يورو
--

دالر
--

تمامسكه
 10361000تومان

شاخص بورس
1169724

يكشنبه  17اسفند 23 1399رجب  1442سال هفتم شماره  8 1893صفحه قيمت 3000:تومان Vol. 7 No. 1893 Sun. Mar 7. 2021

W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R

آيا منابع مالي بلوكه شده ايران صرف واردات دارو ميشود؟

افزايشمالياتاپراتورهابرايتوليدمحتواتوسطصداوسيما

قرعهگرانياينترنت
به نام مردمافتاد

نيـازاقتـصادايـران

صفحه 6

خريد دارو معطل
«»FATF

صفحه 7

۴۷ميليون تومان
هزينه ساليانه يك خانواده شهري

سياستهاي
تورمزا مهمترين
عامل پيدايش فقر

صفحه 8

اما و اگر بازار ملك تا شهريور سال
آينده چيست؟

مسكن 1400
در مسير مهآلود

صفحه 5

اثرات ديدار تاريخي دو رهبر ارشد ديني جهان بر اوضاع منطقه

ريزش شاخص كل بورس
تمامي ندارد

پاپ وآيتاهلل

بالتكليفيسهامداران
دربازارسرمايه
صفحه 4

در مراسمي باحضور رييس دفتر
مقام معظم رهبري و رييس ستاد
اجرايي فرمان امام(ره) اعالم شد

از بسط صلح تا رونق اقتصاد

صدور مجوز همزمان
فاز دوم و سوم
تست انساني
نخستين واكسن ايراني
صفحه 8

يادداشت2-

يادداشت1-

دورنماي بازار سرمايه تا1400

آسيب قوانين كارشناسي نشده به بدنه بازار

برخالف برخي فضاس��ازيها كه از س��وي اف��راد و جريانات
مختلف صورت ميگيرد ،چش��مانداز كلي پيش روي بورس
كشور روشن است .معموال برداش��تن اولين گام و نخستين
قدم ،مهمترين قدم است .بس��ياري از فعاالن بازار سرمايه در
انتظارند كه شخصي براي نخستين گام اقدام كند تا پس از آن
آنهانيزبهسمتعملياتيكردنايدههايشانحركتكنند.در
محسنعباسي شرايطي كه روشن است در چشمانداز پيش رو ،بازار سرمايه
كشورمان در مقايسه با ساير بازارها از ارزندگي و ويژگيهاي
مثبت فراواني برخوردار اس��ت و بدون ترديد تا موعد رس��مي انتخابات سال 1400به
وضعيتمناسبيخواهدرسيد،امابسياريازفعاالنبازارسرمايهدرانتظارشناساييكف
قيمتهادربورسهستندتابعدازمشخصشدنآنسرمايهگذاريهادراينبازارراآغاز
كنند .بسياري نيز در انتظارند تا پس از پايان نزولي شدن قيمتها در بورس و برداشتن
نخستين گامهاي س��رمايهگذاري ،فرآيند حضور در بورس را از سر بگيرند .تجربيات
برگشتهاي قبلي نشان داده كه فروش سهام در عين ارزندگي در روند نزولي طوالني
مدت و اميد به خريد در قيمتهاي پايينتر ،يكي از پرريسكترين استراتژيهاي اين
روزهامحسوبميشود.فراموشنكنيد،روندصعوديقبليبازاردراواخرسال ۹۸زماني
شروع شد كه  p.eخيلي از س��هام بازار در محدوده  ۳و  ۴قرار گرفته بود .اگر چه تصور و
باور بازار نسبت به روند صعودي بدبينانه شده است اما به نظر من ،ما شاهد انباشت تقاضا
در بازار هستيم بهطوريكه خريدها به آينده موكول شده است .هرچند مشخص است
بازار ارزنده است اما ،بسياري از سرمايهگذاران خريد را براي كف قيمت در نظر گرفتهاند
تادربرههمشخصواردبازارشوندوازاتمسفرمنفيبازاربهدورباشند.معتقدمزمانيكه
موعدبازگشتسرمايهگذاريهابهبورسآغازشد،شاهدفورانتقاضادربازارخواهيمبود
ادامهدرصفحه5
واحتماالعرضهكنندهايدربازارنخواهيميافت.

بازار ما با اين نوع از مصوبات يكش��به و كارهاي موقتي
به اين روند عادي بازنميگردد .مشكل بازار ما خدشهدار
شدن اعتماد عمومي به بازار است و اين خدشهدار شدن
اعتماد باعث خ��روج پولهاي حقيقي از بازار ميش��ود.
از سوي ديگر سياسي ش��دن بازار و بورس به عرصه براي
رقابتهاي سياسي تبديل ش��ده و از االن براي انتخابات
رياس��تجمهوري س��ال بعد بر روي بازار س��هام مانور
عليرضاتاجبر
ميدهند و متاس��فانه يك فض��اي اقتص��ادي به عرصه
سياسي تبديل ش��ده و اين زيان سهامداران است .س��هامداراني كه اعتماد خود
را از دس��ت دادند و هر روز در ه��ر قيمتي اقدام به فروش س��هام خود ميكنند و
مصوباتي مثل؛ خريد صندوقهاي درآمد ثاب��ت و يا ورود به بانكها حمايتهاي
لساني كمكي به اين بازار نميكند .به نظر بنده اين بازار تا زمان انتخابات ،همين
شكل روند فرسايشي خود را طي ميكند و اين اقدامات هم گهگاه كارشناسي شده
نيست براي نمونه؛ الزام صندوقهاي درآمد ثابت براي خريد سهام اقدام درستي
نميتواند باشد كسي كه در صندوق درآمد ثابت سرمايهگذاري ميكند صندوق
درآمد ثابت را به عنوان جايگزين سپرده بانكي ميبيند و يك حداقل سودي را از
آن انتظار دارد كما اينكه در دورههاي گذشته اين صندوقها بين  20تا  23درصد
به مردم ماهيانه سود پرداخت ميكردند .كساني كه در اين صندوق سرمايهگذاري
ميكنند از جنس افراد ريس��كگريزي هس��تند كه ب��ه جاي اينكه پ��ول را در
س��پردههاي بانكي بگذارند كه با نرخ شكست مواجه ش��وند در اين صندوقها با
سود روز ش��مار ميگذارند و آخرماه سود خود را به دس��ت ميآورند .حال اگر ما
اين صندوقها را براي ابزاري به عنوان حمايت بازار تبديل ميكنيم اوالً؛ فلس��فه
ادامه در صفحه5
وجودي يك ابزار بازار سرمايه را...

#ﻣـــﺎ_ﻣــﺎﻧـﺪﯾـﻢ

گفت و گوي وارده

پدرام پاكآيين در گفتوگو با مهر:

يارانه مطبوعات از اتالف بنزين در ترافيك كمتر است

نماين�ده مدي�ران مس�وول در هيات نظ�ارت بر
مطبوع�ات ميگوي�د در رديف حمايت از نش�ر و
مطبوعات در س�ال  ۱۴۰۰اعتبار خوبي پيشبيني
نش�ده ،كل بودجه مطبوعات به مرات�ب از هزينه
هدررف�ت بنزي�ن در ترافيك كمتر اس�ت .پدرام
پاكآيين،نمايندهمديرانمسوولدرهياتنظارت
بر مطبوعات ،نايبرييس انجم�ن قلم ،حقوقدان
و مدير رس�انهاي است كه س�الها پيش مديركل
مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
بوده اس�ت .او تاس�يس دو خبرگ�زاري (ميزان و
كتاب) ،عضويت در شوراي سردبيري روزنامههاي
ايران و جامجم و مديرمسوولي نشريه كتاب هفته
را در كارنام�ه دارد .گفتوگوي پ�درام پاكآيين،
نماين�ده مدي�ران مس�وول در هيات نظ�ارت بر
مطبوعاتباخبرگزاريمهردربارهسهمرسانههااز
بودجه ۱۴۰۰رادرادامهميخوانيد.
ب�ه نظ�ر ش�ما اعتب�ارات فرهنگ�ي كه در
اليح�ه بودج�ه  ۱۴۰۰پيشبيني ش�ده تا چه
حد پاس�خگوي اين بخ�ش و به وي�ژه حوزه

مطبوعات و رسانهها است؟
متاسفانه در رديف حمايت از نشر و مطبوعات در سال
 ۱۴۰۰اعتبار خوب��ي پيشبيني نش��ده و اين موضوع
تهديدي براي پايداري رسانهها در شرايط ناشي از ركود
تورمي و همهگيري ويروس كروناس��ت .سرانه بودجه
فرهنگ  ۱۴۰هزار تومان يعني روزانه  ۱۰۰تومان براي
هر نفر است .مسلما سهم رسانهها هم كسري كوچك از
اين مبلغ خواهد شد و اگر دقيق بررسي شود ،خواهيم
ديد كه كل بودجه مطبوعات و س��ايتها ب��ه مراتب از
هزينه هدررفت بنزين در ترافيك روزانه تهران هم كمتر
است .در واقع سهم حوزه فرهنگ نسبت به كل بودجه

از س��ال  ۹۳تا  ۹۷يك درصد بوده و در س��ال  ۹۸هفت
دهم درصد و در س��ال  ۹۹متاس��فانه به نيم درصد كل
بودجه تبديل شده اس��ت .البته تا آنجا كه اطالع دارم،
وزير ارشاد و معاونان ايش��ان تالش زيادي براي افزايش
س��هم فرهنگ از بودجه  ۱۴۰۰داشتهاند ،اما الزم است
همهمسووالنودستگاههايذيربطدستبهدستهم
بدهندوبادركشرايطاقتصاديكشوروتاثيررسانههابر
التياماينشرايط،دربودجهاينحوزهتجديدنظراساسي
كنندتاثمراتآنرادرآيندهانقالبببينند.
چرا نياز رس�انهها و مطبوعات به بودجه و در
نتيجهحمايتبيشتردراينسالوسالهايقبل
موردغفلتقرارگرفتهاست؟
عوامل متعددي در جامعه ما به هم پيوند خوردهاند و به
صورت همافزا باعث شدهاند كه مساله فرهنگ و رسانه
دربودجهريزيموردغفلتقرارگيرد.يكيازاينعوامل
نگاه مقطعي و كوتاهمدت به مطالبات عمومي اس��ت.
دولت همواره يك معضل كوتاهمدت دارد كه بايد آن را
حل كند و اين باعث ميشود كه فرهنگ و رسانه كمتر
بهعنوانيكمسالهپيوستهوبلندمدتديدهشود.
ادامهدرصفحه6
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سیاست
واكسن بركت با نمونههاي
خارجي قابل مقايسه نيست

رييسدفترمقاممعظمرهبريگفتكهواكسنبركت
باهمهآنچهكهغربيهادراينرابطهفعاليتدارند،قابل
مقايسه نيست .آيتاهلل محمدي گلپايگاني در مراسم
آيين افتتاح  ۱۰۰مدرسه جديد بركت ۳۵۰ ،مسجد و
امضاي تفاهمنامه احداث ۱۰۰۰مدرسهبركتبا اشاره
به گ��زارش جامع ،كامل و بليغ دكتر مخبر در رابطه با
فعاليتهاي گستردهاي كه اين س��تاد اجرايي دارد و
كارهاي عظيمي كه تاكنون انجام ش��ده ،به ويژه بنياد
بركت ،بيان كرد :براي من كه بسيار جالب بود شنيدن
اينگزارشوانشاءاهللبهحضرتآقاعرضخواهمكرد
آن چه را من شنيدم و آن فعاليتهاي عظيمي كه اين
ستاداجراييدارد.ويافزود:ميتوانمبگويمتقريباچراغ
خاموشدارندكارشان راانجامميدهند،بهخصوص در
مساله توليد واكس��ن طوري كه من از ايشان شنيدم،
چيزيكهدردستتكميلآنهستندوانجامميدهند،با
همهآنچهراكهغربيهاوهرجادراينرابطهفعاليتدارند،
قابلمقايسهنيست.آيتاهللمحمديگلپايگاني ادامه
داد :آنچه را كه امريكاييها به نام فايزر درس��ت كردند،
يازكشورها
تاكنونچندنفرراكشتهياجوابندادهوبرخ 
اصالازقبولاينواكسنخودداريكردندوقبولنكردند
و نكتهمهمايناستكهدرعينتحريمكههمهدرهارا
بهرويمابستند اينكارانجامشدهوامروزاينمسائلرا
ماميشنويموميبينيم.

بايدن نيز وضع اضطراري
عليه ايران را تمديدكرد

درادامهرويكردخصمانهامريكادرقبالكشورمان،كاخ
س��فيد اعالم كرد كه جو بايدن وضعيت اضطرار ملي
عليه ايران را براي يك سال ديگر تمديد كرده است .به
گزارشخبرگزارياسپوتنيك،جوبايدنرييسجمهور
امريكابامدادشنبهطينامهايخطاببهكنگرهاعالم
كرد كه وضعيت اضطرار ملي عليه ايران را كه در سال
 1995آغاز ش��ده ،از 15مارس براي يك س��ال ديگر
تمديد ميكند .بايدن در اين نامه ب��ا تكرار ادعاهاي
نخنماوساختگيامريكاعليهكشورمانآوردهاستكه
اقدامات و سياستهاي ايران همچنان تهديدي عليه
اياالتمتحدهاستوازاينرو،تحريمهاعليهاينكشور
بهمنظورمقابلهبااينتهديداتميبايستحفظشود.
بهگزارشايسنا،بيلكلينتونرييسجمهوروقتامريكا
در ماه مه  1995در راستاي پيشبرد اهداف خصمانه
اينكشورعليهجمهورياسالميايرانفرماناجرايي
 12957راصادركردكهبهموجبآن،ايرانيكتهديد
عليه امنيت ملي ،سياس��ت خارجي و اقتصاد اياالت
متحدهشناختهميشودوبرهميناساس،تحريمهايي
راباهدفاعمالفشاراقتصاديبركشورمانوضعكرد.
ازآنزمانتاكنونروسايجمهورامريكابهطورمرتب
اجراياينفرمانراتمديدكردهاند.

ديدار پاپ و آيتاهلل سيستاني
ابعاد مختلفي دارد

يك كارشناس مسائل غرب آسيا ،با بيان اينكه به نظر
ميرسدسفرپاپبهعراقازيكموضع انسانيوعادالنه
صورتگرفتهاست،اظهاركرد:اميدواريمدرپياين سفر
يكصلحعادالنهبرايمردممنطقهبهويژهعراقحاصل
شود .سيد رضا صدر الحسيني با بيان اينكه با توجه به
عالقهمندي پاپ براي س��فر به عراق و ديدار با حضرت
آيتاهللسيستاني،سفرايشان بهاينكشورازروزجمعه
آغاز ش��د ،گفت :در روز شنبه قرار اس��ت ديدار رهبر
كاتوليكهاي جهان و آيتاهلل سيستاني انجام شود و
اينديدارميتواندتاثيراتيدرابعادمختلفداشتهباشد.
اينكارشناسمسائلغربآسيا بابياناينكه دراينسفر
قراراستپاپبابرخيازگروههايمردمنهادوهمچنين
تعداديازمسيحيانوآشوريانعراقينيز ديدارورايزني
داشتهباشد،افزود:اميدواريمايشانبهاينموضوعتوجه
داشتهباشندكه اينامنيتيكهاكنون مسيحيانعراقي
باآنروبروهستندباتالشبسيارزيادمسلمانانبهويژه
شيعيانوفرماندهانجريانمقاومتحاصلشدهاست
واميدواريمپاپنسبتبهاقدامظالمانهوتروردولتيكه
توسط دولت امريكا عليه كساني كه براي حفظ امنيت
مردمعراقازجملهمسيحيانتالشبسيارزياديكردند
ازجملهسردارشهيدقاسم سليماني،ابومهديالمهندس
وهمراهانايشانصورتگرفته،اظهارنظرقاطعيانجام
دهندتامسلمانانبتوانندازايناظهارنظرباالترينمقام
كليسا در جهان مسيحيت براي ايجاد صلح و ثبات در
منطقهغربآسيااستفادهكنند.

اروپا به خود فرصت دوباره داد

سفير و نماينده دايم كش��ورمان نزد سازمانهاي
بينالمللي در وين ،در پاسخ به سوال خبرنگاران در
مورد بيانيه سه كشور اروپايي راجع به دليل توقف
فرايندقطعنامهدرشورايحكام،گفت:سهكشوردر
واقع ،به خودشان يك فرصت ديگري دادهاند تا در
پرتو بياقدامي و عدم پايبندي به تعهداتشان تحت
برجام از يكسو ،و عدم تخريب فضاي ديپلماسي و
همكاري ايران و آژانس از س��وي ديگر ،به تكاليف
خود عمل كنند .غريبآبادي گفت :سه كشور ادعا
كردهاند با اين اقدام خود فرصت ديگري به ايران و
آژانس دادند تا به كار خود در مورد برخي موضوعات
ادامه دهند و حق خود را براي درخواس��ت جلسه
فوقالعاده ش��وراي حكام در ه��ر زماني محفوظ
ميدارند .بايد بگويم كه س��ه كش��ور در واقع ،به
خودش��ان يك فرصت ديگري دادهان��د تا در پرتو
بياقداميوعدمپايبنديبهتعهداتشانتحتبرجام
ازيكسو،وعدمتخريبفضايديپلماسيوهمكاري
ايران و آژانس از سوي ديگر ،به تكاليف خود عمل
كنند .غريبآب��ادي افزود :توقف فرآيند قطعنامه،
نتيجه ديپلماس��ي و مقاومت فع��ال و همچنين
پيشرفتهاي چشمگير در حوزه هستهاي در پرتو
قانون اخير مجلس شوراي اسالمي است.
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اقتصادکالن

ايـران

اثرات ديدار تاريخي دو رهبر ارشد ديني جهان بر اوضاع منطقه

پاپ وآيتاهلل از بسط صلح تا رونق اقتصاد

امروز قرار است پاپ فرانسيس رهبر كاتوليكهاي جهان
دركليساي«سيدهالنجاه»بغدادكهچندسالپيششاهد
قتل عام شماري از مسيحيان بر اثر حمله تروريستي بود،
مراسمي را برگزار كند.
بيترديد تمامي حاشيه و متن سفر رهبر كاتوليكهاي
جهان به عراق چه در قالب مالقاتهايي كه انجام داده و
چه شخصيتهايي كه كال آنها را ناديده گرفته ،زير سايه
مالقات  45دقيقهاي ديروزش با آيتاهلل سيستاني قرار
گرفتهواينمالقاتتامدتهابحثروزرسانههاباقيمانده
يا حداقل يكي از ارجاعهاي تحليلگران به آن خواهد ماند.
به بياني واضحتر اگر اولين و تنها س��فر رهبر كليس��اي
كاتوليك جهان به عراق يك رخ��داد بينظير در تاريخ
نوين عراق محسوب ميشود ،مالقات او در نجف اشرف
با آيتاهلل سيس��تاني اوج و قله اين مالقات اس��ت كه با
فاصله زيادي همه برنامههاي ديگر را تحتالشعاع خود
داده است.
نشس��ت دو رهبر ديني جهان در عراق��ي كه دهههاي
متمادي است با مشكالت امنيتي ،سياسي و اقتصادي
دست به گريبان بوده و تا مدتي قبلتر در آستانه سقوط
به دره جن��گ مذهبي و دين��ي قرار داش��ت ،ميتواند
حداقل براي مدت كوتاهي اين دردها را براي مردم عراق
تحملپذيرتر كند و در خوش��بينانهترين شكل ممكن
ميتواند به مردم ع��راق و به تبع آن م��ردم منطقه اين
اميدواري را بدهد كه عراق از شرايط فعلي خود به عنوان
يكي از مهمترين كانونه��اي ناامني ،بيثباتي و صحنه
تقابل قدرتهاي منطقهاي و جهاني خارج شود.
بههرشكلسفر«جورجماريو»(پاپفرانسيس) 84ساله
به نجف اش��رف و حضور در خانه محقر آيتاهلل العظمي
سيستاني  91س��اله بار ديگر اميدواري را در ميان مردم
عراق كه س��اليان درازي است با اين واژه چندان مانوس
نيستند ،زنده كرده است.
اين اميدواري صرفا به شرايط امنيتي و سياسي مربوط
نميش��ود بلكه حضور پاپ به عن��وان رهبر مذهبي 60

درصد از مردم جهان و آيتاهلل سيس��تاني كه دستكم
 200ميليون مسلمان از وي حرف شنوي دارند ،ميتواند
در كنار بس��ياري از دس��تاوردهاي ،امنيتي ،اجتماعي،
سياسي ،ديني و انساني باعث فراهم شدن بهبود نسبي
شرايط اقتصادي عراق هم بشود.
سفر پاپ به منطقه «اور» و نام برده شدن از اين منطقه به
عنوان مهد پيامبران و اديان ب ه طور حتم در آينده و بعد از
فرو نشستن توفان ويروس كرونا ،ميتواند ظرفيت بسيار
بزرگ اقتصادي و گردشگري را براي آن به وجود آورده و
آن را به يكي از مراكز مهم گردشگري مذهبي مسيحيان
در جهان سواي بقيه اديان آسماني تبديل كند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي حضور پاپ در اين منطقه
فراموششدهازاستانذيقارعراقميتواندعصرجديدي
را براي اين بخش از عراق كه يكي از محرومترين مناطق
اينكشوربهشمارميرود،رقمزدهوافقهايوسيعيرادر
چاچوب گسترش بسترهاي مشترك تعامل بين اديان از
يك سو و همكاريهاي بشري در راستاي حضور در مراكز

باستاني  -ديني به روي عراق بگشايد.
افقهايي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي ب ه طور حتم
در بعد گردش��گري بسياري از اقش��ار دينگراي جهان
را به س��وي اين منطقه جلب ك��رده و به تبع خود باعث
رونق اقتصادي آن و كش��يده ش��دن پاي شركتهاي
سرمايهگذاري را هم به سوي عراق كه تجربه قابل توجهي
هم در خدمترس��اني در بخش گردشگري ديني دارد،
بگشايد .از ديدگاه برخي ديگر از كارشناسان ،سفر پاپ به
عراقبههمگانثابتكردكهجهانمسيحيتنيزازجايگاه
آيتاهللسيستانيونقشغيرقابلانكارشدرتاثيرگذاري
بر روند سياس��ي و اجتماعي اين كشور و منطقه آگاهي
كامل داشته و به آن اذعان دارد.
در مقابل رويكرد اعتدالگرايانه آيتاهلل سيستاني و نقش
ايشان در حمايت از مسيحيان عراق هم از نگاه واتيكان
دور نمانده است و گرچه روابط بين حوزه علميه نجف و
واتيكان به سالها پيشتر بازميگردد و نماد آن در ارسال
پيام تس��ليت به مناس��بت مرگ پاپ ژان پل دوم رهبر

اسبق كاتوليكهاي جهان نمود پيدا كرده بود ،اما مواضع
چند سال گذشته آيتاهلل سيس��تاني به ويژه در دفاع از
مسيحيان عليه اقدامات وحشيگرايانه داعش اين روابط
را بيش از پيش تقويت كرده است.
در اينكه امنيت و ثبات در عراق ،منطقه و جهان دغدغه
رهبران ارشد ديني جهان است ،ش��كي وجود ندارد در
همين چارچوب پاپ در نشس��تهاي خود با مسووالن
سياس��ي عراق خواستار تبديل شدن كشورشان به پلي
براي بسط صلح و آرامش در منطقه شد ،امري كه ظاهرا
در گفتوگويش با آيتاهلل سيستاني نيز مورد بحث قرار
گرفته و بر آن تاكيد ش��د .به استناد بيانيه دفتر آيتاهلل
سيستاني ،مرجع عالي جهان تشيع در اين ديدار خطاب
به مهمان مس��يحي خود به رنجهاي بسياري انسانها
در س��رزمينهاي گوناگ��ون و ظلم و س��ركوب و فقر و
س��ركوبهاي ديني و فكري و محروميت از آزاديهاي
معمول و نبود عدال��ت اجتماعي به خصوص در منطقه
خاورميانه كه همچنان دس��تخوش جنگ و خشونت و
تحريمهاي اقتصادي و آوارگيهاي اجباري است ،اشاره
كرد و در مورد آن سخن گفتند.
بيترديدحضورپاپدرعراقميتواندشتابدهندهبسيار
خوبي براي پيشبرد عراق به س��وي بازگشت به جايگاه
واقع��ياش در ابعاد مختلف داخل��ي ،منطقهاي و حتي
جهاني محسوب شود .اين حضور ميتواند به عراق براي
بازگشتبهجايگاهيكهدرتمدنبشريتداشتهتاجايگاه
جغرافيايوژئوپلتيكشبهعنوانيكيازحلقههاياتصال
بين كشورهاي پيرامون و نيز موقعيتش به عنوان كليد
جنگ و صلح در منطقه كمك شاياني بكند.
اما به ش��رط آنكه مسووالن اين كش��ور كه برخي از آنها
متاسفانه كارآمدي خود را صرفا در ابعاد منفعتطلبانه به
همگان ثابت كردهاند بتوانند قدر موقعيتهاي به دست
آمده را بدانند و مردم اين كش��ور اجازه ندهند برخي از
رويكردهاي منفعتطلبانه همانند گذشته فرصتها را
برايشان به تهديد تبديل كنند.

رييسجمهور:

سفر به شهرهاي قرمز و نارنجي ممنوع است

رييسجمهور گفت :االن كه شرايط را ميبينيم جز
يك استان كه به دليل همجواري با كشور ديگري و
رفتوآمدها به آن گرفتار ويروس جهشيافته شده،
ساير استانهاي كش��ور وضعيت و شرايطي نسبتا
خوبي دارند .حجتاالس�لام و المس��لمين حس��ن
روحاني در جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا گفت:
در طول اين مدت از يك س��ال و چند هفته گذشته
تا امروز جلس��ات س��تاد را بدون تعطيلي داشتهايم
و مصوبات هم داش��تهايم و براي دو هفته آينده هم
جلس��ات را خواهيم داش��ت .وي افزود :اميدواريم
قدم به قدم به سمت مهار اين ويروس برويم .شرايط
كش��ور جايي كه مراعات ميشود بايد تشكر كنيم و
جايي كه مراعات نميشود بايد بگوييم و گله كنيم.
االن كه شرايط را ميبينيم جز يك استان كه به دليل
همجواري با كشور ديگري و رفتوآمدها به آن گرفتار
ويروس جهشيافته شده ،س��اير استانهاي كشور
وضعيت و شرايطي نسبتا خوب دارند .روحاني تاكيد
كرد :البته كمي هم براي استان چهارمحال و بختياري
نگرانيهايي داريم .ما االن با دو ويژگي مواجهيم .يكي
اس��فند پر جنبوجوش كه در اين ماه هميشه تردد

مردم بيشتر ميشود و اين
سبب فعاليت بيشتر آنان
ميش��ود و اي��ن يعني ما
در شرايط خاصي با ساير
ماهها قرار داريم .همچنين
كه دو هفته اول فروردين
هم خاص است و تردد زياد
ميش��ود .رييسجمهور
با بيان اينك��ه براي مردم
س��خت است كه امسال به س��فر نروند ،گفت :مردم
بدانند اين خواهش و نكتهاي كه مطرح ميشود براي
سالمت آنان اس��ت و نه چيز ديگر .نرفتن سفر بهتر
از رفتن است.
حاال اگر كس��اني اصرار دارن��د كه س��فر بروند و يا
برايش��ان واجب اس��ت بايد خيلي مراقب رعايت
پروتكلهاي بهداشتي باشند .وي افزود :ما نميتوانيم
به مردم بگوييم كه ش��ب عيد خريد نرويد اما از آنان
ميخواهيم كه پروتكلهاي بهداشتي را رعايت كنند
و در شلوغي و ازدحام وارد نشوند ،حاال اگر جايي پنج
درصد ارزانتر اس��ت نميارزد كه به قيمت سالمتي

به آنج��ا برويم .همچنين
تا جايي كه ممكن اس��ت
از خري��د اينترنت��ي بايد
اس��تفاده كرد .روحاني با
تاكيد بر اينكه سفر براي
ش��هرهاي قرمز و نارنجي
ممنوع است ،گفت :طبق
تصميم وزارت بهداشت و
ستاد ملي كرونا ،هيچكس
براي سفر به اين ش��هرها برنامهريزي نكند .نيروي
انتظامي هم به اي��ن مقررات و اجراي آن توجه دارد.
بنابراين جز شهرهاي قرمز و نارنجي براي ساير شهرها
هم بايد رعايت پروتكلهاي بهداشتي در جريان سفر
انجام شود .رييسجمهور با يادآوري اينكه ميدانيم
ب��ار رواني خاصي براي مردم دارد كه يكي دو س��ال
خانهنشين شوند ،گفت :فشارهاي زيادي براي برخي
كسبوكارها كه تعطيل شدند هم وجود دارد .وي با
اشاره به ميزان تابآوري نظام سالمت ،تصريح كرد:
يك شهري  ۱۰بيمارستان و چند هزار تخت دارد ،به
هر حال از نظر تخت محدوديتهايي داريم .تختاي

سي يو محدوديتهاي بيشتري دارد .نيروي انساني
كه مراقبتها را انجام ميدهد اين نيروي ماهر تواني
دارد يك شيفت ميتواند كار كند نميشود ما بگوييم
اين نيرو دو شيفت بدون مرخصي در روز كار كند .اين
شدني نيست .روحاني ادامه داد :توان نظام سالمت
محدود اس��ت كه اين توان را بايد مدنظر قرار دهيم
خود مردم هم اين مس��اله مهم را مدنظر قرار دهند.
زماني اس��ت كه در صدهزار نفر جمعيت ،تست يك
نفر يا دو نفر مثبت ميشود كه ميگوييم يك نفر و دو
نفر قابل تحمل است يا در يك ميليون جمعيت شهر
ميش��ود  ۱۰تا  ۲۰نفر .البته بايد در نظر بگيريم اين
 ۱۰نفر وقتي به بيمارس��تان مراجعه ميكنند ،بايد
اين تعداد را ض��ربدر روزها كنيم ،وقتي ميگوييم
 ۱۰نفر در واقع  ۱۴۰نفر تخت ،بايد حس��اب كنيم.
رييسجمهور با بيان اينكه  ۱۰تا  ۲۰نفر در ميليون،
در حد توان نظام سالمت است ،يادآور شد :اما اگر اين
عدد باال رفت و  ۴۰نفر شد يعني اگر اين  ۴۰نفر ۱۰
روز هم در بيمارستان بستري باشد  ۴۰۰تخت اشغال
ميش��ود بنابراين كامال بايد اين سيستم را مراعات
كنيم چرا كه توان نظام پزشكي ما محدود است.

