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يادداشت- 1

آغازي بر يك پايان
يك بار ديگ��ر از دل مذاكرات 
اي��ران و كش��ورهاي 1+5 در 
وين، دريچه اميد در خصوص 
پايان يافتن تحريم ها و بهبود 
مناس��بات ارتباطي با جهان 
پيراموني در چهارچوب س��از 
و كار 1+5 گشوده شده است. 
اما اين فضاي اميدبخش، بيش 
از آنكه دربر گيرنده تعريف عملياتي در خصوص پرونده 
هس��ته اي و برداش��تن تحريم ها باش��د، متوجه برخي 
گمانه زني ها اس��ت كه فضاي موجود را پر ابهام ساخته 
است. به هر تقدير مذاكرات غيرمستقيم امريكا و ايران در 
وين در كنار گفت وگوي صالحي در كالب هاوس، حضور 
پر سروصداي ظريف در فضاي مجازي و ساير گزاره هاي 
اثرگذار، نقطه هاي كليدي جديدي اس��ت كه تصويري 
از تح��والت احتمال��ي آينده پي��ش روي افكار عمومي 
مي گشايد. نبايد فراموش كرد مقام معظم رهبري در زمان 
زمامداري دولت قبلي امريكا، بارها بر پارادايم، نه جنگ و 
نه مذاكره تاكيد داشتند و به صراحت مذاكرات با امريكاي 
مدل ترامپ در هر سطحي را ممنوع اعالم كرده بودند. چرا 
كه معتقد بودند مذاكره با اياالت متحده در هر سطحي 
مي تواند زمينه ساز فشار بيشتر بر ايران شود. موضوعي كه 
ناشي از عدم اعتماد به امريكا بوده است. اما با توجه به اين 
فرامين به نظر مي رسد كه در دوره جديد، زمينه هايي به 
وجود آمده كه با توجه به حضور دولت جديد در امريكا، 
رويكرد جديدي در خصوص مذاكرات براي پايان دادن 
به تحريم هاي اقتصادي در پيش گرفته شده است. اين 
در حالي اس��ت كه برخي افراد و جريانات مخالف دولت، 
تحريم هاي اقتصادي را يك موهبت و باعث خودكفايي 
ايران مي دانس��تند و خواهان تداوم آن بودند. رويكردي 
كه نشان دهنده عدم ش��ناخت از واقعيات جامعه ايراني 
و ضرورت هاي اقتصادي بود. از اين رو در عين باز ش��دن 
دريچه اميد به انجام مذاكره با 1+5 و برداشته شدن بخشي 
از تحريم هاي اقتصادي، اين اميد كه تمام تحريم ها از ميان 
برداشته شود، يك تحليل تقليل گرايانه و آرزومندانه تلقي 
مي شود.   ادامه در صفحه 6

مهدي مطهرنيا

»تعادل«آخريناخبارمذاكراتهستهايدروينرابررسيميكند

احياي برجام در مسير تفاهم

يادداشت-4يادداشت-2

سرگرمي جديد سهامدارانبورس طلبكار است
دولت بايد در م��ورد نرخ دالر و 
همين طور سود سپرده بانكي، 
حجت را تمام كند و اعالم نظر 
صريحي داش��ته باشد. شواهد 
گوياست كه نرخ دالر زير۲۲هزار 
تومان نخواه��د آمد و از طرفي 
دول��ت هم نرخ س��ود بانكي را 
باالي1۸ درصد تعيين نخواهد 
كرد. چرا وقتي تكليف اينقدر روشن است، دولت و مسووالن 
با اظهارنظرات شفاف، تكليف معامله گران بازار سرمايه را 
روشن نمي كنند. شفاف سازي در مورد نرخ بهره بانكي و 
نرخ دالر بسيار به بازار كمك خواهد كرد. ابهامات برطرف 
مي شوند و س��رمايه گذاران راحت تر مي توانند، تصميم 
بگيرند. اين ابهامات باعث شده تا ورود نقدينگي از سوي 
سرمايه گذاران صورت نگيرد و عموم سرمايه گذاران در اين 
فضاي مبهم دست از سرمايه گذاري كشيده اند. بيشترين 
رنجي كه بازار سرمايه به آن مبتالست، ضعف تقاضاست. 
قيمت فعلي بسياري از سهم هاي ارزنده و  بنيادي فوالدي، 
فلزي و پتروش��يمي و... زي��ر ارزش ذاتي اس��ت و اين در 
حالي است كه ما هنوز با كاهش آنچناني نرخ دالر مواجه 
نش��ديم. با احياي برجام و تغيير دول��ت در پي انتخابات 
رياست جمهوري، احتماالتي در مورد كاهش قيمت دالر 
به 1۸ هزار تومان هم وجود دارد.   ادامه در صفحه 6

واقعيت هاي اقتصادي خبرهاي 
خوش��ي نمي دهند و اقتصاد 
كشور خصوصا بورس با كمبود 
نقدينگي مواجه است و تغيير 
زيرساخت ها خصوصا در بورس 
مي تواند وضعيت را تغيير دهد. 
البته بخشي از قوانين و مقررات 
بورسي نيز نياز به تغييرات دارند. 
اگر وضعيت بورس را بررسي كنيم متوجه مي شويم كه هيچ 
نقدينگي در آن وجود ندارد و تصويب تغيير دامنه نوسان تنها 
سرگرم كردن سهامداران براي جلوگيري از فروش سهام و 
تجمع آنان است. بررسي هاي بازار نشان مي دهد كه در سال 
جديد هيچ گونه فضاي هيجاني براي خريد سهام وجود 
ندارد و اغلب سرمايه گذاران بورسي به واسطه بي اعتمادي 
در تالش اند كه سرمايه خود را نقد كنند اما باتوجه به كمبود 
نقدينگي اين عامل كمي با تاخير انجام مي شود اما مسووالن 
بورسي بايد به فكر يك راه حل يا گره معامالتي باشند تا از 
خروج نقدينگي ها از بازارسهام جلوگيري شود. چند روز 
پيش رييس سازمان بورس وعده تزريق ۲۴ هزار ميليارد 
تومان نقدينگي به بازار را داده و هنوز اين نقدينگي وارد بازار 
نشده و به زمان زيادي نياز دارد تا اوراق هاي مد نظر منتشر، 
عرضه و درنهايت خريداري شود كه اين موضوع باتوجه به 
وضعيت بازار زمان بسيار زيادي مي برد.  ادامه در صفحه 6

رقيه ندايياحمد  اشتياقي

يادداشت-5

چرا مردم محدوديت هاي 
كرونايي را رعايت نمي كنند

وقتي در خبرها عنوان مي شود 
ك��ه رعاي��ت پروتكل ه��اي 
بهداشتي به طرز چشمگيري 
پايي��ن آم��ده و بي توجهي به 
محدوديت ه��اي كرونايي اين 
روزها يكي از داليل عمده موج 
چهارم كرونا مطرح مي ش��ود، 
نباي��د از كن��ار آن بي تف��اوت 
بگذريم. چنين رفتارهايي از س��وي ش��هروندان و مردم 
مي تواند داليل بسياري داشته باشد. اما براي بررسي اين 
مساله را مي توان در دو دسته متفاوت شامل دغدغه هاي 
مربوط به بيماري جس��مي و دغدغه هاي روانش��ناختي 
طبقه بندي ك��رد. البته دغدغه هاي روانش��ناختي را نيز 
مي توان از دوديدگاه متفاوت به آن نگاه كرد. دغدغه هاي 
روانشناختي مربوط به جمعيت عمومي يعني »همه ما« و 
يكي هم دغدغه هاي روانشناختي مبتاليان و آثار رواني آنكه 
پس از بيماري و هنگام بهبودي تجربه خواهند كرد. اينكه 
آيا عزيزانمان به اين بيماري مبتال شده اند يا خير، يا بيماري 
تا چه اندازه خفيف يا شديد بوده است و نگراني هايي در اين 
باره، از جمله دغدغه هاي مربوط به جمعيت عمومي است. 
از طرف ديگ��ر در اينجا نگراني هاي افراد مبتال نيز مطرح 
ادامه در صفحه 8 مي شود.  

پيمان دوستي

يادداشت-3

  نگاه كشور تركيه
 به ديپلماسي اقتصادي-  3

در گزارش پيشين مطالبي را در 
راستاي ديپلماسي اقتصادي در 
سياست خارجي كشور تركيه 
مطرح كردم، از اي��ن رو در اين 
گزارش به اين مساله كه عناصر 
و اجزاي ديپلماس��ي اقتصادي 
تركيه بر ح��ول چه م��واردي 
سياستگذاري شده و همچنين 
تاثير آن بر توس��عه يافتگي تركيه چگونه اس��ت، خواهيم 
پرداخت.  شايد بهتر است كمي در رابطه با وضعيت كشور 
تركيه در سال هاي اخير مطالبي را به عرصه تحليل بياورم. 
كشور تركيه در دهه گذش��ته در راستاي بهبود وضعيت 
سياس��ت داخلي و همچنين سياس��ت اقتص��ادي خود، 
اقدامات موثري را در عرصه ديپلماسي اقتصادي به عرصه 
ظهور گذاشته است از جمله اين اقدامات مي توان به مواردي 
همچون به حداقل رساندن مش��كالت با همسايگان و در 
پيش گرفتن سياستگذاري عمق استراتژيك، استفاده بسيار 
مناس��ب از تمامي ظرفيت نيروي انساني در حوزه توليد و 
سياست خارجي و ايجاد كرسي هاي موثر اين عرصه، ايجاد 
يك مكانيسم مشاوره اي در جهت شركت هاي بازرگاني و 
تجارت خارجي و درنهايت پيوستن به سازمان هاي بين المللي 
و ايجاد يك وابستگي متقابل اشاره كرد.  ادامه در صفحه 3
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 تهديد صادرات
 با مصوبه جديد ارزي

 سرمايه اي 
كه نابود شد!

جنگ فوتبال 
به خاطر پول 

 طبقه متوسط
 به دنبال دولت زندگي

پيش بيني  
رونق گيري  
ساخت و ساز

زهرا س�ليماني| بعد از اثرات بنياديني كه طبقه 
متوسط در بطن انقالب سال57، دوم خرداد76 و... 
شكل داد، تحوالت سال هاي اخير و رشد روزافزون 
فقر و نزول شاخص هاي اقتصادي، برخي تحليلگران 
را به اين نتيجه رسانده كه طبقه متوسط كشورمان 
به عنوان حام�الن ارزش هاي متعال�ي جامعه در 
حال تضعيف شدن و بالاثر شدن است.اين دسته 
از تحليلگران با اش�اره به عميق تر ش�دن شكاف 
طبقاتي، رشد روزافزون فقر، گراني مسكن، تورم 
فزاينده و... به اين نكته اش�اره مي كنند كه طيف 
وسيعي از اقشار متوسط جامعه به طبقات محروم 
پيوسته اند؛ تحوالتي كه باعث شده تا دامنه اقشار 
محروم در كشور افزايش پيدا كند و طبقات متوسط 
هر سال نحيف تر از قبل شوند. در ميان متفكران 
و نظريه پ�ردازان »ماكس وبر« يكي از چهره هايي 
اس�ت كه مفهوم طبق�ه را در مقايس�ه با مفاهيم 
»ش�أن اجتماعي« و »حزب« تعريف مي كند و هر 
طبقه، از جمله طبقه متوس�ط را ش�امل مجموعه 
افرادي ارزيابي مي كند ك�ه داراي وضعيت بازاري 
يا شانس اقتصادي يكساني هستند. از اين منظر، 
فقيرتر شدن افراد خاس�تگاه طبقاتي آنان را نيز 
تغيير مي دهد.در نقطه مقابل ماكس ِوِبر، چهره اي 
چون »آلكسي دوتو كويل« طبقه متوسط را فارغ 
از ظرفيت هاي اقتصادي ك�ه دارد به عنوان نقطه 
تعادل جامعه معرفي مي كند ك�ه ثبات در جامعه 
مي آفريند. چراكه افراد وابس�ته به طبقه متوسط 
تمايلي به اف�راط ندارند. از منظر اين انديش�مند 
تفاوتي ندارد كه فردي چه مي�زان ثروت و دارايي 
داشته باشد، چنانچه معتقد به ارزش هاي متعالي 
جامعه چون حقوق بشر، آزادي، شايسته ساالري 
و... باشد، در زمره افرادي است كه ارزش هاي جامعه 
را حمل مي كنند. براي آگاهي از وضعيت معيشتي 
و نقش طبقه متوسط در تحوالت آينده سراغ تقي 
آزادارمكي جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران 
رفتيم تا درباره نقش اين طبقه در تحوالت پيش روي 
كشور گپ و گفتي داشته باشيم. آزادارمكي با اشاره 
به اينكه هر چند فشارهاي اقتصادي طبقه متوسط 
را بيش�تر از هر زمان ديگري نحيف ساخته، اما در 
صورت فراهم شدن فضا براي مشاركت، اين طبقه 
قادر است باز هم نقش تاريخي خود را در تحوالت 
آينده كش�ور از جمله انتخابات به خوبي ايفا كند. 

منتها اگر بگذارند...

    بعد از مشكالت اقتصادي اخير كشور و گسترش 
فقر مطلق، برخي از تحليلگران به اين نكته اشاره 
مي كنند كه طبقه متوس�ط كشور در حال ضعيف 
ش�دن، نحيف ش�دن و از دس�ت دادن گزاره هاي 
اثرگذار خود است. با توجه به اين واقعيت كه طبقه 
متوسط در واقع حامالن ارزش هاي جامعه هستند، 
بفرماييد اين تح�والت چه اثرات�ي در ابعاد كالن 
جامعه خواهد داشت و طبقه متوسط كشور در چه 

شرايطي قرار دارد؟
اين پرسش، پرسش بسيار مهمي است. به اين دليل كه ما 

با يك جامعه فقير تر شده روبه رو هستيم كه مدام بر ميزان 
اقشار فقير و محروم آن افزوده مي شود. در عين حال اين 
روند به يك معنا بر تضاد طبقاتي جامعه و شكاف هاي ميان 
فقير و غني نيز مي افزايد. اين مسيري است كه جامعه ايراني 
در حال پيمودن آن است و متاثر از گزاره هايي چون برجام، 
تحريم هاي اقتصادي، كرونا، گسترش فقر و به طور كلي 
سياست هاي كالن كشور است. بنابراين بايد ابعاد و زواياي 
گوناگون آن از منظر تحليلي مورد توجه قرار بگيرد. در ميان 
اين گزاره هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد، نكته اي 
كه در جامعه هم نزد سياستمداران و هم نزد روشنفكران 
)با توجه به گرايش هاي چپ راديكالي كه دارند( يا ناديده 
گرفته شده يا با چالش هاي فراواني مواجه شده، وضعيت 
طبقه متوسط به عنوان طبقه اي كه تحوالت اصلي جامعه 
در بطن كنش��گري هاي آن شكل مي گيرد، است. عموم 
برنامه ريزي ها، به گونه اي بوده كه مطالبات طبقه متوسط 
ديده نشود. اساسا بخشي از طبقه روشنفكري ضد طبقه 
متوسط هستند، ضمن اينكه اكثريت قريب به اتفاق مديران 
و تصميم سازان كشورمان نيز به دليل رويكردهاي انتقادي 
و اصالحي كه همواره اين طبقه داشته، متضاد با اين قشر 

اثر گذار جامعه هستند.
  اين فرايند كه شما تشريح كرديد و اشاره كرديد 
تالش شده مطالبات و واقعيت طبقه متوسط ناديده 
گرفته شود چه اثرات مشخصي بر بنيان هاي فكري 

جامعه داشته است؟
اين وضعيت موجب شده تا بسياري به غلط به اين نتيجه 
و فهم برسند كه جامعه ايراني طبقه متوسط ندارد و اگر 
هم روزي يك چنين طبقه اي وجود داش��ته، در شرايط 
فعلي اين طبقه در حال حذف شدن و اضمحالل است. در 
واقع تالش شده تا در افكار عمومي اين فكر و فهم نهادينه 
شود كه طبقه متوسط در مسير ميرايي و استحاله شدن 
است؛ بنابراين ديگر نبايد توقع اثرات قبلي را از اين طبقه 
داشت. براين اساس برخي تالش مي كنند براي اين گزاره 
غلط، مستندات و مدارك جست وجو  كنند. به اين معنا 
گفته مي شود چون، قيمت ارز، مسكن، سكه و... باال رفته و 
مردم براي زندگي عادي خود با مشكالت بنيادين مواجه 
شده اند، بنابراين اِِلمان هاي اثرگذار خود را از دست داده اند 
و ديگر حاضر نيستند در بزنگاه هاي حياتي به نفع منافع 
بلندمدت كش��ور وارد عمل ش��وند. اما هيچ كس به اين 
موضوع فكر نمي كند، اگر طبقه متوسط واقعا از ميان رفته 
است، چرا اين همه بحث و اظهارنظر در خصوص اين طبقه 
)با همه مشكالت اقتصادي و معيشتي كه دارد( در جريان 
است. اساسا مقوله اي كه از ميان رفته باشد كه منشأ اين 
همه بحث و تبادل نظر نمي شود. چرا همه تمركز كرده اند 
بر روي طبقه متوسط ضعيف شده و مضمحل شده، چرا در 
خصوص طبقات محروم به مرحله انفجار رسيده صحبت 
نمي ش��ود. مي خواهم بگويم، برخي اظهارنظرها كه در 
خصوص عقيم شدن و از جريان خارج شدن طبقه متوسط 
مطرح مي شود، مبتني بر پيش فرض هاي اشتباه مطرح 
مي شوند. شايد هم برخي بدشان نمي آيد كه حداقل در 
مباحث نظري اين طبقه را از جريان اثرگذاري هاي بنيادين 

جامعه خارج كنند.
   با توضيحات شما ممكن اس�ت، اين پرسش در 
افكار عمومي شكل بگيرد كه آيا شرايط اقتصادي 

و معيش�تي كش�ور هيچ تاثيري بر جريان سيال 
زندگي اين طبقه و س�اير طبقات كمتربرخوردار 
جامعه نگذاشته اس�ت. به هر حال طي سال هاي 
اخير زخم هاي فراواني بر پيكره اين قشر جريان ساز 

وارد آمده است؟
با همه اين اظهارات، واقعيت آن است كه طبقه متوسط 
مورد چالش، اعتراض، سرزنش و تهاجم همه جانبه قرار 
گرفته است. مجموعه مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور 
باعث ش��ده تا طبقه متوسط از منظر معيشت ضعيف تر 
شود. اما اين گزاره به اين معنا نيست كه اين طبقه از منظر 
اجتماعي و فرهنگي ضعيف تر شده باشد. اتفاقا زماني كه 
طيف هاي متوسط جامعه از منظر اقتصادي در وضعيت 
مناسبي قرار داشته باشد و براي تامين ضرورت هاي زندگي 
خود مشكالت حادي را نداشته باشد، اين معنا را دارد كه در 
وضعيت معتدل )از منظر كنشگري اجتماعي و سياسي( 
قرار دارد. اما زماني ك��ه همين طبقه از نظر اقتصادي در 
وضعيت نامناس��بي قرار داشته باش��د، تبديل به نيروي 
انقالبي مي شود و به نيروي كنشگري فعال اعتراضي تغيير 

وضعيت مي دهد.
 يعني طبقه متوسط در اثر فقر به نيروي برانداز و 

ساختارشكن، بدل مي شود؟
سوال خوبي است؛ اينكه آيا ضعيف تر شدن طبقه متوسط 
از نظر اقتصادي به معناي برانداز ش��دن است؟ الزاما نه، 
هميشه در شمايل جريان هاي برانداز ظهور نمي كنند. آيا 
اين شرايط كشور را به سمت انقالب مي برد؟ نه الزاما؛ چرا 
كه ش��رايطي كه ما امروز در آن قرار گرفته ايم به گونه اي 
است كه دنيا، طلب انقالب از ايران نمي كند و در داخل هم 

ايرانيان طلب انقالب ساختاري ندارند. 
 پس در اين شرايط طبقه متوسط چه نوع كنشگري 

خواهد داشت؟
طبقه متوسط به نيرويي بسيار مهم در آگاهي بخشي به 
وضعيت نظام سياسي، بحث هاي انتخاباتي، حوزه اجتماعي 
و كنشگري بسيار فعال در تحوالت سياسي بدل مي شود. 
يعني اين طبقه از دل ميرايي و انزوا و حاش��يه به نيرويي 
بسيار فعال بدل خواهد شد كه مي تواند شرايط كلي جامعه 
در حوزه سياسي را تغيير دهد. تا زماني كه طبقه متوسط 
خيزشي براي ايجاد تحوالت سياسي و انتخاباتي نداشته 
باشد اين تحوالت به وقوع نخواهند پيوست. تا زماني كه اين 
طبقه اقدام نكند شرايط جامعه عوض نمي شود و اعتراض 
و عصيان و تح��والت به وقوع نمي پيون��دد. به طور كلي 
شواهد اينطور براي من معنا دارد كه طبقه متوسط كه در 
اثر مشكالت اقتصادي بسيار ضعيف شده است در همين 
دوره مي تواند منشأ تحوالت بسيار اثرگذار در جامعه شود.
   اين حضور و مشاركت در تحوالت در هر شرايطي 
به وقوع مي پيوندد يا بس�ترها و زمينه هايي الزم 

است تا اين تحوالت به وقوع بپيوندد.
حادثه درست كردن و تحول آفريني نيازمند حداقل هايي 
اس��ت. اوال بايد انتخاباتي وجود داش��ته باش��د. در وهله 
بعد اين انتخابات مي بايس��ت مبتني بر كنش هاي آزاد 
باشد، يعني اساسا رقابتي وجود داشته باشد كه بتوان بر 
مبناي آن حركتي را شكل داد. و نهايتا هم امكان حضور 
شخصيت هايي كه بتوانند منش��أ اثرات مثبت سياسي 
باشند، وجود داشته باشد. اگر انتخابات 1۴00 هم مانند 

انتخابات قبلي مجلس به گونه اي برنامه ريزي ش��ود كه 
رقيب امكان حضور نداش��ته باشد و حذف شود، يا اينكه 
فقط يك طيف امكان حضور داشته باشد، مردم به صحنه 
نخواهند آمد و طبقه متوس��ط هم ام��كان اثرگذاري را 

نخواهد داشت.
  اگر نظام سياسي تصميم بگيرد كه مدل انتخابات 
مجلس در دوره قبلي را در پيش بگيرد، بايد منتظر 

چه تحوالتي باشيم؟
من در جاي ديگري هم اش��اره كردم، چنانچه ش��رايط 
كافي براي مش��اركت و ب��ا حضور نيروه��اي اجتماعي 
با منط��ق انتخاباتي ايجاد نش��ود، جمهوري اس��المي، 
رييس جمهوري خواهد داش��ت با رايي بسيار پايين )در 
خوش بينانه ترين حالت ح��دود ۴0درصد(، اين موضوع 
نشانه هايي از ظهور يك نيروي فراگير اعتراضي را در جامعه 
فراهم خواهد كرد.نيرويي كه در انتخابات شركت نكرده، 
هيچ مسووليتي نسبت به طرف هاي پيروز يا شكست خورده 
ندارد، بنابراين هر نوع رفتاري را براي خود جايز مي داند. از 
سوي ديگر از آنجا كه رييس جمهوري هم كاراكتري فراگير 
به عنوان نماينده اكثريت جامعه نيست، نمي تواند ميان 
بخش هاي مختلف جامعه تعادل ايجاد كند.چون جمهوري 
اس��المي ش��رايط انتخاباتي را فراهم نكرده، اين نيروي 
اجتماعي تصميم به اعتراض مي گيرد و بر حجم نيروهاي 
معترض افزوده خواهد شد. من صراحتا اعالم مي كنم يك 
چنين اش��تباهي، عمر نظام سياسي را كاهش مي دهد و 
اثرگذاري آن را در جهان پيراموني كاهش مي دهد. طي يك 
دهه بحران هاي مهم ساختاري بروز خواهد كرد و نيروهاي 
اجتماعي در دانشگاه و خيابان و مسجد و...به دنبال مطالبات 
خود خواهند بود. چرا كه اين نيروها نتوانسته اند پاسخ خود 

را از طريق صندوق هاي راي بيابند.
  برخي از تحليلگران و فعاالن سياسي و اجتماعي 
كه اش�اره مي كنند ك�ه اصالح طلبان ب�ه عنوان 
مهم ترين نيروي سياسي كشور كه تحول و بهبود 
اوضاع را جست وجو مي كنند، بايد از رويكردهاي 
محافظه كاران�ه فعلي خارج ش�وند و مطالباتي را 
مبتني بر مطالبات واقعي اقشار مختلف )از جمله 
طبقه متوسط و طبقات محروم( در پيش بگيرند. 
خانم فايزه هاشمي اخيرا در برنامه اي كه در فضاي 
مجازي داش�تند به طور مش�خص به اين موضوع 
اش�اره كردند. نظر ش�ما در خصوص ضرورت اين 

پوست اندازي چيست؟
اصالح طلبان و اساسا هر طيف سياسي ديگري ضرورتا در 
باب انتخاباتي كه قرار باشد به صورت گسترده برگزار شود، 
نيازمند پوست اندازي جدي هستند. اصالح طلبي نمي تواند 
با آن قيافه و سبك و مفاهيم و شمايل و گفتمان سنتي در 
انتخابات حاضر شود و سبد راي مردم را به دست بياورد. 
ممكن است در گذشته و در دوم خرداد 76 براي لجبازي با 
اصولگرايان تماميت خواه مردم يك بار اين روش را پذيرفته 
باشند. اما امروز مردم ديگر حاضر نيستند منافع خود را 
قرباني رفتارهاي محافظه كارانه كنند. اصالح طلبان بايد 
گفتمان خود را متناسب با شرايط جديد كشور و تغييرات 
نسل ها به روز كنند. بايد صداي مطالبات مردم را بشوند و 

متناسب با آن طراحي راهبرد داشته باشند. 
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به گفته رييس سازمان برنامه بودجه كشور بر اساس گزارش 
سال ۲۰۲۰ بانك جهاني اقتصاد ايران در رتبه ۱۸ جهان قرار 
داشته است. اما كارشناسان اقتصادي براساس شاخص هاي 
مختلف، معتقدند كه اگرچه از نظر توليد ناخالص داخلي 
ايران رتبه ۱۸ را در جهان دارد اما از نظر توليد سرانه، توزيع 
درآمد، توليد ناخالص ملي، سرمايه گذاري، رشد اقتصادي، 
س��رمايه انساني و س��اير شاخص هاي توس��عه رتبه هاي 
مختلف بين ۱۸ تا 3۰ را كس��ب كرده است و لذا نمي توان 
تنها براساس توليد ناخالص داخلي براي يك جمعيت ۸۰ 
ميليوني و با مزيت هاي بزرگ نسبي انرژي و طبيعت در ايران، 
شرايط اقتصاد ايران را ارزيابي كرد بلكه بايد به شاخص هاي 
فضاي كس��ب وكار، تورم، بيكاري، سرمايه گذاري، و ساير 
شاخص هاي كالن اقتصاد نيز توجه شود و از نظر شاخص هاي 
فضاي كسب و كار و توليد ايران از رتبه هاي خوبي برخوردار 
نيست و لذا بايد ش��اخص هاي ديگر مانند رتبه حاكميت 
خوب دولت ها و از جمله جايگاه سازمان برنامه و بودجه در 
بين سازمان هاي اقتصادي و برنامه ريز جهان نيز بررسي شود.  
در اين رابطه، محمدباقر نوبخت در توئيتي نوشت: »اينكه در 
چند سال اخير در سخنراني هاي دهه فجر از رتبه هجدهم 
اقتصاد ايران كه در گزارش س��ال ۲۰۲۰ بانك جهاني نيز 
منعكس شده است، خبر مي دادم، موضوع درستي است. اما 
ارايه گزارش در اين مورد به مقام معظم رهبري خبر نادرستي 
است. لطفًا اخالق رعايت شود.« محمد باقر نوبخت در ۱۹ 
بهمن ۱3۹۹ در برنامه نگاه يك سيما گفته بود: در ۴۲ سال 
گذش��ته اتفاقات زيادي به ما گذشت كه روي اقتصاد ما اثر 
گذاشت. با همه مشكالتي كه داريم و رنج و فشار اقتصادي 
روي مردم، بايد بپذيريم براساس معيارهاي قدرت اقتصاد، 
ما جزو ۱۸ كشور بزرگ جهان هستيم. اين اظهارات نوبخت 
با واكنش برخي از رسانه ها مواجه و رتبه ۱۸ اقتصاد ايران از 

سوي آنها مورد شك و ترديد قرار گرفته بود.

    معيارهاي مختلف
 در مورد رتبه اقتصادي ايران در جهان

اخيرا رتبه اقتصادي ايران در جهان محل بحث زيادي 
بوده اما واقعيت اين است كه رتبه اقتصادي كشورها 
بر اساس معيار رتبه بندي، معموال با يكديگر مختلف 
است و اين نتيجه گيري كه يكسان نبودن رتبه ها ناشي 
از اشتباه يك رتبه بندي است نيز صحيح نيست. البته 
با وج��ود رده بندي هاي مختلف، اقتص��اد ايران يكي 
از 3۰ اقتصاد برتر جهان اس��ت. به گزارش ايسنا، در 
ادبيات عامه، اندازه اقتصاد يا همان معيار رتبه بندي 
كش��ورهاي مختلف مفهومي به ن��ام توليد ناخالص 
داخلي است. به صورت كلي، توليد ناخالص داخلي را 
مي توان مجموع ارزش كاال و خدمات نهايي توليدشده 

توسط افراد مقيم يك كشور در يك بازه زماني معين 
ناميد. اوال اين بازه معين معموال سه ماهه يايك ساله 
است و دوما منظور از كاالي نهايي يعني كااليي كه به 
قصد مصرف خريداري مي شود. )در خريد نان، آرد يك 
كاالي واسطه اي است و ارزش آن نيز در ارزش نهايي 
نان مصرفي لحاظ مي شود.(  در تعريف فوق به واژه مقيم 
آن كشور هم دقت كنيد. اين يعني اگر يك فرد ژاپني در 
چين فعاليت دارد، در محاسبه توليد ناخالص داخلي، 
ارزش توليدش��ده توس��ط اين فرد در توليد ناخالص 
داخلي چين لحاظ خواهد شد نه ژاپن. در طرف ديگر 
اما توليد ناخالص ملي مجم��وع ارزش كاال و خدمات 
نهايي توسط يك مليت را اندازه مي گيرد؛ فارغ از اينكه 

در داخل يا خارج آن كشور ايجاد شده باشد. 

    اجزاي توليد ناخالص داخلي
به طور كلي )نه هميش��ه( سه راه مختلف براي محاسبه 
توليد ناخالص داخلي يا GDP وجود دارد كه شامل روش 
توليد، مخارج و درآمد مي شود. همچنين در توليد ناخالص 
داخلي برخي از اجزاي اقتصادي محاسبه نمي شوند؛ مثل 
فعاليت هايي كه به آنها دستمزد تعلق نمي گيرد )مثل كار 

داوطلبانه(، اقتصاد زيرزميني يا پرداخت هاي انتقالي. 

   مدل هاي مختلف توليد ناخالص داخلي
اصلي تري��ن دلي��ل متفاوت ب��ودن رتب��ه اقتصادها در 
رتبه بندي ه��اي مختلف همين عامل اس��ت. اگر توليد 
ناخالص داخلي با قيمت هاي جاري بررس��ي شود به آن 
توليد ناخالص داخلي اس��مي مي گوييم. از طرف ديگر 
اگر قيمت ها به نسبت س��ال پايه )مثال پنج سال پيش( 
اندازه گيري ش��وند، به توليد ناخال��ص داخلي حقيقي 
مي رسيم.  اما گاهي هم توليد ناخالص داخلي بر حسب 
شاخص قدرت برابري خريد بيان مي شود. مثال معروف 
در توضيح قدرت برابري خريد قيمت يك ساندويچ معروف 
است. كيفيت اين ساندويچ در همه جا عموما يكسان است 
اما قيمت آن چه؟ اگر اي��ن كاال در امريكا دو دالر قيمت 
داشته باشد اما در انگليس ۱.۵ پوند، نسبت قيمت آن در 
انگليس به امريكا ۰.۷۵ )تقسيم ۱.۵ بر دو( خواهد بود. از 
طرف ديگر، ارزش هر دالر تقريبا ۰.۷۲ پوند است. چون 
۰.۷۲ از ۰.۷۵ كوچك تر اس��ت يعني بر اساس شاخص 
قدرت برابري خريد، قدرت خريد مردم در امريكا بيشتر 
از قدرت خريد مردم در انگليس است.با توضيحات فوق 
واضح است كه بر اساس شاخص معيار، به نتيجه متفاوتي 
در رتبه بندي ها خواهيم رسيد. پس طبيعي خواهد بود اگر 
رتبه اقتصادي ايران در رتبه بندي هاي مختلف با يكديگر 

اختالفاتي داشته باشد.
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 موانع مهم جهش توليد
از نگاه راغفر 

حسين راغفر كارشناس اقتصادي گفت: موانع دسترسي 
به تسهيالت بانكي، واردات بي رويه و افزايش قيمت ارز 
از مهم ترين موانع جهش توليد در كش��ور ما به شمار 
مي رود. توليدكنندگان در كش��ور، براي دستيابي به 
نقدينگي، با بن بس��ت هاي زيادي روبرو هستند. وي 
ادامه داد: بانك ها به راحتي به توليدكنندگان تسهيالت 
نمي دهند، زيرا روند توليد در كش��ور ما طوالني است. 
سود تسهيالت بانكي نيز براي توليد كنندگان بسيار باال 
بوده و خود توليد كننده ها هم ترجيح مي دهند به جاي 
اينكه اين تسهيالت بانكي را در توليد استفاده كنند وارد 
بازارهايي، چون ارز و سكه كه سود بيشتري براي آنها 
به همراه دارد، كنند. راغفر ادامه داد: توليدكننده ها در 
روند طوالني توليد وقتي به محصول مورد نظر مي رسند 
نيز متاسفانه با مانع بزرگي، چون واردات بي رويه روبرو 
هس��تند كه اين واردات بي رويه سبب شده بسياري از 
توليد كنندگان دچار ورشكستگي شوند.واردات بي رويه 
كاال هاي لوكس توسط بعضي از افراد كه عمومًا داراي 
رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده توليد در كشور 
ما بي رمق شود.تس��هيالت بانكي هم به وارد كننده ها 
راحت تر داده مي شود، زيرا آنها به راحتي پول دريافتي را 
به سود مي رسانند. راغفر در خصوص افزايش بي سابقه 
نرخ ارز كه يكي ديگر از موانع مهم توليد به شمار مي رود 
گفت: افزايش بي سابقه ارز مهم ترين محرك تورم در 
كشور بوده و متاس��فانه به دليل سياست هاي دولت، 
كاهش پيدا نمي كن��د. افزايش قيمت ارز و همچنين 
خروج بي رويه ارز از كشور، سبب ايجاد تورم طي چند 
سال آينده در كشور خواهد شد و يكي از موانع مهم بر سر 
راه توليد خواهد بود.تصويب مقررات دست و پا گير نيز 
سبب مي شود توليد در كشور ما با مشكالت عمده روبرو 
بوده و به كندي پيش برود.بعضي از مسائل سياسي نيز 
مثل تحريم ها بايد از بين برود تا شرايط امن براي افزايش 

توليد در كشور فراهم شود.

