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يادداشت- 1

 سنگ اندازي 
در مسير منافع ملي

ح��وادث دي��روز مجل��س و 
واكنش تن��د نمايندگان بعد 
از تدبي��ري كه دول��ت براي 
حفظ مناس��بات ارتباطي با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در پيش گرف��ت، بازتاب هاي 
فراواني در رسانه هاي گروهي 
و شبكه هاي اجتماعي ايجاد 
كرد. مردم كوچ��ه و بازار اين روزها از خود مي پرس��ند، 
چرا در ش��رايطي كه مقاومت هاي اي��ران در مواجهه با 
زياده خواهي هاي امريكا در حال ثمر دادن است و امكان 
فروريخت��ن ديوار تحريم ه��اي اقتصادي وج��ود دارد، 
نمايندگان به جاي منافع ملي در حال پيگيري منافع 
جناحي و گروهي هس��تند و در مسير برنامه ريزي هاي 
منطقي ديپلماس��ي س��نگ اندازي مي كنند. واقع آن 
است كه مسائل سياسي بسيار ظريف و حساس و دقيق 
هس��تند و مي بايس��ت با حوصله، تدبير و خردورزي با 
آنها روبه رو شد، اما نحوه واكنش هاي برخي نمايندگان 
مجلس يازدهم به گونه اي است كه رنگ و بويي از تعامل، 
عقالنيت و رويكردهاي كارشناس��ي در تصميمات آنها 
مشاهده نمي ش��ود. به هر حال از منظر تاريخي، ملت 
ايران توانسته فش��ارهاي فزاينده بدخواهان كشور بعد 
از خروج ترامپ از برجام را پشت س��ر بگذارد، اما امروز 
كه زمان چيدن ميوه هاي مقاومت مل��ت ايران در برابر 
تحريم ها از راه رسيده و شرايط خوبي پيرامون ايران قرار 
دارد، رفتارهايي در پيش گرفته مي ش��ود كه ايران را از 
استيفاي منافع پايدارش دور مي كند. بايد بدانيم، احياي 
برجام و پايان بخش��يدن به تحريم ها نيازمند تعامل و 
هماهنگي مجموعه اركان كشور در سطوح و بخش هاي 
مختلف است. بدون ايجاد اين هارموني، دولت يا مردان 
ديپلماسي كش��ور به تنهايي قادر نخواهند بود، منافع 
حداكثري كشور را در خصوص پايان دادن به تحريم هاي 
اقتصادي و... تامين كنند. در اين ش��رايط از س��اختار 
ادامه در صفحه 7 تقنيني كشور انتظار مي رود كه با...   

علي قنبري

صادركنندگان محبوس در فضاي بسته تجارت

واكاوي عقبگرد ساالنه صادرات
بازار سرمايه 

به كدام سو مي رود

ترس كشورها براي آزادسازي 
منابع ايران روبه كاهش است

تحليلگران، ارزش بيت كوين تا 
پايان ۲۰۲۱ را تا ۱۰۰ هزار دالر 

پيش بيني كرده اند

تداوم روند 
فرسايشي اصالح 

شاخص بورس

آزادسازي 
منابع ارزي 

محور تحرك  
دو سفارتخانه  

ارزش 
بازار بيت كوين 
۱۰ درصد ارزش 

بازار طال

واكنش جنجالي نمايندگان به بيانيه مشترك با آژانس 

   تدبيري حكيمانه بود كه هم قانون اجرا شود و هم هزينه هاي اجرايش كاهش يابد
   مجلس مسووليت عواقب غيرفعال كردن بيانيه مشترك ايران و آژانس را بپذيرد

   بيانيه دولت درخصوص اجراي قانون مجلس 
و استقبال از دستور رهبري براي ايجاد يك صدايي در مسير رفع  تحريم

شكايت از دولت

يادداشت-2يادداشت-3

اقتصاد ايران 
در عرصه جهاني

چشم انداز فريز سه ماه 
اطالعات هسته اي 

مي��زان پيوس��تگي اقتصادي 
كشورها به يكديگر در سال هاي 
اخير به حدي رسيده كه ديگر 
نمي ت��وان از آن چشم پوش��ي 
كرد. برخ��الف نظريه هايي كه 
در دهه هاي قبل از امكان پذير 
اقتص��اد  از  جداي��ي  ب��ودن 
جهاني مي گفت، امروز بخش 
مهمي از توليدات كشورهاي مختلف در بازارهاي جهاني 
عرضه مي شود و رسما تجارت بخش جدانشدني اقتصاد 
ملت هاست. در چنين شرايطي اقتصاد ايران نيز بايد خود را 
در آينده اين تجارت جهاني تعريف كند. البته در اين حوزه 
توجه به برخي مسائل اهميت فراواني خواهد داشت. يكي 
از مهم ترين موضوعات بحث تحريم ها و محدوديت هايي 
است كه اقتصاد ايران در طول تمام سال هاي گذشته آن را 
تجربه كرده و همين امر ما را  از حركت به سمت ايده آل هاي 
امروز اقتصاد دور كرده است. در نگاه كالن تر اما ما خودمان 
نيز تصميمات اش��تباهي گرفته ايم كه فش��ار تحريم ها 
را تشديد كرده است. اينكه با وجود هشدار تمام فعاالن و 
كارشناس��ان اقتصادي، همچنان ما به پول نفت وابسته 
هستيم و هيچ كاري براي توليد نكرده ايم يكي از مسائل 
مقدمات اين حوزه است. از س��وي ديگر دولت براي مدت 
طوالني تصدي گري خود بر اقتصاد را تداوم بخشيده و هيچ 
راهي براي گسترش نقش و سهم بخش خصوصي به وجود 
نياورده است. اين در حالي است كه هرجا بخش خصوصي 
وارد عمل ش��ده، نتيجه كار بس��يار قابل دفاع بوده است. 
نگاهي به آمارهاي صادرات غيرنفتي كشور در اين سال ها 
نشان مي دهد كه بخش خصوصي با وجود محدوديت هاي 
جدي، توانسته صادرات را حفظ كند و بخش مهمي از نياز 
ارزي كشور را تامين كند.از س��وي ديگر ما در تصميمات 
كالن نيز بايد اهميت حضور ايران در فضاي جهاني را درك 
كنيم. پيوس��تن به اف اي تي اف، عقد قراردادهاي تجارت 
آزاد يا مقدمه چين��ي براي عضويت در س��ازمان تجارت 
جهاني بخش��ي از اين اولويت ها هس��تند. در واقع وقتي 
اقتصاد ايران براي مدت طوالني تحت تاثير تحريم ها بوده 
و مشخص نيست در سال هاي آينده نيز امكان لغو تحريم ها 
يا از سرگيري دوباره آنها به وجود آيد، ما بايد دست از خود 
تحريمي  برداريم. ب��ا اتخاذ تصميمات داخلي درس��ت و 
اولويت دادن به توليد با ارزش افزوده باال و گسترش حضور 
در بازارهاي صادراتي اقتصاد ايران تقويت خواهد ش��د و 
حتي در برابر تحريم ها نيز فشار كمتري را حس مي كند. از 
سوي ديگر با همكاري با نهادهاي بين المللي و شفاف كردن 
اقتصاد ايران، نگراني از بهانه تراشي طرف مقابل كم مي شود 
و آنها براي محدود كردن ايران كار دشوارتري دارند. وقتي 
اقتصاد پيشرفت كند، ش��رايط براي جذب سرمايه گذار 
خارجي نيز بهتر خواهد ش��د و  با ورود س��رمايه گذاران، 
دولت هاي آنها ديگر به راحتي نمي توانن��د اقتصاد ايران 
را تحريم  كنند، موضوعي كه ما بايد به دقت آن را زيرنظر 

داشته باشيم و در راستاي منافع ملي كشور گام  برداريم.

در خص��وص معن��ا و مفهوم 
تدبي��ر اخي��ر دول��ت در فريز 
س��ه ماهه اطالع��ات مرتبط 
ب��ا فعاليت ه��اي هس��ته اي 
اي��ران و ارايه اي��ن اطالعات به 
آژانس ان��رژي اتمي در صورت 
پاي��ان دادن ب��ه تحريم هاي 
اقتص��ادي، همچنين واكنش 
مجلس به اين راهبرد، چند نكته اساس��ي وجود دارد كه 
به نظرم مي بايست از منظر تحليلي مورد توجه قرار بگيرد.

واقع آن است در عالم سياست، ساليق و جهت گيري هاي 
متفاوتي وجود دارند. بدين جهت اس��ت ك��ه احزاب در 
قالب جناح ه��اي گوناگون سياس��ي در ممالك مختلف 
ش��كل مي گيرند و به فعاليت هاي سياس��ي مي پردازند. 
همانطور كه در اياالت متحده احزابي چ��ون دموكرات، 
جمهوري خواه و احزاب س��ه گانه ديگر وج��ود دارند كه 
هر كدام فضاي گفتمان��ي و پنجره ادراك��ي خاص خود 
را دارند و ب��ا آن در امتداد منافع ملي حركت مي كنند، در 
ايران هم همينگونه است. جناح هاي مختلف سياسي در 
ايران در برهه هاي مختلف با گفتمان هاي گوناگون تالش 
براي كسب قدرت و استيفاي منافع ملي را در دستور كار 
قرار مي دهند. در حال حاضر مجلس شوراي اسالمي در 
اختيار محافظه كاران و نو محافظه كاران قرار دارد كه خود 
را انقالبي معرفي مي كنند. جهت گي��ري كلي اين گروه 
و گفتمان غالب بر آنها نيز برخ��ورد و مواجهه با امريكا در 
همه زمينه ها است. به قطع اين گروه هاي بعضا تند، تالش 
دولت براي ايجاد فضاي آرام��ش و گفت وگو ميان ايران و 
امريكا در پرونده هسته اي و تاثير آژانس انرژي اتمي را رد 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه دولت دوازدهم در ايران 
بر مبناي گفتمان خاص خود در اتمسفر سياسي موجود 
كه دستيابي به منافع حداكثري ملي را در گروي مذاكره 
و حساسيت زدايي در مجامع بين المللي مي داند، معتقد 
است بهبود مناسبات ارتباطي با آژانس، درست در راستاي 
منافع ملي ايرانيان و امنيت كشور است و هزينه هاي ايران 
را نيز كاهش مي دهد. مبتني ب��ر اين رويكرد كلي، دولت 
معتقد است خروج از پروتكل الحاقي همان طور كه رييس 
س��ازمان انرژي اتمي به آن اش��اره كرده و رييس آژانس 
بين المللي نيز بر آن صحه گذاشته است، زمينه ساز ايجاد 
فضايي خواهد شد كه در آن نظام ايران براي بازگشت به 
فضاي سازنده در مناس��بات بين المللي دشواري هايي را 
متحمل شود. بالتبع بايد توجه داشت كه زمينه حركت 
راهبردي ايران در اين مسير دربر گيرنده ايجاد فضايي است 
كه در آن ايران بايد در نهايت يك تصميم حكومتي در پرتو 
نگرش حاكميتي اش را اتخاذ كند. اين تصميم در نهايت 
به موضع گيري رهب��ري نظام جمهوري اس��المي ايران 
بازمي گردد كه به هر تقدي��ر از نظر قانوني فصل الخطاب 
نهايي تصميمات راهبردي و بنيادين است. در اين اتمسفر 
بازيگران نظام بين المللي نيز متوجه اين واقعيت خواهند 
ادامه در صفحه 7 شد كه...  

مهدي مطهرنياعباس آرگون
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ش��ب گذش��ته دولت در بيانيه اي ضمن اس��تقبال 
از دس��تور رهبر معظم انقالب اس��المي براي ايجاد 
يك صدايي در كش��ور در اجراي قانون مجلس، تاكيد 
كرد كه مذاكرات و توافقات جمهوري اس��المي ايران 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي كاماًل منطبق با قانون 
اساسي و قوانين كش��ور و به ويژه مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي بوده اس��ت و به اذعان همه كارشناسان و 
متخصصين و مسووالن امنيت ملي كشور كارآمدترين 
و كم هزينه ترين ش��يوه ب��راي اج��راي كامل مصوبه 

مجلس شوراي اسالمي است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، متن بيانيه دولت 

جمهوري اسالمي ايران به اين شرح است: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دولت جمهوري اس��المي ايران با ابراز تأسف شديد از 
سخنان برخي نمايندگان محترم و تصميم غيرمنطقي 
و خالف امنيت ملي امروز مجلس شوراي اسالمي عليه 
اقدامات حساب شده و عزتمندانه جمهوري اسالمي 
ايران براي مديريت پرونده هسته اي بر مبناي مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي به منظور اجراي قانون مصوب 

مجلس شوراي اسالمي، تأكيد مي كند: 
1- دولت جمه��وري اس��المي اي��ران، صرف نظر از 
ديدگاه هاي كارشناس��ي و مواضع صادقانه، انقالبي و 
ملي خود كه صحت و دقت آنها تاكنون به اثبات رسيده 
است، خود را موظف به اجراي قوانين كشور و منجمله 
قانون اقدام راهب��ردي براي لغ��و تحريم ها و صيانت 
از منافع ملت اي��ران مصوب مجلس دانس��ته و كليه 
اقدامات الزم را بر اساس آيين نامه مصوب خود و حتي 
سريع تر از زمان تعيين ش��ده توسط مجلس شوراي 
اس��المي انجام داده و توقف اجراي اقدامات داوطلبانه 
فراتر از پروتكل الحاقي از تاريخ ۵ اسفندماه 1۳۹۹ را 
در تاريخ ۲۷ بهمن 1۳۹۹ )1۵ فوريه ۲۰۲1( رسمًا به 
اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي رسانده و از تاريخ ۵ 

اسفندماه عملياتي خواهد كرد.
۲- مذاك��رات و توافقات جمهوري اس��المي ايران با 

آژانس بين المللي انرژي اتمي كاماًل منطبق با قانون 
اساسي و قوانين كش��ور، و به ويژه مصوبه جلسه ۷۵۹ 
شوراي عالي امنيت ملي )مورخ ۹۹/11/۲۵( بوده است 
و به اذعان همه كارشناسان و متخصصين و مسووالن 
امنيت ملي كشور كارآمدترين و كم هزينه ترين شيوه 
براي اجراي كامل مصوبه مجلس شوراي اسالمي است.

۳- هدف جمهوري اس��المي اي��ران و برنامه قطعي 
دولت احقاق حقوق مردم ايران و مقابله هوشمندانه و 
مقتدرانه با اقدامات و سياست هاي غيرقانوني اياالت 
متحده امريكا و رفع هرچه سريع تر تحريم هاي ظالمانه 
و غيرانساني عليه مردم ايران است و دولت تدبير و اميد 

در اين مسير از هيچ تهديد و مانعي نمي هراسد.
4- آنچه در س��فر مديركل آژانس به ايران با تاكيد بر 
ضرورت احترام به قانون مجلس و اج��راي آن، توافق 
شد آن بود كه اجراي پروتكل الحاقي و دسترسي هاي 
برجامي به ط��ور كامل متوقف ش��ود و صرفا تعهدات 
پادماني ايران اجرا ش��ود. بر اين اس��اس، طبق قانون 
مجلس هيچ دسترس��ي فراپادماني ب��ه آژانس اعطا 
نخواهد شد و هيچگونه بازرسي فراپادماني نيز انجام 
نمي گردد. مقص��ود از تداوم راس��تي آزمايي و نظارت 
ضروري كه در بند ۲ بيانيه آمده، اين اس��ت كه ايران 
به مدت ۳ ماه اطالع��ات برخي فعاليت ها و تجهيزات 
نظارتي را كه در پيوست مش��خص شده ضبط كرده 
و نزد خود نگاه خواهد داش��ت. در اين مدت، آژانس به 
اين اطالعات هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطالعات 
منحصرا نزد ايران باقي مي ماند. چنانچه تا زمان ارايه 
گزارش س��االنه بعدي ايران به آژانس خواس��ته هاي 
مجلس محترم رعايت ش��د، ايران اين اطالعات را در 
اختيار آژانس مي گذارد، در غي��ر اينصورت اطالعات 

براي هميشه پاك خواهد شد.
۵- روشن است كه اين يك تدبير كامال حكيمانه بود 
كه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزينه هاي اجراي 
قانون كاهش يابد. قوانين مجلس شوراي اسالمي، هر 
ادامه در صفحه 2 چقدر هم كه...  

بيانيه دولت در خصوص اجراي قانون مجلس و استقبال از دستور رهبري 
براي ايجاد يك صدايي در مسير رفع تحريم ها

دولت

همانطور كه در ماه هاي گذشته نيز بارها اثبات شده بود، 
آنچه كه در مجلس يازده��م رخ مي دهد عمال براي هيچ 
تحليلگر و ناظري قابل پيش بيني نيست. نمايندگاني كه 
از روزهاي نخست آغاز به كار خود در بهار امسال، شمشير 
را براي دولت از رو بسته بودند، در زمان بررسي بودجه نيز 
ثابت كردند كه به دست آوردن همراهي شان براي پاستور 
بس��يار دش��وار خواهد بود و حاال پس از يك ۲4 ساعت 
آرام، فريادهاي نمايندگان بر س��ر موضوعي جديد بلند 
شده است. در حالي كه به نظر مي رسيد با تصويب كليات 
بودجه سپس تاييد اصالحات دولت در صحن علني، آتش 
اختالفات فرونشس��ته و دو طرف آماده همكاري بر س��ر 
مسائل مهم اقتصادي هستند، جلسه روز دوشنبه مجلس 
با التهابي جديد آغاز شد، اين التهاب تا جايي پيش رفت 
كه عمال دستور كار اصلي مجلس فراموش شود. بر اساس 
آيين نامه داخلي بهارس��تان، وقتي مجلس وارد بررسي 
بودجه مي شود تا زمان نهايي ش��دن قانون، امكان تغيير 
دستور كار وجود ندارد مگر آنكه يك اتفاق خاص يا بحراني 
در كشور به وجود آيد، اتفاقي كه از نظر نمايندگان مجلس 
رخ داد و به اين ترتيب صبح روز گذش��ته مجلس ابتدا در 
جلسه اي غير علني  سپس در جلس��ه اي علني با تغيير 
دستوركار از بودجه، به پيگيري اجراي قانون خود كه از آن 
به طرح راهبردي لغو تحريم ها ياد مي شود پرداخته شد، 
موضوعي كه به نظر مي رس��د آتش آن الاقل در روزهاي 

آينده همچنان دامن دولتي ها را خواهد گرفت.

     ماجرا از كجا شروع شد؟
دونالد ترامپ رييس جمهور وقت امريكا در ارديبهش��ت 
س��ال ۹۷، ناگهان در اقدام��ي عجيب و ب��ه دور از قواعد 
بين المللي اعالم كرد كه كش��ورش از توافق برجام خارج 
ش��ده و تحريم هاي ش��ديدي را عليه اقتصاد ايران وضع 
خواهد كرد. هرچند از همان ابتدا بس��ياري از كشورهاي 
جهان از جمله كشورهاي اروپايي به عنوان متحد سنتي 
امريكا اين اقدام كاخ سفيد را رد كرده و از تالش خود براي 
حفظ توافق هسته اي سخن گفتند اما در عمل وابستگي 
اقتصادي اين كشورها به امريكا و تهديد به تحريم از سوي 
واشنگتن باعث شد، تحريم هاي جدي عليه ايران آغاز شده 
و كاري از دست هيچ يك از كشورها برنيايد. با وجود اين 
اتفاق، ايران بيش از يك سال به كشورهاي اروپايي زمان 
داد تا به تعهدات خود در برجام عمل كرده و راهي براي دور 
زدن تحريم هاي امريكا پيدا كنند اما هيچ يك از برنامه ها 
راه به جايي نبرد تا ايران اعالم كند در مس��ير حقوق خود 
به شكل مرحله اي تعهدات خود در برجام را كاهش داده 
و سرانجام عمل به تمامي آنها را متوقف خواهد كرد. اين 
تهديد ايران نيز كارساز نشد تا س��رانجام كورسوي اميد 
براي حفظ برجام نه از دل 1+4 كه از دل انتخابات امريكا 
بيرون بيايد. جو بايدن رقيب دموكرات ترامپ كه در دولت 
اوباما مع��اون اول او بود و در جريان توافق هس��ته اي قرار 
داش��ت، در حالي در انتخابات 1۳ آبان پيروز شد كه بارها 
در برنامه هاي تبليغاتي خود از لزوم بازگش��ت به برجام و 
عمل به ديپلماسي س��خن گفته بود و از اين رو با ورود او 
به كاخ سفيد اميد به احياي برجام افزايش يافت. با وجود 
اين وعده، كارشناسان اذعان داشتند كه مسير پيش روي 
بايدن براي بازگشت به برجام دشوار خواهد بود و احتماال 

مخالفان جدي اين توافق كنار نخواهند نشست. در جريان 
همين تعلل در امريكا، مجلس ايران وارد كار شد و طرحي 
با نام اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق 
ملت ايران به تصويب رساند. اين طرح كه چند هفته قبل 
از ورود بايدن به كاخ س��فيد نهايي ش��د، دولت را موظف 
مي كرد كه در صورت لغو نشدن تحريم ها، گام هايي جدي 
براي كاهش عم��ل به تعهدات برجامي ب��ردارد. هرچند 
دولت ابتدا مخالفت كرد اما در نهايت با توجه به الزم االجرا 
بودن قانون مجلس، تن به آغاز اقدامات قيد شده در آن داد.

نخس��تين بند از اين قانون ك��ه اج��راي آن كليد خورد، 
تاكيد كرده: در راستاي تامين شروط ۹ گانه مقام معظم 
رهبري در خصوص توافق هسته اي، سازمان انرژي اتمي 
ايران موظف اس��ت بالفاصله پس از تصوي��ب اين قانون 
جهت مصارف صلح آميز، نسبت به توليد اورانيوم با غناي 

۲۰درصد اقدام و ساالنه به ميزان حداقل 1۲۰ كيلوگرم آن 
را در داخل كش��ور ذخيره كند  همچنين سازمان مذكور 
موظف است نياز كشور براي مصارف صلح آميز به اورانيوم 
با غناي ب��االي ۲۰ درصد را به طور كام��ل و بدون تأخير 
تأمين كند. با وجود عمل دولت به اين خواس��ته مجلس 

حاال اختالف بر سر بندهاي بعدي جدي شده است.

   شكايت مجلس از دولت
طبق قانون مجل��س از روز پنجم اس��فند دولت بايد گام 
جديد براي كاهش تعهدات هسته اي خود را كليد بزند. در 
قانون مجلس آمده: دولت جمهوري اسالمي ايران موظف 
اس��ت در صورت عدم اجراي كامل تعهدات كش��ورهاي 
متعاهد طرف از جمله كش��ورهاي 1+4 )آلمان، فرانسه، 
انگلستان، چين و روس��يه( توافق هسته اي در قبال ايران 

و عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع 
صادرات و فروش كامل نف��ت و فرآورده هاي نفتي ايران و 
برگش��ت كامل و س��ريع ارز منابع حاصل از فروش، يك 
ماه پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسالمي، 
نظارت هاي فراتر از پادم��ان از جمله اج��راي داوطلبانه 
پروت��كل الحاق��ي را متوقف كند. اي��ن گام اي��ران براي 
كشورهاي خارجي خطري مهم به شمار مي رفت و از اين 
رو پيش از اجرايش تحركاتي در س��طح بين المللي آغاز 
ش��د. چند اقدام جزئي دولت بايدن گره اي باز نكرد تا در 
نهايت گروسي،  مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي   به 
تهران بيايد تا بر سر همكاري جديد با ايران به توافق برسد. 

موضوعي كه در سفر ابتداي هفته او به تهران نهايي شد. 
در پايان سفر گروسي، ايران و آژانس يك بيانيه مشترك 
منتشر كردند كه در آن به موضوعات زير تاكيد شده بود: 
1. ايران به اجراي كام��ل و بدون محدوديت موافقتنامه 
جامع پادمان خود با آژان��س، همانند قبل، ادامه خواهد 
داد.۲. يك تفاهم فني دوجانبه موقت، س��ازگار با قانون، 
كه به موجب آن آژانس به فعاليت هاي ضروري راس��تي 
آزمايي و نظارت خود )طبق فهرست فني پيوست( براي 
مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.۳. مرور منظم اين تفاهم 
فني با هدف اطمينان از حصول به اهداف آن. گروس��ي 
نيز اعالم كرد: متأسفانه پروتكل الحاقي لغو خواهد شد 
اما ما روي يك ترتيبات خاص دوطرفه تفاهم كرديم كه 
بتوانيم از اين دوران پلي بزنيم ب��ه حفظ نظارت آژانس. 
دسترس��ي ما كمتر خواهد شد اما آن س��طح از نظارت 
خود را كه نياز داشتيم با اين توافق حفظ كرديم. در واقع 
به يك راه حل موقت رس��يديم. آنچه تغيير مي كند بازه 
زماني فعاليت هاي آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان 
كاهش نمي يابد و بازرسي هاي سرزده امكان پذير است. 
نمايندگان مجلس اين تعبير را دور زدن قانون دانستند 
و به ش��دت با آن مخالفت كردن��د تا جايي ك��ه با كنار 
گذاشتن بودجه، دستور كار مجلس را تغيير دادند. كار 
به اينجا نيز محدود نشد و ش��كايتي از سوي آنها به قوه 
قضاييه ارسال شد. نمايندگان با ۲۲1 راي موافق، ۶ راي 
مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماينده حاضر در 
مجلس شوراي اسالمي تصويب كردند كه گزارش تخلف 
دولت از اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و صيانت از منافع ملت ايران به قوه قضاييه ارجاع ش��ود. 
طبق ماده ۲۳4 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي 
هريك از كميسيون ها مي توانند گزارشي درباره تخلفات 
دستگاه هاي اجرايي و دولت را به هيات رييسه ارايه كرده 
كه در صورت تصويب مجلس ش��وراي اس��المي فورا از 
طريق هيات رييسه موارد به قوه قضاييه ارسال مي شود 
و بايد گزارش هاي ارسالي به قوه قضاييه به صورت خارج 
از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. هرچند دولت مي گويد 
در مسير عمل به قانون مجلس خللي وارد نشده و بيانيه 
با آژانس در چارچوب همين قانون اجرايي مي ش��ود اما 
مجلسي ها طور ديگري به ماجرا نگاه مي كنند و با پيگيري 
آنها، احتماال در روزهاي آينده ماجرا پيچيده تر نيز خواهد 
شد. ماه عسل كوتاه مدت دولت و مجلس كه بر سر بودجه 
آغاز ش��ده بود حاال با برجام و پروتكل الحاقي خيلي زود 

تمام شده است.
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سكه ۱۰/9 ميليون، دالر 245۰۰ تومان

تشديد ريسك زلزله و فرونشست در پايتخت

اونس در مرز 1800 دالر قرار گرفت

معاون شهردار: فرونشست  زمين به سمت مركز پايتخت در حركت است



رهبر معظم انقاب اسللامي عصر روز دوشنبه در ديدار 
رييللس و منتخبان ملت در مجلس خبللرگان، منظومه 
مفاهيم معرفتي و ارزشي اسللام را نرم افزاِر ساختار نظام 
اسامي دانستند و با اشللاره به لزوم روزآمد شدن اين نرم 
افزار متناسب با گسترش دامنه فعاليت هاي نظام اسامي 
و بروز چالش هاي جديد گفتند: يكي از وظايف مهم فضا 
و متفكرين، تقويت مباني فكري نظام اسامي به منظور 
عملياتي كردن مفاهيم ديني مورد نياز جامعه است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي همچنين ادبيات روزهاي اخير امريكا 
و سه كشللور اروپايي در مورد ايران را  ادبياتي مستكبرانه، 
طلبكارانه و غير منصفانه دانسللتند و گفتند: نتيجه اين 
ادبيات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ايران نخواهد بود. 
ضمن آنكه جمهوري اسامي از مواضع منطقي خود در 
موضوع هسته اي كوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت 
و نياز كشللور تا آنجا كه الزم باشد، حتي تا غني سازي ۶۰ 
درصد پيش خواهد رفت. حضللرت آيت اهلل خامنه اي در 
ابتداي سخنانشان ضمن تبريك مياد حضرت جواداالئمه 
و حضرت اميرمومنان و باگرامي داشللت چند عضو فقيد 
مجلس خبرگان، يكي از نيازهاي مهم جوامع اسامي را 
عملياتي كردن مفاهيم ديني برشمردند و گفتند: در هر 
برهه اي كه اين مفاهيم عملياتي شد، براي كشور و ملت و 
آبروي جمهوري اسامي، ارزشمند بود و هرجا كه غفلت 
كرديم از بركات آن محروم شللديم. ايشللان افزودند: امام 
بزرگوار با حضللور در صحنه و تبيين مفاهيمي همچون 
توكل، تكليف، ايثار، جهاد و شللهادت، آنها را در جامعه و 
زندگي مردم رايج كردند و نتيجه آن، پيروزي ملت ايران 
در يك جنگ هشت سللاله بين المللي بود. ايجاد نهضت 
اسللامي، نظريه پردازي براي سللاختار نظام و گسترش 
دادن دين به عرصه هاي اجتماعي و اداره كشور به وسيله 
امام خميني)ره( از ديگر نمونه هايي بود كه رهبر انقاب 
اسللامي به آنها اشللاره كردند و گفتند: نمونه جديد اين 
موضوع، عملياتي شللدن مفهوم واالي مواسات به وسيله 
مردم و جوانان و دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقابي و 
شكل گيري نهضت بزرگ كمك مومنانه در شرايط كرونايي 
بود كه گره هاي زيادي را باز كرد. ايشان روزآمد كردن نرم 
افزاِر نظام اسامي را وظيفه فضاي صاحب نظر دانستند 
و گفتند: البته اين به روزرسللاني به معناي دستكاري در 
منظومه مفاهيم ديني نيست بلكه به معناي كشف حقايق 
متناسب با نيازهاي داخلي و بين المللي نظام اسامي است. 
رهبر انقاب اسامي به چند نمونه متناسب با مسائل روز 
اشللاره كردند و افزودند: به عنوان مثال هنگامي كه نظام 

اسامي با فشارهاي شرطي دشللمن مواجه مي شود و او 
برداشتن تحريم ها را منوط به يك يا چند شرط مي كند كه 
انجام آنها ممكن است به شدت گمراه كننده و هاك كننده 
باشد، نظام اسامي چه بايد بكند؟ حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در پاسخ به اين سوال تأكيد كردند: در چنين شرايطي بايد 
مفهوم ديني استقامت و صبر، تبديل به يك حركت جمعي 
در جامعه شود، آن هم در شرايطي كه مردم با مشكاتي 
مواجه هستند كه بخشي از آنها ناشي از فشارهاي دشمن 
اسللت. ايشللان ترويج مفاهيمي همچون توكل به خدا و 
اعتماد به وعده الهي در مواجهه با جبهه دشمن يا تبيين اين 
موضوع را كه خداوند قطعًا در برابر بي عملي و بي توجهي 
مسللووالن واكنش تند خواهد داشت، از ديگر نمونه هاي 
مورد نياز جامعه برشمردند و افزودند: تغذيه عقبه فكري 
نظام اسللامي و به روزرسللاني نرم افزار آن را بايد فضا و 
متفكرين صاحب صاحيتي به عهده بگيرند كه از جمود 
فكري و تحجر، و همچنين از افكار التقاطي به دور باشند. 
رهبر انقاب اسامي در بخش دوم سخنانشان به مساله 
هسته اي پرداختند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به 
قانون مصوب مجلس در خصوص كاهش تعهدات برجامي، 
گفتند: مجلس قانوني را تصويب و دولت هم از آن استقبال 
كرد و تا ديروز نيز كارهايي را كه بايد انجام مي شد، انجام 
دادند و ان شاء اهلل فردا نيز يك مورد ديگر از اين قانون انجام 
خواهد شد. ايشان با اشاره با اختاف برداشتي كه مجلس از 
كار دولت دارد، افزودند: اين اختاف نظرها قابل حل است و 

بايد دو طرف، قضيه را با همكاري يكديگر حل كنند و نبايد 
اختاف ها رها يا تشديد شود كه نشان دهنده دوصدايي 
باشد. رهبر انقاب اسللامي تأكيد كردند: دولت خود را 
موظف به عمل به قانون مي داند و بايد به اين قانون كه قانون 
خوبي است، به دقت عمل شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
ادبيات امريكا و سه كشور اروپايي در قبال كاهش تعهدات 
برجامي ايران را مستكبرانه، طلبكارانه و غيرمنصفانه و 
ادبياتي غلط خواندند و گفتند: جمهوري اسامي از روز 
اول و تا مدت طوالني، بر اساس تعاليم اسام به تعهدات 
خود عمل كرد اما طرفي كلله از روز اول به تعهدات خود 
عمل نكرد همين چهار كشور بودند، بنابراين آنها بايد مورد 
عتاب و خطاب و بازخواست قرار گيرند. ايشان افزودند: 
وقتي امريكا از برجام خارج شد و ديگران هم با او همراهي 
كردند، دستور قرآن اين است كه تو هم تعهد را رها كن كه 
با اين حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نكرد و به 
تدريج بخشي از آنها را كاهش داد كه البته اين موارد نيز در 
صورت عمل كردن آنها به وظايف شان قابل برگشت است. 
رهبر انقاب اسامي نتيجه ادبيات استكباري را افزايش 
نفرت مردم ايران از غربي ها دانستند. ايشان گفتند: در اين 
ميان آن دلقك صهيونيست بين المللي دايم مي گويد 
ما نمي گذاريم ايران به ساح هسللته اي دست يابد، در 
حالي كه بايد به او گفت اگر جمهوري اسامي تصميم به 
دستيابي به ساح هسته اي داشت، او و بزرگ تر از او هم 
نمي توانستند مانع شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد 

كردند: آنچه مانع جمهوري اسامي براي ساخت ساح 
هسته اي است، فكر و مباني اسامي است كه ساخت هر 
ساحي اعم از هسته اي يا شيميايي را كه موجب كشتار 
مردم عادي مي شود، ممنوع مي داند. ايشان با يادآوري 
قتل عام ۲۲۰ هزار نفر در بمباران اتمي امريكا و همچنين 
محاصره مردم مظلوم يمن و بمباران بازار و بيمارستان 
و مدرسه بوسيله جنگنده هاي ساخت غربي ها، گفتند: 
كشتار غيرنظاميان و مردم بي گناه روش امريكايي ها و 
غربي ها است و جمهوري اسامي اين روش را قبول ندارد 
و بر همين اساس به ساح هسته اي فكر هم نمي كند. رهبر 
انقاب اسامي تأكيد كردند: اما ما براي كسب توانايي هاي 
هسته اي متناسب با نيازهاي كشور مصمم هستيم و به 
همين علت، حد غني سللازي ايران ۲۰ درصد نخواهد 
بود و تا هرجا كه الزم و نياز كشور باشد اقدام خواهد كرد 
مثًا براي پيشران هسته اي يا كارهاي ديگر ممكن است 
غني سازي را به ۶۰ درصد هم برسانيم. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودند: البته يك قرارداد چندساله اي گذاشته 
شده كه اگر آنها عمل كنند ما هم تا همان چند سال عمل 
خواهيم كرد اما غربي ها به خوبي مي دانند كه ما به دنبال 
ساح هسته اي نيستيم. رهبر انقاب اسامي خاطرنشان 
كردند: موضوع ساح هسللته اي بهانه است، آنها حتي 
با دستيابي ما به ساح هاي متعارف هم مخالفند چون 
مي خواهند مولفه هاي قدرت را از ايران بگيرند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اين واقعيت كه نيروگاه هاي 
هسته اي با تأمين انرژي سالم تر، تميزتر و ارزان تر يكي از 
مهم ترين منابع انرژي در آينده نه چندان دور خواهند 
شد، نياز كشور به غني سازي را يك امر مسّلم خواندند و 
گفتند: غني سازي را نمي شود آن روز شروع كرد بلكه بايد 
از امروز براي نياز آن زمان آماده شد. ايشان افزودند: غربي ها 
مي خواهند در روزي كه ايران به انرژي هسته اي نياز پيدا 
مي كند، محتاج آنها باشد و آنها اين نياز ما را وسيله اي براي 
تحميل، زورگويي و باج خواهي هاي خود قرار دهند. رهبر 
انقاب اسامي تأكيد كردند: جمهوري اسامي در قضيه 
هسته اي نيز همانند ساير قضايا عقب نشيني نخواهد كرد 
و در مسير آنچه كه مصلحت و نياز امروز و فرداي كشور 
است، با قدرت پيش خواهد رفت. پيش از سخنان رهبر 
انقاب اسامي، آيت اهلل جنتي رييس مجلس خبرگان 
و حجت االسام والمسلللمين رييسي نايب رييس دوم 
اين مجلس گزارشي از اجاسيه خبرگان و مسائل مورد 
تأكيد در آن، و همچنين جزيياتي از اصاحات موادي از 

آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبري بيان كردند
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تحريم ها به روزهاي پاياني خود 
رسيده اند

رييس دفتر رييس جمهور گفت: هر آنچه كه در سه سال 
اخير بود، گذشللته و ما به امروز رسلليديم كه فشارهاي 
حداكثري شكست خورده است و اكنون تحريم و جنگ 
اقتصادي روزها و هفته هاي پاياني خود را سپري مي كند.