گام جديد براي همسان سازي حقوق بازنشستگان برداشته شد

دهمينروزازبررسياليحهبودجهسال 1400درمجلس
شوراياسالميپشتسرگذاشتهشدونمايندگانبخش
مهمي از تمركز خود را بر بررسي همسانسازي حقوق
بازنشستگانتاميناجتماعيوبدهيدولتبهاينسازمان
گذاش��تند ،هرچند آنچه كه جنجالآفرين ش��د ،طرح
مجلسدررابطهبااينترنتبود،طرحيكهبهنظرميرسد
با وجود مخالفتهاي دولت همچنان در مجلس هوادار
زياديدارد.ماجرايگرانشدناينترنتازچندهفتهقبل
مطرحشدهبودونهمجلسونهدولتزيربارآننميرفتند
و در واقع يكديگر را متهم ميكردن��د كه به دنبال گران
كردن تعرفهها هستند .به دنبال اين گمانهزنيها ،در ابتدا
تعدادي از نمايندگان مجلس اعالم كردند كه اين دولت
بودهكهقصدافزايشقيمتنتراداشتهونمايندگانباآن
مخالفهستند .از سويديگروزيرارتباطاتاعالمكردكه
مصوباتمجلسخطرافزايشقيمترابهوجودميآوردو
ايندولتاستكهباچنينمصوبهايمخالفتخواهدكرد.
بحثدررابطهباگرانياينترنتدرابتداياسفندماهمطرح
شدومحسندهنوييكيازنمايندگانمجلساعالمكرد
كهپيشنهاددولتنتيجهايجزگرانينتنخواهدداشتو
مجلس ضمن مخالفت با آن ،افزايش ماليات در اين حوزه
را در بخش ديگري دنبال ميكند .او گفته بود :دولتيها
حتياشارهكردهبودندكهاينكهوقتيقراراست ۱۰درصد
مالياتاخذشوديعنيهمانافزايشقيمتاينترنت؛جواب
مابهآنهاايناستكهخيرآقايان!قرارنيستازجيبمردم
مالياتاخذشودبلكهقراراستسهمسفرهشماكمشودو
آن پولي كه در پستوها ميبرديد و خرج ميكرديد و براي
ط خلوتتان بود قرار است آن پول از شما اخذ شود و
حيا 
قرار نيس��ت پول دوبارهاي از مردم بگيريم بلكه پولي كه
چندين سال اس��ت از مردم ميگيريد و در بودجه پنهان
ميكنيدراقراراستبهعنوانمالياتبگيريم.ويدربخش
ديگري از س��خنانش يادآور شد :اص ً
ال قرار نيست پولي از
مردم و جيب آنها درياف��ت كنيم و حتي اين موضوع كه
مطرح شد در مصوبه قبلي تلفيق بوده و در رفت و برگشت

اليحهبادولتحذفشدهاستكهصبحدرصحنمجلس
اينموضوعمطرحشدونهايتاًاينموضوعنهدركميسيون
تلفيق و نه در اليحه دولت دستخوش تغيير شود و عين
مصوبهراآقاياميرآباديدر صحن قرائتكردوبه تصويب
وكالي ملت رس��يد و مذاكرات آن نيز موجود است .طي
اينمصوبهنيزعنوانشدهبههيچعنواندولتاجازهندارد
تعرفه اينترنت را افزايش دهد .به دنبال اين اظهارنظرها
بود كه جواد آذري جهرمي به طرح نمايندگان پاسخ داد
و گفت :اگ��ر ميخواهيم اجازه افزايش قيمت اينترنت را
بدهيم ،همان موقعي كه دوبراب��ر افزايش دادند و دولت
مصوبه محكمي براي برگشت قيمت داد ،اجازه ميداديم.
حرفهايي ميزنند كه نادرس��ت است ،اگر دولت دنبال
گران كردن اينترنت بود كه ديگر نيازي به مصوبه مجلس
نبود ،ما خودمان اختيار داريم و ميتوانستيم گران كنيم.
دوسهماهقبلهمسهامداراناپراتورهاقيمتراباالبردندو
دولتمحكمايستادومصوبهقاطعيبهوزارتارتباطاتداد
تااينقيمتهابرگرددوبرگشت.پسازردوبدلشدناين
پيامها ،سرانجام مجلس در جريان بررسي بودجه مصوبه
نهايي خود را اعالم كرد .نمايندگان مجلس در مصوبهاي
مقرر كردند  ١٠درصد افزايش حق االمتياز و حق السهم
دولت از كارور (اپراتور)هاي ارايهدهنده خدمات مخابراتي
صرفسازمانتنظيممقرراتصوتوتصويرفراگير(ساترا)
و مقابله با تهديدات اينترنت ماهوارهاي ش��ود .در بخش
ديگريازاينمصوبهآمده:مسووليتصدورمجوزوتنظيم
مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن ،منحصراًبر
عهدهسازمانتنظيممقرراتصوتوتصويرفراگير(ساترا)
سازمان صدا و سيما است و متناسب با توسعه زيرساخت
اينترنتثابتپرسرعت،سازمانصداوسيماموظفبهارايه
محتواي توليدي خود در اين بستر است.
 89هزار ميليارد بدهي به تامين اجتماعي
موضوعديگريكهبخشمهميازتمركزمجلسدربررسي
بودجه را به خود اختصاص داد ،موضوع همس��ان سازي

حقوقها و بدهي دولت به س��ازمان تامين اجتماعي بود.
بهمنظورمتناسبسازيحقوقبازنشستگانومستمري
بگيران ،پرداخت به صندوقهاي بازنشستگي ،رد بخشي
ازبدهيدولتبهسازمانتأميناجتماعيوسازمانتامين
اجتماعي نيروهاي مسلح ،تأمين بخشي از پاداش پايان
خدمتكاركناندستگاههاياجرايي،رتبهبنديمعلمان،
اعمال م��درك تحصيلي معلم��ان و پرداخت مطالبات
معلمان مامور به مدارس خارج از كش��ور ،تأمين بخشي
از مطالبات ايثارگران (موضوع بند (الف) ماده ( )۱قانون
جامع خدمات رساني به ايثارگران) ،بيمههاي تكميلي،
تأمي��ن پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي ش��هدا و
ايثارگرانبازنشستهمشمولقانونحالتاشتغال(موضوع
تبصرهماده()۳۸قانونجامعخدماترسانيبهايثارگران)،
اجرايقانونتسريكاركنانزندانها،متناسبسازيحقوق
شهداي بازنشسته ،همسانسازي حقوق اعضاي هيأت
علمي ،مطالبات قان��ون حمايت از حقوق معلوالن ،نظام
تأمين اجتماعي فراگير و متمركز ،تأمين مطالبات سهم
قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بس��يجيان
و اج��راي موضوع جواني جمعيت و حماي��ت از خانواده،
تامينحداقلمسكنومعيشتوبيمهزنانمعسروزناني
كه از حمايت خانواده ،ارث مكفي و شغل مناسب محروم
هستند به دولت اجازه داده ميشود تا سقف يك ميليون
و پانصد هزار ميلي��ارد ()۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ريال از محل ارايه حقاالمتياز ،واگذاري س��هام و حقوق
مالكانه ،واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
و طرحهاي سرمايهگذاري متعلق به دولت و شركتهاي
دولتيوهمچنينواگذاري اموالوداراييهايغيرمنقول
مازاد تأمين كند .معادل هش��تصد و نود ه��زار ميليارد
( )۸۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ريال از محل اين واگذاريها
جهتردبدهيدولتبهسازمانتاميناجتماعياختصاص
ميياب��د .پرداخته��ا از محل اين بند ب��ه صندوقهاي
بازنشستگي در چارچوب قوانين و مقررات انجام ميشود
و پس از كسر مطالبات صندوقها از دولت و نيز تعهدات

دولتبهآنهابهعنوانمطالبهدولتازاينصندوقهاقلمداد
ميگردد .حكم تبصره ( )۳ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم
توسعه جمهوري اس�لامي ايران در خصوص ذينفعان
اين بند مجري است .نحوه بررسي بودجه و پيشنهادات
نمايندگان در جلس��ه روز گذش��ته نيز ب��ا انتقاد برخي
نمايندگان مواجه ش��د .عباس گ��ودرزي نماينده مردم
بروجرد در مجلس در تذكري در اين زمينه بيان كرد :در
جريان بررسي پيشنهادات نمايندگان تذكري داشتم كه
رييس جلسه اجازه طرح آن را نداد ضمن رعايت احترام
هياترييسهبايدگفتكهشرعوقانوناجازهنميدهدكه
برخالفآييننامهعملشود.هياترييسهسوگنديادكرده
وبايدآييننامهرارعايتكند.مجلسنبايدسليقهاياداره
شودبهتراستدرجلسهغيرعلنيتفاهميميانهمكاران
و اعضاي هيات رييس��ه برقرار ش��ود تا از به وجود آمدن
اختالفجلوگيريبهعملآيد.نقديكهدوستانچندروز
گذشتهنسبتبهكلمجلسداشتندراقبولنداريموبايد
يزادههاشمينايبرييسمجلس
اختالفاتحلشود.قاض 
كهرياستجلسهعلنيرابرعهدهداشت،درپاسخبهتذكر
وي گفت :براس��اس ماده  ۱۹۶آييننامه داخلي مجلس
اخطار و تذكر پس از رأيگيري درباره موضوع رأيگيري
پذيرفته نميشود و مصوبات مجلس قابل اصالح و تغيير
نيست.مجلسيازدهممجلسخوبوصميميويكدستي
استواختالفنظريوجودنداردوبحثكارشناسيدرباره
موضوعات طبيعي است .عليرغم اينكه بررسي بودجه
طوالني اس��ت اما هر زمان كه نمايندگان اصرار به طرح
اخطار يا پيشنهاد داشتند به آنها اجازه داده شد .در حدود
دوهفتهباقيماندهتاپايانسال،مجلسبررسيهايخود
براي به نتيجه رسيدن اليحه بودجه را ادامه خواهد داد و با
توجه به اينكه اختالفات ميان دو قوه همچنان ادامه دارد،
مشخص نيست كه آيا در روزهاي باقي مانده زمان كافي
براي نتيجه رساندن قانون بودجه  1400وجود دارد يا باز
هم صحبت از بودج��ه چند دوازدهمي در روزهاي آينده
مطرحخواهدشد.

لزوم شناسايي تاثيركرونا
بر برنامه هفتم توسعه

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به وظيفه
اين سازمان در بررسي ابعاد همهجانبه بيماري كرونا
بربخشهايمختلفاقتصاديبرلزومشناسايياثرات
اين بيماري بر تدوين برنامه هفتم توسعه تأكيد كرد.
محمدباقرنوبختافزود:هدفازبرگزارياينهمايش،
مطالعه اثرات پاندومي ويروس كوويد ۱۹در سال آتي
ب ه عالوه اثرات بهداشتي و درماني ،اثرات اقتصادي و
پيامدهاي اجتماعي است تا بتوان از رهيافت به دست
آمده و از مطالعات انجام شده ،در برنامهريزي مدون
سال آينده و همچنين در تدوين برنامه توسعه هفتم
كش��ور بهره گرفت .رييس س��ازمان برنامه و بودجه
اضافه كرد :بيش از  ۱۱۷ميليون نفر در جهان به اين
ويروس مبتال شدند و متاسفانه دو ميليون و ششصد
هزارنفرقربانياينبيماريشدهاندوكشورمانيزباآثار
همهجانبه اين ويروس درگير شد و آثار گسترده آن
در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي و در همه شؤونات
زندگي مردم زيانبار بود .وي اظهار داشت :هرچند با
كشف واكسنهايي در جهان به ويژه در ايران ،بارقهاي
از اميد براي رفع مش��كالت به وجود آمد ،اما سازمان
برنامه و بودجه در راستاي مسووليت راهبردي رصد
توسعه كشور وظيفه دارد همه ابعاد اين پاندومي را از
لحاظ اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي بهداشتي درماني
بررسي كند تا در سال آينده مورد استفاده مسووالن
قراربگيرد.معاونرييسجمهورياضافهكرد:سازمان
برنامه و بودجه نياز دارد كه پاسخهاي مكفي داشته
باشد كه جهان با كرونا ،براي آينده چه وضع و شكلي
خواهد داش��ت ،وضعيت سال آينده چه خواهد بود و
سالهاي بعد چگونه .از اين منظر براي سازمان بسيار
پراهميت است تا بتواند متناسب با آن در برنامه هفتم
توسعه،تمهيداتيبيانديشد،برنامهايكهبايدمقدمات
آن برقرار شود و يكي از مقدمات اين است كه تأثيرات
ماندگارهمهگيريكرونابرابعادمختلفتوسعهبررسي
شود .نوبخت در ادامه از همه افرادي كه از سال گذشته
نسبت به درمان ،پيشگيري و پشتيباني براي از بين
بردن وكنترل اين ويروس در كشور تالش كردند ،به
ويژه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،وزير
بهداشت و همكارانشان در كادر درمان سراسر كشور،
بسيجيان و دانشمنداني كه در كشف وتوليد واكسن
نقش داشتند تشكر و قدرداني كرد .وي ابراز اميدواري
كرد كه به زودي با غلبه بر اين مشكل مردم بتوانند به
روال عادي زندگي در كشور برگردند.

احكام همسانسازي حقوق
بازنشستگان بهزودي صادر ميشود

مديرعاملسازمانتاميناجتماعيضمنبياناينكهبا
نظر مثبت دولت و مجلس مقرر شده ۹۰هزار ميليارد
تومان در قال��ب بند واو تبص��ره  ۲بودجه  ۱۴۰۰به
سازمان پرداخت شود بابت رد ديون دولت به ماست
گفت :محاسبات مرحله دوم همسانسازي حقوقها
و تدوين فرمولها در كانون بازنشستگي در جريان
است تا طي چندروز آينده اعمال و مرحله دوم را اجرا
كنيم .مصطفي س��االري در نشستي خبري با بيان
اينكه در مردادماه جاري به پشتوانه  ۳۲هزار ميليارد
تومان وصول مطالبات از دولت متناسبسازي را اجرا
و احكام جدي��د صادر ش��دند و پرداختيها صورت
گرفت گفت :افزايش ما نسبت به اسفند ۹۸حدود۴۹
درصد بود .البته در مهرماه صندوقهاي بازنشستگي
ديگر افزايش دوباره حقوق داشتند كه اعتراضاتي را
به دنبال داش��ت و فاصله ايجاد كرد و نياز بود دوباره
پيگيري كنيم تا متناسبسازي مرحله دوم را انجام
دهيم.ويادامهداد:دقايقپيشازمجلسپيگيربودم
و نتيجه اين بود كه با نظر مثبت دولت و مجلس ۹۰
هزار ميليارد تومان در قالب بند واو تبصره  ۲بودجه
 ۱۴۰۰پرداخت شود كه در صحن هم راي گرفته كه
بابت رد ديون دولت به ماست .محاسبات مرحله دوم
و تدوين فرمولها در كانون بازنشستگي در جريان
است تا طي چندروز آينده اعمال و مرحله دوم را اجرا
كنيم .اگر مقدمات طي چن��دروز آينده زمان ببرد،
حتما علي الحساب پرداختي در اسفند بابت مرحله
دوم داريم تا كارهاي نرم افزاري و ساير اقدامات انجام
شودوهمهاينهاظرفچندروزانجامميشود .ساالري
دربارهاينكهآيابازنشستگان ۹۹شاملمتناسبسازي
مرحلهدومميشوند؟گفت:طبقفرمول،برايمرحله
اول چون در سال ۹۹بوديم،كسانيكه تا آخر سال۹۸
بازنشستهميشدندراشاملميشدامادرسال۱۴۰۰
بازنشستگان ۹۹هم براي مرحله دوم متناسبسازي
شامل ميشوند و دغدغه نداشته باشند .ساالري در
ادامه در پاس��خ به اينكه چه ميزان از اعتبار مصوب
بابت رد ديون دولت به تامي��ن اجتماعي مربوط به
متناسبسازي حقوق بازنشستگان است گفت۹۰ :
هزار ميليارد توم��ان بابت رد ديون و پرداخت بدهي
دولت به تأمين اجتماعي به تصويب رسيده و از لحاظ
مالي اين امكان را فراهم ميكند كه بتوانيم بخشي از
اين اعتبار را براي همسانسازي حقوق بازنشستگان
هزينه كنيم .وي پيرامون پيشنهاد تأمين اجتماعي
براي افزايش دس��تمزد  ۱۴۰۰عنوان كرد :مرجع
تصميمگير در اين خصوص شوراي عالي كار است
و س��ازمان تأمين اجتماعي حت��ي در آن عضويت
ندارد به همي��ن دليل نميتواني��م ميزان دقيقي
را پيشبين��ي و اعالم كنيم .اما ب��ا توجه به ميزان
تورم و همچنين سبد هزينه خانوار بايد افزايشها
مشخص شود كه اقدامي است سهجانبه كه درآن
تصميمگيري ميشود و قطعاً مصالح كلي جامعه
كارگري مدنظر قرار ميگيرد .وي همچنين درباره
واگذاري دو درصد س��هام شس��تا به بازنشستگان
گفت :واگذاري  2درصد سهام شستا اعالم شده بود
و مصوبه هيات امنا را ه��م اخذ كردند و به معاونت
حقوقي رياستجمهوري ارجاع شده تا نظر بدهند
زيرا مباحث حقوقي درباره آن مطرح است .اين امر
مراحلش را در وزارتخانه طيكردهو اگر منع حقوقي
نداشته باشد وزير تمايل دارد اين كار انجام شود.

خبر
كاهش سود بين بانكي
عامل تورم است

در حالي كه بانك مركزي هدف خود را رس��اندن نرخ
سود بين بانكي حول ميانگين داالن نرخ سود قرار داده
و رييس كل اين بانك از كاهش اين نرخ به ۱۹.۷درصد
خبر داده است ،كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اين
امر به صالح اقتصاد كالن و بازارهاي مالي نيست زيرا
تورم را تشديد ميكند .به گزارش ايسنا ،نرخ بهره در
بازار بين بانكي يكي از انواع نرخهاي بهره در بازار پول
است كه به نرخهاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت
ميدهد و در واقع اين نرخ ،قيمت ذخاير بانكهاست
و زماني كه آنه��ا در پايان دوره مالي كوتاهمدت اعم از
روزانه يا هفتگي ،دچار كسري ذخاير ميشوند ،از ساير
بانكها در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض
ميكنند .بنابراين ،نرخي كه بانكها در اين شرايط به
ذخاير يا پايه پولي دسترسي پيدا ميكنند ،نرخ بهره
بين بانكي اس��ت كه آمارها نشان ميدهد اين نرخ در
ماههاي خرداد ،مرداد ،ش��هريور و مهر به ترتيب ،۱۰
 ۱۷ ،۱۴.۸و  ۲۰درصد بوده است.
رييس كل بانك مركزي چندي پيش بيان كرد كه اين
بانك قصد دارد تا نرخ بهره بين بانكي را به  ۱۸تا ۱۸.۵
درصد برساند.
درهمينراستا،روزگذشتههمتياعالمكردبااقداماتي
كه بانك مرك��زي در مديريت بي��ن بانكي خصوصا
استفاده از عمليات ريپو انجام داد ،ميانگين نرخ سود
بين بانكي به  ۱۹.۷درصد كاهش يافت كه اين بانك
براي پرهيز از افزايش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت
بر محدوديت رشد ترازنامه بانكها است.
ايندرحالياستكهكارشناساناقتصاديمعتقدندكه
اولويت بانك مركزي بايد كنترل و مهار تورم باشد و تا
زماني كه تورم كاهش پيدا نكرده به سمت كاهش نرخ
بهره بين بانكي نرود زيرا اين امر موجب تورم ميشود.
در اين زمينه ،كامران ندري يك كارشناس اقتصادي
معتقد است كه بانك مركزي نبايد اجازه دهد نرخ سود
بين بانكي كاهش يابد زيرا اثرات تورمي شديدي دارد و
اگرنرخبهرهبينبانكيخيليكاهشپيداكند،موجب
كاهش سود سپردههاي بانكي ميشود اما بانكها به
دليل قدرت انحصاري خود ،نرخ س��ود تسهيالت را
پايين نميآورند زيرا با باال بودن نرخ بهره تس��هيالت
ميتوانند زيانهاي خود را جبران كنند .نفع كاهش
نرخ بهره بانكي به همه بازارها و فعاالن بازار ميرسد و
ضرر آن به كل كشور؛ چرا كه موجب خلق پول و ايجاد
تورمخواهدشد.كامرانندريكارشناسبانكيبااشاره
بهكاهشنرخبهرهبينبانكيگفت:دريكمقطعكوتاه
كهبهچندهفتههمنرسيد،نرخبهرهبينبانكيباالتراز
حدتعيينشدهبانكمركزيرسيدوسپسدرمحدود
 19تا  20درصد ثابت مانده است.فشارهايي بر بانك
مركزي وجود دارد ام��ا بهطور كلي بانك مركزي هم
فعال تمايلي به افزايش نرخ بهره بانكي ندارد؛ اين نرخ
قيمتياستكهبانكهابابتتامينكسريذخايرشان
پرداخت ميكنن��د به همين منظ��ور بانكها هم از
كاهش آن خرسند ميشوند .اين كارشناس صنعت
بانكداري اظهار كرد :از آنجايي كه بانكها هم خواهان
سرمايهگذاريارزانقيمتهستند،آنهاهمفشارهايي
بر بانك مرك��زي وارد ميكنند تا نرخ بهره بين بانكي
كاهش يابد يا ثابت بماند .ندري در پاسخ به اين سوال
كه كاهش نرخ بهره بين بانكي چه تاثيري بر بازارهاي
موازيدارد،گفت:قطعاباكاهشايننرخ،هزينهتامين
ذخايرومنابعبرايبانكهاهمكمميشود؛بنابراينهر
نوعسرمايهگذاريجذابخواهدشدوبانكهاباقدرت
خلق پول به حوزه خريد سهام ،خريد امالك و  ....وارد
ميشوند.كاهش نرخ بهره موجب رشد تقاضا در همه
بازارها ميشود و شايد اولين تاثير اين اقدام را در بورس
شاهد باش��يم ،بعد از آن هم ديگر بازارها و نهايتا كل
اقتص��اد از اين اقدام تاثير خواهند گرفت .نفع كاهش
نرخ بهره بانكي به همه بازارها و فعاالن بازار ميرسد و
ضرر آن به كل كشور؛ چرا كه موجب خلق پول و ايجاد
تورم خواهد شد .همچنين ،در اين راستا گفتههايي
مطرح شد مبني براينكه كاهش نرخ سود بين بانكي
ميتواند براي بازار سرمايه نقش مثبتي داشته باشد
كه علي سعدوندي يك اقتصاددان ميگويد كاهش
نرخ به��ره دردي از س��هامداران دوا نميكند و مردم
ترجيح نميدهند تا به دليل كاهش نرخ ،سپرده خود
را تبديل به س��هام كرده و به آتش بكشند .وي راهكار
موثر را براي كاهش انتظارات تورمي تثبيت نرخ دالر،
افزايش يا تثبيت نرخ بهره بين بانكي و اوراق ميداند .از
سوي ديگر ،مهدي رباطي مديرعامل كارگزاري بورس
بيمه ايران نيز معتقد است كه كاهش نرخ بهره بانكي
نه به صالح اقتصاد كالن و نه بازار س��رمايه است زيرا
موجب تورمي شدن اقتصاد ميش��ود كه در شرايط
فعلي براي نجات بازار بايد س��اختارهاي بازار سرمايه
به سمت الگوهاي جهاني حركت كند .بنابراين ،طبق
گفته كارشناسان در كنار س��اير سياستهاي پولي
بانك مركزي بايد كنترل و مهار تورم در اولويت و مركز
تصميمگيريها قرار گيرد و در زمان كاهش نرخ تورم
به سمت اجراي ساير سياستها حركت كند زيرا تورم
يك متغير و شاخص مهم در اقتصاد كالن است و هر
تغييري در آن ميتواند س��اير متغيرهاي اقتصادي و
وضعيت انواع بازارها را تحت تاثير قرار دهد.

موافقت 20اقتصاد بزرگ
با افزايشبودجهصندوقپول

كريستالينا جورجيوا ،رييس صندوق بينالمللي پول
ط��ي اظهاراتي اعالم كرد كه  20اقتصاد بزرگ جهان
موس��وم به گروه  20موافقت كردهاند كه ذخاير اين
صندوق را با تخصيص ارز حق برداشت ويژه ()SDR
افزايشدهند.ايتالياكهامسالرياست G20رابرعهده
دارد ،براي صدور  500ميليارد دالر حق برداشت ويژه
تالشميكند،اقداميكهبسياريديگرازاعضايG20
از آن پشتيباني ميكنند و راهي براي تأمين نقدينگي
كشورهاي فقير كه تحت تأثير همهگيري كرونا قرار
گرفتهاند ،محسوب ميشود .گفته ميشود استفاده از
اينروشسطحبدهياينكشورهاراافزايشنميدهد.

بانك و بيمه
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عقبنشيني آرام سكه در كانال  10ميليون توماني
پرداخت  ۲۱ميليارد دالر وام ارزي

راهاندازي بازار بدهيها ،راهكار
نقدشوندگيبدهيهايدولت

و  577توم��ان و قيمت خريد دالر از مردم  24هزار و
 90تومان تعيين شده است .قيمت فروش يورو نيز
معادل  29هزار و  765تومان و قيمت خريد يورو نيز
 29هزار و  176تومان اعالم ش��ده است.نرخ خريد و
فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار متشكل
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در
طول روز چند بار تغيير ميكند.
 ۲۱ميليارد دالر وام ارزي پرداخت شد
از مجموع بيش از  ۱۱۴ميليارد دالر قرارداد عامليت
ارزي صن��دوق توس��عه مل��ي جهت تامي��ن مالي
طرحهاي مشمول ،حدود  ۲۱ميليارد دالر پرداخت
قطعي صورت گرفته است.بر اساس قانون ،صندوق
توسعه ملي موظف است از محل ارزهاي نفتي كه در
س��ال به اين صندوق واريز ميشود نسبت به تامين
مالي طرحهاي اقتصادي و س��رمايهگذاري در قالب
اعطاي تس��هيالت بانكي به بخشهاي غير دولتي و
سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي اقدام
كند كه اين منابع در دو بخش ارزي و ريالي س��االنه
در قالب تسهيالت ريالي و ارزي پرداخت ميشود.
بخشي از اين منابع در قالب قراردادهاي عامليت ارزي
اختصاص پيدا ميكند و قرارداد عامليت ارزي منعقده
بين صندوق و بانكهاي عامل قراردادي است كه بر
مبناي درخواست بانك و تا سقف مبلغ تعيين شده
توسط صندوق در قرارداد ،به بانك اجازه تامين مالي
ارزي طرحهاي داراي اهليت متقاضي و توجيه فني،
مالي و اقتصادي را پس از طي مراحل تصويب طرح
در بانك عامل و تاييد صندوق توسعه ملي ميدهد.
اين در حالي اس��ت ك��ه بررس��ي تازهترين گزارش
عملكرد صندوق توسعه ملي از زمان تاسيس ()۱۳۹۰
تا پايان ش��هريورماه امسال نشان ميدهد كه بخش
عمده تس��هيالت اعطايي از محل صندوق توس��عه
ملي به صورت ارزي و بر اساس اساسنامه و با عامليت
بانكهاي طرف قرارداد به متقاضيان پرداخت شده
اس��ت؛ بهطوري كه كل قرارداده��اي عامليت ارزي
منعقده با بانكهاي عامل تا پايان شهريور ماه امسال
 ۱۱۴.۹ميليارد دالر بوده ك��ه  ۵.۸ميليارد دالر آن
سهميه براي بانكهاي عامل مصوب شده و قرارداد
 ۱۰بانك به مبلغ  ۳.۷ميليارد دالر منعقد و ابالغ شده
است .كل مبلغ پذيرش شده توسط صندوق جهت
اعطاي تس��هيالت به  ۳۱۷طرح ارزي تامين مالي تا
پايان شهريور ماه امسال بالغ بر  ۳۴ميليارد دالر بوده

قبول  FATFراهحل مشكالت نظام بانكي

كشورهاباپيوستنبه،FATF
هم ب��ا سيس��تم بانكداري
جهاني تبادل برقرار ميكنند
و هم ب��ا اطمين��ان خاطر با
ديگر كشورها وارد مراودات
اقتصادي ميشوند.
محمودجامساز لواي��ح بينالملل��ي ب��ا همه
انتقاداتيكهبهآنهاوارداست،از
كارشناس اقتصادي
سوي اكثريت كشورها محترم
شمرده شده اس��ت تا جلوي چنين يكهتازيهايي را از
سوي كشور يا كشورهاي خاص بگيرد كه خودخواهانه
با اقتصاد بينالملل برخورد ميكنند .گ��روه ويژه اقدام
مالي يكي از اين لوايح است كه تصريح ميكند كشورها
براي انجام مراودات اقتصادي سالم و شفاف بايد يكديگر
را به رس��ميت بشناس��ند و صداقت رفتار را در مراودات
اقتصادي سرلوحه فعاليتهاي مالي قرار دهند .اما ايران
جزو معدود كشورهايي است كه به داليلي كه دارد هنوز
همه لوايح اين گروه موسوم به  FATFرا نپذيرفته است
و همين موجب تنشهاي اقتصادي بيش��تر به ويژه در
سطح سيستم بانكي و انتقال ارزي شده است.اما سوال
اصلي اين است كه در شرايطي كه دولت معتقد است كه
بايد لوايح سي اف تي و پالرمو هر چه زودتر تعيين تكليف
شوند و بيشتر از اين نبايد بانكها را معطل گذاشت ،آيا
بين نظام بانكي و اين لوايح ارتباط مستقيمي وجود دارد

جلوگيري از خروج ارز
براي واردات كارتهاي بانكي

ساالنهبيشاز ۳۰۰ميليونيوروارزازكشوربرايواردات
كارتهايبانكييادستگاههايپوزخارجميشودكهبا
موبايلي ش��دن پرداختها ،در اين بخش صرفهجويي
ميشود.بهمرورهزينهكردبرايقطعاتآنها،رولكاغذ
و...حذفخواهدشد.عالوهبراين،كارشكيلوباكالسي
نزاده،مديرعامل
همبهحسابميآيد.محمدرضاحسي 
بانكمليايراندرگفتوگوباايبِنادربارهطرحپرداخت
موبايليكهبهتازگيازسويبانكمركزيرونماييشده
است،گفت:ضمنتشكرازرييسكلبانكمركزيبابت
صدور مجوز و دستورالعمل به شبكه بانكي براي حذف
كارتهاي بانكي و انجام تمام��ي پرداختها از طريق
 QRك��د ،بايد توضيح داد كه بانك ملي ايران از س��ال
 ۹۸زيرساختهاي اين كار را آماده كرده بود ،زيرا بر اين
اساسكهبسياريازكشورهايپيشرفتهچندسالپيش
اينمسيرراطيكردهبودند،پيشبينيميشدكهبانك
مركزينيزدرنهايتدراينمسيرقدمخواهدگذاشت.

