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يادداشت- 1

دن كيشوت هاي انتخاباتي
جامع��ه ايراني در ش��رايطي 
مهي��اي انتخابات س��يزدهم 
رياست جمهوري در خردادماه 
1400 مي شود كه موضوعات 
اقتصادي و معيشتي همچنان 
يكي از مهم ترين مطالباتي است 
كه به عن��وان كانون مطالبات 
مردمي در اي��ن آوردگاه مهم 
عمومي مطرح شده اس��ت. در واقع بسياري از مخاطبان 
به دنبال آن هس��تند ت��ا بدانند كه كدام رويك��رد، نگاه و 
جهت گيري مي تواند مجموعه مش��كالت و مسائل آنان 
در حوزه اقتصاد را در مس��ير حل و فصل شدن قرار دهد. 
اما واقع آن اس��ت كه هيچ نس��خه كوتاه مدتي براي حل 
مش��كالت اقتصادي كش��ورمان وجود ندارد. با توجه به 
اين واقعيت كه معضالت اقتصادي ايران، طي س��ال ها و 
دهه هاي متمادي شكل گرفته، طبيعتا حل و فصل آنها 
نيز نيازمند برنامه ريزي موسع و به كارگيري الگوهاي رشد 
علمي است. هيچ دولتي در ايران قادر نيست ظرف چند ماه 
يا چند سال مجموعه مشكالت و نارسايي هاي اقتصادي را 
حل كند. متاسفانه بسياري از نامزدهاي انتخاباتي با توجه 
به طبيعت فعاليت هاي تبليغاتي وعده هايي ارايه مي كنند 
كه از منظر اساتيد علوم اقتصادي و تحليلگران، بيشتر به 
رويايي در دوردست شبيه است تا واقعيتي كه بتوان روي 
آن حس��اب جدي باز كرد. اتفاقا يك��ي از راهكارهايي كه 
مردم از طريق آن مي توانند نامزدهاي با برنامه و واقع بين 
را از نامزدهاي پوپوليست و مردم فريب تشخيص دهند، 
همين رويكردهاي تبليغاتي بدون پايه و اساس است. بدون 
ترديد نامزدي كه با صداي بلند اعالم مي كند در 100 روز 
يا يك سال يا دو سال مي تواند مجموعه يا دامنه وسيعي از 
مشكالت اقتصادي را حل كند، تورم را مهار كند، اشتغالزايي 
ايجاد كند، نقدينگي را كنترل كند، ارزش و اعتبار را به پول 
ملي بازگرداند و...نشان دهنده عدم شناخت فرد و طيف مورد 
نظر از واقعيات اقتصادي است. يك چنين افراد و جرياناتي 
به نظرم قابل اعتماد نيستند و رسانه ها بايد پشت پرده اين 
رفتارهاي مردم فريبانه را عيان كنند. اما در سوي مقابل، فرد 
يا جرياني كه اعالم كند با استفاده از يك الگوي مشخص 
و يك برنامه عمراني پويا به دنبال آن اس��ت كه بستري را 
فراهم كند كه طي سال هاي آينده اهداف اصلي اقتصادي و 
معيشتي كشور محقق شود، ضمن اينكه در كوتاه مدت هم 
مشكالت به عقب رانده شود، يك چنين برنامه هايي بيشتر 
به واقعيت شباهت دارد. همانطور كه اشاره كردم، مشكالت 
اقتصادي يك شبه و با يك دولت يا 8 سال و 16سال قابل 
حل شدن نيستند. جامعه ايراني براي در آغوش كشيدن 
امر توسعه نيازمند، يك الگوي كالن توسعه است كه همه 
گروه ها و طيف هاي سياسي و جناحي روي اجراي آن به 
توافق رسيده باش��ند. اين سند توسعه كشور بدون توجه 
به اينكه كدام دولت روي كار است بايد تداوم پيدا كند. در 
صورت اتخاذ يك چنين رويكردي بدون ترديد اقتصاد ايران 
هم مي تواند الگوي مختص خود را از توسعه ارايه كند و در 
زمره كشورهاي توسعه يافته اقتصادي قرار بگيرد. فرداي 
روزي كه انقالب هند در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم 
محقق شد، استقالل خود از انگليس را جشن بگيرد، گاندي 
اعالم كرد كه موضوع اقتصاد در راس برنامه ريزي هاي اين 
كش��ور قرار دارد. دهه ها طول كشيد تا اين سياست ها در 
نهايت منجر به توسعه نسبي اين كش��ور شود. بنابراين 
اقتصاد يك مقوله كوتاه مدت نيست؛ در كشورهاي غربي 
نيز كه توسعه يافته محسوب مي شوند، امر توسعه به يك 
باره، يك دهه يا دو دهه به وقوع نپيوس��ته است. با عبور از 
قرون روشنگري )قرن هجدهم(، قرن صنعتي شدن )قرن 
نوزدهم( و نهايتا قرن بيستم است كه توسعه در اين جوامع 
شكل گرفت. بنابراين زمان زيادي صرف شد تا پيشرفت 
مورد نظر ايجاد شود. اما نگاه تصميم سازان و سياستمداران 
در كشورمان به گونه اي است كه انگار توقع دارند، در يك 
دوره 4 يا 8ساله مجموعه الزامات توسعه محقق شود. قبل 
از هر چيزي بايد به ياد داش��ته باشيم كه توسعه نيازمند 
يك برنامه جامع، صبراستراتژيك و به كارگيري مجموعه 
نيروها در راستاي يك هدف بنيادين )توسعه( است. اين 
ضرورت ها در كشورمان و در آوردگاه هاي انتخاباتي چندان 
جدي گرفته نمي شوند. يك دولت روي كار مي آيد اعالم 
مي كند، نگاه ب��ه داخل دارد؛ دولت بع��دي مي آيد اعالم 
مي كند، نگاهش به بيرون است. دولت سوم راهبرد ديگري 
را در پيش مي گيرد؛ اما در هيچ كدام از اين رويكردها توفيقي 
حاصل نمي شود. مبتني بر اين واقعيات است كه معتقدم، 
ريشه مشكالت اقتصادي كشور را بايد در حوزه سياست 
جست وجو كرد. سياستمداران كشور بايد بدانند كه بدون 
توسعه سياسي، توسعه اقتصادي به وقوع نمي پيوندد. به 
جاي ش��عارهاي خوش رنگ و لعاب اقتصادي، نامزدها 
بايد رويكردهاي سياسي و مديريتي خود را اصالح كنند.
متاسفانه در ايران دولتي روي كار مي آيد و سكان هدايت 
ساختار اجرايي را به دست مي گيرد، اين دولت از طريق 
سياست هاي دستوري و بخش��نامه اي، ارزش پول ملي 
كشور را تنزل مي دهد؛ تورم ايجاد مي شود، توسعه پايه 
پولي رخ مي دهد و در نهايت قدرت خريد مردم كاهش پيدا 
مي كند. . در اثر اين سياست ها ناگهان ده ها ميليون ايراني 
ذيل خط فقر قرار مي گيرند، بدون اينكه اساسا مشخص 
شود، مبتني بر چه برنامه اي اين مشكالت ايجاد شده اند. 
چرا اين سياست ها به كار گرفته شده اند و از همه مهم تر 
چه كسي مسوول اين مشكالت است؟ در ادبيات التين، 
ش��خصيتي وجود دارد به نام دن كيشوت كه تصويري 
خيالي ازآرمان ها و اهدافش را ارايه مي كند. پيرمردي كه 
ادامه در صفحه 2 به دنبال سلحشوري در...  
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فروردين سياه كسب وكارها
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 وضعيت بغرنج بنگاه ها
 در دوران پاندمي 

 ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم 
در مديريت بازار سرمايه 

مكانيسم اصالح و سواد 
انتخاباتي

 بازار وعده ها
 داغ شد

از زمان ش��يوع كوويد1۹ و 
گس��ترده پراكندگي اش در 
سطح دنيا، تمامي معادالت 
جهان��ي و اقتص��ادي به هم 
ريخت��ه است.ش��يوع كرونا 
تحول عظيم��ي در جهان و 
س��بك زندگي تمامي افراد 
به وج��ود آورد، در اين ميان 
كس��ب وكارها نيز از اين تحوالت مص��ون نماندند و 
بس��ياري از آنها تحت تأثير ش��رايط ويژه اي كه اين 
ويروس به وجود آورد قرار گرفتند. ويروس منحوسي 
كه خسارت آن به اقتصاد، تجارت و بنگاه هاي اقتصادي 
در سرتاسر دنيا قابل پيش بيني نبود.  از زمان گسترش 
آن تمام��ي اقتصادهاي دنيا با يك ركود س��نگين و 
كاهش تقاضا مواجه ش��دند. در اين ميان اما اقتصاد 
ايران در دوران ش��دت اين پاندمي نس��بت به س��اير 
كشورها، شرايط متفاوت تري را تجربه مي كند؛ چرا كه 
جدا از درگيري با كرونا ويروس، با مشكالت ديگري از 
جمله تحريم نيز دست وپنجه نرم مي كند.  در همين 
حال شرايط نامطمئن اقتصاد ايران نيز به اين وضعيت 
بغرنج دامن زده و كار را براي بسياري از كسب وكارها 
س��خت تر كرده است. برهمين اس��اس، دولتمردان 
بايس��تي با لحاظ كردن اين شرايط بنگاه هاي بخش 
خصوصي را بيش��تر مورد توجه قرار مي دادند و حتي 
با اج��راي قوانيني مثل قانون بهبود مس��تمر فضاي 
كسب وكار كه سال هاست روي زمين مانده، شرايط 
فعاليت را براي اين بخش از اقتصاد تسهيل مي كردند. 
اما نه تنها قوانين تسهيل كننده موجود اجرا نشد، بلكه 
هيچ گونه تسهيالتي براي عبور از اين شرايط سخت 
براي بنگاه هاي اقتصادي ترس��يم نشد.  اين درحالي 
اس��ت كه تعامالت اقتصادي، تجاري و بانكي ايران به 
دليل همان مساله تحريم و عدم پيوستن به FATF، با 
مشكالت عديده اي روبرو است. در چنين شرايطي يك 
بنگاه اقتصادي چگونه مي تواند برنامه ريزي مناسبي 
براي توليد و صادرات داشته باشد.  از سوي ديگر، حتي 
در دوران پاندمي كه نياز بود بس��ياري از فعاليت ها به 
صورت الكترونيكي و در يك فضاي آنالين انجام شود، 
اما به دليل عدم آموزش كافي و نبود بس��ترهاي الزم 
نيز در اين زمينه با مشكل مواجه شديم. اين درحالي 
است كه بسياري از كشورها، براي كمتر آسيب ديدن 
از حمله پاندمي، فضا را براي فعاليت در اين بستر فراهم 
كردند. اما تنها خدمتي كه دولتمردان ما به صاحبان 
بنگاه هاي اقتصادي در اين دوران كردند، اين بود كه 
براي حفظ س��المت جامعه فعاليت آنها را محدود و 
بسياري از مشاغل را تعطيل كنند. آن هم در شرايطي 
كه هيچ گونه امتياز يا تسهيالتي براي آنها در نظر گرفته 
نشد. نه از بخشودگي هاي مالياتي وبيمه اي خبري بود 
و نه از وام هاي ارزان. بنگاه هاي اقتصادي نيز چاره اي 
ادامه در صفحه 2 نداشتند جز اينكه به...  

بررس��ي روند بازار س��رمايه از 
ابت��داي س��ال 1۳۹۹ تاكنون 
نش��ان مي دهد بعد از تصميم 
آزاد سازي سهام عدالت كه بعد 
از 14 سال اتفاق افتاد و همچنين 
رش��د بي رويه نرخ ارز، شاخص 
بورس ني��ز رو ب��ه افزايش بود، 
به گونه اي كه ش��اخص كل به 
عنوان ميانگين بازار از 508 هزار واحد در ابتداي سال ۹۹ 
به 2 ميليون و 100 هزار واحد در نيمه مرداد همان س��ال 
افزايش يافت و اين باعث روي آوري عده زيادي از مردم به 
حضور در بورس شد. آن گونه كه آمار رسمي منتشر شده 
از س��وي سازمان بورس و اوراق بهادار نشان مي دهد، سال 
گذش��ته بالغ بر 24 ميليون كد جديد س��هامداري بدون 
احتساب مشموالن س��هام عدالت در بازار سرمايه صادر 
شده كه نشانگر رشد 224 درصدي ورود سهامداران به اين 
بازار است و اكنون اين بازار را تبديل به يك بازار حدود 60 
ميليون نفري كرده است. بر اساس اين آمار، ارزش تجهيز و 
جذب منابع مالي از طريق بازار سرمايه براي اقتصاد كشور 
كه در سال ۹8 تنها معادل 216 هزار ميليارد تومان بوده، 
در سال ۹۹ از مرز 560 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. 
جذاب شدن بورس با توجه بازدهي باال و پايين بودن ميزان 
سرمايه گذاري مورد نياز و حمايت دولت و مسووالن چه به 

صورت لفظي و چه عملياتي در سال ۹۹ باعث شد تا در 4 
ماه نخست سال ۷0 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد 
به بازار س��رمايه ورود كند. از سوي ديگر هجوم مردم براي 
س��رمايه گذاري در بورس نشان مي داد اعتماد به سيستم 
بانكي پس از رفتاري كه منجر به كاهش شديد ارزش پول 
ملي شد تقليل يافته بود و بر همين اساس دولت نيز از اينكه 
مردم سرمايه هاي خود را به جاي بانك ها وارد بازار سرمايه 
كنند، استقبال مي كرد.  بررس��ي عوامل رشد بازار نشان 
مي دهد رشد درآمدهاي دولتي و افزايش استقبال مردم از 
بازار سرمايه به توجه بيشتر دولت به بورس و موجب حمايت 
از اين رويكرد اقتصادي جهت تامين مالي و پوشش كسري 
بودجه شد؛ همچنين كاهش نرخ بهره بانكي، شكل گيري 
قوانين حمايتي جديد، آزادسازي سهام عدالت، عرضه سهام 
دولتي به شكل صندوق هاي سرمايه گذاري و شكل گيري 
تبليغات و تشويق مردم به سرمايه گذاري در بورس به صورت 
روان سازي انجام معامالت و فرآيند ثبت نام و دريافت كد 
بورس��ي از جمله اقدامات حمايتي دولت در سال گذشته 
به شمار مي رود. بعد از استقبال قابل توجه مردم در ابتداي 
سال ۹۹ به دليل حمايت هاي زياد ذكر شده، دولت از ميانه 
راه با توجه به منفي ش��دن تراز اقتصادي و كسري بودجه 
اقدام به عرضه و فروش بخش��ي از سهام خود به مردم كرد 
و از همين رو در قالب طرحي اين سهام را به صندوق هاي 
سرمايه گذاري در...  ادامه در صفحه 3

درب��اره انتخاب��ات رياس��ت  
جمهوري و س��ازوكار انتخاب 
رييس جمهور در اي��ران نقد و 
نظرهاي زيادي وجود دارد. در 
سال هاي گذشته حتي جسته  
وگريخت��ه صحب��ت از نظام 
پارلماني به ميان آمده تا دولت 
از اكثريت پارلمان تشكيل شود 
و بار اصل��ي تصميم گيري مردمي ب��ه انتخابات مجلس 
منتقل ش��ود. به هر حال بحث ها در اين باره فراوان است، 
اما عمده بحث ها درباره انتخاب رييس جمهور چندان نه 
ناظر به قوانين انتخاب، بلكه به نحوه اجراي اين قوانين نظر 
دارد. منتقدان يا صاحب  نظران اگر هم نقد و نظري داشته 
باشند، عموما درباره »نحوه اجراي« اين قانون است. سخن 
در اين باره در صالحيت من نيست و بهتر است حقوقدانان 
و سياس��تمداران در اين باره نظر دهند. اما مدت هاست 
مي خواهم به نكته اي اشاره كنم كه شايد بهترين زمان 
آن همين روزها باش��د. اميدوارم اين گفته بنده گوشه 
اذهان بماند تا در دوره هاي بعد فكري براي اين مساله 
كنند - اين دوره كه به عبارتي گذشت. اما در حالت عادي 
حتي اگر نوجواني بخواهد در كنكور شركت كند و رشته 
تحصيلي آينده  اش را در زندگي شخصي اش رقم بزند، 
ادامه در صفحه 2 از چند سال پيش از...  

بازار شعار و وعده و وعيد دوباره 
داغ ش��د، اين روزها كس��اني 
كه به زعم خ��ود مي خواهند 
طرحي ن��و دربيندازند راهي 
وزارت كش��ور مي ش��وند و 
براي انتخاب��ات 1400 ثبت 
نام مي كنند. از اصالح طلب و 
اصولگرا گرفته ت��ا افرادي كه 
هيچ نام و نشاني در عرصه سياسي كشور ندارند. مردي 
كفن پوش، زني موتورس��وار و ... اما سوال اينجاست چه 
كس��ي قرار است سكان اداره كش��ور در 4 ساله آينده را 
به دس��ت بگيرد و چقدر مي تواند اين روزهاي س��خت 
را ب��ه گذران لحظه هاي بهتري پيوند بزند؟ مش��كالت 
اقتصادي، كرونا، تحريم ها، بيماراني كه به دنبال خريد 
دارو از اين داروخانه به داروخانه ديگر مي روند و با جواب 
منفي مواجه مي شوند. بيماراني كه مرگ و زندگي شان 
در يك بسته قرص، آمپول و... خالصه شده است. كساني 
كه اين روزها براي به دست آوردن حداقل هاي زندگي 
هم لنگ مانده اند. از بازنشستگان كه بعد از سال ها تالش 
و كوشش براي همين مرز و بوم حاال هر روز بايد در مقابل 
يك سازمان بيمه يا نهاد دولتي تجمع كنند و حقوقشان 
را فرياد بزنند. كارگراني كه اين روزها ناني نيست تا بر سر 
ادامه در صفحه 8 سفره هايشان ببرند.   

گزارش روز

نگاهيبهضرباتاقتصاديمقاومتبهاسراييل

مقاومت فلسطين شيكل را به زير كشيد 
سيدعماد حسيني | در يكي از آخرين آماري كه رژيم 
اس��راييل از ميزان تلفات خود منتشر كرده به زيان ديدن 
2500 س��اختمان، تخريب 856 خودرو و آواره شدن ۷2 
خانواده مهاجر صهيونيس��ت اعتراف كرده اس��ت. سواي 
تقابل نظامي و صد البته كشيده شدن آن به جنگ سايبري 
و ديپلماسي، گروه هاي مقاومت فلسطيني نشان داده اند 
مي توانند ضربات قابل توجهي را به اقتصاد يعني پاشنه آشيل 
اسراييل وارد كنند. در هفتادوسومين سالگرد روز نكبت و 
اعالم موجوديت رژيم اسراييل، مهاجران صهيونيستي كه 
در سرزمين فلسطين اسكان داده شده اند، براي تحقق دو 
ه��دف يا به تعبيري به طمع دو مس��اله به آنجا نقل مكان 
كرده اند. جريان صهيونيسم دو مساله را همواره براي تطميع 
صهيونيست ها جهت سكوت در فلسطين اشغالي به كار 
گرفته اس��ت، اول بمباران رسانه اي و تبليغاتي در رابطه با 
ناامن بودن جهان براي يهوديان و امكان تامين اين امنيت 
در سرزمين هاي اشغالي و دوم تامين و حمايت اقتصادي 
گس��ترده از يهوديان اس��ت كه در درگيري اخير هر دوي 
آنها را تحت تاثير خ��ود قرار داده و ضربات جبران ناپذيري 
به ستون اصلي اس��راييل وارد كرده است. در گزارشي كه 

اخيرا در رس��انه ها منتشر شده، شكست اسراييل در مهار 
آتش موشك هاي مقاومت باعث شد تا شيكل )واحد پول 
اسراييل( حدود يك و نيم درصد از ارزش خود را ظرف چند 
روز از دس��ت بدهد. تا بعد از آنكه دالر امريكا حدود ۳.25 
شيكل بود اين رقم به ۳.2۹ برسد. به پيش بيني تحليلگران 
امور منطقه هر چه صداي آژيرهاي خطر در مناطق مختلف 
سرزمين هاي اشغالي بيشتر شنيده مي شود، اين افت هم 
شدت بيش��تري به خود خواهد گرفت، اين در حالي است 
كه با س��قوط اولين موش��ك ها به تل آويو شاخص بورس 
هم سقوط آزاد خود را آغاز كرد. وحشت و احساس ناامني 
بازار سرزمين هاي اش��غالي را هم به  شدت ملتهب كرده 
است در حالي كه بر اساس آمار رسمي منتشر شده توسط 
منابع اسراييلي حكايت از زيان هاي 160 ميليون دالري 
اقتصاد اسراييل طي سه روز اول اين درگيري دارد. ارتش 
اس��راييل اعالم كرد ظرف 48 ساعت بيش از 50 ميليون 
دالر بابت شليك موشك هاي پدافندي هزينه كرده است 
در حالي كه مجم��وع هزينه هاي نظامي اس��راييل تا دو 
روز پيش از مرز 200 ميليون دالر گذش��ته است. به گفته 
منابع اسراييلي هر دور حمله موشكي گروه هاي مقاومت 

 غزه، ده ها ه��زار دالر براي ارتش اس��راييل آب مي خورد.
حجم گس��ترده حمالت راكت��ي و موش��كي گروه هاي 
فلسطيني به معناي استفاده هر چه بيشتر از سامانه گنبد 
آهنين است. با يك حساب سرانگشتي براي هر دور شليك 
موشك هاي چند ده يا حداكثر چند صد دالري حماس و 
جهاد اسالمي از نوار غزه، ارتش اسراييل مجبور است چند 
ده هزار دالر موش��ك هاي رهگير به آسمان بفرستد و اين 

خود حداقل باعث افزايش نياز وزارت جنگ اس��راييل به 
بودجه اضافي مي شود. بودجه اي كه به  طور حتم در سايه 
نبود كابينه و كنست در حال انحالل شرايط را براي اسراييل 
دشوار تر از گذشته كرده است. شرايط امنيتي و فرار مهاجران 
صهيونيس��ت به داخل پناهگاه ها دست كم يك چهارم از 
كارخانه ها و مراكز صنعتي اسراييل را به  طور كامل تعطيل و 
ادامه در صفحه 2 تقريبا بقيه مراكز صنعتي اين...  

مريم شاهسمنديمهدي تدينيوحيد نكوييفاطمه مقيمي
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مقاومت 
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را به زير كشيد 

ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياس��ت جمهوري 
س��يزدهم س��اعت 8 صب��ح سه ش��نبه 21 
ارديبهشت1400 در وزارت كش��ور آغاز و تا 25 
ارديبهش��ت به پايان مي رسد. تا پايان روز چهارم 
ثبت نام چهره هاي ش��ناخته ش��ده اي همچون 
»محمدحسن نامي، سعيد محمد، حسين دهقان، 
مصطفي تاج زاده، محم��ود احمدي نژاد، محمود 
صفحه 2 را بخوانيد صادقي، علي مطهري...  



تعادل| 
ثبت نام از داوطلب��ان انتخابات رياس��ت جمهوري 
 ۲۱ سه ش��نبه  صب��ح   ۸ س��اعت  س��يزدهم 
ارديبهش��ت۱۴۰۰ در وزارت كش��ور آغ��از و تا ۲۵ 
ارديبهش��ت به پايان مي رس��د. تا پايان روز چهارم 
ثبت ن��ام چهره ه��اي ش��ناخته ش��ده اي همچون 
»محمدحسن نامي، سعيد محمد، حسين دهقان، 
مصطفي ت��اج زاده، محمود احمدي ن��ژاد، محمود 
صادقي، علي مطهري، محس��ن مهرعليزاده، رامين 
مهمانپرست، اميرحسين قاضي زاده هاشمي، سردار 
افشار، رستم قاس��مي« در انتخابات ثبت نام كردند. 
البته ثبت نام برخي چهره ها از جمله »احمدي نژاد« 
با حواشي زيادي همراه بود؛ از باالرفتنش از نرده هاي 
وزارت كش��ور تا تهديد به ردصالحيتش. از س��وي 
ديگر، س��يدمصطفي تاج زاده از چهره هاي سياسي 
اصالح طلب شناخته شده هم كه اين روزها در كانون 
توجه ق��رار دارد، در اظهاراتي متف��اوت عنوان كرد: 
»نامزد رياست جمهوري ش��دم اما دعواي قدرت با 
هيچ كس ندارم. براي به آشوب كشيدن و به خيابان 

كشاندن كانديدا نشده ام.«

  روايت روز اول و دوم
 در اي��ن ميان، اختالف ش��وراي نگهب��ان و وزارت 
كشور از مس��ائل مهم روز اول ثبت نام ها بود كه به 
ش��رايط ثبت نام داوطلبان انتخابات بازمي گردد و 
از دوش��نبه هفته جاري كه رييس جمهور، وزارت 
كش��ور را موظف كرد كه مصوبه شوراي نگهبان را 
اجرا نكند، شدت گرفت؛ چرا كه ساعتي بعد هيات 
نظارت بر انتخابات اعالم كرد اين مصوبه الزم االجرا 
است. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان 
در اولين روز ثبت نام ه��ا در گفت وگو با خبرنگاران 
مستقر در وزارت كشور اعالم كرد كه »ثبت نام هايي 
كه فاقد مداركي باشند كه از سوي شوراي نگهبان 
اعالم ش��ده، اعتبار ندارند و به نماينده مان در ستاد 
انتخاب��ات كش��ور گفته اي��م كه م��دارك ناقص را 
تحويل نگيرد. ثبت نام كس��اني نهايي مي شود كه 
مدارك شان بر اساس مصوبه شوراي نگهبان كامل 
باش��د و به تاييد نماينده ش��وراي نگهبان در ستاد 

انتخابات كشور برسد.«
در روز اول از چهره ه��اي مطرحي ك��ه با حضور در 
س��تاد انتخابات كش��ور، ثبت نام كردند مي توان به 
»محمدحسن نامي« وزير اسبق ارتباطات، »سعيد 
محمد« فرمانده سابق قرارگاه خاتم االنبياء، »حسين 
دهقان« وزير سابق دفاع و محمدزارع فومني دبيركل 
حزب مردمي اصالحات اش��اره كرد.حاشيه روز اول 
ساعت ۷۰۰ دالري سردار محمد بود كه سوژه خبري 

فضاي مجازي شد. 
روز دوم ثبت نام تحت تاثير ثبت نام بسياري از وزرا، 
معاونان، مشاوران و شخص رييس دولت هاي نهم و 
دهم بود. حاشيه هاي حضور »محمود احمدي نژاد« 
در تاالر وزارت كش��ور و وزرا و معاونانش مهم ترين 
رويداد روز گذش��ته ثبت ن��ام بود. »اميرحس��ين 
قاضي زاده هاش��مي« نايب رييس مجلس، »رستم 
قاس��مي« وزير نفت دولت دهم، »محمد عباسي« 
وزير پيش��ين ورزش و جوانان، »حسن سبحاني« 
نماينده اس��بق مجلس، »محمدشريف ملك زاده« 
رييس پيشين س��ازمان ميراث فرهنگي، »صادق 
خليلي��ان« وزي��ر جهاد كش��اورزي دول��ت دهم، 
»محمد حس��ن قديري ابيانه« ديپلمات پيش��ين، 
»قدرتعلي حش��متيان« رييس جبهه مس��تقلين 
و اعتدالگراي��ان از مهم ترين چهره هاي سياس��ي 
داوطلب انتخابات بودن��د كه روز دوم براي ثبت نام 
به وزارت كش��ور مراجعه كردند.پي��ش از ظهر روز 
چهارشنبه نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي 
پس از ثبت نام در انتخابات اعالم كرد كه با دخترم 
و آق��اي ابوترابي از نماين��دگان محترم مجلس و از 
فرزندان شهدا آمدم تا بگويم با باندبازي هاي سياسي 
مخالفم.محمد عباسي نيز پس از ثبت نام در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��د و گفت: با احترام به كساني 
كه وارد عرصه انتخابات ش��ده اند به آنان مي گويم 
نظام اجرايي كش��ور جاي آزمون و تجربه نيس��ت.

رستم قاسمي داوطلب انتخابات رياست جمهوري 
نيز پ��س از ثبت ن��ام با بي��ان اينكه س��فره مردم 
كوچك تر ش��ده و مردم نگران هس��تند، گفت: من 
س��عي دارم مشكالت معيش��تي فوري مردم را در 
گام اول حل كنم.حسن س��بحاني به عنوان چهره 
دانشگاهي روز دوم ثبت نام ها بعد از تكميل مراحل 
ثبت نام خود در جمع خبرنگاران گفت: براي بهبود 
تدريجي مناس��بات توسعه اقتصادي ايران و كمك 
به تحقق استقالل اقتصادي با شعار »اقتصاد بدون 
رب��ا« در انتخابات رياس��ت جمهوري۱۴۰۰ حاضر 
شدم.ظهرروز چهارش��نبه همچنين قديري ابيانيه 
از س��فراي پيشين كش��ورمان و كارشناس مسائل 
سياست خارجي و قدرتعلي حشمتيان رييس جبهه 
مس��تقلين و اعتدالگرايان ايران با حضور در وزارت 
كشور براي كانديداتوري در انتخابات ثبت نام كردند. 
بعد از ظهر دومين روز ثبت نام ها خس��رو نصيرزاده 
دبيركل مجم��ع متخصصين ايران ثبت نام كرد. اما 
چهره پرحاش��يه روز دوم ثبت نام، كس��ي نبود جز 

»احمدي نژاد«.

  سخنان پرحاشيه احمدي نژاد 
حدود س��اعت ۱۰ صبح روز دوم ثبت نام ها محمود 
احمدي نژاد با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور 
براي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
ثبت نام كرد.او به همراه احمد عليرضا بيگي نماينده 

تبري��ز، مرتضي تمدن اس��تاندار پيش��ين تهران و 
علي اكبر جوانفكر مديرعامل پيش��ين خبرگزاري 
ايرنا وارد وزارت كش��ور ش��د. احمدي ن��ژاد پس از 
نام نويس��ي در انتخابات، رو به خبرنگاران و با اشاره 
به شناس��نامه اش، با تاكي��د مي گويد كه »صاحب 
اين شناسنامه خالص س��اخت ايران است.« گفته 
مي شود كنايه او احتماال به علي الريجاني باشد. او 
پيش از ورود به وزارت كش��ور براي ابراز احساسات 
به حضور هوادارانش از نرده هاي وزارت كش��ور باال 
رفت. احمدي نژاد همچني��ن در كنفرانس خبري 
نيز حاضر ش��د و گفت: »حقيقتا با روالي كه اكنون 
كش��ور اداره مي ش��ود، امكان اصالح وجود ندارد. 
مش��كل اصلي نوع نگاه كالن به كش��ور است. جدا 
شدن حكومت از مردم در حدي است كه به كلي از 
اهداف انقالب دور شده ايم.« او افزود: زماني افتخار 
نظام، حضور پرشور مردم در انتخابات بود اما اكنون 
كار به جايي رسيده كه از اطالع رساني و اعالم آمار 
در انتخابات طف��ره مي روند. مردم هيچ وقت آنها را 
قبول نداشتند و نمونه اش هم انتخابات قبلي است.

او با بيان اينك��ه به مردم بي اعتنايي ش��د، تصريح 
كرد: انتخابات پرش��ور به يك طبل توخالي تبديل 
شده است و اس��م آن را هم انقالبي گري گذاشتند، 
اين  يك انحراف بزرگ و اساسي است.احمدي نژاد 
همچنين در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ش��وراي 
نگهبان ش��ما را تاييد صالحي��ت مي كند يا خير؟ 
گفت: از من مي پرس��ي؟ تحليل خودم عبور است . 
من كوچك ملت ايران هستم. در هر شرايطي ملت 
ايران پيروز هستند.رييس دولت نهم و دهم گفت: 
عده اي به فكر مهندسي انتخابات هستند و برخي را 
رد صالحيت مي كنند و مي خواهند كسي كه خود 
تاييد كرده اند راي بياورند، خالف مصالح مردم است.