هزينه كرد منابع ارزي در بودجه 
جاري اثرات تورمي به دنبال دارد

براي جلوگي��ري از تورم زايي منابع ارزي كش��ور پس 
از آزادس��ازي، باي��د اين مناب��ع را در ام��ور زيربنايي 
س��رمايه گذاري كرد. حميدرضا صالحي در گفت وگو 
با ايِبنا درباره هزينه كرد آزادس��ازي منابع ارزي كشور 
تصريح كرد: همانند ساير كشورهاي نفتي منابع ارزي 
بايد صرف سرمايه گذاري هاي زيربنايي در كشور شود.  
وي با طرح اين موضوع كه بخشي از منابع ارزي كه قرار 
است آزادش��ود بايد صرف واردات واكسن براي مردم 
شود، عنوان كرد: كس��ب و كارهاي بسياري از تبعات 
كرونا آسيب ديده اند و امن شدن كشور با واكسيناسيون 
به موقع موجب مي شود تا اقتصاد كشور از تبعات منفي 
كرونا آسيب كمتري ببيند. س��رمايه گذاري مي تواند 
بخشي از تبعات تورمي آزادسازي منابع ارزي را كاهش 
دهد و مي توان در كشوري مانند عراق كه بازار بزرگ ۴۰ 
تا ۵۰ ميليارد دالري دارد سرمايه گذاري كرد. افغانستان 
نيز كشوري است كه مي توان با تكيه بر سرمايه و دانش 
فني كه در اختيار ما قرار دارد در اين كشور سرمايه گذاري 
كرد و از فرصت بازار افغانستان براي اشتغالزايي استفاده 
كرد.  صالحي با بيان اينكه اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني 
كمكي به زندگي م��ردم نخواهد كرد، تصريح كرد: اگر 
بهبود شرايط اقتصادي حاصل نشود طبقات متوسط 
به س��مت طبقات پايين تر حركت مي كنند و به جاي 
پرداخت سوبسيد كه به دست آنها نمي رسد بايد كاري 
كرد كه وضعيت اقتصادي به صورت ساختاري اصالح 
شود و طبقه مستمند نيز بتواند روي پاي خود بايستد. 

وي اظهار كرد: بازار بايد تعيين كننده نرخ ارز باش��د و 
تنها مس��ير كنترل آن نيز بهبود شرايط اقتصادي 
و كنترل تورم اس��ت؛ بنابراين پرداخت ارزهايي با 
نرخ هاي ديگر از جمله ۴۲۰۰ تومان به معناي توزيع 
رانتي است كه در نهايت اهداف سياست گذار را براي 

كنترل كاالهاي اساسي محقق نخواهد كرد.

 چالش هاي خصوصي سازي 
در ايران

 به نظر مي رس��د اغلب آسيب  هاي موجود در حوزه 
خصوصي سازي، ناشي از ش��يوه نامناسب اجراي 
قانون سياست هاي كلي اصل۴۴ است. مي  توان با 
تاكيد بر ثبات در احكام قان��ون و پرهيز از هرگونه 
تغيير و اصالح فرآيند ها، روش  هاي اجرايي گذشته را، 
آسيب شناسي كرده و بر پايه همين آسيب  شناسي، 
مسير درس��تي انتخاب كرد. اگر اولويت دولت در 
واگذاري  ها، از صرف كسب درآمد و تامين بودجه، به 
واگذاري  هاي صحيح در قالب توانمند سازي مطابق 
با قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي، تغيير كند، مشكالت خصوصي سازي نيز 
رفع خواهد شد. در ايران، شرايط تحريم اقتصادي، 
موجب ش��ده كه، ش��ركت  هاي خارجي حاضر به 
همكاري با شركت  هاي دولتي و بخش هاي اقتصادي 
در دس��ترس دولت، به علت تحريم  ها و عدم وجود 
كانال هاي مالي براي مبادالت ارزي، نباشند. راهكار 
مناسب براي بي اثر نمودن و خنثي سازي تحريم ها، 
اجازه ورود بخش خصوص��ي به اقتصاد و مذاكرات 
با ش��ركت  هاي خارجي اس��ت كه فارغ از مس��ائل 
حاكميتي، سياس��ي، تحريم  ها و محدوديت  هاي 
كانال هاي مالي، فضاي همكاري و مساعدت فراهم 
خواهد شد. بخش خصوصي با روش ها و تغييراتي در 
ماهيت فروش و تغيير نام و استفاده از شركت هاي 
واسطه اي ثبت شده در كشورهاي ديگر مي تواند در 
جهت رفع تحريم  هاي اقتصادي موثر باشد. بخش 
خصوصي ب��ا توجه به دخالت اه��داف اجتماعي و 
غير اقتصادي دولت، در فعاليت ش��ركت    ها و به دور 
از قوانين و آيين نامه  هاي پيچيده دولتي كه امكان 
اتخاذ تصميم كارآمد را ب��راي مديران آن محدود 
مي سازد، مي تواند بستر مناسبي را براي مبادالت 

ارزي با شركت  هاي خارجي، فراهم كند.

نرخ تورم اجاره بها در پايان۹۹ 
معادل ۲۷.۵  درصد

مركز آمار ايران اعالم كرد: نرخ تورم چهار فصل منتهي 
به زمستان ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش 
اجاره بها، برابر ٢٧,٥ درصد است.در اين فصل بيشترين 
نرخ تورم فصلي مربوط به استان سمنان با ١٠.٥١ درصد 
افزايش و كمترين آن مربوط به استان لرستان با ١.٢٢ 
درصد افزايش است. يكي از بخش هاي مهم در برآورد 
شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين 
بخش ش��امل زير بخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي 
مسكوني« و »خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني« 
)تعميرات جزئي واحد مسكوني: لوله كشي، گچ كاري، 
برق كاري، نصب ايزوگام و...( مي باشد.در فصل زمستان 
١٣٩٩، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در 
مناطق شهري، به عدد ٢١٨,٣ رسيد كه نسبت به فصل 
قبل )٢٠٩.٠(، ٤.٤ درصد افزايش داشته است. در اين 
فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان سمنان 
با ١٠.٥١ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان 

لرستان با ١.٢٢ درصد افزايش مي باشد.
درصد تغييرات ش��اخص قيمت اجاره به��ا در فصل 
زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ٢٨.٩ درصد است كه نسبت به فصل 
پايي��ز ١٣٩٩ )٢٨.٤ درصد(، ٠.٥واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان همدان با ٣٩.٤ درصد افزايش و كمترين آن 
مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ١٢.٩ درصد 
افزايش اس��ت. به عبارتي خانوارهاي اس��تان همدان 
به طور متوس��ط ١٠.٥ واحد درصد بيشتر از ميانگين 
كل كشور و خانوارهاي استان سيستان و بلوچستان 
١٦ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش 
اجاره بها هزينه كرده اند. نرخ تورم چهار فصل منتهي به 
فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در 
بخش اجاره بها، برابر ٢٧,٥ درصد است. اطالع مذكور در 
استان همدان )٣٥.٧ درصد( بيشترين عدد و در استان 
سيستان و بلوچستان )١٤.٧ درصد( كمترين عدد را 
نشان مي دهد.متوس��ط افزايش هزينه اجاره بها براي 
كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل 

زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,٦ درصد است.

بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي 
در سال ٩٩ در كميسيون بودجه

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي از بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي در سال 
گذشته در جلسه اين كميسيون خبر داد. سيدمحمدرضا 
ميرتاج الديني در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به جلسه 
كميس��يون برنامه و بودجه گفت: اين جلسه با حضور 
شهيدزاده رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي براي 
بررسي عملكرد منابع و مصارف سال ۱3۹۹ اين صندوق 
برگزار شد.صندوق توسعه ملي براساس سياست هاي 
كلي ابالغي مقام معظم رهبري در برنامه پنجساله پنجم 
توسعه با هدف تبديل منابع مختلف كشور به ثروت هاي 
پايدار در قالب تسهيالت به بخش هاي غير دولتي تشكيل 
شد. مطابق اولين مصوبه حدود ۲۰ درصد از منابع حاصل 
از فروش نفت به صندوق واريز مي شد و هر سال ميزان 
درصد اين مبلغ افزايش پيدا مي كرد كه در سال ۱۴۰۰ 
سهم صندوق توسعه ملي به 3۸ درصد رسيد. منابع نفتي 
با ذخيره س��ازي در صندوق براي سرمايه گذاري هاي 
مولد هزينه مي شود و در اصل برنامه تسهيالت به بخش 
خصوصي به ويژه در مناطق غير توسعه يافته با نرخ سود 
كمتري پرداخت مي شود. ميرتاج الديني همچنين گفت: 
بعد از پايان گزارش شهيدزاده، نمايندگان پيشنهادات 
و سواالت خود را با هدف ارتقاي كاركرد صندوق و نحوه 
بازگشت بدهي هاي دولت به آن مطرح كردند. بخشي 
از منابع صندوق توسعه ملي به صورت بدهي در اختيار 
دولت قرار دارد و قرار شده، امسال دولت بدهي هاي خود 

را به اين صندوق بپردازد.

اطالع از بدهي مالياتي 
در درگاه مالياتي

با رونمايي از درگاه ملي خدمات الكترونيك مالياتي 
از اين پ��س مودي��ان مي توانند با مراجع��ه به اين 
درگاه از ميزان بدهي مالياتي خود باخبر ش��وند. به 
گزارش ايسنا، در اواخر س��ال گذشته سازمان امور 
مالياتي در راستاي تسهيل، تسريع و توسعه خدمات 
الكترونيك، ارايه اطالعات مورد نياز موديان مالياتي 
و عموم مردم از س��وابق پرونده هاي مالياتي كاهش 
مراجعات حضوري مردم و كاه��ش مصرف كاغذ، 
درگاه ملي خدمات مالياتي رونمايي كرد.  از طريق 
اين پنجره واح��د الكترونيك، ح��دود ۲۵ خدمت 
مالياتي شامل مشاهده پرونده هاي مالياتي در بخش 
ماليات مس��تقيم و ماليات بر ارزش افزوده، كارتابل 
اب��الغ الكتروني��ك، ارايه اظهارنامه  ه��اي مالياتي، 
رفع تعهدات ارزي و ... اش��اره كرد. همچنين ساير 
اقداماتي كه شهروندان براي انجام آن نيازمند مراجعه 
حضوري ب��ه ادارات مالياتي يا س��اير مراجع بودند 
از جمله پرداخت قب��وض مالياتي، دريافت گواهي 
نقل و انتقال موضوع م��اده ۱۸۷ قانون ماليات  هاي 
مستقيم، استعالم ممنوع الخروجي، استعالم بدهي 
مالياتي، اس��تعالم ماليات خريداران سكه و ... نيز از 
طريق اين درگاه ملي قابل ارايه به مردم است. يكي از 
خدماتي كه اين سامانه ارايه مي دهد، استعالم بدهي 
 مالياتي به موديان اس��ت كه آنها مي توانند بايد به

 My.tax.gov.ir  مراجعه كنند و در صورتي كه در 
سازمان امور مالياتي پرونده مالياتي داشته باشند، 
مي توانند وارد سامانه شده و اطالعات خود را تكميل 
و نهايي كنند.الزم به ذكر است كه سيم كارت فردي 
كه مي خواهد از پرونده مالياتي باخبر شوند، بايد با 
كد ملي آن ش��خص مطابقت داشته باشد.  در اين 
بين، بدانيد كه براي ثبت نام در اين درگاه بايد كد 
ملي، شماره همراه و تاريخ تولد خود را وارد كنيد و با 
داشتن پرونده مالياتي به شما اجازه ورود مي دهد و 

مي توانيد از انواع خدمات بهره مند شويد.

نوبخت  براساس آمار 2020 بانك جهاني اعالم كرد 

رتبه ۱۸ اقتصاد ايران در جهان

از افزايش ۳۷ درصدي حق بيمه تا راننده محورشدن سابقه بيمه
گروه بانك و بيمه |

بيمه نامه ش��خص ثال��ث از ابتداي س��ال جاري با 
تغييرات متعددي همراه بوده كه از آن جمله مي توان 
به راننده محور شدن سوابق تخفيف بيمه و افزايش 
3۷ درصدي حق بيمه اشاره كرد.اسفند ماه هر سال 
موضوع تعيين حق بيمه شخص ثالث مطرح مي شود 
و طي آن با توجه به افزايش نرخ ديه، حق بيمه نيز با 
افزايش همراه خواهد بود. در اسفند سال گذشته نيز 
گفت وگو ها براي تعيين حق بيمه شخص ثالث انجام 
شد و سرانجام آنگونه رييس كل بيمه مركزي اعالم 
كرد، حق بيمه ش��خص ثالث، رشدي 3۷ درصدي 
را در س��ال ۱۴۰۰ خواهد داش��ت. رشد قيمتي كه 
به عقيده بسياري از مالكان خودرو در شرايط فعلي 
اقتصاد و وج��ود تورم، بس��يار زياد اس��ت و اين در 
شرايطي است كه بسياري از افراد براي حل مشكالت 
اقتصادي، مسافركش��ي و كار با ماشين را به عنوان 

شغل دوم خود انتخاب كرده اند.

   افزايش حق بيمه، كمتر از رشد نرخ ديه
اگرچه وجود اين مش��كالت بر هيچ كس پوش��يده 
نيست اما نگاهي به روند تعيين حق بيمه شخص ثالث 
براي سال ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه افزايش حق بيمه 

در مقايسه با رشد نرخ ديه، كمتر بوده است.
در حالي ك��ه نرخ ديه در س��ال ۹۹ ب��راي ماه هاي 
غيرحرام 33۰ ميليون تومان تعيين ش��ده بود اين 
رقم براي سال ۱۴۰۰ و براي ماه هاي غيرحرام ۴۸۰ 
ميليون تومان قيمت گذاري شده است. مقايسه اين 

اعداد حكايت از آن دارد كه نرخ ديه رش��دي ۴۵.۵ 
درصدي را تجربه كرده اس��ت.اين در حالي است كه 
نرخ حق بيمه شخص ثالث 3۷ درصد يعني ۸.۵ درصد 

كمتر از حق بيمه افزايش داشته است.
در واقع افزايش 3۷ درصدي حق بيمه شخص ثالث در 
شرايطي تعيين شد كه شركت هاي بيمه گذار به دليل 
رشد ۱۰۰ درصدي حق خسارت تالش مي كردند تا 
عالوه بر رشد ۴۵.۵ درصدي ديه، ۱۸ درصد نيز از اين 
محل به حق بيمه اضافه كنند و بر اس��اس پيشنهاد 
آنها، نرخ حق بيمه شخص ثالث به جاي افزايش 3۷ 

درصدي فعلي، ۶3.۵ درصد رشد را ثبت مي كرد.

    راننده محورشدن سابقه بيمه
يك��ي ديگر از تغييراتي كه در س��ال ۱۴۰۰ در بيمه 
ش��خص ثالث ايجاد شده، راننده محور شدن سوابق 
بيمه است. در قانون جديدي كه توسط بيمه مركزي 
ابالغ شده است، بيمه شخص ثالث به طور كامل راننده 
محور شده اس��ت. به اين معنا كه تخفيف هاي عدم 
خسارت با فروش خودرو به خريدار منتقل نمي شوند. 
در اين قانون جديد انتقال تخفيف فقط از خودروي 
فرد به خ��ودروي ديگر او و از فرد ب��ه خانواده درجه 
يك او )والدين، همسر و فرزندان( امكان پذير است.

همچنين اگر فرد در زمان فروش خودروي خود قصد 
خريد خودروي جديد نداشته باشد، شركت بيمه بايد 
به او گواهي مبني بر حفظ تخفيف هاي عدم خسارت 
شخص ثالث ارايه دهد تا فرد در زمان خريد خودروي 
جديد بتواند از تخفيف هاي قبلي خود براي خودرو 

جديد اس��تفاده كند.البته بايد توجه كرد كه انتقال 
تخفيف در صورتي ممكن است كه كاربري خودروي 

قبلي با خودروي جديديكسان باشد.
به اين ترتيب بيمه نامه هاي ش��خص ثالث خودروها 
حتي پ��س از فروش آنها تا زم��ان انقضاي بيمه نامه 
معتب��ر بوده ولي در وقت تمدي��د ديگر اين تخفيف 
اعم��ال نخواهد ش��د بلك��ه تخفيف به فروش��نده 
برمي گردد و خريدار بايد بيمه نامه جديد بخرد آن هم 
بدون تخفيف يا اينكه از تخفيف هاي خودش استفاده 
كند. پيش از اين نيز، رييس  كل بيمه مركزي از امكان 
انتقال تخفيف بيمه نامه شخص  ثالث خودروها خبر 
داده و سقف تخفيف بيمه شخص  ثالث را ۷۰ درصد 
اعالم كرد و گفت: طبق قانوني كه در سال ۹۵ با ۱۶ 
آيين نامه اجرايي تهيه و در سال ۹۷ تصويب شد همه 
شركت هاي بيمه اي موظف به اجراي اين قانون شدند 
اما برخي از اجراي آن سر باز زدند. در واقع از اين پس، 
تخفيف بيمه روي پالك خودروها اعمال مي ش��ود 
و اس��تفاده از اين تخفيف محدوديت زماني ندارد و 
منقضي نخواهد ش��د وحتي اگر نيروي انتظامي به 
ابطال پالك خودرو اقدام كند، تخفيف آن در پرونده 

مالكيت صاحب پالك ثبت مي شود.

   نحوه پرداخت خسارت در قانون جديد 
بيمه شخص ثالث

اين اقدام اگرچه براي تشويق رانندگان براي رعايت 
فرهنگ رانندگي اس��ت اما نگراني هاي��ي را نيز در 
جامعه ايجاد كرده اس��ت. يكي از اين نگراني ها اين 

اس��ت كه »با توجه به راننده محور شدن بيمه، در 
صورتي كه فردي به جز مالك، راننده خودرو باشد و 
تصادفي رخ دهد، بيمه خسارت را پرداخت نكند.« 
در جواب بايد گفت كه خسارت در صورتي كه فردي 
با گواهينامه معتبر رانندگي پش��ت فرمان باشد – 
فارغ از اينكه مالك باش��د يا خير- از سوي شركت 
بيمه پرداخت مي شود زيرا اين ماشين است كه بيمه 
شده اس��ت.اما در مورد سابقه بيمه و تخفيف آن، با 
وقوع تصادف اگر مالك، راننده باشد سابقه تخفيف 
بيمه وي و در صورتي كه فرد ديگري رانندگي كند، 
سابقه بيمه هر دو پاك مي شود. همچنين از آنجا كه 
ممكن است بيش از يك نفر به صورت مداوم از يك 
خودرو استفاده كنند، امكان ثبت گواهينامه براي 
چند نفر در يك پالك براي سابقه بيمه امكان پذير 
شده اس��ت. اگر خودرو تصادفي نداشته باشد براي 
تمامي اين افراد سابقه تخفيف لحاظ خواهد شد و 
در صورتي كه تصادفي رخ دهد مدارك شناس��ايي 
راننده ثبت شده باشد، تنها سابقه تخفيف بيمه آن 

فرد صفر مي شود. 
در واقع، ثبت جنس��يت، تصوير گواهينامه و كارت 
ملي راننده در سيس��تم ثبت بيم��ه اي صرفًا براي 
ش��فافيت موض��وع اس��ت و ارتباطي ب��ا پرداخت 
خس��ارات خودرو ندارد زيرا خس��ارات بيمه اي به 
 خودرو تعلق مي گيرد نه راننده، در ضمن ثبت نشدن 
برخي اطالعات ممكن است به دليل بروز مشكالت 
اينترنتي و سامانه اي باشد كه با صرف اندكي وقت و 

تأمل و تأخير اين مشكل هم رفع مي شود.

»تعادل« آخرين اخبار مذاكرات هسته اي در وين را بررسي مي كند

روسيه و امريكا در خصوص پايان تحريم هاي اقتصادي مذاكره كردند

احياي برجام در مسير تفاهم

مهدي بيك| آثار و نتايج بيش از ۲ هفته جلس��ات 
پي در پي كميسيون مشترك برجام در سطح مديران 
سياس��ي آرام آرام در حال نمايان شدن است و فضاي 
غبارآلودي كه پيرامون چشم انداز برجام وجود داشت، 
جاي خود را به تصويري شفاف از دورنماي توافق شده 
مي دهد. در ش��رايطي كه صدا و س��يما بعد از سريال 
گاندو۲ با پخش برنامه هاي انتقادي و تخريبي مانند 
»داستان اتم« به گونه اي فضاسازي مي كند كه انگار 
فضاي تيره و تاري در بطن مذاكرات ايران با كشورهاي 
۱+۴ جريان دارد، اما واقعيات ميداني حاكي از آن است 
كه مردان ديپلماسي كشورمان توانسته اند، بخش قابل 
توجهي از مطالبات بحق ايرانيان را از دل بحث و تبادل 
نظرهاي تخصصي با طرف هاي مقابل استيفا كنند و 
طرف مقابل را مجاب به پذيرش خواسته هاي قانوني 
و بحق خود كنند. موضوعي كه براي نخستين بار نه از 
سوي مقامات حوزه سياست خارجي كشورمان بلكه 
از سوي نماينده دايم روسيه در سازمان هاي بين المللي 
اطالع رساني شد. ميخاييل اوليانوف با  انتشار توييتي 
نوشت: »روسيه و امريكا در مذاكرات وين گفت وگوهاي 
مش��ورتي مفيدي درباره لغو تحريم هاي ضد ايراني 
امريكا و بازگشت ايران به اجراي كامل برجام داشتند.« 
اظهاراتي كه پيش از اين از سوي برخي مقامات آگاه 
نيز بر روي ابعاد گوناگون آن تاكيد شده بود. مبتني بر 
اين نقشه راه امريكا پذيرفته كه تحريم هاي اقتصادي 
عليه ايران ذيل برجام برداش��ته شوند تا ايران در بازه 
زماني مشخص روند بازگشت به تعهدات برجام خود 

را آغاز كند.

   نبرد توييت ها در فضاي مجازي
آخرين اخب��ار از وين حاكي از اين اس��ت كه با وجود 
دشواري هاي موجود در مس��ير پيش رو، طرف هاي 
مذاكره كننده در مسير درستي قرار گرفته و توانسته اند 
بر اقدامات تخريبي و ايذايي بازيگران ثالث غلبه كنند. 
پيگيري توييت هاي مقامات شركت كننده در مذاكرات 
حاك��ي از آن اس��ت كه تالش صهيونيس��ت ها براي 
انحراف مذاكرات به سنگ خورده و دو طرف قدم هاي 
قابل توجهي براي درك متقابل برداشته اند. نخستين 
توييت در خصوص رويكرد كلي مذاكرات توسط معاون 
رييس سياست خارجي اروپا منتشر شد. انريكه مورا 
در توييتي نوشت: »پس از مذاكرات فشرده كه به نظر 
مي رسيد به بن بست رس��يده پيشرفت هايي حاصل 
شده كه به هيچ وجه ساده نبود. با اين حال اكنون بايد 
جزييات كار را نهايي كنيم. مساله مهم و كليدي در اين 
زمينه تعهدي اس��ت كه همه طرف ها براي دستيابي 
به يك هدف مشترك نش��ان داده اند. امريكا در حال 
پيوس��تن دوباره به برجام و اجراي كامل آن اس��ت.« 
بالفاصله پس از مورا نوبت به ميخاييل اوليانوف نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي رسيد كه توييتي را 
با اين مضمون در ش��بكه هاي اجتماعي بازتاب دهد. 
اوليانوف نوشت: »با جمع بندي نتايج ۲هفته مذاكرات 
در مورد احياي برجام مي توانيم با رضايت اعالم كنيم 
كه مذاكرات وارد مرحله تهيه پيش نويس شده است. 
با راه حل هاي عملي هنوز فاصله بسياري داريم اما ما 
از صحبت هاي كلي به توافق درباره گام هاي مشخص 

براي دستيابي به هدف احياي برجام رسيده ايم. 

   عقب نشيني امريكا از مواضع افراطي
يكي از رسانه هايي كه روايتي دست اول از اظهارنظرهاي 
مقامات امريكايي ارايه كرده، آنتي وار اس��ت. وبس��ايت 
امريكايي آنتي وار ديروز ابعاد تازه اي از اس��تراتژي امريكا 
در مواجهه با برجام را م��ورد ارزيابي تحليلي قرار داد و در 
نهايت با كنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل اقدام به 
نتيجه گيري نهايي كرد. اين رسانه امريكايي در مطلبي 
تحليلي با اش��اره به رويكردهاي ابتدايي بايدن و مقامات 
امريكايي در خصوص اينكه تحريم ها تداوم خواهند داشت 
و سپس عقب نش��يني امريكايي ها از اين مواضع، نوشت: 
در يك كنفرانس مطبوعاتي ويدئويي با خبرنگاران پس از 
اولين دور »كميسيون مشترك« برجام در وين، يك »مقام 
ارشد« كه نامش فاش نشده است، اعالم كرد: امريكا آماده  
است تحريم هايي كه با برجام مغايرت داشته و با مزايايي كه 
ايران از برجام انتظار دارد ناسازگار باشد را لغو كند. اين به 
معناي همه آنها نيست، زيرا برخي از آنها مشروع هستند.« 
در ادامه اين نوشتار تحليلي آمده است: »با اين حال، اين 
مقام از روشن كردن چگونگي تمايز مجازات »مشروع« و 

»غيرقانوني« توسط دولت بايدن خودداري كرد. 

   اتخاذ رويكرد واحد از سوي ديپلمات هاي 
ايراني

در پاسخ به اين تاكتيك مقامات امريكايي، ديپلمات هاي 
ايراني با اتخاذ يك راهبرد واحد و صداي مشترك تالش 
كردند تا زماني كه مجموعه تحريم هايي كه ذيل برجام 
مي بايست از دستور كار خارج شوند، وجود داشته باشند، 
ايران اقدامي براي كاهش تعه��دات خود انجام نخواهد 

داد. عب��اس عراقچي، معاون وزير ام��ور خارجه ايران در 
امور سياس��ي روش��ن كرد كه ايران با زور ديپلماتيك 
دولت بايدن خم نخواهد شد. درست قبل از جلسه وين، 
وي گفت: »اياالت متحده باي��د همه تحريم هايي را كه 
پس از خروج ترامپ از برجام مجددا اعمال ش��ده بود را 
لغو كند و س��پس ما تعهدات خود را تأييد كرده و به آنها 
برمي گرديم.« شواهد ديگري از استراتژي ناپسند اياالت 
متحده به صورت اظهارنظرهايي توسط وزير امور خارجه 
آنتوني بلينكن در مصاحبه 3 مارس ب��ا پي بي اس ارايه 
شد كه اين واقعيت را ناديده گرفت كه اين توافق حاصل 
از پذيرش محدوديت هاي برنامه هس��ته اي تهران براي 
چندين س��ال در ازاي حذف تحريم هاي اياالت متحده 
و س��ازمان ملل بود. بلينكن حتي خروج دولت ترامپ از 
توافق هسته اي را به گونه اي تنظيم كرد كه گويي اين يك 
سياست اجماعي اياالت متحده است و نه يك سياست 
افراطي كه خ��ود بايدن به آن حمله كرده بود. وي گفت: 
»هنگامي كه ما از توافق هسته اي خارج شديم، ايران نيز 
از آن خارج ش��د و اكنون در موقعيتي قرار دارد كه ظرف 
مدت چند ماه به توانايي توليد مواد شكاف پذير براي سالح 
هسته اي نزديك تر است.« بلينكن تأكيد كرد كه دولت 
بايدن »عالقه واقعي به تالش براي بازگرداندن ايران به آن 
توافق« دارد. با اين وجود وي نقش تخفيف تحريم ها در 
بازگشت به برجام اوليه را ناديده گرفت. وي اظهار داشت: 
»ما بسيار واضح بوديم كه ايران بايد به تعهدات خود در 
توافق هسته اي عمل كند.« و »اگر اين كار انجام شود، ما 
همان كار را خواهيم كرد كه در صورت انجام آنها، برخي از 

تحريم ها لغو مي شود.«



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
قيمت دالر در بازار آزاد روز دوشنبه 30 فروردين 1400 به 
24 هزار و ۵00 تومان رسيد همچنين قيمت يورو 29 هزار 
و 400 تومان و درهم ام��ارات 6 هزار و 760 تومان اعالم 
شده و اونس طالي جهاني به 1784 دالر افزايش يافته 
است و در نتيجه آن قيمت طال و سكه نيز كاهش يافت. 

ن��رخ دالر در صرافي ه��اي بانك��ي روز دوش��نبه30 
فروردين ماه با 28 تومان كاهش در مقايسه با روز كاري 
گذشته )يكش��نبه( به رقم 23 هزار و 8۵3 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو با افزايش7۵ توماني نسبت به قيمت  
پاياني روز گذشته 28 هزار و 47۵ تومان شد.قيمت خريد 
هر دالر 23 هزار و 380 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز27 
هزار و 911 تومان بود. عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي23 هزار و 633 تومان و نرخ فروش آن 23 
هزار و 869 تومان اعالم ش��د. همچنين نرخ يورو در اين 
بازار 28 ه��زار و 2۵ تومان و نرخ فروش آن نيز28 هزار و 
30۵ تومان اعالم شد.براساس اين گزارش، در سامانه سنا 
در روز معامالتي گذشته )يكشنبه( هر يورو به قيمت28 
ه��زار و 2۵8 تومان و هر دالر 23 ه��زار و 776 تومان به 

فروش رسيد.
همچنين روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله يورو 
به قيمت28 ه��زار و 408 تومان فروخت��ه و حواله دالر 
ب��ه قيمت23 هزار و ۵26 تومان معامله ش��د.با توجه به 
تحوالت سياست خارجي و افزايش اميداوري به موفقيت 
مذاكرات وين، آزادس��ازي پول هاي بلوكه شده ايران در 
ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت انواع 

ارز در هفته هاي اخير روند كاهشي داشته است.
در بازار طال ني��ز قيمت طالي18عي��ار هرگرم يك 
ميليون و 34 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد10 ميليون و 410 هزار، قيمت سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم نيز 10 ميلي��ون و 200 هزار 
تومان، قيمت نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون و 1۵0 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 8۵0 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 1۵0 هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد.هر مثقال طال نيز 
4 ميليون و 481 هزار تومان ارزش گذاري شده است. 
گفتني است، به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط 
قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 2 
هفته تعطيل اعالم شده است؛ قيمت هاي درج شده 
در اين خبر نيز با اس��تناد 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 س��فته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار 
تومان هم رس��يده بود اما انتش��ار خبره��اي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 

قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت 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 22-23 

هزار تومان جا خوش مي كند.
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.

     واردات ۸.۵ ميليارد دالر طال به چين
مرزه��اي چين براي واردات طال ب��ه ارزش 8.۵ ميليارد 
دالر باز ش��د.به گزارش راش��اتودي، چين، بزرگ ترين 
مصرف كنن��ده طالي جه��ان، به بانك ه��اي داخلي و 
بين المللي اجازه واردات مقادير زيادي طال را داده است. 
اف��راد مطلع گفتند كه بانك مركزي اين كش��ور ميزان 
ورود طال به چين را از طريق سيستم سهميه بندي كه به 
بانك هاي تجاري داده مي شود، كنترل مي كند و معمواًل 
به اندازه كافي طال مهيا مي كند تا تقاضاي محلي را تأمين 
كند اما گاهي اوقات اين جري��ان را محدود مي كند. در 
هفته هاي اخير اين تنظيم كننده اجازه ورود مقادير زيادي 
شمش را داده است. يكي از بانك هاي منتقل كننده طال به 
چين گفت: ما مدتي سهميه نداشتيم، اكنون ما طال را كه 

بيشترين ميزان از سال 2019 است، دريافت مي كنيم.
منابع گفتند كه احتمااًل ح��دود 1۵0 تن طال به ارزش 
8.۵ ميليارد دالر با قيمت هاي فعلي حمل مي شود. آنها 
افزودند كه شمش مي تواند در ماه آوريل يا مه حمل شود. 
عمده واردات طالي چين معمواًل از اس��تراليا، آفريقاي 
جنوبي و سوييس انجام مي شود. داده هاي گمرك چين 
نشان مي دهد كه از فوريه سال 2020، طالي وارداتي اين 
كشور به طور متوسط  به ارزش حدود 600 ميليون دالر 
در ماه يا تقريبًا10 تن اس��ت. در سال 2019 واردات آن 
حدود 3.۵ ميليارد دالر در ماه يا تقريبا7۵ً تن بود. بازگشت 
چشمگير به بازار جهاني شمش به دنبال جهش شديد 
اقتصاد اينكش��ور از نيمه دوم سال گذشته است. تمايل 
چيني ها براي جواهرات و سكه هاي طال بهبود يافته است 
و از ژانويه قيمت هاي داخلي باالتر از نرخ معيار جهاني بوده 

و اين امر واردات شمش را پرسود مي كند.