نرخ دالر به كانال 24هزار تومان كاهش يافت
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عصر روز شنبه  16اسفند  ،99نرخ دالر در بازار آزاد به
 24710تومانكاهشيافتبرايناساسقيمتسكهبه
 10ميليون و  330هزار تومان ،هر گرم طالي  18عيار
به  1ميليون و  21هزار تومان و مظنه مثقال طال به 4
ميليون و 425هزار تومان كاهش يافته است.
روز شنبه  ۱۶اس��فند در بازار آزاد ارز ،در ساعات ظهر
نيز قيمت دالر  25ه��زار و  40تومان ،يورو  29هزار و
 767تومان و درهم امارات  6هزار و  909تومان اعالم
شد و با كاهش اونس جهاني طال به 1700دالر ،قيمت
طالوسكهنيزكاهشيافت.باتوجهبهنظركارشناسان
مبنيبركاهشبيشترنرخدالر،پيشبينيميشودكه
قيمت سكه و طال با افت بيشتري مواجه شود.
هر دالر روز شنبه در صرافيهاي بانكي ۲۴هزار و۳۶۸
تومان معامله ش��د كه قيمت آن نسبت به روز كاري
پنجشنبه  ۲۹۱تومان كاهش داشت .نرخ هر يورو نيز
به  ۲۹هزار و  ۵۳۶تومان رس��يد .قيمت فروش يورو با
كاهش  ۲۰۷توماني نسبت به قيمتهاي پاياني روز
كاري پنجشنبه به ۲۹هزار و ۵۳۶تومان رسيد.قيمت
خريد هر دالر  ۲۳ه��زار و  ۸۸۶تومان و نرخ خريد هر
يورو ني��ز  ۲۸هزار و  ۹۵۲تومان بود .همچنين قيمت
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴هزار و ۲۰۰تومان
و قيمت فروش آن  ۲۴هزار و  ۴۴۲تومان است.
عالوه بر اي��ن ،نرخ خريد يورو در ب��ازار  ۲۹هزار و ۵۸
تومان و نرخ فروش آن  ۲۹ه��زار و  ۳۴۹تومان اعالم
شد.در سامانه نيما در روز معامالتي پنجشنبه ،هر يورو
به قيمت  ۲۹هزار و  ۷۵۰توم��ان و هر دالر  ۲۴هزار و
 ۵۶۹تومان به فروش رسيد.
همچنين روزپنجشنبه گذشته در سامانه سنا ،حواله
يوروبه قيمت ۳۰هزارو ۷۵۲تومان معاملهوهمچنين
حواله دالر به قيمت ۲۳هزار و ۹۵۱تومان فروخته شد.
در ب��ازار طال نيز هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي
طرح جدي��د در بازار تهران در ادامه روند نزولي خود
با كاهش��ي  ۳۷۱هزار توماني نس��بت به روز كاري
پنجشنبه  ۱۰ميليون و  ۳۷۰هزار تومان معامله شد.
قيمت سكه در روزهاي اخير تحت تاثير افت ارزش
دالر و كاهش قيمت اونس در بازارهاي جهاني ،روند
نزولي يافته است .سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز
 ۱۰ميليون و  ۱۵۰هزار تومان معامله شد.همچنين
نيمس��كه بهار آزادي  ۶ميليون و  ۱۰۰هزار تومان،
ربع سكه سه ميليون و  ۸۵۰هزار تومان و سكه يك
گرمي هم دو ميليون و  ۲۵۰هزار تومان قيمت خورد.
ع�لاوه بر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸
عيار به يك ميليون و  ۱۹هزار تومان و هر مثقال طال
به چه��ار ميليون و  ۴۱۸هزار تومان رس��يد .پس از
انتظار گزارشه��اي اميدواركننده از بازار كار امريكا
كه سبب ترميم دالر و باال رفتن سوددهي اوراق قرضه
شد ،قيمت طال روز جمعه به پايينترين رقم در طي
 ۹ماه گذشته رسيد.
در س��اعات اوليه صب��ح نيز قيمت ط�لاي ۱۸عيار
هرگرم ي��ك ميليون و  ۴۱هزار تومان ،قيمت س��كه
تمامبهار آزادي ط��رح جديد  ۱۰ميليون و  ۷۸۰هزار
تومان ،قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10
ميليون و 250هزار تومان ،قيمت نيمسكه بهار آزادي
 6ميليون و  300هزار تومان ،ربعس��كه بهار آزادي 4
ميليون تومان و سكه يك گرمي 2ميليون و 340هزار
تومان و هر مثقال طال  4ميلي��ون و  510هزار تومان
ارزشگذاري شد.
قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل
با افت محسوس همراه شده است؛ سكه طي روزهاي
گذشته از كانال  12ميليوني عقبنشيني كرده و به
كانال  11ميليوني بازگش��ت؛ از جمله داليل اصلي
نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي
جهاني و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت
تأثير خبرهاي سياس��ي است.در صرافيهاي بانكي
ت دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش
نيز قيم 
يافت .بر همين اس��اس ،قيمت فروش دالر  24هزار

رويداد

يابدونپيوستنبهچنينمعاهداتيهمميتوانارتباطات
بانكي در تجارت خارجي برقرار كرد؟ سوالي كه موافقت
و مخالفت با آن حتي گاهي جناح سياسي شما را تعيين
ميكند! و بسياري نيز ،تحريمها را هم دليل و هم مدلول
اين وضعيت ميدانند.
بدونشكبايدپذيرفتكهتصويبلوايحوكنوانسيونهاي
مالي و نظام بانكي ارتباط مستقيم و معناداري با هم دارند
كه قابل انكار نيس��ت .اصوال  FATFبه معني گروه ويژه
اق��دام مال��ي ()Financial Action Task Force
ناظر به همين موضوع است كه شفافيت تراكنشهاي
مالي يك اصل بينالمللي باشد ،اصلي كه تقريباً تمام
كشورهايي كه عضو  FATFهستند ،آن را پذيرفتهاند
و به شفافيت مالي پايبندند.
كش��ورهاي زيادي با پيوستن به اين معاهده ،هم خيلي
راحت ميتوانند با سيستم بانكداري جهاني و بينالمللي
تبادل داشته باشند و هم با آسودگي خاطر و اطمينان با
كشورهاي عضو وارد مراودات اقتصادي شوند.
ازآنجاكهمعاهدات FATFوپالرموبرايمقابلهباجرايم
سازمان يافت ه است و بر جلوگيري و مبارزه با پولشويي
و مقابله با هرگونه تامين مالي تروريسم تاكيد ميكند،
اگر در ايران تصويب شوند ،كشور ميتواند با اطمينان
خاطر با تمام كشورهاي دنيا ارتباط مالي داشته باشد و
با اين حساب از پولشويي و مافياي مالي و اتهام كمك
به تروريسم خبري نخواهد بود .از سوي ديگر ،جلوي

است كه از اين ميزان  ۳۱۵طرح به مرحله تخصيص
ارز با مبلغي بيش از  ۳۳.۶ميليارد دالر رسيده است.
بررسي جزييات نش��ان ميدهد كه از اين طرحهاي
تامين مالي ش��ده  ۳۱۳طرح تا پايان شهريور موفق
به گش��ايش اعتبار اس��نادي به مبلغ  ۳۰.۲ميليارد
دالر شده و به  ۳۰۷طرح با حدود  ۲۱.۸ميليارد دالر
پرداخت قطعي صورت گرفته است.
با توجه به مناب��ع تخصيصي ب��ه  ۳۱۵طرح تامين
مالي ش��ده ميزان پيشرفت مالي اين طرحها فقط از
محل منابع صندوق تا پايان ش��هريور ماه حدود ۶۵
درصد است.
كاهش قيمت جهاني طال
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت با  ۰.۱۸درصد
افزايش به  ۱۷۰۰دالر و  ۶۴س��نت رسيد.به گزارش
رويترز ،پ��س از انتظار گزارشه��اي اميدواركننده
از بازار كار امريكا كه س��بب ترمي��م دالر و باال رفتن
سوددهي اوراق قرضه شد ،قيمت طال روز جمعه به
پايينترين رقم در طي  9ماه گذشته رسيد و در مسير
ثبت سومين كاهش هفتگي متوالي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال در پايان
معامالت ديروز با  0.18درصد افزايش به  1700دالر
و  64س��نت رسيد .قيمت طال ديروز تا  1686دالر و
 40سنت پايين آمد كه پايينترين رقم ثبت شده از
 8ژوئن تاكنون بود .قيمت فلز زرد در اين هفته شاهد
حدود 2درصد كاهش بوده است .قيمت هر اونس طال
در پايان معامالت آتي ديروز با  0.13درصد كاهش به
 1698دالر و  50سنت رسيد.
ديويد مگ��ر تحليلگر ب��ازار طال در اين ب��اره گفت:
«خوشبيني نسبت به ترميم رشد اقتصادي سبب
شده تا رشد س��وددهي اوراق قرضه تداوم پيدا كند
و همين مساله سبب كاهش جذابيت بازار طال براي
سرمايهگذاران گشته است».
آمارها نش��ان ميده��د تعداد فرصتهاي ش��غلي
ايجادشده در اقتصاد امريكا بيش از حد انتظار رشد
داشته و اين مس��اله اميدها به ترميم اقتصادي پس
از تصويب بسته محرك مالي را بيشتر كرده است.
آمارهاي قوي اقتصادي س��بب ش��ده تا ش��اخص
س��وددهي اوراق قرضه ده س��اله دول��ت امريكا به
بيش��ترين رقم از فوريه  2020برس��د و ارزش دالر
نيزجهش داشته باش��د.جرومي پاول رييس فدرال
رزرو روز پنجشنبه بار ديگر تصريح كرد كه سياست

جرايم س��ازمان يافته گرفته ميشود و ريسك مالي
كشورها در مواجهه با سرمايهگذاري در اقتصاد ايران
بهشدت پايين ميآيد.
يكي از راهكارهايي كه اتحاديه اروپا مخصوصا گروه 5+1
براي حفظ برجام پس از تحريمهاي حداكثري امريكا به
ايران پيشنهاد كرده بود ،تصويب همين لوايح بود كه آنها
بتوانند اينستكس را فعال كنند و به نحوي برجام را حفظ
كنندكهبهموجبآن،ميشددراروپاصندوقيايجادكرد
تا پولهاي ايران در آنجا جمعآوري شود.
درواقع،باتاسيسچنينصندوقي،اروپابناداشتنيازهاو
انتظارات ايران تامين شود كه به معناي پرداخت پول نقد
بود اما آنها اين امر را منوط به اين كردند كه FATFو لوايح
وابسته به آن از سوي ايران تصويب و پذيرفته شود .عده
بسيار كثيري مخالف آن هستند ،چرا كه ما مافياي مالي
و داللهاي تحريم داريم كه از آب گلآلود بهتر ميتوانند
ماهي بگيرند .بنابراين اين گ��روه وقتي ميتوانند با دور
زدن تحريمها ،ميلياردها دالر استفاده ببرند و حساب و
كتابشان هم مشخص نباشد ،چرا مخالف نباشند.وقتي
 FATFتصويب شود ديگر شرايط اينگونه نخواهد بود و
هركسيبايدحسابشكامالمشخصباشدومبداومقصد
حركت پول كامال مشخص شود.
وقتي طرف خارجي اين معاهده را به ايران پيشنهاد داد،
دولت با آن موافق بود اما مجلس به خصوص اصولگراها
با آن مخالفت كردند و االن در مجمع تشخيص است كه

انبساطي بانك مركزي امريكا تا برطرف شدن مشكل
بيكاري ادامه خواهد داشت.
اين اظهارات سبب نااميدي س��رمايهگذاران از بازار
طال ش��د ،زيرا آنها انتظار داش��تند وي ب��راي مهار
رش��د س��وددهي اوراق قرضه وارد عمل شود .رشد
سوددهي اوراق قرضه س��بب كاهش جذابيت طال
براي سرمايهگذاران شده اس��ت .ارزش بيت كوين
پس از يك كاهش  ۳.۴درصدي دوباره باال رفت ولي
همچن��ان  ۱۰هزار دالر پايينت��ر از اوج بيش از ۵۸
هزار دالر آن در ماه فوريه معامله ميشود .به گزارش
بلومبرگ ،پس از گزارشي كه نشان داد امريكا در ماه
گذشته ميالدي بيش از حد انتظار اشتغال ايجاد كرده
و بهبود وضعيت سرمايههاي پرمخاطره ،ارزش بيت
كوين دوباره افزايش يافت .شركت ميكرو استراتژي
بيشترين خريد اين ارز مجازي را ماه گذشته داشت.
اين ارز ديجيتال قبل از بهبودي 3.4 ،درصد از ارزش
خود را در روز جمعه از دس��ت داد و به  48150دالر
رسيد .شاخص كريپتو گلكسي بلومبرگ كه شامل
بيت كوين و  4ارز ديجيتال ديگر ميش��ود ،بيش از
 4.7درصد در روز جمع��ه پايين آمد و بعد تغييرات
اندكي داشت .ش��ركت ميكرو استراتژي  205بيت
كوين ديگر با متوسط قيمت  48888دالر خريداري
كرد كه سرمايههاي بيت كوين اين شركت را به حدود
 91064ارز به ارزش  4ميليارد دالر رساند .بيت كوين
در حال حاضر  10ه��زار دالر پايينتر از اوج بيش از
 58هزار دالر آن در ماه فوريه معامله ميش��ود و اين
بحث را به وجود آورده كه آيا س��رمايهگذاري در اين
ارز مجازي توسعه مييابد يا مانند آن چه در 2017
اتفاق افتاد سقوط ميكند.
مايكل نووگراتز ،مديرعامل شركت گلكسي ديجيتال
و طرفدار بلندمدت بيت كوين همچنان خوشبين
است و پيشبيني ميكند قيمت بيت كوين تا پايان
س��ال جاري ميالدي به  100هزار دالر برس��د .وي
در يك مصاحبه تلويزيون��ي اعالم كرد بيت كوين و
ساير ارزهاي مجازي تبديل به يك سرمايه سازماني
ش��دهاند و بانكها آشكارا تالش ميكنند از آن بهره
ببرند .بيت كوين  21درصد از ارزش خود را در هفته
گذشته از دست داد ولي هنوز هم ارزش آن پنج برابر
نسبت به سال گذشته باالتر است .برخي عقيده دارند
اين ارز مجازي ميتواند مانند طال پشتوانهاي در برابر
تورم و ضعف پولهاي رايج باش��د و تبديل به بخش
بزرگتري از اوراق بهادار سازماني خواهد شد.

منتظر هستيم ببينيم نتيجه چه خواهد شد؟ اما آيا هنوز
شانس تصويب لوايح FATFوجود دارد ،هنوز عده زيادي
ازاصولگرايانباتصويب FATFمخالفهستندوليدولت
تصويب  FATFرا يك راهي براي هموار كردن مذاكرات
برجام ميداند.اين امر ميتواند راهگشاي مذاكرات برجام
باشد اما به اين آسانيها هم نخواهد بود چرا كه فعال به نظر
نميرسد امريكا از موضع خود عقبنشيني كند.
ط��رف امريكايي اعالم كرده كه ابت��دا ايران بايد به تمام
تعهداتي ك��ه در برجام از آن خارج ش��ده برگردد تا آنها
هم برگردند .ضمن اينكه گفتهاند كه فقط مساله برجام
و مس��اله هستهاي مطرح نيس��ت ،بلكه مسائل ديگري
همچون فل��ز اورانيوم ي��ا اورانيوم  ۲۰درص��دي كه در
مجلس تصويب ش��د و توليد موش��كهاي بالستيك و
توليد موشكهاي كروز از يكسو و نفوذ ايران در منطقه و
نيروهاي نيابتي آن در منطقه از سوي ديگر در كنار مساله
مهمتر حقوق بشر كه اين مدت سر و صدا كرده ،همگي
اينها در مذاكرات برجام مطرح شده كه يعني اين برجامي
كه اگر مذاكره آن شروع شود دقيقا همان برجامي كه ۵
سال پيش مصوب شد ،نيست.
باي��دن بارها اعالم كرده كه ما به ي��ك توافق محكمتر و
مس��تحكمتري بايد برس��يم كه به نظر ميرسد اينبار
مطالبات اروپاييها و امريكاييها پش��ت ميز مذاكره با
ت از هم خواهد بود كه نيازمند تدوين
ايران بسيار متفاو 
يك استراتژي قدرتمند و هوشمند از سوي ايران است.

مشاورورييسحوزهرياستمجلسشوراياسالميبه
تشريح برخي محورها و الزامات اصالح ساختار بودجه
پرداخت .به گزارش ايس��نا ،بابك نگاهداري با اشاره به
اينكه تغييرات مقطع��ي درآمد يا هزينههاي دولتها
موجبنوسانوتغييرمنابعومصارفبودجهميشودو
اينتغييرونوسانميتواندبرمولفههاياقتصاديكشور
اثرسوءبگذارد،عنوانكرد:دولتهابرايكاهشنوسان
بودجه با اس��تفاده از ايجاد و بازپرداخت بدهي يا حتي
تضمينهايي نظير تضمين خريد ،نسبت به پوشش
نوس��انات درآمد و هزينه اقدام ميكنند .اين امر باعث
ايجاد تعهد يا بدهي براي دولتها ميشود .وي با اشاره
بهاينكهتعهديابدهيدولتدرصورتيكهكنترلنشود
ميتواند خسارتهاي سنگيني بر پيكره اقتصاد يك
جامعهواردكند.افزود:درصورتكنترلمناسبممكن
است عاملي براي تحريك تقاضا و رونق اقتصادي شود.
براياينكهحالتاولرخندهديعنيبدهيدولتاقتصاد
جامعهراتحتتاثيرقرارندهد،دونوعاصالحساختاري
بايددرساختاربودجهايجادشود.يكيكنترلتعهدات
تضامين دولت و ديگري ايجاد بازار بدهي دولت.مشاور
ورييسحوزهرياستمجلسبااشارهبهكنترلتعهدات
تضاميندولتبيانكرد:تعداديازدستگاههاياجرايي
بدونتوجهبهمبانيقانوني،اقدامبهارايهتضامينياايجاد
تعهداتي مينمايند كه دولت ناگزير ميشود يا از محل
بودجهآنهاراپرداختنمايدياتبديلبهديونيبرايدولت
شوند.ايناقداماتباعثكسريبودجهياافزايشبدهي
دولتميشود.ويتصريحكرد:دولتبرايرهاييازاين
رفتارهابايدنظامكنترلتعهداتدولتراايجادنمايد.با
ايجادايننظام،ايجادهرگونه تعهدات ماليبرايدولت
خارج از سامانه كنترل تعهدات و بدون اخذ تاييديه از
سازمانبرنامهوبودجهكشورتوسطدستگاههاممنوعو
درحكمتصرفغيرقانونيدراموالدولتيتلقيشدهوبه
عنوانتعهددولتمحسوبنخواهدشد.

حمايت از ايده تا سرمايهگذاري
 ۴استارتآپ

يك كارش��ناس صنعت پرداخت با اشاره به حمايت از
برخي استارت آپها تا مرحله س��رمايهگذاري ،روند
شكلگيريآيفينكوانتخاب ۶تيمفعالازبين ۷۰تيم
و نهايتا قرارداد س��رمايهگذاري با ۴تيم را تشريح كرد.
چهاراستارتآپمنتخبرويدادجذبسرمايهآيفينك
بانامهاي«تضميناپ»پلتفرمتضمينخريدوفروش
اينترنتي« ،تومنكش» پلتف��رم ارايه خدمات مالي به
گردشگرانعربزبانحوزهسالمتدرايران«،ضامن»
پلتفرموامدهيآنالينباابزارهايمختفو«فنابا»پلتفرم
صندوق س��رمايهگذاري رمزارزي و سرمايهگذاري از
طريقبالكچينازايدهبهمرحلهسرمايهگذاريرسيدند
كههفتهگذشتهتوانمنديهايخودرابهسرمايهگذاراني
كه در مركز نوآوري مالي شركت خدمات انفورماتيك
حضور يافت��ه بودند ،ارايه كردند .مديرعامل ش��ركت
فراديس گستر با اشاره به فلسفه آيفينك كه بر مبناي
فلسفه نوآوري باز اس��ت ،اظهار كرد :نوآوري باز يعني
سازمانييكبازوياجراييداشتهباشدكهبتواندايدهها
وانديشههايجديدراازتيمهايبيرونيبگيردوبهآنجا
كه تصميم دارد س��رمايهگذاري كند ببرد و در نهايت
ايدهها را فرآوري كند .علي هاشمي اقدم در گفتوگو
با ايبِنا تصريح ك��رد :در واقع با توجه به حجم ذات كار،
سازمانهاييكهنميتوانندخودشانهمهفعاليتهارا
توسعهدهند،از ظرفيت يك سازمانوانرژيو تيمهاي
بيرونياستفادهميكنند.ويادامهداد:برهميناساس
مجموعهمليانفورماتيكودرذيلآنشركتخدمات
انفورماتيكسالهابهدنبالنوآوريبازبودوتالشهايي
هم داش��ت ،اما به آنجايي كه بتواند از ظرفيت بيروني
اس��تفاده كند ،نرسيد .اين شركت ميبايست ايدهها و
فناوريهاي بيروني را بتوان��د حمايت كند و خودش
هم جزيي از آنها به عنوان س��هامدار يا حامي بشود تا
آنها را تبليغ كند كه بهطور كلي فرآيند سختي است.
اين فعال حوزه فناوري اطالعات ،تاكيد كرد :با عملكرد
خوبي كه آيفينك نشان داد باعث شد مديرعامل گروه
ملي انفورماتيك در مجمع شركت ما كه اخيرا برگزار
شد مسووليت نوآوري كل گروه ملي انفورماتيك را به
شركت خدمات انفورماتيك واگذار كند .هاشمي اقدم
گفت:زمانيكهشركتفراديسگستربهعنوانشركت
 ۱۰۰درصدي شركت خدمات انفورماتيك را در سال
 ۹۶تحويلگرفتيم،يكيازماموريتهايبندهاينبودكه
حوزهنوآوريگروهخدماتانفورماتيكراتوسعهدهيم.
پس از يك سال مطالعه و بررسي بازار ،در نهايت اواخر
سال ۹۷طرحيتهيهشدكهاوائلسال ۹۸بهايننتيجه
رسيديمكهبايكمركزنوآوريشروعكنيم.ازبينچند
مجموعهيكمجموعهرابهنامهمآواانتخابكرديمكه
محل آن را در كارخانه نوآوري آزادي قرار داديم چرا كه
محيطهمبايدمختصتيمباشد.

بازارسرمايه
همشهري ،شهروند و برج ميالد
در راه ورود به بورس

عبدالحميد امامي ،معاون اقتصادي و مالي شهرداري
تهران در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به پرسشي درباره
پيوستنمجموعههايهمشهري،شهروندوبرجميالد
به بورس با توجه به زيان ده بودن اين شركتها گفت:
شهروندباشرايطيكهداردميتواندبهبورسواردشود،
چرا كه زيانده نيست .البته اگر اجارهها و قيمت امالك
را واقعي حساب كنيم ،زيان ده ميشود .او ادامه داد :اما
اكنون به صورت عادي و در نظر گرفتن ميزان خريد و
فروشازفروشگاه،شهروندسوددهاستوسالگذشته
 ۱۰۰ميليارد تومان و در سال جاري ۱۲۰ميليارد واريز
سود به خزانه پيش بيني شد .معاون مالي شهرداري
تهران اضافه كرد :سازمان امالك ،امالكي كه متعلق
به شهروند بوده را به نام شهروند منتقل كرده و با اين
شرايط دارايي شهروند دو هزار ميلياردي ميشود.
امامي ضمن ابراز اميدواري از ورود شهروند به بورس
تا قبل از پايان دوره پنجم ش��وراي شهر درباره ورود
همشهري به بورس گفت :همشهري اكنون زيان ده
اس��ت ،اما امكانات چاپخانهاي دارد و قسمتهايي از
همشهريراهمميتوانواردبورسكردوهدفگذاري
شورا روي دو سه شركت تابعه آن است .او با بيان اينكه
امكان ورود ش��هروند به بورس فراهم اس��ت ،درباره
جزييات ورود شهروند به بورس ادامه داد :در اين راستا
اجاره ملكهايي كه در اجاره شهرداري است و مالك
آن نيست را ۵ساله تمديد ميكنيم .همچنين امالكي
كه فروشگاههاي شهروند در آن مستقر هستند را به
نام شهروند كردهايم و تنها يك ملك باقي مانده است.
امامي با بيان اينكه احتمال حضور شهر آفتاب و برج
ميالد نيز در بورس فراهم اس��ت ،افزود :البته اكنون
نميتوان حضور آنها در بورس را متصور شد.
امامي در واكنش به نظر اعضاي ش��ورا مبني بر اينكه
مجموعه شهروند با اين حجم از امكانات اگر در اختيار
مجموعه خصوصي بود ،درآمد بيشتري داشت ،گفت:
بله ،اين موضوع درس��ت است ،چرا كه دولتيها اكثرا
مديران خوب در عرصه اقتصادي نيستند ،چون بايد
يكسريمقرراترارعايتكنندكهمديرانراازچابكي
وچاالكيمياندازدومحدودميكند،درحاليكهمدير
بنگاه اقتص��ادي بايد بتواند بالفاصله تصميم بگيرد و
عمل كند .او ادامه داد :اينكه ميبينيد پتروشيميها
درآمد خوبي دارند به اين دليل است كه آن شركتها
فينفس��ه درآمدزا هستند و ذاتا س��ود قابل توجهي
دارند ،وگرنه بازاريابي مدي��ران دولتي براي صادرات
خارجي چندان موفق نيس��ت .امامي در ادامه با بيان
اينكهشهرداريترجيحميدهدشهرآفتاب،برجميالد،
شهرند و ميادين ميوه و تره بار را وارد بورس كند ،افزود:
برج ميالد به اين دليل زيان ده اس��ت كه درآمد ندارد
و نگهداري مجموعه به اين بزرگي هزينه بردار است.
معاون شهردار تهران گفت :برج ميالد االن وارد بورس
نميشود ،چرا كه به دليل شرايط كرونا رستورانها و
سالنهايش تعطيل است و امكان سوددهي ندارد ،اما
جزو ش��ركتهايي است كه قابليت سوددهي دارند و
ميتواند به بورس وارد شود.

كل محصوالت زنجيره فوالد
در بورس عرضه خواهد شد

سيد رضا شهرس��تاني ،عضو انجمن توليدكنندگان
فوالد درمورد جلسه هفته گذشته معاون امور معادن
وزارت صمت با فعاالن زنجيره فوالد اظهار داشت :در
اينجلسهدربارهسياستكلزنجيرهفوالدبرايتأمين
موادي همچون ورق ،ش��مش و  ...براي كارخانههاي
پايين دستي همچنين در مورد سياست صادرات در
كل زنجيره رايزني ش��د كه باتوجه به تخصصي بودن
امور ،مقرر ش��د مباح��ث در كارگروههاي تخصصي
جمعبندي و هر هفته يك جلس��ه برگزار شود.عضو
هياتمدي��ره انجم��ن توليدكنندگان ف��والد افزود:
معاون وزير صمت در اين جلسه بر لزوم حفظ بازارها
و ظرفيتهاي صادراتي فوالد تاكيد داشتند .چرا كه
توليد در كشور ما  ۲برابر نياز است .از اين رو بايد براي
۵۰درصد مازاد ،برنامهريزي دقيقي داش��ته باشيم تا
بازارهاي صادراتي از دس��ت نرود ،اما اولويت نخست
نحوه تأمين و كنترل محصوالت مورد نياز بازار داخلي
است .وي ادامه داد :همچنين مقرر شد محصوالتي كه
مورد نياز بازار داخلي است ،مشخص شود تا اين اقالم
به دست مصرفكننده واقعي برسد و دالالن از زنجيره
حذف شوند.شهرستاني تصريح كرد :در همين راستا
مقرر شد در سامانه بهينياب بازنگري صورت بگيرد.
چراكهدرفرآيندفعاليتسامانهتعداديداللشناسايي
شدهاند كه قرار شده اين افراد حذف شوند .شهرستاني
گفت:دربخشتأمينموادكنترلكامليصورتخواهد
گرفت .به اين شكل كه همانهايي كه مصرفكننده
نهايي هس��تند ،محصول را به بازار برسانند؛ البته در
اين خصوص فع ً
ال نميتوان اطالعرس��اني كرد و پس
از تكميل بررس��يها ،اطالعرساني صورت ميگيرد.
عضو انجمن توليدكنندگان ف��والد افزود :همچنين
مقرر شده ستاد فوالد تشكيل شود كه البته هنوز در
اين خصوص تصميم نهايي اتخاذ نشده است .وي در
مورد عرضه كل زنجيره فوالد در بورس نيز گفت :مقرر
شد كل محصوالت زنجيره فوالد در بورس عرضه شود؛
در واقع هر كسي كه بخواهد از بخش باالدستي فوالد
نيز محصولي بخرد ،بايد محصول خود را نيز به بورس
عرضه كند .شهرستاني تاكيد كرد :اگر دولت فرصت
بدهد ،ميتوان مسائل فوالد را در همين وزارت صمت
حل و فصل كرد تا هم منافع توليدكننده و هم منافع
مصرفكننده در كل زنجيره فوالد حفظ شود .در مورد
طرحمجلسدرجلسهصحبتينشد،امامجلسنيزبايد
فع ً
الدستنگهداردتادراينجلساتبهيكجمعبندي
برسيم.گفتنياست؛سعدمحمدي،سرپرستمعاونت
امور معادن و صنايع معدني وزير صمت هفته گذشته
گفتهبودكهطيرايزنيهايصورتگرفتهباكميسيون
صنايع و معادن مجلس مقرر شده پس از جمعآوري
نقطهنظراتفعاالنزنجيرهفوالد،اينمسائلبهصورت
مكتوب در اختيار مجلس قرار بگيرد.
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بورس

بازارسرمايه

بازگشتها

ريزش شاخص كل بورس تمامي ندارد

كتاب «پرايس اكشن :بازگشتها» نوشته ال بروكز
ترجمه حسين رضايي حاجي دهي توسط انتشارات
چالش در ۶۴۶صفحه منتشر شده است .بازگشتها
به عنوان مناطقي از نمودارها كه تحليل درس��ت و
استفاده به موقع از آنها نيازمند مهارت و تسلط بااليي
در تحليل نمودارها دارد ،يكي از چالش برانگيزترين
مناطقهرنموداريهستندكهمعاملهگرانباآنهاروبه
رو ميشوند .گاهي اوقات ورود به آنها باعث حصول
سودهاي فراوان است و در مواردي هم خروج از آنها
زمينهرابرايحفظآن سودها فراهم ميكند.بنابراين
تش��خيص به موقع آنها نياز به مهارت فراواني دارد و
ميتوانآنهاراميدانيبرايآزمونمهارتمعاملهگران
دانست.معاملهگرانتازهكارونهچندانماهردردرون
خود نزاع و كشمكش زيادي بين دو نيروي قدرتمند
ترس و طمع را احس��اس ميكنن��د و در نهايت آن
احساسات دروني ،آنها را به ضررهايي در معامالتشان
هدايت ميكنند .نويسنده در اين كتاب به زيبايي هر
چه تمامتر انواع الگوهاي بازگش��تي ،كيفيت قدرت
روند هنگام بازگشت ،نشانههاي بازگشت ،كيفيت
حجم معامالت هنگام بازگشت و  ...را با ارايه مثالهاي
متعدد به رشته تحرير در ميآورد.

بالتكليفي سهامداران دربازارسرمايه

گروه بورس|
روند معامالت ماه جاري خبر از فش��ار فروش عمده در
تمام��ي نمادهاي بازار ميدهد .چندين ماه اس��ت كه
بازارسرمايهدراغلبمواقعسرخپوشاستوروندنزولي
قيمتوارزشسهامرابهرخسهامدارانميكشد.پيشي
گرفتنحجمفروشنسبتبهتقاضافضايملتهبيرادر
بازاربهوجودآوردهايندرحالياستكهبراساسسنت
همهسالهبازارسرمايه،شركتهايبورسيدرآخرينماه
سالبرايتامينمالياقدامبهعرضهسهامخودميكنند
اماشرايطامسالبسيارمتفاوتازسالهايگذشتهرقم
خوردهاست.شورايعاليبورسدرتالشاستباتغيير
سياستگذار بورسي اين بازار را از بحران نجات دهد و
س��هامداران را از صف نشيني در سمت و سوي فروش
منصرف كند .رييس جديد سازمان بورس سعي دارد
بااقداماتيجديدوضعيتنگرانكنندهوبحرانيبورس
تهرانراسامانبخشداما؛بهباوربسياريازفعالينبورسي
مشكلبازارسهامبااينتغييرسياستهارفعنميشود
وتنهاگرهآنكورترميشود.سياستگذارانبورسيهر
چندوقتيكباردستبهاقداماتيخاصبرايبازگشت
ب��ازار ميزنند ولي؛ اغلب اين اقدامات مورد اس��تقبال
بورسبازانقرارنميگيرد،تااينلحظهاقداماتسازمان
بورس نتوانسته جريان منفي معامالت را خنثي كند و
س��رمايهگذاران هر روز نااميدتر به سمت وسوي ديگر
بازارهاروانهميشوند.حالسوالاينجاستاينوضعيت
بازار تا چه زمان��ي ادامهدار خواهد بود؟ كارشناس��ان
متغيرهايتاثيرگذاردربازگشترشدبهدادوستدهاي
تاالرهاي شيش��هاي را منوط به اجراي قوانين و حذف
محدوديتهايي ميدانند كه سياس��تگذار حاضر به
اجراي آنها نيست .اين در حالي است كه اقدامات اخير
سازماندرهفتهگذشتهنيزباتوجهبهانتهايسالكاري
ممكناستكاراييچندانينداشتهباشد.اغلبفعالين
بورس��ي بر اين نظرند كه مصوبات بورس��ي تنها براي
جلوگيري از اعتراضات س��هامداران است و بهطورعام
مصوباتهيچكاربرديجزكشتنزمانبرايجلوگيرياز
اعتراضاتندارند.برايمثالسازمانبورسدرجديدترين
مصوبه خود صندوقها را ملزم به باالبردن وزن س��هام
در سبد داراييهايش��ان كرد با اين حال اقدام مذكور
اعتراضبرخيمديراناينصندوقهارابهدنبالداشت؛
چراكهسببفشاربيشتربهشركتهاييميشودكهدر
 ۷ماهگذشتهبهموجبسياستهايدستوريسازمان
مجبوربهخريدسهامدرقيمتهايباالشدندودرمقابل
از فروش آنها ممانعت به عم��ل آورد .غافل از آنكه اين
شركتهاكهعمدتادرزمرهصندوقهايسرمايهگذاري
قرار ميگيرند ،سرمايه بخشي از سرمايهگذاران خرد را
در اختيار دارند كه تصمي م گرفتند به ش��كل منطقي
يعني بهصورت غيرمس��تقيم در اين بازار پرريس��ك
فعاليتكنند.ضمانتكسببازدهي ۲۵درصديبراي
سهامداران خرد تازهوارد با پرتفوي كمتر از ۱۰ميليون
تومان از ديگر تدابير سياستگذار براي باز كردن پاي
س��رمايهگذاران به بورس بود اما اي��ن ترفند نيز با اما و
اگرهايفراوانيمواجهاستومشخصنيستسهامدار
تا چه زماني از آن اس��تقبال كند از اين رو بازار سهام در
روزهاي پاياني سال در بالتكليفترين حالت ممكن به
سر ميبرد و نحوه چرخش معامالت به سمت صعودي
شدننيازمندعواملمتعددياست.