احمدي نژادالبته در خ��الل صحبت هايش تهديد 
هم كرد كه در صورت تاييد نش��دن صالحيت، در 
انتخابات ش��ركت نمي كنم، به كسي راي نخواهم 
داد و از هي��چ نامزدي هم حمايت نخواهم كرد. من 
در دو انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال هاي۹۲ و 
۹۶ راي س��فيد دادم. البت��ه س��خنان احمدي نژاد 
بي پاس��خ نماند. به طوري كه آيت اهلل سيد »احمد 
خاتم��ي« عضو فقهاي ش��وراي نگهبان روز جمعه 
در خطبه ه��اي نماز عيد فطر ك��ه در صحن جامع 
مهدوي مسجد مقدس جمكران برگزار شد، خطاب 
به برخي نامزدهاي انتخابات گفت: اين افراد بدانند 
كه سر سفره نظام نشسته اند و با قانون اساسي سركار 
مي آيند و با اين راهكار انتخاب مي شوند. اگر قانون 
ردش��ان كرد بگويند انتخابات را تحريم مي كنيم. 
يعني نظام و قانون اساسي را قبول ندارند. اگر قبول 
نداريد براي چه به صحنه آمديد. به نظر مي رس��د 
اشاره احمد خاتمي به اظهارات محمود احمدي نژاد 
باشدكه گفت اگر رد صالحيت ش��ود در انتخابات 

حضور نخواهد يافت.

  روايت روز سوم
در سومين روز ثبت نام نيز چهره هايي همچون »علي 
مطهري، محمود صادقي، محسن مهرعليزاده و رامين 
مهمانپرست« نامزد شدند. حواشي انتخاباتي در روز 
س��وم نيز به قوت خود باقي بود و چهرهاي عجيب و 
گمنام يكي پس از ديگري در ستاد انتخابات حاضر 

شدند و نام نويسي كردند.

  مطهري و صادقي چه گفتند؟ 
عل��ي مطه��ري پ��س از ثبت ن��ام در انتخاب��ات 
رياست جمهوري با بيان اينكه در آستانه انتخابات در 
شرايط ويژه اي هستيم، گفت: ميزان مشاركت مردم 
در انتخابات پيام بسيار مهمي براي دنيا دارد و در رفع 
سريع تر تحريم ها و احياي برجام قطعا موثر خواهد 
بود و بر بهبود معيشت مردم اثرگذار خواهد بود؛ پس 
مردم فكر نكنند شركت يا عدم شركت تفاوتي نخواهد 
داشت. شايد ما به همه خواسته هاي خود نرسيم اما 
مي توانيم به هفتاد تا هشتاد درصد خواسته هاي خود 
برسيم. من به صورت مستقل وارد انتخابات شده ام 
و سازوكار نهاد اجماع س��از اصالح طلبان شامل من 

نمي ش��ود. من هم هيچ اقدامي ب��راي تطبيق با اين 
سازوكار نكرده ام، اما اينكه در آينده چه بشود بستگي 
به راي كانديداها دارد. بايد ساير كانديداها به كسي 
كه راي بيش��تري دارد كمك كنند تا نفر رقيب راي 
نياورد؛ البته تا االن قصدي براي كناره گيري ندارم. او 
گفت: اميدوارم ردصالحيت نشوم و شوراي نگهبان 
تغييري در رويه خود بدهد و اظهارنظر را دليلي براي 
عدم التزام به نظام و واليت محس��وب نكند. رهبري 
بارها فرموده اند ممكن اس��ت كسي نظر مخالف من 
داشته باشد ولي بايد او حرفش را بزند. شوراي نگهبان 
هم نبايد كاسه داغ تر از آش شود و طبق قانون اساسي 
و فرمايش رهبري عمل كند. در نهايت ما هم بايد تابع 
قانون باش��يم و كاري هم از دست ما برنمي آيد و در 
صورت ردصالحيت بايد در خانه بنشينيم.او در مورد 

كانديداتوري الريجاني نيز اظهار بي اطالعي كرد. 
محمود صادقي چهره سياس��ي اصالح طلب از ديگر 
داوطلبان رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ ب��ود كه براي 
ثبت ن��ام روز دوم وارد وزارت كش��ور ش��د. او پس از 
ثبت نام درب��اره حمايت اصالح طلب��ان از الريجاني 
در انتخاب��ات گفت: آق��اي الريجاني م��ورد احترام 
اصالح طلبان هس��تند اماكانديداي برگزيده جبهه 
اصالح��ات منحصرا از بين نامزده��اي اصالح طلب 
است. او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كنار رفتن 
برخي از چهره هاي ش��اخص اصالح طلب از صحنه 
انتخابات، آيا اين امكان وجود دارد كه اصالح طلبان 
از علي الريجاني حمايت كنن��د؟ گفت: آقاي دكتر 
الريجاني ش��خصيت باتجرب��ه در رده هاي مختلف 
مديريت��ي و قانون گ��ذاري و مورد احترام ش��خص 
بنده و اصالح طلبان هس��تند اما براساس مانيفست 
اعالم ش��ده و تواف��ق جبهه اصالح��ات، كانديداي 
برگزيده جبهه اصالحات منحصرا از بين نامزدهاي 

اصالح طلب است.

  روايت روز چهارم
روز گذش��ته همچون روزهاي گذشته خبرنگاران، 
عكاسان و فيلمبرداران حاضر در ستاد انتخابات كشور 
ساعات اوليه صبح را در حالي پشت سر گذاشتند كه 
نه خبري از حواشي هرروزه حضور چهره هاي گمنام 
و مشتاق دوربين بود، نه پاي سياسيون متكي به نفس 
و شناسنامه به دس��ت به مركز همايش هاي وزارت 

كشور باز شده بود.
در چهارمين روز ثبت نام ها و يك روز مانده به پايان 
اين مهلت دو ساعت بعد از آغاز روند ثبت نام ها، تنها 
دو چهره كمابيش شناخته شده پا در ستاد انتخابات 
گذاشتند و نيت خود براي نام نويسي در انتخابات را 
عملي كردند؛ اول س��ردار عليرضا افشار كه پيش از 
اين در نشستي خبري و ضمن انتشار بيانيه اي كوتاه 
با هدف »انسجام بخشي به نامزدهاي جبهه انقالب« 
اعالم كانديدات��وري كرده بود و بع��د از او، فريدون 
عباسي رييس سازمان انرژي اتمي در دولت محمود 
احمدي نژاد و نماينده مجلس يازدهم كه حضورش 
در جمع خبرنگاران تحت تاثير ورود مصطفي تاج زاده 
قرار گرفت و كمتر كسي توجهي به سخنان وي نشان 
داد. با اين حال، او پس از ثبت نام به خبرنگاران گفت: 
اجراي برجام توسط مجلس شوراي اسالمي، شوراي 
عالي امنيت ملي و رهبري به دولت اجازه داده شده 
و همه ملزم هس��تيم برجام را با ۲۸ ش��رطي كه در 

مصوبات وجود دارد اجرا كنيم.

  تاج زاده چه گفت؟ 
س��يدمصطفي تاج زاده ني��ز كه پي��ش از اين اعالم 
كرده بود س��اعت ۱۱ صبح روز جمعه براي ثبت نام 
به س��تاد انتخابات مي رود، راس س��اعت مذكور به 
همراه همس��رش )فخرالس��ادات محتش��مي پور( 
در س��تاد انتخاب��ات كش��ور حاضر ش��د و ثبت نام 
ك��رد. اين چه��ره اصالح طل��ب پ��س از ثبت نام در 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري س��يزدهم گفت: من 
نامزد رياس��ت جمهوري ش��دم اما دعواي قدرت با 
هيچ كس ندارم. براي به آشوب كشيدن و به خيابان 
كشاندن كانديدا نش��ده ام. مصطفي تاج زاده، فعال 
سياس��ي اصالح طلب پس از ثبت ن��ام در انتخابات 

رياس��ت جمهوري گف��ت: متعهد مي ش��وم به حق 
حاكميت ملت خيانت نكن��م.وي ادامه داد: مي دانم 
كه گروهي مطالبات من را روياپردازانه مي پندارند، 
اما براي رسيدن به اين مطالبات برنامه هاي مشخص 

و مدون دارم، و همچنين روياهاي بسيار.
اين فعال سياسي اصالح طلب گفت: من نامزد شدم 
ك��ه روياي عدال��ت و آزادي را زنده نگ��ه دارم. هيچ 
قدرتي باالتر از قدرت بي قدرتان نيس��ت.وي افزود: 
من نامزد رياست جمهوري شدم اما دعواي قدرت با 
هيچ كس ندارم. براي به آشوب كشيدن و به خيابان 
كشاندن كانديدا نشده ام. ما مسير گفت وگو و آشتي 
را ره��ا نخواهيم كرد، حتي اگر طرف مقابل اصرار به 
جنگ داش��ته باش��د. تاجزاده گفت: با بستن دهان 
منتقدان مخالف هستم. معتقد به حجاب هستم ولي 
با حجاب اجباري مخالف هستم. من با امريكاستيزي 

مخالف هستم.
همزمان با نام نويسي تاج زاده، بخشي از سالن اصلي 
ستاد انتخابات كشور شاهد درگيري لفظي داوطلبي 
با ظاهر، پوش��ش محلي و لهجه كردي با حراست و 
نيروهاي انتظامي مستقر در آن بود كه بر استفاده از 
فرصت گفت وگو با خبرنگاران براي بيان سخنانش 
تأكيد و اصرار مي كرد و صداي بگومگويش با مسووالن 
ستاد انتخابات توجه نمايندگان برخي رسانه ها و حتي 
مصطفي تاج زاده را ه��م به خود جلب كرد. او پس از 
اين بحث و جدل چند دقيقه اي در همان سالن اصلي 
ستاد انتخابات مقابل دوربين جمعي از اصحاب رسانه 
قرار گرفت و تاكيد كرد: »من هم شيعه ام و هم سني. 
من همآنقدر به واليت فقيه اعتقاد دارم كه ش��وراي 
نگهبان به آن معتقد است. كسي نمي تواند من را به 

خاطر مذهبم از ورود به انتخابات منع كند.«
در روز چه��ارم ثبت نام ها از س��اعت ۸ صبح تا ظهر 
تنها اين س��ه چهره كم و بيش آشنا براي مردم براي 
كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام 
كردن��د. كاهش تع��داد داوطلباني كه هيچ س��ابقه 
سياس��ي در چهل سال گذشته نداش��ته اند، يكي از 
ويژگي هاي بارز اين دوره از انتخابات اس��ت. اگرچه 
هنوز ش��اهد حضور برخي افراد با ش��كل و شمايل 
عجيب در وزارت كشور هس��تيم اما تعداد اين افراد 
به صورت چش��مگيري كاهش يافته است. بيماري 
كرونا  و مصوبه اخير ش��وراي نگهبان درباره شرايط 
ثبت نام كنندگان مي تواند عاملي براي كاهش ثبت نام 
افراد غيرسياسي باشد .چهل كاربر در دو طبقه براي 
ثبت نام از داوطلبان در وزارت كش��ور مستقر شدند، 
اما نيمي از اين كاربران در بيش��تر س��اعات ثبت نام 
مراجعه كننده اي ندارند. تا پايان روز پنجشنبه۲۱۱ 
نفر براي حضوردر انتخابات ثبت نام كرده بودند. البته 
احتمال افزايش حضور داوطلبان در روز ش��نبه۲۵ 

ارديبهشت يعني روز پاياني ثبت نام وجود دارد.
در اين ميان، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي 
نگهبان ظهر جمعه در جريان چهارمين روز از مهلت 
قانوني ثبت نام از كانديداهاي انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري با حضور در ساختمان وزارت 
كشور در ميدان فاطمي تهران از ستاد انتخابات كشور 
بازديد كرد و از نزديك در جريان روند نام نويس��ي از 
داوطلبان كانديداتوري اين انتخاب��ات قرار گرفت.

س��خنگوي ش��وراي نگهبان در جريان اين بازديد 
اعالم كرد: صالحيت داوطلبان در چارچوب مصوبه 
جديد شوراي نگهبان بررسي مي شود. عصرديروز، 
شاهين محمد صادقي، مسوول سازمان بسيج جامعه 
پزشكي كشور بعدازظهر جمعه در جريان چهارمين 
روز از ثبت ن��ام داوطلب��ان كانديدات��وري انتخابات 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري با حضور در ستاد 
انتخابات كشور جهت كانديداتوري در اين انتخابات 

ثبت نام كرد.
سيد اسماعيل موس��وي دبير ستاد انتخابات كشور 
در پاي��ان چهارمي��ن روز از مهلت قانون��ي ثبت نام 
داوطلبان كانديداتوري انتخابات سيزدهمين دوره 
رياس��ت جمهوري در جمع خبرن��گاران گفت:  در 
مجموع ۴ روز گذش��ته ۳۰۴ نفر با حضور در س��تاد 
انتخابات كش��ور جهت كانديدات��وري در انتخابات 

ثبت نام كرده اند.

اخبار
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پيامسيدحسنخمينيبهاسماعيل
هنيه:ملتهايمسلمانبهوجود

فرزندانيچونشماافتخارميكنند

حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خميني در پيامي 
به اسماعيل هنيه، رييس دفتر سياسي جنبش مقاومت 
اس��المي حماس، تاكيد كرد: »اينجانب وظيفه خود 
مي دانم ضمن يادآوري اهتمام ويژه امام خميني)س( 
نسبت به قدس شريف و با ابراز احترام ويژه خود نسبت 
به برادران و خواهران مجاهد در فلسطين اشغالي، خود 
را در آالم و مصائب ملت قهرمان فلسطين شريك بدانم 
و از خداي متعال عاجزانه بخواهم تا شرايطي فراهم آورد 
كه در كنار شما به ستيز با سردمداران كفر و نفاق مشغول 

شوم. يا ليتنا كنا معكم!«
به گزارش جماران؛ متن پيام حجت االسالم والمسلمين 

سيد حسن خميني بدين شرح است: 
بسمه تعالي

برادر مجاهد آقاي اسماعيل هنيه
جنايات رژيم صهيونيستي در حق زنان و كودكان ملت 
قهرمان فلس��طين، در سرزمين هاي اش��غالي دل هر 

آزاده اي را به درد مي آورد. 
شهادت برادران و خواهران ما توسط دژخيمان اشغالگر، 
بي ترديد خون ملت هاي مس��لمان و آزاديخواهان را به 

جوش آورده و عزم آنها را با همت شما همراه مي كند. 
اينجانب وظيفه خود مي دانم ضمن يادآوري اهتمام ويژه 
امام خميني)س( نسبت به قدس شريف و با ابراز احترام 
ويژه خود نسبت به برادران و خواهران مجاهد در فلسطين 
اشغالي، خود را در آالم و مصائب ملت قهرمان فلسطين 
شريك بدانم و از خداي متعال عاجزانه بخواهم تا شرايطي 
فراهم آورد كه در كنار شما به ستيز با سردمداران كفر و 

نفاق مشغول شوم. يا ليتنا كنا معكم!
امروز بيش از هر زمان ديگر ملت هاي مسلمان به وجود 
فرزنداني چون ش��ما افتخار مي كنند و از سران خائن 
كش��ور هاي عربي كه داعيه مس��لماني دارند و شريك 

جنايت صهيونيست ها هستند ابراز انزجار مي كنند. 
ما با ابراز تعظيم در برابر فداكاري ه��اي زنان و مردان و 
كودكان فلس��طين و ايماني راسخ به وعده الهي، صبح 

آزادي را انتظار مي كشيم. اليس الصبح بقريب. 
إِذا الّشْعُب يوماً أراد الحياه
فال ُبّد أْن يْستجيب القدْر

وال ُبّد لّليِل أْن ينجلي
وال ُبّد للقيِد أن يْنكِسْر

برادرتان، سيد حسن خميني

پيشنهاد قطر به چين براي شراكت 
در ميدان گازي مشترك با ايران

قطر در حال مذاكره با شركت هاي بزرگ انرژي چين 
است تا آنها را در بزرگ ترين پروژه گاز طبيعي مايع جهان 
شريك كند. اين يك انتخاب استراتژيك براي قطر است 
تا مشتريان احتمالي گاز طبيعي مايع را به جمع شركاي 
خود دركنار شركت هاي بزرگ غربي اضافه كند. قطر در 
ماه فوريه پروژه شرق »ميدان شمالي« بزرگ ترين پروژه 
گاز طبيعي مايع جهان از نظر ظرفيت را تصويب كرد. اين 
پروژه قرار است ظرفيت توليد گاز طبيعي مايع قطر را از 
۷۷ ميليون تن در سال به ۱۱۰ ميليون تن برساند.  قطر 
عالوه بر آغاز اين پروژه بزرگ كه به تبديل شدن آن به 
بزرگ ترين صادر كننده گاز طبيعي مايع در جهان كمك 
مي كند، پايين ترين هزينه را براي پروژه هاي خود دارد 
كه آن را تبديل به يكي از عرضه كنندگان  برتر گاز طبيعي 

مايع در جهان كرده است.

پيروزي  هكرها  بر  بزرگ ترين 
شبكه توزيع سوخت  در امريكا

يك مقام آگاه امريكايي ش��ب گذش��ته اعالم كرد 
كه ش��ركت كلونيال ۵ ميلي��ون دالر به هكرهايي 
كه سامانه هاي اين ش��ركت را از دسترس خارج و 
توزيع سوخت در مناطق جنوبي و شرقي امريكا را 
مختل كرده بودند، باج پرداخت كرده اس��ت. البته 
اخبار مربوط به پرداخت اين باج نخستين  بار توسط 
ش��بكه خبري بلومبرگ منتشر ش��د و اين مقام 
امريكايي درباره اينكه چگون��ه و در چه زماني اين 
مبلغ پرداخت شده، اطالعات بيشتري نداده است. 
شركت كلونيال بزرگ ترين شبكه خط لوله توزيع 
سوخت در امريكا را با طول حدود ۸۸۰۰ كيلومتر 
در اختي��ار دارد و جمعه هفت��ه پيش گفته بود كه 
مورد حمله هكرها قرار گرفته و هر ۴ خط لوله اصلي 
اين شركت از دسترس خارج شده است. در پي اين 
مساله هزاران پمپ بنزين در امريكا ديگر سوختي 
براي فروش به مردم نداشته و قيمت بنزين نيز در 

اين كشور افزايش يافت.

دن كيشوت هاي انتخاباتي
 عصر و هنگامه اي است كه ديگر دوره آن گذشته است. 
هرچند حرف هايش زيباست و ظاهري مطلوب دارد، اما 
به زمانه خودش تعلق ندارد. از اين دن كيشوت هاي در 
صحنه هاي انتخاباتي ايران فراوان است. افراد و جرياناتي 
كه نگاهي دن كيشوت وار به موضوعات اقتصادي دارند. 
بدون اينكه برنامه جامعي براي حل اين مشكالت ارايه 
كنند. تا به امروز بيش از ۳۰۰ نامزد انتخاباتي ثبت نام 
كرده اند؛ برخي نام ها نيز مطرح است كه طي روزهاي 
آينده به صحنه بيايند، حتي با وجود حضور چهره هاي 
ديگر هم چشم انداز روشني براي بهبود وضعيت اقتصادي 
كشور وجود ندارد. چرا كه توسعه نيازمند هماهنگي و 
همكاري مجموعه نيروها و ظرفيت هاي كشور است. 
بنابراين بايد اميدوار باشيم كه روز و روزگاري اين ظرفيت 
در ميان افكار عمومي و مديران كش��ور ش��كل بگيرد 
كه براي رسيدن به توسعه، بايد الگوي كارآمدي براي 
توسعه شكل بگيرد. در صورت اتخاذ اين رويكرد جامع 
توسعه محور است كه فاصله اقتصاد ايران با رشد مورد 

نظر مردم كمتر خواهد شد.

مكانيسم اصالح و سواد 
انتخاباتي

 كنكور برنامه  ريزي درسي خود را مشخص مي كند 
و دس��ت  كم س��ال منتهي به كنكور براي او كامال 
معطوف به كنكور رقم مي خورد. براي ساده  ترين 
كارها در زندگي شخصي بايد از ماه ها قبل هدفمند 
برنامه  ريزي كرد و تاري��خ و زمان رخدادي خاص 
را دانس��ت تا بتوان مهيا شد �� مثاًل براي يك سفر 
تفريحي س��اده. اما در ايران تا چند هفته مانده به 
انتخاِب باالترين مقام اجرايي كش��ور هيچ  يك از 
نامزدها از حضور خ��ود در رقابت انتخاباتي مطلع 
نيستند و تعيين  تكليف نهايي به چند هفته مانده 
به موعد انتخابات موكول مي شود. درست است كه 
گزينه هاي اصلي كم  وبيش تكليفشان روشن است و 
مي توانند از حضور خود در انتخابات مطمئن باشند 
)دست  كم  علي  القاعده بايد چنين باشد(، اما وقتي 
هيچ  چيز تا سه هفته به انتخابات مشخص و قطعي 
نشده است، چطور مي توان از يك نامزد انتخاباتي 
انتظار داشت برنامه  اي جامع ، اقناع  كننده و كارشده 
ارايه دهد؟ پرسش��م اين اس��ت كه آي��ا با همين 
سازوكار، با همين مجريان و با همين قرائت از قانون 
نمي توان انتخاب نهايي نامزدها را يك سال يا چند 
ماه پيش از موعد انتخابات انجام داد تا آن  گاه بتوان 
از نامزدها انتظار »كارزاري راستين« داشت؟ كسي 
كه مي خواهد رييس جمهور ش��ود بايد ميليون ها 
نفر را متقاعد كند از عهده اين مسووليت برمي آيد و 
برنامه كارآمدي در دست دارد. جامعه ايراني ده ها 
ميليون تحصيل  كرده ليسانس به باال دارد. آيا اين 
بدنه ده هاميليوني معناي اقناع شدن را نمي فهمد؟ 
و بايد منتظر شود تا به هيجان  ها و بيم  ها و اميدهاي 
شب انتخابات دل ببندد؟اگر از تك تك نامزدهاي 
انتخاباتي همين امروز - پيش از اينكه اصاًل ثبت نام 
كرده باشند - بپرسيد »آيا شما برنامه اي براي اداره 
كشور داريد؟« پاس��خ مثبت مي دهند و احتمال 
دارد بي درنگ كتابچه  اي را هم از كشوي ميزشان 
درآورند و به ش��ما نش��ان دهند. اما اگر بخواهيم 
خودمان را فريب ندهيم بايد اذعان كنيم كه منظور 
ما نمي تواند اين دست برنامه ها باشد كه بيشتر - يا 
صرفا - براي خالي نبودن عريضه است... وقتي قرار بر 
اين باشد كه نامزدي در فرايندي بلندمدت اليه هاي 
مردم، تشكل ها، سازمان ها و گروه هاي حرفه  اي و 
صنفي مختلف را متقاعد كند، تازه معلوم مي شود 
»كارزار انتخاباتي« كار يك تيم قدرتمند است كه به 
سازماني گسترده با حمايت حزبي و مردمي فراگير 
نياز دارد. اقناع اساسا فرايندي بلندمدت  تر از چند 
روز و چند هفته است... اقناع در نظر و عمل نيازمند 
زمان است. نامزد تصدي باال ترين مقام اجرايي بايد 
ماه ها وقت داشته باشد تا با اقشار مختلف ديدار و 
تبادل نظر كند، بگويد و بشنود و برنامه اش را ارايه 
دهد، عيب  يابي و اصالح كند. حزب هم براي اين 
است كه از او از جهت سازماني و مالي حمايت كند 
تا اين فرايند طاقت  فرسا را انجام دهد. اصاًل چنين 
فرايندي در چند هفته شدني است؟ و وقتي هيچ 
نامزدي از حضور قطعي خود مطلع نيست چطور 
مي توان��د از ماه ها پيش خودس��رانه اين فرايند را 
راس��ا براي خود كليد بزند؟در طول چندين دهه 
اخير هزينه هنگفتي از صندوق عمومي و از بودجه 
خصوصي خانوار صرف اين ش��ده است كه جامعه 
ايراني باسواد شود �� سواد عالي. سازوكار انتخاِب 
باالترين مقام اجرايي بايد با سطح سواد جامعه و با 
دانش عموم مردم تناسب داشته باشد؛ ضمن اينكه 
بخش بزرگي از مردم بدون مدرك و از رهگذر تجربه 
كاري بس��ي داناتر و آگاه ت��ر از مدرك  گرفتگانند. 
اميدوارم تصميم گيران براي آينده فكري كنند. رفع 
معضالت امروز منوط به اصالح همين سازوكارهاي 
تعيين كننده اس��ت. به نظر بحث هاي هميشگي 
سر مساله تأييد صالحيت ها ما را از برخي مسائل 

اساسي ديگر غافل كرده است.

مقاومت فلسطين شيكل را 
به زير كشيد 

 رژيم هم به ش��كل نسبي دچار تعطيلي يا اختالل 
در فعاليت شده اند. با اين حال مسووالن اقتصادي 
اسراييل قول داده اند بعد از پايان اين درگيري رقم 
زيان ه��اي وارده به اين مراكز - كه گفته مي ش��ود 
روزانه چندين ميليون دالر است - را اعالم خواهند 
كرد. ش��ايد همين مش��كالت باعث ش��ده تا بني 
گانتس، وزير جنگ اس��راييل به خود اين اجازه را 
بدهد تا اع��الم وضعيت فوق الع��اده اقتصادي هم 
ك��رده و در چارچوب اختياراتش در مديرت جبهه 
داخلي )پش��ت جبهه جنگ( تالش كند تا اقتصاد 
اسراييل را از گردابي كه در آن گرفتار شده، نجات 
دهد. برخالف درگيري هاي گذشته و حتي برخالف 
جنگ ۳۳ روزه كه گفته مي شود اسراييل در جريان 
آن س��همگين ترين ضربات را متحمل شد، امروز 
اسراييل در مشكالت و بحران هاي چند اليه گرفتار 
ش��ده اس��ت، تا موج انفجار هر يك از موشك هاي 
گروه هاي فلس��طيني عمق اين بحران ها را كه در 
سطوح مختلف نظامي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي 

و... بيشتر و بيشتر كند.

وضعيت بغرنج بنگاه ها 
در دوران پاندمي 

 تعطيالت اجباري دولت تن بدهند، يا در بهترين 
حالت دس��ت به تعديل ني��رو بزنن��د. نتيجه اين 
بي توجهي ها هم اين ش��د كه در اين مدت بخش 
اعظمي از كسب و كارهاي خرد، كارگاه هاي كوچك 
و مش��اغل و صنوف خدماتي دچار آس��يب شوند. 
بخش هايي كه بيشترين اش��تغال طبقات پايين 
جامعه در آنها شكل گرفته است. حال بايد هم به فكر 
حفظ بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي در دوران كرونا 

باشيم، هم به دنياي پساكرونا بينديشيم. 

»تعادل«ازروندثبتنامانتخاباترياستجمهوريسال۱۴۰۰گزارشميدهد

چهار روايت از ثبت نام داوطلبان پاستور
صبح آزادي را انتظار مي كشيم



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
هفته گذش��ته، اعالم ش��د كه مذاكرات برجام در مرحله 
حساسي قرار گرفته اما به عقيده مسووالن سياسي و طرفين 
برجام، اين مرحله قابل عبور و قابل حل اس��ت و مذاكرات 
ادامه خواه��د يافت. وزير خارجه امريكا نيز تاكيد كرده كه 
اين مذاك��رات ادامه خواهد يافت. در عين حال مذاكرات با 
عربستان نيز ادامه دارد و همه اين موارد بر بازارهاي ايران، 
كاهش انتظارات تورمي و ثبات نس��بي در ب��ازار ارز و طال 
اثرمثبت گذاشته اس��ت. به گونه اي كه نرخ دالر بار ديگر از 
كانال 22 هزار به 21 هزار تومان عقب نش��يني كرده است. 
فعاالن بازار ارز مي گويند كه با توجه به تحوالت سياس��ت 
خارج��ي و افزايش اميدواري به موفقي��ت مذاكرات وين، 
آزادس��ازي پول هاي بلوكه ش��ده ايران در ساير كشورها و 
كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت انواع ارز در هفته هاي 

اخير روند كاهشي داشته است. 

  دالر ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
روز جمعه آخرين قيمت اعالم شده دالر در بازار آزاد 22580 
تومان بوده است. همچنين روز چهارشنبه، در بازار آزاد ارز 
قيمت دالر 22 هزار و 500 تومان، قيمت يورو 27 هزار و 100 
تومان و درهم امارات 6 هزار و 170 تومان اعالم شده است. 
قيمت اونس جهاني طال نيز روز جمعه 1835 دالر اعالم شد. 
براين اساس، قيمت طال و سكه در روند صعودي قرار دارد. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي چهارشنبه، 22 ارديبهشت ماه 
با 35۴ تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 21 
هزار و ۹81 تومان رسيد. قيمت فروش يورو نيز با افزايش3۴2 
توماني نسبت به روز كاري گذش��ته به رقم 26 هزار و ۴50 
تومان رسيد . قيمت خريد هر دالر 21 هزار و 5۴5 تومان و 
نرخ خريد هر يورو نيز25 هزار و ۹26 تومان بود. نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي22 هزار و 6 تومان و نرخ فروش آن 
21 هزار و 788 تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريديورو در 
اين بازار 26 هزار و 338 تومان و نرخ فروش آن نيز26 هزار و 
77 تومان اعالم شد. در سامانه سنا نيز قيمت دالر 21 هزار 
و 651 تومان و قيمت يورو26 هزار و 3۴8 تومان رقم خورده 
است. همچنين در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت25 هزار 
و 520 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت20 هزار و ۹71 
تومان معامله شد.  آن طور كه بانك مركزي اعالم كرده طي 
سه روز گذشته 1261 ميليون دالر ارز در سامانه نيما عرضه 
شده است؛ سامانه نيما22 ارديبهشت ماه شاهد عرضه حدود 
381 ميليون دالر به صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز 
واردات كشور بوده اس��ت. از عرضه هاي مذكور حدود 120 
ميليون دالر معامله شده است. بر اساس معامالت انجام شده، 
ميانگين موزون ن��رخ دالري معامالت 20603 تومان بوده 
اس��ت. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات 

كشور نرخ مذكور بوده است. 

  رشد اندك قيمت سكه
نرخ دالر در بازار آزاد 22 هزار تومان معامله شد و همچنين 
اونس جهاني طال نيزيك هزار و 830 دالر و 68 سنت فروخته 
ش��د. قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
چهارشنبه در بازار تهران با افزايش10 هزار توماني نسبت 

به روز كاري گذشته به 10 ميليون و 10 هزار تومان رسيد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز۹ ميليون و 850 هزار 
تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 600 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 700 تومان و سكه يك 
گرمي هم 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي18 عيار به ۹۹5 هزار 
و 655 تومان رسيد. قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و 
313 هزار تومان شد. به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط 
قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت ۴ هفته 
تعطيل بود و از 18 ارديبهشت ماه بعد از يك دوره تعطيلي، 
مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است. قيمت هاي درج شده 
در اين خبر با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال 
و جواهر است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه 
در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است.  به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز 
وجود دارد كه موجب نوس��انات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 
23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 21 هزار و ۹81 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 21 هزار و 5۴5 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 26 هزار و ۴50 تومان و 
قيمت خريديورو نيز 25 هزار و ۹26 تومان اعالم شده است. 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند. 