محمود واعظي گفت: كشور سلله سال بسيار سختي را 
گذراند كه براي دولت، نظام، بخش خصوصي و بانك ها 
و از همه سللخت تر براي مردم بود. كساني كه اين جنگ 
اقتصادي را براي كشللورمان طراحي كردند، هدفشان 
سه ماهه بود تا با حجم زياد فشللار ظرف سه ماه مردم را 
در مقابل نظام و حكومت بسيج كنند.  وي افزود: ما بايد 
از مردم نجيب كشورمان تشللكر و قدرداني كنيم كه با 
اين همه گراني و نوساناتي كه با تهديد و فشارها موجب 
افزايش قيمت ارز شد كه اين امر بر قيمت كاالها هم تاثير 
مي گذارد، مقاومت كردند و اگر مقاومت مردم، تاش بخش 
خصوصي، مسووالن و نظام نبود، اكنون به آينده اميدوار 
نبوديم.  واعظي ادامه داد: همه در از بين بردن سياست هاي 
ترامپ نقش داشتند. اكنون همه خوشحال هستند كه 
ترامپ حذف شده است و بايد از ايران هم تشكر شود زيرا 
در مقابل اين فرد مقاومت كرديم و ايران مهم ترين سوژه 
ترامپ بود. حتي در زماني كه راي ها را در انتخابات امريكا 
مي شمردند هم در مبارزات انتخاباتي، ايران موضوع اصلي 
انتخاباتي و مهم در سياست خارجي آنها بود.  وي گفت: 
هر آنچه بود گذشت و ما به امروز رسيديم. فشار حداكثري 
شكست خورده است و اكنون تحريم و جنگ اقتصادي 
روزها و هفته هاي پاياني خود را سللپري مي كند. چه در 
امريكا ترامپ برنده مي شد و چه بايدن، بايد سياست خود 
را نسبت به ايران تغيير مي دادند. روز شنبه وزير امور خارجه 
امريكا گفت فشار حداكثري تمام شده و زبان تحريم ديگر 
اثر ندارد.  واعظي افزود: دولت جديد امريكا تمديد تحريم ها 
را پس گرفت كه براي ايران اقدام مهم سياسللي است و 
شرايط امروز ايران با چند ماه قبل كاما متفاوت شده است. 
من مطمئن هستم مسيري كه داريم مي رويم ممكن است 
گرفتاري هاي داشته باشد اما هدف گذاري ما اين است كه 
تحريم هاي برجامي به اضافه ۱۶۰۰ تحريمي كه ترامپ 
در چهار سال رياست جمهوري خود بر ايران اعمال كرده 
بود، بايد برداشته شود كه من خوشبين هستم اين اتفاق 
مي افتد.  وي با بيان اينكه امريكا به دنبال مذاكره است و ما 
چارچوبي براي اين امر تعيين كرده ايم، بيان كرد: در برجام 
بر اساس تعهدات پاي تعهدات خود ايستاديم، درحالي كه با 
نقض تعهد از سوي امريكا تعهدات خود را كاهش داديم اما 
پاي تعهدات خود ايستاديم. امروز مي توانيم از برجام براي 
برداشت تحريم ها و تحريم هاي ترامپ استفاده كنيم. در 
سال ۱۴۰۰ شرايط بسيار متفاوت از امسال است به گونه اي 
كه روابط خارجي، صادرات، روابط بانكي و تجاري تغيير 
خواهد كرد البته نظام ما دشمناني هم دارد تا نگذارد امريكا 

به برجام برگردد. 
در اين يك هفته گذشللته هللم در داخل كشللور و هم 
رسللانه هاي خارجي چه قدر تبليغ كردند كه ۵ اسفند 
روزي اسللت كه عما برجام بهم مي خورد.  رييس دفتر 
رييس جمهور گفت: روز گذشته با مديركل آژانس اتمي 
در ايران مذاكرات بسيار خوبي داشتيم و در نتيجه ما به 
فرمولي رسيديم كه قانون مجلس محترم شمرده و اجرا 
شللود و نظارت هاي آنها بر اساس پادمان باشد. ما از ابتدا 
گفته ايم كه به هيچ وجه دنبللال فعاليت هاي مخفي در 
ساخت ساح هاي هسته اي نيستيم، ولي اين حق را براي 
خود قائل هستيم تا از فناوري هاي اتمي استفاده كنيم.وي 
افزود: موضع ما مشخص است و مكانيزم نظارت و شفافيت 
را قبول داريم به گونه اي كلله پروتكل الحاقي مربوط به 
مجلس است و اينكه به روش پادمان بتوانند نظارت كنند.

 نمايندگان به فكر خود 
و دوستانشان نباشند

رييس مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه نمايندگان 
به مردمي خدمت كننللد كه آنها را انتخللاب كرده اند، 
اظهار كرد: در خدمتگزاري به مردم اولويت ها را در نظر 
بگيرند و به مسائل فرعي و دست دوم نپردازند. آيت اهلل 
احمد جنتي در مراسللم افتتاحيه هشتمين اجاسيه 
مجلس خبرگان رهبري )دور پنجم( با گراميداشت ياد 
آيت اهلل محمد يزدي، آيللت اهلل مصباح يزدي و آيت اهلل 
اميني گفت: حلول ماه رجللب را تبريك مي گويم. اين 
ايام بسيار ايام مباركي است كه بايد قدر آن را بدانيم. وي 
افزود: ياد برادر عزيز شهيد سليماني را گرامي مي داريم. 
خدا ترامپ و امريكايي ها را لعنت كند. جنتي با اشللاره 
به وصيت نامه شهيد سليماني اظهار كرد: راه اين شهيد 
بزرگوار همچنان ادامه دارد و داغ اين شهيد هرگز كهنه 
نمي شود و انتقام خون شهداي مقاومت گرفته مي شود. 
رييس مجلس خبرگان رهبري بللا بيان اينكه مردم در 
انتخابات مجلس با مشاركت خوبي حضور يافتند، گفت: 
مردم آزادانه نمايندگان خودشان را كه نيروهاي انقابي 
نيز هستند، انتخاب كردند. بنابراين نمايندگان حق اين 
مردم را ادا كنند و به فكر خودشان و جريانات سياسي و 
دوستانشان نباشند. جنتي با تاكيد بر اينكه نمايندگان 
به مردمي خدمت كنند كه آنها را انتخاب كرده اند، اظهار 
كرد: در خدمتگزاري به مردم اولويت ها را در نظر بگيرند 
و به مسائل فرعي و دسللت دوم نپردازند. وي همچنين 
خطاب به نمايندگان مجلس اظهللار كرد: نمايندگان 
از قللدرت خود به نفع نظللام، انقاب و مردم اسللتفاده 
كنند. دبير شللوراي نگهبان با اشاره به در پيش رو بودن 
انتخابات رياست جمهوري، گفت: قانون اساسي شرايط 
رييس جمهوري را مدير، مدبللر و با تقوا عنوان كرده كه 
بايد به اين شرايط اهميت داد. شوراي نگهبان در تاييد 
صاحيت ها بيش از همه بايد به تقواي كانديداها توجه 
نمايد. جنتي يادآور شد: تقوا در حد عدالت و يك درجه 
باالتر از عدالت است و طبيعي اسللت مردم باتقواترين 
را انتخاب كنند. اميدوارم كسللاني كه از سللوي شوراي 
نگهبان تاييد صاحيت مي شوند، از ابتدا تا پايان تقواي 
الزم را داشته و خادم ملت باشند. وي همچنين در ابتداي 
سخنانش با تقدير از خدمات كادر درمان براي صيانت از 
سامت مردم در برابر كرونا، گفت: كرونا از مسائل امروز ما 
و دنيا است كه فكر همه را مشغول كرده و مشكات فراوان 

اقتصادي و سياسي به وجود آورده است.

 اختصاص 8 ميليارد دالر 
ارز 4200 توماني

نمايندگان مجلس شللوراي اسامي در مصوبه اي 
مقرر كردند در سال ١۴٠٠، هشت ميليارد دالر ارز 
۴٢٠٠ توماني به كاالهاي اساسي و دارو اختصاص 
يابد. نمايندگان  مجلس شوراي اسامي در جريان 
بررسللي جزييات اليحه بودجه ١۴٠٠ با پيشنهاد 
حجت االسام حسين زاده بحريني در رديف ۴ بند 
ب تبصره يك ماده واحده موافقت كردند كه براساس 
آن، دولت و دسللتگاه هاي ماده )۵( قانون مديريت 
خدمات كشللوري از جمله بانك مركزي مجاز به 
تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل 
از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، فرآورده هاي 
نفتي و گازي )اصلي و فرعي و ساير منابع( به غير از 
نرخ سامانه معاماتي الكترونيكي ETS به جز براي 
واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
تا سقف ۸ ميليارد دالر نيستند. دولت موظف است 
بر اسللاس ارزيابي شللرايط اقتصادي، اجتماعي و 
بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز 
ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معامات 
الكترونيكي ETS اقدام نموده و مابه التفاوت منابع 
وصولي را بلله رديف درآمدي شللماره ۱۶۰۱۳۶ و 
جدول شماره ۵ اين قانون واريز كند. منابع واريزي 
از رديف شماره ۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ اين 
قانون صرف تأمين معيشت دارو و تجهيزات پزشكي 
مي شود. در جريان بررسي اين پيشنهاد محمدباقر 
قاليباف گفت كه منظور از كاالهاي اساسي در اين 

پيشنهاد همان نهاده هاي دامي است.

 گزارش ديوان محاسبات
از اعتبارات كرونايي

عملكرد مبالغ پرداختي از محل صندوق توسللعه 
ملي جهت مقابله با بيمللاري كوويد ۱۹ در ديوان 

محاسبات كشور مورد بررسي قرار گرفت.
به نقل از ديوان محاسللبات كشور، يافته هاي اين 
گزارش تا تاريخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ نشان مي دهد 
بانك مركزي جمهوري اسامي ايران از كل مبلغ 
اختصاص يافتلله يك ميليارد يورويي، مبلغ ۷۷۰ 
ميليون يورو معادل ۱۷ هزار و ۲۹۸ ميليارد تومان 
از حسللاب صندوق توسعه ملي برداشت و معادل 
ريالي آن را به حساب خزانه داري كل كشور واريز 

نموده است.
وضعيت پرداخت هاي انجام شللده از محل وجوه 
مذكور حاكي است مبلغ ۱۴ هزار ميليارد تومان 
)معللادل ۸۵.۹ درصللد وجوه پرداختللي( به طور 
مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي اختصاص يافته كه مبلغ ۱۱.۴ 
هزار ميليللارد تومان آن در اختيار دانشللگاه هاي 
علوم پزشكي اسللتان ها قرار گرفته است. شايان 
ذكر اسللت مبلللغ ۱۳۸۰ ميليللارد تومان جهت 
خريد لوازم حفاظت فردي، كيت آزمايشگاهي و 
تجهيزات پزشكي سرمايه اي به هيات امناي صرفه 
جويي ارزي در معالجه بيماران پرداخت شده كه 
تجهيزات خريداري شده ميان دانشگاه هاي علوم 
پزشكي اسللتان ها توزيع شده اسللت. همچنين 
مبلغللي بالغ بر ۱۷۰۰ ميليللارد تومان بابت بيمه 
بيكاري مشللمولين سللازمان تأمين اجتماعي و 
وزارت فرهنگ و ارشللاد اسامي اختصاص يافته 
و بالللغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان نيز جهت پوشللش 
هزينه هللاي درماني سللاير دسللتگاه ها پرداخت 

شده است.
الزم به ذكر است ۸۶۷ ميليارد تومان از وجوه فوق 
تا تاريخ مذكور نزد خزانه داري كل كشور باقي مانده 

و توزيع نشده است.

 متناسب سازي حقوق 
غيرقابل برگشت است

رييس سللازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد 
كه موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان غير 
قابل بازگشت اسللت و حتي در دولت بعد نيز ادامه 

خواهد يافت.
نمايندگان بازنشستگان غيرهيات علمي دانشگاه 
فرهنگيان و فنللي حرفه اي در ديللداري با رييس 
سازمان برنامه و بودجه كشور، ضمن تقدير از وفاي 
به عهد در اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان؛ 
خواستار تشكيل كارگروهي براي نظارت بر اجراي 
اين موضوع شده و رعايت عدالت در همسان سازي 
حقوق تمامي بازنشستگان شدند. آنها عنوان كردند 
سفره هايشان كوچك شده اما تعداد نفرات دور آن 
با حضور فرزندان بيكار و نوه هايشللان بيشتر شده 
است. محمدباقر نوبخت نيز دراين ديدار با بيان اينكه 
سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه هاي مردم و 
تجمعات اعتراضي آنها به ويژه بازنشستگان مسوول 
مي داند، گفت: اگرچه در دولت يازدهم توانستيم نرخ 
ارز را ثابت نگه داشته و نرخ تورم را يك رقمي كنيم 
اما در دولت دوازدهم به جهت تشللديد تحريم ها و 
شرايط سللخت جنگ اقتصادي، ارزش پول ملي 
كاهش يافت و از همين رو كوشلليديم با اقداماتي 
همچون همسان سازي حقوق بازنشستگان، فاصله 
حقوق آنان با شاغلين را كم كنيم. در هيات دولت 
نيز مقرر شد كه اين موضوع كماكان بررسي شود 
و همه مشللكات اجرايي به تدريج مرتفع و احقاق 
حق شللود تا هيچ احدي از اين نظللام پرداخت جا 
نمانللد. وي اجراي قانون همسان سللازي حقوق را 
غيرقابل بازگشت خواند كه حتي در دولت بعد هم 
ادامه خواهد يافت. براساس گزارش سازمان برنامه، 
معاون رييس جمهور افللزود: اگرچه مجلس هنوز 
اليحه دو فوريتي دولت براي اين منظور را با گذشت 
دو ماه اعام وصول نكرده اما دولت براي اطمينان 
خاطر بازنشستگان محترم مي تواند اليحه اي براي 
دايمي كردم اجراي همسان سازي حقوق را نيز به 

مجلس ارايه دهد.

رهبر معظم انقالب  در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري تاكيد كردند

حد غني سازي ايران ۲۰درصد نيست متناسب با نياز كشور ممكن است به ۶۰درصد هم برسد
اختالف نظر  دولت و مجلس قابل حل است

واكنش جنجالي نمايندگان به بيانيه مشترك با آژانس

بيانيه دولت در خصوص اجراي قانون مجلس و استقبال از دستور رهبري براي ايجاد يك صدايي

در همين خصللوص واكنش هاي مجلللس و بخش هاي 
مختلف حاكميتي و دولتي ادامه داشت

  درباره توافق با آژانس زود قضاوت نكنيد
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با تأكيد بر اينكه 
توافق صورت گرفته بين ايران و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي يك توافق قابل توجه ديپلماتيك و فني است، ادامه 
داد: اين توافق در چارچوب قانون مجلس انجام شده و طي 
امروز و فردا سازمان انرژي اتمي ابعاد فني اين توافق را بيان 
مي كند. سعيد خطيب زاده در پاسخ به سوالي در ارتباط با 
سفر مديركل آژانس بين المللي به تهران و توافق صورت 
گرفته بين ايران و آژانس اظهار كرد: اين سللفر توجهات 
زيادي را به خود جلب كرد و نتيجه گفت وگوهاي صورت 
گرفته بين ايران و آژانس داراي دستاوردهاي قابل توجه 
ديپلماتيك و فني اسللت. خطيب زاده اداملله داد: آقاي 
صالحي در سازمان انرژي اتمي در اين زمينه زحمت زيادي 
كشيدند و توافق صورت گرفته در چارچوب قانون مجلس 
است. اين توافقات مكتوب نوشته شده و هيچ چيزي خارج 
از قانون مجلس نيست. وي با ارايه جزئياتي درباره توافق 
صورت گرفته گفت: برخي از توافقات براي ادامه راستي 
آزمايي در چارچوب پادمان انجام شده و در اين راستا طي 
سه ماه آينده دوربين هاي فراپادماني روشن خواهند ماند 
اما هيچ فيلمي در اختيار آژانس قرار نمي گيرد واين فيلم ها 
نزد سازمان انرژي اتمي ايران محفوظ نگه داشته مي شوند. 
خطيب زاده با بيان اينكه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 
از فردا متوقف مي شود، بار ديگر تأكيد كرد: آنچه كه بين 
ايران و آژانس توافق شده در چارچوب قانون مجلس است 
و سازمان انرژي اتمي امروز و فردا ابعاد فني اين موضوع 

را بيان خواهد كرد. 

  مصر به اجراي قانون لغو تحريم ها هستيم
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسامي مجلس 
گفت: مجلس اصرار دارد كه قانون اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها اجرا شود و از انجام هركاري كه مغاير با اجراي قانون 
است، ممانعت به عمل آيد. محمدحسين فرهنگي گفت: 
پيش از رسمي شدن جلسه صبح امروز )دوشنبه( تعدادي 
از نمايندگان درخواست كردند كه در قالب توافق بين سازمان 
انرژي اتمي و آژانس بين المللللي انرژي اتمي مباحثي در 
دستور كار قرار گيرد.  از نظر آيين نامه داخلي مجلس هنگامي 

كه موضوع بودجه در دستور كار باشد نمي توان به موضوعات 
ديگر وارد شد و تنها به استناد تبصره ماده )۱۸۳( آيين نامه 
داخلي موارد فوري و اضطراري را مي توان در دستور كار قرار 
داد. وي افزود: به استناد تبصره ماده )۱۸۳( موضوع توافق 
مذكور در دستور كار مجلس قرار گرفت تا با استناد به ماده 
)۲۳۴( در اين خصوص تصميم گيري شود. پايان وقت اداري 
سه شنبه ۵ اسفند ماه زمان توقف اجراي داوطلبانه پروتكل 

الحاقي است، لذا بر اسللاس قانون مي بايست تكليف اين 
موضوع روشن شود و در نهايت ۲۲۱ نماينده موافقت كردند 
كه ماده ۲۳۴ آيين نامه در ارتباط با توافق صورت گرفته اجرا 
شود. فرهنگي ادامه داد: آنچه مهم است تأكيد مجلس بر 
اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها است و دولت 
و مسووالن آژانس و سازمان انرژي اتمي بايد آن را اجرا كنند. 
طرف هاي مقابل نيز اظهارات متناقضي را عنوان كردند اما 

هيچ گام جدي برنداشتند، لذا مجلس اصرار دارد كه قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها اجرا شود و از انجام هركاري 

كه مغاير با اجراي قانون است، ممانعت به عمل آيد.

  خواسته ايران لغو كامل تحريم هاست
رييس كميته امنيت كميسلليون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت: بازپس گيري نامه ترامپ به سازمان 
ملل توسط بايدن ارزش حقوقي ندارد و براي ايران تنها لغو 
كامل تحريم ها ماك است. ابراهيم عزيزي در واكنش به 
اقدامات روزهاي اخير آمريكايي هللا در قبال ايران، افزود: 
ظاهرا جو بايدن نامه ترامپ به سازمان ملل در مورد ايران 
را پس گرفته و با وعده هايي توخالي و سطح پايين سعي 
دارد چهللره اي موجه از آمريكاي دموكللرات را ارايه دهد. 
عزيزي افزود: اقدامات نمايشللي چون بازپس گيري نامه 
ترامپ كه فاقد ارزش حقوقي است يا وعده هايي همچون 
رفع محدوديت تردد ديپلمات هاي ايراني، نمي تواند داليل 
محكمي براي ايجاد اعتماد مجدد به اين كشور باشد. رييس 
مجمع نمايندگان فارس با بيان اينكه دوران »نقد دادن و 
نسيه گرفتن« تمام شده است، افزود: آمريكا به هيچ كدام از 
وعده هاي خود در برجام عمل نكرد در حالي كه ايران به طور 
كامل به تعهدات خود پايبند بود و اين بي اعتمادي حاصل 
عملكرد آمريكايي ها است. عزيزي موضع قطعي و نهايي 
ايران را لغو كامل تحريم ها عنوان و اضافه كرد: اين خواسته 
يك ملت است كه قلدري آمريكا را بر نمي تابد و حاضر نيست 
با وعده هاي توخالي آمريكا مجددا از يك سوراخ دوبار گزيده 
شود، چراكه عقل و منطق اين ساده لوحي را نمي پذيرد. او 
با بيان اينكه بازگشت آمريكا به برجام چه به عنوان ميهمان 
و چه عضو سابق مذاكرات هيچ اهميتي ندارد، افزود: امروز 
بحث پاسداري از منافع ملي براي ما اهميت دارد نه حضور 
آمريكا و تاكيد مجلس روي اين موضوع است و از آن كوتاه 
نخواهد آمد. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس همچنين گفت: جنايت هاي بي شرمانه 
آمريكا در سال هاي اخير و تروريسم اقتصادي اين كشور 
عليه ايران، با حركات نمايشي و گول زننده فراموش نخواهد 
شد.او افزود: آمريكا در حالي دست به حركات نمايشي در 
قبال ايران مي زند كه شديدترين تحريم هاي طول تاريخ را 
بر ملت ما تحميل كرده و دامنه اين تحريم هاي ضد انساني را 
حتي تا دارو و درمان هم گسترش داده و اين حرف ما نيست 

بلكه سخن سياستمداران خودشان است

 خوب طراحي شللده باشللند، زماني به اهداف خود 
مي رسد كه خوب هم اجرا شللوند. هر قانوني اگر به 
خوبي اجرا نشود هزينه هايي را به دنبال خواهد داشت 
و به همين جهت شوراي عالي امنيت ملي در جلسه 
۲۵ بهمن خللود تصميم گرفت از طريق راه حل هاي 
هوشمندانه و مبتكرانه هم قانون مجلس اجرا شود و 

هم هزينه هاي آن كاهش يابد.

۶- دولت با اسللتقبال و تبعيت از دستور و فرمايش 
رهبر معظم انقاب اسللامي در خصوص اتفاق نظر 
دولللت و مجلس و رسلليدن به يك صللداي واحد و 
ممانعت از سوءاستفاده دشمنان، همانطور كه همواره 
بر گفت وگو و تعامل به ويژه با سللاير قوا عمل كرده، 
اقدام خواهد كرد و همه تاش خود را براي ساماندهي 
به اقتصاد كشور، معيشللت مردم و رفع عزتمندانه و 

خردمندانه تحريم ها بلله كار خواهد گرفت. در عين 
حللال اگر مجلس محترم شللوراي اسللامي چنين 
حركت هوشمندانه اي را خاف قانون خود مي داند و 
قصد دارد بيانيه مشترك صادره را غيرفعال كند بايد 
مسووليت عواقب آن را نزد مردم بپذيرد و پاسخگوي 

همه هزينه هاي مترتب بر آن باشد.
۷- دولت جمهوري اسللامي ايران بر اساس وظايف 

ملي و قانوني خود، اكنون اطمينللان دارد كه قانون 
مصوب مجلس شوراي اسامي تاكنون به طور كامل 
در عين رعايللت ماحظات فني و منافع ملي به اجرا 
درآمده اسللت. در آينده نيز دولللت در همين خط 
حركت خواهد كللرد و از نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسامي صادقانه درخواست مي كند دولت را 

در اين مسير همراهي نمايند.

ادامه از صفحه اول

در پي سفر »رافائل گروسي« مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به تهران شامگاه يكشنبه ۲۱ فوريه )سوم 
اسفند ماه( بيانيه مشتركي از سوي ايران و اين نهاد منتشر 

شد كه به شرح زير است: 
»سازمان انرژي اتمي ايران )سازمان( و آژانس بين المللي 
انللرژي اتمي )آژانس( روح همللكاري و اعتماد متقابل 
تقويت شده كه به بيانيه مشترك ۵ شهريور ۱۳۹۹ در 
تهران منجر شد و اهميت تداوم آن همكاري و اعتماد را 

مورد يادآوري و تأييد مجدد قرار دادند.
سللازمان، آژانس را مطلع كرد كه به منظور پايبندي به 
قانون مصوب مجلس شوراي اسللامي )قانون( تحت 
عنوان »اقللدام راهبردي براي لغللو تحريم ها و صيانت 
از منافع ملت ايللران« )قانون(، ايران اجللراي اقدامات 
داوطلبانه، آنگونه كه در برجام آمده اند، را از ۵ اسللفند 

۱۳۹۹ متوقف خواهد كرد.
با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعاليت هاي 
راستي آزمايي و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت 

به موارد زير توافق كردند: 
۱. ايران به اجراي كامل و بدون محدوديت موافقتنامه 
جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

۲. يك تفاهم فني دوجانبه موقت، سازگار با قانون، كه به 
موجب آن آژانس به فعاليت هاي ضروري راستي آزمايي 
و نظارت خود )طبق فهرست فني پيوست( براي مدت تا 

سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم اين تفاهم فني با هدف اطمينان از حصول 

به اهداف آن.
گفتني است كه سللازمان انرژي اتمي ايران نيز درباره 

تفاهمات مشللترك با آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
توضيحاتي ارايه كرد.

بنا به توضيحات ارايه شده، سفر مديركل آژانس به ايران 
طبق درخواست ايشللان )رافائل گروسي( بود كه مورد 

پذيرش جمهوري اسامي ايران نيز واقع شد.
در گفت وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس 
و اجراي آن تأكيد كرد؛ به طوري كه اين موضوع در بيانيه 

نيز انعكاس داشته است.
ايران و آژانس تفاهم كردند كه اجراي پروتكل الحاقي 
و دسترسللي هاي برجامي به طور كامل متوقف شود و 
صرفًا تعهدات پادماني ايران اجرا مي شود. بر اين اساس، 
طبق قانون مجلس هيچ دسترسي فراپادماني به آژانس 
اعطا نخواهد شللد و هيچ گونه بازرسللي فراپادماني نيز 

انجام نمي شود.
مقصود از تداوم راستي آزمايي و نظارت ضروري كه در بند 
۲ بيانيه آمده، همانطور كه در پيوست توافق شرح داده 
شده، اين است كه ايران به مدت ۳ ماه اطاعات برخي 
فعاليت ها و تجهيزات نظارتي را كه در پيوست مشخص 
شللده ضبط كرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در اين 
مدت، آژانس به اين اطاعات هيچ دسترسللي نخواهد 
داشللت و اطاعات منحصراً نزد ايللران باقي مي ماند. 
چنانچه ظرف ۳ ماه تحريم ها به طور كامل لغو شد، ايران 
اين اطاعات را در اختيار آژانس مي گذارد، در غير اين 

صورت اطاعات براي هميشه پاك خواهد شد.
به دليل ماحظات حفاظتي و ضرورت پنهان ماندن مكان 
تأسيسات كليدي ايران، پيوست بيانيه كه شامل فهرست 

اين تأسيسات است، محرمانه خواهد ماند.

بيانيه مشترك ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي 
دولت



گروه بانك و بيمه |  
به دنبال تحركات و تحوالت سياس��ي اخير از جمله 
تمايل امريكا براي بازگش��ت به برجام، كش��ورهاي 
مختلف از جمله كره جنوب��ي و ژاپن كه ايران در آنها 
منابع مالي بلوكه ش��ده دارد، ابراز تمايل كرده اند كه 
به تدريج گشايش هايي در زمينه استفاده ايران از اين 
منابع انجام شود. از جمله پيشنهاد ژاپن براي استفاده از 
منابع ايران براي خريد واكسن كرونا مطرح شده و توافق 
ايران و كره جنوبي در خصوص انتقال منابع ارزي ايران 
نيز قابل توجه است.  به تازگي عبدالناصر همتي رييس 
كل بانك مركزي در پاسخ به درخواست سفارتخانه هاي 
كره جنوبي و ژاپن، به اين دو موضوع اشاره كرده است. 

   پيش�نهاد  ژاپن براي استفاده از منابع ايران 
براي خريد واكسن كرونا

در ديدار رييس كل بانك مركزي با سفير ژاپن، نحوه 
اس��تفاده از منابع بانكي ايران در ژاپن مورد بررسي و 
تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، در اين ديدار كه به درخواس��ت سفارت ژاپن 
در ايران برگزار شد، همتي با اشاره به مالقات پيشين 
با مقامات ارش��د كشور ژاپن و يادآوري تاكيدات خود 
مبني بر پايان دوران فش��ار حداكثري دولت پيشين 
امريكا، گفت: كشورهاي دوس��ت مي بايست فارغ از 
فشارهاي سياسي به همكاري با يكديگر اهتمام ورزند.  
همتي در ادامه بر لزوم استفاده از منابع ارزي ايران در 
ژاپن تاكيد كرد و افزود: طرف ژاپني بايد در خصوص 
استفاده ايران از منابع مذكور و انتقال آنها به ساير مبادي 
موردنياز بانك مركزي ايران ابتكار عمل داشته باشد. 
سفير ژاپن در ايران نيز ضمن قدرداني از تالش بانك 
مركزي براي تس��ريع در پرداخت بدهي  شركت هاي 
ايراني به طرف هاي ژاپني، پيشنهاد استفاده از منابع 
موجود براي خريد واكسن كرونا را مطرح و بر اهتمام 
سفارت ژاپن در ايجاد ارتباط بين بانك هاي مركزي دو 
كشور به منظور پيشبرد بهتر امور و حل مسائل بانكي 
تاكيد كرد. رييس كل بانك مركزي و سفير كره جنوبي 

در ايران، در جلس��ه اي كه به درخواس��ت س��فارت 
كره جنوبي برگزار شد، در خصوص نحوه جابه جايي 
و مصرف بخش��ي از منابع بانكي ايران در كره جنوبي 
توافق كردند. در اين جلسه، توافقات الزم در خصوص 
انتقال منابع به مقاصد م��ورد نظر انجام و تصميمات 
بانك مرك��زي در خصوص حجم منابع مورد انتقال و 
بانك هاي مقصد به طرف كره اي اعالم شد. سفير كره 
جنوبي در ايران اعالم كرد: كشورش آماده انجام كليه 
اقدامات الزم براي استفاده از تمامي منابع بانكي ايران 
در كره جنوبي اس��ت و در اين خصوص هيچ سقف و 

محدوديتي وجود ندارد.

 عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي نيز ضمن 
اس��تقبال از تغيير رويكرد كره جنوبي گفت: اگرچه 
جمهوري اس��المي ايران از تغيير رويكرد كشورها و 
افزايش همكاري ها استقبال مي كند، اما پيگيري هاي 
حقوقي اين بانك به منظور مطالبه خس��ارات ناشي 
از عدم همكاري بانك هاي كره اي در س��ال هاي اخير 
به قوت خود باقي خواهد بود و طرف كره اي بايد تالش 
زي��ادي انجام دهد تا اين س��ابقه منف��ي از بين برود. 
مذاكرات ايران با كره جنوبي براي آزادسازي پول هاي 
بلوكه ش��ده بانك مركزي، در ماه هاي اخير به دفعات 
انجام ش��ده و در س��فر هيات كره اي به ايران نيز اين 

موضوع دستور كار اصلي جلسات بانك مركزي بوده 
اس��ت. آن طور كه قباًل همتي اعالم كرده بود ميزان 
پول هاي بانك مركزي در كره جنوبي 7 ميليارد دالر 
است و بايد ديد كه آيا سرانجام كره جنوبي نسبت به 

آزادسازي منابع ارزي ايران اقدام خواهد كرد يا خير!
پيش از اين و در جلسه با بانك مركزي، مقامات كره اي 
به همتي پيش��نهاد داده بودند كه به جاي آزادسازي 
منابع ارزي بلوكه ش��ده در اين كش��ور، آمبوالنس و 
كيت تش��خيص كرونا در اختيار ايران قرار دهند ولي 
اين پيشنهاد بي شرمانه با مخالفت جدي ايران همراه 

شده بود.
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توضيح بانك مركزي درخصوص 
بازداشت مدير ارشد ارزي

همزمان با انتش��ار خبر بازداشت يكي از مديران 
ارش��د ارزي بانك مركزي به اتهام دريافت رشوه 
35ميليارددالري، رواب��ط عمومي بانك مركزي 
اع��الم كرد: حدود يك ماه پي��ش يكي از مديران 
س��ابق ادارات بخش ارزي توس��ط مرجع قضايي 
و با موض��وع اتهامي مرتب��ط با اوايل س��ال 97، 
احضار و بازداش��ت شده است. تأكيد مي شود اين 
بانك اط��الع دقيقي از مورد يا موارد اتهامي ندارد 
و ضمن هم��كاري كامل با ق��وه قضاييه، هرگونه 
اظهارنظر نسبت به اين موضوع را منوط به صدور 
رأي يا تصميم مرجع قضاي��ي مي داند. خبرهاي 
منتشرش��ده نش��ان مي دهد كه يكي از مديران 
ارشد ارزي بانك مركزي به اتهام دريافت رشوه در 
پرونده توزيع 35 ميليارد دالر ارزهاي مداخله اي 
بانك مركزي بازداش��ت شده اس��ت.مدير اسبق 
بانك مركزي كه پيش از اين در سطوح باالي بانك 
مركزي فعاليت مي كرد و مسووليت مستقيم در 
حوزه ارزي داشت، نقش بزرگي در ارزپاشي هاي 
بي ضابطه و ف��روش ارزهاي مداخل��ه اي در بازار 
داشته است.قباًل هم انتقادهاي فراواني متوجه او 
بوده است و گفته مي شد كه در تالطم هاي ارزي 
سال هاي اخير دخالت هاي ارزي توسط او پررنگ 
بوده است. گفتني است، هم اكنون در دستگاه قضا 
پرونده ولي اهلل سيف رييس كل سابق بانك مركزي 
و احمد عراقچي معاون ارزي او باز اس��ت، ضمن 
اينكه پرونده هاي رسول سجاد و صالحي از ديگر 
مديران ارزي بانك مركزي در دوره مديريت سيف 
نيز همچنان در دستگاه قضايي باز است و اين افراد 

نيز در بازداشت هستند.

 قيمت بيت كوين 
به باالي ۵۸۰۰۰  دالر رسيد

قيم��ت بيت كوين ركورد جدي��دي در كل تاريخ 
ثبت كرد.به گ��زارش تاس، بر اس��اس اطالعات 
پورتال كوين دس��ك، قيمت بيت كوين در طول 
معام��الت ۱.97درصد افزايش يافت و به س��طح 
5۸۱۰۰ دالر رس��يد. قيم��ت بيت كوين ركورد 
جديدي در كل تاريخ ثب��ت كرد. بيت كوين يك 
ارز رمزنگاري شده كه در سال ۲۰۰۸ توسط فرد 
يا گروهي از افراد ناشناس با نام ساتوشي ناكاماتو 
ابداع ش��د. اين ارز ديجيت��ال غيرمتمركز بوده و 
بدون مديريت بانك مركزي يا يك مدير مستقل 
مي تواند بدون واس��طه از يك كاربر به كاربر ديگر 
در شبكه بيت كوين ارسال ش��ود. ارزش اتريوم و 
بس��ياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر كاهش پيدا 
كرد.در حالي كه بيت كوين در ادامه روند صعودي 
خود توانس��ته اس��ت تا در كانال 5۰ هزار دالري 
جاي��گاه خ��ود را تثبيت كند، تحليلگ��ران بانك 
جي پي مورگان در گزارش��ي هشدار داده اند رالي 
صعودي اين ارز به احتمال زياد پايدار نخواهد بود 
و قيمت ها در آينده اي نزديك ريزش خواهد كرد. 
از پنج م��اه پيش تاكنون ارزش ب��ازار بيت كوين 
حدود ۴.5 برابر شده و تحليلگران اين بانك هشدار 
داده اند چنين روند سريعي در افزايش قيمت كه 
بخشي از آن هم به لطف شرايط كرونايي به دست 
آمده اس��ت امكان شكس��ت دارد.  ايالن ماسك، 
بنيان گذار و مديرعامل گروه تسال از سرمايه گذاري 
۱.5 ميليارد دالري ش��ركتش در بيت كوين دفاع 
كرده و نگهداري اي��ن ارز را بهتر از نگهداري وجه 
نقد دانسته است. وي در اختيار داشتن بيت كوين 
را يك مزيت براي ش��ركتش خواند و افزود: بهره 
واقعي ارزهاي فيات منفي اس��ت. همين مس��اله 
باعث شد تا مردم به دنبال گزينه هاي ديگري براي 
سرمايه گذاري بروند.   مجموع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱75۰ ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۴.75 درصد بيش��تر شده اس��ت. در حال حاضر 
۶9 درصد كل ب��ازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوي��ن و ۱3 درصد در اختيار اتريوم اس��ت. 
بيت كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

۲۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

٨ ميليارد دالر ارز ۴٢٠٠ توماني 
براي كاالهاي اساسي و دارو 

نمايندگان مجل��س در مصوبه اي مقرر كردند در 
سال ١۴٠٠، هشت ميليارد دالر ارز ۴٢٠٠ توماني 

به كاالهاي اساسي و دارو اختصاص يابد.
نمايندگان  مجلس در جلس��ه علن��ي در جريان 
بررسي جزئيات اليحه بودجه ١۴٠٠ با پيشنهاد 
حجت االسالم حس��ين زاده بحريني در رديف ۴ 
بند ب تبصره يك ماده واحده موافقت كردند كه 
براساس آن، دولت و دستگاه هاي ماده )5( قانون 
مديريت خدمات كشوري از جمله بانك مركزي 
مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع 
ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، 
فرآورده هاي نفتي و گازي )اصلي و فرعي و س��اير 
منابع( به غير از نرخ سامانه معامالتي الكترونيكي 
ETS به جز براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و 
تجهيزات پزشكي تا سقف ۸ ميليارد دالر نيستند.

دولت موظف اس��ت براس��اس ارزيابي ش��رايط 
اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به 
افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر 
تا نرخ س��امانه معامالت الكترونيكي ETS اقدام 
نم��وده و مابه التفاوت منابع وصول��ي را به رديف 
درآمدي شماره ۱۶۰۱3۶ و جدول شماره 5 اين 
قانون واريز كند. مناب��ع واريزي اين قانون صرف 
تأمين معيشت دارو و تجهيزات پزشكي مي شود.

در جريان بررسي اين پيشنهاد محمدباقر قاليباف 
گفت كه منظور از كاالهاي اساسي در اين پيشنهاد 

همان نهاده هاي دامي است.

نامه يك   نماينده 
درباره خريد  بيت كوين

رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس در نامه اي به 
رييس جمهور بر ضرورت مس��دود شدن درگاه هاي 
پرداخت مشكوك در مبادالت بيت كوين تأكيد كرد و 
نوشت: دولت اقدامات الزم براي شناسايي مسيرهاي 
خريد ارزي بيت كوين و تبليغ  كنن��دگان در فضاي 
مجازي را انجام ده��د. مجتبي توانگر رييس كميته 
اقتصاد ديجيتال مجلس، در نامه اي به رييس جمهور 
نوشت: متاسفانه بعد از مديريت مساله دار دولت در بازار 
سرمايه، بسياري از ليدرهاي ناصالح سرمايه مردم در 
فضاي مجازي، نسبت به تشويق مردم به خريد مرز 
ارزهاي خارجي به خصوص بيت كوين اقدام نموده اند و 
اكنون جست وجوي كلمات مربوطه در فضاي مجازي 
از جست وجوي كلمه بورس پيشي گرفته است و اين 
يعني عده اي ناآش��نا و ناآگاه در جست وجوي راهي 
براي ورود به اين حوزه هس��تند. ع��الوه براينكه اين 
موضوع احتماال به تشديد خريد غير رسمي ارز براي 
اين منظور منجر مي شود، متاسفانه خريد ريالي رمز 
ارز از درگاه هاي پرداخت داخلي نيز درحال انجام است 
و به احتمال فراوان مساله اي شبيه سكه ثامن در اين 
موضوع به صورت شديدتر قابل تكرار است. بنابراين 
دولت محت��رم الزم اس��ت؛ اواًل درگاه هاي پرداخت 
مش��كوك به اين مبادالت را هرچه سريعتر مسدود 
نمايند و ثانيًا اقدامات الزم براي شناسايي مسيرهاي 
خريد ارزي بيت كوين و تبلي��غ كنندگان در فضاي 
مجازي را انجام دهند و اجازه ندهند اين موضوع باعث 
ضربه شديد به اقتصاد كشور و بازار سرمايه مي شود. 
ضروري است، اقدامات الزم در اين خصوص به كميته 
اقتصاد ديجيتال مجلس اطالع داده شود تا الزم نباشد 
اقدامات نظارتي بعدي در پيگيري ماجرا انجام گيرد.

 پيشنهادي براي اصالح 
اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها 

بانك مركزي پيش��نهاد اصالح برخي مواد اساسنامه 
صندوق ضمانت س��پرده ها و آيين نامه ميزان و نحوه 
دريافت حق  عضويت  در صندوق ضمانت سپرده ها را به 
هيات دولت ارايه كرد.براساس ماده )95( قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران )۱39۴ - 
۱39۰( و به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به 
سپرده گذاران بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
در صورت ورشكستگي »صندوق ضمانت سپرده ها« 

به موجب اختيار اعطايي به بانك مركزي تاسيس شد.
همچنين در اج��راي بن��د )ج( و )د( م��اده موصوف 
»اساسنامه صندوق ضمانت س��پرده ها« و آيين نامه 
»مي��زان و نح��وه دريافت حق عضوي��ت  در صندوق 
ضمانت سپرده ها« به تصويب رسيد.به موجب بند )ت( 
ماده )5( اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها، سقف 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانك 
مركزي و يا دول��ت، برابر با 7۰ درصد از منابع صندوق 
ضمانت سپرده ها مي باشد، موضوعي كه در حال حاضر، 
اصالح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهره برداري از ۸۰ 
درصد منابع براي سرمايه گذاري در اوراق بهادار ضروري 
به نظر مي رسد. همچنين مطابق با اين اساسنامه، نقش 
صندوق پرداخ������ت )Pay -Box ( براي صندوق 
ضمانت س��پرده ها در نظر گرفته شده است به نحوي 
كه صندوق ضمانت س��پرده ها صرفًا نقش ضمانت و 
بازپرداخت سپرده هاي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي ورشكس��ته، تا سقف يك ميليارد ريال را بر 
عهده دارد، اين در حالي است كه امروزه صندوق هاي 
ضمانت سپرده ها در ساير كشورها، نقش هاي ديگري 
را نيز بر عهده دارند، بنابراين مناس��ب است مجموعه 
اختيارات و وظاي��ف صندوق فوق از وضعيت صندوق 
پرداخت )Pay -Box ( به س��مت صندوق پرداخت 
پيش��رفته )Pay -Box Plus ( داراي مسووليت و يا 
عامليت تفويض شده از سوي بانك مركزي ارتقا يابد. 
عالوه بر اين، ضرورت بازنگ��ري در موضوعاتي چون 
تشكيل هفته اي يك بار جلس��ات هيات مديره، الزام 
امضاي چك ها، اس��ناد و اوراق مالي صندوق از سوي 
مدير عامل و يك��ي از اعضاي هي��ات مديره، موضوع 
حق عضويت بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
در صندوق ضمانت سپرده ها به نظر مي رسد.بنابراين 
با توجه به گذش��ت هفت سال از آغاز فعاليت صندوق 
ضمانت س��پرده ها و ضرورت اعمال برخي اصالحات 
در »اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها« و آيين نامه 
»ميزان و نحوه دريافت حق عضويت  در صندوق ضمانت 
سپرده ها«، بانك مركزي پيشنهاد اصالح برخي مواد اين 
اساسنامه و آيين نامه را به هيات دولت ارايه نموده است. 
اين پيشنهاد مراحل بررسي خود را در كميسيون اقتصاد 

هيات دولت طي مي كند.

نحوه وصول و برگشت زدن چك 
در قانون جديد چك

بانك مركزي نحوه وصول و برگش��ت زدن چك در 
قانون جديد صدور چك را اعالم كرد.  در قانون جديد 
چك، مالك نهايي چك در صورت كس��ري حساب 
صادركننده مي تواند مبلغ موجود در آن حساب را 
طلب كند و همچنين خواهان پرداخت مبلغ كسري 
چك از محل مبالغ موجود در س��اير حس��اب هاي 
انفرادي ريالي صاحب حساب در همان بانك شود. 
همچنين در صورت كافي نبودن موجودي حساب 
جاري و عدم امكان تأمين وجه چك از محل س��اير 
حس��اب هاي صادركننده آن در همان بانك و ساير 
داليل كه منجر به ثبت برگش��ت چك شود، تمام 
حس��اب هاي صادركننده چك در تم��ام بانك ها و 
موسسات اعتباري به ميزان مبلغ كسري چك پس 
از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غيرقابل پرداخت بودن 
)ثبت برگشت چك( به ترتيب اعالمي از سوي بانك 
مركزي مس��دود خواهد شد. دارنده چك برگشتي 
مي تواند با در دست داشتن گواهي عدم پرداخت به 
دفاتر خدمات الكترونيك قضايي قوه قضاييه مراجعه 

و صدور اجراييه از دادگاه صالح را درخواست كند.

ترس كشورها براي آزادسازي منابع ايران روبه كاهش است

اونس در مرز 1800 دالر قرار گرفت
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 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال تحوالت سياسي و تمايل كشورها براي آزادسازي 
منابع ايران و همچنين تمايل امريكا براي بازگشت به برجام، 
قيمت طال و ارز كاهش يافته است. قيمت دالر به كانال ۲۴ 
هزار تومان كاهش يافته و صبح به نرخ ۲۴ هزار و 7۰۰ تومان 
و عصر به نرخ ۲۴۴7۰ تومان معامله شد. به دنبال كاهش 
نرخ دالر و اعالم هر اونس طال به قيمت ۱795 دالر، قيمت 
طال و سكه نيز كاهش يافت و سكه به كانال ۱۰ ميليوني 
افت كرد.در ساعات عصر سكه ۱۰.9 ميليون، دالر ۲۴۴7۰ 
تومان، اونس در مرز ۱۸۰۰ دالر اعالم شد. براين اساس با 
افزايش قيمت دالر به ۲۴5۰۰ و اونس به ۱۸۰۰ دالر، سكه 
۱۱ ميليون تومان معامله شد. قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم 
يك ميليون و ۶7 هزار تومان، مظنه مثقال ۴ ميليون و ۶۲۲ 
هزار، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون و 
9۰۰ هزار تومان و وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۰ ميليون و 5۰۰ هزار تومان داد و س��تد شد.  قيمت 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 3۰۰ هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي ۴ ميليون تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و 
۲5۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. در 
ساعات صبح نيز قيمت طالي ۱۸عيار در هر گرم هم يك 
ميليون و 9۰ هزار تومان، قيمت طالي ۲۴عيار در هر گرم 
يك ميليون و ۴3۴ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و 
7۲۰ هزار تومان ارزش گذاري شده است.قيمت طال و سكه 
طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل با نوسان 
جزئي همراه شده است؛ سكه طي روزهاي گذشته از كانال 
۱۲ ميليوني عقب نش��يني كرده و به كانال ۱۱ ميليوني 
بازگشت؛ از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و سكه 
تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در 
بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است.قيمت دالر 
۲۴ هزار و 7۰۰ تومان، قيمت يورو ۲9 هزار و 9۰۰ تومان 
و درهم امارات ۶ هزار و 73۰ تومان اعالم ش��ده است. در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 

قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر ۲۴ هزار و ۲53 تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲3 
هزار و 77۲ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل ۲9 هزار و 3۶ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲۸ هزار 
و ۴۶۱ تومان اعالم شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و 
يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. دبير كارگروه تنظيم بازار از تخصيص ارز مورد نياز 
۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ براي واردات كاال هاي اساسي توسط 
بانك مركزي خبر داد و گفت: در حدود ۲ ماه گذشته، چهار 
ميليون تن انواع كاال هاي اساسي از بنادر كشور تخليه شده 
است. عباس قبادي در پايان جلسه ستاد تنظيم بازار كشور 
در جمع خبرنگاران افزود: بانك مركزي همكاري خوبي 
در مورد تخصيص ارز مورد نياز واردات كاال هاي اساس��ي 
در ۶ ماه نخس��ت س��ال آينده انجام داده و ارز مورد نياز را 

تخصيص داده است.

    كاهش پلكاني قيمت دالر 
در صرافي هاي مجاز و بانكي

جديدترين نرخ هاي بازار امروز نشان از افت شاخص ارزي 
در كانال ۲۴ هزار توماني دارد.بر اين اس��اس در معامالت 
دومين روز هفته )يكشنبه سوم اسفندماه ۱399( بهاي دالر 
امريكا با كاهش همراه شده است. به گونه اي كه در لحظه 
انتشار اين گزارش، هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كشور به نرخ ۲39.35۲ ريال از مردم 
خريداري مي شود و در مقابل با افت 5.7۸7 ريال نسبت به 
روز قبل، به قيمت ۲۴۴.۱۸۸ ريال به متقاضي دريافت دالر 
فروخته مي شود. نرخ كنوني دالر امريكا در حالي در كانال 
۲۴ هزار توماني جاي دارد كه نسبت به آخرين روز هفته 
قبل )سي بهمن ماه 99( بيش از 7.5۱۲ ريال ارزان تر شده 
است.همچنين هر اسكناس يورو در اين صرافي ها به نرخ 
۲۸7.۱۰۰ ريال از مردم خريداري مي شود و در مقابل به 

قيمت ۲9۲.9۰۰ ريال به متقاضي دريافت يورو فروخته 
مي شود كه نسبت به روز قبل، بيش از 5.۸۰7 ريال كاهش 
نرخ دارد.همچنين نرخ فروش در معامالت نسبت به پنج 

شنبه هفته گذشته، ۱۰.۱۰۰ ريال ارزان تر شده است.

     نوسان دالر در كانال 2۴ هزار توماني
هر دالر در صرافي هاي بانكي ۲۴ هزار و ۲3۴ تومان معامله 
ش��د كه قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته با كاهش 
۱۸۴ توماني همراه شد. نرخ هر يورو نيز به ۲9 هزار و 39۱ 
تومان رس��يد.قيمت فروش يورو با افزايش ۱۰۱ توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )يكشنبه( 
به ۲9 هزار و 39۱ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر ۲3 
هزار و 75۴ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۸۰9 
تومان بود. همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲3 هزار و 99۴ تومان و قيمت فروش آن ۲۴ هزار و 

۲3۴ تومان است.
عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين ب��ازار ۲9 هزار و ۱۰۰ 

تومان و نرخ فروش آن ۲9 هزار و ۴9۱ تومان اعالم شد.
براساس اين گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته 
)يكشنبه(، هر يورو به قيمت ۲9 هزار و 33۲ تومان و هر دالر 
۲۴ هزار و 375 تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه 
سنا روز كاري گذشته )يكشنبه(، حواله يورو به قيمت ۲9 
هزار و ۱۰7 تومان معامله و همچنين حواله دالر به قيمت 
۲۴ هزار و 539تومان فروخته شد. بررسي رفتار فعاالن بازار 
ارز در روزهاي اخير نشان دهنده ترديد و سرگرداني آنهاست 
به طوري كه آنها از تداوم رشد بهاي ارز نااميد شده و در انتظار 
ريزش قيمت ها هستند، به نظر مي رسد كه دالالن بازار ارز 
اكنون به پيشواز تحوالت پيش رو رفته اند. ترس و دو دلي 
دالالن ناشي از دو چيز است. نخست، هرچند تعلل هايي در 
بازگشت امريكا به برجام مشاهده مي شود، اما در تحليل ها و 
همچنين در جامعه كفه ترازو به سمت بازگشت اين كشور 
سنگيني مي كند و نه بازگشت نداشتن است. به ويژه اينكه 

ايران نيز مانعي براي بازگش��ت به تعهدات برجامي خود 
نمي بيند و بارها اين را اعالم كرده اس��ت. دوم اينكه طبق 
گزارش هاي بانك مركزي، شاخص هاي اقتصادي كشور 
در ۶ ماهه دوم س��ال عملكرد مثبتي داشته اند. اين يعني 
اينكه باوجود تحريم و شيوع كرونا، روند اقتصاد در مسير 
مثبت ق��رار دارد.  اكنون كه نقش رفع تحريم ها در س��ير 
نزولي و سقوطي قيمت دالر پوشيده نيست، انتظار مي رود 
با مشاهده سيگنال هاي مثبت در روابط خارجي و به ويژه در 
مورد برجام شاهد كاهش محسوس قيمت دالر باشيم. در 
بهمن ماه بيشتر نظاره گر اختالفات طرفين بوديم، اما به نظر 
مي رسد در اسفندماه، شرايط تغيير مي كند. با توجه به اينكه 
ايران نشان داده كه در تعيين ضرب االجل خروج از پروتكل 
الحاقي، بسيار جدي است، به نظر مي رسد اروپا و امريكا نيز آن 
را به شدت جدي گرفته اند، به همين دليل، شروع نخستين 
روز آخرين ماه س��ال ۱399 با سه سيگنال مهم برجامي 
همراه بود كه مي تواند سير قيمت دالر را به شدت نزولي كند.

   كاهش 11۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
روز )دوشنبه، چهارم اسفندماه( با كاهش ۱۱۰ هزار توماني 
نسبت به روز كاري قبل )يكشنبه( ۱۱ ميليون و 5۰ هزار 
تومان معامله ش��د. همچنين امروز نيم سكه بهار آزادي 
۶ميليون و ۲5۰ هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون تومان 
و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و 73 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار 
ميليون و ۶5۲ هزار تومان رسيد. انس جهاني طال نيز امروز 
يك هزار و 797دالر و 5۲ سنت فروخته شد. قيمت سكه از 
3۰ دي ماه تا چند هفته گذشته در كانال ۱۰ ميليون توماني 
در نوسان قرار داشت، اما به تدريج رشد كرد. بررسي ها نشان 
مي دهد در روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار 

ارز روند صعودي داشته است.

گروه بانك و بيمه | 
۶7۸ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۲۰9 هزار ميليارد 
ري��ال در دي ماه ۱399 در كل كش��ور برگش��ت داده 
ش��ده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتيب ۲۴ درصد و ۱۰.5 درصد كاهش نشان مي دهد.  
براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، بيش از ۸ ميليون 
و ۴۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي ح��دود ۱۸۸5 هزار 
ميليارد ريال در دي ماه 99 در كل كش��ور مبادله شد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.7 درصد كاهش 
و از نظر مبلغ ۱.۴ درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه 
مورد گزارش در استان تهران بيش از ۲ ميليون و 5۰۰ 
هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 9۱7 هزار ميليارد ريال 
مبادله شد. در دي ماه سال جاري ۴۸.9 درصد از تعداد 
چك هاي مبادله اي كل كش��ور در س��ه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است كه به ترتيب 
با 3۰.۱ درصد، ۱۱ درصد و 7.۸ درصد بيشترين سهم 
را در مقايس��ه با ساير اس��تان ها دارا بوده اند. همچنين 
۶۱.9 درصد از ارزش چك هاي فوق در سه استان تهران 
)۴۸.7 درصد(، اصفهان )7.۲ درصد( و خراسان رضوي 
)۶ درصد( مبادله شده اس��ت كه بيشترين سهم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. حدود 7 ميليون و 
۸۰۰ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ۱۶7۶ هزار ميليارد 
ريال در دي  ماه 99 در كل كشور وصول شد كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد 9.۴ درصد كاهش و از نظر مبلغ 
3.۱ درصد افزايش نش��ان مي دهد. از كل تعداد و مبلغ 
چك هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب 9۲ درصد 
و ۸۸.9 درصد وصول شده اس�ت. درص�د تعداد و مبل�غ 
چك هاي وصول شده در آذرماه ۱399 به ترتيب معادل 
9۰.۶ درصد و ۸7.5 درصد و در دي ماه ۱39۸ به ترتيب 
برابر 9۱.۸ درصد و ۸9.9 درصد بوده است. در دي ماه 99 
در استان تهران حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار فقره چك 
به ارزشي حدود ۸۲5 هزار ميليارد ريال وصول شد كه از 
نظر تعداد 9۲.9 درصد و از نظر ارزش ۸9.9 درصد از كل 
چك هاي مبادله اي وصول گرديده است. در ماه مذكور 
در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد 
چك هاي وصولي ب�ه كل چك هاي مبادله اي در استان، 
به ترتيب به اس��تان هاي گي��الن )9۴.۲ درصد(، البرز 
)9۲.۸ درصد( و مازندران )9۲.7 درصد( اختصاص يافته 
است و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۸۴.۲ درصد(، 
ايالم )۸7.3 درصد( و لرستان )۸۸.3 درصد( پايين ترين 

نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله 
شده در استان را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد 
بررسي در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت 
ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله اي 
در استان به ترتيب به استان هاي گيالن )9۰.۴ درصد(، 
البرز )9۰.3 درصد( و سمنان )۸9.9 درصد( اختصاص 
يافته است و استان هاي كهگيلويه و بويراحم�د )۸۰.۲ 
درصد(، ايالم )۸۰.3 درصد( و قم )۸۲.7 درصد( كم ترين 
نسبت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي 
مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. بالغ بر 
۶7۸ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۲۰9 هزار ميليارد 
ريال در دي ماه ۱399 در كل كشور برگشت داده شده 
است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
۲۴ درصد و ۱۰.5 درصد كاهش نش��ان مي دهد. از كل 
تع��داد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده در ماه مذكور به 
ترتيب ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است. 
درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگش��ت داده ش��ده در 
آذرماه ۱399به ترتيب معادل 9.۴ درصد و ۱۲.5 درصد 
و در دي ماه س��ال ۱39۸ به ترتي��ب برابر ۸.۲ درصد و 
۱۰.۱ درصد بوده اس��ت. در ماه مورد گزارش در استان 

تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چ�ك ب�ه ارزشي ح�دود 
93 هزار ميليارد ريال برگشت داده شد كه از نظر تعداد 
7.۱ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۱ درصد از كل چك هاي 
مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مذكور در بين 
ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تع�داد چك هاي 
برگشتي به كل چك هاي مبادل هاي در استان، به ترتيب 
به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۱5.۸ درصد(، ايالم 
)۱۲.7 درصد( و لرستان )۱۱.7 درصد( اختصاص يافته 
اس��ت و اس��تان هاي گ�يالن )5.۸ درصد(، البرز )7.۲ 
درصد( و مازندران )7.3 درصد( پايين ترين نسبت تعداد 
چك هاي برگشتي به كل تعداد چك هاي مبادله شده در 
استان را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد بررسي 
در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش 
چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله شده 
در استان به ترتيب به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)۱9.۸ درصد(، ايالم )۱9.7 درصد( و قم )۱7.3 درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي گيالن )9.۶ درصد(، 
البرز )9.7 درصد( و س��منان )۱۰.۱ درصد( كمترين 
نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.



براساس معامالت روز دوش��نبه بيش از دو ميليارد و 
۴۸۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۲۵ هزار و ۹۳۲ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۷۵ واحد كاهش 
به ۴۳۶ هزار و ۹۶ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با ۷۰۲واحد افت به ۲۸۴ هزار و ۹۵۳ واحد رس��يدند. 
شاخص بازار اول پنج هزار و ۸۱۷ واحد و شاخص بازار 

دوم ۱۶ هزار و ۸۲۸ واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، »نماد ملي صنايع مس 
ايران« با ۵۰۱ واحد، »تامين س��رمايه اميد« با ۹۷ واحد، 
»بيمه پارس��يان« ب��ا ۶۲ واحد، »گلتاش« ب��ا ۳۴ واحد، 
»سيمان هرمزگان« با ۳۰ واحد، »صنايع كاشي و سراميك 
سينا« با ۲۷ واحد، »پتروشيمي بوعلي سينا« با ۲۳ واحد، 
»توسعه شهري توس گستر« با ۲۲ واحد و »سيمان شمال« 
با ۱۹ واحد تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند. نماد 
»فوالد مباركه اصفهان« با يك هزار و ۱۵۳ واحد، »شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۸۴۳ واحد، »صنايع 
پتروشيمي خليج فارس« با ۵۷۶ واحد، »معدني و صنعتي 
گل گهر« با ۴۲۹ واحد، »نفت و گاز پتروش��يمي« با ۳۸۸ 
واحد، »پااليش نفت بندرعباس« با ۳۵۹ واحد، »توسعه 
معادن و فلزات« با ۲۸۹ واحد و »پتروش��يمي پارس« با 
۲۸۳ واحد با تاثير منفي بر شاخص همراه بودند. برپايه اين 
گزارش روزگذشته نماد »ملي صنايع مس ايران«، »فوالد 
مباركه اصفهان«، »سرمايه گذاري سيمان تامين«، »تامين 
سرمايه امين«، »لعابيران «، »سرمايه گذاري توسعه صنعت 
و تجارت« و »كاشي سعدي« در گروه نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه فلزات اساس��ي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 
۴۵۶ ميليون و ۵۵۰ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش ۶ هزار و 
۱۲۳ ميليارد ريال داد و س��تد شد. شاخص فرابورس نيز 
۱۴۹ واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۲۵۳ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۷۹۱ ميليون و ۲۱۰ 
هزار برگه سهم به ارزش ۱۲۶ هزار و ۸۶۵ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. روز مذكور نمادهاي »پتروشيمي مارون«، »شير 
پگاه آذربايجان ش��رقي«، »مبين وان كيش« و »صنايع 
بهداشتي ساينا« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه 
بودند. همچني��ن »بانك دي«، »پليمر آريا ساس��ول«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »پتروشيمي تندگويان«، »سنگ 
آهن گهرزمين«، »ش��ركت سرمايه گذاري صبا تامين«، 
»موسس��ه اعتباري ملل«، »فوالد هرم��زگان جنوب«، 
»شركت آهن و فوالد ارفع« با تاثير منفي بر شاخص بورس 

همراه بودند.

    حمايت بر باد رفته
در پايان معامالت بازارس��رمايه در روز مذكور سهام 
شركت فوالد مباركه اصفهان با افت دو درصدي مواجه 
شد و بين نمادهاي پرتراكنش امروز قرار گرفت. سهام 
ش��ركت فوالد مباركه اصفه��ان در آخرين معامالت 
خود، عدد ۱۱,۶۵۰ريال را ثبت كرد كه نسبت به روز 
گذشته حدود دو درصد كاهش يافته است. همچنين 
با جابه جايي بيش از ۱۳۰ميليون برگه سهم، روز بعدي 
معامالتي خود را با ۱۱,۶۴۰ري��ال آغاز خواهد كرد.

ارزش معامالت امروز فوالد از رقم ۱۵۰ميليارد تومان 
عبور كرد. همچنين ۵۷درصد از سهام شركت فوالد 
مباركه اصفهان را حقيقي ها و ۴۳درصد را حقوقي ها 
خريداري كردند. از طرف ديگر، بيش از ۱۰۴ميليون 
برگه س��هم معادل ۸۰درصد را اش��خاص حقيقي و 
تعداد ۲۷ميليون برگه سهم برابر با ۲۰درصد را كدهاي 
حقوقي به فروش رساندند. گفتني است فوالد با ثبت 
زيان دو درصدي در معامالت امروزش براي ششمين 
روز متوالي سرخپوش شد و تالش ها براي خارج شدن 
از صف فروش تنه��ا چند دقيقه به طول انجاميد و در 
نهايت سهامداران مجددا در صف فروش منتظر ماندند.

