار بود ارز به سمت تك نرخي پيش برود، كسي گمان 
نمي كرد كه ميلياردها دالر ارز به طرق مختلف از جيب 
ملت برود و براي وارداتي صرف شود كه يا كااليش به 
كشور وارد نشد يا آن كااليي كه ثبت شده بود، نيامد. 
اما به مرور نس��بت به اين موضوع هشدارهايي داده و 
تبعات اين تصميم گوشزد شد كه در نهايت از فهرست 
كاالهايي كه ارز ۴200 توماني مي گرفتند كم و به چند 

قلم كاالي اساسي محدود شد.
البته هنوز هم بسياري از كارشناس��ان بر اين باورند 
كه ارز ۴200 توماني بايد به طور كلي از اقتصاد ايران 
حذف شود چرا كه نوعي رانت محسوب مي شود كه جز 
هدررفت منابع ارزي كشور عايدي ديگري ندارد. اين 
در حالي است كه به گفته عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي ايران، حتي برخي كاالها كه با ارز ۴200 
توماني هم وارد كشور ش��دند با همان قيمت در بازار 
عرضه نمي شوند و با قيمت باالتري به فروش مي رسند.

به هر ح��ال بايد پذيرف��ت ايران در ش��رايط جنگ 
اقتصادي ق��رار دارد بنابراين بايد براي س��ال ۱۴00 
بهترين برنامه و مديريت را براي بخش ارزي كش��ور 
داشته باش��د تا ضمن جلوگيري از هدررفت سرمايه 
كش��ور، براي روز مبادا نيز آماده باشد. در اين شرايط 
مديريت منابع و مصارف ارزي ضرورتي اجتناب ناپذير 
اس��ت كه مي توان با كنترل واردات و اولويت بندي در 
تخصيص ارز و ح��ذف ارز ۴200 توماني و حركت به 
سمت تك نرخي شدن ارز، شرايط بهتر را براي اقتصاد 
رقم زد.از سوي ديگر بايد از سياست ها و تصميم هايي 
مانند واردات بدون انتقال ارز پرهيز كرد چرا كه به سود 

اقتصاد نبوده و ضررآفرين خواه��د بود. در نتيجه در 
شرايط تحريم و محدوديت هاي بين المللي، دولت بايد 
نظارت خود بر مبادالت تجاري را افزايش داده و منشأ 
تامين ارز را مشخص كند. درست همان كاري كه در 
اين مدت بانك مركزي انجام داد و اجازه خروج سرمايه 
از كش��ور را نداد. در اين مدت هجمه هاي بسياري به 
بانك مركزي نسبت به عدم تخصيص ارز براي ترخيص 
كاالهاي مانده در گمرك وارد مي شد، اما اصل ماجرا 
اين بود كه بيش��تر اين كاالها جزو كاالهاي ممنوعه 
وارداتي بودند كه يا قب��ل از تعيين تكليف ارزي وارد 
شده بودند يا تكليف ثبت سفارش آن مشخص نبود، 
اما تصميم داشتند با فشار بر سيستم مالي كشور، سود 
خود را ببرند. هرچند اولويت بندي در تخصيص ارز با 
وزارت صمت است و بانك مركزي فقط ارز مورد نياز را 
تامين مي كند، اما به هر حال در مديريت ارزي در حد 

توان هوشمندانه اقدام كرد.

   بان�ك مركزي سياس�ت ن�رخ موث�ر ارز را 
دنبال كند

مصطفي صفاري كارشناس مسائل اقتصادي گفت: 
بانك مركزي عالوه بر اينكه بايد سياس��ت نرخ موثر 
ارز را به كار گيرد، بايد اجازه دهد تا نرخ ارز با توجه به 
تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تغيير كند.معموال 
۳ بخش واردكنندگان )اعم از رس��مي و غيررسمي(، 
خروج سرمايه و انگيزه سوداگري يا همان سفته بازي 
در بازار ايجاد تقاضا مي كنند و بخش عرضه نيز عموما 
از س��وي صادركنندگان به ويژه صادرات نفت توسط 
دولت و در حال حاضر هم پتروشيمي و فوالد همچنين 
ورود سرمايه در قالب سرمايه گذاري خارجي مستقيم 

و غيرمستقيم تامين مي شود.
عرضه و تقاضا نقش تعيين كننده اي در بازارها و اقتصاد 
دارند، در بخش سوداگري و سفته بازي در بازار برخي 
افراد با توجه به نوس��انات قيمت سرمايه خود را به ارز 
تبديل مي كنند و از س��ود حاصل از آن بهره مي برند 
كه باعث بهم ريختگي بيشتر بازار خواهد شد.در حال 
حاضر چندين نرخ ارز داريم. از نرخ رسمي و نرخ بازار 
آزاد گرفته تا ارز )PPP( يا قدرت خريد و نرخ موثر ارز 
كه از ديدگاه من به نظر مي رسد بانك مركزي بايد مورد 
آخر را دنبال كند و در سياست گذاري ارزي خود مدنظر 
قرارده��د. ارز )PPP( در واقع بر مبناي قدرت خريد و 

سبد كاالي خانوار و هزينه آن تعيين مي شود.
نرخ موثر ارز سبدي از ارزهاست كه نشان مي دهد با چه 
كشورهايي شريك هستيم و تراز تجاري چقدر است 
و براساس آن نرخ تعيين خواهد شد. با اين سياست تا 
هميشه شاهد رقابت پذيري در اقتصاد هستيم چرا كه 
اين نرخ به عنوان يكي از مهم ترين عوامل رقابت پذيري 
بين المللي شناخته مي ش��ود. بانك مركزي عالوه بر 
اينكه بايد سياس��ت نرخ موثر ارز را به كار گيرد، بايد 
اجازه دهد تا نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلي و 
خارجي تغيير كند. با افزايش نرخ موثر ارز رقابت پذيري 

صادراتي كشور هم باال مي رود. 

خبراخبار

ويژه
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بيت كوين
طالي ديجيتال ۳۰ هزار دالري

به گزارش سي ان بي س��ي، صعودهاي پي درپي و 
خيره كننده بيت كوين كماكان ادامه دارد و با ورود 
تقاضاهاي جديد به بازار، اين ارز براي نخستين بار 
به كانال ۳2 هزار دالر نيز وارد شد. در روزهاي اخير 
بيت كوين با ادامه ركوردش��كني به م��رز ۳0 هزار 
دالر رسيد.به گزارش راش��اتودي، بزرگ ترين ارز 
رمزنگاري شده در جهان، بيت كوين، پس از چهار 
برابر شدن ارزش طي ۱2 ماه گذشته، در دومين روز 
سال جديد ركورد جديدي را در 2۹۸۴۸ دالر ثبت 
كرد.بر اس��اس رديابي داده هاي كوين دسك: اين 
ارز مجازي در 2۴ س��اعت گذشته حدود دو درصد 
اضافه شده اس��ت و در مرز ۳0000 دالر قرار دارد.

اين ارز رمزنگاري ش��ده در سال گذشته با كمتر از 
۷000 دالر آغاز ش��د و در ماه مارس، قبل از شروع 
روند صعودي فعلي، به زير 5000 دالر سقوط كرد. 
اندكي پس از اعالم پشتيباني PayPal از بيت كوين 
و ارزهاي رمزپايه، بيشترين سود در چند ماه گذشته 
مشاهده شد. در دسامبر، اين توكن تقريبا 50 درصد 
افزايش يافت كه بزرگ ترين پيشرفت ماهانه خود از 
سال 20۱۹ است.اين روند صعودي با توجه به عالقه 
روزافزون سرمايه گذاران صورت گرفت و برخي آن را 
به عنوان حفاظي در برابر تضعيف دالر ارزيابي كردند. 
همچنين به عنوان نوعي طالي ديجيتال تبليغ شده 
است، در حالي كه استنلي دراكن ميلر، سرمايه گذار 
بزرگ، اظهار داشت كه انتظار دارد اين توكن بهتر از 
موقعيتش به عنوان دارايي امن كار كند.با اين حال، 
افراد مش��كوك هنوز هم مي گويند كه ارز رمزپايه 
داراي ماهي��ت گمان اس��ت، در حالي كه اقدامات 
نظارتي مي تواند نگراني اصل��ي بازار رمزنگاري در 
س��ال جاري باش��د. چنين اقدامات نظارتي باعث 
كاهش قيمت يكي از ارزهاي رمزنگاري شده اصلي، 
يعني ريپل، در پايان س��ال 2020 شد. كميسيون 
بورس و اوراق بهادار )SEC( در اياالت متحده در ماه 
دسامبر از اين شركت براي وادار كردن به مبادالت 
جهت حذف اين توكن و فروش گسترده آن شكايت 
كرد.محبوب ترين ارز ديجيتالي جهان وارد كانال 
۳2 هزار دالري شد. بازدهي هفتگي محبوب ترين 
ارز ديجيتالي جهان به مثبت 2۷.۳2 درصد رسيده 
است. طي 2۴ ساعت گذش��ته بيت كوين با ثبت 
صع��ود ۹.2۳ درصدي به ۳2 ه��زار و ۴۹.۸۳ دالر 
رسيد. باالترين ركورد ثبت شده ارزش بيت كوين 
مربوط به روز دوم ژانويه سال 202۱ بوده كه در آن 
اين ارز به قيمت ۳2 هزار و ۱6۹ دالر رسيد. ركورد 
قبلي اين ارز مربوط به روز يكم ژانويه سال 202۱ 
بوده كه در آن اين ارز به قيمت 2۹ هزار و ۳۹۱.۳0 
دالر رسيد.بيت كوين س��ال قبل را رويايي سپري 
كرد و ارزش آن نس��بت به ابتداي سال قبل حدود 
۱.۹ برابر افزايش يافته است. ارزش بازار بيت كوين 
در حال حاضر بيش از حدود 550 ميليارد دالر است.

پتر شف- كارشناس ارزهاي ديجيتالي گفت: حدود 
۷0 درصد كل سهم بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوين است و اين بدان معناست كه هر تغيير و 
تحولي در قيمت بيت كوين روي قيمت ساير ارزهاي 
ديجيتالي نيز تاثير مستقيمي خواهد داشت. شاهد 
بوديم كه 2020 براي ارزهاي ديجيتالي فراموش 
نش��دني و پر از دس��تاوردهاي بزرگ بود.  برخي از 
معامله گران معتقدند بيت كوين پتانسيل شكستن 
سقف ۱00 هزار دالري را نيز در طوالني مدت دارد. 
بيت كوين ۱2 س��ال پيش توسط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

200۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت.

 نقره پربازده ترين 
دارايي سال ۲۰۲۰

نفت كمترين و نقره بيشترين بازده را در بين دارايي هاي 
مختلف داشته اند. به گزارش ويژوال كپيتاليست، سال 
گذش��ته يكي از پرنوسان ترين س��ال هاي ثبت شده 
بازارهاي مالي در قرن معاصر بود. به دليل شيوع كرونا 
و اخالل ج��دي در فعاليت هاي اقتص��ادي و تجاري، 
بورس ها در سراس��ر جهان روزهاي سختي را سپري 
كردند. با توجه به اجرايي شدن بسته حمايتي جديد در 
امريكا و شيوع واكسيناسيون سراسري در كشورهاي 
مختلف، انتظار مي رود امس��ال براي بازارهاي جهاني 
سال بهتري باشد.در ادامه بازدهي دارايي هاي مختلف 
در س��ال 2020 آمده اس��ت. مالك محاسبه بازدهي 
دارايي ها، نوسانات قيمتي آنها در سال 2020 با قيمت 
دالر و بورس نيويورك كه به عنوان بورس اس��تاندارد 
جهان شناخته مي شود، بوده اس��ت. ۱- نقره؛ ميزان 
بازدهي ثبت شده در سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: 
مثبت ۴۷.۴ درصد2- طال ميزان بازدهي ثبت شده در 
سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: مثبت 2۴.6 درصد۳- 
سبد سهام ش��ركت هاي كوچك موفق در بورس وال 
استريت ميزان بازدهي ثبت ش��ده در سال 2020 بر 
پايه قيمتي دالري: مثبت ۱۸.5 درصد ۴- شركت هاي 
بزرگ وال اس��تريت ميزان بازدهي ثبت شده در سال 
2020 بر پايه قيمت��ي دالري: مثبت ۱5.5 درصد 5- 
شركت هاي بزرگ در بازارهاي نوظهور ميزان بازدهي 
ثبت شده در سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: مثبت 
۱۴.6 درصد 6- شركت هاي بزرگ بازار شرق آسيا ميزان 
بازدهي ثبت شده در سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: 
مثبت 5.۱ درص��د ۷- اوراق قرضه وزارت خزانه داري 
امريكا ميزان بازدهي ثبت شده در سال 2020 بر پايه 
قيمتي دالري: مثبت ۳.6 درصد ۸- شركت هاي بزرگ 
بورس كانادا ميزان بازدهي ثبت شده در سال 2020 بر 
پايه قيمتي دالري: مثبت 2.۸ درصدبدترين عملكردها 
نيز مربوط به نفت خام بوده است. ۱- نفت خام ميزان 
بازدهي ثبت شده در سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: 
منفي 2۱.5 درصد2- اوراق مسكن امريكا ميزان بازدهي 
ثبت شده در سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: منفي 
۸.۴ درصد ۳- دالر امريكا ميزان بازدهي ثبت شده در 

سال 2020 بر پايه قيمتي دالري: منفي 6.۸ درصد.

درج كد يكتا روي همه چك ها
از اين پس همه چك هاي صادره توس��ط بانك ها 
»كد يكتا« خواهند داش��ت. قان��ون اصالح قانون 
صدور چك مصوب س��ال ۱۳۹۷ كه اجرايي شدن 
آن به تدريج آغاز مي ش��ود، تاكيد دارد كه هر برگه 
چك بايد با كد يكتا صادر شود .بر اين اساس صدور 
و ارايه دسته چك به متقاضيان واجد شرايط صرفا 
از طريق سامانه صياد عملياتي خواهد بود و اعطاي 
دسته چك به مشتريان خارج از اين سامانه ممنوع 
است. استعالم وضعيت اعتباري چك صيادي نيز از 
https: //www.cbi.طريق اين نشاني اينترنتي

ir/EstelamSayad/1989.aspx در سايت 
بانك مركزي قابل انجام است.

با اجراي طرح 100-300 در اصفهان

مديرآبفا نايين اعالم كرد: با اجراي طرح ۱00-۳00 در 
اين شهرستان، ۸۳ روستا از آب شرب سالم و بهداشتي 
برخوردار مي شوند، بر مبناي اين طرح مقرر گرديد ۳00 
كيلومتر شبكه آب در ۱00 روز در سطح استان بازسازي و 
اجرا گردد. حسن ميري با اشاره به روستاهايي كه با اجراي 
اين طرح از آب شرب پايدار بهره مند مي شوند اعالم كرد: 
با اجراي اين طرح 5۳ روس��تا در منطقه الي سياه، 2۴ 
روستا در منطقه كوهستان – بهارستان، 5 روستا در پاي 
كوه و روستاي چوپانان از آب شرب پايدار سالم و بهداشتي 
برخوردار مي ش��وند.وي طول شبكه توزيع آب شرب در 
روستاهاي نايين را ۱26 كيلومتر اعالم كرد و اظهار داشت: 
به منظورآبرساني پايدار به روستاها در طرح ۳00-۱00 
مقرر گرديد 26 كيلومتر خط انتقال اجرا شود كه تاكنون 
۱۸ كيلومتر آن عملياتي شده است.مدير آبفا نايين با بيان 
اينكه براي تامين آب ش��رب پايدار اين روستاها احداث 
۳ مخزن، ۳ باب ايس��تگاه پمپاژ و ۳ باب ايستگاه كلر زن 
در دس��تور كار قرار گرفت اظهار داش��ت: اكنون مخزن 
هزار و 500 مترمكعبي منطقه كوهستان -بهارستان به 
پيشرفت فيزيكي ۸5 درصدي رس��يده و 2 باب مخرن 
500 مترمكعبي الي سياه تكميل شده است.وي ادامه 
داد: احداث 2 باب ايستگاه پمپاژ و 2 باب ايستگاه كلر زن 
منطقه الي سياه پيش��رفت ۴0 درصدي و نيز احداث 2 
باب ايستگاه پمپاژ و 2 باب ايستگاه كلر زن كوهستان- 
بهارستان پيشرفت ۷0 درصدي را حاصل نموده است.

ميري با اشاره به انشعابات آب واگذار شده به روستاييان در 
شهرستان نايين خاطرنشان كرد: در حال حاضر 5 هزار 
و ۳00 انشعاب آب به مشتركين در روستاها واگذار شده 
است و پيش بيني مي گردد با اجراي طرح ۱00-۳00 اين 
رقم به5 هزار و ۷00 انشعاب افزايش يابد.مدير آبفا نايين به 
منابع آبي در روستاها پرداخت و اظهار داشت: هم اكنون 
2۹ روستا درشهرستان نايين از طرح آبرساني اصفهان 
بزرگ بهره مند هستند اين درحالي است كه با استفاده 
از منابع داخلي مانند 2 رشته قنات، ۷ رشته چشمه و 5۳ 
حلقه چاه آب شرب مورد نياز روستاييان تامين مي شود.

وي ميزان هدررفت آب را در روستاها ۳۳ درصد اعالم كرد و 
گفت: با يكپارچه سازي شركت هاي آبفا شهري و روستايي 
با استفاده از دستگاه نشت ياب توانستيم از هدررفت ۳.5 
ليتر آب در ثانيه در روستاهاي نايين جلوگيري نماييم.

مديرآبفا نايين اعالم كرد: از ابتدي سال تا كنون با اصالح 
شبكه فرسوده، زون بندي شبكه آب و احداث حوضچه 
فشارشكن ش��اهد كاهش 20 درصدي حوادث نسبت 

به مدت مشابه سال قبل در روستاهاي منطقه بوده ايم.

مقابله با تحريم  و فشارهاي 
ارزي و ريالي در بودجه 

جبار كوچكي نژاد نماينده مجلس درباره شرايط جنگ 
اقتصادي ايران و تنظيم راهبرد درست مقابله با آن توسط 
دول��ت و مجلس، اظهار كرد: امروز كش��ور با يك جنگ 
اقتصادي بي سابقه و همه جانبه اي روبه رو است، يعني در 
هيچ مقطع تاريخي نبوده كه كشور بدين صورت مورد 
هجوم دشمن قرار گيرد.امروز جنگ به سمت معيشت 
و اقتصاد كش��ور رفته و تمام اركان كشور را مورد هدف 
قرار داده و ش��ديدترين فش��ارها بر كشور تحميل شده 
است. بودجه كشور بايد به نحوي نوشته شود تا تحريم ها 
نتوانند اثري روي مس��ائل اقتصادي و معيشتي بگذارد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبري درباره رفع تحريم ها گفت: برداشتن 
تحريم ها در دستان ما نيست بلكه در دستان دشمن است 
و قصد آنها از وضع اين تحريم ها نابودي نظام جمهوري 
اسالمي است.خنثي س��ازي تحريم ها در دستان ما قرار 
دارد، ابتدا بايد مقاومت داخلي را باال برد كه چنين موردي 
تاكنون اتفاق افتاده و روش بعدي اين است كه بايد اقدامات 
كشور همانند سامانه پدافند عمل كند يعني هر تحريمي 
كه همانند موشك در حال شليك به سمت ما است را بايد 

با پدافند ضد تحريمي آن را منحرف  كنيم. 