     واكنش جالب مديرعامل صرافي باينانس
 به ريزش بازار ارزهاي ديجيتالي

مديرعامل بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي جهان 
نسبت به زيان هاي جبران ناپذير بازار براي معامله گران 

هشدار داد.
پس از ريزش شديد بازار ارزهاي ديجيتالي كه به كاهش 
ح��دود 200 ميليارد دالري ارزش بازار نيز منجر ش��د، 
چانگ پنگ، مديرعامل صرافي باينانس در پيامي توييتري 

نوشت: مي خواهند شما را از اتوبوس پياده كنند!
آق��اي پنگ گفته اس��ت كه اين تويي��ت وييك توصيه 

سرمايه گذاري محسوب نمي ش��ود و معامله گران بايد 
اقدامات احتياطي در پي��ش گيرند كه جلوي زيان هاي 
س��نگين آنها در بازار را بگيرد چرا ك��ه اين زيان ها قابل 

جبران نخواهند بود. 
چانگ پنگ همچنين در اظهارنظر جداگانه اي اعالم 
كرد 40 درص��د كل ارز ديجيتالي باينانس كوين در 
اختي��ار صرافي باقي خواهد ماند و هي��چ كدام از آنها 
فروخته نخواهد شد چرا كه قرار است طي فرآيند توكن 
سوزي اين رمزارزها از بين بروند. )به قيمت كنوني اين 
ارزها چيزي در حدود 37 ميليارد دالر ارزش دارند!( 

ارزهاي ديجيتالي در ساعت هاي اخير ريزش كم سابقه اي 
را تجربه مي كنند كه برخي تحليلگران دليل آن را اخالل 
موقت در فعاليت استخراج كنندگان چيني و برخي نيز 
آن را مرتبط با توييت يك حساب كاربري مي دانند كه از 
احتمال آغاز تحقيقات قضايي امريكا در خصوص پولشويي 

با استفاده از ارزهاي ديجيتالي خبر داده بود. 
طبق اع��الم كوين ماركت، متوس��ط ري��زش ارزهاي 
ديجيتالي طي24 ساعت اخير )تا ساعت 14:30 به وقت 
شرقي( 10.09 درصد بوده است. ارز فانتوم بيش از هر ارز 
ديگري ريزش داشته است. به دنبال اين ريزش سنگين 
غيرمنتظره، حدود 10 ميليارد دالر از سرمايه معامله گران 
بازار ليكوييد شده است. )از بين رفتن تمام سرمايه به دليل 
پيش بيني نادرست در هنگام استفاده از اهرم معامالتي( 
همزمان با تضعيف دالر و كاهش سوددهي اوراق قرضه 
دولت امريكا قيمت طال روز دوشنبه شاهد افزايش بود و 
در نزديكي باالترين رقم 7 هفته گذشته كه در جلسه قبل 
به ثبت رس��يده بود نوسان داشت.بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال با 0.0۵ درصد افزايش به 1777 دالر 
و 43 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز 
براي تحويل در ماه ژوئن م با 0.16 درصد كاهش به 1777 

دالر و 30 سنت رسيد.
مايكل مك كارتي تحليلگر بازار طال در موسسه سي ام سي 
ماركتس گفت: در حال حاضر و به رغم بهبود چشم انداز 
اقتصادي، تركيبي از عوامل يعني تضعيف دالر و كاهش 
نرخ بهره سبب تقويت طال شده است.شاخص ارزش دالر 
در برابر س��بد ارزهاي رقيب در نزديكي پايين ترين رقم 
يك ماه اخير در نوسان بود و سبب ارزان تر شدن طال براي 
خريداراني شد كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

سوددهي شاخص 10 ساله اوراق قرضه خزانه داري امريكا 

نيز شاهد كاهش بود و به پايين ترين رقم چند هفته اخير 
كه هفته گذشته به ثبت رسيده بود نزديك شد. كاهش 
سوددهي اوراق قرضه موجب پايين آمدن هزينه فرصت 

سرمايه گذاري در بازار طال مي شود.
در حالي كه انتظار مي رود سياست هاي پولي در جهان 
همچنان انبساطي باقي بماند، ارزش سهام در بازارهاي 
آسيايي امروز در نزديكي باالترين رقم هاي يك هفته و 

نيم اخير قرار داشت.
ف��درال رزرو تاكيد كرده كه موض��ع فعلي اش مبني بر 
انبساطي بودن سياست پولي تا زمان اتمام بحران كرونا 
پابرجا خواهد ماند. در عين حال مقام هاي بانك مركزي 
امريكا گفته اند هرگونه افزايش نرخ تورم احتماال موقتي 

خواهد بود.

    چين قصد ندارد 
يوان ديجيتال را جايگزين دالر كند

رييس بانك مرك��زي چين اعالم كرد بين المللي كردن 
يوانيك روند طبيعي است و هدف اين كشور جايگزيني 

دالر امريكايا ساير ارزهاي بين المللي نيست.
به گزارش بلومبرگ، چين به دنبال از بين بردن ترس به 
وجود آمده در مورد كن��ار زدن دالر امريكا به عنوان ارز 
ذخيره جهان توس��ط يوان ديجيتال است. اين ترس از 
تالش هاي بيش��تر چين در انتشار يوان ديجيتال ناشي 

مي شود.
رييس بانك مركزي چين اعالم كرد هدف از بين المللي 
كردن ارز چين جايگزيني دالر نيس��ت و تالش ها براي 
ايجاديك يوان ديجيتال با هدف مصرف داخلي صورت 
مي گيرد.ما بارها در مورد بين المللي كردن يوان گفته ايم 
كه اين يك روند طبيعي است و هدف ما جايگزيني دالر 
امريكايا ساير ارزهاي بين المللي نيست. هدف ما دادن حق 
انتخاب به بازار جهت تس��هيل تجارت و سرمايه گذاري 

بين المللي است.
بانك مركزي چين در حال آزمايشيوان ديجيتال خود در 
چندين برنامه آزمايشي در سراسر كشور است. گزارشات 
نشان مي دهد دولت بايدن به شدت روند رسيدن چين به 
يوان ديجيتال را تحت كنترل دارد و نگران است اين يك 

تالش بلندمدت براي جايگزيني دالر باشد.
بانك مركزي چين از 2014 بر روي اين ارز ديجيتال كار 
مي كند و اين اقدام آن عالقه به يوان ديجيتال را در ميان 
بانك هاي مركزي و سياست گذاران افزايش داده است. 
گسترش ارزهاي مجازي اين احساس را به وجود آورده 
كه اين رقباي پول سنتي مي توانند عملكرد بخش مالي را 
تغييردهند. بانك مركزي چين اولين بانك مركزي بزرگ 
دني��ا خواهد بود كه يك ارز مج��ازي راه اندازي مي كند. 
اين بانك اس��تفاده آزمايش��ي از يوان ديجيتال توسط 
مصرف كنندگان و كسب و كارها را در 11 شهر در سراسر 

كشور ممكن مي سازد.
رييس بانك مركزي چين گفت: »هدف از يوان ديجيتال 
در ح��ال حاضر مصرف داخلي اس��ت. قابليت همكاري 
با بخش هاي مالي ديگر مس��اله پيچيده اي است كه ما 
عجله براي رسيدن به يك راه حل خاص نداريم. البته در 
بلندمدت مقدمات استفاده بين مرزي هم آماده خواهد 
ش��د«. وي تاكيد كرد يوان ديجيت��ال چين دالر امريكا 
را س��رنگون نمي كند. بانك مركزي چين استفاده بين 
مرزي از يوان ديجيتال را در المپيك زمس��تاني 2022 

آغاز مي كند.
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 پر شدن خشاب تحريم ها،
نتيجه مذاكرات وين

يك كارشناس اقتصادي معتقد است، هيچ راهي به جز 
تنوع مبادي واردات كاالي اساسي، تعميق رابطه تجاري 
ب��ا چين در قالب تجارت دو جانبه و ايجاد زير س��اخت 
تجاري با همسايگان با هدف صفر كردن مازاد حساب 
جاري ايران با منطقه وجود ندارد. مجيد شاكري گفت: 
يك نتيجه فوري توفيق مذاكرات وين، مجددا پر شدن 
خشاب تحريم هاي امريكا براي جهت دهي رفتار ايران 
است. )اين به معناي درست يا غلط بودن مذاكرات نيست، 
صرفا هزينه پذيرفته شده در اين رويكرد است.(  با توجه به 
بسيار محتمل بودن مذاكرات منطقه اي فراگير، امريكا 
خيلي زود مجددا به س��راغ استفاده از اين اسلحه براي 
كنترل رفتار ايران خواهد رفت. براي كنترل اين مخاطره 
مقدر، در كوتاه مدت هيچ راهي به جز تنوع مبادي واردات 
كاالي اساس��ي، تعميق رابطه تجاري با چين در قالب 
تجارت دو جانبه و نه تجارت بين الملل و ايجاد زير ساخت 
تجاري دو جانبه با همسايگان با هدف صفر كردن مازاد 
حساب جاري ايران با منطقه وجود ندارد. مهم نيست چه 
كسي رييس جمهور مي شود، براي صيانت از توافق وين ٢ 
جعبه ابزار ايران محدود است. براي حفظ دسترسي ايران 
به تجارت بين الملل، چاره اي جز بيمه كردن آن با تجارت 
دوجانبه در پنجره زماني بس��يار كوتاه پيش رو نيست 
.شاكري معتقد است، اگر نهادهاي اصلي هدف تحريم، 
به هر ترتيب رفع تحريم ش��وند اما تعداد زيادي اسامي 
حقيقي ظاهرا كم اهميت داخل SDN بمانند؛ با توجه 
به تفاوت ريسك هاي دور جديد تخفيف تحريم نسبت 
به دور قبل، عمال اعمال پينوشت ١٦ پيوست دوم برجام 

باعث محدوديت شديد انتفاع اقتصاد ايران مي شود.

بانك ها تا ۱۰ درصد مي توانند 
سهامدار شركت ها باشند

درحالي كه بودجه امسال، بانك ها را مجاز به مشاركت در 
طرح هاي سرمايه گذاري تا 40 درصد از منابع آنها دانسته 
است، يك مقام مس��وول در بانك مركزي گفت: بانك 
مركزي اجازه نمي دهد بانك ها بيش از اين سرمايه گذاري 
كنند و فقط 10 درصد مي توانند در ش��ركت ها سهم  
داشته باشند. تبصره18 قانون بودجه امسال به بانك ها 
اجازه مي ده��د تا از محل منابع خود ت��ا 40 درصد در 
طرح هاي س��رمايه گذاري مشاركت كنند و پنج سال 
بعد از بهره برداري، آنها را واگذار كنند. در حالي كه پيش 
از اين، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، بانك ها از اين 
مشاركت منع كرده بود. در اين زمينه، عباس معمارنژاد 
، معاون امور بانكي وزير اقتصاد  تاكيد مي كند كه فراهم 
شدن اين امكان براي بانك ها به معناي بنگاه داري نيست، 
زيرا متولي اكثر سرمايه گذاري هاي بزرگ كشور، بانك ها 
هستند. عالوه براين، يك مقام مسوول در بانك مركزي 
به ايسنا، گفت: اين تبصره بانك ها را مجاز به مشاركت در 
طرح هاي سرمايه گذاري دانسته است اما به اين معني 
نيس��ت كه بانك مركزي مجاز بداند و اجازه نمي دهد 
بيش از اين سرمايه گذاري كنند.  وي افزود: بانك ها 
بايد حدود 10 درصد در شركت ها سهم داشته باشند 

و در مديريت آنها دخالت نكنند.

۱۵عضو هيات تحقيق و تفحص از 
بانك هاي خصوصي انتخاب شدند 

در جلسه اخير كميس��يون اقتصادي مجلس، از ميان 
داوطلبين عضويت در هيات تحقيق و تفحص از بانك هاي 
خصوصي، افراد زير انتخاب شدند:  مجتبي توانگر، سيد 
احس��ان خاندوزي، مهدي طغياني، مالك ش��ريعتي، 
سيد غني نظري، محسن عليزاده، سيد لفته احمدنژاد، 
صمداهلل محمدي، احمد اميرآب��ادي، انور حبيب زاده، 
سيد كاظم موس��وي، مسلم صالحي، غالمرضا مرحبا، 
شهباز حسن پور ومحمد رشيدي نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس با انتق��اد از وضعيت فعلي بانك هاي 
خصوصي گفت: منتظر اخبار هيات تحقيق وتفحص 
مجلس از بانك هاي خصوصي باشيد. احسان خاندوزي؛ 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با انتقاد از رويه بانك هاي خصوصي گفت: وقتي صحبت از 
برخورد سرمايه ساالر و طبقاتي با واكسن كرونا است، بايد 
از آقاي وزير بهداشت پرسيد بيمارستان 3هزار تختي 
كه متعلق به يك بانك خصوصي است امروز چه وضعي 
دارد؟ وي با تاكيد بر نظارت وبررسي وضعيت بانك هاي 
خصوصي از سوي نمايندگان مجلس افزود: منتظر اخبار 
هيات تحقيق وتفحص مجلس از بانك هاي خصوصي 
باشيد. همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي از معرفي دو عضو اين كميسيون به 
هيات رييسه مجلس براي انتخاب عضو ناظر مجلس در 
كميته انتشار اوراق بهادر اسالمي در بازار پول و سرمايه 
خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايسنا 
با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز )يكشنبه( كميسيون  
اقتصادي گفت: در اين جلسه كليات استفساريه حوزه 
قانون نظام صنفي در اين نشس��ت بعد از بررسي، مورد 
موافقت اعضاي كميس��يون قرار گرفت اما جمع بندي 
و ارايه گزارش نهايي آن به صحن علني به دليل نياز به 
توضيحات بيشتر و هماهنگي با هيات رييسه مجلس به 
هفته آينده موكول شد. وي افزود: همچنين استفساريه 
شمول ماليات بر اشخاص در مناطق آزاد هم در اين جلسه 
بررسي شد، اخيرا براساس حكم ديوان عدالت اداري اين 
قانون دچار مشكل شده است. ما هفته گذشته در اين 
مورد با پژوهشكده شوراي نگهبان جلسه اي داشتيم، 
در متن نهايي قانون ب��راي معافيت مالياتي در مناطق 
آزاد موضوع پرسنل دولت و بخش غيردولتي از يكديگر 
تفكيك ش��ده اند، كه مقرر شد با موافقت جليل مختار 
نماينده طراح استفساريه، آخرين ويرايش اين طرح قبل 
از ارايه به صحن علني و راي گيري در صحن با مشورت 
شوراي نگهبان انجام شود. پورابراهيمي با اشاره به انتخاب 
دو نفر از نمايندگان براي عضويت در كميته انتشار اوراق 
بهادر اسالمي در بازار پول و سرمايه به عنوان ناظر بيان 
كرد: توانگر و سيدكاظم موسوي براساس قانون بودجه از 
سوي كميسيون اقتصادي به هيات رييسه مجلس براي 

انجام راي گيري در صحن انتخاب شدند.

فعال  سودهاي  بانكي  زياد  نمي شود
پيش از اين وزير اقتصاد به بانك ها تاكيد كرده بود كه 
س��ودهاي مصوب بانكي را رعايت كنند، زيرا در غير 
اين صورت آنها جريمه مالياتي مي شوند. اكنون رييس 
كل بانك مركزي نيز اعالم كرده بانك ها بايد به نرخ هاي 
سود مصوب شوراي پول و اعتبار پايبند باشند و معاونت 
نظارت بانك مرك��زي با تخلفات برخورد خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، رعايت نكردن نرخ هاي سود مصوب 
شوراي پول و اعتبار توسط بانك ها همواره محل بحث 
بوده به صورتي كه بيشترين تخلف بانك ها در زمينه سود 
است. در اين زمينه با ورود به سال جاري وزير اقتصاد 
بانك ها را موظف به رعايت دقيق نرخ هاي سود سپرده 
و تسهيالت مصوب شوراي پول و اعتبار كرده و به آنها 
اخطار داده اس��ت كه نرخ هاي باالتر از جز هزينه هاي 
قابل قبول مالياتي محسوب نمي شوند و سازمان امور 
مالياتي را مطابق گزارش سازمان حسابرسي موظف به 
انجام اقدام مورد نظر دانسته است. به عبارت ديگر، از اين 
پس تخلفات بانك ها در زمينه سودهاي بانكي، براي آنها 
درآمد محسوب و ماليات درآمد كسب شده از بانك ها 
اخذ خواهد شد و ديگر بانك ها نمي توانند درآمدزايي 
نامتعارفي از سودهاي بانكي داشته باشند. عالوه براين، 
به تازگي نيز همتي پايبندي بانك ها به نرخ هاي سود 
مصوب شوراي پول و اعتبار تاكيد كرده و گفته است كه 
ضروري است در اين زمينه معاونت نظارت بانك مركزي، 
نظارت خود را تشديد و با بانك هايي كه نرخ ها را رعايت 
نمي كنند، برخورد الزم را به عمل آورد.  با اين تفاسير، 
برنامه مسووالن براي سود بانكي اين است كه فعال سود 
سپرده و تسهيالت بانكي را نه تنها تغيير ندهند بلكه 
نظارت هاي بيشتري بر بانك ها براي رعايت سودهاي 
مصوب شوراي پول و اعتبار داشته باشند؛ به گونه اي 
كه طبق گفته دژپسند با توجه به شرايط طبيعي است 
كه سودهاي بانكي تغيير كنند اما اين امر بايد به تدريج 
انجام شود.گفتني است؛ سود مصوب براي سپرده هاي 
يك ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد و سقف سود 

تسهيالت 18 درصد تعيين شده است.

نرخ سود نبايد 
ابزار رقابت بين  بانك ها باشد

كارشناس ارشد بازار س��رمايه پيشنهاد كرد: بانك ها 
مي توانن��د به جاي س��پرده با نرخ س��ود، اوراق ثابت 
بورسي كه نرخ سود حداقل سه درصد باالتر از نرخ سود 
بانكي دارند را عرضه  كنند. به گزارش ايِبنا، عباسعلي 
حقاني نسب در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره تاثيرات 
نرخ سود بانكي بر عملكرد بازار سرمايه، اظهار كرد: در 
اقتصاد نرخ سود بانكي فاكتوري مهم و تعيين كننده 
اس��ت. يكي از راهكارهاي مهم براي كنترل نرخ تورم، 
نرخ بهره است اما نرخ سود سپرده و متناسب با آن نرخ 
سود تسهيالت بانكي همواره دو رقمي بوده و به عنوان 
يكي از داليل مهم در خلق نقدينگي عمل كرده است. 
حقاني نسب خاطرنشان كرد: ابزار رقابت ميان بانك ها و 
ساير بازارها نبايد نرخ سود بانكي باشد و ساير خدماتي 
كه در بانك ها ارايه مي شود تعيين كننده باشد، اما ابزار 
رقابت طي سال هاي گذشته نرخ سود بوده و اكنون نيز 
مورد استفاده قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه با كاهش 
نرخ سود، نقدينگي از سيستم بانكي خارج نمي شود 
بلكه از بانكي خارج و وارد بانك ديگر مي ش��ود، اظهار 
كرد: اگر جلوي اقدام به رقابت در نرخ س��ود توس��ط 
بانك ها گرفته ش��ود هزينه بهره بين بانكي به شدت 
كاهش مي يابد و سيستم بانكي و بانك مركزي به راحتي 
مي تواند نقدينگي را به سمت بازار سرمايه هدايت كند. 
كارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينكه استدالل هايي 
براي جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي مطرح مي شود، 
خاطرنشان كرد: يكي از استدالل ها اين است كه افراد 
زيادي با استفاده از سود س��پرده زندگي خود را اداره 
مي كنند، اين در حالي است كه اين افراد مي توانند اوراق 
با درآمد ثابت را كه در بورس عرضه مي شود و تضمين 
هم دارند را خريداري كنند. حقاني نسب تصريح كرد: 
توجيه ديگر اين اس��ت كه اگر نرخ سود بانكي كاهش 
يابد سپرده بانكي به سمت بازار ارز مي رود در حالي كه 
بايد گفت بانك ها به راحتي مي توانند سپرده با نرخ سود 
باز نكنند اما به جاي آن اوراق ثابت بورسي كه نرخ سود 
حداقل سه درصد باالتر از نرخ سود بانكي دارند، عرضه 
 كنند. كارشناس ارشد بازار سرمايه عنوان كرد: بانك ها 
هم كارگزاري و هم صندوق هاي تامين سرمايه دارند و 
مي توانند اوراق با درآمد ثابت روزشمار را به مشتريان 
ارايه دهند. 30 بانك كشور به جاي رقابت با يكديگر با هم 
توافق كرده و حداقل براي سه ماه نقدينگي كه از بانكي به 
بانك ديگر وارد مي شود را در قالب ادغام عملياتي بانك ها 
و قرض با نرخ سود ثابت پايين به بانك مبداء برگردانند. 
وي افزود: بانك ها از نظر سهامداري و فعاليت هاي ديگر 
عملياتي نيستند، اما از نظر سرمايه گذاري و سپرده و 
نرخ سود مي توانند با هم ادغام شوند و اين رقابت ناسالم 
است كه موجب شده تا ايران جزو معدود كشورهايي 
باشد كه تورم و رشد نقدينگي دورقمي است. حقاني 
نسب گفت: اين اقدام مي تواند هزينه پول براي بانك ها 
را كاهش دهد و كمپين منابع از سپرده سرمايه مدت دار 
كليد زده شود تا مردم سپرده سرمايه مدت دار باز نكنند 
و به جاي آن اوراق ثابت مدت داري را كه توسط دولت 
و ش��ركت ها منتشر مي ش��ود را خريداري كنند. اين 
كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: 88 درصد نقدينگي 
در بازار پول و 12 درصد آن در بازار سرمايه است. ميزان 
نقدينگي در بازار پول دو ميليون ميليارد تومان است و 
به معناي آن است كه اين ميزان مي تواند منابع ارزان و 
با نرخ سود كم باشد كه متاسفانه در بانك ها فريز شده و 
نرخ سود باال به آن پرداخت مي شود و به جاي آن كسري 
بودجه دولت از محل بازار سرمايه تامين مي شود. وي 
اظهار كرد: اكنون بهاي تمام ش��ده پول براي بانك ها 
13 تا 17 درصد است اما انتشار اوراق مي تواند هزينه 
تمام شده پول براي بانك ها را به زير 10 درصد كاهش 
دهد. رقابت ناسالم ميان بانك ها موجب شده تاكنون به 
سمت روش هاي ديگر براي سودآوري حركت نكنند و 
رقابت بانك ها در نرخ سود به جاي خدمات بانك ها به 

زيان اقتصاد كشور است.

سكه 10.4 ميليون تومان شد 

اونس جهاني طال 1784 دالر شد 
حركت كاهشي نرخ دالر  به كانال 23 هزار توماني

نگاه كشور تركيه  به ديپلماسي اقتصادي-  3
اما ش��ايد در تبيين اولين اقدام بتوان به اين موضوع 
اشاره كرد كه در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه، 
اين كشور در تالش بوده كه بتواند چالش هاي خود با 
همسايگانش را به زير صفر برس��اند. او در جهت اين 
رويكرد سعي در كاهش تنش ها با سه كشور جمهوري 

اسالمي ايران، عراق و سوريه داشته است. 
در دومين عامل مي توان در راستاي سياستگذاري هاي 
كش��ور تركيه مطرح كرد كه ديپلماس��ي اقتصادي 
اين كشور با استفاده از ظرفيت شركت ها و بازيگران 
خصوصي به دو شكل خود را نشان داده است: نخست 
آنكه، طبق يك پروتكل در تمامي س��فرها به همراه 
هيات هاي عاليرتبه سياس��ي حتما بايد شركت هاي 
خصوصي نيز باش��ند و در دومين مورد نيز اس��تفاده 
از توان وزارت خارجه در كن��ار اين افراد براي امضاي 

قراردادها و پيمان هاي بين المللي است. 
در راس��تاي بررسي س��ومين مورد نيز، كشور تركيه 
توانست با در نظر گرفتن پارامتر امنيت و منفعت ملي 
با اس��تفاده از دو نهاد بزرگ اقتصادي يعني توسياد و 
توسكان يك مفهوم جديد در تجارت خارجي ايجاد 
كند و تمام امكانات و ظرفيت هاي نمايندگي هاي خود 
در خارج را در اختيار آنها قرار دهد و با يك سياستگذاري 

مناسب توان مشاوره اي خود را تقويت كند.
ب��ر مبناي تبيي��ن چهارمين م��ورد نيز اين كش��ور 
سياس��تگذاري هايي را به صورت كنسرس��يوم هاي 
متفاوت در قبال كشورهاي متفاوت در پيش گرفت كه 
از آنها مي توان به مواردي همچون همكاري اقتصادي 
درياي سياه و انجمن همكاري دولت هاي ترك اشاره 
ك��رد. البته اين كش��ور در حل و فص��ل چالش هاي 
بين الملل��ي نيز فعاالن��ه عمل كرد و مث��ال آن را نيز 
مي توانيم اين مورد بدانيم كه از زماني كه اياالت متحده 
با بهانه واهي حقوق بشر و مبارزه با تروريسم به كشور 
عراق حمله كرد كشور تركيه نيز كمك هاي شاياني به 
اين كش��ور كرد از جمله قراردادن پايگاه اينجيرليك 

خود در اختيار اين كشور. 

با بررسي اسناد اقتصادي و همچنين سياسي كشور 
تركيه به يك مورد به صورت واضح و آشكار پي مي بريم 
و آن، اين است كه ديپلماسي اقتصادي اين كشور به 
صورت متمركز و و يكپارچ��ه تمركز اصلي خود را بر 
سه هدف مش��خص و اصلي بنا نهاده است كه از آنها 
مي توانيم به م��واردي همچون تقويت توليد و فضاي 
داخلي و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي، رفع 
بيكاري در كش��ور از طريق توليد داخلي و باال بردن 
شاخص هاي كالن اقتصادي و درنهايت استفاده از نفوذ 
منطقه اي به عنوان پارامتري در قدرت نرم اشاره كرد.

اما در بررسي كشورهاي هدف ديپلماسي اقتصادي 
تركيه به وض��وح مي توانيم بيان كني��م كه اتحاديه 
اروپا، اتحاديه ع��رب و اياالت متحده امريكا بازيگران 
نقش آفرين و كليدي اين عرصه هستند. اما در بياني 
دقيق تر مي توان مطرح كرد كه اين كش��ور به دنبال 
استفاده و بهره برداري از اتحاديه اروپا است به  طوري 
كه بيش از ۵0 درصد از ظرفيت صادرات خود را با اين 
منطقه دارد و همچنين براي متنوع كردن بازارهاي 
خود به دنبال كش��ورهايي همچون عراق و س��وريه 
نيز هست كه در طول يك دهه گذشته بر اين امر نيز 
تشديد فزاينده اي صورت گرفته است. البته به تازگي 

در كشور روسيه نيز فعاليت هايي را آغاز كرده است .
اما يك نكته اي كه در اينجاي گزارش شايان ذكر است 
اين است كه كشور تركيه بعد از روي كار آمدن دولت 
اسالمگرا دچار يك تغيير رويكرد شد و به پارامتر مهم 
س��ازمان هاي بين المللي نگاهي ت��ازه و جديد كرد و 
معناي اين تغيير رويكرد اين بود كه سياس��تمداران 
تركيه به سازمان هاي بين المللي به عنوان اهرم تقويت  
كننده روابط اقتص��ادي خود نگاه مي كنند و درصدد 

بهره برداري از فرصت هاي همكاري با آنها بوده اند.
دول��ت تركيه دراواخر س��ال هاي 87-88 شمس��ي 
براي تثبيت و تقويت عمق استراتژيك خود دست به 
يك اس��تراتژي مهم و تاثيرگذار زد كه از آن به عنوان 
شوراي همكاري كشورهاي ترك زبان ياد مي كنند. 

اين توافقنام��ه به  طوري بود كه كش��ورهاي تركيه، 
قزاقستان، آذربايجان، قرقيزستان و تركمنستان براي 
افزايش حجم همكاري هاي ميان اعضا در نشس��تي 
تحت عنوان نخجوان به اين نتيجه رسيدند كه عالوه بر 
مسائل مشترك فرهنگي، زمينه هاي اقتصادي را نيز به 
همكاري هاي خود بيفزايند از اين رو مسير ديپلماسي 
اقتصادي تركيه نيز در اين منطقه تقويت ش��د. البته 
نبايد از اين نكته غافل ش��د كه اقدامات شورا بيشتر 

توسط تركيه هدايت مي شد.
يكي از مواردي كه در رابطه با ديپلماسي اقتصادي در 
سال هاي بعد از روي كار آمدن دولت اردوغان به يك 
پارامتر مهم تبديل شد اين بود كه پارادايم مهم سياست 
جهاني بر اساس عدم چارچوب دولت محوري و بيشتر 
بر اس��اس مش��اركت بازيگران دولتي و خصوصي در 

سياست خارجي تركيه تحقق پيدا كرد.
در اينجاي گزارش مناسب است كه به يكي از ابعاد مهم 
ديپلماسي اقتصادي تركيه، يعني جذب سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي و نيز سرمايه گذاري بخش خصوصي 
اين كش��ور در خارج از مرزهايش اشاره كنيم. طبق 
آماري كه چندي پيش توسط وزارت اقتصاد اين كشور 
منتشر شد، با سياستگذاري هاي تركيه از زمان روي كار 
آمدن دولت اسالمگرايان تاكنون، اين اتفاق افتاده است 
كه كشور تركيه كه بيش از 137 ميليارد دالر سرمايه 
خارجي جذب كند و اين آمار با حضور بيش از 36 هزار 

شركت خارجي در ابن كشور تحقق پيدا كرده است.
در رويكردي ديگر و در نقطه مقابل كشور تركيه نيز تا 
پايان سال 2018 توانسته است بيش از 200 ميليارد 
دالر از طريق سرمايه گذاري هاي مستقيم شركت هاي 
ترك تبار در خارج از مرزهاي اين كشور سرمايه گذاري 
كند. يك نكته شايان ذكر در ديپلماسي اقتصادي اين 
كشور اين است كه مرزهاي تبادل با ساير كشورهاي 
جهان را به بيش از 82 كش��ور ارتقا داده و همچنين با 
اين امر توانس��ته است بخش خصوصي بسيار قوي را 

براي خود ايجاد كند.

ش��ايد در اينجاي گزارش بهتر باشد كمي در رابطه با 
نگاه اين كشور به بروكراسي سازي مطالب را به عرصه 
تحليل بياورم. دولت تركيه همراه با تغييرات در سياست 
خارجي به ايجاد تغيير و تحوالتي در سيس��تم اداري 
داخلي متناسب با رشد روابط اقتصادي با جهان خارج 

اقدام كرده است. 
در سال 201۵ ميالدي ميانگين تعداد روز براي شروع 
كار تجاري در تركيه 6 روز اس��ت كه كمتر از بسياري 
از كش��ورهاي اروپايي و نيز ايران است كه طبق آمار 
بانك جهاني 29 روز مي باش��د. اين در حالي اس��ت 
كه در س��ال 2003 ميالي اين رقم در تركيه 38 روز 
بوده است. اين تحول شرايط مطلوب سرمايه گذاري 
در بخش هاي توليدي را هم براي بخش داخلي و هم 
براي سرمايه گذاران و شركت هاي بين المللي فراهم 
آورده اس��ت. شايان ذكر اس��ت كه توسعه اقتصادي 
داراي ش��اخص هاي مختلف است كه شامل افزايش 
س��رمايه گذاري خارجي، كاهش بي��كاري، كاهش 
تورم، افزايش درآمد س��االنه، كاهش فقر و... هستند. 
دستاوردهاي ديپلماس��ي اقتصادي تركيه در زمينه 

توسعه اقتصادي بسيار موفقيت آميز بوده است.
 اين كشور عالوه بر مطرح شدن در رديف قدرت هاي 
اقتصادي جهان توانست با سياست گذاري مناسب رتبه 
شانزدهم را كسب كند، و همچنين توانست در داخل 
كشور خود نيز به موفقيت هاي زيادي دست يابد. بانك 
جهاني تغيير چشمگير شاخص هاي اقتصادي تركيه را 
تأييد و اين كشور را موفق ارزيابي مي كند. بر اين اساس 
نرخ فقر در تركيه در سال 2002، 27 درصد بود كه در 

سال 2007 به 18 درصد كاهش يافت.
در پايان اين گزارش بايد مطرح كرد كه ديپلماس��ي 
اقتصادي بي شك با سه پارامتر عقالنيت سياسي، تدبير 
داخلي و سياست خارجي توسعه گرا محقق مي شود و 
نبود هر يك از اين پارامترها باعث مي ش��ود يك راس 
از مثلث دچار چالش شود و در بياني كالن تر ماشين 

اقتصاد كشور قادر به حركت نباشد.

