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يادداشت- 1

پشت صحنه مذاكرات وين
نشس��ت وين با حض��ور ايران 
و كش��ورهاي طرف برجام در 
واقع تالشي اس��ت براي عبور 
واشنگتن از بن بستي كه خروج 
از برجام براي اين كشور ايجاد 
ك��رده اس��ت. امريكايي ه��ا با 
تيزهوشي تالش دارند، زمينه 
بازگش��ت امريكا به س��ازو كار 
1+5 و ميز مذاكرات را مشروعيت بخشند، لذا نشست وين 
نشان دهنده اين واقعيت عريان است كه امريكا به برجام )با 
تعريفي كه دولت بايدن از برجام دارد( بازگشته است. در اين 
شرايط، اگر ايران پاي ميز مذاكره در برجام حاضر نمي شد، 
بازگشت امريكا به 1+5 و سازو كار موجود داراي مشروعيت 
تلقي نمي ش��د. اكنون امريكا مي تواند مدعي شود بدون 
صدور فرمان رياست جمهوري امريكا به طور رسمي امريكا 
به برجام بازگشته است و تالش مي كند ساز و كار برجام را با 
حضور دوباره اياالت متحده بازتعريف كنند. آنچه از سكانس 
ابتدايي مذاكرات برداشت مي شود، مسيري طوالني را نشان 
مي دهد كه احتماال ساير پرونده هاي منطقه اي، نظامي و 
حقوق بشري را نيز دربر بگيرد. اما ورود ايران به مذاكرات 
از اين نظر اهميت دارد كه ايران پيش از اين اعالم كرده، نه 
مذاكره مي كند و نه جنگي در پيش خواهد بود، ضمن اينكه 
ايران معتقد است كه ورودش به مذاكره نه به دليل گفت وگو 
درخص��وص موضوعات غيربرجام��ي، بلكه درخصوص 
حوزه ه��اي فني برج��ام صورت گرفته اس��ت. به عبارت 
روشن تر ايران تفسيري از بازگشت به ميز مذاكرات دارد 
كه دربر گيرنده تالش براي بررسي ابعاد گوناگون فني ناظر 
بر آغاز مجدد حركت طرفين در چارچوب برجام است. اما 
ايران اين حركت را نه به معناي عقب نشيني از مواضع به حق 
خود، بلكه تالشي در راستاي نشان دادن حسن نيت تهران 
در جهت آغاز و به ثمر نشستن مذاكرات ارزيابي مي كند. 
طرف مقابل اما اكنون باتوجه به ورود اياالت متحده در كنار 
ساير طرف هاي برجام، اين هدف كلي را دنبال مي كند كه 
بازگشت به برجام در قالب 1+5 را درراستاي مطرح كردن 
ديدگاه هاي امريكا با همراهي س��اير كشورهاي اروپايي 
پيگيري كند. نبايد فراموش كرد بايدني در كاخ سفيد حضور 
دارد كه به دنبال همگرايي حداكثري دو سوي اقيانوس در 
حوزه سياست خارجي است تا كشورهاي اروپايي و امريكا 
با حداكثر ظرفيت درخصوص موضوعات جهاني تعامل به 
طرف تعامل حركت كنند. در واقع بايدن به همان نسبتي 
خواهان تجديدنظر و گسترده كردن دايره شمول برجام 
است كه پيش از اين ترامپ نيز با روش خاص و متفاوت خود 
تالش مي كرد موضوعات تازه اي را وارد مذاكرات برجامي 
كند. به عبارت روشن تر امريكايي ها اهداف خاصي از جمله 
افزايش بندهاي موسوم به »بندهاي غروب« در ارتباط با 
اضافه كردن زمان هايي كه تكاليف تازه اي را درخصوص 
مسائل نظامي و توانايي هاي موش��كي براي ايران ايجاد 
مي كند را دنبال مي كنند. از سوي ديگر امريكا به دنبال آن 
است كه ايران بار ديگر رسما به پروتكل الحاقي بازگردد و 
دايره نظارتي وسيع تر و گسترده تري را براي فعاليت هاي 
هس��ته اي خود بپذيرد. تبديل حكم فقهي رهبر معظم 
انقالب در سال 2005 درخصوص حرام بودن فعاليت هاي 
هسته اي به قانون، بخش ديگري از مطالباتي است كه به 
نظر مي رسد اياالت متحده درخصوص دور جديد مذاكرات 
هسته اي پيگيري مي كند. مجموعه اين گزاره ها از جمله 
مواردي است كه اين روزها در محافل رسانه اي، دانشگاهي 
و تحليلي اياالت متحده مطرح مي ش��وند. همان طور كه 
انديشكده تاتم هاوس انگلستان در سال 98 آن را منتشر 
كرد. تالش هاي اين مركز نشان دهنده نوعي همگرايي بين 
اروپا و امريكا براي همگرايي بيشتر در جريان مذاكره با ايران 
اس��ت. اين موضوعات واقعياتي است كه در پشت صحنه 
مذاكرات جديد ايران و 1+5 جريان دارد و آن گونه كه رابرت 
مالي بعد از نشست روز گذشته وين مطرح كرده، امريكايي ها 
به دنبال آن هستند كه برجامي قوي تر و وسيع تر را محقق 
بخشند. ايده اي كه ترامپ هم با الگو و روشي متفاوت به دنبال 
تحقق آن بود. اما بايد ديد تا چه اندازه تالش هاي امريكا و اروپا 
در مواجهه با راهبردهايي كه ايران براي حفاظت از منافعش 
در دستور كار قرار داده، امكان عملياتي شدن پيدا خواهد 
كرد. پرسشي كه پاسخ آن را بايد در تحوالت آتي جست وجو 

كرد. روزهايي كه به زودي از راه خواهند رسيد...

مهدي مطهرنيا

عباس هشي روند تاريخي چاپ اسكناس براي جبران كسري بودجه را تشريح كرد

برخي جريانات در ايران دالرهاي ارزان زير زبان شان مزه كرده است

سايه روشن هاي چاپ پول 

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 فيل چين 
در تاريكي

 ريسك دوم 
واكسن كرونا

 دولت منطقي، به دنبال 
جذابيت بورس

برنامه جامع همكاري مشترك 
ايران و چين طي روزهاي اخير 
باعث ب��ه وجود آم��دن دامنه 
وسيعي از اظهارنظرهاي متفاوت 
و در برخي موارد متضاد ش��ده 
است؛ اظهارنظرهايي كه مانند 
دو روي س��كه مخالف يا موافق 
تالش مي كنند بخشي از ابعاد اين 
موضوع را مورد بررسي قرار دهند و مطابق معمول هم كمتر 
شاهد تحليل عالمانه، مستند و علمي در خصوص اين برنامه 
راهبردي هستيم. از منظري خاص داستان حضرت موالنا در 
خصوص ديدن فيل در تاريكي و تفسيرهايي كه از اين واقعه 
منتشر شد، امروز مشابه داستان قرارداد 25 ساله چين با ايران 
است و تعبير و تفسيرهايي كه نه مي شود رد كرد و نه پذيرفت؛ 
ماجرايي ك��ه در آن افراد مختلف در تاريكي با موجوديتي 
مواجه مي شوند كه پيش از آن درك درستي در خصوص آن 
نداشتند و هركدام از ظن خود تصويري از احتماالتي كه تصور 
مي كردند ارايه مي دادند. شخصي فيل را مانند ستون، ديگري 
مانند يك سطح پهن و سايرين آن را در شكل يك خرطوم دراز 
و... مي بيند. اما يكي از داليلي كه باعث نگراني مردم ايران از 
همكاري با چيني ها شده سابقه برخي بي اخالقي هاي تجار 
ايراني و واردات گسترده كاالهاي بنجل چيني در ساليان 
گذشته اس��ت كه عزت ملي را لگدمال و بسياري از صنايع 
و كارخانجات را ورشكسته كردند. در واقع اين رويكردهاي 
غيرمولد باعث شده برخي افراد در ايران تصور كنند هر نوع 
تعامل و همكاري با چيني ها به همين شكل و شمايل است. 
به هر حال بخشي از نگراني ها شايد بجا و مسبوق به سابقه 
باشد و بخش ديگر گمانه زني هاي بي پايه و اساس هستند. 
اما نحوه تعامل معقول با چيني ها چگونه بايد باشد؟ ايران هم 
بايد شريك تجاري راهبردي داشته باشد. غرب نشان داده 
كه در خصوص همكاري با ايران فرصت سوزي مي كند. براي 
جلوگيري از سوءاستفاده غربي ها ايران به ساختاري براي 
تعادل بخشيدن به مناسبات ارتباطي خود نياز دارد كه مانند 
لنگر در مناس��بات ارتباطي با غرب عمل كند. پيش از اين 
مناسبات ارتباطي و قراردادهاي همكاري ايران با اروپايي ها 
)قرارداد با پژو، ايرباس، شركت هاي نفتي غربي و...( به نتايج 
مورد نظر ختم نش��د و شركت هاي غربي در ميانه هاي راه، 
بدون انجام تعهدات خود ايران را ترك كردند. به نظر مي رسد 
ايران قبل از هر عاملي بايد تالش كند ظرفيت هاي داخلي 
خود براي توسعه پايدار را به كار بگيرد. ما اگر نتوانيم بحران 
ارزش افزوده خود را حل كنيم، از نيروي انساني نخبه خود به 
درستي استفاده كنيم، جلوي فساد و ويژه خواري را بگيريم، 
موانع پيش روي توليد را برطرف كنيم، از گسترش فقر مطلق 
جلوگيري كنيم و... نه مشاركت راهبردي با چين، نه ارتباط 
با غرب و نه افزايش لجام گسيخته نقدينگي هم نمي تواند 
درمان دردهاي اقتصادي ما باشد. مسير توسعه و رفاه ابتدا 
از درون و از بطن توانايي هاي داخلي كشور مي گذرد. بعد از 
حل اين مشكالت است كه مي توان از ظرفيت هاي ارتباطي 
با ساير كشورها بهره برد و سرعت توسعه كشور را افزايش داد.

1- در حالي كش��ور وارد موج 
چهارم شيوع كرونا شده است 
كه برآورد مثبتي از پايان سيطره 
كرونا بر مناسبات جامعه ايران 
وجود ندارد. از سويي، هنوز كمتر 
از يك درصد از جمعيت كشور 
در براب��ر كوويد19 واكس��ينه 
شده اند و از سوي ديگر، خريد 
و توليد »به موقع و س��ريع« واكسن كرونا ممكن به نظر 
نمي رسد. در اين ميان، هر روز بر تعداد گروه هاي شغلي اي 
كه تالش دارند با نامه نگاري با مراكز دولتي و وزارت بهداشت 
براي خود در دريافت واكس��ن اولويت قايل شوند، افزوده 
مي شود. از اين رو، در دسترس نبودن واكسن كرونا و افزايش 
احتمال تخطي از اولويت هاي تزريق واكسن به افرادي خارج 
از اولويت هاي اعالمي، دو ريس��ك قابل توجه در مس��ير 
نرماليزه شدن مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 
كشور ارزيابي مي شود. طي روزهاي گذشته، برخي منابع 
خبري از ظرفيت توليد 3 ميليون دوز واكسن در ماه در يكي 
از گروه هاي دارويي كشور خبر دادند. در صورتي كه براي هر 
فرد ايراني صرفا يك دوز از واكسن اين گروه دارويي مورد 
نياز باشد، 28 ماه طول خواهد كشيد كه اين گروه دارويي 
براي 84 ميليون ايراني واكسن توليد كند. بر اين اساس، 
اگر نسبت به خريد واكس��ن و توليد واكسن اسپوتنيك 
روسي در ايران و همچنين توليد ساير واكسن هاي ايراني 
در دست اقدام، خوش بين باشيم، دست كم يك سال طول 
خواهد كشيد تا تمام ايرانيان در برابر كوويد19 واكسينه 
شوند. اين در حالي است كه برآوردهاي بلومبرگ حكايت 
ديگري دارند. بر اساس پيش بيني اين شبكه تلويزيوني، 
واكسيناس��يون 75 درصد از جمعيت كشورهاي ايران، 
اوكراين، پاكستان و بنگالدش 10 سال طول مي كشد، اما 
كشورهاي با درآمد باال تا كمتر از يك سال ديگر جمعيت 

خود را واكسينه خواهند كرد. 
2- ديروز خبر ارسال نامه رييس سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان تهران به وزير بهداشت، مبني بر درخواست 
قرار گرفتن مهندس��ان در اولويت نخست تزريق واكسن 
كرونا روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت. در اين نامه 
»باال بودن آمار جانباختگان خانواده هاي مهندسان در اثر 
ابتال به كرونا و همچنين عدم امكان مميزي بهره برداران 
صنعت س��اختمان در حين ساخت و س��از« داليل اين 
درخواست عنوان شده اند. اين نامه در شرايطي نوشته شده 
است كه هنوز كادر درمان كشور به  طور كامل در برابر كرونا 
واكسينه نشده اند. همچنين بسياري از مشاغل پر خطر ديگر 
مانند كارگران شاغل در غسالخانه ها، پاكبان ها و كارگران 
بازيافت و پسماند، به گفته اعضاي شوراي شهر تهران در 
برابر كوويد 19 واكس��ينه نشده اند يا واكسيناسيون آنها 
قطره چكاني، با كندي و بدون در نظر گرفتن اولويت در 
حال انجام اس��ت. حاال پس گذشت بيش از يك سال از 
شيوع كرونا اغلب مردم جهان مي دانند كه ريسك كرونا 
ادامه در صفحه 6 در گروه هاي سني باال و ...  

همانطور كه گذشته هم گفته 
ش��د دولت كس��ري بودجه 
عمده اي دارد و سعي مي كند  
باتوجه به شرايط اقتصادي و 
مالي كش��ور تا حد كمتري از 
روش استقراض استفاده كند و 
اغلب به سمت و سوي شناخت 
حفره هاي مالياتي )اخذ ماليات 
از قشر ثروتمند و اخذ ماليات از خانه هاي خالي و امثال 
اين موارد( برود اما به داليل مختلف مسووالن كشوري 
به روش هاي اس��تقراض و فروش اوراق روي آورده اند و 
اين مورد را مهم ترين موضوع براي جبران كسري بودجه 
مي دانند. اين روش از طريق بورس انجام مي شود و بايد 
منتظر ماند و ديد بورس و سهامداران نسبت به فروش 
چه واكنشي نش��ان مي دهند. همان گونه كه مي دانيم 
احتمال ايجاد تورم در س��ال هاي ابتدايي دولت جديد 
مورد تصور است و اقدامات دولت جاري تنها راه انتخاب 
سياس��ت هاي تورمي را بر جاي گذاشته است. حال اگر 
دولت حجم مورد نظر خ��ود از اوراق را در بازار به فروش 
برساند پرداخت اصل و فرع بسيار سخت خواهد بود. حتي 
اگر وضعيت برداشتن تحريم ها و بازگشت پول هاي بلوكه 
ش��ده را تصور كنيم بازهم به يك مشكل بسيار عميق 
برخورد خواهيم كرد. در اين بين دولت آينده يا بايد تورم 
را انتخاب كند ويا ماليات را به حد بسيار زيادي افزايش 
دهد. در هر صورت دولت آينده فش��ار زيادي را تحمل 
خواهد كرد. بعد از تورم و ماليات گزينه پناه بردن به بورس 
و دالر است كه رونق بورس مي تواند فروش سهام دولتي 
و در نهايت افزايش ماليات بورس��ي را پديد آورد اما بايد 
توجه داشت كه اگر دولت آينده حمايت هاي بي دريغ از 
بورس كند و باعث شود اين بازار يك باره و شارپي صعود 
كند آينده چندان خوبي نخواهد داش��ت. فروش اوراق 
قرضه دولتي هم گزينه اي اس��ت كه مانند يك مسكن 
كوتاه مدت بر اقتصاد كش��ور عمل كند و فقط بحران را 
بزرگ تر و به زمان بعد منتق��ل مي كند يعني بحران را 
پوشش دهد و درنهايت يك مشكل بزرگ تر بروز دهد. 
اگر دولت فعلي و دولت آينده را دولتي منطقي و عملگرا 
بدانيم كه به دنبال ترميم عملكرد خود در بورس باشند، 
احتماال جذاب كردن بورس در دس��تور كار قرارخواهد 
گرفت و احتماال نقدينگي قابل توجهي به بورس تزريق 
خواهد شد و همزمان جذابيت هايي نظير باز كردن دامنه 
نوس��ان و اعطاي امتيازاتي به بورس و شركت ها صورت 
خواهد گرف��ت. دولت بعدي در هر ش��رايطي بورس را 
تحويل بگيرد نياز به حمايت اوليه از بورس خواهد داشت. 
بورس ديگر يك بازار كوچك نيست و كم كم هم تراز بانك 
مركزي، نقش خود را در تامين مالي و تنظيم نقدينگي 
ايفا خواهد كرد. گفتني است در اين رويكرد به عملكرد 
خوب شركت ها و نسبت P/E مناسب و منطقي شركت ها 
اشاره نشده است و صرفا اثر تورم بر كليت اقتصاد و بازار 

ارز و بورس بررسي شده است.

رقيه نداييمجيد اعزازيمجيد گودرزي

يادداشت-5

گراني مسكن؛  عوامل و پيامدها 
افزايش بي رويه قيمت مسكن 
در يك سال هاي اخير را مي توان 
از زواياي مختلف مورد بررسي 
ق��رار داد. از يك منظر، افزايش 
هشتاد درصدي ميانگين قيمت 
مس��كن در شهر تهران ممكن 
است در چارچوب فضاي كلي 
اقتصاد ايران در دو س��ال اخير 
تحليل شود. زيرا تورم دو سال اخير كه در تمام بخش هاي 
اقتصاد ايران مش��اهده مي شود، به طور طبيعي در بخش 
مسكن نيز با افزايش قيمت ها نمايان شده است. مطابق 
اين ديدگاه، گراني كاالهايي كه مردم آنها را سرمايه قلمداد 
مي كنند، ناشي از باالرفتن تقاضا براي خريد آنها و تالش 
مردم براي حفظ ارزش دارايي هاي خود است. بنابراين در 
شرايط تورم، تقاضا براي كاالهايي مانند زمين، طال، مسكن 

و ساير كاالهاي سرمايه اي افزايش مي يابد. 
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علي نوري

 با مصوبه مجلس، اخذ كد رهگيري
 براي خريد و اجاره مسكن الزامي شد

آغاز عمليات ساخت مسكن با حمايت 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 

وزير امور اقتصادي و دارايي از حجت اله صيدي قدرداني كرد

 استارت شفاف سازي 
در بازار مسكن

صفحه 5     صفحه 7    

صفحه 2    

ساخت ۱۳۰ هزار 
 واحد مسكن بركت  

براي  محرومين

بانك صادرات  برسكوي نخست واگذاري اموال مازاد

مهدي بيك|در شرايطي كه هر كدام از نمايندگان 
كشورهاي حاضر در دور جديد مذاكرات برجامي بعد از 
پايان نشست روز گذشته وين تالش مي كردند با استفاده 
از عبارات و جمالت انتخاب شده و معنادار، تصويري از 
پشت پرده مذاكرات ارايه كنند، اما صادقانه ترين تحليل 
در خصوص واقعي��ات مذاكرات  نه در وين و درجريان 
اظهارات ديپلمات هاي كشورهاي حاضر در مذاكرات 
بلكه در بطن بازارهاي اقتصادي كشورمان نمايان شد. 
در جايي كه نرخ دالر در صبح روز مذاكرات 17فروردين 
ماه بر روي عدد 24هزار 980توم��ان قرار گرفت و در 
عصر روز مذاكرات به 25ه��زار و 300 تومان افزايش 
پيدا ك��رد. نرخي كه بالفاصله پس از پايان مذاكرات و 
روشن ش��دن اظهارنظرهاي ديپلمات هاي حاضر در 
وين به هزار 25هزار و 200 تومان رسيد. اعداد و ارقامي 
كه نشان دهنده اين واقعيات روشن بود كه بازار به عنوان 
مهم ترين تحليلگري كه حسگرهايش به سرعت نسبت 
به تحوالت پيراموني واكنش نشان مي دهد، با احتياط و با 
حساسيت هاي فزاينده به استقبال دور جديد مذاكرات 
برجامي ايران و 1+5 رفته اس��ت. در اين ميان هرچند 
اظهارنظرهاي مقامات روس��ي، چين��ي و اروپايي در 
خصوص مذاكرات واجد اهميت ويژه اي تحليل و تفسير 
مي شد، اما اظهارنظرهايي كه توسط مقامات ايران و 
امريكا در خصوص برجام مطرح شد، دو راس اصلي پاره 
خطي بود كه با بررسي تحليلي آنها مي شد، تصويري از 
چشم اندازها و تحوالت آتي مذاكرات داشت. رابرت مالي 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران از تالش براي رسيدن به 
توافق فراگيرتر با ايران سخن گفت، ضمن اينكه عراقچي 
نيز اعالم كرد موضوع بازگشت گام به گام در مذاكرات 
اساسا مطرح نيست. علي شمخاني دبير شوراي عالي 
امنيت ملي در توئيتي در واكنش به اظهارات نماينده 
ويژه امريكا در امور ايران نوش��ت: امكان ورود ايران به 
مذاكرات فرابرجامي تحت هيچ شرايطي وجود نخواهد 
داشت. بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ايران، عباس 
عراقچي ، رييس هيات كشورمان در نشست كميسيون 
تاكيد كرد رفع تحريم هاي امريكا، اولين و ضروري ترين 
اقدام جهت احياي برجام مي باشد و ايران آمادگي كامل 
دارد به محض رفع تحريم ها و پس از راس��تي آزمايي 
آن، اقدامات جبراني هسته اي خود را متوقف كرده و به 

اجراي كامل برجام برگردد.

   عراقچي: مذاكرات در مسير درستي
 قرار دارد

بر اساس اعالم طرفين مذاكرات همچنان ادامه خواهد 
داشت و دور بعدي آن در روز جمعه برگزار خواهد شد 
.اما نخستين روايت در خصوص دستاوردهاي مذاكرات 
وين توسط عراقچي در گفت وگو با رسانه هاي داخلي 
عنوان شد. معاون وزير امور خارجه كشورمان بالفاصله 
پس از خروج از جلسه مذاكرات و در شرايطي كه تالش 
مي كرد اين نشست را يكي از نشست هاي عادي اعضا 
معرفي كند، گف��ت: در مجموع مذاكرات در مس��ير 
درستي قرار دارد، اما تداوم اين مسير به حسن نيت و 
جديت طرف مقابل ارتباط دارد. اين جلسه، نشست 
عادي كميسيون بود كه هر سه ماه يك بار انجام مي شود 
و مصادف ش��د با فرصتي كه براي بازگشت به برجام 
توسط همه كشورها شكل گرفته است. نشست اول به 
صورت ويدئوكنفرانسي برگزار شد و اين نشست دوم 
بود. بخش بعدي اظهارات عراقچي مرتبط با موضوعي 
بود كه به نظر مي رس��د، بيشتر مصرف داخلي دارد. او 
در خصوص برخي ابهامات كه در رسانه هاي اصولگرا 
در خصوص ارتباط مذاكره كنندگان ايراني و امريكايي 
مطرح مي شود، گفت: در مجموع جلسه سازنده اي بود و 
توافق كرديم دو گروه كاري تحريم ها و هسته اي تشكيل 
شود و اينها متشكل از كارشناسان همه كشورها به جز 
امريكاست. امريكا در هيچ جلسه اي كه ايران حضور 
داشته باشد، حضور ندارد و اين سياست قطعي ماست. 
وي ادامه داد: وظيفه كارگروه ها اين است كه مجموعه 
اقداماتي كه امريكا بايد انجام دهند تا رفع كامل تحريم ها 

در يك مرحله صورت گيرد را مشخص كنند. فهرستي 
از اقدامات بايد مشخص شود. در كميسيون مشترك 
برجام هم پذيرفته شده است كه بازگشت گام به گام 
پذيرفته نيس��ت. احتياجي به اين سياست نداريم و 
كارهايي كه ايران و امريكا بايد انجام دهند براي بازگشت 
به برجام، روشن است. البته ايران مجموعه اقداماتش را 
بعد از اينكه امريكا اقداماتش را انجام داد و راستي آزمايي 
كرديم، انجام مي دهد. اين مجموعه اقدامات كه دوطرف 
در يك مرحله بايد انجام دهند را، مشخص كنند و ما در 
كميسيون مشترك ترتيب و توالي اقدامات و جزييات 
مربوط به زمان بندي آنها را تعيين كنيم. مذاكرات بين ما 
و 1+4 در قالب كميسون مشترك است اينكه اين موارد 
را چگونه به امريكا منتقل كنند به آنها مربوط است در 

وين يا هر جاي ديگر.

   بازگشت گام به گام پذيرفته نيست
موضوع ديگري كه طي روزهاي اخير اظهارنظرهاي 
فراواني در خصوص آن مطرح شده بود، اخباري است 
كه در خصوص توافق طرفين براي بازگش��ت گام به 
گام به تعهداتشان مطرح ش��ده است. معاون ظريف 
در اين خصوص خاطرنش��ان كرد: حركت گام به گام 
نداري��م و معتقديم در يك گام نهاي��ي كار بايد انجام 
شود. تنها گفت وگوهايي كه داريم، گفت وگوهاي فني 
و حقوقي اس��ت كه دارد انجام مي شود. ما فقط درباره 
اينكه بازگشت به برجام شامل چه چيزهايي بايد باشد، 
گفت وگوي حرفه اي و حقوقي انجام مي دهيم. اميدواريم 
در روزهاي آينده گروه هاي كارشناسي به نتيجه برسند. 
ما روند كار در كارگروه ها را مرتب رصد مي كنيم. قرار 
اس��ت صبح روز جمعه دوباره كميس��يون مشترك 
در س��طح معاونان و مديران سياسي تشكيل شود و 
پيشرفت كار را ببينيم. مشكالت و موانع را ارزيابي كنيم. 
اگر ببينيم طرف هاي ما جدي نيس��تند كار را خاتمه 
مي دهيم. عجله اي در اين امر نداريم، ما زماني مذاكرات 
را جلو مي بريم كه در راستاي منافع ايران باشد. همه 
كشورها جديت خود را اعالم كردند و قصد خودشان را 
براي احياي مجدد برجام اعالم كردند و برداشت ما اين 
اس��ت كه اين اراده وجود دارد. وي گفت: من جلسات 
جداگانه اي با چين و روسيه در حاشيه مذاكرات داشتم. 
ما همواره رايزني هاي مستمر با اين كشورها داشتيم و 
همكاري خوبي هم بين سه كشور است. همچنين با 
كشورهاي اروپايي هم رايزني داشتيم و دوبار با آقاي مورا 

مسائل را بررسي كرديم و هماهنگي ها را انجام داديم.

   فشار حداكثري دولت ترامپ عليه ايران 
شكست خورده است

چهره ديگري كه اظهارنظرهايش در خصوص مذاكرات 
با دقت از سوي تحليلگران ايراني رصد مي شود، رابرت 
مالي نماينده ويژه اياالت متحده در امور ايران اس��ت. 
رييس هيات اعزامي امريكا به وين، در گفت وگويي كه 
روز »ان پي آر« آن را منتشر كرد در خصوص پايبندي 
ايران به برجام گفت: هر روز كه مي گذرد، آنها )ايران( 
بيش از پيش از پايبندي فاصله مي گيرند زيرا ذخاير 
اورانيوم غني سازي شده خود را افزايش داده اند. آنها در 
حال تحقيقات بر روي سانتريفيوژهاي پيشرفته تري از 
آن سانتريفيوژهايي هستند كه قرار بود از آنها استفاده 
كنند و آنها همچنين دسترسي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي را محدود كرده اند. رييس جمهور بايدن به طور 
واض��ح در كمپين خود و از زمان آمدن به دفتر بيضي، 
گفته است كه اياالت متحده آماده است كه به پايبندي 
]به توافق هسته اي[ بازگردد اگر ايران نيز همين كار را 
انجام دهد. متاسفانه از زماني كه رييس جمهور به دفتر 
آمده است ايران از پايبندي فاصله بيشتري گرفته است. 
وي ادامه داد: در سه سال گذشته دولت ترامپ ايران را 
تحت فشار حداكثري گذاشت و به اين كشور گفت كه 
يا بايد بگردد و توافق هسته اي موجود را فراموش كند و 
توافق سخت تري را بپذيرد يا فشار ادامه مي يابد. خب! 
ما ديديم كه چه اتفاقي افتاد.  ادامه در صفحه 3

»تعادل« از نشست مشترك برجام در وين گزارش مي دهد

 عباس عراقچي : رفع تحريم ها بايد در يك مرحله صورت بگيرد
مقام اروپايي: كارگروهي براي بررسي رفع تحريم ها تشكيل مي شود

 رابرت مالي:  اگر بتوانيم پيش از انتخابات به تفاهم برسيم، خوب است. اگر هم 
نتوانستيم كه با هركس كه در تهران به دفتر مي آيد كارمان را ادامه خواهيم داد

سازنده



زهرا سليماني|
وقتي همتي در ايام تعطيالت ن�وروز و با لبخندي بر 
لب در گفت وگو با برنامه عيدانه صداوس�يما از چاپ 
اس�كناس براي جبران نيازهاي بودجه اي دولت طي 
س�ال هاي 97، 98 و 99 س�خن گفت، ش�ايد تصور 
نمي كرد، اظهاراتش يك چنين بازتاب هايي در سطح 
افكار عمومي و شبكه هاي اجتماعي پيدا كند و به يكي 
از مهم ترين سوژه هاي گفت وگوهاي نوروزي مردم بدل 
شود. برخي افراد و جريانات اعترافات همتي را دليلي 
بر سوءمديريت هاي دولت در زمينه اقتصاد تحليل 
و تفس�ير كردند و گروهي ديگر نيز اين روند تسعير 
را مسبوق به سابقه در تمام دولت ها دانستند و تنها 
تفاوت دولت فعلي با دولت قبلي را در رويكرد صادقانه 
اين دولت ارزيابي كردند. ب�راي آگاهي از كم و كيف 
ماجرا، يكي از چهره هايي كه قادر است تحليل جامعي 
از عملكرد دولت هاي مختلف در زمينه جبران كسري 
بودجه، چاپ اس�كناس و... ارايه كند، عباس هشي 
عضو موسس و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران 
رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران خبره مديريت 
امريكا، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و 
چندين و چند تش�كل اقتصادي ديگر است كه قادر 
است با نگاهي تحليلي و تاريخي ابعاد پنهان موضوع 
را روشن كند. هش�ي در جريان گفت وگو با »تعادل« 
با بازخواني عملكرد دولت هاي مختلف در دهه هاي 
گذشته، مشكالت اقتصادي ايران را فراتر از مشكل 
دولت ها به نهادسازي ها و نظارت هاي شفاف مربوط 
مي داند كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته اس�ت. اين 
استاد دانشگاه شهيد بهش�تي، با اشاره به عملكرد 
مطلوب دولت روحاني در شفاف سازي روند معيوب 
موسسات غيرمجاز و ساختارهاي بانكي، اين جراحي 
را يكي از مهم ترين اصالحات اقتصادي كش�ور طي 

دهه هاي اخير ارزيابي كرد.