كارشناسان براي ايجاد ثبات بازار ارز و مديريت هوشمند و موثر ارز مطرح كردند

افزايش قيمت سكه و ثبات در بازار جهاني ارز

اولويت بندي در تخصيص ارز و منع خلق پول 
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  8۳ روستاي نايين از آب شرب 
پايدار برخوردار مي شوند



گروه بورس|
بورس تهران در اولين روز كاري خود در هفته جاري افت 
سه درصدي را تجربه كرد اما در طي روز يكشنبه با استناد 
به اخبار نويدبخش وضعيت خوبي را تجربه كرد. بازار سهام 
روز شنبه تا ميانه هاي كانال 1/3 ميليون واحد عقب نشيني 
كرد. اين ريزش در شرايطي رقم خورد كه باد مساعدي از 
جانب عوامل بنيادي در حال وزيدن اس��ت؛ اما هيجانات 
غيراقتصادي همچن��ان نقش پررنگ تري در تصميمات 
بورس بازان ايفا مي كنند. با وجود اين، نگاهي به تجربيات 
چهار سال گذشته نشان مي دهد رخدادهاي اين چنيني 
تنها اثري موقت دارد و در مدت كوتاهي مجددا بازار راه خود 
را پيدا مي كند و روز يكشنبه شاهد پيدايش اين راه بوديم و 
بازار در مقايسه با روز شنبه وضعيت مقولي به خود گرفت 

و اغلب سهامداران در نقش خريدار در بازار ظاهر شدند.
بررسي هاي اخير بازارسرمايه نشان مي دهد طي سه سال 
گذشته در بورس تهران هرچند نگراني هاي اقتصادي در 
نخستين روز وقوع، افت قيمت سهام را به دنبال داشته، اما 
اين واكنش موقتي بوده و با فاصله كمتر از يك هفته، روند 
قيمت ها معكوس شده و حتي به سطوح باالتري نيز رسيده 
است. در اين ميان اصالح فرسايشي بازار سهام در ثلث دوم 
سال نيز در بروز سريع اين واكنش هاي هيجاني بي تاثير 
نبوده است. سهامداران همچنان نسبت به اوج گرفتن پايدار 
قيمت ها با ترديد نگاه مي كنند و از اين رو به صورت هيجاني 
و سري اقدام به فروش سهام خود مي كنند. اين در حالي 
است كه افزايش نگاه تحليلي در ميان معامله گران مي تواند 

به شكل قابل توجهي اين هيجانات را به حداقل برساند.

   چه خبر از وضعيت بازار سرمايه
در چهارماهه نخس��ت س��ال جاري شاهد رش��د بيش از 
300درص��دي در بازارس��هام بودي��م و پس از آن ش��اهد 
اصالح بي��ش از 40 درصدي بوديم كه از روز 19 مرداد آغاز 
و تا نيمه هاي آبان ماه ادامه يافت، اين نماگر مجددا روندي 
صعودي را در پيش گرفت و از محدوده يك ميليون و ۲00 
هزار واحد تا يك ميليون و ۵۲۷ هزار واحد صعود كرد. پس 
از آن شاخص بازار باتوجه به نوسات خرد و درشت بازار وارد 
حالت نزولي شد و حتي در پايان هفته گذشته مجددا كانال 
1/4 ميليون واحد را واگذار ك��رد. هراس از تكرار يك روند 
اصالحي ديگر در بازار س��بب شد تا واكنش هاي هيجاني 
معامله گران نيز افزايش پيدا كند. در اين ميان با رس��يدن 
سالگرد ش��هادت سردار قاسم س��ليماني وحركات تنش 
زاي كاخ س��فيد بدين منظور بار ديگر ترس از وقوع رخداد 
غيراقتصادي پررنگ تر شد تا اغلب سهام هاي موجود در بازار 
صف فروش را متحمل شوند. از اين رو روز گذشته شاخص 
كل بورس تهران با بيشترين افت در 1۲ روز كاري گذشته 
مواجه شد و به محدوده يك ميليون و 3۵4 هزار واحد عقب 
نشست. ضمن آنكه سنگين ترين خروج نقدينگي حقيقي از 
۲۵ آذر رقم خورد و حدود 1۵00 ميليارد تومان سرمايه خرد 
از گردونه معامالت سهام خارج شد. اگر بخواهيم وضعيت بد 
بازار سرمايه را بررسي كنيم مي توان گفت طي روزهاي اخير 
روز شنبه بورس تهران متوالي منفي و با افت 3/1 را تجربه 
كرد. شاخص كل هم وزن نيز با افت 1/۸ درصدي مواجه شد 
كه از ريزش دسته جمعي قيمت ها حكايت داشت. افت كمتر 
نماگر هم وزن را نيز مي توان به قفل شدن سهام با ارزش بازار 
پايين تر در صف فروش و ناتواني در پركردن حجم مبنا در اين 
نمادها كه نقدشوندگي كمتري دارند، توضيح داد. در جريان 
دادوستدهاي اين روز نزولي بازار يعني از 34۸ نماد بورسي 

معامله شده، هر چند ۵۲ نماد )معادل 1۵ درصد( خالف روند 
بازار با صف خريد به ارزش 3۵0 ميليارد تومان همراه شدند، 
اما در مقابل 1۸۶ نماد )معادل ۵3 درصد( صف فروشي به 
ارزش 11۵۸ ميليارد تومان تشكيل دادند. در فرابورس ايران 
نيز شرايط مشابهي حاكم بود. جايي كه همزمان با افت ۶/ ۲ 
درصدي شاخص، از 131 نماد فعال فرابورسي، تنها ۲۸ نماد 
)معادل ۲1 درصد( با صف خريد به ارزش 4۸9 ميليارد تومان 
همراه شده و در آن س��وي بازار شاهد قفل شدن ۷۲ نماد 
)معادل ۵۵ درصد( در صف فروشي به ارزش 309 ميليارد 
توماني بوديم. در مجموع كل بازار سهام )بورس و فرابورس( 
حدود ۲۷ درصد از نمادها قيمت پاياني مثبت و ۶9 درصد 
از نمادها با قيمت پاياني منفي معام��الت روزانه خود را به 
پايان رساندند. در اين روز سهامداران خرد خالص فروشي به 
ميزان 14۸0 ميليارد تومان تنها در سهام بورسي رقم زدند 
كه بيشترين خروج نقدينگي حقيقي از گردونه معامالت 
سهام طي 1۲ روز كاري گذشته بود. زيرمجموعه هاي گروه 
فلزات اساسي، فرآورده هاي نفتي و محصوالت شيميايي 
با خالص خريد از س��وي سهامداران حقوقي مواجه شدند. 
در مقابل حقيقي ها در زيرمجموعه ه��اي گروه مخابرات 
تحركات مثبتي در سمت خريد نشان دادند. ارزش معامالت 
ُخرد بورس تهران نيز در اين روز با افت ۲۸ درصدي نسبت 
به پايان هفته گذشته به ۸ هزار و 114 ميليارد تومان رسيد. 
با اين وجود وضعيت روز يكشنبه بازار منطقي تر بود و شاهد 
اين موضوع بوديم كه شاخص كل بورس پس از رشد هزار 
و 3۲۸واحدي معادل با 0.1درصد در ارتفاع يك ميليون و 
3۵۵هزار واحد قرار گرفت و همچنين شاخص كل هم وزن 
با افزايش 0.1درصدي مواجه ش��د. در بورس روز گذشته 
حقوقي ها حدود ۶۲0ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد 14هزار و ۵40ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي 14درصد يعني دو هزار ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدشان چهار درصد از كل معامالت شد. 
همچنين روز گذشته افزايش سهام حقيقي ها در 1۲۷نماد 

و افزايش سهام حقوقي ها در 193نماد به بيش از يك ميليارد 
تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها ۶۸0ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها هزار و ۲90ميليارد تومان 
بود. در اين ميان اين اخبار باعث شدند وضعيت بورس تغيير 
كند و روز يكشنبه شاهد روند روبه باال در بازار باشيم. براساس 
گزارش مركز آمار ايران س��پرده هاي بلند و كوتاه مدت در 
تابستان با رشد 1۸ و ۲۶.۶ درصدي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به 1۲0.۸ و ۸۶.4 هزار ميليارد تومان رس��يد. 
همچنين رضا شيوا رييس شوراي رقابت از فرمول جديد اين 
شورا براي قيمت گذاري خودرو دفاع كرد و گفت: مطمئنيم 
اين دستورالعمل به نفع مصرف كننده است. برداشت اشتباه 
از اين فرمول شده است، به هرحال نظر سازمان بازرسي هم 
در شورا مطرح مي شود ولي تصميم نهايي با شوراي رقابت 
است. طبق گزارش فصلي اقتصاد ايران كه از سوي مركز آمار 
در تابستان 99 منتشر شده، جمع كل پايه پولي برابر 3۷۲0.۶ 
هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به پايان سال 139۸، رشد 
۵.4 درصدي داشته است. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه 1400گفت: فروش روزانه نفت در سال آينده 
1.۵ ميليون بشكه نفت پيش بيني شد و مقرر شد در صورتي 
كه دولت بتواند ۲.3 ميليون بش��كه را به فروش رساند مابه 
التفاوت پيش بيني دولت در اليح��ه بودجه و مصوبه 
مجلس كه حدود ۸00 بشكه نفت است، براي تسويه 
بدهي دولت به صندوق توسعه ملي استفاده شود. نرخ 
نيمايي هم جايگزين ارز 4۲00 تومان شد. رييس اداره 
بيولوژيك سازمان غذا و دارو خبر داد: يكي از واكسن هاي 
ايراني كرونا وارد فاز باليني شده، ۲ واكسن ديگر به فاز 
باليني نزديك شده اند و ۵ مورد ديگر نيز پرونده را تهيه 

و به ما ارايه كرده اند تا بتوانند وارد مراحل بعدي شوند.

    صعود نوسان گيرها
تا زماني كه مجلس تكليف بودجه 1400 را روش��ن 
نكند وضعيت بازار سرمايه به همين منوال طي خواهد 

شد.اين موضوع را يكي از كارشناس��ان بازار سرمايه 
مطرح مي كند و مي گويد: بازار سهام تغييرات بازار ارز 
را به شدت دنبال مي كند و كوچك ترين نوساني در اين 
بازار مسير داد و ستدهاي تاالرهاي شيشه اي را تغيير 
خواهد داد. عدم شفافيت بازار ارز و قيمت دالر از يكسو 
و از سويي ديگر واكنش غير قابل پيش بيني مجلس 
به بودجه سال بعد بورس بازان را در بالتكليفي مطلق 
فرو برده اس��ت. وي اظهار مي كند: اما اين همه ماجرا 
نيست. حقوقي ها كه از طرق ديگري نمي توانند تامين 
مالي كنند دراين مقطع از سال معموال از بازار، تامين 
مالي مي كنند. در مثبت ها فروشنده هستند و بازار را به 
ديد تامين مالي نگاه مي كنند از اين رو در حال حاضر 
بازار به دست نوسان گيرها افتاده است. اين كارشناس 
با بيان اينكه روند بازار به دنبال ش��ايعات با نوسانات 
زيادي مواجه مي شود خاطرنش��ان مي كند: شواهد 
حاكي از آن است كه نوسانات بازار سهام تا پايان دي ماه 
ادامه داشته باشد اما بعيد به نظر مي رسد به زير سقف 
يك ميليون و 300 هزار واح��د نزول كند. وي اظهار 
مي كند: جو بازار تحت تاثير شايعات و اخبار نظامي قرار 
گرفته اما اين وضعيت ادامه نخواهد داشت بطوري كه 
پيش بيني مي شود از اواسط هفته سياست گذاران بازار 
را جمع كنند و مانع از ريزش بيشتر بازار شوند. بررسي 
صورت هاي مالي ش��ركت ها نشان مي دهد شاخص 
از مح��دوده يك ميليون و 300 ه��زار واحد پايين تر 
نيايد. برخي صنايع ف��والدي و معدني در حال حاضر 
زير قيمت ارزش ذاتي خود عرضه مي شوند و منطقي 
نيست كه قيمت ها كاهش بيشتري داشته باشند. وي 
تاكيد مي كند: تا زماني كه در سياست خارجي و داخلي 
كشور شفافيت به وجود نيايد سهامداران نمي توانند 
با اطمينان كامل معامله كنند. همين اتفاق ريس��ك 
س��رمايه گذاري را باال برده و نوس��انات بيشتري را به 

دنبال خواهد داشت.
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رشد فروش ۱۵۶ درصدي 
معدني هاي  بورس

براساس آمار منتشر شده  ميزان فروش شركت هاي 
بخش معدن وصنايع س��هامي عام در آذرماه به بيش 
از 34 ه��زار ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به ماه 
مشابه سال گذشته به ميزان 1۵۶ درصد رشد را ثبت 
كرد. بررسي ميزان فروش در ماه آذر در مقايسه با ماه 
گذش��ته يعني آبان ماه افزايش 1۲ درصدي را نشان 
مي دهد. كارشناس��ان بورس در ارزيابي رشد فروش 
شركت هاي بخش معدن وصنايع معدني براين باورند 
كه افزايش قيمت هاي جهاني محصوالت اين بخش، 
همراه با رش��د توليد و تداوم نرخ دالر باالي ۲4 هزار 
تومان از عوامل رشد قابل توجه فروش شركت هاي ياد 
شده بود. همچنين در بررسي انجام شده، سهم تقريبي 
ش��ركت هاي بخش معدن وصنايع معدني از فروش 
تجمعي 9 ماهه ش��ركت هاي بورسي 3۷ درصد ثبت 
شده است. براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي 
ايران س��هم بخش معدن و صنايع معدني از صادرات 
غيرنفتي در سال 139۷ افزون بر 9.۲ ميليارد دالر بود 

و در سال گذشته به بيش از ۸.۵ ميليارد دالر رسيد.

زمان پرداخت سود 
سهام عدالت مشخص نيست

سيد محمدجواد فرهانيان، مدير برنامه ريزي و توسعه 
شركت س��پرده گذاري مركزي در گفت وگو با ايرنا در 
واكنش به اخبار منتشر شده در زمينه واريز سود سهام 
عدالت تا پايان سال جاري افزود: به منظور تسهيل براي 
واريز سود سهام عدالت مشموالن سهام عدالت بايد هر 
چه زودتر براي ثبت نام در سجام اقدام كنند زيرا اولين 
اقدام براي واريز س��ود ثبت نام در سامانه سجام است. 
وي خاطرنشان كرد: بطور حتم زمان قطعي براي واريز 
سود سهام عدالت به سهامداران اعالم خواهد شد. مدير 
برنامه ريزي و توسعه شركت سپرده گذاري مركزي با 
تاكيد بر اينكه سهامداران مستقيم و غيرمستقيم بايد در 
ابتدا در انتظار برگزاري مجامع باشند، گفت: بعد از مجامع 
و تعيين ميزان سود تقسيمي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت، شركت سپرده گذاري براي توزيع 
وارد عمل مي شود و در انتها سود به حساب مشموالن 
سهام عدالت پرداخت مي شود اما زمان بندي آن تاكنون 
مشخص نش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه اكنون تاريخ 
برگزاري مجامع ش��ركت ها مش��خص نيست و حتي 
ممكن است مجمع يك شركت در شهريورماه برگزار 
ش��ود، افزود: ممكن است تا پايان سال فقط سود چند 
شركت به حساب مشموالن سهام عدالت پرداخت شود. 
فرهانيان به واريز س��هام عدالت به حساب وراث گفت: 
براي كسي كه فوت كرده است اما در گذشته سهامدار 
بوده است، س��ود تعلق مي گيرد و سود در نظر گرفته 
شده بعد از انحصار وراثت و انجام انتقال سهام به حساب 
وراث پرداخت مي شود. وي افزود: اين فرآيند به صورت 
مكانيزه طراحي شده و الزم است احراز هويت عالوه بر 
سامانه هاي قوه قضاييه در سامانه سجام صورت پذيرد. 
مدير برنامه ريزي و توسعه شركت سپرده گذاري مركزي 
گفت: اكنون در مورد مشخص شدن وضعيت وراث، در 
انتظار تصميم گيري و انجام اقدامات مربوطه از سوي 
قوه قضاييه هستيم به محض مشخص شدن تكليف 
آنها اقدامات مربوطه براي انتقال سهام به وراث قانوني 
انجام مي شود. براساس اين گزارش از حدود 49 ميليون 
سهامدار س��هام عدالت كه در سطح كشور وجود دارد، 
حدود 41 درصد كه شامل بيش از 1۸ ميليون سهامدار 
مي شود روش مستقيم و بقيه حدود ۵9 درصد كه بيش 
از ۲۷ ميليون سهامدار هستند، روش غير مستقيم را 
انتخاب كرده اند. سهامداران سهام عدالت بايد در سامانه 
)س��جام( ثبت نام كنند زيرا اين اقدام باعث استفاده از 
مزاياي سهامداري همانند دريافت سود، حضور در مجمع 
و خدمات الكترونيك مشروط به ثبت نام در )سجام( و 

احراز هويت مي شود.

ابالغ مصوبه انتقال باقي مانده 
سهام پااليشگاه ها 

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور مصوبه 
انتقال باقي مانده سهام دولت در پااليشگاه ها به بانك هاي 
صادرات، ملت و تجارت را به وزارت اقتصاد ابالغ كرد. در 
اين مصوبه آمده اس��ت: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)سازمان خصوصي سازي( مكلفند در مجموع معادل 
مبلغ 43۵ هزار ميليارد ريال از باقي مانده سهام متعلق 
به دولت در ش��ركت هاي پااليش نف��ت تهران، تبريز، 
اصفهان، بندرعباس و شركت هاي سرمايه گذاري ملي 
ايران، توليد تجهيزات س��نگين هپكو و ايران ترانسفو 
را به بانك ه��اي ملت، صادرات و تج��ارت واگذار كند. 
همچني��ن انتقال گيرندگان مكلف هس��تند معادل 
14۵هزار ميليارد ريال از بهاي سهام مورد واگذاري را به 
 نسبت ميزان تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و 
دارايي به صورت اقساط طي چهار قسط مساوي )ماهيانه 
تا پايان سال جاري( بدون س��ود فروش اقساطي را به 
حساب سازمان هدفمندي يارانه ها نزد خزانه داري كل 
كشور واريز كنند تا با تخصيص سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور صرف پرداخت به مشمولين شود. الزم به ذكر 
اس��ت معادل ۲90 هزار ميليارد ريال از سهام موضوع 
اين تصويب نامه بابت تأديه بدهي دولت به بانك هاي 
فوق واگذار مي شود. پرداخت كليه كارمزد و هزينه هاي 
نقل و انتقال س��هام موضوع اين تصويب نامه بر عهده 
انتقال گيرندگان خواهد بود و نقل و انتقال اين سهام از 
پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. با تصويب هيات 
دولت، معادل مبلغ 43۵ هزار ميليارد ريال از باقي مانده 
س��هام متعلق به دولت در ش��ركت هاي پااليش نفت 
تهران، تبريز، اصفهان، بندرعباس، سرمايه گذاري ملي 
ايران، هپكو و ايران ترانسفو به بانك هاي ملت، صادرات و 
تجارت واگذار مي شود كه واگذاري بابت ردديون دولت 
در سال هاي گذشته، يكي از مواردي است كه دولت، نقد 
زيادي به آن داشته است تا جايي كه كار به ممنوعيت 
واگذاري ها به اين روش رسيد. با اين حال خصوصي سازي 

به روش ردديون دولت همچنان ادامه دارد. 

 قيمت واقعي با عرضه خودرو 
در بورس

حجت اهلل فيروزي، س��خنگوي كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس درباره طرح تحول صنعت و بازار 
خودرو، اظهار داشت: كليات طرح تحول صنعت و 
بازار خودرو در كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب رسيده است. پيش بيني 
مي كنيم تا پايان سال اين طرح در مجلس تعيين 
تكليف شود. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس ادامه داد: هدف اصلي طرح تحول صنعت 
و بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس كاال اس��ت. 
با عرضه خودرو در ب��ورس اين محصول با قيمت 
واقعي به ف��روش خواهد رس��يد. در اين صورت 
ديگر شاهد سوءاستفاده دالل ها و به وجود آمدن 
قيمت حاشيه بازار نخواهيم بود. وي با بيان اينكه 
با عرضه خودرو در بورس ش��اهد افزايش كيفيت 
خ��ودرو هم خواهيم بود، گفت: ب��ا عرضه خودرو 
در بورس، تعداد خودروهاي توليدي كش��ور هم 
افزايش مي يابد، عالوه بر آن شاهد افزايش كيفيت 
خودروهاي توليدي هم خواهيم بود. سرمايه هاي 
سرگردان موجود در بازار كه بعضًا در مسير خريد و 
فروش طال و ارز قرار مي گيرد هم مديريت مي شود. 
سخنگوي كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در 
ادامه اف��زود: از جمله مهم تري��ن اقداماتي كه در 
راس��تاي مديريت بازار خودرو كش��ور بايد انجام 
شود اين است كه با قيمت هاي حاشيه بازار خودرو 
مقابله شود. متأس��فانه دالالن خودروي توليدي 
كارخانه را به روش هاي مختلف خريداري و در بازار 
آزاد با چندبرابر قيمت مي فروشند. فيروزي تصريح 
كرد: دليل اين موضوع، مدل هاي ناكارآمد فعلي در 
عرضه خودرو است. خودرو بايد به صورت شفاف و 
در اتاق شيشه اي بورس كاال آن هم با قيمت واقعي 

معامله شود.