  نوسان هفتگي دالر
تحوالت بازار ارز در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد كه نرخ 
دالر امريكا با افزايش نسبي در طول هفته به كانال بيست و 

دو هزار توماني رسيده بود، ولي در نهايت با كاهش نرخ همراه 
شد. در اين مدت، با حضور پرقدرت بازارساز در سمت عرضه 
و تقاضا، به طور نسبي نوسانات بازار مديريت شد. هرچند 
در طول هفته، همانند روزهاي گذشته، سايه سيگنال هاي 
مذاكراتي پيرامون سرانجام برجام، بر معامالت ارزي بود اما 
با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد توسط نوسان گيران و دالالن، 
بازارساز با افزايش نرخ دالر در صرافي هاي بانكي، فاصله نرخ 
دالر صرافي هاي بانكي با بازار آزاد را كمتر كرد تا عمال جلوي 
ورود تقاضاي كاذب ارز در بازار گرفته ش��ود. حال بر اساس 
اين گزارش، در هفته گذش��ته، هر اسكناس دالر امريكا به 
بيشترين نرخ هفتگي يعني2218۹ تومان در صرافي هاي 
بانكي و مجاز رسيد. اما در ادامه با افزايش عرضه، نرخ دالر با 
افت نسبي همراه شد و به رقم 21۹81 تومان رسيد و دالر از 
نقطه اوج هفتگي فاصله گرفت. در اين مدت، كمترين نرخ 
دالر امريكا در بازار روز شنبه رقم خورد و دالر امريكا به نرخ 
206۴3 تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته شد. بررسي 
تحوالت بازار ارز در يكي دو هفته اخير، بيانگر ريس��ك باال 
براي سرمايه گذاري است. زيرا در اين مدت، نرخ دالر امريكا 
با ريزش معناداري به كانال بيست هزار توماني رسيده بود؛ 
در اين چند ماه، چنين نرخي براي دالر در صرافي هاي مجاز 
به ثبت نرس��يده بود. همين روند باعث شده تا بسياري از 
مردمي كه در سال هاي گذشته، به دنبال خريد دالر بودند، 
حاال متوجه ريسك بس��يار باال در بازار ارز شوند، در نتيجه 
شاخص ارزي فعال با فعاليت پرقدرت بازارساز، با كاهش به 

كانال بيست و يك هزار توماني رسيده است. 

  روند قيمت ها در بازار سكه و طال هفته جاري
قيمت طال و س��كه در بازارهاي داخلي با توجه به نوسانات 
قيمت ارز و خبرهاي سياسي و اقتصادي در جهان طي هفته 
جاري افزايش يافت. در حالي كه اين مدت با نوسانات جدي 
نرخ ارز همراه بوده، به نظر مي رس��د در آس��تانه انتخابات، 
تمايل مردم به حضور در بازارهاي مالي كاهش يافته و مردم 
فعال دس��ت نگه داشته اند تا نتايج اخبار و حواشي سياسي 
تكليف بازار طال و ارز را مشخص تر كند اما به دليل همين 
اخبار، قيمت ها در اين بازار در طول هفته اي كه گذش��ت 

دس��تخوش تغييرات ش��د. به گفته نادر بذرافشان؛ دبير 
هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر، قيمت هر انس طالي 
جهاني در هفته اي كه گذش��ت، تنها با افزايش دو دالري 
روبرو شد، اما در بازارهاي داخلي با توجه به نوسانات قيمت 
ارز و خبرهاي سياسي و اقتصادي در جهان، شاهد افزايش 
قيمت ه��ا بوده ايم. با توج��ه به اينكه در اين روزها ش��اهد 
نوس��انات در نرخ ارز هس��تيم، قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد نيز با نوس��اناتي بين كانال ۹ تا 10 
ميليون توماني در هفته گذشته در رفت و آمد بود؛ به طوري 
كه از آغاز هفته هر قطعه س��كه طرح جدي��د۹ ميليون و 
570 هزار تومان فروخته شد و در آخر هفته اين قيمت در 
 كانال قيمتي10 ميليون تومان ايس��ت كرد. در اين مدت،

 نيم سكه نيز همانند سكه امامي با تغييراتي همراه بود و در 
طول هفته با افزايش۴50 هزار توماني همراه شد و در پايان 
هفته به رقم 5 ميليون و 600 هزار تومان رسيد. همچنين ربع 
سكه با افزايش۴00 هزار توماني در آخرين روز هفته به رقم 3 
ميليون و700 هزارتومان رسيد. نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر در ابتداي هفته گفته بود با افزايش قيمت جهاني طال، 
روند كاهشي قيمت طال و سكه متوقف شده است، ولي به طور 
كلي روال طبيعي است و شوك قيمتي نداريم. با اين حال، هر 
مثقال طال كه در ابتداي هفته ۴ ميليون و 70 هزار تومان بود، 
در پايان هفته و در روز پنج شنبه ۴ ميليون و 310 هزار تومان 
معامله ش��د و 2۴0 هزار تومان رشد را نسبت به آغاز هفته 
تجربه كرد. حاال بايد ديد در حالي كه قيمت انس جهاني طال 
كه در آغاز هفته 1830 دالر بود و در پايان هفته به همين نرخ 
بازگشت چه تاثيري روي قيمت طالي داخلي مي گذارد. هر 

چند بايد نيم نگاهي نيز به اخبار انتخابات داشت. 

  دومين صعود متوالي دالر در معامالت خارجي
ش��اخص دالر در آس��تانه ورود به ۹1 واحد قرار گرفت. به 
گزارش رويترز، ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با  05 .0درصد افزايش نس��بت ب��ه روز قبل از آن در 
سطح 735 .۹0 واحد بسته شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
 پوند با  16 .0درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي

۴03 .1 دالر مبادله ش��د. ي��ورو 03 .0درصد پايين رفت و 
با رفتن به كانال  20 .1به  207 .1دالر رس��يد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 08 .0 درصد افزايش به 
۴6۴ .10۹ين رس��يد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر 
امريكا به ازاي 2۹3 .1دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 

دالر معادل ۴51 .6يوان چين اعالم شد. 

  قيمت طالي جهاني كاهش يافت
 در حالي ك��ه تقويت دالر و ب��اال رفتن س��ود اوراق قرضه 
خزانه داري امريكا سبب آس��يب ديدن جذابيت بازار طال 
به عنوان محل امن سرمايه گذاري شده است، قيمت طال 
روز جمعه كاهش داشت و در مسير ثبت افت هفتگي قرار 
گرفت. در اين هفته قيمت طال ش��اهد افت نزديك به نيم 
درصدي بوده اس��ت. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز 
براي تحويل در ماه ژوئن هم با  0۹ .0درصد رشد به 1825 

دالر و 60 سنت رسيد. 
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عدم انتقال دارايي هاي بانك 
مركزي در لوكزامبورگ به امريكا

با پيگيري هاي صورت گرفته، قوه قضاييه لوكزامبورگ 
نيز مانند ايتاليا و فرانسه، مانع انتقال دارايي هاي بانك 
مركزي ايران به امريكا شدند. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، براس��اس گزارش شعبه الهه مركز امور 
حقوقي بين المللي رياست جمهوري، دادگاه لوكزامبورگ 
بر الزم االجرا نبودن قوانين داخلي امريكا براي دادگاه هاي 
لوكزامبورگ و ضرورت شناسايي آراي صادره از محاكم 
امريكايي توسط دادگاه هاي لوكزامبورگ در پرونده اموال 
بانك مركزي نزد موسسه كلير استريم، صحه گذارد. 
بر مبناي تغييرات اخير قانونگذاري در اياالت متحده 
دادگاه هاي امريكايي مي توانند مستقيماً دستور انتقال 
برخي از دارايي ها كه به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم 
به نهادهاي ايراني )از جمله بانك مركزي ايران( تعلق 
دارند، -صرف نظر از محل وقوع آنها- به اياالت متحده 
منتقل ش��ود. براساس اين قانون، حاكميت ملي ساير 
كشورها، به طور صريح و آش��كار ناديده انگاشته شده 
اس��ت. اما بانك مركزي ج. ا. ايران با اقدامي به موقع، از 
دادگاه بخش لوكزامبورگ درخواس��ت كرد تا دستور 
ممنوعيت انتقال دارايي ها خود صرفاً بر اساس تصميم 
اياالت متحده و توسط موسسه بانكي كلير استريم را 
صادر كند. دادگاه لوكزامبورگ نيز ضمن موافقت با اين 
درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصميم خود 
تاييد مي كند كه هرگونه حكم دادگاه خارجي قبل از 
اجرا در قلمرو ملي اين كش��ور، بايد توسط دادگاه هاي 
لوكزامبورگ به رسميت شناخته شده و قابل اجرا اعالم 
شود.يادآور مي شود، تصميم اخير لوكزامبورگ صريحًا 
مانع از آن مي شود كه موسسه كلير استريم به اختيار 
خود از تصميم اياالت متحده پيروي كرده و بدون صدور 
قبلي دستور نهايي شناسايي و اجراي اين تصميم در 
لوكزامبورگ نسبت به انتقال دارايي هاي بانك مركزي 
اي��ران به اياالت متحده اقدام كند و در صورت تخلف از 
اين تصميم، موسسه كليراستريم محكوم به پرداخت 

جريمه اي سنگين خواهد شد.

قانون عمليات بانكي بدون ربا 
۳۹ سال بدون اصالح

رييس كل اس��بق بانك مركزي با بيان اينكه قوانين 
و مقررات در نظام بانكي به درس��تي اجرا نشده است 
گفت: بخ��ش نظارت بانك ها بايد تغيي��ر پيدا كرده 
و متناس��ب با شرايط روز باش��د. محمود بهمني در 
خصوص اصالح نظام بانكي كشور گفت: قانون عمليات 
بانكي بدون ربا در س��ال 62 تدوين شد و قرار بود هر 
پنج سال اصالحات الزم در اين بخش انجام شود، اما 
متاسفانه نزديك به 3۹ سال است كه روي اين قانون 
هيچ اصالحي صورت نگرفته است.اس��تقالل بانك 
مركزي يكي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار 
گرفته و اصالح شود، زيرا بانك مركزي بايد مستقل 
عمل كرده و تحت تاثير عوامل متعدد و همچنين تابع 
دولت نباشد.بخش نظارت بانك ها نيز بايد تغيير پيدا 
كرده و متناسب با شرايط روز باشد. بهمني با اشاره به 
اينكه دولت بايد بحث كارشناس��ي در اين خصوص 
انجام م��ي داد و اليح��ه اي به مجل��س در خصوص 
اصالحات نظام بانكي ارايه مي كرد افزود: متاس��فانه 
دولت در اين زمينه اقدامي انجام نداد و مجلس براي 
اصالح نظام بانكي شروع به كار كارشناسي كرد. وي 
در خصوص رفع مش��كالت تسهيالت دهي بانك ها 
گفت: در بخش تسهيالت دهي با مشكل خاصي روبرو 
نيس��تيم، اما نظارت نداشتن بانك ها سبب شده كه 
تسهيالت ارايه شده به بخش توليد و صنعت به جاي 
ورود به اين بخش ها به بخش هايي، چون واسطه گري 
و داللي وارد ش��ود.بايد بخش اعظم تسهيالت را به 
صورت كنترل شده و با نظارت دقيق به بخش توليد 
ارايه كنيم و متاس��فانه مهم ترين مشكل موجود در 

بانك ها همين بحث نظارتي است.

لير تركيه در قعر تاريخي
ارزش لير مقابل دالر به كمترين سطح خود رسيد.

به گزارش بلومبرگ، باال ماندن ميزان شيوع ويروس 
كرونا در تركيه كه موجب اعمال مجدد قرنطينه هاي 
سراسري در اين كشور ش��ده، فعاالن را نسبت به 
توانايي بانك مركزي در مديريت تورم افسارگسيخته 
نااميد كرده است. اقتصاد تركيه وابستگي زيادي به 
بخش گردشگري و س��رمايه هاي ورودي خارجي 
دارد و بحران كرونا ه��ر دوي اين بخش ها را هدف 
 قرار داده است. تورم هم در 12 ماه منتهي به آوريل

17.۴ درصد اندازه گيري شده كه باالترين تورم ثبت 
شده دو سال اخير اين كشور است.  نرخ تورم فعلي 
فاصله معناداري با تورم 8.5 درصدي دارد كه بانك 
مركزي رسيدن به آن را هدفگذاري كرده است. وادار 
شدن بازار ساز به تزريق حجم زيادي از منابع ارزي 
به بازار براي بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث 
شده اس��ت تا حجم ذخاير ارزي تركيه در ماه هاي 
اخير با كاهش محسوسي نسبت به ماه هاي قبل تر 
مواجه شود. طبق اعالم بانك مركزي تركيه، تا پايان 
ماه مارس حجم ذخاير ارزي اين كشور به 50.8۹۴ 
ميليارد دالر رسيده كه كمترين سطح ثبت شده از 
ماه ژانويه تاكنون بوده است.  مسائل اخير باعث شد 
تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين سطح سه هفته 
اخير خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه 
كند و به كمترين نرخ برابري تاريخ معاصر خود برسد 
تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال 8.5 لير تثبيت 
شود. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر 
دالر با 0.22 درصد افزايش به 8.507 لير رس��يد. 
ارزش پول ملي تركيه از س��ال 2018 تاكنون 50 
درصد در برابر اسكناس امريكايي تضعيف شده است. 
بانك مركزي نيز ذخاير ارزي كمي در اختيار دارد كه 
اين مساله روي توانايي اين نهاد در كنترل نوسانات 
ارزي تاثير منفي گذاشته است. در برابر ديگر ارزهاي 
مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 10.275 لير و هر 

پوند معادل 11.۹۴5 لير اعالم شد.

پيش بينی يک عضو کميسيون 
اقتصادی از کاهش تورم و نرخ ارز

يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
پيش بينی کرد نرخ تورم و نرخ ارز تا پايان سال و همچنين 
س��ال آينده رو به کاهش خواهد بود.مجتبی توانگر در 
گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: پيش بينی می شود روند رو به 
افزايش نرخ تورم متوسط ساالنه تا پايان فصل اول 1۴00 
تداوم خواهد يافت به نح��وی که اين رقم در فصل اول 
1۴00 به ۴6,2 درصد خواهد رسيد. با اين حال احتماال، 
از فصل دوم 1۴00 تا انتهای دوره پيش بينی يعنی فصل 
چهارم 1۴01، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار خواهد 
بود که نرخ تورم سال 1۴00 را با متوسط 3۴,3 درصد 
به اتمام خواهد رساند. نرخ تورم باالی30درصد تا فصل 
اول 1۴01 نيز تداوم  خواهد يافت و از فصل دوم اين سال 
می توان گفت که نرخ تورم به زير30 درصد افت خواهد 
يافت که تا انتهای1۴01 اين نرخ کماکان باالی25 درصد 
خواهد بود. همچنين پيش بينی ارديبهش��ت1۴00 
حاکی از آن است که روند رو به کاهش نرخ ارز با سرعت 
بيشتری تداوم خواهد يافت. بر اين اساس پيش بينی 
می شود که متوسط نرخ ارز در فصل اول 1۴00 حدود 
211 هزار ريال باشد که اين روند تا کمی پايين تر از 200 
هزار ريال در فصل دوم ت��داوم خواهد يافت و در فصل 
سوم و چهارم 1۴00 افت نرخ ارز به ترتيب به 18600 
و 17500 هزار ريال نيز خواهد رسيد.نهايتاً پيش بينی 
اين نرخ برای1۴01 نشان می دهد که متوسط نرخ ارز در 

محدوده 160 تا 170 هزار ريال خواهد بود.

قاليباف: درگاه صرافی های ارز 
ديجيتال مسدود شود

محمدباق��ر قاليباف ريي��س مجل��س در نامه ای به 
عبدالناصر همتی رييس کل بان��ک مرکزی و فرهاد 
دژپس��ند وزير ام��ور اقتص��ادی و دارايی خواس��تار 
الکتروني��ک   مسدودس��ازی درگاه پرداخ��ت 
صراف��ی های ارز ديجيتال ش��د.  او در اين نامه تأکيد 
کرده است که: با ظهور پديده زنجيره بلوکی و رمزارزها 
مطالعات  آينده پژوهشی در اين زمينه مطرح شده که 
بعضًا آينده را از آن فن��اوری مذکور قلمداد می کنند 
از س��وی ديگر نظراتی مبنی بر وجود ايرادات مهم در 
منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غير متمرکز بودن 
آن و تقابل با حاکميت پول های ملی و نظم اقتصادی 
و ايجاد بستر برای فعاليت غيرقانونی مطرح می شود. 
همچنين برخی اين موضوع را پديده مبهم می دانند 
که حتی طراح اي��ده آن نيز خ��ود را معرفی نکرده و 
در نهايت ممکن اس��ت به يک انتقال ثروت بزرگ از 
س��وی برخی کش��ورها و فعاالن اقتصادی جهان به 
س��مت عده ای ديگر منجر ش��ود که اين پديده را به 
سرنوشت بدی دچار سازد. در اين زمينه سرمايه گذاران 
اين حوزه به وي��ژه در مبادل��ه رمزارزها تحت عنوان 
صرافی های ديجيتال تعيين تکليف نش��ده اس��ت و 
عده زي��ادی از مردم با توجه به تبليغات فراوان در اين 
حوزه سرمايه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده آند. در 
ماهيت رمزارزها امنيت بستر مبادله موجود اطالعات 
چندانی ندارند. به گواه آمار منتشره توسط سايت های 
مبادله رمزارز مبادله روزانه اين رمزارزها حتی در حد 
مبادالت روزانه سهام در بازار سرمايه کشور است لکن 
متوليان اصلی اين حوزه يعنی بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتص��ادی و دارايی اقدام مؤث��ری در اين زمينه 
انجام نداده و وجوه زيادی که به حس��اب صرافی های 
ديجيتال واريز می شود انجام نداده اند. اکتفای صرف 
به اعالم مأموريت مب��ادالت رمزارزها نمی تواند رافع 
مسئوليت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه 
قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غيرمجاز و اقدام مشابه 
بانک مرکزی و همچنين سايت هايی همچون سکه 
ثامن که منجر به مال باختن تع��داد زيادی از مردم و 
تأمين هزينه های زياد مالی و اجتماعی به کشور شد 
بايد در اين زمينه مدنظر قرار گيرد. تمامی اين موارد 
در حالی است که اصواًل طبق قوانين و مقررات کشور 
فعالي��ت صرافی ها صرفًا با ارائه مجوز از س��وی بانک 
مرکزی مجاز اس��ت. يکی از دغدغه های مهم فعاالن 
اقتصادی و نمايندگان مجلس اين اس��ت که با وجود 
غير مج��از بودن صرافی های ديجيت��ال در حالی که 
 بانک مرکزی در اس��فند 13۹۹ ب��ه دارندگان مجوز 
پرداخت ي��اری اعالم کرده اس��ت ک��ه از ارائه درگاه 
پرداخت به اين س��ايت ها خودداری نمايند همچنان 
ش��رکت های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت 
نظارت شاپرک به ويژه در قالب IPG به اين سايت ها 
خدمات می دهند. اين در حالی اس��ت که ش��اپرک 
ملزم به ارائه درگاه های پرداخت به سايت های دارای 
نماد اعتماد الکترونيک است. در صورت تبديل وجوه 
ريالی پرداختی فعاالن به اين سايت های به رمزارزهای 
استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده 
ارز از کش��ور به اين واس��طه متحمل است که در اين 
خصوص الزم اس��ت گ��زارش کارشناس��ی و برآورد 
مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود. در هر صورت 
ضروری اس��ت بانک مرکزی به عن��وان متولی اصلی 
حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد 
قابل اتکا از آينده اين فن��اوری و اثر آن بر اقتصاد و به 
ويژه نظام پولی و مبادالت کشور، مقررات الزم را برای 
فعاليت در مبادالت رمزارزها تدوين نموده و نسبت به 
نظام مند کردن فعاليت رمزارزها اقدام نمايد. با وجود 
حجم گس��ترده مبادالت مالی در بستر اين سايت ها 
الزم است وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان امور 
مالياتی در اسرع وقت نسبت به ايجاد پرونده مالياتی 
برای دارندگان اين س��ايت ها اقدام و ب��ا قيد فوريت 
نس��بت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نمايد. 
به عالوه وزارت اقتصاد و ش��ورای عالی بورس که بانک 
مرکزی هم در آن عضويت دارد نس��بت به ارائه راهکار 
مناسب پاسخگويی به افراد پرتعدادی که به ويژه با انگيزه 
سرمايه گذاری و با استفاده از تغييرات قيمت رمزارزها 
اقدام به خريد اين رمزارزها کرده و يا در حال اقدام هستند 
اقدام نموده و ابزارهای مناسب به اين منظور راه اندازی 
نمايند به گونه ای که کمترين چالش برای مديريت و 

سياست گذاری پولی و ارزی کشور ايجاد شود.

عقبنشينيدالرصرافيبهكانال۲۱هزارتوماني

عرضه ۱۲۶۱ ميليون دالر ارز طي سه روز درسامانه نيما

ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم  در مديريت بازار سرمايه 
بازار سرمايه عرضه كرد. در چنين شرايطي از يك سو اعالم 
شد همه افراد تنها با داشتن كد ملي مي توانند در پذيره نويسي 
صندوق ها ش��ركت كنند از سويي ديگر با كاهش عرضه و 
اصطالحا خريد يا جمع كردن عرضه س��هام شركت هاي 
داخل سبد )ETF( زمينه ساز باال رفتن قيمت شركت ها شد 
تا بتواند در ازاي واگذاري سهام، نقدينگي بيشتري جذب 
كند. پس از آن آزادسازي فروش سهام عدالت و همچنين 
تثبيت نسبي نرخ ارز در بازار و آشنا نبودن سرمايه گذاران 
تازه وارد با ساز و كار بازار سهام از ديگر داليلي بود كه موجب 
ريزش بازار سهام شد. اس��تقبال عموم مردم و ورود حجم 
عظيمي از نقدينگي به بازار سرمايه در صورت برنامه ريزي 
درست و هدايت اين حجم از نقدينگي به سمت عرضه هاي 
اوليه شركت هاي جديد مي توانست موقعيت مناسبي را در 
جهت تحقق شعار سال يعني حمايت از توليد را به سرانجام 
برساند موردي كه متاسفانه در دولت دوازدهم به درستي 
برنامه ريزي نشد و كارنامه دولت دوازدهم در واسپاري صحيح 
ش��ركت هاي زيرمجموعه خود و تامين مالي شركت هاي 
توليد ضعيف ارزيابي مي ش��ود؛ در واقع يكي از مهم ترين 
اقدامات دولت براي ايجاد رونق اقتصادي بدون چاپ پول، 
ورود صحيح شركت هاي زيرمجموعه اش در بازار سرمايه 
است. ورود شركت در بورس به معناي مهار ورود نقدينگي و 
جلوگيري از باال رفتن بي قاعده قيمت ها مي شود. همچنين 
عمق و تنوع بازار را افزايش مي دهد. چنانچه دولت س��هام 
شركت هاي تحت اختيار خود را به بازار سرمايه به درستي 
وارد مي كرد، مي توانس��ت در كنار تامين بخشي از كسري 
بودجه به افزايش سودآوري آنها اميدوار باشد. دولت تاكنون 
در اجراي اصل ۴۴ كارنامه موفقي به  جاي نگذاشته و بستر 
را براي مردمي شدن اقتصاد مطابق اصول اقتصاد مقاومتي 
فراهم نكرده؛ بنابراين در بورس عملكرد خوبي به جا نگذاشته 
اس��ت.  با توجه به غيرحرفه اي بودن اكثر س��رمايه گذاران 
تازه وارد به بازار سرمايه در سال ۹۹، يك شوك سياسي يا 
سياستي نيز به راحتي مي توانست خطر خروج سرمايه را به 
همراه داشته باشد بنابراين اختالف نظر بين دو وزارتخانه 
نفت و اقتصاد و دارايي كه باعث اعالم خبر عدم عرضه دارادوم 
شد و همچنين اختالف وزارت صمت با وزارت اقتصاد بر سر 
قيمت گذاري دستوري فوالد به سرعت بر جريان نقدينگي 
و رفتار سهامداران تاثير گذاشت و بسياري از سرمايه گذاران 
كه از روز هاي قبل به خريد سهام شركت هاي زيرمجموعه 
دارادوم جهت بهره مندي از رش��د ارزش سهم اقدام كرده 
بودند، متضرر كرد. البته در كنار آنها ساير سهامداران هم با 
ترس عمومي و قرمز شدن اكثر نماد ها زيان كردند. در كنار 
مسائلي همچون نرخ تورم و ارز و از جمله اثرات رخدادهاي 
سياس��ي مثل راي نياوردن وزير پيشنهادي وزارت صمت 

بسياري از كارشناس��ان اقتصادي و بازار سرمايه علت افت 
شديد و مستمر بورس را متاثر از خلف وعده دولت در عرضه 
صندوق  )ETF( دوم موسوم به دارادوم مي دانند. در واقع بعد 
از اينكه با تاخير ۴ ماه مشخص شد شركت هاي پتروشيمي 
به جاي روش صندوق واسطه گري مالي به روش بلوكي در 
بورس عرضه مي شود به يك باره اعتماد تازه واردان به بازار 
سرمايه و دولت به  شدت كاسته شد و سهامداران با رفتاري 
هيجاني به صف هاي فروش پيوستند و شاخص را در مسير 
سراشيبي قرار دادند. بنابراين نحوه مواجهه دولتمردان با 
تحوالت اين بازار هم عامل مهم ديگري در ش��دت گرفتن 
رشد بورس و حبابي شدن بازار بود. بسياري از دولتمردان 
با اقدامات و اظهارات مختلف، زمينه را براي حضور هر چه 
بيشتر مردم در بازار سرمايه و تشديد تبعات مخرب حبابي 
شدن بازار س��رمايه فراهم كردند. در رأس دولتمرداني كه 
سيگنال هاي رشد تضميني شاخص كل، به جامعه ارسال 
مي كردند، حسن روحاني بود. رييس  دولت بارها با اظهارات 
خود، تلويحا پيام رشد شاخص و سودآوري بازار سرمايه را 
به جامعه ارسال و از اين طريق، بسياري از مردم را نسبت به 
كسب سود در بورس مطمئن كرد. كوتاهي دولت در حفظ 
ثبات بازار سرمايه سبب ريزش بيشتر بازار سرمايه شد. به 
نظر مي رسد كار دولت پس از مرتفع كردن نيازهاي مالي با 
بازار سرمايه به اتمام رسيده بود و تير خالص خود را به قلب 
اين بازار نش��انه رفت به  طوري كه در مرداد ماه سال 13۹۹ 
ريزش تاريخي بازار سهام طي 53 سال گذشته رقم خورد 
و شاخص بورس 8۹ هزار واحد سقوط را تجربه كرد اين در 
حالي بود كه پس از آن اهالي بازار و سرمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي شاهد خروج دسته جمعي نقدينگي از اين بازار بود.

در حالي  كه بسياري از سهامداران حقيقي شاهد نابود شدن 
سرمايه خود در بازار سرمايه بودند، دولت سود بسيار خوبي 

كسب كرد. صندوق پااليشي يكم كه دولت در تابستان به 
سهامداران فروخت به زيان دهي رسيد اما دولت نقدينگي 
عظيمي نصيب خود كرد. طبق آمارهاي رسمي، درآمد دولت 
 ETF از محل فروش صندوق هاي سرمايه گذاري موسوم به
حدود 35 هزار ميليارد تومان و ماليات حاصل از نقل و انتقال 
سهام حدود 17 هزار ميليارد تومان اعالم شده است. در واقع 
دولت با دعوت مردم به بورس و تحميل زيان به آنها، بخش 

قابل توجهي از كسري بودجه خود را جبران كرد.

  دول�ت باعث كاهش اعتماد عم�وم مردم به 
بازار سرمايه

با توجه به اينكه حمايتي از سوي دولت در بازار سرمايه در 
ش��رايط نزولي صورت نگرفت، همين امر موجب كاهش 
اعتماد عمومي شد. به نظر مي رسد دولت پل هاي پشت سر 
خود را در اين حوزه خراب كرده است چرا كه براي تامين مالي 
مجدد در بازار سرمايه نيازمند حضور سرمايه گذاري مردم در 
آن است و براي ايجاد اعتماد دوباره و از دست رفته آنها قطعا 
نمي تواند به سادگي سال ۹۹ مردم را به اين بازار فراخواني 
كند. دولت با بازار سرمايه رفتاري داشته كه اعتماد مردم را 
به كلي از اين بازار رخت بربسته است و به سادگي اين اعتماد 

قابل برگشت نيست. 

  تامي�ن مال�ي ۲۳۰ هزار ميلي�اردي دولت از 
بورس در سال 1۳۹۹

آمار رسمي حاكي از آن است كه مجموع تامين مالي دولت 
در سال ۹۹ از بازار سرمايه حدود 230 هزار ميليارد تومان 
بوده و كه از اين مبلغ، 17 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات 
معامالت است. بازار سرمايه سال گذشته اگرچه پاياني تلخ 
براي برخي س��هامداران داشت، اما توانس��ت كام دولت را 

شيرين كند؛ چرا كه دولت هم توانست بخشي از سهام خود 
را در شرايط رونق بازار با قيمت هاي خوب به فروش برساند 
و هم از محل ماليات بر معامالتي كه ساير سهامداران انجام 
مي دهند درآمد چند ده هزار ميليارد توماني كسب كند. در 
جدول زير جزييات ميزان تامين مالي دولت از طريق بازار 

سرمايه نشان داده شده است.
نكته حائز اهميت آن اس��ت كه دولت نزديك به 17 هزار 
ميليارد تومان از محل ماليات بر نقل و انتقال سهام در بازار 
سرمايه درآمد كسب كرده است كه اين رقم، به گواه آمار، ۹ 
درصد از كل ماليات وصولي سال 13۹۹ بوده است و سهمي 
7.1 درصدي از ميزان تأمين مالي دولت از بازار سرمايه در 
سال 13۹۹ داشته است؛ در عين حال 76 درصد از تامين 
مالي دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق تامين مالي 
اسالمي يا همان صكوك بوده كه مرابحه عام، اسناد خزانه 
اسالمي، اوراق منفعت وزارت نفت و شركت ملي نفت و اوراق 
سلف موازي استاندارد براي وزارت نيرو و شركت هاي تابعه 
آن را در بر مي گيرد و مجموع آن، 175 هزار و 2۹۹ ميليارد 
تومان است. از سوي ديگر، مجموع فروش سهام دولتي در 
قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله دارايكم و 
پااليشي يكم، عرضه تدريجي سهام به عموم و تهاتر بدهي 
از طريق واگذاري سهام نيز سهم 16.۹ درصدي از اين تامين 
مالي را به خود اختصاص داده كه در مجموع رقمي معادل 
38 هزار و 8۴6 ميليارد تومان است. دولت سال گذشته در 
مجموع از طريق بازار سرمايه 230 هزار و 52۴ ميليارد تومان 

تامين مالي انجام داده است.

  ۳+7 مصوبه يا تصويب 1۰ پيش�نهاد بورس�ي 
توسط ستاد اقتصادي هيات دولت

پيشنهادهاي 10 گانه اي كه توسط ستاد اقتصادي دولت در 
زمينه حمايت از بورس در ارديبهشت ماه 1۴00 گرفته شد 
را مي توان جز آخرين تالش هاي دولت براي فرار از عملكرد 
ضعيف در بازار سرمايه در نظر گرفت اما بررسي دقيق تر اين 
10 پيشنهاد و عمال واكنشي كه انتشار اين بسته حمايتي 
توسط سرمايه گذاران فعال در بازار سرمايه داده شد نشانگر 
اين بود كه اين بسته نيز داراي ابهامات عملياتي و اساسي 
زيادي است لذا اگر وضعيت بازار را بعد از اعالم خبر اين بسته 
حمايتي بررسي كنيم، مشاهده مي كنيم كه نه تنها از شدت 
صفوف فروش سهام كاسته نشد بلكه ارزش معامالت كل 
بازار نيز كه عامل مهمي در نقدشوندگي محسوب مي شود 
زير 10 هزار ميليارد تومان دنبال مي شد بنابراين از بي تاثيري 
اين مصوبه بر بازار بايد سخن گفت كه همچنان نتوانسته 
عملكرد ضعيف تي��م اقتصادي دولت دوازده��م در مورد 

مديريت سازمان بورس را بهبود بخشد. 

