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نيـازاقتـصادايـران

اولين واكسن ايرانيكرونا
به فاز نهايي تست انساني رسيد

«تعادل» از ماجراي گم شدن  ۳ميليون تن فوالد گزارش ميدهد

صادرات در ماه نخست
سال جاري از واردات
سبقتگرفت

صفحه2

سازمان برنامه و بودجه:

در جريان تغيير
جداول بودجه
 ۱۴۰۰نبودهايم
صفحه2

ورود و خروج مسافر از
مرزهاي ميرجاوه و ريمدان
ممنوع شد

كروناي هندي
پشت مرزهاي
شرقي ايران
صفحه5

يادداشت2-

اصالحات الجرم
در بورس

رييسجمه��وري دي��روز
يكبار ديگ��ر از عزم دولتش
براي حمايت از بازار س��رمايه
و ض��رورت پاس��خگويي به
مطالب��ات س��رمايهگذاران و
س��هامداران صحبت كردند.
حمايته��اي ض��روري كه
محسنعباسي تحليلگ��ران و كارشناس��ان
صاحبنظربازارسرمايهماههاستدرضرورتآنسخن
گفتهاندوابعادوزوايايگوناگونآنراتشريحكردهاند.واقع
آن است كه در اين ۸ماه به اندازهاي در كشور جلسههاي
حمايتي در خصوص بورس برگزار شده و آنقدر طرح و
مصوبه براي كمك به بورس اجرا ش��ده كه شايد در۲۰
س��ال اخير اين حد از توجه عمومي به بورس و برگزاري
جلسه در دولت در اين خصوص بيسابقه بوده است .اما
بايد پرسيد بهرغم اين حجم وسيع از جلسات حمايتي
چرا روند نزولي شدن بازار سرمايه همچنان تداوم دارد
و چرا نتايج مورد نظر اين جلسات به دست نيامده است؟
شرايطبهاندازهايپيچيدهشدهكهحتيفعاالنباسابقه
و پيشكسوتان بازار هم اعالم ميكنند هرگز نوساناتي از
اين دس��ت را تجربه نكردهاند .معتقدم كه براي تحليل
وضعيتيكهبازارسرمايهكشوربهآندچارشده،نيازمند
ارزيابيهاي تحليلي تازهاي هستيم كه موضوعات را از
سرچشمهوريشهبررسيكند.
نخست)ازنظرمنمجموعهتحوالتبورسبهمجموعه
تصميمسازيهاي دولت و در بطن بازار ارتباط دارد .اين
توهم و سناريوسازي كه برخي افراد و جريانات مخالف
دولت تالش ميكنند بازار را دچار مشكل و تكانه سازند
به نوعي آدرس اش��تباه دادن اس��ت و باعث ميشود تا
راهكارهايي كه براي حل مشكالت ارايه ميشود ،منجر
به نتايج مورد نظر نشوند .مانند پزشكي كه براي درمان
بيمارينيازمنداطالعاتدرستدرخصوصزمينههاي
بيماري و داليل بروز آن اس��ت؛ ب��راي درمان معضالت
بورس نيز ابتدا بايد ريشه اصلي مشكل و چرايي وقوع آن
را استخراج كرد تا بعد بتوان راهكاري درماني موثر ارايه
كرد.بدونرسيدنبهيكچنيندركروشني،نوسانات
كاهندهدربازارسرمايههمچنانتداومخواهدداشت.
دوم) بعد از شناسايي محل اصلي درد و مشكل بايد براي
درمان آن اقدام كرد .يكي از مهمترين راهكارهاي درمان
بيماري بورس ،ايجاد يك جريان س��يال نقدينگي در
بورساست.دولتآنقدرامكاناتوسرمايهداردكهبتواند
بازاررابهحركتدرآورد.اينامكاناتبعدازبرجاموبهبود
درآمدهايدولتافزايشنيزپيداميكند.همانطوركه
دولتدرزمانمشكالتشازنقدينگيبازارسرمايهبهرهبرد
تامشكالتخودراپوششدهد،امروزكهحسابهايشپر
پولاست،بايدازبازارسرمايهحمايتهاياعتباريومالي
الزمراداشتهباشد.آمارهايمستندحاكيازآناستكه
روندفروشنفتبهبودپيداكردودرآمدهاينفتيافزايش
ادامهدرصفحه7
پيداكردهاست.