فروكش شدن التهاب هاي 
بازارسهام

وليد ه��الالت، رييس هيات مديره س��بدگردان 
اقتصاد بيدار به بررس��ي روند اي��ن روزهاي بازار 
و دالي��ل معام��الت هيجاني پرداخ��ت و گفت: 
بازار سهام ريزش��ي را در ماه هاي گذشته تجربه 
ك��رد، اما در ۶ هفته اخير توانس��ت خودش را به 
تعادل برساند، براين اساس بس��ياري از نمادها 
توانس��تند بازدهي هاي متفاوتي طي اين مدت 
داش��ته باش��ند. هالالت با اش��اره به اينكه چند 
اتفاق مختلف باعث ش��د ذهن بازار درگير شود، 
گف��ت: اين در حالي اس��ت كه ش��رايط بنيادي 
پيرامون بازار خوب اس��ت؛ قيمت كاموديتي ها 
طي ماه هاي اخير به شدت باال رفته است، تزريق 
واكس��ن كرونا در دنيا آغاز ش��ده و اين موضوع 
نگراني ها را از بحران اقتصاد جهاني كاهش داده 
است؛ همچنين رش��د نرخ جهاني نفت را شاهد 
هس��تيم و حت��ي در داخل مي ت��وان به كاهش 
ريسك هاي سياسي اميد داش��ت اما چند مورد 
به شدت سرمايه گذاران بورسي را نگران كرد. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: شاخص كل در 
محدوده 1.۵ ميليون واحد بود كه سرمايه گذاران 
حقوقي و نه��ادي اقدام ب��ه عرضه هاي پرحجم 
كردند ك��ه باعث ترس ش��ديدي در كليت بازار 
ش��دند. هالالت تصريح كرد: مشكل اساسي اين 
است كه حقوقي هاي نهادي بدهي هاي سنگيني 
دارند مثال صندوق هاي سرمايه گذاري معوقات 
حقوق كاركنان را از فروش سهام تهيه مي كنند و 
۵0 ميليون سهامدار عدالت اين روزها تحت تاثير 
عرضه ه��اي حقوقي ه��اي نهادي هس��تند. وي 
با اش��اره به آثار سوء ش��ايعات بي اساس در بازار 
گفت: شايد با شايعات نشود جنگيد، اما مي توان 
با رفتارهاي درست در تابلو معامالت شايعات را 
رد كرد. حقيقي ها با نگاه كردن به تابلو مي توانند 
نگراني هاي خود را كم كنند. امروز حقوقي هاي 
نهادي نه تنه��ا به بازار كمك نكردند بلكه با عدم 
حضور خود به شايعات دامن زده و ترس را بيشتر 
مي كنند. هالالت در خصوص داليل فشار فروش 
شديد در بازار حتي در ميان سرمايه گذاراني كه 
در ضرر هس��تند اما حاضرند حتي با وجود زيان 
در اصل سرمايه خود اقدام به فروش كنند، گفت: 
تع��داد افرادي ك��ه امروز بر اس��اس چارت هاي 
قيمتي و نم��ودار تكنيكال��ي در ب��ازار فعاليت 
مي كنن��د افزايش يافته اس��ت؛ در اين ش��رايط 
وقتي بر اس��اس قيمت معامالت انجام مي شود 
از دس��ت رفتن حمايت ها و اع��داد رند قيمتي، 
باعث فشار فروش و افزايش عرضه ها مي شود كه 
چنين رفتارهايي بيش��تر هيجاني است. رييس 
هيات مديره سبدگردان اقتصاد بيدار درخصوص 
معرفي بهترين گزينه هاي سرمايه گذاري با نگاه 
ميان م��دت و بلندمدت گفت: ب��ه نظر من براي 
س��رمايه گذاري با يك ريسك منطقي و بازدهي 
مناس��ب مي توان صنايع بانكي، پااليش��گاهي، 
فوالد و متانولي ها از گروه پتروش��يمي را معرفي 
كرد. اين گروه ها با يك ريسك منطقي، بازدهي 
خوبي خواهند داش��ت البته ممكن است برخي 
صنايع ديگر با ريسك هاي بسيار باالتر، سودهاي 
باالتري داش��ته باش��ند. وي در پاي��ان خطاب 
به س��رمايه گذاران اظهار كرد: هميش��ه برآيند 
اس��تراتژي خود را ب��ه گونه اي طراح��ي كنيد 
كه همه تحليل ه��ا در كنار هم ق��رار بگيرد تا با 
حداقل ريس��ك، بازدهي معقولي داشته باشيد. 
سرمايه گذار بايد بداند كه سهم را در چه قيمتي 
بخرد و همچني��ن وقتي قصد فروش س��هم در 
قيمت باالت��ر را دارد در نظر بگي��رد آيا خريدار 
وجود دارد يا خير. هيچ وقت در خريدوفروش ها 
عجول نباشيد. بازار سرمايه يك موجود زنده است 
و هميش��ه فرصت براي جبران وجود دارد پس 

عجوالنه رفتار نكنيد.

فروش سهام در بازار سرمايه ادامه دار مي شود؟

مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد

وضعيت نامعلوم سهامداران در بازار

افزايش ضريب نفوذ بورس با كمك رسانه ها
سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
بورس و اوراق بهادار مي گويد: سهامداران، مطالب بورسي 
را فقط از رسانه هاي حرفه اي پيگيري كنند و به رسانه هاي 
جنجالي و خبرسازي ها و ش��ايعات منتشرشده از سوي 
آنها، بي اعتنا باشند تا روند حركتي شاخص هاي بورس از 
آفت خبرهاي مغرضانه و بي پايه در امان بماند و مسووالن 
نيز بتوانند با فراغت از حاشيه هاي رسانه اي تخريبي، تمام 
توان خود را در مس��ير كاهش چالش هاي واقعي موجود، 
به كارگيرند. اين مقام مسوول از سهامداران درخواست كرد 
تا مطالب بورسي را تنها از رسانه هاي حرفه اي پيگيري كنند. 
وكيلي درخصوص رصد فضاي مجازي و عملكرد رسانه ها 
درباره بورس اظهار داش��ت: در يك ارزيابي كلي، عملكرد 
رسانه ها در حوزه بورس، جدا از كارنامه آنها در ساير حوزه ها 
نيست. اغلب رس��انه ها تالش مي كنند تا بازتاب دهنده 
واقعيت هاي موجود باشند. و نكات مثبت و منفي را صادقانه 
در اختيار مخاطبان خود قرار دهن��د و در اين چارچوب، 
انتقادها يا پيشنهادهاي سازنده كارشناسي را نيز پوشش 
مي دهند. اين گروه از رسانه ها، نعمت و فرصتي بي نظير 
هستند كه مردم و مس��ووالن بايد از خروجي تالش آنها 
»اس��تفاده حداكثري« ببرند و هم��واره نقش مهمي در 
اطالع رس��اني ها و تحليل رخدادها دارند و با كوشش��ي 
خستگي ناپذير، به تدريج اعتماد مخاطبان را جلب و »ضريب 
نفوذ« خود را افزايش مي دهند. مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه مي دهد: در 
نقطه مقابل، رسانه هايي هم هستند كه به داليل مختلفي، 
از هدف گذاري جذب مخاطب با هر قيمتي تا برخي منافع 
نامشروع گروهي يا فردي، مي كوشند به افكارعمومي آدرس 
غلط بدهند و آنان را تحريك كنند تا نادانسته، به مددكار 
گردانندگان اين رس��انه ها در تحقق اهداف و اميالش��ان 
تبديل شوند. جنين رسانه هايي با مبنا قرار دادن »هدف، 
وس��يله را توجيه مي كند«، پايبندي ب��ه اصول حرفه اي 
و اخالق رس��انه اي ندارند و ممكن اس��ت در كوتاه مدت، 
موفقيت هايي نيز كسب كنند و افكارعمومي را گمراه كنند، 
اما در ميان مدت و بلندمدت، اعتماد مردم كه ارزشمندترين 

س��رمايه و پشتوانه هر رسانه اس��ت را از دست مي دهند. 
هرچند، نمي توان خاستگاه دقيقي براي رسانه هاي جنجال 
محور مشخص كرد اما يافته ها و تجارب عيني، حكايت از 
آن دارند كه اغلب اين رس��انه ها در شبكه هاي اجتماعي 
فعال هستند و از مزيت سهولت راه اندازي صفحه و گروه 
سوءاستفاده مي كنند و خود را به هيچ قانون، نهاد و فردي 
پاس��خگو نمي دانند و بي محابا، مطالب غيرواقعي، نشر و 
بازنشر مي كنند. اين كارشناس بازارسرمايه درباره ارزيابي 
خود از عملكرد رسانه ها در حوزه بورس مي گويد: كليات 
تحليلي كه اشاره كردم، تغييري نخواهد كرد، اما تفاوت هايي 
در مسائل جانبي ايجاد مي شود. نخست اينكه بورس به علت 
دربرگيري ۵0 ميليون نفري )شامل سهامداران عدالت(، 
حوزه اي جذاب براي رسانه هاي حرفه اي و وسوسه برانگيز 
براي رسانه هاي جنجالي است. ثانياً خبرها و مطالب بورسي 
با جيب و سود و زيان سهامداران سروكار دارند بنابراين، با 
دقت از سوي ذينفعان پيگيري مي شوند. ثالثاً، شاخص هاي 
بورسي، تحت تأثير متغيرهاي بسياري هستند و عملكرد 

مستقل ندارند. وي تاكيد مي كند: به همين دليل بسياري از 
خبرهاي سياسي، اقتصادي و ديپلماسي كه به ظاهر، ربطي 
به بورس ندارند، موردتوجه س��هامداران و ساير ذينفعان 
بازار ق��رار مي گيرد و به نوعي، مي توان گفت، تنوع خبري 
و سوژه اي مستقيم و غيرمس��تقيم در حوزه بورس براي 
رسانه ها، بسيار بيشتر از ديگر حوزه هاست. مجموع اين 
عوامل باعث شده كه با نوساناتي مختصر، بورس از سوژه هاي 
اصلي رسانه ها اعم از رسمي و غيررسمي باشد و اين تمركز 

در برهه هاي ريزش احتمالي شاخص ها بيشتر مي شود.
مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار مي كند: تا جايي كه رس��انه ها طبق عملكرد 
حرفه اي شان، خبرها را اطالع رساني كنند و گزارش ها و 
تحليل هاي مستند، ولو انتقادي منتشر كنند يا نقاط ضعف 
موجود را شناسايي و ضمن نقد، راهكارهاي پيشنهادي 
كارشناسي ارايه دهند و سياه وسفيد بازار را هم زمان پوشش 
دهند بايد از نقش آفريني رسانه ها استقبال كرد و قدردان 
زحمات آنان بود. درعين حال، همان گونه كه اشاره كردم، 

عملكرد تخريبي اقليت كوچكي از رسانه ها كه مبتني بر 
خبرسازي، شايعه پراكني و نشر و بازنشر خبرهاي فيك و 
كذب است، هيچ جاي جهان با استقبال مواجه نمي شود 
و براي آنها فرش قرمز پهن نمي كنند. ما معتقديم ضمن 
حمايت و همراهي و همگامي با رسانه هاي حرفه اي بايد 
با مطالب رسانه هاي جنجالي مقابله كنيم تا نتوانند منافع 
س��هامداران را قرباني منافع نارواي گروهي و ش��خصي 
خود كنند. وكيلي در ادامه مي گويد: براي اين منظور بايد 
فرهنگ س��ازي بورسي را تقويت و س��واد رسانه اي مردم 
را افزايش دهيم تا رس��انه هاي تخريب گر نتوانند از نبود 
يا ضعف اطالعات بورس��ي سوءاستفاده و آنان را تحريك 
كنند. عالوه براين، خود را موظف مي دانيم تا درحدتوان، 
با توليدمحتواهاي كارشناسي و بهنگام روشنگري كنيم، 
و بي پايه بودن ادعاها و القائات را با شيوه اقناعي در معرض 
قضاوت سهامداران و ساير ذينفعان قرار دهيم. البته ما نه 
ملزم هستيم و نه عالقه اي داريم كه پاسخ تك تك رسانه هاي 
تخريب گر غيرحرفه اي را بدهيم اما قطعاً، مقابله موضوعي 
با جريان سازي آنها را وظيفه خود مي دانيم و براي انجام اين 
وظيفه مهم، به هم افزايي رسانه هاي حرفه اي نيز دلگرم 
هستيم. اين مقام مسوول به سهامداران و فعاالن بورسي 
توصيه مي كند: همه اركان ب��ورس، نهايت تالش خود را 
مي كنند تا منافع حداكثري سهامداران به ويژه صاحبان 
سرمايه هاي خرد و ساير بازيگران اين بازار را تأمين كنند. 
بنابراين، وحدت هدف و اشتراك منافع زيادي ميان سازمان 
بورس و س��هامداران و بازيگران بورس وجود دارد. وكيلي 
در نهايت تاكيد مي كند: ما اطالع از خبرها و تحليل هاي 
بورس را حق مسلم و غيرقابل سلب مردم مي دانيم و يگانه 
توصيه ما اين است كه سهامداران، مطالب بورسي را فقط از 
رسانه هاي حرفه اي پيگيري كنند و به رسانه هاي جنجالي 
و خبرسازي ها و شايعات منتشرشده از سوي آنها، بي اعتنا 
باشند تا روند حركتي شاخص هاي بورس از آفت خبرهاي 
مغرضانه و بي پايه در امان بماند و مس��ووالن نيز بتوانند با 
فراغت از حاشيه هاي رسانه اي تخريبي، تمام توان خود را 

در مسير كاهش چالش هاي واقعي موجود، به كار گيرند



مجيد   اعزازي|
در پي ثبات نسبي نرخ ارز در آذر سال جاري، مديران خريد 
صنعت ساختمان نيز انتظارات خود از ساخت و ساز در ديماه 
را تعديل كردند. به گونه اي كه شاخص مديران خريد صنعت 
ساختمان )شامخ( با رشدي در حدود 19.5 درصد از رقم 
50.78 ثبت شده در آبان به رقم 60.67 در آذرماه رسيد. به 
عبارت ديگر، شامخ ساختمان به غير از خرداد سال جاري، 
طي 15 ماهه گذش��ته در باالترين سطح خود قرار گرفته 
و به سطح اين شاخص در ارديبهشت سال جاري نزديك 
شده است. در دوره زماني مورد نظر، دو شاخص نرخ دالر و 
نرخ تورم ماهانه عمومي نيز شرايط خاصي را سپري كردند 
كه منجر به كاهش نوسان ها در بازارهاي مختلف شد. نرخ 
تورم ماهانه پس از ثبت رش��د 7 درصدي در ش��هريور ماه 
كه بيشترين رشد ماهانه طي سال جاري بود، در آبان به 5 
درصد و در آذر ماه به 1.5 درصد افت كرد. همزمان نرخ دالر 
از 30 آبان تا 30 آذر سال جاري با 350 تومان كاهش )رشد 
منفي 1.3 درصد( به 25 هزار و 600 تومان رسيد. به گزارش 
»تعادل«، بررسي مولفه هاي شامخ ساختمان طي ماه هاي 
آبان و آذر حاكي از اين اس��ت كه در ماه گذشته، شاخص 
»انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شركت در ماه آينده« 
با 41.78 درصد رش��د از رقم 50.78 در آبان به عدد 72 در 
آذرماه سال جاري رسيده اس��ت كه به معني »اميدواري 
فعاالن اقتصادي نسبت به بهبود وضعيت بخش ساختمان 
در دي ماه« است. همچنين، شاخص»ميزان فروش كاالها 
و خدمات« با 44.89 درصد رش��د ماهانه نسبت به ساير 
مولفه هاي شاخص شامخ ساختمان رشد بيشتري را تجربه 
كرده و از رقم 33.59 در آبان به عدد 48.89 در آذر ماه رسيده 
است. از سوي ديگر، شاخص هاي »قيمت خريد مواد اوليه يا 
لوازم مورد نياز« و »قيمت محصوالت توليد شده )خدمات 
ارايه ش��ده( « در آذر ماه به ترتي��ب 23.2 و 16.62 درصد 
رشد منفي را تجربه كرده اند. مجموعه اين 5 مولفه شاخص 
شامخ ساختمان به خوبي داليل رشد عدد اين شاخص 
در آذرماه را توضيح مي دهد. از سويي، با تحوالت صورت 
گرفته در سطح كالن اقتصاد و عرصه سياست خارجي، 
مديران ساختماني به بهبود شرايط ساخت و ساز اميدوار 
شده اند و همزمان ميزان فروش كاالها و خدمات رشد 
داشته اس��ت و از سوي ديگر، قيمت خريد مواد اوليه و 

همچنين قيمت محصوالت كاهش يافته است.
به گزارش »تعادل«، تعداد معامالت مسكن تهران در آذرماه 
نيز براي دومين ماه متوالي بي��ش از 40 درصد افت كرد و 
قيمت اسمي هر متر مربع واحد مسكوني نيز در اين ماه منفي 
شد. از اين رو، در كنار افت معامالت ملكي در آبان، آنگونه كه 

»تعادل« پيش بيني كرده بود از آبان ماه سال جاري، تخليه 
تدريجي حباب قيمتي مسكن آغاز شد و در آذر ماه نيز تداوم 
يافت. آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن تهران 
گزارش كرد، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني با 
رشد منفي 1.1 درصد نسبت به ماه قبل و رشد مثبت 98.9 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 26 ميليون و 905 
هزار تومان كاهش يافته است. تعداد معامالت مسكن در 

شهر تهران نيز به طرز بي س��ابقه اي در آذر ماه سال جاري 
با رشد منفي 42.8 نسبت به آبان به 2555 فقره افت كرد.

به گزارش »تع��ادل«، اگر چه از س��ال 88 ت��ا 98 ميزان 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان از 7.7 درصد 
ب��ه 4.7 درصد كاهش يافته و اين روند نيز در 9 ماهه اخير 
تداوم داشته است. اما به نظر مي رسد، با بروز برخي تحوالت 
در عرصه سياس��ت خارجي و اقتصاد كالن، بازار ساخت و 

ساز شاهد تغييرات عميق تري در ماه هاي پيش رو باشد. 
دست كم اين خوش بيني در ميان مديران صنعت ساختمان 
براي دي ماه به رسميت شناخته شده است. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني اتاق تعاون ايران، دو شاخص ميزان سفارشات 
جديد و ميزان فعاليت هاي انجام شده نسبت به ماه گذشته 
افزايش مطلوبي را تجربه كردند. شاخص هاي ميزان مواد 
اوليه خريداري شده و سرعت انجام سفارشات به يك ميزان 
افزايش يافتند. شاخص ميزان به كارگيري نيروي انساني 
تغيير چنداني نس��بت به ماه قبل نداش��ت. روند رشد دو 
شاخص قيمت خريد مواداوليه و قيمت فروش، نسبت به 
ماه گذشته كاهش يافت. كمبود عرضه بخشي از مواداوليه 
به ويژه در اقالم وارداتي منجر به افزايش ش��اخص ميزان 
كارهاي معوق شد كه مشكالت مربوط به ثبت سفارشات و 
ترخيص مواد اوليه و تغييرات مداوم قوانين، از جمله موانع 
اعالم شده از س��وي فعاالن اين حوزه بود. به گزارش واحد 
آمار و برنامه ريزي ات��اق تعاون ايران، عدم نظارت بر توزيع 
مواد اوليه نظير آهن و فوالد و افزايش مجدد قيمت اين اقالم 
نيز از ديگر مشكالت مطرح شده در صنعت ساختمان است. 
شاخص ميزان مصرف حامل هاي انرژي نيز نسبت به آبان ماه 
بيشتر شد. شاخص صادرات اين بخش نسبت به ماه گذشته 
تفاوت محسوسي نداشت. شاخص ميزان فروش نيز افزايش 
يافت. فعاالن بخش ساختمان با توجه به ثبات نسبي موجود 
در قيمت برخي اقالم و نيز نزديكي به ماه هاي پاياني سال، 
افزايش فعاليت هاي كسب و كار خود را در دي ماه پيش بيني 
كردند. يادآور مي شود، صنعت ساختمان براساس استاندارد 
 ،)ISIC( بين المللي طبقه بندي كليه فعاليت هاي اقتصادي
به سه گروه اصلي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي 
ساخت و ساز تخصصي ساختمان دسته بندي مي شود. در 
يك تقسيم بندي ديگر، بخش ساختمان شامل دو بخش 
كلي مسكوني و غيرمس��كوني )تجاري و عمراني( است. 
در بخش مس��كوني تحت تاثير عواملي نظير ثبات نسبي 
نرخ ارز و بدنبال آن رشد كمتر يا حتي ثبات نسبي قيمت 
برخي مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز اين بخش، متوسط 
قيمت معامالت مسكن نس��بت به ماه گذشته )در تهران 
به عنوان نمونه آماري بزرگ از كل كش��ور( كاهش يافت و 
ميزان پيشرفت فعاليت هاي ساخت و ساز بخش مسكوني 
بيشترشد. در بخش هاي عمراني به دليل عدم تحقق بودجه 
عمراني، پيشرفتي در ميزان فعاليت ها نسبت به ماه گذشته 
گزارش نشد. گفتني است، اتاق تعاون ايران براي نخستين بار 
در كش��ور از مهرماه 1398 نس��بت به اجراي طرح شامخ 
ساختمان اقدام كرد كه نتيجه آن به صورت ماهانه توسط 

مركز آمار اتاق تعاون ايران منتشر مي شود.
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كاهش فوتي هاي تهراني كرونا 
از 200 به 20 نفر

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به افزايش دو برابري 
غلظت دي اكس��يد گوگرد در ه��واي پايتخت گفت: 
مديريت شهري اختياري براي محدوديت و كنترل اين 
موضوع و آلودگي هوا ندارد. به گزارش فارس، محس��ن 
هاشمي رييس شوراي شهر تهران در صحن ديروز شورا 
با اشاره به موضوع افزايش آلودگي هوا در پايتخت طي 
روزهاي گذشته گفت: بايد در مورد اين موضوع تذكري 
به مسووالن مربوطه داده شود. براساس بررسي هاي به 
عمل آمده، استفاده از سوخت هاي پرگوگرد در صنايع و 
نيروگاه ها تأثير جدي در تشديد آلودگي هوا داشته است.  
رييس شوراي شهر تهران گفت: غلظت دي اكسيد گوگرد 
طي هفته گذشته در هواي تهران دو برابر شده و اين در 
حالي است كه مديريت شهري هيچ اختياري براي ايجاد 
محدوديت و كنترل اين موضوع ندارد.  وي گفت: حتي 
در مورد سوخت مازوت، اطالعات ضد و نقيض منتشر 
مي ش��ود و بايد بدانيم كه مهم تري��ن عامل براي انجام 
تصميم گيري درست، اطالعات صحيح است.  هاشمي 
خاطرنش��ان كرد: فوتي هاي كرونا در ته��ران با اجراي 
محدوديت هايي هر چند ديرهنگام كه پيش از اين توسط 
شوراي شهر درخواست داده ش��ده بود، طي يك ماه از 
200 نفر به 20 نفر كاهش پيدا كرده است كه اين كاهش 
نبايد بگذاريم با افزايش قربانيان آلودگي هوا جبران شود.