    ارزش سهام عدالت افت كرد
در پايان معامالت روز دوش��نبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت درمقايس��ه با روز گذش��ته، ۰.۶درصد معادل با 
۶۶هزار تومان كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني 
و يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون 
و ۶۱هزار تومان و ۲۰ ميليون و ۸۳۴هزار تومان رسيد.با 
احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد 
۵۳۲هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و ۶۳۶هزار 

تومان رسيده است.

    افزايش ۱۸۳ درصدي ارزش بازار
درماه بهمن

براس��اس گزارش منتشر شده توس��ط مديريت آمار 
و اطالع��ات، طي ۲۰ روز كاري بهمن م��اه ۹۹، ارزش 
معامالت در مقايسه با پايان دي ماه ۹۹، معادل ۸ درصد 

كاهش يافت و از ۲۲۳۹۹۳۲ ميليارد ريال به ۲۰۵۷۹۵۱ 
ميليارد ريال رسيد. همچنين حجم سهام معامله شده 
از ۱۹۶۲۴۶ميليون س��هم به ۲۱۵۰۵۵ميليون سهم 
معادل ۱۰درصد افزايش يافت.   براساس اين گزارش، 
از ابتداي س��ال ۹۹ تاكنون، متوس��ط روزانه حجم و 
ارزش معامالت بازارسهام )اول و دوم( به ترتيب برابر با 
۲۰۹۳۴۷۹ ميليون سهم و ۲۳۵۲۸۶۹۸ ميليارد ريال 
بوده است. در بهمن ماه ۹۹، دفعات معامالت سهام برابر 
با ۳۰ درصد در مقايس��ه با پايان دي ۹۹ كاهش يافت 
و از ۳۱۱۲۲۶۷۱ هزار دفعه به ۲۱۶۸۶۳۷۴ هزار دفعه 
بالغ ش��د. ارزش بازار در پايان بهمن ماه ۹۹ در مقايسه 
با ماه مش��ابه سال قبل به ميزان ۳۱۸۴۵۹۷۲ ميليارد 
ريال برابر با ۱۸۳ درصد افزايش يافت و از ۱۷۴۰۲۹۹۵ 
ميليارد ريال به ۴۹۲۴۸۹۶۷ ميليارد ريال رسيد. درصد 
گردش معامالت از ابتداي سال تا پايان بهمن ماه ۹۹، 
به رقم ۶ رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، 
۴ درصد كاهش داشته است. ميزان بازده كل بورس از 
ابتداي سال تا كنون ۹۹ درصد بوده است. نسبت قيمت 

به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم ۹ . ۱۳ رسيد.

   كالهبرداري به روش سرمايه گذاري
در بورس هاي خارجي

سرهنگ مرتضي ابوطالبي، رييس پليس فتا استان يزد 
با بيان اينكه ۹۹ درصد تبليغات در مورد سرمايه گذاري 
در بورس هاي خارجي و دريافت س��ود خ��ارج از عرف، 
كالهبرداري اس��ت اظهار داش��ت: مجرمان سايبري با 
ترفند اغوا كننده و تبليغات در فضاي مجازي و روزنامه، 

شهروندان را وسوس��ه كرده و آنها را به سرمايه گذاري در 
بورس هاي خارجي تحريك ك��رده و در دام خود گرفتار 
مي كنند. وي اف��زود: كالهبرداران كه معم��وال خارج از 
كشور مي باشند با راه اندازي سايت  و تبليغ در شبكه هاي 
مجازي مخاطب جذب مي كنند پس از مدتي براي جلب 
اعتماد سرمايه گذاران، به آنها سود پرداخت كرده تا مبالغ 
بيشتري را در اين سايت سرمايه گذاري كنند. كالهبردار 
با وعده س��رمايه گذاري در ارز ديجيتال، بورس، مسكن، 
ارزهاي خارج��ي، طرح هاي تحقيقاتي و هر نوع ديگري 
كه به فكرشان برس��د، پول هاي قربانيان را دريافت كرده 
و به آنها وعده س��ودهاي بزرگ تر مي دهن��د. ابوطالبي 
عنوان كرد: اين س��رمايه كاربران است كه در دست آنها 
اس��ت و هيچ س��رمايه گذاري واقعي وجود ندارد، بدين 
صورت كه گردانندگان سايت بخش��ي از همان مبلغي 
كه كاربران جديد در سايت سرمايه گذاري مي كنند را به 
عنوان س��ود به افراد قديمي پرداخت مي كنند اما پس از 
جمع آوري پول هاي كالن ديگر سودي پرداخت نمي شود 
و كالهبرداران سايت خود را از دسترس خارج مي كنند. 
اين مقام انتظامي به شهروندان توصيه كرد: كاربران فريب 
وب  سايت هايي كه خود را با ظاهري معتبر معرفي مي كنند 
و سودهاي كالن و غيرعادي را تبليغ مي كنند نخورند، هر 
وب سايت معتبري قابل جعل مي باشد حتي فعال سازي 
تراكنش هاي ارزي در پنل كاربري يا كيف هاي پول مجازي 
براي سوءاستفاده از سرمايه شهروندان به صورت جعلي 
قابل پياده س��ازي است. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 
۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت 

به ۶ ميليون و ۶۳۶هزار تومان رسيده است.
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ميزان سود ساليانه سهام عدالت 
تغيير كرد

سعيد توتونچي، مديركل دفتر امور استان هاي وزارت 
اقتصاد با اش��اره به فرآيند آزادسازي سهام عدالت در 
ارديبهشت ماه سال جاري اظهار كرد: مطابق با ابالغيه 
مقام معظم رهبري در نهم ارديبهشت ماه سال جاري 
و متعاقب درخواست رييس جمهور، آزادسازي سهام 
عدالت صورت گرف��ت و دولت اين فرآيند را به وزارت 
اقتصاد واگذار كرد.وي با بيان اينكه تعداد مشموالن 
س��هام عدالت ۴۹ ميليون نفر اس��ت، گفت: در زمان 
آزادسازي انتخاب نحوه مديريت سهام به مردم واگذار 
ش��د و مردم مي توانس��تند يكي از دو روش مستقيم 
يا غيرمس��تقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب 
كنند. مديركل دفتر امور اس��تان هاي وزارت اقتصاد 
ادامه داد: بر اين اساس ۱۹ ميليون نفر روش مستقيم 
و ۳۰ ميليون نفر روش غيرمستقيم را براي مديريت 
خود انتخاب كردند و بر اين اساس اين ۳۰ ميليون نفر 
سهامدار شركت هاي س��رمايه گذاري استاني شدند. 
تعداد اين ش��ركت ها با توجه به تفكيك تهران و البرز 
از يكديگر، ۳۱ شركت است.توتونچي با تاكيد بر اينكه 
نخستين گام شركت هاي مذكور ثبت افزايش سرمايه 
و طي كردن فرآيند پنج گانه براي ورود به بازار سرمايه 
بود، اظهار كرد: تا كنون بورس��ي ش��دن ۲۸ شركت 
نهايي شده و امور مربوط به شركت هاي باقي مانده نيز 
در حال نهايي شدن است. وي در ادامه با تاكيد بر لزوم 
ثبت نام مشموالن سهام عدالت در سامانه سجام گفت: 
تاكنون از ۳۰ ميليون نفر مش��مول سهام عدالت كه 
روش غيرمستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب 
كردند، ۵۶ درصد در سامانه سجام ثبت نام كرده اند. 
مديركل دفتر امور استان هاي وزارت اقتصاد در مورد 
چرايي اهميت سجامي شدن سهام عدالتي ها توضيح 
داد: مشموالن با ثبت نام در سامانه سجام، شناسنامه دار 
مي شوند و مي توانند با ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني ارتباطي دو طرفه برقرار كنند. همچنين از 
طريق سامانه سجام مي توانند اعمال راي كنند و سود 
خود را دريافت كنند.نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري توتونچي در ادامه با اشاره 
به فرآيند انتخاب اعضاي هيات مديره ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني اظهار كرد: وزارت اقتصاد از 
طريق نهادهاي ذيربط از صاحب نظران، كارآفرينان، 
فعاالن اقتصادي و شركت داران حرفه اي دعوت كرد 
تا به عنوان كانديد اعضاي هيات مديره شركت ها در 
سامانه ستان به عنوان نامزد ثبت نام كنند. وي با بيان 
اينكه مجموع ارزش دارايي ۳۱ شركت سرمايه گذاري 
استاني، ۳۸۰هزار ميليارد تومان است، گفت: سرمايه 
شركت ها بر اساس تعداد مشموالن در هر استان است 
و بر اين اس��اس، ارزش دارايي برخي شركت ها ۵هزار 
ميليارد و برخي ديگر ۲۳هزار ميليارد تومان اس��ت. 
باتوجه به اين حجم از سرمايه، جايگاه اين شركت ها در 
آينده اقتصاد استان ها بسيار برجسته است. به همين 
دليل از صاحب نظران و نخبگان دعوت مي ش��ود كه 
به عن��وان كانديد ثبت نام كنن��د. مديركل دفتر امور 
استان هاي وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به برگزاري 
مجامع عمومي عادي فوق العاده شركت ها در ۲۰ اسفند 
گفت: با توجه به اهميتي كه سرنوش��ت شركت ها در 
سرنوش��ت اس��تان ها دارد، از همه مشموالن دعوت 
مي شود به صورت الكترونيكي در اين مجامع شركت 
كنند تا افراد صاحب صالحيت و حرفه اي انتخاب شده 
و مديريت را در دست بگيرند. توتونچي ادامه داد: براي 
اين منظور، مشموالن حتما بايد سجامي شوند تا در 
روز برگزاري مجمع بتوانند ب��ه صورت الكترونيكي 
مش��اركت كرده و به پنج نفر صاحب صالحيت راي 
دهن��د. وي ادامه داد: ب��راي برگزاري مجمع عمومي 
عادي براي نخستين بار بايد ۵۰ درصد دارندگان سهام 
عدالت استان به عالوه يك نفر در مجمع شركت كند 
تا مجمع رسميت پيدا كند. در اين راستا مجمع در ۱۵ 
استان برگزار ش��د، اما حد نصاب حائز نشد و بايد اين 
مجامع براي بار دوم برگزار ش��ود. اما در بار دوم طبق 
قانون تجارت حضور اكثريت مهم نيس��ت و مجمع با 
تعداد كمي از دارندگان نيز برگزار خواهد شد. مديركل 
دفتر امور اس��تان هاي وزارت اقتصاد با تاكيد بر اينكه 
افرادي كه كانديداي اعضاي هيات مديره شركت ها 
مي شوند بايد صالحيت حرفه اي و تخصصي را كسب 
كرده باشند، گفت: براي اينكه مديريت شركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني خانوادگي نشود، مشموالن 
س��هام عدالت بايد پس از سجامي ش��دن در مجامع 
الكترونيكي ش��ركت كرده و افراد صاحب صالحيت 
عمومي و حرفه اي را انتخاب كنند. توتونچي در مورد 
نظارت بر عملكرد ش��ركت ها در آين��ده توضيح داد: 
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد شركت ها 
نظارت مي كند. همچنين اين شركت ها حسابرسي 
مي ش��وند و اطالعات آنها در كدال درج خواهد شد. 
مردم بايد در اين فرآيند احس��اس مسووليت كرده و 
مشاركت كنند. مديركل دفتر امور استان هاي وزارت 
اقتصاد در مورد پروژه هاي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني توضيح داد: پروژه ها توسط اعضاي هيات مديره 

شركت ها در آينده انتخاب خواهد شد. 

عرضه اوليه اي جديد
در بورس تهران

عرضه اوليه سهام ش��ركت فرآوري معدني اپال كاني 
پارس با نماد اپال در روز چهارشنبه مورخ ۶ اسفندماه 
در ب��ورس تهران انجام مي ش��ود. در اي��ن روز تعداد ۱ 
ميليارد و چهارصد ميليون س��هم مع��ادل ۷ درصد از 
سهام ش��ركت »فرآوري معدني اپال كاني پارس« به 
عنوان پانصد و هفتاد و پنجمين ش��ركت در فهرست 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بخش استخراج كانه هاي فلزي گروه و طبقه استخراج 
كانه هاي فلزي آهني در فهرست نرخ هاي بازار دوم و در 
نماد »اپال« به شيوه ثبت سفارش جهت كشف قيمت 
عرضه خواهد شد.در اين عرضه اوليه به هر كد معامالتي 
حداكثر ۴۰۰ س��هم در دامنه قيمتي ۱۲۰۰۰ ريال تا 

۱۲۵۰۰ ريال تعلق مي گيرد.

افت ادامه دار معامالت اوراق 
تسهيالت مسكن در فرابورس

نگاهي به كارنام��ه فرابورس اي��ران در يازدهمين ماه 
امس��ال نش��ان مي دهد طي ۲۰روز معامالتي تعداد 
۴۹ميليارد و ۱۹۹ميليون ورقه بهادار در ۱۵ميليون و 
۱۷۳هزار نوبت به ارزش ۲۰۲۷هزار و ۵۹ميليارد ريال 
در بازارهاي فرابورس خريد و فروش ش��ده است كه به 
ترتيب از افت ۸درصدي حجم، افزايش ۳۰۶درصدي 
نوبت هاي معامالت و رشد ۲۴درصدي ارزش معامالت 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته حكايت دارد. اين 
در حالي اس��ت ك��ه ميانگين حج��م روزانه معامالت 
فرابورس در ماه گذشته ۱۰۷ميليون ورقه و ميانگين 
ارزش معامالت نيز ۶ه��زار و ۶۲۱۵ميليارد ريال بوده 
است. همچنين بازار اول فرابورس در ماهي كه گذشت 
تغيير مالكيت ۱۴ميليارد و ۵۹۷ميليون ورقه بهادار به 
ارزش ۲۵۰هزار و ۶۷ميليارد ري��ال و بازار دوم مبادله 
۱۳ميليارد و ۹۶۳ميليون ورقه بهادار به ارزش ۲۱۰هزار 
و ۸۵۲ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب 
بيانگر افزايش ۱۷۳درصدي حجم و رشد ۴۳۳درصدي 
ارزش معامالت در بازار اول و افت ۳۸درصدي حجم و 
رشد ۱۲درصدي ارزش معامالت بازار دوم در مقايسه با 
بهمن ماه سال ۹۸ است. اين گزارش مي افزايد: در بازار 
ابزارهاي مالي نيز تعداد ۱۳۷۵ميليون اوراق بدهي به 
ارزش ۱۲۷۹هزار و ۶۶۴ميليارد ريال معامله شده است 
ك��ه از افزايش ۹۸۶درصدي حج��م و ۱۰۰۱درصدي 
ارزش معامالت اين بازار در بهمن ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته حكايت مي كند.افزون بر اين، 
بالغ بر ۷۳۰۳ميليون واحد صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله به ارزش ۱۰۷ميليارد و ۱۵۴ميليون ريال 
و ۲ ميليون و ۱۰۰هزار ورقه گواهي تسهيالت مسكن 
)تسه( به ارزش ۱۲۴۳ميليارد ريال در اين مدت در اين 
بازار مورد معامله قرار گرفته اس��ت كه نشان از افزايش 
۳۸۸درصدي حجم و رشد ۳۸۳درصدي ارزش معامالت 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و همچنين افت 
۵۸درصدي حجم و كاهش ۴۶درصدي ارزش معامالت 
اوراق گواهي تسهيالت مسكن در مقايسه با بهمن ماه 
پارسال دارد. ش��اخص كل فرابورس نيز كه معامالت 
بهمن ماه امس��ال را از ارتفاع ۱۷هزار و ۵۳۱واحد آغاز 
كرده بود با ثب��ت افزايش ۰.۳ درص��دي در پايان اين 
ماه به ارتف��اع ۱۷هزار و ۵۹۰واحد رس��يد. ارزش كل 
بازار فرابورس نيز كه در ابتداي ماه گذش��ته ۱۸هزار و 
۹۳۶ميليارد ريال بود در پايان اين ماه با ثبت افت يك 
درصدي به عدد ۱۸۷۵۳هزار و ۳۰۵ميليارد ريال رسيد.

بازار مطلوب در انتظار كاموديتي ها
سيدسبحان س��يدزاده، كارش��ناس بازار كاموديتي 
در بازارهاي جهاني، بعد از ريزش س��نگين كه سال 
گذشته در اثر پاندميك جهاني ناشي از ويروس كرونا 
به وجود آمد، در همه كاموديتي ها ريزش اساس��ي را 
تجربه كرديم. س��يدزاده در خصوص رون��د اين بازار 
اشاره داشت: پس از ريزش اساسي قيمت كاموديتي ها 
به دليل ش��يوع ويروس كرونا، به تدريج اين وضعيت 
بهتر ش��د و در تابس��تان با توجه به اميدواري كشف 
واكسن، بازار واكنش بهتري داشت. وي ادامه داد: پس 
از اينكه فرآيند واكسيناس��يون شروع شد و كشورها 
روند تزريق واكسن را آغاز كردند اميدواري بيشتر شد و 
علي رغم فراز و نشيب قيمت هاي كاموديتي، تعطيالت 
چين، شيوع موج چهارم كرونا، قرنطينه اروپا و اتفاق 
اخير امريكا مبني بر س��رمايه بيش از حد در تگزاس 
كه موجب تالطم قيمت نفت ش��د، به نظر مي رس��د 
وضعيت كاموديتي ها در روند صعودي باشد. سيدزاده 
در اين خصوص خاطرنش��ان كرد: عليرغم اين فراز و 
نشيب ها در پايان سال يعني در واقع ماه مارچ ميالدي 
وضعيت كاموديتي ها صعودي خواهد بود. پيش بيني 
كارشناسان جهاني مبني بر اين است كه ما در آوريل 
شاهد پيك قيمتي خواهيم بود و بعد از آن در همين 

محدوده قيمت ها در نوسان خواهد بود. 

اعتماد از دست رفته سهامداران
مجيد عبدالحميدي، كارشناس ارش��د بازار با تاكيد 
بر ضرورت شفافيت س��ازي درباره عوامل مستقيم و 
غيرمستقيمي كه در ايجاد چنين شرايطي بر بازار سرمايه 
دخيل هستند، طرح تحقيق و تفحص از بورس را اتفاقي 
مثبت براي عموم سرمايه گذاران مي داند. وي با اشاره 
به وضعيت كنوني بورس مي افزايد: آنچه كه امروز بايد 
باعث نگراني فعاالن بازار و سرمايه گذاران و سهامداران 
شود، عدم اعتماد مردم به بورس است؛ به خصوص اينكه 
مدتي است شاهد خيل عظيمي از سهامداراني هستيم 
كه س��رمايه آنها در بورس نصف شده و حاضر نيستند 
حتي به شاخص و وضعيت بورس نگاه كنند كه اين به 
معناي از دست رفتن اعتماد سهامداران در بازار بورس 
است. عبدالحميدي ادامه داد: بورس مردم را دچار زيان 
كرده اس��ت و همه فعاالن اين بازار و مسووالن موظف 
هستند سريعًا عوامل مستقيم و غيرمستقيمي كه در 
ايجاد چنين ش��رايطي در بازار سرمايه نقش داشته و 
به آن دامن زده اند را شناسايي كرده و براي كنترل آن، 
اقدامي مناسب در نظر بگيرند. وي اظهار داشت: در اين 
راستا اگر ضعف و مشكلي هم وجود دارد، بايد در رابطه 
با آن شفاف سازي شده و با پيگيري هاي بيشتر، جلوي 
ضرردهي سهامداران گرفته شود. عبدالحميدي با بيان 
اينكه ما بايد بازار سرمايه را به فرصتي براي جذب سرمايه 
در جهت توسعه و پيشرفت كشور تبديل كنيم، اظهار 
داش��ت: رشد سريع بازار بورس در ۵ ماه ابتداي سال به 
خاطر تصميم گيري هاي غيردلسوزانه و يكي از داليل 
ريزش بورس دخالت هايي بود كه انجام شد. وي خواستار 
حمايت همه جانبه مسووالن از دولت و مجلس گرفته تا 
نهادهايي مثل بانك مركزي از بازار س��هام شد و گفت: 
بانك مركزي بايد با كم كردن نرخ سودهاي بين بانكي 
در بلندمدت آرامش را به بازار بر گرداند؛ اين در حالي است 
كه متأسفانه در حال حاضر پيش بيني روند شاخص تا 
پايان سال با اين قوانين هاي عجيب و غريب كه گذاشته 

مي شود، مثبت نخواهد بود.

بازار سرمايه  به كدام سو مي رود

تداوم روند فرسايشي اصالح شاخص بورس

نايب رييس مجلس خبر از تخلف در شركت هاي سهام عدالت داد
رقيه  ندايي|

س��هام عدالت و ب��ورس يك��ي از مهم ترين معضالت 
اقتصاد و جامعه به شمار مي رود وبسياري از سهامداران 
سهام عدالت نس��بت به معامالت، قيمت و همچنين 
نحوه پرداخت اين س��هام اعتراض دارند اما هيچ يك 
از مسووالن به درستي پاسخگوي مشكالت نيست و 
در برخي از موارد نيز اظهار مي كنند: آزادسازي سهام 
عدالت اولين تجربه ما است و ممكن است كمي كم و 

كاست داشته باشد!
نائب رييس مجلس شوراي اسالمي نيز از عظيم ترين 
پرونده كالهبرداري دولتي با سندسازي قانوني توسط 
سازمان خصوصي سازي در حوزه سهام عدالت خبر داد.

سهام عدالت در شرايطي آزاد شد كه به واسطه ويروس 
كرونا و ديگر عوامل اقتصادي جيب دولت و مردم خالي 
شده بود و اين سهام واسطه اي شد تا كمي سود به جيب 
مردم و دولت برود اما در اين ميان سوءاستفاده افزايش 
يافت و مس��ووالن دولتي اجازه ندادند پولي به جيب 
مردم برود و همه پول ها را در جيب خود نگه داشتند. تا 
امروز شائبه كالهبرداري ۶۰۰ هزار ميلياردي پيرامون 
سهام عدالت توسط مس��ووالن مطرح مي شود البته 
برخي از كارشناسان بر اين نظرند كه اين كالهبرداري 
بيش از اين رقم ها اس��ت و به محدوده بسيار باالتري 
مي رس��د محدوده قيمتي كه ش��مردن صفرهاي آن 
هم نياز به زمان زيادي دارد. چندس��ال پيش بود كه 
اين موضوع مطرح ش��د كه تقريب��ا ۲۵۰ نفر در حوزه 
مديريت شركت هاي سهام عدالت مافيا تشكيل دادند 
كه نخست فلسفه اين طرح را زير س��وال برد و اينكه 
زمينه اي ايجاد كردند تا سود نقدي در مجامع پايان سال 
شركت هاي سهام عدالتي توزيع نشود، زيرا طلب يك 
ميليون توماني دولت از سهام عدالت اخذ مي شد، عماًل 
بايد سهام عدالت آزاد سازي مي شد در چنين شرايطي 
ديگر دست مديراني كه عهده دار مديريت سهام عدالت 
در بهترين ش��ركت هاي ايران بودند، قطع مي ش��د و 

رانت هاي پيراموني نيز بر باد مي رفت.
از منظر ش��كلي سهام عدالت بدين ش��كل بود كه در 
س��ال ۱۳۸۵مقرر ش��د در حمايت تقويت بنيه مالي 
مردم، مردمي سازي اقتصاد، رفع فقر و شريك كردن 
مردم جامعه در سهام ش��ركت هاي دولتي بخشي از 
سهام بهترين شركت هاي دولتي به ميليون ها ايراني 
اختصاص يابد. اگر چه مالكيت سهام عدالت به بيش 
از ۴۵ ميليون ايراني اختص��اص يافت، اما براي انتقال 

مديريت اين شرط اعمال شد كه در بازه زماني ۱۰ ساله 
بايد از محل سود شركت ها يك ميليون تومان به خزانه 

دولت واريز شود.
تا پي��ش از اج��راي ط��رح س��هام عدالت س��ازمان 
خصوصي س��ازي بس��يار كند پيش مي رفت و آمار ها 
نشان مي دهد كه نزديك به سه هزار ميليارد تومان از 
سهام شركت هاي دولتي تا آن زمان واگذار شده بود، 
ولي ارزش س��هام عدالت در همان مرحله اول دو هزار 
و ۳۰۰ ميليارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از 
تفسير تاز ه اي كه از اصل ۴۴ قانون اساسي شد، دولت 
اجازه يافت تا ۸۰ درصد سهام كارخانجات، بنگاه هاي 
ب��زرگ دولتي را به بخش خصوص��ي و تعاوني واگذار 
كند كه تا آن زمان بنابر قانون اساس��ي بايد در اختيار 
دولت مي بود. با تفسيري كه از اصل ۴۴ صورت گرفت 
دولت اجازه يافت تا س��هام ش��ركت هاي بزرگ نظير 
خودروسازي ها، فوالد، معادن، بيمه، بانك، هواپيمايي، 
كش��تيراني، نيروگاه ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار 
كند. با اين مجوز تازه، واگذاري ش��ركت هاي دولتي 
سرعت گرفت هر چند كارشناسان اقتصادي مي گويند 
در اين مدت بخش عمد هاي از شركت ها به سازمان ها 
و نهاد هاي شبه دولتي و »خصولتي« واگذار شده است 
و سهم واگذار شده به بخش خصوصي ناچيز بوده است. 
براساس آمارها كه تا پايان دولت محمود احمدي نژاد 
نزديك به ۱۰ درصد سهام شركت هاي دولتي به شبه 
دولتي ها واگذار ش��ده آمار نشان مي دهد كه بيشتر از 
۱۴۲ هزار ميليارد تومان س��هام شركت هاي دولتي 
در پانزده سال گذش��ته واگذار شد كه حدود ۳۰ هزار 

ميليارد تومان اين سهام مربوط به سهام عدالت بود.
به دليل ضعف نگارشي آيين نامه هاي و دستور العمل ها 
و همچنين نظ��ارت بر مديريت ش��ركت هاي عظيم 
س��هام عدالت و همچنين توسعه مش��موالن سهام 
عدالت و شركت هاي مشمول س��هام عدالت در گذر 
زمان فضا براي سوء استفاده در مديريت پرتفوي سهام 
عدالت فراهم آمد. نخست؛ اشخاصي عضويت هيات 
مديره شركت هاي سهام عدالتي را عهده دار شدند كه 
صالحيت الزم و كافي را نداش��تند، دومًا از آنجايي كه 
اين هيات مديره ها پرداخت اقساط يك ميليون توماني 
دولت را از محل سود شركت هاي سهام عدالتي برابر با 
پايان كار خود و انتقال مديريت سهام عدالت به بيش 
از ۴۵ ميليون مالك سهام عدالت مي دانستند، امكان 
داش��ت از سياس��ت هايي در هيات مديره شركت ها 

پيروي مي كردند كه به پرداخت سود نقدي در مجامع 
منتج نشود.

در اين بين براي اينكه س��هام عدالت از ش��ركت هاي 
بس��يار مهم و بزرگي بود، اخباري از سوي محمدرضا 
پور ابراهيمي، نماينده مجلس منتش��ر شد كه سهام 
عدالت توسط مافيايي ۲۵۰ نفره مديريت مي شود. در 
حقيقت اين اشخاص از آنجايي كه سهام عدالت مردم 
را در هيات مديره ش��ركت هاي مشمول سهام عدالت 
مديريت مي كردند صاحب مواهب درون شركتي و برون 
شركتي بودند مثاًل؛ كافي بود اين اشخاص تعيين كنند 
كه حساب هاي بانكي شركت در چه بانكي باشد يا اينكه 
مواد اوليه و واسطه اي شركت از كدام محل خريداري 
شود يا اينكه محصوالت توليدي شركت به چه اشخاصي 
به شكل اقساط فروخته شود. با وجودي كه قرار بود طرح 
سهام عدالت در بازه زماني ۱۰ ساله اجرا شود، متأسفانه 
تا پايان دولت يازدهم اين طرح همچنان ادامه يافت و 
اين روزها سوال اينجاست كه چطور شركتي در طول 
۱۵ سال نتوانسته آنقدر سود ايجاد كند كه يك ميليون 
تومان اقساط دولت پرداخت شود و سهام عدالت بيش 

از ۴۵ ميليون ايراني به طور كل آزاد سازي شود؟
در دوره دوم رياست جمهوري حسن روحاني، ادعا شد 
كه برخي از مشموالن سهام عدالت تنها ۵۰۰ هزار تومان 
از اقساطشان از محل س��ود شركت ها به خزانه دولت 
پرداخت شده ، از اين سو فرصتي ايجاد شد تا اشخاصي 
كه مي خواهند كس��ري ۵۰۰ هزار توماني را به خزانه 
دولت واريز و كل سهام عدالت شان را تملك كنند. فقط 
عده كمي از مشموالن سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان 
كسري خود را براي دريافت كل سهام عدالت به دولت 
پرداخت كردند و قسمت عمده اي از مردم و سهامداران 
سهام عدالت نيز بي اطالع از اينكه سهام عدالت در آينده 
چه ارزشي پيدا مي كند اين كسري را به حساب دولت 

پرداخت نكردند.
طي سال جاري كه قسمتي از سهام عدالت آزاد سازي 
شد ارزش نيمي از سهام عدالت تقريبًا ۷ ميليون تومان 
برآورد ش��د در حقيقت اش��خاصي كه كسري سهام 
عدالت را پرداخت نكردند ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 

زيان كردند.

    سندسازي در حوزه سهام عدالت
قاضي زاده هاشمي، نايب رييس مجلس در گفت وگو با 
آخرين خبر با بيان اينكه چطور در شركت هاي سهام 

عدالت با گذش��ت بيش از ۱۰ سال يك ميليون تومان 
سود ايجاد نشده تا دولت با دريافت اين پول، مالكيت 
و مديريت كل سهام عدالت ميليون ها ايراني را به آنها 
واگذار كند، اظهار مي كند: دولت حق نداش��ت به اين 
بهانه كه تنها نيمي از اقساط يك ميليون توماني برخي 
از مشموالن س��هام عدالت به خزانه واريز شده است، 
با س��لب مالكيت، نيمي از س��هام عدالت مردم را در 
قالب شركت هاي اي تي اف دسته بندي كند و در بازار 
سرمايه به فروش رساند. نايب رييس مجلس مي گويد: 
عظيم ترين پرونده كالهبرداري دولتي با سند سازي 
قانوني توسط سازمان خصوصي سازي در حوزه سهام 
عدالت اتفاق افتاده است. به مردم گفته نشد كه پرداخت 
۵۰۰ هزار تومان باقي مانده سهام، ارزش ۷ ميليون تومان 

را دارد و فقط تعداد محدودي مطلع پرداخت كردند.
وي با بيان اينكه كالهبرداري صورت گرفته در حوزه 
س��هام عدالت حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد 
مي شود، اضافه مي كند: همين سبد هاي پااليشي، همه 
پشتوانه سهام عدالت است و مال غير است كه فروخته 
مي ش��ود. به گفته وي س��ازمان خصوصي سازي به ۲ 
ميليون نفر كه در سهام عدالت ثبت نام كرده بودند نيز 
سهام عدالت پرداخت نكرد. قرار بود از محل سودسهام 
اقساط دولت پرداخت شود نه اصل سهام، اما به جاي 
اينكه از ارزش افزوده سهام برداشت كنند، رفتند اصل 
س��هام و تملك كردند و حال آنكه ارزش سهام عدالت 
يك ميليون توماني سهام عدالت سال ۸۵ هم اكنون به 

۱۴ ميليون تومان رسيده است.
قاضي زاده هاش��مي ادامه مي دهد: دولت بدون اطالع 
صريح و شفاف در مقطعي با انتشار اطالعيه هاي گنگ 
و مبهم به س��هام دار اعالم كرده كه كسري ۵۰۰ هزار 
توماني س��هام عدال��ت را به دولت پرداخ��ت كند، اما 
اين اطالعيه ها گنگ بوده به همين دليل بس��ياري از 
مردم متوجه نشدند كه اگر ۵۰۰ هزار تومان را بدهند، 
مي توانن��د كل س��هام عدالت ۱۴ ميلي��ون توماني را 
دريافت كنند و اگر مبلغ را ندهند دولت به جاي كسري 
۵۰۰ هزار توماني ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان از سهام آنها 
را تملك مي كند. حاكميت اسالمي اراده كرده است كه 
از ۵۰ ميليون نفر از مردم خودش حمايت مادي موثر 
كند، اما عده اي مقام دولتي بي كفايت كه صرفًا به دنبال 
منافع خود و گروه و حزب و دولت هستند مانع اجراي 
صحيح طرح ش��ده اند، حتمًا با اين تخلف مالي بزرگ 

برخورد خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه بررس��ي هاي علمي زلزله شناسان نشان 
مي دهد، در ماه هاي آب��ان، آذر و دي 99، روند رخداد 
زلزله هاي با بزرگي 4 و بزرگ تر از آن در گس��تره ايران 
روند صعودي را طي كرده است. مساله اي كه تداومش 
ممكن است به رخدادهاي متوس��ط و بزرگ تري در 
گس��تره ايران منجر ش��ود. آخرين شاهد اين تحليل 
نيز زلزله س��ي سخت اس��ت. زمين لرزه اي به بزرگي 
۵.۶ ريش��تر كه شامگاه چهارش��نبه ۲9 بهمن شهر 
سي سخت، مركز شهرس��تان دنا در استان كهگيلويه 
و بويراحمد و همچنين ياس��وج، مركز اين استان، را 
لرزاند. در چنين شرايطي، مراسم اختتاميه جشنواره 
سوانح طبيعي»مسابقه ملي طراحي اسكان موقت« 
در بعد از ظهر يكشنبه به فرصتي براي هشدار دوباره 
نسبت به زلزله قريب الوقوع در تهران و لزوم مديريت 
بحران در پايتخت تبديل شد. مساله اي كه با توجه به 
فرونشست خزنده زمين در تهران، ريسك زندگي در 
اين شهر را به شدت افزايش داده است. حادتر اينكه به 
گفته عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران، فرونشست زمين در مناطق ۱۷، ۱۸ 
و ۱۰ در حال پيش روي به سمت مركز شهر است. به 
گزارش تس��نيم، عبدالرضا گلپايگاني معاون شهردار 
تهران در مراسم اختتاميه جش��نواره سوانح طبيعي 
»مسابقه ملي طراحي اس��كان موقت« كه بعدازظهر 
يكش��نبه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: 
همانطور كه مي دانيد كشور ما ش��اهد حوادث تلخ و 
ناگوار بس��ياري ازجمله: زلزله، سيل و جنگ بوده  كه 
خانه هاي مردم در آن ويران شده است. اسكان موقت 
و اضطراري و ساخت وس��از بعد از حادثه به عنوان يك 
موضوع جدي در تجربه همه كساني است كه در چنين 
شرايطي قرار دارند. با توجه به حادثه خيزي كشور، جا 
دارد ايران تربيت كننده نيروهايي با تخصص بس��يار 
باال در زمينه مس��ائل مرتبط با مديريت بحران باشد.  
گلپايگاني ادامه داد: ما تجارب زيادي در مقابله با بحران 
در كش��ور داريم كه بايد تبديل به دانايي شود، چراكه 
در مواجهه با حوادث تلخ نمي توان همه آن تجربيات 
درست ساخت وساز و اس��كان موقت را عملياتي كرد 
و نياز به يك وحدت رويه متكي بر علم و دانش اس��ت؛ 
اين يعني اينكه بين تجارب گران قيمتي كه در كشور 
وجود دارد و دان��ش و دانايي فاصله زيادي وجود دارد. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران افزود: از 
دو سال پيش كه توفيق خدمت در شهرداري را داشتم 
ممنوعيت ساخت وس��از مراكز حساس را روي گسل 
زلزله را تصويب كرده بودند و برخي واهمه داشتند كه 
اگر ما اين كار را انجام بدهيم ساخت وس��از در شمال 
تهران لطمه ببيند. گلپايگاني بي��ان كرد: ما در حوزه 
شهرس��ازي ش��هرداري تهران روي بار توزيع تراكم 
ساختماني در شهر كار كرده ايم كه يكي از نمونه هاي 
آن، طرح ممنوعيت ساخت وساز بيش از 4 طبقه روي 
گسل مش��اء بود كه با مقاومت زيادي روبرو شد گويي 
باور نداريم كه زلزله چقدر مهم است. وي با اشاره به اين 
مطلب كه ما در شهر تهران با پديده فرونشست زمين 
مواجهيم، گفت: شاهد فرونشست زمين در مناطق ۱۷، 
۱۸ و ۱۰ هستيم كه اين فرونشست ها در حال پيشرفت 
به سمت مركز شهر است.  معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران در ارتباط با الزام ديوار بند )وال پست( 
نيز گفت: در ديوار بند يا وال پست هم كه يك موضوع 
جدي است و در آيين نامه ۲۸۰۰ روي آن تأكيد شده 
است ما به سختي توانس��تيم آن را جا بيندازيم. آنقدر 

اصرار كرديم و پيگيري كرديم تا موضوع جا افتاد.