تفاهماتي درباره لغو تحريم
نفتي ،بانكي و خودرو
صفحه 2

صفحه6

شروع بهاري
صادرات
در فروردين

عراقچي در حاشيه نشست
كميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد

 3ميليون تن فوالد گم شد؟

   خليفهسلطاني:ممكناستاختالفآمارصادراتيباشدكهاظهارنشدهوبهتعبيري،قاچاقشده
شهرستاني:موازنهآمارهايتوليد،مصرفوصادراتنشانميدهد
باكمبود 3ميليونتنيروبروهستيم،مشخصنيستاينميزانفوالدكجاستوچهشده؟
فرش�ته فريادرس | «هر دم از اين باغ بري ميرسد،
تازهتر از تازهتري ميرسد»؛ اين بيت شعر شايد مصداق
خوبي باشد براي اين روزهاي اقتصاد ايران .از دكلهاي
گمشده نفتي رسيديم به گم شدن  ۳ميليون تن فوالد.
رقمي درش��ت كه اي��ن روزها اهالي تولي��د را متعجب
كرده .آماره��ا ميگويند كه در س��ال  ۹۹تقريبا برابر با
 ۳۰ميليون تن فوالد توليد ش��ده كه  ۱۵ميليون تن آن
در داخل مصرف و  ۱۲ميليون تن ديگر نيز صادر ش��ده؛
آمارها بيانگر اين است كه ۳ميليون تن فوالد در زنجيره
مصرف و صادرات ناپديد شده .در پي انتشار اين خبر ،اما
برخي فوالديها موض��ع گرفتند و آن را تكذيب كردند.
سليمانيكهجزوانجمنتوليدكنندگانفوالدنيزهست،
آمارغيرواقعي و كارشناس��ي در خصوص گم ش��دن ۳
ميليون تن فوالد را كذب محض ميداند ومعتقد اس��ت
هيچ گونه اس��ناد و مداركي در خصوص اثبات اين رقم
وجود ندارد .در همين حال ،دبير انجمن توليدكنندگان
فوالد ،گم ش��دن  3ميليون تن فوالد را ناشي از بررسي
آمارهايكليصنعتفوالدميداندوميگويد:براينهايي
شدن ،بايد آمار كلي را با نتايج حسابرسي و انبارگرداني
شركتها تطبيق دهيم كه خردادماه نهايي ميشود .اما
به گفته خليفه سلطاني ،ممكن است بخشي از اختالف
آماري ،ناش��ي از موضوع صادراتي باشد كه اظهار نشده
و به تعبيري ،قاچاق شده اس��ت .اما براساس آماري كه
در اختيار «تعادل» ق��رار گرفته ،ميتوان صحت ادعاي
شهرستاني را تاييد كرد .چرا كه بررسي آمارها ي كنوني
نشان ميدهد ۱۸.۸ ،ميليون تن شمش توليد شده ،كه
 ۴.۵ميليون تن صادر شده ،بنابراين بايد ۱۴.۳ميليون تن
در كشور مصرف شده باشد ،اما طبق آمار ،توليد مقاطع
طويل كشور  ۱۱.۶ميليون تن بوده! يعني يك اختالف
 2.7ميليون تني .البته اين نوع باگهاي آماري هميشه
وجود داش��ته ،اما اين اختالف آماري براي سال  ۹۹رقم
درش��تي است واين ظن را تقويت ميكند كه اين ميزان
فوالد گم نشده بلكه قاچاق شده .از سوي ديگر ،فعاليت
گمركات كش��ور در مرز برخي كشورها آن هم در خارج
از س��اعتكاري ،راه را براي مترصدان قاچاق بدون هيچ
نظارت و مزاحمتي هموارتر ميكند.
از تكذيب تاتاييد آمارها
بهتازگييكيازاعضايانجمنتوليدكنندگانفوالدايران
از سرنوشت نامعلوم ۳ميليون تن فوالد در زنجيره توليد و
صادرات خبر داده و گفته اين رقم معادل حدود ۱۰درصد
فوالدكشوراست.سيدرضاشهرستاني،درگفتوگوييكه
با «تجارتنيوز» داشته عنوان كرده« :در سال ۹۹بيش از
 ۳۰ميليونتنفوالددركشورتوليدشدكهازاينمقدار۱۵
ميليون تن در داخل كشور مصرف و ۱۲ميليون تن ديگر
نيز صادر ش��د؛ بنابراين سه ميليون تن فوالد در زنجيره

مصرف و صادرات گم شده است ».او همچنين با اشاره به
فعاليتگمركاتكشورماندرمرزهاي«عراق،كردستان،
تركيه ،افغانس��تان و پاكستان» در خارج از ساعتكاري
نيز گفته اس��ت :بين آمارهاي ظاهري با آمارهاي واقعي

سه ميليون تن اختالف وجود دارد و اين رقم  ۱۰درصد
توليدفوالدكلكشوراستكهبهنظرميرسدقاچاقشده
است چرا كه وقتي اختالف بين قيمت داخل و خارج زياد
باشد قاچاق نيز زياد ميشود .اما صحبتهاي شهرستاني
واكنش برخي از فوالديها را به همراه داشت .بهطوريكه

نادر سليماني عضو هياتمديره انجمن توليدكنندگان
فوالد ايران ،در پي انتش��ار خبرگم ش��دن  ۳ميليون تن
فوالد در زنجيره مصرف و صادرات ،ضمن تكذيب خبر با
ارايه آماري ،ميزان اختالف ميان توليد و صادرات در اين