 بازگشت توپ تعطيلي تهران 
به زمين استانداري

در حالي كه كميته اضطرار تهران به رياست استانداري 
در روز شنبه پيشنهاد تعطيلي دو روزه تهران را روي 
ميز هيات دولت گذاشت، ديروز رحماني فضلي، وزير 
كشور اعالم كرد: تصميم گيري در اين خصوص به عهده 
كارگروهي است كه قانون هواي پاك مشخص مي كند 
و آنها متناسب با شاخص ها بايد اين كار را انجام دهند. 
به گزارش ايس��نا، رحماني فضلي ديروز در جلس��ه 
مديريت مصرف س��وخت زمستاني كش��ور، با اشاره 
ب��ه آلودگي هوا گفت: بايد ممنوعي��ت تردد كاميون 
و خودروه��اي فاقد معاينه فني اجرا ش��ود. بايد بين 
اينكه، فعاليت نيروگاه مختل و دچار خاموشي شويم 
و اينكه شاخص هاي محيط زيست در حد استاندارد 
رعايت شود، اين موضوع را مديريت كنيم. استانداران 
بايد روش هاي مختل��ف صرفه جوي��ي را به صورت 
شيوه نامه هاي مدون، اجرا و نظارت كنند تا بتوانيم با 

كمترين هزينه، از زمستان عبور كنيم.
وزير كشور درباره درخواست استانداري تهران براي 
تعطيلي پايتخت گفت: تصميم گيري در اين خصوص 
به عهده كارگروهي است كه قانون هواي پاك مشخص 
مي كند و آنها متناسب با شاخص ها بايد اين كار را انجام 

دهند. تهران تقريبًا تعطيل است.

كمك باد به كاهش موقت 
 آلودگي هواي كالن شهرها 

معاون پيش بيني سازمان هواشناسي گفت: از فردا 
با توجه به وزش باد، مقداري از غلظت آالينده ها در 
شهرهاي صنعتي كاسته مي ش��ود، اما در صورت 
تداوم انتشار آالينده ها از اواخر وقت دوشنبه تا پايان 
هفته هوا آلوده مي شود. محمد اصغري در گفت وگو 
با فارس، در تش��ريح آخرين وضعيت جوي كشور 
بيان كرد: با توج��ه به پايداري جو در اغلب مناطق 
كش��ور، كماكان هواي غبارآلود و آالينده هاي هوا 
در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت به ويژه اصفهان، 
تهران، كرج، قم، اراك، قزوين، تبريز و مشهد خواهيم 
داش��ت .  وي افزود: البته از اواخر وقت يكش��نبه و 
همچنين دوشنبه با توجه به وزش باد، مقداري از 
غلظت آالينده ها كاسته مي شود، اما در صورت تداوم 
انتشار آالينده هاي جوي، مجدداً از اواخر وقت فردا تا 
پايان هفته پتانسيل آلودگي هوا در حد ناسالم براي 

همه گروه ها در مناطق ياد شده وجود دارد. 
معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي ادامه 
داد: همچنين با شمالي  شدن جريانات روي درياي 
خزر، ابتدا در استان گيالن و سپس در استان هاي 
گلستان و مازندران، بارش باران، وزش باد و كاهش 
نسبي دما را داريم و در مناطق مرتفع و كوهستاني 

بارش برف با احتمال كوالك پيش بيني مي شود. 

ممنوعيت پرواز لندن 
تمديد شد

معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از تمديد 
ممنوعيت پروازهاي لندن تا پايان دي ماه خبر داد. به 
گزارش مهر، در حالي كه قرار بود از سه شنبه 2 دي ماه، 
پروازهاي تهران لندن به دليل شيوع ويروس كروناي 
جهش يافته انگليس��ي كه 70 درصد قدرت انتشار و 
عفونت زايي آن از كروناي يك ساله اخير، قوي تر است، 
متوقف شود، اما همچنان پروازهاي كانكشني از تهران 
به كشورهاي همسايه يا منطقه و سپس به لندن برقرار 
است. اين در حالي است كه بليت پروازهاي كانكشني از 
تهران هم قابل خريداري است و نيازي به سفر به استانبول 
يا دوحه و سپس خريد بليت لندن از اين شهرها نيست. 
ابوالقاس��م جاللي معاون هوان��وردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از تمديد 
ممنوعيت پروازهاي تهران لندن تا پايان دي ماه خبر داد.

وي در پاسخ به اينكه آيا فروش بليت پروازهاي كانكشني 
از س��وي آژانس هاي هواپيمايي داخلي ممنوع است؟ 
اظهار كرد: در حال حاضر تركيه كليه پروازهاي خود را 
به مقصد لندن متوقف كرده است. با اين وجود، در حال 
حاضر بليت پروازهاي كانكشني لندن در حال فروش 
است. پروازهاي كانكشني به پروازهايي كه به صورت 

يكسره و بدون توقف، نباشد، گفته مي شود.

چشم انداز مديران نسبت به رشد توليد ساختمان در دي ماه بهبود يافت

افزايش اميدواري در بازار ساخت و ساز

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين س�امانه 
پيامك نمايند. 

مولفه هاي شامخ ساختمان در آبان و آذر 99
درصد تغيير به ماه قبلآذر99آبان 99شاخص

50.7860.6719.48شامخ كل ساختمان
50.7860.6719.48ميزان فعاليت هاي انجام شده )توليد، ارايه خدمات و...( 

37.551.3336.88ميزان سفارشات جديد مشتريان
48.4451.335.96سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند كار
48.4451.335.96موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده
53.91540.16ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني

23.2-85.9466قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز
36.724419.82موجودي محصول نهايي در انبار با كارهاي معوق و ناتمام

46.8847.330.95ميزان صادرات كاال يا خدمات
16.62-67.9756.67قيمت محصوالت توليد شده )خدمات ارايه شده( 

57.816410.7مصرف حامل هاي انرژي
33.5948.6744.89ميزان فروش كاالها و خدمات

50.787241.78انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شركت در ماه آينده



اوايل آبان ماه در مجلس دو طرح در زمينه حكمراني داده 
اعالم وصول ش��د؛ »طرح الزام به انتشار داده و اطالعات« 
و »قانون يكپارچه س��ازي داده ها و اطالع��ات ملي«. در 
صورت تصويب طرح »الزام به انتش��ار داده و اطالعات«، 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات منسوخ مي شود 
و اختيار انتشار اطالعات و داده ها از دولت گرفته مي شود و 
در اختيار»شوراي عالي نظارت بر انتشار اطالعات« كه ذيل 
قوه قضاييه است، قرار مي گيرد. بررسي چنين طرحي در 
مجلس با انتقادهاي بسياري روبرو شد. برخي اينكه اختيار 
انتشار اطالعات و داده ها در اختيار قوه قضاييه قرار بگيرد را 
محدوديت آزادي بيان دانستند و اين اقدام مجلس را باعث 
محدودشدن اختيارات نهادهاي انتخابي اعالم كردند. حاال 
عضو كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به نقدها اعالم 
مي كند كه بحث حكمراني داده تنها مختص به دولت ها 
نيست و موضوعي فراقوه اي اس��ت و در تركيب »شوراي 
عالي نظارت بر انتشار اطالعات« هم اين موضوع مشخص 
است. براس��اس گفته هاي رضا تقي پور اگر اين شورا قرار 
است زيرنظر قوه قضاييه تشكيل ش��ود، به خاطر نظارت 
بر حفظ حريم خصوصي اس��ت و باالخره يك نهاد بايد به 
اين موضوع ورود كند. طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد 
به اطالعات هر شخص ايراني حق دسترسي به اطالعات 
عمومي را دارد مگر اينكه قانون منع كرده باشد حال آنكه 
در طرحي كه در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گرفته 
است قيد شده كه كميته هاي تخصصي ذيل شوراي عالي 
نظارت بر انتشار اطالعات تشكيل مي شود و قابل دسترس 
بودن داده ها و اطالعات عمومي منتشر شده توسط اشخاص 
مشمول را بررسي مي كنند. همچنين پس از نهايي و ابالغ 
شدن اين طرح، بارگذاري داده ها و اطالعات در سامانه ها يا 
تارنماهايي كه از شورا مجوز دريافت نكرده اند ممنوع است. 
يكي از مواردي كه به نظر مي رسد در صورت اجرايي شدن 
اين طرح، انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات را با مشكل 
مواجه كند، عدم اشاره مستقيم به حق دسترسي تمامي 
افراد به اطالعات است. در اين طرح پيشنهادي بيشتر روي 
ممنوعيت ها تاكيد شده است. براساس طرح »الزام به انتشار 
داده ها و اطالعات« بايد براي نظارت بر انتش��ار اطالعات، 
نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوط به شفافيت، حمايت 
از حقوق حريم خصوصي ارتباطي و اطالعاتي، نظارت بر 
قواعد حاكم بر اس��رار حاكميتي »شوراي عالي نظارت بر 
انتشار اطالعات« حداكثر در مدت يك ماه پس از ابالغ اين 
قانون در قوه قضاييه تشكيل شود. طبق پيش بيني هاي 
صورت گرفته اين شورا بايد استانداردهاي توليد، پردازش، 
بهره برداري، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از داده و اطالعات 

را تعيين كند. تعيين معيارها و مصاديق اسرار حاكميتي، 
اسرار شغلي و حريم خصوصي ارتباطي و اطالعاتي نيز بر 
عهده اين شورا است. اين شورا بايد اطالعاتي كه مرتبط با 
جرايم نقض حريم خصوصي ارتباطي و اطالعاتي اشخاص 
و عدم حفظ اسرار حاكميتي و اسرار شغلي اشخاص است را 
در اختيار نهادها و مراجع امنيتي و قضايي قرار دهد. شوراي 
عالي نظارت بر انتشار اطالعات همچنين بايد مجوز انتقال 
بين المللي داده ها و اطالعات با رعايت مالحظات امنيتي و 
پس از كسب مجوز از نهادهاي ذيربط را صادر كند. اين شورا 
براساس اين طرح بايد براي انجام برخي از وظايف خود در 
زمينه هاي تخصصي كميته هاي تخصصي تشكيل دهد و 
تركيب و وظايف و نحوه فعاليت آنها را تعيين كند و وظيفه 
تصميم گيري در خصوص برخي از موارد را نيز مي تواند به 
كميته هاي تخصصي واگذار كند. البته تصميم هاي اين 
كميته ها پس از تصويب در ش��ورا بايد به تاييد سران سه 
قوه برسد. در بخش ديگري از وظايف اين شورا همچنين 
آمده است كه بايد بر حسن اجراي قانون نظات كند و كليه 
اشخاص هم موظف هستند به منظور اجراي اين تكليف 
گزارش عملكرد خود را در اج��راي اين قانون را ماهانه به 
شورا ارسال كنند. شورا هم پس از بررسي گزارش عملكرد 
اشخاص مشمول و بررسي هاي نظارتي، گزارش نظارت 
خود را به مراجعه و مقامات قضايي و اداري ارسال مي كند.

     ويژگي هاي داده هاي قابل انتشار
يكي از خصوصيات اين طرح تعيين ويژگي براي داده هاي 
قابل انتشار است اين در حالي اس��ت كه در قانون انتشار 
دسترس��ي به آزاد و اطالعات به صورت عام دسترسي به 
داده و اطالعات آزاد اس��ت مگر اينكه خالف آن در قانون 

خاصي اشاره شده باشد. براين اساس قواي سه گانه، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و موسسه هاي 
تابعه بايد اطالعاتي نظير »متن تذكرها و سواالت نمايندگان 
و پاسخ هاي مقامات«، »مشخصات رسانه هايي كه امتياز يا 
مالكيت آنها متعلق به نمايندگان باشد«، »تعداد و داليل 
شكايت هرنماينده از روزنامه نگاران و رسانه ها«، »گزارش 
عملكرد هر نماين��ده در ارتباط ب��ا وظايف نمايندگي«، 
»گزارش عملكرد ش��وراي نگهبان در انتخابات مجلس و 
رياست جمهوري و خبرنگان رهبري«، »گزارش عملكرد 
مجلس در انتخابات شوراهاي ش��هر و روستا«، »گزارش 
عملكرد ديوان محاس��بات در نظارت بر اجراي قوانين و 
گزارش تفريغ بودجه ساالنه«، »گزارش عملكرد سازمان 
بازرسي كل كشور و اعالم فهرس��ت تخلفات احراز شده 
دستگاه هاي اجرايي«، »گزارش عملكرد سازمان تعزيرات 
حكومتي و اعالم فهرس��ت پرونده هاي بررس��ي شده« 
و»گزارش عملكرد بازرسي وزارت بازرگاني و ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز و اعالم فهرست پرونده هاي بررسي شده« 
بايد در پايگاه هاي اطالع رساني خود منتشر كنند. در حوزه 
قضايي و اداري تمامي مراجع رس��يدگي قضايي و اداري 
موظف هستند اطالعاتي چون »آمار پرونده هاي در جريان 
به تفكيك موضوعي« و »نوع مرجع، مس��تندات قانوني 
صالحيت رسيدگي و فرآيند اتخاذ تصميم« را در پايگاه 
اطالعاتي خود منتش��ر كنند. دادگستري كل هر استان 
هم موظف اس��ت در پايگاه هاي اطالعاتي خود »اسامي و 
مشخصات تمامي مراجع قضايي«، »مشخصات شوراهاي 
حل اختالف واقع در هر استان«، »مشخصات كانون وكال 
و مراكز اس��تاني وكال و كارشناسان رسمي قوه قضاييه و 
همچنين اسامي وكال و كارشناسان رسمي دادگستري«، 
»مش��خصات زندان ها و كانون هاي اصالح و تربيت واقع 
در هراس��تان«، »آمار قضايي ماهانه به تفكيك نوع اتهام، 
جنسيت و استان«، »آمار عفو و بخشودگي مجازات ها«، 
»آمار آزادي مشروط، نيمه آزادي و تعليق اجراي مجازات« و 
غيره را بارگذاري كنند. با توجه به اينكه انتشار و در دسترس 
قرار دادن داده و اطالعات جزو پيش فرض هاي فعاالن بخش 
دولتي نيست، قيد كلماتي مانند »جنبه هاي امنيتي« در 
مورد انتشار اطالعاتي كه مربوط به موقوفات است موجب 

مي شود تا انتشار اطالعات با تحديد بيشتري مواجه شود.
   مجازاتي براي افشاي اطالعات

طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در طرح الزام به انتشار 
داده و اطالعات، كارمندان دستگاه هاي مشمول اين قانون 
اگر داده ها و اطالعات يا اسرار شغلي را افشا كنند به يكي از 
مجازات هاي درجه هفت ماده )۱۹( قانون مجازات اسالمي 
محكوم مي ش��ود. اگر اين سهل انگاري و اهمال شخصي 
كارمند باعث شود اسرار حاكميتي افشا شود، مجوز فعاليت 
شخص مش��مول براي مدت پانزده سال لغو مي شود. در 
صورتي كه اشخاص مشمول يا كارمندان آنها خالف قوانين 
موجود درخواست دسترسي به داده ها و اطالعات شخصي 
يا اصالح آنها را رد كنند يا ما به ازاي ارايه داده ها و اطالعات 
شخصي وجه دريافت كنند، به جزاي نقدي درجه هفت 
ماده )۱۹( قانون مجازات اس��المي محكوم مي ش��ود. در 
صورت همكاري نكردن هريك از اش��خاص مشمول اين 
قانون با ش��ورا، به جزاي نقدي درجه شش ماده ۱۹ قانون 
مجازات محكوم مي شود. در پايان اين طرح همچنين شورا 
موظف شده است كه از تاريخ ابالغ اين قانون، با همكاري 

وزارت ارتباطات و دستگاه هاي ذيربط ضوابط ايجاد، اداره 
و به روزرساني تارنماها و پايگاه هاي اطالع رساني اشخاص 
مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسي كاربران 
قابل اعتماد بوده و قابل فهم بودن براي عموم مردم، تهيه 
كرده و پس از تصويب در هي��ات وزيران جهت اجرا ابالغ 
كند. از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، همچنين قانون 
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب ۸۷ نسخ مي شود.

     داده هاي الكترونيكي يكپارچه نيستند
در طرح »قانون يكپارچه س��ازي داده ها و اطالعات ملي« 
قوانين و مقرراتي كه بهره برداري از داده ها و اطالعات ملي 
را منوط به مصوبه يا اجازه نهادها و دستگاه هاي اجرايي قرار 
داده بود، لغو ش��ده و تصميم گيري در اين زمينه برعهده 
كميس��يون داده ها و اطالعات ملي گذاش��ته شده است 
همچنين كارگروه تعامل پذي��ري دولت الكترونيكي به 
»كميسيون داده ها و اطالعات ملي« ارتقا پيدا مي كند و 
اعضاي جديدي هم از س��اير دستگاه ها به آن اضافه شده  
است. اين در حالي است كه رضا تقي پور، عضو كميسيون 
صنايع و معادن و از امضاكنندگان اين دو طرح  در مورد طرح 
»قانون يكپارچه سازي داده ها و اطالعات ملي« به پيوست 
گفت: مساله ما در اين طرح اين است كه چندين سامانه 
الكترونيكي اصلي داريم و همچنين اطالعات و داده هاي 
بسياري داريم؛ اما مشكل اين است كه اين داده ها يكپارچه 
نيس��تند و نمي توان از آنها در بحث مديريت بخش هاي 
اقتصادي و جامعه بهره ب��رد. او ادامه داد: با تدوين و تهيه 
اين طرح قصد داريم تا توليد داده و انتشار آنها و تبادل بين 
دستگاه ها يكپارچه شود. براي اينكه حريم شخصي هم 
حفظ شود، مشخص كرديم تا كميسيون داده ها و اطالعات 
ملي و به اختصار كميسيون دوام، تنها مي تواند تعيين كند 

كه اطالعات در اختيار كدام دستگاه و نهاد قرار بگيرد.
     دس�تگاه ها در جهت شفاف سازي، ملزم به 

انتشار اطالعات خود هستند
درمورد طرح دوم يعني »الزام به انتشار داده و اطالعات« كه 
بسيار مورد نقد قرار گرفته است تقي پور با اشاره به نام اين 
طرح كه »الزام به انتشار داده و اطالعات« است، اعالم كرد كه 
هيچگاه در بحث داده و اطالعات الزام به انتشار وجود نداشته 
است. او همچنين بيان كرد: در اين طرح هم دستگاه هاي 
دولتي و هم دستگاه هايي كه اطالعات جمع آوري مي كنند 
را الزام مي كنيم تا در جهت شفاف سازي اطالعات خود را 
منتشر كنند. به نظر من اين طرح قوي تر از قانون انتشار و 
دسترسي آزاد به اطالعات است. تقي پور در ادامه با بيان اينكه 
بحث حكمراني داده فراقوه اي است و نبايد در يك قوه خالصه 
شود، گفت: شوراي عالي نظارت برانتشار داده ها هم فراقوه اي 
است. حتي به اعضاي شورا نگاهي بندازيد، متوجه مي شويد 
كه از تمام قوه ها در آن حضور دارند. تنها به قوه قضاييه محدود 
نمي شود. به اين علت در اين طرح مشخص كرديم كه شوراي 
عالي نظارت بر انتشار اطالعات زيرنظر قوه قضاييه باشد كه 
هم بحث نظارت بر حفظ حريم خصوصي رعايت ش��ود و 
هم اينكه در اين شرايط كه دولت ها از انتشار داده ها امتناع 
مي كنند، الزامي در اين زمينه از سوي قوه قضاييه ايجاد شود.