  يكي از اظهارنظرهايي كه در ايام نوروز، بازتاب هاي 
وسيعي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد، 
صحبت هايي بود ك�ه عبدالناصر همتي در خصوص 
چاپ پول و تسعير دارايي هاي خارجي براي جبران 
كس�ري بودجه مطرح كرد. اين رويكردهاي مخرب 

اقتصادي را چطور تحليل مي كنيد؟ 
اظهارنظر رييس كل بانك مركزي در خصوص چاپ اسكناس 
و تسعير دارايي هاي خارجي موضوعي است كه در تمام طول 
دهه هاي قبل هم رخ داده اس��ت. فرق اظهارات رييس كل 
بانك مركزي دولت دوازدهم با ساير روساي بانك مركزي اين 
است كه همتي صادقانه اصل موضوع را اطالع رساني كرده 
است؛ همين صداقت همتي هم ما را كشته است. )لطفا عين 
اين عبارت را بنويسيد( اما  اي كاش همتي به ساير موضوعات 
هم اشاره مي كرد و از دخالت هاي گاه و بيگاه نهادهاي با نفوذ 
در اقتصاد سخن مي گفت. البته اقتصاد ايران از ابتداي انقالب 
به دليل تحريم هاي اقتصادي و سياست هاي كنترل ارزي كه 
صورت مي گرفت با اين مشكل روبه رو بوده است. از ابتداي 
انقالب كه ارز، چند نرخي شد با اين مشكالت مواجه شديم تا 
امروز كه دولت براي رفع نيازها رسما اسكناس چاپ مي كند. 
كساني كه روزهاي ابتداي انقالب را تجربه كرده اند حتما به ياد 
مي آورند، دالر رسمي 7تومان )70ريال( بود و اين دالر رسمي 
7توماني از سال58 تا سال 71 خورشيدي با 10 درصد باال و 
پايين جريان داشت. چون تمام اقتصاد ايران در آن برهه دولتي 
بود، مراكز تهيه و توزيع دولتي نيز ايجاد شد. فرايند خريد كاال 
و خدمات خارجي نيز به طور كامل در اختيار دولت قرار گرفت. 
تنها درآمدهاي جدي ارزي ايران هم پول نفت بود و اين پول 

هم عينا صرف واردات اقالم مورد نياز مي شد.
   شما اشاره كرديد كه تنها درآمد ارزي جدي كشور 
در طول دهه 60 تا 70خورشيدي پول نفت بود. يعني در 
سال هاي ابتدايي انقالب صادرات غير نفتي نداشتيم؟

بله، هنوز صادرات مواد پتروشيمي و مشتقات نفتي در ايران پا 
نگرفته بود. صادرات پتروشيمي ايران از نيمه دوم دهه 70 در 
ايران شكل گرفت. تا قبل از آن به جز پسته، پوست و روده و... 
صادرات غير نفتي خاصي در ايران وجود نداشت كه اين اقالم 

صادراتي هم رقم خاصي نمي شدند. 
   به هر حال در سال هاي قبل از انقالب ايران در زمينه 
صادرات غير نفتي، دستاوردهايي را ثبت كرده بود. چه 
اتفاقي افتاد كه بعد از انقالب اقتصاد ايران به جز نفت 

صادرات خاصي نداشت؟
اين روند، بعد از ماجراي تسخير سفارت امريكا و آغاز تحريم ها 
اينگونه شد. بانك مركزي كشور در آن دوران، كل ارز مورد 
نياز كشور را تخصيص مي داد و متقاضيان دولتي نيز براي 
رفع نيازهايش��ان ارز را دريافت مي كردند. اشاره هم كرديم 
كه اقتصاد ايران در اين دهه تحت سيطره كامل دولت قرار 
داش��ت. در اين ميان مراكز تهيه و توزيع كاال هم كنترل و 
نظارت هاي الزم در خصوص قيمت ه��ا را انجام مي دادند. 
يادمان باش��د كه همواره درآمدهاي نفتي ايران در آن برهه 
صرف واردات مي شد و منابع ارزي هم در سال هاي بعد )سال 
68 به بعد( از طريق استقراض وارد كشور مي شد به واردات 

تخصيص پيدا مي كرد. 
   اين ساختار وارداتي چه شاخص هايي را در اقتصاد 

كشور ايجاد مي كرد؟
واردات و معامالت خارجي براي يك عده كاسبي پرسودي 
است. مجموعه سوداگري ها، مفاسد و اختالس ها محصول 
اقتصاد وارداتي است. مديران و جرياناتي كه منصف باشند 
در اين اقتصاد واردات زده اگر منصف باشند به كميسيون كم 
قانع مي شوند، اما اگر انصاف نداشته باشند، كميسيون هاي 
كالن دريافت مي كنند. وقتي از ش��ير مرغ تا جان آدميزاد 
واردات انجام مي شود، افراد و جرياناتي هستند كه روي اين 
اقالم وارداتي كميسيون دريافت مي كنند. تنها وزيري كه 
آمد، دست روي اخذ ماليات يا حذف دريافت كميسيون هاي 
معامالت خارجي گذاشت، دكتر نمازي بود كه در سال 78 
و در زمان زمامداري اصالح طلبان با همراهي رييس دولت 
وقت، تالش كرد تا اين ساختار فاسد را به سمت بهبود سوق 
دهد و اين غده سرطاني را از پيكره اقتصاد ايران خارج كند. 

   سرنوشت اين تالش ها كه اش�اره كرديد در زمان 

اصالحات ص�ورت گرفت چه بود و چه س�رانجامي 
پيدا كرد؟

به هر حال اين ساختاري كه به آن اشاره كرديم در ايران ريشه 
داشت و در س��طوح مختلف افرادي بودند كه اين دالرهاي 
شيرين زير زبان شان مزه كرده بود و در برابر اصالحات مقاومت 
مي كردند. وقتي تالش هاي نمازي آغاز ش��د، خارجي ها از 
طريق حامياني كه در داخل و در بخش هاي مختلف مديريت 
كالن و اقتصاد ايران )نمايندگان مجلس، وزير و...( داشتند، 
زي��رآب آقاي وزير و مع��اون وزير را كه دس��ت روي ماليات 
كميسيونري معامالت خارجي گذاشته بودند، زدند و او را از 
صحنه مديريت كالن اقتصادي خارج كردند. همين امروز هم 
اگر وزير اقتصاد يا هر مدير ديگري بخواهد در برابر خواسته هاي 
نمايندگان يا نهادهاي با نفوذ مقاومت كند، با تيغ تيز استيضاح 

و تخريب و...مواجه خواهد شد. 
   اين جرياناتي كه اشاره كرديد، كاسبي پر رونقي از 
معامالت خارجي داشتند به نظر مي رسد، همين امروز 
هم در بطن اقتصاد كشور حضور دارند. درست است؟

كتابي به نام نخبه كش��ي در ايران وجود دارد كه توسط علي 
رضا قلي تاليف ش��ده و در آن، تصويري از اين جريانات ارايه 
شده اس��ت. وقتي اين كتاب را مي خوانيم متوجه مي شويم 
كه بزرگ ترين اصالح گران كشور از اميركبير، دكتر مصدق 
و...گرفته تا اصالح گران دوران معاصر كش��ور به اين دليل از 
چرخه اثرگذاري خارج شده اند كه دست روي اصالح معامالت 
خارجي كشور گذاشته اند. اين اصالحات ضروري گاهي در 
حوزه واردات بوده و گاهي هم در بخش هاي گمركات و ساير 

بخش ها ظهور و بروز پيدا كرده است. 
   اين روند در س�ال هاي بع�د از انقالب چه وضعيتي 

پيدا كرد؟
همان طور كه اشاره كردم در سال هاي ابتدايي انقالب، اقتصاد 
ايران تحت س��يطره اقتصاد دولتي قرار گرفت و حسابرسي 
خصوصي كشور هم تعطيل شد. اولين اليحه اي كه در شوراي 
انقالب مصوب شد، انحالل ساواك بود و دومين مصوبه اي كه 
در شوراي انقالب نهايي شد، انحالل حسابرسي كشور بود. 
البته در آن زمان قرار شد كه نهادي مستقل براي حسابرسي 
ايجاد شود كه اين ضرورت هرگز عملياتي نشد و يك سازمان 
دولتي براي حسابرسي ايجاد شد. طبيعي است ساختار دولتي 
كه براي حسابرسي ايجاد شده، هرگز نمي تواند راي به تخلف 
نهاد باالدستي خود بدهد. بر اين اساس از همان آغاز شفافيت 
به حاشيه رانده شد. فسادي كه امروز در بخش هاي مختلف 
به صورت نهادينه شكل گرفته برآمده از ساختار غير شفافي 

است كه ايجاد شد.
   اما به هر حال انقالب اس�المي در پاس�خ به فساد و 
تبعيضي كه رژيم پهلوي به آن دچار شده بود، شكل 
گرفت. چطور همان جريانات مفسده س�از باز هم به 
حيات خود در ساختار سياسي تازه برآمده از انقالب 

ادامه دادند؟
حرف شما درست است. دليل اصلي كه باعث شد مردم از دست 
رژيم پهلوي خسته شوند و به جريان انقالب بپيوندند، يكي 
فساد بود و بعد هم تبعيضي بود كه در حكومت پهلوي جريان 
داشت. امام خميني)ره( هم در سخنراني هايي كه از سال 42 
آغاز كردند دست روي همين موارد گذاشتند. بنابراين توجه 
مردم به رهنمودهاي ايشان جلب شد و گفته شد كه انقالب 

ايران به رهبري امام خميني)ره( ورق خورد. سال ها بعد آقاي 
روحاني هم در انتخابات سال 94 حرف جالبي زدند و اشاره 
كردند كه اين اقتدار مردم بود كه انقالب را شكل داد و آرمان 
مردم هم در شكل دهي انقالب، مقابله با فساد بود. مبتني بر اين 
ضرورت ها بود كه به فرمان امام خميني اصل 49 قانون اساسي 
مبتني بر مبارزه با فساد شكل گرفت و با دستور مستقيم ايشان 
فرمان براي ساماندهي شركت هاي دولتي صادر شد. از دل اين 
تالش ها هم ستاد اجرايي فرمان امام)ره( شكل گرفت تا فرمان 
8ماده اي امام را محقق كند. بعد از امام خميني )ره( هم يگانه 
چهره اي كه پرچم مقابله با فس��اد را به دست گرفته و نگران 
اين مساله است، مقام معظم رهبري است. از سال 67 به بعد 
همواره در احكام و پيام هايي كه رهبري صادر كرده اند مقوله 
مقابله با فساد به عنوان ركن اصلي گنجانده شده است. از آنجا 
كه كارگزاران به اين الزامات و احكام كم توجهي مي كردند، 
نهايتا در سال 85 اين ضرورت ها را در قالب پيش نويس قانوني 
راهي مجلس كردند. 6سال زمان برد تا اين قانون در خرداد 
90 از مجمع تشخيص بيرون آمد و به دولت ابالغ شد. نهايتا 
وزير اقتصاد در فروردين 91 دو ماده آن را به حسابرسان ابالغ 
كردند. يكي سيستم هاي يارانه اي و ديگري هم اعالم تخلفات 
بود. هرچند براي اين قانون سمينارهاي مختلفي برگزار شده 
اما عمال تالشي براي تحقق واقعي اين قانون صورت نگرفته 
است. سرانجام اين تالش ها موجب شد مقام معظم رهبري 
در سال 92 اقتصاد مقاومتي را اعالم كردند كه مقدمه آن بر 
محور كاهش تصدي گري و مقابله با فس��اد بود. جان كالم 
اينكه در س��ال 97 هم رهبري تاكيد كردند كه »شايد من 
كمتر تذكر دادم، شايد هم مسووالن كمتر توجه كرده اند.« 
در واقع مجموعه مس��ووالن كشور مديون صبوري رهبري 
هستند كه طي سال ها و دهه ها همه تالش خود را براي مقابله 

با فساد صورت داده اند.
   فكر كنم، بايد دوباره به بحث چاپ اسكناس توسط 

بانك مركزي برگرديم. 
چرا اين مسير تاريخي را براي شما شرح دادم. مبارزه با فساد 
نيازمند ش��فافيت اس��ت. انضباط مالي و صورت هاي مالي 
حسابرسي شده، پادزهرهاي مقابله با فساد هستند. مهم ترين 
وظايف بانك مركزي ايران تا اوايل دهه 60 بحث ارز و حفظ 

ارزش پول ملي بود كه قبال براي شما شرح دادم. اين استقالل را 
از بانك مركزي گرفتند و به ستاد تنظيم بازار رياست جمهوري 
دادند. همان طور كه اقت��دار را از وزارت اقتصاد گرفتند و به 
ش��وراي اقتصاد دادند. بعد از اين اس��تحاله ها روساي بانك 
مركزي و وزراي اقتصاد ديگر استقالل و اقتداري نداشتند. در 
تصميمات وزارت دفاع، وزير دفاع حق وتو دارد، يا در تصميمات 
وزارت علوم، وزرات علوم حق وتو دارند، اما در شوراي اقتصاد، 
راي وزير اقتصاد با راي وزير كشاورزي فرقي ندارد و هيچ حق 

وتويي ندارد. حاال به بحث اصلي بازمي گرديم.
   روايت ش�ما ب�ه ده�ه 60 و آغاز اقتص�اد دولتي و 

شكل گيري مراكز تهيه و توزيع كاال رسيده بود.
زماني كه در سال 62 مسووالن متوجه شدند، مراكز تهيه و 
توزيع كاال در كشور به جز فساد هيچ نتيجه اي براي اقتصاد 
ايران نداش��ته است، روش تازه اي را در پيش گرفتند. آمدند 
گفتند ارز ترجيحي به وارد كننده ها مي دهيم كه مواد اوليه وارد 
كنند تا چرخ كارخانه ها بچرخد. قيمت ارز ترجيحي در آن 
برهه، 42تومان و 5ريال بود، 7تومان هم بايد مي دادند به بانك 
كه دالر را بخرند، جمعا مي شد، 49 تومان و 5ريال. كساني هم 
كه واردات داشتند بايد ارز خود را به فروش مي رساندند.هيچ 
شخص عاقلي هم حاضر نبود، ارز خود را كه در بازار به حدود 
50 تومان رس��يده بود به قيمت 7تومان به دولت بفروشد. 
دولت چاره اي نداشت تا نرخ ارز را باال ببرد. بنابراين قيمت ارز 
صادراتي 50 تومان شد. اين روندهايي كه تشريح شد در واقع 
زيربناي شرايطي است كه امروز هم اقتصاد ايران با آن دست 

به گريبان است.
   اين روند در سال هاي بعد از جنگ تحميلي چگونه 
پيش رفت؟آيا پايان جنگ باعث شد نوسانات ارزي 

كاهش پيدا كند؟
در س��ال 68 و بعد از پايان جنگ دو امكان براي خريد مواد 
اوليه كشور فراهم شد. يكي امكان يوزانس بود كه بر اساس 
آن، ايران مي توانست خريدهاي خود را به صورت نسيه 6ماهه 
انجام دهد. در واقع دولت ها تضمين مي كردند و بهره آن را با 
افزايش قيمت محصوالت از مردم دريافت مي كردند. در آن 
سال ها در كشورهايي چون آلمان، فرانسه، سوييس، ژاپن و... 
كه نفت ايران را مي خريدند، منابع ايران را در حسابي ذخيره 
مي كردند. جنس مورد نياز ايران از محل پول نفت خريداري 
مي شد. در آن برهه نفوذ بانكي امريكا به اندازه اي نبود كه بتواند 

جلوي معامالت ايران با اروپا و ...را بگيرد.
   قيمت اقالمي كه ايران خريداري مي كرد، با س�اير 
كش�ورها يكي بود؟ يا اينكه مانند امروز مي بايست 

رقم باالتري براي مايحتاج خود پرداخت مي كرديم؟
اقالمي ك��ه ايران خريداري مي ك��رد در آن زمان هم حدود 
20درصد از قيمت نرمال بازار بيشتر بود. البته اين 20درصد 
افزايش قيمت جدا از كميسيون هايي است كه دالالن در اين 
ميان برداشت مي كردند و قيمت آن را مصرف كننده داخلي 
پرداخت مي كرد. اگر قرار باشد، آن رقم هم به قيمت تمام شده، 
اضافه شود، حداقل 35الي 40 درصد، اقالم خريداري شده، 
گرانتر از قيمت استاندارد بود. راهكار دوم هم فاينانس بود كه 
مختص خريد تجهيزات و ماشين آالت بود. اولين فاينانس را 
بانك صنعت و معدن دريافت كرد و ماشين آالت يك كارخانه 
نساجي در آلمان كه ورشكسته شده بود، خريداري شد. به 
مرور، پتروشيمي ها هم فاينانس گرفتند و ماشين آالت مورد 
نياز خود را خريداري كردند. بنابراين پول فروش نفت ايران 
به عالوه پول فاينانس و يوزانس كشورمان به طور كامل صرف 
واردات مي شد. دالل ها هم سهم خود را از اين واردات برداشت 
مي كردند و تراز پرداختي ايران همواره منفي بود. در آن برهه 
دولت در سال 71 سياست تك نرخي ارز را پياده سازي كرد. 
نرخ ارز 112 تومان تعيين شد و بانك ها آزاد شدند كه نيازهاي 
متقاضيان را برآورده كنند. بانك ها شروع كردند به ال سي باز 

كردن بدون اينكه كنترلي روي آن صورت بگيرد.
   اگر اش�تباه نكنم اين دوره اي اس�ت كه آن را دوره 
تعدي�ل اقتصادي مي نامند و دامنه وس�يعي از اقالم 

مصرفي وارد كشور شد؟
ال سي يوزانسي كه باز مي ش��د، پول آن 6 ماه بعد پرداخت 
مي شد. دامنه وس��يعي از افراد متخصص و غيرمتخصص 
ال سي باز و جنس وارد كردند. از ماتيك و سرخاب و آدامس 
و... تا شلوار جين و ادكلن و... وارد كشور شد. ناگهان در سال 
73، سررسيد اين يوزانس ها رسيد. يوزانس هايي كه توسط 
بانك مركزي تضمين شده بود و دولت ايران بايد آن را پرداخت 
مي كرد. در اين برهه مجلس وقت وارد عمل شد و تالش كرد 
تا موضوع را بررس��ي كند. سيد محمدحسين عادلي در آن 
برهه رييس كل بانك مركزي بود و توس��ط مجلس احضار 
شد تا مش��خص كند چقدر ثبت سفارش شده و از اين ثبت 
سفارش ها چقدر قانوني بوده است. ثبت سفارش مقرراتي است 
كه براي بهبود شاخص هاي تجاري كشور ها درنظر گرفته شده 
است. كنوانسيون سازمان ملل در دهه 50 ميالدي ساختاري 
براي تجارت س��اده تر ش��ركت ها تعيين كرد ك��ه با عنوان 
ثبت سفارش شناخته مي شود و از طريق اتاق هاي بازرگاني 
اجرا مي شود. در واقع همه ريسك هاي معامالت بين المللي 
را به حداقل مي رساند. هر ارزي كه قرار است از كشور خارج 
شود بايد ثبت سفارش شود. وقتي عادلي نتوانست پاسخ هاي 
قانع كننده اي براي وضعيت معامالت خارجي كشور ارايه كنداز 

چرخه مديريتي بانك مركزي خارج شد.
   از اينجاست كه پاي سيد محسن نوربخش به اقتصاد 
كش�ور و بانك مركزي باز مي شود. در واقع نوربخش 
براي س�اماندهي اين وضعيت آش�فته به كار گرفته 
شدند و حدود يك دهه سكان هدايت بانك مركزي 

را در دست گرفتند؟
آقاي نوربخش به عنوان رييس بانك مركزي وارد بانك مركزي 
ش��دند و بعد از به دست گرفتن سكان هدايت ساختار مالي 
كشور راه افتاد در بانك هاي مختلف دنيا، بدهي هاي ايران را 
ساماندهي كرد. من يك خاطره از آن برهه در ذهن دارم كه 
تصويري از آن دوران ارايه مي كند. وقتي يكي از فروشندگان 
خارجي لكوموتيو و ساير اقالم به ايران براي ساماندهي طلبش 
و اخذ تضامين الزم در زمان عادلي وارد ايران شده بود، وقتي 
پاي ميز مذاكرات نشسته بود از عادلي )رييس كل وقت بانك 
مركزي( خواسته بود كه برود حاج محسن رفيق دوست را صدا 
كرده تا برگه تضامين را امضا كند. يعني امضاي رفيق دوست در 
معامالت بين المللي از امضاي رييس كل بانك مركزي ايران 

معتبرتر بود. كساني كه با نوربخش از نزديك كار مي كردند، 
يكي الهياري بود كه معاون بين الملل مرحوم نوربخش بود و 
همچنين احمد عزيزي كه توانستند بدهي هاي خارجي ايران 
را ساماندهي كنند. در اين مقطع نيز تك نرخي ارز به عنوان 

سياست اصلي اعالم شد. 
   آي�ا تصميماتي ك�ه در اين دوران گرفته مي ش�د، 
خاس�تگاه علمي و آكادميك هم داش�تند؟ ارتباط 
مسووالن اقتصادي با دانشگاه هاي اقتصادي چه بود؟

اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي در اين برهه ارتباط نزديكي 
با بانك مركزي داشتند. دكتر نوربخش، دكتر نمازي، دكتر 
ش��رافت و گروهي كه در اين دانش��گاه بودند مانند برادران 
عرب مازار )عباس و علي اكب��ر(، مرتضي قره باغيان، ضمن 
اينكه مرتضي محمدخان هم وزير اقتصاد بود. مجموعه اين 
افراد سياست تك نرخي ارز و شناور را پياده سازي كردند. دالر 
شناور 175تومان و دالر صادراتي 300 تومان و هر نوع قيمت 
ديگري نيز در بازار ارز كش��ور هم ممنوع اعالم شد. مطابق 
اين نقشه راه هم اعالم ش��د كه هر واردكننده اي كه ارز دارد 
بايد از طري��ق واريزنامه ارزي، ارز خود را از طريق بورس ارايه 
كند. اين روند از 170 تومان آغاز شد و به مرور به 700 تومان 
رسيد. اين روند در نهايت نرخ دالر را در سال 80 خورشيدي 

به 800 تومان رساند. 
   اگر قرار باشد يك دوره خاص را نام ببريد كه در آن 
وضعيت ارزي كشور در شرايط مطلوبي قرار داشته، 

كدام دوره را نام مي بريد؟
اگر به صورت تحليلي و اصولي موضوع را بررسي كنيد، تنها 
دوره اي كه سامان نسبي در بازار ارز كشور وجود داشته، حد 
فاصل سال هاي 72 تا 74 بوده است. قبل از سال 72، دولت 
هر زمان كه كس��ري بودجه داشت، دالرهاي خود را مثال به 
جاي 7 تومان )70ريال( قيمت مصوب به قيمت 42 تومان 
)420ريال( مي فروخ��ت. يا به جاي ف��روش 42 توماني با 
قيمت 80 تومان به فروش مي رساند و از اين طريق نيازهايش 
را برطرف مي كرد. كل تاسيسات سد سازي و نيروگاه سازي 
ايران با دالر 80 تومان توسط ساتپا )شركت وارداتي وزارت 
نيرو( خريداري شد. بعد از س��ال 74 نيز همين روند حاكم 
ب��ود و دولت ها از طريق بازي با ن��رخ ارز، نيازهاي بودجه اي 
خود را تامين مي كردند. به گونه اي كه اساس��ا در سال 78 تا 
80 خورشيدي، دولت به  طور رسمي دالرهايش را دراختيار 
يك شركت خصولتي در دوبي قرار مي داد. شركت خصولتي 
ياد شده، بابت هر دالر 670 تومان به بانك مركزي پرداخت 
مي كرد و حدود 200 تومان هم سود شركت خصولتي بود. 
پس اي��ن روش كه از طريق تفاوت نرخ ارز، كس��ري بودجه 
جبران شود، الگويي بود كه در تمام دولت ها پيگيري مي شد. 
به عبارتي روساي بانك مركزي هيچ كدام نتوانستند وظيفه 

خود درخصوص صيانت از ارزش پول ملي را انجام دهند. 
   وقت�ي همه از ي�ك الگو اس�تفاده مي كردند، پس 
تفاوت هاي�ي كه درخصوص عملكرد روس�اي بانك 
مرك�زي در برهه ه�اي مختلف وجود دارد ناش�ي از 

چيست؟
روس��اي بانك مركزي موفق تر بودند كه توانستند سرعت 
كاهش ارزش پول را بگيرند. از اين نظر قاسمي )رييس كل 
بانك مركزي تا سال 68( عملكرد خوبي داشت و مي توان از 
او تقدير كرد. محسن نوربخش خدا بيامرز هم اساسا مامور 

فروش ارز بود. 
   شما يك حسابرس حرفه اي هستيد، فكر مي كنيد 
چه عاملي باعث شد برنامه هاي اصالحي براي تقويت 

ارزش پول ملي به سرانجام مورد نظر نرسد؟
كساني كه باعث شدند سياست هاي اصالحي )مثال سياست 
دالر 175 توماني( اتفاق نيفتد، مديران دولتي بودند. من در 
آن برهه حسابرس مپنا و... بودم. اين شركت ها وقتي نياز ارزي 
داشتند، بنياد مستضعفان ارز هاي خود را در دوبي مي فروخت. 
آقاي صفايي فراهاني رييس هيات مديره مپنا بود؛ هر شخصي 
را كه در خيابان ارز مي فروخت، به اوين منتقل مي كردند و از 
اين ارزها براي واردات مورد نياز مپنا استفاده مي شد. بنابراين 
اين روش هاي غلط مديران دولتي در نوسانات بازار ارز اثرگذار 
بود. در آن برهه وقتي بعد از 2سال كه من را بركنار كرده بودند 
از من درخواست شد كه براي حسابرسي برگردم، اعالم كردم 
با اين افراد و اين روش هاي اشتباه حاضر به همكاري نيستم. 

   بع�د از دوران مرحوم نوربخ�ش، بانك مركزي چه 
سرنوشتي پيدا كرد؟

بعد از اين برهه به دوران عجيب سال هاي 84 تا 88 و دوران 
پس از آن مي رس��يم. بعد از نوربخش كه تا سال 82 در بانك 
مركزي بود؛ ابراهيم شيباني سكان هدايت بانك مركزي را 
به دس��ت گرفت كه معاون نوربخش بود و اهالي رسانه او را 
خزانه دار شاعر خطاب مي كردند. البته شيباني از درون سيستم 
روي كار آمده بود. نوربخش به هر حال براي خودش هنري 
داشت و تالش مي كرد براساس روش هاي منطقي كار كند، 
ولي افراد بعد از نوربخش اين هنرها را هم نداشتند. شيباني از 
82 تا 86 روي كار بود تا اينكه در سال 86 طهماسب مظاهري 

روي كار آمد.
   فك�ر مي كنم ب�ه يكي از حس�اس ترين برهه هاي 
تاريخي مديريت در بانك مركزي و ساختارهاي پولي 

و مالي كشور مي رسيم. بس�ياري معتقدند به دليل 
رويكردي كه دولت وقت در پيش گرفته بود و مجموعه 
مسائل به ش�خص احمدي نژاد ختم مي شد، در اين 
دوران بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي تخصصي و 
استقالل اين نهاد مالي دچار آسيب شد. اين تفسير 

را قبول داريد؟
شهرتي كه آقاي طهماسب مظاهري به دست آورد اين بود 
كه مانند بولدوزر بدنه نظارتي بانك مركزي را از بين برد. از اين 
دوران ديگر بانك مركزي كه يك مركز تخصصي مديريتي در 
حوزه پولي و مالي بود، نتوانست جريان سيال تربيت مديران 
را دنبال كند. يكي ديگر از بدعت هايي كه از زمان نوربخش 
پايه گذاري شد و در زمان شيباني و مظاهري هم دنبال شد 
اين بود كه اعالم شد، روساي بانك هاي خصوصي حتما بايد 
سابقه مديريت در بانك هاي دولتي داشته باشند. اين در حالي 
بود كه مديران بانك هاي دولتي عملكرد خوبي در دهه هاي 
60 و 70 نداشتند و اگر هنري داشتند بانك هاي دولتي ايران 
به اين وضع نمي افتادند. در كنار اين موضوع اعالم شد كه هر 
شخصي كه عضو هيات پذيرش بورس يا شوراي بورس است 
به او مجوز تاسيس كارگزاري نيز داده مي شود. اولين كارگزاري 
سال80 راه افتاد و خاطرم هست در آن سال ها يكي از آقاياني 
كه در هيات پذيرش بود، 50درصد سهم خود را 240 ميليون 
فروخت و همين طور قيمت اين كارگزاري ها افزايش پيدا كرد 

تا به امروز كه قيمت آن نجومي شده است.
   درخص�وص صرافي ها ه�م در اين اي�ام رانت هاي 

فراواني ايجاد شد؟
دقيقا؛ شما بررسي كنيد، بيش از 200 و اندي مجوز تاسيس 
صرافي از سال 84 صادر شده است. ببينيد چند نفر از اين افراد 
سابقه صرافي داشتند و چند نفر رفقاي دوستان مدير اقتصادي 
كشور بودند. با 500 ميليون تومان سرمايه مجوز صرافي هايي 
صادر شد كه صدها ميليارد تومان ارزش داشتند. االن قيمت 
مجوز صرافي و كارگزاري به اندازه اي نجومي شده است كه 
تصور آن براي مردم عادي ممكن نيست. نتيجه اين وضعيت 
آشفته مالي و پولي شد، مفاسد گسترده اي چند ميليارد دالري 
كه حدفاصل سال هاي 84 تا 92 در فضاي اقتصادي كشور بروز 

كرد. اين موضوع باعث شد تا كارمندان بانك كه در همه جاي 
دنيا تا  5 سال بعد از بازنشستگي حق حضور در هيات مديره 

شركتي را ندارند، قبل از بازنشستگي رييس بانك مي شدند.
  عملكرد دولت روحاني را درخصوص شفافيت هاي 

پولي، مالي و بانك ها چطور ارزيابي مي كنيد؟
روحاني نخس��تين رييس جمهوري بود كه شفافيت را در 
فعاليت هاي بانك ها ايجاد كرد، پاي آن هم ايستاد و هزينه هاي 
آن را هم پرداخت. درخصوص بانك ها، دولت روحاني اعالم 
كرد كه بايد مشخص كنند با پول سپرده مردم چه كرده اند؟ 
چ��ون بانك ها با پ��ول س��پرده هاي مردم اداره مي ش��وند. 
سپرده هاي عمومي ده ها برابر سرمايه بانك هاست. روحاني 
م��اده 26 و 27 قانون پولي و بانك��ي را اجرايي كرد. ماده 26 
مصوب سال 51 مي گويد كه اصول حسابداري را بايد بانك 
مركزي مش��خص كند و ماده 27 ه��م درخصوص گزارش 
تراز س��ود و زيان بانك ها را بايد بانك مركزي بدهد. يعني آز 
آنجا كه بعد از انقالب اصول حسابرسي شده بود، استاندارد 
حس��ابداري و تدوين آن نيز به سازمان حسابرسي )كه يك 
نهاد دولتي بود( محول شده بود، براي تغيير اين روند معيوب، 
جنگي در سال 94 ميان سازمان حسابرسي با بانك مركزي 
به راه افتاد، چراكه سازمان حسابرسي اجازه نمي داد كه بانك 
مركزي به صورت هاي مالي شفاف بانك ها، دسترسي داشته 
باشد و متوجه شود كه آيا دست بانك در جيب مردم و سپرده ها 
است يا در جيب دولت؟ يعني وقتي مثال بانك كشاورزي كه 
ضرر مي داد، بايد سود سپرده حداقلي را به مردم مي پرداخت، 
وقتي سود بانك به دليل مديريت ضعيف به 2درصد مي رسيد، 
ديگر قادر نبود، 12 يا 14درصد سود به صاحبان سپرده بدهد. 
بنابراين اول سود سپرده ها را مي داد و بعد زيان بانك 12درصد 
اعالم مي شد. در واقع دست مدير بانك در جيب دولت بود كه از 

بيت المال هزينه بي كفايتي خود را پرداخت مي كرد. 
   دولت روحاني چگونه اي�ن روند زيان بار را متوقف 
س�اخت؟ برخي معتقدند حوادثي كه در س�ال 96 و 
98 عليه دولت و كشور ايجاد شد به اين دليل بود كه 

روحاني مقابل مافياي پولي و بانكي كشور ايستاد؟
سازمان حسابرسي با دولت درافتاد و لشكركشي رسانه اي 
عليه دولت راه افتاد. يك عده اي به ولي اهلل سيف گزارش هاي 

شفاف دادند، آقاي سيف هم به رييس جمهوري منتقل كرد 
و در نهايت روحاني يكي از مهم ترين تصميمات اقتصادي اين 
دهه را براي اصالح وضعيت بانك ها گرفت. سرانجام زماني كه 
كرباس��يان وزير اقتصاد شد در 26 شهريور سال 94 تكليف 
روشن شد و غائله به نفع بانك مركزي ختم شد. استاندارها 
با سازمان حسابرسي و گزارشگري به بانك مركزي محول 
شد. جالب اس��ت وقتي رييس سازمان حسابرسي به دليل 
س��وءمديريت ها كنار رفت، آقاي كرباسيان در يك تصميم 
اشتباه اين فرد را دوباره به عنوان معاون خودش منصوب كرد. 
يعني معلوم نيست كه اين افراد چه ارتباطات پشت پرده اي 

با هم دارند.
   اين فع�ل و انفعاالت در نرخ ارز و ماجراي چاپ پول 

توسط دولت ها چه اثراتي را به جا گذاشت؟
باز هم ب��ه داس��تان تس��عير ارز بازمي گردي��م. زماني كه 
شمس الدين حسيني وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد بود؛ در 
سال هاي ابتدايي دهه 90 تصميم گرفته شد كه نرخ دالر به 
4 هزار تومان برسد. اگر يادتان باشد در سال 91 ناگهان دالر4 
الي 5 هزار تومان شد. دولت وقت اعالم كرد بدهي وام دارد و 
قصد دارد، قسط هاي آنها را بدهند، بنابراين يك نرخ رفاقتي 
براي بانك ها ايجاد شد و بعد هم در مهر 1391 نرخ مبادالتي 
معرفي شد و ارز 4 نرخي شد. مطابق معمول كه هر دولتي كه 
مي رود، قصد دارد دالر را گران كند و بدهي هايش را كمتر كند. 
در آن زمان شمس الدين حسيني به مجلس رفت كه ارز پايه 
هزار توماني را 4 هزار تومان بكنند و از طريق تفاوت تسعير ارز 
كل بدهي دولت به بانك مركزي را پوشش دهند. نمايندگان 
با ليدري احمد توكلي با اين تصميم مخالفت كردند. در نهايت 
احمد توكلي و چند نماينده ديگر، مانع جبران كسري بودجه 
از طريق تسعير دارايي هاي خارجي شدند. يعني در هر برهه اي 

دولت ها قصد انجام يك چنين فرآيند مخربي را دارند.
   بعد به دوران تشكيل دولت تدبير و اميد مي رسيم.