حوزه را با توجه به فعاليت بيش از ۱۵۰واحد توليدكننده
مقاطع طويل ف��والدي ،رقمي قابل اعتنا ندانس��ت.به
گفته او ،بر اس��اس آمار انجمن توليدكنندگان فوالد در
س��ال  ۱۳۹۹به ميزان  ۱۸.۷ميليون تن «بيلت و بلوم »
توليد شده است .همچنين بر اساس آمار گمرك ،ميزان

صادرات «بيلت و بلوم» در سال گذشته  ۴.۷ميليون تن
و بر اساس آمار انجمن توليدكنندگان فوالد ،ميزان توليد
مقاطع طويل (با ضريب تبديل)  ۱۲.۹ميليون تن بوده
است.وي با استناد به اين آمار تصريح كرد :ميزان اختالف
ميان ص��ادرات و توليد در اين زنجي��ره تنها حدود يك
ميليون تن اس��ت كه اين ميزان با توجه به فعاليت بيش
از  ۱۵۰واحد توليدكننده مقاطع طويل فوالدي در حال
كار،رقمقابلاعتناوغيرمعقولينيست.البتهشهرستاني،
درگفتوگوي خود با «تعادل» ميگويد :تحليل دادههاي
آمارينشانميدهد ۱۸.۸،ميليونتنشمشتوليدشده،
كه ۴.۵ميليون تن صادر شده ،بنابراين بايد ۱۴.۳ميليون
تن در كش��ور مصرف شده باش��د ،اما طبق آمار ،توليد
مقاطع طويل كشور  ۱۱.۶ميليون تن بوده!كه اختالف
 2.7ميليون تن را نشان ميدهد .او در عين حال با اشاره
به اينكه من نگفتهام  ۳ميليون تن فوالد گم شده ،عنوان
كرد :اما موازنه آمارهاي توليد ،مصرف و صادرات نش��ان
ميدهد،باكمبود 3ميليونتنيروبروهستيمومشخص
نيست اين ميزان فوالد كجاست و چه شده؟ شهرستاني
همچنين عنوان كرد كه در آمارها ممكن است يك باگ
وجود داشته باشد ،اما اين اختالف براي سال گذشته رقم
درشتي است .اما سليماني ميگويد :هر يك از واحدهاي
توليد مقاطع طويل ،بخشي از محصول خود را در انبار به
عنوان ذخيره نگهداري ميكنند و مقداري از توليد بيلت
و بلوم نيز غيراستاندارد است كه از اين حيث نيز همواره
مقداري اختالف ميان ارقام توليد و صادرات وجود دارد.او
به آمار ارايه شده از سوي سامانه بهينياب نيز اشاره كرده و
گفته است :بر اساس آمار بهينياب در سال  ۱۳۹۹ميزان
كل شمش ،بيلت ،بلوم و اسلب ثبت شده  ۲۸.۲ميليون
تن بوده كه ميزان توليد اين محصوالت  ۲۲ميليون تن و
ميزان صادرات آنها ۶.۲ميليون تن بوده است.
ممكن است قاچاق شده باشند!
از سوي ديگر ،رسول خليفه س��لطاني نيز در رابطه با
بحثهاي مطرح شده در رابطه با گم شدن  3ميليون
تن فوالد در اظهاراتي عنوان كرده كه اين گم ش��دن
مربوط به بحثهاي آماري است ،وگرنه  3ميليون تن
فوالد قابليت گم شدن ندارد .بنابه اظهارات سلطاني،
اين اختالف آماري ناش��ي از ارقام موجود در آمارهاي
كلي صنعت فوالد است و هنوز حسابرسي شركتهاي
فوالدي نهايي نش��ده اس��ت .در واق��ع انبارگرداني و
حسابرس��ي ش��ركتهاي فوالدي خردادماه نهايي
ميشودوآنزمانآماردقيقمشخصخواهدشد .امابه
گفته دبير انجمن فوالد ،اين تفاوتهاي آماري مسبوق
بهسابقهبودهبهطوريكهتفاوتبينآمارهايكليوارقام
مربوط به انبارگرداني شركتها طي سالهاي گذشته
ادامه در صفحه7
نيز وجود داشته است.