ادامه از صفحه اول
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واريز سود ۱۳۷ شركت به واسطه 
سجام

حسين قشمي، مدير سيس��تم هاي تسويه و پرداخت 
شركت  سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
در خصوص اينكه چه زماني سود مرحله دوم سهام عدالت 
پرداخت مي شود، گفت: هنوز واريزي سود شركت هاي 
سرمايه پذير به صورت كامل انجام نشده و به محض اينكه 
واريز سود شركت ها تمام شود، سود مرحله دوم سهام 
عدالت نيز از طريق س��امانه جامع اطالعات مشتريان، 
سجام واريز مي شود. قشمي همچنين در مورد واريز سود 
شركت هاي بورسي از طريق سجام گفت: شركت هايي 
كه تا پارس��ال مجامع خود را برگ��زار كرده بودند طبق 
قانون تجارت هشت ماه فرصت داشتند سود خود را براي 
سهامداران واريز كنند، در سال گذشته ۱۳۰ شركت سود 
سهام خود را به صورت متمركز و از طريق سامانه سجام 
واريز كردند. وي افزود: امسال هم حدود ۶ تا ۷ شركت از 
طريق سجام واريز سود انجام دادند و تعداد شركت هايي 
كه مايل به واريز سود مجامع خود از طريق سجام هستند، 
مرتب در حال افزايش است. مدير سيستم هاي تسويه و 
پرداخت شركت  س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه گفت:  سال گذشته از مجموع حدود ۷۰۰ 
شركت بورسي حدود ۴۰۰ شركت سودده بودند كه از 
اين تعداد ۱۳۰ شركت س��ود مجامع خود را به صورت 
متمركز و از طريق س��جام واريز كردند و امسال هم ۲۰ 
شركت درخواست واريز س��ود مجامع خود به صورت 
متمركز از طريق سجام داده اند. به گفته قشمي؛ واريز 
سود از طريق سجام و به صورت متمركز داراي اهميت 
است و به ويژه اينكه حدود ۹۵ درصد از سهامداران به سود 
خود مي رسند و اين رقم بسيار قابل قبولي براي شركت ها 
به شمار مي رود.  وي افزود: شركت هاي بورسي از طريق 
درگاه يكپارچه اطالعات ذينفعان، درگاه دانا در سامانه 
سجام ثبت نام مي كنند و از طريق درگاه ذي نفعان با وارد 
كردن شناسه واريزي شركت در سجام ثبت مي شوند و 
به راحتي مي توانند سود مجامع خود را به صورت متمركز 
براي سهامداران حقيقي واريز كنند. مدير سيستم هاي 
تسويه و پرداخت شركت  سپرده گذاري مركزي در مورد 
اينكه شركت هاي بورس��ي از كجا متوجه شوند، سود 
پرداخت شده آنها به حس��اب ذي نفعان يا سهامداران 
رسيده است، گفت: در شركت هاي بورسي كه سجامي 
ش��ده اند، از طريق درگاه ذي نفعان براي س��هامداران 
پيامك زده مي ش��ود كه شركتي كه درآن سهام داريد، 
وارد سجام ش��ده و از اين پس س��ود از اين روش واريز 
مي شود. وي گفت: برخي شركتهاي بورسي براي شركت 
سپرده گذاري مركزي مشخص مي كنند كه سود مجامع 
آنها به عنوان مث��ال در يك روز يا در يك بازه زماني يك 
ماهه براي ذي نفعان يعني سهامداران واريز شود و بعد از 
اينكه سود به حساب سهامداران واريز كرديم ۲-۳ روز 
صبر مي كنيم تا برگشتي هاي بانك به دليل مسدود بودن 
حساب ها و مشكالت ديگر رفع شود و باقيمانده سود به 
حساب شركت يا ناشر بورس��ي برگشت داده مي شود. 
قشمي در مورد كارمزد پرداخت سود به صورت متمركز 
از طريق سامانه سجام گفت: براس��اس نرخ تعرفه ۱۱ 
سال پيش به ازاي هر پرداخت ۲۵۰۰ ريال هزينه گرفته 
مي شود كه از كارمزد بانكي هم كمتر است، بنابراين اگر 
ش��ركتي ۱۰۰ هزار سهامدار داشته باشد و ما بخواهيم 
سود تقسيمي آنها را بين ۱۰۰ هزار نفر به صورت متمركز 
انجام دهيم كل كارمزد اين كار ۲۵ ميليون تومان خواهد 
بود. وي افزود: در حال حاضر برخي شركت هاي بورسي 
مانند نماد شوينده اعالم كرده است از اول شهريور سود 
سهامداران خود را از طريق سجام واريز مي كنديا شركت 
سرمايه گذاري صنعت بيمه در نماد وبيمه اعالم كرده از ۴ 
ارديبهشت ماه سود خود را از طريق سجام واريز مي كند.

دسترسي تمام سهامداران 
به ۵  مظنه برتر

روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس گفت: پيش از اين و بنابر دستورالعمل افشاي 
 TSETMC اطالعات بورس و فرابورس، س��ايت
مجاز به انتشار سه مظنه برتر بود. در حال حاضر اين 
موضوع اصالح شده و ۵ مظنه در اختيار سهامداران 
قرار گرفته است. براين اساس، ۵ مظنه برتر در اختيار 
بازديدكنندگان س��ايت قرار مي گيرد. وي تصريح 
كرد: اين قابليت در صفحه نماد از روز جاري اجرايي 
شده است و در بخش ديده بان بازار از ابتداي هفته 
آينده فعال خواهد شد دهقان اضافه كرد: مطابق با 
مصوبه هيات مديره سازمان و اصالح دستورالعمل 
افشاي اطالعات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران و ابالغ آن به ش��ركت مديريت فناوري، اين 
شركت در س��ايتTSETMC  اقدامات الزم را در 
راستاي اجراي مصوبه حاضر انجام داده است. وي 
مزيت اجراي اين مصوبه را دسترس��ي يكسان به 
اطالعات براي تصميم گيري هاي بهتر سهامداران 
دانست و گفت: سامانه هاي آنالين از ۵ مظنه استفاده 
مي كنند، اما سايتTSETMC  از سه مظنه استفاده 
مي كرد. براين اس��اس و در راستاي يكسان سازي 
دسترسي به اطالعات براي همه سهامداران، تصميم 
هيات مديره بر اين قرار گرفته است كه همه افراد به 
۵ مظنه برتر دسترسي داشته باشند تا مزيتي براي 

شخص خاصي در اين راستا ايجاد نشود.

آزادسازي مشروط 
معامالت الگوريتمي

مديريت نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق 
بهادار با انتش��ار اطالعيه اي آخرين ش��رايط جديد 
ارايه خدمات معامالت الگوريتمي در بورس تهران و 
فرابورس را اعالم كرد. در اين اطالعيه آمده است: پيرو 
اطالعيه شماره ۱۲۱.۱۲۲۴۰۹ به تاريخ ۹۹.۰۷.۰۱ 
در خصوص عدم ام��كان انجام معامالت الگوريتمي، 
به اطالع مي رساند ارايه خدمات معامالت الگوريتمي 
توسط موسسات داراي مجوز از اين سازمان به شرط 

رعايت تمامي موارد زير بالمانع است: 
۱- رعايت مفاد الزامات معامالت الگوريتمي پيوست 
بند ۱۰ صورتجلس��ه ۶۱۹ مورخ ۹۸.۱۱.۰۷ مصوب 
هيات مديره محترم س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و 
موضوع ابالغيه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۶۳ مورخ ۹۹.۰۱.۱۱

۲- ارايه زيرس��اخت نظارتي سامانه مورد استفاده، به 
سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت بورس اوراق بهادار 

تهران و شركت فرابورس ايران
۳- عدم استفاده از الگوريتم هاي ناقض قوانين و مقررات 

بازار سرمايه و دستورالعمل انظباطي كارگزاران
۴- اخ��ذ تاييديه قابليت هاي عملياتي كس��ب و كار 
س��امانه معمالت الگوريتمي از شركت بورس و اوراق 

بهادار تهران
۵- اخذ تاييديه قابليت هاي عملياتي كسب و كار سامانه 

معمالت الگوريتمي از شركت فرابورس ايران
۶- اخذ تاييديه الزامات فني سامانه معامالت الگوريتمي 

از شركت مديريت فناوري بورس تهران
۷- اخذ تاييديه الزامات امنيتي در سطح زيرساخت و 
سامانه الگوريتمي از مركز نظارت بر امنيت اطالعات 

بازار سرمايه
۸- ارايه الگ ها و گزارشات دوره اي از عملكرد سيستم 

به مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه

تغيير وضعيت معامالت
 گواهي سپرده برنج در بورس كاال

جواد فالح، مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران، درباره جزييات عرضه برنج در بورس كاال افزود: 
معامالت گواهي سپرده كااليي برنج از ۱۴ فروردين ماه 
امسال آغاز ش��ده است؛ بر اين اس��اس، كشاورزان 
مي توانند محصول خود را در بورس كاال بدون واسطه 
عرضه كنن��د. وي اضافه كرد: به طور ميانگين روزانه 
بيش از ۲ تن برنج در بازار گواهي سپرده كااليي بورس 
كاال معامله مي شود. هر گواهي سپرده كااليي معادل 
يك كيلوگرم برنج است، اما براي تحويل محصول از 
انبار، خريدار بايد حداقل ۱۰۰ گواهي س��پرده برنج 
معادل ۱۰۰ كيلوگرم برنج خريداري كرده باشد. البته 
برنج مورد اشاره، حاصل فرآيند بوجاري است كه بايد 
وارد فرآيند سورت شده تا نيم دانه آن جدا شود. اين 
امكان در انبار فراهم است و مشتري مي تواند در توافق 
با انباردار و با پرداخت هزينه مربوطه، محصول سورت 
شده را حتي در بس��ته بندي هاي ۱۰ كيلوگرمي از 
انب��ار دريافت كند. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه 
محصول موجود در انبار، برنج طارم و ميزان تحويل 
برنج از انبار حداقل ۱۰۰ كيلوگرم اس��ت، خانواده ها 
هم مي توانند براي مصارف شخصي، برنج مورد نياز 
خود را از اين ب��ازار خريداري و از انبار دريافت كنند.

مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران، تصريح 
كرد: برنج هاي عرضه شده از طريق اين انبار در بورس 
كاالي ايران داراي اس��تاندارد مشخصي است و انبار 
محص��ول را در بدو ورود، مورد ارزيابي كيفي و كمي 
قرار مي دهد. ب��ورس كاال نيز بر فرآيندهاي اجرايي 
انبار نظارت دارد تا محصول با كيفيت مناس��ب در 
اختيار خريداران قرار گيرد. وي افزود: با توجه به اينكه 
اكنون از فصل برداشت برنج فاصله گرفته ايم، در سال 
زراعي بعدي و با آغاز فصل برداشت محصول جديد، 
كشاورزان مي توانند به طور مستقيم محصول خود را از 
طريق انبار مورد پذيرش بورس كاال به مردم به فروش 
برسانند.فالح درباره روند معامالت برنج در بورس كاال 
نيز گفت: نحوه انجام معامالت، مانند گواهي سپرده 
 كااليي ساير محصوالت است و افرادي كه كد بورسي 
)كد معامالتي سهام( دارند مي توانند به راحتي مانند 
سهام اقدام به خريد و فروش گواهي سپرده كااليي 
برن��ج كنند بنابراي��ن امكان معامل��ه آن براي همه 
اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم است و همه نهادها، 
فروشگاه هاي بزرگ و سازمان ها قادر به خريد از اين 

بازار هستند.

تعادل عرضه و تقاضاي خودرو 
با ورود به بورس كاال

حجت اهلل فيروزي، سخنگوي كميسيون صنايع با اشاره به 
جلسه بعدازظهر روز يكشنبه ۲۹ فروردين ماه كميسيون 
صنايع كه براي بررسي و تصميم گيري درباره ماده ۴ طرح 
ساماندهي بازار خودرو ارجاعي از شوراي نگهبان برگزار 
ش��ده بود، گفت: اين جلسه با حضور نمايندگان دولت و 
مركز پژوهش هاي مجلس تشكيل و پس از تبادل نظر، 
ايراد ش��وراي نگهبان كه در جلسه قبل مرتفع شده بود، 
م��ورد تاكيد قرار گرفت و در ذيل اي��ن ماده، با عنايت به 
پيشنهادهاي دريافتي از تعدادي از نمايندگان مجلس 
متني به عنوان مصوبه كميس��يون م��ورد تصويب قرار 
گرفت. وي افزود: براساس پيشنهاد كميسيون مقرر شد 
در ش��رايطي كه بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا 
براي انواع خودرو بنا به تشخيص شوراي رقابت بيشتر از 
عرضه آنها باشد، خودروسازان بايد خودروهاي تعيين شده 
توسط ش��وراي رقابت را فقط از طريق بورس كاال عرضه 
كنند. قيمت پايه عرضه خودرو در بورس در اين پيشنهاد 
توسط ش��وراي رقابت تعيين مي شود؛ ش��وراي رقابت 
مكلف است قيمت مبنا مورد استفاده در قيمت گذاري 
نهاي��ي خودروهاي مش��مول اين ماده را مس��تقيما بر 
مبناي محاسبه قيمت تمام شده در همان سال، با لحاظ 
هزينه هاي تحقيق و توس��عه، هزينه هاي مالي موضوع 
تبصره ۲ ماده )۹ مكرر( و هزينه هاي مالي توليد با تاييد 
حسابرس رسمي در قيمت تمام شده اعمال و تصويب كند. 
نماينده مردم فسا در مجلس همچنين گفت: مابه التفاوت 
حاصله از قيمت مصوب شوراي رقابت و فروش خودروها 
در بورس كاال، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور 
واريز و در اختيار ستاد نهضت قطعه سازي متشكل از يك 
عضو نماين��ده وزارت صمت، يك عضو نماينده معاونت 
علمي رياست جمهوري، يك عضو نماينده شوراي رقابت، 
يك عضو نماينده شوراي عالي عتف و يك عضو انجمن 
قطعه سازان قرار مي گيرد. سخنگوي كميسيون صنايع 
اضافه كرد: ۳۰ درصد از منابع مذكور براي توسعه حمل و 
نقل عمومي با اولويت خريد داخل و جايگزيني خودروهاي 
فرس��وده و ۷۰ درصد باقي مانده به صورت تس��هيالت 
قرض الحسنه با ترتيب اولويت طرح هاي افزايش شمارگان 
توليد خودروهاي مشمول اين ماده، اعطاي مشوق هاي 
صادراتي، طرح هاي اعالمي خودروسازان به منظور كاهش 

وابستگي به واردات قطعات خودرو صرف مي شود.

پيگيري حذف قيمت گذاري دستوري از بازارسرمايه
محمد حسن ابراهيمي سروعليا، عضو هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار مي گويد كه طي ماه هاي 
گذشته در پي مخالفت سهامداران با قيمت گذاري 
دستوري كاالها، سازمان بورس نيز مخالفت خود را با 
اين رويكرد به مجلس و دولت اعالم كرد و خوشبختانه 
حمايت هايي از طرف آنها انجام شد كه حذف رويكرد 
قيمت گذاري از بازار سرمايه را به طور جدي پيگيري 
مي كنيم.  ابراهيمي سروعليا با بيان اينكه در ماه هاي 
اخير عده كثيري از مردم وارد بازار سرمايه شدند و اين 
حضور را ارزشمند مي دانيم، عنوان كرد: سرمايه هاي 
مردم مي توانست به ديگر بازارها به جز بازار سرمايه 
ورود كند و به طور طبيع��ي در آن بازارها به اقتصاد 

كشور لطمه وارد كند.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص مخالفت سهامداران شركت ها با 
قيمت گذاري دستوري كاالها اظهار داشت: مخالفت 
با قيمت گذاري دستوري نه تنها از سوي سهامداران 
مورد اعتراض قرار مي گيرد بلكه س��ازمان بورس كه 
نقش متولي گري بازار سرمايه را بر عهده دارد به طور 

حتم با اين موضوع مخالفت خواهد كرد.
ابراهيمي س��رو عليا با بيان اينكه م��ا معتقديم كه 
قيمت ها بايد به سمت شفافيت پيش بروند و منفعت 
حاصل از توليد و فروش شركت ها به سهامداران برسد 
و در اختيار آنها قرار بگيرد، گفت: اينكه به هر دليلي 
بعضي از محصوالت به سمت قيمت گذاري دستوري 
مي روند و به جاي آنكه منفعت آنها به س��رمايه گذار 
برسد به افراد سودجو و دالل مي رسد نه تنها با منطق 
اقتصادي مطابقت ندارد بلكه به دور از انصاف و عدالت 

است. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار داشت: هيچ اقتصادي نمي تواند با 
قيمت گذاري دستوري مستدام باشد و مزيت رقابتي 
داش��ته باشد اين مساله را س��ازمان بورس به اركان 
مختلف از جمله مجلس و دولت منتقل و اعالم كرده 
كه به عنوان حافظ منافع س��هامداران كامال مخالف 
با قيمت گذاري دستوري هستيم. وي با بيان اينكه 
نمونه هايي از قيمت گذاري دس��توري كه هم اكنون 
در بازار س��رمايه در حال رخ دادن بوده آسيب جدي 
را به ش��ركت ها و سهامداران رس��انده است، گفت: 
طبيعتا اين وضعيت نمي تواند ادامه دار باشد و بايد به 
سمتي پيش رفت كه قيمت ها براساس مكانيزم بازار 
تعيين شوند. ابراهيمي سرو عليا خاطرنشان كرد: هر 
زمان زمينه تعيين قيمت ها توسط بازار فراهم شود، 
شاهد ايجاد تعادل و انصاف در قيمت ها خواهيم بود 
و در مقابل زماني كه به س��مت ايجاد محدوديت در 
قيمت ها پيش رويم، عده اي سودجو به اين موضوع 
دامن مي زنند و قيمت ها را بي دليل افزايش مي دهند.

    صنعت خودرو 
نمونه بارز ناكارآمدي قيمت گذاري

به گفته مع��اون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، نمونه ب��ارز اين موضوع را در 
حوزه خودرو شاهد هس��تيم كه اكنون قيمت ها در 
بازار فاصله قابل توجهي با قيمت كارخانه دارد. وي 
ادامه داد: عده اي اين وسط از سود و منفعت برخوردار 
مي ش��وند، در حالي كه س��هامداران ش��ركت هاي 
خودروس��ازي با ضرر و زيان مواجه هس��تند و سود 

به حس��اب س��ودجويان و دالالن م��ي رود كه اين 
موض��وع از انص��اف و عدالت به دور اس��ت و منطق 
اقتصادي هم ندارد. ابراهيمي سرو عليا خاطرنشان 
كرد: كنار رفتن سايه قيمت گذاري دستوري بر سر 
بازار سرمايه و ش��ركت هاي بورسي را به طور جدي 
پيگي��ري مي كنيم، كم��ا اينكه جلس��اتي با اركان 
مختل��ف مجلس و دولت برگ��زار و حمايت هايي از 
طرف آنها انجام شده است كه اميدواريم اين مساله 
پيگيري و به نتيجه برسد. معاون نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا اجبار ش��ركت ها ب��ه فروش مواد 
اوليه ارزان منجر به حمايت از مصرف كننده و ارزاني 
محصول نهايي مي ش��ود يا خير؟ گفت: توزيع مواد 
اوليه به كارخانه هاي مختلف بايد براساس مكانيزم 
بازار سرمايه انجام ش��ود. به اعتقاد بنده آنجايي كه 
مواد اوليه ارزان داده ش��ود و انتظار داشته باشيم تا 
توليدكننده محصوالت خ��ود را به صورت ارزان در 
اختيار مصرف كننده قرار دهد در بسياري از مواقع 
اين اتف��اق رخ نمي دهد يعني دولت اق��دام به ارايه 
ماده اوليه ارزان مي كند اما مصرف كننده نهايي در 
بس��ياري مواقع از اين موضوع بي به��ره مانده و اين 
اختالف قيمتي نصيب عده اي واسطه مي شود. وي 
تاكيد كرد: در مورد ساير محصوالت به جز كاالهاي 
اساس��ي كه جزو نيازه��اي ضروري مردم اس��ت و 
مكانيزم خاصي براي تامين و توزيع آنها وجود دارد، 
بايد مواد اوليه با مكانيزمي ب��دون يارانه در اختيار 
توليدكننده قرار گيرد و محص��ول نيز با قواعد بازار 

مورد معامله قرار گيرد.

    مشوق براي شركت هاي حاضر در بورس كاال
ابراهيمي سرو عليا با تاكيد بر اينكه بورس كاال و ديگر 
بورس كااليي يعني بورس انرژي، تاثير قابل توجهي 
بر اقتصاد كشور داشته اند، افزود: در اين بورس ها مواد 
اوليه با مكانيزم كامال شفاف و منصفانه عرضه مي شود 
و توليدكننده ها براس��اس مكانيزم هايي كه تعيين 

شده است خريد مي كنند.
او خاطرنشان كرد: گمان كنيد مكانيسم هاي شفاف 
بورس كاال و انرژي در اقتصادمان وجود نداش��ت در 
اين زمان هر توليدكننده اي بايد به كارخانه اي كه مواد 
اوليه را توليد مي كرد مراجعه كرده و درخواست ماده 
اوليه مي كرد كه اين موضوع مشكالت زيادي از جمله 

نبود شفافيت را با خود به بار مي آورد.
وي ادامه داد: بايد ابزارهاي مختلف بورس هاي كااليي 
را گس��ترش دهيم و از توليدكننده ه��اي مواد اوليه 
بخواهيم محصوالت خ��ود را در بورس هاي كااليي 
عرضه كنند، همچنين مشوق هايي را مانند مشوق 
مالياتي، تامين ارز و صادرات راحت تر را براي آنها در 
نظر بگيريم و تش��ويق كنيم تا مواد اوليه را از طريق 

بورس كاال تامين كنند.
ابراهيمي س��رو عليا در پايان با اشاره به اينكه بايد از 
ش��ركت هايي كه از طريق بورس كاال، مواد اوليه را 
خريداري و توليد مي كنند بخواهيم محصوالت خود 
را نيز به ب��ورس كاال عرضه كنند، گفت: اين موضوع 
طبيعتا به ش��فافيت حداكثري و رش��د كارايي بازار 
سرمايه كمك مي كند و از طرف ديگر منافع افرادي 
كه س��رمايه گذار در بخش توليد هس��تند نيز بهتر 

تامين مي شود.

گروه بازارسرمايه|
طي روزه�ا و هفته هاي گذش�ته تع�دادي از 
س�هامداران حقيقي به خاطر ري�زش مداوم 
ش�اخص هاي ب�ورس و زيان هايي ك�ه از اين 
ناحيه متوجه سرمايه آنها شده است، در مقابل 

ساختمان بورس و مجلس تجمع كردند.
س�ال گذش�ته به موازات آزاد ش�دن سهام 
عدال�ت پس از گذش�ت ۱4 س�ال و همچنين 
رشد بي رويه نرخ ارز، شاخص بورس هم رو به 
افزايش بود به گونه اي كه شاخص كل به عنوان 
ميانگين ب�ازار از ۵۰۸ هزار واح�د در ابتداي 
س�ال ۱۳۹۹ به ۲ ميلي�ون و ۱۰۰ هزار واحد در 
نيمه مرداد همان س�ال افزاي�ش يافت و اين 
باعث روي آوري عده زيادي از مردم به حضور 
در بورس ش�د و بعد از آن ش�اخص كل بورس 
مرتب كاه�ش يافت، به گونه اي ك�ه در پايان 
سال ش�اخص كل بورس با رشد ۱۵۰ درصدي 
به حدود يك  ميليون و ۳۰۰ هزار واحد رسيد. 
در اين بين بسياري از سهامداران حقيقي كه 
اطالعات زيادي از بازار نداشته و برخي از آنها 
دست به اقدامات خطرناكي مانند فروش اموال 
و دارايي هاي مورد اس�تفاده خود زده بودند، 
دچار زيان ش�ده و هنوز نتوانسته اند سرمايه 

خود را از بازار بيرون بكشند. 
با توجه ب�ه حضور ۶۰ ميليون ايراني در بورس 
كه معادل ح�دود ۷۵ درصد جمعيت كش�ور 
اس�ت، برخي كارشناس�ان مي گوين�د، الزم 
اس�ت كانون س�هامداران حقيقي تش�كيل 
ش�ده تا س�هامداران حقيقي و خرد از طريق 
صندوق هاي�ي مديري�ت ش�وند ك�ه دچ�ار 

زيان هاي هنگفت نشوند.
گرچه بازار سرمايه ذاتًا داراي ريسك و نوسان 
اس�ت و همانطور كه س�ود افراد به خودشان 
برمي گ�ردد، زيان آنه�ا نيز به كس�ي مربوط 
نيست و به خودشان مربوط است، اما در عين 
حال بايد با اصالح قوانين به نفع سرمايه گذاران 
خرد از زيان بيش از حد مردم جلوگيري شود. 
س�رمايه گذاري در بورس روشي براي اصالح 
پس ان�داز ملي و تزري�ق پس اندازها به توليد 

كشور به شمار مي رود. 
ب�ا اين وج�ود بازهم روز گذش�ته ع�ده اي از 
س�هامداران باتوجه به ريزش ه�اي روزهاي 
اخير بازارس�رمايه در مقابل مجلس ش�وراي 
اسالمي تجمع كردند. ريزش اخير بازارسرمايه 
يك ركورد عجيب محسوب مي شود و تقربيا 
طي چندم�اه اخي�ر و حتي در مدت مش�ابه 
سال هاي اخير اينگونه ريزشي را در بازار سهام 

نداشته ايم.

    تنها خواسته ما بازگشت اصل سرمايه است
يكي از اين تجمع كنندگان مقابل ساختمان بورس 
و مجلس درگفت وگو با »تعادل« گفت: هيچ گروه يا 
فردي ما را مجبور نكرده كه مقابل ساختمان بورس 
يا مجلس تجم��ع كنيم. ما به دنبال س��رمايه هاي 
از بين رفته خود هس��تيم. خانه وماشين خود را به 
عنوان سرمايه اوليه وارد بورس كرده ايم اما؛ درحال 
حاضر پول خريد خانه ۳۰ متري يا ماشين پرايد را هم 
نداريم. چه كسي مسوول از بين رفتن سرمايه هاي 

ما است؟
چرا زماني كه با ش��ور واش��تياق م��ردم را به بورس 
دع��وت مي كردي��د نگفتي��د ممكن اس��ت بورس 
ريزش كند؟ چرا كارگزاري ه��ا حرفي نزدند؟ االن 
ك��ه س��رمايه هاي ما از بي��ن رفت��ه مي گويند بايد 
غيرمستقيم سرمايه گذاري مي كرديد؟ آن زمان وقت 
راهنمايي كردن نداشتند يا دنبال چه چيزي بودند؟

س��رمايه هاي ما از بي��ن رفته و به درد مس��تاجري 
افتاده ايم و تمامي اين مش��كالت گردن مسووالن 
است و تنها خواسته ما اصل سرمايه مان است تا با آن 

بتوانيم كمي زندگي خود را بسازيم.
رييس جمهور با شور و اشتياق از سود بورس مي گفت 
اما؛ االن جز زيان براي ما چيزي نمانده، االن من به 
عنوان يك شهروند سوال دارم آيا رييس جمهوري 
اطالعاتي از بورس نداشت كه آنگونه شور و اشتياق 
به خرج داد ي��ا گروهي در اين ميان سوءاس��تفاده 
كرده اند و پول هاي مارو ب��ا خود برده اند؟ نمي دانم 
چه شده و نمي توانم بفهمم ولي خواسته ام اين است 
كه به كمك ما سرمايه گذاران بيايند. گراني و بيكاري 
كمر ما را شكسته است، ديگر براي چه پول هاي مان 

را نابود مي كنند؟
يك��ي ديگر از تجمع كنن��دگان نيز اظهار داش��ت: 
نمي دانم سازمان بورسي ها چه فكري مي كنند؟ ما 
از پشت كوه بزرگ شده ايم اما؛ از پشت كوه نيامده ايم 
درنتيج��ه نمي توانند با تغيير دامنه نوس��ان يا قول 
تزريق پول سر ما را گرم كنند. ما با تظاهرات و تجمع 

دنبال سرمايه خود هستيم و با كسي كار نداريم.
به هر دري زديم تا سهام خود را بفروشيم ولي االن كه 
نگاه مي كنيم مي بينيم با فروش سهام تنها يك سوم 
يا نيمي از س��رمايه ما زنده مي شود. خب بقيه پول 
كجاست؟ اگر بورس مثل دالر و يورو بود مي گفتيم 
جهاني است حتما يك نفر حرفي زده و قيمت دالر 
و يورو كاهش يافته اما؛ بورس مال كش��ور است چه 
كسي در آن دخالت كرده است؟ مگر كارشناس هاي 
تاييد ش��ده دولت نمي گفتند كه ش��اخص تا پنج 
ميلي��ون واحد مي رس��د پس چ��را نرس��يد؟ چرا 
زيرشاخص يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد است و هر 
روز پول هاي كالن از بازار خارج مي شود؟ من بازهم 
مي گويم اگر اصل سرمايه هاي ما بازگردد با كسي و 
جايي كار نداريم و ديگر تجمع نمي كنيم فقط و فقط 

ما پول خود را مي خواهيم.
بسياري از افرادي كه طي اين مدت مقابل ساختمان 
بورس يا مجلس تجم��ع كرده اند گفتند كه تمامي 
خواسته ما بازگشت سرمايه اصلي مان است و دنبال 

س��ود نيس��تيم. مهم ترين نكته اي كه در اين ميان 
وجود دارد اين است كه بس��ياري از اين افراد خانه، 
ماشين يا دارايي هاي ارزشمند خود را فروخته و به 
طمع سود بيش��تر وارد بورس شده اند كه درنهايت 

چيزي جز پشيماني براي شان باقي نمانده است.

    چه خبر از بازارسرمايه؟
برپايه معامالت روز دوش��نبه بيش از سه ميليارد و 
۱۳۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۰ هزار و ۵۱۶ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۷۱۴ واحد كاهش به ۴۳۱ 
هزار و ۷۵۱ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۴۶۵ 
واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۷۲ واحد رس��يد. شاخص 
بازار اول هفت هزار و ۶۵ واحد و ش��اخص بازار دوم 

۱۲ هزار و ۳۶۴ واحد كاهش داشتند.
حقوقي ها در اين روز حدود ۴۸۰ميليارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد هزار و 
۹۲۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۴۲درصد 
يعني ۸۰۰ميلي��ارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدشان ۲۵درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري«، »محصوالت شيميايي« و 
»فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »واسطه گري هاي مالي و پولي« 
و »الستيك و پالستيك« به نفع حقيقي ها تمام شد.

در سومين روزكاري هفته افزايش سهام حقيقي ها 
در ۱۴نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۷۶نماد به 
بي��ش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول ۴۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت 

دسته دوم ۴۹۰ميليارد تومان بود.
عالوه بر اين در بين هم��ه نمادها، نماد »آلومينيوم 
اي��ران« با ۲۰۴ واحد، »ف��والد كاوه جنوب كيش« 
ب��ا ۱۹۵ واح��د، »بان��ك مل��ت« ب��ا ۱۵۵ واح��د، 
»سرمايه گذاري صدر تامين« با ۱۰۸ واحد، »نفت 
س��پاهان« با ۸۸ واحد، »فرآوري معدني اپال كاني 
پارس« با ۷۰ واحد، »فوالد خوزستان« با ۵۰ واحد، 
»س��يمان داراب« با ۲۵ واحد و »صنايع س��يمان 

دشتس��تان« ب��ا ۱۱ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص 
بورس داشتند.

در مقابل »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با يك 
هزار و ۲۹۳ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با ۹۴۲ 
واحد، »س��رمايه گذاري ملي ايران« با ۴۶۸ واحد، 
»معدني و صنعتي گل گهر« با ۴۲۵ واحد، »پااليش 
نفت اصفه��ان« با ۴۱۸ واح��د، »معدني و صنعتي 
چادرملو« با ۳۸۹ واحد، »ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير« با ۳۷۸ واحد، »پااليش نفت تهران« با ۳۵۶ 
واحد، »پااليش نفت بندرعب��اس« با ۳۳۷ واحد و 
»نفت و گاز پتروش��يمي تامين« با ۳۲۶ واحد تاثير 

منفي را بر شاخص بورس داشتند.
ب��ر پاي��ه اي��ن گ��زارش، ط��ي روز مذك��ور نماد 
»س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، »پااليش نفت 
اصفهان«، »ملي صنايع مس ايران«، »فوالد مباركه 
اصفهان«، »بان��ك ملت«، »بانك تجارت« و »ايران 
خودرو« در گروه نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.

گ��روه بانك ها ه��م در معامالت امروز صدرنش��ين 
برترين گروه ه��اي صنعت ش��د و در اين گروه يك 
ميليارد و ۱۱۷ ميليون برگه سهم به ارزش سه  هزار 

و ۶۳۰ ميليارد ريال دادوستد شد.
امروز شاخص فرابورس نيز بيش از ۴۰ واحد كاهش 
داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۷۸۰ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۲۲۲ هزار 
برگه س��هم به ارزش ۴۱۰ ه��زار و ۹۶ ميليارد ريال 
دادوستد شد. روز دوش��نبه نماد فوالد »هرمزگان 
جن��وب«، »ش��ركت آهن و ف��والد ارف��ع«، »نفت 
ايرانول« و »مديريت س��رمايه گذاري كوثر بهمن« 
با تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار هم��راه بود. در 
مقابل »پتروش��يمي زاگرس«، »سهامي ذوب آهن 
اصفهان«، »پتروش��يمي تندگويان«، »پليمر آريا 
ساسول«، »س��رمايه گذاري صبا تامين«، »توسعه 
مولد نيروگاه��ي جهرم«، »توليدات پتروش��يمي 
قائد بصير«، »س��رمايه گذاري مس سرچش��مه«، 
»پتروشيمي مارون«، »بيمه پاس��ارگاد« و »گروه 
توس��عه مالي مهر آيندگان« تاثير منفي بر شاخص 

فرابورس داشتند.