علتتعويقانتخابات سهامعدالت
اعالم شد

ثبات نرخ در اوراق مسكن
در معامالت روزگذشته گواهي حق تقدم اوراق تسهيالت
مسكنباثباتوآرامشهمراهبودوميانگينقيمتيبيشتر
نمادهايمعامالتيزيرمجموعهتسه،درمحدوده ۵۴تا۵۶
هزار تومان در نوسان بود .همچنين هيچيك از نمادهاي
معامالتي اوراق تس��هيالت مسكن نتوانست در معامالت
امروزفرابورسبهدامنهنوسانمثبتيامنفي ۵درصدبرسد
و اكثر افزايش يا كاهش قيمتها در دامنه نوسان كمتر از
مثبتيامنفييكدرصدبودكهنشاندهندهثباتدربازار
امروز معامالت اوراق تس��هيالت است .تعداد معامالت در
هر نماد عمدت��اً زير ۱۰۰فقره معامله و تعداد برگههاي به
فروش رسيده براي بيشتر نمادهاي زيرمجموعه تسه به
جز نمادهاي صادر ش��ده در ماههاي اخير ،كمتر از ۲هزار
برگه بود.بيشترين تعداد فروش اوراق تسهيالت مسكن با
 ۳۷هزار و  ۷۳۰برگه به نماد تسه ( ۹۹۱۱اوراق تسهيالت
مسكنصادرهدربهمنامسال)باميانگينقيمتي ۵۵هزار
و ۹۶۴تومان تعلق داشت؛ در رتبههاي بعدي نيز نمادهاي
معامالتيتسه ۹۹۰۹،۹۹۰۸و( ۹۹۱۰اوراقمسكنماههاي
آبان ،آذر و دي امسال) و هر سه نماد با فروش ۱۷هزار برگه
قرار دارند .هر  ۳نماد هم با قيمت  ۵۵هزار و  ۹۰۰تومان به
فروش رسيدند .از سوي ديگر در معامالت امروز فرابورس،
تعداد محدودي از برگههاي تسهيالت مسكن در قيمت
 ۵۱هزارو ۸۰۰تومانبهعنوانكمتريننرخفروشوتعداد
محدودي از برگهها نيز در قيمت ۵۸هزار و ۵۰۰تومان به
عنوانسقفقيمتيمعامالتامروز،دستبهدستشدند.
ايندرحالياستكهبراساساعالمبانكمركزيدرگزارش
بازارمسكنتهراندربهمنماه،رشد ۳.۷درصديمتوسط
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني نسبت به دي ماه رخ
دادهاست؛تعدادمعامالتمسكننيزرشد ۱۱.۴درصديرا
ظرفيكماهتجربهكرد.اگرچهتعدادمعامالتدربهمنماه

رشد داشت اما تنها ۳هزار و ۹۱۷فقره معامله ثبت شد اين
در حالي است كه در بهمن ماه سال گذشته ،اين شاخص،
 ۱۳هزارو ۲۹۶فقرهبودكهنشانهكاهش ۷۰درصديتعداد
معامالتدربازارمسكننسبتبهسالقبلاست.
فرار حقيقيها از بازار
براساسمعامالتروزشنبهبيشازسهميلياردو ۵۸ميليون
س��هم ،حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳۴هزار و۲۹۵
ميلياردريالدادوستدشد.همچنينشاخصكل(هموزن)
با ۳۲۹واحد كاهش به ۴۳۰هزار و ۹۳۵واحد و ش��اخص
قيمت(هموزن)با ۲۱۵واحدافتبه ۲۸۱هزارو ۴۸۸واحد
رسيدند.شاخصبازاراولهفتهزارو ۴۰۵واحدوشاخص
بازار دوم  ۱۱هزار و  ۶۱۱واحد كاهش داشتند .حقوقيها
در اين روز حدود۶۹۰ميليارد تومان واردبازار سهامكردند.
ارزش كل معام�لات خرد دو ه��زار و ۹۳۰ميليارد تومان
بود ،اش��خاص حقوقي ۳۵درصد يعني هزار و ۲۰ميليارد
تومان سهام خريدند و مازاد خريدش��ان ۲۳درصد از كل
معامالت شد .بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار در سه
گروه «بانكها و موسسات اعتباري»« ،استخراج كانههاي
فلزي»و«فرآوردههاينفتي»رقمخورددرحاليكهبرآيند
معامالت گروههاي «انبوهس��ازي ،امالك و مس��تغالت»
و «خودرو و س��اخت قطعات» به نفع حقيقيها تمام شد.
همچنين افزايش س��هام حقيقيها در ۲۳نماد و افزايش
سهام حقوقيها در۱۰۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان
رسيدكهجمعتغييرمالكيتدستهاول۱۱۰ميلياردتومان
وتغييرمالكيتدستهدوم۷۵۰ميلياردتومانبود.عالوهبر
اين در بين همه نمادها ،نماد «گروه دارويي بركت» با۲۲۰
واحد« ،فوالد آلياژي ايران» با ۲۲۰واحد« ،نفت سپاهان»
با  ۲۱۳واحد« ،نفت بهران» با  ۲۱۰واحد« ،پتروش��يمي
فناوران» با ۱۱۴واحد« ،نفت پارس» با ۱۱۱واحد و «گروه

پتروشيميسرمايهگذاريايرانيان»با۱۰۶واحدتاثيرمثبت
رابرشاخصبورسداشتند.نماد«مليصنايعمسايران»با
يكهزارو ۲۱۰واحد«،صنايعپتروشيميخليجفارس»با
 ۹۳۳واحد«،فوالدمباركهاصفهان»با ۸۸۹واحد«،شركت
سرمايهگذاري تامين اجتماعي» با  ۷۰۰واحد« ،پااليش
نفت اصفهان» با  ۳۹۹واحد« ،بان��ك ملت» با  ۳۶۲واحد
و «بانك پاسارگاد» با  ۳۴۴واحد با تاثير منفي بر شاخص
همراه بودند .بر پايه اين گزارش ،روز مذكور نماد «شركت
س��رمايهگذاري تامين اجتماعي»« ،تولي��د نيروي برق
آبادان»«،توسعهوعمراناميد»«،پتروشيميبوعليسينا»،
«پااليشنفتاصفهان»«،شركتسرمايهگذاريخوارزمي»
و «گروه دارويي بركت» در گروه نمادهاي پُر تراكنش قرار
داشتند .گروه فرآوردههاي نفتي هم در معامالت اولين روز
هفتهصدرنشينبرترينگروههايصنعتشدودراينگروه
 ۲۱۶ميليون و ۲۰هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و۲۳۴
ميلياردريالدادوستدشد.روزشنبهشاخصفرابورسنيز
بيش از ۷۹واحدكاهش داشتو رويكانال ۱۶هزار و۹۰۵
واحد ثابت ماند .همچنين در اين بازار ۹۸۹ميليون و۲۸۸
هزاربرگهسهمبهارزش ۱۶۳هزارو ۷۲۰ميلياردريالدادو
ستدشد.دراينروزنمادهاي«رايانهمافزا»«،پتروشيمي
زاگرس»« ،توسعه مس��ير برق گيالن»« ،نفت ايرانول»،
«برقوانرژيپيوندگسترپارس»«،بيمهاتكاييايرانيان»،
«توس��عه مولد نيروگاهي جهرم»« ،گ��روه كارخانجات
صنعتيتبرك»«،توسعهوعمراناستانكرمان»«،جنرال
مكانيك»و«پااليشنفتشيراز»باتاثيرمثبتبرشاخص
اينبازارهمراهبودند.همچنين«بيمهپاسارگاد»«،هلدينگ
صنايعمعدنيخاورميانه»«،پليمرآرياساسول»«،صنعتي
مينو»«،شركتسرمايهگذاريصباتامين»«،پتروشيمي
تندگويان»«،مديريتانرژيتابانهور»و«موسسهاعتباري
ملل»باتاثيرمنفيبرشاخصبورسهمراهبودند.

رييس سازمان بورس خبر داد

اجراي طرح حمايت از سهامداران خرد در بازارسرمايه

محمد علي دهق��ان دهنوي ،رييس س��ازمان بورس
اوراق بهادار در گفتوگويي با شبكه خبر ضمن اشاره به
طرحهاي حمايتي و برنامههاي مدنظر سازمان بورس
برايحمايتازسهامدارانخردگفت:طرحهايحمايتي
متعدديبرايسهامدارانازسويسازمانبورستدوين
ش��ده كه در روزهاي آتي از آن رونمايي خواهد ش��د .از
همين هفته طرح حمايت از س��هامداران خرد اجرايي
خواهد شد كه ميتواند يك نمونه مناسب براي تشويق
بهسرمايهگذاريغيرمستقيمباشد.ويدرادامهتوضيح
داد:براساساينطرحسهامدارانخرديكهدرتاريخ۱۲
اسفند (تاريخ مصوبه شوراي عالي بورس) دارايي كمتر
از ۱۰ميليون تومان داش��ته باشند ،مشمول اين قانون
خواهند بود .بر اين اساس گروه مزبور چنانچه پرتفويي
خود را تا ارديبشهت ماه سال ۱۴۰۱تغييري ندهند و تا
آن زمان بازدهي كمتر از۲۵درصد از بازار سهام دريافت
كرده باش��ند ،ما به التفاوت آن را از صندوق توسعه بازار
دريافتميكنند.بهگفتهسخنگويشورايعاليبورس،
البتهسهامدارانبرايبرخورداريازاينطرحضمنحفظ
سهامميتوانندسهامجديدبهپرتفويخوداضافهكنند.
وي در ادامه با اظهار اين مطلب كه طبق برآوردها تعداد
سهامداران خردي كه در اين طرح قرار خواهند گرفت
بالغبر ۴ميليوننفراست،گفت:واحدهايصندوقهاي
س��رمايهگذاري و اوراق با درآمد ثابت در اين طرح قرار
نگرفتهاست.دوصندوقتثبيتبازاروتوسعهبازاردربازار
سرمايه فعاليت دارند .در اين ميان صندوق توسع ه بازار
درحالحاضربيشاز ۱۰هزارميلياردتومانداراييدارد.
بهاحتمالزيادسالآيندهنيز ۵هزارميلياردتومانبهاين
رقماضافهميشود.بهاينترتيبميتواندنقشمناسبي
برايحمايت،توسعهورشدبازارسرمايهايفاكند.رييس
سازمانبورسدرادامهتاكيدكرد:جزيياتبيشترازاين
طرح حمايتي در هفته ج��اري از طريق مراجع معتبر
سازمان بورس ،اطالعرساني خواهد شد .بر اين اساس
هفته آتي ،نماد ويژهاي با قيمت يك ريال بازگش��ايي
ميشود و سهامداران با پرتفوي زير  ۱۰ميليون تومان
ميتوانندباخريديكسهموپسازپااليشاطالعاتاز
طرححمايتيبهرهمندشوند.

درباره كتاب پرايساكشن:

حضور بلندمدت و وورد غيرمستقيم
به بازارسرمايه ،كليد سودآوري
به گفته دهقان ،يك��ي از اهداف نهاد ناظر بازارس��رمايه
حفظ آرامش بازار اس��ت .همچنين هدف ديگر اين است
س��هامداران خردي كه زمان يا دانش كافي براي تحليل
ندارند ،غيرمستقيم در بازار سهام حضور داشته باشند و از
كانالصندوقهايسرمايهگذاريواردبازارشوند.بررسيها
نشانازآنداردكهصندوقهايسرمايهگذاريدرزمانهاي
رشدشاخص،رشديبهمراتببيشترازمتوسطبازارداشته
و در زمانهاي افت نيز ،كاهش كمتري را تجربه كردهاند.
اين مقام مسوول در ادامه به شرايط اقتصادي رو به بهبود
كشور اشاره كرد و افزود :در حال حاضر شاهد مثبت شدن
رشداقتصاديكشورهستيم.افزونبراينآمارهاي ۹ماهه
ازعملكردشركتهايفعالدربازارسرمايهنشانميدهد
سوديكهشركتهاامسالدراينبازارتوليدكردند ۳برابر
زمان مشابه در س��ال قبل است .انتظار براي رشد اقتصاد
داريم و در حال حاضر اين رش��د ص��ورت گرفته ،در آينه
اقتصاد كه در همان بازار سرمايه نيز منعكس خواهد شد و
آثار آن را در رشد بورس مشاهده خواهيم كرد.وي در ادامه

افزود :بررسيها نشان از كسب سود مناسب از بازار سهام
در بازه زماني بلندم��دت دارد .به عبارت دقيقتر بازدهي
بورسبراساسمطالعاتتطبيقيصورتگرفتهبهنسبت
بقيه بازارهاي موازي باالست .مطالعات نشان ميدهد در
هر بازه زماني ۱۰ساله ،بورس نسبت به بقيه بازارها (طال،
ارز و مسكن) بازدهي باالتري داشته است .رييس سازمان
بورس ادامه داد :هر چند در ابتداي سال جاري شاهد ورود
تعدادباالييازسرمايهگذارانبهبازارسهاموديگربازارهاي
س��رمايهگذاري موازي بوديم .تمامي بازارها تا مقطعي با
سوددهيباالييبرايسهامدارانهمراهبودند.اينموضوع
در ادامه متوقف ش��د و تمامي بازارهاي سرمايهگذاري از
جملهبورسباكاهشسودهمراهشدند.دراينميانبرخي
ازسهامداراننيزممكناستكهازسرمايهگذاريدربورس
زيان كرده باشند كه اميد است با بهبود شرايط و رونق آتي
سودبهآنهاتعلقگيرد.
پرداخت سود «عدالت» تا پايان سال
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش
به سهام عدالت و پرداخت سود سال  ۱۳۹۸اشاره كرد و

گفت :مشموالن سهام عدالت دو روش را براي آزادسازي
سهام خود انتخاب كردند؛ يك گروه روش غيرمستقيم
را انتخ��اب كردند و به اين ترتيب مديريت پرتفوي خود
را به شركتهاي س��رمايهگذاري استاني واگذار كردند.
گروهي ديگر مديريت مستقيم را برگزيده كه اين سهم
در پرتفوي آنها وارد شده است .دهقان دهنوي ادامه داد:
سود سهام عدالت سال  ۱۳۹۸كه از شركتهاي سرمايه
پذير موجود در پرتفوي س��هام عدالت تشكيل شده ،در
حال تجميع است .اين رقم حدود ۲۰۰هزار تومان براي
آن دس��ته از سهامداراني اس��ت كه تمامي سهم خود را
نگهداري كرده و هيچ س��همي نفروخته باشند .وي در
ادامه افزود :تصميم بر آن ش��ده كه سود سال  ۱۳۹۸نيز
به صورت متمركز به حساب دو گروه واريز شود و از سال
آينده از طريق شركتهاي سرمايهگذاري استاني براي
سهامداران غيرمستقيم عدالت و از طريق خود شركتها
به حساب سهامداران مستقيم عدالت واريز شود .رييس
سازمانبورسدرادامهخاطرنشانكرد:تالشبرايناست
تا پايان سال جاري اين رقم به حساب سهامداران عدالت
واريز شود .چنانچه سود چند شركت نيز تجميع نشود،
مابقي آن در سال آينده واريز خواهد شد.
ارتباط دوطرفه بين بانكها و بازار سرمايه
سكانداربازارسرمايهدرپاسخبهاينسوالكهبرخيبانكها
را عامل ريزش بازار سهام ميدانند ،گفت :در حال حاضر
ارتباطبينبانكهاوبازارسرمايهيكارتباطدوطرفهاست؛
بانكهابهعنوانيكنهادماليكههمنمادخودشاندربازار
سهاممعاملهشدهوهمشركتهايزيرمجموعهآنها(تامين
سرمايهها ،صندوقهاي سرمايهگذاريوكارگزاريها) در
بازارفعالهستند.بهاينترتيبيكارتباطسيستماتيك،
قويودوسويهبرقراراست.ويادامهداد:پيشتربازارسرمايه
به بانكها كمك كرده است .اكنون حمايت بانكها از بازار
احساسميشود.برخيازبانكهاازطريقنهادهايماليزير
مجموعهاينموضوعرااثباتومنابعزياديرابرايحمايت
از بازار سرمايه صرف كردند .همچنين اعتبارات الزم را به
كارگزاريهاي اعطا كردند .انتظار ميرود برخي ديگر نيز
مسووليتپذيريخودرادرقبالبازارسرمايهباالببرند.

فره��اد دژپس��ند ،وزير اقتصاد در حاش��يه نشس��ت
همانديشيباتوليدكنندگانوكارآفريناناظهارداشت:
درطوليكسالگذشتهبهدليلشرايطكرونانشستي
باتوليدكنندگانوكارآفريناننداشتيمكهامروز(شنبه)
اين جلس��ه با حضور فعاالن اقتصادي برگزار شد تا به
مشكالت اين افراد و دغدغههايشان رسيدگي شود كه
يكي از اين مشكالت بخش تامين مالي به ويژه سرمايه
درگردشبودهاست.ويبااشارهبهارايهتسهيالتنظام
بانكيدرطوليكسالگذشتهگفت:دراينمدتهزار
و  ۴۰۰هزار ميلياد تومان تس��هيالت بانكي به بخش
توليد داده شده كه  ۶۰درصد آن ،متعلق به سرمايه در
گردش بوده اس��ت .وزير اقتصاد ادامه داد :بازار سرمايه
هم اخيرا در بخش تامين مالي كمكهايي به اقتصاد
كرده و از طريق اوراق بدهي در بخشهاي تامين مالي
صورت پذيرفته است .دژپسند تاكيد كرد :تمام تالش
ما اين اس��ت كه موانع در بخش توليد را كاهش دهيم
و بتواني��م در تامين مالي به س��رمايهگذاران و فعاالن
اقتصادي كمك كنيم .وي در پاس��خ به سوالي درباره
علت تعويق انتخابات هياتمديره شركتهاي استاني
سهام عدالت اظهار داش��ت :هيچ زمانبندي نهايي و
قطعي براي انتخابات تعيين نشده و قرار بود در جلسه
شوراي عالي بورس تاريخ انتخابات نهايي و اعالم شود.
اينمقاممسوولادامهداد:البتهقراربراينگذاشتهبوديم
كه انتخابات هياتمديره شركتهاي استاني در سال
 ۹۹برگزار شود اما در جلسه آخر شوراي عالي بورس به
اين نتيجه رسيديم كه امكان برگزاري اين انتخابات در
روزهاي باقيمانده از سال جاري وجود ندارد .دژپسند
ادامه داد :تعداد برخي از كانديدها در برخي از استانها
بهحدنصابنرسيديااينكهاستعالمهايآنهانيامدهبود
و به همين دليل انتخابات به يك زمان ديگري موكول
شد .وزير اقتصاد با بيان اينكه برگزاري اين انتخابات در
اينطرحگستردهنيازبهملزوماتيدارد،گفت:انتخابات
بايد در يك محيط رقابتي انجام شود و ملزومات آن را
بايدفراهمكنيمميدانيمكهاينانتخاباتباحضور۳۰
ميليونسهامداردر ۳۱استانبرگزارميشودبههمين
دليل بايد در برگزاري اين انتخابات بسيار دقت شود از
اين رو اعضاي شوراي عالي بورس موافقت كردند براي
اينكه اجحافي در حق كسي رخ ندهد اين انتخابات به
زمانديگريموكولشود.

عملكرد غيرقابل قبول
بورسهاي آسيايي

فعاالن  ۱۷ب��ورس اصلي جه��ان از جمله بورسهاي
اروپايي ،امري��كا ،بورس تورنتو و بورس توكيو نش��ان
ميدهد كه همه آنها انتظار دارند شاخصهاي بورسي
در سال  ۲۰۲۱در س��طح باالتري از سطح قبل بسته
شوند .در  ۱۵بورس از  ۱۷بورس فوق ،اكثريت فعاالن
انتظار داشتهاند تا پايان نيمه نخست امسال اين اتفاق
بيفتدودوبورسديگرهمانتظاربروزايناتفاقدرانتهاي
سالراداشتهاند.سالقبلبدترينعملكردبورسييك
دههاخيربهثبترسيد .دروالاستريتهمهشاخصها
صعوديبودند؛تاجاييكههرسهشاخصاصليبورسي
در سطح باالتري از روز قبل خود بسته شدند .شاخص
«داوجونز ايدانس��تريال اوريج» با ۱.۸۵درصد افزايش
نسبت به روز قبل و در سطح  ۳۱هزار و  ۴۹۶.۳۰واحد
بسته شد .ش��اخص «اساند پي »۵۰۰با ۱.۹۵درصد
جهش تا س��طح ۳۸۴۱.۹۴واحدي ب��اال رفت و ديگر
شاخصمهمبورسيامريكايعني«نزدككامپوزيت»با
 ۱.۵۵درصدصعوددرسطح ۱۲هزارو ۹۲۰.۱۵واحدي
بستهشد.درمعامالتبازارهايبورسدراروپا،شاخص
«فوتس��ي »۱۰۰بورس لندن ب��ا ۰.۳۱درصد ريزش
نس��بت به روز قبل و در س��طح ۶۶۳۰.۵۲واحد بسته
شد .شاخص «دكس »۳۰بورس فرانكفورت در آلمان
با كاهش ۰.۹۷درصدي و ايستادن در سطح ۱۳هزار و
 ۹۲۰.۶۹واحديبهكارخودخاتمهدادوشاخص«كك
 »۴۰بورس پاريس با عقبگرد ۰.۸۲درصدي در سطح
 ۵۷۸۲.۶۵واحدبستهشد.درمادريدشاخص«ايبكس
 ۰.۸»۳۵درصد پايين رفت و به ۸۲۸۶.۸۰واحد رسيد.
در معامالت بورسهاي آسيا ،شاخصها عملكرد بدي
داشتند؛ تا جايي كه شاخص «نيك كي  »۲۲۵بورس
توكيو ژاپن با ريزش  ۰.۲۳درصدي تا سطح  ۲۸هزار و
 ۸۶۴.۳۲واحدي پايين رفت .شاخص «هانگ سنگ»
بورس هنگكنگ  ۰.۴۷درصد پايين رفت و در سطح
 ۲۹هزار و ۹۸.۲۹واحد بس��ته ش��د .در چين شاخص
«ش��انگهاي كامپوزيت» افت ۰.۳۴درصدي را تجربه
كردو در سطح ۵۲۶۲.۸۰واحدبسته شد.

ايرانشهر
انجام تست سريع كرونا
در  ۵فرودگاه خوزستان

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از الزام مسافران
پروازهايخوزستانبهارايه تست منفيكروناخبردادو
گفت :در  ۵فرودگاه اين استان تست سريع كرونا انجام
ميش��ود .به گزارش تسنيم ،محمدحسن ذيبخش از
تشديد نظارتهاي بهداش��تي در فرودگاههاي استان
خوزستان خبر داد و اظهار كرد :در تمامي فرودگاههاي
خوزستانشاملاهواز،آبادان،دزفول،ماهشهروآغاجري
تسترپيد(آزمايشتشخيصسريع)انجامميشود.وي
گفت:مسافرانجهتانجامپروازهواييازايناستان،ملزم
بهارايهتستگواهيعدمابتالبهكروناكهبهتاييدوزارت
بهداشترسيدهباشد،هستند.درصورتهمراهنداشتن
گواهي،ازمسافرانتسترپيدگرفتهخواهدشد.ذيبخش
با بيان اينكه دس��تورالعملهاي جديدي به ايرالينها
جهت انجام پرواز از فرودگاههاي خوزستان ابالغ شده
اس��ت ،افزود :شركتهاي هواپيمايي ملزم شدهاند تا با
ارسال پيامك ،شرايط بحران را به مسافران اعالم تا آنها
را نسبت به تعويق سفر ترغيب كنند .وي بيان كرد :به
فرودگاههاياستاناعالمشدهازورودمشايعتكنندگان
مسافر به ترمينال فرودگاهها جلوگيري به عمل آورند و
همچنين تمامي ايرالينها موظف به رعايت استفاده از
ظرفيت 60درصدهواپيماهايخودهستند.ويتأكيد
كرد :تاكنون گزارش��ي مبني بر تخطي از پروتكلهاي
بهداشتيازفرودگاههايخوزستانبهسازمانهواپيمايي
ارايه نشده اس��ت و تنها گزارشهاي دريافتي ،مبني بر
ازدحام مس��افران جهت انجام تس��ت رپيد بوده است.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كش��وري يادآوري شد:
مقررات سختگيرانه فقط مربوط به استان خوزستان
است و ساير اس��تانها ،از پروتكلهاي بهداشتي رايج
پيرويميكنند.اوهمچنينگفت:گزارشنهاييسانحه
هواپيمايي اوكراي��ن در هفته جاري به صورت عمومي
منتشر ميش��ود  .ذيبخش درباره اعالم نظر كشورها
نسبتبهگزارشنهاييايرانازسانحههواپيماياوكراين
اظهار كرد :طبق كنوانسيون شيكاگو و انكس ۱۳ايكائو
(س��ازمان جهاني هواپيمايي) به كشورهايي مرتبط با
سانحه هواپيماي اوكراين گزارش تهيه شده را ارسال و
اعالم كرديم و 4كشور 60روز فرصت داشتند كه درباره
اينگزارشنظرخودرااعالمكنند.

ادامهازصفحهاول
دورنماي بازار سرمايه تا 1400

بنابراين توصيه ميكنم به جاي نظارهگر بودن در اين
ش��رايط ،پورتفوي خود را به سهام با p.eكمتر منتقل
كنيد .اين كار ،دو ُحس��ن دارد :نخست اينكه اين گروه
نسبتبهسوديكهاعالمكردهاندافتبيشتريكردهاند
وارزندهترهستند.دوماينكه،حتياگرتمامپيشبينيها
در خصوص برگش��ت بازار شكست بخورد ،سهام شما
نهايتا تا  ۴ماه ديگر يك سود مجمع دريافت ميكند و
تا ۱سال و ۴ماه ديگر دو سود مجمع دريافت ميكنيد.
دقت كنيد كه نهتنها حقيقيها كه حقوقيها نيز براي
كاهشريسكپورتفويخوددرشرايطفعلياولويترا
برسهامبا p.eپايينودريافتسودمجمعتيرماهآينده
قرار خواهند داد كه ميتواند تقاضا براي اين گروهها را
افزايش دهد .عمده س��ها ِم بنيادي گروه فلزات سنگ،
آهن،پتروشيميوپااليشگاهيو...سودمناسبيرابراي
سال ۹۹محققكردهاندوچشماندازسالآيندهشاننيز
مثبتاست.
اين به معناي عدم س��رمايهگذاري در ساير سهام بازار
نيست و سهام شارپي هم در بازار وجود دارد كه با توجه
به در نظر گرفتن ريس��كهاي مرتبط با آن سهم يا آن
صنعت ،قطعا در ش��رايط رش��د بازار حركت خواهند
كرد .مبتني بر اين ديدگاه ،نكت ه اساس��ي ،فقط سطح
ريسكياستكهبراياينمنظوردرنظرگرفتهميشود.
سرمايهگذاران كمتجربهتر كه نوساناتي با اين شدت را
تجربهنكردهاندونگرانهستندبايدبدانندكهمجموعه
خريداراناينروزهاوكسانيكهسهامرادراينقيمتها
نگهداري ميكنند قطعا به س��ود خواهند رسيد و اين
خاصيت بورس اس��ت كه هرگاه از محور ارزندگي دور
ميشود به سرعت خودش را اصالح ميكند و به مسير
درستبازميگردد.بنابراينمعتقدمكهبرايبرداشتن
نخستينگامنبايدبيشازاندازهمنتظر تحوالتپيش
روماند،بازارسهامكشوردرچشماندازپيشروبهنسبت
بسياري از بازارها مستعد رشد و تحوالت مثبت است؛
دستاوردهاي اين بازار را كساني درك خواهند كرد كه
با آگاهي و اطالعات مناس��ب در وقت مناسب اقدام به
سرمايهگذاريميكنند.

آسيب قوانين كارشناسي نشده
به بدنه بازار

زيرسوالميبريمدوم؛آنبهاينصندوقهالطمهبزرگي
يدانمكمكيبهبازاركندچون
ميزنيمودرنهايتبعيدم 
بي اعتمادي و در جو بازار عميقتر از آن است كه بتواند
كمكيبكند.
به نظر بنده بايد فكر اساسي شود و همدلي بين اركان
حاكميتايجادشودوايناعتمادخدشهدارشدهترميم
شود و مردم دوباره به بازار بازگردند اما اگر هر چقدر هم
حمايتشودوپولازحقوقيهابااجباروتوصيهوتاكيدبه
بازارتزريقشودصرفاًخروجحقوقيهاراتسهيلميكند،
اعتماداينگروههيچگاهبهبازاربازنخواهدگشت.
بهطوركليدرپايانسالدرتماميسالهافشاروفروش
وجودداردوبرايتامينمنابعوامثالآنبسياريازسهام
به فروش ميرسد اما بحث ما بحث بلندمدت است كه
با وجود پارامترهاي بسيار بنيادي بسيار مناسب و آمار
توليدوفروشخوببسياريازشركتهايبورسيبازار
هيچواكنشينشاننميدهدواينبهدليلبياعتمادي
است و اين بي اعتمادي ربطي به مقطع زماني ندارد و تا
زمانيكهيكفكراساسيبرايآنانجامنشوداينمساله
برنميگرددواينقوانينخلقالساعهوكارشناسينشده
بيشتر آسيبميرساند.