   ام�كان تعرض ب�ه حريم خصوص�ي افراد 
وجود دارد

طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات هر شخص 
ايراني حق دسترس��ي به اطالعات عموم��ي را دارد مگر 
اينكه قانون منع كرده باش��د؛ اما در اين طرح آمده است 
كميته هاي تخصصي ذيل شوراي عالي نظارت بر انتشار 
اطالعات تشكيل مي شود و قابل دسترس بودن داده ها و 
اطالعات عمومي منتش��ر شده توسط اشخاص مشمول 
را بررس��ي مي كنند، در اين زمينه هم تقي پور بيان كرد: 
چندين سال از اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد 
به اطالعات مي گذرد، آيا تمام م��واردي كه در اين قانون 
وجود دارد، به درس��تي اجرايي شده اس��ت؟ امكان دارد 
عبارت هايي كه در اين قانون به كار برده شده، دقيق نبوده 
و به همين خاطر داده ها دسته بندي نشدند و اين موضوع 
سبب ش��د تا هم اكنون دستگاه ها به درس��تي داده هاي 
خود را به اشتراك نگذارند. اگر داده ها دسته بندي نشود و 
توسط افراد متخصص بررسي نشود امكان دارد به حريم 
خصوصي و اطالعات شخصي آنها تعرض شود. به همين 
خاطر ما تعيين كرديم كه كميس��يون هاي تخصصي 

چارچوب هايي را تعيين كند.
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ايران عضو كميته مشورتي سازمان 
بين المللي ماهواره هاي سيار شد

س��ازمان فضايي ايران از انتخاب مجدد كشورمان 
به عنوان عضو كميته مشورتي سازمان بين المللي 
ماهواره هاي س��يار )IMSO( خبر داد. به گزارش 
مهر، جلس��ه بيس��ت و شش��م مجمع س��ازمان 
بين المللي ماهواره هاي سيار )IMSO( به صورت 
مجازي با حضور نمايندگان سازمان فضايي ايران 
و س��ازمان بنادر و دريانوردي برگزار ش��د. در اين 
جلسه با رأي موافق ديگر كشورهاي عضو، جمهوري 
اسالمي ايران مجدداً به عنوان يكي از اعضاي كميته 
مشورتي سازمان مذكور از گروه منطقه اي آسيا و 
اقيانوسيه انتخاب شد. سازمان ايمسو يك سازمان 
بين دولتي با عضويت كش��ورها اس��ت كه جهت 
نظارت بر برخي از خدمات ارايه شده در خصوص 
ايمني ماهواره هاي عمومي از طريق ماهواره هايي 
كه خدمات ايمني، جس��ت وجو، نجات و رديابي 
كش��تي ها و حفاظت از محيط زيس��ت دريايي را 
ارايه مي كنند، تشكيل شده است. ايران نيز عضو 
اين س��ازمان بوده و با توجه به نوع و نحوه ارايه اين 
خدمات، موضوعات مربوط به س��ازمان ايمسو در 
كشور، توسط س��ازمان فضايي ايران و با همكاري 

سازمان بنادر و دريانوردي پيگيري مي شود.

ادامه از صفحه اول

راه حلي كه خود بخشي از
مشكل است !

3- آيا فضاي اقتصادي كش��ورمان در طي دهه ها 
چنين بوده و بنگاه هاي برتر كش��ورمان در چنين 
فضايي رشد و نمو كرده و توسعه يافته اند؟! متاسفانه 
پاسخ خير است. فضاي غالب بر توسعه اقتصادي 
كشورمان غير رقابتي و درونگرايانه بوده و بنگاه هاي 
برتر، در دامان دولت زاده و بزرگ و بزرگ تر شده اند. 
به همين سبب است كه بهره وري كل عوامل توليد 
نس��بت به اندازه بنگاه ها در كشور ما نزولي است. 
يعني در صنع��ت ايران هر چ��ه بنگاه ها بزرگ تر 
مي ش��وند بهره وري آنها كاهش مي يابد )افزايش 
توان رقابت پذيري صنعتي ايران- نيلي، درگاهي، 
فاطمي ۱3۹۱( . لذا رجوع به بنگاه هاي برتر زماني 
عامل توسعه كشور است كه اين بنگاه ها در فرآيندي 
طبيعي و رقابتي به اين رجحان و برتري رس��يده 
باشند . واال مجموعه اي از بنگاه هاي دولتي كه بزرگ 
متولد شده و در فضاي انحصاري بزرگ و بزرگ تر 
شده اند چه مشورت و مشاوره اي مي توانند به وزير 
و وزارت صمت و اصوال اقتصاد و توسعه كشور ارايه 
نمايند؟! شايد بدبينانه باشد اما توصيه اين شركت ها 
و بنگاه ها احتماال اين خواهد بود كه نرخ ارز و نرخ 
سود بانكي و قيمت حامل هاي انرژي و...  تا جايي كه 
مي شود دستوري و غير بازاري تعيين شود و ديوار 
تعرفه باال و باالتر رود و ارتباطات و تبادالت دانشي 
و فناورانه با جهان خارج در محدوده اي مش��خص 
تعيين شود و...، يعني همان شرايطي كه خود در 
آن رشد كرده و بزرگ شده اند و اكنون نيز در همين 

چارچوب امكان رشد و تداوم حيات دارند؟ !
با نگاهي به رديف اول صف برندگان جوايز مختلف 
بهره وري و صادرات و... همواره نام همين بنگاه هاي 
خودروساز و فوالدساز و توليد كننده مواد شيميايي 
و پتروشيمي و... به ظاهر برتر را مي توان مشاهده 
كرد و در فهرس��ت ۱00و 200 بنگاه برتر كش��ور 
)س��ازمان مديريت صنعتي( نيز اكث��را با همين 
بنگاه هاي اقتصادي به اصطالح خصوصي و صادراتي 
و اش��تغالزا و... مواجه اي��م؛ بنگاه هايي كه نه فقط 
راه حل نيستند بلكه خود بخشي از مساله و مشكل 

توسعه نيافتگي اقتصادي و صنعتي كشورند.

اهميت كنشگري در بازار سرمايه
روش ديگر نيز كم كردن ميانگين و يا نگهداري بلندمدت 
است كه از س��وي تحليلگران و كارشناسان پيشنهاد 
مي شود. استفاده از اين روش ها هر كدام به شرايط بازار 
بستگي دارد. به عبارت روشنتر، قبل از خريد سهم بايد 
روش خودتان را انتخاب كنين. دقيقًا مثل راهبردي كه 
برخ��ي از س��رمايه گذاران S&P 500 از قبل انتخاب و 
مبتني بر شرايط كلي بازار از آن بهره مي برند. اين دسته 
از بازيگران حرفه اي سهام خود را كه گاهي به 50 درصد 
زيان نيز رسيده به فروش نمي رسانند.جالب اينجاست 
كه ارزش سهام اين دسته از بازيگران به دو برابر پيش از 
زماني كه با افت ارزش مواجه ش��ده بود، مي رسد و اين 
راهبرد منجر به س��ود قابل توجهي براي آنان مي شود.

در ريزش ها و رويش هاي اخير بازار سرمايه كشورمان 
نيز، ارزش يكي از سهم ها به حد بااليي از زيان رسيد . به 
گونه اي كه امكان فروش آن به هيچ عنوان فراهم نشد و 
ارزش سهام بيش از 60 درصد كاهش پيدا كرد. در اين 
ش��رايط امكان اتخاذ دو تصميم وجود داشت، نخست 
تحمل زيان 60 درصدي و فروش سهم به هر قيمتي و 
راهكار دوم، نگهداري سهم و انجام ريسك بيشتر با كم 
كردن ميانگين ارزش س��هام. زماني كه ميانگين سهم 
كاهش پيدا كرد، س��هم ياد شده براي سهامدار بيش از 
20درصد بازدهي به همراه داشت. بايد بدانيم بازار سهام 
و سرمايه گذاري در آن بسيار ناپايدار است و سهامداران 
بايد خود را براي وقوع هر احتمالي آماده كنند. در صورت 
وقوع حوادث ناخوشايند براي سهم ها نبايد دچار اضطراب 
شد و رفتارهاي غيرمعقول اقتصادي در پيش گرفت، در 
يك چنين شرايطي با استفاده از صبر استراتژيك مي توان 

دستاوردهاي مطلوب تري به دست آورد.

گوگل قوانين پهپادي دولت امريكا 
را  ناقض حريم شخصي دانست

شركت وينگ از زيرمجموعه هاي گوگل كه در زمينه 
توليد پهپ��اد فعاليت مي كند، قوانين پيش��نهادي 
دولت امري��كا براي مديريت پهپادها را ناقض حريم 
ش��خصي دانس��ت. به گزارش مهر به نق��ل از ورج، 
بر اس��اس تغييرات تازه  اي كه در قواني��ن به پرواز 
درآوردن پهپادها در امريكا اعمال شده، تقريباً تمامي 
پهپادهايي كه در اين كشور به پرواز درمي آيند بايد 
موقعيت مكاني خود را بطور لحظه به لحظه به گونه اي 
گزارش كنند كه براي نهادهاي اطالعاتي و قضايي 
اياالت متحده در دسترس باشد. اگرچه بهانه وضع 
اين قانون، افزايش امنيت ملي اعالم شده، ولي اين 
كار باعث نقض حريم شخصي افراد و شركت هاي به 
پرواز درآورنده پهپادهاي مذكور مي ش��ود و ممكن 
است اطالعات حساس آنها نيز به دست شركت هاي 
رقيب يا نهادهاي فاق��د صالحيت بيفتد. گوگل به 
صراحت نسبت به اين موضوع اعتراض كرده و شركت 
وينگ زيرمجموعه آن، هشدار داده كه وضع چنين 
قانوني پيامدهاي خطرناكي براي مش��تريان انواع 
پهپاد خواهد داشت. به عنوان مثال اين قانون موجب 
افشاي مبدا و مقصد پهپادها، محل زندگي گيرندگان 
بس��ته هاي ارس��الي از طريق پهپاده��ا و اطالعات 
خصوصي ديگر خواهد شد. اين شركت افزوده مردم 
امريكا نمي پذيرند كه چنين اطالعات خصوصي از 
آنها به دست نهادهاي دولتي بيفتد و لذا بايد اين نوع 
قوانين كنت��رل و نظارت تغيير كند. مقامات دولتي 

هنوز در اين زمينه واكنشي از خود نشان نداده اند.

ماهواره »پارس ۱« به سازمان 
فضايي ايران تحويل داده شد

ماهواره »پارس ۱« كه توس��ط پژوهشگاه فضايي 
ايران ساخته شده، تحويل س��ازمان فضايي ايران 
شد. به گزارش مهر به نقل از سازمان فضايي ايران، 
در مراس��مي با حضور مرتضي براري، معاون وزير 
ارتباطات و رييس سازمان فضايي ايران و حسين 
صميمي، رييس پژوهشگاه فضايي ايران، ماهواره 
»پارس ۱« پس از انجام موفقيت آميز تمام تست هاي 
مربوطه، به سازمان فضايي ايران تحويل شد. براري 
بر اهميت توس��عه فناوري فضايي و شتاب بخشي 
اين مسير تاكيد كرد و گفت: متخصصان پژوهشگاه 
فضايي ايران توانستند با وجود تمام محدوديت هاي 
شيوع ويروس كرونا، اين پروژه را مطابق با زمان بندي 
از پيش تعيين شده به اتمام برسانند و تمام تست هاي 
م��ورد نياز را با موفقيت پش��ت س��ر بگذارند. وي 
توانمندسازي شبكه طراحي و ساخت ماهواره را يكي 
از راهبردهاي اصلي در پروژه هاي فضايي دانس��ت 
و افزود: هدف ما تداوم همكاري هاي ش��بكه هاي 
ايجادشده در مسير طراحي و ساخت ماهواره ها است 
و تالش مي كنيم با توانمندسازي اين شبكه همكار، 
از رسوخ علمي و دانش ايجادشده به نحو احسن براي 
توسعه فناوري فضايي و شكوفايي صنعت فضايي 

كشور بهره ببريم.

تشكيل »شوراي عالي نظارت بر انتشار اطالعات« زيرنظر قوه قضاييه و گرفتن اختيار انتشار اطالعات از دولت

دغدغه حريم خصوصي پابرجاست

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 99/29

شركت مدیریت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خرید مقدار 1500 تن سود مایع 50% مورد 
نياز واحدهای بخار و سيکل ترکيبی نيروگاه شهيد سليمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنين 
شرایط خصوصی و عمومی کار پيوست اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام 
نماید. عالقمندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به حساب سيبای شماره 0105692716008 بنام شركت مدیریت توليد برق نكا 

نزد بانک ملی ایران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز 

2- مدت زمان تحویل کاال: یک سال از تاریخ مبادله قرارداد
3- پيشنهاددهندگان بایستی پيشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظيم و حداکثر تا 
ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 99/11/7  به اداره تدارکات شركت مدیریت توليد برق نكا واقع 
در نکا- کيلومتر 25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دریافت دارند. 
پيشنهادات واصله راس س�اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 99/11/8 با توجه به شرایط 
مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش 

پيشنهادهای مالی کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1/050/000/000 ریال 
است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به 

دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب شرکت مدیریت توليد برق نکا

2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما
3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما که می بایست از تاریخ صدور دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک 

شخصی و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سایر اطالعات و جزیيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

، www.tender.tpph.ir جه�ت مش�اهده آگه�ی و خالص�ه اس�ناد ب�ه س�ایت ه�ای 
  www.npgm.ir   و  پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 
34622350-011 خان�م حي�دری و  جهت کس�ب اطالعات فنی بيش�تر با ش�ماره تلفن 

09023277899 آقای مهندس عزیزی تماس حاصل فرمایيد .
اداره روابط عمومی

شركت مدیریت توليد برق نكا
نيروگاه شهيد سليمي

نوبت اول

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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تعادل-  گروه تجارت|
طبق داده هاي منتش��ر ش��ده، ميزان پول هاي بلوكه 
ش��ده ايران در عراق 5.5 ميلي��ارد دالر و در كره جنوبي 
بي��ن 5 ت��ا 8.5 ميليارد دالر اس��ت. بر همين اس��اس 
مجلس پيش تر طرحي ارايه كرد كه طبق آن س��ازوكار 
تهاتر ارزه��اي صادركنن��دگان در ازاي واردات كاالي 
اساسي در دستور كار قرار گيرد. براساس اين طرح، فعاالن 
اقتصادي عنوان كردند كه بايد ليستي از كاالهاي اساسي 
مانند »مواد غذايي، دارو، مواد پتروشيمي، قطعات خودرو، 
قطعات لوازم خانگي و مواد اوليه« به منظور بازپس گيري 
دالرهاي بلوكه شده، تهاتر شود. البته مهرماه امسال رييس 
كل بانك مركزي نيز در اظهاراتي خبر از آزادسازي منابع 
ارزي بلوكه ش��ده ايران در عراق و افزايش صادرات نفت 
خام و نيز افزايش عرض��ه ارز در بازار ثانويه را داده بود. اما 
درباره دالرهاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي با وجود 
اينكه بارها توسط بانك مركزي به اين كشور هشدار داده 
ش��ده، اما همكاري الزم در اين زمين��ه صورت نگرفت، 
كه رييس بانك مركزي علت اين عدم همكاري را ورود 
غيرقانوني كاالهاي كره اي به كشور اعالم كرده بود. حاال 
در تازه ترين نشست روساي اتاق هاي مشترك با معاون 
رييس جمهور، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره 
جنوبي خبر از آغاز مذاكرات با كره جنوبي براي تهاتر پول 
هاي بلوكه شده با »مواد اوليه و دارو و واكسن كرونا« داد.

    مزاياي يك پيمان تجاري بزرگ
رييس اتاق ايران به همراه روس��اي اتاق هاي مش��ترك 
بازرگاني حوزه اقيانوسيه، با معاون اول رييس جمهور ديدار 
و گفت وگو كردند. فع��االن بخش خصوصي در اين ديدار 
به بيان دغدغه ها و مشكالت پيش روي فعاالن اقتصادي 
و بخش خصوص��ي پرداختند و پيش��نهاد هايي را براي 
بهبود شرايط جهت توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي 
با كشورهاي هدف مطرح كردند. در اين راستا، رييس اتاق 
ايران و سيد رسول مهاجر معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارجه نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه حضور بخش 
خصوصي در اقتصاد كشور مي تواند حالل مشكالت باشد، 
بر ضرورت تالش براي رفع موانع پيش روي فعاالن اقتصادي 
كشور تأكيد كردند. غالمحسين شافعي  با اشاره به توافق 
اقتصادي موسوم به RCEP كه به تازگي بين 15 كشور آسيا 
و اقيانوسيه مشتمل بر 10 كشور جنوب شرق آسيا )آ سه 
آن( متشكل از »مالزي، اندونزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، 
كامبوج، الئوس، ميانمار، ويتنام، برونئي« و 5 كشور »چين، 
ژاپن، كره جنوبي، استراليا و نيوزيلند« در قالب بزرگ ترين 
پيمان تجارت آزاد جهان موس��وم به پيمان مش��اركت 
اقتصادي جامع منطقه اي صورت گرفته است، خواستار 
مطالعه دقيق ابعاد اين پيمان توسط بخش دولتي شد تا 
به عنوان يك مطالعه موردي دقيق، در ايران شبيه سازي 
و اجرا شود. او تأكيد كرد: اهداف اصلي اين پيمان »حذف 
تدريجي موانع تعرف��ه اي و غيرتعرفه اي در حوزه تجارت 
كاال، حذف تدريجي محدوديت ها و اقدامات تبعيض آميز 
در حوزه تجارت خدمات براي ايجاد محيط سرمايه گذاري 
آزاد، تسهيل كننده و رقابتي در منطقه« عنوان شده است. 

    معيار انتخاب رايزنان بازرگاني
سپس غالمحسين جميلي، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
روند خصوصي سازي در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: 
در گام اول به جاي خصوصي سازي، خصولتي عمل كرديم 
و بعد هم كه اين فرآيند به طور كلي متوقف شده است. به 
همين دليل است كه نمي توانيم در بازارهاي بين المللي، به 
خصوص در حوزه قيمت هاي خدمات رقابتي عمل كنيم. 
جميلي با اشاره به طرح يك كمربندو يك جاده هشدار داد 
كه با تحوالت صورت گرفته در سطح منطقه، مزيت هاي 
ژئوپليتيك ايران در معرض خطر قرار دارد و با توجه به تداوم 
تحريم ها كه باعث شده تا ديگر كشورها حتي مسيرهاي 
پرهزينه را به ايران ترجيح دهند، به طور كلي اين مزيت ها 
را از دس��ت دهيم.  فاطمه مقيمي رييس اتاق مش��ترك 

بازرگاني ايران و گرجستان نيز بر ضرورت انتخاب رايزنان 
بازرگاني از ميان فعاالن بخش خصوصي تأكيد كرد. او با 
تشريح مهم ترين مزيت هاي اقتصادي تجارت با گرجستان 
افزود: اگرچه بازار گرجستان كوچك است، اما اين كشور پل 
ارتباطي ورود ما به بازارهاي اروپاست. »كمرنگ شدن نقش 
ايران در مسير جاده ابريشم جديد« از ديگر موضوعاتي بود 
كه رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و گرجستان به آن 

پرداخت و خواستار توجه دولت به آن شد.