ادامه از صفحه اول

جدول ميزان تامين مالي دولت از بازار سرمايه سال 1۳۹۹



گروه بازارسرمايه|
صندوق هاي معامله پذير »سهامي« و »مختلط« 
و »با درآمد ثابت«در هفته اي كه گذش�ت به طور 
متوس�ط ۱.۱درصد رش�د قيمت را تجربه كردند 
 و خال�ص ارزش دارايي ه�اي آنه�ا ۰.۸درص�د 
افزاي�ش يافت، اين در حالي بود كه ش�اخص كل 
بورس توانست رشد يك درصدي را به ثبت رساند.

    صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام
بيش��ترين بازدهي هفتگي مربوط به صندوق زرين 
كوروش با نماد زرين با ثبت ۴.۷درصد رش��د قيمت 
بود و NAV اين صن��دوق ۰.۸درصد افزايش يافت. 
بهترين عملك��رد هفتگي مربوط به صندوق تجارت 
 NAV ش��اخصي كاردان )كاردان( بود به طوري كه
آن ۱.۹درصد ارتقا يافت. بيش��ترين سقوط قيمت 
صندوق هاي قابل معامله در اي��ن هفته به صندوق 
گروه زعفران س��حرخيز اختصاص داشت؛ صندوق 
»سحرخيز« كه قيمت آخر هفته قبل آن ۱۰.۸درصد 
باالتر از NAV ابطال بود علي رغم افت ۲.۳درصدي 
خال��ص ارزش روز دارايي هايش با افت ۶.۶درصدي 

قيمت مواجه شد.
همچنين بدون درنظر گرفتن »دارا يكم«، صندوق 
»سحرخيز« را مي توان ارزان ترين صندوق در شروع 
هفته بعد نام برد زي��را قيمت نهايي۱۴.۷درصد زير 
قيم��ت تئوريك آن اس��ت. از طرف ديگ��ر كماكان 
صندوق پااليش��ي يكم با نماد پااليش��نيز به عنوان 
گران ترين صندوق با انحراف ۱۷درصدي قيمت به 

استقبال هفته بعد رفت.

    صندوق هاي مبتني بر سكه  طال
در طول هفته گذشته صندوق هاي كااليي مبتني بر 
س��كه طال به طور ميانگين بازده ۱۰.۹درصدي براي 
س��رمايه گذاران خود ب��ه ارمغان آوردن��د، به موازات 
آن گواهي س��پرده يك روزه س��كه طالي بانك رفاه 
۱۰.۴درصد رشد قيمت داشت و يك درصد پايين تر 
از قيمت س��كه بازار آزاد به معام��الت اين هفته خود 
پايان داد.صندوق ETF پش��توانه طالي زرافش��ان با 
نماد زر بيش��ترين بازدهيمعادل با ۱۱.۹درصد گروه 
صندوق هاي مبتني بر طال را به دست آورد و با حباب 
۵.۵درصدي داشت همچنان بيشترين انحراف قيمت 

را در بين صندوق هاي قابل معامله در اختيار دارد.

    ارزش صندوق هاي  مختلط
ارزش صندوق هاي مختلط در تا روز سه شنبه هفته 
گذش��ته به ۱۹.۵۹۵ ميليارد ريال رس��يده اس��ت. 
متوسط ارزش هر صندوق مختلط به كمتر از ۱.۴۰۰ 
ميليارد ريال رسيده است.متوسط بازدهي هفتگي 
صندوق هاي مختلط به ۰.۴ درصد مثبت رس��يده 
است. بهترين عملكرد را دو صندوق مشترك پارس 
و س��پهر آتي به ترتيب ب��ا ۱.۳ و ۱.۱ درصد بازدهي 
مثب��ت داش��ته اند. ضعيف ترين عملك��رد را نيز دو 
صندوق مشترك كوثر و تجربه ايرانيان با ۱.۵ و ۰.۵ 

درصد بازدهي منفي داشته اند. متوسط بازدهي يك 
ماه و سه ماه گذشته اين صندوق ها به ترتيب معادل 
۲ و ۱.۲ درصد منفي بوده است. دريك سال گذشته، 
بازدهي متوسط اين صندوق ها به ۲۰ درصد رسيده 
است.بهترين عملكرد يك ساله را صندوق قابل معامله 
سپهر انديش��ه نوين با ۴۲.۹ درصد بازدهي مثبت و 
ضعيف ترين بازدهي را نيز صندوق نوانديشان با ۴.۷ 
درصد بازدهي منفي از آن خود كرده است.در هفته 
گذشته شاهد خروج ۱۱۹ ميليارد ريال منابع مالي از 
صندوق هاي مختلط بوديم. بيشترين خروج سرمايه 
از صندوق تجربه ايرانيان به ارزش ۷۴.۴ ميليارد ريال 

صورت گرفته است.

    ارزش صندوق هاي  با درآمد ثابت
ارزش كل صندوق هاي با درآمد ثابت در مدت مذكور به 
۳۳۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان رسيده است. متوسط 
ارزش هر صن��دوق در ۷۵ صندوق مورد بررس��ي به 
۴.۴۳۰ ميلي��ارد تومان رس��يده اس��ت. همچنان دو 
صندوق گنجينه زرين ش��هر و لوتوس پارس��يان پر 
ارزش تري��ن صندوق ه��اي بادرآمد ثابت محس��وب 
مي گردند.متوس��ط بازدهي يك ماهه صندوق هاي با 
درآمد ثابت به ۱.۴ درصد مثبت رسيده است. بهترين 
عملكرد ماهيان��ه را دو صندوق ت��وازن معيار و بانك 
خاورميانه به ترتيب با ۲.۳ و ۱.۹ درصد بازدهي مثبت 
داشته اند. ضعيف ترين عملكرد نيز مربوط به دو صندوق 

پيشگامان سرمايه نوآفرين و مشترك صنعت و معدن با 
۱.۶ و ۱.۳ درصد بازدهي منفي بوده است.

همچنين متوسط بازدهي سه ماهه اين صندوق ها به 
۴.۳ درصد مثبت رسيده كه بهترين عملكرد سه ماهه 
را صندوق حكم آشناي ايرانيان با ۵.۳ درصد بازدهي 
مثبت به خود اختصاص داده است.دريك سال منتهي 
به اين زمان، متوسط بازدهي صندوق هاي بادرآمد ثابت 
به ۲۱.۷ درصد مثبت رسيده است. بهترين عملكرد يك 
ساله را دو صندوق پاداش سرمايه بهگزين و الماس بيمه 
دي به ترتيب با ۳۳.۴ و ۳۳.۲ درصد بازدهي داشته اند 
و ضعيف ترين عملكرد را نيز دو صندوق صباي هدف 
و توسعه سرمايه نيكي با ۱۴.۷ و ۱۵.۶ درصد بازدهي 
داش��ته اند. در هفته گذشته ش��اهد خروج ۱۱.۸۸۷ 
ميليارد ريال سرمايه از صندوق هاي بادرآمد ثابت بوديم. 
بيشترين خروج سرمايه از دو صندوق درآمد ثابت كمند 
و كيانو به ترتيب با ۶.۲۵۵ و ۳.۸۶۴ ميليارد ريال صورت 
گرفته و بيشترين جذب سرمايه نيز در دو صندوق آتيه 
نوين و درآمد ثابت كاردان به ترتيب با ۶.۸۰۷ و ۶.۳۸۱ 
ميليارد ريال صورت گرفته است. بدين ترتيب با بررسي 
وضعيت بازار مي توان گفت كه اين صندوق ها وضعيت 
مطلوبي را تجربه مي كنند و بسياري از آنان مستعد رشد 
هستند و سرمايه گذاري در اين صندوق ها مي تواند در 
بلندمدت سود بس��ياري خوبي براي سرمايه گذاران 
پديد سازد. البته نبايد فراموش كرد كه نوسان ذات بازار 
بود و ممكن است اين صندوق ها گاهي روند افزايشي و 
گاهي روند كاهشي داشته باشند اما به طور كلي براي 

سرمايه گذاري مناسب هستند.
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ديدار دو غول معدني كشور 
در بورس كاال

پس از تصويب پذيرش و عرضه هاي موفق سنگ آهن 
دانه بندي و كنسانتره شركت چادرملو در بورس كاال طي 
هفته هاي اخير، روز گذشته كنسانتره و گندله سنگ آهن 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در بازار اصلي بورس 
كاال پذيرش شد تا محصوالت دوغول معدني كشور هر 
دو بر تابلوي بورس كاال معامله شوند. براساس اطالعيه 
بورس كاال، پذيرش كنسانتره و گندله سنگ آهن گل 
گهر پس از بررسي مدارك و مستندات در جلسه كميته 
عرضه در تاريخ۲۲ ارديبهشت ماه جاري در بازار اصلي 
بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت. بر مبناي 
اميدنامه پذيرش محصوالت اين شركت، نحوه تعيين 
قيمت پايه اين محصوالت، براساس قيمت هاي جهاني 
است و اين شركت ۲۰ درصد از توليد ساالنه معادل ۲.۴ 
ميليون تني گندله و ۴ درصد از توليد س��االنه معادل 
۶۴۰ هزار تني كنس��انتره خود را در بورس كاال عرضه 
خواهد كرد.گفتني است شركت معدني و صنعتي گل 
گهر قادر به توليد ۱۶ ميليون تن كنسانتره و ۱۲ ميليون 
تن گندله در سال است و پيش بيني مي شود همچون 
عرضه كنسانتره و سنگ آهن دانه بندي چادرملو كه با 
استقبال خوب معامله گران همراه شد، اين عرضه ها نيز 

مورد استقبال قرار بگيرند.

بازار در انتظار نقدينگي جديد
محمدحس��ن ابراهيم��ي س��روعليا، نايب رييس 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادارگفت: از 
۱۰ مورد اين بسته، اجراي سه مورد آن روز گذشته 
يعني ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ابالغ شد. تمامي اين 
موارد در راس��تاي حمايت و بازگش��ت رونق بازار 
سرمايه اس��ت، اين موارد كه توس��ط دولت ابالغ 
شده نيازي به قانون گذاري از سوي مجلس شوراي 
اسالمي و تصويب س��ران شوراي عالي هماهنگي 

اقتصاد نداشت.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار به تشريح اين ۳ مورد پرداخت و گفت: 
نخستين بند اختصاص يك درصد از منابع صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه است، 
مطابق با قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي 
مي تواند به صندوق تثبيت بازار سرمايه اختصاص 
يابد كه متاسفانه از سال ۹۴ تاكنون الزم االجرا بوده 

اما محقق نشده است.
وي ادامه داد: تاكنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد تومان 
به صندوق تثبيت بازار س��رمايه اختصاص يافت و 
اخيرا طبق مصوبه اي كه هي��ات دولت اعالم كرد 
امكان واري��ز ۲۰۰ ميليون دالر به صندوق تثبيت 
وجود دارد. اگر دالر را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب 
كنيم مي شود ۴ هزار ميليارد تومان كه طبق اخباري 
كه شنيده مي ش��ود و قولي كه بانك مركزي داده 
اميدواريم به زودي اين مبلغ را به حساب صندوق 
تثبيت بازار سرمايه واريز كنند.يك درصدي كه بايد 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود بيشتر از 
۲۰۰ ميليون دالر مي ش��ود اما فعال در مرحله اول 
مجوز تا س��قف ۲۰۰ ميليون دالر صادر شده است 

كه به نرخ روز محاسبه مي شود.
وي گفت: بر اساس مقررات بانك مركزي، نهادهاي 
مالي بازار سرمايه امكان استفاده از تسهيالت بانكي 
نداشتند. اما هم اكنون طبق مصوبه اي كه دولت ارايه 
كرده بايستي اين اقدام فراهم شود، دو موضوع در 
اين باره وجود داشت يكي اينكه هلدينگ ها امكان 
استفاده از تسهيالت بانكي را نداشتند و دوم اينكه 
نهادهاي مالي نمي توانستند اعتبارات را تضمين 
كنند اما هم اكنون هر دو اين موارد حل شده است، 
بخش قابل توجهي كه به بازار تزريق مي شود از محل 
اعتبارات كارگزاري ها است و كارگزاري به عنوان نهاد 

مالي تضمين اين اعتبارات را انجام مي دهد.
وي اف��زود: مس��اله اي كه تبديل به چالش ش��ده 
بود اعطاي اعتبار از س��وي كارگزاري ها بود، همه 
منابعي كه از طريق سيستم بانكي به بازار سرمايه 
تزريق مي شود به واسطه كارگزاري ها است يعني 
هيچ نهاد مالي مس��تقيما از سيستم بانكي اعتبار 
نمي گيرد طبيعت��ا با وجود اي��ن ممنوعيت هيچ 
كارگزاري نمي توانس��ت به عنوان واس��طه باشد و 
تضمين اعتبارات را انجام دهد، چون سيستم بانكي 
فقط كارگزار را مي شناسد، رفع اين ممنوعيت كمك 
بزرگي به بازار مي كند.مصوبه سوم اين است كه به 
اتباع خارجي كه حداقل مبل��غ ۲۵۰ هزار دالر در 
بورس ايران سرمايه گذاري كنند اقامت ۵ ساله اعطا 
مي شود در ساير حوزه ها اين امكان وجود داشت اما 
اين امكان براي بازار سرمايه فراهم نبود كه هم اكنون 

ميسر شد.
ابراهيمي در خصوص اجرا ش��دن اين سه مصوبه 
گفت: اين موارد ابالغ ش��ده و هم اكنون س��ازمان 
بورس، شركت بورس و فرابورس آمادگي اجرا اين 
سه مورد را دارند و اميدواريم دو مورد اول كه بيشتر 
به بانك مركزي مربوط اس��ت هم هر چه زودتر به 
مرحله اجرا برسد، ساز و كار مشخصي وجود ندارد 

فقط بايد منابع دالري به ريال تبديل شود.
وي ادامه داد: يكي از مصوبه ها بدين صورت است كه 
۸۰ درصد ماليات نقل و انتقاالت سهام به صندوق 
تثبيت بازار س��رمايه انتقال پيدا كند طبق اخرين 
آمار، ح��دود ۱۷ هزار ميلي��ارد تومان مبلغي بوده 
كه سال گذشته دولت از اين بابت اخذ كرده است. 
اگر فرض كنيم همين عدد هم امس��ال اتفاق افتد 
۸۰ درصد يعني ۱۰ ه��زار ميليارد تومان حتي در 
بدبينانه ترين حالت به بازار تزريق خواهد شد، يعني 
س��مت تقاضا بازار تقويت خواهد شد.نايب رييس 
هيات مديره سازمان بورس معافيت مالياتي سود 
انباشته ش��ركت ها را مصوبه طاليي عنوان كرد و 
گفت: هم مي شود كه سود در مجمع بين سهامداران 
تقسيم شود و هم در شركت به صورت سود انباشته 
بماند، اگر به صورت سود انباشته حفظ شود شركت 
مي تواند از طريق آن افزايش س��رمايه دهد، به هر 
ميزاني كه افزايش سرمايه براي شركت انجام شود 
مالياتي كه در نظر گرفته شده از آن كسر مي شود، 

يعني يك امتياز بسيار خوب براي شركت ها.
ابراهيمي ادامه داد: افزايش سرمايه براي شركت ها 
منجر به توسعه و رونق در زير ساخت شركت خواهد 
شد، به جاي اينكه سهامدار پول بگيرد، در شركت 
مجددا س��رمايه گذاري مي كند و از طرفي دولت از 
محل ماليات س��ال هاي آينده منتفع مي شود.۵۰ 
درصد امهال مالياتي شركت هايي كه از سهام خود 
حمايت مي كنند يكي ديگر از مصوباتي اس��ت كه 

شركت ها مي توانند از آن بهره الزم ببرند.
وي بيان كرد: طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كليه موسسات 
بانكي و پولي امكان اينكه سهام خودشان را تحت 
تكلف داش��ته باشند را نداش��تند بايد آن را واگذار 
مي كردند، هم اكنون امكان اين وجود دارد تا بانك ها 
به مدت ۳سال از اين موضوع مستثني باشند و در 
بورس سرمايه گذاري كنند.اين بسته حمايتي قطعا 
مي تواند منجر به رونق بازار ش��ود چرا كه س��مت 
تقاضاي بازار تقويت مي شود، برخي سرمايه گذاران 
آسيب ديدند و نسبت به بازار سرمايه دلسرد شدند، 
به م��ردم توصيه مي كنيم كه ب��ا نگرش صحيح و 
درست نس��بت به اين بازار سرمايه گذاري كنند تا 

شاهد رونق بازار باشيم.

تصويب دستورالعمل صدور 
مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري

سنا| محمد عطايي، مدير نظارت بر كارگزاران سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: در راستاي منويات مقام معظم 
رهبري مبني بر نام گذاري سال ١٤٠٠ به عنوان توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها، به منظور توسعه و تقويت 
جايگاه نهاده��اي مالي در بازار س��رمايه و ارايه خدمات 
بهتر به سرمايه گذاران در بازار سرمايه، با توجه به تقاضاي 
فعالين بازار سرمايه در خصوص تاسيس شركت كارگزاري، 
هيات مديره س��ازمان صدور مجوز تأس��يس و فعاليت 
كارگزاري را در دستور كار خود قرار داد. وي ادامه داد: طبق 
نظر هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل 
صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري تدوين و نسخه 
اوليه دستورالعمل مذكور در جلسه مورخ ۲۲ ارديبهشت 
ماه ۱۴۰۰ در هيات مديره سازمان بورس و اوراق به تصويب 
رسيد.مقرر شد نسخه اوليه دستورالعمل در پايگاه قوانين 
و مقررات بازار سرمايه به آدرس cmr.seo.ir قرار گيرد تا 
فعالين بازار سرمايه بتوانند حداكثر تا تاريخ ٣١ ارديبهشت 
ماه ۱۴۰۰ از درگاه مذكور نظرات خود را درخصوص اين 
دس��تورالعمل به سازمان ارس��ال كنند. مدير نظارت بر 
كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: 
پس از بررسي نظرات فعالين بازار سرمايه، نسخه نهايي 
دستورالعمل در هفته ابتدايي خرداد ماه در هيات مديره 
سازمان مطرح و به تصويب نهايي خواهد رسيد. متقاضيان 
دريافت مجوز تاسيس شركت كارگزاري مي توانند از هفته 
دوم خرداد ماه بر اساس فراخوان سازمان درخواست هاي 
خود را طبق شرايط مندرج در دستورالعمل صدور مجوز 
تأسيس و فعاليت كارگزاري به دبيرخانه سازمان بورس و 

اوراق بهادار ارسال كنند.

نوسان بورس هاي جهاني
در نخس��تين هفته از ماه مي شمار متقاضيان دريافت 
مزاياي بيكاري در امريكا با كاهش ۳۴ هزارنفري به ۴۷۳ 
هزار نفر رس��يده كه كمي فعاالن بازار را نسبت به بهتر 
شدن وضعيت، حداقل در بازار كار اميدوار كرده است. اين 
كاهش در حالي ثبت شد كه انتظار مي رود روند متقاضيان 
صعودي باشد و به ۴۹۰ هزار نفر برسد. بيشترين كاهش 
در شمار متقاضيان در ايالت هاي نيويورك، ميشيگان، 
ورمونت و فلوريدا به ثبت رسيده است. از طرف ديگر اما 
در جورجيا، واشنگتن و ايلينوي روند صعودي حفظ شده 
است.  جف كاربونه، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در موسسه 
كرنرستون ولث گفت: هر چند كه وزير خزانه داري امريكا 
گفته است كه برنامه پيشنهادي دولت براي اجرايي شدن 
يك بسه محرك بزرگ ديگر تاثير شديدي روي نرخ تورم 
ندارد اما انتظارات فعاالن بازار به طرز آشكاري نسبت به 
شش ماه قبل عوض شده است. وضعيت رشد اقتصادي 
در حال حاضر بهتر از چيزي است كه فعاالن را بترساند 
اما اگر شاهد كاهش سودآوري شركت ها يا كاهش رشد 
باشيم، واكنش بورس شديد خواهد بود.  در بورس امريكا 
و وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي كه 
هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل 
خود بسته شدند.شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« 
با ۱.۵۳ درصد صعود نس��بت به روز قبل و در سطح ۳۴ 
هزار و ۱۰۰.۴۷ واحد بسته ش��د. شاخص »اس اند پي 
۵۰۰« با ۱.۴۶ درصد جهش تا سطح ۴۱۲۲.۴۲ واحدي 
باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكايعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۰.۹۱ درصد افزايش در سطح ۱۳ هزار و 
۱۵۰.۰۲ واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس 
در اروپا، ش��اخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۵۹ 
درصد ريزش نس��بت به روز قبل و در سطح ۶۹۶۳.۳۳ 
واحد بسته شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت 
در آلمان با صعود ۰.۳۳ درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ 
هزار و ۱۹۹.۶۸ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص 
»كك ۴۰« بورس پاريس با پيشروي ۰.۱۴ درصدي در 
سطح ۶۲۸۸.۳۳ واحد بسته ش��د. در مادريد شاخص 
»ايبك��س ۳۵« ۰.۴۶ درصد پايين رفت و به ۸۹۶۶.۲۰ 
واحد رس��يد. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با ريزش ۲.۴۹ درصدي تا سطح 
۲۷ هزار و ۴۴۸.۰۹ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ 
س��نگ« بورس هنگ كنگ ۱.۷۸ درصد پايين رفت و 
در س��طح ۲۷ هزار و ۸۱۷.۶۸ واحد بسته شد. در چين 
شاخص»شانگهاي كامپوزيت« ريزش ۱.۰۷ درصدي 
را تجربه كرد و در سطح ۴۹۹۲.۹۵ واحد بسته شد. در 
استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس س��يدني با ۰.۸۸ درصد كاهش و ايس��تادن 
در سطح ۶۹۸۲.۷۲ واحدي به كار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

»تعادل«وضعيتصندوقهايسرمايهگذاريراطيهفتهاخيربررسيكرد

استقبالگروهبانكيازمذاكراتوين

افزايش  ارزش  صندوق هاي  بورسي

»وبملت« در دوراهي قيمتي
تعادل|رقيه ندايي|

گروه بانكي يكي از مهم تري��ن و تاثيرگذارترين صنايع 
بازارس��رمايه محس��وب مي ش��وند و تقربيا ۷۰ درصد 
س��هامداران موجود در بازارس��رمايه حداقل يك سهم 
بانكي يا سهمي با زيرشاخصه بانكي دارند. اين صنعت در 
حوزه هاي مالي و بين الملل نيز جايگاه مطلوبي دارد و به 
واسطه مذاكرات وين مي توان آينده بسيار مطلوبي براي 
اين گروه متص��ور بود. البته اگر مذاكرات به خوبي پيش 
رود و بخش عمده اي از پول هاي بوكه شده در كشورهاي 
مختلف آزاد شود و مبادالت پولي و بانكي به راحتي انجام 
ش��ود مي توان يك گارد صعودي قوي براي اين صنعت 
ديد.ش��اخص گروه بانكي از ميانه هاي سال گذشته و از 
ابتداي سال جاري تاكنون وضعيت رشد خوبي داشته و 
اين گروه ۱۰ ماهه صعودي و پس از آن ۱۰ ماهه فرسايشي 
يا نزولي را پش��ت سرگذاش��ته كه از لحاظ زماني ۱۰۰ 
درصد حركت قبلي خود را اصالح كرده اس��ت. شاخص 
گروه بانكي از لحاظ قيمتي در آستانه تشكيل يك الگوي 
مثلث است كه اگر اين مثلث به سمت و سوي باال بشكند 
مي توان انتظار يك روند بسيار مطلوب در گروه هاي بانكي 
خصوصا آنهايي كه از نرخ تسعير سود مي برند داشت. البته 
اگر برجام و مذاكرات وين به مراحل پاياني خود برسد و 
تحريم ها برداشته و درنهايت پول هاي بلوكه شده كشور 
آزاد شود مي توان يك روند روبه باال باسرعت مورد قبول 

براي سهم هاي موجود در اين گروه متصور بود. البته نبايد 
اين نكته فراموش شود كه طي ساليان اخير گروه بانكي 
نسبت به ش��اخص كل عقب بوده و به قولي جاماندگي 
داشته اما اين روزها و هفته ها شاهد يك كانال صعودي 
هستيم كه در صورت شكس��ت كانال مي توان روزهاي 

درخشاني براي اين گروه ديد.

    بررسي وضعيت  سهام  بانك ملت
ابتدا بايد گفت كه س��هام بانك ملت با نماد »وبملت« به 
علت شفاف س��ازي حداكثر تا روز س��وم خردادماه سال 
جاري درحالت تعليق قرار دارد. پيش از تحليل تكنيكال 
اين سهم الزم است گزارش شفاف س��ازي بانك ملت را 
بررسي كنيم. براساس اين گزارش بانك ملت تراز مالي در 
حدود ۶.۴ ميليارد دالري دارد و بنابر اظهارات مديران اين 
بانك، از اين ميزان تراز ارزي مبلغ ۳.۸ ميليارد دالر درحال 
حاضر قابليت تس��عير ندارد و براي گ��زارش دهي مالي، 
معادل سود تسعير اعالمي از محل اين ۳.۸ ميليارد دالر، 
هزينه مطالبات مشكوك الوصول شناسايي و سود اعالمي 
از اين محل صفر شده و مبلغ باقيمانده كه براي تسعير ارز 
واقعي مورد توجه قرار مي گيرد به ميزان۲.۶ ميليارد دالر 
خواهد بود.اما؛ در اين ميان سوي ديگر براي هر دالر تسعير 
دارايي هاي ارزي هزينه هايي از بابت كارمزد، كسورات و... 
شناسايي مي شود كه به طور تقريبي حدود ۱۵۰۰ تومان 

است؛ بنابراين فرآيند تسعير ارز بانك ملت كه قرار بود از 
۱۱ هزار تومان اعالم قبلي در ش��هريور۹۹ به ۱۵ هزار و 
۹۰۰ تومان فعلي برسد در اصل از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
ت��ا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان اتفاق خواهد افتاد. اين يعني به 
جاي۴۹۰۰ تومان، ۳۴۰۰ تومان كه كمي عجيب است. 
با توجه به جميع مفروض��ات فوق و بدون در نظر گرفتن 
ماليات، سود تسعير ارز بانك ملت مي تواند رقمي در حدود 
۸ هزار و ۸۴۰ ميليارد تومان باشد. اين در حالي ست كه در 
جديدترين اعالم بانك ملت، مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان سود تسعير ارز براي بانك گزارش شده است.منشا 
اين اختالف در گزارش��ات بانك ملت مشخص نيست و 
نيازمند توضيح دقيق از سوي مديران مجموعه است. سهم 
»وبملت« يك گارد يا روند صعودي به خود گرفته است و 
برهمين اس��اس مي توان محدوده قيمتي ۵۱۰ تومان را 
يك مقاومت قوي براي اين س��هم به حساب آورد چراكه 
چندين بار نسبت به اين رقم مقاومت نشان داده و حتي 
در گذشته محدوده قيمتي مذكور يك حمايت قوي قابل 
قبول براي اين سهم ديده مي شد كه باتوجه به تغيير روند 
اكنون محدوه ۵۱۰ تومان يك مقاومت بسيار قوي براي 
بانك ملت است. به طور كامال واضح مي توان گفت كه روند 
بانك ملت صعودي است اما باتوجه به وضعيت بازارسرمايه 
و همگرايي رشد تك سهم با گروه بانكي )يعني ميزان رشد 
تك سهم بايد با گروه خود برابرباشد و نبايد به ميزان قابل 

توجهي از آن س��بقت بگيرد( اين سهم در گارد صعودي 
از گروه خود سبقت گرفته و درنهايت بايد انتظار كاهش 
نسبي اين سهم را در بازار داشت. همان گونه كه ذكر شده 
اين سهم بايد در خصوص نرخ تسعير خودپاسخگو باشد و 
آن را در صورت مالي خود اصالح كند تا به روند معقول باز 
گردد. براساس داده هاي تكنيكال سهم »وبملت« مي تواند 
در محدوده حمايتي ۴۳۰ تومان قرار بگيرد و حتي مقاومت 
۵۱۰ توماني را بشكند و به محدوده ۶۳۵ تومان نيز برسد.  
بررسي هاي تكنيكال اين سهم در نمودار ايچيموكو نشان 
مي دهد كه ابركمو با قدرت شكسته شده و محدود ۴۳۰ 
تومان نيز يك حمايت مطلوب به شمار مي آيد و روند سهم 
روبه آينده مثبت و باز اس��ت.  اگر صعود اين روزهاي بازار 
را به عنوان نوس��ان قرار دهيم اين سهم به محدوده هاي 
حمايتي مي رسد و اين رشد و جلوماندگي يا همان سبقت 
از گروه خود را جبران كند.براي اين سهم طي دوماه آينده 
مي تواند اهداف قيمتي ۶۰۰ و ۷۰۰ توماني را در نظر داشت. 
در مجموع سهم بانك ملت داراي مقاومت هاي ۵۱۰ و ۵۹۰ 
توماني است و حمايت ۴۳۰ توماني را نيز دنبال مي كند 
و اگر محدوده ۵۹۰ را بش��كند مي توان مح��دوه ۶۶۰ و 
درنهايت ۷۰۰ را براي سهم شاهد بود. البته درنهايت بايد 
تاكيد كرد كه به علت روند صعودي اين سهم اگر تسعير 
را در روند س��هم دخالت ندهيم مي توان براي »وبملت« 

محدوده حمايتي ۴۳۰ را به طور قطعي متصور بود.
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 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم 
شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک 20 اصلی بخش 16 1999 فرعی بنام 
آقای ابراهیم فالح نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 95.70 
متر مربع خریداری بدون واس�طه از آقای رمضان فالح مالک رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
.بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19911759

تاریخ انتشارنوبت اول :11-02-1400 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400-02-25 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

 نظر به دستور مواد1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مصوب1390-09-20 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردرواحدثبتی آمل مورد رسیدگی وتصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک 
متقاضیان واقع دربخش دو ثبت آمل-دهستان دابو 42-اصلی )قریه پولیکیاده علیا( 25فرعی آقای کریم 
گرجی زاده اطاقسرا درششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی باکاربری باغی به مساحت 20-2457 متر 
مربع.خریداری شده بالواسطه از قربان طهماسب زاده اطاقسرا ومع الواسطه از مالک نسق زراعی قربان بابایی. 
لذابه موجب ماده 3-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی وماده13_آیین 
نامه مربوطه این آگهی دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه محلی وکثیراالنتش�ار درشهرها منتشر 
ودرروس�تاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی در روس�تاها ازطریق الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سندمالکیت می نماید وصدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابرماده 13 
آئین نامه مذکور درمورد قسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحدثبتی بارای هیات پس 
ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب رادراولین آگهی نوبتی وتحدید حدودبه صورت همزمان باطالع 
عموم می رساندونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود،واحدثبتی آگهی تحدیدحدود 

رابه صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 19911729
تاریخ انتشارنوبت اول11-02-1400 تاریخ انتشار نوبت دوم1400-02-25 

آگهی موضوع ماده 3 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک آمل

گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين آمارهاي منتشره از سوي مركز آمار تركيه 
حاكي است، ايراني ها كماكان بزرگ ترين گروه خارجي 
خريدار خانه در تركيه هستند و در ماه آوريل 2021 
)از 12 فروردين تا 11 ارديبهش��ت سال جاري( ۵۵۷ 
واحد مسكوني در اين كشور خريداري كرده اند. در اين 
حال، مقايسه تعداد آپارتمان هاي خريدار شده توسط 
ايراني ها در آوريل )۵۵۷ واحد( با همين شاخص در ماه 
مارس )663 واحد مسكوني( نشان مي دهد ايراني ها 
نس��بت به ماه ميالدي قبل، حدود 1۵ درصد كمتر 

مسكن )بيش از 100 واحد مسكوني( خريده اند.
اگرچه گفته مي شود، كاهش محدوديت هاي كرونايي 
در تركيه با توجه به واكسيناس��يون حدود 13 درصد 
از جمعيت اين كشور، پاي خارجي را در بازار مسكن 
اين كشور محكم تر كرده است، اما واقعيت اين است 
كه با توجه به كاهش نرخ ارز در ايران، ش��رايط براي 
سرمايه گذاري در خارج از كشور از جمله خريد مسكن 
در تركيه تسهيل شده است. به گونه اي كه اگر در اوايل 
آوريل هزينه خري��د آپارتمان در تركيه براي ايرانيان 
حدود 6.۵ ميليارد تومان بود، در اواخر ماه مورد اشاره 
ب��ا توجه به كاهش نرخ ارز به ح��دود 22 هزار تومان، 
اين هزينه به ۵.۵ ميليارد تومان كاهش يافته است. با 
اين حال، تعداد آپارتمان هاي خريداري شده توسط 
ايراني ها در تركيه در آوريل نسبت به مارس كمتر شده 
است. اين مساله داليل مختلفي مي تواند داشته باشد 
از جمله قرمز شدن وضعيت كرونا در اغلب شهرهاي 
كش��ور. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آناتولي 
تركيه، كاهش محدوديت هاي كرونايي در تركيه باعث 
شده تا تمايل اتباع خارجي براي خريد خانه در تركيه 
افزايش داش��ته باشد، به گونه اي كه طبق اعالم مركز 
آمار اين كشور، در ماه آوريل، ميزان خريد خانه توسط 
اتباع خارجي نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۴16 
درصد افزايش داش��ته و به ۴0۷۷ واحد رسيده است. 
پس از كاهش ارزش پول ملي تركيه، جذابيت خريد 

خانه توسط خارجي ها بيشتر شده است. 
بررسي هاي »تعادل«، نشان مي دهد كه جذابيت خريد 
خانه در تركيه توسط خارجي ها صرفا، در افزايش قدرت 
چانه زني و يافتن امالك مناسب تر خالصه مي شود و 
در اصل مبلغ كه دستكم 2۵0 هزار دالر امريكا است، 
براي طرف هاي خارجي تغييري حاصل نشده است. 
چرا كه خارجي ها و از جمله ايراني ه��ا با دالر در بازار 
ملك تركيه معامله مي كنند، پس تفاوتي از اين جهت 
براي آنها ايجاد نشده است. همزمان، 2۵0 هزار دالر به 
واسطه كاهش ارز لير، قدرت خريداران خارجي براي 
انتخاب آپارتمان هاي با كيفيت تر و با متراژ بيشتر را 

افزايش داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاري آناتولي، از ۹۵ هزار و ۸63 
خانه فروخته شده )شامل واحدهاي فروخته شده به 
اتباع خارجي و اتباع ترك(، اس��تانبول محبوب ترين 

ش��هر براي خريد خانه بوده و طي يك سال اخير ۵1 
ه��زار و 623 م��ورد از كل معامالت مس��كن صورت 
گرفته مربوط به اين شهر بوده است. پس از استانبول 
نيز ش��هرهاي آنتاليا با 2۵ ه��زار و 3۹۵ مورد و آنكارا 
با 1۵ هزار و 3۵۸ مورد، محبوب ترين ش��هرها براي 
خريد خانه در تركيه بوده اند.  به گفته مركز آمار تركيه، 
در م��اه آوريل اتباع ايراني با خري��د ۵۵۷ واحد خانه، 
بزرگ ترين گروه بزرگ خريدار خارجي مسكن تركيه 
بوده اند و عراقي ها با خريد ۵۴6 خانه در صدر اين ماه 
قرارگرفته اند. شهروندان روسي با خريد ۴02 خانه در 
تركيه س��ومين گروه بزرگ خارجي خريدار مسكن 
بوده اند. محبوب ترين شهرها براي خريد خانه توسط 
اتباع خارج��ي در اين بازه زماني اس��تانبول، آنتاليا و 

ازمير بوده است. 
با اين حال در مجموع ۴ ماه نخست امسال 3۸3 هزار 
و ۸21 خانه در تركيه فروخته شد كه اين رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن، 2۷ هزار واحد كاهش 

يافته است. 