راهوشهرسازي
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اما و اگر بازار ملك تا شهريور سال آينده چيست؟

از برجام تا بودجه 1400
درپيتحوالتشديدقيمتيدربازارمسكن،مراكزمتعدد
پژوهشيوازجملهمركزپژوهشهايمجلسدرتابستان
سال  97اعالم كردند كه بازار مسكن بيش از اثرپذيري از
عوامل درون بخش��ي ،تحت تاثير شرايط كالن اقتصاد و
سياست قرار گرفته است .متاسفانه اين شرايط طي سه
سال گذشته تداوم داشته و حتي منجر به تضعيف برخي
ازعواملدرونيبازارمسكنهمچونميزانساختوسازو
عرضه نيز شده است .اگر چه با روي كار آمدن جوبايدن در
امريكا،قدريازفشارهايروانيوهيجانيبربازارهاوفضاي
كلياقتصادتعديلشدوچشماندازانتظاراتتورميبهبود
يافتوحتيدرماههايآبانوآذرسالجاري،تورميماهانه
مس��كن از نرخ عمومي تورم عقب افتاد و كمي از حباب
مسكن تخليه شد ،اما از آنجا كه تاكنون عمال در شرايط
پروندههستهايايرانتغييريحاصلنيامدهاست،بارديگر
تورم مسكن افزايش يافت به گونهاي كه در ديماه به تورم
عمومي رسيد و در بهمن ماه از آن سبقت گرفت .البته در
روزهاي اخير ،خبرهاي مثبتي از احتمال مذاكره ايران با
كشورهاي غربي به گوش ميرسد اما اينكه اين مذاكرات
احتماليچهوقتبهنتيجهبرسندتاگرهازپولهايبلوكه
شدهكشوربگشايد،تحريمفروشنفتلغوشودومبادالت
مالي ميان ايران و س��اير كشورهاي جهان به روال عادي
بازگردد ،همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد .در اين حال،

ترويج مديريت پسماند
در سريال «نون خ»۳

موتور رشد نقدينگي و افزايش تورم همچنان فعال است
و كار ميكند و همزمان اتخاذ برخي سياستهاي تورم زا
در فرايند بررسي اليحه بودجه 1400اين موتور را در سال
آيندهنيزتقويتخواهدكرد.ازاينرو،بافرضتداومشرايط
مبهمپروندههستهايايرانتاانتخاباترياستجمهوري،
نميتوان از اثرگذاري رشد نقدينگي و تورم بر بازار مسكن
تا اول تابستان 1400چشم پوشي كرد.
بازار مسكن و بيتكوين
آن سوتر اما ،ميتوان خوشبين بود كه نوسان قيمتي
در بازارهاي موازي كه توانس��ته به هم��راه برخي از
دافعههاي بازار مسكن طي ماههاي اخير،سفته بازان
را از اين بازار دور نگه دارد ،همچنان اين كاركرد خود
را حفظ كرده و مانع از جذابيت بازار ملك دستكم در
شش ماهه نخست سال آينده براي سفته بازان شود.
بي گمان ،با تداوم روند افزايش تورم در س��ال آينده،
بازارهاي سرمايهاي با هدف حفظ دارايي مورد توجه
شهروندان خواهد بود .به ويژه بازارهايي كه با مقادير
اندك پول ميتوان به آنها ورود كرد .بازار سهام اگرچه
از 19مرداد سال جاري اين ويژگي خود را از دست داده
و هم اينك از افت محسوس قدرت نقدشوندگي رنج
ميبرد ،اما به واسطه رونق بازار رمزارزها طي ماههاي
گذش��ته ،عرصه تازهاي براي ورود سفته بازان ايجاد
شده است و در واقع بازاري به بازارهاي موازي و رقيب
مسكن اضافه شده است .بازار رمزارزها و در راس آنها
بيت كوين ،از آنجا كه پذيراي پولهاي خرد و اندك نيز
هست ،حتي رقيب مقتدري براي بازار ارز و طال نيز به
شمار ميروند .البته استقبال بيش از اندازه از اين بازار
و روانه شدن سيل نقدينگي به اين سمت منجر به اين
شدكهبانكمركزيايران،معامالترمزارزهاراممنوع

اعالم كند .در صورتي كه اي��ن ممنوعيت با ضمانت
اجرايي قوي نيز همراه شود ،سفته بازان و حتي مردم
عادي براي حفظ دارايي خ��ود در برابر تورم ،پناهگاه
ديگري را جستجو كرده و خواهند يافت.
كمبود عرضه همراه با كمبود تقاضا!
در پي جهشهاي مكرر قيمت ملك طي  15س��اله
اخير و به ويژه طي سه سال گذشته ،توان مالي خانوار
براي خريد آپارتمان مطلوب خود بهشدت افت كرده
است و طول دوره انتظار مسكن كه قرار بود به 12سال
كاهش يابد ،هم اينك بر اس��اس برخي محاسبات از
مرز يك قرن نيز فراتر رفته است .از اين رو ،با اطمينان
بسيار باال ميتوان گفت كه تقاضاي مصرفي ملك از
بازار مسكن حذف و به بازار رهن و اجاره گسيل شده
است .تقاضاي س��فته بازي نيز آنچنان كه اشاره شد،
در شرايطي كه بازارهاي آناليناجازه مديريت زمان
بهتري به سفته بازان ميدهد ،به راحتيبازار مسكن
با فرايندهاي طوالني معامالتي خاص خود را به عقب
ميراند به ويژه اينكه براي خريد آپارتمان دس��تكم
در تهران بايد  500ميليون تومان پول نقد داشت اما
ورود به بازارهاي آنالين با  500هزار تومان نيز ممكن
است .تقاضاي سرمايهگذاري در بازار مسكن نيز تحت
تاثير جهش قيمت مس��كن كاهش يافته است .البته
ميتوان متقاضيان س��رمايهگذاري در بازار مسكن را
به دو قسمت تقسيم كرد .اول سرمايهگذاران خردي
كه با خريد يك يا چند آپارتمان تالش ميكنند از راه
اج��ارهداري ،درآمدي در كنار درآمدهاي جاري خود
ايجاد كند و در صورت مواجه��ه با ناماليمات روزگار
با فروش يك يا چند دس��تگاه آپارتمان بتواند از اين
ناماليمات به س�لامت عبور كند .ب��ي گمان قدرت

خريد اين دسته از س��رمايهگذاران ملكي در شرايط
كنوني اقتصاد ايران بهش��دت تضعيف ش��ده و توان
هماوردي با قيمتهاي باالي ملك را ندارد .اما دسته
دوم متقاضيان سرمايهگذاري در بازار مسكن ،سرمايه
داران كالن و اغلب شخصيتهاي حقوقي هستند كه
تمايل دارند بخشي از پرتفوي سرمايهگذاري خود را به
مسكنوساختماناختصاصدهند.تعدادايندستهاز
سرمايهگذارانباتوجهبهشرايطاقتصاديكشورمبني
بر نبود قوانين خاص اجاره داري و به صرفه نبودن آن
بسياراندكوپراكندهاستوميتوانازآنچشمپوشي
كرد .بي گمان ،اين دس��ته كوچك از سرمايهگذاران
ملكينيزباتشديدشكافميانتورموميزاناجارههاي
دريافتي تمايلي به توسعه سرمايهگذاريهاي خود در
بازار مس��كن ندارند و از همين رو،به سرمايهگذاري و
ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوا و ساحلي روي
آورده اند .هر چند كه بازار مس��تغالت در اين مناطق
نيز تحت تاثير افزايش شديد قيمتها ،شيوع كرونا و
تنگناي مالي خانوارها فعال از جذابيت الزم برخوردار
نيست .همزمان با س��ركوب تقاضاي مصرفي و افت
فش��ار تقاضاي سرمايهگذاري و س��فته بازي ،عرضه
مسكن نيز به دليل جهش خيره كننده قيمت زمين و
مصالح ساختماني با سكته روبهرو شده ،به گونهاي كه
درخواس��ت براي صدور پروانه ساختماني در شهري
همچون تهران به كمتر از  8هزار فقره در سال رسيده
اس��ت .كمبود ساخت و ساز و عرضه مسكن نوساز در
برابر رشد جمعيت و افزايش ازدواجها و تعداد خانوار از
تابستان سال 93مشهود بود ،اما به دليل ركود تقاضاي
حاكم بر بازار مسكن از چشمها پنهان مانده است .بي
گمان ركود در طرف عرضه در سالهاي آينده بهشدت
براي بازار مسكن دردسرساز خواهد شد.

بودجه  ۱۴۰۰بازار ملك پايتخت را به كدام سو ميبرد؟

انتظار افزايش ماليم قيمتها در بازار مسكن

مهديسلطانمحمدي،كارشناسارشدبازارمسكنبر
اين باور است كه بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۰كل كشور
در صحن مجلس تا به امروز پالسهاي تورمي خود را به
فعاالن اقتصادي براي س��ال آينده داده است و از اين رو
كنشگران اقتصادي به ويژه بازار مسكن پايتخت بر اين
باورند كه با تصويب اين بودجه انبساطي ،بايد در انتظار
افزايش ماليم قيمتها در بازار مسكن طي سال آينده
باشيم.
سلطانمحمديدرتحليلآمارتحوالتبازارمسكنطي
ماههاي اخير به ايرنا گفت :پيش از ورود به بررسي آمارها
بايد گفت كه دادههاي ماهانه در بخش مسكن ميتواند
با خطاهايي همراه باش��د و الزاما منعكس كننده روند
دقيقبازارنيست.اينخطابخصوصدرزمانيكه حجم
معامالت كاهش مييابد ،بيشتر ميشود .از اين رو نياز
استتاتعديالتواصالحاتالزمرويميانگينقيمتها
در دادههاي مسكن ش��هر تهران انجام شود زيرا گاهي
ممكن است افزايش حجم معامالت در بخش خاصي از
بازارشاخصكلرا تحتتاثيرقراردهدوبهطورنادرستي
ش��اخص را جابهجا كند .به گفته او ،به طور معمول در
كشورهايتوسعهيافتهتعديلهاييرويبررسيهاانجام
ميدهندتامعامالترابهيكمشخصاتوميانگينواحد
تبديل كنند؛ مثال اگر يك واحد مسكوني در منطقهاي
شرايطبهتريدارد،قيمتراتعديلميكنندكهشاخص
كلراتحتتاثيرقرارندهد؛بنابراين اگربخواهيمقضاوت
بهتري از بازار مسكن داشته باشيم بايد دامنه تحوالت
را س��ه ماهه در نظر بگيريم .او افزود :نكته دومي كه بايد
گفت اينكه بازار مسكن بازاري است كه لختي زياد دارد
و واكنش آن به تغييرات قيمت مثل بازار سهام وارز آني
ولحظهاينيست؛علتاينامرراميتواندرچسبندگي
زياد قيمتها جست و جو كرد .بنابراين گاهي چند ماه
طول ميكشد كه فروش��ندگان و خريداران نسبت به
قيمتهاي جديد قانع شوند و پاي معامله ملك بيايند.
نكته س��وم را بايد در خوشبينيهاي زيادي كه در دو
سه ماه گذشته نس��بت به آينده بازار و ريسكهاي بازار
ايجاد شد ،جست و جو كرد؛ زيرا با روي كار آمدن دولت
جديد امريكا و گمانه زني درباره بازگشت اين كشور به

ورود به ايستگاه راهآهن
بدون خروج از مترو

مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران از
اتصال ايستگاه راهآهن به ايستگاههاي مترو خبر داد.
به گزارش مهر ،در سومين روز هشتمين نمايشگاه
حمل و نق��ل ريلي ،صنايع و تجهي��زات و خدمات
وابسته ،س��عيد رس��ولي با حضور در غرفه شركت
بهرهبرداري متروي ته��ران و حومه گفت :عمليات
اتص��ال خط  ۳مت��روي تهران به ايس��تگاه راهآهن
تهران و احداث يك گالري تا پايان امس��ال اجرايي
ميشود .وي افزود :مس��افران از اين پس ميتوانند
بدون خروج از ايس��تگاه مترو به راهآهن و بالعكس
مراجعه كنند .وي تصريح كرد :اتصال ايستگاههاي
مترو به ايس��تگاههاي راهآهن در دستور كار ما قرار
دارد و براي اولينبار در ايران نمونه آن در ايس��تگاه
راهآهن تهران به بهرهبرداري رسيد تا مسافراني كه
واردپايتختميشوندبهراحتيازمترواستفادهكنند
وسفريكپارچهشكلگيرد.مديرعاملشركتراهآهن
افزود :اين سياست را در ايستگاه جوانمرد قصاب واقع
در شهرري نيز دنبال ميكنيم.

مسكن 1400در مسير مهآلود

مجيد اعزازي|
بازارمسكنطيسال 99فرازوفرودهايمتعدديراپشت
سر گذاشت و روزهاي متفاوتي را براي بازيگران اين بازار
در تهران و س��اير شهرهاي كشور رقم زد .در بازار مسكن
تهرانطيبهمنماهسالجاريبرخالفرشد 97درصدي
ميانگينقيمتهرمترمربعآپارتماننسبتبهماهمشابه
س��ال قبل ،افت معامالت شديد و كمتر از 5هزار فقره در
ماه بود .در اين حال ،هم اينك اين سئوال مطرح است كه
سرنوشتاينبازاردرسالآيندهچگونهرقمخواهدخورد؟
اهميت پاسخ به اين پرس��ش از آن رو است كه از سويي
صنايعبسياريوابستهبهساختوساز وبازارمسكناست
وصنعتساختمانسازييكيازكانديداهايايفاينقش
پيشران براي اقتصاد ملي است و از سوي ديگر ،شهروندان
بيشماري (دستكم 38درصد از جمعيت كشور) در صف
ورود به باشگاه صاحب خانهها ايستاده اند و به تعبيري در
زير بار تورم عمومي مترصد گريز از زير بار پرداخت اجاره
ماهانهمنزلخودنيزهستند.
در پاسخ به پرس��ش اصلي اما بايد گفت كه بازار مسكن
همچون بازار ساير كاالها بيش از هميشه متاثر از محيط و
بستراقتصادكشوراست.اقتصاديكهطيسهسالگذشته
تحت تاثير شديدترين تحريمها ،به ميزان زيادي از نفس
افتاده و از رشد آن كاسته شده است .نوسانهاي اقتصادي
سه سال گذشته كشور اگر چه از اواخر اسفند سال1396
تحت تاثير سيگنالهاي دريافتي از كاخ سفيد رخ نمود،
اما عمال در فروردين  97ب��ا افزايش جهش گونه نرخ ارز
هويدا شد و به سرعت ساير بازارها از جمله بازار مسكن را
درنورديدومتوسطقيمتهرمترمربعازحدود 5ميليون
و  528هزار تومان با بيش از  400درصد رش��د ،در بهمن
 99به  28ميليون  380هزار تومان رسيد .طي اين مدت
نيز قيمت هر دالر امريكا از حدود  5هزار تومان به حدود
 25هزار تومان رسيده است.

درشهر

برجامتصوربراينبودكهدرمسائلارزيكشورگشايش
حاصلميشودوبهنوبهخودتورمراكاهشميدهد .اين
امر سبب شد تا چشمانداز انتظارات تورمي به طور قابل
مالحظهاي كاهش يابد .اين كارش��ناس مسكن درباره
اثر نرخ تورم طي ماههاي اخير بر بازار مسكن تهران نيز
گفت :اينكه بخش عمدهاي از روندهاي قيمت در بازار
مسكن ناشي از تورم است ،امر پنهاني نيست بخصوص
اينكه ش��اخص نرخ تورم بخصوص در بخش نهادههاي
بخش مسكن در ماههاي گذشته رشد قابل مالحظهاي
داشتهاست.آخرينبرآوردمركزآمارايرانازافزايش۱۰۰
درصديقيمتمصالحساختمانيدرپاييزامسالنسبت
بهسالگذشتهحكايتدارد؛بنابراينسازندگانمحاسبه
ميكنندكهباقيمتهايفعليآياتوانآغازپروژهجديد
ساختماني را دارند .او افزود :البته اين را هم بايد گفت كه
با توجه به اينكه در آستانه سال جديد هستيم و در سال
آينده نرخ دستمزدها و قيمت تمام شده كاالها افزايش
خواهدداشتكهاثرخودرابرقيمتهايتمامشدهبخش
مس��كن خواهد گذاشت و به نظر ميرسد اين قيمتها
همچنان رو به افزايش باش��د و به همين دليل سازنده و

مالك از اينكه ملك خود را به قيمت پايينتري بفروشد،
پرهيز ميكند .س��لطان محمدي در پاس��خ به اينكه
پيشبيني شما براي آينده بازار مسكن تهران در بهار
 ۱۴۰۰چيست؟گفت :پيش بيني دو سه ماهه براي بازار
سخت است چون متغيرهاي سياسي ،قانون بودجه،
سياستخارجي وانتخاباترياستجمهوريباعثبروز
نااطمينانيهايي در بازار ميشود .براي مثال كنشگران
ل آينده در مجلس
اقتصادي اكنون كه اليحه بودجه سا 
در دست بررسي است ،عالمتهايي را دريافت كردهاند
كه نش��ان ميدهد اين بودجه ماهيت تورم زايي دارد
و اراده ج��دي در دول��ت و مجلس ب��راي كنترل تورم
ناشي از آن ديده نميش��ود .البته به طور معمول سال
آخر رياس��تجمهوري اين ويژگي را دارد كه دولتها
ميخواهند گشاده دستانه عمل كنند و نمايندگان هم
به دليل نگاه سياسي از سياستهاي انقباضي در تدوين
بودجهپرهيزميكنند.
او افزود :از س��وي ديگر اگر به چرخههاي مسكن توجه
كنيم ،علي االصول بايد بگوييم ك��ه وارد دوره ركودي
شويموانتظارنداريمافزايشقيمتيكهسالگذشتهرخ

داد تداوم داشته باشد؛ اگر در بازار مسكن قائل به چيزي
به نام حباب باشيم كه بسياري از اقتصاددانان درباره آن
ترديد دارند ،و اگر شاخصهاي بنيادين در بازار مسكن
مثلنسبتقيمتبهدرآمد رامبناقراردهيم،قيمتهادر
حدباالييقراردارد.البتهاگر شرايطتورمينبود،ميشد
انتظارداشتكهبازارمسكنپايتختباآرامشروبروشود
و افزايش يا كاهش محدود داش��ته باشيم ولي شرايط
تورمي اثر خود را بر ب��ازار ميگذارد و اين خوشبيني را
خنثي ميكند؛ حال اگر سال آينده هم تورم  ۳۰يا ۴۰
درصديداشتهباشيم،بهميزانيبر بازارمسكنمنعكس
ميشود.سلطانمحمديتصريحكرد:ماانتظارنداريمكه
رشدقيمتهادربازارمسكنازتورمبيشترباشداماهمين
امرهمبهاينمعنانيستكهقيمتهادربازاركاهشيباشد
وبنابراينميتوانگفتميتوانيمافزايشمحدودتريرا
در سال آينده تجربه كنيم مگر اينكه اتفاقاتي در صحنه
سياسي رخ دهد كه سبب كاهش نرخ ارز و گشايش در
وارداتشودوكاهشريسكهايميانمدتوبلندمدت
اقتصادي از نظر كنش��گران بازار مسكن كاهش يابد .او
دربارهاثرگذاريبازارمسكنتهرانرويبازارسايرشهرها
نيزاظهاركرد:متغيرهايموثربربازارمسكنتهراندرهمه
كشوركمابيشوجوددارداماهمبستگيقيمتمسكندر
تهرانباشهرهايمختلفمتفاوتاست؛تهران بيشترين
همبس��تگي را با كرج دارد و ضريب همبستگي اين دو
باالي ۹۵درصداستاماهمينشاخصهمبستگيبين
تهران و ش��هرهاي بزرگ باالي  ۷۰تا  ۸۰درصد برآورد
ميش��ود .وي افزود :با اين حال اين بدان معني نيست
كه هرآنچه در بازار مس��كن تهران رخ ميدهد در ساير
شهرها نيز قابل تعميم است؛ برخي شهرها همبستگي
زيادي با تهران ندارند و نرخ مسكن به متغيرهايي چون
ميزانعرضهزمين،ميزانساختوسازدرسالگذشته،
مهاجرتمثبتومنفيمرتبطاست.
در هر صورت افزايش قيمتي كه در س��الهاي اخير در
مسكن تهران رخ داد ،با يك درجه شدت كمتر در سطح
كشور بخصوص در مراكز شهرهاي بزرگ و استانهاي
شماليرخداداماشاخصهانشاندادكه افزايشقيمت
درسايرشهرهاهمچنانكمترازتهراناست.

صدرالدين عليپور ،مديرعامل س��ازمان مديريت
پسماند شهرداري تهران از پخش سريال «نون خ
 »۳بامحتواي مديريت پسماند در نوروز خبر داد .به
گزارش فارس ،عليپور درباره پخش سريال «نون خ
 »۳بامحتواي مديريت پسماند در نوروز اظهار كرد:
يكي از برنامههاي م��ا براي همهگيري طرح كاپ،
آموزش و اطالعرس��اني به شهروندان است و براي
پيشبرد اين مهم از تمامي ظرفيتهاي موجود در
حوزههاي مختلف از جمل��ه برنامههاي پربيينده
تلويزيوني بهره ميگيري��م .وي ادامه داد :باتوجه
به بررس��يهاي صورت گرفته از ميان سريالها و
برنامههاي تلويزيوني در دست توليد ،گزينههايي
انتخاب و مذاكراتي در اين خصوص بين نمايندگان
س��ازمان و تهيهكنندگان برنامهها براي حمايت و
همكاري مشترك صورت گرفت .در نهايت و پس
از برگزاري جلسات مختلف سريال «نون خ  »3به
عنوان برنامه تلويزيوني برگزيده معرفي شد.

ويژه
متروي تهران جزو ايمنترين
متروهاي جهان است

مع��اون حم��ل و نقل ترافيك ش��هرداري ته��ران در
16اس��فندماه مصادف با بيس��ت و دومين س��الگرد
بهرهبرداريازمترويتهرانوحومهباتقديرازتالشهاي
پرسنل اين ش��ركت گفت :متروي تهران اكنون جزو
ايمنترين متروهاي جهان است .به گزارش مديريت
ارتباطات و امور بينالملل شركت بهرهبرداري متروي
تهران و حومه؛ دكتر هاشمي صبح ديروز از هشتمين
نمايشگاهحملونقلريليوصنايعتجهيزاتوخدمات
وابس��ته بازديد ك��رد .معاون حمل و نق��ل و ترافيك
شهرداري تهران با اشاره به اينكه شانزدهم اسفندماه،
سالروز بيست و دومين سالگرد بهرهبرداري از متروي
تهرانوحومهاست؛افزود:دراين ۲۲سالاتفاقاتخوبي
درزمينهبهرهبرداريازمتروانجامشدهوپيشرفتهاي
زيادي در اين زمينه داشتيم كه شايد رونمايي از واگن
مليدرسالجاريبزرگترينرويداداينمعاونتباشد.
دكتر هاشمي ادامه داد :واگن ملي  ۲۸اسفندماه سال
جاري به صورت آنالين توسط رييسجمهور محترم
رونمايي ميش��ود .اين واگن در حال حاضر با كمك و
همكاري دانش��گاههاي معتبر كشور همانند دانشگاه
علم و صنعت و دانشگاه شريف ساخته شده و توليد آن
تا ۸۰درصدبومياست .دكترهاشميدرپاسخبهاينكه
عملكرد شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه در
اين  22سال را چطور ارزيابي ميكنيد ،گفت :در حال
حاضرتكنسينهاوپرسنلشركتبهرهبرداريمتروي
تهران و حومه با دانش و تجربه بسيار باال در كوتاهترين
زمانمشكالتبهوجودآمدهدرحينبهرهبرداريرارفع
ميكنند و بايد بگويم كه اكنون متروي تهران و حومه
جزوايمنترينمتروهادردنيااست.هرچنداينشركتبا
مشكالتيبهخصوصدرزمينهارزوتامينقطعاتدست
و پنجه نرم ميكند اما توانس��ته به خوبي از پس آنها بر
بيايدوخدمترسانيرابهبهتريننحوممكنانجامدهد.

قدرداني از پرسنل متروي تهران

مديرعام��ل ش��ركت بهرهبرداري مت��روي تهران
و حوم��ه با اش��اره به اينكه  ۱۶اس��فند س��الگرد
بهرهبرداري از مترو اس��ت گفت :بعد از گذشت ۲۱
سال بهرهبرداري ،متروي تهران بزرگترين شبكه
ريلي در شبكه حمل و نقل ريلي درونشهري است.
بهگزارشمديريتارتباطاتواموربينالمللشركت
بهرهبرداري متروي تهران و حومه فرنوش نوبخت
ضمنتبريكبيستودومينسالگردمترويتهران
و حومه اظهار كرد :در ش��انزدهم اسفندماه ۱۳۷۷
اولين روزي كه قطار مترو در مسير تهران (صادقيه)
 كرج حركت كرد ،روز وي��ژه و به يادماندني بود وهمه عالقهمند بودند كه بدانند بعد از آن چه اتفاقي
ميافتد .وي افزود :امروز متروي تهران بيش از٢۵٠
كيلومتر شبكه و  ١٣٢ايستگاه فعال دارد و در حال
خدمات رساني به شهروندان هستيم .نايبرييس
هياتمديرهومديرعاملشركتبهرهبرداريمتروي
تهرانوحومهبااشارهبهاينكهطيبيستويكسال
گذشته ميلياردها سفر در خطوط متروي تهران و
حومه ثبت شده است ،گفت :اين سفرها را مديون
زحمات و تالش خس��تگي ناپذير پرسنل شركت
متروي تهران و شركت بهرهبرداري متروي تهران و
حومه است و امروز نتيجه اين پيگيريها و اقدامها را
در رضايتمندي شهروندان ميتوان مشاهده كرد.

رويداد
اولويت مجلس در بررسي  ۴طرح
فضاي مجازي پس از بودجه

رييس فراكسيون اقتصاد ديجيتال و حكمراني داده،
گفت:بررسيچهارطرحفضايمجازيازجملهموضوع
«حكمرانيداده»پسازاتمامبررسيبودجه،دردستور
كار نمايندگان مجلس قرار ميگيرد .به گزارش مهر ،از
ابتداي آغاز به كار مجلس يازدهم ،بالغ بر ۵طرح كالن
در حوزه سياستگذاري و قانونگذاري فضاي مجازي
ارايه ش��ده است .به نظر ميرسد كه نبود ضمانتهاي
اجرايي براي مصوبات ش��وراي عالي فضاي مجازي و
عدم اهتمام اين شورا به برگزاري منظم جلسات ،باعث
شده تا نمايندگان مجلس يازدهم ،ساماندهي فضاي
مجازي را در دس��تور كار قرار دهند .طرح «تش��كيل
كميسيونويژهفضايمجازيواقتصادديجيتال»،طرح
«صيانتازحقوقكاربراندرفضايمجازيوساماندهي
پيامرسانهاياجتماعي»كهاوايلشهريورماهدرمجلس
شوراي اسالمي اعالم وصول شد و به امضاي حدود۴۰
نماينده رس��يد و نيز طرح «حمايت از توسعه و رقابت
پذيريپلتفرمهايارايهدهندهخدماتپايهوكاربردي
شبكه ملي اطالعات» كه ۷۰نماينده آن را امضا كردند
از جمله اين طرحها اس��ت .دو طرح مربوط به «قانون
يكپارچه سازي دادهها و اطالعات ملي» و «قانون الزام
به انتش��ار داده و اطالعات» نيز در ماههاي اخير اعالم
وصول شده اس��ت .مجتبي رضاخواه نماينده مجلس
و رييس فراكسيون اقتصاد ديجيتال و حكمراني داده
در خصوص آخرين وضعيت اين طرحها ،تاكيد گفت:
حدود  ۴طرح در حوزه فضاي مجازي و حكمراني داده
درصحنمجلساعالموصولشدهوبهكميسيونهاي
تخصصيارجاعشدهاست.ويادامهداد:برايمثاليكي
ازاينطرحهاهماكنوندركميسيونفرهنگيمراحل
كارشناسيراميگذراندوطرحديگردردستبررسيدر
كميسيونصنايعاست.اگرچهكاركارشناسيبسياري
در مورد اين طرحها انجام شده اما هيچكدام تاكنون به
صحن مجلس ارجاع نش��دهاند .رضاخواه با بيان اينكه
اسامي اين طرحها كه پيش از اين اعالم شده بود تغيير
يافتهاست،گفت:طرححمايتازتوسعهورقابتپذيري
پلتفرمهاي ارايهدهنده خدمات پايه و كاربردي شبكه
ملياطالعات،توسطاينجانبارايهشدوباتغييرنام،در
حال گذراندن مراحل كارشناسي و كار تكميلي است.
وي گفت :به دليل بررس��ي بودجه ،۱۴۰۰بررسي اين
طرحها از اولويت نمايندگان خارج شد اما پس از اتمام
بررس��ي قانون بودجه ،اين طرحها در اولويت بررسي و
ارجاعبه صحنعلني قرارميگيرند.رييس فراكسيون
اقتصادديجيتالوحكمرانيداده تاكيدكرد:با توجهبه
خألهايقانونگذاريدراينحوزه،تصميميبرايتجميع
اين طرحها وجود ندارد و هر يك از اين طرحها ،با هدف
قانونگذاري در اين حوزه ارايه ش��ده و پس از بودجه در
اولويتبررسيقرارميگيرد.

نگاهكاربردي همراه اول به G5
ركورد سرعت اينترنت را شكست

اپراتوراولباشعار«لحظههابهسرعت 5Gميرسند»
اس��تفاده از فناوري 5Gروي شبكه تجاري و واقعي را
رسماآغازكرد،ايندرحالياستكهبابرنامهريزيهاي
انجام شده مديران و كادر متخصص همراه اول 5G،به
استفادهعموميروزبهروزنزديكترميشود.بهگزارش
شمانيوز،انتقالسريعاطالعاتباتكنولوژينسلپنجم
ارتباطات ،تعريفي است كه براي تكنولوژي ۵Gبه كار
گرفته ميشود .چراكه اين تكنولوژي پتانسيلي دارد
كه ميتواند اطالعات را تا چند ده برابر سريعتر از نسل
چهارم موبايل كه هماكن��ون در اختيار كاربران تلفن
همراه است ،جابهجا كند .به همين دليل كشورهاي
مختلفبرايوروداينفناوري،درحالتالشوآمادگي
هستندوپيشبينيهاحاكيازآناستكهنسلپنجم
ارتباطات بي سيم تا چهار سال ديگر به شكل تجاري
درآيند .اين فناوري با قابليت اتصال بيقيدوشرط به
اينترنت ،زندگي اف��راد را بهكلي متحول خواهد كرد.
افزايش نرخ انتقال اطالعات و سرعت ،در كنار كاهش
تأخيردرارسالاطالعات،مهمترينويژگيهايشبكه
نس��ل پنجم موبايل اس��ت كه ميتواند به كارآمدي
اپليكيشنهاي مرتبط با اينترنت اشيا نيز كمك كند
و در نهايت پيشبيني شده كه با ۵Gشاهد رشد۲۵۰
برابري اتصال اشيا و دريافت موجي از اطالعات باشيم.
بهاينترتيبهدايتماشينهايخودكار،ايجادشبكه
هوشمند حملونقل و رسيدن به زندگي هوشمند به
معنايواقعي،تاكمتراز ۵سالآيندهدورازذهننخواهد
بود.اماسوالمهميكهدرخصوصنسلپنجمارتباطات
مطرحاست،بهتجاريسازيآنمربوطميشود.درسند
شورايعاليفضايمجازيآمدهتاسال ۱۴۰۲بايد۱۰
درصدازجمعيتكشورازاينترنتنسلپنجمبرخوردار
باشند .نس��ل پنجم ارتباطات با توجه به قابليتهاي
خاصيكهداردهمميتوانددراختياركاربرانشخصي
قراربگيردهمكاربردهايصنعتيداشتهباشد.شركت
ارتباطاتسيارايران(همراهاول)گامهايمهمواوليهرا
درراستايتحققاينمهمازسالهاپيشبرداشتهاست
و امروز ثمره آن را با رونمايي از س��ايت 5Gهمراه اول
روي شبكه واقعي و جابهجايي ركورد سرعت اينترنت
ايران شاهد هس��تيم .اپراتور اول در مراسمي با شعار
«لحظهها به سرعت 5Gميرسند» ارتقاي سومين
سايت تجاري خود به فناوري  5Gرا در تهران كليد
زد،ايندرحالياستكهبابرنامهريزيهايانجامشده
مديران و كادر متخصص همراه اول 5G،به استفاده
عموميروزبهروزنزديكترميشود.
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ادامهازصفحهاول

دانش و فن

افزايش ماليات اپراتورها براي توليد محتوا توسط صداوسيما و مقابله با اينترنت ماهوارهاي خارجي توسط مخابرات

قرعه گراني اينترنت به نام مردم افتاد
جنجالها بر سر بندي از مصوبه مجلس كه نمايندگان
با افزايش  ۱۰درصدي حقالسهم دولت از اپراتورها در
اليحه بودجه س��ال آينده موافقت كردهاند ،همچنان
ادامه دارد .مصوبهاي كه تنها قرار نيست مبالغ حاصل از
اين در آمد براي «حمايت از توليد و محتوا و فعاليتهاي
فرهنگي و نظ��ارت در فضاي مجازي» هزينه ش��ود؛
نظارتيهمكهعهدهسازمانساترااستكهزيرنظرصداو
سيما فعاليت ميكند .حاال در خبري جديد مشخص
ش��ده كه اين مبالغ عالوه بر حمايت از توليد محتوا در
فضاي مجازي به واسطه صداوسيما ،مخابرات را موظف
كرده كه ضمن توس��عه اينترنت پرسرعت ،بايد امكان
مقابله با تهديدات اينترنت ماهوارهاي توسط كشورهاي
خارجي ديگر در حريم كش��ور نيز مورد استفاده قرار
گيرد را داش��ته باش��د .با اينكه تحليلهاي اين مدت
نش��ان ميداد كه تصويب اين قانون ب��ه ضرر كاربران
اس��ت و حتي مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در
خصوص سهم  ۲درصدي اينترنت در سبد خانوار را زير
سوال ميبرد ،اما مجلس شوراي اسالمي روز گذشته،
در صحن علني اين مصوبه را به تصويب رساند .بر اين
اساس ،حقالس��هم پرداختي شركتهاي اينترنتي از
سال  ،۱۴۰۰به ميزان  ۱۰درصد افزايش خواهد يافت.
 ۳۰۰۰ميليارد تومان درآمد حاصل از اين اقدام نيز به
«صداوسيما»براي«نظارت»برمحتوايفضايمجازي
به«شركتمخابراتايران»برايتوسعهاينترنتخانگي
براي «مقابله» و رقابت با اينترنت ماهوارهايSpaceX
و همينطور توليد محتوا در فضاي مجازي تخصيص
خواهد يافت .همچنين بندي از اين تبصره كه قبال در
مجلس تصويب شده بود و بر اساس آن هرگونه افزايش
قيمتاينترنتراممنوعاعالمكردهبود،ازمصوبهحذف
شد.بهنظرميرسدفشارتاميناين۳هزارميلياردتومان
از جيب مردم خواهد بود .نمايندگان مجلس ش��وراي
اسالمي ابتداي اس��فند ماه ،در جريان بررسي اليحه
بودجه سال  ،۱۴۰۰با افزايش  ۱۰درصدي حقالسهم
دولت از اپراتوره��ا موافقت كردند .منابع حاصل از اين
درآمد به ميزان  ۳۰هزار ميليارد ريال ( ۳۰۰۰ميليارد
تومان) با ه��دف حمايت از توليد محتوا و فعاليتهاي
فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه شود .جالب
آنكه مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و
تصويرفراگيردرفضايمجازيمنحصرابرعهدهسازمان
تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) است كه
زير نظر س��ازمان صدا و سيما فعاليت ميكند .حاال در
تصوير جدي��دي از همين مصوبه جزييات بيش��تري
از آن مشخص ش��ده و اينكه نمايندگان مجلس براي
درآمد از محل اين حقالسهم تصميمهاي ديگري نيز