   كره جنوبي  و  پول هاي  بلوكه  شده
حسين تنهايي رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
كره جنوبي نيز با اش��اره به طلب ايران از كره جنوبي، به 
ارايه دو پيش��نهاد پرداخت. او گفت: اواًل ضروري است 
كه اين طلب ها با مديريت صرف كاالهاي اساسي شوند 
و از طرفي صندوق حمايت از ص��ادرات و واردات ميان 
ايران و كره جنوبي ش��كل گيرد. ضمن اينكه مديريت 
اين صندوق را بخش خصوصي عهده دار شود تا امكان 
جابه جايي پول تسهيل ش��ود. تنهايي با بيان اينكه در 
مورد نحوه آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در كره 
جنوبي به صورت اجمالي مسائلي مطرح شد، گفت: در 
اين جلس��ه مقرر ش��د تا روش هاي مختلف براي نحوه 
آزادس��ازي اين پول بررسي شود  همچنين مقرر شد تا 
در اين راس��تا با وزارتخانه هاي مختلف جلساتي برگزار 
شود. او گفت: براي آزاد سازي و يا تهاتر پول هاي بلوكه 
شده ايران در گذشته مسائلي مطرح شده بود، مبني بر 
اينكه بخشي از اين پول ها از طريق واردات غذا و دارو آزاد 
شود، اما در جلسه روز گذشته براي تهاتر دالرهاي ايران 
با ساير كاالهاي كره اي نيز مسائلي مطرح شد.رييس اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي درباره كاالهاي مد 
نظر براي تهاتر دالرهاي ايران با كاالهاي كره اي اظهار 
داشت: با توجه به اولويت هاي كشور؛ مواد اوليه، دارو، مواد 
پتروشيمي، قطعات خودرو و لوازم خانگي و قطعات لوازم 
خانگي را جزو اولويت هاي ليست تهاتر پول هاي بلوكه 
شده با كاالهاي كره اي قرار داده ايم. تنهايي تاكيد كرد كه، 
مهم ترين موضوع بحث تهاتر دالرهاي بلوكه شده ايران در 
كره با واكسن كرونا است كه در نشست با آقاي جهانگيري 
به اين موضوع پرداختيم و هماهنگي هاي الزم با وزارت 
بهداشت درباره اين موضوع در حال انجام است.اين فعال 
اقتصادي همچنين با بيان اينكه رقم پول هاي بلوكه شده 
در كره چيزي حدود 8 تا 8.5 ميليارد دالر است، ادامه داد: 

براي واردات هر يك از كاالهاي تهاتر شده به ازاي پول هاي 
بلوكه شده، رقمي را در نظر مي گيريم اما بايد ديد كره اي ها 
در اين باره چقدر با ايران همكاري و همراهي مي كنند.   
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي گفت: 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده از كره تاكنون در حد طرح 
و برنامه است، بنابراين در جلسه روساي اتاق هاي مشترك 
بازرگاني با معاون اول رييس جمهور راهكارهاي مورد نظر 
براي تهاتر يا آزاد سازي پول هاي بلوكه شده مطرح شد تا با 
جمع بندي اين مسائل در وزارتخانه هاي مربوطه طرح و 
پيشنهادي جامع و كامل تهيه و به كره جنوبي ارايه شود، تا 
آن كشور نيز در مقابل در مورد طرح ارايه شده تصميماتي 
اتخاذ كند. تنهاي��ي در ادامه افزود: قرار بر اين بود تا كره 
50 ميليون دالر دارو به ايران صادر كند ولي هر دو طرف 
ايراني و كره اي هنوز روي سه ميليون دالر نيز به توافق 
نرسيده اند وكره جنوبي هنوز اقدام اجرايي براي تهاتر يا 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده با ايران انجام نداده است.

  مكانيسم تهاتر با استراليا به بن بست خورد
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و استراليا، بابيان اين 
نكته كه تهاتر بهترين شيوه تجارت در شرايط تحريم 
اس��ت، گفت: متاسفانه به رغم اهميت اين موضوع، اما 
مكانيسم تهاتر ميان ايران و استراليا به نتيجه نرسيده 
است. حميدرضا مناقبي همچنين با اشاره به فرصت هاي 
پيش روي كارآفرينان و فعاالن حوزه فناوري اطالعات، 
تجارت در حوزه ارزهاي ديجيتال ميان ايران و استراليا 
را حائز اهميت دانس��ت. مجيد محمد نژاد رييس اتاق 
بازرگاني مشترك ايران و تركمنستان، نيز به انتقاد از 
بسته بودن مسير ريلي و جاده اي بين ايران و تركمنستان 
پرداخت و با اش��اره به مشتركات فرهنگي ميان ايران 
و تركمنس��تان، بر به كارگيري مجموعه راهكارهايي 
براي افزايش قدرت چانه زني با تركمنس��تان تأكيد 
كرد. به كارگيري سازوكارهايي براي پرداخت بدهي 
دو ميلي��ون دالري بخ��ش خصوصي اي��ران از ديگر 
موضوعاتي بود كه رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران 

و تركمنستان مطرح كرد.

  مهم ترين اولويت كشور از نگاه معاون اول
پس از اتمام صحبت هاي روس��اي اتاق هاي مش��ترك 
بازرگاني، معاون اول رييس جمهور با اشاره به سه جلسه 
مس��تمر با روساي اتاق هاي مش��ترك بازرگاني خارج از 
كشور اظهار كرد: مهم ترين پيام اين جلسات اين است كه 
تجارت خارجي و صادرات و واردات بايد از مهم ترين مسائل 
كشور باشد. معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بار 
اصلي اداره اقتصاد كشور بايد بر دوش بخش خصوصي باشد 
تصريح كرد: مهم ترين انتظار بخش خصوصي از حاكميت، 
فراهم شدن امنيت سرمايه گذاري براي فعاالن اقتصادي 
است بنابراين بايد تالش كنيم شرايطي مهيا شود تا احساس 

امنيت سرمايه گذاري فعاالن اقتصادي خدشه دار نشود.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه نحوه رفتار 
ما با بخش خصوصي كش��ور تأثي��ر فراواني در جذب 
و ي��ا دفع س��رمايه گذاري خارج��ي دارد، اظهار كرد: 
س��رمايه گذاران خارجي همواره به نوع رفتار و تعامل 
ما با بخش خصوصي توجه مي كنند و اگر اين رفتار در 
چارچوب مناسب و به شكلي قانونمند باشد، نسبت به 
سرمايه گذاري در كشور ما ترغيب مي شوند. جهانگيري 
با تأكيد بر اينكه هيچ كس نبايد براي فعاليت قانونمند 
بخش خصوصي مانع تراشي كند تصريح كرد: نمي توان 
از يك س��و به دنبال اشتغال زايي، توس��عه صادرات و 
مقابله با تحريم ها باشيم، اما از سوي ديگر براي بخش 
خصوص��ي مانع تراش��ي كرد. بخش خصوصي اس��ت 
كه در كش��ور كارخانه، كارگاه و توليد راه اندازي و براي 
كشور فرصت هاي ش��غلي ايجاد مي كند. او با اشاره به 
رش��د اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري به خصوص 
سه ماهه دوم گفت: اين دستاورد با تالش و همت بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي حاصل شده و پيام مهمي 
را به دنيا مخابره مي كند كه سياس��ت فشار حداكثري 
امريكا به بن بست و شكست رسيده است، البته تحريم 
مشكالتي براي اقتصاد كشور خصوصاً زندگي و معيشت 
مردم درست كرده است كه رفع تحريم ها بايد همواره 
در دستور كار مسووالن باشد، رفع تحريم ها حتي يك 

ساعت هم زودتر انجام شود به نفع كشور و مردم است.
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احتمال خروج برخي محصوالت 
لبني از دايره قيمت گذاري

براساس جلسه كارگروه تنظيم بازار مقرر شد تا كميته 
رصد و پايش تنظيم بازار لبنيات در خصوص تجديد 
نظر در فهرست و نحوه توليد محصوالت لبني مشمول 
قيمت گذاري تصميم گيري كند. براين اس��اس متن 
مصوبه كارگروه تنظيم بازار به ش��رح زير است: پيرو 
 تصميم��ات بند )2( يكصد و ش��انزدهمين جلس��ه 
كار گروه تنظيم بازار در خصوص تجديد نظر در فهرست 
و نحوه توليد محصوالت لبني مشمول قيمت گذاري 
موضوع در كميته كارشناسي تخصصي مطرح و مقرر 
گرديد كميته اي با مسووليت وزارت جهاد كشاورزي و 
با حضور دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار، سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، دستگاه نظارتي، 
سازمان مركزي تعاون روستايي و انجمن و تشكل هاي 
بخ��ش توليد و صنعت تش��كيل و نتيجه تصميمات 
متخذه از سوي وزارت جهاد كشاورزي در جلسه آتي 

كارگروه تنظيم بازار ارايه گردد .

ارمنستان خواستار واردات 
۲۲۵۰ كاال از ايران شد

تسنيم|معاون توسعه بازارهاي صادراتي سازمان 
توسعه تجارت در مكاتبه اي تأكيد كرده است: طبق 
اطالعات واصله از وزارت امور خارجه، كشور ارمنستان 
اعالم كرده است، به دليل تحريم هاي تركيه قصد دارد 
كاالهاي ايراني را جايگزين 2250 قلم كاالي وارداتي 
خود از كش��ور تركيه نمايد كه اين موضوع فرصت 
بسيار خوبي را براي شركت هاي ايراني فراهم خواهد 
كرد. خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به سفر 
وزير اقتصاد اين كشور به تهران به قيد فوريت نسبت به 
تعيين شركت هاي توانمند ايراني براي صادرات كاال 

به ارمنستان اقدام مقتضي انجام شود.

قيمت خريد پرتقال شب عيد 
اعالم  شد

ايسنا| بر اساس تصميمات جلسه آخر ستاد تنظيم 
بازار درباره تعيين مباش��ر تامين و نحوه اجراي طرح 
تنظيم بازار ميوه شب عيد تصميم گيري شد و كليات 
دس��تورالعمل تامين )خريد و ذخيره سازي( و توزيع 
)جذب سهميه استان و عرضه( سيب درختي و پرتقال 
ايام پاياني س��ال 1۳۹۹ و نوروز س��ال 1۴00 كشور و 
نمونه تفاهم نامه هاي مباشران تامين و توزيع مطرح 
و تصويب شد. قيمت پيشنهادي كميته ملي راهبري 
طرح تنظيم بازار براي خريد پرتقال تامسون شمال به 
ازاي هر كيلوگرم 10 هزار و 500 تومان با لحاظ كليه 
هزينه هاي تبعي )شستشو، س��ورتينگ، سردخانه، 
حمل ونقل، بازرسي و...( تحويل كف كاميون در استان 
مبداء مطرح و تصويب ش��ده است. همچنين استان 
مازندران به عنوان استان تامين كننده پرتقال تامسون 
ش��مال و اتحاديه باغداران استان مازندران به صورت 
متمركز به عنوان مباشر تامين، تعيين شد. باتوجه به 
تعيين سقف پيشنهادي قيمت سيب درختي مقرر شد 
براي تامين سيب درختي طرح تنظيم بازار، استان هاي 
مقص��د )مصرف كننده( به ص��ورت غيرمتمركز و در 
دامنه قيمتي اعالمي كميته ملي راهبري كه متعاقبا 
اعالم خواهد شد، نس��بت به تامين با مباشران استان 
توليدكننده اقدام كنند. ضمنا در صورت تشخيص مدير 
طرح، تامين سيب درختي به صورت متمركز هم بالمانع 
است. تصميمات كميته ملي راهبري طرح تنظيم بازار 
ميوه ايام پاياني سال جاري درخصوص قيمت خريد، 
ذخيره سازي، مباشر خريد و سازوكار اجرايي طرح تا 
پايان اجراي آن به عنوان مصوبات كارگروه تنظيم بازار 
تلقي مي شود. گفتني است كه در جلسات قبلي ستاد 
تنظيم ب��ازار در آذر ماه، با وجود مخالفت وزارت جهاد 
كشاورزي، مسووليت ذخيره سازي و تنظيم بازار ميوه 

شب عيد به اين وزارتخانه سپرده شد.

بازار خودرو از تب و تاب افتاد
مهر |نايب رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودروي 
ته��ران گفت: بعد از مصوبه ش��وراي رقابت بازار دچار 
هيجان ش��د و قيمت ها 5 تا 10 ميليون گران شد اما 
طي دو روز گذشته روال دوباره به حالت قبل بازگشت. 
نعمت اهلل كاشاني نسب در مورد وضعيت كنوني بازار 
خودرو اظهار داش��ت: پس از انتشار مصاحبه رييس 
ش��وراي رقابت و اظهارات وزير صمت در مورد قيمت 
خودرو، بازار هفته گذشته دچار تب و تاب شد و قيمت ها 
بين 5 تا 10 ميليون تومان افزايش يافت. وي افزود: با 
وجود اينكه خريدار به بازار آمده بود اما فروشندگان به 
اميد افزايش قيمت ها خودرو نمي فروختند. به دليل 
تفسيرهاي غلط فروشندگان تصور مي كردند قيمت 
خودرو تا ۷0 درصد افزايش مي يابد از اين رو از فروش 
امتناع مي كردند. كاشاني نسب ادامه داد: يك جو رواني 
طي هفته گذشته در بازار به وجود آمده بود و معامالت را 
هيجاني كرده بود. اما از اواخر هفته گذشته و ابتداي اين 
هفته اوضاع در بازار خودرو به روال قبل بازگشته است. 
وي گفت: نكته جالب اينكه هم اكنون فروشندگان به 
دنبال خريدار هستند، اما مردم فقط در بازار قيمت ها را 
مي پرسند و اقدام به خريد نمي كنند. در واقع روال خريد 
و فروش نيز همچون ماه هاي گذش��ته قفل است. وي 
افزود: قيمت ها در بازار به قيمت هاي قبل از اين هيجانات 
يعني حدود 8 روز پيش بازگشته است و به عنوان مثال 
پرايد كه طي هفته گذشته 10۳ تا 10۴ ميليون تومان 
شده بود، امروز دوباره 100 ميليون تومان شد. كاشاني 
نسب در مورد چشم انداز قيمت ها نيز تصريح كرد: در 
حال حاضر بازار خودروي كشور قابل پيش بيني نيست 
و اين موضوع به نرخ ارز بسيار وابسته است. همين ثبات 
قيمت ها كه حدود يك ماه اس��ت به وجود آمده نيز به 
دليل ثبات نرخ دالر است. بايد منتظر ماند و ديد طي 

روزهاي آينده چه اتفاقي مي افتد.

 بررسي مجدد تمديد 
كارت هاي الكترونيك  مرزنشينان 
با توجه به اهميت نقش تعاوني هاي مرزنشينان به عنوان 
سفيران س��اكن خطوط مرزي و نقش عمده اي كه در 
امنيت و توسه پايدار منطقه ايفا مي كنند، در ديدار اخير 
رييس اتاق تعاون با وزير صنعت، معدن و تجارت، تمديد 
كارت هاي الكترونيك اعضاي مرزنشين مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. تعاوني هاي مرزنشينان از ديرباز به 
مثابه گروهي متمايز از ديگر عوامل بازرگاني خارجي 
مط��رح بوده اند. با توجه به اهمي��ت و جايگاه ويژه اين 
تعاوني ها در اقتصاد، در ديدار اخير عليرضا رزم حسيني 
وزير صمت با بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون، تمديد 
كارت هاي الكترونيك اعضاي مرزنشين به مدت 2 سال 
به علت عدم استفاده در سال هاي گذشته مطرح و مقرر 

شد مورد بررسي قرار گيرد.

آغاز مذاكرات با كره جنوبي براي تهاتر پول هاي بلوكه شده با »مواد اوليه و دارو و واكسن كرونا« كليد  خورد

معاون فني گمرك تشريح كرد

راه  بازگشت  دالرهاي  بلوكه شده  به  خانه

 مصوبات جديد براي خروج كاالها از گمرك
ستاد تنظيم بازار مصوبات جديدي براي سرعت بخشي به 
تشريفات گمركي كاالهاي اساسي و توليدي صادر كرد. 
براس��اس اين تصميم، گمرك ايران پنج مصوبه اخير در 
رابطه با رفع موانع ترخيص كاال بر اس��اس مصوبات ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت را ابالغ كرد كه طي آن اعالم شده 
از صاحبان كاالهاي اساسي با نرخ ترجيحي تعهدي دريافت 
مي شود كه در ترخيص درصدي در صورت ايجاد هر گونه 
مابه التفاوتي متعهد به پرداخت آن باشند. اين مصوبات كه از 
سوي مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك ايران، جهت 
اجرا به گمركات اجريي ابالغ شده و از روز گذشته چهاردهم 

ديماه1۳۹۹ قابليت اجرايي دارد. 

  جزييات  ۵  مصوبه  جديد
جزيي��ات اين مصوبات به ش��رح زير اس��ت: 1. با توجه به 
تصميمات جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت در 
خصوص ترخيص فوري كاالهاي اساسي و ضروري موجود 
در بنادر و گمركات كشور و به منظور تسريع در ترخيص اين 
كاالها مقرر شد ترخيص ۹0درصد كاالهاي اساسي گروه يكم 
كااليي مشمول ارز ترجيحي )روغن خام، دانه هاي روغني، 
كنجاله سويا، جو و ذرت(، با اخذ تعهد از صاحب كاال مبني بر 
پذيرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز درصورت تعلق به كاال و 
تعهد عرضه كاال با نرخ مصوب يا عرضه در سامانه ها )بازارگاه و 
شبكه هاي توزيع تعيين شده(، بدون الزام به ارايه كدرهگيري 
بانك امكان پذير باشد.   2- ترخيص درصدي كليه كاالهاي 
اساسي گروه 21؛ اجزاء، قطعات، تجهيزات و نهاده هاي توليد 
مطابق اعالم نظر وزارت صمت و اقالم مرتبط با حوزه وزارت 

جهاد كشاورزي، مطابق اعالم نظر معاونت توسعه صنايع 
تبديلي وكسب و كارهاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي با 
اخذ مجوزهاي قانوني الزم تا سقف ۹0درصد، توسط گمرك 
انجام شود. ۳. با توجه به بروز مشكالتي درصدور قبوض انبار 
كاالهاي وارده به بنادر و گمركات كشور يا با عنايت به ترانزيت 
برخي از كاالهاي اساسي و نهاده هاي توليد از بنادر به گمركات 
داخلي كشور، طبق مصوبه جلسه ستاد تنظيم بازارمقرر شد 
مالك تصميم گيري جهت اجراي تصميمات ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، تاريخ ورود كاال به كش��ور باشد و گمرك 
ايران ضمن احصاء دقيق اين م��ورد، تاريخ مزبور را مالك 
اقدام در اين خصوص ق��رار دهد.  ۴- در اجراي تصميمات 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اگر ۷0 درصد از كاالهاي 
موضوع يك اظهارنامه در ليست ابالغي وزارت صمت وجود 
داشته و مابقي اقالم، مشمول گروه هاي كااليي 21 لغايت 
25 باشد، گمرك مي تواند نسبت به پذيرش موضوع براي كل 
اقالم اظهارنامه اقدام كند. 5- با توجه به اينكه دستورالعمل 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي 
درباره تمديد اعتبار ثبت سفارش هاي صادره موجب توقف 
روند ترخيص كاال به ويژه كاالهاي اساس��ي و توليدي در 
گمركات كشور گرديده بود، مقرر شد مرجع مربوطه با قيد 
فوريت نسبت به لغو دستورالعمل اقدام و درزمينه تمديد 
اعتبار ثبت س��فارش هاي صادره، بخشنامه اخير گمرك 
كه با هماهنگي وزارت صمت و مس��تند به مصوبات سفر 
معاون اول رياس��ت جمهوري به استان هرمزگان تنظيم و 
ابالغ شده، مالك اقدام كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت 

خارجي قرارگيرد.