    داليل جذب خارجي ها در بازار تركیه
بر اساس قوانين موجود در كشور تركيه، اتباع خارجي با 
حداقل خريد 2۵0 هزار دالر ملك در اين كشور و حفظ 
آن به مدت سه سال مي توانند تابعيت تركيه را كسب 
كنند. اگرچه داشتن تابعيت تركيه و بهره مندي از ساير 
مزاياي اقتصادي و سياسي زندگي در اين كشور هر يك 
به تنهايي يا در مجموع مي تواند عامل فرار سرمايه ها به 
خارج از ايران تعبير و تفسير شوند اما به اعتقاد برخي از 
كارشناسان اقتصاد مسكن، ركود بازار مسكن در شهر 
تهران را نيز بايد به عنوان يكي از عوامل خروج سرمايه 
از كشور در نظر گرفت، چه آنكه خريداري از بيش از ۵ 
هزار ملك توسط ايراني ها در سال 201۹ در شرايطي 
صورت گرفته بود كه بازار مسكن تهران در ركود كامل 

قرار داشت .

     دول�ت تركی�ه در جذب س�رمايه چه كار 
كرد؟

بعد از دهه 1۹۸0 ميالدي و تغيير نظام اقتصادي تركيه 
از نظام نيمه دولتي و تالش براي گذر به نظام اقتصادي 
بازار آزاد، مساله فروش امالك و اراضي به اتباع خارجي 
نيز مطرح شد. در مرحله نخست تركيه منطبق با اصل 
متقابل، امكان فروش امالك و اراضي به اتباع خارجي 
را فراهم آورد.در اين مرحله به طور عمده اتباع اروپايي به 
خصوص آلمان و انگليس در مناطق مشخصي از تركيه 
همانند اس��تان هاي آنتاليا و موغال كه در كنار درياي 
مديترانه و اژه قرار دارند اقدام به خريد ملك كردند.در 
مرحله بعدي تركيه محدوديت ها را كاهش و از سال 
2013 ميالدي بدين س��و تركيه محدويت در خريد 
امالك و اراضي براي اتباع خارجي را از ميان برداشت. 
تا سال 2013 ميالدي اتباع ايراني شامل محدوديت 

در خريد امالك و اراضي بودند.
قبل از اين سال اتباع ايراني ملك را به نام يك شخص 
معتمد خود خريداري يا ملك را به صورت مثال 100 
س��اله كرايه و حق ف��روش را نيز ب��راي خود ملحوظ 
مي كردند.دولت تركيه اما در س��ال 201۸ ميالدي 
شرايط كسب تابعيت اين كشور را تغيير داد و امكان 
كس��ب تابعيت با خريد يك ملك به ارزش 2۵0 هزار 
دالر يا ۵00 هزار دالر سرمايه گذاري را نيز فراهم كرد. 
اف��رادي كه ارزش ملك خريداري ش��ده آنها كمتر از 
2۵0 هزار دالر باشد تنها حق اقامت تركيه را به دست 
مي آورند. خريد و حفظ ملك به مدت سه سال منجر 
به اخذ تابعيت از تركيه نيز مي شود.فروش واحدهاي 
مس��كوني به اتب��اع خارج��ي در تركي��ه راه را براي 
سودجويان نيز باز كرده است و در طول سال هاي اخير 
موارد بسيار زيادي كالهبرداري، فروش واحدهايي كه 
تنها حق اس��تفاده از آنها براي يك محدوده زماني در 
سال ميسر است، فروش يك واحد مسكوني به بيش از 
يك نفر، فروش واحد مسكوني به جز واحدي كه بايد 

به فروش برسد، فروش واحد مسكوني با قيمتي بيش 
از قيمت رايج آن مشاهده ش��ده است. در مورد اتباع 
ايراني عالوه بر موارد ياد شده موارد زيادي از سودجويي 
و كالهب��رداري در حين نقل و انتقال ارز به تركيه نيز 

مشاهده شده است.

    بازار مسكن ايران در حالت نیمه كما 
بي گمان يكي از داليل افزايش تمايل خريد خانه در 
تركيه، ركود بازار مسكن در كش��ور است. بازاري كه 
به گفته حسن محتشم، كارشناس مسكن به حالت 
نيمه كما رفته اس��ت و به دليل كنترل بازار ارز توسط 
دولت و وضع بد بورس، سرمايه گذاران به بازار مسكن 
كوچ كرده اند. محتش��م در گفت وگو با تسنيم درباره 
بازار مسكن اظهار كرد: بخش مسكن كشور با توجه به 
شرايط حاكم بر اقتصاد، افزايش تقريبا 100 درصدي 
قيمت مس��كن در سال ۹۸ نس��بت به ۹۷ و سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ تقريبا به حالت نيمه كما رفته است.
وي ادامه داد: در زمان حاضر نقدينگي هاي سرگرداني 
در جامعه وجود دارد ك��ه بايد به جايي پناه ببرد، اين 
سرمايه ها چيزي نيس��ت كه ما انتظار داشته باشيم 

بخوابد و ساكن بماند.
وي افزود: از سوي ديگر عملكرد دولت در بورس باعث 
شد تا سرمايه بسياري از مردم به خصوص افراد سطح 
پايين درآمدي به دليل حباب جذب و در مدت كوتاهي 

افت كرده و متضرر شوند.
عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان استان تهران 
با يادآوري اينكه نوس��انات بازار بورس باعث ش��د تا 
سرمايه گذاران سرخورده از آن خارج شوند، اضافه كرد: 
بازار ارز و س��كه توسط دولت كنترل مي شود؛ ابتداي 
امس��ال نرخ دالر دربازه 2۵ تا 26 هزار تومان بود كه با 
افزايش تزريق ارز، نرخ دالر طي روزهاي گذشته به 21 
هزار تومان هم كاهش يافت. محتش��م گفت: با توجه 
به داليل ذكر شده ش��رايطي به وجود آمده تا بخش 
مسكن در زمان حاضر به حالت نيمه كما برود. وي بيان 
كرد: رشد سرسام آور قيمت مسكن، قدرت خريد براي 
مصرف كننده واقعي را بسيار كاهش داده،  اما در مقابل 
سرمايه گذاران با توجه به اتفاقات بازار بورس و كنترل 

بازار ارز توسط دولت به بازار مسكن كوچ كرده اند.
وي ب��ا بيان اينكه طي م��اه فروردين و ارديبهش��ت 
نسبت به سال ۹۹ ش��اهد 10 درصد برگشت قيمت  
مسكن هستيم، تصريح كرد: بازار مسكن، بازار خوب 
و اميدواركننده نيست. مردم هم  اكنون منتظر نتيجه 
دو اتفاق هستند؛ يكي مذاكرات برجام كه روي همه 
بخش ها از جمله مس��كن تاثيرگذار اس��ت و ديگري 
انتخابات. كارشناس اقتصاد مس��كن اظهار كرد: در 
صورتيك��ه مذاكرات برجام به نتيجه مثبتي برس��د، 
ص��ادرات نفت و م��راودات بازرگاني باع��ث افزايش 
درآمدهاي ارزي ش��ده و اين مس��اله روي بازار هاي 

اقتصادي كشور تاثير مثبتي خواهد گذاشت.
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تكذيب سقوط هواپیماي
فوق سبك نیروي انتظامي

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: در حال پيگيري موضوع ادعا شده مبني 
بر سقوط هواپيماي دو نفره در شرق تهران هستيم البته 
اينكه ادعا شده است يك فروند هواپيماي فوق سبك 
متعلق به نيروي انتظامي روز جمعه سقوط كرده است، 
تكذيب مي شود. ذيبخش در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: صبح جمعه به نقل از يكي از سايت هاي خبري 
ادعا شده است هواپيمايي دو نفره در شرق تهران سقوط 
كرده است. سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
بدون تأييد يا رد اين خبر اظهار كرد: سازمان هواپيمايي 
كشوري در حال پيگيري اين موضوع است و به محض 
دس��تيابي به اطالعات موثق در اين باره اطالع رساني 
مي ش��ود. وي اضافه كرد: اينكه ادعا ش��ده است امروز 
هواپيمايي دو نفره متعلق به نيروي انتظامي س��قوط 
كرده است، تكذيب مي شود، طبق استعالم و پيگيري 
كه در همين لحظه از نيروي انتظامي داشتيم، آنها اعالم 
كرده اند كه هواپيمايي فوق سبك ادعا شده متعلق به 
نيروي انتظامي نبوده است. وي اظهار كرد: بالگرد ناجا و 
آتش نشاني پرديس پس از جست وجوي منطقه به محل 

بازگشته و موردي را پيدا نكردند.

ناتواني يك چهارم شهرهاي 
جهان براي مقابله با تغییر اقلیمي

نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد كه از هر چهار شهر 
در جهان، يك شهر توانايي پرداخت هزينه هاي حفاظتي 
در برابر بحران آب و هوايي را ندارد. به گزارش ايس��نابه 
نقل از روزنامه گاردين، براساس تحقيقات انجام شده 
از هر چهار شهر در جهان دست كم يك شهر، سرمايه 
كافي براي حفاظت از خود در برابر خسارت هاي ناشي از 
تغييرات آب و هوايي را ندارد و اين درحالي است كه بيش 
از ۹0 درصد آنها با خطرات جدي روبرو هستند. شهرها با 
مشكالتي همچون وقوع سيالب، افزايش بيش از اندازه 
دما، كمبود آب و وارد شدن خسارت به زيرساخت ها بر اثر 
حوادث جوي روبرو هستند كه اين مشكالت با تغييرات 
آب و هوايي بيشتر مي شود. بررسي ۸00 شهر در جهان 
نشان داد كه سال گذش��ته حدود ۴3 درصد از شهرها 
كه جمعيت ۴00 ميليون نفري را تش��كيل مي دهند 
برنامه اي براي سازگاري با بحران آب و هوايي ندارند. براي 
حدود 2۵ درصد از اين شهرها، محدوديت هاي بودجه اي 
دليل اصلي عنوان شده است. بس��ياري از اين شهرها 
براي تامين بودجه مورد نياز خود به منظور محافظت 
از زيرساخت ها و جمعيت آسيب پذير خود در برابر اين 
تهديدها به دولت هاي ملي وابسته هستند. اين بررسي 
همچنين نشان داد كه سال گذشته ۴22 شهر 11۴2 
پروژه براي انطباق با بحران آب و هوايي داشته اند كه هنوز 
بودجه آن تامين نشده است كه به حدود ۷2 ميليارد دالر 
سرمايه نياز است. همچنين هزينه پروژه هاي مديريت 
آب كه هنوز تامين اعتبار نش��ده اند، به تنهايي 22.6 

ميليارد دالر برآورد شده است.

فرصت 4 روزه براي اعتراض 
نامزدهاي رد صالحیت شده شوراها

هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 
از فرصت چهار روزه براي اعتراض داوطلبان رد صالحيت 
شده از س��وي هيات هاي عالي نظارت استان ها از تاريخ 
ابالغ نتايج خبر داد. به گزارش ايلنا، هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور طي اطالعيه اي اعالم 
كرد كه تمامي داوطلبان رد صالحيت شده در هيات هاي 
عالي نظارت استان مي رساند؛ مستند به تبصره هاي ۴ و 
۵ ماده 63 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كش��ور از تاريخ ابالغ نتايج چهار روز براي ثبت 
اعتراض خود وقت دارند. متن كامل اين اطالعيه به شرح 
زير است: به اطالع تمامي داوطلبان رد صالحيت شده 
در هيات هاي عالي نظارت اس��تان مي رساند؛ مستند 
به تبصره هاي ۴ و ۵ ماده 63 قانون تش��كيالت، وظايف 
و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور معترضان )شامل 
كليه شهرهاي زير 200 هزار نفر و باالي 200 هزار نفر( از 
تاريخ ابالغ نتايج چهار روز براي ثبت اعتراض خود وقت 
دارند. با توجه به ش��رايط همه گيري وي��روس كرونا در 
كشور، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را از سه روش 
زير ثبت كنند:  1- مراجعه به فرمانداري هاي سراس��ر 
كشور در شهرستان حوزه انتخابيه داوطلب. 2- مراجعه 
به هيات هاي عالي نظارت استاني، مستقر در مركز استان 
حوزه انتخابيه داوطلب. 3- مراجعه به كميته رسيدگي 
به اعتراضات هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور مسس��تقر در ميدان شهداي هفتم تير، 
خيابان شهيد مفتح جنوبي، استاديوم شهيد شيرودي، 
سالن شهيد افراسيابي. در پايان، بار ديگر ازهمه داوطلبان 
مجدانه تقاضا مي ش��ود، با توجه به شرايط همه گيري 
كرونا براي ثبت اعتراضات به فرمانداري هاي مستقر در 
شهرستان حوزه انتخابيه خود يا هيات هاي عالي نظارت 
استان مراجعه كنند. بديهي است هيات مركزي نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور به كليه اعتراضات طبق 

قانون و با اولويت رسيدگي خواهد كرد.

واكنش به ضرب و شتم
يك دستفروش

مجيد فراهاني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران، نسبت 
به انتشار فيلمي از ضرب و شتم يك دستفروش توسط 
عوامل ش��هرداري تهران واكنش نشان داد. به گزارش 
مهر، مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران در واكنش 
به انتش��ار فيلم ضرب و ش��تم يك دستفروش توسط 
ماموران شهرداري تهران، نوشت: برخورد خشونت آميز 
با دستفروشان قانوني و انساني نيست، پيگير برخورد با 
ماموران متخلف سد معبر خواهم بود. در شرايط سخت 
اقتصادي ناشي از كرونا و تحريم ها برخورد با دستفروشان 

مورد تأييد شوراي شهر تهران نيست.

واكسیناسیون مربیان ورزشي 
در اولويت قرار گیرد

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران گفت: از دولت 
تقاضا داريم همانند واكسيناسيون ديگر ورزشكاران كشور، 
واكسيناسيون مربيان ورزشي را نيز در اولويت قرار دهد. به 
گزارش مهر، امير محسني، در خصوص وضعيت مربيان 
ورزشي باش��گاه ها در دوران شيوع بيماري كرونا، اظهار 
داشت: مربيان ورزشي يكي از دسته مشاغلي است كه 
در ايام كرونا آس��يب بسيار زيادي را متحمل شدند. وي 
در خصوص استفاده مربيان ورزشي از بيمه بيكاري در 
ايام كرونا اذعان كرد: بخشي از مربيان تحت بيمه بيكاري 
توسط پيمانكاران بخش خصوصي قرار گرفتند. برخي 
ديگر از مربي��ان نيز با حض��ور در 10 درصد باقي مانده 
فعاليت هاي مجموعه هاي ورزش��ي، فعاليت خود را در 
مجموعه ها ادامه دادند و از بيمه بيكاري استفاده نكرده اند. 
وي در خصوص استفاده باشگاه هاي ورزشي از تسهيالت و 
وام كرونا گفت: وزارت ورزش و دولت تسهيالتي را در اين 
باره اعالم كرد و از سوي ديگر وام بانك ها براي باشگاه هاي 
ورزشي با سود تا 16 درصد عماًل كارگشا نيست. او با اشاره 
به واكسيناسيون كرونا مربيان باشگاه هاي ورزشي اظهار 
كرد: براي اعتمادس��ازي و حضور مردم در باشگاه هاي 
ورزشي و با توجه به شيوع بيماري كرونا از دولت تقاضا 
داريم همانند واكسيناس��يون ديگر ورزشكاران كشور، 
واكسيناسيون مربيان ورزشي را نيز در اولويت قرار دهد.

لغو پروازهاي بین المللي
به سرزمین هاي اشغالي

در پي باال گرفتن حمالت موش��كي فلس��طيني ها به 
رژيم صهيونيس��تي، برخي ش��ركت هاي هواپيمايي 
بزرگ بين المللي پروازهاي خود ب��ه مقصد تل آويو و 
به طور كلي س��رزمين هاي اش��غالي را لغو كردند. به 
گزارش فارس به نقل از CNN، در پي باال گرفتن تنش 
بين رژيم صهيونيستي و حماس و گسترش حمالت 
موشكي فلسطيني ها به سرزمين هاي اشغالي بسياري 
از شركت هاي هواپيمايي بزرگ بين المللي پروازهاي 
خود به س��رزمين هاي اش��غالي و فرودگاه هاي رژيم 

صهيونيستي را لغو كردند. 

9 پیش نیاز تحول در بخش مسكن
به گفته محمد گالب كش، كارش��ناس حوزه مسكن 
تحقق اهداف ش��عار س��ال در حوزه مس��كن نيازمند 
بسترسازي مناسب از جانب نهادهاي سياست گذار به 
منظور پشتيباني از توليدكنندگان واحدهاي مسكوني و 
حذف موانع فعاليت آنان است. گالب كش از حذف قوانين 
دست و پاگير، آسان سازي بهره مندي از تسهيالت بانكي، 
كاهش نرخ تسهيالت بانكي در اين بخش، تسهيل اخذ 
مجوزهاي مربوطه، حمايت هاي مالياتي از توليدكنندگان 
واحدهاي مس��كوني، حمايت از خانه اولي ها، توسعه 
صنعتي سازي ساختمان، تكميل واحدهاي مسكوني 
نيمه كاره، حمايت مناسب از بخش تضعيف شده سمت 
تقاضاي مسكن و... به عنوان برخي از پيش نيازهاي اين 
مهم نام برد.وي در گفت وگو با ايسنا، ميانگين تورم ساالنه 
بخش مسكن در سال هاي اخير را حدود 2۵ درصد عنوان 
كرد و گفت: بخش قابل توجهي از اين تورم معلول هزينه 
تامين زمين جهت س��اخت مسكن است كه در برخي 
مناطق بيش از 60 درصد از قيمت واحد مس��كوني را 
به خود اختصاص مي دهد و يكي از راهكارهاي تحقق 
شعار س��ال، حمايت از فعاالن بخش مسكن به منظور 
تامين زمين ارزان قيمت درراس��تاي صنعتي س��ازي 
ساخت مسكن است.گالب كش، »كاهش قدرت خريد 
در سمت تقاضا و هزينه باالي ساخت در سمت عرضه 
مس��كن«، را از ديگر عوامل تورم باالي بخش مس��كن 
عنوان كرد و گفت: با پشتيباني از فعاالن توليد مسكن و 
مانع زدايي از فعاليت هاي آنها و همچنين افزايش قدرت 
خريد سمت تقاضا، درحقيقت به سمت عملياتي سازي 
شعار س��ال حركت كرده ايم. وي، با اشاره به واحدهاي 
خالي، بر ضرورت خروج اين واحد از انجماد تاكيد و از اين 
مهم تحت عنوان يكي ديگر از راهكارهاي كاهش نرخ 
تورم در بازار مسكن نام برد و تصريح كرد: قانون ماليات 
برخانه هاي خالي به هيچ عنوان نمي تواند اين واحدها را 
به بازار مصرف منتقل كند چرا كه به اندازه كافي ماده و 
تبصره در قانون مربوطه وجود دارد تا محتكرين بتوانند 
در پوشش آنها همچنان مخفي بمانند.اين كارشناس 
اقتصاد مسكن، به نقش تسهيالت بانكي در افزايش توليد 
واحدهاي مسكوني اشاره كرد و گفت: بخش قابل توجهي 
از توليدكنندگان مسكن با مشكل سرمايه در گردش و 
كمبود نفدينگي مواجهند و تسهيالت بانكي و آسان سازي 
بهره مندي از اين تسهيالت يكي از راهكارهاي رفع اين 
مشكل و جبران كمبود نقدينگي آنان است.وي، افزود: 
بانك ها موظفند كه 20 درصد از تسهيالت ساالنه خود 
را در بخش مسكن هزينه كنند و برآوردها نشان مي دهد 
كه به جز بانك مسكن هيچ كدام از بانك ها به اين تعهد 
خود عمل نكرده اند. الزام بانك ها به اجراي تعهدات خود 
در اين بخش مي تواند يكي از مصاديق حركت در مسير 

تحقق شعار سال باشد. 
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بازي دالر و كرونا با معامالت ملكي ايراني ها در تركيه
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برج سازي ايران در افغانستان
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي در امور افغانس��تان از 
توافقات اوليه براي سرمايه گذاري ۵.3 ميليارد دالري 
ايران در افغانس��تان خبر داد. در زمينه مس��كن نيز 
پيش نويس تفاهم نامه اي در حال تدوين است كه  در 
ش��هرهاي جديد و همينطور احداث ساختمان هاي 
بلند در ش��هرهاي بزرگ آن كش��ور همچون كابل، 
هرات، مزارشريف و قندهار امكان پذير خواهد بود. به 
گزارش فارس، سيدحسين ميرشفيع مشاور وزير راه و 
شهرسازي در امور افغانستان از مذاكره دو كشور ايران 
و افغانس��تان براي سرمايه گذاري ۵.3 ميليارددالري 
در زمين��ه صدور خدمات فني و مهندس��ي و اجراي 
پروژه هاي زيرساخت حمل و نقل در كشور افغانستان 
خبر داد. مش��اور وزير راه و شهرس��ازي ضمن عرض 
تسليت به دليل كشته ش��دن ۸۵ كودك افغانستان 
در حادث��ه تروريس��تي در مدرس��ه اي در كابل، در 
خصوص همكاري دو كشور، اعالم كرد: در حال حاضر 
هماهنگي هايي انجام شده تا ايران ۵.3 ميليارد دالر در 
پروژه هاي عمراني و زيربنايي حمل و نقل افغانستان و 
صدور خدمات فني- مهندسي سرمايه گذاري كند. 
اينكار در قال��ب مذاكراتي درباره جزيي��ات پروژه ها 
و ش��ركت هايي كه قرار اس��ت در افغانستان فعاليت 
كنند در حال پيگيري اس��ت. ميرشفيع ادامه داد: در 
زمينه مس��كن نيز پيش نويس تفاهم نامه اي در حال 
تدوين اس��ت كه عالوه بر زيرساخت هاي حمل و نقل 
بخش خصوصي ايران در زمينه ساختمان سازي نيز 
در افغانستان مشاركت نمايد. اين سرمايه گذاري  در 
ش��هرهاي جديد و همينطور احداث ساختمان هاي 
بلند در شهرهاي بزرگ آن كشور همچون كابل، هرات، 
مزارشريف و قندهار امكان پذير خواهد بود. وي افزود: 
پيش نويس تفاهمنامه در اين خصوص هم اكنون تهيه 
ش��ده و از طريق مراجع ديپلماتيك در حال پيگيري 
اس��ت.برآورد مي ش��ود ۵ تا 10 هزار واحد مسكوني 
توسط سرمايه گذاران ايراني و با مشاركت شركت هاي 

افغانستاني در اين چارچوب اجرا شود.

    احداث و تكمیل راه آهن
هرات- مزارشريف 

مشاور وزير راه و شهرسازي در تشريح پروژه هاي مهمي 
كه قرار اس��ت با س��رمايه گذاري ايران در افغانستان 
اجرا شود، گفت: پروژه راه آهن هرات- مزارشريف در 
ش��مال افغانستان، از پروژه هايي اس��ت كه در برنامه 

سرمايه گذاري و تكميل توس��ط شركت هاي ايراني 
است. اين مسير ريلي مي تواند ارتباط ريلي ايران را به 
آس��ياي ميانه و كشور چين، فراهم كند. طول اين راه 
آهن 6۵6 كيلومتر است. از طريق رسمي اعالم آمادگي 
شده اس��ت كه اين راه آهن با س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي ايران اجرا شده و به بهره برداري برسد. برآورد 

اجراي اين پروژه 2.2 ميليارد دالر است.

    سرمايه گذاري 3.1 میلیارد دالري
در توسعه جاده اي 

ميرشفيع ادامه داد: در زمينه راهسازي نيز مذاكرات 
خوبي با افغانس��تان انجام شده اس��ت. وزارت فوايد 
عامه پروژه ه��اي مهمي كه براي افغانس��تان از نظر 
ترانزيتي و حمل و نقلي مهم اس��ت ب��ه ايران معرفي 
كرده اس��ت. به دنب��ال آن وزارت راه و شهرس��ازي با 
انجمن صادر كنندگان خدمات مهندس��ي مذاكرات 
مقدماتي داشته و زمينه همكاري مشترك به همتاي 
افغانستاني اعالم شده است و ايران در اين حوزه حداقل 
3.1 ميلي��ارد دالر در زمينه اجراي پروژه هاي حمل و 
نقل جاده اي خواهد داشت. به گفته نماينده وزير راه و 
شهرس��ازي در امور افغانستان، در زمينه حمل و نقل 
براي كاهش تعرفه هاي حمل و نقل بار و افزايش تردد در 
پايانه ها با سرعت و دقت بيشتر، توافقات خوبي با وزارت 
ترانسپورت افغانستان انجام ش��ده است. ميرشفيع 
تصريح كرد: ايران در زمينه صدور خدمات مهندسي و 
همچنين در زمينه مبادله دانش مهندسي آمادگي دارد 
تا مشاركت جدي در افغانستان، داشته باشد. جامعه 
مهندسان ايران تمايل و آمادگي دارند تا در افغانستان 
دفتر نمايندگي تاسيس كنند. وي همچنين از آمادگي 
سازمان نظام مهندسي ساختمان براي داشتن دفتري 
در افغانستان در موضوع ارايه خدمات فني- مهندسي 
خبر داد و گفت: توس��عه ارتباطات، آموزش و بهبود 
استانداردهاي ساخت و ساز از اهم برنامه هايي است كه 
جامعه مهندسان و سازمان نظام مهندسي در خصوص 

آن اعالم آمادگي كرده اند.

    تضمین امنیت خط آهن خواف- هرات
مشاور وزير راه و شهرسازي همچنين اعالم كرد: تكميل 
 راه آهن خواف - هرات س��ال ها نيم��ه تمام و متوقف
 باقي مانده بود كه خوش��بختانه در س��ال گذش��ته 
اين راه آهن توسط روس��اي جمهور دو كشور افتتاح 

ش��د. در زمينه بهره ب��رداري از اي��ن خط آهن تجار 
ايران و افغانستان استقبال خوبي داشتند. هم اكنون 
هماهنگي هايي بين روس��اي راه آهن دو كشور براي 
تسهيل عبور و مرور و ضمانت هاي امنيتي و فني انجام 
شده و كه در نهايت بايد به امضاي روساي راه آهن دو 
كشور برسد. وي در خصوص همكاري ايران و افغانستان 
در حوزه جاده اي و استقبال افغانستان از ترانزيت بين 
مرزهاي دو كشور و سرمايه گذاري در حوزه تزانزيت در 
پايانه هاي مرزي با كشور افغانستان گفت: ايران سه مرز 
جاده اي مهم با كشور افغانستان دارد كه در هر سه مرز و 
پايانه مشكالتي وجود داشت كه در توافقات دو كشور 

مشكالت برطرف مي شوند.
 ميرشفيع ادامه داد: در مرز دوغارون كه در فاصله 120 
كيلومتري به ش��هر هرات متصل مي ش��ود، اختالل 
ورود و خروج در اين دو پايانه در اين مرز وجود داشت 
كه توس��ط س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
پيگيري هاي خوبي انجام شد و نظم مناسبي در مرز 
دوغاورن ايجاد شده است. مشاور وزير راه و شهرسازي 
در امور افغانستان افزود: در ماه هاي گذشته اتفاق ناگوار 
و آتش سوزي در اسالم قلعه در پايانه مرزي در افغانستان 
رخ داد كه سبب شد تا كشور افغانستان مصمم به نظم 
دادن و تسهيل در دسترسي ها شود. وي گفت: پايانه 
م��رزي مهم ديگر كه منطقه زابل اي��ران را به منطقه 

نيمروز افغانس��تان متصل مي كند مرز ميلك است. 
ترافيك زياد اين پايانه از يك پل مرزي عبور مي كند كه 
موجب معطل ماندن كاميون ها دو طرف مرز مي شود. 
مقرر شده بود تا پل دومي با سرمايه گذاري مشترك 
دو كش��ور در اين منطقه مرزي، احداث شود كه اين 
توافق به زودي اجرايي خواهد شد. ميرشفيع احداث 
و بهسازي مسير جاده اي ماهيرود به ميلك را از ديگر 
برنامه ها و كمك ايران به افغانستان عنوان كرد و افزود: 
پايانه مهم ديگر هم مرز با افعانستان، ماهيرود در مسير 
بيرجند تا فراه اس��ت. عليرغم وضعيت مناسب پايانه 
ماهيرود مسير ماهيرود تا فراه به طول 120 كيلومتر 
وضعيت خوبي ن��دارد. در قالب كمك ه��اي ايران به 
افغانستان مصوب شده كه ايران اين جاده را با سرمايه 
خود بس��ازد. اين جاده ظرف امسال و نيمه اول ساده 
1۴01 تكميل مي شود و به بهره برداري خواهد رسيد. 
به گفته وي، ارزش كمك جديد ايران براي تكميل اين 
محور 20 ميليون دالر برآورد مي شود. 30 كيلومتر اين 
جاده در سال جاري و 23 كيلومتر نيز در سال آينده به 
بهره برداري مي رسد. ميرشفيع تصريح كرد: مجموعه 
اين كارها كمك خواهد كرد تا شاهد توسعه افغانستان 
باشيم. اميدواريم با كاهش ناامني ها و خروج امريكا از 
آن كشور، افق هاي روش��ني براي كشور افغانستان و 

توسعه مناسبات دو كشور فراهم شود.