ويژه
مديرعامل فوالد مباركه از ركوردهاي مداوم توليد در اين شركت خبر داد

تحقق شعار سال با عبور از توليد ماهانه
۷۰۰هزارتن تختال

حميدرضا عظيميان با اع�لام اين خبر گفت :گروه فوالد
مباركه در راس��تاي تحقق ش��عار س��ال ( ۱۴۰۰توليد،
پشتيبانيهاومانعزداييها)،توانستهدربخشهايمختلف
توليددرفروردينماه ۱۴۰۰ركوردهايمتعدديرابهثبت
برس��اند و با توليد بيش از ۷۰۰هزارتن تختال در آخرين
ساعات ۳۱فروردينماه،بارديگرشعار«ماميتوانيم»رادر
صنعتفوالدكشوربهعملتبديلكند.درواقعرونديكه
مجموعهفوالدمباركهدرپيشگرفته،درجهتبرداشتن
موانع و پشتيباني از توليد در كشور است كه خوشبختانه
تا به اين لحظه محقق ش��ده و با همت فوالدمردان ايران
زمين همچنان ادام��هدار خواهد بود .به گ��زارش روابط
عمومي شركت فوالد مباركه ،مديرعامل فوالد مباركه با
اشاره به مهمترين ركوردهاي ثبت شده در اين شركت در
فرودين ماه گفت :شركت فوالدمباركه توانست با تالش و
همتشبانهروزيدرراستايعملبهمنوياتمقاممعظم
رهبري ،فروردين ۱۴۰۰را با شكس��تن ركورد توليد در۴
نواحيفوالدسازي،نوردسرد،آهنسازيوفوالدسبابهپايان
برساند .يكي از مهمترين ركوردهاي توليد در اين شركت
درناحيهفوالدسازيوريختهگريمداومبهثبترسيدوبا
همتنيروهايتالشگرناحيهفوالدسازيتوانستيمباگذر
از توليد  ۶۶۲هزارتن تختال كه آخرين ركورد ثبت شده

فوالدمباركه در اسفند  ۹۹بود؛ اينبار با توليد ۷۰۰هزار و
 ۲۱۵تن تختال رشد قابل قبولي را در توليد اين محصول
اس��تراتژيك به ثبت برس��انيم .وي همچنين با اشاره به
توليد عريضترين تختال كه به تازگي در فوالدمباركه به
توليد رسيده نيز گفت :كارشناسان و كاركنان واحدهاي
ريختهگري در شركت فوالد مباركه اقدام به آمادهسازي
قالب ماشين ۵ريختهگري براي توليد تختال با ضخامت
 ۲۵۰وعرض ۲۰۲۵ميليمتر( ۲متر)كردهاند،اقداميمهم
جهتبرطرفكردننيازصنايعاستراتژيكوبزرگداخلي
وخارجيآنسويمرزهاوايجادبسترعظيمصادراتيبراي
شكستنانحصاردربازارهايبينالمللياست.چراكهتوليد
اين نوع تختال در حالي توسط فوالد مردان شركت فوالد
مباركهمحققشدكهتاپيشازاين،صنايعبزرگيهمچون
نفت ،گاز و كشتيسازي و ...براي تأمين اين نوع از تختال،
مجبور به انجام واردات از ديگر كشورها بودند .عظيميان
تصريح كرد :توليد اين تختال نشان ميدهد صنعتگران،
مديران ،مهندسان و كارشناسان شركت فوالد مباركه در
تالشاند كه همواره سرآمد صنعت كشور باشند و عالوه
برتاميننيازهايصنعتگران،برايسهامداراناينشركت
فوالدينيزسودآوريبيشتريايجادكنند.وياظهاركرد:
در حال حاضر بس��ياري از صنايع بزرگ كشور همچون

خودروسازي ،لوازم خانگي ،س��اخت و ساز ،نفت وگاز و...
به صنعت فوالد وابسته هستند و نياز اين صنايع از طريق
توليداتاينبنگاهفوالديقابلتامينميباشد.تاجاييكه
طبقآمارموجودتقريبا50درصدازنيازصنايعكشورتوسط
فوالد مباركه تامين ميشود .به گفته مديرعامل شركت
فوالد مباركه ،تختال به عنوان ماده اوليه براي توليد ورق
و محصولنهاييكهدر صنايعنامبردهاستفاده ميشود،از
اهميتباالييبرخورداربودهودرشرايطيكهكشورماندر
مسيرتوسعهوصنعتيشدنقرارگرفته،توليدهرچهبيشتر
اين محصول ميتواند حركت را به سمت توليدات بيشتر
صنعتيوكمشدنوابستگيايرانبهديگركشورهاسرعت
دهد.عظيميانباتاكيدبراينكهحركتگروهفوالدمباركه
همواره در جهت تحقق اهداف تعريف شده براي كشور از
سوي باالترين مقام كش��ور عزيزمان است در ادامه گفت:

امسال با نام توليد ،پشتيبانيها و مانع زداييها نامگذاري
شده است و همانگونه كه شركت فوالدمباركه توانست
جهش توليد را در سال 99محقق سازد ،امسال نيز با عزم
فوالدين در جهت توليد بيشتر و برداشتن موانع از سد راه
توليدكنندگانوصنايعپاييندستيگامخواهدبرداشت.
مديرعاملشركتفوالدمباركهدرپايانگفت:توليداتاين
بنگاه صنعتي ،ضمن اينكه منجر به تامين نياز مواد اوليه
صنايعپاييندستيشده،ازخروجارزازكشورنيزجلوگيري
كردهوحتيبادرآمدهايارزيخودتوانستهبهاقتصادكشور
درجهتحركتبهسمتاقتصادغيرنفتيكمككند.اميد
ميرودباراهاندازيواحدنوردگرم 2فوالدمباركهمابقينياز
صنايع به انواع ورقهاي فوالدي نيز در كشور تامين شود
و ايران به عنوان قدرتمندترين صنعت فوالدي در منطقه
حرفهايزياديبرايگفتنداشتهباشد.