ويژه

افتتاح مدرسه سردار سپهبد 
شهيد سليماني در دارخوين

به گزارش روابط عمومي شركت نفت وگاز اروندان در 
اين مراسم كه در آستانه نخستين سالگرد شهادت سردار 
دل ها شهيد حاج قاسم سيلماني برگزار شد مديرعامل 
و رييس هيات مديره شركت، فرمانده لشكر عملياتي ۷ 
حضرت وليعصر )عج( خوزستان، فرمانده حوزه مقاومت 
بسيج شهيد تندگويان )وزرات نفت - جنوب( فرمانده 
پايگاه مقاومت شهداي رمضان شركت نفت وگاز اروندان، 
جمعي از مديران ش��ركت و مسووالن منطقه حضور 
داشتند . در اين مراسم مهندس جهانگير پور هنگ در 
سخناني ضمن تسليت ايام فاطميه و بزرگداشت ياد 
وخاطره ش��هيد واال مقام سردار سيلماني، اظهار كرد: 
ش��ركت نفت وگاز اروندان همسو با وظايف ذاتي خود 
تالش نموده در راستاي مسووليت هاي اجتماعي نسبت 
به ارايه خدمات به مناطق پيراموني تاسيسات نفتي در 
غرب كارون اقدام نمايد.وي افزود: از شمار اين خدمات 
كه با پيگيري مس��تمر پايگاه مقاومت بسيج شهداي 
رمضان شركت و در قالب بسيج سازندگي صورت گرفت 
اجراي طرح احداث و مرمت چندين مدرسه در منطقه 
مي باشد كه مدرس��ه سه كالسه سردار سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني از آن جمله است. پورهنگ با اشاره 
به تامين اعتبار اينگونه فعاليت هاي عام المنفعه از طريق 
صرفه جويي در هزينه هاي جاري و مختلف شركت گفت: 
اين شركت تالش دارد تا در زمينه محروميت زدايي و 
تامين نيازهاي مناطق همجوار تاسيسات خدمات موثري 

ارايه و به وظايف خود در اين راستا عمل نمايد 
در اين مراسم فرمانده پايگاه مقاومت شهداي رمضان 
شركت با ارايه گزاراش��ي از فعاليت هاي اين پايگاه در 
راستاي مس��ووليت هاي اجتماعي گفت: اين مدرسه 
سه كالس��ه كه به نام سردار سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني نامگذاري گرديد، 120 مترمربع زيربنا دارد 
و براي س��اخت و تجهيز آن 2 ميليارد و ۳00 ميليون 
ريال هزينه شده است. رحمان توكلي با اشاره به وسعت 
عمليات وگس��تردگي تاسيسات ش��ركت نفت وگاز 
اروندان افزود: شهرستان هاي شادگان، خرمشهر، هويزه، 
دارخوين و بعضا سوسنگرد در گستره فعاليت هاي اين 
شركت واقع شده و تالش بر اين است تا در حد مقررات 
شركت به مناطق پيراموني ارايه خدمات گردد.در ادامه 
اين مراسم فرمانده لشكر عملياتي ۷ حضرت وليعصر 
)عج( خوزستان از خدمات شركت نفت وگاز اروندان و 
حسن نظر مديرعامل اين شركت در كارهاي عام المنفعه 
قدراني كرد.سردار حسن حس��ين نژاد با بزرگداشت 
سالگرد شهادت س��ردار سپهبد حاج قاسم سليماني، 
درباره شخصيت اين شهيد بزرگوار مطالبي بيان داشت 
و گفت: آنچه شهيد حاج قاسم سليماني را سردار دل ها و 
صاحب مكتب كرد، ابعاد وجودي اين شخصيت بي نظير 
و بي بديل و معنوي مي باشد . در مراسم افتتاح اين مدرسه 
رييس آموزش پرورش ش��ادگان نيز از مساعدت هاي 

شركت نفت و گاز اروندان تشكر و قدراني كرد.
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خبرروز

درگذشت يك هنرمند جوان ديگر بر اثر كرونا
عليرضا رنجبر، هنرمند جوان تئاتر كه در حوزه چهره پردازي فعاليت مي كرد، بر اثر ابتال به كرونا درگذش��ت. او متولد ٧ بهمن 
١٣۶٢ در س��وادكوه بود و در آستانه 37 سالگي بر اثر ابتال به كرونا درگذشت.عليرضا رنجبر از سال ٨٨ فعاليت خود را ابتدا به 
عنوان مجري گريم ش��روع كرد و بعدتر فعاليت خود را به عنوان طراح گريم ادامه داد. او طي روزهاي اخير بر اثر ابتال به كرونا 
در بيمارستاني در سوادكوه بستري بود و شامگاه 11 دي ماه به بيمارستاني در تهران منتقل شد ولي روز گذشته، 12 دي ماه 
در همين بيمارستان درگذشت. در كارنامه هنري او همكاري با كارگردان هايي همانند سيد محمد مساوات، نصير ملكي جو، 

مريم ميرعابدي، افشين زماني، عباس بابايي و... به چشم مي خورد.

جامعه ادامهازصفحهاول

دالر17500توماني
و چند ابهام

باعث ش��د تا اقالم مصرفي م��ردم مانند مرغ، 
تخم مرغ، مواد لبني و مواد پروتئيني و... رشد 
قابل توجهي را تجربه كنند، راهكار معقول تر 
آن اس��ت كه اين منابع مرتبط ب��ا يارانه هاي 
عموم��ي در يك رون��د تدريجي ب��ه صورت 
يارانه نق��دي در اختيار دهك ه��اي نيازمند 
جامعه قرار داده ش��ود تا اين اقش��ار متناسب 
با برنامه ريزي هايي كه دارن��د، بتوانند از اين 

يارانه ها بهره ببرند.
 حس��ن يك چني��ن رويكردي آن اس��ت كه 
بخشي از س��وداگري هاي مخرب در اتمسفر 
اقتصادي پايان مي پذيرد و بخش��ي از فش��ار 
وارده به مردم كاهش پي��دا مي كند. اگر دالر 
4200 توماني از رون��د كالن اقتصادي خارج 
شود، دالر 17500توماني اجرايي خواهد شد. 
البته مجموعه اين موارد و تصميمات احتمالي 
در كميسيون تلفيق و س��اير كميسيون هاي 
تخصصي مجلس در ح��ال بحث و تبادل نظر 
اس��ت تا در نهاي��ت بهترين تصمي��م به نفع 

معيشت شهروندان اخذ شود.
 اما به  ط��ور كلي در خصوص يكسان س��ازي 
ن��رخ ارز معتقدم ك��ه يكسان س��ازي نرخ ارز 
يك��ي از ضرورت هاي غي��ر قابل ان��كار براي 
اقتصاد و معيش��ت كش��ور اس��ت. قابل قبول 
نيست كه هر سال ده ها ميليارد از سرمايه هاي 
عمومي كش��ور ك��ه قاعدت��ا بايد در مس��ير 
رش��د ش��اخص هاي معيش��تي مردم به كار 
 گرفته ش��وند، راهي كلوني هاي سوداگري و

 داللي شوند.
 اين در حالي اس��ت كه طي سال هاي گذشته 
بخ��ش قابل توجه��ي از ظرفيت ه��اي ارزي 
كشور به جاي بهبود ش��اخص هاي معيشتي 
مردم راهي باعث ايجاد بازارهاي آزاد و س��ياه 
شده اس��ت. طبيعي اس��ت زماني كه جريان 
س��يال ي��ك حركت حمايت��ي در اي��ن ابعاد 
دچار انحراف و مش��كل مي ش��ود بايد هرچه 
سريع تر نس��بت به اصالح اين روش اقدامات 
عاجلي ص��ورت داد. اما اينكه مناس��ب ترين 
راه��كار جايگزي��ن چيس��ت؟ هن��وز ميان 
 نمايندگان و كانون هاي كارشناس��ي بحث در

 جريان است. 
برخي تصور مي كنند اعالم پايان تخصيص ارز 
4200 توماني ممكن است بازار هاي اقتصادي 
كش��ور را ب��ا تكانه هاي تورم��ي مواجه كند و 
گروهي ديگر نيز معتقدن��د كه با برنامه ريزي 
مناسب مي توان تبعات يكسان سازي نرخ ارز 
را كاهش داد. در حال حاضر كميسيون تلفيق 
به دقت در حال رصد موضوع است تا با ارزيابي 
دقيق جوانب موضوع بهترين تصميم اخذ شود.

تهران همچنان در وضعيت نارنجي
فرمانده س��تاد مقابله با بيماري كرونا در 
تهران، در خصوص درخواست بازگشايي 
برخي صنوف، عنوان كرد: بنا بر تصميم 
س��تاد ملي اين ام��كان در مناطق زرد و 
نارنج��ي كرونايي وجود ن��دارد و به نظر 
مي رسد افزايش بس��ته حمايتي از اين 
صنوف ضرورت دارد. دكتر عليرضا زالي در 
خصوص آخرين آمار ثبت شده از بيماران 

كرونا در استان تهران طي 24 ساعت گذشته، گفت: 235 
بيمار جديد در بيمارستان هاي تهران بستري شدند كه 
۹0 نفر از آنها به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل شدند. 
همچنين مجموعا 13۸ بيمار از بيمارستان هاي تحت 
پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي استان ترخيص شدند. 
او ادامه داد: مجموعه بيماراني كه با تشخيص كوويد-1۹ 
در بيمارستان بستري هستند 2 هزار و 140 بيمار است 

كه بالغ بر ۸50 بيمار از اين تعداد در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري هستند. زالي از 
فوت 2۹ بيمار در 24 س��اعت گذشته در 
تهران با تشخيص كرونا خبر داد و شرايط 
تهران را ش��كننده و پايتخت را كماكان 
شهري با وضعيت نارنجي اعالم كرد. فرمانده 
عمليات مقابله با بيماري كرونا در تهران در 
خصوص درخواست برخي صنوف مبني بر 
بازگشايي و لغو طرح فاصله گذاري فيزيكي، عنوان كرد: 
بسياري از اصناف همچون اصناف مرتبط با امور فرهنگي 
و تاالره��اي پذيرايي به ش��دت از اين محدوديت ها 
آسيب ديده اند و به علت برخي از مصوبات ستاد ملي 
امكان بازگشايي در مناطق نارنجي و زرد محقق نبوده 
است. به نظر مي رسيد بس��ته هاي حمايتي از اين 

مشاغل بايد افزايش يابد.

رفع نواقص برنامه پزشك خانواده در دستور كار 
گسترش برنامه پزش��ك خانواده و نظام 
ارجاع روستايي و رفع نواقص برنامه پزشك 
خانواده شهري در دس��تور كار قرار دارد. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: 
تالش داريم ب��ه زودي تفاهم نامه برنامه 
پزش��ك خانواده و نظام ارجاع روستايي 
امضا شود و بتوانيم سرانه را افزايش دهيم تا 
با توجه به حجم كاري كه در روستاها وجود 

دارد، پرداخت به موقع و مطلوبي صورت گيرد. محمد 
مهدي ناصحي افزود: قدردان خدمات رساني شايسته تيم 
پزشكي و سالمت در سراسر كشور هستيم كه در شرايط 
سخت ناماليمات جغرافيايي، آب و هوايي و اداري در صف 
و خط مقدم جانانه به مردم خدمت مي كنند. مديرعامل 
سازمان بيمه سالمت بيان كرد: در جهت ارتقاي خدمات 
الكترونيك بيمه س��المت، پرداخت كاركرد و حقوق 
ساماندهي شده است. بس��ياري از دانشگاه هاي علوم 

پزشكي همكاري خوبي دارند، اما برخي از 
دانشگاه ها هنوز ليست ها را ارايه نكرده اند. 
در صورت عدم همكاري دانشگاه ها ممكن 
اس��ت در آينده در نحوه پرداخت و تعامل 
به گونه اي ديگر عمل كني��م. او ادامه داد: 
س��عي داريم پرداخت مطالبات پزش��ك 
خانواده و تيم سالمت روستايي همزمان 
با پرداخت حقوق پرس��نل سازمان انجام 
شود، اما متاسفانه تعدادي از دانشگاه ها در ارايه ليست 
حق الزحمه ها تعلل مي كنند كه انتظار مي رود روند ارايه 
ليست را تسريع بخشند. مديرعامل سازمان بيمه سالمت 
ايران بر لزوم به روز رساني امكانات درماني، تشخيصي و 
رفاهي در حوزه پزشك خانواده و تيم سالمت روستايي 
تاكيد كرد و گفت: متاس��فانه به دليل كمبود اعتبارات 
در حوزه ملي اين اقدام انجام نش��د كه در صورت جذب 

اعتبارات بهبود استانداردها محقق خواهد شد.

وضعيت »ريتالين« در بازار دارويي كشور 
به دنبال اظهاراتي مبني بر كمبود قرص 
ريتالين در ب��ازار، مدي��ركل دارو و مواد 
تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو با بيان 
اينكه در حوزه اين دارو برندهاي مختلف 
داخلي به وفور يافت مي ش��ود و سهميه 
كمي نيز براي واردات در نظر مي گيريم، 
گفت: فروش اين دارو نيز منوط به ثبت 
در سامانه تيتك خواهد شد. دكتر حيدر 

محمدي افزود: قرص متيل فنيدات در بازار مش��كلي 
ندارد و به وفور يافت مي ش��ود. البته برخي اصرار دارند 
كه برند خارجي ريتالين را مصرف كنند. او با بيان اينكه 
متيل فنيدات كه به نام برند ريتالين شناخته مي شود، 
مشابه توليد داخلي دارد، افزود: بايد توجه كرد كه برند 
ريتالين قيمت باالتري دارد و در عين حال طبق قانون، 

تعرفه گمركي هم به آن تعلق مي گيرد. بر 
همين اساس از آنجايي كه توليد داخلي اين 
دارو در كشور موجود است، ميزان كمي از 
بازار را به نوع برند آن تخصيص مي  دهيم. 
بايد توجه كرد كه نمي توان تمام سهم بازار 
را ب��ه واردات اختصاص داد؛ چراكه در اين 
صورت مشخصا اقدامي غيرقانوني صورت 
گرفته است. محمدي تاكيد كرد: در حوزه 
داروهايي كه مش��ابه توليد داخلي آنها در كشور وجود 
دارد، ملزم هستيم كه بيشترين سهم را به توليدكننده 
داخل اختصاص دهيم. بر اين اساس در حوزه داروي 
متيل فنيدات برندهاي مختلف داخلي به وفور يافت 
مي شود. در عين حال سهميه كمي نيز براي واردات 

در نظر مي گيريم. 

ادامهازصفحهاول

اما ب��از هم از خير مصرف مازوت نگذش��ت و مهم ترين 
خواس��ته فعلي وزارتخانه را حذف تدريجي و با برنامه 
١٨٠ ميليون ليتر مازوت از چرخه مصرف خواند.البته 
عيس��ي كالنتري، رييس س��ازمان حفاظت از محيط 
زيس��ت ايران كه پيش تر گفته بود كه سوزاندن مازوت 
توس��ط نيروگاه هاي برق علت افزايش شديد آلودگي 
هواي كالنشهرهاي كشور طي روزهاي اخير بوده، روز 
يكشنبه خبر داد كه معاون دادستان كل كشور با صدور 
بخشنامه اي خواسته تا فرد و نهادي مانع سوزاندن نفت 
كوره در نيروگاه ها و صنايع نشود.كالنتري علت صدور اين 
بخشنامه را وجود برخي مسائل امنيتي كه به آنها اشاره 
نكرده، عنوان كرده اس��ت. البته او چندي پيش به نقل 
از مقام هاي وزارت نفت گفته بود كه به دليل تحريم ها، 
برخي نيروگاه ها و پااليشگاه ها به دليل ُپر بودن انبارها، 
چاره اي جز استفاده از سوخت مازاد مازوت ندارند.البته 
بهزاد اشجعي، دبير كميته فني صدور مجوزهاي زيست 
محيطي سازمان حفاظت محيط زيست ايران ضمن تاكيد 
بر اينكه مطابق اذعان وزارت نفت در نشستي مشترك، 
امكان صادرات مازوت وجود دارد، گفته كه: »استنباط 
اين است كه استفاده از مازوت در نيروگاه ها و كارخانه هاي 
بزرگ، جنبه »راحت طلبي« دارد زيرا سوختي ارزان و 

قابل دسترس براي نيروگاه ها است.«
در همه اين احوال اردكانيان وزير نيرو سعي كرده تا جانب 
احتياط را رعايت كرده و هم به نعل بزند و هم به ميخ و فقط 
از الزام توليد برق و شرايط استفاده از نفت كوره و مازوت 

در شرايط كمبود گاز گفته است.

    تداوم روزهاي هشدار 
طبق آنچه سازمان كنترل كيفيت هوا اعالم كرده كيفيت 
هواي تهران روز يكش��نبه )١٤دي( براي پنجمين روز 
متوالي در شرايط ناس��الم براي همه گروه هاي جامعه 
قرار گرفته است. افزون بر تهران، آلودگي شديد هوا در 
شهرهاي كرج، قزوين، قم، تبريز، مشهد، اراك و اصفهان 
نيز گزارش شده است. كميته اضطرار آلودگي هواي تهران 
روز شنبه با توجه به پيش بيني هاي سازمان هواشناسي 
مبني بر ادامه پايداري  شرايط جوي پيشنهاد تعطيلي 
موقت ش��هر را داد كه پذيرش اين پيشنهاد همچنان با 

مقاومت هايي از سوي دولت مواجه است.

    عامل جديد 
در حالي كه همه متفق القول م��ازوت را متهم آلودگي 
مي خوانند به يك باره يك كارش��ناس محيط زيس��ت 
اعالم كرده كه به نظر مي رس��د اينه��ا نمي تواند داليل 
اصلي موض��وع آلودگي هوا باش��د و جريان بزرگ تري 
در پس پرده اين معضل وج��ود دارد؛ ماجرايي كه نه به 
مازوت برمي گردد و نه به تردد خودروها. يك منبع آگاه 
و كارشناس هواشناسي روايت ديگري از آلودگي هواي 

تهران و كرج دارد.
بر اساس اعالم اين منبع آگاه، ش��بكه هاي ماهواره اي 
موضوع مازوت را مطرح كرده و قريب به 40 نفر از اساتيد 

اصفهان توماري امضا كرده اند تا جلوي كار گرفته شود؛ 
اين درحالي است كه داس��تان چيز ديگري است. آنها 
معتقدند سدسازي دليل آلودگي هواست. آلودگي هاي 
ش��يميايي اوزون، sox ها، nox ها و co و آلودگي هاي 
فيزيكي همان غبار از 2/5 ميكرون تا 10 ميكرون هستند، 
اين دانه هاي ريز غبار با يك باد كوچك به هوا بلند شده 
و مي توانند موجب آلودگي شوند، نگاه علمي به آرشيو 
داده هاي آلودگي هواي تهران و كرج نشان مي دهد كه 

همه از  نوع PM 10 يا PM 2.5 يا همان غبار هستند.
سد اميركبير سال 1343 ساخته شده است، سد لتيان 
را هم روي رودخانه جاجرود تهران س��اخته اند، اين دو 
رودخانه در پايين تر از ورامين به هم پيوند مي خورند و 
رودي را تشكيل مي دهند كه به شوره زار شمال )شمال 
شرق و شمال غرب( قم مي ريزند.البته شمال قم بيابان 
و شوره زار نبود، 50 سال پيش رودخانه جاجرود كه سد 
لتيان روي آن احداث شده است 120 مترمكعب بر ثانيه 
دبي و رودخانه اميركبير ه��م 120 مترمكعب بر ثانيه 
آب داش��ت، زماني كه 2 سد بزرگ روي اين دو رودخانه 
ساخته شد به نوعي رگ طبيعت قطع و حقابه زمين هاي 
پايين دست حذف شد.بر اساس قانون هواي پاك، مجلس 
اجازه داده است كه نيروگاه هاي گازي 3 ماه از سال را براي 
افت هزينه ها از مازوت استفاده كنند. اين سه ماه درست 
زماني است كه مصرف گاز خانگي باال مي رود، با سوختن 
مازوت دود سياهي بلند مي شود كه بر اساس تحقيقات 
دانشگاه شريف همان سيانيد اس��ت.با توجه به مساله 
مذكور مي توان گفت آلودگي هواي تهران، كرج و اصفهان 
 pm2.5 به مازوت بازنمي گردد و همان ذرات گرد و غبار يا
هستند، آرشيو داده هاي هواشناسي اين 3 استان نشان 
مي دهد آلودگي شيميايي نيست و از ذرات فيزيكي نشات 
گرفته است.در استان البرز عالوه بر بادهاي جنوب شرقي 
از شوره زار قم، تاالب صالحيه هم منبع اصلي آاليندگي 
شده است كه در مرز بين استان البرز و قزوين قرار دارد. 
زماني كه باد غربي مي وزد مي تواند از روي تاالب صالحيه 
رد ش��ده و همراه با باد غالب ذرات گرد و غبار را جابه جا 
كند.تاالب صالحيه هم پايين دست رودخانه كردان بوده 
و زماني كه اين منطقه خشك شده است منشأ االيندگي 

شده و البرز را فرا مي گيرد. در شب باد كوه به دشت وزيده 
و هواي سرد و چگال آلودگي ها را به سمت كرج، هشتگرد 
و نظرآباد م��ي آورد. در روز هواي گ��رم در قالب صعود 
كوهستان آلودگي ها را روي دامنه كوه دپو مي كند كه 
شامل هش��تگرد، نظرآباد، كرج و فرديس مي شود. اين 
دو پديده موجب مي شود آلودگي در البرز نوسان داشته 
باشد، اگر منشأ آلودگي مازوت باشد بايد nox به بيشتر 
از 200 يا 300 برسد، در نتيجه آلودگي ها حاصل احتراق 
ناقص خودروها يا مازوت نيست.اين گروه معتقدند كه در 
زمستان امسال موج هاي آلودگي 10 و 15 روزه داشتيم 
در حالي كه اين موضوع در هزار سال گذشته در كرج رخ 
نداده بود. امسال آنومالي اقليمي منطقه به گونه اي شده 
كه ۶ س��امانه جبهه گرم داشتيم و با باد جنوبي حركت 
كرده اند، به همين دليل همزمان با بارش ها هم آلودگي 

)گرد و غبار پيش جبهه اي( وجود داشت.
موضوع مذكور چيزي شبيه به توفان گرد و خاك سال 
2014 تهران اس��ت، 5 سامانه بارش��ي برف و باران هم 
كه از اول پاييز تاكنون در منطقه داشته ايم جبهه هاي 
گرم خيلي قوي داشته اند و آلودگي ها را با خود به شهر 

آورده اند. اين همان باران توام با خاك و گل است.
اگر مسووالن يا يك ش��يميدان يا هواشناس مشورت 
مي كردند به راحتي مي توانس��تند علت آلودگي هواي 
تهران و كرج را دريابند در حالي كه برخي اساتيد با تبعيت 
از شبكه هاي ماهواره اي موضوع مازوت را پيش كشيده 
و بيانيه امضا مي كنند.   آلودگي هاي شيميايي و فيزيكي 
هر دو اثر بشر در طبيعت بوده و انسان ساخت هستند اما 
آلودگي شيميايي كوتاه مدت و فيزيك بلندمدت است، 
زماني كه سد احداث مي شود قطع رگ حيات حوزه هاي 
پايين دست را به دنبال دارد. مقايسه آمار سال گذشته با 
امسال نشان مي دهد كه افزايش 20 درصدي سدها در 

دستور كار وزارت نيرو است.
وزارت نيرو س��دها را افتتاح مي كند و به واسطه درآمد 
ميلياردي كه براي آن دارد با زيركي و رندي خاصي داليل 
آلودگي هوا را به س��مت مسائل ديگر مي برد، متاسفانه 
مسووالن دلسوز اقليم منطقه نيستند و بعضا كارشناسان 

آنها فاقد اطالعات علمي الزم هستند.