در دولت روحاني بحث برجام پيش آمد و دالر ارزان تر ش��د. 
برخ��ي پيش بيني ها حاكي از رس��يدن دالر به 600 تومان 
بود، اما ناگهان سيف اعالم كرد، كف قيمت دالر بايد 2500 
تومان باشد. با اين حرف نرخ دالر روند كاهشي خود را متوقف 
كرد. وقتي اقتصاد زيرزميني كشور از اقتصاد رسمي قوي تر 
باشد، صاحبان اين اقتصاد زيرزميني روند تصميم سازي هاي 
اقتصادي را كنترل مي كنند. اين افراد هستند كه از كاهش 
قيمت ارز جلوگيري مي كنند، روند معامالت خارجي را كنترل 
مي كنند و اگر دولت يا رييس جمهوري بخواهد اصالحات 
الزكم را صورت دهد با همه ابزارهاي شان جلوي او را مي گيرند.
   در س�ال 99 كه همتي اعالم كرده با چاپ پول روند 
كس�ري بودجه را تامين كردند، چه اتفاقي در بانك 

مركزي رخ داده است؟
در سال 99، آتش بورس مملكت را ناگهان روشن كردند، اما 
چون مقدار سهام محدود بود و تقاضا زياد بود، روند براساس 
پيش بيني ها حركت نكرد، ام��ا از آنجا كه در بورس مافياي 
قدرتمندي وجود دارد، بورس سقوط كرد. در همه جاي دنيا 
فعاليت در بورس مشخص اس��ت، اما اساسا در ايران معلوم 
نيست چه جرياناتي سكان هدايت بورس را به دست گرفته اند. 
وقتي در سال 97 يك سهم 200 تومان بوده در سال 98 شده، 
1800 تومان و در خرداد 18 هزار تومان شده است؛ صاحب 
سهام براي دادن سود به سهامداران بايد قيمت خود را حداقل 
10برابر باال ببرد. اجراي اين معادله، طبيعي است كه اقتصاد 
را دچار نوسان مي كند. دولت هم بزرگ ترين خريدار كاال و 
خدمات در كشور است. در نتيجه تورم افزايش پيدا مي كند و 
وضعيت فعلي بروز مي كند. شرايطي ايجاد مي شود كه همتي 
مي گويد از طريق تس��عير دارايي ها ناچار به جبران كسري 
بودجه شده اند. اما  اي كاش آقاي همتي به سودسازي بانك ها 
هم اشاره مي كردند كه حداقل چند صباحي كه در كار خودش 

مانده است، بدهكار به مردم پست خود را ترك نكند. 
   در پايان درخصوص عملكرد دولت روحاني چه نظري 

داريد؟ آيا دولت را رستگار مي دانيد؟
آقاي روحاني در زمينه شفافيت بانك ها خوب عمل كردند 
اما مديراني كه در بانك مركزي كار كردند، حقيقتا ضعيف 
هس��تند. البته اين ضعف نتيجه اش��تباهاتي است كه طي 
س��ال هاي 84 تا 92 ايجاد شد و همچنان تداوم دارد. من در 
سال 80 براي آقاي خاتمي نامه نوشتم و در سال 92 هم در 
چند مرحله براي روحاني نامه نوشتم. در پاسخ به نامه ام به 
رييس دولت اصالحات، يكي از مديران دولتي در حاشيه نامه ام 
نوشته بود، اين افراد معلوم الحال قصد دارند، دامنه نظارتي 
دولت در حوزه حسابرسي را خدشه دار كند. براي روحاني هم 
در مهر 92 نامه نوشتم، ايشان هم نامه ام را به شخصي كه از او 
شكايت شده، عودت دادند. روندي كه باعث شده فرآيند نقد 
و تحليل به درستي در جامعه شكل نگيرد. عملكرد اقتصادي 
دول��ت را نيز نهايتا بايد مردمي مش��خص كنند كه نتيجه 
تصميمات دولتمردان زندگي آنها را متاثر كرده است. البته 
براي تحليل درست عملكرد دولت بايد اجازه دهيم مدت زماني 
بگذرد؛ دولت جديد روي كار بيايد تا با فاصله گرفتن از عملكرد 
كلي دولت، امكان تحليل درس��ت فراهم شود. ولي در كل، 
ايستادگي روحاني براي اصالح ساختار بانكي كشور قابل تقدير 

است و در حافظه جمعي تاريخ اقتصادي كشور خواهد ماند.
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عباس هشي روند تاريخي چاپ اسكناس براي جبران كسري بودجه را تشريح كرد

سايه روشن هاي چاپ پول در ايران

 فرق اظهارات رييس كل بانك مركزي دولت 
دوازدهم با س�اير روساي بانك مركزي اين 
اس�ت كه همتي صادقانه اص�ل موضوع را 
اطالع رساني كرده اس�ت؛ همين صداقت 
همتي ه�م ما را كش�ته اس�ت. )لطفا عين 
اين عبارت را بنويسيد( اما  اي كاش همتي 
به س�اير موضوعات هم اش�اره مي كرد و از 
دخالت هاي گاه و بيگاه نهادهاي با نفوذ در 

اقتصاد سخن مي گفت. 

برش-1
در سال 99، آتش بورس مملكت را ناگهان 
روش�ن كردن�د، اما چ�ون مقدار س�هام 
محدود بود و تقاضا زياد بود، روند براساس 
پيش بيني ها حركت نكرد، اما از آنجا كه در 
بورس مافياي قدرتمندي وجود دارد، بورس 
س�قوط كرد. در همه جاي دنيا فعاليت در 
بورس مشخص اس�ت، اما اساسا در ايران 
معلوم نيست چه جرياناتي سكان هدايت 

بورس را به دست گرفته اند. 

برش-2



گروه بانك و بيمه |
در بازار ارز روز سه شنبه، قيمت دالر 25 هزار و 30 تومان، 
قيمت يورو 29 هزار و 200 تومان و درهم امارات 6 هزار و 
900 تومان اعالم شده است.با ورود قيمت دالر به كانال 25 
هزار تومان ومعامله 25 هزار و 30 توماني آن و همچنين 
اعالم هر اونس طال به قيمت 1733 دالر، قيمت طال و سكه 
عمال روند با ثباتي را طي مي كند.   قيمت طالي 1۸عيار 
هرگرم يك ميليون و 65 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 10 ميليون و 700 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 600 هزار 
تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 400 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 100 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان و هر مثقال طال  4ميليون 
و 615 هزار تومان ارزش گذاري شده است. از جمله داليل 
اصلي نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي 
جهاني و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير 
خبرهاي سياسي است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي 
رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده است. كاهش قيمت ارز در دو روز 
ابتدايي هفته با مقاومت عده اي از بازاري ها همراه ش��ده و 
همين امر نيز سبب تغيير مسير قيمت ها در بازار ارز شده 
است؛ قيمت دالر كه تا 24 هزار و 600 تومان كاهش يافته 
بود عصر ديروز در بازار آزاد ب��ه 25 هزار و 100 تومان هم 
رسيد. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و 
بازگشت 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 گير قيمت 
ارز وجود ندارد و نهايت��ا دالر در كانال 23-22 هزار تومان 
جا خوش مي كن��د. در صرافي هاي بانك��ي قيمت  دالر و 
يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين 
اساس، قيمت فروش دالر 24 هزار و 465 تومان و قيمت 
خريد دالر از م��ردم 23 هزار و 9۸0 تومان تعيين ش��ده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 2۸ هزار و 552 تومان 
و قيمت خريد يورو نيز 27 هزار و 9۸7 تومان اعالم ش��ده 
است. نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 
آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر گفت: امروز سه شنبه 17 فروردين 1400 با 
توجه به ثبات قيمت اونس و افزايش اندك نرخ ارز در بازار، 
قيمت طال و س��كه بدون تغيير بوده است. محمد كشتي 
آراي با بيان اينكه اونس جهاني 1733 دالر قيمت گذاري 
شده است، افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد، 10 
ميليون و ۸00 هزار تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 
600 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 450 هزار تومان، ربع 
سكه 4 ميليون و 150 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون 
و 350 هزار تومان به فروش مي رسد.هر گرم طالي 1۸ عيار 
يك ميليون و 62 هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون و 
600 هزار تومان فروخته مي شود. قيمت ارز در بازار امروز با 
افزايش اندك روبه رو بوده است. قيمت دالر تا لحظه تنظيم 
خبر 25 هزار تومان و هر يورو 29 هزار 900 تومان فروخته 
شده است محبي نجم آبادي عضو كميسيون برنامه و بودجه 

مجلس معتقد اس��ت چند راه از جمله پيمان هاي پولي، 
استفاده از ارزهاي ديجيتال و تهاتر وجود دارد كه مي توان 
اثر منفي دالر بر اقتصاد ايران را كمرنگ كرد. بهروز محبي 
نجم آبادي در گفت وگو با ايِبنا، در رابطه با راهكارهاي 
كاهش تاثير منفي دالر بر اقتصاد ايران، اظهار كرد: يكي 
از مسائل مهم در اقتصاد ايران كه در رتبه اول قرار دارد 
دالر و قيمت آن است، زيرا اين مورد مي تواند با اقتصاد 
ايران بازي كند كه اين موضوع مورد تاييد كارشناسان 
اقتص��ادي هم ق��رار دارد. نماينده  مردم س��بزوار در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بنابراين متاسفانه 
دالر و اتص��ال آن به ارزش پول ملي يك فاكتور مهم و 
تاثيرگذار است كه مي تواند اقتصاد و پول كشور را در 
دست خود نگه دارد. زماني در كشور دچار گراني قيمت 
ارز مي شويم كه عرضه با تقاضا با هم فاصله پيدا مي كند. 
يعني هر چه تقاضاي دالر بيشتر باشد، دالر كمياب تر 
مي شود و قيمت آن افزايش پيدا مي كند كه اين خود اثر 
منفي بر اقتصاد دارد.حال سوال اين است كه چطور بايد 
نقش دالر را در اقتصاد كم كرد؟ يكي از اين راهكارها اين 
است كه توليد داخل را گسترش دهيم، مثال بايد كشور 
در نهاده هاي دامي خودكفا شود تا شاهد خروج ارز براي 
اين كاالي استراتژيك نباشيم.براي آنكه بتوانيم دالر را 
از اقتصاد جدا كنيم بايد به سمت پيمان هاي دوجانبه 
پولي با كشورهاي مختلف برويم. يعني تهيه پول ملي 
چين براي ايران راحت تر از دالر امريكاست كه حتما 
بايد به آن سمت رفت.نكته بعدي اين است كه استفاده 
از بحث تهاتر در صادرات اس��ت، يعني اگر بتوانيم با 
كشورهاي مختلف بر اساس توليدات داخلي واردات 
و صادرات را براس��اس تهاتر تنظيم كنيم مي توانيم 
قسمتي از مشكالت كشور را حل كنيم. موضوع بعدي 
كه مي تواند دالر را از اقتصاد كش��ور حذف كند بحث 
ارزهاي ديجيتال است كه اگر به آن ورود شود مي توانيم 
از طريق ارز ديجيتال قسمتي از كارها را انجام دهيم. 
باي��د اقدامات متعددي صورت بگي��رد تا اين موجود 
مزاحمي به نام دالر از اقتصاد كش��ور خارج شود، زيرا 
اين مورد ابزاري در دستان اياالت متحده امريكا شده 

است تا ايران را تحت فشار قرار دهد.

    همترازي سرمايه بازار ارزهاي رمزنگاري 
شده با شركت اپل

سرمايه بازار ارزهاي رمزنگاري شده در حال حاضر و 
پس از كسب ركورد دو تريليون دالر، تقريبًا به اندازه 
ش��ركت اپل ارزش دارد. به گزارش راشاتودي، براي 
اولين بار در تاريخ سرمايه بازارهمه ارزهاي رمزپايه از 
دو تريليون دالر فراتر رفته است كه با رشد چشمگير 
بيت كوين و ساير سكه ها تقويت شده است. داده هاي 
وب سايت كوين گكو نشان مي دهد كه عصر دوشنبه 
ارزش تم��ام ارزهاي رمزپايه از م��رز دو تريليون دالر 
فراتر رفت و پس از آن نيز به روند صعودي خود ادامه 
داده است. صبح روز سه شنبه، پيش از آنكه به سطح 
فعلي يعني 2.020 تريليون دالر برسد، سرمايه بازار 
ارز رمزنگاري شده به باالترين قيمت 2.039 تريليون 
دالر رسيد. اين بدان معناست كه اكنون تمام ارزهاي 
رمزنگاري شده موجود در بازار تقريبًا به اندازه شركت 
اپل، دومين شركت بزرگ جهان يا مجموع شركت هاي 
گوگل و تسال، ارزشمند هستند. كمتر از سه ماه طول 
كشيده تا بازار ارزرمزنگاري شده بيش از يك تريليون 
دالر س��ود كس��ب كند. ارزش بازار كل تمام ارزهاي 
رمزنگاري شده براي اولين بار در ژانويه به 1 تريليون 
دالر رسيده بود. اين ركورد جديد از سود باالي ارزهاي 
ديجيتال اصلي مانند بيت كوين حاصل ش��ده است. 
س��رمايه بازار بيت كوين از اواخر ماه مارس به زير يك 
تريليون دالر كاهش پيدا نكرده است و در حال حاضر 
در حدود 1.1 تريليون دالر است. قيمت بزرگ ترين ارز 
رمزنگاري شده جهان در سال جاري بيش از دو برابر شد 
و اخيراً در كوين دسك به باالترين سطح 61556.59 
دالر رسيد. در حال حاضر با قيمت حدود 5۸۸00 دالر 
معامله مي شود. بامداد سه شنبه، دومين ارز مجازي، 
اتريوم، به باالترين قيمت 2151.25 دالررسيد. طبق 
داده هاي كوين دسك، از صبح 5 درصد رشد داشت و 
كماكان معامله مي شود. عالوه برافزايش سرمايه گذاران 
خرد، طي چند ماه گذش��ته گلدمن ساكس و دويچه 
بانك و همچنين تامين كنندگان اصلي پرداخت هم به 

اين بازار روي آورده اند.

    قيمت جهاني طال افزايش يافت
با كاهش دالر و سود خزانه داري امريكا، قيمت طال افزايش 
يافت.به گزارش رويترز، روز سه شنبه قيمت طال افزايش 
يافت، با اينكه دالر پايين تر، ش��مش را ب��راي خريداران 
خارج از اياالت متحده ارزان ت��ر و جذاب تر كرد و كاهش 
سود خزانه داري اياالت متحده هم از آن بيشتر پشتيباني 
كرد. طالي اس��پات با 0.3 درصد افزاي��ش به 1733.31 
دالر در هر اونس رس��يد. معامالت آتي طال با 0.4 درصد 
افزايش به 1735.10 دالر در هر اونس رسيد. دالر در برابر 
ساير ارزها تقريبًا به پايين ترين حد دو هفته سقوط كرد، 
در حالي كه سود خزانه داري امريكا نيز كاهش داشت در 
حالي كه سرمايه گذاران فروش اخير اوراق قرضه دولتي را 
متوقف كردند. سود خزانه داري كمتر به معناي هزينه كمتر 
براي نگهداري شمش است كه بازگشتي ندارد.اما، داده ها 
نشان مي دهد كه فعاليت صنعت خدمات اياالت متحده 
در ماه مارس با ركورد بااليي افزايش داش��ته و به جذابيت 
طال رس��يده اس��ت. اين داده ها پس از ثب��ت ركوردهاي 
شاخص هاي اس اند پي 500 و داوجونز، با درخشش اين 
فلز زرد، س��هام هاي آسيايي را در مسير صعودي قرار داد. 
روز دوشنبه جانت يلن گفت كه با كش��ورهاي G20 در 
تالش اس��ت تا در مورد حداقل نرخ ماليات شركت هاي 
بزرگ به توافق برسد. روز دوشنبه جو بايدن، رييس جمهور 
اياالت متح��ده، از پيش��نهاد خود ب��راي افزايش ماليات 
شركت ها جهت كمك به پرداخت هزينه هاي زيرساختي 
خود دفاع كرد و گفت كه او نگران آس��يب اين افزايش به 
اقتصاد نيست. روز دوشنبه لورتا مستر، رييس بانك رزرو 
فدرال كليولند، گفت: فدرال رزرو بايد به سياس��ت پولي 
خود پايبند باشد تا به رشد بيشتر كمك كند. نقره با 0.3 
درصدافزايش به 24.96 دالر رسيد، در حالي كه هر اونس 
پاالديوم با 0.3 درصد كاهش به 2657.66 دالر رسيد. هر 
اونس پالتين با 0.1 درصد افزايش به 1209.76 دالر رسيد.

    ژاپن صدور ارز ديجيتال ملي را آغاز كرد
بانك مركزي ژاپن )BOJ( آزمايش بررسي امكان صدور 
ارز ديجيتال خود را آغاز كرده است. به گزارش راشاتودي، 
روز دوشنبه بانك مركزي ژاپن )BOJ( گفت كه آزمايش 
را براي بررس��ي امكان صدور ارز ديجيتال خود آغاز كرده 
كه پيش بيني مي ش��ود ت��ا به بانك ه��اي مركزي ديگر 
جهان در بررسي گزينه ها در بخش ديجيتال ملحق شود.  
مرحل��ه اول آزمايش ها تا مارس 2022 انجام مي ش��ود و 
روي امكان س��نجي صدور، توزيع و بازخريد ارز ديجيتال 
بانك مركزي )CBDC( متمركز اس��ت. در مرحله دوم 
كه عملكردهاي دقيق تري از جمله تعيين محدوديت در 
مقدار ارز ديجيتال بانك مركزي براي هر نهاد را بررس��ي 
مي كند. برنامه بانك مركزي براي شروع آزمايش نحوه كار 
با ارز ديجيتال خود در ماه اكتبر اعالم شد. شينيچي اوچيدا 
مدير اجرايي، ماه گذشته گفت كه در صورت لزوم، اين بانك 
طرح آزمايشي را كه شامل تامين كنندگان خدمات پرداخت 
و كاربران نهايي است، راه اندازي خواهد كرد. اعالميه بانك 
مركزي ژاپن در حالي است كه بانك هاي مركزي جهاني 
با ابتكار عمل براي توس��عه ارزهاي ديجيتال خود پيش 
مي روند. آنها به دنبال مدرن كردن سيس��تم هاي مالي و 
جلوگيري از تهديد ارزهاي رمزنگاري ش��ده و همچنين 

تسريع در پرداخت هاي داخلي و بين المللي هستند.
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كارگروه پشتيباني و رفع موانع 
از توليد در بانك مركزي

در راستاي تحقق شعار سال و با هدف پشتيباني و زدودن 
موانع از توليد به دستور دكتر عبدالناصر همتي كارگروه 
اختصاصي پشتيباني و رفع موانع توليد در بانك مركزي 
تش��كيل ش��د.در اجراي منويات مقام معظم رهبري 
مدظله العالي، تحقق شعار سال و به منظور پشتيباني 
از توليد و رف��ع موانع، در بانك مرك��زي كارگروهي با 
محوريت قائم مقام و با حض��ور اعضاي هيئت عامل و 
معاونان بانك ايجاد شد. مقرر شده است در اين كارگروه 
درباره راهكارهاي حمايت از توليد و چگونگي رفع موانع 

در حوزه بانكي بررسي و تصميم گيري شود.

6250 ميليارد تومان تامين نقدينگي 
با نرخ 19.8 درصد

بانك مركزي با تزريق 62.5 هزار ميليارد ريال نقدينگي 
در قالب توافق بازخريد با سررس��يد 14 روزه با حداقل 
نرخ 19.۸0 درصد به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه 
روز ش��نبه 14 فروردين م��اه 1400 مبني بر برگزاري 
حراج خريد م��دت دار اوراق بدهي دولتي در عمليات 
بازار باز، هشت بانك و موسسه اعتباري در مهلت تعيين 
شده سفارش فروش اوراق بدهي دولتي در قالب توافق 
بازخريد )ريپ��و( را در مجموع ب��ه ارزش 121.6 هزار 
ميليارد ريال از طريق س��امانه بازار بين بانكي به بانك 
مركزي ارسال كردند.با توجه به پيش بيني بانك مركزي 
از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع پولي بانك 
مرك��زي در اين هفته تزريق نقدينگي ب��ود. از اين رو، 
بانك مركزي با تزريق 62.5 هزار ميليارد ريال نقدينگي 
در قالب توافق بازخريد با سررس��يد 14 روزه با حداقل 
نرخ 19.۸0 درصد به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. 
معامالت مربوط به اين عمليات توسط كارگزاري بانك 
مركزي در روز دو ش��نبه 16 فروردين ماه انجام شد. به 
عالوه، از ابتداي سال جاري تا كنون بانك ها و موسسات 
اعتباري در چهارده نوبت از اعتبارگيري قاعده مند در 
مجموع به ارزش 412.6 هزار ميليارد ريال اس��تفاده 
كردند. بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مش��روط به 
در اختيار داش��تن اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق 
بازخريد با نرخ س��ود سقف داالن )22 درصد( استفاده 
كنند. همچنين از ابتداي سال جاري تاكنون 39۸.0 
ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي متعلق به بانك مركزي 
توسط كارگزاري اين بانك در بازار ثانويه فروخته شد. 
شايان ذكر اس��ت بانك مركزي در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد ني��از بازار بين بانك��ي ريالي، عمليات 
بازار باز را به صورت هفتگ��ي اجرا مي كند. موضع اين 
بانك )خريد يا فروش قطعي يا اعتب��اري اوراق بدهي 
دولتي( بر اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار 
بين بانكي و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي 
حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار 
بين بانكي اعالم مي شود. متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نس��بت به 
ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه 

بازار بين بانكي اقدام كنند.

هدايت منابع بانكي
به سمت بنگاه هاي ُخرد

محمدجليلي كارشناس امور اقتصادي با اشاره به اينكه 
تامين مالي عالوه بر بنگاه هاي بزرگ، به سمت واحدهاي 
متوسط و ُخرد نيز بايد برود، افزود: بانك مركزي نقش 
مهمي در تحقق شعار س��ال دارد. وي درباره راه هاي 
تحقق اهداف مهمي مانند كنترل تورم، تقويت ارزش 
ريال، مديريت بازار، كنترل نوس��انات و هدايت منابع 
به توليد و شفافيت به خبرنگار ايِبنا گفت: موارد مورد 
اشاره آقاي همتي بسيار گسترده است و تنها در حوزه 
توليد مي توان بر اين نكته اشاره داشت كه نقش بانك 
مركزي بسيار مهم است.اشكاالت جدي به نظام تامين 
مالي وارد است، به اين معنا چنانچه درصدد باشيم تا به 
اهداف مورد نظر كشور دست پيدا كنيم، توليد بايد به 
سمت و سوي درست خود هدايت شود زيرا در اين حالت 
مباحثي مانند اش��تغال و تورم تا حدودي حل خواهد 
ش��د، حتي نرخ ارز هم به كنترل در مي آيد و بسياري 
از جريانات پوش��ش داده مي شود. اين كارشناس امور 
اقتصادي ضمن اشاره به مشكل توليد در كشور اظهار 
داشت: مانع و اشكال اساسي كه با شعار سال هم يعني 
بحث پشتيباني ها و مانع زدايي ها تطبيق دارد، مساله 
نظام تامين مالي است كه در حيطه وظايف مشخصا 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد قرار دارد. جليلي در ادامه 
تصريح كرد: متاسفانه پايه گذاري نظام مالي كشور براي 
بنگاه هاي بزرگ صورت گرفته است. به اين معنا، عموما 
بنگاه هاي بزرگ منابع اصلي كشور چه در حوزه بانكي و 
چه بازار سرمايه را به سمت خود جذب مي كنند، البته 
اين گروه در اقتصاد طبيعتا نقش مهمي بر عهده دارند و 
بي تاثير نيستند، اما چنانچه بخشي از توليد كه توانايي 
ايجاد اشتغال به معناي وسيع خود را دارد و تاثيرگذاري 
به س��مت خانوارها با ايجاد كسب و كارهاي كوچك و 
متوسط را شاهد بود، مورد نظر قرار نمي گيرد. در حالي 
كه آنان زمينه موفقيت بيشتري در كشور را مي توانند 
نصيب خود سازند، اما نظام تامين مالي اين قسمت را يا 
اصال پوشش نمي دهد يا به درصد ناچيزي توجه مي كند. 
وي در اين خصوص افزود: وقتي سران 20 كشور صنعتي 
دنيا به دور هم جمع مي شوند، يكي از دستور كارهاي آنها 
تامين مالي فراگير است. به اين معنا كه منابع مالي فقط 
سمت بنگاه هاي بزرگ سوق پيدا نكند و در بنگاه هاي 
كوچك، متوس��ط و حتي كس��ب و كارهاي ُخرد هم 
هزينه شود زيرا در صورتي كه بحث فوق محقق شود، 
زيرساختي است كه با توسعه آن نه تنها بخش مهمي 
از بيكاري برطرف خواهد شد، بلكه بر ديگر متغيرهاي 

اقتصادي مانند تورم هم تاثير خواهد داشت.

اثر دالر بر اقتصاد ايران بايد خنثي شود

طالي جهاني به 1733 دالر رسيد

ثبات در بازار ارز و طال 

سازنده
ايران برنامه  هسته اي خود را گس��ترش داد و دارد به 
نحوي به سطوح دردسرساز اورانيوم غني سازي شده 
و سانتريفيوژهاي پيشرفته مي رسد و محدوديت هاي 
دردسرس��ازي بر نظارت و راس��تي آزمايي كه توافق 
هسته اي فراهم كرده بود، اعمال مي كند. پس ما نتيجه 
فشار حداكثري را ديده ايم. ]فشار حداكثري[ شكست 
خورده است.رابرت مالي ضمن خودداري از اظهارنظر 
درخصوص درگيري نظامي ايران و امريكا در صورت 
عدم تغيير در برنامه هس��ته اي ايران گفت: من تنها 
مي گويم كه اياالت متحده و دولت بايدن متعهد است 
كه اطمينان حاصل كند ايران هرگز به سالح هسته اي 
دست نمي يابد. ما باور داريم كه بهترين راه براي رسيدن 
به اين هدف از طريف ديپلماسي است. اين مقام ارشد 
امريكايي در خصوص تاثير بازگشت مجدد امريكا به 
توافق هسته اي روي زندگي عامه مردم، گفت: اين در 
منافع امريكا و مردم امريكا نيست كه تنش در خاورميانه 
به دليل گسترش برنامه هسته اي ايران، افزايش پيدا 
كند. پس طبق ارزيابي ما بازگشت به توافق بسيار در 
راستاي منافع امريكا و ش��هروندانش است. اينگونه، 
رييس جمهور و تيم��ش مي توانند بر روي مس��ائل 
حائز اهميت براي سالمت مردم امريكا تمركز كنند. 
همچنين بازگشت به تفاهمي كه به درستي كار مي كرد 
مي تواند سكويي براي دستيابي به چيزي قوي تر در 
راستاي منافع مان باشد. وي در خصوص دستيابي به 
توافقي ديگر با ايران گفت: ما اول از همه مي توانيم به 
دنبال توافقي بلندتر باشيم. با اينكه همين توافق بسيار 
طول مي كشد و بعضي از مفادش تا ابد باقي خواهند 
ماند، باز با اين حال بهتر است كه ببينيم مي توانيم در 
ادامه به توافقي برسيم كه اين بازه هاي زماني را افزايش 
دهد يا نه. ما نگراني هايي درخصوص برنامه موشك هاي 
بالس��تيك ايران و فعاليت هاي اين كشور در منطقه 
داريم. ما مي خواهيم درباره تمامي اينها صحبت كنيم 
ولي بهتر خواهد بود كه ما درباره اينها پس از آن صحبت 
كنيم كه توانسته باشيم مساله هسته اي كنوني را كنار 
بگذاريم و روز به روز نگران اين نباشيم كه اعالميه هاي 

بعدي ايران چه خواهند بود. وي همچنين تاكيد كرد كه 
حصول توافق با ايران پيش از انتخابات رياست جمهوري 
در ماه ژوئن )انتخابات آتي رياست جمهوري در ايران( 
ضروري نخواهد بود. مالي در اين باره اظهار كرد: ما با 
هر آنكه در ايران در قدرت باشد، به گفت وگو خواهيم 
پرداخت. اگر بتوانيم پيش از انتخابات به تفاهم برسيم، 
خوب اس��ت. اگر هم نتوانس��تيم كه با هركس كه در 
تهران به دفت��ر مي آيد كارمان را ادام��ه خواهيم داد. 
ما نمي توانيم واقعيت انتخاب��ات را ناديده بگيريم اما 
نمي توانيم بگذاريم كه ]اين انتخابات[ روي س��رعت 

پيشبرد مسائل تاثير بگذارد.

   اتحاد اعضا براي رفع تحريم ها
در ش��رايطي كه ايران اعالم كرده تا زمان برداشته شدن 
تحريم ها ايران اقدامي در راس��تاي بازگشت به تعهدات 
برجامي اش نخواهد داشت، رييس كميسيون مشترك 
برجام نشس��ت روز گذشته را مفيد خواند و گفت: اتحاد و 

همت براي يك روند مش��ترك ديپلماتيك با تشكيل دو 
گروه تخصصي در زمينه اجراي تعهدات هس��ته اي و لغو 
تحريم ها وجود دارد. انريكه مورا در توئيتي افزود: به عنوان 
هماهنگ كننده، تماس هاي جداگانه اي را در وين با تمام 
طرف هاي مربوطه از جمله اياالت متحده تشديد خواهم 
كرد. از س��وي ديگر پيش��تر ميخاييل اوليانوف، نماينده 
روسيه نزد سازمان هاي بين المللي در وين نتيجه نشست 
ام��روز را موفقيت آميز خواند و اعالم ك��رد كه دو گروه در 
سطح كارشناسي پيرامون رفع تحريم ها و مسائل هسته اي 
موظف شدند تا گام هاي الزم از سوي تهران و واشنگتن را 
در خصوص اجراي كامل برجام شناسايي كنند.وي افزود كه 
كار رايزني  بين گروه هاي تخصصي آغاز شده است.ديپلمات 
ارشد روسيه خاطرنشان كرد: احياي برجام بالفاصله محقق 
نخواهد شد و كمي زمانبر است. اينكه چقدر طول مي كشد 
مشخص نيست. وي افزود: مهم ترين دستاورد نشست امروز 
كميسيون مشترك اين است كه اقدامات عملي در راستاي 

درست يابي به اين هدف آغاز شده است.