»تعادل« به پاي گفت وگو با معترضان بورسي نشست

سرمايه اي كه نابود شد!



گروه راه و شهرسازي|
تعديل وام ساخت متناسب با افزايش هزينه هاي ساخت 
با استقبال انبوه سازان مواجه شده است و انتظار مي رود، 
افزايش وام س��اخت به 450 ميليون تومان در تهران و 
كالن شهرهاي كشور منجر به رونق توليد مسكن شود. 
اگر در سال هاي 97 و 98 بازار مسكن بيشتر تحت تاثير 
نوسان نرخ تورم و ارز و همچنين ريسك هاي سياست 
خارجي قرار داشت، اما در سال گذشته، سايه ريسك هاي 
يادشده به شدت بر هزينه هاي تامين مصالح ساختماني 
اثر گذاش��ت و از همين رو، پارامتر پر قدرت ديگري بر 
افزايش هزينه هاي تامين مس��كن سرريز شد.  آنگونه 
كه مركز آمار در پاييز س��ال 99 گ��زارش كرد، مصالح 
ساختماني در سال گذشته با تورم عجيب و غريبي رو به 
رو شد تا جايي كه قيمت مصالح ساختماني در پاييز 99 
نسبت به پاييز 98، بيشتر از دو برابر رشد كرد و توانست 
ركورد افزايش قيمت اين حوزه را در كل دهه 90 بزند. 
مصالح س��اختماني از مهم ترين بخش هايي است كه 
تغييرات قيمت آن مي تواند روند قيمت مسكن را از دور 
هدايت كند و روي گراني يا ارزاني منازل تاثير مستقيم 
دارد.  اينك اما، از سويي به نظر مي رسد، ريسك سياست 
خارجي بر كليت اقتصاد اي��ران، با توجه به رايزني هاي 
روزهاي گذش��ته در وين تا حدودي كمرنگ ش��ده و 
احتماال در روزها يا هفته هاي آينده، دستكم در دوره اي 
كوتاه از ميان خواهد رفت و از همين رو، با انتقال بخشي 
از پول هاي بلوكه شده به كشور قيمت دالر به طور مقطعي 
دچار افت و كاهش خواهد شد و در پي آن، قيمت اقالمي 
همچون فوالد كه وابس��ته به بازارهاي جهاني اس��ت، 
تعديل خواهد شد و قدري از هزينه هاي ساخت كاسته 
خواهد ش��د. اما از آنجا كه مش��كل اصلي اقتصاد ايران 
يعني تورم ناشي از كسري بودجه و رشد نقدينگي حتي 
با رفع تحريم هاي هسته اي بر قرار خواهند بود، انتظار 
كاهش پايدار قيمت ه��ا در بازارهاي مختلف و از جمله 
در بازار مصالح س��اختماني بعيد به نظر مي رسد. با اين 
حال، افزايش سقف وام ساخت در تهران و ساير شهرها 
در كنار كاهش ريس��ك هاي عرصه سياست خارجي 
مي تواند براي بازار س��اخت وساز و مسكن، دستكم در 
دوره اي كوتاه مدت معنادار باشد، اما بي گمان، براي حل 
معضل سرپناه و تهيه مسكن در كشور كافي نخواهند 
بود و حل اين مساله مستلزم اقدامات دامنه دار و پايدار 
متعددي از جمله ثبات بخشي به فضاي اقتصاد كالن، 
تعريف نظام مالياتي اختصاصي براي خروج مسكن از 
حالت سرمايه اي و همچنين اجراي طرح هاي متعدد 
و متنوع مشاركتي براي ساخت مسكن مورد نياز اقشار 

مختلف جامعه است.

    افزايش تسهيالت ساخت الزم بود
در اين حال، دبير كانون سراسري انبوه سازان با استقبال 
از افزايش وام ساخت مسكن، خواستار رعايت مصوبات 
شوراي پول و اعتبار در اين زمينه شد. فرشيد پورحاجت 
در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به افزايش وام ساخت 
مسكن، اظهار كرد: بر اين اساس وام ساخت مسكن در 

تهران و كالن شهرها به 450 ميليون تومان افزايش يافته 
كه مي تواند به افزايش ساخت و سازها و توليد مسكن 
منجر شود. وي افزود: با توجه به رشد هزينه هاي ساخت 
و ساز، الزم بود كه تسهيالت ساخت نيز افزايش يابد. در 
صورتي كه تسهيالت 450 ميليون توماني به سازنده 
پرداخت و پس از دوران مشاركت به خريدار منتقل شود 
نه تنها شاهد افزايش توليد مسكن خواهيم بود بلكه هيچ 
اثر تورمي نيز به دنبال نخواهد داشت. وي در عين حال 
با اشاره به اينكه س��ود اين تسهيالت باال است، اضافه 
كرد: به همين دليل هزينه سازندگان افزايش مي يابد و 

بايستي نرخ سود وام كاهش يابد.

    مانع استفاده از وام 450 ميليون توماني
دبير كانون سراس��ري انبوه سازان رسوب سپرده )10 
درصد( را از موانع استفاده از وام 450 ميليون توماني 
ساخت مس��كن دانست و خواس��تار رعايت مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار در اين زمينه شد. بر اساس اين 
گزارش، مديرعامل بانك مسكن روز يكشنبه از افزايش 
وام س��اخت مسكن تا س��قف 450 ميليون تومان در 
صورت استفاده از فناوري هاي نوين توسط انبوه سازان 
خب��ر داده و گفته ب��ود: در تهران و كالن ش��هرها وام 
ساخت مسكن تا س��قف 450 ميليون تومان افزايش 
يافت. محمود ش��ايان با يادآوري اينكه بانك مسكن 
پيش تر وام بافت فرس��وده نيز به 300 ميليون تومان 
افزايش داده بود، افزود: افزايش وام ساخت با روش هاي 
صنعتي سازي براي آن دسته از انبوه سازاني است كه 

در بانك مسكن حساب سپرده دارند. مديرعامل بانك 
مسكن بيان كرد: وام در شهرهاي باالي 200 هزار نفر 
جمعيت 400 ميليون و در ساير شهرها 300 ميليون 
تومان پرداخت مي شود. شايان نرخ سود اين تسهيالت 

را 18 درصد اعالم كرد.

    رونق دوباره بازار مسكن؟
از س��وي ديگر، ايرج رهبر، رييس كانون سراس��ري 
انبوه سازان مس��كن گفت: در پي افزايش وام ساخت 
مس��كن تا450 ميليون تومان، واري��ز درآمد مالياتي 
خانه هاي خالي به صندوق تامين مسكن و اختصاص 
20 درصد تسهيالت نظام بانكي به بخش مسكن، رونق 
به بازار مسكن بازگشته و عقب ماندگي توليد مسكن 
جبران خواهد ش��د. رهبر در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره 
افزايش وام ساخت مسكن به 450 ميليون تومان افزود: 
عملياتي شدن اين اقدام مثبت مي تواند عقب ماندگي 
در حوزه ساخت مس��كن را جبران كند و به امر توليد 
مس��كن كمك كند. وي اضافه كرد: اين وام همچنين 
با انتقال به خريدار مي تواند باعث افزايش توان خريدار 
شود، البته بايد توجه داشت كه سود اين وام 18 درصد 
اس��ت كه ماهيانه بيش از ۶ ميليون تومان اقساط آن 
مي شود و ممكن است خريدار توان پرداخت اقساط آن 
را نداشته باشد. رييس كانون انبوه سازان مسكن با بيان 
اينكه كمك به سازنده همزمان با افزايش توان خريدار 
مي تواند بازار مس��كن را از ركود در س��اخت و خريد و 
ف��روش خارج كند، گفت: برنامه ه��اي جديد دولت و 

مجلس براي س��ال جديد اميد آفرين اس��ت و امكان 
اصالح بازار مس��كن وجود دارد. به گفته رييس كانون 
انبوه سازان مس��كن، طرح مسكن ملي، اتمام مسكن 
مهر، اجراي مصوبه اخذ ماليات از خانه هاي خالي همه 
مي تواند تا حد زيادي موجب توليد و عرضه مسكن و 
ايجاد تعادل در بازار متالطم مسكن شوند. وي گفت: 
مصوبه جهش توليد مسكن نيز در صورت تصويب نهايي 
و ابالغ، بندهاي بسيار خوبي براي كمك به حمايت از 
توليد مسكن دارد. اينكه دولت تالش دارد 20 درصد 
تس��هيالت كلي از س��وي نظام بانكي به امر مس��كن 
اختصاص يابد در رونق توليد مسكن و كمك به خانه دار 
شدن جامعه هدف موثر است. رييس كانون انبوه سازان 
مسكن با بيان اينكه ساالنه به توليد يك ميليون واحد 
مسكوني نيازمنديم گفت: عقب ماندگي در سال هاي 
گذشته در امر توليد مسكن باعث جاماندن جامعه هدف 
از خانه دار شدن شده است، مشوق و مصوبات حمايتي 
الزم است تا هم توليد مسكن ملي و هم ساخت مسكن 
توسط بخش خصوصي سرعت گيرد. به گفته ايرج رهبر، 
اينكه قرار است درآمد اخذ ماليات از خانه هاي خالي و 
لوكس به صندوق تامين مس��كن واريز و هزينه توليد 
مسكن شود، مي تواند تعادل را به بازار مسكن بازگرداند. 
وي پيش بيني كرد، در صورت عملياتي شدن اعطاي 
وام 450 ميليون توماني ساخت، واريز درآمد مالياتي 
خانه هاي خالي به صندوق تامين مسكن و اختصاص 
20 درصدي تسهيالت نظام بانكي به بخش مسكن، 
امسال سال خوبي را براي بخش مسكن داشته باشيم.
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كاهش ۹5 درصدي پروازها
به تركيه

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
ايران از كاهش چش��مگير پروازها بين ايران و تركيه 
خبر داد و گفت: اكنون فقط از 5 درصد ظرفيت پروازها 
بين دو كشور انجام مي شود. به گزارش ايرنا، ذيبخش 
اظهار كرد: از پايان سفرهاي نوروزي تاكنون با وجود 
ظرفيت باالي پروازي بين ايران و تركيه، تنها 5 درصد 
اين ظرفيت مورد استفاده قرار مي گيرد كه البته تعليق 
تورهاي مس��افرتي نيز از داليل اين كاهش مي تواند 
باشد. وي با بيان اينكه برنامه اي براي قطع پروازها بين 
دو كشور تا زمان ابالغ رسمي ستاد مبارزه با كرونا وجود 
ندارد، افزود: كاهش پروازها براساس توافقات صورت 
گرفته بين دو كشور انجام شده، به گونه اي كه در مسير 
مذكور در 24 ساعت گذشته 5پرواز خروجي و 7 پرواز 
ورودي انجام ش��ده اس��ت. ذيبخش يادآورشد: عدم 
منع تردد مستلزم ارايه تست PCR منفي با اعتبار 9۶ 
ساعته در مبدا و انجام تست مجدد پس از ورود به كشور 
براي مس��افران باالي 8سال در كش��ورهاي پر خطر 
 PCR است و تردد در ساير كشورها با الزام ارايه تست
منفي با اعتبار 9۶ ساعته در مبدا و انجام مراقبت هاي 
سندروميك پس از ورود به كشور و انجام تست مجدد 
در صورت نياز بالمانع اس��ت. به گفته وي، ارايه تست 
PCR فق��ط در آزمايش��گاه هاي م��ورد تاييد وزارت 
امورخارجه ايران در كشورهاي مبدا داراي اعتبار است 
و اكنون پروازهاي بين ايران و تركيه به 5 درصد كاهش 
يافت. بر اس��اس اين گزارش، دو هفته پيش و در پي 
افزايش آمار ابتال به كرونا در تركيه، تورهاي مسافرتي 

به تركيه از طرف ايران لغو شد.

تجهيز پايتخت به
سنسورهاي سنجش باد و توفان

رضا كرمي محمدي، رييس س��ازمان پيش��گيري 
و مديريت بحران ش��هر تهران از نصب حس��گرهاي 
سنجش سمت و سرعت باد در پايتخت خبر داد. كرمي 
محمدي در گفت وگو با ايسنا گفت: در راستاي توسعه 
سامانه هاي پيش بيني پايش و هشدار مخاطرات جوي 
نظير سامانه پيش بيني و هشدار سيل، يخبندان و ... 
كه در سال گذشته در پايتخت رونمايي شد، امسال 
نيز طرح خريد و راه اندازي تجهيزات سنجش سمت 
و سرعت باد كه از سال گذشته در دستور كار سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران قرار گرفته بود، 
به مرحله اجرا رسيد. وي با بيان اينكه نقاط اولويت دار 
و جانمايي براي نصب اين سنسورها شناسايي شده 
است، افزود: در همين راستا تعدادي سنسور و ملزومات 
ايستگاه سنجش سمت و سرعت باد خريداري شده كه 
حدود 10 ايستگاه به طور كامل راه اندازي شده و مابقي 
در س��ال جاري نصب و به بهره برداري خواهد رسيد. 
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
ادامه داد: البته اين تعداد ايستگاه براي تهران و اطراف 
آن كافي نيس��ت و از برنامه هاي امسال سازمان اين 
است با توجه به محدوديتي كه در بودجه داريم تا جايي 
كه بتوانيم تعداد آن را افزايش دهيم. به گفته كرمي 
محمدي، با توجه به افزايش اثرات ناشي از تغييرات 
اقليمي در سال هاي اخير نظير وزش بادهاي شديد 
و وقوع توفان هاي موقت در تهران مي تواند مشكالت 
و خط��رات مختلفي را ايجاد كن��د، از اين رو موضوع 
سنجش سمت و سرعت باد از دغدغه هاي مديريت 
بحران شهر تهران است و اين سامانه نيز بر همين راستا 
اجرايي مي شود. به گفته رييس سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران با استفاده از اين سنسورها و 
دانش فني متخصصان اين حوزه، مي توان در پيش بيني 
سرعت وزش باد و احتمال وقوع توفان يا آلودگي هوا از 
آن استفاده كرد. همچنين براي تشخيص جهت بوي 
نامطبوع شهر تهران چنانچه مسير حركت باد مشخص 
باشد مي توان فهميد كه چه مناطقي تحت تاثير قرار 
گرفته و منش��أ آن را نيز پيدا كرد. كرمي محمدي با 
بيان اينكه با كمك اين سنسورها اطالعات بر اساس 
داده هاي واقعي به دست مي آيد، افزود: با پيش بيني 
احتمال وقوع توفان نسبت به پيش آگاهي مجموعه 

مديريت شهري در اين زمينه نيز اقدام خواهد شد.

واكنش سخنگوي شوراي شهر 
به واكسن پولي

سخنگوي شوراي ش��هر تهران در واكنش به شايعات 
مربوط به فروش واكسن توسط بخش خصوصي گفت: 
»در همه جاي دنيا واكسيناسيون يك وظيفه حاكميتي 
است و ورود بخش خصوصي در اين حوزه باعث تجاري 
شدن و برخورد سوداگرانه با سالمت است.« به گزارش 
ايس��نا، علي اعطا ب��ا بيان اينكه باز ش��دن پاي بخش 
خصوصي به قصد فروش واكسن به مردم، باعث كااليي 
شدن سالمت مي شود، اظهار كرد: »دولت در ابتدا گفت 
بر اساس سند ملي كرونا، همه را به صورت رايگان واكسن 
خواهد زد اما متاسفانه در ادامه صحبت از واكسن پولي 
شد و گفته شد ش��ركت هاي خصوصي نيز مي توانند 
واكسن وارد كنند و با قيمت مصوب به قشري كه توانايي 
خريد آن را دارند، بفروشند.« وي افزود: »اگر قرار است 
كه ش��ركت هاي خصوص به دولت كمك كنند، اين 
بايد در زمينه واردات باشد و نبايد واكسن هاي وارداتي 
توسط شركت هاي خصوصي به اقشار برخوردار فروخته 
شود.«سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
ورود شركت خصوصي به بحث فروش مستقيم واكسن 
به مردم، يك سياست غلط است، ادامه داد: واكسن پولي 
براي قشري از جامعه موجب مي شود بخش هاي ديگر 
جامعه احساس تبعيض را با تمام وجود احساس كنند. 
وظيفه ذاتي حاكميت، حفظ و نگهباني از حق حيات تك 
تك افراد جامعه است و پولي شدن واكسن باعث مي شود 
كه در اين وظيفه حاكميت خدشه دار شود و اين تصور 
ايجاد شود كه حق حيات عده اي نسبت به عده اي ديگر 
برتر شمرده شده است.« بر اساس اعالم روابط عمومي 
دفتر اين عضو شوراي شهر تهران، علي اعطا در خصوص 
تكذيب واكسن پولي توسط مقامات ذيربط گفت: »اين 
كه گفته شود شركت هاي خصوصي مي توانند با قيمت 
مصوب وزارت بهداشت واكسن بفروشند، نه تنها تكذيب 
نيست بلكه تاييد همان واكسن پولي و نقض قول اوليه 
مسووالن در خصوص واكسيناسيون رايگان همه جامعه 
است. متاسفانه اين تشويش در تصميم گيري باعث آزرده 

شدن بيش از پيش روح و روان مردم مي شود.«

بهره گيري از سربازان
در آتش نشاني روستايي

معاون ام��ور دهياري هاي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كشور گفت: با پيگيري هاي به عمل آمده و 
همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم 
رهبري فرماندهي كل قوا )مدظله العالي( مجوز جذب و 
به كارگيري كاركنان وظيفه واجد شرايط در پايگاه هاي 
آتش نشاني روستايي صادر شد. به گزارش ايسنا، علي 
قرباني با اعالم خبر فوق افزود: اين مجوز براي دو سال 
داراي اعتبار مي باش��د و طي آن امكان جذب س��االنه 
حداكثر 200 نفر از مش��مولين واجد ش��رايط داراي 
مدارك تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد 
براي به كارگيري در پايگاه هاي آتش نشاني روستايي 
فراهم شده است.    وي در خصوص شرايط متقاضيان 
و نحوه اقدام آنان گفت: شيوه نامه جذب و به كارگيري 
نيروهاي وظيفه در پايگاه هاي آتش نشاني روستايي 
ب��راي س��ال هاي 1400 و 1401 كه حاوي ش��رايط 
عمومي و اختصاصي متقاضيان، وظايف نيروهاي امريه، 
نحوه جذب و وضعيت اداري و پرسنلي آنها مي باشد به 
معاونين امور عمراني اس��تانداريها ابالغ شده است. لذا 
متقاضيان جهت اطالع از مفاد اين شيوه نامه مي توانند 

به دهياريهاي داراي پايگاه آتش نشاني مراجعه نمايند.

2 اقدام كليدي
براي حل معضل مسكن

به باور س��يد مرتضوي، كارش��ناس بازار مسكن، 
معضل اين بازار تعداد خانه هاي خالي نيست، حتي 
س��وداگري هم مشكل اصلي نيس��ت؛ سوداگري 
عارضه اي اس��ت كه از كمبود توليد مسكن نشأت 
مي گيرد و دولت ها طي دهه هاي گذشته براي آن 
برنامه نداشته اند؛ هنوز هم مي خواهند با مسائلي 
مثل ماليات خانه هاي خالي براي خود زمان بخرند 
تا شايد در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند. 
مرتضوي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با وجود 
آنكه مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي مي گويند 
هدفش��ان از شناس��ايي خانه هاي خالي، افزايش 
درآمدهاي مالياتي نيس��ت، به نظر من قطعا نگاه 
مالياتي در اين مساله وجود دارد. البته در كشورهاي 
توسعه يافته هم خانه هاي دوم و سوم افراد مشمول 
مقادير قابل توجهي ماليات هس��تند. اين موضوع 
از اين جهت است كه مسكن به عنوان يك كاالي 
سرمايه اي نباشد و براي نياز افراد جامعه ساخته و 
در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خريداران 
واقعي مس��كن صرفا در بازار حضور داشته باشند. 
وي افزود: اعمال ماليات بر واحدهاي خالي يك ابزار 
كنترلي و وسيله اي براي درآمدزايي دولت ها است. 
اين را هم نمي توان كتمان كرد كه در درازمدت تاثير 
قابل توجهي بر درآمدهاي مالياتي خواهد داشت. 
اعداد و ارقامي هم كه امس��ال براي جرايم مالياتي 
اعالم شده بدون ترديد در سال هاي آينده افزايش 
مي يابد. اين كارش��ناس بازار مسكن با بيان اينكه 
ماليات خانه هاي خالي تاثير قابل توجهي در بهبود 
وضعيت بازار مس��كن نمي گذارد گفت: يك اتفاق 
روش��ن و شفاف در بازار مس��كن افتاده كه آن هم 
افزايش قيمت تمام شده است. حتي دولت پذيرفت 
كه قيمت مسكن ملي را حدود 80 درصد افزايش 
دهد و از متري 2.7 ميليون تومان به حدود 5 ميليون 
تومان افزايش داد. به گفته مرتضوي، اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي به اندازه اي كه تبليغات روي آن شده 
گشايشي در بازار مس��كن نخواهد داشت و دردي 
را دوا نمي كن��د. دولت باي��د دو اقدام براي كاهش 
قيمت مسكن انجام دهد؛ اول اينكه برخي مصالح 
ساختماني تعيين كننده مثل فوالد، سيمان، آجر و 
تاسيسات ساختماني را با قيمت مناسب در اختيار 
سازندگان بگذارد. دوم اينكه مسكن را به توليد انبوه 
برساند؛ موفقيتي كه هيچگاه در سال هاي گذشته 
نداشته ايم؛ زيرا دولت دخالتي در بازار مسكن ندارد. 
در بخش هايي مثل مسكن مهر اقداماتي انجام داد 
و با وجود همه نقدهايي كه به آن وارد اس��ت به هر 
حال عده اي از مردم كه توان خريد مسكن نداشتند 
خانه دار شدند. عضو هيات مديره كانون انبوه سازان 
خاطرنشان كرد: دولت بيش از يك سال را با اصرار 
بيهوده بر قيمت مت��ري 2.7 ميليون تومان براي 
مسكن ملي گذراند تا سرانجام اعتراف كرد قيمت 
مس��كن ملي بايد متري 5 ميليون تومان باشد كه 
قطعا تا به دست مصرف كننده برسد با افزايش مواجه 
مي شود. در چنين شرايطي بايد به طرح هاي بزرگ 
مسكن در س��طح ملي فكر كند. وي با بيان اينكه 
وعده حذف س��وداگري از طريق شناسايي امالك 
و وضعيت سكونتي به هيچ عنوان محقق نمي شود 
گفت: شايد اين اقدام كمك مختصري به بازار اجاره 
كند و قيمتها 5 تا 10 درصد شكسته شود اما اينكه 
تصور كنيم به بهره مند شدن مردم از مسكن كمك 
مي كند اينگونه نخواهد شد. مرتضوي تاكيد كرد: 
در كشورهاي توسعه يافته هم سياست هاي مالياتي 
در حوزه مسكن، كمكي به توليد مسكن نمي كند و 
بيشتر براي كنترل بازار اجاره اعمال مي شود. به هر 
حال برخي افراد در زمان تورم هاي خاص با توجه 
به امن بودن بازار مسكن وارد اين بخش مي شوند 
كه اين اقدام ممكن است به سوداگري ختم شود. 
اما مشكل اصلي بازار مس��كن در ايران سوداگري 
نيست بلكه سوداگري به عنوان يك عارضه وجود 
دارد. در واقع مش��كل اصلي عدم توليد متناسب با 
نياز است كه زمينه را براي سفته بازي و سوداگري 

فراهم مي كند.

انبوه سازان از وام ۴۵۰ ميليون توماني ساخت استقبال كردند

 »سوپرليگ اروپا«؛ اعالم موجوديت كرد

پيش بيني  رونق گيري  ساخت و ساز 

جنگ فوتبال به خاطر پول 
 بامداد امروز 12 باشگاه برتر فوتبال عليه فيفا و يوفا اقدامي 
را انجام دادند كه كمتر كسي انتظار داشت. آن هم پس 
از اينكه يوفا و فيفا رسما تيم ها را تهديد كردند كه اگر به 
س��وپرليگ اروپا بپيوندند از حضور در تمامي رقابت ها 

محروم خواهند شد.
اما حدود س��اعت 3 بعد از نيمه شب به وقت تهران، 12 
باش��گاه به صورت رسمي اعالم كردند كه به سوپرليگ 
اروپا خواهند پيوست و مي خواهند از فصل آينده در رقابتي 
جديد كه متشكل از 20 تيم برتر اروپاست، مبارزه كنند. 
اين اتفاق باعث شد تا يوفا سريعا ليگ قهرمانان اروپا را به 
حالت تعليق درآورد و شايعه كنار رفتن ۶ تيم انگليسي، 
3 تيم اسپانيايي و 3 تيم ايتاليايي از ليگ هاي خودشان 

مطرح شود.
به گزارش فارس ، منچس��تريونايتد، منچسترسيتي، 
آرسنال، ليورپول، تاتنهام، چلسي از انگليس، ميالن، اينتر، 
يوونتوس از ايتاليا، اتلتيكومادريد، رئال مادريد و بارسلونا از 
اسپانيا 12 تيمي هستند كه مقابل يوفا ايستادند تا ليگي 
تحت عنوان »سوپرليگ اروپا« تشكيل دهند. اين ليگ با 
15 تيم مشترك به اضافه 5 تيم متغير برگزار خواهد شد.

در قالب 2 گروه 10 تيمي كه از هر گروه 3 تيم به صورت 
مستقيم به مرحله بعد صعود مي كنند. تيم هاي چهارم 
و پنجم هر گروه با هم ب��ازي خواهند كرد تا 2 تيم باقي 
مانده مرحله يك چهارم نهايي سوپرليگ مشخص شود. 
ديدارها قرار اس��ت در روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه 

برگزار شود.
اين اتفاق باعث ش��د تا تمام��ي طرف��داران، كاربران، 
كارشناس��ان و اهالي رسانه به انتقاد شديد از اين رقابت 
بپردازند و با عناويني معترضانه به تصميم اين 12 تيم 

اروپايي بتازند.
در ابت��دا بايد گفت بزرگ ترين مش��كل اين رقابت اين 
بوده كه ليگ قهرمانان اروپا از كار خواهد افتاد و تيم هاي 
كوچك زمين خواهند خورد. ليگ ه��ا از آن تب و تاب 
بي��رون خواهند آمد زي��را كه اين ش��دت رقابت براي 
حضور در اروپا بوده و اگر اين رقابت ديگر هيجان سابق 
را نداشته باشد، هيجان ليگ ها نيز از بين خواهد رفت و 
تيم هاي كوچك زمين خواهند خورد. نكته ديگر پايين 
آمدن حق پخش و سهام برخي باشگاه ها خواهد بود زيرا 
تخمين زده ش��ده كه با ورود سوپرليگ، عمال بسياري 
از پخش كننده ه��ا براي ليگ ها ديگر س��رمايه گذاري 

نخواهند كرد و همين باعث مي شود قدرت مالي تيم هاي 
كوچك كمتر شود.

 لينه كر: فوتبال بدون تماشاگر هيچ است. ما اين را در طول 
12 ماه اخير كاماًل لمس كرديم. اگر طرفداران مخالف 
چنين اتفاق ضد فوتبالي هستند، اين رقابت همين االن 

بايد متوقف شود.
گري نويل )بازيكن سابق منچستريونايتد و كارشناس 
كنوني اسكاي اسپورت(: من طرفدار منچستريونايتد 
هس��تم ولي اين اتفاق نهايت حال به هم زني است. يك 

ماجراي مضحك.
جيمي كرگر )بازيكن سابق ليورپول و كارشناس اسكاي(: 
حالم بد شده از اين رفتار بي شرمانه ليورپول. شايد آنها 
مي خواهند اين مسابقات را بدون حضور تماشاگران برگزار 
كنند چون با حضور تماشاگران يك اعتراض گسترده عليه 

آنان شكل خواهد گرفت.
كاوه صل��ح كل، خبرنگار اس��كاي اس��پورت در برنامه 
تلويزيوني اين ش��بكه گفت: اصال نمي ت��وان به آن واژه 
»بزرگ يا س��وپر« را اطالق كرد زيرا كه نمي شود شما 
از ليگ��ي در اروپا صحبت كنيد كه به جاي به كار گيري 
از 5۶ كش��ور از 3 كشور اس��تفاده كنيد و به آن بگوييد 

سوپرليگ اروپا!
اسپورت بايبل نوشت: يك طرفدار منچستريونايتد كه از 
سال 1995 در تمامي بازي هاي اين تيم در اولدترافورد 
شركت كرده به دليل عصبانيت تمامي بليت هاي خود را 
پاره كرد و در فضاي مجازي نوشت: حتي يك »پني« هم 

ديگر براي بازي هاي منچستر خرج نمي كنم.
يورگن كلوپ، سرمربي ليورپول كه از مدت ها نارضايتي 
خود را نسبت به اين ليگ اعالم كرده بود، گفت چرا بايد 10 
سال متوالي ليورپول و رئال مادريد با هم بازي كنند؟پس 
از اين اتفاق شايعه خروج سرمربي ليورپول از اين تيم نيز 

مطرح شد.
مت الو، خبرنگار مشهور انگليسي در گزارشي اين ليگ 
را به جاي عنوان سوپرليگ »پول ليگ« خواند و نوشت 
بسياري از اين تيم ها مدت هاست كه قهرمان ليگ داخلي 

نشده اند.
هواسكورد، سايت مشهور آماري در گزارشي نوشت كه 
تيم هايي مثل منچسترسيتي، تاتنهام و آرسنال هنوز 
يك ب��ار هم قهرمان ليگ قهرمانان اروپا نش��ده  اند ولي 

مي خواهند در سوپرليگ بازي كنند.

روري اسميت، خبرنگار نيويورك تايمز نوشت: اگر رابطه اي 
بين تالش و جايزه وجود نداش��ته باش��د، اگر موفقيت 
ضمانت داده نش��ود، اگر ديگر نتواني بب��ازي اين ديگر 

اسمش فوتبال نيست. اسمي دلبخواه دارد.
فردينان��د در گزارش خ��ود در برنامه بي تي اس��پورت 
گفت: باعث شرمساري است. حال آدم به هم مي خورد 
از اين تصميم و بايد بگويم باورم نمي ش��ود. من عاشق 
منچس��تريونايتد هس��تم ولي ديگر نمي توانم از آنها 

طرفداري كنم.
فرگوسن: نمي دانم چرا به عنوان يكي از شخصيت هاي 
منچس��تريونايتد كسي نظر من را نپرس��يد. در اين 
خص��وص بايد بگويم، به عنوان ي��ك بازيكن در دهه 
۶0 و يك مربي در آبردين، بردن ليگ قهرمانان اروپا 
براي تيم هاي كوچك مثل فتح قله اورس��ت اس��ت. 
نمي دانيد چقدر براي باشگاه هاي كوچك حضور در 

ليگ قهرمانان ارزش دارد.
سوپرليگ حتي پا را فراتر از ورزش گذاشت و باعث شد 
تا سياسيون و اقتصاددانان نيز در اين خصوص صحبت 
كنند. بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا و امانوئل 
مكرون، رييس جمهور فرانس��ه نيز اي��ن اقدام را ضد 

فوتبال دانستند و عليه آن اعتراض كردند.
آنجال رينر، رييس حزب كارگر انگليس نوشت: فوتبال 
يك ورزش��ي براي اجتماع و طرفداران است نه براي 
مشتري ها و سابسكرايب كنندگان. اين ورزش، تاريخ 
و ش��كوه دارد. سوپرليگ فوتبال نيست. يك حرص و 

طمع مفسدانه است.
فيل مك نالتي، خبرنگار بي بي سي نوشت: طرفداران در 

خصوص اين اتفاق چه فكر خواهند كرد؟
جيمز ملويل، خبرن��گار بريتانيايي در خصوص اقدام 
بايرن مونيخ نوش��ت: كالهم را از سر بر مي دارم براي 

كاري كه موني��خ و دورتمون��د انجام دادن��د. آنها به 
طرفداران متعلق شدند پيش از طمع و حرص.

مارك بوس��نيچ، گزارش��گر فوتبال ديلي از استراليا 
اظهار داش��ت: من شوكه نش��دم زيرا مي دانستم اين 
رفتارها بازخواهد گش��ت. براي زماني اين تصميم ها 

ساكت شده بود.
ميگل دالني، خبرنگار اينديپندنت نوشت: لحظه اي 
مهم در تاريخ فوتبال، اتحاد در فوتبال نابود شد و ما يك 
جدايي بزرگ در اين ورزش ديديم. اين فوتبالي است 

كه مدت ها از آن فاصله گرفته بوديم.
ديلي ميل با انتش��ار صحبت هايي از كلوپ نوشت:  در 
سال 2019 كلوپ با ايده سوپرليگ اروپا مخالفت كرد 
و به آن تاخت. در سال 2021 ليورپول جزو 12 باشگاه 
قرار گرفت تا در جامي جديد رقابت كند. مش��خصًا او 

خوشحال نيست.
ليام كانينگ نوشت: چقدر بزدل هستيد باشگاه هايي 
كه در س��وپرليگ اروپا هس��تيد و هنوز يك خبر در 

خصوص آن منتشر نكرديد.
س��ايت فوتبال طرف��داري آرس��نال نيز با انتش��ار 
مصاحبه اي از ونگر در سال 2020 نوشت: ونگر گفته 
بود كه اگر باش��گاه هاي انگليس��ي با هم توافق كنند 

سوپرليگ تشكيل خواهد شد.
اوليور كاي نيز البته نوشت: اين ايده بسيار خوب است 
و به فوتبال كمك خواهد كرد.البته گزارش خبرنگار 
روزنامه استاندارد با واكنش كاربران مواجه شد و آنها 

اين مورد را قبول نكردند.
بسياري از كاربران نيز با اين موضوع شوخي كردند و از 
حضور تاتنهام در اين رقابت نوشتند. كاربري نوشت كه 
بايد جريمه بيشتري براي تاتنهام در نظر گرفته شود 

زيرا اصال حضور او در اين رقابت يك اتفاق ابلهانه است.