كاهش ضريب نفوذ اينترنت ثابت
ضريب نفوذ پهن باند تا پايان سال ۱۳۹۹، به ۱۰۶.۳۵ 
درصد رسيده كه ۱۰۰.۲۲ درصد آن مربوط به اينترنت 
پهن باند سيار و ۶.۱۳ درصد مربوط  به اينترنت پهن باند 
ثابت است و در مقايسه با آمار سال ۱۳۹۸، با كاهش روبرو 
شده است. به گزارش ايسنا، تعداد مشتركان اينترنت 
پهن باند طبق آخرين آمار منتشرشده در سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان سه ماهه پاياني سال 
۱۳۹۹، به ۸۹ ميليون و ۳۴۵ هزار و ۴۷۸ رس��يده كه 
شامل ۸۴ ميليون و ۱۹۶ هزار و ۸۲۸ مشترك اينترنت 
پهن باند سيار و ۵ ميليون و ۱۴۸ هزار و ۶۵۰ مشترك 
اينترنت پهن باند ثابت مي شود. اين در حالي است كه تا 
پايان سال ۱۳۹۸، تعداد مشتركان اينترنت پهن باند، ۷۸ 
ميليون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ و شامل ۶۸ ميليون مشترك 
اينترنت پهن باند س��يار و ۹ ميليون مشترك اينترنت 
پهن باند ثابت بود. مطابق اين آمار، ضريب نفوذ اينترنت 
پهن باند تا پايان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، به ۱۰۶.۳۵ 
درصد رسيده كه ۱۰۰.۲۲ درصد آن مربوط به ضريب 
نفوذ اينترنت پهن باند س��يار و ۶.۱۳ درصد مربوط به 
ضريب نفوذ اينترنت پهن باند ثابت است. اين آمار حاكي از 
آن است كه اگرچه ضريب نفوذ پهن باند سيار در مقايسه 
با آمار ۸۳.۰۵ درصدي در سال ۱۳۹۸ افزايش داشته، 
اما ضريب نفوذ پهن باند ثابت در مقايسه با آمار ۱۰.۸۶ 

درصدي در سال ۱۳۹۸، با كاهش روبرو شده است.

مزاياي راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات چيست

استقالل فضاي مجازي، رشد انواع خدمات به صورت 
بومي و داخلي در بس��تر فضاي مجازي، شكل گيري 
كسب و كارهاي نوين، امكان دسترسي مردم سراسر 
كش��ور به انواع خدمات الكترونيكي و كاهش شكاف 
ديجيتالي از دس��تاوردهاي مهم توسعه شبكه ملي 
اطالع��ات اس��ت. به گ��زارش ايرنا، كاهش ش��كاف 
ديجيتالي شبكه ملي اطالعات كه همواره مورد تاكيد 
رهبر معظم انقالب بوده، يك راهبرد اساسي براي ايجاد 
و تقويت فضاي مجازي ايمن، سالم و بومي است تا بستر 
مناسبي براي ش��كل گيري حضور جريان ساز ايجاد 
شود. شبكه ملي اطالعات داراي سه اليه اصلي است: 
زيرساخت، خدمات و محتوا است. بر همين مبنا، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در اليه زيرساخت داراي 
وظيفه اساسي است. راه اندازي شبكه ملي اطالعات از 
حدود ۱۵ سال قبل در دستور كار دولت قرار داشت، 
ولي با آغاز دولت يازدهم اين مساله به طور جدي مورد 
توجه قرار گرفت و با توس��عه زيرساخت هاي كليدي 
در بخش هسته شبكه و گسترش پوشش دسترسي 
پهناي باند به ويژه دسترس��ي پهن باند سيار، زمينه 
ارايه خدمات اينترنتي متعدد به كاربران شكل گرفت. 
رش��د انواع خدمات به صورت بومي و داخلي در بستر 
فضاي مجازي و شكل گيري كس��ب و كارهاي نوين 
از دس��تاوردهاي مهم توسعه ش��بكه ملي اطالعات 
است كه امكان دسترسي مردم در سراسر كشور را به 
انواع خدمات الكترونيكي و در نتيجه كاهش شكاف 
ديجيتالي و مهم تراز آن، افزايش ميزان بهره وري در 
ارايه خدمات به مردم را فراهم مي كند. ش��بكه ملي 
اطالعات مي تواند دس��تاوردهاي مهمي براي كشور 
داشته باشد، اما از مهم ترين آن مي توان به ۷۰ درصد 
خودكفايي در توليد تجهيزات مورد نياز شبكه ثابت 
كش��ور، ۳۰ درصد خودكفاي��ي در توليد تجهيزات 
مورد نياز شبكه سيار كشور و ۱۰۰ درصد خودكفايي 
در توليد تجهيزات و س��امانه هاي امنيتي مورد نياز 
ش��بكه ملي اطالعات اش��اره كرد. بنابراين زماني كه 
شبكه ملي اطالعات به صورت كلي در كشور استقرار 
پيدا كند، تاثيرات ش��گرفي در اقتصاد كشور به وقوع 
مي پيوندد. رس��يدن به جايگاه اول منطقه در توسعه 
دولت الكترونيك، فناوري اطالعات و شاخص سهولت 
كس��ب و كار، س��هم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال 
از اقتصاد كش��ور، كس��ب ۱۰ درصدي از ارزش بازار 
بورس توسط ش��ركت هاي دانش بنيان، كاهش ۳۰ 
درصدي مراجعات مردمي به دس��تگاه هاي اجرايي، 
دسترسي ۱۰۰ درصدي خانوارها به اينترنت سيار با 
 سرعت ۱۰ مگابيت بر ثانيه و كسب سهم ۱۰ درصدي 
ظخرده فروشي الكترونيكي از جمله مهم ترين نتايج 
اس��تقرار كامل شبكه ملي اطالعات در اقتصاد كشور 
است. به گزارش ايرنا، مسووالن حوزه سياست گذاري 
و اجرايي شبكه ملي اطالعات بارها اعالم كرده اند كه 

شبكه اطالعات به معناي جدايي از اينترنت نيست. 

به فاصله چند ساعت پس از آنكه ايالن ماسك در 
تغيير موضعي اعالم كرد كه قبول بيت كوين براي 
خريد محصوالت اين شركت به دليل نگراني  هاي 
زيست محيطي متوقف شده است، دفتر خدمات 
مالي داخلي امريكا هم از آغاز رسيدگي به تخلفات 
صراف�ي باينن�س، بزرگ ترين صراف�ي ارزهاي 
ديجيتالي در جهان، به اتهام پولشويي و تخلفات 
مالياتي گسترده خبر داد و اين موضوع باعث افت 
۱۷ درصدي قيمت اين رمزارز شد. با وجود اين پس 
از رس�يدن بيت كوين به قيمت ۴۵ هزار دالر، بار 
ديگر اين ارز ديجيتالي تا ۵۰ هزار دالر صعود كرد.

 ايالن ماس��ك، مديرعامل خودروسازي تسال و دومين 
ثروتمند جه��ان، اعالم كرد كه به دليل تبعات زيس��ت 
محيطي بيت كوين، ش��ركت تحت مديريتش پذيرش 
اين   رمزارز را در قبال فروش خودرو متوقف كرده است؛ 
تصميمي كه قيمت هر بيت كوين را به زير ۵۰ هزار دالر 
رس��اند و وضعيت بازار   رمزارزها را قرمز كرد. ماسك كه 
تصميم را در قالب انتش��ار پيامي توئيتري اعالم كرده، 
دليل اصلي اتخاذ آن را افزايش سريع مصرف سوخت هاي 
فسيلي به ويژه زغال سنگ براي توليد برق مورد نياز براي 
استخراج بيت كوين عنوان كرده اس��ت. او همچنين با 
تاكيد بر آينده نويدبخش   رمزارزها نسبت به تبعات زيست 
محيطي استخراج آنها ابراز نگراني كرده است و خواستار 
تامين برق مورد نياز براي عرضه بيت كوين از منابع پايدار 

انرژي شده است. 

   پشت پرده بازي ايالن ماسك با رمزارزها
اگرچه ايالن ماس��ك علت به تعلي��ق درآوردن پذيرش 
 بيت كوي��ن را مصرف زي��اد انرژي براي اس��تخراج آن و 
نگراني هاي زيست محيطي عنوان كرد. اما تحليلگران 
معتقدند همين مس��اله كه اس��تخراج بيت كوين هاي 
جديدتر به محاسبات و مصرف انرژي بيشتري احتياج 
دارد باعث شده است كه ش��بكه  بيت كوين ايمن باشد. 
استخراج  بيت كوين سوم از  بيت كوين دوم انرژي بيشتري 
مي برد. استخراج  بيت كوين سوم با ثبت اطالعات همه 
مبادالت قبلي و مبادله جديد همراه اس��ت. اين فرايند 
باعث مي شود كه رفته رفته س��رعت استخراج كاهش 
پيدا كند. انرژي زياد صرف شده نيز به منظور ايمن سازي 
سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد. يكي از قسمت هاي 
مهم و شايد مهم ترين قسمت ايده اساسي پشت  بيت كوين 
نيز همين اس��ت. عرضه  بيت كوين رفت��ه رفته كاهش 
مي يابد و در نهايت تعداد بيت كوين هاي موجود در دنيا 
ثابت مي شود. كارشناسان ارزهاي ديجيتال معتقدند با 
ادامه فرايند استخراج  بيت كوين شبكه رفته رفته ايمن 
مي شود و نياز به مصرف انرژي كاهش مي يابد. از طرفي 
فرايند استخراج   دوج كوين نيز مانند  بيت كوين است و به 
انرژي زيادي احتياج دارد. اما ايالن ماسك از مردم پرسيد 
كه آيا بايد   دوج كوين را جايگزين  بيت كوين كند يا خير؟ 
اين تحليل ها مدعي هستند كه اظهارات ايالن ماسك در 
مورد تعليق استفاده از  بيت كوين به خاطر مسائل زيست 

محيطي رياكارانه اس��ت و علت اصلي بايد چيز ديگري 
باشد. آنها معتقدند برايند اقدامات ايالن ماسك، شركت 
خودرو س��ازي الكتريكي تس��ال و برنامه هاي موسس��ه 
SpaceX براي بردن توريس��ت به فضا ما را به س��مت 

انرژي هاي پايدار نبرده است.

   ترند قيمتي اهميتي به ايالن ماسك نمي دهد
انتقاد ايالن ماسك به  بيت كوين و تعليق پذيرش آن توسط 
تسال باعث ش��د رمزارز مورد اشاره افت قيمتي شديدي 
تجربه كند. بااين حال آمار نش��ان مي دهد  بيت كوين در 
حال بازيابي قيمت پيشين خود است. آن طور كه كوين 
تلگراف مي نويس��د،  بيت كوين كه تا ۴۵۶۰۰ دالر افت 
كرده بود اكن��ون با قيمت ب��االي ۵۱۰۰۰ دالر معامله 
مي شود و اين يعني توانسته بيش از نيمي از افت قيمت را 
جبران كند. با وجود اين، جنجال حول ديدگاه هاي اخير 
ايالن ماسك و افت قيمت  بيت كوين همچنان ادامه دارد. 
كارشناس كوين تلگراف با بيان سه دليل اعالم كرده كه 
اقدامات يك نفر نمي تواند تأثير اساسي روي  بيت كوين 
بگ��ذارد؛ صرف نظر از اينك��ه آن فرد چق��در آدم مهم و 
تأثيرگذاري باشد.  بيت كوين با وجود داشتن رقباي زياد در 
بازار ارز ديجيتال همچنان انتخاب اول بسياري از كاربران 
محسوب مي شود. بسياري از تحليلگران اعتقاد دارند كه 
هيچ يك از آلت كوين  ها نمي توانند »بيت كوين بودن را 
مثل  بيت كوين انجام دهن��د.« همچنين صرفا به خاطر 
تغيير ديدگاه يك سرمايه گذار برجسته درباره  بيت كوين 
و افت قيمت اين رمزارز، ماينرها به خروج از شبكه و نقد 
كردن پول شان ترغيب نمي شوند. حتي تغييرات قيمت 
نيز نش��ان مي دهد ديدگاه ها و جمالت ايالن ماس��ك 
نمي تواند ماهيت و توانايي هاي  بيت كوين را تغيير دهد. با 
وجود افت ناگهاني قيمت  بيت كوين پس از سخنان ايالن 
ماس��ك، واكنش اين رمزارز بيش ازپيش نشان مي دهد 
 بيت كوين بيش��تر از اينكه به انتقادات حساسيت نشان 
دهد، در برابر آنها مقاوم اس��ت. قيمت  بيت كوين تنها به 

مدت دو ساعت روند نزولي داشت؛ پس از اين بازه زماني، 
 بيت كوين مجددا روند صعودي گرفت.

   اما و اگرهاي مصرف انرژي  بيت كوين
وقتي جنجال تب و تاب رسانه اي انتقادات ايالن ماسك از 
مصرف انرژي  بيت كوين فروكش كند، مناظره گسترده تر 
درباره ميزان سازگاري  بيت كوين با محيط زيست ادامه 
پيدا خواهد كرد. اتهامات معمول در اكثر مواقع به عنوان 
ديدگاه هايي كوته فكرانه مورد بررس��ي قرار گرفته اند و 
مدرك محكمي براي اثبات آنها وجود ندارد. مايكل سيلر، 
مديرعامل مايكرواستراتژي )هولدر بزرگ بيت كوين(، 
در مصاحبه اي عمومي گف��ت ادعاهايي كه  بيت كوين 
را براي محيط زيس��ت بد مي دانند قبول ندارد. مايكل 
س��يلر تصميم تس��ال براي توقف پذيرش  بيت كوين را 
»غيرعادي« مي داند و مي گويد: »اين تصميم غيرعادي 
است چون انرژي اضافه اي در معامله  بيت كوين استفاده 
نمي شود.« سيلر مي گويد: »انرژي براي حفظ اين شبكه 
دارايي رمزنگاري شده استفاده مي شود و با درنظرگرفتن 
همه موارد، اثر خالص روي مصرف سوخت فسيلي در گذر 
زمان منفي خواهد بود.« همانطور كه سيف الدين آموس، 
نويسنده كتاب محبوب »استاندارد بيت كوين«، گاهي 
اوقات در كتابش مي نويسد، داشتن »اولويت زمان كم« 
به سرمايه گذاران  بيت كوين امكان مي دهد بفهمند رد 
كردن پول مشروع براي اهدافي نظير آثار زيست محيطي 
در نهايت به انرژي تلف شده بيشتر در پول هاي نامشروع 
جايگزين منتهي مي ش��ود. آموس در انتقاد به اسپيس 
ايكس، ديگر ش��ركت ايالن ماس��ك، گفته است: »اگر 
موش��ك ها و توليد باتري خود را ب��ه انرژي تجديدپذير 
بيشتري وابسته نكنيد مثل يك منافق بزرگ كم تجربه 
به نظر خواهيد رسيد«. آموس مي گويد: »دنيا بسيار بيشتر 
از آنكه به موش��ك ها و خودروهاي برقي شما كه با يارانه 
دولتي توليد شده است نياز داشته باشد، به پول مشروع 
نياز دارد.« همچنين بلومبرگ مي گويد وزارت دادگستري 

و سازمان خدمات درآمدهاي داخلي امريكا تحقيقات روي 
بايننس را شروع كرده اند. به نظر مي رسد اين تحقيقات 
فعال در مرحله محرمانه به سر مي برد. براساس گزارش هاي 
اخير وزارت دادگستري اياالت متحده و سازمان دولتي 
خدمات درآمدهاي داخلي )IRS(، تحقيقات خود را روي 
بايننس )Binance(، صرافي بزرگ رمزارز، آغاز كرده اند. 
تحقيقات روي بايننس تالشي واضح از سوي موسسه هاي 
دولتي امري��كا براي جلوگي��ري از معامالت غيرقانوني 
توسط س��اكنين اياالت متحده اس��ت. مقامات رسمي 
وزارت دادگستري امريكا و IRS در حال كسب اطالعات 
از افرادي نظير مش��تريان و كارمندان بايننس هستند 
كه با مدل كس��ب و كار اين شركت آشنايي دارند. به نظر 
مي رسد تحقيقات وزارت دادگستري و سازمان خدمات 
درآمدهاي داخلي امريكا بخش��ي از تالشي گسترده تر 
براي شناسايي امريكايي هايي است كه از رمزارزها براي 
معامالت غيرقانوني استفاده مي كنند. براساس گزارش 
اخير، تحقيقات روي بايننس فعال محرمانه است. جسيكا 
جانگ به نمايندگي از باينن��س مي گويد: »ما تعهدات 
قانوني مان را بسيار جدي مي گيريم و با نهادهاي تنظيم 
مقررات و نهادهاي قانوني به منظور همكاري با هم، تعامل 
برقرار مي كنيم«. جانگ مي گويد بايننس سخت تالش 
كرده است »برنامه انطباقي محكمي« تدوين كند تا جلوي 
پول شويي را بگيرد و فعاليت هاي مشكوك را شناسايي و 
به آنها رسيدگي كند. چانگ پنگ ژائو، مديرعامل بايننس، 
مي گويد اين صرافي با شماري از نهادهاي قانوني اياالت 
متحده همكاري كرده است تا با »بازيگران بد« مقابله كند 

و اين يعني احتماال خبري از تحقيقات نيست. 

   جوالن  ميم كوين ها در بازار
در حالي كه قيمت  بيت كوين زير ۵۷,۰۰۰ دالر در حال 
تثبيت اس��ت و اتريوم در مح��دوده ۴,۰۰۰ دالر معامله 
مي شود، دوج كوين و بس��ياري از ميم كوين ها )ار زهاي 
ديجيتالي كه از يك شوخي آغاز شده است( با جهش هاي 
چند ده درصدي همراه شدند. همزمان با احياي آهسته 
قيمت  بيت كوين و رسيدن آن به ۵۷,۰۰۰ دالر، بسياري 
از معامله گران به واسطه س��رمايه گذاري در برخي ميم 
كوين ها ثروت خوبي به دس��ت آورده ان��د. در اين ميان، 
برخي پروژه هاي قوي هم موفق شدند رشد هاي دو رقمي 
ثبت كنند. در روزهاي گذشته، ارزهاي ديجيتال كه به 
تقليد از   دوج كوين ايجاد شده اند، پا جاي پاي   دوج كوين 
گذاشتند و س��روصداي زيادي در شبكه هاي اجتماعي 
به پا كردند. رش��د ۲۰,۰۰۰ درص��دي   دوج كوين باعث 
شده است كه بسياري از س��رمايه گذاران شوكه شوند. 
در اين ميان از ماكسيماليست هاي  بيت كوين گرفته تا 
معامله گران س��هام هاج و واج به رشد ارز ديجيتالي نگاه 
مي كنند كه در ابتدا به عنوان يك ش��وخي ساخته شده 
بود. قيم��ت   دوج كوين پس از ثب��ت اوج تاريخي ۰.۷۴ 
دالري، هفته گذشته اصالحي ۴۰ درصدي را تجربه كرد. 
در اين ميان، توكن هايي با نمادهايي از نژادهاي مختلف 
سگ، موفق شدند كه س��ودهاي بسيار زيادي به جيب 

سرمايه گذاران شان روانه كنند.

دنياي فناورياخبار
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 كارمندان دولتي امريكا 
از دانلود تيك تاك منع شدند

براساس اليحه اي كه يكي از كميته هاي زيرمجموعه 
سناي امريكا تصويب كرده است، كارمندان دولت از 
دانلود اپ چيني تيك تاك روي دستگاه هاي دولتي 
منع شده اند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، كميته 
س��ناي امريكا در امور امنيت داخل��ي و امور دولتي 
اليحه اي را تصويب كرده كه طبق آن كارمندان دولت 
فدرال اجازه دانلود اپ تيك تاك روي دس��تگاه هاي 
دولتي را ندارند. البته سناي امريكا در آگوست ۲۰۲۰ 
ميالدي اقدامات مشابهي را تأييد كرده بود. كن باك 
نماينده مجلس امريكا نيز اليحه مشابهي را به دولت 
ارايه ك��رده بود. اين اپ اش��تراك گذاري ويدئو ميان 
نوجوان��ان محبوبيت زيادي دارد ام��ا در اين اواخر به 
دليل نگراني هايي درباره مالك چيني آن )ش��ركت 
بايت دنس( تحت بررسي هاي دقيق قرار گرفته است. 
جاش هاولي سناتور امريكايي از اين اليحه پشتيباني 
مي كند. او در بيانيه اي در اين باره مي گويد: اين نبايد 
يك موضوع حزبي باش��د و من بسيار خوشحالم كه 
همكارانم در سنا در خصوص برنامه پنهان چين براي 
جمع آوري اطالعات همراه يكديگر اقدام كرده اند. پيش 
از اين و در دولت دونالد ترامپ، تيك تاك به دليل اتهام 
جمع آوري اطالعات كاربران امريكايي، با چالش هاي 
متعدد و تهديد به قطع س��رويس در اين كشور روبرو 
شده بود. حتي طبق اخبار قرار بود سرويس هاي تيك 
تاك در امريكا به مايكروسافت و اوركل فروخته شود اما 
با پايان رياست جمهوري ترامپ، اين امر پيگيري نشد. 

دوخبرمنفيازصرافيبايننسوتسال،باعثسقوطسنگينقيمترمزارزهاشد

سقوطآزادبيتكوين

اجراي آيين نامه حمايت از توليدكنندگان تجهيزات ICT  متوقف شد
  دبير كميس��يون بومي س��ازي تجهيزات شبكه ملي 
اطالعات ب��ا انتق��اد از عملك��رد وزارت ارتباطات در 
حمايت از بومي س��ازي تجهيزات ICT گفت: اجراي 
آيين نامه حمايت از صاحبان صنايع و مهارت هاي اين 
حوزه متوقف شد. محمدامين احمدلو در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، با اشاره به پيگيري وضعيت بومي سازي 
تجهيزات حوزه ICT در مركز ملي فضاي مجازي گفت: 
كميسيون بومي سازي تجهيزات شبكه ملي اطالعات 
در مركز ملي فضاي مجازي با هدف بررس��ي وضعيت 
توليد ملي و بومي س��ازي محصوالت ICT تش��كيل 
شده است..وي با اش��اره به پروژه شبكه ملي اطالعات 
به عنوان يك ابر پروژه در كشور كه بيش از يك دهه از 
عمر آن مي گذرد و بيش از چند ده هزار ميليارد تومان 
براي آن هزينه شده اس��ت، افزود: اگر در خصوص اين 

پروژه برنامه ريزي دقيقي صورت مي گرفت، هم اكنون 
بازار تجهيزات مورد مصرف آن به سمت توليد داخلي 
مي رفت و مي توانستيم در اين حوزه شركت هاي بزرگ و 
توليدكنندگان پرقدرتي در كشور داشته باشيم. احمدلو 
ادامه داد: كما اينكه مشابه اين فضا را در بخش نيروگاهي 
كشور داشتيم و از طريق پروژه هاي كالني كه با اعتماد 
به توليدكنندگان داخل تعريف ش��د، موفق به ايجاد 
شركت هاي بزرگ در بخش نيروگاهي شديم كه بخش 
بزرگي از نيازمندي هاي كشور ما را در حوزه نيروگاهي 
برطرف مي كند. اما متأسفانه ما چنين سياستي را در 
حوزه ICT دنبال نكرديم. دبير كميسيون بومي سازي 
تجهيزات ش��بكه ملي اطالعات در مركز ملي فضاي 
مجازي، با بيان اينكه اصلي ترين اب��زاري كه در حوزه 
 ICT حمايت از توليد داخل و بومي س��ازي تجهيزات

وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ كميس��يون تنظيم 
مقررات ارتباطات است، افزود: اين مصوبه تحت عنوان 
»ايين نامه اجرايي حمايت از صاحبان صنايع و منابع و 
مهارت هاي ICT در داخل كشور « در سال ۹۲ تدوين 
شد اما حدود دو سالي است كه توسط وزارت ارتباطات 
كنار گذاشته شده و اجراي آن پيگيري نمي شود. وي 
گفت: متولي اجراي اين مصوبه سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي است كه به نهاد اجازه مي دهد از طريق 
كميته اي كه اعضاي آن در مصوبه مشخص شده است، 
اپراتورها و ش��ركت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات 
را ب��راي حمايت از توليد داخ��ل ارزيابي كند. احمدلو 
ادامه داد: اين ارزيابي از اين جهت صورت مي گيرد كه 
مشخص مي شوند اين شركت ها به چه ميزان از توليد 
داخل استفاده مي كنند و نيازمندي هاي تجهيزات خود 

را طبق اين مصوبه بايد اعالم كنند. اما متأسفانه اجراي 
اين مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، 
دنبال نمي شود. اين موضوع ضربه جدي به بومي سازي 
اين حوزه مي زند. دبير كميسيون بومي سازي تجهيزات 
ش��بكه ملي اطالعات در مركز مل��ي فضاي مجازي، 
گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجراي اين ايين 
نامه، اجراي قانون حداكثر توان داخلي است و قانون 
جامع تري محسوب مي شود و به همين دليل وزارت 
ارتباطات ديگر تكليفي در اين حوزه ندارد. اما مساله 
اصلي اين است كه هيچ تناقضي در خصوص اين مصوبه 
بخشي و آن قانون كالن وجود ندارد. وي ادامه داد: در 
اين زمينه حتي سازمان بازرسي كل كشور نيز نسبت 
به اين موضوع نامه نگاري هايي با وزارت ارتباطات انجام 

داده است تا اين مصوبه به نوعي احيا شود.

Tri-Cone Bits مشخصات مناقصه :  خريدمته های حفاری سه کاجی     

    ارزيابی کيفی مناقصه گران :

   نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

   تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(:

آگهی مناقصه دو مرحله ای 
)  به صورت نيمه فشرده(

مبلغ برآورد )يورو(شماره ثبت در پايگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

9822014-22-48 شرکت ملی حفاری ايران
PFP/AZD/99/00338628۰8۷68۴,۰28

دريافت اسناد

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

اهواز-بلوار پاسداران-باالتر از ميدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ايران-ساختمان عملياتی-طبقه سوم سالن 3۱6 تدارکات خارجی پروژه های حفاری. محل دريافت
تلفن: ۰6۱3۴۱۴6822

نحوه دريافت
۱- ارائه فيش واريزی به مبلغ ۱9۰۰۰۰ ريال به حساب سيبا شماره ۴۰۰۱۱۴۰۰۴۰2۰۴9۱ )شماره شبا IR۵2۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰2۰۴9۱(نزد بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ايران
2-درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دريافت اسناد مناقصه

تحويل اسناد
۱۴ روز پس از آخرين روز دريافت استعالمهای ارزيابی کيفی آخرين مهلت

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول پارت B – اتاق ۱۰۷- دبيرخانه محل تحويل
کميسيون مناقصات- شماره تماس ۰6۱3۴۱۴8۵69 – ۰6۱3۴۱۴8۵8۰ 

مبلغ 2388۰ يورومبلغ تضمين 

انواع تضامين قابل قبول
  ضمانتنامه بانکی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی 

3-اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰63۷663)شماره شبا IR3۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰63۷6636(  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده شرکت ملی حفاری ايران

9۰ روز ) و برای يک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد.(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

    بر اساس کسب حداقل امتياز )۵۰( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود، انجام می گردد. روش ارزيابی

شركت ملي نفت ايران شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

نوبت اول
شناسه آگهی:۱۱3392۱

تذکر: با توجه به بخشنامه شماره 98/66۵/۱۱38 مورخ 98/۴/3 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگيری سامانه تدارکات الترونيکی دولت ) ستاد( ثبت نام کليه 
متقاضيان حضور در مناقصات , مزايدات شرکت ملی حفاری ايران در پايگاه setadiran.ir ميباشد.
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آگهی مناقصه
    سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان )آرامستان باغ رضوان( در نظر دارد پروژه های زير را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

سازمان آرامستان هایشهرداری اصفهان
 شهرداری اصفهان

تذكرات:
- شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدي به حساب سپرده شماره )۷۰۰2۱9392۱( نزد بانك 

شهر بنام سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان )آرامستان باغ رضوان( واريز نمايند.
- متقاضيان شركت در مناقصه مي بايستي داراي سوابق كاري مرتبط و مناسب با موضوع مناقصه وتوان مالي جهت انجام خدمات فوق را داشته باشند. 

- شركت كنندگان از تاريخ نشر اين آگهي تا پايان ساعت اداری )۱3:2۰( مورخ ۱۴۰۰/۰3/۰6  همه روزه بجز روزهاي تعطيل به امور قراردادهای سازمان )اتاق 2۰( 
واقع در ساختمان اداری آرامستان باغ رضوان در كيلومتر ۵ جاده اصفهان – نايين مراجعه  و نسبت به تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند. 

- آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه سازمان )اتاق ۱۰( واقع در ساختمان اداري آرامستان باغ رضوان در كيلومتر ۵ جاده اصفهان – نايين، پايان 
ساعت اداري )۱3:2۰( روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰3/۰6 مي باشد.

- تاريخ بازگشايی پاکت های مناقصه ۱۴۰۰/۰3/۱۰ می باشد.
- سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

- جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي )www.isfahanold.ir/farakhan( مراجعه گردد.

سپرده شرکت درمناقصه )ريال(مدت انجام کارنوبتشرح مناقصهشماره مناقصه

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ رياليکسال شمسیاولعمليات خدمات پس از دفن۱۴۰۰/۱

آماده سازی قبور سنتی – ۱۴۰۰/2
۴۱۱/۰۰۰/۰۰۰ رياليکسال شمسیاولخاکبرداری- لحدگذاری

عمليات حفاري و ساخت قبور ۱۴۰۰/3
۱83/۷۵۰/۰۰۰ ريال۴ ماه شمسیاولدو طبقه واقع در قطعه 8 

عمليات خريد، حمل و نصب ۱۴۰۰/۴
6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال۴ ماه شمسیاولقبور پيش ساخته بتنی قطعه ۷۷

بهره برداري از كيف پول جيرينگ 
در فروشگاه هاي افق كوروش

قرارداد همكاري بين ش��ركت  جيرينگ )زيرمجموعه 
همراه اول( و فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش با هدف 
توسعه خدمات كيف پول الكترونيك منعقد و نخستين 
س��رويس پرداخت بدون تماس در ش��عبه باهنر تهران 
مورد بهره برداري قرار گرفت. حميد بهروزي، قائم مقام 
همراه اول: پتانسيل موجود در شركت هاي زيرمجموعه 
همراه اول، زمينه س��رويس دهي متنوع و هدفمندتر از 
قبيل س��رويس مكان محور در آينده و براساس افزايش 
سطح تعامالت با افق كوروش را به ارمغان مي آورد. حسام 
حبيب اهلل، مديرعامل جيرينگ: توسعه بستر پرداخت هاي 
موبايلي راهكاري براي ايمن سازي جامعه فرضا در مواجهه 
با پديده كرونا و حفظ چارچوب هاي ايمني و سالمتي است 
كه در نهايت كاهش هزينه ها و خسارات را به دنبال دارد. 
حسين صبوري، قائم مقام فروشگاه هاي زنجيره اي افق 
كوروش: به دنبال جايگزين سازي شيوه هاي نوين پرداخت 
با هدف ارتقاي س��طح زندگي مردم بوده و خرس��نديم 
كه براي س��رويس كيف پول الكتروني��ك، در خدمت 

پيشروترين شركت هاي مخابراتي هستيم.