يادداشت1 -

برجام و گارانتي

هرچنددرصحنهداخليبرخي
افراد و جريانات برخوردهاي
مخربي ب��ا تيم ديپلماس��ي
كشور دارند ،اما واقع آن است
كه مذاكرهكنن��دگان ايراني
قدمه��اي قابلتوجه��ي در
محسنجليلوند جريان مذاك��رات وين به نفع
منافع ملي كشور برداشتهاند.
پرسش��ي كه اين روزها در خصوص آن اظهارنظرهاي
فراواني انجام ميشود و تحليلگران به دنبال رمزگشايي
از ابعاد و زواياي گوناگون آن هستند ،چگونگي برداشته
شدن تحريمهاي اقتصادي از سوي امريكاست .در واقع
با توجه به روايات متفاوتي كه در خصوص نحوه برداشته
شدن زنجيره تحريمها ارايه ميشود ،هنوز افكار عمومي
متوجه اين واقعيت نشدهاند كه اين فرآيند بر اساس چه
سازوكاريقراراستبهسرانجامبرسد.بنابراينذكرنكاتي
در اين خصوص ضروري به نظر ميرسد.
نخست)اگرچهعباسعراقچيديروزدرجلسهكميسيون
امنيت ملي اعالم كرده كه نحوه برچيده شدن تحريمها
قرار نيست به صورت گام به گام محقق شود ،اما بايد قبول
كرد به جز رويكرد گام به گام نميتوان پيشبيني خاصي
درخصوصاحيايبرجامداشت.واقعيتآناستآنچهكه
امروز ذيل عنوان برجام در صحنه روابط بينالملل مطرح
شدهاست،نهقراردادالزماالجرااستونهتفاهمنامهموسعي
كه دو طرف ذيل آن بتوانند نسبت به همكاريهاي آينده
به صورت تضمين شده عمل كنند .همانطور كه تجربه
ترامپنشانداد،برنامهچيزيجزيكبرنامهجامعهمكاري
مشتركنيست.البتهبرنامهجامعيكهتاييد6قدرتجهاني
وقطعنامهشورايامنيترابرتاركخوددارد.اماهمچنان
يكگردشقلم،يكرفتارنامتعارفويكدولتغيرطبيعي
ميتواندروندعملياتيشدنبرجامرامتوقفسازد.بهعبارت
روشنترتضمينوگارانتيخاصيدرخصوصبرجاموجود
ندارد .باي��دن هم عليرغم تمام تالشهايي كه دارد ،قادر
نيس��ت مجموعه زنجيره تحريمها را كه از دهه  80و 90
ميالدي تا به امروز از سوي كنگره و ساختار اجرايي اياالت
ادامهدرصفحه2
متحدهپايهريزيشدهرابردارد.