    پيش بيني خطر زلزله براي تهران
رضا كرمي محمدي، رييس س��ازمان پيش��گيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران نيز در مراسم يادشده با 
بيان اينكه براي تهران خطر زلزله پيش بيني مي كنيم، 
گفت: در شهر تهران 9 بوستان بزرگ آمادگي نسبي 
براي اسكان موقت دارند و بيش از ۳۵۰۰ جايگاه براي 
اسكان موقت مشخص شده اس��ت. كرمي محمدي 
با اش��اره به اينكه كش��ورهايي بوده اند كه بعد از زلزله 
نتوانستند سر بلند كنند، مثل »هايتي« كه تا سال ها 

همانطور باقي بود، اف��زود: در مديريت بحران، هدف، 
افزايش تاب آوري اس��ت و در توسعه پايدار، توسعه اي 
موفق است كه تاب آوري را افزايش دهد زيرا تاب آوري 
به معناي اين اس��ت كه به وضع قبل برگرديم.  رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ادامه 
داد: موضوع اس��كان اضط��راري و موقت كه دو مقوله 
نزديك به هم هستند مي تواند به افزايش تاب آوري بعد 
از بحران كمك كند، دليل آن هم اين اس��ت كه مردم 
بعد از اينكه ضربه سختي خوردند بايد نيازهايشان مثل 
اسكان برطرف ش��ود. در شهر تهران 9 بوستان بزرگ 
آمادگي نس��بي براي اس��كان موقت دارند و بيش از 
۳۵۰۰جايگاه براي اسكان موقت مشخص شده است.

   مساله بزرگ تامين چادر براي تهراني ها 
در زمان زلزله 

اسماعيل نجار، معاون وزير كشور و رييس سازمان مديريت 
بحران كشور نيز در مراسم اختتاميه جشنواره سوانح طبيعي 
»مسابقه ملي طراحي اسكان موقت «گفت: مديريت بحران 
براي ما يك موضوع ريشه اي و اساسي است. من قريب به 
چهل سال اس��ت در اين كار هستم و مخالف صد در صد 
ساخت اردوگاه ها هستم چراكه معتقدم مشكالت بسياري 
ايجاد مي كند. او افزود: همه جور تجارب را تا امروز داشته ايم، 
ما بهترين تجربه را در سيل سال 9۸ به دست آورديم و آن  
هم دادن يك امكان مالي بالع��وض به مردم براي تأمين 
اسكان موقت خودشان بود. منهاي سي سخت كه به عنوان 
اسكان اضطراري ۲۰ ميليون تومان در نظر گرفته ايم، البته 
براي كساني كه امكان اسكان در زير سقف خانه شان ممكن 
نيست. نجار ادامه داد: تجربه ما در سر پل ذهاب نشان داد كه 
كانكس بسيار تجربه بدي است. ۱۸۵۰۰ كانكس تأمين شد 
و خيلي مردم هم خودشان كانكس دادند برخي خانواده ها 
بين ۲ تا ۷ كانكس داشتند. كه بين اعضاي خانواده تقسيم 
كرده بودند و از كانكس هم خارج نمي شدند. درحالي كه 
يكي از اهداف اين است كه زندگي را به محل حادثه ديده 
برگردانيم و دادن امكانات با اين هدف بايد باشد. او ادامه داد: 
در سرپل ذهاب قبل از حادثه زلزله طبقات شهر ميانگين 
۱.۱ بود بعد از زلزله به ۳.9 رسيد. اين در حالي است كه ما 
تجربه مقابله با بحران در مناطق بسيار وسيع جمعيتي را 
نداريم. س��ر پل ذهاب، جمعيتي ۱۲۰ هزارنفري را تحت 

تأثير قرار داد، اما در تهران چه پيش مي آيد؟

   2 ميليون تحت تاثير مستقيم زلزله تهران
او افزود: ۱9۱ س��ال از زلزله قبلي تهران گذشته است 
و ب��رآورد ما نش��ان مي دهد، در صورت ب��روز زلزله ۲ 
ميليون تحت تأثير مس��تقيم زلزله و ۸ ميليون تحت 
تأثير غيرمس��تقيم زلزله خواهند بود. اين جمعيت را 

كجا مي توان اسكان داد؟ ١٠ ميليون نفر كجا چادر بزند 
و سرويس بهداش��تي اش كجا بايد تأمين شود؟ براي 
ما اسكان موقت بس��يار اهميت دارد اما بايد راهكارها 
عملي باشد ما چيزي مي خواهيم كه قابليت اجرايي و 

عملياتي داشته باشد.

    ساخت ۱۵ سوله بحران جديد در پايتخت
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز از ساخت 
۱۵ سوله بحران جديد در تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، 
هاش��مي با بيان اينكه باهدف توسعه اقدامات در بخش 
مقابله با بحران در پايتخت ساخت ۱۰ تا ۱۵ سوله بحران 
جديد در دستور كار شهرداري تهران قرار دارد، گفت: با 
اتمام عمليات عمراني اين سوله ها، استانداري استان هاي 
معين در آنها مستقر ش��ده و در صورت وقوع بحران به 
 عنوان استان معين در كنار پايتخت قرار مي گيرند. وي 
با تاكيد بر اينكه حوزه بحران در تمام ابعاد خود، يكي از 
مهم ترين حوزه ها براي شهرداري تهران است، بيان كرد: 
بر اين اساس در تالشيم حجم قابل توجهي بودجه را براي 
اين حوزه در قالب سازمان ها و ساختارهاي مختلف در 

شهرداري تهران در نظر داشته باشيم.

    تهران نيازمند مديريت بحران 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين بر نياز تهران 
به ساختاري جهت مديريت بحران در تهران تاكيد كرد 
و گفت: بايد دولت را در خصوص اهميت پايتخت و لزوم 
وجود چنين ساختاري متقاعد كرد. هاشمي در گفت وگو 
با مهر، با تاكيد نسبت به اينكه قطعًا تهران به ساختاري 
جهت مديريت بحران نياز دارد، اظهار كرد: بدين منظور 
بايد اعضاي دولت را متقاعد كرد كه با توجه به اهميت 

تهران، وجود چنين ساختاري ضروري است.

    بي هنجاري لرزه اي و تنش فزاينده
به گزارش »تعادل«، دكتر علي بيت اللهي، عضو هيات 
علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي به 
هن��گام اظهارنظر درباره زلزله ۱۸ بهمن 99 ش��ريف 
آباد در ۵۲ كيلومتري جنوب ش��رق مركز شهر تهران 
در صفحه شخصي خود نوشته بود: در ديد كالن، بايد 
تاكيد كرد كه نوعي بي هنجاري لرزه اي با نرم افزايش 
رخداد زلزله ه��اي بزرگ تر از 4، در پهن��ه ايران، طي 
روزهاي اخير نمايان شده اس��ت. زلزله با بزرگي 4.۷ 
راور كرمان در ادامه اين روند افزايشي تنش تكتونيكي 
در كل گستره ايران و به ويژه جنوب كشور است. زلزله 
شريف آباد تهران نيز بي ارتباط با تنش فزاينده مذكور 
نيس��ت. ادامه اين روند ممكن اس��ت به رخدادهاي 
متوسط و بزرگ تري در گستره ايران منجر شود و البته 

كه احتمال عدم رخداد زلزله هاي بزرگ و رسيدن به 
يك سكون نس��بي لرزه اي نيز وجود دارد )با قطعيت 
نمي توان در اين خصوص صحبت كرد(، اما در هر حال 
بايد از رخداد خفيف ش��ريف آباد در ۵۰ كيلومتري از 
مركز ش��هر تهران، به اين باور برس��يم كه گسله هاي 
تهران و اطراف آن فعال و لزوم پايش آنها و هوشياري 
دستگاه هاي مس��وول را گوشزد مي كند. عضو هيات 
علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره 
به وقوع ۱۰ زلزله با بزرگ��ي 4 و بزرگ تر از 4 در مدت 
يكي، دو هفته اخير در ايران،  نوش��ته بود: واضح است 
كه اين روند، معرف بي هنج��اري نمايان در رژيم لرزه 
خيزي ايران و به ويژه جنوب ايران است. اينكه اين روند 
منجر به رخداد زمين لرزه اي اي سترگ بشود يا نشود، 
به طور قطع هرگز نمي توان با قطعيت سخن گفت، اما 
پرواضح اس��ت كه رخداد ۱۰ زلزله ب��االي 4 در ظرف 
زماني ۷ روزه، معرف حاكميت تنش تكتونيكي قابل 
مالحظه اي است. ديدگاه مديريتي مطلوب در چنين 
شرايطي، رويكرد اتخاذ شيوه هاي هوشيارانه و رعايت 

احتياط بيشتر است.

  آغاز روند صعودي زلزله هاي 4 به باال از آبان
آن گونه كه دكتر بيت اللهي در گزارش��ي پژوهشي با 
عنوان »روند صع��ودي رخداد زلزله هاي بزرگ تر از 4 
در كش��ور« بررسي كرده است، در ماه هاي آبان، آذر و 
دي 99، رون��د رخداد زلزله هاي با بزرگي 4 و بزرگ تر 
از آن در گستره ايران روند صعودي را طي كرده است. 
به طوري كه در آبان 9 زلزله ب��االي 4، در آذر ۱۲و در 
دي م��اه تعداد رخدادهاي باالي 4 ب��ه ۱۵ زمين لرزه 
رسيده اس��ت. اين روند در نمودار زلزله هاي با حذف 
پس لرزه ها نيز همين گونه است. تغييرات ماهانه زلزله ها 
در طول ساليان مختلف قابل انتظار است، اما روند منظم 
افزايشي سه ماهه بيگمان استمرار افزايش تنش رانشان 
مي دهد كه شايان نگاه موشكافانه تري است. به نوشته 
او، از ارديبهش��ت ماه س��ال 99تا پايان دي ماه سال 
جاري، ۲۱9۵ زلزله با بزرگاي ۲.۵ و بزرگ تر از آن رخ 
داده است )مركز لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه 
تهران( كه عمده آن زمين لرزه هاي كوچك است. به 
عبارت بهتر نزديك به ۰.۶ درصد زلزله ها با بزرگي ۵ و 
باالتر از آن بوده است. حدود 4.۷ درصد زلزله با بزرگي 
4و باالتر از آن هس��تند. ۶99 زلزله هم داراي بزرگي 
۳ تا 4 هستند. تمركز زلزله در زاگرس تا شمال تنگه 
هرمز و از آنجا در گذر از جنوب استان كرمان به سمت 
كرمان و سايرشهرهاي استان كرمان كشيدگي دارد. 
محدوده البرز مركز به سمت شرقي نيز داراي تمركز 

لرزه اي هستند.
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پيشنهاد افزايش 33 تا 4۵ درصدي 
بليت مترو در ۱400

اليحه پيشنهادي شهرداري درباره كرايه تاكسي و 
بليت اتوبوس و مترو به شوراي شهر تهران ارسال شد 
و به زودي نرخ كرايه حمل و نقل عمومي سال ۱4۰۰ 
تصويب مي شود. به گزارش فارس، اليحه پيشنهادي 
شهرداري درباره كرايه تاكسي و بليت اتوبوس و مترو 
به شوراي شهر تهران روز يكشنبه به شوراي شهر 
ارسال ش��د. قرار است كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي ش��هر اين اليحه را بررسي و پيشنهاد 
و بررس��ي بيشتر هم در صحن ش��ورا انجام گيرد. 
براساس پيشنهاد شهرداري، نرخ بليت تك سفره 
مترو داخل شهري ۲۰۰۰ تومان، تك سفره حومه 
۲۵۰۰ تومان، تك سفره هشتگرد ۶۰۰۰ تومان و 
تك سفره فرودگاه امام خميني ۱۰ هزار تومان است.

 نرخ پيش��نهادي شهرداري براي قيمت بليت تك 
سفره در سال گذش��ته افزايش ۳۳ درصدي و تك 
سفره حومه نيز تا 4۵ درصد افزايش دارد. اعضاي 
شوراي شهر اين موضوع را به زودي بررسي و اجراي 

مصوبه از سال ۱4۰۰ اجرايي خواهد شد.

شرط واگذاري 2 ورزشگاه 
به سرخابي هاي پايتخت

مش��اور ش��هردار تهران در توييت خود از آمادگي 
ش��هرداري براي واگذاري دو ورزشگاه به تيم هاي 
استقالل و پرس��پوليس همزمان با انجام تعهدات 
وزارت ورزش وجوان��ان درخص��وص واگ��ذاري 
زمين هاي ضروري براي توس��عه مت��رو و حمل و 
نقل عمومي خبر داد. به گزارش ايلنا، غالمحسين 
محمدي، مشاور ش��هردار تهران در صفحه توييتر 
خود نوش��ت: هواداران عزيز و محترم باشگاه هاي 
محبوب پرسپوليس و اس��تقالل؛ پيرو توافقي كه 
در مورد انتقال اس��ناد مالكيت دو ورزشگاه كمپ 
مرحوم حجازي و شهيد كاظمي به نام باشگاه هاي 
پرطرفدار پايتخت انجام شده است شهرداري تهران 
با جديت در حال پيگيري موضوع است. او ادامه داد: 
ش��هرداري آمادگي دارد همزمان با انجام تعهدات 
وزارت ورزش وجوانان )واگذاري زمينهاي ضروري 
براي توسعه مترو و حمل و نقل عمومي( در خصوص 
واگذاري ورزشگاه ها اقدام نمايد.  محمدي نوشت: 
اميدواريم با همراهي و همكاري بيشتر طرفين، اين 
اقدام حمايتي از ورزش كشور كه با وجود ارزشمندي 
بسيار باالي ورزشگاه ها نسبت به امالك در ليست 
واگذاري، براي توسعه ورزش و نشاط شهروندان و 
كمك عملي به دو باش��گاه محبوب پرسپوليس و 

استقالل است به سرعت عملياتي شود.

زنگ خطر شيوع شديد كرونا 
در مترو 

افزايش ۱۰ درصدي مسافران متروي تهران، انجام 
سفرهاي غيرضروري شهروندان در روزهاي پاياني 
س��ال و تداوم بي مهري دولت به حوزه حمل و نقل 
عمومي باز هم زنگ خطر ش��يوع ش��ديد كرونا در 
مترو را به صدا درآورده اس��ت. به گزارش تسنيم؛ 
شيوع ويروس كرونا به يك سالگي رسيد؛ يك سال 
است كه اكثر قريب به اتفاق مردم روزهاي خود را 
با كابوس ابتال به اين ويروس مي گذرانند و بسياري 
در تالش هستند تا همه تدابير الزم براي پيشگيري 
از ابتال به آن را مو به مو اجرا كنند. با اين حال كرونا 
همچنان مي ت��ازد، مبتال مي كند و ع��ده اي را به 
كام مرگ مي كشاند اما علي رغم تالش بسياري از 
افراد، گريز از كرونا در برخي موارد س��خت و گاهي 
غيرممكن است؛ به نظر مي رسد يكي از اين موارد 
مترو و اتوبوس هاي ش��هر تهران اس��ت! از ابتداي 
شيوع كرونا اگرچه تعداد مسافران مترو از حدود ۲ 
ميليون نفر به كمتر از يك ميليون رسيد اما باز هم 
در ساعات پيك ازدحام جمعيتي در ايستگاه هاي 
تقاطعي و قطارها ايجاد مي شود كه جوالن كرونا در 
اين وضعيت اصال دور ذهن و بعيد نيست. بسياري از 
مسووالن مربوطه علت اين وضعيت را كافي نبودن 
امكانات حمل و نقل عمومي يعني قطار و اتوبوس 
مي دادند و زماني كه اين مشكل با دقت نظر بيشتري 
بررسي مي شود پاي دولت به ميان مي آيد زيرا گران 
شدن هزينه ها و فرصت سوزي مديريت شهري در 
سال هاي اخير از يك سو و بي توجهي ساليان سال 
دولت به اين حوزه موجب شده تا با انباشت بدهي 
دولت و كمبود ناوگان مواجه باشيم. اين وضعيت 
در حالي است كه در روزهاي پاياني سال و با وجود 
هش��دارها درباره احتمال موج جديد شيوع كرونا، 
تعداد مس��افران متروي تهران رو به افزايش است. 
فرنوش نوبخت؛ مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه در اين باره اظهار كرد: نيمه دوم 
بهمن ماه سال جاري نسبت به نيمه اول بهمن ماه 
۱۰ درصد به آمار مسافران مترو افزوده شد و بر اساس 
آخرين آمار ب��ه روزانه يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر 
رسيده ايم! وي ادامه داد: در حال حاضر قادر نيستيم 
ظرفيت قطارهاي مترو را افزايش دهيم اما با توجه 
 به اينكه به روزهاي پاياني سال نزديك مي  شويم، 
پيش  بيني مي كنيم ك��ه اين آمار باز هم با افزايش 
همراه باش��د بنابراين از شهروندان مي خواهيم در 
هنگام استفاده ازمترو، مديريت زمان سفر را جدي 
بگيرند. اگرچه مديريت س��فر از سوي شهروندان 
بسيار حائز اهميت است و شهروندان بايد از انجام 
سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند اما بايد به خاطر 
داشت كه توجه ويژه دولت به اين حوزه و كمك به 
شهرداري در تأمين هزينه هاي توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومي بي��ش از اين اهميت دارد. هيچ كس 
نافي مشكالت اقتصادي موجود در كشور نيست و 
اگرچه بخشي از اين مشكالت به دليل ناكارآمدي 
دولت است اما با پرداخت بخشي از بدهيهاي خود، 
كمكهاي غيرنقدي و تسهيل گري مي تواند اوضاع 

بهتري براي شهروندان رقم بزند.

 وام وديعه اسكان موقت
40 ميليون تومان در تهران

مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان ته��ران از اعطاي 
تس��هيالت 4۰ و ۳۰ ميليون توماني وديعه مسكن به 
متقاضيان تهراني و شهرستاني نوسازي بافت فرسوده 
براي اس��كان موقت در زمان بازسازي واحد مسكوني 
خبر داد. به گزارش مهر، خليل محبت خواه در خصوص 
پرداخت تسهيالت وديعه اسكان موقت در بافت هاي 
فرسوده، اظهار داشت: پرداخت تسهيالت وديعه اسكان 
موقت در بافت هاي فرسوده با عامليت صندوق كارآفريني 
اميد قابل پرداخت است. وي ادامه داد: به همين منظور 
گزينه ثبت نام وديعه مسكن در سامانه ثبت نام تسهيالت 
 http: //facility.udrc.ir/login.php به آدرس
در دسترس متقاضيان قرار گرفته است. وي با اشاره به 
اينكه سقف تسهيالت وديعه اسكان موقت در بافت هاي 
فرسوده در تهران 4۰۰ ميليون ريال و در ساير شهرها 
۳۰۰ ميليون ريال با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت ۳۶ 
ماهه است، افزود: در گذشته امكان ثبت نام براي دريافت 
تسهيالت مشاركت مدني ساخت از بافت هاي فرسوده در 
سامانه تسهيالت براي هر واحد مسكوني با عامليت بانك 
مسكن فراهم شده بود. وي ادامه داد: با اين حال امكان 
دريافت وديعه مسكن وجود نداشت كه خوشبختانه 
اكنون در همان سامانه اين امكان براي متقاضيان فراهم 

شده و عامليت آن با صندوق كارآفريني است.

فروش بليت  قطارهاي نوروزي 
از امروز

معاون مس��افري راه آهن با بي��ان اينكه پيش فروش 
اينترنتي بليت قطارهاي نوروزي از س��اعت ۷ روز ۵ 
اسفند آغاز مي شود، گفت: پيش فروش حضوري نيز 
از روز ۶ اسفند آغاز خواهد شد. ميرحسن موسوي در 
گفت وگو با ف��ارس، درباره پيش فروش بليت نوروزي 
قطار اظهار داشت: ايام اوج سفر نوروزي از ۲۵ اسفند 
99 تا ۱۵ فروردين ۱4۰۰ به مدت ۲۱ روز است.  وي 
ادامه داد: از سه شنبه ۵ اسفند پيش فروش اينترنتي 
بليت قطار در س��ه مرحله آغاز مي ش��ود؛ در ساعت 
۷ صبح فروش بليت همه مس��يرها غير از مسيرهاي 
منتهي به مش��هد مقدس و بالعكس آغاز خواهد شد.  
معاون مسافري راه آهن افزود:  از ساعت ۱۲ سه شنبه 
۵ اسفند فروش اينترنتي بليت همه مسيرها به مشهد 
غير از تهران - مش��هد آغاز خواهد شد و از ساعت ۱۷ 
همان روز فروش بليت همه مسيرهاي تهران - مشهد، 
تهران - طبس، تهران - خواف و بالعكس اضافه مي شود. 
موسوي ادامه داد: روز چهارشنبه ۶ اسفند فروش بليت 
از طريق مراكز مجاز سراسر كشور انجام مي شود و پس 
از آن امكان تهيه بليت قطارهاي نوروزي در همه ايام و 
در دو مدل اينترنتي و حضوري وجود دارد.  وي افزود: 
فقط مسافراني كه محدوديت تست مثبت كرونا ندارند 
مي توانند بليت قطار تهيه كنند. در سه مرحله استعالم 
از سامانه وزارت بهداشت انجام مي شود كه مرحله اول 
هنگام تهيه بليت قطار و مرحله دوم روز حركت است. 

كروناي انگليسي پروازهاي عراق 
را ممنوع مي كند؟

در ش��رايطي كه كروناي جديد موس��وم به كروناي 
انگليسي به گفته مس��ووالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي از عراق وارد ايران شده است، و به 
گفته مس��ووالن گمرك ايران، مرزهاي ايران با عراق 
بسته شده اند، همچنان پروازهاي ايران به اين همسايه 
غربي انجام شده و به نظر مي رسد دستوري براي لغو 
آن صادر نشده اس��ت كه بايد ديد اين اتفاق در آينده 
رخ خواهد داد؟ به گزارش ايسنا، طي ماه هاي گذشته 
و همزمان با توليد و عرضه واكس��ن كرونا در جهان، 
كروناي جهش يافته جديدي از انگلستان به نام كروناي 
انگليسي شيوع پيدا كرد كه به گفته متوليان بهداشت و 
درمان با توجه به جهش يافته بودن، اين ويروس جديد 
به مراتب سريع تر و خطرناك تر از كروناي چيني است. 
در همين راستا پروازهاي انگلستان ممنوع اعالم شد 
و تاكنون اين ممنوعيت ادامه دارد. اما اخيرا مسووالن 
وزارت بهداش��ت از ورود كروناي انگليسي به كشور از 
طريق عراق خبر دادند و سعيد نمكي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد كه بايد در مراودات 
با اين كشور تجديدنظر صورت گيرد. وي طي روزهاي 
گذشته درباره كروناي انگليسي اظهار كرد: متاسفانه 
كان��ون اصلي گرفت��اري ما در خوزس��تان با ويروس 
انگليسي مسافريني بودند كه از كشور همسايه ما عراق 
مي آمدند. ما مرزها را بس��تيم و تا اطالع ثانوي عبور و 
مروري از مرزها نخواهيم داشت. وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي افزود: از طرفي از وزير كشور تقاضا 
كردم كه به عنوان فرمانده قرارگاه عملياتي ابالغ كنند 
كه مرزهاي ما به عراق از مسير استان هاي غربي مانند 
كرمانشاه و ايالم به سرعت بسته شود و تردد نداشته 
باشيم. همچنين تصميم گرفتيم كه پروازها به استان 
خوزس��تان را مديريت كنيم. همكارانم در بيماريابي 
به شدت دارند كار مي كنند. همچنين قرار شد مسير 
رفت و آمد قسمت هاي شمال و شرق استان كه آلودگي 
به ويروس موتاس��يون يافته را نداشته با قسمت هاي 
ديگر قطع ش��ود.  اين هش��دارها در حالي مطرح شد 
كه همچنان پروازهاي ايران و عراق برقرار است. تورج 
دهقان زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي كشوري روز 
يكشنبه در پاس��خ به اينكه با توجه به هشدار وزارت 
بهداشت نس��بت به ورود كروناي انگليسي از طريق 
عراق به ايران آيا پروازهاي اين كشور لغو خواهند شد 
يا خير؟ گفت: تا كنون هيچ گونه مصوبه يا ابالغيه اي 
از سوي س��تاد ملي مقابله با كرونا براي ممنوع شدن 
پروازهاي عراق به دست ما نرس��يده است. حاال و در 
ش��رايطي كه ممنوعيت پروازهاي انگلس��تان تا ۲۰ 
اسفند ماه تمديد شده اس��ت، بايد ديد آيا پروازهاي 
عراق به سرنوشت پروازهاي انگلستان و ژاپن دچار شده 
و ممنوع مي شوند يا آنكه تغيير و تحوالت جديدي براي 
محدوديت يا ممنوعيت پرواز به اين همسايه غربي به 

وجود نخواهد آمد؟

معاون شهردار: فرونشست  زمين به سمت مركز پايتخت در حركت است

معاون شهردار پايتخت: مشاركت شهروندان در اداره امور، مطلوب نيست

تشديد ريسك زلزله و فرونشست زمين در پايتخت

حس فرار از شهر بين تهراني ها
محمدرضا جوادي يگانه، معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران گفت: حس فرار از شهر در بين مردم 
وجود دارد، در حالي كه آنها بايد شهر را دوست داشته 
باش��ند. جوادي يگانه در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به 
سوالي درباره نظرسنجي از شهروندان تهراني كه حفظ 
باغات برايشان مهم است و در عين حال تمايل خود را 
براي فروش شهر به منظور اداره آن اعالم كرده بودند، 
اين تضاد فكري ش��هروندان از كجا نشات مي گيرد؟ 
گفت: اين يك مس��اله دوگانه است، كما اينكه نيمي 
از مردم اع��الم مي كنند از وج��ود گرمخانه ها راضي 
هستند و در عين حال نيمي اعالم كردند كه معتادان 
بايد جمع آوري شوند.  او افزود: مساله شهر اين است 
كه رويكرد انسان محور غالب نيست و بايد آن را غالب 
كنيم. در حقيقت اتوبان سازي خوب است، اما اگر به 
اين قيمت تمام شود كه نش��ود در شهر زندگي كرد، 

مشكل آفرين است. 
يگانه با بيان اينكه اين تغيير ريل در حال انجام شدن 
است، اضافه كرد: اين نظرسنجي اتفاقا نشان داد كه 
هنوز تغيير ريل به خوبي انجام نشده و بايد اين فضا 
عوض ش��ود. اينكه همه امكانات در خدمت ماشين 
باشد يك موضوع است، اما اينكه ماشين در ترافيك 

باشد اما اولويت با عابرپياده باشد، اولويت و نگاه دوم 
است كه بايد اجرا شود.  معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران ادامه داد: اين نظرسنجي پيچيدگي 
كار در شهرداري را نشان مي دهد.  او در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه مديريت شهري در دوره پنجم 
كدام تغيير ش��اخص را در بينش و رفتار شهروندان 
رقم زده اس��ت؟ گفت: حوزه اجتماعي بسيار بزرگ 
است و اقدامات گس��ترده اي در آن انجام مي شود. از 
اقدام »دو هزار روز« سازمان ورزش گرفته تا اقدامي 
كه در ساير حوزه هاي فرهنگي انجام گرفته برپايه اين 
ايده شكل گرفته است كه به شهروندان حس »كسي 
بودن« دس��ت دهد. اگر اين اقدام در شهر اجرا شود 
يعني تغيير ريل ايجاد شده و باقي موارد نيز اجرايي 
خواهد ش��د.  يگانه افزود: در گذشته اصطالح انسان 
حاشيه اي را به كار مي برديم، يعني كسي كه در مركز 
شهر باشد، اما ديده نشود، اما االن ديده شدن اين فرد 

براي ما نقطه هدف است. 
او با بي��ان اينكه رس��يدن به اين هدف يك مس��ير 
طوالني دارد، افزود: اما اينكه آيا در اين سمت حركت 
كرديم يا خير و يا در مس��ير آن ق��رار داريم موضوع 
ما اس��ت.  يگانه در واكنش به اينكه اقدام ش��اخصي 

در راستاي حس كس��ي بودن در شهروندان تهراني 
ديده نمي ش��ود، گفت: تهران شهر بزرگي است. در 
انتخابات شوراياري، ۷ درصد تهراني ها شركت كردند 
و با اين رقم نش��ان مي دهد كه هنوز به آن س��طح از 
مشاركت مطلوب نرسيده ايم.  او با بيان اينكه بايد به 
مصداق هاي اين امر نگاه كرد، گفت: يكي از مواردي 
كه مي توان به آن اشاره كرد، سامانه ۱۳۷ است. همه 
اقدامات ش��هري كه در راس��تاي حقوق شهروندي 
نيست، بخشي از آن به مسووليت پذيري شهروند باز 
مي گردد. در سال دو و نيم ميليون بار با ۱۳۷ تماس 
مي گيرند و فضاي مسووليت پذيري وجود دارد و تعلق 
خاطر به اين معني است كه من به عنوان يك شهروند 
براي شهر كار كنم و اين يك مساله عمومي است كه به 
امسال و پنج سال و ده سال پيش بستگي ندارد.  يگانه 
ادامه داد: در اين زمينه مي توانيد به مساله تعطيلي 
شهر تهران نيز نگاه كنيد كه با هر تعطيلي همه مردم 
از شهر تهران بيرون مي روند يعني حس فرار از شهر 
در بين مردم وجود دارد در حالي كه مردم بايد شهر 
را دوست داشته باشند.  معاون شهردار تهران افزود: 
تالش خود را مي كنيم تا رويكرد اداره فرهنگي شهر را 
در منظومه انسان محوري قرار دهيم و اينكه شهردار 

دوچرخه س��واري مي كند در اين راستا است اگرچه 
كه مي دانيم مسير دوچرخه ها اكنون توسط موتورها 
استفاده مي شود، اما مسير دوچرخه را بايد ساخت و 
از آن طرف فشار اجتماعي وارد كرد كه موتورسواران 
از آن اس��تفاده نكنند. او در واكنش به انتقاد اعضاي 
شوراي ش��هر به عملكرد اين معاونت و كم كاري در 
اجراي برنامه ها گفت: م��ا نيز به اندازه ديگر حوزه ها 
رشد داشتيم، در بخش هايي بيشتر و در بخش هايي 
هم به اندازه ساير قسمت ها و در مجموع »اجتماعي 
محور بودن« اولويت بودجه شهرداري است. او ادامه 
داد: عملكرد معاونت اجتماعي مش��خص است، اما 
بخشي از كم ش��دن عملكرد به دليل شرايط كرونا 
است كه نمي توانيم با مردم ارتباط داشته باشيم.  او 
با اش��اره به ديگر داليل كاهش عملكرد اين معاونت 
گفت: بخش ديگر مربوط به مساله مالي و حقوق است. 
سازمان ورزش حداقل ماهي ۱۵ ميليارد تومان بايد 
حقوق پرداخت كند، در حالي كه درآمد ندارد، اما با 
اين وجود بسياري از برنامه هاي اين معاونت را محقق 
كرديم.  يگانه گفت: معاون��ت فرهنگي و اجتماعي 
ش��هرداري تهران در تامين اعتبارات در بسياري از 

موارد جلو است. 