برگزاري بيست و نهمين 
 كنفرانس مهندسي برق ايران 

با مشاركت و حمايت همراه اول
مركز تحقيق وتوسعه همراه اول در راستاي مشاركت در 
توسعه دانش فني اكوسيستم علمي و دانشگاهي كشور و 
با هدف استفاده از ظرفيت دانش و فناوري، از اين كنفرانس 

مهندسي برق ايران حمايت مي كند. 
اين كنفرانس از ۲۷ تا ۳۰ ارديبهشت به صورت مجازي 
و نيمه حضوري در دانش��گاه صنعتي اميركبير برگزار 
مي شود.  همراه اول با برگزاري دو سخنراني با موضوعات 
»۶G networks ۵G: Road to Beyond« و 
»۵G promises for IoT«، دو ميزگرد با محوريت 
»بومي س��ازي صنعت ICT )دستاوردهاي اپراتورهاي 
موباي��ل( « و »ارايه س��رويس هاي نوي��ن ديجيتال و 
هوشمند همراه اول« و پنج كارگاه با عناوين »نسل پنجم 
شبكه هاي ارتباطي: از معماري تا جنبه هاي تجاري«، 
»تحوالت گسترده در شبكه راديويي ۵G: فراتر از نسخه 
۳GPP ۱۵«، »بالكچي��ن و قراردادهاي هوش��مند«، 
»چالش هاي يكپارچه س��ازي اينترن��ت همه چيز« و 
»طراحي و توسعه اكوسيس��تم نوعي اينترنت اشياء و 
ملزومات پياده سازي آن« در اين كنفرانس حضور دارد.  
عالقه مندان مي توانند براي كس��ب اطالعات بيشتر به 

https: //iceeconf.ir/Home مراجعه كنند.



تعادل | فرشته فريادرس |
اس��فندماه ۹۸ اقتصاد ايران درگير يك شوك بزرگ شد؛ 
شوك ناشي از بروز بيماري »كرونا ويروس«. ويروسي كه 
حمله ور شد به كسب وكارها وبا آمدنش روزهاي تلخي را در 
تقويم اقتصاد ايران رقم زد و رونق را از بازارها گرفت. كسب 
وكارهايي كه به روال سابق هرساله چشمشان به دخل ماه 
پاياني آخرسال كاريشان بود، اما دوسالي است كه از همان هم 
بي نصيب مانده اند. اما اين روزهاي كرونايي به سال ۹۸ ختم 
نشد وسال ۹۹ وبا آغاز ۱۴۰۰تبعاتش نمود بيشتري پيدا 
كرد. سطح درآمدها پايين آمد، تقاضا براي خريد به شدت 
كاهش يافت، اما هزينه ها افزايشي شد. هر روز كه مي گذشت 
آمار مرگ و ميرها صعودي و كره كره مغازه ها پايين كشيده 
مي شد.رنج مرگ آدم ها يك طرف، قصه تلخ تعطيلي كسب 
وكارها س��وي ديگر. داده هاي اقتص��ادي و نمودارها هم 
وضعيت خوبي را از اقتصادبه نمايش نمي گذاشتند. حمله 
اين ويروس منحوس آنقدر حجيم و بزرگ بود كه قدرت هاي 
بزرگ اقتصادي نيز در مواجهه با آن ناتوان ماندند. اما وضعيت 
ايران متفاوت تر به نظر مي رس��د؛ اقتصاد تك محصولي و 
محصور در حلقه تحريم ها، حال گرفتار پاندمي كرونا هم 
شده بود. حمله ويروسي كه خسارتش به صاحبان مشاغل 
با تعطيلي يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد صنفي طي ۲۶ روز 
تعطيلي فروردين و ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل ۱3۰هزار 

ميليارد تومان برآورد مي شود. 

  حمله پاندمي به كسب وكارها 
سال ۲۰۲۰ دنيا را متحير كرد؛ آمد، ماند و بحران ساز شد؛ 
ابربحراني كه از همه مرزها رد شد و ۲۰۲۱ را هم در نورديد. 
كسي جلودارش نبود. گس��تره آسيب رساني اش آنقدر 
وسيع و بحران ساز است كه تخمين زدن آسيب هايش به 
اقتصاد جوامع هم كار آساني نيست. شوك ناشي از بيماري 
كوويد۱۹ همه معادالت جهاني را بهم ريخت. اما محققان 
دست به كار شدند تا اينكه تالش ها نتيجه داد؛ واكسنش 
كشف شد؛ آنهم پس از ماه ها انتظار وجان باختن هزاران 
نفر. خيلي از كشورها براي توقف اين هيوالي دهشتناك 
آستين هايشان را باال زدند و موفق شدند به مهار بيماري. 
اما داس��تان غم انگيز اينجاس��ت؛ »ايران«. جايي كه به 
گفته متولي بهداشتش همه دنيا از مديريت و كنترل اين 
بيماري مخوف از سوي مسووالن ما در حيرتند؛ غافل از 
اينكه ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم.رفتارهاي پوپوليستي، 
دعواهاي پينگ پنگي كه فقط ضربات محكم تري را به 
اقتصاد بيمار كشور و صاحبان مشاغل گرفتار در مصائب 
هزار گونه وارد كرد.  اما نگراني ها درباره شيوع اين ويروس 
هولناك در كشور، سياست گذاران و دولتمردان را بر سر 
دو راهي تعطيلي كسب وكارها يا تداوم فعاليت آنها قرار 
داد؛ برخي معتقد بودند به منظور ش��يوع ويروس كرونا 
وجلوگيري از تلفات انساني بايد تا جايي كه امكان دارد 
اجازه فعاليت از كسب وكارها گرفته شود. در مقابل برخي 
ديگر مي گفتند از آنجايي كه اقتصاد كشور عالوه بر مساله 
كرونا با تحريم ها نيز درگير است ؛ تعطيلي ادامه دار بنگاه ها 
وصنوف اثر سوء بيشتري خواهد داشت و اقتصاد تحريم 
ش��ده ايران تاب آوري الزم براي تعطيلي هاي بيشتر را 
ندارد و اگر روند تعطيلي ه��ا ادامه پيدا كند، بحران هاي 
جديد اجتماعي واقتصادي بروز خواهد كرد.  دولتمردان 
با نگاه به اين دوديدگاه، در س��ال ۹۹ رويكرد ميانه اي را 
دنبال كردند و راي به بازگشايي گام به گام فعاليت هاي 
اقتصادي دادند. اما با ورود به سال ۱۴۰۰ ورق برگشت و 
آمار مرگ هاي كرونايي از مرز ۵۰۰ نفر هم عبور كرد. اوضاع 
وخيم تر از هر زمان ديگري گزارش مي ش��د. رنگ بندي 
كرونايي ش��هرها ديگر رنگ هشدار يعني قرمز را هم رد 
كرد. همين باعث ش��د تا دولتمردان تصميم بگيرند كه 
يك بار ديگر سفت و سخت جلوي فعاليت كسبه و بازاريان 
را بگيرند. دامنه محدوديت ها و تعطيلي ها گسترده تر شد. 
بساط كار خيلي ها برچيده شد. صاحبان برخي مشاغل 
هم عطاي شغلشان را به لقايش بخشيدند وبا حرفه شان 
خداحافظي كردند.  ضربه محكم تر اما فروردين ۱۴۰۰ بر 
كسب وكارها فرود آمد. ماهي كه نقشه جغرافيايي كرونا 
در كش��ور تيره  وتار شد و به رنگ سياه درآمد. كره كره ها 
پايين آمد و غصه يي كه بر دل خيلي از صاحبان مشاغل 
نشست اما كاري از دست كسي بر نمي آمد. پاتك كرونا به 
كسب وكارها، خيلي ها را بيكار وخانه نشين كرد و خسارت 
چند هزار ميليارديش به صاحبان مشاغل فروردين سياه 
را در تقويم اقتصاد ايران رقم زد. صاحبان مش��اغلي كه 
اين روزها ديگر نمي دانند صدايشان را بايد به گوش چه 
كسي برسانند. نه از تسهيالت خبري هست و نه از جبران 
خسارت. هرچه هست سياهه اي است از بدهي وگرفتاري. 

  صاحبان مشاغل چه گفتند؟ 
در اين ميان مصوبه اي بود كه بدون درنظرگرفتن تبعاتي كه 
داشت؛ راي به تعطيلي بيش از۷۰درصد واحدهاي صنفي 
داد. تخلف هم مس��اوي بود با پلمب! كسبه اي كه مقصر 
اين وضع نبودند اما قربانيان بزرگ اين پاندمي به شمار 
مي رفتند. وقتي با آنهابه گفت وگو نشستيم تا شايد كسي 
صدايشان را بشنود؛ گله مند بودند از متوليان امر كه دود 
بي برنامگي شان به چشم آنها رفته است. مغازه هايي كه نه 
خبر از فروشنده بود و نه خريدار و تنها شماره تماسي بود 
كه بر روي كره كره هايشان، حك شده بود براي برقراري 
تماس.از فروش��نده، خياط و آرايشگر گرفته تا تاالردار و 
رستوران دار و ديگر مشاغل، همه ناراضي از وضع موجود. 
وقتي از چالش هايشان مي پرسم در اين دوران؛ با لحني 
سرشار از يك بعض سنگين فرو خورده مي گويند: تعطيل 
مي كنند بدون اينكه از صورت بدهي امان، قرض و وام يا 
چك هايمان خبري داشته باشند. برخي از كسبه هم با 
حالتي انگار به ستوه آمده از اين شرايط، تن صدايشان را 
باال برده و مي گفتند:  »تحريم كم بود، كرونا هم مثل بختك 
آوار شد برسرمان.« اما حرفشان اين بود: »مسووالن درك 
درستي از مشكالت ما ندارند؛ حتي اين روزها كه مي توانند 
با توليد يا واردات واكسن كرونا، جلوي مرگ وميرها و ضرر 
و زيان ميلياردي به كسب وكارها را بگيرند، ساده ترين راه 
يعني تعطيلي مشاغل را انتخاب كرده اند.«  برخي هم بودند 
كه با ابراز تاسف از اينكه كسي از درد آنها خبر ندارد، عنوان 
كردند: همين آقاياني كه در ستاد كرونا تصميم مي گيرند 
تا ما تعطيل باشيم؛ آيا به اينكه ما چگونه بايد هزينه هاي 
جاريمان مثل اجاره ماهانه، بيمه، ماليات و ده ها مورد ديگر 
را تامين كنيم، فكري كرده اند؟ همه حرف آنها اين بود: 
»دولت اگر مي خواهد كرونا را با تعطيلي كسب وكارها، 
مديريت كند، بايد به قكر جبران خس��ارت هاي وارده به 
آنها هم باشد.«  آنها كه اين روزها معترض به وضع موجود 
هستند، به قول خودشان تنها به فكر درآمد يا كسب سود 
نيستند، بلكه اين فشارهاي اقتصادي، چك ، بيمه، ماليات 
و... است كه امانشان را بريده.   اين تنها يك روايت كوتاهي 
بود از آنچه بر كس��ب وكاره��ا در دوران پاندمي در ايران 
مي گذرد. چه بسياري از صنوف و بنگاه هاي كوچك كه به 
دليل تعطيلي هاي اخير و محدوديت تردد با ركود مواجه اند 
وحتي توان پرداخت اجاره بها يا پاس كردن چك هايشان را 

هم ندارند. صنايع و واحدهاي صنفي كوچك كه در دوران 
شيوع كرونا و تحريم ها با مشكالت ارزي، تامين مواد اوليه، 
رشد قيمت مواد اوليه، مشكالت مالياتي، تسويه چك و 
پرداخت اجاره بها دست و پنجه نرم مي كنند، راهي هم 
براي برون رفت از اين وضعيت برايش��ان ترسيم نشده و 
چاره اي ندارند جز انتظار براي پايان پاندمي! اين در حالي 
اس��ت كه بنابر آمارها3 هزار نوع رسته صنفي در كشور 
وجود دارد؛ يعني بسياري از مواد اوليه كارخانجات، صنايع، 
پااليشگاه ها، ش��ركت ها و ادارات از طريق اصناف توزيع 
مي شود. اين نش��ان مي دهد كه اصناف در كليه زنجيره 
توليد و خدمات تاثيرگذاري دارند. بنابراين با توجه به نقش 
اصناف در تامين نيازهاي واحدهاي مختلف، وقتي از تاثير 
تعطيلي و كرونا بر اصناف صحبت مي كنيم، بايد تاثير آن 
بر كل اقتصاد را مدنظر داش��ته باشيم.تعطيلي هايي كه 
منجر مي شود تا تقاضا براي توليد كاهش يابد.حال اگر 
اين وضعيت استمرار پيدا كند، ديگر خسارت محدود به 
يك بخش اقتصادي نيست، بلكه به كل زنجيره اقتصادي 

آسيب مي زند. 

  جزييات خسارت كوويد ۱۹ به كسب وكارها
اما ببينيم ميزان خسارت ناشي از حمله ويروسي به صاحبان 
مشاغل د دوران پاندمي چقدر تخمين زده مي شود. آنطور 
كه دبيركل اتاق اصناف ايران مي گويد: تجربه آماري آذرماه 
۹۹ نشان مي دهد كه در ۱۵ روز تعطيلي كه شرايط تقريبا 
مشابهي با امروز داشتيم، طبق آمار بانك مركزي ۵۰ هزار 
ميليارد توم��ان ميزان فروش اصناف كاه��ش پيدا كرده 
است. البته اين كاهش درآمد به معناي اين نيست كه ۱۰۰ 
درصد آن زيان است. بخشي ارزش خود كاال و بخشي سود 
احتمالي است كه با از دست رفتن آن ضرر ايجاد مي شود. 
به گفته مجتبايي اگر بر اساس همان تجربه آذرماه محاسبه 
كنيم، براي ۱۰ روز تعطيالت دس��ت كم 33 هزار ميليارد 
تومان كاهش درآم��د و فرصت فروش اصناف خواهد بود. 
يك تورم حداقل 3۶ درصدي نيز وجود داشت كه در برخي 
از گروه ه��اي كااليي تا بيش از ۶۸ درصد هم رس��يد. اگر 
ميزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد در نظر بگيريم، 
مي توانيم براي هر ده روز تعطيلي اصناف در س��ال ۱۴۰۰ 
پيش بيني كنيم كه حداقل ۵۰هزار ميليارد تومان كاهش 
فرصت فروش براي اصناف به وجود مي آيد كه بخشي از آن 

خسارت مستقيم و بخش��ي عدم فروش كاال و خسارت به 
زنجيره هاي بعدي از جمله عدم پاس كردن چك ها است.

همچنين براساس آمارها، طي ۹ ماهه از اول اسفند ۹۸ تا 
پايان آبان ۹۹ بيش از ۲۵۰ هزار ميلي��ارد تومان درآمد از 
دست رفته در كس��ب وكارها داشتيم. وقتي واحد صنفي 
كاهش درآمد داشته باشد يعني نتوانسته چك هاي خود را 
پاس كند و بدهي خود را به واحد توليدي بدهد. اين امر به 

معناي خسارت بر چرخه اقتصادي از توليد تا توزيع است.
بنابرآمار اعالمي محمدباقر مجتبايي ب��ه »تعادل«، يك 
ميليون و ۸۰۰ ه��زار واحد صنفي در ايام ۲۶ روز تعطيلي 
فروردين و ارديبهشت ۱۴۰۰ تعطيل بودند، كه ميزان آسيب 
وارده به صنوف در اين بازه زماني، حدود ۱3۰ هزار ميليارد 
تومان كاهش فروش در اصناف بوده اس��ت. او در خصوص 
اينكه كدام صنوف بيشتر در معرض ورشكستگي يا تعطيلي 
قرار گرفتند، مي گويد: تاالرداران جزو متضررترين صنوف 
هستند كه طي ۱۵ ماه كرونايي كمتر از يك ماه و به صورت 
محدود اجازه فعاليت داشتند و عمال 3۸۰۰ واحدصنفي 
تاالردار خس��ارت ۱۰۰ درصدي از كرونا ديده اند. اماوقتي 
از او در مورد تعداد چك هاي برگش��تي در دوران پاندمي 
مي پرسم، اينطور مي گويد: طي اين ۲۶ روز تعطيلي در دو 
ماه فروردين و ارديبهشت، صنوف با حداقل ۵۰۰ هزار فقره 
چك برگشتي روبرو خواهند شد. اما بنابر آمار اعالمي او، طي 
آذرماه سال ۹۹ كه ۱۵ روز آن اكثر شهرها با وضعيت قرمز 
روبه رو بودند و حدود ۷۰ درصد اصناف تعطيل بودند، فقط 
تعداد ۸۹3 هزار فقره در آذرماه برگشت خورد كه اكثر چك ها 
مربوط به اصناف بود، آن هم با ارزش ۲3 هزار ميليارد تومان. 
دبيركل اتاق اصناف ايران در مورد اينكه چه تعدادافراد شاغل 
در دوران پاندمي بيكار شدند، نيز بيان مي كند: پيش بيني 
مي كنيم حداقل ۴۵۰ هزار شاغل در صنوف طي اين ۱۵ ماه 
شغل خود را از دست داده باشند؛ البته اين به معني تعطيلي 
۴۵۰ هزار واحد صنفي نيس��ت بلكه از دست دادن شغل 
۴۵۰ هزار شاغل اصناف در صنوف مورد نظر است. با همه 
اينها چند روزي است كه محدوديت فعاليت برخي از مشاغل 
برداشته شده، اما هنوز مشاغلي هستند كه در اين روزهاي 
سياه كرونايي همچنان با تابلوي ايست دولتمردان، اجازه 
فعاليت ندارند و بالتكليفند. اما  اي كاش متوليان امر براي حل 
مشكالت واحدهاي صنفي و توليدي در اين دوران پاندمي 

تدبير بيشتري به خرج مي دادند تا نان خيلي ها آجر نشود.
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تجارت ۱۰ ميليارد دالري
با سوييس با اجراي برجام

ايرنا | رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و سوييس 
با بيان اينكه پس از احياي برجام دو كشور ظرفيت 
بالقوه ۱۰ ميليارد دالري براي تجارت دارند، گفت: 
در حال آماده سازي هيات هاي تجاري براي برقراري 
روابط بازرگاني مجدد با س��وييس بوده و آمادگي 
پذيرش تجار اين كشور در ايران را نيز داريم. »شريف 
نظام مافي« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
با بيان اينكه ايران و س��وييس در دهه هاي گذشته 
ارتباط خوبي را با يكديگر داش��تند، اظهار داشت: 
سابقه تاريخي دو كشور نشان از همكاري دو طرفه 
دارد و حت��ي در زم��ان دفاع مقدس نيز س��وييس 
از جمله كش��ورهايي بود كه به اي��ران كمك هاي 
بس��ياري كرد.وي با بيان اينك��ه كمك و همكاري 
ايران و س��وييس اتفاقات خوبي را رقم خواهد زد، 
تصريح كرد: اجراي برجام با به ثمر نشستن مذاكرات 
وين، گس��ترش صادرات به س��وييس را به دنبال 
خواهد داشت.رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
سوييس خاطرنشان كرد: اين كشور براي تجارت در 
نقطه مقابل ايران قرار دارد به اين معنا كه محصوالت 
صادراتي ايران از جمله گاز و م��واد اوليه مورد نياز 
س��وييس اس��ت و كاالهاي صادراتي اين كشور از 
جمله محصوالت سالمت و كشاورزي، نياز ما را تامين 
مي كند. به گفته وي، ايران و سوييس زمينه همكاري 
در تجارت كاال و خدمات دارند كه در صورت اجراي 
برجام مي توان به سرعت به آن دست يافت زيرا فراهم 
شدن شرايط فروش و ارسال مستقيم گاز طبيعي 
تحول عظيمي در روابط اقتصادي براي دو كش��ور 
به همراه دارد. نظام مافي با بيان اينكه لغو تحريم ها 
حجم تجارت با سوييس را چند برابر مي كند، تاكيد 
كرد: در اين صورت مي توانيم با پول هاي بلوكه شده 
صنايع مورد نياز كشور را وارد كرده و تكنولوژي هاي 
فعل��ي را نوآوري كنيم تا نقاط ضع��ف در توليدات 
بر طرف ش��ود. وي با اش��اره به اينكه غالت يكي از 
مهم ترين محصوالت وارداتي از س��وييس اس��ت، 
گفت: بسياري از شركت هاي صادركننده غالت با 
مركزيت سوييس با ايران تجارت مي كنند زيرا دفاتر 
صادراتي آنها در كشور قرار دارد. به گفته نظام مافي، 
تجار در صنف هاي مختلف ب��ه افزايش تجارت دو 
كشور با عادي سازي عملكرد بانكي و لغو تحريم ها 

اميدوار هستند.

يك پيشنهاد براي توسعه صادرات
دبيركل اتاق اصن��اف ايران با بيان اينكه۹۸ درصد 
بنگاه هاي ايران در بخ��ش توليد، توزيع و خدمات 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط يا SMEها هستند، 
تاكيد كرد كه كه بزرگ ترين مش��كل اين بنگاه ها 
براي توسعه صادرات و حضور در بازارهاي صادراتي، 
جمع آوري اطالعات بازار و نيز تحقيقات بازار است.

به گزارش اتاق اصناف ايران، محمدباقر مجتبايي 
در نشست هم انديشي برنامه هاي توسعه صادرات 
كشور، ضمن اشاره به نقش مهم تامين مواد اوليه در 
جهت تقويت توليد، كاهش واردات كاال و جلوگيري 
از قاچاق كاال گفت: اگر بخواهيم توليد و توس��عه 
پايدارصادرات داشته باشيم مي بايست مشكل تامين 
مواد اوليه به طور مستمر و بي ثباتي نرخ ها رفع شود تا 
بتوانيم قيمت ها را مديريت كنيم. مجتبايي با اشاره 
به هزينه هاي باالي تحقيقات ب��ازار و عدم امكان 
پرداخت اين هزينه ها اظهار كرد: اين مساله باعث 
شده كه بنگاه هاي كوچك و متوسط امكان پرداخت 
هزينه هاي سنگين براي حضور در نمايشگاه هاي 
خارجي و تحقيق در بازارهاي بين المللي را نداشته 
باش��ند و الزم اس��ت دولت در اين زمينه از طريق 
پشتيباني و حمايت هاي س��ازمان توسعه تجارت 
و با كمك رايزن هاي بازرگاني و نيز كارشناس��ان 
اقتصادي سفارتخانه هاي ايران در ديگر كشورها، از 
اتاق هاي اصناف، بازرگاني و تعاون پشتيباني كرده و 
حمايت الزم در زمينه به روزرساني اطالعات بازار و 

بازاريابي بين المللي صورت پذيرد.
دبيركل اتاق اصناف ايران ضمن تاكيد بر ضرورت 
تغيي��ر برخ��ي از س��بك هاي فعالي��ت بازرگاني 
بين المللي اظهار ك��رد: يكي از روش هاي موفق در 
جهت توس��عه صادرات و مان��دگاري در بازارهاي 
صادراتي، ايجاد مراكز تج��اري، مراكز نگهداري و 
دپو در بازارهاي هدف به صورت منطقه اي اس��ت. 
ب��ه عنوان مثال ب��راي بازارهاي ه��دف در جنوب 
ش��رقي آس��يا )چين و اندونزي( در ش��مال ايران 
)روسيه( و همچنين چند كشور عربي، آفريقايي و 
اروپايي بسيار مناسب و تاثيرگذار است. وي افزود: 
بديهي است ايجاد اين مراكز نيازمند نقش فعالتر و 
پشتيباني بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت 
صادرات مي باش��د تا بتوانند ب��ه ويژه درخصوص 
اعتبارسنجي مشتريان خارجي و همچنين اعتبار 
خريد )Buyers Credit( بسيار تاثيرگذار باشند. 
مجتبايي گفت: با توجه به نوع فعاليت تخصصي در 
بازار هاي بين المللي و همچنين نياز هاي صادراتي 
كشور، شركت هاي مديريت صادرات يا EMC بايد 
ايجاد و تقويت شوند و ارتباط با خريداران خارجي 
و اخذ سفارش��ات را برقرار كنند و اين سفارش��ات 
را به بنگاه هاي تولي��دي داخلي به ويژه بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط از جمله صنوف توليدي جهت 
توليد براي صادرات انتقال دهن��د. وي در پايان با 
اشاره به ظرفيت باالي صادراتي اصناف به خصوص 
در حوزه ه��اي كيف و كف��ش، مصنوعات چرمي، 
پوشاك، طال و جواهر و …افزود: اتاق اصناف ايران 
برنامه هايي براي توسعه صادرات محصوالت صنفي 
در نظر دارد و با ارتباطات موثر نقشي فعال تر از قبل 
در حوزه بازارهاي خارجي خواهد داشت و يقينايكي 
از اقدامات جدي اتاق اصناف ايران تعامل با بخش 
بازرگاني و بين المللي خواهد بود تا منجر به توسعه 
صادرات محصوالت بين المللي شود و نگاه فقط به 

بازار داخلي نباشد.

معاونمشاركتهاياقتصاديبنياد
بركتخبرداد

ايجاد 4 هزار شغل با توانمندسازي 
6 واحد صنعتي در زنجان

مشاركت اقتصادي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام با ۶ واحد توليدي در اس��تان زنجان، باعث ايجاد 
اش��تغال براي ۴ هزار نفر در اين اس��تان شده است.  
معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت از مشاركت اين بنياد با شش واحد صنعتي در 
استان زنجان خبر داد و افزود: اين مشاركت با حجم 
كل سرمايه گذاري ۸۰۱ ميليارد ريالي صورت گرفته 
و ايجاد اشتغال براي ۴ هزار نفر را به دنبال داشته است.  
هادي جوهري خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت پس از 
تثبيت و به مرحله سوددهي رسيدن از سه واحد خارج 
شده و س��هم خود را به بخش خصوصي واگذار كرده 
است. وي همچنين از مش��اركت بنياد بركت با يك 
كارخانه توليدكننده انواع سيم و كابل برق در زنجان 
خبر داد و گفت: سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي 
بنياد با شركت سيم و كابل نور زنجان، عالوه بر احياي 
اين واحد صنعتي باعث ايجاد اشتغال براي ۲۰۰ نفر 
شده است. جوهري افزود: حجم كل سرمايه گذاري 
براي احيا و آغاز به فعاليت مجدد اين شركت مستقر در 
شهرك صنعتي شماره  يك استان بالغ بر ۱۵۰ ميليارد 
ريال است. وي با اشاره به افتتاح فار توسعه اي اين واحد 
توليدي در سال گذشته خاطرنشان كرد: اين شركت 
قبل از مش��اركت با بنياد بركت در فضايي اجاره  اي و 
با ظرفيت محدود مشغول به فعاليت بود كه با ورود و 
سرمايه گذاري بنياد بركت از سال ۱3۹۶، محل فعلي 
شركت خريداري و سرمايه در گردش مورد نياز جهت 
افزايش توليد آن تامين شد و به چرخه توليد بازگشت 
و در حال حاض��ر به عنوان يكي از واحدهاي توليدي 
نمونه اس��تان زنجان فعاليت مي كند. معاون تامين 
نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت ادامه 
داد: با افتتاح فاز توسعه اي، ظرفيت توليد اين شركت 
از ۲۰ به ۷۰ درصد رسيده است و عمده محصوالت آن 
به ۱۵ كشور از جمله افغانستان، عراق و ارمنستان صادر 
مي شود. جوهري درباره محصوالت شركت مشاركتي 
بنياد بركت هم توضيح داد: اين كارخانه در زمينه توليد 
انواع س��يم و كابل قدرت و خانگي فعاليت دارد و قرار 
است به زودي سيم هاي مخابراتي را هم به فهرست 
محصوالتش اضافه كند. تمام محصوالت اين كارخانه 
طبق آخرين استانداردهاي جهاني توليد مي شود.  وي 
يادآور شد: مشاركت اقتصادي و سرمايه گذاري بنياد 
بركت در ش��ركت سيم و كابل نور زنجان گام موثري 
در افزايش توليد، اشتغال زايي و صادرات محصوالت 
اين كارخانه بوده است و اين واحد صنعتي هم اكنون 
جزو ۲۰ صادركننده  عمده  استان محسوب مي شود. 
جوهري تاكيد كرد: بنياد بركت در مجموع اقدام به 
مشاركت، سرمايه گذاري، ارايه تسهيالت و پشتيباني 
از ۷۴۲ بنگاه متوسط صنعتي در سراسر كشور كرده 
كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۲۱۱ هزار 
متقاضي اشتغال شده است. ۶۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد 
ريال براي توانمندسازي اين ۷۴۲ بنگاه سرمايه گذاري 
ش��ده و بنياد پس از تثبيت و به سوددهي رسيدن، از 
۲۸۲ بنگاه خارج ش��ده و سهام خود را به كارآفرينان 
و بخش خصوصي واگذار كرده است. به گفته معاون 
تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، 
اين بنياد در سال ۱۴۰۰ سرمايه گذاري در يك هزار 
و ۲۴۰ بنگاه توليدي در مناطق محروم كش��ور را در 
دس��تور كار قرار دارد كه احي��اي واحد هاي تعطيل 
و نيمه تعطيل در اولويت اس��ت. گفتني است، بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام تاكنون ۴۶۸ طرح در 
حوزه هاي توانمندس��ازي اقتصادي، امور زيربنايي، 
فرهنگي و خدمات بيمه اي را با حجم سرمايه گذاري 
يك هزار و ۴۵۲ ميليارد ريال در مناطق محروم و كمتر 
توسعه يافته استان زنجان به بهره برداري رسانده يا در 

دست اقدام دارد.
مديرمركزپايشونظارتبركيفيتآبو
فاضالبآبفاياستاناصفهانتاكيدكرد
شهروندان اصفهاني مطمئن باشند 

آب آشاميدني كامال سالم است
آب ش��رب بايد داراي امالح مفيد مانند كلس��يم، 
منيزيم، آهن، س��ديم و امالح ديگ��ر در محدوده 
استاندارد ۱۰۵3 باش��د تا براي آشاميدن مناسب 
گردد. مدير مركز پاي��ش و نظارت بر كيفيت آب و 
فاضالب شركت آبفاي استان اصفهان گفت: مدتي 
اس��ت برخي افراد س��ودجو با انجام آزمايش هاي 
س��اختگي و انتش��ار نتايج، س��المت آب شرب را 
زيرس��وال برده و موجب تش��ويش اذهان عمومي 
مي شوند.  فهميه اميري ضمن رد اينگونه شايعات 
عنوان كرد: افراد سود جو با ورود الكترودهاي فلزي به 
داخل آب شرب حاوي امالح معدني، موجب اكسيده 
شدن وتغيير رنگ آب شرب مي شوند، در حالي كه 
هن��گام ورود الكترود به آب مقطر ك��ه فاقد امالح 
است، هيچ واكنشي ايجاد نشده و رنگ آب تغييري 
نمي كند.  مدير مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب 
و فاضالب آبفاي استان اصفهان با اشاره به غيرعلمي 
بودن فيلم هاي منتشر شده در فضاي مجازي عنوان 
كرد: در فيلم هاي منتشر شده، جامدات محلول در 
آب را معادل سختي آب معرفي مي كنند در حالي 
كه اين امر اش��تباه است. وي به توضيح سختي آب 
پرداخت و عنوان كرد: سختي آب بر اثر وجود بيش از 
اندازه نمك هاي محلول كلسيم و منيزيم و تا اندازه اي 
آهن و منگنز در آب به وجود مي آيدكه استاندارد آن 
۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر است. اميري افزود: بر اساس 
اس��تاندارد ۱۰۵3 حداكثر مجاز جامدات محلول 
درآب ۱۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر اس��ت. وي با تاكيد 
بر پايش روزانه ميكروبي، ش��يميايي، آالينده هاي 
معدني و آلي در مناطق ش��هري و روستايي استان 
اصفهان افزود: روزانه ۲۷ آزمايشگاه تخصصي آب با 
بهره گيري از نيروهاي متخصص، سنجش سالمت 

و كيفيت آب را بر عهده دارند.