يادداشت3-

شرايطمطلوب
شركتهاي بورسي

ش��رايط بنيادي شركتهاي
بورسيدرذاتخودبسيارعالي
است ،زيرا شركتها يا فروش
داخل��ي يا ف��روش صادراتي
دارند.فروشداخليشركتها
متاثر از صادرات به ارقام قابل
توجه��ي رس��يده و ف��روش
عليرضاتاجبر
صادراتي نيز با تاثيرپذيري از
رش��د نرخ ارز به رقم خوبي رسيده است ،از طرف ديگر
شركتهاي ديگر كه توليدكننده نيستند نيز شرايط
بسيارخوبومناسبيدارند.باتوجهبهاتفاقاتيكهبراي
سالجاريپيشبينيميشودازجملهنرختورمياافزايش
نرخها و موضوع تثبيت نرخ دالر ،در كل شرايط بنيادي
شركتها را بسيار مناسب پيشبيني ميكنيم .بهطور
يقين افرادي كه تا پايان س��ال جاري در بازار سرمايه،
سرمايهگذاري خوب و درستي را بر اساس پارامترهاي
بنيادي داشته باشند از ساير بازارهاي موازي و بازارهاي
گزينهسرمايهگذاريسودبيشتريكسبخواهندكرد.
بسياريازسرمايهگذاراننسبتبهسرمايهگذاريدربازار
ديد كوتاهمدت دارند و در اين فكر هستند كه با فروش
سهامميتواننددرقيمتهايپايينسهم،اقدامبهخريد
سهم كنند ،همين موضوع سبب شده است كه بازار با
رونقمواجهنشود.بهطورعمدهصنايعيكهصادراتمحور
هستندودرصادراتمشكلخاصيندارند؛برايناساس
از گروههاي فلزات اساسي و گروه پتروشيمي ميتوان
توقع رشد در آينده داشت .مسالهاي كه در حال حاضر
بازارداردفراترازمسالهبنياديشركتهاست.اينريسك
سيستماتيكاستكهبهبازارتحميلشدهوشرايطخوب
بنيادي شركتها را بياثر كرده است ،همچنين در اين
رابطه ميتوان به مسائل عام سياسي هم اشاره كرد .در
سال ۹۹بازاريكرشدزيادوخوبراتجربهكردودرحال
حاضرنيازمنديكاستراحتاست،امابهدليلانتخاباتي
كهپيشروداريموهمزمانباورودجناحهايسياسيبه
داخل بازار سرمايه فكر ميكنم تا انتخابات اين مسائل
و حاشيهها را داش��ته باشيم .همچنين سرمايهگذاران
هميشهدرزمانوجودنوسانوافتوخيزدرمعامالتقادر
بهكسببازدهيمعقولدراينبازارازطريقصندوقهاي
سرمايهگذاريبودندواينصندوقهاتاكنونبسياربهتر
از س��هام حاضر در بازار عمل كرده اس��ت .پارامترهاي
بنيادي اثر خود را در بازار نشان خواهند داد و شاهد تاثير
افزايش نرخهاي جهاني بر معامالت بورس خواهيم بود.
در صورتي كه اعتماد به مردم بازنگردد ،فعاالن قديمي
بازارميتواننددوبارهبورسرابهدورانرونقبازگرداننداما
اينموضوعنيازمندزماناستوبهزوديشاهدايناتفاق
در بازار نخواهيم بود .در آن زمان ش��اخصهاي بنيادي
منجربهتصميمگيريميشودوبسياريازشركتهاي
كاموديتيمحور كه توليدكننده در زمينه پتروشيمي،
فلزاتاساسيومعدنهستنداكنونبانرخبسيارزيادي
ادامهدرصفحه7
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خبر
واكنش سخنگوي وزارت خارجه
به انتشار فايل تقطيعشده ظريف

سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به انتشار يك فايل
صوتي تقطيعشده از سخنان وزير امور خارجه گفت:
دوستيديرينهوقرابتهايمحمدجوادظريفباشهيد
سردار سليماني بر كس��ي پوشيده نيست به گزارش
آباننيوز به نقل از مركز ديپلماسي عمومي و سياست
خارج��ي وزارت خارجه ،س��عيد خطي��بزاده عصر
يكشنبهدرپاسخبهسوالخبرنگاراندرخصوصفايل
صوتيمخدوشمنتشرشدهدربرخيرسانههاباصداي
وزير امور خارجه كشورمان در خصوص سردار سرافراز
شهيدقاسمسليمانياظهارداشت:فايلصوتيمنتشر
شده از دكتر ظريف يك فايل تقطيع شده و گزينشي
از يك گفتوگوي داخلي هفت س��اعته اس��ت كه به
هيچوجهمنعكسكنندهميزاناحترام،تعاريفمفصل
و تقديرهايي كه ايش��ان در ادامه گفتوگو به تفصيل
از تدبير ،خرد ،رش��ادت و نقش منحصر بفرد س��ردار
س��ليماني در توفيقات منطقهاي جمهوري اسالمي
ايران دارند ،نيس��ت .وي با بيان ايننكته كه دوستي
ديرينه و قرابتهاي دكتر ظريف با سردار سليماني بر
كسي پوشيده نيست ،افزود :اين گفتوگو صرفا براي
ثبت در حافظه سازماني دولت تدبير و اميد ضبط شده
بودوقراربهانتشارآننبودهاستومعلومنيستتوسط
چه افرادي و با چه اهداف و نياتي به صورت گزينشي
درفضايمجازيمنتشرشدهاست.سخنگويدستگاه
ديپلماسي در پايان با بيان اينكه متاسفانه با توجه به
افزايشبياخالقيهايسياسيكهاينروزهابهصورت
فزايندهشاهدآنهستيم،يادآورشد:بايدمنتظرتقطيع
و پخش بخشهاي گزينشي ديگري از اين گفتوگو
يا موارد مشابه هم باشيم .خطيبزاده تاكيد كرد :در
صورت موافقت نهادهاي ذيربط كل گفتوگوي هفت
ساعته منتشر خواهد شد..