در اين مصوبه گرفتهاند .در تبصره شش��م اين مصوبه
كه ش��امل زيرمجموعههاي مختلفي اس��ت در بند ۲
آن آمده اس��ت كه حقاالمتياز و حقالس��هم دولت از
اپراتورهاي ارايهدهنده خدمات مخابراتي به ميزان ۱۰
درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف
 ۱۳۰۴۰۴ن��زد خزانه داري كل واريز ش��ود .در همين
بند آم��ده كه منابع حاصل مازاد بر ش��صت و نه هزارو
هشصد ميليارد ريال در رديف  ۱۳۰۴۰۴صرف موارد
مختلفي خواهد ش��د .در بند  ۲-۱اين ماده آمده است
كه منابع حاضر از اين درآمد حقالسهم اپراتورها بايد
براي توسعه زيرساخت اينترنت ثابت پرسرعت توسط
ش��ركت مخابرات ايران كه امكان ارايه سرويسهاي
صوت و تصويري پيش��رفته را داشته باشد .مخابرات با
ايناينترنتثابتپرسرعتبايدامكانرقابتباتهديدات
اينترنت ماهوارهاي توسط كشورهاي خارجي ديگر در
حريم كشور را داشته باشد .مقابله با اينترنت ماهوارهاي
در حالي در اين مصوبه گنجانده ش��ده كه اخيرا دبير
شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرده بود كه اين شورا
برايمحدودسازيفعاليتاينترنتماهوارهايبرنامهاي
ندارد و موافق توسعه در اين زمينه است.
مقابله شركت مخابرات
با تهديدات اينترنت ماهوارهاي
مصوبهمجلسبرايافزايش ۱۰درصديحقالسهمدولت
از درآمد اپراتورها ،شركت مخابرات را موظف به مقابله با
اينترنت ماهوارهاي كرده ،اين در حالي است كه توسعه
ماهواره صرفا بر عهده س��ازمان فضايي است .همچنين

در واكنش به اين بند ،حس��ين فالح جوشقاني ،رييس
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در توييتر
خود نوشت« :مشكل توقف در توسعه اينترنت خانگي،
سرمايه نيس��ت .انحصار مخابرات ايران در سيم مسي و
داكتهايزيرزمينياستكهدرخصوصيسازيبهاشتباه
بهآنهاواگذارشدهاست.آنرارفعكنيد.مسووليتتوسعه
منظومههاي ماهوارهاي هم با س��ازمان فضايي است نه
مخابرات ايران ».در بند ۲-۲نيز از محل درآمد ماليات۱۰
درصدي اپراتورها براي پراخت به دولت بايد براي حمايت
از توليد محتوا در فضاي مجازي استفاه شود .در تبصره
 ۶اين مصوبه امكاناتي هم از اين حقالسهم براي شوراي
عالي فضاي مجازي در نظر گرفته شده است .در بند۲-۳
اين تبصره آمده كه پروژهها و طرحهاي مرتبط با فضاي
مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز ملي و در راس��تاي
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي به خصوص «طرح
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات» مصوب شهريور
 ۱۳۹۹با اولويت بوميسازي تجهيزات و خدمات امنيت و
الندادهها از محل
سالمسازي ،ذخيرهسازي و پردازش ك 
درآمد اين حقالس��هم بايد استفاده كنند .همچنين در
بند  ۲-۴اين تبصره وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
مكلف شده كه در چارچوب الزامات شوراي عالي فضاي
مجازي تا پايان سال  ۱۴۰۰شبكه ملي اطالعات را اجرا
كند؛ ش��بكهاي كه به گفته مديران شوراي عالي فضاي
مجازي و وزارت ارتباطات بخشهايي از آن در حالحاضر
مورد استفاده كاربران است .بند پرسروصداي تبصره ۶كه
صداي انتقاد مديران وزارت ارتباطات را نيز بلند كرده ،بند
 ۲-۵است كه بخش از اين حقالسهم مالياتي اپراتورها

چرا قيمت بيتكوين به زير  ۵۰هزار دالر رسيد؟
پس از ركوردشكني بيتكوين و رسيدن به سقف ۵۷هزار
دالر در دو هفته گذشته ،شاهد رسيدن قيمت بيتكوين
به زي��ر ۴۹,۰۰۰دالر بوديم .اين در حالي بود كه همزمان
با رسيدن شاخص دالر به باالترين سطح از نوامبر ۲۰۲۰
(آذر) ،بازارهاي جهاني با سقوط همراه شدند .به گزارش
كوين تلگراف ،افزايش نرخ سود اوراق قرضه باعث شد كه
بازاربيتكوينوارزشخالصدارييهابافشارنزوليهمراه
ش��وند؛ اين مس��اله در نهايت به كاهش قيمتها در بازار
ارزهايديجيتالمنجرشد.
افزايش سود اوراق قرضه ،تهديدي
براي بيتكوين؟
بيتكوين و بازارهاي سهام ،بهشدت تحت تأثير افزايش
سوداوراققرضهدهسالهوزارتخزانهداريقرارگرفتند.در
نتيجهدورنمايكالناقتصادجهانيوخيمترازپيششده
است.براساسدادههايبلومبرگ،بازارهايبورسامريكا،
بهاندازهتمامسودهاييكهدرسال،۲۰۲۱كاهشيافتهاندو
اگربازارهايسهامهمچنانبهتثبيتارزشيااصالحقيمت
ادامهدهند،احتماالشاهدتأثيراتمنفيبرقيمتبيتكوين
دركوتاهمدتخواهيمبود.اسكاتملكر،معاملهگرارزهاي
ديجيتالميگويداحتمالاينكهبيتكوينواردفازنوسانات
عرضيشودباالست.درحالحاضرهمفشارفروشبااليي
در بازار وجود دارد و هم تقاضاي زيادي از جانب خريداران
مشاهدهميشودواينمسائلباعثشدهاستكهبيتكوين
دركاناليكمعرضقراربگيرد.اودرادامهگفت«:بهاحتمال
زياد وارد يك دوره نوسانات عرضي ميشويم .فشار فروش
زي��ادي در باال داريم و فش��ار خريد زي��ادي هم در پايين
ديده ميش��ود .ديدن يك نقطه عطف در عرضه و تقاضا
خوشحالكنندهاست».درآيندهقابلپيشبيني،اگرسود
اوراق قرضه كاهش پيدا نكند ،تهديد در ارتباط با كاهش
قيمتبيتكويندركوتاهمدتپابرجاخواهدبود.
آيا روند قيمت نزولي است؟
هاي اس��تيكز كپيتال ،يكي از معاملهگران مشهورFTX
معتقد است بازار صعودي است .او در ادامه عنوان ميكند
كه با وج��ود دورنماي بهظاهر نزولي بازار ،معاملهگران در
پلتفرمكوينبيسپرو()CoinbaseProدرحالانباشت
هستند.طيهفتهگذشته،سرمايهخروجيازكوينبيس
پرو افزايش يافت .اين مساله را ميتوان نشانهاي از انباشت

بيتكوين توسط معاملهگران نهادي به حساب آورد.هاي
استيكزكپيتالدراينبارهگفت«:دريكانجمنديدمكه
مردم فكر ميكنند من نزولي هس��تم .اين در حالي است
كه در توييت گذشته خودم تنها به سناريوهاي پيش رو
اشاره كردم .يك ريس��ك كالن وجود دارد و اگر بازارهاي
سهام اصالح ش��وند ،بيتكوين هم بهدنبال آنها خواهد
رفت .س��رمايهگذاران كوين بيس پرو همچنان در حال
انباشت در اين سطح هستند .بهشدت صعودي هستم».
بيتكوين برخالف بازارهاي س��هام ،تا به اينجاي س��ال
 ۲۰۲۱باجهشي ۱۰۰درصديهمراهبوده.عليرغمساختار
راكد بازار ،شاخصهاي مختلف درون زنجيرهاي نشان از
آمادگي بيتكوين براي جهش دارند .اگر سرمايهگذاران
نهادي،مخصوصاًسرمايهگذارانامريكايياقدامبهانباشت
بيتكوينكنند،احتمالسقوطبهحمايتهايپراهميت
مثل  30.000و  40.000دالر كم ميش��ود .نقطه تمايز
ميان چرخه صعودي فعلي و چرخههاي قبلي را ميتوان
غيبتاصالحهاي ۳۰و ۴۰درصديدانست.دركوتاهمدت،
مقاومت  ۵۲۰۰۰دالري يكي از مقاومتهاي مهم پيش
رويقيمتبيتكوينخواهدبود.درصورتشكستناين
مقاومت ،ميتوان منتظر يك جهش بزرگ ديگر در بازار
ارزهايديجيتالبود.

مايكرواستراتژي ۱۰ميليون دالر
ديگر بيتكوين خريد
شركت مايكرواس��تراتژي اعالم كرد كه روز جمعه براي
خريد ۲۰۵واحدبيتكوينديگر ۱۰،ميليوندالرپرداخت
كرده است .به گزارش ماركتواچ ،مايكرواستراتژي كه در
حوزهنرمافزارهايتجاريواطالعاتيفعاليتميكند،اين
 ۲۰۵واحدبيتكوينراباقيمتميانگين ۴۸,۸۸۸دالر(با
احتساب كارمزد) خريده است .اين شركت اعالم كرد كه
مجموعبيتكوينهايش ۹۱,۰۶۴واحداست.طبقاعالم
اين شركت ،ميانگين قيمت خريد بيتكوينها۲۴,۱۱۹
دالرومجموعخرجكردبرايخريدبيتكوين ۲.۲ميليارد
دالربودهاست.سهاممايكرواستراتژيطيسهماهگذشته
چيزيدرحدود ۹۶.۹درصدافزايشداشتهاست.درهمين
مدتقيمتبيتكوين ۱۵۶درصدرشدداشتهاست.
سقوط ۵۰درصدي سهام مايكرواستراتژي
دادهه��اي ت��ازه بازار نش��ان ميده��د كه ارزش س��هام

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به
اين سامانه پيامك نمايند.

مايكرواس��تراتژي طي ۱۷روز گذشته بيش از ۵۰درصد
كاهش يافته اس��ت .به گزارش كوي��ن تلگراف ،اين فقط
كاربران و س��رمايهگذاران خرد بيتكوين نيستند كه از
اصالحهايشديدقيمتبيتكوينضررميكنند.همزمان
كه مايكرواس��تراتژي تأييد ك��رد  ۲۱۰واحد بيتكوين
(معادل  ۱۰ميليون دالر) را به خزانه خود اضافه ميكند،
سهام اين شركت هم به كف  ۶۲۸دالري خود رسيد .اين
در حالي است كه سهام مايكرواستراتژي در ماه فوريه اوج
 ۱,۳۰۰دالري خود را ثبت كرده بود .بهعقيده بس��ياري،
نوساناتقيمتسهاممايكرواستراتژيبهافزايشنوسانات
قيمت بيتكوين مربوط ميش��ود ك��ه در طول چرخه
صعودي اخير بارها شاهد افزايش آن بوديم .اين در حالي
است كه نبايد از نقش بيتكوين در افزايش ارزش سهام
مايكرواستراتژي غافل شد .پيش از ماه اوت (مرداد) سال
 ۲۰۲۰كه مايكرواستراتژي بيتكوين را به ترازنامههاي
خود اضافه كند ،هر سهم از اين شركت در محدوده ۱۰۰
دالر معامله ميشد .شايد بتوان گفت كه اين اعتقاد راسخ
مايكرواستراتژي،همزمانباآغازچرخهصعوديبيتكوين
و به چالش كشيدن بازارهاي سنتي ،سود بسيار زيادي در
كوتاهمدتوحتيميانمدتبرايشبههمراهداشتهاست.
آرتور هيس،مديرعامل سابق صرافي بيتمكس ،پيشتر
گفتهبودكهسياستهايبانكهايمركزيدرافراطيترين
حالتشان،ممكناستباعثخروجيكبارهتمامسرمايهها
از بازار ارزهاي ديجيتال شود .هيس در پست وبالگي خود
كهچندروزپيشمنتشركرد،نوشتكهايناحتمالوجود
دارد كه بانكهاي مركزي نرخ سودها را بهشدت افزايش
دهند .بهعقيده هي��س ،اين اتفاق ميتوان��د باعث ضرر
سرمايهگذاران و از سوي ديگر افزايش نوسانات شود .او در
اينبارهنوشت«:مدليبرايتخميننرخبينايندوندارم،
ولي در سطح باال ،اگر نقدينگي فيات بتواند از طريق اوراق
قرضهدولتيبارديگرسوديقابلتوجهبدهد،ازبيتكوين/
ارزهايديجيتالپيشيميگيرد».هدفاصليازاينكار،
حفظ/رشد قدرت خريد در مقابل انرژي است .اگر اين كار
ب��راي داراييهايي با باالترين نقدينگي ،مثل اوراق قرضه
دولتي،انجامگيرد،دراينصورتنقدينگيهمسادهترين
گزينهراانتخابخواهدكرد.درصورتوقوعچنينرويدادي
در آينده ،بيتكوين بشتر به جنبه فناورانه خودش تكيه
خواهد داشت ،چيزي كه به نظر هيس بدون شك بدون
سرمايه كالن كاري طاقتفرسا خواهد بود .هيس در اين
باره گفت« :تخمين مقدار باقيمانده ارزش بيتكوين از
جنبه فناوري فراتر از مهارتهاي من اس��ت .با اين حال
اين رقم بسيار پايينتر از قيمت فعلي بيتكوين برحسب
ارزهايفياتاست».
توسعه بالكچين خصوصي
براي راهاندازي ارزهاي ديجيتال ملي
شركتريپلاعالمكردكهبهدنبالراهاندازييكدفتركل
خصوصيبرايارزهايديجيتالملياست.توانعملياتي

به دولت را براي صداوس��يما در نظر گرفته است .طبق
اين بند مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت
و تصوير فراگير و نظارت بر آن ،منحصرا بر عهده س��اترا
زير نظر سازمان صداوسيما اس��ت و متناسب با توسعه
زيرساخت اينترنت ثابت پرسرعت ،صداوسيما موظف به
ارايه محتواي توليد خود در اين بستر شده است .اما در بند
 ۲-۶و آخرين بند تبصره  ۶وزارت ارتباطات مكلف شده
بهنحويسياستگذاريكندكهتوسعهاقتصادديجيتال
بر بستر ش��بكه ملي اطالعات داراي مزيتهاي مالي و
اقتصادي قابل توجهي نس��بت به توسعه آن در خارج از
شبكه ملي اطالعات باشد.
مهر تاييد مجلس بر گراني اينترنت
محمدج��واد آذري جهرمي ،وزير ارتباط��ات و فناوري
اطالعات هفته گذشته و در حاشيه جلسه هيات دولت
گفته بود كه اجراي اين مصوبه راه چارهاي جز گران شدن
تعرفه بستههاي اينترنتي براي اپراتورها نميگذارد و با
اين مصوبه اينترنت صددرصد گران ميش��ود .جهرمي
همچنين اعالم كرده بود كه اين تصميمگيريها خالف
سياستهاي نظام و ضد توسعه و رشد فناوري اطالعات
در ايران اس��ت .همچنين او تاكيد كرده بود كه اگر نياز
باشد آنها براي جلوگيري از اين تصميم با شوراي نگهبان
نيز مكاتبه خواهند كرد .در ادامه اين واكنشها هم معاون
وزير ارتباطات و رييس رگوالتوري اعالم كرد كه افزايش
مالي��ات اپراتورها موجب افزايش هزين��ه كاربر و توقف
توسعه ميشود .آذري جهرمي همچنين اظهار كرده بود:
اگر مصوبه افزايش  ۱۰درصدي حقالسهم اپراتورها در
هر شرايطي تصويب شود ،نيازي به اين نيست كه اجازه
افزايش بهاي تعرفه به اپراتورها داده شود .تنها قيمتي كه
االن گذاشته شده۰.۴،ريال براي هر كيلوبايت يا ۴۰هزار
تومان براي هر گيگ است و به صورت خودكار اگر مالياتي
كه دولت از اپراتورها ميگيرد افزايش پيدا كند ،اپراتورها
همميتوانندتاسقفمجوز،تعرفهراباالببرندوايناتفاقي
اس��ت كه با قانوني شدن اين مصوبه اتفاق خواهد افتاد و
اينترنت ۱۰۰درصد گران خواهد شد ،در حالي كه گراني
اينترنت ضد توس��عه و رش��د فناوري اطالعات در ايران
است .وزير ارتباطات با بيان اينكه اگر اين مصوبه تبديل به
قانون شود ،الزماالجراست ،گفت :اكنون تمام صحبت ما
با مجلس ،نمايندگان و افكار عمومي اين است كه در يك
روال مردمس��االري در خصوص موضوعي كه قرار است
قانون شود ،گفتوگو كنيم .اين اظهارات كه با اين مصوبه،
اينترنت گران نميشود و اپراتورها حق اين كار را ندارند،
كارشناسي نيس��ت و اگر اين روال تبديل به قانون شود،
تاثير بسزايي در قيمت اينترنت در ايران خواهد داشت.

و تعاملپذيري باال جزو مشخصههاي اصلي اين دفتر كل
ويژه خواهد بود .به گزارش ديكريپت ،ش��ركت ريپل كه
روي پرداختهاي بالك چيني تمرك��ز دارد ،اعالم كرد
كه در حال آزمايش يك دفتر كل خصوصي است كه ويژه
ارزهاي ديجيتال ملي طراحي شده است .مطالعهاي كه
بهتازگيبانك تسويهحسابهايبينالمللي()BISانجام
داده است ،نشان ميدهد كه بيش از  ۸۰درصد بانكهاي
مركزي جهان در حال بررسي امكان عرضه ارز ديجيتال
مليهستند.شركتريپلهمبهنوبهخودقصدداردباارايه
«يك راهكار امن ،كنترلش��ده و منعطف» براي صدور و
مديريتارزديجيتالملي،وارداينبخششود.اينشركت
يادآور شد كه اگرچه بانكهاي مركزي ميتوانند از برخي
از بالك چينهاي موجود ب��راي پروژههاي ارز ديجيتال
ملي خود استفاده كنند ،اما بسياري از بالك چينها قادر
نيستند توان عملياتي الزم را براي حجمي از تراكنشها
كه موردنياز يك ارز ديجيتال ملي موفق است ،ارايه كنند.
افزون بر اين ،اغلب بالك چينها دفتر كل توزيعشدهاي
هستند كه همه كاربران امكان دسترس��ي به آن را دارند
و طيف گس��تردهاي از تأييدكنندگان آنها را بهروزساني
ميكنند؛ اين در حالي است كه بهگفته ريپل ،اين ويژگي
برايارزهايديجيتالمليايدهآلنيست.ريپلدرتوضيح
گفت« :حريم خصوصي تراكنشها و كنترل ارزي مورد
نياز بانك مركزي بيشتر از چيزي است كه دفتركلهاي
عمومي قادر به ارايه آن هس��تند .از همين رو ،بهاحتمال
زيادانتخابآنهاايجادارزديجيتالمليروييكدفتركل
خصوصيخواهدبودكهتوانعملياتيدرمقياسموردنياز
را نيز داشته باشد ».بههمين دليل ،ريپل قصد دارد نسخه
دفتر كل خصوصي خ��ود را با محوريت ارزهاي ديجيتال
مل��ي و براي بانكهاي دولتي عرضه كن��د .اين دفتر كل
نهتنهاسرعتومقياسپذيريباالييفراهمميكند،بلكه
ميتواندتعاملپذيريباساختارماليجهانيموجودوديگر
داراييهايديجيتالرانيزداشتهباشد.دفتركلخصوصي
ارزهايديجيتالمليريپلمبتنيبرهمانفناوريبالك
چين خواهد بود كه دفتركل  XRPروي آن است و اساساً
براي پرداختها طراحي شده است .ريپل افزود« :انتقال
پولدردفتركلخصوصيارزهايديجيتالمليبهصرفه،
مطمئن و تقريباً آني اس��ت؛ همچنين ،انجام تراكنشها
در حجم موردني��از بانكهاي مركزي ممكن خواهد بود.
دفتر كل خصوصي ارزهاي ديجيتال مل��ي در ابتدا قادر
به مديريت دهها هزار تراكن��ش در هر ثانيه خواهد بود و
بهتدريجظرفيتافزايشمقياسبهصدهاهزارتراكنشدر
ثانيهايجادميشود».همانطوركهپيشترگزارششدهبود،
بانكمركزيايالتنيويوركبهتازگيتحقيقيانجامدادهكه
حاكياستارزهايديجيتالملينسبتبههمتايانخود
دربخشخصوصي،ظرفيتباالتريبرايحريمخصوصي
دارند.درهمينحال،چندينطرحآزمايشيارزديجيتال
ملي در كشورهايي مثل كانادا ،كره جنوبي ،برزيل ،ژاپن،
تايلندوبسياريديگرباظرفيتكاملدرحالاجرااست.

يارانه مطبوعات از اتالف بنزين
در ترافيك كمتر است

از طرفي نظام بودجهريزي در كش��ور م��ا با يك آفت
جدي روبهروست .بودجهها معموال تابعي از وضعيت
سال گذشته است كه به تناسب افزايش پيدا ميكند.
بنابراين پي��ش از هر چيز اين موضوع بايد حل ش��ود
كه آيا يارانه مطبوعات و رس��انهها براي اهداف تصريح
شده در سندهاي باالدستي ،سياستهاي كلي نظام،
طرح آمايش سرزميني و مقايسه آن با ساير اولويتها
متناسباستياخير؟بهنظربنده،سرانهيارانهپرداختي
به رسانهها متناسب با كف هزينههاي آنها هم نيست و
به همين دليل نظام فعلي پرداخت يارانه كارايي الزم
را ندارد.
آيابخشيازاينغفلتبهكافينبودناطالعات
ياتوجيهنبودندستاندركارانبودجهنسبتبه
نيازواقعيمطبوعاتورسانههابازنميگردد؟
اين هم هست .به هر حال براي اختصاص بهينه بودجه
بايد از تركيب درآمدها و هزينههاي رس��انهها ارزيابي
دقيقي داشت.
در حال حاضر چنين ارزيابياي (از درآمدها و
هزينههايرسانهها)وجودندارد؟
دس��تكم اندازه واقعي اقتصاد رسانه بر كسي معلوم
نيس��ت و آمار و ارقام غيرقابل خدشهاي براي تحليل
چرخه اقتصادي رسانهها در دسترس قرار ندارد .مثال
اطالعاتجامعيدربارهارزشسرمايهگذاري،ميانگين
نرخ بازگشت سرمايه ،نسبت درآمد به سود يا دارايي،
درآمد حاصل از فروش عملياتي از قبيل فروش فضاي
آگهي ،فروش محتوا و واگذاري لوگو نداريم .با اين همه
شمارگانزيريكميليونيروزنامهها،خودگويايوضع
اقتصاد مطبوعات است .س��قوط نسبت سرانه انتشار
مطبوع��ات ،داليل متعددي دارد كه بخش��ي از آن به
غفلت از تامين زنجيره مالي و تشكيل زيرساختهاي
ضروريبرايرسانههابازميگردد.بايداينتفكرقالبيو
سنتيراكهتنهاتحريريه،قلبرسانهاست،كنارگذاشت
و به فكر تامين مالي زنجيره فعاليتهاي رسانه شامل
بخشهاي لجس��تيك ،مديريت توزيع ،آگهي ،چاپ،
فناورياطالعاتوبازاريابيبود.
ب�هنظرميرس�دكهپيكاننقدش�مامتوجه
رويكردكليبودجهريزيدرحوزهفرهنگباشد.
آيااينرويكردكليرادچارنقصميدانيدياصرفا
باارقامبودجهمشكلداريد؟
هردو!شاكلهنظامبودجهريزيبرهزينهكرددرآمدهاي
نفتيدرفعاليتهايعمرانيمبتنياست،درحاليكه
اينفعاليتهابهفرضكهبهبهترينشكلوباكمترين
انحراف از قوانين انجام شود ،به تنهايي تضمينكننده
پيشرفت كشور نيست .ش��اخصهاي متفاوتي براي
ارزيابي پيش��رفت كش��ورها وجود دارد .مثال سرعت
و س��هولت دسترس��ي به خدمات رفاهي يكي از اين
شاخصهاست.كاهشهزينهمبادلهكاالشاخصديگر
است.توليدناخالصملي،شاخصمهمديگرياستودر
كناراينهاشاخصمفاهمهاجتماعياستكهزيرساخت
همهشاخصهايقبليبهشمارميآيد؛چراكهعقالنيت،
ثبات و پيامدس��نجي را در رفت��ار دولتها ،بنگاههاي
اقتصادي و عموم مردم نهادينه ميكند .متاسفانه اين
ش��اخص كه بر همه ش��اخصهاي اصلي موثر بوده و
مس��تقيما به حوزه فرهنگ بهطور عام و رسانه بهطور
خاص مربوط است ،در بودجههاي گذشته و امسال با
نگاه حداقلي ديده شده است .از طرف ديگر تاخر نظام
برنامهريزي نس��بت به تحوالت فرهنگي و رس��انهاي
كشورباعثشدهكهپيشبينيوتخصيصبودجهبااين
تحوالت فاصله زيادي داشته و پاسخگوي نياز رسانه و
مخاطبانآن نباشد.
رسانه تابعي از حوزه فرهنگ است و فرهنگ
در نظام اسلامي برخالف نظامه�اي چپگرا و
سرمايهداري،روبنانيست.رسانه،موتورمحركه
پيشرفت كش�ور اس�ت .اقتصاد زماني به ثبات
ميرسد كه به ابعاد فرهنگي آن توجه شود .اگر
در رس�انه به فرهنگ مصرف ،ف�روش و تعامل
حوزه توليد ب�ا بازار توجه كافي نش�ود ،ثبات و
رشد در پي نخواهد بود .با چشماندازي كه براي
بودجه فرهنگ س�ال  ۱۴۰۰ميبينيد ،وضعيت
اقتصادمطبوعاتوسايتهارادراينسالچطور
پيشبينيميكنيد؟
درحالحاضر،اقتصادرسانهدركشوردچارآسيبجدي
است.فقدانالگويمناسبدراقتصادرسانهودرنتيجه
كم اثر شدن رسانههاي رسمي ،خسارتهاي زيادي به
كشورزدهاست؛ازجملهگسترشميداننفوذرسانههاي
غيررسمي،جعليوفيكنيوزها.دركنارآنپنهانماندن
مسائلزيرساختيحوزهرسانهوتغييررويهاقتصادرسانه
از شكل مردمي و جهادي به سوي اقتصاد بنگاه محور
ومصرفي است.
دليلاينهمهتاكيدشمابرناكافيبودنبودجه
مطبوعات و رسانهها چيست؟ فكر نميكنيد با
وجودانواعمشكالتاقتصاديومعيشتيمردم،
دراينزمينهكمياغراق شده؟
خير ،رس��انه تابعي از حوزه فرهنگ است و فرهنگ در
نظاماسالميبرخالفنظامهايچپگراوسرماي هداري،
روبنانيست.رسانه،موتورمحركهپيشرفتكشوراست.
اقتصاد زماني به ثبات ميرسد كه به ابعاد فرهنگي آن
توجه شود .اگر در رس��انه به فرهنگ مصرف ،فروش و
تعاملحوزهتوليدبابازارتوجهكافينشود،ثباتورشد
درپينخواهدبود.مثالمادراقتصادمقاومتيميگوييم
به آرايش جهادي نيازمنديم .روشن است كه رسانهها
درايجادوتقويتاينآرايش،نقشدارند.افزايشسطح
تعاملدستگاههاياجرايي،قانونگذاري،قضايي،مردمي
و خصوصي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و رونق
توليدتنهادرچارچوبيكراهبردرسانهايقابلپيگيري
است .احساس عدالت و افزايش قدرت تابآوري مردم
همتنهاازطريقرسانهمحققميشودكهبانمايندگان
محترممجلسدربارهآنمباحثجديداشتهام.حتي
در مباحث آسيبهاي اجتماعي ،يكي از ظرفيتهاي
كاهش اين آس��يبها و پروندههاي قضايي ،ميتواند
تقويتپيامرسانيهنرمندانهازطريقرسانههاباشد.

رويداد
اظهاراتاردوغان به
كند
تجارت ايران وتركيهكمك مي

ايلنا|رييساتاقمشتركبازرگانيايرانوتركيهاظهار
داشتبااظهارنظرآقاياردوغانمطمئنااينروزنهبراي
آينده باز ميشود كه تجار و سرمايهگذاران تركيهاي با
فكر راحت و خيال آسوده در ايران سرمايهگذاري كنند
و كار انج��ام دهند و در كل اين موضوع مثبتي اس��ت.
مهرداد س��عادت اظهار داشت :آقاي اردوغان خواستار
لغوتحريمهاييكطرفهعليهايرانشدهاند،مااينرابه
فالنيكگرفتهوازايشانتشكرميكنيمكهنظرخودرا
صريحوشفافگفتند.درصورتيكهتحريمهابرداشته
شود تجار تركيهاينيزمنتفعميشوندوروابط تجاري
ما ميتواند به زماني كه دو كشور 21ميليار دالر ساالنه
با هم تجارت داشتند برگردد .بنابراين آنها هم به دنبال
منافع ملي خود هستند وي با اشاره به تاثير اظهارنظر
رييسجمهور تركيه بر روابط تجاري دو كشور گفت :با
اظهارنظرآقاياردوغانمطمئنااينروزنهبرايآيندهباز
ميشودكهتجاروسرمايهگذارانتركيهايبافكرراحت
و خيال آسوده در ايران سرمايهگذاري كنند ،كار انجام
دهندودركلاينموضوعمثبتياست.سعادتدرمورد
تنشهاي به وجود آمده بين سفراي دو كشور تصريح
كرد :ما هميشه به دنبال ارتقاي ديپلماسي اقتصادي
هستيم ،فكر نميكنم اينگونه مس��ائل در تجارت دو
كشورتاثيريداشتهباشد.اينموضوعاتبينكشورها
طبيعي است ،اين بحثها رد و بدل ميشود و بعد هم
حلميشود،بهنظرميرسدبيشترسوتفاهمباشد.وي
در مورد داراييهاي مسدود شده ايران در تركيه گفت:
من از مقدار پول بلوكه شده ايران در تركيه اطالع ندارم.
رييسبانكمركزيبهطورشفافميزانپولبلوكهشده
ايران در كره جنوبي را اعالم كرده اما اين اتفاق در مورد
تركيه نيفتاده است .مطمئنا پولهايي در تركيه داريم
اما ميزان آن بهطور رسمي اعالم نشده است .اميدواريم
با حل مشكل تحريمها دو كشور بتوانند كامال شفاف و
راحتبايكديگرتراكنشماليداشتهباشند.