طي روزها و هفته هاي گذش��ته قيم��ت بيت كوين 
به ش��كل سرس��ام آوري روند صعودي داشته. البته 
پس از رس��يدن به مرز 57 هزار دالر براي اين رمزارز، 
اكن��ون بيت كوين آرام گرفته و حتي روند منفي را در 
پيش گرفته و به 53 هزار دالر رس��يده است. هرچند 
تحليلگران معتقدند روند افزايشي بيت كوين تا 100 
هزار دالر هم ادامه خواهد داش��ت و البته به دنبال آن 

ريزش هم در پيش خواهد بود.
شاخص هاي بازار و بررسي تحليلگران نشان مي دهد 
كه احتماال ارزش اي��ن رمزارز طي ماه هاي آينده و تا 
پاي��ان ۲0۲1 به رقمي حدود 100 هزار دالر افزايش 
خواهد يافت، اما اين صعود مي تواند ريزشي شديد و 
خانمان برانداز نيز به دنبال داش��ته باشد. وب سايت 
 تحليل��ي »Glassnode« ب��ر اس��اس ش��اخص 
»MVRV Z-Score« بيت كوي��ن و بررس��ي 
نمودارهاي تحليلي اعالم كرده كه اين رمزارز در شرف 
ورود به ناحيه قرمز قرار دارد. در نتيجه انتظار مي رود 
قيمت فعلي بيت كوين به دو برابر رقم كنوني افزايش 
پيدا كند، اما در نهايت با ريزش شديدي روبه رو شود. 
اگر اين اتفاق واقعا رخ دهد، نخس��تين باري نخواهد 
بود ك��ه ارزش بيت كوين افزايش يافت��ه و در نهايت 
س��قوط مي كند. اين اتفاق پيش تر و در سال ۲017 
 نيز براي اين رمزارز رخ داده اس��ت. معموال از نشانگر

 MVRV Z-Score براي س��نجش و اندازه گيري 
ارزش يك دارايي استفاده مي شود. وقتي شاخص به 
منطقه س��رخ يا خط قرمز وارد شود، يعني ارزش آن 
دارايي در بازار واقعي نيست و احتماال رقمي بيش از 
حد ارزش واقعي خود در بازار پيدا كرده . در حال حاضر 
نش��انگر MVRV Z-Score بيت كوين در آستانه 
 Glassnode ورود به ناحيه قرمز قرار دارد. محققان
توضي��ح مي دهند: »از ش��اخص MVRV-Z براي 
ارزيابي ارزش منصفانه و واقعي يك دارايي اس��تفاده 
مي ش��ود. زماني كه دارايي بيش از حد ارزش گذاري 
شده باش��د، نش��انگر وارد محدوده قرمز رنگ و اگر 
ارزش دارايي كمتر از ميزان واقعي باشد، اين شاخص 
وارد محدوده س��بز رنگ خواهد شد.« در بازار گاوي 
و با خريد بيت كوين ها توس��ط كارب��ران، قيمت اين 
رمزارز به شدت افزايش پيدا كرد و نمودارهاي تحليلي 
نشان مي دهند نشانگر مذكور وارد ناحيه قرمز شده 
است. وقتي دارايي وارد اين محدوده مي شود، ترس 
از دست دادن دارايي پررنگ تر خواهد شد. با نگاهي 
به چرخه هاي صعود و فرود قيمت بيت كوين،  انتظار 

مي رود ارزش اين رمزارز تا پايان سال ۲0۲1 به 100 
هزار دالر برسد. اكثر س��رمايه گذاران برجسته بازار 
پيش بيني مشابهي از قيمت بيت كوين تا پايان سال 
ميالدي ارايه كرده اند كه همگي تاييدكننده همين 
موضوع هس��تند. اما در اين بين ورود اين رمز ارز به 
ناحيه قرمز كمي نگران كننده است. همانطور كه گفته 
شد، در سال ۲017 نيز ارزش بيت كوين وارد محدوده 
قرمز شد. در همان مقطع زماني ارزش اين رمزارز دو 
برابر رشد كرد. در حالي كه سرمايه گذاران از باال رفتن 
صعودي قيمت بيت كوين بسيار خوشحال بودند، اميد 
آنها به يأسي سرد تبديل شد و قيمت بيت كوين ريزش 

شديدي را به دنبال داشت.

    ارزش بازار بيت كوين 
از ۱ تريليون دالر عبور كرد

برآوردهاي تازه از ارزش بازار طال نشان مي دهد كه اين 
ميزان در محدوده اي بين 10 تريليون تا 11 تريليون 
دالر ق��رار دارد. ارزش بازار فعل��ي بيت كوين حدود 

10درصد از ارزش بازار طال است.
 به گ��زارش »The Block«، بخش تحقيقات اين 
Gold.( وب س��ايت با تكيه بر داده هاي گلد داتكام

com( و گلدهاب )GoldHub( و مقايسه اين داده ها 
با ارزش بازار بيت كوين، اعالم كرده اس��ت كه ارزش 
بازار پادشاه ارزهاي ديجيتال بيش از 10 درصد ارزش 
بازار طال اس��ت. اين بررسي پس از آن صورت گرفت 
كه ارزش بازار بيت كوين ب��راي اولين بار در تاريخ از 

1 تريلي��ون دالر عبور كرد. در ح��ال حاضر هر واحد 
بيت كوين در محدوده 55,۸00 دالر معامله مي شود 
و ارزش بازار آن 1 تريليون دالر است. دو سرمايه گذار 
دانه درشت، بيش از 1 ميليارد دالر بيت كوين از صرافي 
كوي��ن بيس خ��ارج كردند. اين مبل��غ طي چندين 
تراكنش به مقاصدي نامعلوم منتقل شده است. هويت 
اين سرمايه گذاران هم مش��خص نيست. به گزارش 
دكريپت، ديروز 13,۲0۴ بيت كوين از صرافي كوين 
بيس به كيف پول هايي ناشناس منتقل شد. با درنظر 
گرفتن قيمت فعلي، ارزش اين مقدار بيت كوين كمي 
بيشتر از س��ه چهارم 1 ميليارد دالر است. بر اساس 
گزارش هاي ويل آلرت )Whale Alert(، پلتفرمي 
كه جابه جايي هاي ب��زرگ ارزهاي ديجيتال را رصد 
مي كند، بين ساعات ۴ تا 5 بعد از ظهر به وقت تهران 
3۶ معامله جداگانه انجام شده است كه ارزش هركدام 
از آنها بين 351 تا 3۹1 بيت كوين بوده اس��ت. وايل 
آلرت پيش تر در توييتر خود اع��الم كرد كه ۴,501 
بيت كوين از كوين بيس به كيف پولي ناشناس منتقل 
شده است. با اين حساب در ۴۸ ساعت گذشته بيش از 
1 ميليارد دالر بيت كوين از صرافي كوين بيس خارج 
شده است، هرچند مشخص نيست كه اين انتقال ها 
با يكديگر مرتبط بودند ي��ا خير. اين انتقال مي تواند 
يك معامله فرابورس باشد. ممكن است اين تراكنش 
مربوط به ميلياردري بوده كه دارايي خود را به كيف 
پول سرد منتقل كرده. پول شويي ديگر احتمالي است 
كه به اين تراكنش ها نسبت داده مي شود. شايان ذكر 

است كه تشخيص قصد و مقصد اين تراكنش ها كار 
آساني نيست. اين در حالي اس��ت كه انتقال دهنده 
يا انتقال دهندگان ب��ه خوبي نكات حفاظت از حريم 
خصوصي را رعايت كرده اند و براي هر انتقال آدرس 

جديدي ايجاد كرده اند.
 طي يك ماه گذش��ته، اين اولين بار نيست كه مبالغ 
بزرگ��ي از كوين بيس خارج مي ش��ود. در 31 ژانويه 
)1۲ بهم��ن(، 15,۲00 بيت كوين ك��ه در آن زمان 
حدود 500 ميليون دالر ارزش داشت، از كوين بيس 
پرو )Coinbase Pro( خارج ش��د. در آن زمان كي 
يان��گ ج��و )Ki Young Ju(، مديرعامل كريپتو 
كوانت )CryptoQuant(، اين انتقال را به معامالت 
فرابروس س��رمايه گذاران نهادي نسبت داد و گفت: 
»من معتقد ام اين قوي ترين سيگنال صعودي است.« 

    يك ماه پرحاشيه براي بيت كوين
اف��رادي كه اخبار ارز ديجيت��ال را طي دو هفته اخير 
دنبال كرده اند، مي دانند كه بيت كوين ماه پر حاشيه اي 
را پشت سر گذاشته است. ابتدا تسال )Tesla( اعالم 
كرد ك��ه 1.5 ميليارد دالر بيت كوين خريده اس��ت. 
با فرض اينكه تس��ال تاكن��ون بيت كوين هاي خود را 
نفروخته باشد، سودي كه اين شركت از سرمايه گذاري 
در بيت كوين كس��ب كرده است، بيشتر از كل درآمد 
حاص��ل از فروش خوردوهاي اين ش��ركت در س��ال 
گذشته اس��ت. شركت مديريت س��رمايه بلك راك 
)BlackRock(، حركت بزرگ ديگري را رقم زد. ريك 
ريدر )Rick Rieder(، مدير ارشد سرمايه گذاري بلك 
راك، اعالم كرد كه اين شركت قصد دارد با بخشي از 
دارايي مشتريان خود، به ارزش ۸.۶7 تريليون دالر، در 
بيت كوين سرمايه گذاري كند. بلك راك اولين شركت 
مديريت سرمايه نيست كه چنين كاري انجام مي دهد؛ 
گوگنهايم )Guggenheim( هم قبال اين كار را انجام 
داده است. در اين ماه، مدير ارشد سرمايه گذاري اين 
ش��ركت پيش بيني خود را براي قيمت بيت كوين به 

۶00,000 دالر افزايش داد. 
همچني��ن بان��ك »BNY Mellon«، يك��ي از 
قديمي ترين بانك هاي امريكا، هفته گذش��ته اعالم 
كرد كه خدم��ات امانت داري از ارزه��اي ديجيتال را 
به مشتريان خود ارايه خواهد كرد. در آخر هم مايكل 
سيلور، مديرعامل مايكرواستراتژي، اعالم كرد كه اين 
ش��ركت قصد دارد 1.05 ميليارد دالر از اوراق بدهي 
خود را بفروشد و با درآمد حاصل از آن بيت كوين بخرد. 
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شركت مخابرات ايران مشوق 
استفاده از نسل پنجم تلفن همراه

شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار، همواره 
عالوه بر تعامل در جهت توسعه ارتباطات ثابت و سيار، 
پيش��رفت حداكثري كنوني را در اي��ن حوزه موجب 
شده اند. به گزارش شركت مخابرات ايران، در پاسخ به اين 
مطلب كه شركت مخابرات ايران به علت بازيگر بودن در 
هر دو حوزه ارتباطات ثابت و سيار، يكي از موانع توسعه 
نسل پنجم در ايران است؛ به آگاهي مي رساند شركت 
مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار، همواره عالوه بر 
تعامل در جهت توسعه ارتباطات ثابت و سيار، پيشرفت 
حداكثري كنوني را در اين حوزه موجب شده اند. راهبرد 
همراه اول براي توس��عه نسل 5 بس��يار شفاف است. 
در برنامه 5 س��اله اين شركت ديده شده و براي حضور 
مقتدران��ه در فضاي رقابت و همچنين همس��ويي با 
روندهاي فناوري در اكوسيستم TMT و فضاي نوآوري 
كشور، حتمًا توسعه نسل 5 در دستور كار جدي گروه 
مخابرات قرار دارد. اتصال فيبر به دكل ها كه سال هاست 
آغاز شده، گوياي همراهي بخش ثابت با اين روند است. 
عمده شبكه شركتهاي fcp روي زيرساخت و شبكه 
مخابرات استوار و برقرار است و از ابتداي خصوصي سازي، 
سازمان تنظيم مقررات بدون رعايت حقوق سهامداران 
عمده و اقليت بورسي، ش��ديدترين قوانين آزادسازي 
امكانات را وضع نمود كه به حمداهلل تا به امروز مخابرات 
همه آنها را به انجام رسانده است. در موضوع آخر، ارايه 
خدمات بيت اس��تريم نيز موضوع سه سال مسكوت 
مانده بود كه با تغييرات مديريتي اخير موانع بر طرف 
و اجرايي شده است. اين انحصار نمايي مخابرات توسط 
وزارت ارتباطات به منظور كاهش فشارهاي ناشي از عدم 
توفيق در عرصه هاي مختلف به ويژه توسعه ارتباطات 
ثابت در بخش خصوصي است كه به خاطر تنها دستاورد 
دولت در زمينه ثابت نگهداشتن نادرست تعرفه ها و فرار 
سرمايه از اين بخش به وجود آمده است. ثابت نگه داشتن 
تعرفه امكان جذب و بازپرداخت سرمايه گذاري در حوزه 

ارتباطات را از بين برده است. 

محدود شدن
ارسال و دريافت پيام واتس آپ

پيام رسان واتس آپ هفته گذشته اعالم كرد كه قصد 
دارد به فرآيند آپديت سياس��ت حريم خصوصي خود 
ادامه دهد و به كاربران فرصت مي دهد سياست جديد 
را درك كرده و اطالعات بيش��تري را درباره آن فراهم 
مي كند. به گزارش ايسنا، اين شركت ماه گذشته در پي 
واكنش شديد و انتقاد گسترده از تغيير سياست حريم 
خصوصي اعالم كرده بود اجراي آن را به مدت س��ه ماه 
به تاخير مي اندازد اما توضيح واضحي درباره اينكه اگر 
كاربران تا 15 ماه مه با شرايط جديد استفاده از سرويس 
واتس آپ موافقت نكنند، چه اتفاقي براي حساب كاربري 
آنها مي افتد وجود نداشت. واتس آپ در ايميلي كه به يكي 
از شركاي بازرگاني خود ارسال كرده و توسط وب سايت 
تك كرانچ مشاهده شده است، اعالم كرده كه از كاربران 
به تدريج براي موافقت با ش��رايط جديد س��رويس به 
منظور دسترسي داشتن به همه قابليت هاي واتس آپ 
درخواست خواهد كرد. اين يادداشت به صفحه پرسش 
و پاسخ جديدي كه از سوي واتس آپ ايجاد شده، لينك 
شده است. طبق توضيح واتس آپ در صفحه پرسش و 
پاسخ، اين سرويس پيام رسان فرصت كافي براي مرور 
تغييرات به كاربران مي دهد و اگر آنها تا 15 ماه مه با اين 
تغييرات موافقت نكنند، واتس آپ حساب كاربري آنها را 
حذف نخواهد كرد با اين حال تا زماني كه با اين شرايط 
موافقت نكنند، نمي توانند از همه امكانات حسابشان 
بهره مند شوند.واتس آپ اعالم كرده كه براي مدت كوتاه، 
كاربران مي توانند تماس ها و نوتيفيكيشن ها را دريافت 
كنند اما قادر به خواندن و ارسال پيام از اين اپليكيشن 
نخواهند بود. زماني كه حساب كاربري حذف شود، اين 
حذف دايمي خواهد بود و ديگر كاربران نمي توانند آن 
را معكوس كرده و حسابشان را بازيابي كنند. همچنين 
تاريخچه پيام هاي حساب كاربران به طور دايمي حذف 
خواهد ش��د. كاربراني كه با تغيير سياس��ت واتس آپ 
موافقت نكنند، از همه گروه هايي واتس آپ كه در آنها 
حضور دارند، حذف خواهند شد. كاربران بك آپ )نسخه 
پش��تيبان( كامل واتس آپ را از دست مي دهند با اين 
حال اين شركت به كاربران فرصت مي دهد پيش از 15 
ماه مه نسخه بك آپ حسابشان را تهيه كنند. واتس آپ 
اع��الم كرده كه پيش از 15 ماه م��ه كاربران مي توانند 
آرشيو پيام هاي شان در اندرويد يا آيفون را منتقل كرده 

و گزارشي از حسابشان را دانلود كنند.

فيس بوك، گوگل، مايكروسافت
تيك تاك و توييتر تسليم استراليا

تع��داد قابل توجهي از ش��ركت هاي فن��اوري بزرگ 
كه در اس��تراليا فعال هس��تند از موافقت ب��ا اجراي 
دس��تورالعمل هاي دولت اين كشور با هدف مقابله با 
انتش��ار اخبار دروغ در فضاي مجازي خبر داده اند. به 
گزارش مهر به نقل از زد دي نت، شش شركت فناوري 
فيس بوك، گوگل، مايكروسافت، تيك تاك، توييتر و 
ردبابل اعالم كرده اند از قوانين تازه دولت استراليا براي 
جلوگيري از نش��ر اخبار دروغ و جعلي تبعيت كرده و 
به مفاد آن پايبند خواهند بود. قوانين يادشده توسط 
گروهي موسوم به صنعت ديجيتال يا ديجي در استراليا 
تهيه ش��ده كه يك سازمان غيرانتفاعي مدافع حقوق 
فعاالن صنعت ديجيتال در اين كشور است. كار تدوين 
اين قوانين از دسامبر سال ۲01۹ آغاز شده است. قوانين 
يادشده در هفت بخش تدوين ش��ده اند كه در آنها بر 
ضرورت رعايت آزادي بيان و نيز عدم پاك شدن محتواي 
منتشر شده در پلتفرم هاي مختلف تنها در صورت طرح 
ادعاي نادرست بودن آن قبل از اثبات قانوني موضوع، 
تاكيد شده است. رعايت حريم شخصي كاربران پلتفرم ها 
توسط مديران و گردانندگان آنها و ضرورت مقابله با اخبار 
جعلي با رعايت امنيت و حريم شخصي كاربران اينترنت 
مساله ديگري است كه در اين قانون به آن پرداخته شده 
است. توانمندسازي كاربران نكته ديگري است كه در 

اين قانون به آن اشاره شده است.

حضور همراه اول با محوريت 
5G در نمايشگاه ايران تلكام

گروه همراه اول با محصوالت و سرويس هاي مرتبط با 
سه سطح حوزه كسب وكاري خود در بيست ويكمين 
نمايشگاه بين المللي ايران تلكام حضور دارد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول 
با شعار »لحظه ها به سرعت 5G مي رسد« و چشم انداز 
ديجيتالي س��ازي در بيس��ت ويكمين دوره نمايشگاه 
بين المللي صنايع مخابرات و اطالع رساني )ايران تلكام 
۲0۲1( كه از روز سه شنبه 5 اسفند به مدت چهار روز آغاز 
به كار مي كند، به رونمايي و معرفي آخرين دستاوردهاي 
فناورانه، ديجيتال و سازماني خود مي پردازد. اپراتور اول 
تلفن همراه با حضور در اي��ن رويداد تخصصي، ضمن 
ارايه آخرين دس��تاوردها در حوزه تكنولوژي ارتباطات 
سيار و بسترهاي فناورانه مدرن، راهكارهاي سازماني 
)B۲B( و پلتفرم هاي ديجيتال خود را نيز در معرض ديد 
بازديدكنندگان اين نمايشگاه قرار مي دهد. در اين رويداد 
 API Console« ،»بين المللي »دموي ربات نسل پنجم
با رويكرد توجه به كسب وكارهاي هوشمند«، »معرفي 
آخرين محصوالت و س��رويس هاي سوپراپ روبيكا«، 
»سرويس هاي س��ازماني همراه اول با نگاه بر گسترش 
شبكه شركاي تجاري«، »سرويس ها و تجهيزات بومي 
مورد حمايت اپرات��ور اول تلفن همراه« و »اقدامات 
حمايت گرانه از كسب وكارهاي نوپا« در گروه همراه 
اول عرضه مي شود و »پلتفرم شاد« نيز حضور دارد. 
هم زمان با آغاز اين رويداد و براي نخستين بار توسط 
همراه اول، سايت نسل پنجم نمايشگاه بين المللي 
تهران زير بار رفته و فرصت تست سرعت 5G و برخي 
س��رويس هاي مبتني بر اين فن��اوري را در اختيار 
بازديدكنندگان نمايشگاهي به صورت عمومي قرار 
مي دهد. »ايران تلكام ۲0۲1« از روز سه ش��نبه 5 تا 
جمعه ۸ اسفندماه 13۹۹، از ساعت ۹ تا 17 در محل 
دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود 

و همراه اول در سالن ۲7 پذيراي عالقه مندان است.

سايت هاي 5G همراه اول
در مشهد افتتاح مي شود

روز گذش��ته امروز طي مراسمي در مشهد مقدس دو 
سايت 5G همراه اول افتتاح ش��د. به گزارش داره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، دوشنبه ۴ 
اسفندماه، همزمان با ميالد باسعادت امام محمد تقي 
)ع( آيين رونمايي از اولين سايت 5G با مصارف عمومي 
و تجاري در جوار حرم رضوي و با حضور مس��ووالن و 
مديران محلي، وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات، 
همراه اول و مخابرات ايران برگزار ش��د. در اين مراسم 
كه استاندار خراس��ان رضوي، شهردار مشهد، معاون 
فناوري و نوآوري وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، 
مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان، مديركل 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه شمال شرق 
و جمعي از مدي��ران همراه اول و مخابرات ايران حضور 
داشتند از دو سايت 5G همراه اول واقع در »شهرداري 
منطقه ثامن« مشرف به حرم رضوي و »كارخانه نوآوري« 
مشهد رونمايي شده و اين مناطق تحت پوشش فناوري 
اينترنت پرسرعت 5G همراه اول قرار گرفتند. مشتركان 
همراه اول كه داراي گوشي 5G هستند مي توانند در 
نقاط تحت پوشش از جديدترين و سريع ترين اينترنت 
جهان استفاده كنند؛ همچنين براي ساير مشتركان كه 
گوشي 5G ندارند از طريق مودم و سرويس واي فاي 
امكان استفاده از اين فناوري وجود دارد. همراه اول 
بحث فناوري 5G در ايران را از سال 13۹5 آغاز كرده 
و با استفاده از توان داخلي شامل تيم هاي فني اپراتور 
و شركت هاي داخلي فرآيند بومي كردن اين فناوري 
را پيش برده و راه اندازي تجاري و عمومي سايت هاي 
5G، به دليل توجه ويژه ب��ه تمركززدايي و عدالت 

ارتباطي از مشهد مقدس شروع شده است.

تحليلگران، ارزش بيت كوين تا پايان ۲۰۲۱ را تا ۱۰۰ هزار دالر پيش بيني كرده اند

ارزش بازار بيت كوين ۱۰ درصد ارزش بازار طال

بسته  اينترنت دانشجويي تأثيري بر حجم ساير بسته ها ندارد

هيچ مخالفتي با اينترنت ماهواره اي نداريم

معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه ارايه بسته هاي اينترنت رايگان به دانشجويان 
و طالب، هيچ تأثيري بر حجم باقيمانده ساير بسته هاي 
فعال موجود در حس��اب كاربري دانش��جويان يا طالب 
ندارد، گفت: اين بسته ها ۶0 گيگابايت است كه واجدان 
شرايط ۶ ماه فرصت دارند تا از آن استفاده كنند. به گزارش 
ايسنا، پس از اعتراض نسبت به رايگان نشدن سايت هاي 
دانش��گاهي، محمدجواد آذري جهرمي اعالم كرد نحوه 
تخصيص يارانه آموزش مجازي، در ترم دوم تغيير كرده 
اس��ت و به جاي رايگان كردن س��ايت دانشگاه ها به هر 
دانشجو و طلبه، بسته هاي ۶0 گيگابايتي جايگزين شد. 
در اين راستا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
ستار هاشمي با بيان اينكه آموزش، يكي از مهم ترين اركان 
توسعه پايدار اس��ت اظهار كرد: تداوم در آموزش مجازي 

ضروري و اجتناب ناپذير اس��ت و مشاركت در تحقق آن 
وظيفه اي مدني است وي با بيان اينكه رايگان  شدن تعرفه 
ترافيك سامانه هاي آموزش مجازي مراكز دانشگاهي و 
حوزوي، طبق فهرس��ت هاي دريافتي از سوي متوليان، 
در دستور كار قرار گرفته اس��ت، افزود: اين روال در طول 
دو ترم تحصيلي گذشته محقق شد و دانشجويان و طالب 
توانستند در بستر شبكه ملي اطالعات با ترافيك رايگان از 
سامانه هاي آموزش مجازي مراكز آموزش عالي و حوزوي 
اس��تفاده كنند اما با توجه به تعدد سامانه هاي آموزش 
مجازي در دانشگاه ها و تغييرات فني پي در پي، مديريت 
پياده سازي، صحت سنجي و در نتيجه رايگان سازي تعرفه 
ترافيك آموزش مجازي مراكز آموزشي با پيچيدگي هاي 
عمليات��ي مواجه بود. مع��اون فناوري و ن��وآوري وزارت 
ارتباط��ات بيان كرد: به همين دليل فعال  كردن بس��ته 

۶0 گيگابايتي )با مهلت استفاده ۶ ماهه( به دانشجويان و 
طالب در دستور كار قرار گرفت . هاشمي با بيان اينكه براي 
مديريت بهينه فرآيند ثبت نام، مقرر شد كه تأييد اشتغال 
به تحصيل كاربران بر اساس اطالعات موجود نزد متوليان 
آموزش انجام ش��ود، تصريح كرد: اطالعات الزم ازطريق 
»معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت عتف«، »معاون 
آموزشي وزارت بهداشت«، »رييس دانشگاه آزاد اسالمي« 
و »رييس مركز خدمات حوزه هاي علميه« دريافت و در 
مراحل ثبت نام، به عنوان پايگاه داده پش��تيبان سامانه، 
براي احراز تأييديه اشتغال به دانشجويي يا طلبگي مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به 
احتمال وجود مشكالت و سواالت درباره سامانه مذكور 
و بسته ۶0 گيگابايتي، بخش درج مشكالت در سامانه 
پيش بيني شده و در حال حاضر تعداد زيادي از كاربران 
كه به دليل عدم تطابق كدملي وارد شده با پايگاه داده 
پشتيبان، موفق به ثبت نام نشده اند درخواست رسيدگي 

به مشكالت خود را در سامانه ثبت كرده اند.

     دانشجويان خارجي مشمول بسته هاي رايگان
معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات درباره نحوه 
فعال سازي بسته هاي رايگان براي دانشجويان خارجي 
نيز بيان كرد: با توجه به اينكه تعدادي از دانشجويان 
خارجي در مراكز دانشگاهي و حوزوي كشور در حال 
تحصيل هستند بنابراين فعال سازي بسته هاي آنها پس 

از اخذ تأييديه و ارايه اطالعات الزم از سوي نهاد متولي 
)مراكز چهارگانه مذكور(، انجام و در حساب كاربري آنها 
)روي شماره موبايل اعالمي( درج مي شود؛ بنابراين، 
اين دانش��جويان، در اين مرحله ني��ازي به ثبت نام از 

طريق سامانه ندارند.

    نحوه نام نويسي دانشجويان زير ۱۸ سال
هاش��مي درباره دانش��جويان نخبه زير 1۸ سال نيز 
توضيح داد: اين افراد كه در حال حاضر امكان مالكيت 
سيم كارت به نام خودشان را ندارند، بنابراين ثبت نام 
آنها از طريق س��امانه، ممكن نيس��ت. فعال س��ازي 
بسته هاي هديه اينترنت آنها نيز پس از اخذ تأييديه و 
ارايه اطالعات الزم از سوي نهادهاي يادشده، انجام و در 
حساب كاربري آنها )روي شماره موبايل اعالمي( درج 
مي شود. بر اين اساس در اين مرحله، نيازي به ثبت نام 
نامبردگان از طريق س��امانه نيست. وي درباره مهلت 
فعال سازي بس��ته ها اظهار كرد: فعال كردن بسته ها 
آغاز شده و به صورت مرحله اي براي همه كاربران كه 
ثبت نام آنها با موفقيت انجام شده، كامل مي شود. مهلت 
استفاده از اين بسته ها، از زمان فعال سازي به مدت ۶ 
 ماه است. فعال سازي اين بسته ها هيچ تأثيري بر حجم 
باقيمانده س��اير بس��ته هاي فعال موجود در حساب 
كاربري دانشجويان يا طالب ندارد و به عنوان يك بسته 

جديد در حساب آنها ذخيره مي شود.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: همزمان براي تالش 
جهت كم كردن وابستگي به خارج، براي استفاده از اينترنت 
ماهواره اي هيچ مخالفتي نداريم. به گزارش ايرنا، مدتي 
قبل خبري منتشر شد درباره تشكيل كارگروه اينترنت 
ماهواره اي كه بيش از هر چي��زي محدود كردن فضاي 
اينترنت و تاكيد بر عدم استفاده از اينترنت ماهواره اي را به 
ذهن متبادر مي كرد. ابوالحسن فيروزآبادي رييس مركز 
ملي فضاي مجازي به ايرنا گفت: متاسفانه در انعكاس اخبار 
مربوط به تشكيل كارگروه اينترنت ماهواره اي بيشتر جنبه 
محدودسازي اينترنت مدنظر قرار داده شد در حالي كه نگاه 
ما اين بود كه براي اين تحول بزرگ كه در دنيا اتفاق مي افتد 
تمهيدات مناسبي پيش بيني كنيم. فيروزآبادي تاكيد كرد: 
ما موظف هستيم هم راستا با اين تحول بزرگ در كشور، 
آماده سازي هاي مناسب را انجام دهيم. اين آماده سازي هم 
در حوزه مقررات گذاري و هم در حوزه فني است. در حوزه 
فني ما در دو بعد در حال مطالعه هستيم. يك بعد، شبكه 
ثابت است كه اين شبكه بايد به مراتب سرويس هاي بهتري 
از منظومه هاي ماهواره اي به مردم كشور ارايه كند. دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه ما در حوزه اينترنت 
ثابت در كشور عقب افتادگي هايي داريم، افزود: ما به دنبال 
اين هس��تيم كه بتوانيم ش��اخص هاي خدماتي شبكه 
ثابت را افزايش بدهيم. همينطور نيز تمهيداتي در حوزه 
فضايي انديشيده ايم تا بستري فراهم شود كه شركت هاي 
خصوصي با كمك بخش هاي دولتي به صورت مشاركت 

عمومي-  خصوصي منظومه كوچك ماهواره اي ملي را 
راه اندازي كنند تا دراين حوزه وابستگي 100 درصدي به 
كشورهاي ديگر نداشته باشيم، ضمن اينكه مايل هستيم 
از اين منظومه هاي ماهواره اي حتما در نقاط دور افتاده 
كشور استفاده كنيم. وي تصريح كرد: از طرف ديگر به فكر 
اين هستيم تا با استفاده از قابليت هايي كه بخش فضايي 
كشور دارد، بخش دولتي و خصوصي در حوزه ساخت و 
پرتاب ماهواره وارد حوزه س��اخت ماهواره هاي »كيوب 
ست« كه مخصوص ساخت منظومه هاي ماهواره اي است 
شويم.دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي تاكيد كرد: در 
حال مذاكره هستيم تا اگر امكان داشته باشد از همكاري 
چين و روسيه در رسيدن به اين هدف استفاده كنيم. اين 
كش��ورها نيز پروژه هايي در اين  باره دارند و طبق برنامه 
زمان بندي آنها نيز به صورت پايلوت منظومه ماهواره اي 
در مدار قرار خواهند داد و بتوانيم كار مش��تركي در اين 
حوزه داشته باشيم. فيروزآبادي خاطرنشان كرد: ما در 
كارگروه هاي مختلف مقرراتي،  حقوق بين الملل، توسعه 
حوزه فضايي و توسعه شبكه ثابت كشور را در دسترس 
بررسي داريم البته توسعه شبكه موبايل كشور نيز مي تواند 
در زمينه جبران عقب ماندگي ما موثر باشد. وي تاكيد 
كرد: تالش ما بر اين اس��ت كه تا جايي كه امكان دارد از 
منظومه هاي ماهواره اي بي نياز باشيم، اما به هيچ وجه 
به دنبال ممنوعيت اس��تفاده از اين تحول بزرگ كه در 

دنياي فناوري به وجود آمده نيستيم.