»تعادل«ازميزانآسيبكوويد۱۹بهمشاغلدردورانپاندميگزارشميدهد

فروردين سياه كسب وكارها

قائممقامستادتسهيلورفعموانعتوليد:

۲هزارو ۷۸۹ واحد توليدي در تملك ۱6 بانك
قائم مقام ستاد تسهيل و رفع موانع توليد گفت: براساس 
اعالم بان��ك مركزي و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، ۲ 
هزار و ۷۸۹ واحد توليدي تا پاي��ان آذر ۹۹ به تملك ۱۶ 
بانك در آمدند. به گزارش صدا و سيما، بابك دين پرست، 
در حاشيه چهاردهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد در جمع خبرنگاران گفت:  يكي از موضوعات مهمي 
كه در ستاد مورد پيگيري قرار گرفت در خصوص واحدهاي 
توليدي تحت تملك شبكه بانكي و موسسات غير بانكي 
كشور بود كه طبق گزارش بانك مركزي تا پايان آذر ماه 
گذشته، ۵۰ درصد از بانك و موسسه اعتباري غير بانكي 
كشور اعالم كردند هيچ واحد توليدي تحت تملك ندارند؛ 
بر اساس همين گزارش، ۱۶ بانك و موسسه مالي تعداد 
واحدهاي توليدي تحت تملك ش��ده خ��ود را ۲ هزار و 
۷۸۹ اعالم كردند كه از اين تعداد، ۲3۷ واحد احاله، ۶۹۹ 
واحد واگذار به غير و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملك اين 
شبكه است و سه بانك بزرگ كشور به ترتيب۹۷۰، ۶۷۴ 

و 33۸ واحد را در تملك خود دارند.به گفته او، س��ه بانك 
بزرگ كش��ور به ترتيب۹۷۰، ۶۷۴ و 33۸ واحد توليد را 
در تملك خود دارند و اگر ب��راي بازگرداندن اين واحدها 
به چرخ��ه توليد همكاري نكنند، اس��امي بانك ها اعالم 
مي شود. از 3۲ بانك و موسس��ه اعتباري غير بانكي، ۱۶ 
بانك وموسسه تا پايان آذر ۹۹ هيچ واحد توليدي تحت 
تملكي نداشتند.وي با بيان اينكه براساس بانك مركزي 
اكثر واحدهاي تملك شده از سوي بانك ها در زمان تملك 
غير فعال بودند، ادامه داد: با پيگيري ها و اقدام خوب بانك 
مركزي به ويژه شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه 
واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري در يازدهم آذر ۹۹ 
ابالغ شد. بر اساس اين دستورالعمل، بازگشت واحدهاي 
توليد كه امكان بازگشت به چرخه توليد را دارند، تسهيل 
خواهد ش��د. دين پرست با اشاره به اينكه همه واحدهاي 
توليدي قابليت بازگشت به چرخه توليد را ندارند، افزود: 
بعضي واحدها قدرت رقابت ندارد يا تجهيزات آن كهنه و 

قديمي است و قابليت توليد ندارد.اين مقام مسوول با بيان 
اينكه براي اجراي اين دس��تورالمعل جلسه اي با حضور 
مديران عامل ۱۶ بانك��ي كه واحدهاي توليدي را تملك 
كرده اند، برگزار مي ش��ود، اظهار داشت: رييس كل بانك 
مركزي نيز كه خود يكي از اعضاي اصلي س��تاد تسهيل 
و رفع موانع توليد اس��ت در اين جلس��ه حضور دارد و در 
خصوص اجراي اين دستورالعمل و سرعت بخشيدن به 
بازگش��ت واحدهاي توليدي تصميم گيري مي شود.به 
گفته وي دستورالعملي در شوراي پول و اعتبار با عنوان 
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليد تملك شده از سوي 
شبكه بانكي و موسسات اعتباري در حال تصويب است كه 
براس��اس آن، بانك قبل از تملك واحد توليدي، سازوكار 
ادامه فعاليت واحد را بررسي كند چرا كه با تعطيلي واحد 
توليدي، عده اي بيكار مي شوند. شوراي پول و اعتبار قول 
داده بود كه در ماه هاي ابتدايي امسال، اين دستورالعمل 
را ابالغ كند كه اتفاق خوبي در حوزه توليد است.قائم مقام 

رييس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شرط نخست رفع 
قوانين مزاحم را شناسايي و تعيين آنها عنوان كرد.به گفته 
دين پرست قانون گذاري در كشور سابقه طوالني دارد؛ يكي 
ديگر از تكاليف ابالغ شده به دستگاه ها، معرفي داوطلبانه 
قوانين مزاحم از نگاه خود دستگاه ها بود چرا كه با تغيير 
شرايط كشور و فضاي اقتصادي، برخي قوانين، ديگر آن اثر 
حمايتي را ندارند و ممكن است به مانع تبديل شده باشند. 
وي با توضيح اينكه بر اساس مصوبات اولين جلسه ستاد 
در س��ال ۱۴۰۰، تمامي دس��تگاه هاي اجرايي دولت و 
بخش خصوصي مكلف به تبيين قوانين و مقررات مزاحم 
شدند، تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه مقرر شد تمامي 
دستگاه هاي اجرايي بخش دولتي تمامي قوانين مصوب 
مجلس شوراي اسالمي، تمامي مصوبات هيات وزيران و 
همچنين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي داخلي را  كه به 
نوعي در حوزه توليد دخالت دارند چه به عنوان مانع و چه 

حامي، شناسايي و عنوان كنند.

نوع آسيب هاي وارده به كسب وكارها در دوران پاندمي
بازه زماني ميزان يا حجم خسارتنوع خسارت

طي ۲۶ روز تعطيلي فروردين و ارديبهشت۱.۸۰۰.۰۰۰ واحد تعطيل شدندتعداد واحدهاي صنفي تعطيل شده

طي ۲۶ روز تعطيلي فروردين و ارديبهشت۱3۰ هزار ميليارد تومان تخمين كاهش فروش رقم آسيب وارده به صنوف

طي ۹ ماهه از اول اسفند ۹۸ تا پايان آبان ۹۹بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد توماندرآمد از دست رفته كسب وكارها 

تاالرداران متضررترين صنوف بودند، خسارت ۱۰۰ درصدي صنوف در معرض وررشكستگي يا تعطيلي
طي ۱۵ ماه كرونايي ) كمتر از يك ماه اجازه فعاليت محدود داشتند( 3۸۰۰ واحدصنفي تاالردار

طي آذرماه ۸۹3۹۹ هزار فقره به ارزش ۲3 هزار ميليارد تومانرقم چك هاي برگشتي سال ۹۹

طي ۲۶ روز۵۰۰ هزار فقرهرقم چك هاي برگشتي سال جاري
طي ۱۵ ماه۴۵۰ هزار شاغل در صنوف بيكار شدندتعداد شاغلين بيكار شده در دوران پاندمي
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خبرروز

پيش بيني وزش باد شديد و رگبار در آسمان ۲۴ استان 
گزارش هاي س��ازمان هواشناسي نشان مي دهد، ۲۴ استان كشور شاهد وقوع رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شديد خواهند 
بود.اين وضعيت براي روز شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ در برخي نقاط كردستان، كرمانشاه، زنجان، قزوين، البرز، تهران، ارتفاعات 
سمنان، لرستان، همدان، مركزي، قم، اصفهان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، غرب و جنوب يزد، فارس، كرمان و 
شمال هرمزگان ادامه خواهد داشت. طي روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه )۲۶، ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت( در بخش هايي از شمال 
غرب، غرب، مركز، ارتفاعات و دامنه هاي البرز و زاگرس، جنوب شرق، ارتفاعات هرمزگان و غرب يزد رگبار پراكنده باران همراه با 

رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود.

جامعه ادامهازصفحهاول

 بازار وعده ها
 داغ شد

چون كرونا كارهايشان را تعطيل كرده، دولت 
هيچ كمكي به آنها نمي كند و زندگي خيلي از آنها 
 با همان يارانه ۴۵ هزار توماني بارچرخ دنده هاي 
زنگ زده و از كار افتاده به س��ختي مي چرخد 
و گاهي ه��م از حركت مي ايس��تد. اين روزها 
كه اما دوباره مس��اله مردم و معيشت و زندگي 
شان بر سر زبان ها افتاده، كانديداهاي شناخته 
ش��ده به وزارت كشور مي روند و پشت تريبون 
مي ايس��تند و داد س��خن س��ر مي دهند و در 
اي��ن بين تم��ام تقصيرها را به گ��ردن دولتي 
مي اندازند كه روزهاي پاياني كارش را سپري 
مي كند و خودش��ان را بهتري��ن مي دانند. اما 
خ��وب مي دانند كه پاي گود ايس��تادن با وارد 
گود شدن و دست به عمل زدن بسيار متفاوت 
است. دولت هاي قبلي هم خيلي وعده ها دادند 
كه به آن عمل نكردند. همان كسي كه به زعم 
خودش پاكدست ترين دولت دوران را داشت و 
حاال دوباره با راه انداختن نمايش هاي خياباني 
سعي دارد سري توي س��رها دربياورد، كسي 
بود ك��ه بيش از هر زمان ديگ��ري اقتصاد اين 
كشور را به مرز نابودي كش��اند.  مگر مي شود 
باالترين درآمد نفتي تاريخ را داش��ته باشي و 
آن وق��ت مردم را با پرداخ��ت يارانه ماهي ۴۵ 
هزارتومان هر روز بيش��تر از روز قبل به فقر و 
فالكت بكشاني. زمان زيادي به پايان اين دولت 
نمانده، حاال مخالفان دولت هم بيش��تر از هر 
زمان ديگري عرصه تاخت و تاز را براي خود باز 
ديده اند و هر آنچه مي خواهند به زبان مي آورند. 
اما بايد نشس��ت و ديد آيا رييس جمهور بعدي 
مي تواند كاري كند كارستان؟ مردم چقدر ديگر 
بايد صبر كنند تا زندگي به گل نشسته شان به 
حركت دربياي��د؟ كارگران چقدر مي توانند به 
احقاق حقش��ان اميدوار باشند؟ بازنشستگان 
 چقدر مي توانند به اينكه مزد زحمات چندين 
ساله شان را به بهترين ش��كل دريافت كنند، 
دل ببندند؟ اصال زنان سرپرست خانوار چقدر 
مي توانند به كمك هايي كه دولت ها وعده داده 
و نداده اند اميدوار باش��ند؟ راس��تي مي شود 
دوباره درياچ��ه اروميه، زاين��ده رود، هامون، 
بختگان و ... را س��يراب ديد؟ چقدر ديگر طول 
مي كشد تا حيات وحش جاني دوباره بگيرد؟ 
ابرها اين ب��ار ممكن اس��ت بي تفاوت از س��ر 
آسمان اين سرزمين نگذرند و ببارند؟ چه بايد 
 كرد تا هيچ كولبري جان ش��يرينش را در راه 
لقمه ناني نث��ار نكند؟ هي��چ كودكي در هيچ 
كجاي اين س��رزمين قرباني ش��ك و ترديدها 
نش��ود؟ آيا رييس جمهوري بع��دي مي تواند 
همان كارهايي را بكند كه ديگران وعده دادند 

و نكردند؟ 

۲۰۲فوتيو۱۰۱۴۵بيمارجديدكرونا
ب��ر اس��اس معياره��اي قطع��ي 
تش��خيصي، ۱۰ هزار و ۱۴۵ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناس��ايي ش��د ك��ه ۱۵۴۵ نفر از 
آنها بستري ش��دند. در حال حاضر 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
ب��ه دو ميليون و ۷۳۲ ه��زار و ۱۵۲ 
نفر رس��يده اس��ت.  همچنين ۲۰۲ 

بيم��ار كوويد۱۹ ج��ان خود را از دس��ت دادند 
و مجم��وع جان باخت��گان اين بيم��اري به ۷۶ 
 ه��زار و ۴۳۳ نفر رس��يد. خوش��بختانه تاكنون 
دو ميلي��ون و۱۹۶ هزار و ۱۹۷ نف��ر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند 
و ۵۴۶۸ نف��ر از بيم��اران مبت��ال ب��ه كوويد۱۹ 

در بخش ه��اي مراقبت ه��اي وي��ژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقب��ت قرار 
دارند. بنا بر اعالم مركز روابط عمومي 
و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت، 
تاكن��ون يك ميلي��ون و ۷۱۳ هزار و 
۶۴۸ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۳۴۲ 
هزار و ۹۵۰ نفر ني��ز ُدز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به دو ميليون و ۵۶ هزار و ۵۹۸ ُدز 
رسيد. همچنين تاكنون ۱۷ ميليون و ۷۵۰ هزار 
و ۱۴۹ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 
انجام شده اس��ت. در حال حاضر ۴۶ شهر كشور 
در وضعيت قرمز، ۲۶۳ شهر در وضعيت نارنجي، 

۱۳۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 

شرايطبازنشستگيبيمهشدگانروستايي
مديرعامل صن��دوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير شرايط 
بازنشس��تگي و بازنشستگي پيش از 
موعد در اين صندوق را در سال جاري 
اعالم كرد.علي شيركاني، با اشاره به 
چهار گروه مستمري بگير در صندوق 
بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان 
و عش��اير اظهار كرد: مستمري بگير 

ناش��ي از فوت كه خانواده مس��تمري را دريافت 
مي كنند، مس��تمري بگير ناش��ي از س��المندي، 
مس��تمري بگير از كارافتادگي و مس��تمري بگير 
ناشي از بازنشستگي پيش از موعد اين چهار دسته 
هس��تند. او درباره مشموالن بازنشستگي پيش از 
موعد اظهار كرد: براس��اس بند ب ماده ۵۷ قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، از سال ۹۵ 

دولت مكلف اس��ت تمام بيمه شدگان 
تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي 
كش��اورزان، روس��تاييان و عش��اير را 
كه به س��ن ۷۰ سالگي رس��يده اند در 
صورت تقاضا و برخورداري از ۱۰ سال 
س��ابقه پرداخت حق بيمه بازنشسته 
كرده و متناسب با س��نوات حق بيمه 
پرداختي، مس��تمري آنها را پرداخت 
كند.ش��يركاني افزود: از تاريخ الزم االجرا ش��دن 
اين بند تا پنج س��ال، هر س��ال يك سال از سقف 
سن بازنشس��تگي كس��ر و يك س��ال به سنوات 
بيمه پ��ردازي اضاف��ه مي ش��ود. همچنين ميزان 
مستمري بيمه شدگاني كه براساس قانون مذكور 
بازنشسته مي شوند براساس سنوات بيمه پردازي 

در صندوق محاسبه و پرداخت مي شود.

افزايش۲۰درصديمناسبسازيشهريدرتهران
مس��وول مناسب س��ازي س��ازمان 
بهزيس��تي اس��تان تهران از افزايش 
۲۰ درصدي مناسب س��ازي شهري 
براي معلوالن خبر داد. مريم سلطاني 
با اش��اره به س��امانه معبر ك��ه براي 
طرح مش��كالت معلوالن در راستاي 
مناسب سازي معابر، اماكن عمومي 
و محيط هاي شهري و ساختمان هاي 

اداري راه ان��دازي ش��ده مي گوي��د: بيش��ترين 
پيامك هاي دريافت شده از سوي مردم مربوط به 
مشكالت محيط هاي شهري مانند پل ها، رمپ و 
هم سطح سازي خيابان ها بوده است. او با بيان اينكه 
سامانه معبر از سال ۱۳۹۵ راه اندازي شده است، 
گفت: سامانه معبر، س��امانه اي كشوري و مربوط 
به محيط هاي ش��هري و عمومي است كه توسط 
دبيرخانه مناسب س��ازي كش��ور راه اندازي شده 

است.به گفته سلطاني، افراد مي توانند 
با شماره گيري كد )۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲( 
در ابتدا خود را معرفي كرده و س��پس 
مشكل خود را در زمينه هاي مشكالت 
شهري و ساختمان هاي عمومي اعالم 
كنند. اي��ن پيامك به طور مس��تقيم 
براي كارشناس مناسب سازي سازمان 
بهزيس��تي اس��تان مربوطه ارس��ال 
مي ش��ود و كارشناس پس از دريافت اين پيامك، 
باتوجه به مشكل در شهرستان آن استان، نامه اي 
براي پيگيري به مسوول شهرستان محل مربوطه 
ارسال مي كند. كارشناس نيز باتوجه به شهرداري 
آن منطق��ه نامه اي را براي رفع مش��كل ارس��ال 
مي كند و شهرداري پس از رفع مشكل، گزارش آن 
را براي ما ارسال و ما آن را براي دبيرخانه كشوري 

ارسال مي كنيم.

موجچهارمهنوزتمامنشده

 هر ۵ ثانيه يك نفر به كرونا مبتال مي شود
خوش��بختانه روند كاهش��ي ش��يوع 
كروناويروس در كشور همچنان ادامه 
دارد، اگرچ��ه از همين حاال هم برخي 
از مس��ووالن و كارشناسان نگران شروع موج بعدي 
پاندمي در كش��ور هس��تند.در يك هفته گذشته 
همه نمودارهاي موج چهارم بيماري در كشور روند 
نزولي ش��ان را ادامه دادند، اگرچه هنوز وضعيت با 
شرايط قبل از موج چهارم پاندمي در كشور تفاوت 
زيادي دارد؛ تعداد جان باختگان كرونا در ابتداي موج 
هفتگي حدود ۵۰۰ نفر بود، اما االن هر دو روز بيش از 
۵۰۰ نفر از مبتاليان كرونا در ايران فوت مي كنند.به 
همين دليل رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفته 
بود كه كاهش آمارها به معني پايان اين موج نبوده و 
نبايد منجر به ساده انگاري در رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي ش��ود. حاال بايد منتظر ماند و ديد بعد از 
تعطيالت عيد فطر چه ميزان بر مبتاليان كرونا افزوده 
خواهد شد. اينكه سرعت واكسيناسيون در كشور 
چقدر افزايش پيدا كند هم مساله ديگري است كه 
مي تواند در ميزان ابتال و مرگ و مير تاثير بس��زايي 
داشته باشد. در اين ش��رايط ايران هنوز با روزهاي 
بدون كرونا فاصله بسياري دارد. بر اساس آمارهاي 
اعالم شده تنها سه ميليون دوز واكسن وارد كشور 
شده است كه اين ميزان براي جمعيت ۸۵ ميليوني 

كشور رقم ناچيزي است. 

  پايان ۲۳۲۵ زندگي در يك هفته
در يك هفته اخير پ��س از مدت ها براي دو روز آمار 
فوتي هاي كرونا در كش��ور به زير ۳۰۰ نفر رسيد و 
به طور ميانگين هر روز ۳۳۲ نفر زندگي در اثر ابتال به 
كرونا پايان يافتند؛ اين يعني از ۱۷ تا ۲۳ ارديبهشت 
هر س��اعت ۱۴ نفر از مبتاليان كرونا در ايران فوت 

كردند.

  هر ۵ ثانيه يك نفر به كرونا مبتال مي شود
اين يعن��ي در مجموع در اين م��دت ۲۳۲۵ نفر به 
جان باختگان كوويد-۱۹ در ايران اضافه شد. نسبت 
به هفته گذشته تعداد قربانيان ۹ درصد كاهش پيدا 
كرده است و نسبت به هفته اول موج چهارم، تعداد 

جان باختگان بيش از چهار برابر شده است. موضوعي 
كه نش��ان مي دهد موج چهارم بيماري در كش��ور 

همچنان تمام نشده است.
سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت بهداشت، 
در اين رابطه گفته بود: ما م��وج چهارم را هنوز به 
صورت كامل پشت سر نگذاشتيم، اما خدا را شكر 
در بيشتر استان ها قله موج را رد كرده ايم. در موج 
چهارم بيماري، به دليل شيوع ويروس جهش يافته 
اين بار خيلي س��ريع و در عرض سه هفته به پيك 
بيماري رسيديم و آمار بستري ها به شدت باال بود؛ 
به طوري كه حدود هش��ت هزار بس��تري داشتيم 
كه بسيار غافلگيركننده بود. گرچه ما از قبل براي 
ظرفيت تخت هاي بيمارس��تاني پيش بيني كرده 
بوديم، اما با اين قدرت س��رايتي كه در موج چهارم 
بود، همكاران مان واقعا غافلگير شدند و اين باعث 

شد كه تمهيدات جديدي بينديشيم.

  ابتالي ۱۱۱۹۸۹ نفر
از سويي در اين مدت تعداد مبتاليان كرونا در كشور 
هم كاهش چشمگيري پيدا كرد و باالخره در روزهاي  
اخير هر روز آمار مبتاليان به زير ۲۰هزار نفر رسيد 
و به طور ميانگين هر روز ۱۵۹۹۸ نفر در كش��ور به 
كروناويروس مبتال ش��دند.اين يعن��ي از ۱۷ تا ۲۳ 
ارديبهشت هر دقيقه ۱۱ نفر در كشور به كروناويروس 
مبتال شدند، يا به نوعي هر ۵.۴۵ ثانيه يك زندگي در 

اثر ابتال به كرونا در خطر مرگ قرار گرفت.
اين يعني در مجموع در اين دوره زماني ۱۱۱۹۸۹ نفر 
در كشور به كروناويروس مبتال شدند. براين اساس 
تعداد مبتاليان نسبت به هفته قبلي ۱۴درصد كاهش 

پيدا كرده است. اگرچه هنوز هم تعداد مبتاليان ۲.۱۳ 
برابر هفته اول فروردين است.

  كاهش تعداد بستري ها
خوش��بختانه اين رون��د نزول��ي كرون��ا در تعداد 
بس��تري هاي بيماري هم ديده مي ش��ود و پس از 
مدت ها در يك هفته اخير آمار روزانه بس��تري هاي 
كرونا به باالي ۳ هزار نفر رسيد و حداكثر در روز ۱۷ 
ارديبهشت ۲۶۸۱ نفر در كشور به خاطر ابتال به كرونا 
در بيمارستان بستري ش��دند.در اين مدت به طور 
ميانگين هر روز ۲۳۲۴ نفر از مبتاليان كرونا بستري 
شدند.در اين مدت در مجموع ۱۶۲۷۰ نفر بستري 
شدند و در مقايسه با هفته گذشته ۱۵درصد تعداد 
بستري ها كاهش پيدا كرده است، البته كه هنوز هم 
تعداد بستري ها ۲.۹۵ ابتداي موج چهارم كرونا در 

كشور است.

  موج  بعدي كرونا در راه است
البته با وجود بهبود اين شرايط و بهبود وضعيت در 
موج چهارم كرونا، بخش زيادي از مسووالن نگران 

شروع موج بعدي كرونا هستند.
عليرضا زال��ي، فرمانده عمليات مقابل��ه با كرونا در 
كالن شهر تهران، در اين رابطه گفته بود: انتظار داريم 
خيزهاي بعدي با وج��ود ويروس هاي جهش يافته 
وجود داشته باشد؛ خيزهايي كه در آينده نه چندان 
دور با ويروس هاي جديد قابل پيش بيني هس��تند. 
زالي افزود: قطعا در ويروس هاي جديد سرايت پذيري 
افزايش پيدا مي كند كه به تبع آن بيمار بس��تري و 
فوتي ها نيز افزايش پي��دا خواهد كرد. قطعا رعايت 
پروتكل ها و فاصله گذاري همچنان به عنوان بهترين 
شيوه براي پيشگيري از اين بيماري قلمداد مي شود.

او افزود: ويروس هاي جهش يافته در هنگام ورود بين 
۱۰ تا ۱۵ روز پنهان هستند و پس از اين مدت خود 
را نشان مي دهند. شرايط خيز چهارم به دليل ورود 
ويروس انگليس��ي بود و ممكن است دقيقا همين 
س��ناريو براي ويروس هاي آفريقايي و هندي تكرار 
ش��ود. البته ويروس آفريقايي به مراتب مهلك تر از 

ويروس هندي است.

گزارش

رويداد

با توجه به سير تاريخي رويدادها و اتفاقاتي كه رخ داده، 
جامعه كارگري آينده اي ابهام آميز توأم با عدم اطمينان 
براي خود تصورمي كند و به طور كلي نگاه بدبينانه اي به 
شرايط زندگي خود در آينده دارند. نايب رييس اتحاديه 
پيشكس��وتان جامعه كارگري در خصوص مهم ترين 
مطالبات كارگران از دولت آينده گفت: بزرگ ترين مشكل 
كارگران امنيت، معيشت و تامين اجتماعي است. اين سه 
موضوع دغدغه جامعه كارگري و متاثر از سياست هايي 

است كه توسط دولت به اختيار يا اجبار، انجام مي شود.

  تامين حداقل هاي زندگي 
عليرضا حيدري افزود: امني��ت در حوزه هاي مختلف 
از جامعه كارگري س��لب ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
كارگران دغدغ��ه اين را دارند كه چط��ور مي توانند در 
شرايط موجود و با توجه به تورم افسارگسيخته و كاهش 
قدرت خريد، زندگي كنند و حداقل هاي زندگي را تأمين 
كنند. معيشت، دغدغه بزرگي است كه ظرف چند سال 
گذشته، دامن جامعه كارگري را چه در حوزه شاغلين و 
چه بازنشستگان، گرفته و اين شايد يكي از بزرگ ترين 
مشكالت كارگران باشد.نايب رييس اتحاديه پيشكسوتان 
جامعه كارگري اظهار كرد: در چنين شرايطي شايد يكي از 
مهم ترين خواسته هاي اين جامعه از دولت آينده، طراحي 
و ترسيم اين باشد كه چه كاري مي خواهد انجام دهد و 
براي انجام آن چه ابزارهايي در اختيار دارد؟ اينكه صرفا 
شعار دهد و بعد از به قدرت رسيدن، همه چيز را فراموش 

كند اخالقي نيست.

  امنيت شغلي 
حي��دري با بيان اينكه دومين مس��اله جامعه كارگري 
عدم وجود امنيت شغلي است، گفت: نبود امنيت شغلي 
مشكل ساز ش��ده و اين موضوع متاثر از ضعِف قوانين و 

مقررات و نبود نظارت كافي براجراي درست قوانين است. 
همچنين نبايد از نظر دور داش��ت كه متغيرهاي كالن 
اقتصادي نيز بر اين امر دامن مي زند؛ از جمله اين متغيرها 
مي ت��وان به نرخ باالي بيكاري و به تبِع آن ارزان ش��دِن 
نيروي كار اشاره كرد كه اين موضوع بر امنيت شغلي تاثير 
مي گذارد. او تاكيد كرد: بنابراين آنچه به عنوان خواسته 
دوم جامعه كارگري مطرح است، امنيت شغلي كارگران 
است. رييس جمهور آينده بايد اين موضوع را مدنظر قرار 
دهد تا كارگران بتوانند نس��بت به آينده خود اطمينان 
خاطر پيدا كنن��د. در حال حاضر يك��ي از بزرگ ترين 
نگراني هاي يك كارگر اين اس��ت كه اگر موعد قرارداد 
موقت او به پايان برسد، آيا دوباره تمديد مي شود؟ يا اگر 
تمديد نشد، صندوق بيمه بيكاري مي تواند آنها را تحت 
پوشش قرار دهد؟ نايب رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه 
كارگري با تاكيد براينكه امنيت شغلي موضوع ُپراهميتي 
است، گفت: نبود امنيت شغلي سبب ايجاد نااطميناني 
مي ش��ود كه اين خود مخاطرات بزرگ اجتماعي به بار 
مي آورد. تشكيل خانواده، دوام و بقاء خانواده و سرنوشت 
فرزندان خانواده همه متاثر از امنيت شغلي و امنيت درآمد 
است. بنابراين نبود امنيت شغلي مي تواند سبب ايجاد 
ناهنجاري ها شود و هزينه هاي سنگيِن اجتماعي به بار 
آورد. اين موضوع امنيت اجتماعي را تحت الشعاع قرار 
مي دهد و طبيعتا هزينه دولت ها را هم افزايش خواهد داد.

  حمايت اجتماعي 
حيدري گفت: سومين مطالبه جامعه كارگري كه اهميت 
آن كمتر از دو مورد قبلي نيست، بحث حمايت اجتماعي 
در قالب س��ازمان هاي بيمه گر است كه مهم ترين اين 
سازمان ها، سازمان تامين اجتماعي است. اين سازمان 
در حقيقت پوشش حمايت هاي اجتماعي را در خصوص 
تعهدات كوتاه مدت، بلندمدت و درمان براي كليه اقشار 

جامعه كارگري اعم از شاغل، بازنشس��ته، از كارفتاده، 
بازمانده، بيكار و اعضاي خانواده آنها برعهده دارد. بنابراين 
سازمان تامين اجتماعي نسبت به حدود ۴۰ميليون نفر 
يعني بيش از ۵۰درصد جامعه، تعهداتي برعهده دارد. 
سازماني با اين عظمت بايد بتواند اين تعهدات را تضمين 
كند. او ادامه داد: در حال حاضر چيزي حدود سه ميليون 
و چهارصد هزار خانوارِ مستمري بگير وجود دارد كه حدود 
۷ميليون از جمعيت را تشكيل مي دهد و اين جمعيت 
مس��تمري خود را از تامين اجتماعي دريافت مي كند. 
بنابراين اگر به هر دليلي اين سازمان نتواند به نيازهاي 
افراد پاس��خ دهد و اختاللي در اي��ن پرداخت ها صورت 
گيرد، مخاطرات بزرگي پيش خواهد آمد.نايب رييس 
اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري اظهار كرد: گردش 
مالي سازمان تامين اجتماعي كه به اندازه يك شبه دولت 
در جامعه نقش دارد، نش��ان دهنده سطح اهميت اين 

سازمان است.
حيدري افزود: بزرگترين بدهكار اين س��ازمان دولت و 
سپس بخش خصوصي، كه بعضا ماهيت شبه دولتي هم 
دارد، است. يعني تمام سازمان ها، شركت ها و نهادهايي 
كه به نوعي به دولت وابس��ته هستند شايد بزرگ ترين 
بدهكاران بخش غيردولتي اين س��ازمان هستند. پس 
وقتي تعهدات، اعم از جاري و معوق، به موقع انجام نشود 

مشكل سازمان تامين اجتماعي هم دو چندان مي شود.
او تاكيد كرد: اين سازمان بايد تعهدات و پرداخت هاي خود 
را به شكل نقد پرداخت كند و به همين دليل براي تامين 
پول نقد، طبيعتا مشكالتي جدي  سر راه آن است. در اين 
راستا رييس دولت بعد بايد نسبت به اين سازمان كه مثل 
دولتي در درون يك ملت است و مخاطرات آن مي تواند به 
مخاطرات كل جامعه منتقل شود، متعهد باشد و راه هاي 
عملي و امكان پذيري براي پوشش هزينه ها و پرداخت 

تيول خود به اين سازمان داشته باشد.

جامعهكارگريبابدبينيبهآيندهخودمينگرد

كوتاهوخواندني
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