دالالن بهينياب شناسايي شدند

مهر|عض��و انجمن فوالد ب��ا بيان اينكه مقرر ش��د
محصوالتفوالديبهدستمصرفكنندهواقعيبرسد،
گفت :دالالن سامانه بهين ياب شناسايي شدهاند و قرار
است در اين سامانه يك بازنگري صورت بگيرد .سيد
رضا شهرستاني در مورد جلسه هفته گذشته معاون
امور معادن وزارت صمت با فعاالن زنجيره فوالد ،اظهار
داشت :در اين جلسه درباره سياست كل زنجيره فوالد
براي تأمين موادي همچون ورق ،ش��مش و … براي
كارخانههاي پايين دستي همچنين در مورد سياست
صادرات در كل زنجيره ،رايزني ش��د ك��ه با توجه به
تخصصي بودن امور ،مقرر شد مباحث در كارگروههاي
تخصصي جمعبندي و هر هفته يك جلس��ه برگزار
ش��ود .وي افزود :معاون وزير صمت در اين جلسه بر
لزوم حفظ بازارها و ظرفيتهاي صادراتي فوالد تاكيد
داشتند چراكه توليد در كشور ما ۲برابر نياز است از اين
رو بايد براي ۵۰درصد مازاد ،برنامهريزي دقيقي داشته
باش��يم تا بازارهاي صادراتي از دست نرود ،اما اولويت
نخست نحوه تأمين و كنترل محصوالت مورد نياز بازار
داخلي است .شهرستاني ادامه داد :همچنين مقرر شد
محصوالتي كه مورد نياز بازار داخلي اس��ت مشخص
شود تا اين اقالم به دست مصرفكننده واقعي برسد و
دالالناززنجيرهحذفشوند.ويتصريحكرد:درهمين
راستا مقرر شد در سامانه بهين ياب بازنگري صورت
بگيرد چراكه در فرآيند فعاليت سامانه تعدادي دالل
شناسايي شدهاند كه قرار شده اين افراد حذف شوند.
شهرستانيتاكيدكرد:اگردولتفرصتبدهدميتوان
مسائل فوالد را در همين وزارت صمت حل و فصل كرد
تا هم منافع توليدكننده و هم منافع مصرفكننده در
كل زنجيره فوالد حفظ ش��ود .در مورد طرح مجلس
در جلسه صحبتي نشد اما مجلس نيز بايد فع ً
ال دست
نگه دارد تا در اين جلسات به يك جمعبندي برسيم.

آتشسوزي  ۳مخزن سوخت
در مرز ايران و افغانستان

روز گذشته سه مخزن سوخت در گمرك «ابو نصر
فراهي» افغانس��تان دچار حريق ش��د و گمرك و
سازمانهاي مستقر در «ماهيرود» خراسان جنوبي
اقدامات ويژهاي براي كمك به افغانس��تان و مهار
آتش سوزي در پيش گرفتند .سيد روحاهلل لطيفي،
س��خنگوي گمرك اظهار داشت :از دقايق ابتدايي
گمرك و دستگاههاي مستقر در مرز ماهيرود ايران
با بازك��ردن دربهاي ورودي و پذيرش كاميونها
از سمت افغانس��تان و ارسال چهار خودروي آتش
نشاني به محل آتش سوزي ،براي مهار آتش سوزي
و ممانعت از گس��ترش حريق به كمك افغانستان
آمده است .وي افزود :كاميونهاي محوطه گمركي
ماهيرود ايران هم ،به س��رعت تخليه و به س��مت
مناطق دورتر هدايت شدند و همزمان ،با باز شدن
دربهاي مرزي ،كاميونهاي مستقر در افغانستان
نيز به سمت ماهيرود هدايت شدند.

تدوين سند برنامه راهبردي
در حوزه فناوري اطالعات

شاتا|معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت :توسعه
سيستمهاي فناوري اطالعات و تحول ديجيتال را در
بخش توليد دنبال ميكنيم .سعيد زرندي در مراسم
امضاي تفاهم نامه بين معاونت طرح و برنامه با سازمان
گسترشونوسازيصنايعايرانگفت:تهيهسندبرنامه
راهبرديحوزهفناورياطالعاتوزارتصنعت،معدنو
تجارت،تهيهسندتحولديجيتالدربخشهايصنعت،
معدنوتجارتوتوسعهسامانههايموردنيازوزارتخانه
دراينتفاهمنامهديدهشدهاست.ويگفت:سيتمهاي
انجام خدمات حوزه فن��اوري اطالعات وزارتخانه نياز
به توس��عه و بازبيني با نگاه تحول گرايانه دارد و با اين
تفاهمنامه با همكاري شركت مگفا متعلق به ايدرو اين
موضوعدنبالميشود.

صنعت،معدنوتجارت
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آيا منابع مالي بلوكه شده ايران صرف واردات دارو ميشود؟

خريد دارو معطل «»FATF

تعادل |
تامين و انتقال ارز از جمله چالشهايي اس��ت كه در
مسير واردات دارو به كش��ور وجود دارد .بهطوريكه
طبق تازهترين اظهارات رييس كميس��يون اقتصاد
س�لامت اتاق بازرگاني تهران ،در حال حاضر بيش از
 300ميليون دالر اعتبار براي خريد دارو از چين و هند
تخصيص و تامين شده است ،اما در نقل و انتقال پول
دچار مشكل هستيم .به گفته اين فعال حوزه دارو ،به
نظرميرسدبيشترمشكلمربوطبهتحريمهايبانكي
حاصل از  FATFاست .در اين ميان ،يكي از روشهاي
كاربردي براي واردات دارو استفاده از منابع مالي بلوكه
شده در ساير كشورها اس��ت .اخير بعد از تالشهاي
صورت گرفته براي آزادسازي منابع بلوكه شده در كره
جنوبي و ژاپن خبرهايي مبني بر آزادسازي منابع مالي
ايران در عراق وجود دارد؛ كه با آزادس��ازي اين منابع
گشايشهايي ايجاد خواهد شد .در واقع ميتوان از اين
منابع آزاد شده در بخشهايي كه به علت نبود ارز دچار
مشكل و افزيش قيمت شدهاند ،اصالحاتي انجام داد.
يكي از اين بخشها حوزه تامين دارو است .اما اكنون
اين سوال مطرح ميشود آيا درصورت آزادسازي اين
منابع بلوكه شده از آنها در جهت تامين دارو و واكسن
كرونا استفاده خواهد شد يا خير؟
ابهام در آزادسازي منابع بلوكه در عراق
اخيرا خبري مبني بر آزادس��ازي منابع بلوكه شده در
عراق منتشر شد .بهطوريكه طي روزهاي گذشته سيد
حميدحسيني،نايبرييساتاقبازرگانيمشتركايران
و عراق در سخناني گفته بود كه به دنبال سفر اخير وزير
امورخارجه عراق به كش��ورمان بحث آزادسازي منابع
ايران از س��وي عراقيها مطرح ش��ده است .گرچه اين
موضوع پيشتر هم از سوي عراقيها مطرح شده بود اما
با توجه به برخي مشكالت پيش آمده ،مسووالن عراقي
در تماسهاي مكرر به دنبال دريافت چراغ س��بزي از
س��وي امريكا در اين خصوص بودند كه اين موضوع به
سرانجام رسيد و آنها اعالم كردند بخشي از اين منابع از
طريق بانكهاي مختلف آزادسازي شده است .حال به
گفته حسيني ،بخشي از اين منابع آزادشده براي تامين
كاالهاياساسيموردنيازكشورماناستفادهخواهدشد
تانيازهايداخليباتامينآنهابرطرفشودوكمبودكاال
ايجاد نشود .او اين راهم گفته كه به تازگي يك محموله
ذرت نيز از س��مت عراق به كشورمان وارد شده كه اين
هم نتيجه آزادسازي اين منابع است .نايبرييس اتاق
بازرگانيمشتركايرانوعراقعنوانكردهكهآزادسازي
بخشي از منابع كشورمان در عراق حاصل پيگيريهاي
رييس كل بانك مركزي ،وزير نيرو و نيز س��فر رييس
قوه قضاييه به كش��ور عراق بوده اس��ت .در اين ميان
وزير نيرو نيز در اين باره گفته بود ،دليلي براي نگراني
درباره پرداختهاي مربوط به صادرات برق به كش��ور
عراق وجود ندارد و اين امر در چارچوب قرارداد بين دو
طرف انجام ميشود .اما پس از اينكه برخي چهرههاي
اقتصادي و رسانهاي ايران از آزادسازي پول بلوكه شده
اي��ران در عراق خبر دادند ،ش��بكه الجزيره در توييتي
آزادسازي پولهاي بلوكه شده ايران در عراق را تكذيب

كرد .حساب توييتري شبكه الجزيره با تكذيب اين خبر
اعالم كرد :منابعي در دولت عراق آزادي پولهاي ايران
ك��ه در بانك مركزي عراق بلوكه ش��ده را انكار كردند.
ساعتيقبليكمنبعآگاهبهاقتصادنيوزگفت:پولهاي
ايران در عراق آزاد نش��دهاند ،بلكه با مذاكرات صورت
گرفته بين مقامات بانكي دوكش��ور گشايشهايي در
زمينه بهرهگيري ايران از اين پولها فراهم شده است.
پولهاي بلوكه صرف واردات دارو ميشود؟
حال،امايكيازبحثهاييكهپيرامونآزادسازيمنابع
مالي بلوكه شده وجود دارد ،نحوه استفاده از اين منابع
اس��ت .از اين رو ،پرس��ش قابل طرح است كه آيا اين
منابع صرف خريد دارو و تجهيزات پزشكي ميشود يا
خير؟ ناصر رياحي ،رييس اتحاديه واردكنندگان دارو
در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از منابع ارزي بلوكه
ش��ده ايران در كره جنوبي و عراق براي واردات دارو و
مواد اوليه دارو به كشور استفاده ميشود ،در اظهاراتي
گفتهاست:استفادهازمنابعارزيايراندرديگركشورها
براي واردات دارو ،خبر جديدي نيس��ت .ماهها پيش
بانكمركزيازتخصيصارزهايايراندرچينوعمان
به واردات دارو خبر داد و با اينكه استفاده از اين ارزها،
هزينه بيشتري را به واردكنندگان تحميل ميكرد ،با
قبول اين هزينه توسط وزارت بهداشت براي واردات
داروي ساخته شده يا ماده اوليه ،كار كليد خورد.
او افزود :اما  6تا  9ماه از تاريخ پرداخت ريال شركتها
به بانك كارگزار گذشت و هيچ تخصيص ارزي انجام
نشد و دارويي هم به كشور نيامد .هرچند شرايط امروز
با ماههاي گذشته متفاوت است و واردكنندگان براي

اس��تفاده از ارز عراق ثبت س��فارش كردند اما به نظر
ميرسد عملياتي شدن استفاده از منابع ارزي ايران در
ديگر كشورها براي واردات دارو بسيار مشكل است.
به گفت��ه رياحي ،ي��ك ميلي��ارد دالر از منابع بلوكه
ش��ده ايران در كره جنوبي ،قرار است در كانال مالي
بشردوستانه ايران و س��وييس براي خريد تجهيزات
پزشكي و دارو هزينه ش��ود .البته او در رابطه با كانال
مالي بشردوستانه ايران و س��وييس به پايگاه خبري
اتاق تهران نيز گفت :هنوز درباره نحوه خريد تجهيزات
پزش��كي و دارو به وسيله كانال مالي ايران و سوييس
چيزي نميدانيم .نكته مهم اينكه خريد دارو از مسير
اين كانال ،محدود به ش��ركتهاي سوييس��ي است.
هرچند بخش مهمي از داروي مورد نياز از س��وييس
به ايران ميآيد اما دارو مثل ديگر محصوالت نيس��ت
كه بخشي را از يك كش��ور و شركت و بخش ديگري
را از جاي ديگري وارد كنيم .هر دارويي انديكاسيون
خودش را دارد و مختص به درماني خاص است .او در
ادامه توضيح داده كه سطح خريد شركتهاي توليدي
ايران از شركتهاي سوييس��ي بهطور تقريبي صفر
است و بيشتر از ش��رق آسيا خريد ميكنند .بنابراين
حتي اگر امكان خريد تجهيزات پزشكي ،دارو و ماده
اوليه از مسير كانال مالي ايران و سوييس فراهم شود،
بازهم در تامين دارو و توليد مشكل داريم .با اين حال
اميدواريم بتوانيم پس از توافق با سوييس از مسير اين
كانال ،از ش��ركتهاي غيرسوييسي هم خريد كنيم.
بهطور حتم ،ميزان داروي س��اخته شده و تجهيزات
پزشكي كه امكان خريد آن از سوييس وجود دارد ،يك
ميليارد دالر نيست و شايد به 300ميليون دالر برسد.

همچنين اين كشور بازيگر اصلي در واردات تجهيزات
پزشكيهمنيست.
چالشي ديگر در مسير واردات دارو
از س��وي ديگر ،يكي از چالشهاي موجود در عرصه
تهيه و تامين دارو ،مش��كالت مربوط به تحريمهاي
بانكي « »FATFاست .بنا به توضيحات محمود نجفي
عرب ،رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني
تهران در رابطه ب��ا حضور بخش خصوصي در واردات
واكسنكرونا،بهيكشركتاجازهوارداتواكسنكرونا
داده شده كه اين ش��ركت نيز وابسته به يك سازمان
حكومتي است .نجفي عرب با اشاره به واردات دارو در
مقابل آزادسازي پولهاي بلوكه ايران در كره جنوبي
گفت :بخش��ي از منابع ما در كره جنوبي آزاد ميشود
اما ما واردات زيادي در حوزه دارو از اين كشور نداريم
و از گذشته نيز نداش��تيم .بنابراين اگر قرار باشد اين
آزادسازي از طريق سوييس صورت بگيرد ،ميتوانيم
در قبال اين پول واردات دارو داشته باشيم.
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران
در ادامه به اين موضوع اش��اره كرد كه ،مش��كل ما در
ارتباط با واردات دارو و حتي مواد اوليه مربوط به نقل
و انتقال پول از طريق بانكها است .در واقع مشكل ما
بانكي است و ممنوعيتي در واردات دارو يا مواد اوليه
دارو نداريم .در حال حاضر بيش از  300ميليون دالر
اعتبار براي خريد دارو از چين و هند تخصيص و تامين
شدهداريمامادرنقلوانتقالپولدچارمشكلهستيم.
به نظر ميرس��د بيشتر مشكل مربوط به تحريمهاي
بانكي حاصل از  FATFاست.

برخي منابع آگاه خبر از آغاز مذاكرات ايران با مشتريان قديمي نفت را دادهاند

گردد؟
آيا ايران به بازار جهاني نفت بازمي

تعادل |
با انتخاب بايدن به عنوان رييسجمهور جديد امريكا،
دولت جديد در پي يافتن راههايي براي تعامل با ايران
است .يكي از اين راهها كاهش تحريمهاي نفتي ايران
است؛ بنابراين ايران بايد خود را آماده بازگشت به بازار
جهاني نفت كند .در روزهاي اخير نيز خبرهايي مبني
بر نشس��ت و مذاكره ايران با برخي مشتريان قديمي
خود در آسيا منتشر شده است .اگر تحريمهاي نفتي
ايران لغو ش��ود ،بهترين گزينه براي فروش صادرات
نفت كشورهايي هستند كه پيش از اعمال تحريمها
نفت ايران را خريداري ميكردند .كش��ورهاي حوزه
جنوب شرقي آسيا همچون چين ،هند ،كره و ژاپن از
جمله مهمترين مشتريان قديمي نفت ايران هستند.
در صورتي كه ما موفق به ورود به بازارهاي قبلي خود
نشويم ،چالشهاي بسياري در مسير فروش و صادرات
نفت خود خواهيم داش��ت .به اعتقاد كارشناسان اين
حوزه ،حتي در چش��ماندازهاي آينده عمال آس��ياي
جنوب شرقي متقاضي نفت خواهد بود نه كشورهاي
اروپاييوامريكاييبههميندليلاينمسالهبرايايران
بسيار مهم و قابل توجه است .يكي ديگر از تصميماتي
كه اخيرا در حوزه نفت صورت گرفته اس��ت ،تمديد
روند كاهش توليد در ماه آوريل توس��ط ائتالف اوپك
پالس به خاطر نگراني از آس��يبپذيري رشد تقاضا
است .اين تصميم قيمت نفت را به مرز  70دالر در هر
بشكهرساند.

ايران در جستوجوي مشتريان نفت
برخي منابع آگاه به بلومبرگ گفتند شركت ملي نفت
ايران حداقل با پنج پااليش��گاه آسيايي براي مذاكره
درباره قراردادهاي عرضه نفت در صورت رفع تحريمها
گفتوگو كرده است .اما ميتوان گفت ،اين مذاكرات
مقدماتي ب��ود ه و هيچ صحبتي درباره حجم عرضه يا
قيمت نشده است.
صادرات نفت ايران در پي بازگشت تحريمهاي امريكا
در اواسط سال  ۲۰۱۸و پايان معافيتهاي واشنگتن
برايبرخيازمشترياننفتايراندرسال،۲۰۱۹متاثر
شد.شماريازپااليشگاههايچينيهمچنانبهخريد
نفت ايران ادامه ميدهند ،پيش از اين تحريمها ،چين،

هند،كرهجنوبيوژاپنبزرگترينمشترياننفتايران
در آسيا بودند .صادرات نفت ايران در اوايل سال۲۰۱۸
حدود  ۲.۵ميليون بش��كه در روز بود .از طرفي سيتي
گروپ ايران را بزرگترين عامل غيرقابل پيشبيني
براي بازار نفت در س��ال  ۲۰۲۱خوانده است .از سوي
ديگر ،جو بايدن ،رييسجمهور امريكا پيشنهاد حضور
در مذاكرات براي احياي برجام را مطرح كرده بود .اما
تهران خواستار آن اس��ت كه ابتدا تحريمها برداشته
شوند .بر اس��اس گزارش بلومبرگ ،هند كه سومين
واردكننده بزرگ نفت در جهان اس��ت ،اميدوار است
بايدن رويكرد ماليمتري در خصوص ايران اتخاذ كند
و هند بتواند واردات نفت از ايران را ازسربگيرد .چين
با تحريمها مخالف بوده و امريكا را متهم كرده فراتر از
حوزه قضايي خود عمل كرده است.

تمديد كاهش توليد در اوپك پالس
عربستان سعودي و متحدانش در ائتالف نفتي موسوم
به اوپك پالس ،در نشست اخير خود تصميم گرفتند
كه توافق فريز نفتي را تمديد كنند؛ تصميمي كه بازار
نفت را تكان داد و فشارهاي تورمي بر اقتصاد جهاني
كه همچنان در ميانه مسير خروج از بحران كروناست
را تشديد كرد .يك سال پس از جنگ قيمتي تلخي كه
حتي باعث سقوط قيمت نفت به محدوده منفي شد،
سعوديها در نشست اخير نشان دادند كه اولويتشان
حفظ شرايط كنوني در بازار نفت است و قصد ندارند
با افزايش عرضه نفت بار ديگر ب��ازار را با مازاد عرضه
مواجهكنند.
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نف��ت (اوپك) و
متحدان��ش در حالي مش��غول بررس��ي اوضاع براي
تصميمگيري در مورد افزايش  1.5ميليون بشكهاي
تولي��د روزانه نفت خود در ماه آوريل يا حفظ س��طح
توليد بودند كه بس��ياري از بازيگران فعال در عرصه
اقتصادجهاني،ازتجارتخانههايژنوگرفتهتابانكهاي
والاستريت،اعتقادداشتندكهتوليدكنندگاننفتبايد
نفتبيشتريبهبازارعرضهكنندتارشدافسارگسيخته
قيمت نفت در بازارهاي جهاني مهار ش��ود .اما پس از
آنكه وزير انرژي عربس��تان سعودي در نشست اوپك
پالسخواستارمحتاطماندنتوليدكنندگاننفتشد،

اعضاي ائتالف موافقت كردند كه توليد نفت خود را در
سطح كنوني حفظ كنند و تنها به روسيه و قزاقستان
اجازه داده شد كه توليدشان را اندكي افزايش دهند.
تصميم اخير بدين معناس��ت كه ائتالف نفتي اوپك
پالس روزانه جلوي ورود  7ميليون بشكه نفت به بازار
را خواهند گرفت كه اين رقم معادل  7درصد تقاضاي
روزانه نفت در جهان است.
اين تصميم در حالي اتخاذ ش��ده كه مصرف سوخت
در بسياري از كشورها در حال بازگشت به سطح قبل
از همهگيري كوويد 19-است .از ابتداي سال جاري
ميالدي تاكنونقيمتهربشكهنفت خامبرنتدرياي
شمالي با حدود  30درصد افزايش به بيش از  68دالر
رسيدهاست .درماههاياخيرائتالف نفتياوپك پالس
عرضه نفت را پايينتر از تقاضا نگاه داشته است تا اضافه
موجودي انبارهاي نفت ك��ه در اوج محدوديتهاي
مرتبط با همهگيري كرونا بهشدت افزايش يافته بود
به اتمام برسد .بر اساس برآوردهاي داخلي اوپك ،اگر
عرضهنفتافزايشنيابد،شكافميانعرضهوتقاضادر
بازار نفت طي ماه آوريل به ميزان قابلتوجهي افزايش
خواهد يافت.
در ش��رايطي كه بازارهاي اوراق قرضه خ��ود را براي
دريافت نش��انههايي از تورم جهاني آماده ميكنند،
تصميم اوپك پالس براي افزايش ندادن عرضه نفت
ميتواند به دردسري براي فدرال رزرو (بانك مركزي
امريكا) و بانك مركزي اروپا تبديل شود .البته مشكل
تنها قيمت نفت نيست ،چرا كه قيمت ساير كاالهاي
خام ديگر از مس و فوالد گرفته تا ذرت و دانه سويا نيز
به سرعت در حال افزايش است.
بهب��ود اقتصاد كش��ورها ،توزي��ع واكس��ن كرونا و
محركهاي مال��ي دولتها ج��زو مهمترين عوامل
افزايش قيمتها در بازارهاي جهاني به شمار ميروند؛
هرچند تداوم ضعف در بازار كار كش��ورهاي مختلف
جهان مانعي براي افزايش هرچه بيشتر قيمتهاست.
الكساندر نوواك ،معاون نخستوزير روسيه كه پيش
از منصوب شدن به اين س��مت مدت بيش از  8سال
وزير انرژي روس��يه بود ،پس از نشست اخير اعضاي
اوپك پالس كه به تمديد طرح فريز نفتي منجر شد ،در
مصاحبهباشبكهتلويزيونيروسيه 24-اعالمكردهبود:

«ما بايد اوضاع را بهدقت زيرنظر داشته باشيم تا اجازه
ندهيمكهقيمتهابيشازحدباالبرود».نشستاوپك
پالس براي تصميمگيري درب��اره ميزان عرضه نفت
به بازارهاي جهاني ،در برههاي حس��اس براي روابط
امريكا-عربستان برگزار شد .جو بايدن ،رييسجمهور
جديدامريكا،درصددبازبينيروابطدولتخودبادولت
عربستان ،بهويژه با شخص محمد بن سلمان وليعهد
سعودي ،است .اگر دونالد ترامپ هنوز در كاخ سفيد
حضور داش��ت ،اكنون شاهد واكنش سريع امريكا به
تصميم جديد ائتالف نفتي اوپك پالس در قالب دهها
توييت بوديم؛ چيزي كه در آوريل سال  2018اتفاق
افتاد.اماواكنشدولتبايدنمشخصنيستوازطرفي
ممكن اس��ت كه چندان شديد هم نباشد ،زيرا دولت
بايدن در حال موازنه اولويته��اي اقتصادي در برابر
سياستهاي سبز است.
روسيهوقزاقستاندرنشستاخيراوپكپالسبهدليل
آنچه در وبس��ايت اوپك «الگوهاي مصرف فصلي»
خوانده شده ،از اجراي كامل طرح فريز نفتي مستثني
ش��دند و اجازه يافتند كه در ماه آوريل به ترتيب 130
هزار و  20هزار بشكه به توليد روزانه نفت خود اضافه
كنند .اين دو كش��ور در ماههاي فوريه و مارس نيز از
چنين معافيتي برخوردار شدند.
بر اس��اس بيانيه اخير اوپك ،نشس��ت بعدي اعضاي
ائتالف نفت��ي اوپ��ك پ�لاس در روز اول آوريل (12
فروردين) بهمنظور تصميمگيري درباره سطح توليد
نفت كشورهاي عضو طي ماه مه برگزار خواهد شد.
بنابراين پس از تصمي��م اوپكپالس براي ادامه طرح
كاهش توليد و اضافه نكردن ماهانه ۵۰۰هزار بشكهاي
كه پيش��نهاد ش��ده بود گلدمن س��كس پيشبيني
خود ب��راي قيمت نفت را  ۵دالر ديگر نيز افزايش داد.
پيشبيني قبلي اوپك براي كورت ِر دوم سال  ۷۵دالر
ب��ود .حاال و با تصميم اوپك اين مي��زان را به  ۸۰دالر
افزايش داده است.
همچني��ن اوپكپالس توليد خ��ود را برخالف همه
پيشبينيها افزايش نداد و اين نشان ميدهد سعودي
روي اين شرط بسته است كه شيل امريكا كه در دهه
گذشته نقشه انرژي جهاني را تغيير داد هيچوقت به
بازار برنميگردد.

رويخطخبر
وعده تعديل قيمتها
در بازار شب عيد

شاتا| معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت ضمن
اعالم آغاز طرح فروشهاي فوقالعاده توسط اصناف
از امروز وع��ده داد كه قيمت كاالهاي پرمصرف در
ايام پاياني س��ال و ماه مبارك رمضان تعديل شود.
عباس قبادي در يك برنامه تلويزيوني ،اظهار كرد:
امسال به جهت نكاتي كه در بيانات ارزشمند مقام
معظم رهبري نيز اشاره شده و با توجه به نزديكي
ايامپايانيسالوماهمباركرمضان،برنامهريزيهاي
گستردهايبرايتامينكاال،تنظيمبازاروجلوگيري
از افزايش بيرويه قيمتها انجام شده است.
وي در ادام��ه از اجراي طرح فروشهاي فوقالعاده
توسط اصناف خبر داد و گفت :با توجه به ضرورت
رعايت مس��ائل و پروتكلهاي بهداش��تي امسال
فروشهاي بهاره و نمايشگاههاي عرضه مستقيم
كاال در كش��ور برگزار نميش��ود و ط��رح فروش
فوقالعادهاي در دستور كار قرار گرفت؛ با توجه به
اعالم آمادگي اصناف و تش��كلها ،عرضه مستقيم
كاال در قالب اين طرح و از امروز (شنبه) در سراسر
كشور اجرا ميشود.
دبير س��تاد تنظيم ب��ازار ،در ادامه درب��اره تامين
و ذخيرهس��ازي مي��وه و مركبات ني��ز اظهار كرد:
ذخيرهس��ازي ميوه و مركبات از ماههاي گذشته
انجام شده است و با اس��تفاده از ظرفيت اصناف و
تشكلهاوهمكاريخوبمجموعهجهادكشاورزي
توزيع گسترده اين كاالها از هفته آينده در سراسر
كشور آغاز خواهد ش��د .قبادي همچنين با اشاره
به مشكالت و مس��ائل حوزه توليد ،تصريح كرد :با
هماهنگياستانداريهادرسراسركشور،غرفههايي
بهصورترايگانجهتعرضهمستقيمكاالدراختيار
باغداران و تشكلهاي مربوطه قرار خواهد گرفت كه
اين موضوع در تعديل قيمتها و تنظيم بازار تاثير
مثبتي خواهد داشت.
اين مقام مس��وول با تاكيد بر گس��ترش و شدت
نظارتها بر بازار ميوه ش��ب عيد ،گفت :نظارتها
از محل دپوي ميوه و انبارها تا سطح شبكه توزيع
خرد توس��ط بخشهاي نظارتي به صورت ويژه از
امروز انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر
گونهتخلف،بالفاصلهبرخوردقانونيانجامميشود.
مقادير زيادي ميوه توس��ط بخش خصوصي نيز
ذخيرهسازي ش��ده كه با تزريق اين اقالم به بازار
شاهد كاهش و تعديل قيمتها در بازار پاياني سال
خواهيم بود .قبادي در ادامه در پاسخ به اينكه چرا
نرخ مصوب كاالها رعايت نميشود ،گفت :بالغ بر
 ۷۰درصد نياز مردم در بخ��ش اقالم پروتييني و
ميوه و مركبات از بازارهاي مي��وه و تره بار تامين
ميش��ود .تالش ما توزيع گس��ترده و متناسب با
نياز بازار همچنين كنترل و تعديل قيمتهاست؛
خوشبختانه در كشور از نظر تامين و ذخاير كاال،
مشكل و كمبودي وجود ندارد.