آگهي مناقصه عمومی

موضوع مناقصه: خريد لوله فوالدی 2 اينچ درزدار گريد B   به متراژ 5000 متر و  لوله فوالدی 4 اينچ درزدار گريد B به متراژ ۱0000 متر 
)شماره  مناقصه: 99-2۸(

شركت  ملي گاز ايران
شركت گاز استان قزوين

نوبت دوم

شماره مجوز : ۱399-7۱22

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوين

 B به متراژ 5000 متر و  لوله فوالدی 4 اينچ درزدار گريد B شرکت گاز استان قزوين درنظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای پروژه خريد لوله فوالدی 2 اينچ درزدار گريد
به متراژ 10000 متر به شماره )2099091335000066( را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
درصورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاريخ 99/12/04 می باشد . 
- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا پايان وقت اداري روز شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 99/12/09

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 99/12/19
- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه )الف و ب و ج(: روز چهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 99/12/20 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- شرايط مناقصه گران:
1: داشتن شخصیت حقوقي 

2: سازندگان داخلي موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي ) AVL( وزارت نفت 
- تضمیـن شركت در فرآيند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزيران به مبلغ 2.062.500.000 ريال.

- محل تامین اعتبار: بند ق
- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بايست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارايه گردد.

- به اين پیمان مطابق آيین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزيران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22و اطالعیه های بعدی آن، پیش پرداخت 
معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 
مرکز تماس :  021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
 از شـرکت های واجـد صالحیت دعوت می شـود به منظـور دريافت اطالعـات تکمیلی بـه نشـانی www.nigc-qazvin.ir و يـا پايگاه اطالع رسـانی مناقصات

 )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمايند.

كد فراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات : 40/276/644 

مجوز حمل سـالح اسـلحه تك لول ته پر چخماقي ساخت 
ايتالیا كالیبر 12 به شماره سـالح 230690 به شماره سريال 
كارت 9541147 به نـام عظیم ابراهیـم زاد فرزند رحمن به 
شماره ملي 5819878787 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودي
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به اين سامانه 

پیامك نمايند. 
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واردات موز آزاد شد
دفتر مقررات صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طي نامه اي به قائم مقام وزير صمت در امور دارايي 
واردات موز را آزاد اعالم كرد. سعيد عباسپور، مدير 
كل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات، در نامه اي به 
قائم مقام وزير صمت واردات ثبت س��فارش موز را 
آزاد اعالم كرد. بر اساس اين نامه گروه كااليي موز از 
۲۷ به ۲۶ تغيير يافته است. در متن نامه آمده است: 
»بدينوسيله باستحضار مي رساند پيرو تصميمات 
يكصد و بيست و سومين جلسه كارگروه تنظيم بازار، 
در نامه شماره ۶۰/۲۵۸۲۰۱ مورخ بيست وپنجم 
بهمن ماه ۱۳۹۹ معاون محت��رم بازرگاني داخلي 
نيز بر انجام آن تاكيد شده، ثبت سفارش موز سبز 
ذيل كد تعرفه ۰۸۰۳۱۰۰۰ از تاريخ دوم اسفندماه 
۹۹ آزاد و گروه كااليي آن از ۲۷ به ۲۶ تغيير يافت. 

روغن گران نمي شود
فارس | عباس قبادي روز گِذش��ته در حاش��يه 
جلس��ه س��تاد تنظيم بازار، گفت: بانك مركزي 
هم��كاري خوبي ب��راي تخصيص ارز م��ورد نياز 
واردات كاالهاي اساسي داش��ته به طوري كه ارز 
مورد نياز واردات كاالهاي اساسي در ۶ ماهه اول 
سال آينده تخصيص داده شده است. وي با اشاره به 
تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ نيز اظهار داشت: شاهد 
ثبات قيمت تخم مرغ در بازار هستيم و اين كاال با 
قيمت مصوب عرضه مي شود اما عرضه مرغ طي 

هفته هاي آتي به شرايط مطلوب مي رسد.
 قبادي گفت: عدم تعادل بازار مرغ ناش��ي از وقفه 
يك هفته در عرضه بود. وي در مورد عرضه روغن 
با كارت ملي بيان داشت: عرضه روغن با كارت ملي 
يك شيطنت بوده و من آن را تكذيب مي كنم. دبير 
س��تاد تنظيم بازار با بيان اينكه ميانگين مصرف 
ماهانه روغن در كش��ور حدود ۱۵۰ هزار تن است 
گفت: در ماه گذش��ته بين ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن 
توليد روغن داشتيم اما با توجه به فضاي رواني كه 
در كشور ايجاد ش��د و هجوم به فروشگاه ها تقاضا 
ب��راي آن افزايش يافت. وي اف��زود: مصرف اكثر 
روغ��ن خانوارها روغن مايع اس��ت و روغن جامد 
بيش��تر مصرف صنعتي و صنفي دارد اما به علت 
افزاي��ش تقاضاي روغن مايع بخش��ي از ظرفيت 
توليد روغن جامد به اي��ن بخش تخصيص يافت 
ك��ه موجب كس��ري در توليد روغن جامد ش��د. 
قبادي با اش��اره به تخصيص سهميه صنايعي كه 
از روغن جامد اس��تفاده مي كنند، گفت: به زودي 
بازار روغن به تعادل خواهد رسيد. وي با تاكيد بر 
اينكه قيمت روغن در سال آينده افزايش نخواهد 
يافت، گفت: عرضه اين محص��ول به ميزان مورد 
نياز همچنان ادامه خواهد داشت. قبادي با اشاره 
به ذخيره سازي 4۰ هزار تن سيب و پرتقال براي 
تنظيم بازار ش��ب عيد، گفت: كار تحويل سيب و 
پرتقال به استان ها انجام شده و اگر استان ها نياز 
بيشتري را اعالم كنند آماده تامين آن هستيم. وي 
بيان داشت: با مصوبه س��تاد تنظيم بازار، واردات 
موز منوط به صادرات سيب درختي شده است تا 
بخشي از مشكل باغداران اين بخش حل شود اما با 
اين وجود براي حل مشكل باغداران سيب درختي 
ش��هرداري تهران اعالم كرده كه فضاي مورد نياز 
آن را براي عرضه مستقيم درميادين ميوه و تربار 

فراهم خواهد كرد.

انباشت ۴۰۰ هزار تن گوشت قرمز 
در سردخانه ها

ايلن�ا| به گفته فعاالن حوزه توليد و عرضه گوش��ت 
قرمز ميزان توليد ساالنه اين كاال در كشور به ۸۰۰ هزار 
تن رس��يده، در همين حال ميزان مصرف آن كمتر از 
4۰۰هزار تن است. به عبارت ديگر در حال حاضر بيش از 
4۰۰ هزار تن گوشت قرمز مازاد در سردخانه هاي كشور 
انباشت شده است. منصور پوريان رييس شوراي تامين 
دام كشور، مدعي ش��د به دليل مشكالت ذكر شده از 
۸۰۰هزار تن گوشت قرمز توليدي در سال جاري تاكنون 
4۰۰هزار ت��ن آن به صورت منجمد در س��ردخانه ها 
انباشت شده است. وي ادامه داد: عالوه بر ۸۰۰ هزار تن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات ۳۳ هزار تن 
گوشت منجمد خارجي را نيز داده است. به گفته پوريان؛ 
انباشت گوشت قرمز توليد داخل در پي كاهش مصرف 
همراه با وارداتي كه به اعتق��اد او در زمان مازاد بيش از 
نيمي از توليد بي معنا اس��ت و موجب شده دامداران با 
بازار بي رمق روبرو شوند كه فرصت را براي سودجويي 
افراد فرصت طلب فراهم كرده است. وي قيمت باالي 
گوش��ت قرمز در خرده فروشي ها به رغم قيمت خريد 
پايين دام از دامداران را گواه حضور اين افراد دانس��ت. 
پوريان با تاكيد بر اينكه در حال حاضر قيمت گوشت 
گوسفندي در خرده فروشي ها به صورت كاذب به بيش 
از ۱۳۰ هزار تومان افزايش يافته است، اظهار كرد: با توجه 
به قيمت خريد دام از دامداران قيمت گوشت قرمز دام 
سنگين براي مصرف كننده نبايد بيش از ۹۰ هزار و دام 
سبك بيش از ۱۰۰هزار تومان باشد. وي قيمت خريد هر 
كيلوگرم گوساله درب دامداري را ۳۸ هزار تومان و هر 

كيلو گوسفند را 4۷هزار تومان عنوان كرد.

سامانه معرفي فرصت هاي 
سرمايه گذاري راه اندازي شود 

ش�اتا| وزير صمت با بيان اينكه حذف بروكراس��ي 
اداري در مديريت اقتصاد كش��ور موثر اس��ت، گفت: 
وزارت صمت بايد حمايت هاي الزم از سرمايه گذاران 
را جهت روان سازي سرمايه گذاري و توليد در دستور 
كار بگذارد. عليرضا رزم حسيني روز گذشته در نشست 
تخصصي با مديران كل معاونت ام��ور صنايع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، با اش��اره به شرايط تحريم و 
محدوديت هاي اقتصادي تحميل شده به كشور گفت: 
با توجه به تحريم هاي ظالمانه تحميل شده به كشور، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سياست هاي متناسب با 
اين شرايط را اجرا كرد تا بتواند از شرايط جنگ اقتصادي 
عبور كند. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه 
سرمايه گذار و بخش توليد بايد كمترين دغدغه را براي 
انجام فعاليت اقتصادي داشته باش��ند، افزود: وزارت 
صم��ت وظيفه دارد در چارچ��وب قوانين و در حيطه 
اختيارات قانوني خود، اقدام��ات و حمايت هاي الزم 
از س��رمايه گذاران را جهت روان سازي سرمايه گذاري 
و توليد داشته باش��د. وي در ادامه استفاده از ظرفيت 
سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي رونق توليد و 
توسعه صنايع ضروري دانس��ت و با تاكيد بر ضرورت 
شناس��ايي س��رمايه گذاران تصريح كرد: شناس��ايي 
سرمايه گذاران و فرصت هاي س��رمايه گذاري يكي از 
اقدامات مهم در حوزه صنعت اس��ت و راه اندازي يك 
س��امانه در وزارتخانه به اين منظور مي تواند بسيار 
كمك كننده باش��د. رزم حسيني در ادامه نشست 
حذف بروكراسي اداري را در مديريت اقتصاد كشور 
موثر دانس��ت و ايجاد امتيازات ويژه و مشوق هاي 
مالياتي براي سرمايه گذاران را از جمله اقدامات موثر 

در جذب سرمايه در حوزه صنايع خواند.

كشف نزديك به ۱,۵ ميليارد تومان 
تخلف 

ايس�نا| معاون بازرسي و نظارت س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( از انجام بيش از ۶۰۰۰ بازرسي 
از بازار ش��ب عيد كاالهاي اساس��ي و تشكيل نزديك 
ب��ه ۱.۵ ميليارد تومان تخلف در نتيج��ه آن خبر داد. 
سعيد محمدي پور اظهار كرد: از ابتداي طرح بازرسي 
و نظارت بر اقالم اساسي ويژه ايام پاياني سال تاكنون 
۶۰4۱ بازرس��ي از عرضه كنندگان كاالهاي اساسي 
شامل گوش��ت قرمز، تخم مرغ، روغن خوراكي، برنج 
و لوازم خانگي و قند و شكر انجام گرفته است. به گفته 
وي از اين تعداد بازرسي، ۳۵۵ پرونده تخلف به ارزش 
ريالي بيش از يك ميليارد و 4۶۷ ميليون تومان تنظيم 
و به مراجع قضايي و تعزيرات حكومتي ارس��ال شده 
است. محمدي پور با بيان اينكه اين طرح از ۱۵ بهمن 
در راس��تاي پايش و نظارت بر بازار كاالهاي اساسي و 
مورد نياز مردم در ايام پاياني سال آغاز شده، از حضور 
دستگاه هاي اجرايي و نيز اتاق اصناف، سازمان تعزيرات 
حكومتي، پليس اقتص��ادي و ... در اين طرح خبر داد. 
همچنين طي دو هفته اخير بيشترين بازرسي هاي انجام 
ش��ده درخصوص عرضه كنندگان مرغ و تخم مرغ با 
۱۳۹۷ مورد بازرسي بوده كه ۱۳۳ فقره پرونده تخلف به 
ارزش بيش از يك ميليارد و ۲۵۳ ميليون تومان كشف و 
جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است. 

ترخيص فرآورده هاي بهداشتي 
و آرايشي به زودي

تسنيم| نائب رييس مجمع واردات ابراز اميدواري 
كرد كه ترخيص فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي 
كه در گمركات كشور رسوب كرده، به زودي آغاز 
شود. عليرضا مناقبي، نائب رييس مجمع واردات 
اظهار داشت: بدليل رابطه تنگاتنگ اقالم بهداشتي 
و آرايشي با سالمت مردم و وفور كاالهاي قاچاق در 
بازار كشور، در سال هاي گذشته، وزارت بهداشت 
و وزارت صمت فرآيند شناسنامه دار شدن تجار و 
بازرگاناني كه در اين ح��وزه فعاليت مي كردند را 
سرعت داده و تالش كردند ضمن حمايت از توليد 
داخل، واردات فرآورده هاي بهداش��تي و آرايشي 
در مسير قانوني انجام شود و به اين صورت زمينه 
الزم براي نظارت بر اصالت و كيفيت آنها را فراهم 
كردن��د. وي ادامه داد: اين موضوع از آنجايي حائز 
اهميت بود كه آمارها نشان مي داد كه تهيه اقالم 
بهداشتي و آرايشي، بخشي از تقاضاي مردم است 
و اينكه آنها از طريق رس��مي و قانوني وارد كشور 
نمي شوند، موجب كاهش تقاضاي آنها نشده است.

مناقبي اف��زود: با اين حال از س��ال گذش��ته به 
دلي��ل محدوديت ه��اي ارزي و تغيي��ر ناگهاني 
سياست هاي تجاري كش��ور، بخشي از اين اقالم 
كه به صورت رس��مي وارد كشور ش��ده بودند به 
دليل عدم امكان ترخيص، در گمركات رس��وب 
كرد و اين موضوع بدليل ناهماهنگي هاي مختلف 
ميان دس��تگاه هاي مرتبط با تج��ارت خارجي، 
 تاكن��ون در گم��ركات تعيين تكليف نش��ده اند.

 به گفت��ه مناقب��ي، گزارش ها حاكي اس��ت كه 
بالتكليفي و تاخير در ترخيص آنها موجب ش��ده 
كه تاريخ مصرف بخش��ي از اين اقالم به محدوده 
انقضا نزديك شده و در آس��تانه فاسد شدن قرار 
گيرند و اين موضوع بر ضرورت سرعت بخشيدن 
به فرآيند تعيين تكليف آنها افزوده است. مناقبي 
با اش��اره به ديگر مشكالت فعاالن اقتصادي ادامه 
داد: يكي ديگر از موضوعات بسيار مهم كه موجب 
اخالل در بازار اقالم بهداش��تي و آرايش��ي شده و 
نيازمند تعيين تكليف است، در خصوص اقالمي 
اس��ت كه به صورت فله و بالك وارد كشور شده تا 
در كارخانه هاي مناطق آزاد، فرآوري و تبديل به 
محصول نهايي ش��ود. به گفته مناقبي، متاسفانه 
فعاالن اين بخش از صنعت آرايشي و بهداشتي نيز 
گرفتار تغيير سياس��ت هاي ارزي و تجاري كشور 
شده اند و محصوالت آنها اجازه عرضه پيدا نكرده 
و ضرورت دارد دستگاه هاي ذيربط نسبت به اين 
موضوع هرچه زودتر ورود كنند. نائب رييس مجمع 
واردات تصريح كرد: در جلسه اي كه روز گذشته با 
ارونقي، معاون فني گمرك ايران داشتيم، موضوع را 
مجددا خاطرنشان كرديم كه صدور مجوز ترخيص 
آنها، هيچ گونه فشاري بر دوش دولت و بانك مركزي 
در خصوص تأمين ارز ياران��ه اي به دنبال نخواهد 
داش��ت.مناقبي افزود: در اين جلس��ه معاون فني 
و ام��ور گمركي گمرك ايران ني��ز ضمن تاكيد بر 
ضرورت تس��ريع در تعيين تكليف اين كاالها، به 
تشريح پيگيري هاي گمرك براي ترخيص كاالهاي 
رسوبي از جمله كاالهاي گروه 4 و ۲۷ كه در گمركات 
كشور پرداخت و خاطرنشان كرد كه متاسفانه تبعات 
ناهماهنگي برخي دستگاه هاي دخيل در امر تجارت 

خارجي متوجه گمرك مي شود.

سنگ اندازي در مسير منافع ملي

چشم انداز فريز سه ماه اطالعات هسته اي 

 حوصله بيشتر و رويكردهاي كارشناسي افزون تر، 
برنامه ري��زي ب��راي پاي��ان دادن ب��ه تحريم هاي 
اقتصادي را در دس��تور كار قرار دهند، نه اينكه در 
مسير برنامه ريزي هاي دس��تگاه ديپلماسي كشور 
س��نگ اندازي كنند. در ش��رايط فعلي ب��ا توجه به 
اينكه دولت ضمن اجراي قانون مجلس، توانس��ته 
با ظرافت، منفذ الزم براي مسير تعامل سه ماهه با 
آژانس انرژي اتمي را باز نگه دارد، نبايد به گونه اي 
واكنش نشان داده ش��ود كه تالش هاي مسووالن 
كشور بي اثر شود. به هر حال اقتصاد و معيشت ايران 
طي ساليان اخير آسيب هاي فراواني را از تحريم هاي 
اقتصادي متحمل شده اس��ت. اين تحريم ها باعث 
ش��ده تا روند س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي 

بنيادين كش��ور با اخالل مواجه شود. اقتصاد ايران 
در حوزه ه��اي تجهيزات نفتي، حمل و نقل هوايي، 
تجهيزات صنعتي، فناوري ه��اي نوين و... نيازمند 
جذب س��رمايه و بهبود زيرس��اخت ها اس��ت. اين 
س��رمايه گذاري ها بايد انجام شود تا فضاي توليد و 
كسب و كار كشور وزش نسيم رونق را احساس كند. 
نبايد فراموش كرد، فشار اصلي تحريم هاي اقتصادي 
كش��ور بر دوش مردمي قرار دارد كه اين روزها در 
تامين مايحتاج ضروري زندگي، مسكن، آموزش و... 
با دشواري هاي فراواني روبه رو شده اند. به خاطر اين 
مردم و براي بهبود وضعيت زندگي آنها بايد به سمت 
بهترين تصميم و بهترين دستاوردها گام برداشت. 
شاخص هاي اقتصادي كشور از جمله تورم فزاينده، 

كاهش درآمد س��رانه، رش��د فقر مطل��ق، بيكاري 
و...به دليل تحريم هاي اقتصادي با دش��واري هاي 
فراواني روبه رو ش��ده است. هرچند در سوي مقابل 
هم ايران، توانس��ته اس��تقالل خود را حفظ كند و 
در زمينه فناوري ه��اي نظامي دس��تاوردهايي را 
كسب كند، اما بسياري از تحليلگران معتقدند بايد 
راهكاري را برگزيد كه ايران در عين حفظ استقالل 
و دس��تاوردهاي نظامي در بخش هاي اقتصادي و 
معيشتي نيز به مطالبات مردمش پاسخ دهد. تجربه 
كشورهايي كه بدون توجه به شاخص هاي اقتصادي، 
معيشتي و اجتماعي تالش كرده اند در زمينه علوم و 
فنون نظامي پيشرفت هاي چشمگيري كسب كنند، 
نش��ان مي دهد كه براي موفقيت باي��د به اقتصاد و 

قدرت نظامي و راهبردي به يك اندازه اهميت داد. 
در واقع اين دو مقوله مانند دو بال پيكري اند كه به 
دنبال اوج گرفتن و صعود اس��ت. با اين توضيحات 
معتقدم زماني كه مردان ديپلماسي كشور در كارزار 
مهم استيفاي منافع كشور در مواجهه با قدرت هاي 
جهاني قرار دارند، در داخل كش��ور بايد هماهنگي 
و تعامل و همراهي وجود داش��ته باش��د تا تضاد و 
تعارضي در خصوص راهبرد ايران در پهنه مناسبات 
جهاني مشاهده نشود. البته معتقدم مقامات ارشد 
كشور نسبت به موضوع كامال احاطه دارند و متوجه 
اهميت اتخاذ راهبردهاي معقول هس��تند و تالش 
خواهند كرد در مس��ير اس��تيفاي منافع ملي گام 

بردارند.

 تصميم گيرنده نهايي در خصوص مسائل راهبردي 
در ايران ش��خص رهبري اس��ت. ب��ا موضع گيري 
ايش��ان فضاي الزم براي نوع ب��ازي و راهبردهاي 
كالن اي��ران ايجاد خواهد ش��د و فرصت در اختيار 
مجريان قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر رهبري 
نظام جمهوري اس��المي ايران در زم��ان ترامپ با 
يك موضع گيري معنادار ن��ه مذاكره و نه جنگ را 
مطرح و از سوي ديگر در زمان بايدن هر نوع مذاكره 

در جه��ت تغيير و تحول در خص��وص برجام را رد 
و بازگش��ت ايران به اجراي تعهدات برجامي را در 
گروي بازگشت امريكا به مجموعه تعهداتش ارزيابي 
مي كنند. در عين حال ايش��ان در مس��ير حركت 
مجلس، تالش داشتند تا فضاي موجود به سمت و 
سوي نوعي باز ش��دن محيط عمل و اقدام ايران در 

برابر امريكا شكل بگيرد. 
از نظر ايش��ان اين امر، موجب مي شود كه ايران در 

موض��ع مقاومت حداكثري در زمينه دس��تيابي به 
منافع ملي ابتكار عمل را به دس��ت بگيرد. فلذا هر 
دو جناح سياس��ي ايران بر مبناي تفكر خاص خود 
معتقدند كه گفتماني را پيگي��ري مي كنند كه در 
راستاي تحقق منافع ملي است. اما در نهايت اينكه 
در كدام ب��ازه زماني با اس��تفاده از كدام يك از اين 
گفتمان ها، مي توان منافع ملي حداكثري كش��ور 
را محقق ك��رد به نظر و راي نهاي��ي رهبري معظم 

بازمي گ��ردد. با اين توضيح��ات معتقدم تحركاتي 
كه در س��اختارهاي اجرايي و تقنيني در خصوص 
موضوعات مختلف در پيش گرفته مي ش��ود، تنها 
در صورتي به س��رانجام مورد نظر خواهد رسيد كه 
راس هرم قانوني كش��ور آن را تاييد كند. بنابراين 
براي درك راهبرد نهايي ايران در مواجهه با فضاي 
پيراموني باي��د همچنان منتظر روزه��اي آينده و 

تحوالت آتي باشيم.

تعادل| 
رشد و توسعه اقتصاد در هر كشوري ماحصل افزايش 
تجارت و تعامالت بين المللي است. برهمين اساس، 
نقش اصلي توسعه يك كشور در گرو رشد صادرات 
و مديريت واردات اس��ت. پس براي تحقق اين مهم 
بايد موانع كنار زده ش��ود و مس��ير هموار گردد. اما 
آنچه صادركنندگان را رنج مي دهد، همين مس��ير 
ناهموار و پر از سنگالخي است كه با گذشت هر ماه 
و هر سال، تجارت ايران كوچك تر و به سمت منفي 
شدن ميل پيدا مي كند. آدرس اين عقب ماندگي ها 
كجاس��ت ونسخه چيس��ت؟ براس��اس آنچه خود 
صادركنندگان اعالم مي كنند، » فضاي بسته تجارت 
و عدم برونگرايي در فضاي تجارت بين الملل«، »عدم 
هماهنگي و يكپارچي در عرص��ه تجارت«، »تعدد 
مراجع و سازمان هاي درگير براي تجارت خارجي«، 
»ناسازگاري ميان سياست هاي ارزي وتجاري و...« 
جزو موانع و محدوديت هايي اس��ت كه دست وپاي 
آنها را مي بندد و سدي بزرگ در مسير تجارت ايران 
براي ورود ب��ه بازارهاي جهاني ايجاد كرده كه عبور 
از آن براي بازرگان سخت وطاقت فرسا شده است. 
وضعيت موج��ود از دريچه ديد بخش خصوصي هم 
نگران كننده است و هم نيازمند توجه. بنابراين آنچه 
در اين ميان توق��ع مي رود اين اس��ت كه متوليان 
تجاري آستين هايش��ان را براي ح��ذف مقررات و 
قوانين دست و پاگير و زائد وتسهيل تجارت باال بزنند. 
چراكه با هر غلفت كوچك، همين بازارهايي كه در 
طول اين س��ال ها با چنگ و دندان حفظ شده اند، از 

دست خواهند رفت. 

    صادرات گرفتار 
در حال حاضر كشور با سخت ترين تحريم هاي تجاري 
مواجه اس��ت و حمل ونق��ل كاال به ديگر كش��ورها و 
بازگرداندن ارز به داخل كش��ور با موانع جدي مواجه 
است. در چنين شرايطي صادركنندگان در حال صادر 
كردن كاالي ايراني ب��ه بازارهاي خارجي و تامين ارز 
مورد ني��از براي تامين كاالهاي اساس��ي، مواد اوليه، 
كاالهاي سرمايه اي و واس��طه اي هستند. در همين 
راستا، مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران روز گذشته 
در چهارمين مراسم معرفي و تقدير از صادركنندگان 
نمونه استان تهران به بررسي وضعيت تجاري كشور 
پرداخت. ب��ا توجه به اطالعات موج��ود، تراز تجاري 
كشور در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ منفي بوده است. 
خوانساري با بيان اينكه روند ماهانه مقداري صادرات 
در س��ال هاي ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ حاك��ي از نوس��انات 
شديدتر در روند صادرات غيرنفتي در مقايسه با روند 
واردات اس��ت، ادامه داد: اين نوس��ان ناشي از صدور 
بخشنامه هاي متعدد، متناقض و بعضا غيركارشناسي 
اس��ت و صادركنندگان ناگزير هستند صادرات خود 
را با وجود تغيير مكرر رويه ها سروسامان دهند. البته 
اين تغييرات در مورد واردات كمتر به وقوع پيوسته اما 
بروز نوسان در روند صادرات به شكل عجيبي رخ داده 
است.  خوانساري سپس به برخي چالش هاي حوزه 
صادرات اشاره كرد وگفت: عدم برون گرايي و نداشتن 
جايگاهي معنادار در فضاي تجارت بين الملل يكي از 
مهم ترين چالش هاي حوزه صادرات تلقي مي ش��ود. 
از اين رو بايد توجه داشت كه نمي توان با دنيا در ارتباط 
نبود و در اقتصاد به صورت جزيره اي عمل كرد. بنابراين 
الزم است كه اين مس��ائل حل شود تا به اقصي نقاط 
جهان صادرات ص��ورت گيرد. چالش بعدي صادرات 
از نگاه رييس اتاق تهران، نبود نگاه جامع، يكپارچه و 
هماهنگ به موضوع تجارت بود. او توضيح داد كه اين 
مساله در دخالت دستگاه هاي مختلف در امر صادرات 
نمود يافته و باعث نابساماني در اين حوزه شده است. او 
با بيان اينكه »ناسازگاري ميان سياست هاي ارزي، نرخ 
ارز و سياست هاي تجاري از ديگر مشكالتي است كه در 
برابر تجارت مانع ايجاد مي كند« ادامه داد: تعدد مراجع 
و سازمان هاي درگير، مداخله كننده و تصميم گير نيز 

براي تجارت مساله ساز بوده است. همچنين نبود نظام 
و چارچوب اصولي و فني براي تنظيم مقررات تجاري 
را نيز بايد به اين مش��كالت افزود. البته تا سال ۱۳۹۷ 
مش��كالت صادرات كمتر بود اما با اعمال تحريم ها و 
مشكالت ارزي اين حوزه دچار مشكل شد؛ از طرفي، 
سياس��ت گذاران هم به جاي رويكردهاي تشويقي، 
رويكرد تنبيه��ي را درپيش گرفتند و ص��ادرات كه 
مي توانست با كاهش ارزش پول ملي دو برابر شود، روند 
نزولي در پيش گرفت. خوانساري افزود: اكنون به دليل 
نبود بازار داخل و عدم دسترسي به بازارهاي خارجي 
به دليل تحريم ها ظرفيت توليد كاهش يافته اس��ت. 
درحالي كه اگر صادرات مورد تشويق قرار مي گرفت، 
قطع��ا صادركنندگان مي توانس��تند در بس��ياري از 
كشورها، بازاريابي كنند. حيف است كه اين پتانسيل 
در كشور باشد و صادرات ايران از ساير كشورها عقب تر 
باش��د. اكنون كه وزيرصنعت، معدن و تجارت، حوزه 
تجارت را برعهده گرفته، انتظار اين اس��ت كه به اين 

مسائل رسيدگي شود.

    انتقاد تند استاندار تهران از خودروسازان
اس��تاندار تهران نيز كه در اين مراسم حضور يافته 
بود، نوك پيكان انتقاد خود را به سمت خودروسازان 
گرفت. انوشيروان محسني بندپي با تاكيد بر اينكه 
كشور براي توسعه تجارت و جذب سرمايه و فناوري 
بايد به دني��اي خارج در ارتباط باش��د، به وضعيت 
توليد خودرو در كشور طي چند دهه اخير اشاره كرد 
و گفت: در صنعت خودروس��ازي كشور شاهد عدم 
كيفيت محصوالت هس��تيم كه نتيجه نبود رقابت 
در اين عرصه و ممنوعي��ت واردات خودرو خارجي 
است.او سپس به كيفيت پايين توليدات خودرويي 
در كشور اشاره ديگري كرد و افزود: بر اساس آماري 
كه از س��وي نيروي انتظامي اعالم ش��ده، در ماه در 
تهران نزديك به ۱۰۰۰ خودرو پرايد به دليل ضعف 
ايمني و به طور مشخص قسمت سوئيچ اين خودرو، 
به سرقت مي رود.محس��ني بندپي با تاكيد بر اينكه 
ديگر نمي توان با تكنولوژي و مصرف انرژي يك دهه 
گذشته، در كش��ور اقدام به توليد محصوالت كرد، 
اف��زود: امروز يكي از معياره��اي دولت ها در عرصه 
جهاني، كمك به رشد نوآوري در صنايع و خدمات 
است، از اين رو، سياس��ت گذاران در كشور وظايف 

مهمي در اين زمينه بايد برعهده گيرند.

     شهرك هاي صنعتي نيروي كار ندارند
از سوي ديگر، يداله صادقي رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران نيز در اين همايش 

به بيان آماري از وضعيت توليد و صادرات اس��تان 
تهران پرداخت و روندها در اين دو حوزه را فزاينده 
و رو ب��ه جلو ارزياب��ي كرد.به گفت��ه صادقي، طي 
امس��ال همچنين ۱۷۰۰ جواز تاس��يس جديد در 
استان تهران صادر شد و درخواست ها در اين زمينه 
فزاينده بوده به طوري كه در مقايسه با سال گذشته، 
در زمينه صدور جواز تاسيس، رشد ۱۰۰درصدي 

رقم خورده است.
وي در عين حال تصريح كرد ك��ه روند بيكاري در 
استان تهران طي امس��ال كاهشي بوده و در بخش 
عمده اي از شهرك هاي صنعتي در استان، تقاضاي 
واحدهاي توليدي و صنعتي براي جذب نيروي كار 

بيش از عرضه بوده است.
او سپس به بيان وضعيت تجارت خارجي اين استان 
پرداخت و با اشاره به اينكه در حال حاضر در استان 
تهران، ۱۶ هزار و ۷۰۰ كارت بازرگاني فعال اس��ت، 
تعداد صادركنندگان فعال در استان تهران را ۲۹۹۱ 
بازرگان عن��وان كرد كه به گفت��ه وي، از اين تعداد 
۱۸۸۶ نفر توليدكنن��ده و صادركننده و ۱۱۰۵ نفر 
نيز تاجر و بازرگان هس��تند كه كاالهاي توليدي را 

صادر مي كنند.
صادقي سپس ارزش صادرات غيرنفتي استان تهران 
از ابتداي س��ال ۱۳۹۷ تا پايان مردادماه امسال را بر 
اساس آمارهاي اعالمي سازمان توسعه تجارت، ۲۱ 
ميليارد و ۱۳۹ ميليون يورو عنوان كرد و يادآور شد 
كه بر اس��اس پيش بيني ها، اين ميزان تا پايان سال 
جاري به ۲۷ ميليارد يورو خواهد رسيد. به گفته وي، 
ميزان صادرات ساالنه استان تهران رقمي معادل ۸ 

ميليارد يورو است.
صادق��ي در ادام��ه ب��ه مي��زان رف��ع تعه��د ارزي 
صادركنندگان اس��تان تهران اش��اره كرد و با بيان 
اينكه اين مي��زان در ح��دود ۱۹ ميلي��ارد و ۲۹۵ 
ميليون يورو برآورد مي شود، افزود: از اين ميزان ۱۵ 
ميليارد و ۳۸۱ ميليون يورو رفع تعهد ارزي صورت 

گرفته است.