س��ازمان نظام صنفي رايانه اي تهران ضمن هش��دار 
به معضلي كه سال هاس��ت گريبان گير بازار كاالهاي 
آي تي محور شده اعالم كرد كه ممنوعيت واردات برخي 
كاالهاي اين حوزه كه توليد مشابه دارند مي تواند يك 
زنگ خطر ج��دي براي بازار و فع��االن اقتصادي اين 
حيطه باشد. كارشناسان سازمان نظام صنفي درباره 
اينكه آيا جلوگيري از واردات كاالهايي كه توليد مشابه 
دارند به كاالهاي آي تي محور هم مرتبط است يا خير، 
معتقدند كه آنها سال هاست با چنين مشكلي دست 
و پنجه نرم مي كنند و متاسفانه ديدگاه دولت نسبت 
به اين مساله در تمام اين سال ها تغييري نكرده است.

موضوع ممنوعيت واردات كاالهاي آي تي، داس��تان 
جديدي نيست. در دو سال گذشته بارها مطرح شده 
كه واردات كاالهايي كه مش��ابه داخلي دارند، ممنوع 
است. سال گذشته نيز اعالم شده بود كه وزارت صمت 
تصمي��م دارد واردات هرگون��ه كاالي خارجي داراي 
مشابه داخلي را ممنوع كند. اما در آن زمان ممنوعيت 
واردات برخي تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات 
باعث اعتراض شركت هاي تامين كننده و فعاالن حوزه 
فناوري شده و س��ازمان نظام صنفي رايانه اي به اين 
موضوع واكنش نش��ان داد و در نهايت نيز اعالم ش��د 
ممنوعيت واردات تجهيزات آي تي لغو ش��ده است. 
هرچند بعد از رفع ممنوعيت يك ماه ثبت س��فارش 
برخي تجهيزات زيرساختي فناوري اطالعات از سمت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگان كاالهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات خبر از مشكالت جديدي 
با بانك مركزي دادند و آن اين بود كه بعد از گذش��ت 
دو ماه از سال ۱۳۹۹، موفق به دريافت ارز براي واردات 

كاالهاي خود به كشور نشده اند. 

    از ممنوعيت واردات تا عدم تخصيص ارز 
به واردكنندگان

اين كش��مكش ها از ممنوعي��ت واردات كاال تا عدم 
تخصيص ارز تا امروز هم ادامه داش��ته و با آغاز س��ال 
جديد، باز هم به نظر مي رسد تصميم به جلوگيري از 

واردات كاالهاي فناوري گرفته شده است.
چهارمين نشست خبري هيات مديره نصر تهران صبح 
روز گذشته برگزار شد. آزاد معروفي، عضو هيات مديره 
س��ازمان نصر تهران در اين نشس��ت درب��اره خبر 
جلوگيري از واردات كاال هايي كه مشابه آن در كشور 
توليد مي شود گفت: »جلوگيري از واردات كاال هايي 
IT به خاطر توليد داخل اولين بار نيست كه در كشور 

اتفاق مي افتد. متاسفانه از سمت دولت برنامه ريزي 
دقيقي در اين زمينه انجام نمي ش��ود و اگر كس��ي 
ادعاي توليد داشته باشد مي تواند به راحتي اين بازار 
را بهم بريزد. همچنان اين موارد به عنوان يك خطر 
براي واردكنندگان اين حوزه حساب مي شود، دولت 
بايد بررس��ي كند كه اگر كسي ادعاي توليد دارد آيا 
توانايي تامين بازار با اين حجم باال را دارد يا آيا كيفيت 
محصوالتش به اندازه اي هست تا كاربران ايراني از آن 
راضي باشند يا از تجهيزات آنها در سازمان ها و اداره ها 

استفاده شود. 
او درباره حل مشكل دريافت ارز واردكنندگان كه از 
سال گذشته شدت يافته بود گفت: »مشكالت ارزي 
واردكنندگان بازار كامپيوتر همچنان برقرار است و 
اگر اتفاق بدتري نيفتاده باش��د تغيير خاصي در اين 
زمينه رخ نداده اس��ت.« معروفي مش��كالت در اين 
زمينه را يك مش��كل داخلي و كلي كشور مي داند و 
توضيح مي دهد: »به هر ترتيبي دولت به خاطر مسائل 
ارزي واردات را كمتر كرده و مش��كالت پيش روي 

واردكنندگان قرار گرفته است.« 

  كاالهاي آي تي تحت الشعاع اين دستورات 
قرار مي گيرند

معروفي با بيان اينكه بسياري از كاالهاي آي تي محور 
تحت الشعاع اين دستورات قرار مي گيرند اعالم كرد 

كه س��ازمان نصر تهران از ديرباز س��عي داشته تا با 
نهادهاي مختلف دولت اي��ن موضوع را حل و فصل 
كند تا اين »خطر بزرگ« را از بازار دور سازد. معروفي 
گفت كه برخي توليدكنندگان داخلي با اظهار اينكه 
مي توانند كااليي را توليد كنند در واردات آن اختالل 
ايجاد مي كنند و باعث مي شوند كه بازار سمت و سوي 

گراني به خود بگيرد. 
او اظهار كرد: »شاهد بوديم كه در سال گذشته با اظهار 
يك شركت توليدكننده داخلي، قيمت مودم به يك 
قيمت فضايي و غير واقعي تبديل شد و قشري كه در 
اين ميان ضرر و زيان ديد همان قشر مصرف كننده 
بودند. ما هميش��ه در تالش بوديم ت��ا اين ديدگاه را 
اصالح كنيم، زيرا به بهانه حمايت از توليد نبايد كار 
بازرگان را خ��راب كرد و همچنين ب��ازار را به خطر 

نزديك كرد.« 
او مي گويد آنها مانند گذشته با نامه نگاري و برگزاري 
جلسات با نهادهاي گوناگون از جمله سازمان تنظيم 
مقررات پيگير اين جريان هس��تند ت��ا بتوانند بازار 
كاالهاي ITمحور را از اين موارد دور كنند. معروفي 
بيان كرد: »هميش��ه يك سوال اساسي مطرح است 
كه آيا يك توليد كننده مي تواند ني��از بازار را تامين 
كند؟ چگونه اين مساله توس��ط دولت و دستگاه ها 
صحت سنجي مي شود؟ براي اين موارد هيچ پاسخ 
شفافي وجود ندارد.«  معروفي با اشاره به اينكه روند 

پيگيري ها در ماه هاي اخير بنا به داليل مختلفي كند 
شده مي گويد كه در تالش هس��تند تا اين مساله را 
قبل از آنكه بازار مانند سال گذشته دچار شوك شود، 
با نهادهاي مرجع پيگيري كنند و ايجاد كار گروهي 
ب��راي اي��ن كار در وزارت صمت را يك��ي از مواردي 
خواند كه مي تواند پيگيري هاي الزم را در اين رابطه 

انجام دهد.

   وض�ع چنين قوانين�ي قاچ�اق را افزايش 
مي دهد

پيش تر نيز مسعود شكراني، عضو كميسيون شبكه 
سازمان نظام صنفي رايانه اي اعالم كرده بود وضع 
چنين قوانيني باعث ازدياد قاچاق خواهد ش��د كه 
براي بازار و مصرف كننده به شدت خطرناك خواهد 
بود. او هم مانند معروفي پيشنهاد ايجاد كارگروهي 
در وزارت صم��ت را داده ب��ود و تاكيد كرده بود كه 
اعض��اي اين كارگروه بايد از اعض��اي نصر، صاحب 
نظرات، اتحاديه هاي مربوطه، كميس��يون تامين و 
ديگر افراد كاربلد باشند تا بتوانند تصميم گيري هاي 
بهتري انجام دهند. شكراني گفته بود: »اگر شركتي 
ادعاي توليد يك كاال يا قطعه اي را كرد، بايد به آن 
شركت فرصت داده ش��ود تا خودش را ثابت كند و 
بتواند در زمينه توليد آن قطعه يا كاال به خودكفايي 
برسد. باور كنيد شركت هاي ايراني تمايل به خريد 
از توليدكنندگان ايراني دارند اما مساله اينجاست 
كه در قوانين دولت ناگهان تمام بار يك وس��يله در 
بازار به دوش يك توليدكننده كوچك مي افتد و او 
نمي تواند نس��بت به تعهداتش درس��ت عمل كند. 
بايد ذره ذره ش��رايط بهتري براي آنها ساخت و در 
ط��ول همين دوره هم از آنها حمايت كرد تا بتوانند 
به مرحله توليد برس��ند.« اگرچه هميشه به كاالي 
آي تي به چش��م يك كاالي لوكس نگاه مي كردند، 
اما كارشناس��ان اين حوزه معتقدند كه اين كاالها، 
كاالهاي با اولويت باال هستند. ممكن است به دليل 
تحريم ها محدوديت هايي وجود داش��ته باش��د اما 
همي��ن محدوديت ها هم بايد اولويت بندي ش��ود. 
واردات تجهيزات آي تي جزو ۱۰ اولويت اول است 
چون زندگي انسان ها در اين بستر حركت مي كند 
و براي س��رعت و صحت در كار، شرايط دوركاري، 
آموزش آنالين، بانكداري الكترونيك و مثال هايي 
از اين دست و لزوم آن براي همه مشخص شده كه 

اين كاالها چقدر ارزش و اهميت دارد.
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بورس طلبكار است
اگر برجام احيا شود، با گشايش هاي اقتصادي درآمدهاي 
ارزي كش��ور افزايش زيادي پيدا مي كنند و اين گونه 
قيم��ت ارز كاهش مي يابد. از طرف��ي همواره دولت ها 
سعي مي كنند با اجراي سياس��ت هاي الزم، در زمان 
تحويل دولت  قيمت دالر را پايين نگه دارند. سال گذشته 
دسته اي از سرمايه گذاران جوان، با سرمايه اي حدود ۱۰۰ 
ميليون تومان، وارد بازار شدند، مدام در حال معامله گري 
بودند. با توجه به افزايش رمزارزها موج كوچ اين گونه افراد 
از بورس و تمايل به سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال 
افزايش پيدا كرده است. تمايل و افزايش سرمايه گذاري 
در بخش رمزارزها به همراه ضعف در تقاضا باعث شد تا 
ريزش شاخص تشديد شود. بازار سرمايه نيازمند ورود 
پول قدرتمند و هدفمند است. سال ۹۴ مصوب شد كه 
از منابع صندوق توس��عه ملي، ۲۰ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي براي رش��د و توسعه بازار سرمايه به صندوق 
تثبيت، داده ش��ود. اما تنها ۲ هزار ميلي��ارد تومان به 
صندوق داده شده و ۱۸ هزار ميليارد آن هنوز تخصيص 
داده نشده است. درحال حاضر بورس ۱۸ هزار ميليارد 
توم��ان طلب دارد و به نظرم اگر اين رقم تزريق ش��ود، 
مشكل نقدينگي بورس حل خواهد شد. با توجه به اينكه 
بيشتر سهم ها ارزنده هستند، اگر برنامه عملياتي اين 
رقم محقق شود، مشكالت بازار حل خواهد شد. نسبت 
سرمايه به سود هم گوياي اين است كه بسياري از سهم ها 
ارزندگي زيادي دارد.سهم هاي كوچك جا دارند براي 
اصالح بيشتر و اگر گره معامالتي اجرا شود، اين نقص هم 

رفع و قدرت نقدشوندگي بازار بيشتر مي شود.

آغازي بر يك پايان
اين تصور كه در وين ناگهان هر دو طرف ايران و امريكا از 
مواضع خود كوتاه بيايند و مجموعه مشكالت فيمابين دو 
طرف، حل و فصل شود، چندان با واقعياتي كه بر روابط 
سايه افكنده، همخوان نيست. ايران در پي آن است كه 
مذاكره را براي رسيدن به دستاوردهاي اقتصادي دنبال 
كند و امريكا نيز به دنبال ان است كه از منظر خود راهكاري 
براي محدود ساختن توانايي هاي هسته اي ايران بيابد. از 
سوي ديگر، مجلس شوراي اسالمي با گفتمان انقالبي 
تصور مي كنند كه نه تنها بايد همه تحريم هاي اقتصادي 
از پيش روي اقتصاد و معيش��ت كشور برداشته شوند، 
بلكه امريكا بايد خس��ارات تحريم هاي اقتصادي را نيز 
بپردازد. اين اظهارات نشان مي دهد كه ما مي دانيم چه 
مي خواهيم، اما نمي دانيم كه چه چيزي را مي توانيم به 
دست بياوريم. وقتي از مذاكره سخن گفته مي شود بايد 
بدانيم، مذاكره با اتكا به قدرت موجود براي دستيابي به 
بيشترين امتياز شكل مي گيرد. معناي مذاكرات ايران 
و ۱+5 مشخص ش��دن حق و باطل يا قانع كردن طرف 
مقابل به اينكه من درس��ت مي گويم نيست، بلكه اين 
گفت وگو ها با هدف دستيابي به امتيازات بيشتر مبتني 
بر ميزان قدرت هر ك��دام از طرف ها معنا و مفهوم پيدا 
مي كند. فلذا بايد گفت بازگش��ت به برجام نه پايان يك 
پرونده، بلكه آغازي دوباره بر مجموعه پرونده هايي است 
كه طي دهه هاي گذشته نمونه هاي مشابهي از آنها تجربه 
شده اما كمتر قدم هايي روبه جلو از دل اين مذاكرات شكل 
گرفته است. اين آغازهاي متفاوت هر بار نورهاي اميدي 
در خصوص حل مس��ائل ميان ايران و نظام بين الملل با 
محوريت امريكا را روشن كرده و پس از مدتي دوباره به 
سردي و خاموشي مي گرايد. در نهايت بايد بدانيم، اين گرم 
و سرد كردن هاي متفاوت كه جامعه ايران تجربه مي كند، 
مي تواند ترك هاي وسيعي را در حوزه همگرايي مردم با 
حكومت ايجاد و اقتصاد ايران را با مشكالت پيچيده تري 
مواجه سازد. بنابراين اميدواريم اين بار با توجه به مجموعه 
تجربيات انباشته شده قبلي كه در طول ۴دهه كسب شده، 
تصميمي جدي در اين باب گرفته شود چرا كه ديگر شايد 
وقت آن رسيده باشد كه دورنماي روشن تري پيش روي 
مردمي گشوده شود كه همواره براي دستيابي به وضعيت 
مناسب تر صبر كرده اند، اما شرايطي شايسته خود را در 

بخش هاي معيشتي و اقتصادي تجربه نكرده اند.

سرگرمي جديد سهامداران
اين زمان در كمترين حالت خود تقربيا دو هفته است. 
بدون همكاري بان��ك مركزي، تزري��ق نقدينگي ۲۴ 
هزار ميليارد تومان به بازارسرمايه امكان پذيرنيست و 
همچين ما هيچ منابع فوري در اينگونه از زمان ها نداريم 
در نتيجه بايد منتظر بمانيم تا مشكالت كمبود نقدينگي 
به مرور رفع شود. ازسويي تنها تزريق نقدينگي نمي تواند 
بورس را نجات دهد و در  اين ميان مسووالن بايد بحث 
اعتماد سازي و خروج بورس از سياست را جدي بگيرند 
چراكه اين دوعامل مي توانند خروج نقدينگي از بازارسهام 
را تسريع بخشند. سهامداران نسبت به بورس و نگهداري 
سرمايه خود بي اعتمادند و ترس از نابودي تمامي سرمايه 
خود دارند. ازس��ويي ديگر نيز چندين ماه بورس در دام 
سياست افتاده و هر تصميم سياسي وضعيت بورس را 
تغيير مي دهد. به طور كلي مشكالت بازار سرمايه زياد 
است و هميشه نمي توان سهامداران را سرگرم نگه داشت.

افزايش تزريق واكسن كرونا
 با كمك شركت هاي فناوري 

دول��ت بايدن براي قان��ع كردن م��ردم امريكا به 
واكسن زدن پيكاري تبليغاتي به راه انداخته و براي 
پيشبرد آن به شركت هايي مانند فيس بوك، توئيتر 
و اسنپ چت متوسل شده است. به گزارش مهر به 
نقل از ورج، كاخ س��فيد پيش از اين تاريخ اول ماه 
مي را براي تمامي ايالت هاي امريكا به منظور فراهم 
آوردن زيرساخت هاي الزم براي تزريق واكسن به 
تمامي افراد بزرگسال مشخص كرده بود، اما حاال 
اين تاريخ را به ۱۹ ماه آوريل تغيير داده است. دولت 
امريكا اميدوار است با افزايش موارد واكسيناسيون، 
ميزان ابتالء به كرونا در اين كش��ور كاهش يابد. 
از همين رو كليپ هاي تبليغاتي براي انتش��ار در 
شبكه هاي اجتماعي آماده شده و برخي شبكه هاي 
اجتماعي مانند فيس بوك و توئيتر پيام هايي براي 
كاربران خود ارسال مي كنند تا به آنها اطالع دهند 
شرايط واكس��ن زدن را دارند و بايد براي اين كار 
اقدام كنند. كاماال هريس مع��اون اول بايدن نيز 
ش��خصًا در اين پيكار تبليغاتي شركت كرده و در 
ش��بكه هاي اجتماعي در اين زمين��ه اظهارنظر 
مي كند. تا به حال تقريبًا نيمي از جمعيت امريكا 
دوز اول واكسن كرونا را دريافت كرده اند، اما مركز 
كنترل و پيشگيري از بيماري ها در امريكا بيم دارد 
كه انتشار اخباري در مورد عوارض تزريق واكسن 
جانسون و جانس��ون موجب شود عالقه مندي به 
تزريق واكسن در اين كش��ور كاهش يابد و مردم 
از ترس چنين مش��كالتي ديگر واكس��ن تزريق 
نكنند. گفتني اس��ت برخي شبكه هاي اجتماعي 
امريكايي مانند اس��نپ چت، فيس بوك، توئيتر و 
غيره همكاري با كاخ سفيد براي تبليغات به نفع 

تزريق واكسن كرونا را تأييد كرده اند.

 جابه جايي بيش از 13 ميليون مسافر 
با متروي تهران در فروردين 1400

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با بيان اينكه آمار مس��افران در شرايط عادي قبل از 
ش��يوع ويروس كرونا روزانه دو ميليون مس��افر بود 
افزود: در حال حاضر حجم تردد مس��افر اين ناوگان 
روزانه از مرز ۸۰۰ هزار مس��افر عبور كرده است. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه فرنوش نوبخت 
اف��زود: در ايام ن��وروز متروي ته��ران روزانه به طور 
ميانگين بيش از ۲۸۰ هزار مس��افر را جابه جا كرد و 
پس از تعطيالت نوروزي در اولين روز كاري ميزان 
مسافران به ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ مسافر رسيد كه نسبت 
به سال گذش��ته بيش از ۶۳ درصد افزايش داشته 
است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با بيان اينكه از اول فروردين ماه ۱۴۰۰ تعداد 
مسافران مترو روند افزايشي داشته است گفت: نيمه 
دوم فرودين ماه ۱۴۰۰ ميزان مسافران نسبت به نيمه 
اول با۳۱ درصد افزايش به ۸۹۸ هزارو ۷5۱ مس��افر 
رسيد. نوبخت درادامه با اشاره به اينكه فروردين ماه 
سال گذش��ته متروي تهران ۶ ميليون و ۳۰۰هزار 
مس��افر را جابه جا كرد گفت: امسال تا ۲۷ فروردين 
ماه ۱۳ميليون و ۳۳۶ هزارو ۲۹۶ مس��افر با متروي 
تهران جابه جا شده اندكه نشان از افزايش بيش از دو 
برابري دارد. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه با تاكيد بر اينكه س��رفاصله حركت 
قطارها طي سه سال گذشته ۲۹ مرحله كاهش يافته 
افزود: در ح��ال حاضر خطوط يك و چهار با ۳ و نيم 
دقيقه، خط دو با ۳ دقيقه، خط سه ۶ دقيقه، خط پنج 
۱5 دقيقه و در خط هفت هر ۱۰ دقيقه مسافرگيري 
دارد، همچنين با راه اندازي دو ايس��تگاه مرزداران و 
شهرك آزمايش در خط شش سر فاصله اين محدوده 
نيز همانند ايستگاه هاي خط شش به پانزده دقيقه 
كاهش مي يابد. وي با بيان اينكه در ۱۴ ماه گذشته 
متروي تهران و حومه بدون هيچ وقفه اي در روزهاي 
تعطيل و غيرتعطيل خدمت رس��اني به شهروندان 
داشته خاطرنشان كرد: اين ناوگان با تمام ظرفيت 
در خط��وط هفتگانه مترو در حال س��رويس دهي 
است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه افزود: در ۱۳۷ ايستگاه متروي تهران و حومه 
ضدعفوني كردن ايستگاه ها و واگن هاي مترو نيز طبق 

برنامه در حال انجام است.

ويژه

مشاركت همراه اول در پروژه هاي 
جهادي عمراني سال مانع زدايي ها

همسو با نگاه ويژه به امر محروميت زدايي، همراه اول 
در روزهاي آغازين سال با همكاري مراكز، موسسات 
و قرارگاه هاي جهادي، توجهي ويژه به توسعه امور 
عمراني در مناطق محروم و دورافتاده كشور داشته 
است. همراه اول با سرلوحه قرار دادن مقوله »مانع 
زدايي« كه بخشي از شعار سال ۱۴۰۰ است، اقدام 
به مشاركت در پروژه هاي خيرخواهانه با رويكردهاي 
ساخت مدرسه، مسكن، درمانگاه و كلينيك، كارگاه 
كارآفرين، مس��جد و ... كرده است. نحوه مشاركت 
هم��راه اول در اين پروژه ها كه بيش��تر در مناطق 
محروم استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
اجرا خواهد شد، به شكل تأمين تجهيزات بوده كه در 
اين راستا ده ها كانتينر و كانكس به ارزش بيش از 
5۰ميليارد ريال به مناطق محروم ارسال كرده است. 
بخش قابل توجهي از حمايت هاي اپراتور اول مربوط 
به زمان وقوع حوادث در اقصي نقاط كش��ور بوده 
اس��ت؛ يكي از اين موارد مربوط به زلزله كرمانشاه 
و اي��الم بود كه همراه اول به دليل ش��رايط جوي و 
سرماي هوا اقدام به ارس��ال ۱۳۰۰ كانكس كرد و 
مبلغ 5۰ميليارد ريال را به امر س��اخت و بازسازي 

مدارس آن مناطق اختصاص داد.

ممنوعيت واردات كاال، معضلي كه سال هاست گريبان گير بازار كاالهاي آي تي محور شده است

زنگ خطر جدي براي بازار فناوري

در چه صورت بازار بيت كوين بيشتر سقوط مي كند؟
قيمت بيت كوين روز يكشنبه با اصالحي شديد همراه 
شد و در حال حاضر پايين تر از ميانگين متحرك ساده 
5۰ روزه )SMA5۰( معامله مي شود. اين اولين بار در 
شش ماه گذشته است كه قيمت بيت كوين به اين ناحيه 
سقوط مي كند. تحليل گران معتقدند اگر قيمت زير اين 
ناحيه تثبيت شود، راه براي سقوط بيشتر هموار مي شود. 
به گزارش كويندسك، با وجود اينكه سقوط قيمت اخير 
يك اصالح نسبتاً طبيعي در بازارهاي صعودي به حساب 
مي آيد، يكي از تحليل گران معتقد اس��ت كه تثبيت 
قيمت زير ميانگين متحرك س��اده 5۰ روزه مي تواند 
باعث تداوم روند نزولي شود. كتي استاكتون، تحليل گر 
و از مديران ارشد فيرلند استراتژيز، در ارتباط با وضعيت 
بيت كوين نوشت: »اصواًل از دست رفتن شتاب صعودي، 
كوتاه مدت اس��ت، ولي اگر چندين كن��دل پايين تر از 

ميانگين ساده متحرك 5۰ روزه بسته شود، مي توان آن 
را دليلي بر آغاز نوسانات عرضي دانست.« بيت كوين روز 
گذشته در محدوده 5۷ هزار دالري معامله مي شد. اين 
ارز ديجيتال يكشنبه و در طول ساعات كاري بازارهاي 
آس��يايي با س��قوطي ۸,۰۰۰ دالري، تا 5۲,۱۴۸ دالر 
س��قوط كرد. اين در حالي است كه ميانگين متحرك 
س��اده 5۰ روزه در مح��دوده 5۶,۲۸۳ دالر قرار دارد. 
به عقيده استاكتون، بسته شدن كندل هاي روزانه پياپي 
در پايين تر از اين ميانگين متحرك، ممكن است راه را 
براي سقوط به حمايت پايين تر در نزديكي ۴۲,۰۰۰ دالر 
هموار كند. ميانگين هاي متحرك 5۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، 
از جمله پراهميت ترين ميانگين هاي متحركي هستند 
كه معامله گران در تحليل هاي خود استفاده مي كنند. 
افت قيمت به زير اين ميانگين هاي متحرك ساده، بازار 

را به س��مت فروش بيش��تر و به تبع آن، سقوط بيشتر 
هدايت مي كند.

     قيمت BNB حدود ۲0 درصد 
افزايش يافته است

قيمت بايننس كوين در ۲۴ س��اعت گذشته منتهي به 
دوشنبه، چيزي در حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. 
اين در حالي است كه روز يكشنبه بازار ارزهاي ديجيتال با 
اصالحي نسبتًا شديد همراه بود. در حال حاضر هر واحد 
BNB در محدوده 5۱۰ دالر معامله مي شود و ارزش بازار 
اين ارز ديجيتال هم ۷۸ ميليارد دالر اس��ت. روي كاغذ، 
كندل هاي روزان��ه براي بازار ارزه��اي ديجيتال كه ۲۴ 
ساعت روز و ۷ روز هفته باز هستند، تعريفي ندارند. اينگونه 
كندل ها معمواًل در بازارهاي س��هام كه داراي س��اعات 

كاري مش��خص هس��تند، مصداق دارد؛ اما سايت هاي 
تحليلي و وب س��ايت هايي كه خدمات اينچنيني ارايه 
مي كنند، در ساعت ۲۴ به وقت جهاني، كندل هاي روزانه 
تازه رسم مي كنند. تحليل گران هم با تكيه بر داده هاي 
اين نمودارها، روند بازار را پيش بيني مي كنند. عليرغم 
سقوط شديد قيمت بيت كوين، قيمت اين ارز ديجيتال 
از ابتداي سال جاري ميالدي تا به حال، ۹۰ درصد بيشتر 
شده است. استاكتون در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
مي گويد: »فكر مي كنيم اين كاهش قيمت، بيش از آنكه 
يك نقطه عطف نزولي باشد، يك ضد روند است؛ چراكه 
پس از جهشي كه به اوج تاريخي جديد ختم شد، اتفاق 
افتاده است. اگر قيمت بيت كوين زير ميانگين متحرك 
ساده 5۰ روزه هم بماند، باز هم احتمال شكستن ۶۹,۰۰۰ 

دالر وجود دارد.«
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طبقه متوسط  به دنبال دولت زندگي
    اگر قرار باشد به بخش�ي از اين مطالبات جدي 

اشاره كنيد، چه مواردي را عنوان مي كنيد؟
مهم ترين بحث، مقوله حقوق شهروندي است؛ ديگري 
عبور كردن از خاس��تگاه هاي مديريتي كش��ور و پيوند 
خوردن به عرصه بين المللي است. هر تحولي كه در بطن 
اقتصاد، معيشت، توسعه و...قرار باشد به وقوع بپيوندد، 
ج��داي از تكيه بر توانايي هاي داخلي از طريق توس��عه 
مناس��بات ارتباطي با جهان پيراموني ب��ه وقوع خواهد 
پيوست. دولت آينده بايد راهبرد مشخصي در اين زمينه ها 
داش��ته باش��د. موضوع مهم ديگر به رسميت شناختن 
ايرانيان در سرتاس��ر جهان است. ايرانياني كه در جهان 
حضور دارند و اتفاقا پتانس��يل بااليي براي نقش آفريني 
دارند. جمعيتي ك��ه پر از ايده و عش��ق و عالقه به ايران 

هستند. ش��عار معروفي كه سال ها قبل آقاي خاتمي در 
خصوص» اي��ران براي همه ايراني��ان« داده بودند، بايد 
دوباره تكرار شود. ايرانيان نبايد فقط براي بخشي از افراد 
يا گروه هاي سياسي كه سال ها دست در قدرت دارند و از 
امكانات فزاينده اين كشور استفاده و سوءاستفاده دارند، 
نيست. همه ايرانيان از آن سهم دارند. مي دانيد برخورد 
با انتخابات در ايران چگونه اس��ت؟ برخ��ي افراد را به هر 
ضرب و زوري كه هست پاي صندوق هاي راي مي آورند. 
اين جماعت كه زوركي و با شعبده پاي صندوق هاي راي 
مي آيند، بالفاصله پس از انتخابات هم ش��روع مي كنند 
به نفي همه دس��تاوردهاي انتخابات. افراد بايد بر اساس 
يك رويكرد بلندمدت و درك يك گفتمان بلندمدت در 
انتخابات شركت كنند. افرادي كه براي نفس مشاركت 

حضور پيدا مي كنند، اهل مشاركت هستند و... اثرگذاري 
به مراتب بيشتري خواهند داش��ت. بايد روي اين افراد 
سرمايه گذاري شود و زمينه براي حضور آنها فراهم شود.