   ريشه اصلي بحران هس�ته اي ايران، خرج 
امريكا از برجام است

از س��وي ديگ��ر س��خنگوي وزارت خارج��ه چين 
خواستار بازگشت »بدون شرط« واشنگتن به توافق 
هسته اي با ايران شد. ژائو ليجيان، سخنگوي وزارت 
خارج��ه چين ديروز در كنفران��س خبري هفتگي 
خود با اشاره به نشست كميسيون مشترك برجام 
در وين گفت: وضعيت هسته اي ايران هم اكنون در 
شرايط بحراني قرار دارد. چين از نشست كميسيون 
مش��ترك كه در آن مس��اله رفع تحريم ها از سوي 
ط��رف امريكايي و پايبندي از س��وي طرف ايراني 
مطرح خواهد شد، حمايت مي كند. ما همچنين از 
كميسيون مش��ترك براي تعامل با امريكا به شيوه 
مناس��ب حمايت مي كنيم و اميدواريم كه طرفين 
بتوانن��د به اجماعي در خص��وص بازگردان هر چه 
زودتر ايران و امريكا به توافق برسند. وي ادامه داد: 
من مي خواهم تاكيد كنم كه امريكا به  طور يك جانبه 
از برجام خارج شد و اجماع تمامي طرفين را تضعيف 
كرد. اين ريش��ه اصلي بحران هسته اي ايران است. 
اياالت متحده بايد بدون ش��رط به توافق بازگردد و 
تمامي تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران را بردارد. 
ما اميدواريم كه طرفين مربوطه بتوانند درست را از 
غلط تشخيص دهند و از امريكا بخواهند تا اقداماتي 
ملموس براي برداشتن تحريم ها اتخاذ كند و هر چه 
زودتر اجراي كامل توافق هسته اي را از سر بگيرد. 
س��خنگوي وزارت خارجه چي��ن همچنين اظهار 
كرد: چين نقش س��ازنده اي در مس��اله هس��ته اي 
ايران داش��ته است. ما متعهديم كه توافق هسته اي 
را هرچه زودتر به مسير درست بازگردانيم و قاطعانه 
از منافع و حقوق مشروع آن حفاظت خواهيم كرد.

با عبور از اين اظهارنظرها طرفين چشم به دور بعدي 
مذاكرات در روز جمعه دوخته اند تا پس از گفت وگوها و 
تبادل نظر طرفين در نهايت مشخص شود آيا برجام در 
مسير درست خود قرار خواهد گرفت يا اينكه اتمسفر 

مذاكراتي سمت و سوي ديگري پيدا خواهد كرد؟

رييس كل بيمه مركزي: 
امنيت بخشي به توليدگران

از ماموريت هاي مهم صنعت 
بيمه كشور است

با رشد ش��اخص هاي بيمه اي، افزايش حق بيمه هاي 
توليدي و همچنين كاهش خسارات روزهاي درخشان تر 
و وضعيت مناسب تري در انتظار صنعت بيمه خواهد بود. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه 
مركزي دكتر غالمرضا سليماني كه در جمع مديران 
عامل صنعت بيمه و اعضاي هيات عامل نهادناظر سخن 
مي گفت، با اعالم اين مطلب افزود: حق بيمه توليدي 
صنعت بيمه ب��ه عدد ۸2 هزار ميليارد رس��يده كه در 
صورت ادامه اين روند سهم بيشتري از بازارهاي مالي 
كشور به اين صنعت اختصاص خواهد يافت. رييس كل 
بيمه مركزي با ابراز رضايت از عملكرد شركت ها در سال 
1399 نسبت به ضرورت توجه بيشتر به توسعه بيمه هاي 
زندگي در كشور تاكيد كرد و گفت: راه اندازي شركت هاي 
متعدد تخصصي در حوزه بيمه هاي زندگي از جمله ابزار 
مهم براي افزايش ضريب نفوذ اين رش��ته آينده نگر و 
حمايتي يك ضرورت آشكار اس��ت. وي اظهار داشت: 
ميزان سرانه حق بيمه و همچنين پوشش هاي متعدد 
بر آن از رشد خوبي برخوردار بوده اما با توجه به معيارها 
و اس��تانداردهاي جهاني هنوز ظرفيت هاي بسياري 
براي توسعه صنعت بيمه در كش��ور وجود دارد. دكتر 
سليماني در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت 
تحقق شعار سال ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري 
اش��اره كرد و گفت: امنيت بخش��ي به فضاي توليد در 
كشور از ماموريت هاي جدي صنعت بيمه است كه خود 
از مصاديق رفع موانع توليدي نيز به شمار مي روند. وي 
در همين راستا خاطرنشان كرد: تسهيل در امر خدمات 
رساني و فراهم سازي فضاي مطلوب براي توليدكنندگان 
و همچنين توجه بيشتر به بيمه هاي اعتباري، موسسات 
تضمين بيمه اي و رشته هاي ديگر بيمه اي از بسترهاي 
الزم براي تحقق ش��عار امسال محس��وب مي شوند. 
رييس شوراي عالي بيمه از ضرورت بازسازي و احياي 
ظرفيت هاي بيمه اي در كشور براي مشاركت صنعت 
در تحقق شعار سال خبر داد و گفت: كاهش زمان صدور 
مجوزه��اي بيمه اي در حوزه طرح ه��اي نوين، حذف 
تدريجي امضاي طاليي، كوتاه شدن فاصله بين وقوع 
حادثه و پرداخت خسارت، حمايت از بنگاه هاي توليدي 
و حذف موانع بروكراسي از جمله راهبردهاي نهاد ناظر 
و صنعت بيمه است. غالمرضا سليماني از همكاري هاي 
منطقه اي و فرامنطقه اي به عنوان فرصت طاليي براي 
صنعت بيمه ياد ك��رد و گفت: شناس��ايي و مذاكره با 
شركت هاي خارجي و حضور در مناسبات بيمه اي به 
خصوص در بخش بيمه اتكايي، ميزان پرتفوي و ضريب 

نفوذ بيمه را به شكل محسوسي افزايش خواهد داد. 

از سوي رييس كل بيمه مركزي اعالم شد
مهم ترين اقدامات بيمه مركزي 

در سالي كه گذشت
دكتر غالمرضا سليماني، عملياتي شدن تاسيس صندوق 
بيمه حوادث طبيعي پس از 17 س��ال را از مهم ترين 
اقدامات صورت گرفته از سوي بيمه مركزي داونست. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه 
مركزي، دكتر سليماني با تشريح مهم ترين فعاليت هاي 
بيمه مركزي در سال گذشته، از تاسيس صندوق بيمه 
حوادث طبيعي پس از 17 سال )كه براساس آن از سال 
1400 در حدود س��ي ميليون واحد مسكوني كشور، 
تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي قرار خواهند گرفت( 
و ايجاد محصوالت جديد بيمه اي از جمله بيمه درمان 
بيماري كرونا و بيمه كس��ب و كار ناش��ي از اپيدمي به 
عنوان مهم ترين اقدامات س��ال ياد كرد و گفت: بيمه 
مركزي سال گذش��ته در راستاي سياست هاي دولت 
الكترونيك و كاهش مراجعه حضوري به ويژه در دوران 
شيوع ويروس كرونا، كاهش مصرف كاغذ و صرفه جويي 
در توليد پسماند، حذف بيمه نامه فيزيكي شخص ثالث 
و صدور بيمه نامه الكترونيكي شخص ثالث را در دستور 
كار خود قرار داد كه با موفقيت عملياتي شد.رييس كل 
بيمه مركزي، »سرمايه گذاري 50 هزار ميليارد توماني 
در بازار سهام توسط شركت هاي بيمه اي«، »فعال شدن 
شركت هاي استارتاپي و اينشورتك ها در صنعت بيمه« 
و »صدور مج��وز كارگزاري آنالين به پنج ش��ركت«، 
»ديجيتالي كردن محص��والت بيمه اي« و »ايجاد كد 
يكتا براي صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث، آتش سوزي 
و حمل ونقل« و »بارگذاري اطالعات مرتبط در سامانه 
سنهاب« را از ديگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته 
عن��وان كرد. دكتر س��ليماني از افزايش پرتفوي بيمه 
زندگي به 15.6 درصد خبر داد و گفت: خوشبختانه در 
اين دوران خاص اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
استقبال مردم از بيمه هاي زندگي خوب بود و پرتفوي آن 
به 15.6 درصد رسيد كه از آن به عنوان يك شاخص مهم 
افزايش دهنده ضريب نفوذ بيمه در جهان ياد مي كنند. 
دكتر س��ليماني با اشاره به پخش مجموعه تلويزيوني 
دوربرگردون در سال گذشته به عنوان يكي از اقدامات 
تاثيرگذار در حوزه گسترش فرهنگ بيمه گفت: توليد و 
پخش مجموعه تلويزيوني 52 قسمتي »دور برگردون« 
در شبكه سوم سيما، تاثير چشمگيري در اصالح رفتار 
رانندگي مردم گذاشت. به گونه اي كه تا پايان سال 1399 
با همت و كمك مردم و خيرين و صرف مبلغ 33 ميليارد 
تومان برخي از نقاط حادثه خيز در اقصي نقاط كش��ور 
اصالح شده است. وي در بخش ديگري از گزارش خود از 
اعطاي مجوز تخصصي به شركت هاي بيمه »خاورميانه« 
و »باران« با تمركز بر صدور بيمه هاي زندگي خبر داد و 
گفت: در سال جديد نيز چند شركت تخصصي در حوزه 
بيمه هاي زندگي به خانواده صنعت بيمه اضافه مي شوند. 
رييس كل بيمه مركزي، با هدف افزايش ارتقاي نظارت 
بر خدمات شركت هاي بيمه به بيمه گذاران از تقويت 
و گسترش مركز پاس��خگويي تلفني چهار شماره اي 
2342 بيمه مركزي خبر داد و گفت: اين مركز به صورت 
شبانه روزي پاسخگوي سواالت و رسيدگي به شكايات 

بيمه گذاران است.

ادامه از صفحه اول
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گره بازار خودرو با مكانيسم 
بورس كاال باز مي شود

مصطفي طاه��ري، نماينده مردم زنج��ان و طارم 
در مجلس در زمين��ه قيمت گذاري خودرو و نحوه 
عرضه در بازار اظهار داش��ت: مش��كلي كه در بازار 
خودرو وجود دارد در بحث عرضه و تقاضا است، در 
حال حاضر به دليل اختالف قيمتي كه وجود دارد 
ميزان تقاضا، بيش��تر از نياز واقعي كشور است.وي 
افزود: دو راهكار براي اين موضوع وجود دارد، در اين 
شرايط يا بايد توليد به حدي افزايش يابد كه به همه 
اين تقاضاها پاسخگو باشد و يا اينكه تقاضاهاي بازار 
را واقعي تر كنيم و كاال به دست مصرف كننده واقعي 
برسد. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره 
به راهكار ارايه شده در كميسيون صنايع و معادن، 
تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است كه در شرايطي 
كه اختالف قيمت به حد مشخصي رسيد و نياز بازار 
افزايش يافت، فروش كاال از طريق بورس كاال انجام 
شود.وي عنوان كرد: در اين روش قيمت پايه خودرو 
تعيين مي ش��ود و فروش آن طبق فرمولي خواهد 
بود كه بر اس��اس نياز خانوار باشد كه در آن صورت 
اختالف قيمت به حداقل و يا به صفر مي رسد و در 
نتيجه آن تقاضا متعادل مي شود و كاال با قيمتي كه 

كارخانه عرضه مي كند به دست مشتري مي رسد.
طاهري خاطرنشان كرد: در اين روش براي فروش 
زودتر از ۳ سال نيز حدود ۳۰ درصد قيمت خودرو 
ماليات در نظر گرفته شده است و امكان فروش وجود 
ندارد و ماش��يني كه به قيمت بازار خريداري شده 
باشد عماًل تقاضا را كاهش خواهد داد، بر اين اساس 
ممكن است در اوايل كار رقابت در بازار ايجاد شود و 
برخورد عطشي باشد ولي به مرور به ثبات خواهيم 
رسيد. وي با اشاره به مبلغ ما به  التفاوت ايجاد شده، 
گفت: دو بحث در اين زمينه مطرح است، موضوع 
نخست اين است كه اين اختالف قيمتي به دولت 
پرداخت ش��ود و در امور مرتبط نظير حمل و نقل 
عمومي و يا كمك به توليدكننده هزينه ش��ود و يا 
اينكه اگر اختالف بس��يار كاهش يابد اين مبلغ به 
توليد كننده تعلق يابد. اين مس��وول با بيان اينكه 
خودروسازان نيز با اين طرح موافق هستند عنوان 
كرد: اين طرح به صحن علني مجلس ارسال شده و 
بعد از بررسي با طي مراحل و تأييد شوراي نگهبان 
به مرحله اجرا خواهد رسيد. ظرفيت عرضه پرحجم 
خودرو در بورس كاال براس��اس اعالم آمادگي اين 
بورس وجود دارد و شوراي رقابت در اجراي اين طرح 
حضور دارد و كف عرضه در نظر گرفته مي ش��ود و 
جاي هيچ كوتاهي و ورود واسطه به بازار وجود ندارد.

دامنه نوسان تا قبل از انتخابات 
باز مي شود

سالح ورزي، عضو شوراي عالي بورس در رابطه با تاثير 
روند انتخابات ۱۴۰۰ بر بازار سرمايه اظهار كرد: اگر ما 
يك بررسي داشته باش��يم دولت ۲۳۹ هزار ميليارد 
تومان از بازار بدهي، سهام و ماليات درآمد كسب كرده 
است. رييس جمهور بعدي بايد يك نگاه بهتري به بازار 
سرمايه داشته باشد. عضو شوراي عالي بورس در رابطه 
با دامنه نوسان گفت: از قبل دامنه نوسان و حجم مبنا 
در دست سازمان بورس و هيئت مديره بود، اما در رابطه 
با دامنه نامتقارن بررسي هاي زيادي صورت گرفت. 
نگاه غالب اين است كه دامنه نوسان بايد با يك روند 
تدريجي باز شود، خود سازمان بورس هم برنامه هايي 
در اين رابطه دارد. او بيان كرد: به نظر مي رسد تا قبل از 

انتخابات رياست جمهوري اين امر اتفاق بيفتد.

سهام و سپرده بانكي مشمول 
ماليات بر عايدي سهام نيست

محس��ن عليزاده، عضو ناظر ش��وراي عالي بورس و 
نماينده مجلس ش��وراي اس��المي گفت: دولت در 
اليح��ه بودجه، بندي را به عن��وان ماليات بر عايدي 
سرمايه گنجانده بود كه مجلس شوراي اسالمي پس 
از اصالحيه، سهام و سپرده بانكي را از اين بند حذف 
كرد. وي در اين خصوص بيان داشت: موضوع ماليات 
بر عايدي، يكي از مباحثي بوده است كه از مجلس دهم، 
در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است. 
اما مجلس با حذف اين بند، به اهميت بازار س��رمايه 
در اقتصاد كشور تاكيد داشته است. عليزاده با اشاره 
به اينكه رويكرد مجلس تقويت بازار س��رمايه است 
ادامه داد: رويكرد ما به ص��ورت عمومي تقويت بازار 
سرمايه است؛ طرح ماليات بر عايدي سرمايه براي ما 
در اولويت است اما با موضوع ماليات بر عايدي سهام و 
سپرده بانكي، كامال مخالف بوده و به اين دليل آن را در 
اصالحيه، حذف كرده ايم. اين مقام مسوول ادامه داد: 
معتقديم بازارهاي ديگري وجود دارد كه اخذ ماليات 
بر عايدي سرمايه در آنها در اولويت است و طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه امالك، وسايل نقليه موتوري زميني، 
مسكوك طال، شمش   و همچنين انواع ارز خارجي را با 
جديت جلو مي بريم اما بحث ماليات بر عايدي سهام و 

سپرده بانكي به طور كامل حذف شده است.

 صعود شگفت انگيز 
بورس هاي جهاني

دريك هالپيني، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در بانك 
ميتسوبيش��ي گفت: به طور كلي هنوز ريسك هاي 
زيادي در بازارهاي مالي وجود دارند كه روند معامالت 
را دست كم تا نيمه نخست امسال تحت تاثير خود 
قرار مي دهند. وضعيت كرونا هنوز مايه نگراني بزرگي 
است به ويژه آنكه هنوز نمي توانيم با قاطعيت بگوييم 
كه واكس��ن هاي موجود در برابر گونه هاي جهش 
يافته ويروس هم كارايي باالي خود را حفظ كرده اند. 
اينكه تنش هاي ژئوپليتيكي تا چه حد مناس��بات 
تجاري را تحت تاثير قرار دهند هم مهم اس��ت. در 
بورس امريكا و وال استريت همه شاخص ها صعودي 
بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در 
سطح باالتري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۱.۱۹ درصد صعود 
نس��بت به روز قبل و در س��طح ۳۳ هزار و ۵۴۶.۶۵ 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۱.۴۴ 
درصد افزايش تا سطح ۴۰۷۷.۹۳ واحدي باال رفت 
و ديگر شاخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۱.۵۵ درصد جهش در سطح ۱۳ هزار 
و ۶۹۲.۹۹ واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص»فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
با ۰.۳۳ درصد صعود نس��بت به روز قبل و در سطح 
۶۷۳۷.۳۰ واحد بسته ش��د. شاخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش ۰.۶۶ درصدي 
و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۱۰۷.۱۷ واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰«بورس پاريس 
با پيشروي ۰.۵۹ درصدي در سطح ۶۱۰۲.۹۶ واحد 
بسته ش��د. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۰۳ 
درصد پايين رفت و به ۸۵۷۷.۶۰ واحد رس��يد. در 
معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با صعود ۰.۷۹ درصدي تا سطح ۳۰ هزار 
و ۸۹.۲۵ واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ ۱.۹۷ درصد باال رفت و در سطح 
۲۸ هزار و ۹۳۸.۷۴ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»ش��انگهاي كامپوزيت« جهش ۰.۹۹ درصدي را 
تجربه كرد و در سطح ۵۱۶۶.۵۶ واحد بسته شد. در 
استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس س��يدني با ۰.۵۶ درصد افزايش و ايس��تادن 
در سطح ۶۸۲۸.۶۹ واحدي به كار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

خبر جديد براي عرضه اوليه رايتل
آذري جهرمي، وزير ارتباطات از پذيرش رايتل در بازار 
سرمايه در بهار ۱۴۰۰ خبر داد.در سال هاي گذشته 
خبرهايي مبني بر عرضه اوليه رايتل در بازار سرمايه 
منتشر شده اس��ت. اين ش��ركت مخابراتي از سال 
۹۶ در حال انجام فرآيندهاي اخذ مجوز از سازمان 
بورس براي عرضه بخشي از سهام و حضور فعال در 
بازار سرمايه است. آذري جهرمي، وزير ارتباطات در 
رابطه با عرضه اوليه شركت مخابراتي رايتل در بازار 
سهام گفت: پذيرش رايتل در بازار سرمايه تمام شده 
و به زودي در بازار عرضه خواهد ش��د. در بهمن ۹۹ 
مديرعامل رايتل اظهار كرد: بهار ۱۴۰۰، رايتل بورسي 
مي شود. ياسر رضاخواه مديرعامل شركت رايتل در 
مورد تاخير در عرضه اوليه اي��ن اپراتور گفت: براي 
عرضه رايتل در بورس بايد فرآيندي طي مي شد كه 
تاخير افتاد و اين فرايند خارج از كنترل ما بوده است.

سواد مالي مهم ترين بازارسرمايه
مهدي دلب��ري، مدير س��رمايه گذاري ش��ركت 
س��رمايه گذاري بيمه س��المت درگفت وگو با سنا 
ضمن بررسي بازارس��رمايه در سال گذشته گفت: 
در سال ۱۳۹۹ دولت سال پرعرضه اي را در بورس 
سپري كرد، به طوري كه حدود ۱۸۰ هزار ميليارد 
تومان اوراق تامين مالي از اين طريق در بازار منتشر 
كرد كه موجب رشد نرخ اوراق خزانه شد. به نظر من 
نرخ اوراق خزانه )حدود ۲۱ درصد( همچنان جذاب 
است. در سال گذشته و با توجه به شرايط مناسب 
بازار دولت توانس��ت حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان 
سهام بفروش��د، براين اساس بازارسرمايه توانست 
دين خود را به دولت و اقتصاد كش��ور به خوبي ادا 
كند و كمك زيادي به تامين مالي دولت و پوشش 
كسري بودجه داشته باشد. وي در نگاهي كوتاه مدت 
به بازارسرمايه تشريح كرد: تا اين لحظه قيمت هاي 
جهاني و نرخ دالر و طال با ش��رايط پر نوس��اني رو 
به رو نبوده است؛ همچنين گزارش هفتگي توليد و 
فروش شركت ها تاكنون مناسب بوده و با توجه به 
اينكه دالر نيمايي كاهش خاصي نداشته و در حدود 
نرخ ۲۵ تومان متعادل شده است، به نظر مي رسد 
ادامه گزارش شركت ها معقول باشد. در اين شرايط 
به نظر مي رسد برآوردهاي سود سه ماهه آخر سال 
۹۹، به سهامداران كمك مي كند كه ميزان تحقق 
كل س��ود س��ال ۹۹ را بتوانند پيش بيني كنند. از 
طرفي احتمال گشايش اقتصادي نيز وجود دارد. 
براين اساس، مي توانيم اميدوار باشيم كه در سال 
۱۴۰۰ هم حداقل به اندازه سود محقق شده در سال 
۹۹، شركت ها سودسازي داشته باشند. با توجه به 
افت قيمتي كه در نيمه دوم س��ال گذشته شاهد 
بوديم، اكنون سهام ش��ركت ها داراي قيمت هاي 
جذابي هستند. اين كارشناس بازارسرمايه با اشاره 
به ريسك هاي موجود در نگاه كوتاه مدت بازار گفت: 
نرخ سود بانكي همچنان به عنوان مهم ترين رقيب 
و ريسك بازارس��رمايه ايفاي نقش مي كند. هنوز 
صدور واحدهاي س��رمايه گذاري در صندوق هاي 
سرمايه گذاري با در آمد ثابت وجود دارد و اين نشان 
مي دهد كه افراد حقيقي همچن��ان منابع خود را 
به اين سمت سوق مي دهند. مدير سرمايه گذاري 
شركت سرمايه گذاري بيمه سالمت به سهامداران 
سهام عدالت توصيه كرد: سهامداران قبل از اتخاذ هر 
تصميمي و در درجه نخست، به آموزش برخي اصول 
مقدماتي و ادبيات بازارسرمايه بپردازند، زيرا اغلب 
اين افراد از س��واد مالي مناسبي برخوردار نيستند 
و به اين جهت ممكن اس��ت با تصميمات اش��تباه 
متحمل زيان در اين بازار شوند. بايد در نظر داشت 
كه سرمايه گذاري در بازارسرمايه با سرمايه گذاري 
در ساير بازارها فاصله معناداري دارد و به اين ترتيب 
نيازمند دانش متفاوتي اس��ت. دلبري بيان كرد: با 
توجه به اينكه در مقايس��ه بازارهاي بازارسرمايه و 
ديگر بازارهاي موازي ثابت شده است كه اين بازار 
در بلندمدت از بازدهي مناسبتري برخوردار است، 
بنابراين اگر نياز به نقدينگي دارند فروش س��هام 
عدال��ت را در آخرين مرحله قرار دهن��د، زيرا اين 
پرتفوي بازده بلندمدت و ميان مدت بسيار مناسبي 
خواهد داشت؛ ضمن اينكه از قابليت نقدشوندگي 

برخوردار است.

گروه  بورس|
شاخص كل بازارس�رمايه از ابتداي سال جاري 
تاكنون در حدود 47 هزار واحد كاهش داشته 
و ارزش معام�ات به پايين ترين ح�د خود در 
يك س�ال و نيم اخير رس�يده اس�ت. بررسي 
ريشه هاي اين نزول نشان مي دهد سهامداران 
در انتظ�ار تعيين تكلي�ف عوام�ل سياس�ي 
ازجمله توافق دوباره برس�ر برجام و انتخابات 
رياست جمهوري هس�تند و اين موضوع باعث 
ش�ده سهامداران سياس�ت صبر و انتظار را در 
پيش بگيرند كه اين امر به كاهش شديد معامات 

و ارزش آنان تبديل شده است.
براساس آمارهاي موجود طي سال 1400 ميانگين 
ارزش روزان�ه معامات در بازار س�هام به ميانه 
3ه�زار ميليارد تومان رس�يده كه پايين ترين 
ميزان معامات در يك س�ال و نيم اخير است. 
پيش از اين و در پي�ش بيني ها انتظار مي رفت 
ارزش روزانه معامات از ابتداي سال جاري تا حد 
قابل توجهي بهبود يابد اما  روند نزولي معامات 
بازار سهام كه از اواخر سال گذشته تشديد شده، 
در سال جاري هم ادامه يافته است؛ به طوري كه 
در معامات روزه�اي ابتداي هفته جاري حتي 
ارزش معامات خ�رد به كمتر از 3هزار ميليارد 
تومان رس�يد. مقايس�ه آمار معام�ات روزانه 
سال 1399 كه در برخي روز ها حتي به 35هزار 
ميليارد تومان هم رسيده بود، اين ميزان نشان 
مي دهد كه سهامداران وارد فاز انفعال شده اند و 
منتظر تعيين تكليف عوامل سياسي و همچنين 
انتخابات رياست جمهوري ايران هستند؛ اين 
موضوعي اس�ت كه تحليلگران هم با اس�تناد 
به آمار معامات آن را تأييد مي كنند. درس�ت 
است بس�ياري از س�هامداران در بي واكنشي 
س�ر مي بردند اما برخي سهامداران حقيقي در 
حال خروج از بازار س�هام هس�تند و از ابتداي 
سال جاري تاكنون بيش از 2500ميليارد تومان 

نقدينگي از بازار سهام خارج شده است.

    دامنه نوسان بازمي گردد؟
در اي��ن ميان بايد به اين نكته اش��اره داش��ت كه روز 
يكشنبه نشس��تي ميان روساي كميسيون هاي اتاق 
بازرگاني ايران با رييس سازمان بورس برگزار شد. در 
اين نشست دغدغه هاي هر دو طرف به شكلي جدي 
مورد بررسي قرار گرفت و محمدعلي دهقان دهنوي 
در مقام رييس سازمان بورس به توضيح رويكردهاي 
سازمان و نظرات خود در خصوص برون رفت از شرايط 
فعلي پرداخت. در اين ميان اگرچه هم او و هم اعضاي 
ارشد اتاق بازرگاني ايران از بي ارتباط بودن نوسان هاي 
شاخص بورس با نهاد ناظر و رييس آن سخن گفتند، 
با اين حال مسائلي مطرح شد كه توجه بيشتر به آنها 

حائز اهميت است. 
آنطور كه سخنگوي ش��وراي عالي بورس تاكيد كرد، 
بهبود اوضاع بازار من��وط به انجام تغييرات متعددي 
است كه برخي از آنها به نااطميناني موجود در فضاي 
اقتصاد گره خ��ورده و برخي ديگر ني��ز مانند قوانين 
مربوط به بازارگرداني نيازمند توجه درون سازماني به 

مشكالت بازار سرمايه است. براساس آنچه از فحواي 
كالم وي اس��تنباط مي شود، سكاندار سازمان بورس 
نيز مانند اعضاي ات��اق بازرگاني ايران و فعاالن بخش 
خصوصي عالقه چنداني به مداخله در نظام تخصيص 
آزادانه قيمت ها ندارد. با اين وجود چيزي كه تمامي اين 
ادعاها را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد توجيهي بوده 
كه او در ادامه سخنان خود در خصوص دامنه نوسان 

نامتقارن مطرح كرد.
 براساس گفته هاي محمدعلي دهقان دهنوي تصميم 
به اعمال دامنه نوسان نامتقارن به دليل بروز شرايطي 
غي��ر معمول گرفته ش��ده و از آنجا ك��ه افق پيش رو 
مشخص نيست نياز به محدود كردن دامنه تغييرات 
قيمت براي حمايت از س��هامداران خود امر معقولي 
بوده اس��ت. با اين حال او ادامه داد ك��ه به دليل بروز 
همين ش��رايط خاص تا زماني كه وضعيت به حدي 
معقول نرسد نمي توان سياست دامنه نوسان متقارن 
را پي گرفت. بر اساس چيزي كه رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار بر آن تاكيد كرد به رغم همه آسيب هاي 
وارده از قبل اعمال اين سياست در بازار سهام بازگشت 
به دامنه نوسان متقارن نيازمند فروكش كردن فضاي 

نااطميناني حاكم بر جامعه است.
در اينجا بررس��ي سخنان سخنگوي ش��وراي عالي 
بورس نش��ان مي دهد كه ايش��ان به اندازه اي كه بايد 
به ماهيت خودتنظيمي بازار معتقد نيستند. اقتصاد 
ايران دهه هاست با عامل سنگين وزن نااطميناني در 
همه س��طوح اقتصادي دست به گريبان است و عمال 
نمي تواند اعتماد به ساز و كار بازار و خرد جمعي مستتر 
در تخصيص قيمت ها را به آرام شدن شرايط گره بزند. 
در اينجا نكته حائز اهميت آن است كه بر خالف تصور 
روساي سازمان بورس آنچه در ماه هاي اخير در قامت 

سياست گذاري سازمان متبوع ايشان پي گرفته شده 
صرفا از جهت نامتقارن بودن ابتكار است، وگرنه نياز به 
باال نگه داشتن قيمت ها امري است كه در هر دوره پس 
از فراز و فرود تورمي قيمت ها در بازار سهام ادامه يافته 
است. تمامي اينها به كنار، براي چه بايد در شرايطي كه 
كشور در شرف كاهش ريسك هاي سياسي قرار دارد و 
طبيعتا احتمال آن بر كاهش عدم اطمينان در بازار اثر 
مي گذارد، با اجبار كردن صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت، اقدام به بيم��ه كردن عده اي از مردم با 
استفاده از س��پرده عده اي ديگر كنند. باالخره هرچه 
باشد مس��ووالن اقتصادي كشور يك بار بايد با خود و 
سايرين سر اين مساله كنار بيايند كه آيا بنا به اصول، 
ريسك با بازده ارتباط دارد يا خير؟ با توجه به عوامل ياد 
شده بيراه نيست اگر بگوييم كه وزن تحريم هاي داخلي 
اعمال ش��ده بر بورس، در ح��ال حاضر از تحريم هاي 

خارجي بيشتر است.

    چرا بورس روند نزولي به خود گرفته است؟
نويد خاندوزي، كارش��ناش بازارسرمايه درخصوص 
ريزش ه��اي متعدد بازار مي گوي��د: اكنون نمي توان 
نظر قطعي درباره وضعيت فعلي بازار سهام اعالم كرد 
و تاكنون نظرهاي مختلفي درباره علت افت شاخص 
بورس ارايه شده اس��ت. به نظر مي رسد تا زمان ورود 
شوك هايي مانند تزريق نقدينگي يا تغيير دامنه نوسان 
به بازار چنين روندي بر بازار حاكم باشد و فقط در آن 
زمان مي توان شاهد تغيير روند و بهبود وضعيت بازار 
باشيم.براساس پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي 
اكثر كارشناسان بازار، ممكن است شاخص بورس تا 
كانال يك ميليون و ۲۴۰ هزار واحد افت كند و بعد از 

آن در اين كانال باقي بماند.