ادامهازصفحهاول
برجام و گارانتي

اين روند هم به صورت گام به گام پيش خواهد رفت؛
يعنيامريكابخشيازتحريمهاراكانلميكنميسازد
و ايران در يك بازه زماني مش��خص ،بخشي از برنامه
كاهش تعهدات خود را معلق ميس��ازد .اين روندي
است كه براي چش��مانداز آينده مذاكرات ميتوان
تصور كرد.
دوم) پرسشي كه با اين توضيحات در اذهان عمومي
شكلميگيرد،آناستكهچگونهميتوانمناسبات
ارتباطي خاصي را با اياالت متحده پيش برد كه داراي
گارانتي و ضمانت الزم باشد و ايران را به منافع مورد
نظر خود برساند؟ در تاريخ مناسبات ارتباطي ايران و
امريكانمونهايوجودداردكهمبتنيبرآنميتواننوع
خاصي از روابط را ميان دو كشور طراحي كرد .ايران
و امريكا از سال 1955ميالدي قراردادي را با عنوان
«قرارداد مودت» منعقد كردند كه هنوز هم و بعد از
دههها فراز و نش��يب در حال اجرا است .گارانتي اين
قرارداد الزماالجرا ،مصوباتي است كه مجلس شوراي
ملي در ايران و كنگ��ره امريكا در بطن آن قرار دادند.
بر اس��اس اين قرارداد ،دوطرف پذيرفتهاند كه حتي
در صورت جنگ نيز ،اين قرارداد حفظ شود .از سوي
ديگر هر كدام از كش��ورها كه قصد لغو اين قرارداد را
داشته باشند حداقل بايد يك سال قبل اطالع دهند.
داوري هم كه براي مش��كالت فيمابين دو كش��ور
برنامهريزي شده ،ديوان الهه است .وقتي امريكا در
دهه 60خورش��يدي به سكوهاي نفتي ايران حمله
كرد ،ايران به استناد قرارداد مودت از امريكا خسارت
گرفت ،از سوي ديگر زماني كه دانشجويان خط امام
دردهه 50خورشيديسفارتامريكاراتصرفكردند،
امريكا به استناد قرارداد مودت از ايران شكايت كرد
و خسارت گرفت.
سوم)برجامامايكچنينويژگيهاييراندارد.برجام
به امضاي مجالس دو كشور به صورت توامان نرسيده
اس��ت .اصوال قرارداد با برنامه جامع اقدام مش��ترك
تفاوت دارد .هر كدام از اين م��وارد (قرارداد و برنامه
همكاري) تعاريف جداگان��هاي در روابط بينالملل
دارند .برجام يك نقشه راه است كه تالش ميكند دور
تازهايازمناسباتارتباطيرامياندوكشورپايهريزي
كند.اگرايرانبرايبرداشتهشدنتحريمهابهضمانت
و گارانتي نياز دارد بايد ق��راردادي از جنس قرارداد
مودتباامريكاطراحيكندكهالبتهيكچنينروندي
در دورنماي مناسبات دوطرف پيشبيني نميشود.
همانطور كه راهبرد كالن سياست خارجي ايران در
اختيار دولت و وزير امور خارجه كش��ورمان نيست،
استراتژي اياالت متحده در خصوص ايران نيز بهطور
كامل در اختيار بايدن و دولت امريكا نيست.
چهارم) بايدن در خوشبينانهترين حالت ميتواند
تحريمه��اي هس��تهاي را بياثر كند ك��ه حداكثر
30درصد مجموعه كلي تحريمه��اي اقتصادي بر
عليه ايران را ش��امل ميش��ود .كمتر از دو روز قبل
مشاور امنيت ملي امريكا سخناني در جمع يهوديان
آيپك ايراد كرد ،مبتني بر اين گزاره بود كه تا زماني
كه ايران تضمينهاي الزم به امريكا ندهد ،تحريمها
رفع نخواهد ش��د .اين عبارات مشخص ميكند كه
استراتژيامريكادرخصوصايرانچهشكلوشمايلي
دارد .البت��ه پيش از اين مقام��ات امريكايي پيش از
اين از واژه تمكين استفاده ميكردند كه بار معنايي
متفاوتي دارد .وقتي امريكا از واژه تمكين؛ به تضمين
ميرسد ،نشاندهنده نوعي عقبنشيني از مواضع
تند قبلي اين كشور است .در روابط بينالملل همين
واژهها هستند كه اسرار پشت پرده راهبردهاي كالن
كشورها را نمايان ميكنند .معتقدم كه تبديل واژه
تمكين به تضمين نوعي توفيق براي تيم ديپلماسي
ايراني محسوب ميشود .البته بايد منتظر دور بعدي
مذاكراتودستاوردهايملموسترگفتوگوهاباشيم
تادرنهايتمشخصشودمحتوايجديدبرجامشامل
چه مواردي براي اقتصاد و معيشت ايران است.
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گزارش