  در ه�ر دوره انتخاباتي متاس�فانه رويكردهاي 
پوپوليس�تي هم ظهور و بروز پيدا مي كنند. اين 
رويكردهاي مردم فريبانه را چطور مي توان مهار 

كرد؟
بله اين شكل شارالتانيس��م، در هر دوره انتخابات ظهور 
پيدا مي كند. اتفاقا به همين دليل است كه مي گويم بايد 
زمينه براي مش��اركت طيف هاي مشاركت خواه فراهم 
ش��ود. زماني محمود احمدي نژاد از طريق توزيع سيب 
زميني و پول پاش��ي تالش مي كرد، جريان آراي مردم 
درد كشيده را به دست بگيرد كه واقعا حركتي غير انساني 
اس��ت. اصالح طلبان بايد از اين رويكردها دوري كنند و 
منافع بلندمدت مردم را دنبال كنند. بدون ترديد، برخي 
افراد و نامزدها از يارانه هاي ۱ميليون توماني و... س��خن 
خواهند گفت و تالش مي كنند از نيازهاي معيشتي مردم 
سوءاستفاده كنند. بايد آگاهي بخشي هاي الزم براي مردم 
صورت بگيرد تا بدانند كه اين رويكردها كمكي به بهبود 
وضعيت اقتصادي و معيشتي آنها نخواهد كرد. همانطور 
كه يارانه هاي نقدي احمدي نژاد ه��م دردي از مردم دوا 
نكرد.اصالح طلبان بايد از اهالي مش��اركت دعوت كنند 

و آنها را مخاطب قرار دهند و از فريب مردم دوري كنند.
  در صورت�ي كه ف�رض بگيريم؛ دول�ت آينده بر 
اساس مطالبات مردم شكل بگيرد؛ چه ميزان زمان 
خواهد برد كه زخم هاي طبقه متوس�ط و محروم 

جامعه درمان و ترميم شود؟
ترميم طبقه متوسط از سوي خودش صورت مي گيرد. 
وقتي دولتي با اهداف استراتژيك، مشخص و مبتني بر 
خردورزي روي كار مي آيد؛ اين فرصت و فضا در اختيار 
طبقه متوسط قرار مي گيرد كه زخم هاي خود را ترميم 
كند. اما وقتي دولتي روي كار بيايد كه بخواهد توي گوش 

امري��كا بزند، اين دولت ايدئولوژيك اس��ت يا دولتي كه 
بخواهد قطعا و از هر طريقي با امريكا آشتي كند، اين هم 
دولت ايدئولوژيك است. بايد دولت زندگي و دولت مردم در 
راس امور بنشيند، اين دولت است كه هم مي تواند با امريكا 
رابطه برقرار كند و هم از منافع مردم در جهان پيراموني 
دفاع كند. در اين شرايط طبقه متوسط نيز سخنگويي در 
راس هرم تصميم سازي ها خواهد داشت و مي تواند به نقش 
خود براي حفاظت از ارزش هاي متعالي جامعه و رش��د 
طبقه محروم بپردازد. ايراد دولت روحاني اين اس��ت كه 
هرچند از اصالح طلب ها براي راي آوري استفاده كرده، اما 
هرگز افكار عمومي و مطالبات طبقه متوسط براي دولت 

روحاني مهم نبوده است.
  مش�كالت دول�ت روحان�ي را دوري از مردم و 

مطالبات آنها مي دانيد؟
دقيقا؛ دولت روحاني يك دولت بروكراتيك است كه نگاه 
محدودي در خصوص بخش خصوص��ي دارد، تصورات 
اش��تباه و عجي��ب و غريبي ه��م درباره غ��رب و جهان 
پيراموني دارد و مبتني بر همين دريافت ها حركت كرده 
است. همين رويكردها است كه باعث شده دامنه وسيع 
از مش��كالت پيش روي عمكرد اين دولت شكل بگيرد. 
دولت خردورزي كه ما در خصوص آن صحبت مي كنيم، 
دولتي است كه فهم شفافي در خصوص طبقات مختلف 
از جمله طبقه متوسط دارد و مبتني بر يك نظام فكري 
جامع مس��ائل غرب و منافع مل��ي را دنبال مي كند. اين 
دولت است كه نه مقلد امريكا مي شود و نه بدون دليل در 
فضاي بين المللي براي كشور حاشيه سازي مي كند. بايد 
تصويري شفاف از اين دولت را از منظر گفتماني به دست 
آورد و اي��ن تصوير را در اختيار افكار عمومي قرار داد تا با 
آگاهي كامل، مشاركت هاي عمومي را ساماندهي كنند. 
اين سرنوشت محتوم اين كشور براي دستيابي به توسعه 
و پيشرفت است. توسعه اي كه سال ها و دهه هاي متمادي 

از اين ملت دريغ شده است.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
بسته سياستي بازچرخاني ارز صادراتي در سال ۱۴۰۰ 
ابالغ ش��د كه براساس ش��رايط نحوه رفع تعهد ارزي 
سال هاي ۹۷ تا ۱۴۰۰ تعيين تكليف و ۵ روش »فروش 
ارز به صورت حواله در س��امانه نيما، واردات در مقابل 
صادرات خود، واگ��ذاري ارز حاصل از صادرات به غير، 
بازپرداخت بدهي تس��هيالت ارزي دريافتي از شبكه 
بانكي، صندوق توس��عه ملي، حس��اب ذخيره ارزي و 
فاينانس و فروش ارز به صورت اس��كناس به بانك ها و 
صرافي هاي مجاز با رعايت مقررات مربوطه« به عنوان 
روش هاي برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه 
اقتصادي تبيين شده است. بازنگري ابالغيه۱۷۷ ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در مورد روش هاي رفع تعهد 
ارزي، اين اميدواري را ايجاد كرد كه بسياري از مسائل 
حوزه صادرات از جمله رفع تعهد ارزي صادرات س��ال 
۱3۹۷ برطرف شود، اما جمشيد نفر رييس كميسيون 
توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران بر اين عقيده است كه 
ابالغيه جديد نيز مشكالت صادركنندگان سال ۱3۹۷ 
را حل نمي كند. او در اظهاراتي گفته اس��ت كه انتظار 
صادركنندگان از مسووالن آن است كه بخشنامه هاي 
صادره روان، شفاف و عملياتي باشد و در عين حال، همه 
مسائل و مشكالت صادراتي را دربربگيرد. اما اين انتظار 
چندان محقق نشده اس��ت.او مي گويد: اگر قرار است، 
مشكل صادركننده از طريق واردات در مقابل صادرات 
و نيز تهاتر حل شود بايد ميان صادرات و واردات موازنه 
ايجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادركننده چهار ماه 
فرصت دارد كه ارز خود را وارد كشور كند؛ اما در مقابل 
واردكننده اي متقاضي اين ارز نيست؛ به اين دليل كه 
بسياري از واردكنندگان ارز مورد نياز خود را از سامانه 
نيما تامين كرده اند و برخي نيز به دليل شرايط دشواري 
كه بر واردات حاكم است، از اين فعاليت دست شسته اند. 
بنابراين، صادركننده كه كاالي صادراتي خود را به نرخ 
بازار تهيه كرده، ناگزير مي شود، ارز صادراتي خود را با 
۱۰ درصد كمتر از قيمت بازار به سامانه نيما عرضه كند؛ 
در اين صورت او ورشكس��ت شده و حتي نمي تواند به 

صادرات خود ادامه دهد.

     جزييات بسته سياسي بازگشت ارز 
2۵ تيرماه سال ۹۹ بخش��نامه اي صادر شد كه مبناي 
بازگش��ت ارز صادراتي عرضه 8۰ درص��د ارز صادراتي 
در س��امانه نيم��ا بود؛ اما پ��س از انتق��ادات و اعتراض 
صادركنن��دگان ب��ه اين موض��وع در آبان ۹۹، س��تاد 
هماهنگي اقتص��ادي دولت در مصوبه اي موس��وم به 
مصوب��ه ۱۷۷ مبناي رفع تعهد ارزي ع��الوه بر ارايه در 
س��امانه نيما، واردات در مقابل ص��ادرات نيز به عنوان 
يكي از روش هاي رفع تعهد ارزي دوباره رسميت يافت 
و باز هم مورد قبول واقع شد. اما كميته اقدام ارزي كه به 
منظور بررسي مشكالت مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت شكل گرفته بود، در جلسه ۱۵ فروردين 
۱۴۰۰ س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوبه 2۱۴ 
صادر شد و اين مصوبه در ۱۷ فروردين امسال ابالغ شد. 
به عبارتي ديگر، مصوب��ه ابالغي 2۱۴ جايگزين همان 
مصوبه ۱۷۷ س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت شد. در 
واقع اكنون دو مصوب��ه براي رفع تعهدات ارزي موجود 
است كه تكميل كننده يكديگر هستند. يكي از مصوبات 
همان مصوبه 2۱۴ صادر شده توسط ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت اس��ت، و ديگري مصوبه كميته اقدام 

ارزي است. برهمين اساس، بسته سياستي در كميته 
اق��دام ارزي 2۱ فروردين ۱۴۰۰ ابالغ ش��د كه در اين 
بسته تكليف بدهكاران ارزي ۱3۹۷ تعيين شد و 2 بند 
و ۴ تبصره از آن براي رفع تعه��د ارزي صادركنندگان 
در س��ال ۱3۹۷ اختصاص يافت.  در اين بسته سياسي 
براي ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال  ۱3۹۷ 
آمده است كه صادركنندگاني كه نسبت به فروش ريالي 
كاالهاي صادراتي در بازه زماني بيست دوم فروردين ۹۷ 
تا شانزدهم مردادماه ۹۷به عراق و افغانستان اقدام كرده 
و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطالعات فروش ريالي خود 
در سامانه جامع تجارت اقدام نكرده اند، حداكثر تا سي 
ويكم خرداد ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با ثبت اطالعات 
فروش ريالي خود در س��امانه جامع تجارت، نسبت به 
رفع تعهدات ارزي مربوطه اقدام كنند. همچنين در بند 
دوم اين قسمت آمده اس��ت كه در صورت احراز وجود 
ارز حاصل از صادرات كاال، صادركنندگان داراي پروانه 
صادراتي سال ۱3۹۷ امكان رفع تعهد ارزي مربوطه با 
رعايت شروط تعيين شده و تاييد كميته اقدام ارزي را 
به ش��كل فروش حواله ارزي در سامانه نيما، واردات در 
مقابل صادرات خود و شركت هاي هم گروه، بازپرداخت 
بدهي هاي ارزي و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارايه 
اظهارنامه ورود ارز خواهند داش��ت. براي اين امر ارايه 
درخواس��ت مكتوب صادركننده همراه با مس��تندات 
مربوطه حداكثر تا سي ويكم خردادماه ۱۴۰۰ به كميته 
اقدام ارزي مس��تقر در سازمان توسعه تجارت ضروري 
است، متعاقبا با تاييد كميته، امكان رفع تعهد با رعايت 
شروط تعيين شده فراهم خواهد شد. اما در مورد ايفاي 
تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال هاي ۱3۹8-۱۴۰۰ 
دو مورد مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت؛  نخست اينكه 
صادركنندگان س��ال ۱3۹8 تا پاي��ان تيرماه ۱۴۰۰ و 
صادركنندگان سال ۱3۹۹ تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ 
مهلت خواهند داشت تا با ايفاي تعهدات ارزي صادراتي 
خود از معافيت هاي مربوطه بهره مند شوند. اين مهلت 
صرفا براي تعيين تكليف مالياتي صادركنندگان است و 
ارتباطي به مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان 
مندرج در بند )۴( مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي 
ندارد. مورد دوم اينكه صادركنندگان سال هاي ۱3۹8 
و ۱3۹۹ مكلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه هاي صادراتي 

اعالمي توس��ط گم��رك ج.ا.ا را به چرخ��ه اقتصادي 
برگردانند. همچنين بند ج اين دستورالعمل، »فروش ارز 
به صورت حواله در سامانه نيما، واردات در مقابل صادرات 
خود، واگذاري ارز حاصل از صادرات به غير، بازپرداخت 
بدهي تسهيالت ارزي دريافتي از شبكه بانكي، صندوق 
توسعه ملي، حس��اب ذخيره ارزي و فاينانس و فروش 
ارز به صورت اسكناس به بانك ها و صرافي هاي مجاز با 
رعايت مقررات مربوطه« به عنوان ۵ روش برگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي تبيين شده است.  
برهمين اساس، از مهم ترين مباحث اين مصوبات تعيين 
تكليف رفع تعهد ارزي صادركنندگان سال ۹۷، تعيين 
تكليف ميزان تعهد ارزي صادركنندگان خدمات فني و 
مهندسي، تعيين تكليف سهميه و تعهد ارزي مرزنشينان 
و پيله وران و تخفيف ۱۰ درصدي به كليه صادركنندگان 
است. اساس مصوبه رفع تعهد ارزي از يك فروردين سال 
۹8 تا پايان س��ال ۱۴۰۰ تعهد ارزي صادركنندگان بر 

مبناي ۹۰ درصد صادرات، افراد خواهد بود. 

     خطر ورشكستگي در انتظار صادركنندگان 
اما بازنگري ابالغيه۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
در م��ورد روش هاي رفع تعه��د ارزي، اين اميدواري را 
ايجاد كرد كه بسياري از مسائل حوزه صادرات از جمله 
رفع تعهد ارزي صادرات سال ۱3۹۷ برطرف شود، اما 
جمشيد نفر رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي 
اتاق ايران بر اين عقيده اس��ت ك��ه ابالغيه جديد نيز 
مشكالت صادركنندگان سال ۱3۹۷ را حل نمي كند. 
او در اين باره به روابط عمومي اتاق تهران، گفت: انتظار 
صادركنندگان از مسووالن آن است كه بخشنامه هاي 
صادره روان، ش��فاف و عملياتي باش��د و در عين حال، 
همه مس��ائل و مش��كالت صادراتي را دربربگيرد. اما 
اين انتظار چندان محقق نش��ده اس��ت. براي مثال در 
بخش��نامه۱۷۷، موضوع رفع تعهد صادركنندگان در 
سال۱3۹۷ بالتكليف مانده بود. اگرچه اين دستورالعمل 
بسياري از مشكالت صادركنندگان را حل مي كرد. اما 
بسياري از صادركنندگان سال ۱3۹۷ به موجب يكي 
از بخش��نامه هاي بانك  مركزي، صادرات كمتر از يك 
ميليون دالر خود را اظهار نكردند و دچار چالش شدند. 
در واقع به دليل غير ش��فاف و البته غير روان بودن اين 

بخش��نامه، هر يك از صادركنندگان به ظن خود آن را 
تفس��ير كرده بود. نفر، افزود: پس از برگزاري جلسات 
متعدد با مس��ووالن و ارايه پيش��نهادهايي براي حل 
اين مسائل، در نهايت ش��يوه نامه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات كه آبان ماه سال گذشته به تصويب رسيده 
بود، اصالح ش��د تا بدين ترتيب مساله رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان س��ال۱3۹۷ نيز حل ش��ود. البته بايد 
بگويم كه اين مساله با بخش��نامه 2۱۴ كه به تصويب 
ستاد هماهنگي دولت نيز رسيده است، حل نمي شود؛ 
چراكه در آن قيد ش��ده صادركنندگاني كه در س��ال 
۱3۹۷صادرات داشته اند مي توانند از محل ارز صادراتي 
خود، اقدام به واردات كنند، در حالي كه صادركننده اي 
يك ماه پس از صادرات، ارز خود را نفروخته باشد و اين 
نقدينگي را وارد توليد نكند، فعاليت اش متوقف مي شود. 
بنابراين، اكنون راه حلي تعيين شده كه اجراي آن ممكن 
نيست. نقد ديگري كه رييس كميسيون توسعه صادرات 
غيرنفتي اتاق ايران به بخش��نامه اخير دولت وارد كرد 
اين بود كه رسيدگي به مش��كالت صادركنندگان به 
كميته ماده 2 محول ش��ده است. او گفت: پس از ابالغ 
بخشنامه ۱۷۷ چنين استنباط مي شد كه مسووليت 
تجارت خارجي كشور به وزارت صمت بازگشته است، 
اما در بخشنامه جديد عنوان شده است كه كميته ماده 
2 كه متشكل از وزراي نفت، صمت، جهادكشاورزي، 
رييس كل بانك مركزي و غيره است، مسائل و مشكالت 
پيش روي صادركنن��دگان و واردكنن��دگان را كه در 
كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران مصوب 
ش��ده را بررسي و به تصويب برس��اند. بديهي است كه 
ايجاد هماهنگي در چنين مجموعه اي دشوارتر از ايجاد 
هماهنگي در يك وزارتخان��ه خواهد بود. او با تاكيد بر 
اينكه »اتخاذ بهترين تصميمات در زمان نامناس��ب، 
كارايي الزم را نخواهد داشت«، ادامه داد: اگر قرار است، 
مشكل صادركننده از طريق واردات در مقابل صادرات 
و نيز تهاتر حل شود بايد ميان صادرات و واردات موازنه 
ايجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادركننده چهار ماه 
فرصت دارد كه ارز خود را وارد كشور كند؛ اما در مقابل 
واردكننده اي متقاضي اين ارز نيست؛ به اين دليل كه 
بسياري از واردكنندگان ارز مورد نياز خود را از سامانه 
نيما تامين كرده اند و برخي نيز به دليل شرايط دشواري 
كه بر واردات حاكم است، از اين فعاليت دست شسته اند. 
بنابراين، صادركننده كه كاالي صادراتي خود را به نرخ 
بازار تهيه كرده، ناگزير مي شود، ارز صادراتي خود را با 
۱۰ درصد كمتر از قيمت بازار به سامانه نيما عرضه كند؛ 
در اين صورت او ورشكس��ت شده و حتي نمي تواند به 
صادرات خود ادامه ده��د.  او افزود: اگر قبول داريم كه 
فعاالن بخش تج��ارت خارجي اعم از صادركنندگان و 
واردكنندگان، افسران رويارويي با تحريم هستند، بايد 
با تساهل و تسامح بيش��تري با آنها برخورد شود؛ اما تا 
روزي كه اهميت صادرات و صادركنندگان درك نشود، 
اين مش��كالت كماكان وجود خواهد داشت. در حالي 
كه اگر، دولت اهميت ارز صادراتي را دريابد، به راحتي 
مي تواند بر مش��كالت تحريم فائق آمده و حتي قيمت 
ارز را در اين شرايط مديريت كند. حال بهترين نشانه از 
نبود اين تساهل و تسامح اينكه قيمت ارز در مقاطعي تا6 
برابر نيز افزايش يافت اما صادرات از اين افزايش قيمت 
ارز بهره اي نبرد و دليل عمده آن، صدور بخشنامه هاي 
متعدد غيركارشناسي و غير عملياتي بود كه به صادرات 

كشور لطمه وارد كرد.

خبر مهمروي موج خبر
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حبس ۲۱۰۰ خودرو در گمركات 
ايسنا| به گفته دبير انجمن واردكنندگان خودرو، 
باتوجه به اينكه چهار سال از دپوي2۱۰۰ دستگاه 
خودرو در گمرك هاي داخلي به دليل مش��كالت 
قضايي يا عدم ثبت  سفارش مي گذرد و چهار نوبت 
هم براي ترخيص ارايه شده اما همچنان در گمرك ها 
باقي مانده ان��د، به نظر مي رس��د ديگ��ر اميدي به 
ترخيص وجود ندارد؛ اين در حالي است كه صحبت 
از واگذاري۱۵۰۰ دستگاه از اين خودروهاي متروكه 
به مناطق آزاد نيز در ميان اس��ت. مهدي دادفر در 
اين رابطه ضمن اشاره به اينكه اين2۱۰۰ دستگاه 
خودرو ترخيص نشده، همان ثبت سفارش  شده هاي 
پيش از مرداد ۱3۹۷ هستند، اظهار كرد: بخشي از 
آنها به سبب بسته شدن يك شبه سامانه براي ثبت 
سفارش، نتوانستند ثبت سفارش بگيرند و به كلي 
ثبت سفارش ندارند و بخشي ديگر هم خودروهاي 
ثبت سفارش ش��ده داراي اشكال و پرونده قضايي 
هس��تند كه توس��ط مراجع قضايي توقيف شده و 
همچنان بالتكليف در گمرك ه��اي داخلي باقي 
مانده اند.دبير انجمن واردكنندگان خودرو تصريح 
كرد: تصميم گيري هاي يك  ش��به كه بدون برنامه 
و ب��دون اطالع فع��االن حوزه كس��ب و كار اتخاذ 
شد، س��بب توقيف سه تا چهار سال اموال مردم در 
گمرك شده است و متضرر اصلي اين تصميمات، 
مردمي بودند كه از شركت هاي واردكننده، خودرو 
پيش خريد كرده بوده اند.وي افزود: براين اساس پس 
از گذشت قريب به چهار سال، به نظر مي رسد پرونده 
ترخيص اين2۱۰۰ دس��تگاه خودرو بسته شده و 
احتماال ديگر امكان ترخيص آنها وجود نداشته باشد.

دبيركل جديد خانه صمت 
جوانان استان تهران انتخاب شد

اميرعلي تباشيري به عنوان دبيركل خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان استان تهران انتخاب شد.در 
راس��تاي فرمايش��ات مقام معظم رهبري نسبت 
به جوان س��ازي و اعتماد به جوانان و چابك سازي 
سازمان ها در اولين جلسه هيات مديره خانه صمت 
جوان��ان ته��ران، هيات مديره ب��ا راي قاطع يكي 
از جوان ترين اعض��اي خود را به عن��وان دبيركل 
انتخاب كرد.در اين جلسه از زحمات جناب دكتر 
اشرفي اصفهاني دبير پيشين خانه صمت جوانان 

تهران تقدير وتشكر انجام شد.

جزييات توافق آزادسازي 
دالرهاي ايران در عراق

ايرنا| اي��ران و عراق به يك تواف��ق ۱۰ بندي براي 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران دست يافته اند 
كه امكان استفاده از دارايي ها را به صورت يورو، دالر 
و دينار و بدون كارم��زد فراهم خواهد كرد. دبيركل 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با تشريح توافق 
۱۰ بندي اي��ران و عراق براي آزادس��ازي پول هاي 
بلوكه شده، گفت: به س��رانجام رساندن اين روند به 
حدود يك ماه زمان ني��از دارد تا وضعيت معامالت 
در ش��رايط عادي قرار بگيرد. سيد حميد حسيني 
با بيان اينكه در اس��فندماه س��ال ۹۹ مسووالن دو 
كش��ور در مصاحبه هايي به طور رسمي از پرداخت 
بدهي ها عراق به ايران خب��ر دادند، اظهار كرد: اين 
كش��ور معافيت هايي در زمينه بازگشت پول هاي 
بلوكه شده ايران دريافت كرده است و مي تواند فارغ 
از تحريم ها بدهي هاي خود را به ايران پرداخت كند.

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با بيان 
اينكه نماينده اي از سوي ايران با بانك تجارت عراق 
مذاكره داش��ته است، خاطرنش��ان كرد: اين بانك 
اعالم كرد كه در حال حاضر تجار ايراني مي توانند با 
استفاده از پول هاي بلوكه شده، تجارت خود را انجام 
دهند. حسيني با بيان اينكه دستورالعمل ۱۰ گانه اي 
تبيين شده تا شركت هاي ايراني و عراقي بتوانند با 
يكديگر همكاري داشته باشند، تصريح كرد: در اين 
بخشنامه آمده كه مي توانند از پول هاي بلوكه شده 
به ص��ورت يورو، دالر و دينار اس��تفاده كنند و بانك 
هزينه اي بابت كارمزد آن دريافت نخواهد كرد. وي با 
اشاره به ساير شرايط اين توافق، افزود: از سوي ديگر 
شركت هاي توانير و گاز ايران بايد شركت هاي ايراني 
را در نامه اي معرفي و تأييد كنند و همچنين شركت 
عراقي طرف معامله در زمينه دارو و غذا بايد تخصص 
و سابقه كار داش��ته باش��د. دبيركل اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس 
اين دستورالعمل شركت ايراني كاالهاي مورد نظر 
خود را از عراق خريداري كرده و زماني كه كاال وارد 
آب هاي ايران شود ۹۰ درصد و در زمان تخليه بار ۱۰ 
درصد باقي مانده از پول هاي ايران در بانك عراق آزاد 
خواهد شد. به گفته حسيني، طبق بخش ديگري از 
اين توافق، در صورت خريد اقالم كشاورزي و دارويي، 
تأييد وزارت كشاورزي و دارويي عراق الزامي است و 
بعد از استعالم مالياتي كاال قابل تبادل مي شود. وي 
با بيان اينكه اين روند نياز به مذاكره با ش��ركت هاي 
عراقي دارد، خاطرنشان كرد: تشويق آنها براي تجارت 
با ايران با رعايت اين دستورالعمل ها سخت شده است 
و نياز به زمان دارد اما در حال حاضر به لحاظ پرداخت 
بانكي و آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران، مشكلي 
وجود ندارد. وي با تاكيد بر اينكه در تالش هس��تيم 
تا ش��ركت هاي عراقي را وارد اين روند كنيم، اظهار 
داشت: در صورتي كه بخواهيم پول هاي ايران را در 
تجارت با شركت هايي غير از شركت هاي عراقي آزاد 
كنيم نياز است كه شركت مورد نظر در بانك تجارت 
عراق حساب باز كند تا بتوانيم هزينه كاالي خريداري 
شده را به حساب ش��ركت خارجي پرداخت كنيم. 
حسيني تاكيد كرد: به س��رانجام رساندن اين روند 
به حدود يك ماه زمان نياز دارد تا وضعيت معامالت 
در شرايط عادي قرار بگيرد و به زودي در اين زمينه 
خبرهاي خوبي خواهيم داشت. به گفته عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي، حجم منابع ارزي 

ايران در عراق حدود پنج ميليارد دالر است.

تقاضاي اكسيژن در مراكز 
درماني افزايش يافته است

رييس اتحاديه كشوري گازهاي طبي و صنعتي با 
اشاره به افزايش بستري بيماران كرونايي در مراكز 
درماني گفت: ميزان تقاضا براي دريافت گاز اكسيژن 
به شدت افزايش يافته كه روند كار را با مشكل مواجه 

كرده است.
پيكان كالنتري در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف 
ايران ب��ا بيان اينك��ه ظرفيت توليد اكس��يژن در 
واحدهاي توليدي مشخص است، اظهار كرد: براي 
تامين اكس��يژن مورد نياز مراكز درماني مجبور به 
كاهش س��هميه مراكز صنعتي شده ايم و تا زماني 
كه دستگاه هاي جديد به خط توليد اضافه نشوند، 
نمي ت��وان ظرفيت توليد را افزاي��ش داد و كاهش 
س��هميه مراكز صنعتي مش��كالت زي��ادي براي 

توليدات اين واحدها ايجاد كرده است.
وي تصريح كرد: ظرفي��ت توليدات گازهاي طبي 
و صنعتي مش��خص اس��ت و براي افزايش ميزان 
توليدات نياز به واردات دس��تگاه هاي جديد داريم 
كه براي توليد اكسيژن به روش تقطير جزء به جزء 
دستگاه هاي مخصوص اين كار الزم مي باشد، كه در 
چند سال اخير به دليل تحريم هاي موجود، وارداتي 

در اين حوزه صورت نگرفته است.
كالنتري افزود: دستگاه هاي اكسيژن ساز هر كدام 
ظرفيت مشخصي دارند و زماني كه بيش از ميزان 
ظرفيت ش��ان كار كنند قطعا با مشكل افت فشار 
مواجه مي ش��وند كه مجبوريم از سيلندرها براي 
تامين افت فش��ار اس��تفاده كنيم و در حال حاضر 
به دليل افزايش بيم��اران كرونايي ميزان مصرف 
اكسيژن بيمارس��تانها افزايش يافته است. رييس 
اتحاديه كشوري گازهاي طبي و صنعتي تاكيد كرد: 
واحدهاي توليدي در بخش گازهاي طبي و صنعتي 
با مشكالت عديده اي مواجه بوده و سرمايه گذاري 
در اين بخش صورت نمي گيرد و همچنين حمايتي 
از جانب دستگاه هاي دولتي نيست، به عنوان نمونه 
تمامي واحدهاي توليدي اين حوزه مشكل تامين 
ب��رق و هزينه هاي ب��االي آن را دارند كه حمايتي 
نمي شود. كالنتري با بيان اينكه واحدهاي توليدي 
گازه��اي طبي و صنعت��ي نياز به حماي��ت دارند، 
تصريح كرد: در حال حاضر مش��كل ديگري كه در 
اين صنعت وجود دارد، شركت هاي دولتي هستند 
كه باعث افزايش قيمت ها مي شوند به عنوان نمونه 
شركت هاي پتروشيمي با ايجاد مزايده هاي جديد 
قيمت پايه گازهاي توليدي را به مبلغ ۱2 هزارتومان 
رسانده اند كه قيمت اكسيژن مايع به هر كيلويي ۵ 
هزار و 2۰۰ تومان رس��يده و اين كار باعث افزايش 

قيمت تمام شده گازهاي طبي و صنعتي مي شود.

مديرعامل فوالدمباركه خبر داد 
 تالش شركت فوالد مباركه
 براي پمپاژ اميد در جامعه

مديرعامل شركت فوالد مباركه از توليد عريض ترين 
تختال در فوالدمباركه خبر داد و افزود: در روزهاي 
ابتدايي س��ال ۱۴۰۰ و در راستاي اجراي منويات 
مقام معظم رهبري كه با عنوان توليد، پشتيباني ها و 
مانع زدايي ها نامگذاري شده، توانستيم يكي از موانع 
سد راه برخي صنايع را برداشته و به توليد اسلب با 
ع��رض 2۰۰۰ ميلي متر و ضخامت 2۵۰ميلي متر 
دست پيدا كنيم. به گزارش روابط عمومي شركت 
فوالد مباركه، حميدرضا عظيميان ضمن تبريك 
حلول ماه رمض��ان از تولي��د عريض ترين تختال 
توسط اين ش��ركت فوالدي خبر داد و اظهار كرد: 
همه ما در شركت فوالد مباركه با يكديگر هم قسم 
شديم تا در افزايش توليد، ركوردزني ها و مهم تر از 
همه توليد محصوالت جديد قدم برداشته و اخبار 
خوبي براي مردم، صنعتگران و س��هامداران خود 
داشته باشيم.  وي با بيان اين مطلب در ادامه افزود: 
شركت فوالدمباركه در پايان سال ۱3۹۹ موفق شد 
براي اولين بار از طريق ماشين شماره ۵ ريخته گري 
اسلب با ضخامت 3۰۰ميلي متر را توليد كند؛ امروز 
نيز در روزهاي ابتدايي س��ال ۱۴۰۰ و در راستاي 
اجراي منويات مقام معظم رهبري كه با عنوان توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها نامگذاري شده، توانستيم 
يكي از موانع س��د راه برخي صنايع را برداشته و به 
روند تولي��د اين صنايع كمك كني��م.  مديرعامل 
شركت فوالد مباركه تصريح كرد: اين اقدام با توليد 
اسلب از عرض 2۰۰۰ تا 2۰2۵ ميلي متر و ضخامت 
2۵۰ميلي متر صورت پذيرفته اس��ت، چراكه اين 
اسلب براي نخس��تين بار در شركت فوالد مباركه 
توليد شده كه براي صنايع نفت و گاز، كشتي سازي 
كاربرد داش��ته، همچنين يك محصول صادراتي 
است. در واقع اين محصول مي تواند براي كشورمان 
ارزآوري داشته باشد و از خروج ارز براي اين صنايع 
كه مجبور به تامين اين نوع از اسلب از ديگر كشورها 
بودند، جلوگيري كند.  به گفته وي، توليد اين اسلب 
نشان مي دهد كه صنعتگران، مديران، مهندسان 
و كارشناسان شركت فوالد مباركه در تالشند كه 
همواره س��رآمد صنعت كشور باش��ند و هم اينكه 
در جهت تامين نيازهاي صنعتگران گام بردارند و 
براي سهامداران اين شركت فوالدي نيز سودآوري 
بيشتري ايجاد كنند.  عظيميان ادامه داد: شركت 
فوالد مباركه در تالش است تا بتواند در جامعه پمپاژ 
اميد انجام دهد؛ در واقع اين شركت فوالدي با توليد 
محصول هاي جديد و كارب��ردي، اين پيام را براي 
صنعت كشور ارسال مي كند كه فوالدمباركه همواره 
به فكر صنعتگران بوده و در تالش است تا نيازهاي 
آنها را به بهترين شكل ممكن و كمترين قيمت تمام 
شده در داخل كشور به توليد و تامين رسانده تا ديگر 
نيازي به ديگر كشورها نداشته باشند و منابع ارزي 

به مصارف بهتري برسد.

مصوبه رفع تعهد ارزي مورد انتقاد صادركنندگان قرار گرفت

از سوي مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت صورت گرفتوزير جهاد كشاورزي:

تهديد صادرات با مصوبه جديد ارزي

تكذيب فروش ارزان خودروهاي ايراني در كشورهاي عربيبرنامه اي براي واردات انبوه گوشت از صربستان نداريم

وزير جهاد با بيان اينكه برنامه اي براي واردات انبوه گوشت 
قرمز از صربستان نداريم، گفت: اولويت اول ما دامداران 
داخلي هستند.به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، كاظم 
خاوازي وزير جهاد كش��اورزي در حاش��يه ديدار با وزير 
امور خارجه صربس��تان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
مهم ترين بحث در اين ديدار، موضوع تبادل بذر اس��ت. 
وي افزود: ايران توانايي خوب��ي در توليد انواع بذور دارد 
و در مقابل، صربستان تجربه بااليي در اين زمينه دارد و 
تجربه هاي دوطرف مي تواند ايران را به يك هاب منطقه اي 
بزرگ براي تأمين نياز كشورهاي اطراف تبديل كند. وزير 
جهاد كشاورزي با اشاره به ويژگي تنوع آب و هوايي ايران 
خاطرنش��ان كرد: در ايران به خاطر شرايط آب و هوايي، 
امكان توليد بذر در فصول مختلف س��ال وجود دارد كه 
يك شرايط ايده آل براي توليدكنندگان بين المللي بذر 
در دنيا محسوب مي شود.وي ادامه داد: ايران موفق شده 
است اعتبارنامه بين المللي بذر دنيا را به دست بياورد و هر 
بذري كه در ايران توليد مي شود قابل تجارت در 63 كشور 
در جهان است كه يك افتخار بزرگ محسوب مي شود.

خاوازي گفت: در رابطه با امتيازات و تجربه هاي صادراتي 
صربس��تان در اين جلس��ه تبادل نظر شد كه اين كشور 

مي تواند تجارب خود را در اختيار بخش خصوصي ما قرار 
دهد. وي افزود: ما بيش از ۱۱ ميليون تن شير در كشور 
توليد مي كنيم و صنايع لبني قوي داريم كه مي توانيم از 
تجارب صادراتي صربستان در اين زمينه استفاده كنيم.
وزير جهاد كش��اورزي گفت: در اين جلسه همچنين در 
زمينه توليد آفت كش ها با درجه همزيس��تي مناسب با 
محيط زيس��ت و كم خطر در ايران كه تكنولوژي آن در 
اختيار صربستان دارد، بحث و تبادل نظر شد. وي يادآور 
شد: صربستان توليد كننده ذرت است و آب فراواني دارد 
كه ما مي توانيم ذرت را در صربس��تان به صورت كشت 
قراردادي خريداري كني��م و در مقابل زعفران، گياهان 
دارويي، انواع آبزيان و خشكبار به اين كشور صادر كنيم.
خاوازي در پاسخ به سوالي درباره واردات گوشت قرمز از 
صربستان، تصريح كرد: برنامه اي براي واردات انبوه گوشت 
قرمز از صربستان نداريم و اولويت اول ما دامداران داخلي 
هستند، به دنبال اين هستيم تا يك قيمت مناسب توسط 
ستاد تنظيم بازار تعيين شود تا بتوانيم با قيمت مناسب دام 
را از داخل كشور تأمين كنيم.وزير جهاد كشاورزي افزود: 
بايد تفاهم نامه ها به نحوي تنظيم شود كه شرايط تجارت 

برد-برد و به نفع كشاورزان كشور باشد.