وي با اشاره به تصميمات اتخاذ شده در زمينه تغييرات 
دامنه نوسان مي گويد: دامنه نوسان نامتقارن از جمله 
تصميماتي بود كه عجوالنه و به صورت غيرمنطقي در 
بازار اتخاذ شد و از همان ابتدا با ايرادهايي همراه بود اما 
اين نكته نبايد فراموش شود كه چنين قانوني زماني 
در بازار اعمال شد كه بازار با روندي غيرمنطقي همراه 
شده بود. به نظر مي رسد تغيير دامنه نوسان در محدوده 
مثبت و منفي ۶ يا مثبت و منفي ۱۰ به همراه افزايش 
حجم مبنا بتواند تا حدودي در ش��تاب سرعت ايجاد 

تعادل بازار تاثيرگذار باشد.
به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه، بازار سهام به 
دليل بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور به طور حتم با 
رشد همراه مي شود و ش��اهد روزهاي بهتري در اين 

بازار خواهيم بود.
خاندوزي اظهار مي كند: اكن��ون با توجه به وضعيت 
ايجاد شده در بازار و تداوم روند نزولي در بازار نمي توان 
توصيه چندان دقيق��ي را به س��هامداران ارايه كرد. 
اكنون زود اس��ت ك��ه بخواهيم در م��ورد انتخابات 
رياست جمهوري و تاثير آن بر بازار اظهارنظر كنيم اما 
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر مي رسد 
بازار از اواخر ارديبهشت ماه تحت تاثير فضاي انتخابات 
قرار بگيرد و مانند انتخابات رياست جمهوري امريكا 

وارد مرحله ركود شود.
اين كارشناس بازار س��رمايه مي گويد: در صورتي كه 
شرايط بازار رو به بهبود پيش برود مي توان در انتظار 
رش��د بازار س��هام حتي در زمان برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري بود. به طور قطع بازدهي بازار سهام 
نسبت به ساير بازارها تا پايان سال بيشتر خواهد بود و 
ممكن است دو نيمه متفاوت را در معامالت بازار سهام 

مانند سال گذشته تجربه كنيم.

مسير پر فراز و نشيب بورس تهران

تغيير روند بازارسرمايه

بازار بدهي ۳۰۴ هزار ميليارد توماني؛ نقطه عطف 
اقتصاد كشور

سايت كدال، يكي از مهم ترين نيازهاي بورس بازان  
به روز شد

محمدمهدي مومن زاده، كارشناس بازارسرمايه ضمن 
بررسي عملكرد بازار بدهي، تاريخچه راه اندازي و تولد اين 
بازار را در همان سال هاي ابتدايي تأسيس بازار سرمايه 
در ايران اعالم كرد و گفت: عمر ب��ازار بدهي در اقتصاد 
كشور ما به سال هاي ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ برمي گردد و طي 
سال هاي اخير با تغيير قانون بازار سرمايه، بازار بدهي با 
شكل توسعه يافته تري كار خود را آغاز كرده است. وي در 
خصوص جوان بودن بازار بدهي با تأكيد بر اينكه برخالف 
تصورات، اين ب��ازار از همان ابتداي تولد ب��ورس و بازار 
سرمايه متولد شده است، گفت: بازار سرمايه معمواًل به 
چند بخش تقسيم مي شود، يك بخش بازار سهام يا اوراق 
سرمايه اي كه سهام و حق تقدم سهام و امثال آن را شامل 
مي ش��ود و بازار بدهي كه انواع اوراق بدهي است كه در 
دنيا با عنوان اوراق قرضه ياد مي شود و در اقتصاد اسالمي 
تحت عنوان اوراق صكوك و مشتقه از آن ياد مي شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه توسعه بازار بدهي 
در كشور ما طي چند سال اخير انجام  شده است، گفت: با 
وجود سابقه زياد اما بازار بدهي شايد نيازمند تحليل هاي 
بيشتر و توسعه ادبيات است. از سال هاي ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ 
كه بورس در كشور راه اندازي شد از پنج شركتي كه اولين 
اوراق را منتشر كردند، سه شركت اقدام به انتشار اوراق 
بدهي و دو شركت اقدام به انتشار اوراق سهام كردند و به 
 اين  ترتيب اوراق قرضه عباس آباد، اوراق قرضه دولتي و 
اسناد خزانه از همان دوران وجود داشت مومن زاده با اشاره 
به اينكه تا سال ۱۳۵۷ اوراق قرضه در بازار سرمايه مورد 
معامله قرار مي گرفت و پس  از آن به دليل تغيير ساختار 
كشور به اوراق مشاركت تبديل شد، ادامه داد: در همان 
دوران نيز اوراق مشاركت بيشتر توسط بانك ها منتشر 
مي شد تا س��ال ۱۳۸۴ كه قانون بازار اوراق بهادار نقطه 
عطفي در بازار سرمايه كشور ايجاد كرد و گام موثري با 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي براي اين بازار برداشته 
شد. وي با تأكيد بر اينكه اين قانون مجوز طراحي و توسعه 
نهادهاي جديد مالي را براي شكل گيري ابزارهاي جديد 
فراهم كرد، افزود: به عنوان اولين ابزار، اوراق اجاره تعريف، 
تصويب و منتشر شد، پس  از آن اوراق مرابحه وارد بازار 
بدهي شد و به دنبال آن مجموعه اي متنوع از انواع اوراق 

صكوك را داش��تيم. اوراق منفعت، اوراق رهني، خريد 
دين و اوراق بيمه اتكايي نيز انواع ابزارهايي هستند كه 
امكان تأمين مالي بخش هاي مختلف را فراهم مي كنند. 
بر اس��اس همين موارد اس��ت كه امروز بازاري با ارزش 
اسمي ۳۰۴ هزار ميليارد تومان داريم كه اين رقم، اتفاق 
بسيار مهمي براي اقتصاد ايران است. مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري مجد سامان در ادامه بررسي ويژگي هاي 
بازار بدهي با تأكيد بر اينكه سرمايه گذاري در ابزارهاي 
اين بازار گزينه بسيار جذاب تري از سپرده هاي بانكي براي 
سرمايه گذاران حقيقي است، گفت: ورود نقدينگي هاي 
خرد به بازار بدهي باعث مي ش��ود، نقدينگي به بخش 
مولد اقتصاد تزريق شود. به همين دليل با عنوان اوراق 
بدهي نام گذاري شده تا ناشر به شكل استقراض از بازار 
بدهي تأمين مالي كند. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
اشاره به اينكه اقتصاد كشور ما سال هاست كه با محوريت 
بانك ها تأمين مال��ي انجام مي دهد، ادام��ه داد: اين در 
حالي است كه در تمامي بازارهاي مالي دنيا تأمين مالي 
فعاليت هاي كوچك و متوسط توسط بانك ها و تأمين 
مالي شركت هاي بزرگ در بازار سرمايه انجام مي شود، 
بر همين اساس نيز در سياست هاي برنامه ششم توسعه 
به رشد و توسعه بازار بدهي تأكيد شده تا باعث كاهش 
فشار مالي به سيستم بانكي شودضمن آنكه تأمين مالي 
از بازار سرمايه بلندمدت تر و راحت تر است.اين در حالي 
است كه منابع بانكي بايد به سمت تأمين مالي بنگاه هاي 
كوچك و متوسط هدايت شوند. وي از ديگر مزيت هاي 
مهم بازار بدهي را شفافيت و نظارت دقيق بر تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي و ناشران اين اوراق دانست و گفت: 
نظارت چنداليه در طرح تأمين مالي از بازار سرمايه يكي از 
ويژگي هاي بسيار مهم بازار بدهي به شمار مي رود و اين در 
حالي است كه گاه شاهد هستيم چنين نظارت هايي براي 
دريافت تسهيالت در بازار پول به خوبي اجرا نمي شود. در 
اين بازار ابزارهايي طراحي شده كه حتي مي تواند براي 
شركت هاي كوچك و متوسط تأمين مالي كند. خالقيت 
در طراح��ي و تعريف ابزارهاي متن��وع براي حوزه هاي 
مختلف از پروژه هاي بزرگ تا بنگاه ها و پروژه هاي توليدي 

كوچك كه ويژگي بسيار مهمي است.

س��ايت كدال يكي از مهم ترين نيازهاي بورس بازان 
محسوب مي شود و برخي از اطالعيه هاي كدال طي 

روزهاي اخير بدين شرح است: 
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان 
با نماد »كرمان« افزايش سرمايه ۳۷۳۹درصدي از 
محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان س��هام براي س��ال )دوره( مالي 
منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به تصويب رسيد.»دامين«: 
در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام براي 
سال )دوره( مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شركت 
داروس��ازي امين با افزايش سرمايه ۱۹۰درصدي از 

محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها موافقت شد.
ش��ركت فرآورده هاي غذايي و قن��د چهارمحال  با 
نماد »قچار« در افش��ا اطالعات با اهميت گروه ب، 
از تغيير درنرخ كارمزد تصفيه و تبديل ش��كرخام به 
شكرسفيد خبر داد. نرخ دستمزد تصفيه شكر خام به 
ازاي هركيلو گرم از مبلغ۱۷۰ ،۲ به مبلغ۰۰۰ ،۴ريال 

افزايش يافت.
شركت سرمايه گذاري توسعه ملي در افشا اطالعات 
»وتوس��م« در افش��ا اطالعات با اهميت گروه ب، از 
برگزاري مزايده در ۲۵ فروردين خبر داد. اين شركت 
در نظر دارد واح��د تجاري خود در پ��روژه رولكس 
تاور واق��ع در خيابان نياوران با قيم��ت پايه فروش 
مبلغ۵۴۰ميليارد ريال به فروش برس��اند. س��پرده 
شركت در مزايده۲۷ميليارد ريال و هزينه شركت در 

مزايده۱۰ميليون ريال است.
ش��ركت گروه توس��عه هنر ايران با نم��اد »وهنر« 
سهامداران را به مجمع عمومي عادي ساليانه براي 
سال )دوره( مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در تاريخ 
۲۸فروردين دعوت كرد. دس��تور جلسه اين مجمع 
موارد استماع گزارش هيات  مديره و بازرس قانوني. 
تصويب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي 
ب��ه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، انتخ��اب حس��ابرس و بازرس 
قانوني، انتخاب روزنامة كثير االنتش��ار، تعيين حق 
حضور اعض��اي غيرموظف هيات مدي��ره و تعيين 
پاداش هيات مديره خواهد بود. همچنين در همين 

تاريخ س��هامداران را به مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده با دس��تور جلس��ه انتخاب اعضاي هيات  

مديره دعوت كرد.
شركت توسعه و عمران اميد »ثاميد« سهامداران را به 
مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال )دوره( مالي 
منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در تاريخ ۱۸فروردين دعوت 
كرد. دستور جلسه اين مجمع موارد استماع گزارش 
هيات  مديره و ب��ازرس قانوني. تصويب صورت هاي 
مالي س��ال )دوره( مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه 
كثير االنتش��ار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين 
حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين 

پاداش هيات مديره خواهد بود.
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران با نماد »همراه« در 
گزارش فعاليت ماهانه منتهي به اس��فندماه س��ال 
۹۹ مجموع درآمد هاي عملياتي طي دوره يك ماهه 
را بالغ بر ۲۱ ه��زار و ۱۱ ميليارد ري��ال ارايه كرده و 
از ابتداي س��ال مالي ت��ا انتهاي اس��فندماه ۹۹ نيز 
درآمد هاي شناسايي شده را برابر با ۲۳۴ هزار و ۳۷۳ 
ميليارد ريال اعالم كرده، همچنين ميزان س��رمايه 
ثبت ش��ده ۱۹ ه��زار و ۲۰۰ ميليارد ري��ال گزارش 

شده است.
بر پاي��ه اين گ��زارش، ميزان درآمدي كه ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران طي دوره يك ماهه منتهي به 
اسفندماه اعالم كرده نسبت به ماه گذشته ۲ درصد 
افزايش را به دنبال داشته و در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال گذشته نيز با رش��د ۳۰ درصدي مواجه بوده، 
همچنين مق��دار درآمدي كه از ابتداي س��ال مالي 
تا انتهاي اسفندماه ۹۹ كس��ب شده نسبت به سال 

گذشته ۳۵ درصد رشد را شاهد بوده است.
بيشترين ميزان درآمدي كه »همراه« از ارايه خدمات/ 
فروش به دس��ت آورده از محل »كاركرد مشتركين 
خط��وط اعتباري« با ۱۱ ه��زار و ۷۰۶ ميليارد ريال 
بوده و رتبه بعدي را نيز »كاركرد مشتركين خطوط 
دايمي« با ۷ ه��زار و ۸۷۵ ميليارد ري��ال در اختيار 

داشته است.
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وزير امور اقتصادي و دارايي 
از حجت اله صيدي قدرداني كرد

بانك صادرات ايران بر سكوي 
نخست واگذاري اموال مازاد 

 بانك صادرات ايران رتبه برتر در شاخص واگذاري 
دارايي هاي مازاد بانك ها در بين بانك هاي دولتي 
و خصوصي شده را كسب كرد و به همين مناسبت 
در اين ش��اخص و ش��اخص اصالح ساختار مالي 
مورد تقدير وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه 

شوراي مديران اين وزارتخانه قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، وزير 
امور اقتصادي و دارايي در جلس��ه ش��وراي عالي 
مديران اين وزارتخانه كه با حضور مديران عامل 
بانك هاي كشور برگزار شد، با اهداي لوح سپاس از 
عملكرد بانك صادرات ايران در فروش و واگذاري 
دارايي هاي مازاد خود در سال ٩٩ قدرداني كرد.

در بخشي از تقديرنامه فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي خطاب ب��ه مديرعامل بانك 
ص��ادرات ايران آمده اس��ت: با توج��ه به اهميت 
نقش بانك ها در تأمين مالي اقتصاد و پشتيباني 
از توليد، افزايش توان تسهيالت دهي و تخصيص 
بهينه منابع بانك، از مهم ترين اقداماتي است كه 
مي توان در حماي��ت از بخش هاي مختلف انجام 
داد. در همين خصوص، واگذاري اموال مازاد كه 
هم چالش انجماد دارايي ها را مرتفع و هم افزايش 
بهره وري را در پي خواهد داش��ت، به عنوان يك 
تكليف قانوني، مورد تأكيد رييس جمهور محترم 
و همواره يكي از اولويت هاي وزارت امور اقتصادي 

و دارايي در هدايت منابع بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اش��اره به 
ارزيابي ه��اي صورت گرفت��ه در بخش واگذاري 
دارايي هاي مازاد بانك ها به عملكرد موفق بانك 
صادرات ايران در اين بخش اشاره و از كسب رتبه 
برتر اين بانك در واگذاري دارايي هاي مازاد در بين 
بانك هاي دولتي و خصوصي شده قدرداني كرد.

گفتني است در اين جلسه همچنين در شاخص 
اصالح س��اختار مالي از عملك��رد بانك صادرات 

ايران قدرداني شد.
بانك صادرات ايران همزمان با تصويب قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير در سال ۹۴، فروش اموال 
و دارايي هاي مازاد خود را با جديت در دستور كار 
قرار داد و در س��ال ١٣٩٩ موفق شد تعداد ٤٢٢ 
رقبه از امالك مازاد خود به بهاي بالغ بر ٧ هزار و 

١٦٦ ميليارد ريال را واگذار كند.
اين بانك همچنين با هدف چابك سازي و اصالح 
س��اختار مالي، تجهيز و مصرف بهين��ه منابع و 
تقويت بخش هاي توليدي كش��ور، در س��ال ٩٤ 
ح��دود ١٠٣ رقب��ه ملك به بهاي بي��ش از ٥٩١ 
ميليارد ريال، در سال ٩٥ تعداد ١٤٧ رقبه ملك 
ب��ه بهاي بالغ بر ٨٧١ ميليارد ريال، در س��ال ٩٦ 
حدود ٤١١ رقبه ملك مازاد به بهاي س��ه هزار و 
٩٨٦ ميليارد ريال، در سال ٩٧ تعداد ٥٣٣ رقبه 
ملك مازاد به بهاي پنج هزار و ٦٧٦ ميليارد ريال 
و در سال ۹۸ نيز ۴۷۵ رقبه ملك به بهاي ۹ هزار 
ميليارد ريال واگذار ك��رده و منابع حاصل از آن 
را در مس��ير حمايت از توليد و سرمايه گذاري در 

بخش هاي اقتصادي كشور قرار داده است.
فروش اين اموال و دارايي ها بر اس��اس نقشه  راه 
و برنامه هاي عملياتي ابالغ ش��ده بانك صادرات 
ايران، در مس��ير عمل به قان��ون رفع موانع توليد 
رقابت پذير، چابك سازي و اصالح ساختار مالي، 
تجهيز و مصرف بهينه منابع و تقويت بخش هاي 

توليدي كشور، مورد توجه قرار دارد.

طي ۱۲ ماه سال گذشته: 
»همراه« ۲۳.۴ هزار ميليارد تومان 

درآمد شناسايي كرد
شركت بورس��ي ارتباطات س��يار ايران با انتشار 
گزارش عملكرد ۱۲ ماهه از شناسايي درآمد ۲۳.۴ 
هزار ميليارد توماني خبر داد كه ۳۵ درصد بيشتر 

نسبت به دوره مشابه گذشته است .
به گ��زارش پايگاه خبري بورس پرس، ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران كه با س��رمايه ۱.۹۲ هزار 
ميليارد توماني يكي از شركت هاي بزرگ است، 
گزارش عملكرد اسفند و ۱۲ ماه سال مالي گذشته 

را ارايه كرد.
براين اساس، »همراه« در دوره يك ماهه از كاركرد 
مشتركين خطوط دايمي و اعتباري، استفاده از 
امكانات ش��بكه توسط ساير ش��ركت هاي تلفن 
همراه )اتصال متقابل(، فروش خطوط جديد تلفن 
همراه، خالص خدمات ارزش افزوده و ساير، بالغ 

بر ۲.۱ هزار ميليارد تومان درآمد داشته است.
اين ش��ركت بورس��ي در عملكرد ۱۲ ماهه بالغ 
بر ۲۳.۴ ه��زار ميليارد تومان درآمد شناس��ايي 
كرده كه نسبت به دوره مشابه گذشته با رشد ۳۵ 

درصدي روبرو شده است.
بيشترين درآمد كسب ش��ده طي دوره اسفند از 
كاركرد مش��تركين خطوط اعتب��اري به ميزان 
۱.۱ ه��زار ميليارد توم��ان )مع��ادل ۵6 درصد 
درآمد( و كاركرد مش��تركين خطوط دايمي بالغ 
بر ۷۸۷.۵ميليارد تومان بوده )معادل ۳۷ درصد 

درآمد( است.
همچنين علت تغييرات نسبت به ماه قبل، اعمال 
تعديالت، CDR هاي معوقه و شناس��ايي برخي 
اقالم در عملكرد ۱۲ ماهه )تس��عير ارز و س��اير( 

به دليل ضرورت تعجيل در ارايه گزارش است.
بررسي بازدهي سهام اين شركت از ابتداي سال 
جاري تا ۲۷ اسفند نشان مي دهد قيمت هرسهم 
»همراه« در پنجم فروردين ۱۸۷۱۸ ريال بوده و با 
احتساب سود ۱۵6۵ ريالي هر سهم طي ۲۳6 روز 
كاري به قيمت ۲۷0۱0 ريالي رسيده كه حكايت 

از بازدهي ۵۵.۳ درصدي دارد.

عقب نشيني موقت از تمديد 
اجباري قراردادهاي اجاره 

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
خرداد براي قراردادهاي اجاره مس��كن با توجه به 
ويروس كرونا تصميم گيري مي  شود، گفت: در اين 
راستا گزارشي به ستاد ملي كرونا ارسال مي شود. اين 
در حالي است كه در اوايل هفته جاري، محمود زاده 
معاون وزير راه با اشاره به مصوبه سال گذشته كه در 
آن تصريح شده بود، تمديد اجباري اجاره نامه ها تا 
س��ه ماه پس از پايان كرونا معتبر است، گفته بود: 
اجاره نامه ها همچون سال گذشته بايد به از سوي 
مالكان تمديد شود و موجر نمي تواند مستاجر خود 
را در دوران كرونا جواب كند. به گزارش تسنيم، وزير 
راه و شهرسازي اما ديروز گفت: تاكنون هيچ گونه 
تصميم جديدي در خصوص مي��زان افزايش نرخ 
اجاره بها گرفته نشده است. مصوبه ستاد ملي براي 
يك دوره يك ساله اس��ت و اجاره نامه ها معمواًل از 
خرداد و تي��ر تمديد مي ش��وند. در خردادماه يك 
گزارشي به ستاد ملي خواهيم داد و براي ادامه آن 

در ۱۴00 تصميم گيري خواهيم كرد.

افزايش 79  درصدي قيمت 
مسكن ملي 

سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد هزينه هاي 
ساخت، شاخص تعديل پروژه هاي عمراني را در سه 
ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعالم كرده كه بر اين اساس 
قيمت هر متر مربع مس��كن ملي كه تا پيش از اين 
دو ميليون و ۷۵0 هزار تومان بود ۷۹ درصد افزايش 
يافته است. به گزارش ايسنا، هزينه ساخت مسكن 
ملي از ۲ ميليون و ۷۵0 هزار تومان در هر متر مربع 
به ۴ ميليون و ۹۲۲ هزار تومان افزايش يافته است. 
اين نرخ تعديل ش��ده كه از سوي سازمان برنامه و 
بودجه براي سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعالم شده 
بر اساس نرخ رشد قيمت مصالح و دستمزد اعمال 
شده است. سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه يك بار 
هزينه اجراي پروژه هاي عمراني را بر اساس نرخ روز 
اعالم مي كند كه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قيمت 
ساخت مسكن ملي را براي سازندگان و پيمانكاران 
۲ ميليون و ۷۵0 هزار تومان در نظر گرفت و در سه 

ماهه چهارم با ۷۹ درصد رشد مواجه شده است.
اين خبر را جواد حق شناس، معاون مسكن شهري 
بنياد مس��كن به ايس��نا اعالم كرد و گفت: رش��د 
۷۹درصدي هزينه ساخت هر متر مربع واحدهاي 
اقدام ملي مسكن البته ش��امل همه مراحل پروژه 
نمي شود. به طور مثال اگر ابنيه در مرحله اسكلت 
باشد، هزينه فوندانسيون، عايق رطوبتي و غيره بر 

اساس نرخ قبلي اعمال خواهد شد.

دليل نبستن مرز هوايي تركيه
يك منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازي گفت: مرز 
هوايي تركيه تنها راه ارتباطي ما با ديگر كشورهاي 
دنيا از نظر خطوط هوايي اس��ت، امروز مس��افران 
تجاري زيادي در اين مسير هوايي تردد مي كنند و 
به دليل شيوع كرونا در تركيه، گردشگران استقبال 
چنداني ندارن��د. او در گفت وگو با ف��ارس، درباره 
داليل مقاومت دولت براي بستن مرز هوايي ايران 
با تركيه با وجود شيوع بيماري كرونا در اين كشور 
و متوقف نشدن پروازهاي تركيه اظهار كرد: دليل 
اينكه بستن مرز هوايي ايران و تركيه از نظر دولت 
چندان منطقي نيست اين است كه در حال حاضر 
تنها مسير ارتباطي ما با كشورهاي اروپايي از طريق 
همين تركيه است و بستن اين مرز هوايي چندان 
راحت نيس��ت. وي ادام��ه داد: در حال حاضر بين 
مردم اين موضوع مطرح شده است كه هر كسي به 
تركيه مي رود براي گردشگري است در حالي كه ما 
مسافران تجاري بسياري در اين مسير هوايي داريم 
و از س��وي ديگر مسافران زيادي از طريق تركيه به 
ديگر نقاط دنيا مي روند و بستن مرز هوايي تركيه 
تبعات زيادي براي ما دارد و فقط مش��كالت را دو 
چندان مي كند. وي افزود: در حال حاضر هم به دليل 
شيوع شديد كرونا در تركيه مسافران گردشگري 
زيادي در اين مسير نداريم و گردشگران خود مايل 
به سفر به تركيه نيس��تند. وي اضافه كرد: در حال 
حاضر به طور متوسط روزانه حدود ۴0 پرواز ورودي 
و خروجي بين ايران و تركيه انجام مي شود. در اين 
حال، محمدحس��ن ذيبخش، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري در گفت وگو با ايسنا گفت: طبق 
آخرين مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا تورهاي 
گردشگري به مقصد تركيه لغو و ممنوع شده است 
اما پروازهاي شخصي به كشور تركيه برقرار بوده و 
ممنوعيتي شامل آن نشده است. به گفته او، در حال 
حاضر شركت هاي هواپيمايي ايراني به ۲0 كشور 
مختلف از جمله آلمان، فرانسه، تركيه، لبنان، امارات، 
قطر، كويت، پاكستان، هند، اتريش، ايتاليا، چين، 
تايلند، مالزي، افغانس��تان، روسيه، سوريه، عمان، 
ازبكستان و قزاقستان به صورت هفتگي پرواز دارند.

ممنوعيت سفرهاي زميني خارجي
جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اعالم كرد: هيچ تردد و سفر عادي زميني از مرزهاي 
۲۵ گانه كش��ور انجام نمي شود و برخي ترددها به 
صورت محدود و با ش��رايط ويژه از برخي از مرزها 
صورت مي گي��رد. هدايتي در گفت وگو با ايس��نا، 
افزود: ترددهاي مح��دود از مرزهاي زميني از و به 
كشورهايي مانند تركيه، عراق و افغانستان صورت 
مي گيرد كه آن هم با شرايط و محدوديت هايي مانند 
داشتن اقامت يا تابعيت انجام مي شود. او با بيان اينكه 
برخي ترددها نيز با مجوز صورت مي گيرد، گفت: 
روزانه حدود ۱۵00 نفر از مسافران آن هم با شرايط 
مذكور از مرزهاي زميني كشور عبور مي كنند كه 
همه پروتكل هاي بهداشتي براي آنها انجام مي شود.

ورود»همشهري« به بورس مساله دار شد

ارسال نامه جعلي به محسن هاشمي
گروه راه و شهرسازي|

دومين نشست علني شوراي شهر تهران در سال جديد 
ديروز با حضور پيروز حناچي، شهردار تهران برگزار شد. 
در نشست ديروز حناچي، گزارشي از عملكرد شهرداري 
طي س��ال گذشته به پارلمان شهري پايتخت ارايه كرد. 
بخش قابل توجهي از نشس��ت ديروز شوراي شهر اما به 
مساله بخشنامه شهرداري تهران درباره »رنگ پوست« 
حاجي فيروز اختصاص يافت. در اين حال، آنچه كه ديروز 
حاشيه ش��ورا را به متن آورد، سخنان محسن هاشمي، 
رييس شوراي يادش��ده در جمع خبرنگاران درباره نامه 
جعلي شوراي عالي اس��تان ها درباره باغات بود. رييس 
شوراي ش��هر تهران درباره ماجراي ارسال نامه جعلي از 
دفتر عليرضا احمدي رييس شوراي عالي استان ها به وي 
گفت: در ابتدا نامه اي از طريق سامانه دولت بدون شماره 
و امضا درباره مصوبه شوراي عالي استان ها درباره باغات 
آمد. سپس بنده اين نامه را پيگيري كردم و اواخر اسفند 
ماه نامه اي از شوراي عالي استان ها به آقاي قاليباف همراه 
با شماره نزد بنده آمد و پس از ارسال اين نامه و مشخص 
شدن تناقضات اين نامه، جلسات اضطراري گذاشتيم اما 
همان شب آقاي احمدي مصاحبه اي با صدا و سيما انجام 
داد. هاشمي افزود: آقاي احمدي در اين مصاحبه اعالم 
كردند كه موضوع نامه ابالغ شده و در صورت عدم عمل به 
آن برخورد قضايي خواهد شد. به همين منظور بنده اين 
موضوع را در جلسه هيات رييسه يكشنبه گذاشتم و در 
جلسه هيات رييسه اخباري از دفتر آقاي احمدي به بنده 
رسيد مبني بر اينكه جعلياتي در دفتر ايشان رخ داده است. 
بنده همان زمان با آقاي احمدي و مجلس صحبت كردم 
و ايشان گفتند كه موضوع ذكر شده هنوز مسير قانوني را 
طي نكرده است و هنوز قابل اجرا نيست. وي در پاسخ به 
اينكه آيا احمدي جعلي بودن نامه را پذيرفت يا خير، پاسخ 
داد: بله. البته بنده متوجه نشدم كه اين نامه جعلي بود يا 
اشتباهي رخ داده بود. تصور مي كنم كه اشتباهي رخ داده 
باشد. اما نامه هاي ديگري به غير از اين مصوبه وجود دارد 
كه آنها مي تواند جعلي باشد. به هر حال ما در شرايطي قرار 
گرفتيم كه قرار است همان مصوبات قبلي را اجرا كنيم تا 

اخبار جديد به ما داده شود.

    گزينه هاي شهري كاهش شيوع كرونا
هاشمي همچنين در حاشيه جلسه ديروز شوراي شهر در 
واكنش به وضعيت قرمز شهر تهران و پيشنهاد تعطيلي 
۱0 روزه شهر گفت: شرايط بحراني است و ستاد ملي كرونا 
جلسات جدي را برگزار كرده است. موضوع طرح ترافيك نيز 
مطرح است اما بايد گفت كه تعطيلي طرح ترافيك به شوراي 
شهر بستگي ندارد. وي افزود: تعطيلي شهر تهران نيز جزو 
وظايف ما نيست. اما شوراي شهر كميته مربوط به كرونا را 
فعال كرده و در حال رصد شرايط هستيم. به ويژه در بهشت 
زهرا به رقم كم تر از ۲0 متوفي در روز رسيده بوديم و اين عدد 
تثبيت شده بود اما در حال حاضر اين رقم به بيش از ۵0 و 
نزديك به 60 فوتي در روز رسيده است. رييس شوراي شهر 
تهران عنوان كرد: روز دوشنبه اين عدد ثابت بوده و ۵۳ يا ۵۴ 
بود اگر اين موضوع ادامه پيدا كند، ما آن را در شورا به بحث 
مي گذاريم. هاشمي درباره وضعيت حمل و نقل عمومي در 
شرايط قرمز كرونايي تصريح كرد: اخيراً گزارشي از اتحاديه 
بين المللي حمل و نقل عمومي داشتيم مبني بر اينكه اگر 
مسافران مدتي كم تر از ۲0 تا ۳0 دقيقه در وسايل حمل و 
نقل عمومي باشند، خطر كم تري آنها تهديد مي كند اما اگر 
طوالني مدت در واگن ها باشند و آلودگي نيز وجود داشته 

باشد، خطر وجود دارد. وي در خصوص تهويه هاي وسايل 
حمل و نقل عموم��ي عنوان كرد: در اين باره نيز عملياتي 
انجام شد تا هوا از بيرون گرفته شود و هواي داخل كابين 
گردش نيابد و اين اتفاق در فن هاي مترو رخ داده اس��ت. 
مي دانيد كه در ايام نوروز تعداد مسافران به كمتر از ۳00 
هزار نفر مي رسد و هنوز تعداد مسافران افزايش نيافته است. 
تعداد مسافران در حالت عادي به بيش از يك ميليون نفر 
رسيده بود و پيش بيني مي كنيم كه تعداد مسافران طي 
يك هفته آينده افزايش يابد و در اين يك هفته نيز براي آن 

تصميم گيري خواهيم كرد.

    زيان انباشته مانع ورود»همشهري« به بورس
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز در جلس��ه علني ديروز 
شوراي شهر عملكرد شهرداري در سال گذشته را تشريح كرد. 
حناچي با اشاره به اينكه سال ۹۹ يكي از سخت ترين سال هاي 
مديريت شهري بوده است، تورم شديدي كه تأثير خودش را بر 
روي افزايش بهاي خدمات شهري و كاهش درآمدها گذاشته 
در كنار ش��رايط كرونايي با توجه به قول هايي كه مديريت 
شهري پنجم به مردم براي رعايت انضباط مالي و فيزيكي 
داده كار را سخت تر كرد. وي افزود: ما نيازمند اين هستيم كه 

يك دوره به طور كامل تجربه انضباط شهري داشته باشيم تا 
اين مساله نهادينه شود و هر كسي كه مدير شهر مي شود اين 
ريل را تعقيب كند. در قانون برنامه سوم و هم بودجه ساالنه اثر 
آن را ديده ايم. شهرداري با اشاره به اينكه آمارهايي كه نشان 
مي دهد، تحقق بودجه بيش از ۹0 درصد تا اوايل اسفندماه 
اتفاق افتاده است، گفت: مشكل اوراق مشاركت سال ۹۹ با 
عامليت بانك شهر حل شد. حناچي گفت: طبق قول داده شده 
موضوع بورسي شدن همش��هري و شهروند تعقيب شد و 
شهروند مشكالت كمتري در اين زمينه دارد و همشهري به 

دليل زيان انباشته با مشكالتي مواجه است.