توزيع روغن رانتي است
ايلن�ا |دبير فدراس��يون صناي��ع غذايي بخش
كش��اورزي ايران از توزيع رانتي روغن دولتي در
صنايع غذايي خبر داد و گفت :ايجاد رانت و انحصار
در روغن موجب افزايش  100درصدي قيمت اين
كاال براي بخش زيادي از صنايع غذايي شده است.
محسن نقاشي با بيان اينكه بسياري از موانع توليد
داخلي اس��ت و ارتباطي به تحريمها ندارد ،اظهار
كرد :افرادي در حال تشكيل انحصار و ايجاد رانت
در كاال اساسي هستند تا با استفاده از شرايطي كه
تحريمها ايجاد كردهاند س��ودهاي سرشار عايد
خود كنند.
وي ادامه داد :اين افراد هر روز قويتر شده و بيشتر
رمق توليد را ميگيرد .نقاشي از جمله كاالي كه در
آن انحصار و رانت در حال تش��كيل است را روغن
عنوان كرد .وي با اش��اره به مشكالت اخير مردم و
صنايع غذايي در تامين روغن مورد نياز خود ،اظهار
كرد :بخش عمده اين مشكالت به دليل انحصار و
ايجاد رانت كه در اين كاال ش��كل گرفته ،به وجود
آمده است .نقاشي يادآور شد :روغن يكي از كاالهاي
اساس��ي پر مصرف مردم و ماده مه��م اوليه توليد
در صنايع غذايي اس��ت به همين دليل دولت براي
وارداتآنارزترجيحيتخصيصدادهاست.بهگفته
نقاش��ي؛ به رغم تخصيص ارز ترجيحي به واردات
روغن ،انحصار و رانت اجازه توزيع عادالنه اين كاال
بينمردموصنايعبانرخدولتيرانميدهدويافزود:
در حال حاضر روغن دولتي با افزايش 100درصدي
نرخ به دست بخش زيادي از صنايع غذايي ميرسد.
نقاشيبابياناينكهقيمتدولتيهركيلوگرمروغن
براي صنايع 7هزار و 500تومان است ،گفت :صنايع
غذاييروغنيكهبايدبانرخدولتيبهدستشانبرسد
را حداقل 15هزار تومان خريداري ميكنند.
دبي��ر اجرايي فدراس��يون صناي��ع غذايي بخش
كشاورزي ايران مدعي شد؛ فدراسيون افرادي كه
در روغن رانت ايجاد كردهاند را شناسايي كرده و
حاضر است اسامي آنها را در اختيار مراجع قضايي
قرار دهد .نقاشي تصريح كرد :با توجه به آنكه رهبر
انقالب،مجلسمحترمشوراياسالمي،قوهقضاييه
و رياست محترم جمهوري همواره حمايت خود را
از توليد اعالم نمودهاند ،به جريانهاي ضد توليد و
سودجو اخطار و اعالم ميشود بهمنظور معيشت
و رفاه م��ردم و جهش توليد به س��ودجوييهاي
بيحس��اب و رانتها پايان دهند .وي تاكيد كرد:
در صورت ادامه اين روند اين افراد مطمئن باشند
فدراس��يون صنايع غذايي كشاورزي ايران ،بنا به
رس��الت تش��كيالتي خود اقدام به طرح دعوا در
محاكم قضايي خواهد كرد .نقاش��ي همچنين به
مسووالن دست اندركار تامين روغن يادآور شد:
اگر در مقابل توزيع ناعادالنه روغن سكوت كنند
فدراسيون صنايع غذايي بهصورت قانوني عليه آنها
نيز اقامه دعوا خواهد كرد.
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افزايش درآمد و باال رفتن رفاه اجتماعي در
گزارش زمره مهمترين هدفهاي كالن نظامهاي
برنامهريزي در جهان است .در اين راستا
غلب��ه بر فقر و توزي��ع عادالنه درآمده��ا و برخورداري
همگانيازمواهبتوسعه،ضرورتاجتنابناپذيرتوسعه
اجتماعي-اقتصادي كشورها است .براساس اين تعريف،
مفهوم فقر به دو بخش «مطلق» و «نسبي» طبقه بندي
ميشود .خط فقر نس��بي ،ش��امل افراد و خانوارهايي
ميشود كه درآمدشان كمتر از يك دوم ميانه درآمدي
جامعه اس��ت؛ اين درحالي اس��ت كه براساس تحليل
محاس��بات درآمد هزينه خانوار در سال  ،۱۳۹۷تعداد
خانوارهايي ك��ه زير اين يك دوم ميان��ه درآمدي قرار
ميگيرند ،حدود  ۲۴درصد بوده است .خط فقر نسبي؛
به نوعي گوي��اي وضعيت توزيع درآمدها در جامعه هم
هست .در اين راستا رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت
ايران سياستهاي تورمزا را مهمترين عامل پيدايش فقر
و ايجاد نابرابري در جامعه ميداند و ميگويد :در چنين
ش��رايطي دولت نيز اليحه بودجه  ۱۴۰۰را انبساطي و
تورمزا تنظيم كرده و در آن نرخ پايه ارز را حدود۱۱هزار
و  ۷۰۰تومان تعيين كرده اس��ت .كميس��يون تلفيق
مجلس نيز اين فرآيند نابهينه را تشديد كرده و نرخ پايه
ارز را به  ۱۸هزار تومان افزايش داد كه خوش��بختانه در
صحن مجلس راي نياورد .محمدرضا واعظ مهدوي در
گفتوگو با ايس��نا ،ضمن بررسي و تحليلي بر وضعيت
اقتصاديخانوارهايايرانيبيانميكند:براساسآخرين
سرشماري س��ال  ۱۳۹۵كشور ،جمعيت كل كشور به
ميزان  ۷۹ميليون و  ۹۲۶هزار و  ۲۷۰نفر محاسبه شده
است كه از اين تعداد  ۳۹ميليون و  ۴۲۷هزار و  ۸۲۸نفر
از آنها زن و  ۴۰ميليون و  ۴۹۸هزار و  ۴۴۲نفر از آنها مرد
هستند .به گفته او ،بيش��ترين جمعيت در گروه سني
 ۳۰تا  ۳۶س��ال قرار دارد .رتبه بعدي گروه سني  ۲۵تا
 ۲۹س��ال اس��ت ،لذا بخش مهم جمعيت ما در سنين
 ۲۵تا  ۳۴س��ال هستند كه عمدتا سنين كار در جامعه
محسوبميشوند.
واعظ مهدوي مطالعات درآمد هزينه خانوار را يكي از
ارزندهترينمطالعاتيميداندكهبهشناساييوضعيت
اقتصاديواجتماعيخانوارهايكشوركمكميكند.
 ۴۷ميليون تومان
هرينه ساليانه يك خانواده شهري
اوميافزايد:براساسآخرينگزارش،درآمدهزينهخانوار
مربوطبهسال ۹۸است.هزينهساليانهيكخانوارشهري
محيطزيست

علت تلف شدن ماهيها در
سواحلعسلويهمشخصشد
علت تلف ش��دن ماهيها نش��ت نفت نبوده،
بلكه صيادها اين ماهيه��ا را همراه ماهي تن
صيد كردند و چ��ون ارزش اقتصادي چنداني
نداش��ته ،دوباره به آب ريختند و الشه آنها به
ساحل رسيده است .مديركل دفتر حفاظت از
زيست بومهاي دريايي سازمان محيط زيست
با اعالم اين مطلب گفت :اين موضوع به آلودگي
نفت��ي آب ارتباط ندارد و طبق گزارش��ي كه
همكارانم دريافت كردند و بررسيهاي ميداني
از واحدهاي مس��تقر ،هيچ مش��كل زيس��ت
محيطي مشاهده نشده است .داوود ميرشكار
ادامه داد :اينگونه معموال تا ارديبهش��ت ماه
در خليج فارس ميماند و بعضي ش��ناورهاي
صيادي اينها را با ماهي ت��ن صيد ميكنند و
چون ارزش اقتص��ادي چنداني ندارد ،اينها را
بعد از صيد دوباره به دريا ميريزند و دليل تلف
شدن ماهيها همين بوده و نه آلودگي نفتي.
او افزود :الشه همه ماهيها از يك گونه خاص
با اندازههاي مشخص بوده كه به ساحل رسيده
و هنوز مقصر اين اتفاق شناسايي نشده است،
چون معموال دورتر از س��احل ماهي را به دريا
ميريزن��د .مديركل دفتر حفاظت از زيس��ت
بومهاي دريايي س��ازمان محيط زيست ادامه
داد :يقينا اگر اين افراد شناسايي شوند ،مورد
پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و متاس��فانه
روالي اس��ت كه بعضي اوقات صيادان اين كار
را انجام ميدهند ،بهطور مثال گاهي ماهيها
ريز بوده يا به واس��طه خراب ش��دن سيستم
سرمايش��ي خراب ش��دند كه همه را به دريا
ميريزند كه متاسفانه از اين دست گزارشها
قبال هم داشتيم .ميرش��كار با اشاره به آسيب
زيس��ت محيطي اين كار گف��ت :اين عملكرد
آس��يب به بار ميآورد و باعث آلودگي زيست
محيطي ميش��ود و متاس��فانه چون خارج از
بنادر اين كار را ميكنند قابل بررسي نيست،
مگر اينكه زمان اين كار يگان سازمان شيالت
با گش��تزني آنها را ببيند چ��ون در غير اين
صورت الشهها به ساحل ميرسد و پيگيري آن
مشكل است .او در پايان در مورد ميزان ماهي
تلف شده در س��احل افزود :هنوز برآوردي از
اين ماهيهايي كه هم��راه با ماهيهاي تن به
ساحل رسيده است ،نداش��تيم 5 .اسفند ماه
بود كه مديركل حفاظت محيط زيست استان
بوشهر اعالم كرد الشه ماهيهاي تلف شده در
سواحل عسلويه براي آزمايش فرستاده شده
است .به اين دليل كه الشه ماهيهاي رسيده
به ساحل فاسد شده بودند و اين مساله نشان
ميداد كه ماجرا دليل��ي غير از مرگ به دليل
آلوده شدن آب با مواد نفتي دارد.

خبر روز

«مجبوريم» درميشيان در فستيوال تريسور

فيلمسينمايي«مجبوريم»تازهترينفيلمرضادرميشياندرتازهترينحضورجهانيخوددرشانزدهمينفستيوالتريسوربهنمايشدرخواهد
آمد .اين فستيوال از ۳۰اسفند تا ۵فروردين در شهر كراال برگزار خواهد شد« .مجبوريم» پنجمين فيلم درميشيان پس از فيلمهاي «بغض»،
«عصباني نيستم!»« ،النتوري» و فيلم به نمايش در نيامده «يواشكي» است .تمام فيلمبرداري «مجبوريم» در نود جلسه در صد لوكيشن در
تهران انجام شده كه از اين ميان بخش عمدهاي از آن در جنوب شهر تهران فيلمبرداري شده است اما همچون فيلمهاي گذشته درميشيان از
شمالشهرتاجنوبشهررادربرميگيرد«.مجبوريم»پيشازايندرفستيوالتوكيويژاپن،چنايهند،پوناوآستيكايرمبهنمايشدرآمده
بود كه در آستيكا سه جايزه اصلي بهترين فيلم ،بهترين تماشاگران و بهترين فيلم هيات داوري را به خود اختصاص داد.

۴۷ميليون تومان؛ هزينه ساليانه يك خانواده شهري

سياستهاي تورمزا مهمترين عامل پيدايش فقر

مربوط به خط فقر بايد هر س��اله توسط وزارت رفاه و
سازمان برنامه و بودجه تهيه و نتايج آن اعالم و منتشر
شود كه الزمه آن اين اس��ت كه وضعيت بعد خانوار
و محاس��بات دقيق خط فقر در سطح ملي و استاني
و حتي شهرس��تانهاي كشور انجام شود ،اما چنين
محاسبات و گزارشهايي اكنون وجود ندارد.
واعظ مهدوي با بيان اينكه بهطور كلي محاسبات مربوط
ب��ه خط فقر به چند گ��روه طبقه بندي ميش��ود؛ اين
محاس��بات را حداقل براي برآورد -۱خط فقر شديد يا
كمرشكن-۲ ،خط فقر نسبي و -۳خط فقر مطلق و به
تفكيك كليه استانها براي سياستگذاري درخصوص
جمعيت زير هر سه نوع خط فقر مذكور ضروري دانست.

 ۴۷ميليون و  ۴۰۰هزار تومان و يك خانوار روس��تايي
بهطور متوسط ۲۶ميليون تومان است.
واعظ مه��دوي با بيان اينكه مي��زان هزينه خانوارهاي
روس��تايي حدود نصف خانوارهاي شهري است ،ادامه
ميدهد :مالحظات تحليلي وضعي��ت درآمد خانوارها
به اين ترتيب بوده كه در سال  ۹۸درآمد خانوار شهري
ساالنه  ۵۴۱ميليون ريال بوده است ،اين درحالي است
كه هزينه متوسط يك خانوار شهري ۴۷۴ميليون ريال
است؛ يعني بهطور متوس��ط درآمد خانوارهاي شهري
حدود ۶۷ميليون ريال از هزينهها بيشتر بوده است.

وضعيت درآمد و هزينه خانوارهاي روستايي
رييس انجمن علمي اقتصاد س�لامت ايران با اشاره
به وضعي��ت درآمد خانوارهاي روس��تايي ميگويد:
درآمد ساالنه خانوارهاي روستايي ۲۹۷ميليون ريال
بوده اس��ت ،اين درحالي است كه هزينه خانوارهاي
روستايي  ۲۶۱ميليون ريال اس��ت ،بنابراين درآمد
ساليانهخانوارهايروستايينيزبهطورمتوسطحدود
 ۳۶ميليون ريال از هزينه بيش��تر بوده است .واعظ
مهدوي معتقد اس��ت حدود چهار سالي است كه در
گزارشات درآمد هزينه خانوار ،درآمد بيشتر از هزينه
اعالم ميشود و اين در حد خود دستاورد مثبتي تلقي
ميشود زيرا تا قبل از سالهاي ۹۵هميشه خانوادهها
هزينه را بيشتر از درآمد گزارش ميدادند.

در تخصيص يارانه ،سبد كاال و كمكهاي معيشتي،
روستاييان در اولويت قرار گيرند ،اما سوال اين است
كهآياايناولويتدرسياستهاواقداماتكشوراعمال
شدهاست؟متاسفانهپاسخمنفياست.لذااينموضوع
نشاندهنده آن است كه تصميمات نظام رفاه و تامين
اجتماعي كش��ور بر اساس اولويتبندي و مستند به
شواهد و دادهها نيست.

تصميمات نظام رفاه
مستند بر شواهد و دادهها نيست
رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت ايران در ادامه به
مقايسه درآمد ساالنه خانوارهاي روستايي و شهري
ميپردازد و ميگوي��د :در واقع درآمد روس��تاييان
بهطور متوسط ۵۴درصد درآمد شهري است؛ كه اين
نشاندهنده تبعيضي در وضعيت درآمد شهر و روستا
است؛ توجه به اين تبعيض براي ما و دولت توصيهاي
سياستي به همراه دارد و آن اين است كه اگر اقداماتي
برايجبرانهزينههايناشيازتورمموردتوجهباشد،
روستاييانبايدبيشترموردتوجهقرارگيرند؛يعنيبايد

اجاره نشيني در شهر  ۶برابر روستاست
رييس انجمن علمي اقتصاد س�لامت اي��ران در ادامه
اين گفتوگو با تحليلي از وضعيت مسكن خانوارهاي
روستايي و شهري ميگويد :گزارش��ات درآمد هزينه
و گزارشهاي سرش��ماري ،وضعيت مالكان مسكن را
نيز مش��خص ميكنند .اين گزارشها نشان ميدهند
كه بهطور كلي در جامعه ش��هري  ۶۷درصد خانوارها
خانه ملكي ۲۴ ،درص��د خانه اجارهاي و حدود  ۹درصد
خانوارها ساير اشكال س��كونت را دارند .او ميافزايد :در
روستاها  ۸۶درصد از خانوارها مالك خانه هستند و ۴.۵
درصد اجارهنشيناند؛ لذا اجارهنشيني در روستاها بسيار

جامعه

كمتر از شهرهاست و اگر تسهيالت مربوط به خريداري
مسكن بانكها به اشخاص فاقد مسكن اختصاص يابد،
خود به خود جامعه ش��هري بيشتر اين تسهيالت را به
خوداختصاصميدهندچراكه ۲۴درصدجامعهشهري
اجارهنشين هستند ،يعني ميزان اجارهنشيني در شهر
۶برابر روستاست .واعظ مهدوي ادامه داد :درحاليكه اگر
تسهيالتبهبهسازيوتعميراتمسكنجهتدادهشود؛
امكان بهره مندي بيشتر روستاييان از تسهيالت بانكي
مسكن بهتر فراهم ميش��ود ،البته در اين صورت الزم
است تا شرط سنددار بودن ملك براي دريافت تسهيالت
نيز برداشته شود .بايد توجه داشته باشيم كه با مقررات
آييننامههايفعليبانكي؛عمالبهرهمنديبخشاعظم
جامعه روستايي از امكانات و منابع بانكي ميسر نيست.
محاسبات و گزارشي از وضعيت فقر
در ايران نداريم
رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت ايران در پاسخ به
سواليدرخصوصوضعيتفقردرايرانميگويد:طبق
قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي محاسبات

با استناد به آمارهاي سال ۹۷
 ۲۴درصد خانوارها زير خط فقر نسبي
واعظ مهدوي با اش��اره به خط فقر نس��بي تصريح
ميكند :خط فقر نس��بي عبارت از كساني است كه
درآمدش��ان كمتر از يك دوم ميانه درآمدي باش��د.
براساس تحليل محاس��بات درآمد هزينه خانوار ،در
سال  ۱۳۹۷ميانه درآمدي حدود  ۳۰۹ميليون ريال
محاسبه ميش��ود كه يك دوم ميانه درآمدي حدود
 ۱۵۴ميليون ريال خواهد بود و تعداد خانوارهايي كه
زير اين يك دوم ميانه درآمدي قرار ميگيرند ،حدود
 ۲۴درصد خانوارهاي جامعه خواهد بود.
هدفمندسازي يارانه ها
مهمترين عامل تورم و پيدايش فقر در جامعه
او تاكيد ميكن��د :در اين زمينه باي��د توجه كرد كه
سياستهاي تورمزا مهمترين عامل پيدايش فقر در
جامعه هستند .بخش مهمي ازسياستهاي تورمزا به
دستكاريهاي قيمتي در جامعه كه در ساختارهاي
حكومتيشكلميگيرد،برميگردد.دستكاريقيمت
ت بنزين و گاز و برق كه
حاملهاي انرژي و افزايش قيم 
در سال  ۱۳۸۹با عنوان هدفمندسازي يارانهها انجام
ش��د و در سالهاي  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۶تكرار شد ،يكي از
مهمترين عوامل ايجاد تورم در جامعه بوده است.

افزايش قيمت ارز؛ عامل ديگر ايجاد تورم
رييس انجمن علمي اقتصاد س�لامت ايران همچنين
افزاي��ش قيمت ارز را عامل مهم ديگ��ر تورم در جامعه
ميداندوميگويد:اقتصاددانانتورمرامالياتفقراقلمداد
كرده اند؛ مالياتي كه فقرا به ثروتمندان ميدهند ،چراكه
در اثر سياستهاي تورمي قدرت خريد دستمزدبگيران،
كارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،كارگران و كشاورزان
بهطور مرتب كاه��ش پيدا ميكن��د و برعكس ارزش
سرمايههاي ثابت در جامعه افزايش مييابد.
سياستهاي تورمي
به زيان فقرا و به سود ثروتمندان
واعظ مهدوي خاطرنشان ميكند :در شرايط تورمي
فردي كه ماهيان ه سه ميليون تومان حقوق دريافت
كند؛اگرگوشتكيلويي ۱۰۰هزارتومانباشد،قدرت
خريد حق��وق ماهيانه او به اندازه  ۳۰كيلو گوش��ت
خواهد بود ،اما اگر گوشت كيلويي  ۱۲۰هزار تومان
قيمت داشته باشد ،قدرت خريد فرد فقط براي خريد
 ۲۵كيلوگرم پاسخگو خواهد بود ،يعني  ۵كيلوگرم
گوشت از قدرت خريد او كم شده است .بالعكس نيز،
بهطور مثال در شرايطي كه ۲۰درصد تورم در جامعه
وجود دارد ،اگر فردي ملك يا سرمايهاي داشته باشد
كه  ۱۰ميليارد تومان ارزش داشته باشد ۱۰ ،ميليارد
تومانملكبه ۱۲ميلياردتومانميرسد؛يعنيقدرت
خريد فرد  ۲ميليارد تومان افزايش مييابد ،به همين
دليل است كه سياستهاي تورمي به زيان فقرا است
و ارزش سرمايه و ثروت ثروتمندان را بيشتر ميكند.
ايجاد فساد بهدنبال شرايط تورمي
وي يادآور ميشود :تورم عالوه بر اثر منفي بر قدرت
خريد دستمزدبگيران و افزايش فقر ،باعث پيدايش
مجموعهاي از اس��ترسهاي اجتماعي و رفتارهاي
ناهنجار اجتماعي نيز ميشود .در شرايط تورمي افراد
اميد به آينده خود را از دست ميدهند؛ بهطور مثال
پدري كه براي ازدواج فرزندش پسانداز كرده ،قدرت
ي پساندازهاي خود را از دست ميدهد و ناگهان
مال 
متوجه ميش��ود كه توان تهيه جهيزيه دخترش را
ندارد ،در نتيجه مس��تاصل ميشود و ممكن است
براي حفظ آبروي خود به اقدامات خالف روي آورد
و ممكن است در كار خود رشوه بگيرد و گرفتار فساد
ش��ود ،لذا فساد از پديدههايي اس��ت كه در شرايط
تورمي رخ ميدهد.

ويژه

شناسايي ۸۲۱۲بيمار جديد كوويد۱۹

سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي
 ۸۲۱۲بيمار جديد و فوت  ۸۲بيمار در
كشور خبر داد« .س��يما سادات الري»
بيان كرد :بر اس��اس معيارهاي قطعي
تش��خيصي ۸ ،هزار و  ۲۱۲بيمار جديد
مبتال به كوويد ۱۹در كش��ور شناسايي
ش��د كه  ۵۲۷نفر از آنها بستري شدند
و مجموع بيماران كوويد ۱۹در كش��ور
به يك ميليون و  ۶۸۱هزار و  ۶۸۲نفر رس��يد .او ادامه
داد :متاس��فانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۸۲ ،بيمار
كوويد ۱۹ج��ان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع
جانباختگان اين بيماري به ۶۰هزار و ۵۹۴نفر رسيد.
الري گفت :خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۴۳۵

هزار و  ۳۵۷نفر از بيم��اران ،بهبود يافته
و يا از بيمارس��تانها ترخيص شدهاند و
س��ه هزار و  ۷۸۴نفر از بيماران مبتال به
كووي��د ۱۹در بخشه��اي مراقبتهاي
ويژه بيمارس��تانها تح��ت مراقبت قرار
دارند .اواف��زود :تا كن��ون  ۱۱ميليون و
 ۲۱۲ه��زار و  ۹۲۱آزمايش تش��خيص
كوويد ۱۹در كشور انجام شده است ،در
حالحاضر ۱۱شهرستانقرمز ۳۲،شهرستاننارنجي،
 ۲۵۱شهرس��تان زرد و  ۱۵۴شهرستان آبي هستند
و ش��هرهاي آبادان ،اهواز ،بندر ماهش��هر ،خرمشهر،
دزفول ،دش��ت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر،
كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

تامين ۱۸۰ميليون دز واكسن كرونا تا يكسال آينده

سخنگوي س��ازمان غذا و دارو از تامين
بيش از  ۱۸۰ميليون دوز واكسن كرونا
در عرض يكس��ال خبر داد كه فراتر از
برآوردنيازكشوراست.كيانوشجهانپور
گفت :برنامه جامع واكسيناسيون عليه
كوويد ۱۹در ايران با پيش بيني شرايط
احتمالي،چهارمسيرموازيبرايتامين
واكسن مورد نياز كشور را از ابتدا مدنظر
قرار داده بود كه با پيگيري و پيشراني هر چهار مسير،
بيش از ۱۸۰ميليون دوز واكسن در عرض يكسال در
اختياربسيجمليواكسيناسيونقرارخواهدگرفتكه
فراتر از برآورد نياز كشور اس��ت .او افزود :چهار راهبرد
خريد مس��تقيم ،واردات از مسير ساز و كار كوواكس،
توليد مشترك و توليد داخلي واكسن ،با موفقيت در
س��طح پيشبيني ش��ده جريان دارد و بر اين اساس
برنامه يكس��اله واكسيناس��يون عليه كرونا در ايران

حت��ي زودتر از موعد پيش بيني ش��ده و
برنامهريزي ش��ده به پايان خواهد رسيد.
رييسمركزاطالعرسانيوزارتبهداشت
ادام��ه داد :تا اين لحظ��ه  ۲۱ميليون دز
واكس��ن كرونا از مسير خريد مستقيم و
سبدكوواكسخريداريشدهكهبهتدريج
طبق برنامه زمان بندي شده و توان توليد
توليدكنندگان وارد كش��ور خواهد شد،
همچنين توليد مشترك ۴۰ميليون دز واكسن طبق
برنامه و امكانات موجود ،تامين بخشي از واكسن مورد
نياز كشور را بر عهده خواهد داشت و البته حداقل۱۲۰
ميليون دز واكس��ن در سال ۱۴۰۰در داخل كشور در
موسساتوشركتهايمختلف،درقالبانتقالدانش
فني يا توليد كامال داخلي خواهد شد و جمعا بيش از
 ۱۸۰ميليون دز واكس��ن تا پايان سال  ۱۴۰۰تامين
خواهدشدكهفراترازنيازكشوردراينبرههخواهدبود.

نوروز  ۱۴۰۰را آرام نميبينيم

نوروز  ۱۴۰۰را آرام نميبينيم و اگر كسي
يكخطازمنوزيربرايمجوزس��فرهاي
نوروزيپيداكرد،اعالمكند.وزيربهداشت
با اعالم اين مطلب گفت :قض��اوت درباره
نوروزامسالبسيارعجوالنهاست،ماگرفتار
ويروس س��ركش ،مهاج��م و پرخطري
ش��دهايم ،ما س��عي ميكنيم ويروس را با
رعايت دس��تورالعملها و همكاري مردم
مديريتكنيم.نمكيادامهداد:مردمفشارهاوخستگيهاي
بسياريدريكسالگذشتهتحملكردند،امانوروزامسال
زماني نيس��ت كه از اين ويروس منحوس بتوانيم فاصله
بگيريميافكركنيمكهاينويروسازمادورشدهاست.وزير
بهداشت درباره آغاز پيش فروش بليت تورهاي نوروزي
بيانكرد:عزيزانيكهبليتميفروشندوبليتميخرند؛
بدانندكهتصميمغيرمنطقيميگيرندوكارغيرعقاليي
ميكنند،ماكهدستاندركارنظامسالمتهستيمامسال

نوروز را آرام نميبينيم ،اگر پروتكل شكني
نداشتيمورعايتميشد؛شايداسفندراخوب
مديريت ميكرديم و بهار آرامي داشتيم اما
اكنوناينپيشبينيرانداريم.نمكيتصريح
كرد :بيماري در خوزستان زمين گير نشد و
استانهايديگرهمگرفتارشدندوباتوجهبه
نحوه رفتاري كه از ويروس كرونا به ويژه نوع
جهش يافته آن سراغ داريم؛ اميدواريم كه
مردم در اين شرايط كمترين گرفتاري را داشته باشند .او
دربارهتبليغوفروشبليتتورهايخارجيگفت:دربارهتور
خارجيبايدبگويممردمبدانندكهاكنوندراروپاباشعلهور
شدنبيماريبهشدتسختگيريميكنندوكشورهند
كهبهاندازهكشورهاياروپاييومنطقهسختگيريندارند
تمامپروازهارالغوكردهاند،كسانيكهعاقلهستندورفتار
يدانندكهباويروس
ويروسمهاجمجديدراميشناسند؛م 
جديدنميتوانابداشوخيكرد.

در مراسمي باحضور رييس دفتر مقام معظم رهبري اعالم شد

صدورمجوزآغازهمزمانفازدوموسومتستانسانينخستينواكسنايرانيكرونا

 100باب مدرسه سبز و ضدزلزله بركت و 350مسجد
و مركز فرهنگي جديد توسط ستاد اجرايي فرمان امام
در مناطق محروم  24استان كشور افتتاح شد .صبح
ديروز در مراس��مي با حضور رييس دفتر مقام معظم
رهبري ،رييس ستاد اجرايي فرمان امام ،وزير آموزش و
پرورش،رييسسازماننوسازيمدارس،مديرانعامل
بنيادهاي بركت ،احس��ان و تدبير در محل نمايشگاه
دايمي دستاوردهاي ستاد اجرايي فرمان امام در باغ
الركتهران،آيينافتتاح 450مدرسهومسجدومركز
فرهنگي برگزار و تفاهمنامه س��اخت 1000مدرسه
جديد روستايي با اولويت جايگزيني مدارس كانكسي
برگزار شد .در ابتداي اين مراسم مهمانان از يك باب
مدرسه بركت كه به صورت نمادين و در عرض  4روز
درمحوطهنمايشگاهدستاوردهايستاداجراييفرمان
امام بنا ش��ده بود ،بازديد كردند و س��ه اصله نهال نيز
توسط رييس دفتر مقام معظم رهبري ،رييس ستاد
اجراييووزيرآموزشوپرورشغرسشد.محمدمخبر
رييس ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم با ارايه
گزارشي از عملكرد يكساله ستاد گفت :اولويت اول ما
در ستاد ايجاد شغل و مقابله با بيكاري در كشور است
و عمده فعاليتهاي زيرمجموعههاي ستاد به اجراي
طرحهاي اشتغالزايي و احياي كارخانهها و بنگاههاي
اقتصادي تعطيل و نيمهتعطيل متمركز اس��ت .وي
افزود :براي سال 99ايجاد 300هزار شغل را در سراسر
كشور پيشبيني كرده بوديم كه تا پايان امسال كه به
نام جهش توليد هم نامگذاري شده اين رقم به بيش
از  300هزار شغل خواهد رسيد ،براي سال  1400نيز
ايجاد  400هزار ش��غل در مناطق محروم كشور را در
دستور كار خود داريم .مخبربا اشاره به حمايت ستاد
از طرحها و ايدههاي دانشبنيان به عنوان يكي ديگر
از اولويتهاي س��تاد افزود :در حال حاضر  ۵۰درصد
سرمايهگذاري در پروژههاي ريسكپذير دانشبنيان
كشور توس��ط س��تاد اجرايي انجام ميشود كه ثمر
و نتيجه اين س��رمايهگذاري راهم دركرونا به چشم
خود ديديم و هرچي��زي را كه غربيها تحريم كردند
و ندادند ،توس��ط همين جوانان نخبه س��اختيم ،از
ماس��ك و ونتيالتور و دستگاه اكسيژنساز بگيريد تا
واكسن و رمدس��يوير و تستهاي فوري كرونا .مخبر
تأكيد كرد :تمام طرحهاي س��تاد اجرايي فرمان امام
با همكاري و توانمندسازي خود مردم انجام ميشود
و بركت كار م��ا هم در همين مش��اركت و به ميدان
آوردن توان عظيم مردمي است .رييس ستاد اجرايي
فرمان امام درخصوص آخرين خبرها از مراحل تست
انساني «نخستين واكسن ايراني كرونا» نيز گفت :با
توجه به تأييد موفقيت «واكس��ن كوو ايران بركت»
در ف��از اول مطالعات باليني ،فاز دوم و س��وم تس��ت
انساني نخس��تين واكس��ن ايراني كرونا را با مجوز و
موافقت وزارت بهداش��ت ،بهطور همزمان در روز ۲۳

يا  ۲۴اس��فند آغاز خواهيم كرد .وي با اشاره به ايجاد
آمادگي براي توليد انبوه واكسن در ستاد اجرايي پس
از تأييد نهايي آن توس��ط وزارت بهداشت اعالم كرد:
بزرگترين كارخانه توليد واكسن در منطقه را امسال
راهاندازي خواهيم كرد و تا نيمه خرداد  ۱۴۰۰توليد
انبوه واكسن كوو ايران بركت را انجام خواهيم داد و اين
واكسن را براي واكسيناسيون عمومي به دست مردم
كشورمان خواهيم رساند .رييس ستاد اجرايي فرمان
امام اش��ارهاي هم به آغاز اج��راي طرح ملي «جهش
توليد ديمزار» كرد و افزود :در اين طرح ظرف  5سال،
 ۶۶۰هزار هكتار زمين را به ديمزار تبديل ميكنيم كه
با توجه به اينكه اغلب اين زمينها در مناطق محروم
كشور قرار دارد ،موجب رونق و آباداني و اشتغالزايي در
اين مناطق و صرفهجويي و جلوگيري از خروج مقدار
قابلتوجهيارزازكشورخواهدشد.درادامهاينمراسم
حجتاالسالم محمديگلپايگاني رييس دفتر مقام
معظم رهبري در سخناني گفت :كارهاي عظيمي در
ستاد اجرايي فرمان امام انجام شده و براي من شنيدن
گزارش دكتر مخبر از خدمات گسترده دراين سالها
حقيقتاافتخارآميزوخوشحالكنندهبود.رييسدفتر
مقام معظم رهبري افزود :واكس��ن ايراني كرونا قابل
مقايس��ه با بسياري از واكس��نهاي خارجي نيست،
دانشمندان ما تحت سنگينترين تحريمها موفق به
ساخت واكسني شدند كه تاكنون امن بودن آن توسط
ناظران بهداشت و درمان تأييد شده و انشااهلل به زودي
با توليد گسترده ،مردم را ازاين بيماري منحوس نجات
خواهد داد .محمدي گلپايگاني با اشاره به كارآمدي
نظام در س��الهاي پس از انقالب و خدمات ستاد به
عنوان نمونهاي از اين موفقيتها گفت :رهبرانقالب
يكروزدرجاييگفتندآرزويمنايناستكهبتوانيم
روزي در مناطق محروم كشور 1000مدرسه بسازيم،
امروزدراينجلسهازتفاهمنامهساخت 3000مدرسه

ميشنويم ،از ساخت  350مسجد و مركز فرهنگي ،از
ايجاد  300هزار شغل در عرض يكسال ،اين رقمها
و خدمات ،افتخار بزرگي براي كش��ور و نظام هستند
و خدا را ازاين بابت شاكريم .محسن حاجيميرزايي
وزيرآموزش و پرورش نيز در اين مراسم گفت :اقدامات
س��تاد اجرايي فرمان ام��ام در س��الهاي اخير مايه
افتخار و مباهات همه ماست و به نمايندگي از جامعه
آموزش و پرورش از دكتر مخبر و همكاران ايشان به
وي��ژه در بنياد بركت تش��كرميكنم .وزير آموزش و
پرورش افزود :تاكنون صدها مدرسه با همكاري ستاد
اجرايي درمناطق محروم ساخته شده و براي ساخت
۳۰۰۰مدرسه با سازمان نوسازي تفاهمنامه امضاشده
ودرحال س��اخت اس��ت كه اميدواريم با تالشهاي
جهادي اين ستاد و بنياد بركت ،شاهد افزايش فرصت
يادگيري و فرصتهاي برابرعلمي در كشور باشيم كه
همواره مورد تاكيد رهبرمعظم انقالب هم بوده است.
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت هم دراين
مراسمبااشارهبهافتتاحمدارسومراكزفرهنگيجديد
گفت :امروز ۱۰۰مدرسه سبز و ضدزلزله با اعتبار۲۱۰
ميليارد و  ۳۵۰مس��جد و مركزفرهنگي بااعتبار ۷۵
ميلياردتومان در  ۲۴استان كشور افتتاح شد و بااين
افتتاح تعداد مدارس ساخته شده در سال 99توسط
ستاد اجرايي فرمان امام به عدد  250رسيد .در ادامه
اينبرنامه،تفاهمنامهساخت ۱۰۰۰مدرسهروستايي
بااولويتجايگزينيمدارسكانكسيعشايربينبنياد
بركت س��تاد اجرايي فرمان امام و سازمان نوسازي
مدارس وزارت آموزشوپرورش امضا شد .در انتهاي
مراسم و به مناسبت سالگرد درگذشت سيدمحمد
ميرمحمدي عضو هيات امناي ستاد اجرايي فرمان
امام و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،باحضور
رييسدفترمقاممعظمرهبريورييسستاداجرايي
فرمان امام از خانواده وي تجليل به عمل آمد.