    دغدغه بزرگ صادركنندگان 
محمد الهوتي، رييس كميسيون تسهيل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران در اين رويداد به 
برخي چالش هاي صادركنندگان اشاره كرد. به گفته 
او، تعدد بخشنامه ها و عدم هماهنگي دستگاه هاي 
اجرايي موجب س��ردرگمي صادركنندگان ش��ده 
اس��ت.  همچنين با توجه به فضاي مه آلودي كه بر 
اقتصاد كشور حاكم است، باز هم اين صادركنندگان 
بودند كه خود را متعهد به بازگش��ت ارز دانستند و 

در حال حاضر۲۲ميليارد دالر ارز از محل صادرات 
به كشور بازگشته  كه معادل۷۰ درصد ارز مورد نياز 
واردات كشور از محل صادرات غيرنفتي تامين شده 
است.بنا به توضيحات الهوتي، حدود ۲.۵ سال است 
كه رفع تعهد ارزي به دغدغه صادركنندگان تبديل 
شده است؛ اگرچه صادركنندگان خود به جد معتقد 
هستند كه آنچه از منابع كشور صادر  مي شود، بايد 
به كش��ور بازگردد. در مقابل فعاالن اقتصادي اين 
انتظ��ار را دارند كه دولت نيز بايد ش��رايط را درك 
كرده و تس��هيل تجارت را س��رلوحه امور خود قرار 
دهد. او در ادامه با اشاره به اينكه حدود ۱۱۳ روز از 
صدور و ابالغ دستورالعمل ارزي دولت سپري شده، 
گفت: بسياري از مس��ائل از جمله استرداد ماليات 
بر ارزش افزوده و معافيت مالياتي اجرايي نش��ده و 
صادركنندگان سال ۱۳۹۷ هنوز بالتكليف هستند. 
اين مسائل فضاي كس��ب وكار را مه آلود  مي كند. او 
همچنين با اشاره به ابالغيه ۱۷۷ معاون اقتصادي 
رييس جمهوري گفت: عليرغم گذش��ت ۱۱۲ روز 
از ابالغ آن اما بخش هاي��ي از اين ابالغيه اصال اجرا 

نشده است.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران هم در ادامه اين 
مراس��م، با اعالم اينك��ه از ۲۲ فروردين ۹۷ تا پايان 
آذرماه حدود 4۰ ميليارديورو ارز به كشور بازگشته 
اس��ت، گفت: البته ۱۸ ميليارديورو آن ايفاي تعهد 
نشده، اما من اطمينان دارم كه آن هم به روش هاي 

مختلف برگشته است. 
وي با بيان اينكه از ابتداي سال ۹۷ تا پايان آذر ماه 
۹۹ ميزان صادرات كش��ور حدود ۶۳ ميليارديورو 
بوده كه از اي��ن مقدار ح��دود 4۰ ميليارديورو ارز 
حاصل از صادرات برگشته كه حدود ۵۰ درصد آن 
مربوط به استان تهران بوده است. به عبارتي بيش 
از ۲۰ ميليارديورو از بازگشت ارز حاصل از صادرات 
طي مدت مذكور مربوط به استان تهران بوده است.

حميد زادبوم همچنين گفت: هرگونه مقررات زائد بر 
تجارت، تجارت مان را از ريل خودش خارج مي كند، 
يعني در مقايسه با تجارت بين الملل ما از ريل خارج 
هستيم و هر گونه پرداخت مشوق مستقيم صادراتي 
و يارانه صادراتي و در مقابل هر گونه مقرراتي كه زائد 
بر تجارت بين المللي باشد، مانند تعهد ارزي طبيعتا 
انحراف تجارت اس��ت، اما ش��رايط خاص كشور از 
سال ۹۷ باعث شد كه اين مقررات باشد، اما ما داريم 
كم��ك مي كنيم تا با اتاق ه��اي بازرگاني، اصناف و 
تعاون مشكل صادركنندگان را در زمينه رفع تعهد 
ارزي حل كنيم. در پايان اين مراسم ۱4 صادركننده 

نمونه استان تهران در سال ۹۹ معرفي شدند.

صادركنندگان محبوس در فضاي بسته تجارت

واكاوي عقبگرد ساالنه صادرات

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

۸۹ فوتي كوويد ۱۹ در شبانه روز منتهي به 4 اسفند
سخنگوي وزارت بهداشت، از شناسايي ۸ هزار و ۲۶۳ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سيما سادات 
الري، بعد از ظهر دوشنبه چهارم اسفند ۹۹، طبق روزهاي گذشته به ارايه تازه ترين آمار كرونا در كشور پرداخت. سخنگوي وزارت بهداشت، با 
اعالم اينكه از سوم تا چهارم اسفند، ۸ هزار و ۲۶۳ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند، گفت: مجموع بيماران كوويد ۱۹ در 
كشور به يك ميليون و ۵۸۲ هزار و ۲۷۵ نفر رسيد. الري افزود: متاسفانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۸۹ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان به ۵۹ هزار و ۵۷۲ نفر رسيد. تاكنون يك ميليون و ۳۵۱ هزار و ۳۹۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند. الري ادامه داد: ۳ هزار و ۶۸۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

میراثنامه

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: خانه خاندان 
موذن زاده در اردبيل به موزه معنوي و ارزشمند تبديل 
مي شود. علي نيكزاد در نشست با مسووالن بازآفريني 
ش��هري در اردبيل اظهار كرد: با اخذ مجوز از ش��ركت 
بازآفريني شهري ايران، قرار شده تا منزل محل سكونت 
خاندان م��وذن زاده در اردبيل به موزه تبديل ش��ده و 
در اختيار عم��وم مردم قرار گي��رد. وي تصريح كرد: با 
رايزني هاي انجام شده، قرار است سه ميليارد تومان اعتبار 
با هدف تملك و احياي اين واحد مس��كوني اختصاص 
پيدا كند تا منزل موذن زاده ه��ا كه در عرصه مداحي و 
اذان شهره عام و خاص هستند، به موزه ارزشمند در شهر 
اردبيل تبديل شود. نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
گفت: مرحوم سليم موذن زاده آخرين نسل از خاندان 
موذن زاده بوده كه در اين منزل سكونت داشته كه مقرر 
شد با تملك و چيدمان مناس��ب اين منزل به موزه اي 
ارزشمند تبديل شود تا عالقه مندان بتوانند از آن بازديد 
كنند. نيكزاد اف��زود: در حال حاضر اين منزل در محله 
تازه  شهر اردبيل در كنار مسجد اين محله قرار گرفته و با 
رضايت خانواده سلطان الذاكرين استاد سليم موذن زاده 
مقرر شد تا اين منزل مسكوني به موزه تبديل شود. وي 
در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: معاون 

وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل شركت بازآفريني 
شهري در اين زمينه عالقه مندي خود را براي تخصيص 
منابع مورد نياز اعالم كرده و اميدواريم به سرعت مقدمات 
اين كار فراهم آيد. نيكزاد با تجليل از خاندان گران سنگ 

موذن زاده در عرصه مداحي و مرثيه سرايي اهل بيت )ع( 
اضافه كرد: قرن هاست كه از اين خانواده چهره هايي نام 
آشنا در سطح ملي معرفي شدند كه حتي فراتر از مرزها 

آثار ارزشمند و معنوي آنها امروز به يادگار مانده است.

خانه خاندان موذن زاده به موزه تبديل مي شود
جامعه خبر

كاهش ۶۳ درصدي قدرت 
خريد كارگران و بازنشستگان

رييس اتحاديه پيشكس��وتان جامعه كارگري 
با اش��اره به كاهش ۶۳ درص��دي قدرت خريد 
كارگران و بازنشستگان در سال جاري، گفت: 
درخواست ما افزايش حقوق متناسب با كاهش 
قدرت خريد بازنشستگان است. حسن صادقي 
در خصوص تعيين مزد ۱۴۰۰، اظهار داش��ت: 
اولين جلسه كميته دس��تمزد تشكيل شده و 
پيش��نهاد و نظر ما اين اس��ت كه معيار تعيين 
دستمزد سال آينده، سبد هزينه مصوب سال 
۹۷ باشد. وي گفت: بر اساس سبد هزينه تعريف 
ش��ده در س��ال ۹۷، حداقل حقوق ۴ ميليون 
و ۹۳۰ هزار تومان برآورد ش��ده بود كه مالك 
حقوق س��ال ۹۸ نيز قرار گرف��ت. با تورمي كه 
در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اس��اس 
همان سبد هزينه خانوار، حداقل حقوق بايد در 
سال آينده به ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. 
صادقي با اشاره به اينكه سبد هزينه خانوار مورد 
قبول گروه كارگ��ري، كارفرمايي و دولت قرار 
گرفته بود، گفت: امسال نيز بنا داريم بر اساس 
همان سبد، حداقل دستمزدها را تعيين كنيم 
كه اميدواريم مورد موافقت كلي قرار گيرد. وي 
با اش��اره به اينكه در سال ۹۸ متأسفانه به رغم 
تعيين س��بد هزينه خانوار، حداقل حقوق يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بس��ته ش��د، اظهار 
داشت: بر اين اساس، شاهد يك عقب ماندگي 
حقوق بوديم كه در تعيين دس��تمزد سال ۹۹ 
نيز تالش ش��د اين ميزان جبران شود اما تورم 
افسارگسيخته، هر آنچه به عنوان افزايش حقوق 
تعيين شده بود را بلعيد و عماًل حقوق كارگران 
به نقطه صفر رسيد. رييس اتحاديه پيشكسوتان 
جامعه كارگري با اشاره به اينكه در حال حاضر 
حقوق كارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد 
هزينه هاي زندگي شان را تأمين مي كند، افزود: 
۶۳ درصد دچار عقب ماندگي مزدي هس��تيم 
كه شاخص هاي س��بد خانوار، اين رقم را نشان 
مي دهد به همين دليل امس��ال هم پيش��نهاد 
ما اين ب��وده كه تعيين مزد بر اس��اس س��بد 
هزينه هاي خانوار تعيين شود. به گفته صادقي، 
ناديده گرفتن نيازهاي جامعه كارگري و تعيين 
حداقل حقوق براي معاش آنها باعث مي ش��ود 
بازدهي مطلوبش��ان پايين بيايد و اين موضوع 
پيامدهاي اجتماعي را براي نظام به دنبال دارد. 
در گذشته بازنشس��تگان تأمين اجتماعي گل 
سرسبد مزدبگيران صندوق ها بودند اما به دليل 
به هم ريختن ورودي و خروجي ها و عدم پرداخت 
بدهي هاي دولت به اين صندوق، عماًل به افرادي 
تبديل ش��دند كه كمترين حقوق را در جامعه 
دريافت مي كنند اين موضوع باعث شده كه آژير 

خطر سازمان تأمين اجتماعي به صدا درآيد.

توزيع بيش از ۷ ميلياردتومان اقالم امدادي ميان زلزله  زدگان
رييس جمعيت هالل احمر گفت: ارزش 
ريالي اقالم زيستي و امدادي توزيع شده 
مي��ان زلزله زدگان اس��تان كهگيلويه و 
بويراحمد، به رقم ۷ ميليارد و ۸۵۰ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان رس��يده است. كريم 
همتي در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، در 
خصوص آخرين وضعيت عمليات امداد 
و نجات در مناطق زلزله زده سي سخت و 

ياسوج گفت: تا ساعت ۶ صبح امروز چهارم اسفند ماه، 
مجموعًا ۱۴ هزار و ۳۳۹ نفر اس��كان اضطراري يافته و 
بنا بر اعالم سازمان اورژانس كشور، ۶۷ نفر نيز مصدوم 
شده اند. وي با توضيح درباره اقالم امدادي توزيع شده 
ميان آس��يب ديدگان اين زلزله عن��وان كرد: تاكنون 
۶۶۴۴ كيلوگرم نايلون پوشش��ي، ۹۴۵ تخته پتو، ۷۰ 

تخته موك��ت، ۱۹۶۵ بس��ته غذايي ۷۲ 
 ساعته و ۲۱۴ شعله وسيله گرمايشي ميان 
آس��يب ديدگان توزيع شده است. رييس 
جمعيت هالل احمر با اشاره به حضور ۲۸۹ 
نيروي عملياتي امداد و نجات در اين منطقه 
تصريح كرد: تاكنون ۷۹ دستگاه خودروي 
امدادي شامل خودروهاي سبك و سنگين 
و يك فروند بالگرد براي امداد رساني به ويژه 
در ۱۴۷ روستاي آسيب ديده اين حادثه به كار گرفته 
شده است. به گزارش مهر، ساعت ۲۲ مورخ ۲۹ بهمن ماه 
زلزله اي به بزرگي ۵.۶ ريشتر استان كهگيلويه و بويراحمد 
و اصفهان حوالي شهرستان سي سخت را لرزاند و تاكنون 
نيز نيروهاي امدادي در حال انجام عمليات امداد و نجات 

در اين مناطق هستند.

جزييات جديد افزايش حقوق سربازان
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد 
كل نيروهاي مس��لح جزييات جديدي 
از افزايش حقوق س��ربازان را اعالم كرد. 
امير دريادار دوم غالمرضا رحيمي پور در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: به 
منظور خوشايند سازي خدمت سربازي 
افزايش حقوق كاركنان وظيفه در دستور 
كار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار گرفته 

اس��ت. وي افزود: به همين منظور با همكاري سازمان 
برنامه و بودجه در دو ماه پاياني س��ال حقوق كاركنان 
وظيفه افزايش پيدا مي كند. رييس اداره سرمايه انساني 
سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حقوق و فوق العاده 
كاركنان وظيفه شاغل در مناطق امنيتي به طور ميانگين 
به مبلغ ۴۱۷ هزار تومان مع��ادل ۴۴ درصد، كاركنان 
وظيفه شاغل در مناطق محروم و بدآب و هوا به مبلغ ۱۴۰ 
هزار تومان معادل ۲۲ درصد و كاركنان وظيفه شاغل 

در مناطق عادي به طور ميانگين به مبلغ 
۹۷ هزار تومان معادل ۲۴ درصد افزايش 
پيدا كرد. به گفته وي، همچنين حقوق و 
فوق العاده كاركنان وظيفه نخبه شاغل در 
نيروهاي مسلح به مبلغ ۶۱۵ هزار تومان 
معادل ۵۰ درصد و كاركنان وظيفه در حال 
آموزش در مراكز آموزشي نيروهاي مسلح 
به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان معادل ۶۶ درصد 
افزايش پيدا كرد. امير رحيمي پور گفت: همچنين در 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ كشور با مساعدت نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي به ويژه اعضاي كميته تلفيق 
اقدامات مناسبي جهت افزايش حقوق و بهبود وضعيت 
خوراك، پوشاك و نگهداشت كاركنان وظيفه انجام شده 
است. وي در پايان گفت: اميدواريم سال ۱۴۰۰ بخش 
قابل توجهي از قانون در موضوع حقوق كاركنان وظيفه 

اجرايي شود.

شكار پرندگان در پارك بسطام
رييس اداره محيط زيس��ت شاهرود از 
وقوع ش��كار پرندگان در پارك بسطام 
خبر داد و گف��ت: از اين متهم دوقبضه 
س��الح بادي دوربين دار و يك چاقوي 
آغشته به خون كشف ش��د. علي اكبر 
قربانل��و در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، 
ضمن بيان اينكه ط��ي تماس تلفني 
فردي مبني برشكار پرندگان وحشي 

در پارك بسطام اكيپ سيار به محل موردنظر اعزام 
ش��دند، ابراز داشت: متخلفان با مش��اهده ماموران 
يگان محيط زيست با خودرو اقدام به فرار كردند. وي 
ضمن بيان اينكه با هماهنگي اداره محيط زيس��ت 
استان گلستان خودرو مذكور متوقف شد، افزود: از 
داخل خودرو دوقبضه س��الح بادي دوربين دار يك 
دس��تگاه فاصله ياب و يك چاقوي آغش��ته به خون 
كش��ف و متخلفان پس از تكمي��ل پرونده تحويل 

مراجع انتظامي و قضايي شدند. رييس 
اداره محيط زيست شاهرود ضمن بيان 
اينكه طي عمليات ديگري عوامل يگان 
حفاظت گارد محيط زيست گروه سيار 
طي گشت ش��بانه و راه بندان در حوزه 
استحفاظي و منطقه شكارممنوع تپال 
متوج��ه پروژكتور كش��ي متخلفان در 
ارتفاعات منطقه ش��دند، ابراز داش��ت: 
ماموران به صورت نامحس��وس اقدام به تعقيب اين 
متخلفان كردند. قربانلو بابيان اينكه پس از چند ساعت 
پياده روي متخلفان براي استراحت به محل يك آغل 
آمدند كه چند دقيقه ماموران آنها را دستگير كردند، 
تصريح كرد: اين متخلفان ۱۳ قطعه كبك را ش��كار 
كرده بودند، يك قطعه كبك زنده و تعدادي چراغ قوه 
و چراغ زنبوري )چراغ توري( ديگر وسايل كشف شده 

از متهمان را شامل مي شود.

هنر

فيلم »اوركا« س��اخته سحر مصيبي يكي از ۴۸ پروژه از كشورهاي مختلف جهان 
است كه امسال در رويداد ساالنه »ُقمره« موسسه فيلم دوحه پذيرفته شده است. به 
گزارش ايسنا، »كلر دني«، »جيمر گري« و »جسيكا هاسنر« به عنوان سه كارگردان 
در كنار »مارك مانگيني« صدابردار و »فيدون پاپاميشل« فيلمبردار نامزد اسكار، پنج 
سينماگري هستند كه به عنوان اساتيد سينمايي تجربيات خود را در قالب برگزاري 
كارگاه هاي تخصصي در اختيار فيلمس��ازان برگزيده برنامه ساالنه استعداديابي 
موسس��ه فيلم دوحه قرارخواهند داد. هفتمين دوره رويداد س��االنه استعداديابي 
موسس��ه فيلم دوحه با عنوان »ُقمره« امسال ۴۸ پروژه بين المللي شامل ۳۰ فيلم 
بلند، ۶ سريال و ۱۲ فيلم كوتاه را در مراحل مختلف توليد از ۲۱ كشور جهان انتخاب 
كرده است و فيلم »اوركا« ساخته سحر مصيبي محصول مشترك ايران و قطر نيز در 
بخش آثار بلند داستاني انتخاب شده است. اوركا نخستين تجربه بلند سينمايي سحر 
مصيبي در مقام كارگردان به حساب مي آيد كه ترانه عليدوستي، مسعود كرامتي، 
مهتاب نصيرپور، محمد رشنو، حسن زارعي، سپيده عاليي، آرميك قريبيان، فاطمه 

نيشابوري، حميده حميدي و حضور مهتاب كرامتي در آن نقش آفريني كرده اند. 

فيلمي با بازي ترانه عليدوستي در رويداد 
ساالنه موسسه فيلم دوحه 

هنر

يك تنديس ش��ير اثر پرويز تناولي كه براي همراهي با انتشار آلبوم »كنسرت 
بزرگداش��ت پرويز تناولي« و فيلم »نقطه و ش��ير« ساخته ش��ده است، براي 
نخستين بار در روز هشتم اسفند ماه به نمايش گذاشته مي شود. به گزارش ايسنا، 
اين اثر تازه تناولي و بسته بزرگداشت از ۸ تا ۲۲ اسفند در گالري هدايت رونمايي و 
به اين مناسبت نمايشگاهي از سوي گالري۱۰ نيز برپا مي شود. در اين نمايشگاه 
يك نسخه از پورتفوليوي شيرهاي پرويز تناولي و يك قاليچه شيري از طرح هاي 
او به نمايش درخواهد آمد. اين پورتفوليو مجموعه اي است از چهار نسخه سيلك 
اس��كرين از نقاش��ي هاي پرويز تناولي با موضوع شير و يك تنديس سراميك 
كوچك ش��ير كه آن نيز روي يك نقاشي نصب شده اس��ت. در اين نمايشگاه 
همچنين عكس ها و ويديوهايي از نمايش »پرويز تناولي و شيرهاي ايران« در 
موزه هنرهاي معاصر تهران، كنسرت بزرگداشت پرويز تناولي در تاالر وحدت، 
پشت صحنه فيلم مستند نقطه و شير، تمرين ها و ضبط موسيقي در استوديو 
به نمايش درمي آيد. همچنين يك مجموعه عكس كه پيش از نمايش موزه در 

آتليه ژوبين ميراسكندري، هنرمند عكاس برداشته شده، ديده خواهد شد. 

 شير جديد تناولي 
رونمايي مي شود

وزير بهداشت از آغاز توليد واكسن ملي 
از ارديبهش��ت ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: 
۲۵۰ هزار دوز واكسن ديگر به زودي وارد 
مي شود و اميدواريم تا پايان سال، گروه هاي آسيب پذير 
نيز واكسينه شوند. سعيد نمكي، روز دوشنبه در آيين 
ره پويش سالمت در دانشگاه علوم پزشكي تهران، ابراز 
اميدواري كرد توليد واكسن ملي از ارديبهشت سال 
۱۴۰۰ در كشور آغاز شود. وي با عنوان اين مطلب كه 
مراحل توليد واكس��ن كرونا در كشور به خوبي پيش 
مي رود، گفت: پيش بيني مي كنيم توليد واكسن ملي را 
از ارديبهشت سال ۱۴۰۰ در كشور آغاز كنيم و بتوانيم 
عالوه بر تأمين نياز داخل، به صادر كننده واكسن در 
منطقه تبديل شويم. وزير بهداشت با اشاره به آغاز فاز 
دوم واكسيناسيون كادر درمان از روز سه شنبه، افزود: 
۲۵۰ هزار دوز واكس��ن ديگر به زودي وارد مي شود و 
اميدواريم تا پايان سال، عالوه بر كادر درمان، گروه هاي 
آسيب پذير نيز واكسينه شوند. نمكي ادامه داد: بعد از 
كادر درمان، س��راغ خانه هاي سالمندان و گروه هاي 
آسيب پذير مي رويم و اميدواريم تا پايان سال جاري، 
اين گروه ها واكسينه شوند. وزير بهداشت در ادامه از 
رفتارهاي پروتكل شكنان به شدت گاليه كرد و گفت: 
از كس��اني كه پروتكل ه��ا را رعايت نمي كنند گاليه 
دارم و گله مندترم از كس��اني كه با پروتكل شكن ها 
برخورد نمي كنن��د. نمكي با عن��وان اين مطلب كه 
وزارت بهداشت ابزار برخورد ندارد، افزود: ابزار ما جان 
اس��ت كه فدا ش��ده و بيش از اين چيزي نداريم. ما از 
برخي اتفاقات كش��ور، اطالع نداريم. ديشب در ايالم 
خانم جواني اين توبه ش��د و حامله بود كه با سزارين 
كودكش به دنيا آمد. من نمي دانم كه اين كودك هرگز 
مادر ديد يا خير يا چشم اين مادر بر سيماي فرزندي 
كه ماه ها در شكمش حس كرده باز خواهد شد يا نه، 
اما چه كسي عامل مرگ اين بانوي ايالمي است. وي 
گفت: نمي شود كه من ناگهان با خبر شوم بدون اطالع 
ما يك گروه آمد و گروهي رفت. آن هم در كش��وري 
كه رهبر انقالب وقتي مي خواهند نشس��ت مجازي 
بگذارند، مي گويند بايد از وزارت بهداشت اجازه بگيريم. 
رييس جمهور مي خواهد برود مرقد امام )ره( مي گويد 

از وزارت بهداشت بپرس��يد به چه صورت باشد. اين 
نمي شود كه بقيه رعايت نكنند. بزرگان نظام رعايت 
مي كنند، اما عده اي اصاًل حواس ش��ان به اين چيزها 
نيست. وقتي هم اپيدمي آمد و كشتار كرد، مي گويند 
در فالن جا غلظت اكس��يژن كم بود. طبق گزارشات 
واصله در فالن جا بيمار را دير رسيدگي كردند و همه 
اين سواالت شروع مي شود، اما يك نفر نمي گويد كه 
در پيك قبلي خوزستان كه پروتكل شكني ما را گرفتار 
كرد، چه كسي اين را جمع كرد، چه كسي شب تا صبح 
نخوابيد، چگونه اكسيژن رسيد، چرا يك نفر نيامد در 
خيابان فرياد بزند كه ما امكانات نداريم. چه كساني اين 
آتش را خاموش كردند. اما اگر خدايي نكرده ۵ دقيقه 
دارويي دير شود، هزار قلم و هزار شبكه اجتماعي راه 
مي اندازند. وزير بهداش��ت افزود: اين طور نمي توان 
مملكت اداره كرد. من مكتوب هم نوشتم. ديگر براي 
ما و همكارانمان بيش از اين صبوري ميسر نيست. ما 
براي موج شكني خلق نش��ديم و ديگران براي موج 
آفريني. اين را همه بايد بدانند. محكم هم بايد بدانند. 
نمكي گفت: ما كي براي تردد از مرزها به سمت عتبات 
و برگشتش مجوز و اجازه داديم. كدام يك از همكارانم 
با برخي از اين ترددها موافقت كردند. اتوبوسي مي آيد 
و آن را در مرز تست مي كنيم كه فرد مثبت از آن بيرون 
مي آيد. اين فرد مثبت پياده مي شود و اتوبوس تا فالن 
شهرستان مي رود. رديابي مي كنيم و تازه موارد مثبت 
در آنجا پيدا مي شوند. تا كجا بايد همكاران من تاوان 

ندانم كاري برخي را بدهند.

  افزايش شيب شيوع كرونا  در كشور
س��خنگوي وزارت بهداشت، نسبت به افزايش شيب 
شيوع كرونا در كشور هشدار داد. سيما سادات الري، 
گف��ت: با توجه ب��ه خطر جدي تجمع��ات در انتقال 
بيماري كرون��ا از زوج هاي محترم و خانواده هاي آنها 
مي خواهيم از برگزاري جش��ن عروس��ي خودداري 
كنند. وي افزود: بررس��ي آمار هفته هاي اخير شيوع 
بيماري در كش��ور حاكي از ايجاد شيب صعودي در 
موارد ابتال و بستري روزانه دارد و متاسفانه علي رغم 
هش��دارهاي مكرر و جدي همكاران نظام س��المت 

ش��اهد عادي انگاري ش��رايط در ميان هموطنان در 
عمل به توصيه هاي بهداشتي هستيم. الري با تاكيد بر 
لزوم تغيير سبك زندگي در دوران كرونا، گفت: لزوم 
همزيستي هوش��مندانه با كوويد ۱۹ شرط اساسي 
شكست بيماري اس��ت. وي ادامه داد: در ماه مبارك 
رجب قرار داريم و يك��ي از نگراني هاي ما در اين ايام 
برگزاري جشن هاي عروسي است. مطمئناً هيچيك از 
زوجين جوان دوست ندارند كه شروع زندگي مشترك 
با خطر بيماري و از دست رفتن دوستان و خانواده آنها 
همراه شود با توجه به خطر جدي تجمعات در انتقال 
بيماري كرونا از زوجين و خانواده هاي آنها مي خواهيم 
از برگزاري جشن عروسي خودداري كنند. الري گفت: 
اميدواريم با افزايش حساسيت عمومي و پرهيز از بروز 
رفتارهاي اجتماعي خطر آفرين شاهد توقف شيوع 

گسترده بيماري در كشور باشيم.

  هشدار حريرچي در مورد ۲۵ روز آينده
مع��اون كل وزارت بهداش��ت گفت: اگر ت��ا ۲۵ روز 
آينده بتوانيم ش��يوه نامه هاي بهداشتي را به درستي 
رعايت كنيم، عيد نوروز آرامي خواهيم داش��ت. ايرج 
حريرچي در گفت وگو با خبر شبكه يك سيما، با بيان 
اينكه ويروس انگليسي بسيار تهاجمي و از مرزها وارد 
خوزستان شده است، افزود: تعداد مراجعه كنندگان به 
مراك��ز درماني از ۲۰۰ نفر در روز به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر 
در اين استان و تعداد بستري ها در مقايسه با يك ماه 
پيش از ۱۰۰ نفر به هزار و ۱۰۰ نفر افزايش يافته است. 
معاون كل وزارت بهداشت تاكيد كرد: با توجه به اينكه 
نسبت ابتالء در عراق ۱۰ برابر شده اگر شيوه نامه هاي 
بهداشتي در خوزستان و اس��تان هاي مرزي رعايت 
نشود ممكن اس��ت چنين فاجعه اي در اين استان ها 
رخ ده��د. وي گف��ت: عامل تش��ديد كننده ويروس 
انگليسي رعايت نكردن شيوه نامه هاي بهداشتي است 
و متأسفانه در برخي شهرهاي خوزستان استفاده از 
ماس��ك به زير ۵ درصد و نزديك صفر رسيده است. 
حريرچي افزود: در حالي كه بايد در ۱۱ شهرس��تان 
خوزستان مقررات ش��هرهاي قرمز رعايت شود اين 
دستورالعمل ها نه در بازار، نه در صنوف و نه در برخي 

دستگاه هاي دولتي رعايت نمي شود. وي گفت: اكنون 
شيوه نامه ها ۵۰ درصد در شهرهاي قرمز خوزستان 
رعايت مي شود. حريرچي افزود: تردد به خارج از استان 
خوزس��تان و ورود به اين اس��تان و تردد بين شهري 
ممنوع ش��ده است و مرزها بسته ش��ده اند اما برخي 
پروازها و ترددهاي بين استان انجام مي شود و برخي 
بازارها و پاساژها باز هستند و دستفروشي به صورت 
كامل انجام مي شود. وي گفت: براي مقابله با ويروس 
كرونا هيچ راهي جز رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
و تشديد محدوديت ها وجود ندارد. حريرچي افزود: 
اكنون فشار سنگيني به بيمارستان هاي خوزستان وارد 
شده كه ممكن است در خدمت رساني دچار مشكل 
قابل توجهي شويم. وي گفت: خوزستان به خيز سوم 
بيماري كرونا وارد ش��ده و در استان آذربايجان غربي 
نيز روند ابتالء صعودي است. حريرچي افزود: اكنون 
حدود ۱۳۰ كشور حتي يك واكسن كرونا نيز دريافت 
نكرده اند و فقط ۲ و ۷ ده��م درصد مردم جهان يك 
دوز واكس��ن تزريق كرده ان��د. وي گفت: پيش بيني 
مي شود فرآيند واكسيناسيون در كشورهاي با درآمد 
متوس��ط، يك تا دو سال و در كشورهاي فقير تا سال 
۲۰۲۷ ميالدي زمان ببرد. حريرچي افزود: تا آن زمان 
بايد شيوه نامه هاي بهداشتي رعايت شود و اگر در ۲۵ 

روز آينده اين شيوه نامه ها را رعايت كنيم عيد نوروز 
آرامي خواهيم داشت. وي گفت: در امريكا هر ۱۰ روز 
يك بار تعداد مبتاليان به ويروس انگليس��ي دو برابر 
مي شود و در انگليس بيش از ۹۵ درصد، فرانسه بيش 
از ۶۰ درصد و كشورهاي ديگر اروپاي غربي حدود ۵۰ 
درصد موارد بيماري كرونا بر اثر ويروس انگليسي است. 
حريرچي افزود: پيش بيني مي شود در سه ماه آينده 

ويروس غالب همه دنيا نوع انگليسي باشد.

  كاهش آمار اهداي خون در ايام كرونا
مع��اون كل وزارت بهداش��ت، از چهره هاي مردمي 
خواست با استفاده از ش��بكه هاي اجتماعي مردم را 
به اهداي خون ترغيب كنند س��ال ۹۹ را در حالي به 
اتمام مي رسانيم كه همه گيري كوويد ۱۹ سبب ايجاد 
مشكالت و كاهش اهداي خون شد. همزمان تامين 
پالسماي كوويد ۱۹ نيز در دستور كار اداره كل انتقال 
خون استان تهران قرار گرفت. اما با مديريت مصرف 
خون در بيمارس��تان ها و همدلي مردم اهداي خون 
همچنان تداوم يافت و بيماران خون مورد نياز خود را 
دريافت كردند. اما موج جديد سرماي هوا و همه گيري 
كرونا ونزديك شدن به روزهاي پايان سال و تعطيالت 
پي��ش رو، كاهش ذخاي��ر خون را در پ��ي دارد. ايرج 

حريرچي معاون كل وزارت بهداشت، در حين اهداي 
خون، گفت: متاسفانه هر س��ال مردم در فصل سرما 
كمتر براي اه��داي خون مراجعه مي كنند. وي ادامه 
داد: امسال كه با همه گيري كرونا مواجه شديم، عده اي 
مبتال ش��ده اند و عده ديگري از ابتال مي ترس��ند و به 
درستي تردد خود را كم كرده اند و سبب شده است كه 
آمار اهداي خون به طرز قابل مالحظه اي كاهش يابد. 
حريرچي افزود: در زمينه اهداي پالسماي كوويد ۱۹ 
نيز تنها تعداد معدودي از شفا يافتگان اقدام كرده اند 
در حالي كه اين پالسما به درمان بيماران كمك مهمي 
مي كند واز همين جا مي خواهم به مردم بگويم: اهداي 
خون هم براي سالمتي شما هم براي سالمتي جامعه 
مفيد است. اهدا كننده خون باشيد و اين كار را به عنوان 
ي��ك نذر در نظر بگيريد تا عالوه بر كمك به همنوع و 
سالمتي خودتان كاري خداپسندانه انجام داده باشيد 
و سالمتي معنوي به دس��ت آوريد. وي همچنين از 
مس��ووالن ها، هنرمندان و ورزشكاران و هركسي كه 
از احترام، موقعيت و اعتباري در ميان مردم برخوردار 
است خواست تا اقدام عملي كنند و براي ترويج فرهنگ 
اهداي خون تصوي��ر اهداي خون خ��ود و پيام هاي 
خودشان را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك بگذارند 

تا مردم بيشتري براي اهداي خون مراجعه كنند. 

گزارش

۲۵۰ هزار دوز واكسن ديگر به زودي وارد مي شود

آغاز توليد واكسن ملي از ارديبهشت ۱۴۰۰
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