    بخشنامه حاجي فيروز بايد لغو شود
در روي��دادي ديگ��ر، محمدجواد حق ش��ناس، رييس 
كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز در جلس��ه ديروز شوراي ش��هر در واكنش به گزارش 
اقدامات نوروزي معاونت فرهنگي اجتماعي ش��هرداري 
تهران گفت: از معاونت اجتماعي شهرداري تشكر مي كنم 
كه در ايام تعطيلي شهر تالش كردند و لحظات خوبي را براي 
شهروندان رقم زدند. وي عنوان كرد: شأن سياست گذاري 
شأن شورا و شأن اجرا براي شهرداري است. ما در اين دوره 
براي اولين بار نوروز خواني را آغاز كرديم و شهرداري هم در 
ادوار مختلف براي مساله شادي در نوروز اقدام كرده است. 
امسال نيز شاهد برنامه هاي ارزشمندي بوديم به ويژه حضور 
موسيقي اقوام كه به شدت مورد توجه قرار گرفت. او با اشاره 
بر بخش نامه معاون اجتماعي ش��هرداري درباره حاجي 
فيروز ابراز داشت: متأسفانه موضوعي نا به جا با بخش نامه 
آقاي جوادي يگانه معاون اجتماعي ش��هرداري در كشور 
رخ داد. نژاد پرس��تي هيچ موضوعيتي در كشور نداشت و 
بخش نامه پذير نبود شايد شأن دانشگاهي آقاي يگانه اين 
بوده كه سياه بودن چهره حاجي فيروز جنبه جامعه شناسي 
دارد اما نبايد اين مساله مورد اشتباه يا پژوهش و دخيل با نگاه 
غرب قرار گيرد چراكه شروع موضوعي است كه در كشور 
وجود نداشته و متأسفانه موجب سوءاستفاده رسانه هاي 
خارجي شد. حق شناس تاكيد كرد: اين امر نبايد رخ مي داد 
و شهرداري بايد بداند كه كجا قرار دارد و بايد بداند كه نبايد 

سياست گذاري كند و الزم است اين بخشنامه تغيير كند.

گروه راه و شهرسازي|
مجلس در مصوبه اي مق��رر كرد، براي نظ��ارت بر بازار 
مسكن درج كليه معامالت خريد، فروش، پيش خريد، 
پي��ش فروش، ره��ن و اجاره مس��كن در س��امانه ثبت 
معامالت امالك و مس��تغالت كشور و اخذ كد رهگيري 
الزامي است. با الزام اخذ كدرهگيري براي خريد و اجاره 
مسكن و همچنين انتقال رايگان سامانه ثبت معامالت 
امالك و مستغالت كش��ور از وزارت »صمت« به وزارت 
راه و شهرسازي دو گام قابل توجه براي شفاف سازي بازار 
مسكن برداشته شد.  ديروز نمايندگان در جلسه علني 
مجلس ش��وراي اس��المي و در جريان بررسي جزئيات 
طرح »جهش توليد و تأمين مس��كن« با مواد ۱۸، ۱۹و 
۲0 اين ط��رح موافقت كردند. اين ط��رح البته به طرح 
توليد ۴ ميليون واحد مسكوني در ۴ سال شهرت يافته 
است، چه آنكه بر اس��اس آن دولت ملزم شده است طي 
۴ س��ال فعاليت خود، ۴ ميليون واحد مس��كوني براي 
اقشار آسيب پذير توليد كند. نمايندگان مجلس دهم از 
نخستين روزهاي فعاليت خود در تابستان سال گذشته، 
در حال تدوين اين طرح بودند اما در نهايت پس از رفت 
و برگشت هاي بس��يار طرح يادش��ده در زمستان سال 
گذشته به صحن علني مجلس آمد و برخي از مواد آن در 
سال گذشته بررسي شد. بر اساس اين گزارش، در ماده 
۱۸ آمده است: سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات 
آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت 
مسكن كليه برنامه هاي حمايتي مسكن را با قيمت ثابت 
به ازاي هر واحد مسكوني كه توسط وزارت راه و شهرسازي 
اعالم مي گردد، محاس��به نمايد. مطابق با ماده ۱۹ اين 
طرح، در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن درج كليه 
معامالت خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و 
اجاره مسكن در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت 
كشور و اخذ كد رهگيري الزامي است. براساس تبصره اين 
ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف 
يك ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون سامانه ثبت 
معامالت امالك و مستغالت كشور را به صورت رايگان به 
وزارت راه و شهرس��ازي منتقل كند. طبق ماده ۲0 اين 
طرح وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر ۳ ماه يك بار 
نسبت به انتشار عمومي و ارايه گزارش عملكرد مكتوب و 
رسمي در خصوص اجراي مفاد اين قانون به كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي اقدام كند. در ادامه ماده ۲۱ 
طرح جهش توليد و تامين مسكن كه براساس آن وزارت 
راه مكلف به تهيه دستورالعمل طراحي و ساخت پروژه هاي 
مسكن حمايتي و صيانت از تحقق هويت و فرهنگ و سبك 
زندگي غني اسالمي - ايراني شده بود، براي بررسي بيشتر 

به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

    پيشينه كد رهگيري معامالت ملك
بر اساس اين گزارش، در شوراي عالي مسكن دولت نهم 
به رياست رييس جمهور وقت، براي اولين بار الزام به درج 
كد رهگيري در همه معامالت مسكن به تصويب رسيد 
اما با شكايت برخي از شهروندان به ديوان عدالت اداري، 
اين الزام لغو ش��د. دومين بار نيز سال گذشته ستاد ملي 
مقابله با كرونا، الزام به درج كد رهگيري در همه معامالت 
مس��كن را براي دريافت وام وديعه مس��كن مصوب و به 
اتحاديه مش��اوران امالك ابالغ كرد. بديهي اس��ت كه با 
اتمام بحران كرونا در كشور، مصوبات ستاد مذكور نيز به 

خودي خود لغو مي شوند. به همين دليل مصوبه ديروز 
مجلس كه به عنوان بخشي از طرح جهش توليد مسكن 
به تصويب رسيد بسيار حائز اهميت است. در صورت تأييد 
مصوبه مجلس در شوراي نگهبان، براي نخستين بار است 
كه كد رهگيري معامالت مسكن و سامانه ثبت امالك و 

مستغالت كشور به رسميت شناخته مي شود.

    سبقت سامانه امالك از اتحاديه امالك
به گزارش »تعادل«، از نيمه دوم س��ال گذشته، زمزمه 
تفكيك اتحاديه صنف مش��اوران امالك از اتاق اصناف 
اي��ران كه زيرمجموعه وزارت صمت به ش��مار مي رود و 
انتقال آن در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي به گوش 
مي رسيد. حتي در اواخر آبان ماه، برخي گزارش ها از چراغ 
سبز رييس جمهوري به انتقال اتحاديه مشاوران امالك 
در ذيل وزارت راه و شهرس��ازي و آمادگي اين وزارتخانه 
براي انتقال اتحادي��ه امالك حكايت مي كردند. اما حاال 
اگرچه اين انتقال صورت نگرفته است، اما مهم ترين ابزار 
در اختيار اتحاديه امالك به موجب مصوبه مجلس قرار 
است به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود. التهاب بازار 
و قيمت مسكن و اجاره بها در چند سال اخير، دولت را به 
اين فكر وا داش��ت كه حاال كه مجلس با تفكيك وزارت 
راه و شهرسازي مخالف است بهترين اقدام براي تسلط 
بيشتر بر بازار مسكن سپردن بازار مسكن به وزارت راه و 
شهرسازي و قرار گرفتن اتحاديه امالك در ذيل معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي است. در همان 
روزها، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك به رس��انه ها گفته بود: اتحادي��ه امالك زير نظر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما ما نيز موافق انتقال 
به وزارت راه و شهرس��ازي و قرار گرفتن در ذيل معاونت 
مسكن و ساختمان اين وزارتخانه هستيم. بنده ۵0 سال 

است كه در صنف مشاوران امالك حضور دارم پس تاكيد 
دارم كه برخوردهاي س��ليقه اي موج��ب هرج و مرج در 
صنف مشاوران امالك خواهد شد و دود آن به چشم مردم 
خواهد رفت.  خسروي با اشاره به اينكه اتاق اصناف ايران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت اتحاديه مشاوران امالك 
را به حال خود رها كرده است، افزوده بود: كانون مشاوران 
امالك اگر ايجاد شود قطعا به نفع بازار مسكن خواهد بود. 
بايد حدود صنفي در اين بخش تعريف و رعايت شود اما 
متاسفانه مي بينيم كه به دليل رها شدن مشاوران امالك 
در شهر تهران و به دليل بيكاري آمار راه اندازي بنگاه هاي 

مسكن رو به افزايش گذاشته است.

    تدقيق سياست گذاري براي بازار مسكن 
در همين رابطه، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك با استقبال از مصوبه مجلس مبني بر الزام 
به درج كد رهگيري، اظهار كرد: اين مصوبه چند س��ال 
پس از فراگير شدن كدرهگيري در بازار مسكن كشور به 
تصويب رسيده و به امنيت سرمايه گذاري در مسكن كمك 
زيادي مي كند؛ چرا كه ثبت تك تك معامالت اعم از رهن 
و اجازه و خريد و فروش در س��امانه امالك و مستغالت، 
كمك شاياني به برنامه ريزي و سياست گذاري براي بازار 
مسكن خواهد كرد؛ آمار دقيق از وضعيت بازار مسكن را 

فقط مي توان با اخذ كد رهگيري محاسبه كرد.

      كدرهگيري روي پالك ثبتي بنشيند
 نه كدپستي

وي در گفت وگو با مهر، با تأكيد بر اينكه در حال حاضر تنها 
60 درصد معامالت مسكن در سامانه امالك و مستغالت 
ثبت مي شود، افزود: ما بارها درخواست كرده بوديم كه 
كد رهگيري بايد روي هر پالك ثبتي قفل شود تا كسي 

نتواند يك ملك را به بيش از يك نفر بفروشد؛ اما در حال 
حاضر كد رهگيري روي كد پستي مي نشيند. شفافيت در 
بازار مسكن با الزامي شدن اخذ كد رهگيري از معامالت 

مسكن ارتقا مي يابد.

    فراهم آمدن زمينه برخورد با 
امالكي هاي متخلف 

وي تصريح كرد: با افزايش قدرت كد رهگيري و تصويب 
الزامي ش��دن آن در مجلس، مي تواني��م از آن به عنوان 
ابزاري براي اعمال نظارت بيشتر در ميان مشاوران امالك 
استفاده كنيم البته تعاوني هاي مسكن و ادارات اوقاف زير 
بار اخذ كد رهگيري نمي رفتند؛ اينها مشكالتي است كه 
از س��وي برخي ارگان هاي دولتي داريم اما با استفاده از 
اين مصوبه امروز مجلس و همچنين ماده ۲۸ قانون داللي 
مس��كن، مي توانيم با واحدهاي صنفي مشاوران امالك 
متخلف، به شدت برخورد كرده و حتي آن واحد صنفي را 
تعطيل كنيم. خسروي در خصوص اينكه برخي مشاوران 
امالك مي گويند در صورتي كه كد رهگيري به طرف هاي 
معامله بدهيم، ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده هم به تعرفه 
كميسيون معامله افزوده مي شود، گفت: ماليات بر ارزش 
افزوده هيچ ارتباطي به كد رهگيري ندارد؛ بلكه شفافيت 

مالياتي هم براي مشاوران در پي دارد.
وي تأكيد كرد: بارها به مشاوران امالك اعالم كرده ايم 
كه ارايه كد رهگيري، به ابزاري براي دريافت ماليات از 
مشاوران تبديل نخواهد شد؛ با اين حال بي اعتمادي 
ميان اداره ماليات با واحدهاي صنفي مشاوران امالك 
به حدي است كه وقتي مشاوران امالك، معامله هايي 
كه به اخذ كد رهگيري منجر ش��ده را ارايه مي دهند، 
ماموران مالياتي از آنها، برگه هاي معامله مسكن بدون 

كد رهگيري را هم مطالبه مي كنند.

با مصوبه مجلس، اخذ كد رهگيري براي خريد و اجاره مسكن الزامي شد

استارت شفاف سازي در بازار مسكن



از چند روز قبل، گوگل برنامه سخت گيرانه اي براي شناسايي 
كاربران و تحريم سرويس هاي خود براي اين قشر در نظر 
گرفته است. عده اي از كاربران فضاي مجازي معتقد هستند 
تحريم هايي كه گوگل آن را آغاز كرده، به قدري سخت گيرانه 
اس��ت كه حتي كاربران��ي كه با VPN به س��رويس هاي 
گوگل متصل مي شوند را نيز شناسايي مي كند. اين مساله 
باعث شده بيش از كاربران، كس��ب وكارهاي ايراني كه از 
سرويس هاي گوگل استفاده مي كنند احساس خطر كنند. 
اگر گوگل به همين شكل پيش برود و سرويس هاي خود 
را محدود كند، كسب و كارهاي استفاده كننده از خدمات 
گوگل بايد چه كنند؟ يك كارشناس فناوري اطالعات درباره 
مشكل جديد كابران ايراني در دسترسي به سرويس هاي 
گوگل گفت: تحريم جديدي رخ ن��داده، اما گوگل روش 
شناس��ايي مكان كاربران را تغيي��ر داده و به همين دليل 
سرويس هايش براي كاربران ايراني كه به دليل تحريم هاي 
امريكا با وي پي ان در دس��ترس بوده، مسدود شده است. 
 داستان تحريم هاي گوگل و شركت هاي امريكايي عليه 
ايران داس��تان جديدي نيست، با وجود اين، اين روزها بار 
ديگر خبري از مسدود شدن برخي از سرويس هاي گوگل 
براي كاربران ايراني ش��نيده مي شود كه به نظر مي رسد 
از نتايج تحريم هاي قبلي امريكا عليه ايران باشد، هرچند 
زواياي آن هنوز مشخص نيست. در اين راستا ميالد نوري، 
كارشناس فناوري اطالعات در گفت وگو با ايسنا، درباره علت 
 بسته شدن سرويس هاي گوگل و ارتباط آن با تحريم هاي 
امريكا عليه ايران گفت: بايد اين نكته را ذكر كنيم كه در اين 
موضوع تحريم جديدي رخ نداده اس��ت. كاربران ايراني از 
ماه ها و سال هاي گذشته به داليل مختلف از برخي از اين 

سايت هاي مرتبط با گوگل تحريم شدند. 

      هدفمند كردن سيستم هاي تبليغاتي گوگل
نوري خاطرنشان كرد: اين محدوديت جديد حدود هفت 
روز يا دو هفته پيش اتفاق افتاده و گوگل به داليل مختلف، 
روش شناسايي مكان كاربر را براي تمام مردم دنيا تغيير 
داده است. قبال از IP كاربران متوجه ايراني يا اروپايي بودن 
آنها مي شد، اما به تازگي در مقاله اي كه منتشر كرده، نوشته 
براي هدفمند كردن سيستم هاي تبليغاتي خود اين روش 
جديد را اعمال كرده است. اين كارشناس فناوري اطالعات 
درباره علت تغيير سياس��ت گوگل توضيح داد: اين هدف 
به خاطر تبليغاتي است كه مثال در ويديوهاي يوتيوب يا 
 سرويس هاي AdMob و AdSense، در سايت ها پخش 
مي شود و گوگل  براي اينكه تبليغاتش مرتبط با مردم هر 
منطقه باشد، سيستم جديد خود را اجرايي كرده است تا 
بازدهي بيشتري بگيرد و به همين دليل شيوه شناسايي 
مكان كاربر را تغيير داده اس��ت.  گوگل االن از تركيبي از 
روش هاي مختلف استفاده مي كند و البته به صورت شفاف 
اعالم نكرده كه از چه روشي استفاده مي كند تا موقعيت يك 
كاربر را تشخيص دهد. كارشناس ها حدس هايي زدند كه 
 gmail از روي منطقه زماني گوشي يا لپ تاپ يا از فعاليت
يا گوگل مپ و مجموعه محصوالتي كه گوگل دارد، متوجه 
مي شود. وي درباره اينكه چرا برخالف گذشته، با استفاده 
از وي پي ان هم نمي توان به اين سرويس ها دسترسي پيدا 
كرد، توضيح داد: اگر قبال با استفاده از VPN و تغيير آي پي 
مي توانستيم با IP كش��ورهاي ديگر از محصوالت گوگل 
اس��تفاده كنيم اما االن گوگل با استفاده از IP كشورهاي 
ديگر هم متوجه مي ش��ود كاربر ايراني هستيم. البته اين 
روش، تحريم مستقيم براي محدود كردن كابران ايراني 
نيست و كشورهاي ديگري هم هستند كه مورد تحريم هاي 
امريكا قرار گرفته اند، اما اين موضوع باعث شده نتوانيم از 

سرويس هايي كه قبال تحريم شده اند، استفاده كنيم. 

     سرويس جديدي از سوي گوگل 
تحريم نشده است

اين كارشناس فناوري اطالعات با تاكيد بر اينكه سرويس 
جديدي از س��وي گوگل تحريم نش��ده، بيان كرد: همه 
س��رويس هايي كه اكنون دسترس��ي به آن سخت تر و يا 
غيرممكن ش��ده، قبال هم با IP ايران دسترس��ي به آنها 
امكان پذير نب��ود. فقط ايراني ها ب��ا VPN هاي مختلف 
مي توانستند به اين سرويس ها دسترسي پيدا كنند، اما 
االن با اين تغيير روش، دچار مشكل شده اند و وي پي ان ها 

هم ديگر كارايي ندارند. نوري درباره س��رويس هايي كه 
با روش جديد از دس��ترس ايراني ها خارج شده اند، اظهار 
كرد: مهم ترين مشكل مربوط به تبليغات و كسب درآمد از 
يوتيوب است. كاربران ايراني كه در يوتيوب كانال داشتند 
و از اين راه درآمدزايي مي كردند دچار مش��كل شدند كه 
تعدادشان هم كم نيست. يكي از مهم ترين محدوديت ها 
 )Google Analytics( مربوط به گوگل آناليتيك��س
است كه افراد در حوزه كسب وكار از اين سيستم براي تعداد 
بازديدها و آناليز كاربران خود استفاده مي كنند. دسترسي 
به ابزارهايي مانند فايربيس )Firebase( كه زيرمجموعه 
كاربردي دارد و برنامه نويس ها از آن اس��تفاده مي كردند، 
محدود شده است. داكيومنت هاي اندرويد هم از جمله اين 
موارد هستند و گسترده اين محدوديت ها بسيار گسترده 
است. وي ادامه داد: گوگل كالود )سرويس ذخيره سازي 
ابري گوگل( اس��ت كه به شركت هاي مختلفي سرويس 
مي دهد و از جمله باعث شده نرم افزارهاي مختلفي مانند 
اسپاتيفاي )Spotify( از دسترس خارج شوند. اسپاتيفاي 
يا بسياري از سايت ها و نرم افزارهاي ديگر مستقيما سرويس 
گوگل نيستند اما چون از زيرساخت ابري گوگل )گوگل 
كالود( اس��تفاده مي كنند، دسترسي به اين سايت ها هم 

براي كاربر مختل شده است.

    برخي افراد همچنان با وي پي ان
به سرويس هاي گوگل دسترسي دارند

اين كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه فعال با برخي 
از VPNها مي توان به اين س��رويس ها دسترس��ي پيدا 
كرد، گفت: هنوز مشخص نيس��ت كه اين محدوديت ها 
روي اكانت افراد است يا خير. بعضي از افراد از VPNهاي 
مختلف استفاده كرده اند، اما همچنان در حساب كاربري 
خود به اين سرويس ها دسترس��ي ندارند. بعضي  افراد از 
VPNهاي ش��خصي استفاده كردند كه توانستند به اين 
سرويس ها دسترسي داشته باشند. بنابراين هنوز به طور 
قطع نمي توان گفت كه چطور اين اتفاق رخ داده اس��ت. 
نوري درباره چاره حل اين مشكل بيان كرد: يك  سري از 
تحريم ها تحت قوانين كش��ور امريكا است. سيستم هاي 
مالي مانند »گوگل پي« مانند خدماتي از جمله »پي پل«، 
»مستركارد«، »ويزاكارت« هستند كه به علت تحريم ها 
امريكا به هيچ وجه قابل استفاده نيستند، مگر اينه امريكا 
قانوني وضع كند يا اينكه اين سرويس ها، از برخي سازمان ها 
مانند »اوفك« مج��وز ارايه خدمت بگيرند، همانطور كه 
»گيت هاب« اين مجوز را گرفت و توانست به كاربران ايراني 
دسترس��ي بدهد. وي ادامه داد: سرويس هاي تبليغاتي 
مانند AdMob و AdSense كه مس��تقيما مربوط به 
مراودات مالي اس��ت، از قبل ب��ه دليل تحريم هاي امريكا 

ممنوع بوده و نمي توان براي آنها كاري كرد، اما يك سري 
ابزارها مانند گوگل آناليتيكس، فايربيس يا اندرويد استوديو 
و گوگل كالود كه براي كاربران عادي اس��ت، حتي طبق 
تحريم هاي امريكا براي ايرانيان هم در گذشته به اشتباه 

تحريم شده بودند. 

  كارمندان ايراني گوگل به دنبال حل مشكل
اين كارش��ناس فناوري اطالعات با اش��اره به گفت وگو با 
برخي از كارمندان گوگل از طريق »كالب هاوس« درباره 
اين مش��كل بيان كرد: آنها گفتند علت تحريم برخي از 
نرم افزارها مانند س��رويس هاي آناليتيكس، اس��تفاده از 
بلك ليست مشترك است، اينكه گوگل براي سرويس هاي 
مالي يا تبليغاتي خود يك »بلك ليس��ت« تهيه كرده كه 
ممكن است براي سرويس هاي ديگر هم مورد استفاده قرار 
گيرد. اين كارمندان ايراني گوگل گفتند تالش مي كنند 
تحريم سرويس هايي كه طبق قوانين امريكا مشكلي براي 
ارايه خدمات به ايراني ها ندارند، رفع شود. نوري درباره ابعاد 
منفي اين مشكل براي كاربران ايراني در روزهاي آينده بيان 
كرد: تغيير منفي تر در زمينه محدوديت جيمل، گوگل پلي 
يا گوگل كلندر )Google Calendar( رخ نمي دهد، اما 
ممكن است سرويس هايي كه اكنون بسته شده و برخي 
از كاربران با وي پ��ي ان به آنها دسترس��ي دارند، كامال با 
شناسايي آي پي كاربران، از دسترس خارج شوند. از طرفي 
هم احتماال با پيگيري هايي كه مي شود بتوان برخي از اين 
محصوالت را رفع فيلتر كرد. وي با بيان اينكه احتماال رفع 
اين مشكل در كوتاه مدت انجام نمي شود، گفت: اگر بتوان 
اين موضوع را به زبان انگيسي در رسانه هاي خارجي منتشر 
كرد و در شبكه هاي اجتماعي مانند توييتر انعكاس داد، 
شايد سرويس هايي كه خالف تحريم هاي امريكا نيست، 
سريع تر رفع فيلتر ش��وند و بتوانند به ايران خدمات ارايه 
دهند. مثال رفع تحريم گيت هاب بيش از يك سال و نيم 
زمان برد و اگر زودتر رس��انه اي مي شد، شايد سريع تر آن 

مشكل را رفع مي كردند.

    راه�كار مقابل�ه با تحريم كارب�ران ايراني 
توسط گوگل چيست؟

معاون وزير ارتباطات در واكنش به تحريم كاربران فضاي 
مجازي توس��ط گوگل گفت: تركيب استفاده از خدمات 
بومي و جهاني، كليد توسعه فناوري و رفاه شهروندان است، 
دسترسي و انتخاب آزادانه در فضاي مجازي، حوزه فناوري 
را تقويت مي كند. رييس سازمان فناوري اطالعات معتقد 
است تركيب دسترس��ي آزادانه و انتخاب از بين خدمات 
جهاني و ملي )بومي( مي تواند ما را در حوزه فناوري اطالعات 
تقويت كند. امير ناظمي گفت: در ايران به نظر مي رسد با دو 

ديدگاه حدي و افراطي روبه رو هستيم. ديدگاه اول به دنبال 
بومي سازي تمام محصوالت است و راه حل نهايي مواجهه 
با تحريم را در بي اثر كردن تحريم از اي��ن راه مي داند. اين 
راه حل به دليل مقياس بازار، قابل تعميم براي تمام خدمات 
نيست. ديدگاه دوم هم اساسا بومي سازي خدمات را نادرست 
مي داند و راه حل را در رفع تحريم مي داند و به اين ترتيب تنها 
راه را رفع تحريم و چانه زني با شركت هاي جهاني مي داند. اما 
به نظر ما هيچ كدام به تنهايي نمي توانند يك راه حل پايدار و 
موفق براي كشور باشند. ناظمي با تأكيد بر اينكه در مقابله 
با تحريم نگاه هاي مختلفي وجود دارد، گفت: اما نگاه سومي 
نيز وجود دارد كه در چند سال گذشته با جديت آن را دنبال 
كرديم. رويكرد وزارت ارتباطات براي رويارويي با تحريم هاي 
حوزه فناوري اين اس��ت نگاه گروه اول و دوم را در كنار هم 
پيش ببريم؛ يعني در حالي كه براي رفع تحريم ها تالش 
مي كنيم، همزمان نيز براي بومي سازي محصوالت و خدمات 
كليدي قدم برداريم تا اگر تحريم ها سخت گيرانه تر هم شود، با 
ابزارهاي بومي كاهش تأثير تحريم ها را داشته باشيم. معاون 
وزير ارتباطات گفت: نگاه گروه اول و دوم به تحريم ها يك 
نگاه افراطي است و قابل تعميم به همه زيرحوزه ها نيست. 
برخي از خدمات را مي توان بومي كرد، بدون تغيير جدي در 
كيفيت و نه همه خدمات را«. اما وجود نسخه بومي همان 
خدماتي كه قابليت بومي سازي عمومي ندارد، گاه به دليل 
امنيت براي بخش هاي حياتي اهميت مي يابد و از س��وي 
ديگر مي تواند زمينه را نيز براي رفع تحريم ها فراهم كند. 
وي تصريح كرد: در اكثر موارد، داشتن نمونه بومي تجهيزاتي 
كه تحريم مي شوند، قدرت چانه زني در رفع تحريم را باال 
مي برند و اين امتياز براي كشورهايي كه قصد تحريم ايران 
را دارند يك عامل بازدارنده است. براي رفع تحريم همواره 
سعي كرده ايم موضوعاتي كه به حوزه فناوري مربوط است 
را ب��ه وزارت  امور خارجه منعكس كنيم تا در اجالس هاي 
جهاني مرتبط استفاده كنيم و تحريم را كاهش دهيم، اين 
فرآيند در بسياري از موارد موفقيت آميز بوده است. وي با بيان 
اينكه موضوعات مربوط به فناوري اطالعات بايد در هر نوع 
مذاكره اي كه قرار است براي رفع تحريم انجام شود مدنظر 
قرار بگيرد تا بتوانيم به واسطه آن دسترسي شهروندان به 
سرويس هاي جهاني را تسهيل كنيم، گفت: رفع تحريم هاي 
حوزه فناوري اطالعات به دليل مشهود بودن و سرعت باالي 
اعمال آن ب��ه خوبي مي تواند يكي از مهم ترين موضوعات 
گفت وگو در خصوص رفع تحريم ها و حتي سنجه بررسي 
رفتار امريكا در لغو تحريم ها باشد. همچنين نبايد فراموش 
كنيم كه تركيب دسترس��ي آزادانه و تركيب اس��تفاده از 
سرويس هاي جهاني و ملي )بومي( مي تواند حوزه فناوري 
اطالعات را تقويت كند و هيچ  نگاهي غير از اين نمي تواند 

راه حل پايدار و موفق براي كشور باشد.
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۱۰ ميليون سيم كارت
به دانش آموزان اعطا مي شود

وزير ارتباط��ات از ارايه ۱۰ ميليون س��يم كارت و 
بس��ته هاي اينترنت رايگان ب��ه دانش آموزان خبر 
داد. به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذري 
گفت: مصوب��ه اينترنت و كودك ما را ملزم مي كند 
تا س��يم كارت مخصوص ك��ودكان اراي��ه دهيم. 
بنابراين بايد شماره دهي را در اختيار اپراتورها قرار 
دهيم. وزير ارتباطات با بيان اينكه ارايه سيم كارت 
دانش آموزي در دس��تور كار قرار دارد به طوري كه 
۱۰ ميليون سيم كارت جديد و بسته هاي اينترنتي 
رايگان به دانش آموزان عرضه شود، تاكيد كرد: انتظار 
داريم كارها با جديت انجام ش��ود تا اتفاقات خوبي 
در مدت باقي مانده از دولت به وقوع بپيوندد. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين با حضور در 
يكي از اتاق هاي كالب  هاوس در مورد سرمايه گذاري 
به تشريح وضعيت سرمايه گذاري در بخش ارتباطات 
و نقش اقتصاد ديجيتال در رش��د كشور پرداخت. 
آذري جهرمي يكي از بزرگ ترين موانع در توسعه 
بخش ارتباطات را عالوه بر مشكل خصوصي سازي 
مخاب��رات، دع��واي ۱۲ س��اله وزارت ارتباطات با 
صداوسيما در زمينه واگذاري فركانس هاي ۷۰۰ 
و ۸۰۰ اع��الم كرد. جهرم��ي در اين م��ورد اعالم 
كرد ك��ه بي انصافي هميش��گي صدا و س��يما به 
وزارت ارتباطات، آنها را مجبور كرده تا بخش��ي از 

واقعيت هاي موجود را در رسانه ها مطرح كنند. 

   افزايش تعرفه يك در خواست نابجاست
او به درخواست شركت هاي اينترنت ثابت به افزايش 
تعرفه اش��اره كرد و با اعالم اينكه اين كار درس��ت 
نيست، گفت: »در شرايط فعلي اپراتورهاي همراه 
به سمت توسعه5G رفته اند و اپراتورهاي ثابت به 
فكر توسعه VDSL و FTTH هستند، بحث آنها بر 
اين است كه در اين سرويس ها بتوانند تعرفه باالتري 
بگيرند كه س��رمايه گذاري و برگشت سرمايه شان 
توجيه داشته باش��د، اين يك حرف درست است. 
ما در رگوالتوري كه مس��وول تعيين تعرفه است، 
)البته كه بازار رقابتي است( واقعيتي كه وجود دارد 
 VDSL و سرويس هاي FTTH براي سرويس هاي
تعرفه گذاري نكرده ايم، دست اپراتور را در اين زمينه 
باز گذاشته ايم تا متناسب با سرمايه گذاري و شرايط 
بازار تعرفه گذاري را مش��خص كنند. اپراتورهاي 
ثابت اعالم مي كنند با توجه به شرايط رقابتي بازار 
وقتي آنها مي خواهن��د VDSL و FTTH بياورند، 
فرضا آبونه برقراري يك ارتب��اط حدود ۲ ميليون 
تومان مي ش��ود با توجه به اينكه باي��د مودم داده 
ش��ود و كار فيبركش��ي در منازل ص��ورت بگيرد، 
بنابراين وقتي 4G وج��ود دارد مردم رقبتي براي 
گرفتن س��رويس هاي جديد آنها ندارند بنابراين 
درخواستش��ان اين اس��ت كه تعرفه موبايل را باال 
ببريم ت��ا اپراتورهاي فيكس بتوانند بازار داش��ته 
باشند.« او اين در خواست را يك درخواست نابه جا 
دانست و اعالم كرد كه از ديد وزارت ارتباطات بخش 
س��رمايه گذاري و پيدا كردن بازار متناسب با رشد 
بازار صورت مي گيرد و الزاما افزايش تعرفه راهكار 
خوبي نيست چون به كل اكوسيستم لطمه   مي زند.