تير خالص مازوت به نفتي ها

وزارت بهداشت براي خريد و توليد واكسن 
كرونا در حال اقدام است و اين واكنش وزارت 
بهداش��ت به اظهارات ضد واكسن است و 
افرادي كه نمي خواهند واكسن كرونا بزنند، مي توانند اين 
كار را انجام ندهند.عليرضا رييسي روز يكشنبه در نشست 
خبري كه به صورت ويديو كنفرانس از وزارت بهداش��ت 
برگزار شد در پاسخ به سوالي درباره اظهارات برخي افراد 
عليه واكسن كرونا افزود: برخي افراد به طور كلي اظهارات 
ضد علم و تكنولوژي دارند. در همين كشور شاهد بوديم 
كه كتاب مرجع پزشكي را نيز سوزاندند. حتي اگر در تاريخ 
برگرديم، افرادي در زمان اميركبير با واكسن آبله مقابله 
مي كردند و مي گفتند كه اگر واكسن بزنيد، شيطان و جن 
وارد بدن مي ش��ود. اين مختص به ايران نيست و حتي در 
امريكا و كشورهاي ديگر نيز اين افراد هستند كه با تزريق 
واكس��ن مخالفت مي كنند. برخي مي گويند به نوعي از 
واكس��ن اطمينان ندارند و نمي زنند و عده ديگري كال با 
واكسن مخالف هس��تند. وقتي داريم براي توليد و خريد 
واكسن اقدام مي كنيم، اين واكنش وزارت بهداشت است و 
اين اظهارات هيچ تاثيري در برنامه وزارت بهداشت ندارد.او 
افزود: واكسني مثل واكسن كرونا بايد در دسته واكسن هايي 
مثل آنفلوآنزا نگاه كرد و تزريق آن اجباري نيست. نوعي 
از واكسيناس��يون مثل فلج اطفال هم در كش��ور انجام 
مي شود كه موضوع آن متفاوت است. در نتيجه افرادي كه 
نمي خواهند واكسن بزنند، مي توانند اين كار را انجام ندهند.

    خريد واكسن كرونا   از كوواكس
معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت اظهار ك��رد: اقدامات 
زيادي در زمينه خريد واكسن كرونا انجام شده تا بتوانيم 
واكسني را وارد كنيم كه مطمئن باشد. هم صحبت هاي 
رييس جمهوري و هم وزير بهداش��ت اين بوده كه در فاز 
آزمايشي واكسن كرونا حضور نداشته باشيم. در اين زمينه 
دو ش��رط داريم كه اوال واكسن توليد داخل باشد و ثانيا با 
شركت و كشور ديگري شريك باشد تا داوطلبان در فازهاي 
مختلف شركت كنند. مهم ترين راه پيگيري و تهيه واكسن، 
صندوق كوواكس است كه 70 كشور در آن جمع شده اند تا 
براي عدالت در توزيع واكسن، كشورهاي ثروتمند واكسن 
را از توليدكنندگان بگيرند و در اين صندوق قرار بگيرد تا 
بين كشورها به صورت عادالنه توزيع شود. رييسي گفت: 
واكسني كه وارد كشور ما مي شود قطعا كمتر از 10 دالر 

خواه��د بود. در حال حاضر 15 ميلي��ون و ۸00 هزار دوز 
واكسن از صندوق كوواكس پيگيري مي كنيم. 55 ميليون 
دالري كه بايد به اين صندوق واريز شود هم در حال پيگيري 
است. قبل از فروردين 1400 اميدواريم تعدادي واكسن 

وارد كنيم تا بر اساس اولويت اين واكسن ها تزريق شود.

    ميزان ورودي بيمارستان ها 
كاهش يافته است

رييسي گفت: مردم در رعايت پروتكل هاي بهداشتي بسيار 
دقت كردند و البته اين همراه با تغيير سبك زندگي بوده 
اس��ت. نتيجه اين تالش باعث شده كه هموطنان زيادي 
در س��المت باقي بمانند. با توجه به اينكه ميزان ورودي 
بيمارستان ها به كمتر از يك چهارم و ميزان مرگ و مير نيز 
حداقل به يك سوم رسيده، خبر بسيار خوبي است. نكته 
مهم اين است كه بايد به تجربه هاي 10 تا 11 ماه اخير توجه 
كنيم. در اواخر ارديبهشت وضعيت ما بسيار خوب بود، اما 
درصد رعايت پروتكل هاي بهداشتي به حدود 27 درصد 

رسيد و شاهد خيز جديد بيماري در سطح كشور بوديم.

   نگراني هاي وزارت بهداشت 
براي روزهاي آتي

معاون وزير بهداشت گفت: با توجه به سرد شدن هوا قطعا 
در و پنجره ها بسته است و در نتيجه تهويه مناسب وجود 
ندارد و بايد مراقب باشيم كه دورهمي هاي خانوادگي به 
حداقل رسيده يا حذف ش��ود. نگراني ديگر اين است كه 
بر اساس تجربه هر وقت شهرها به وضعيت زرد مي رسند 
و محدوديت ها كم مي شود، منجر به ساده انگاري شده و 
با خيز بيماري مواجه مي شويم. ويروس جهش يافته در 
انگلستان به كشورهاي همسايه رسيده است. در اين زمينه 
بايد پروتكل هاي بهداشتي جدي گرفته شود و تجمع هايي 

شكل نگيرد كه منجر به شيوع ويروس كرونا شود.

    اولويت هاي تزريق واكسن كرونا
معاون بهداشت وزير بهداشت اظهار كرد: اولويت هاي 
تزريق واكس��ن آماده شده و روز ش��نبه در ستاد ملي 
مقابله با كرونا هم مطرح مي شود. تقريبا اكثر كشورها 
اولويت هاي مشتركي براي تزريق واكسن دارند. به طور 
كلي، افراد در معرض آسيب شامل كادر بهداشت و درمان 
كه در اي سي يو كار مي كنند، سالمندان يا سالمنداني 
كه در خانه س��المندان زندگي مي كنند و كساني كه 
باالي 75 سال هستند و تنها زندگي مي كنند، افرادي 
كه بيماري زمينه اي دارند يا دچار س��رطان هستند يا 
چندين بيماري زمينه اي دارند، جزو اولويت ها قرار دارند. 
براي اين موضوع چهار فاز تعيين شده كه بر اساس تعداد 
واكسني كه به دست ما مي رسد، برنامه ريزي مي شود. 
اين بستگي دارد كه چه تعداد واكسن به دست ما برسد. 
اين اولويت ها بايد به صورت شفاف در اختيار رسانه ها قرار 
بگيرد تا همه اطالع داشته باشند. احتماال تا هفته آينده 

در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد.

    به ۴۲   ميليون  دوز  واكسن كرونا
 براي ۲1   ميليون  نفر نياز  داريم

او اظهار كرد: زماني كه مي گوييم سالمند، اگر مبنا را باالي 
۶0 سال بگذاريم، حدود هشت ميليون نفر باالي ۶0 سال 
داريم. حدود يك ميليون نفر كادر بهداشت و درمان داريم. 
برخي افراد نيز كار پر ريسك دارند. فرض كنيد كساني كه 
در بهشت زهرا )س( كار مي كنند و با اجساد سر و كار دارند 
و غس��ل مي دهند، اين افراد هم جزو اولويت هاي تزريق 
واكسن قرار دارند. بيماران س��رطاني، جانبازان و به طور 
مثال جانبازان تنفسي، جزو اولويت ها هستند. جمع اين 
افراد ممكن است به 10 ميليون نفر برسد. رييسي افزود: 
از معلم ها تا نيروي انتظامي و مراكز جمعي مثل زندان ها و 
مكان هاي پرتراكم نيز جزو اولويت ها هستند. به طور كلي 
مي توان گفت حداقل 21 ميليون نفر در كشور بايد واكسن 
بزنند كه اگر در دو ضرب كنيم، به 42 ميليون دوز واكسن 
كرونا نياز داريم. حاال اگر 3 ميليون دوز واكسن در اختيار ما 
باشد، افراد پر خطر سالمندان يا كادر بهداشت و درمان در 
اولويت قرار مي گيرند. فرمول اين كار كامال آماده است. نرم 
افزاري هم وجود دارد كه مي توانيم تعداد واكسن را به نرم 
افزار بدهيم و اعالم كند در هر شهر چه تعداد واكسن تزريق 

شده و براي چه افرادي خواهد بود.

گزارش

معاون  وزير بهداشت: 

ضد واكسن ها، واكسن كرونا   نزنند

حمله مازوت  به ريه شهروندان
متاسفانه اين چرخه معيوب در هر دوره ادامه دارد و سال 
به س��ال شرايط را بحراني تر مي كند. بايد بدانيم كه بحث 
آلودگي بسيار جدي اس��ت و مربوط به سالمتي و حيات 
شهروندان است. همانطور كه بيماري كوويد1۹، قرباني 
مي گيرد، آلودگي هوا نيز آس��يب هاي جدي به سالمت 
شهروندان وارد مي سازد، ولي چون روند مرگ و مير ناشي 
از آلودگي هوا تدريجي است، مردم و مسووالن كمتر به آن 
توجه مي كنند. براساس آمارهاي who افراد زيادي بر اثر 
آلودگي هوا هر سال از دنيا مي روند و اين روند در كشورهاي 
در حال توسعه بحراني تر است چون اين كشورها برنامه هاي 
مقابله اي منسجمي ندارند. سال گذشته كتابي را با عنوان 
»آلودگي كالن شهرها« منتشر كردم تا مسووالن و مديران 
كش��ور به ابعاد مختلف موضوعات مقابله اي پي ببرند. در 
فصلي از اين كتاب بررسي جامعي درخصوص كشورهايي 
كه در گذشته مشكالت دامنه داري درخصوص آلودگي 
هوا داش��ته اند و با برنامه ريزي توانس��ته اند از اين بحران 
عبور كنند، انجام شده تا تصويري از المان هاي مقابله اي 
در ذهن تصميم س��ازان و مديران كشور شكل بگيرد. به 
عنوان مثال شهر مكزيكوسيتي كه زماني جزو آلوده ترين 
كالن شهرهاي جهان بود، بعد از اجراي اين برنامه ها تبديل 
به يكي از پاك ترين شهرهاي جهان شده است. اين روند 
درخصوص توكيو و پكن هم به همين صورت پيگيري شده 
است. برنامه هايي كه نه به صورت مقطعي، بلكه به صورت 
مستمر و مداوم دنبال مي شود. در آلمان بحثي وجود دارد 
به نام ريه پاك شهرها، اين راهبرد هر سال وسعت بيشتري 
پيدا مي كند تا درنهايت كل قلمروي سرزميني اين كشور 
از آلودگي هاي محيطي پاك شود. در كشور ما نه تنها اين 
برنامه ريزي هاي مقابله اي صورت نمي گيرد، بلكه هر سال 
اقالم تازه اي از جمله مازوت به اين آلودگي ها افزوده مي شود. 

بحث مازوت چند سال قبل ابتدا در كميسيون زيربنايي 
سازمان محيط زيست مطرح شد. در آن زمان عنوان شد كه 
با توجه به افزايش مصرف گاز شهري در فصل زمستان قرار 
است از مازوت استفاده شود. در آن زمان كميسيون زيربنايي 
با اين مساله مخالفت كرد، چراكه معتقد بود مازوت بسيار 

مخرب و آالينده است.
 پيشنهادي كه در آن زمان مطرح شد، ايجاد ساختارهاي 
كنترلي در كارخانجات كش��ور بود ك��ه بتواند جوابگوي 
آلودگي هاي برآمده از مازوت باشد. اين پيشنهاد باتوجه به 
اينكه ايجاد اين ساختارها بايد از ابتدا در كارخانجات تعبيه 
شود، تقريبا امكان ناپذير است. فرض كنيد نيروگاه شازند 
اراك، قزوين، كرج، اصفهان و... كه نزديك شهرها نيز هستند 
در طول هر شبانه روز ميليون ها تن so2 را به ريه شهروندان 
منتقل كرده و آسيب هاي فراواني را براي سالمتي آنان ايجاد 
مي كنند. راهكار كوتاه مدت براي مقابله با اين شرايط استفاده 
از گاز ش��هري يا تدارك ديدن پيوست هاي اجرايي است 
كه از ابتداي ساخت نيروگاه ها اين ضرورت هاي مقابله اي 
را پيش بيني كنند. پرسشي كه ممكن است در اين ميان 
طرح شود آن است كه مردم چگونه مي توانند با استفاده از 
راهكارهاي مقابله اي زمينه افزايش آلودگي هاي محيطي 
خود را كنترل كنند. 2 گزاره در اين ميان بايد مورد توجه قرار 
بگيرد؛ نخست منابع متحرك توليد آلودگي مثل خودروست 
كه بايد در بازه زماني استاندارد تعويض و از رده خارج شوند 
كه اين روند در كش��ورمان صورت نمي گيرد. شما همين 
امروز در شهرها و كالن شهرها كاميونت ها، ميني بوس ها 
و اتوبوس هايي را مشاهده مي كنيد كه ممكن است بيش 
از نيم قرن يا بيشتر عمر داشته باشند. طبيعتا نظام هاي 
سياسي در اين وضعيت تالش مي كنند از طريق به روزآوري 
و نوس��ازي ناوگان حمل و نقل اين فرآيند را كنترل كنند 

كه اين روند هم در كشور به درستي صورت نگرفته است. 
سواري هاي كشور معموال از »كاتاليز كانورتور« استفاده 
مي كنند كه كم��ي از حجم آلودگي ها را كاهش مي دهد. 
مساله اين است كه اين اقالم بايد در نهايت استاندارد ارايه 
شود و از سوي ديگر اين فرآيند بعد از ۸0 هزار كيلومتر بايد 
تعويض شود. مساله بعدي كه عموم مردم بايد به آن توجه 
كنند، ضرورت استفاده از حمل و نقل عمومي است. البته 
اين مساله هم مشكالت خاص خود را دارد. هم ظرفيت هاي 
حمل و نقل عمومي و سرويس دهي آنها مناسب نيست و 
هم اينكه پاندومي كرونا باعث شده تا مردم كمتر از ناوگان 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده كنند. درخصوص صنايع 
آالينده هم بايد با استفاده از روش هاي تناوبي به گونه اي 
برنامه ريزي شود كه نهادهاي نظارتي مثل محيط زيست 
و استاندارد، باالترين ميزان نظارت را در اين اتمسفر شكل 
دهند. اين روند نظارتي به خصوص در مورد نيروگاه هايي 
كه نزديك شهرها و كالن شهرها قرار دارند بسيار حياتي 
است. اما مهم ترين مساله تداوم رويكردهاي نظارتي است. 
اگر مشكالت آلودگي برآمده از مازوت تداوم داشته باشد، 
مشكالت حادي ممكن است بر وز كند. در يك نمونه مشابه 
در لندن، زماني كه آلودگي ها به طور مستمر ادامه پيدا كرد، 
تنها در يك روز هزاران شهروند جان خود را از دست دادند. 
براي بروز از اين وضعيت بايد نهايت نظارت ها را به كار گرفت. 
مصرف اقالمي مثل شير هم مي تواند براي عبور از اين چالش 
مفيد باشد كه متاسفانه دامنه گراني هاي اخير به شير و اقالم 
لبني هم رسيده و باعث شده تا برخي اقشار و طبقات توانايي 
مصرف روزانه شير را نداشته باشند. در كل معتقدم كه هرچه 
سريع تر بايد مساله آلودگي ها به عنوان يك اولويت جدي 
در دستور كار مسووالن ارشد كشور قرار بگيرد تا قبل از بروز 

مشكالت حاد از آن جلوگيري شود. 

مراقب سرمايه هاي خود باشيد
 كارگ��ر و كارمند و دانش��جو به اميد رس��يدن به حقي 
كه حقش��ان نبود، تمامي ثروت داش��ته و نداشته خود 
را در طب��ق اخالص ق��رار داده و تقديم بورس كنند كه 
سال هاست با  برخي گزارش سازي ها  رشد پيدا مي كند. 
بورسي كه معلوم نيست بر اساس كدام شاخص و استاندارد 
جهاني، اين همه تجديد ارزيابي دارد و نه سود سازي به 

دليل توليد!
يعني ش��ركت هاي عضو بازار س��رمايه كش��وري كه 
سال هاست تحريم است و حق صادرات، واردات مواد اوليه 

با قيمت ارزان و تكنولوژي توليد را ندارد، تنها به پشتوانه 
بي ثباتي اقتصاد كشور و تورم افسارگسيخته با فروش ملك 
و زمين و ماشين هاي توليد خود )تجديد ارزيابي( همچنان 
در گزارش هاي مالي خود سودس��از معرفي مي شوند و 
از افزايش توليد، تولي��د ارزان و افزايش نرخ صادرات در 

گزارش هاي ساالنه و ماهانه ايشان خبري نيست.
به هر حال بازاري كه با دست بردن در گزارش هايش به 
دنبال شاخص سازي باشد؛ حتما در نقطه اي وقتي ديگر 
زمين و ملك��ي براي تجديد ارزيابي و گزارش س��ازي و 

سود سازي نباشد به گل مي نشيند و به لطف دولت تدبير 
و...؛ سال ۹۹ و شايد 1400 همان تاريخ به گل نشستن 
است. البته نگاه ديگري نيز در مورد اين شاخص سازي 
و البته اصالح دروغين بازار سرمايه وجود دارد كه بماند 

براي آينده. 
تنها يك تيتر از آن نگاه برايتان كافي است به نام »بورس 

بين الملل و كشوري از شرق آسيا«!
مراقب سرمايه هاي خود در بازار سرمايه باشيد و زود تر از 

آنكه بايد؛ در صف هاي فروش وارد نشويد.
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