مديركل صناي��ع حمل و نق��ل وزارت صمت اظهار 
داشت: اين موضوع كه قيمت خودروهاي ايراني در 
بازار خارجي كمتر از بازار داخلي است كامال تكذيب 
مي ش��ود و رقم ۱۵۰۰ دالر براي برخي خودروها در 
بازار خارجي نيز صحت ندارد. به گزارش ايلنا، سهيل 
معمارباش��ي در مورد اخباري مبني بر قيمت بسيار 
ارزان ت��ر از داخ��ل خودروهاي ايران��ي در بازارهاي 
خارجي مانند عراق، لبنان و سوريه اظهار كرد: قيمت 
خودروهاي صادراتي شركت هاي ايران خودرو و سايپا 
در بازارهاي خارجي در مقايسه با قيمت رقبا تعيين 
مي شود. پس اينكه با وجود هزينه حمل، بازاريابي و 
خدمات پس از فروش؛ در اين بازارها با قيمت كمتر 
از داخل و با زيان بفروشند به هيچ وجه صحت ندارد. 
وي افزود: قيمت هاي صادراتي اين خودروها بيشتر 
از قيمت داخلي اس��ت. يعني اگر ايران خودرو همه 
محصوالت خود را به بازار خارجي صادر كند بس��يار 
بيشتر از اينكه در داخل بفروشد نفع مي كند، شركت 
سايپا نيز محصوات خود را با قيمت باالتري نسبت به 

بازار داخلي عرضه مي كند.
معمارباشي در ادامه تصريح كرد: ارزش پول ملي ما 
به شدت كاهش داشته اس��ت لذا محصوالت ايراني 
با 6۰ تا ۷۰ درصد محصول مش��ابه در بازار عراق به 
راحتي به فروش مي رون��د. بنابراين اين موضوع كه 
قيمت خودروهاي ايراني در بازار خارجي كمتر از بازار 
داخلي است كامال تكذيب مي شود. رقم ۱۵۰۰ دالر 
براي برخي خودروها در بازار خارجي نيز صحت ندارد.  
وي با اشاره به اينكه قيمت خودروهاي ايراني نسبت 
به خودروهاي هم كالس ديگر ارزان تر است، گفت: در 
كالس جهاني خودرويي كه بتواند استاندارد 8۵ گانه 
را بگيرد، قيمت كمتر از ۱2 ي��ا ۱3 هزار دالر ندارد. 
برخي از خودروهاي كوچك خاص هستند كه الزامي 
به رعايت بسياري از استانداردها ندارند و تردد محدود 
دارند، ممكن است قيمت كمتري داشته باشند. اما 
براي خودروهايي با اين اس��تانداردها، قيمت كمتر 

از ۱2 يا ۱3 هزار دالر در ب��ازار وجود ندارد. بنابراين 
فروش خودروهاي ايراني در بازارهاي خارجي باالتر 

از قيمت داخلي است.
 مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت درباره نحوه 
قيمت گ��ذاري خودروهاي صادراتي بيان كرد: براي 
فروش خودروي صادراتي بايد خودروساز بازاريابي 
و عرضه كند. بازارهاي خارجي هم عموما ممنوعيت 
واردات ندارد و همه خودروس��ازان حضور دارند، در 
اين بازارها قيمت خودروه��اي ايراني نيز در فرآيند 
رقابت مشخص مي شود. خودروهاي ايراني با 6۰ تا 
۷۰ درصد قيمت يك خودروي هم كالس خارجي با 
آپشن هاي مشابه عرضه مي شود و فروش خوبي هم 
در بازارهايي كه الزامات استانداردي با آنها همخوان 

است را دارند. 
وي با اش��اره به اس��تانداردهاي س��خت گيرانه در 
برخي از كش��ورها گفت: يكي از مشكالت صادراتي 
خودروسازان ما اين است كه بعضا كشورهاي منطقه 
استانداردهاي سختي حتي سخت تر از استانداردهاي 
اروپايي اعمال مي كنند. از آنجا كه خودروساز ايراني 
خودروي خ��ود را بر اين اس��اس توليد نك��رده، لذا 
نمي تواند وارد اين بازار ش��ود ولي ع��دم ورود به آن 
بازارها به دليل عدم توانمندي خودروسازان داخلي 

نيست. 
معمارباشي همچنين خاطرنش��ان كرد: براي مثال 
الزامات استانداردي پيش از اين در بازار عراق گذاشته 
شده بود و تا حدي رفع شد تا خودروهاي ايراني نيز 
بتوانند وارد اين بازار ش��وند ولي اين محدوديت در 
برخي از بازار هاي صادراتي مانند حوزه خليج فارس، 
عربس��تان و امارات كه استانداردهاي خاص منطقه 
خود را دارند بس��يار سختگيرانه اس��ت. خودروساز 
مي تواند بر اساس آن استانداردها توليد كند اما براي 
تيراژ محصولي كه مي خواهد به آن بازار صادر كند، 
از نظر اقتصادي صرفه ندارد كه براي آن استانداردها 

تاييديه بگيرد، لذا از آن بازارها مي گذرد.
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خبرروز

شناسايي ويروس جديد با توهم رنگي
 ويروس جديدي شناسايي شده كه عامل نوعي توهم رنگي در افراد مي شود. اين توهم كه معروف به توهم واقعي رنگ  فيروزه اي 
ش��ناخته مي ش��ود، اين ادعا را مطرح مي كند كه اين توهم باعث مي شود رنگي را نش��ان مي دهد كه چشمان شما قبال هرگز 
نديده اند. اين ادعا كمي گمراه كننده اس��ت، اما درون خود حاوي برخي از حقايق بسيار عجيب و جالب درمورد ماهيت ادراك 
رنگ را برجسته مي كند.نحوه كار اين توهم اين شكلي است، شما بايد حداقل 30 ثانيه به نقطه اي درون يك دايره قرمز خيره 
مي شويد، سپس چشمان خود را محكم ببنديد. اگر دستورالعمل ها را به درستي دنبال كرده  باشيد، بايديك كره آبي درخشان 

را ببينيد، رنگ اين گوي درواقع فيروزه اي خواهد بود.

رويداد

معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران 
بزرگ از اجراي طرح تش��ديد برخ��ورد با تخلفات 
مخدوش��ي و پوش��ش پالك در پايتخت خبر داد.
سرهنگ علي همه خاني درباره نحوه برخورد پليس 
با تخلفاتي نظير پوش��ش پالك در پايتخت گفت: 
ماموران پلي��س راهور همواره با حض��ور در مبادي 
ورودي طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا به شكل 
محسوس و نامحس��وس بر تخلفاتي نظير پوشش 
يا تغيي��ر در ارقام پالك خودرو نظارت داش��ته و در 
كنار دوربين ها به شكل حضوري و فيزيكي نيز با اين 
موارد برخ��ورد مي كنند. به همين دليل نيز ارتكاب 
چنين تخلفاتي در ط��ول روز و در اي��ن مناطق در 
سال هاي اخير بسيار كاهش داشته است. او با اشاره 
به اجراي طرح ممنوعيت تردد شبانه وسايل نقليه به 
دليل شيوع كرونا گفت: با توجه به محدوديت هاي 
اعمال شده متاسفانه ش��اهد آن هستيم كه معدود 
رانندگاني اقدام به تخلف پوشش و مخدوش كردن 
پالك خودروي خود مي كنند كه اين موضوع از ديد 
و رصد دوربين ها و ماموران پليس دور نيست و به جد 
با آن برخورد مي كنند.همه خاني ادامه داد: رانندگاني 
كه اقدام به پوش��ش پالك خود از طريق پوشاندن 
يا گذاشتن كاور، ماسك، كاغذ و برچسب مي كنند 
و قصد ت��ردد در مناطق طرح ترافيك، طرح كاهش 
آلودگي هوا يا تردد در ساعات منع تردد شبانه را داشته 
باشند، برابر مقررات عالوه بر اعمال قانون به مبلغ ۶۱ 

هزار و ۲00تومان، ب��راي ورود غيرمجاز به محدوده 
نيز جريمه خواهند شد و در كنار آن به دليل ارتكاب 
جرم به مرجع قضايي نيز معرفي خواهند شد.معاون 
آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران بزرگ 
ادامه داد: در همين راستا نيز ماموران پليس راهور در 
سطح معابر پايتخت به صورت فيزيكي حضوردارند 
و همچنين با استفاده از دوربين هاي نظارتي و ثبت 
تخلف شهري به صورت مكانيزه با رانندگان متخلفي 
كه پالك خودرويش��ان را به هرنحوي دست كاري 
و مخدوش كرده يا بپوش��انند برخورد خواهند كرد.

همه خاني تاكيد كرد: اجراي طرح برخورد با تخلف 
مخدوش كردن يا پوشاندن پالك در ساعت منع تردد 
نيز به صورت ويژه در دستوركار ماموران پليس راهور 
قرار داشته و گشت هاي محسوس و نامحسوس شبانه 

پليس با آن برخورد خواهند كرد.
به گفته او، به استناد ماده ۷۲0 قانون مجازات اسالمي 
هرگونه تغيير در ارقام پالك و مخدوشي آن جرم بوده 
ودر صورت مشاهده مامورين پليس ضمن جلوگيري 
از تردد اين خودروها جهت رسيدگي و برخورد قانوني 

به مرجع قضايي معرفي مي شوند.

پالك ماشين تان را مخدوش نكنيد!
جامعه ادامهازصفحهاول

چرا مردم محدوديت هاي 
كرونايي را رعايت نمي كنند

مثل ترس از مرگ در انزوا يا ترس از اينكه مبادا 
به عزيزانشان آسيب وارد كنند و به آنها بيماري 

را منتقل كرده باشند. 
به همين دليل پيوسته نش��خوارگري ذهني 
مي كنن��د كه برايش��ان آزاردهنده اس��ت.در 
مطالعاتي كه در كشور ايتاليا انجام شده نشان 
داده ش��د خود قرنطينه و عوامل استرس زاي 
مرب��وط به آن مث��ل تغيير ش��رايط كاري و... 
حدود ۱۷.۹ درصد با افسردگي همراه، حدود 
۲0 درصد ب��ا اضطراب و حدود ۲۲.۹ درصد با 
اختالل سازگاري همراه بوده است. يعني اگر 
به اي��ن بيماري مبتال نش��ويم و نگراني اينكه 
ب��ه اين بيماري مبتال مي ش��ويم يا خير را هم 
نداشته باشيم اما مشكالتي ناشي از قرنطينه 
و پيامدهاي آن مي تواند بر ش��رايط رواني ما 
اثرات منفي بگذارد و نيز مي تواند با مشكالت 
س��ازگاري، اضطراب، افس��ردگي و استرس 
در ارتباط باش��د. پس هر تغيي��ر محيطي اي 

مي تواند استرس زا باشد.
 اين درحالي اس��ت كه كرونا مجبورمان كرد 
با س��بك زندگي جديد خودمان را س��ازگار 
كنيم. مثل آموزش مج��ازي، دوركاري و... به 
اين ترتيب حتي اگر محدوديت ها برداش��ته 
شود و زندگي به روال عادي خودش برگردد، 
همچن��ان احتمال دارد ما بع��د از كرونا نيز با 
يكس��ري از عوامل اس��ترس زا مواجه شويم. 
موضوع ديگ��ر، عوامل مربوط ب��ه قرنطينه و 
بيماري اس��ت ك��ه روابط اجتماع��ي افراد را 
محدود ك��رده و خود اين موضوع نيز مي تواند 

سالمت روان افراد را تحت تاثير قرار بدهد.
ط��ي ي��ك نظرس��نجي اينترنت��ي ادراك 
پاس��خ دهندگان به اين نظر س��نجي چنين 
بود كه اين منع تردد آزادي آنها را نقض كرده 
اس��ت و هنجار كارآمدي در راستاي سالمتي 
آنها نيست. همين ادراك باعث مي شود پس از 
مدتي ك��م و بيش افراد برخي از محدوديت ها 
را رعايت نكرده و اي��ن محدوديت را به عنوان 
موضوعي كه براي س��المتي شان موثر است، 
 طبقه بن��دي نكنن��د و ب��راي ارض��اي نياز به
 آزادي شان، اين محدوديت را رعايت نكنند.

 حال اينجا دو مس��اله مطرح است يك مساله 
اين اس��ت كه ما به س��المتي جسماني توجه 
كني��م و مورد بعد اينكه ُبع��د رواني و نيازمان 
براي تفريح، داش��تن روابط با ديگ��ران را در 
نظر بگيريم كه در بعضي از موارد مي بينيم كه 
انتخاب افراد گزينه دوم شده است. آنها برخي 
از محدوديت ها را مي شكنند چون مي خواهند 
به نيازهاي رواني ش��ان توجه كنند، حتي اگر 

سالمت جسماني شان به خطر بيفتد.

كرونا جان  ۳۹۸  نفر ديگر را در ايران گرفت
بنا بر اعالم وزارت بهداش��ت و درمان ۲۴ 
هزار و 3۴۶ بيمار جديد كرونا شناسايي 
شد و با فوت 3۹۸ نفر ديگر از هموطنان 
مبتال به كوويد ۱۹ تعداد جان باختگان 
اين بيماري در ايران ب��ه ۶۷ هزار و ۱30 
نفر رس��يد. مركز روابط عمومي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي روز 
دوش��نبه در اطالعيه اي اع��الم كرد: بر 

اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۲۴ هزار و 3۴۶ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه س��ه هزار و ۹0۱ نفر از آنها بستري شدند و مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به دو ميليون و ۲۶۱ هزار 
و ۴3۵ نفر رسيد.وزارت بهداشت در اين اطالعيه افزود: 
تاكنون يك ميليون و ۷۹۷ هزار و 3۱۹ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند. چهار هزار 

و ۸۴3 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند و ۱۴ ميليون و ۵00 
هزار و ۵۱۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده اس��ت.بر اساس اين 
گزارش، هم اكنون ۲۵۷ شهرستان قرمز و 
۱۲۹ شهرستان نارنجي هستند و بر اساس 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مسافرت 
»از« و »به« شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع 
است. همچنين ۵۱ شهرستان در وضعيت زرد و فقط 
۱۱ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.وزارت بهداشت 
همچنين اعالم كرد: تاكنون ۴۱۶ هزار و ۸۴ نفر دوز اول 
واكسن كرونا و ۱3۴ هزار و ۴۷ نفر نيز دوز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 

۵۵0 هزار و ۱3۱ دوز رسيد.

اجراي طرح  پاكسازي تهران از معتادان متجاهر 
معاون دادستان و سرپرست دادسراي 
عموم��ي و انقالب ناحي��ه ۲۴ تهران 
از در دس��تور كار ق��رار گرفتن اجراي 
طرح پاكسازي شهر تهران از معتادان 
متجاهر خب��ر داد. عل��ي قناعت كار، 
افزود: اين دادسرا جمع آوري معتادان 
متجاهري ك��ه در پارك ها، خيابان ها 
و فضاي س��بز اقدام به استعمال مواد 

مخدر مي كنند را به جد پيگيري مي كند. او ادامه داد: 
بر اين اساس، دادستاني تهران طرح جامع پاكسازي 
شهر تهران از لوث اين افراد را در سال جاري با جديت 
پيگيري مي كند تا بتواند گام موثري براي تحقق اين 
امر و درمان معتادان بردارد.قناعت كار با اش��اره به 
اقدامات اين دادسرا در ابتداي سال جاري براي درمان 

معتادان متجاهر گفت: در اين راستا با 
همكاري ش��وراي هماهنگي مبارزه با 
موادمخدر، پليس مبارزه با موادمخدر 
و اداره كل بهزيستي استان تهران، هزار 
و ۶۷۷ معتاد متجاهر در س��طح ش��هر 
شناسايي و جمع آوري شده كه تعدادي 
از اين افراد زن هستند. اواضافه كرد: اين 
معتادان پس از غربالگري براي درمان 
به مراكز ترك اعتياد منتقل شده و هم اكنون تحت 
درمان هستند.معاون دادستان با تاكيد بر اينكه طرح 
جمع آوري و س��اماندهي معتادان متجاهر به طور 
مستمر پيگيري مي شود، افزود: همه مراحل اجراي 
ط��رح از مراحل غربالگري تا بازپ��روري معتادان با 

نظارت نماينده دادستاني انجام مي شود.

كشف ۳ هزار تن نهاده  دامي آلوده  وارداتي 
رييس پلي��س گمرك پلي��س امنيت 
اقتص��ادي ناجا از كش��ف حدود س��ه 
هزار تن نهاده دامي آل��وده وارداتي قبل 
از مصرف با اهتمام و هوش��ياري پليس 
گمرك طي چند روز گذش��ته در كشور 
خبر داد. س��رهنگ هادي رفيعي كيا در 
تش��ريح جزييات اين خبر اظهار داشت: 
كارشناسان مستقر در مركز پايش پليس 

گمرك ناجا با بررسي هاي اسنادي محموله هاي گمركي 
و انجام اقدامات فني و خاص پليسي به محموله بزرگ 
نهاده دامي وارداتي و ترخيص شده از گمرك بندر انزلي 
مشكوك شده و با توجه به ارتباط مستقيم اين محموله 
با سالمت هموطنان از طريق مصرف فرآورده هاي دامي 
و طيور، موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 
پليس قرار گرفت. او افزود: رييس پليس گمرك پليس 
امنيت اقتصادي ناجا تصريح كرد: در بررسي هاي اوليه 

توس��ط همكاران مشخص ش��د تمامي 
ذرت هاي دامي فاس��د، كپ��ك زده و غير 
قابل مصرف براي دام و طيور هس��تند كه 
پس از تاييد كارشناسان جهاد كشاورزي 
محموله هاي مذكور به هم��راه ۱۶۵ تن 
محموله ديگر در محل تخليه در اس��تان 
آذربايجان ش��رقي توقي��ف و به تعزيرات 
 حكومتي تحويل شدند.سرهنگ رفيعي كيا 
عنوان كرد: از محموله مذكور دو هزار و 300 تن نيز در 
انباري در محل گمرك بندر انزلي در حال بارگيري به 
نقاط ديگر بود كه با توجه به غيرمصرفي بودن نهاده ها 
با دستور و هماهنگي دادستاني بندر انزلي سوله محل 
بارگيري محموله هاي باق��ي مانده توقيف و پلمب و از 
توزيع مابقي نهاده ها ممانعت شد و در اين خصوص ۲0 
متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

گليماندگار|طرحي  از سوي كميسيون 
فرهنگ��ي مجلس م��ورد بررس��ي قرار 
مي گيرد، ب��ه صحن علني م��ي رود و با 
وج��ود مخالفت هاي برخي از نماين��دگان كه از قضا 
همان كساني هستند كه مي توانند در مورد اين طرح 
نظر كارشناسي بدهند، تصويب مي شود و به شوراي 
نگهبان فرستاده مي شود. تمام اينها با اين توجيه انجام 
مي شود كه بايد جمعيت كش��ور جوان شود، كاهش 
جمعيت مي تواند آينده جامعه را به خطر بيندازند، اما 
سوال اساسي اين است كه افزايش جمعيت با تولد افراد 
معلول چقدر مي تواند در پيشرفت جامعه موثر باشد. 
در همين شرايط واقعا چقدر جامعه توانسته خواسته ها 
و نيازهاي معلوالن را برآورده سازد. سال هاست كه از 
فضاي شهري و مناسب نبودن آن براي معلوالن سخن 
مي گويند، سال هاست كه از مشكالت شغلي معلوالن 
سخن گفته مي شود، اما تمام اين حرف ها و شعارها هيچ 
دردي را از افراد داراي معلوليت دوا نكرده است و حاال 
مجلس با تصويب طرحي كه مي تواند به اين مشكل 
جامعه دامن بزند، مي خواهد در راستاي طرح افزايش 

جمعيت قدم بردارد. 

  اصل موضوع را رها كرده 
و به فرع چسبيده ايم

افزايش جمعيت با جلوگيري از غربالگري و سقط جنين 
ناقص اتف��اق نمي افت��د، نمايندگان مجل��س اگر واقعا 
مي خواهند گامي موث��ر در اين زمينه بردارند بايد به فكر 
بهتر كردن شرايط اقتصادي باشند تا جوانان به ازدواج و 
فرزند آوري تشويق شوند، وگرنه به دنيا آمدن كودك معلول 
نه تنها باري بر دوش خانواده است كه هزينه هاي زيادي را 
هم بر جامعه تحميل مي كند. امان اهلل قرايي، جامعه شناس 
در اين باره مي افزايد: به دنيا آمدن يك كودك معلول چه 
نفعي براي جامعه خواهد داشت، كودكي كه حتي ممكن 
است در همان سال هاي اوليه زندگي از دنيا برود، اين مساله 
نمي تواند باعث افزايش جمعيت شود. اين باعث نابودي 
جامعه خواهد شد.  او مي گويد: نمايندگان مجلس بدون 
در نظر گرفتن مصلحت جامعه و تنها براي اينكه بگويند در 
اين زمينه كاري كرده اند اين طرح را به تصويب رسانده اند، 
وگرنه مي توانستند طرح هاي بهتري را مورد بررسي قرار 
دهند و كاري كنند كه شرايط اقتصادي به گونه اي پيش 
برود كه جوانان اوال به ازدواج تشويق شوند و بعد از آن هم با 
خيالي آسوده به فكر فرزند آوري باشند، اين كاري است كه 
بايد براي افزايش جمعيت انجام شود نه اينكه بگوييم بعد 

از غربالگري و مشخص شدن اينكه جنين دچار معلوليت 
است تازه بايد افراد ديگري غير از مادر بيايند و اجازه سقط 
بدهند. اين در حالي اس��ت كه وقتي آن كودك معلول به 
دنيا مي آيد تمام بار نگهداري او بر دوش مادر قرار مي گيرد 
و ديگر خبري از آن افرادي كه اجازه سقط نداده اند نيست. 

   اين طرح كارشناسي نشده است
فرح ايزدي راد، متخصص زنان و زايمان در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: كامال مشخص است كه اين طرح 
از س��وي افراد متخصص در اين زمينه مورد بررس��ي 
قرار نگرفته اس��ت. چطور ممكن است كه كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس با اين طرح مخالف باشد اما 
اين طرح از سوي كميسيون فرهنگي به صحن علني 
بيايد و تصويب شود. اين طرح اگر هم قرار بود كه مطرح 
شود بايد از سوي كميسيون بهداشت و درمان كه تمام 
اعضاي آن پزشك هستند و به اين مسائل آگاهي كامل 
دارند مورد بررسي قرار مي گرفت. او مي افزايد: تصويب 
چني��ن طرح هايي خس��ارت هاي جبران ناپذيري به 
جامعه وارد مي كند. از ابتدا هم غربالگري اجباري نبود، 
اما بسياري از خانواده ها ترجيح مي دادند براي اينكه از 
سالمت جنين مطمئن شوند اين كار را انجام دهند، 
در تمام مراحل هم نظارت كامل وجود داشت. يعني تا 
به حال نشده كه در اين رابطه جنين سالم سقط شود. 
اينكه ما حق انتخ��اب را از خانواده و به خصوص مادر 
بگيريم و به افرادي بدهيم كه هيچ مسووليتي در قبال 
كودك ندارند، كار كامال اشتباهي است. ضمن اينكه 
تولد هر كودك معلول نه تنها كمكي به جوان س��ازي 
جمعيت نمي كند، كه هزينه هاي زيادي را بر خانواده و 

جامعه تحميل مي كند. 

    در بررسي اين طرح
 چند پزشك متخصص شركت داشتند

فرح ايزدي در بخش ديگري از سخنانش به »تعادل« 
مي گويد: واقعا اين سوال مطرح است كه در بررسي اين 

طرح و تصويب آن با چند پزشك متخصص مشورت 
ش��ده است. كدام پزش��كان و بنا بر چه داليلي به اين 
طرح راي مثبت داده اند؟ متاسفانه اين رويه غلط كه 
افراد غير كارشناس در زمينه هايي كه هيچ ربطي به 
تخصص آنها ندارد اعمال نظر مي كنند باب شده است 
و اين مي تواند در دراز مدت ضربه هاي جبران ناپذيري 

به جامعه وارد كند.

  كميسيون جواني جمعيت 
از متولي معلوالن  نظرخواهي نكرد

از س��وي ديگر، معاون پيش��گيري از معلوليت هاي 
سازمان بهزيس��تي كشور با اش��اره به »طرح جواني 
جمعيت« و موضوع سقط درماني مي گويد: در ماده ۵3 
و ۵۶ اين طرح غربالگري حذف نشده است و مسووالن 
اين كميسيون نيز ادعا دارند كه غربالگري حذف نشده، 
اما باتوجه به اينكه فرآيند غربالگري طوالني و پروسه 
آن سخت تر شده است ما پيش بيني مي كنيم كه تعداد 

مراجعين به غربالگري كاهش ياب��د؛ يعني از طرفي 
سازمان بهزيس��تي طي اين چند سال تالش مي كرد 
كه غربالگري افزايش يابد اما اين طرح موجب مي شود 
كه انگيزه مراجعين ما براي غربالگري كمتر شود. افروز 
صفاري فرد با بيان اينكه برنامه هاي ژنتيك و مشاوره 
ژنتيك از س��ال ۱3۷۶ شروع شد، اما از سال ۱3۹۲ با 
پشتوانه خوبي شروع به كار كرد، گفت: در اين برنامه، 
سازمان بهزيستي خانواده ها را )خانواده هايي كه داراي 
فرد معلول در خانواده هستند، خانواده اي كه مادر داراي 
سن بااليي است يا خانواده اي كه داراي فرزند معلول 
است و از اينكه فرزند معلول ديگري داشته باشد نگران 
است( به مسائل اختالالت ژنتيكي آگاه و توصيه مي كند 
كه غربالگري تا چه ميزان مي تواند به آنها كمك كند. به 
همين لحاظ به آنها مشاوره داده مي شود و در صورتي 
كه مشخص شود كه اختالالت ژنتيكي در جنين وجود 
دارد كه منجر به معلوليت مي شود براي سقط درماني 

به پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود.

    تبعات متولد شدن فرزند معلول 
و تالش براي جلوگيري از اين تولدها

معاون پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي 
كشور ادامه داد: در اين زمينه براي انجام مشاوره هاي 
ژنتيك پزشكان آموزش هاي الزم را مي بينند و گواهي 
مربوطه را از س��ازمان بهزيستي دريافت مي كنند و 
سپس اجازه فعاليت دارند. در عين حال ما برنامه هاي 
غربالگري براي افراد جوان نيز داريم كه اين برنامه ها 
تاكنون در س��طح آموزش و پرورش انجام مي شده و 
در س��ال ۹۹ به دليل اينكه كالس ها حضوري نبوده 
اين كار انجام نش��د اما تالش مان را مي كنيم كه از به 
دنيا آمدن فرد معل��ول جلوگيري كنيم. زيرا تبعات 
زيادي دارد؛ بار اقتصادي و بار اجتماعي به همراه دارد 
و در بسياري از موارد موجب از هم پاشيدن خانواده ها 
مي شود و مي توان با آموزش ها و مشاوره ها از تمامي 

اين موارد پيشگيري كرد.

  پيشگيري از تولد ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ نوزاد معلول 
در سال

او با بيان اينكه از سال ۹۲ تاكنون حدود ۷۶00 مورد 
را به پزشكي قانوني براي س��قط ارجاع داديم، افزود: 
به عبارتي ساالنه بين ۹00 تا ۱۴00 مورد به پزشكي 
قانوني ارجاع ش��دند و از تولد جنين داراي اختالالت 

ژنتيكي پيشگيري شده است. 

    كمك به افزايش جمعيت با غربالگري
البته از طرفي ديگر معاون پيشگيري از معلوليت هاي 
سازمان بهزيس��تي كشور معتقد اس��ت كه برنامه 
غربالگري تبعات مختلف��ي دارد، اينكه به نحوي به 
فرزندآوري كمك مي شود زيرا بسياري از خانواده ها 
به دليل نگراني از داشتن فرزند معلول از فرزندآوري 
خودداري مي كنند. در واقع انج��ام اين امور به تولد 
ن��وزاد و افزايش جمعيت كم��ك مي كند. در ضمن 
برنامه هاي غربالگري سازمان بهزيستي اجباري نيست 

و با تمايل خانواده انجام مي شود، اما تالش مي كنيم تا 
آنقدر خانواده ها را آگاه كنيم كه خودشان به مشاوره 

ژنتيك روي بياورند. 

    اي�ن ط�رح س�المت ك�ودكان را  دچ�ار 
مخاطره   مي كند

رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت نيز مي گويد: طرح 
جديد مجلس در مورد سقط جنين با افزايش جمعيت 
ارتباطي ندارد، چون بيشتر آنها افراد ناقص الخلقه اي 

خواهند شد كه طول عمر كمي هم خواهند داشت.
او مي گويد: آنچه باعث ش��ده نهادهاي علمي، وزارت 
بهداشت، بخش پيشگيري، درمان و حقوقي وزارتخانه و 
حتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اين طرح مخالفت 
كنند، بحث رش��د جمعيت و ط��رح جواني جمعيت 
نيس��ت، بلكه موادي در آن است كه به رشد جمعيت 
اساسا ربطي ندارد، ولي در اين طرح در نظر گرفته شده 
است و باعث ايجاد محدوديت شديد غربالگري و سقط 
قانوني مي شود و اين سالمت كودكان را دچار مخاطره 
مي كند و بر مرگ و مير جمعيت مي افزايد، مسلم است 

كه ما بايد از سالمت مردم صيانت كنيم.

    »۷۰ هزار ناهنجاري« 
با طرح جديد مجلس درباره سقط جنين

ريي��س اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت ادامه مي دهد: 
موضوع اين است كه وزارت بهداشت چرا از غربالگري 
استفاده مي كند؟ در هر حال وزارت بهداشت مسوول 
س��المت مردم اس��ت و بخش زيادي از بيماري هاي 
كودكان را شناسايي مي كند و اگر بيماري را شناسايي 
نكنيم، ديگر قادر به كنترل آن نيستيم. سماوات با تاكيد 
بر اينكه چنين اتفاقاتي مي تواند بر افسردگي و بر هم 
خوردن نهاد خانواده اثر داشته باشد، مي گويد: با اين نوع 
زايمان ها كه احتمال به دنيا آمدن كودك بيمار را زياد 
مي كند، خانواده و حتي خويشاوندان ديگر دچار ترس 
از بچه دار شدن مي شوند و از حاملگي امتناع مي كنند، 
ما در سال حدود ۷0 هزار تولد نوزاد با ناهنجاري هاي 
شديد داريم كه فقط نصف اينها قابل مداخله و شناسايي 
است، تا االن با غربالگري ها حدود ۸ هزار نفر از آنها را 
توانستيم شناسايي كنيم، اگر غربالگري ها گسترش 
پيدا كند تا 30 هزار نفر از آنها قابل شناس��ايي است و 
ممكن است به دليل افزايش امكانات بيشتر هم شود و 
اگر نتوانيم غربالگري ها را انجام دهيم به مرور تا ۷0 هزار 

ناهنجاري گريبان مردم را خواهد گرفت.

گزارش
بررسي  حذف  غربالگري، زيان هاي  اقتصادي  و اجتماعي آن

طرحي تصويب كنيد كه جوانان را تشويق به ازدواج كند
تولدنوزادناقصباعثافزايشجمعيتنميشود

مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
با اشاره به ميزان واكسن هاي وارد شده به كشور، در عين 
حال شروط وزارت بهداشت براي واردات واكسن كرونا از 
سوي بخش خصوصي و با ارز نيمايي را تشريح كرد. دكتر 
سيد حيدر محمدي درباره وضعيت واردات واكسن كرونا 
در كشور، گفت: تاكنون ۵۲0 هزار ُدز اسپوتنيك وي وارد 
كشور ش��ده، ۶۵0 هزار ُدز واكسن چيني، ۷00 هزار ُدز 
واكسن آسترازنكا و ۱۲۵ هزار ُدز واكسن بهارات هند وارد 
كشور شده است كه تاكنون حدود ۵00 هزار ُدز واكسن 
كرونا در كشور تزريق شده اس��ت. او افزود: به طور كلي 
كوواكس قرار بود ۱۶ ميليون و ۸00 هزار ُدز واكسن به 
ما بده��د، اما فعال فقط ۷00 هزار ُدز به ما داده اند يا مثال 
بهارات هند قرار بود طبق ق��رارداد به ما ۲.۵ ميليون ُدز 
واكسن دهند، اما فقط ۱۲۵ هزار ُدز دادند. در عين حال 
روسيه براي واكسن اسپوتنيك از قرارداد ۱0 ميليوني۲ 
ميليون ُدزش را نهايي كرد كه از آن هم فعال ۵۲0 هزار ُدز 
به ما داده اند.دكتر سيد حيدر محمدي گفت: تاكنون سه 
شركت از بخش خصوصي مجوز واردات واكسن كرونا را 
از س��ازمان غذا و دارو دريافت كردند و قرار شده واكسن 
را وارد كنند. به گفته او در حال حاضر وزارت بهداش��ت 
واكسيناسيون را فقط از طريق مراكز بهداشت و درماني و 

به صورت رايگان انجام مي دهد. بنابراين اگر كسي گفت 
كه واكس��ن كرونا مي فروشم، مردم مطمئن باشند كه 
واكسنش تقلبي است. مگر اينكه ما خودمان رسما اعالم 

كنيم كه فالن جا واكسن را عرضه مي كند.
او افزود: در واردات واكس��ن از س��وي بخش خصوصي 
تنها چيزي كه برايمان مهم است، اين است كه شركت 
واردكننده، از ط��رف خارجي كه كمپاني توليد كننده 
واكسن اس��ت، يك برگه نمايندگي داشته باشد كه به 

تاييد اتاق بازرگاني آن كش��ور و سفارت ما در آن كشور 
برسد. يعني كسي كه داوطلب واردات واكسن كرونا به 
ايران است، اوال بايديك شركت دارويي مورد تاييد وزارت 
بهداشت ايران باشد و دوما از طرف خارجي كه توليدكننده 
واكسن است، يك نامه نمايندگي براي ما بياورد كه اتاق 
بازرگاني كشور مبداء و سفارت ما در آن كشور، آن را تاييد 
كند. بنابراين الزم است از سمت طرف خارجي يك نامه 

نمايندگي يا معرفي نامه مورد تاييد داشته باشند.

۳  شركت خصوصي مجوز واردات واكسن گرفتند
ذرهبین
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