  بي انصافي صداوسيما
در واگذاري فركانس هاي 8۰۰ - 7۰۰

جهرمي با اشاره به اينكه اين فركانس ها براي توسعه 
ارتباطات در كشور بسيار ارزشمند هستند، گفت: 
»اين فركانس در اختيار صدا و س��يما اس��ت و اين 
مجموعه نيز به دنبال اين اس��ت كه اين فركانس را 
ب��ه پول تبديل كند.« به باور او انفال عمومي بايد در 
اختيار مردم قرار بگيرد اما صدا و سيما به اين مساله 
نگاه اقتصادي دارد. جهرمي مي گويد بي انصافي اي كه 
صدا و سيما هميشه به وزارت ارتباطات داشته، آنها را 
مجبور كرده كه بخشي از واقعيت هايي كه وجود دارد 
را مطرح كند و نشان دهد كه صدا و سيما خودش يكي 
از مشكالت است. جهرمي از حل اين مشكل با ارسال 
اين پرونده به شوراي عالي امنيت ملي خبر داد و گفت: 
موضوع به شوراي عالي امنيت ملي رفته و جلساتي نيز 
برگزار شده و راهكاري هم داده است و فكر مي كنم 
شايد در اين دولت به خاطر حضور شخص من حل 
نشود؛ اما بعدا حل خواهد شد و اين فركانس به شبكه 

ارتباطي كشور بازخواهد گشت.

ادامه از صفحه اول

ريسك دوم  واكسن كرونا
اف��راد داراي بيماري ه��اي خاص و زمين��ه اي، و نه در 
گروه هاي شغلي )به غير از كادر درمان كه مستقيم درگير 
اين ويروس هستند( بيشتر است. از همين رو است كه در 
كشورهايي همچون انگليس كه پيشگام تزريق واكسن 
كرونا به شهروندان خود بودند، به استثناي كادر پزشكي 
نظام سالمت خود، اولويت بندي دريافت واكسن را بر 
اساس »سن« و »داش��تن بيماري زمينه اي« تنظيم 
كردند. بي گمان، اگر قرار بر اولويت بندي شغلي باشد، 
بسياري از گروه هاي شغلي، در اولويت هاي برتر نسبت به 

گروه هاي شغلي مهندسي قرار خواهند گرفت.
3- ش��ايد نامه نگاري هاي متع��دد ب��راي در اولويت 
قرارگرفتن برخي از گروه هاي شغلي در حالي كه اساسا 
در حال حاضر و تا افق سه ماهه آينده، تعداد واكسن قابل 
توجهي )در قياس با جمعيت ۸4 ميليون نفري( در كشور 
توليد نخواهد شد و احتمال خريد حجم قابل توجهي 
از واكسن هاي خارجي نيز بعيد است، مضحك به نظر 
برسد، اما خطر شيوع اين نوع تنش آفريني ها در جامعه 
عواقب ناخوش��ايندي در پي خواهد داشت. بي گمان، 
هر چقدر دسترسي به واكسن كرونا )اعم از توليدي يا 
وارداتي( سخت تر باشد، انضباط در تدوين اولويت ها و 
اجراي آنها بايد بيشتر شود. از همين رو انتظار مي رود، 
وزارت بهداشت به عنوان متولي واكسن كرونا با راه اندازي 
سامانه اي براي شفاف سازي ميزان واردات و توليد واكسن 
از سويي و از سوي ديگر، انتشار آمار دريافت كنندگان 
واكسن به تفكيك گروه هاي سني و اولويت بندي مورد 

تاييد خود اقدام كند.

تست واتس آپ  براي انتقال 
آرشيو چت بين آيفون و اندرويد

واتس آپ در حال آزمايش قابليت انتقال آرشيو چت بين 
يك آيفون و يك دستگاه اندرويد است. به گزارش ايسنا، 
وب س��ايت WABetaInfo گ��زارش داد اين قابليت 
در راستاي يك تغيير استراتژيك در واتس آپ طراحي 
مي ش��ود. اين شركت در حال بررس��ي امكان استفاده 
همزمان از واتس آپ در دستگاه هاي متعدد و قابليت انتقال 
آرشيو چت بين iOS و اندرويد در همين راستا است. با اين 
قابليت كاربران مي توانند آرشيو چت اپليكيشن واتس آپ 
در iOS را به دستگاه اندرويدي يا برعكس منتقل كنند. 
هنگامي كه كاربر تالش مي كند دستگاهي كه سيستم 
عامل متفاوتي دارد را به اكانت واتس آپ خود وصل كند، 
همواره بايد جديدترين آپديت واتس آپ را در اپ استور يا 
تست فاليت دريافت كند تا با خطاي سازگاري با نسخه 
اندرويد مواجه نشود. اگرچه اطالعاتي درباره چگونگي 
آزمايش اين قابليت و زمان عرضه شدن آن وجود ندارد 
اما دانستن اين نكته جالب است كه واتس آپ در تالش 
براي طراحي قابليتي اس��ت كه در حال حاضر در ساير 
اپليكيشن هاي پيام رسان مانند تلگرام وجود دارد. امكان 
استفاده از يك اكانت واتس آپ در دستگاه هاي متعدد يكي 
از پرتقاضاترين قابليت هاي كاربران اين پيام رسان است.

واقعيت افزوده در آينده اپل
مدير ارشد اجرايي اپل در مصاحبه اي جديد فاش كرد 
واقعيت افزوده اهمي��ت زيادي در آينده اين ش��ركت 
دارد. به گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، تيم كوك مدير 
ارشد اجرايي ۶۰ ساله اپل تصور نمي كند ۱۰ سال ديگر 
هنوز هم اين شركت را رهبري كند. او در مصاحبه اي با 
نيويورك تايمز به فناوري هاي آينده به خصوص واقعيت 
افزوده و خودروهاي خ��ودران همچنين آينده خود در 
اپل پرداخت. كوك در اين مصاحبه گفت: ۱۰ سال ديگر 
احتمااًل من نخواهم بود. اما اكنون احساس خيلي خوبي 
دارم و هنوز تاريخي براي كناره گيري تعيين نشده است. 
مدير ارشد اجرايي اپل در كنار اعالم اين خبر اشاره كرد 
در آينده فناوري واقعيت افزوده اهميت زيادي براي اپل 
خواهد داشت و تأثير زيادي در تحول گفت وگوها دارد. او 
در اين باره افزود: ما اكنون در حال گفت وگو هستيم. اما 
مي توان با كمك واقعيت افزوده، جدول ها و موارد ديگر 
كيفيت آن را ارتقا داد. مدير ارشد اجرايي اپل همچنين به 
پروژه خودروي اپل و تمايل اين شركت به يكپارچه سازي 
سخت افزار، نرم افزار و سرويس ها اشاره كرد. با اين وجود او 
از پاسخ دادن به اين سوال كه آيا چنين تركيبي در خودرو 

به كار مي رود يا خير سر باز زد. 

اين بار هدفمند كردن سيستم هاي تبليغاتي گوگل براي كاربران ايراني دردسرساز شده است

تحريم جديدي در كار نيست، سياست هاي گوگل تغيير كرده
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تعادل -  گروه تجارت |
رييس سازمان توس��عه تجارت در تازه ترين اظهارات 
خود از كاهش سخت گيري دولت براي واردات در ازاي 
صادرات خب��ر داد و اعالم كرد مصوبه اي جديد در اين 
زمينه اجرايي مي شود. با اعالم حميد زادبوم، با مصوبه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صادركنندگاني كه از 
سال 97 داراي تعهد ارزي هستند مي توانند به ميزان 
تعهد ارزي خود، واردات كنند. به گفته او، بر اساس اين 
مصوبه، به صادركنندگاني كه از ابتداي س��ال ۱۳9۸ 
تعهد ارزي داش��تند، اجازه داده شد تا در قالب واردات 
در مقاب��ل صادرات، ايفاي تعهد ارزي كنن��د و واردات 
با ارز اش��خاص نيز آزاد شد. البته پيش از اين، وضعيت 
تعهد ارزي مربوط به سال هاي 9۸ و 99 تعيين تكليف 
شده بود. بنابه اظهارات رييس سازمان توسعه تجارت، 
اين تصميم روز يكشنبه هفته جاري در ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت اتخاذ شده و بر اساس آن، مصوب شد تا 
صادركنندگان سال 97 نيز براي ايفاي تعهدات خود 

اجازه واردات داشته باشند.

   تصميم جديد در عرصه تجارت 
در پي بازگشت دوباره تحريم ها و تنگناي شديد ارزي، 
سال ۱۳97 دولت براي مديريت منابع محدود ارزي 
كش��ور، اعالم كرد كه صادركنندگان بايد ارز حاصل 
از صادرات خود را به كش��ور بازگردانند. از آن س��ال 
تاكنون بس��ته هاي متعددي از سوي دولتمردان و به 
ويژه بانك مركزي براي صادركنندگان ابالغ شده كه 
شيوه هاي بازگشت ارز صادراتي مورد اشاره قرار گرفته 
است. بسته هاي سياسي كه هر بار مورد انتقاد فعاالن 
اقتصادي ق��رار مي گرفت و انتظارات آنه��ا را برآورده 
نمي كرد. در اين س��ال ها بارها نيز شاهد دعواي بين 
س��كاندار بانك مركزي و پارلمان بخش خصوصي بر 
س��ر نحوه بازگرداني ارز حاصل از صادرات بوديم. در 
اين ميان البته توافقاتي نيز مي��ان دو طيف، صورت 
مي گرفت. در نهايت امر و درپي اختالف نظرهاي زياد، 
مقرر شد در كنار سامانه نيما، واردات در ازاي صادرات 
نيز به عنوان يكي از گزينه هاي موجود در اين مس��ير 
اجرايي ش��ود، طرحي كه هرچند با استقبال بخش 
خصوصي مواجه شد اما در س��ال ۱۳99 در ماه هايي 

متوقف شد و بانك مركزي مجوز آن را لغو كرد. 
حال اما در تازه ترين اقدام، رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت از امكاني جديد در اين حوزه نيز خبر داده است. 
بنابراظهارت رييس سازمان توسعه تجارت، با مصوبه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، صادركنندگاني كه 
از سال ۱۳97 تعهد ارزي دارند مي توانند در ازاي ميزان 
تعهد خود، واردات داشته باشند. پيش از اين، وضعيت 
تعهد ارزي مربوط به سال هاي ۱۳9۸ و ۱۳99 تعيين 
تكليف شده بود. حميد زادبوم اين خبر را به تازگي در 
شبكه اجتماعي كالب هاوس با حضور فعاالن اقتصادي 

و نمايندگان بخش خصوصي اعالم كرد.
رييس كل سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه بسته 
سياستي بانك مركزي در تيرماه سال گذشته، به دليل 
آنكه شرايط رفع تعهد ارزي صرفا شامل ارايه ارز نيمايي 
بود، مورد اعتراض صادركنندگان قرار گرفت، افزود: به 
دنبال پيشنهادهاي اتاق بازرگاني، وزارت صمت ساز و 
كارهاي مربوط به تنوع سازي در بازگشت ارز صادراتي و 
ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان را مورد بررسي قرار 
داد و در نهايت، مصوبه ۱77 ستاد هماهنگي اقتصادي 

دولت در آبان ماه سال ۱۳99 تصويب و ابالغ شد.
به گفته او، بر اساس اين مصوبه، به صادركنندگاني كه از 
ابتداي س��ال ۱۳9۸ تعهد ارزي داشتند، اجازه داده شد 
تا در قالب واردات در مقابل ص��ادرات، ايفاي تعهد ارزي 
كنند و واردات با ارز اش��خاص نيز آزاد شد. زادبوم افزود: 

در واقع كميته ماده ۲، مصوبه ۱77 ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت را جايگزين بسته سياستي ۲۵ تيرماه 
بانك مركزي كرده بود تا بر اساس آن، مقررات پيچيده 
بخشنامه تيرماه بانك مركزي از بين برود؛ اما اشكاالتي 
در حوزه صادرات و واردات در اين ابالغيه وجود داشت 

كه قرار شد با نظر بخش خصوصي برطرف شود.
معاون وزير صمت گفت: بر اين اساس كميته اقدام ارزي 
در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق هاي بازرگاني، 
تعاون و اصناف، سازمان امور مالياتي، گمرك و بانك 
مركزي تشكيل ش��د تا مصوبه ۱77 كه آرامشي را به 
صادركنندگان و واردكنندگان داده بود، مورد بازنگري 

قرار گرفته و تكميل شود.
به گفته وي، در نهايت بس��ته  پيشنهادي با نظر اتاق 
بازرگاني و فع��االن اقتصادي تهيه ش��د تا به ابالغيه 
۱77 اضافه شود. اين بسته پيشنهادي ۱۳ بند داشت 
و قرار بود در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تعيين 
تكليف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور 
نمايندگاني از پنج عضو كميته ماده ۲ در بانك مركزي و 
با حضور معاون ارزي اين نهاد، مورد بررسي قرار گرفت. 
در اين جلسه همچنين نماينده وزارت نفت، سازمان 
برنامه، وزارت اقتص��اد و وزارت صمت موضوعاتي را 
مطرح كردند و س��رانجام پس از بحث و بررسي، اين 

بسته پيشنهادي به ۱۴ بند افزايش يافت.
در همين راستا، طي رزوهاي گذشته روساي اتاق هاي 
بازرگاني، تعاون و اصناف در نامه اي به رييس جمهور با 
اشاره به تداوم چالش رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
اعالم كردند در صورت عدم رفع مش��كل، تبعات اين 
موضوع عالوه بر زمينگير كردن صادرات كشور، دامن 
واردات مواداوليه مورد نياز توليد را هم خواهد گرفت. 
غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران، به همراه روساي اتاق هاي 
اصناف و تعاون اي��ران در اين نامه ك��ه در ماه پاياني 
س��ال ۱۳99 به رييس جمهوري نوشته شده، تأكيد 
كرده اند كه پيش نويس ۱۳ ماده اي كه در كميته ارزي 
معطل مانده، تكميل كننده مصوبه جلسه ۱77 ستاد 
هماهنگي اقتصادي است و تصويب و ابالغ آن، مشكل 

صادركنندگان را حل مي كند.

   چالش هاي صادراتي 
از دريچه بخش خصوصي

در همين حال، پدرام س��لطاني، ريي��س اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و اتريش كه در جلسه بررسي چالش هاي 
صادرات ۱۴00 در كالب هاوس حضور يافته بود، به بيان 

برخي از مسائل و چالش ها در اين عرصه پرداخت.
سلطاني در خالل صحبت هاي خود با انتقاد از عدم انتشار 
منظم صادراتي عنوان كرد: براي اينكه پيش بيني درستي 
در رابطه با هر مقوله اقتصادي داشته باشيم نياز به داده ها و 
اطالعات دقيق و شفاف داريم، اما متاسفانه دو سالي است 
كه از آمارهاي هفتگي صادرات كشور محروم هستيم. 
اين خأل آماري در واقع اجازه نمي دهد پيش بيني دقيقي 
از صادرات داش��ته باشيم. او در ادامه با اشاره به اينكه در 
سال 99 آمار نشانگر كاهش ۱۲ درصدي صادرات است، 
گفت: اين كاهش كه قريب به ۵ ميليارد دالر اس��ت اگر 
با احتس��اب خروج آمار صادرات بنزين محاسبه شود، ا 
ين كاهش بيش از 7 ميليارد دالر و يا ۲0 درصد خواهد 
بود. سلطاني با اشاره به اينكه اين پيش بيني در ابتداي 
سال وجود داشت، گفت: اما در پايان سال 99 كه قيمت 
نفت و فرآورده هاي معدني در دنيا افزايش يافت، آمارها 
بهبود يافت؛ اما با توجه به اينكه چين مهم ترين شريك 
تجاري ما در سال 99 بوده، مي تواند اهرم افزايش تجارت 
خارجي ايران هم باش��د. رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و اتريش در ادامه با بيان اينكه وابستگي بااليي به 
ش��ركاي باالي تجاري خود يعني چين و عراق داريم، 
ادامه داد: حال چنانچه اتفاقي براي يكي از اين دو كشور 
رخ دهد ، لطمه جدي به اقتصاد ايران وارد مي شود.  البته 
او اين نكته را مورد اش��اره ق��رار داد كه با توجه به اينكه 
چين در سال ۲0۲۱ رشد اقتصادي ۸ درصدي خواهد 
داشت پيش بيني مي شود كه به هر حال وضعيت متفاوت 
است. بنابه توضيحات سلطاني، حركت سريع چين در 
بازيابي اقتصاد خود در سال ۲0۲0 و چشم انداز ۲0۲۱ 
مي تواند نمايانگر رشد اقتصادي ۸ درصدي اين كشور 
باشد. ضمن اينكه عراق و تركيه نيز رشد خوبي را تجربه 
خواهند كرد. پس در جمع ۵ شريك تجاري ايران به غير 
از هند و افغانستان، در مجموع مي توان رشد اقتصادي 
ش��ركاي اصلي صادرات خود را به معناي افزايش تقاضا 

قرار دهيم كه اين به ويژه براي پتروشيمي، فرآورده هاي 
نفتي و مواد معدني نمود پيدا خواهد كرد.  نائب رييس 
سابق اتاق ايران در ادامه با ابراز تاسف از اينكه اقتصاد ايران 
رشدي به لحاظ بهره وري معادل صفر دارد؛ پس توليد 
از محل بهره وري در سال ۱۴00 افزايش نخواهد يافت. 
عالوه بر آن، تقريبا يك دهه است كه ايران نرخ سرمايه 
ثابت منفي داشته است پس ظرفيت سازي براي توليد 
بسيار پايين بوده است و بنابراين روي افزايش ظرفيت 
توليد به منظور رش��د صادرات نمي توان فكر كرد.  او اما 
تاكيد كرد كه شمشير دولبه آن است كه نگاه به حمايت 
از توليد با برخي ديدگاه هاي ناپخته در برخي از سازمان ها 
و مس��ووالن وزارت صمت به سمت ممنوعيت حركت 
مي كن��د. پس صنايع ما بيش از آنك��ه محتاج صادرات 
باش��ند از بازار خالي داخلي مي خواهند بهره ببرند كه 
اين سبب مي شود افزايش ظرفيت توليد، به تامين نياز 
داخلي برسد؛ اما رويكرد دولت نيز ممنوعيت صادرات 
هس��ت پس در جاهايي كه تقاضاي ب��ازار صادراتي 
داريم، س��ركوب صادرات هم رخ مي دهد. او در ادامه 
جزئيات سبد صادراتي را تش��ريح كرد و گفت: سبد 
صادراتي ايران نيز تقريبا ۴0 ت��ا ۴۵ درصد خود را به 
محصوالت پتروشيمي و بنزين اختصاص داده و گاز 
و ميعانات گازي نيز در اين حوزه سهم پررنگ دارد كه 
قريب به ۲0 تا ۲۵ ميلي��ارد دالر از صادرات ايران را به 
خود اختصاص مي دهد كه اگر اين بخش با افت يا رشد 
همراه ش��ود، اثر معنادراي بر وضعيت صادراتي ايران 
خواهد داشت.  اين فعال اقتصادي همچنين با اشاره 
به اينكه ايران در سال ۱۴00 نااطميناني در حوزه نرخ 
ارز دارد، گفت: كاهش نرخ ارز نيز صادرات ۱0 ميليارد 
دالري غيروابسته به نفت و گاز و پتروشيمي را به شدت 
تحت الش��عاع قرار مي دهد، اما بخش ديگر وابسته به 
نفت مي تواند رش��د صادرات ۱0 تا ۲0 درصدي را به 
دليل تقاضاي چين تجربه كند. س��لطاني اين را هم 
گفت: در سالي قرار داريم كه انتخابات قرار است برگزار 
شود كه اين بر توليد اثرگذار خواهد بود؛ ضمن اينكه 
سرنوش��ت صادرات ايران در سال ۱۴00 به مذاكرات 
۱+۵گره خورده اس��ت؛ از س��وي ديگر هنوز تصميم 

نهايي در مورد FATF نگرفته و همه منتظر هستند. 
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آغاز عمليات ساخت ۱۳۰هزار 
واحد مسكن بركت

محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام صبح 
ديروز در مراسم آغاز عمليات ساخت ۱۳0هزار واحد 
مس��كن بركت و بهره برداري از ۳0هزار واحد مسكن 
محرومين با حمايت س��تاد اجرايي فرم��ان امام )ره( 
گفت: سه مولفه پايداري در اقتصاد، پايداري در اجتماع 
و محيط زيس��ت در توسعه پايدار بايد مورد توجه قرار 
گيرد چراكه مسائل اقتصادي دغدغه همه افراد است و 
چنانچه مشكالت معيشتي حل شود رضايت عمومي 
حاصل خواهد شد.مخبر با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف 
حاكميت تأمين مسكن اس��ت، افزود: ساالنه به بيش 
از يك ميليون واحد مس��كوني نيازمند هستيم و در 
بهترين شرايط؛ تاكنون ساالنه حدود ۸00 هزار واحد 
ساخته شده است و بر همين اساس با كسري ۳00 تا 
۴00 هزار واحد مواجه هس��تيم.رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( از ساخت ۱00 هزار واحد مسكن ملي از 
سوي ستاد اجرايي فرمان امام طي بازه زماني ۱۸ماهه 
خبر داد و گفت: س��اخت مسكن عالوه بر افزايش رفاه 
اجتماعي در پيش��برد صنايع و كنترل تورم و اشتغال 
نقش اساس��ي دارد و ما تمام توان خود را براي كمك 
به دولت در جهت رفع محروميت و افزايش اشتغال در 
كشور به كار مي گيريم.وي تاكيد كرد: نوآوري و فناوري 
در بحث مسكن مشكلي اس��ت كه امروزه وجود دارد، 
البته اقداماتي انجام شده و اميدواريم موثر واقع شود. 
همچنين استفاده از تكنولوژي موضوع ديگري است 
كه بايد به آن توجه شود چرا كه بسياري از دستگاه ها 
در مقابل تحول خيلي مقاومت مي كنند.مخبر در پايان 
گفت: همه دستگاه ها بايد كمك كنند تا بتوانيم در جهت 
پيشبرد اهداف كش��ور و رفاه اجتماعي، كنترل تورم، 
محروميت زدايي و اشتغال اقدام موثري انجام دهيم. 
محمد اسالمي، وزيرراه و شهرسازي نيز در اين مراسم 
از ستاد اجرايي فرمان امام )ره( براي توجه به طرح هاي 
مسكن قدرداني كرد و گفت: تمام فكر، برنامه و اراده ما 
اين اس��ت كه با رونق مسكن بتوانيم پايداري توليد را 
پايه گذاري كنيم چراكه معتقديم رونق مسكن باعث 
رونق توليد، توسعه اش��تغال، رفاه و منزلت اجتماعي 
مي شود.وي ادامه داد: بايد سه اقدام مهم را مدنظر قرار 
دارد از جمله شناسايي كانون تقاضا، جامعه هدف و اقدام 
آگاهانه بر اساس دو اصل قبلي و تعويق پروژه ها كه بايد 
آن را دنبال  كنيم.اس��المي با بيان اينكه در مرحله اول 
طرح ملي مسكن ۴۳۶ هزار نفر ثبت نام كردند، افزود: 
در مرحل��ه دوم ۱۱0 ه��زار نفر ثبت نام ك��رده و واجد 
شرايط تش��خيص داده شدند و ما طرح ملي مسكن را 
براي اين جامعه هدف آغاز كرديم. البته نكته مهم ديگر 
در طرح ملي مسكن اين است كه بتوانيم زمين مرغوب 
شهري داشته باشيم.وي با اشاره به اينكه ۱0 هزار پروژه 
در سطح كشور براي مسكن تعريف كرديم، افزود: اين 
پروژه ها، طرح هايي هستند كه از سوي خود مردم براي 
احداث خانه، مجتمع سازي و همچنين مشاركت با بخش 
خصوصي انجام مي شود از سويي ديگر براي رونق مسكن 
در كشور آيين نامه هايي اصالح و همچنين قوانيني در 
هيئت دولت مصوب كرديم كه اميدواريم باعث رونق 
ساخت مس��كن در كشور ش��ود.وزير راه و شهرسازي 
گفت: در بحث مس��كن ملي، ستاد اجرايي فرمان امام 
)ره( يك چهارم پروژه ها را تقبل كرده است و اين اقدام 
ستاد اجرايي بسيار ارزشمند است. در ادامه اين مراسم 
همچنين علي نيكزاد نايب رييس اول مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه مسكن بهترين فرصت براي دور 
زدن تحريم ها در كش��ور است، گفت: مسكن حق هر 
خانوار ايراني اس��ت كه در اين ميان اولويت با كارگران 
و افراد مستحق است.وي با اشاره به طرح ملي مسكن 
ادامه داد: در طرح مسكن ملي قرار است ۴00 هزار واحد 
مسكوني احداث شود، و ساخت ۱00 هزار واحد مسكوني 
را ستاد اجرايي فرمان امام تقبل كرده كه اقدام ماندگار 
و قابل تحسيني است.  نيكزاد با اشاره به اقدامات مجلس 
براي حمايت از مسكن در بودجه ۱۴00 اظهار داشت: در 
بودجه ۱۴00، مبلغ ۳۶0 هزار ميليارد تومان براي مسكن 
در نظر گرفته شده كه به پرداخت تسهيالت اختصاص 
خواهد يافت. همچنين در بودجه، ۳۲ هزار ميليارد تومان 
نيز براي ساخت ۵ هزار واحد مسكوني اختصاص يافته كه 

به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است.

ركورد »ركوردها«
در فوالد مباركه شكسته شد

فوالد مباركه در راستاي لبيك به منويات مقام معظم 
رهبري و پاس��خ به تقاضاي داخل��ي و خارجي، موفق 
شد در 7۵ روز پاياني س��ال ۱۳99، تنها ۱۴ ركورد در 
ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم به ثبت رساند و 
از اين حيث ركورد تازه اي را ثبت كند. به گزارش روابط 
عمومي فوالد مباركه، كاربرد گسترده فوالد در صنايع 
مختلف و افزايش جمعيت باعث ش��ده تا تقاضا براي 
اين محصول كليدي هر ساله افزايش يابد. بنابراين الزم 
است توليدكنندگان نيز گام به گام در راستاي تامين اين 
حجم تقاضا بكوشند.  اين مساله در شرايط سياسي-
اقتصادي ايران كه از تحريم هاي بين المللي گسترده 
رنج مي برد، اهميت ويژه اي دارد. عالوه بر آن با توجه به 
حجم واردات محصوالت فوالدي و خروج ارز از كشور، 
تقويت فوالدسازان داخلي قدرتمند به ويژه حمايت از 
طرح هاي توسعه اي ش��ركت فوالد مباركه نقش قابل 
توجهي در جلوگيري از خروج ارز از كشور خواهد داشت. 
اين شركت با بررسي تقاضاي داخلي و خارجي در حوزه 
فوالد كوشيده تا علي رغم همه تحريم ها و دشواري هاي 
توليد در كشور، فرآيند توسعه اي پيوسته خود را به پيش 
برد و نقش پررنگي را در بخش هاي مختلف از جمله توليد 
فوالد خام )تختال( و در نهايت ورق هاي فوالدي ايفا كند.

موجودي كاالهاي اساسي 
اعالم شد

طبق آخرين گزارش مسووالن گمرك ايران موجودي 
كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر به بيش از ٤.٩ ميليون 
تن رس��يده اس��ت. معاون فني گمرك ايران آخرين 
وضعيت موجودي كاال در گمرك و بنادر تا ۱۴ فروردين 
ماه را به »ايسنا« اعالم كرد. بر اساس اين گزارش بيش 
از هفت ميليون تن موجودي كاالهاي غير كانتينري در 
گمرك و بنادر است كه در كنار آن 90.۱ هزار كانتينر 
كاال قرار دارد كه 90 درصد آن را كانتينرهاي پر وارداتي 
تشكيل مي دهد. از موجودي حدود هفت ميليون تني 
كاالها ۴.۱ ميليون تن كاالهاي اساسي است كه بايد به 
آن كاالهاي موجود در ٣١ شناور رسيده به بنادر را اضافه 
كرد. از اين ش��ناور ها ۱۵ فروند حاوي ۴۴۶.7 هزار تن 
كنار اسكله در حال تخليه و ۱۶ فروند حاوي ۳۸۴.۲ هزار 
تن كاالي اساسي در لنگرگاه منتظر است.شناورهاي 
رسيده كاالهايي همچون روغن، س��ويا، جو و ذرت را 
حمل مي كند و در مجموع كاالهاي اساسي همراه آنها 
به بيش از ٨٠٠ هزار تن مي رسد، بر اين اساس مجموع 
كاالهاي اساسي موجود و حمل در شناورهاي رسيده 
به بنادر حدود ۴.9 ميليون تن است. اما از موجودي ۴.۱ 
ميليون تني كاالهاي اساس��ي ۲۲۵.7 هزار تن گندم، 
۱.۸ ميليون ت��ن ذرت، ۵۳۸.۱ هزار تن جو، ۶0۳ هزار 
تن س��ويا، ۳۵.9هزار تن برنج، ۱۴۵.7 هزار تن ش��كر، 
۳۴0.۳هزار تن روغن خ��ام، ۳۵۵.۴ هزار تن دانه هاي 
روغني تشكيل مي دهد. درباره موجودي كاالها در بنادر 
بيشترين ميزان با ۳.۱ ميليون تن بندر امام خميني قرار 
دارد و در ساير بنادر نيز ۲۴۸.۸هزار تن شهيد رجايي، 
۳۶0.۲هزار تن امير اباد، ۱۲7.۳ هزار تن انزلي، ۱9۴.7 
نوشهر، 9۵۱تن ش��هيد باهنر، ۶۸ تن خرمشهر، ۳۴۵ 
تن بندر لنگه، ۳7.۶ هزار تن فريدون كنار، 7.۳ هزار تن 
آستارا، است. موجودي كاالهاي اساسي در بنادر چابهار، 

بوشهر و همچنين آبادان به صفر رسيده است.

هشدار سازمان حمايت
به مرغ فروشان

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در 
اطالعيه اي اعالم كرد كه عرضه هرگونه مرغ قطعه بندي 
شده ممنوع است و با متخلفان برخورد مي شود. سازمان 
حمايت با اشاره به مصوبات قرارگاه ساماندهي بازار مرغ 
كه بر اساس آن هرگونه عرضه مرغ قطعه بندي شده يا 
طعم دار كردن قطعات مرغ ممنوع اعالم ش��ده، تاكيد 
كرد كه با متخلفان به شدت برخورد مي شود. بر اساس 
اين اطالعيه، بازرسان اين سازمان و سازمان هاي صمت 
اس��تان ها براي كنترل فروش مرغ به قيمت مصوب، 
مصوبات جديد را درسراس��ر كش��ور به طور مستمر و 
پيوس��ته پايش و در صورت مش��اهده هرگونه تخلف 
پرونده متخلفان را به تعزيرات حكومتي ارسال خواهند 
كرد. همچنين براساس هماهنگي هاي صورت گرفته با 
سازمان تعزيرات حكومتي، به اين پرونده ها در اولويت 
رسيدگي، با متخلفان برخورد و راي صادر خواهد شد. 
اين اطالعيه به منزله ابالغيه رسمي تلقي شده و اجراي 
آن براي تمامي واحدهاي مربوطه الزاميست. سازمان 
حمايت در پايان اي��ن اطالعيه از افزايش توليد و تهيه 
تمهيداتي براي افزايش عرضه مرغ در بازار خبر داده و از 
شهروندان درخواست شده در صورت مشاهده و مواجهه 
با هرگونه تخلف در اين زمينه، موضوع را جهت رسيدگي 
سريع، از طريق مراجعه حضوري يا انعكاس به شماره 
تلفن ۱۲۴ در سراسر كشور اعالم كنند تا در اسرع وقت 

مورد پيگيري و رسيدگي قرار گيرد.

اعالم قيمت كاالهاي اساسي
در ماه »رمضان«

در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب برنج، 
شكر، گوشت و روغن براي ماه مبارك رمضان اعالم 
ش��د. در صد و دومين جلس��ه كارگروه تنظيم بازار 
موضوع تامين كاالهاي س��هميه وي��ژه ماه مبارك 
رمضان مطرح شد كه بر اساس آن، ميزان ۳0 هزار ُتن 
برنج وارداتي هندي و تايلندي به ترتيب با قيمت ۱۸ 
هزار و ۵00 تومان و ۱۲ هزار و ۵00 تومان در اختيار 
مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت. همچنين ۳0 هزار 
ُتن شكر با قيمت ۸700 تومان براي بسته هاي يك 
كيلوگرمي، ۳000 ُتن گوشت قرمز منجمد با قيمت 
۸0 هزار تومان و حدود ۱۸0 هزار ُتن روغن با قيمت 
مصوب به عنوان سهميه ويژه اين ماه در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. قيمت مصوب روغن در گزارش ستاد 
تنظيم بازار اعالم نش��ده، اما بر اساس سامانه ۱۲۴ 
قيمت مصوب هر بطري روغن مايع س��رخ كردني 
۸۱0 گرمي 9۶۵0 توم��ان، روغن مايع آفتابگردان 
9900 تومان، روغن نيمه جامد ۴.۵ كيلويي ۵۱ هزار 
تومان و روغن نباتي ۱۶ كيلوي��ي ۱79 هزار و ۵00 
تومان است. اخيرا هم هم عباس تابش، رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وعده داد 

كه در ماه رمضان خرما گران نمي شود. 

ابالغ مصوبه واردات
۵۰ هزار تن گوشت مرغ

وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه واردات ۵0 هزار 
تن گوشت مرغ را به گمرك ابالغ كرد. پانزدهم فروردين 
ماه سعيد عباسپور طي نامه اي به مركز واردات و امور 
مناطق آزاد و ويژه، گمرك ج. ا.ايران و س��ازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت ۳۱ اس��تان و جنوب استان 
كرمان، مصوبه شماره ۱۵۵۲۵۲.ت ۵۸۵97ه مورخ 
۲۶ اسفندماه سال گذشته هيات وزيران در خصوص 
واردات تا سقف ۵0 هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز 
ترجيحي )۴۲00 توماني( توسط شركت پشتيباني امور 
دام وزارت جهادكشاورزي را جهت اطالع، اقدام و ابالغ 
به گمركات اجرايي ارسال كرد. اين درحالي است كه 
وزير صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال ۱۳99 از 
صدور مجوز واردات ۵0 هزار تن مرغ براي تأمين مرغ 

در ماه مبارك رمضان خبر داده بود.

مجوز واردات در برابر صادرات براي صادركنندگان داراي تعهد ارزي صادر شد

مسير جديد براي واردات كاال

رييس شوراي رقابت: 

اگر قيمت اعالم شده براي يك خودرو نمي ارزد، آن را نخريد!
رييس ش��وراي رقابت گفت: اينكه افراد دو خودروي 
متفاوت را از نظر قيمت مقايسه مي كنند مساله جالبي 
نيست زيرا اگر خودروي با قيمت اعالم شده نمي ارزد 

آن را خريداري نكنند و خودروي ديگري را بخرند.
به گزارش »خبرگزاري مهر«، رضا شيوا در گفت وگويي 
با اش��اره به بيش��ترين ش��كايت مردم از خودروهاي 
داخلي، اظهار داش��ت: كوئيك، ش��اهين و پژو ۲07 
پاناروما، حدود ۳00 شكايت داشتند به همين دليل 
جلسه اي با حضور مديران عامل شركت هاي خودروساز 
و رييس سازمان گسترش برگزار شد تا به اين شكايات 

رسيدگي ش��ود. در آن جلسه توافقي به عمل آورديم 
تا كميته اي براي رس��يدگي به ش��كايت به خصوص 
براي اين ۳ خودرو تشكيل شود.رييس شوراي رقابت 
بيان كرد: جلس��ات متعددي هم با خريداران و هم با 
توليدكنندگان برپا ش��ده است. اولين جلسه در سال 
جديد دوش��نبه هفته آينده برگزار مي شود كه در آن 
نتيجه بررسي كميته شكايت پيگيري مي شود.اين 
مقام مسوول ادامه داد: بيش��تر شكايت ها مربوط به 
قيمت كوئيك است. قيمت دست ما نيست و بر اساس 
ضوابط تعيين مي شود. بيشتر شكايت مربوط به مبلغ 

واريزي در زمان خريد خودرو اس��ت. در زمان خريد 
خودرو افراد مق��داري پول پرداخت مي كنند به اميد 
اينكه اين مقدار پول، نصف قيمت خودرو باش��د، اما 
با توجه به تورمي كه ايجاد شده پول پرداختي نصف 
قيمت خودرو هم نمي شود و آن پول شايد يك چهارم 
قيمت خريد خودرو شود.رييس شوراي رقابت گفت: 
خريداران اميدوار بودند كه نصف قيمت خريد خودرو 
را پرداخت كرده اند در صورتي ك��ه افراد خودرو را به 
قيمت روز مي خرند. شايد اين قرار داد منصفانه نباشد. 
شيوا تشريح كرد: براي قيمت گذاري خودرو كلينيك 

تجاري تشكيل شده است و ۱۲ نفر از افراد خبره خودرو 
شناس در آن فعاليت مي كنند. مشخصات كوئيك در 
اين جلسه بررسي و تصميمات الزم براي قيمت آن در 
نظر گرفته مي شود. اين مقام مسوول ادامه داد: شورا 
رقابت س��ه قيمت، حداكثر، حداقل و منصفانه براي 
خودرو اعالم مي كند و بر اساس نظر خبرگان قيمت 
نهايي تعيين مي شود. اينكه افراد دو خودروي متفاوت 
را از نظر قيمت مقايسه مي كنند مساله جالبي نيست 
زيرا اگر خودروي با قيمت اعالم ش��ده نمي ارزد آن را 

خريداري نكنند و خودروي ديگري را بخرند.

مقام مسوول وزارت كشاورزي: 

احتمال لغو واردات مرغ قوت گرفت
معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با بيان 
اينكه هيچ نگراني براي تامين مرغ وجود ندارد و بازار 
واكنش مناس��بي به توزيع گسترده نشان داده است، 
اظهار كرد: با توجه به توليد خوبي كه در داخل داريم و 
با آرامش گرفتن بازار، احتماال واردات لغو و تا حد امكان 
ذخاير از منابع داخلي تامين ش��ود. اميد گيالنپور در 
گفت وگو با »ايلنا« در مورد آخرين وضعيت واردات ۵0 
هزار تن مرغ براي تنظيم بازار گفت: اين موضوع بر عهده 
شركت بازرگاني داخلي گذاشته شده است، اما اطالع 
داريم كه تا اين لحظه مرغ وارد نشده است. با توجه به 
توليد خوبي كه در داخل داريم و با آرامش گرفتن بازار، 
احتماال واردات لغو و تا حد امكان ذخاير از منابع داخلي 
تامين شود. وي ادامه داد: اظهارنظر درباره كاهش توليد 

مرغ بر اساس اطالعات روزهاي اخير بازار است، اما عمال 
مي بينيم كه بازار با انبوه عرضه مرغ مواجه شد.

گيالنپور با تاكيد بر اينكه ما دايما در جلسات مختلف 
تاكيد كرده ايم كه توليد به مي��زان كافي وجود دارد، 
افزود: مساله قيمت به دليل كمبود توليد نبود بلكه به 
دليل حاشيه سود بسيار پايين براي توليدكننده اتفاق 
افتاد و برخي توليدكنندگان در ضرر قرار داشتند و با 

مقاومت بازار روبرو بوديم.
به گفته وي؛ به محض اينكه قيمت مصوب اصالح شد 
اين مقاومت شكس��ت و بازار با يك واكنش مناسب 
قيمت را اصالح ك��رد. گيالنپور تصري��ح كرد: نظام 
چند قيمتي مرغ در كش��ور موجب شده بود، عرضه 
اين كاال زير زميني و با چند قيمت باشد. به طوري كه 

هر كيلوگرم مرغ با ۲0 و ۴00 تومان توزيع مي ش��د و 
با قيمت ۳۴ تومان به دس��ت مردم مي رسيد. معاون 
توس��عه بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي با اشاره به 
قيمت مص��وب جديد ۲۴ ه��زار و 900 توماني مرغ، 
اظهار كرد: مردم از اين پس در همه جاي كشور بدون 
هيچ نگراني و در نزديك ترين محل زندگي خود به قدر 
كفايت، مي توانند مرغ را با قيمت مصوب جديد خريد 
كنند. وي با بيان اينكه چند قيمتي مرغ در كشور سبب 
شده بود كه در برخي استان هاي مهم تامين كننده با 
تقاضاي ۲ تا ۳ برابري مواجه شوند، گفت: اين افزايش 
تقاضا عمال به قصد جابه جاي اتفاق افتاده و نرخ ها را در 
استان هاي مبدا توليد باال برده بود. گيالنپور تصريح 
كرد: به طور مثال تقاضاي مرغ در گيالن باال مي رفت 

تا جابه جا شود و با قيمت باالتر در تهران فروخته شود 
يا تقاضاي مرغ در گلس��تان به ش��دت باال رفت تا در 
استان هاي اصفهان و فارس با قيمت باالتر عرضه شود. 
وي اعالم كرد: با اصالح نرخ مصوب و افزايش عرضه، 
در همه استان ها بازار مرغ در حال بازگشت به آرامش 
است و گزارش هاي همكاران ما نيز اين موضوع را تاييد 
مي كند كه بازار واكنش بسيار مناسبي را نشان داده 
است. معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با 
بيان اينكه قيمت مصوب جديد عملياتي شده و در حال 
تثبيت است، افزود: هر شب قرارگاه مرغ جلسه دارد و 
ما در استان هاي مختلف به صورت ويدئو كنفرانس در 
جلسات شركت مي كنيم تا از ادامه آرامش بازار مرغ 
اطمينان حاصل شده و تصميمات به روز گرفته شود.
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چهرهروز

جايزه بازيگر مكمل جشنواره هندي به ليندا كياني رسيد
ليندا كياني از جشنواره هندي جايزه  بهترين نقش مكمل زن را براي حضور در فيلم سينمايي »مرده خور« دريافت كرد. كياني اين 
جايزه را براي ايفاي نقش عطيه در فيلم مرده خور به كارگرداني صادق صادق دقيقي به دست آورد. او پيش از اين جايزه بهترين بازيگر 
زن را براي فيلم هاي »سايه« به كارگرداني روح اهلل حجازي و »دو شب و سه روز« به كارگرداني مرجان اشرفي زاده از جشنواره فيلم 
»ياس« و جايزه بهترين بازيگر زن را از دوازدهمين جشنواره فيلم هاي ايراني سانفرانسيسكو امريكا براي فيلم كوتاه »كالس رانندگي« 
س��اخته مرضيه رياحي به دست آورده بود. جشنواره جهاني فيلم دهلي نو NDFF ۲۰۲۱ از ۱ تا ۸ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ تا ۲۸ 

مارس ۲۰۲۱ در پايتخت كشور هند برگزار شد.

رويداد

اپليكيشن چت صوتي كالب هاوس اعالم كرد قابليت درآمدزايي را براي توليدكنندگان 
محتوا در اين پلتفرم راه اندازي مي كند و از درآمد آنها هيچ پولي دريافت نخواهد كرد. همه 
كاربران از روز دوشنبه قادر خواهند بود از طريق اين پلتفرم پول ارسال كنند. امكان دريافت 
پول ابتدا براي گروه آزمايشي كوچكي موجود خواهد بود  سپس براي ساير كاربران به 
صورت گسترده عرضه مي شود.كاربران مي توانند با كليك روي گزينه »پول ارسال كن« 
براي توليدكنندگان محتوا در كالب هاوس پول ارسال كنند. اين شركت شبكه اجتماعي 
اعالم كرد شركت استرايپ كه شريك كالب هاوس براي انجام خدمات پولي است، كارمزد 
اندكي از كاربران دريافت خواهد كرد. اپليكيشن شركت كالب هاوس كه در سانفرانسيسكو 
مستقر اس��ت، به كاربران امكان مي دهد در چت روم هاي صوتي گرد هم آمده و درباره 
موضوعات مختلف گفت وگو كنند. تازه واردها براي پيوستن به كالب هاوس، بايد از سوي 
كاربران فعلي دعوتنامه دريافت كنند. شمار كاربران جهاني كالب هاوس پس از اينكه ايالن 
ماسك، مديرعامل تسال و والد تنف، مديرعامل شركت رابين هود در اين پلتفرم به گفت وگو 
پرداختند، جهش پيدا كرد. بر اساس گزارش رويترز، كالب هاوس با وجود مقرراتي كه 
عليه نژادپرستي، نفرت پراكني و اطالعات نادرست دارد از ابتداي سال ميالدي جاري با 
انتقادهايي در خصوص زن ستيزي، يهودي ستيزي و اطالعات نادرست درباره كوويد 
۱۹ در اين پلتفرم روبه رو شده است.  اما موضوع جالب در مورد اين اپليكشن اين است كه 
خيلي زودتر از آنچه انتظار مي رفت در بين كاربران مجازي مورد استقبال قرار گرفت و هر 
روز هم تعداد قابل توجهي به اين اپليكشن ملحق مي شوند، اين در حالي است كه هنوز 
 براي كاربران اندرويد اين امكان تنها با دريافت دعوتنامه فراهم است و اگر كالب هاوس

 اين امكان را به كاربران اندرويد بدهد كه مانند كاربران آيفون با نصب برنامه بتوانند از آن 
استفاده كنند، بعيد نيست كه خيلي زود تعداد كاربران آن از ديگر اپليكشن هاي اجتماعي 
هم بيشتر شود. امكان جديد مبادالت مالي در كالب هاوس هم يكي ديگر از امكاناتي است 
كه باعث افزايش تعداد كاربران آن خواهد شد. به هر حال در عصر ارتباطات و اطالعات 
هر روز بايد منتظر اپليكيشن جديدي براي برقراري ارتباط با دنيا باشيم. اين بار كالب 
هاوس توانسته با قابليت هاي تازه دل كاربران مجازي را به دست بياورد و بايد ديد ديگر چه 

اپليكيشني با چه خالقيت به اين بازار خواهد پيوست؟

راه اندازي خدمات اشتراك پولي در كالب هاوس

محلشهادتدومیحطبانزنجانيدرمنطقهحفاظتشدهفیلهخاصه

مرزپرگهر

جامعه ادامهازصفحهاول

 گراني مسكن 
عوامل و پيامدها 

لذا مي توان گفت متقاضيان مسكن، تنها كساني 
نيس��تند كه براي س��كونت خود و اعضا خانواده 
به آن نيازمندند، بلكه تقاضا ناش��ي از تالش براي 
حفظ س��رمايه و در جهت س��رمايه گذاري است. 
به طور طبيع��ي، اين امر س��بب افزايش تقاضاي 
مسكن مي ش��ود و دسترس��ي متقاضيان واقعي 
اين كاالي ضروري را با مش��كل مواجه مي كند. از 
پيامدهاي گراني مسكن، جدايي گزيني مكاني بين 
ثروتمندان و فقراست. محله هايي در تهران ايجاد 
شده و گسترش يافته اند كه هيچ فردي از قشر كم 
درآمد در آن زندگي نمي كند، در مقابل؛ محله هاي 
كاماًل فقيرنشين در حاشيه ها و جنوب شهر شكل 
گرفته اند. نتيجه اين وضعيت آن است كه ارتباط 
بين دو طبقه اجتماعي كاماًل گسس��ته مي شود. 
حت��ي ادبيات گفتاري، س��بك زندگي و كاالهاي 
مصرفي آنها متفاوت مي شود. اين شرايط به مرور 
زمان، تضاد و دو دستگي بين مردم ايجاد مي كند. 
زيرا دوگانه مرفه و فقير در محالت جدا از هم و دور 
از يكديگر زندگي مي كنند، آنها نسبت به هم بيگانه 
مي شوند و امكان شناخت يكديگر و كمك به هم را 
پيدا نمي كنند، اين عدم شناخت زمينه سوء ظن و 
دشمني بين آنها را فراهم مي كند و تهديد كننده 
انس��جام و يكپارچگي جامعه است.  اعتراضات به 
گراني بنزين در آبان ماه ۱۳۹۸ گواه اين ادعاست. 
دليل اعتراض مردم س��اكن در مناطق فقيرنشين 
حاشيه شهرها و يا ش��هرهاي كوچك اين بود كه 
تصور مي كردند گران ش��دن بنزين، سبب گراني 
ساير كاالها مي شود و رفاه آنها بيش از پيش كاهش 
مي يابد. اما در جريان اين اعتراضات مسائل اجتماعي 
نمايان ش��د كه نمونه آن صحنه هاي غارت برخي 
فروشگاه هاي بزرگ در حاشيه كالن شهرها بود و 
اين رخداد را شايد بتوان هجوم حاشيه به متن تعبير 
كرد.واقعيت اين اس��ت كه جامعه و دولت وظيفه 
دارند نيازهاي اساسي اعضاي خود از جمله مسكن 
را به نحو مناسبي تأمين كنند. برخورداري از مسكن 
مناسب حق همه افراد جامعه است و در كشورما نيز 
اصل ۴۳ قانون اساسي بر اين موضوع تأكيد مي كند. 
از آنجا كه افراد يك جامعه تنها پس از تأمين نيازهاي 
اساسي و اوليه مي توانند به رشد فرهنگي و اخالقي 
دس��ت پيدا كنند، اگر جامعه اي در رفع نيازهاي 
اوليه اعضا خود نمي كوشد، نمي تواند انتظار داشته 
باشد افراد جامعه فرهيخته باشند و اصول فرهنگي، 
انس��اني و اخالقي را رعايت كنند. در شرايط فقر و 
ناامني اقتصادي جامعه پذيري افراد جامعه دچار 
مشكل مي ش��ود و نمي توان از مردم انتظار داشت 
هنجارهاي جامعه را رعايت كنند. تعارضات فرهنگي 
بين آحاد مردم انرژي آنها را جهت پيشرفت جامعه 
خنثي مي كند و جامعه شاهد نزاعي پايان ناپذير بين 

محرومان و برخورداران خواهد بود.

۱۷۴ بيمار ديگر كرونا در ايران جان باختند
 سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از شناس��ايي۱۷ هزار و ۴۳۰ بيمار جديد كرونا در 
كش��ور و فوت ۱۷۴ نفر ديگر از هموطنان مبتال به 
بيماري كوويد خبر داد. س��يما سادات الري گفت: 
تعداد جان باختگان اين بيماري در ايران به ۶۳ هزار 
و ۵۰۶ نفر رسيده است و بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي ۱۷ هزار و ۴۳۰ نفر بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد و دو هزار و ۳۶۹ 
نفر بستري ش��دند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۹۶۳ هزار و ۳۹۴ 
نفر رسيد. او افزود: تاكنون يك ميليون و ۶۶۷ هزار 
و ۷۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. همچنين چهار هزار و ۱۳۸ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۱۳ ميليون 

و ۲۵۶ هزار و ۸۲۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. الري اظهار كرد: هم اكنون 
۸۸ شهرستان قرمز و ۱۳۹ شهرستان نارنجي هستند 
و بر اساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مسافرت 
»از« و »به« ش��هرهاي با وضعي��ت قرمز و نارنجي 
ممنوع است. همچنين ۱۹۸ شهرستان در وضعيت 

زرد و ۲۳ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

انتقاد اعضاي شوراي شهر به بخشنامه حاجي فيروز
در ايران مساله نژادي وجود نداشته و تبعيض نژادي 
را در غرب داريم و مس��اله اي كه اس��تارت آن توسط 
رس��انه بيگانه آغاز شده ما نبايد در دام آن بيفتيم اين 
اتفاق بسيار نگران كننده است. زهرا نژاد بهرام، رييس 
كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه بارها پيش از سال 
نو گفتيم كه ش��هر تهران كرونا زده و غم زده اس��ت 
و آثار نوروز به داخل ش��هر آورده ش��ود و شكل شهر 
نوروزي شود اما اين اقدام صورت نگرفت. محمد جواد 
حق شناس نيز در اين باره گفت: شأن سياست گذاري 
شأن شورا و ش��أن اجرا براي ش��هرداري است. ما در 
اين دوره براي اولين ب��ار نوروزخواني را آغاز كرديم و 
شهرداري هم در ادوار مختلف براي مساله شادي در 
نوروز اقدام كرده اس��ت. رييس كميسيون فرهنگي 
اجتماعي ش��وراي شهر تهران با اش��اره به بخشنامه 

 مربوط ب��ه حاجي فيروز گفت: متأس��فانه موضوعي 
نا به جا با بخش��نامه معاون اجتماعي ش��هرداري در 
كشور رخ داد. نژاد پرستي هيچ موضوعيتي در كشور 
نداشته و بخشنامه پذير نيست. اين امر نبايد رخ مي داد 
و بخشنامه بايد پس گرفته مي شد. شهرداري بايد بداند 
كه كجا قرار دارد و بايد بداند كه نبايد سياست گذاري 

كند و الزم است اين بخشنامه را اصالح كند.

ذرهبین

اين روزها حال پايتخت خوش نيس��ت. كروناي جهش يافته انگليسي نفس 
بيمارستان ها را به شماره انداخته و اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا تنها راه چاره 
را تعطيلي ۷ تا ۱۰ روزه پايتخت مي دانند. تعطيلي به معناي واقعي نه اينكه مردم 
فكر كنند فرصت دوباره اي براي سفر و گشت و گذار به دست آورده اند. اما اجرايي 
كردن اين پيشنهاد بسيار سخت است. از سويي كسب و كارها به اين تعطيلي ها 
اعتراض مي كنند، از سوي ديگر بخش خصوصي چندان اعتقادي به تعطيلي و 
دوركاري نيروهاي خود ندارد و از طرف ديگر هستند عده زيادي كه درآمد روزانه 
دارند و اگر يك روز سر كار نروند توان تامين هزينه هاي مايحتاج يك روزه زندگي 
را هم ندارند. اما با تمام اين داليل اگر دولت بخواهد مي تواند با از ميان برداشتن 
اين مشكالت و از آنجايي كه هيچ واكسني هنوز به طور گسترده وارد ايران نشده 
و واكسن هاي ساخت داخل هم زودتر از مرداد ماه به توليد انبوه نمي رسند، براي 
پايين آوردن شمار مرگ و ميرهاي كرونايي كاري كند كارستان. اينكه بخش 
خصوصي مجبور به تعطيل شوند، افراد روزمزد كمك هزينه دريافت كنند و با 

كمك دولت كسب و كارها كمتر آسيب ببينند.

 تعطيلي تهران 
تصميم سختي است!

نقدروز

امروز كساني با تبليغ كردن راي مردم را مي گيرند، اما پس از كسب راي، سيلي 
به سرباز مي زنند؛ كس��ي كه به سرباز سيلي بزند به نيرو هاي مسلح و امنيت 
كشور سيلي زده است. سخنگوي ارش��د نيروهاي مسلح بيان كرد: : هنوز با 
بازپرس��ي كه در بابل با سرباز برخورد كرده است، هيچ گونه برخوردي نشده 
است و اين جاي گاليه دارد؛ ما به عنوان ستاد كل نيرو هاي مسلح از بازپرس 
بابلي و نماينده مجلس شاكي هستيم؛ زيرا آنها به جاي حل مشكالت سربازان 
به آنها سيلي مي زنند. اين مقام ارشد نظامي با بيان اينكه قانون در جمهوري 
اسالمي ايران براي همه يكسان است، خطاب به افرادي كه به سربازان تعرض 
كرده اند، گفت: هر سربازي سازماني دارد و شما حق نداريد با آن برخورد كنيد؛ 
ش��ما در حالي كه قانون گذار هستيد، با مجري قانون برخورد مي كنيد! او در 
پاس��خ به سوالي در مورد اينكه برخي كانديد اهاي انتخابات براي راي آوردن 
موضوع سربازي را مطرح كنند، عنوان كرد: دست اندازي به امنيت براي راي 
آوردن كار عاقالنه اي نيست و كسي كه به با دست اندازي به امنيت بخواهد به 

ِسمتي برسد، صالحيت ندارد.

 امروز كساني پس از كسب راي مردم 
به سرباز سيلي مي زنند

روزانه بيش از 60 نفر در تهران بر اثر كرونا جان مي دهند

پيشنهادتعطيلي 7 تا 10 روزه تهران به دولت ارايه شد
تعادل| بيش از ۱۰۳ بيمارستان تهران 
درگير كرونا هستند از سوي ديگر رييس 
شوراي شهر تهران اعالم كرده كه روزانه 
نزديك به ۶۰ نفر در تهران بر اثر كرونا جان خود را از 
دست مي دهند. از سوي ديگر فرمانده عمليات مقابله 
با كرونا در كالنشهر تهران پيشنهاد تعطيل ۷ تا ۱۰ 
روزه تهران را به معاون اول رييس جمهور، وزير كشور 
و وزير بهداشت داده است. از سوي ديگر دستور لغو 
تورهاي تركيه نيز به تمام آژانس هاي مسافرتي ابالغ 
شده است. شرايط بسيار بحراني است و مردم بايد با 
رعايت كامل پروتكل ها از ابتالي خود جلوگيري كنند 
و البته در اين بين دولت هم بايد با در نظر گرفتن اين 
شرايط بحراني، طرح قرنطينه تهران و لغو طرح كنترل 
ترافيك را در دستور كار خود قرار دهد، قبل از اينكه 

براي هر اقدامي دير شود.

      روزي 5 هزار مراجعه به بيمارستان
آنچه در ماه هاي گذشته در خوزس��تان رخ داده حاال 
كالن شهر تهران را درگير كرده است. به گفته مسووالن 
ستاد ملي مقابله با كرونا روزانه بيش از ۵ هزار نفر مبتال 
به كرونا در تهران به بيمارس��تان ها مراجعه مي كنند. 
وضعيت تهران به گفته بس��ياري از كارشناسان حوزه 
بهداش��ت و درمان بحراني است و اگر زودتر اقدامي در 
اين باره صورت نگيرد ممكن اس��ت آمار مرگ مير در 

پايتخت ركورد بزند. 

    آمار ابتال به  شدت باال رفته است
معاون درمان ستاد كروناي استان تهران با تاكيد بر 
اينكه الگوي غالب كرونا در كشور نوع جهش يافته آن 
است، گفت: در چنين شرايطي پايبندي به پروتكل ها 
و محدوديت هاي ابالغ شده براي شرايط قرمز اهميت 
ويژه اي دارد. دكتر نادر توكلي با اش��اره به برگزاري 
جلسه با روساي بيمارستان هاي استان تهران، گفت: 
هدف از اين جلسه ايجاد آمادگي و هماهنگي بيشتر 
در بيمارستان هاي استان بود تا با افزايش تخت هاي 
بيمارستاني خدمات بهتري به بيمار ارايه داده و حجم 
خدمات خود را افزايش دهيم و به سمت پروتكل هايي 
برويم كه بيماران را به سمت درمان هاي سرپايي سوق 

دهيم، اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه در چند 
روز اخير آمار ابتال به شدت باالتر رفته است.

    10۳ بيمارستان در تهران درگير كرونا
وي افزود: در حال حاضر ۱۰۳ بيمارس��تان در استان 
ته��ران درگير كرونا هس��تند و ناچاريم با لغو خدمات 
درماني الكتيو در مراكز درماني اصلي، ظرفيت بيشتري 
براي رس��يدگي به بيماران كرونايي اختصاص دهيم. 
با توج��ه به وضعيت قرمز تهران باي��د محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي ابالغ شده بر اساس پروتكل ها اجرايي 

شود.

     لزوم لغو طرح ترافيك
 و حضور يك سوم كاركنان ادارات

او با اشاره به اخبار منتشر شده پيرامون پيشنهاد قرنطينه 
۱۰ روزه تهران اظه��ار كرد: منظور ما قرنطينه يا الك 
داون كامل نبود، بيشتر بحث هايي همچون لغو طرح 
ترافيك، اعمال محدوديت بر مراكز خريد و فروشگاهي، 
ورزشگاه ها، حضور يك سوم كاركنان ادارات و... بود. در 
هر حال پروتكل هاي مصوب كه براي وضعيت قرمز در 

نظر گرفته شده است بايد اجرايي شود.

     مردم به شرايط بد اين روزها واقف باشند
توكلي با اش��اره به تاثير س��فرها در انتقال بيماري 
تصري��ح ك��رد: پيرامون لغ��و پروازه��اي تركيه ما 
تصميم گيري نمي كنيم. مردم بايد به شرايط بد اين 
روزها واقف باشند، ميزان ابتال به بيماري به شدت باال 
است و تنها عامل خوشبينانه اين روزها اين است كه 
مرگ و مير ما در كل به شدت باال نيست كه اين هم 

ناشي از ۳ علت است، اول اينكه بيماران زودتر به مراكز 
درماني مراجعه مي كنند و دوم اينكه مراقبت هاي 
بيمارستاني تقويت شده اس��ت و دليل سوم هم به 
ميانگين سني مبتاليان باز مي گردد كه با كاهش سن 

ابتال ميزان مرگ و مير هم كاهش مي يابد.

  انتقاد از شيوه اجراي دوركاري 
در بخش خصوصي

معاون درمان ستاد كرونا استان تهران با تاكيد بر اهميت 
توجه به پروتكل هاي بهداشتي در دوركاري كارمندان 
در شرايط قرمز كرونا از سوي كارفرمايان گفت: متاسفانه 
براي اجراي دوركاري با بخش و شركت هاي خصوصي 
دچار مشكل هس��تيم؛ اما پروتكل دوركاري مشخص 
است كه خوش��بختانه در ارگان هاي دولتي پيگيري 
مي ش��ود، قطعا عوامل اجرايي بايد به ش��يوه اجراي 
پروتكل ها در بخش خصوصي ورود كنند كه نظارت بر 

اين موضوع هم متوجه استانداري است.

    از دو ماسك استفاده كنيد
او تاكيد كرد: الگوي غالب بيماري در حال حاضر از نوع 
ويروس جهش يافته اس��ت و بارها اعالم كرده ايم كه 
ميزان س��رايت بيماري در نوع جهش يافته آن بسيار 
باال اس��ت. بنابراين از مردم مي خواهي��م از حضور در 
اماكن پر تجمع خودداري كنند و ترجيحا از دو ماسك 

استفاده كنند.

     لغو فوري تورهاي تركيه 
از س��وي ديگر معاون هماهنگي وزارت كشور از ابالغ 
تصميم س��تاد ملي مديريت كرونا، مبني بر لغو فوري 
تور تركيه به كليه ش��ركت هاي گردشگري خبر داد. 
ساماني سخنگوي وزارت كشور با اشاره به اينكه پس از 
وصول نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
در خصوص لغو تردد مسافري با تركيه، موضوع به كميته 
امنيتي اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت كرونا 
ارجاع شد، خاطرنشان كرد: جمع بندي اعضاي كميته 
كه پس از تعامل با ۵ دستگاه تخصصي مرتبط با امور مرز، 
شكل گرفت، به ستاد ملي مديريت كرونا ارايه و نهايتا به 

دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شد.

گزارش

كشف بيش از ۲6 تن موادمخدر در پايتخت 
رييس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از 
كشف بيش از ۲۶ تن انواع موادمخدر در پايتخت 
خبر داد. س��رهنگ عبدالوهاب حسنوند درباره 
عملكرد پليس مبارزه ب��ا موادمخدر پايتخت در 
سال ۹۹ گفت: در سالي كه گذشت همكاران من 
در پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ توسعه 
همكاري ها ب��ا پليس هاي تخصصي و فرماندهي 
انتظامي اس��تان هاي ديگر را در دستوركار خود 
قرار داده و اش��راف اطالعاتي خود بر سوداگران 
مرگ را نيز افزايش دادند. او ادامه داد: در راستاي 
اي��ن اقدامات نيز ما ش��اهد افزاي��ش ۱۸ درصد 
كشفيات انواع موادمخدر در مقايسه با سال ۹۸ 
بوديم و بيش از ۲۶ تن انواع مواد مخدر را كشف 
و ضبط كرديم. ميزان كش��فيات مواد روانگردان 
نيز ۱۸ درصد بيشتر از سال ۹۸ بود. رييس پليس 
مبارزه با موادمخدر تهران ب��زرگ با بيان اينكه 

در دستگيري قاچاقچيان نيز ۲۵ درصد افزايش 
در مقايس��ه با سال ۹۸ داشتيم، گفت: طرح هاي 
پليس مب��ارزه ب��ا موادمخدر ني��ز در اين مدت 
افزايشي ۵ درصدي داش��ت. به گفته او اقدامات 
پلي��س مبارزه با موادمخدر در س��ال ۱۴۰۰ نيز 
ادامه خواهد داش��ت و با جديت با موادفروشان 
خ��رد، قاچاقچي��ان و ديگ��ر جراي��م مرتبط با 

موادمخدر برخورد خواهد شد.
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