ايـران

در جريان تغيير جداول بودجه
 ۱۴۰۰نبودهايم

صادرات در ماه نخست سال جاري از واردات سبقت گرفت

شروع بهاري صادرات در فروردين

تعادل |
تراز تجاري فروردين  ۱۴۰۰مثبت شد .حجم تجارت
ايران در اين ماه  ۵ميلي��ارد و  ۷۶۲ميليون دالر اعالم
شده كه در مقايسه بامدت مشابه سال  ۹۹از نظر ارزشي
رش��د بيش از  ۶۲درصد را تجربه كرده اس��ت .مطابق
آمارهاي ريي��س كل گمرك ،صادركنن��دگان ايراني
نيز در نخستين ماه از س��ال جاري توانستهاند ،برابر با
 ۲ميليارد و  ۹۶۸ميليون دالر كاال به كشورهاي هدف
صادر كنند .اين در حالي است كه در همين بازه زماني،
 ۲ميليارد و۷۹۴ميليون دالر كاال وارد كشور شده ،كه
باعث ش��ده كفه تجارت به نفع صادرات سنگيني كند
وتراز مثبت  ۱۷۴ميلي��ون دالري را رقم بزند« .چين،
عراق ،امارات ،تركيه و افغانس��تان » پنج كشور عمده
صادراتي ايران به ش��مار ميروند و در مقابل «امارات،
چين ،تركيه ،هند و روسيه» عمدهترين مبادي وارداتي
كشور عنوان شدند .همچنين مطابق آمارها ،فروردين
ماه امسال بنزين نخستين كاال در سبد اقالم صادراتي
ايران به خارج از كشور بوده و «گوشي تلفن همراه ،روغن
آفتابگردان ،گندم و برنج » نيز جزو اصليترين كاالها در
سبد وارداتي ايران بوده است.
تجارت در ماه نخست
رييس گمرك ايران آمار يكماهه سال  ۱۴۰۰را ترسيم
كرد .آمارهاي اعالم شده از سوي مهدي ميراشرفي نشان
ميدهد ،در فروردين ماه سال جاري ۱۰ميليون و ۳۴۳
ه��زار تن كاال به ارزش پنج ميليارد و  ۷۶۲ميليون دالر
بين ايران و ش��ركاي تجاري مبادله شد كه در مقايسه
با مدت مشابه سال گذش��ته از لحاظ وزن  ۳۲درصد و
ارزش۶۲.۵درصد افزايش داشت .مقايسه حجم صادرات
و واردات كشور در فروردين ماه سال جاري حاكي از تراز
مثبت  ۱۷۴ميليون دالري نسبت به مدت مشابه سال
گذشته است.بنابراين آمار ،در فروردين امسال ،هشت
ميلي��ون و  ۳۰۲هزار تن كاال به ارزش  ۲ميليارد و ۹۶۸
ميليون دالر به كشورهاي مختلف صادر شده كه نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  ۵۶درصد و از لحاظ
ارزش  ۸۰درصد رش��د داشته است.اين در حالي است
كه طبق آمارهاي منتش��ر شده ،حجم تجارت ايران در
فروردين  ۹۹معادل ۳ميليارد و  ۵۸۳ميليون دالر ثبت
شده است.يعني تجارت  ۹۹در فروردين ماه با صادرات
يك ميليارد و  ۶۵۲ميليون دالري و واردات يك ميليارد
و  ۹۳۱ميليون دالري آغاز شده بود.
مقاصد صادراتي و بنزين صدرنشين
بنابر آمار اعالمي از سوي گمرك ،مهمترين مقاصد

صادراتي كش��ور ،چي��ن با  ۲ميلي��ون و  ۲۵۹هزار
ت��ن كاال ب��ه ارزش  ۹۷۴ميليون دالر با رش��د ۳۷
درصدي وزن و  ۸۶درصدي ارزش نس��بت به سال
گذشته اولين مقصد صادرات كاالهاي ايراني بود و
عراق ب��ا يك ميليون و  ۵۳۷هزار تن به ارزش ۴۲۸
ميليوندالر با رشد  ۷۷درصدي وزن و  ۶۶درصدي
ارزش در جايگاه دوم قرار گرفت .همچنين امارات
با يك ميليون و  ۲۰۰هزار تن به ارزش  ۴۱۷ميليون
دالر با رش��د وزني و ارزش  ۱۷درص��دي ،تركيه با
 ۱۹۱هزار تن به ارزش  ۱۷۷ميليون دالر با رشد ۷.۵
درصدي وزن و  ۱۴۹درصدي ارزش و افغانستان با
 ۴۵۲هزار تن به ارزش  ۱۷۵ميليون دالر با رشد ۱۷
درصدي وزن و ۴۲درصدي ارزش نس��بت به مدت
مش��ابه سال گذشته در جايگاه س��وم تا پنجم قرار
گرفتند كه در مجموع پنج ميليون و  ۶۳۹هزار تن
كاال به ارزش  ۲ميليارد و  ۱۷۱ميليون دالر از ايران
به اين كشورها صادر ش��د كه  ۶۸درصد وزن و ۷۳
درصد ارزش كل صادرات كشور را به خود اختصاص
داده اس��ت.به گفته مير اش��رفي ،در فروردين ماه

امسال بنزين نخستين كاال در سبد اقالم صادراتي
ايران به خارج از كشور بوده است.
مبادي وارداتي
اما بنابر آمار اعالمي ،در ماه نخس��ت س��ال جاري۲
ميلي��ون و  ۴۱هزار ت��ن كاال ب��ه ارزش  ۲ميليارد و
 ۷۹۴ميليون دالر از طريق گمركات وارد كشور شد
كه مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته حاكي از
كاهش  ۱۸درصدي در وزن و افزايش ۴۷درصدي در
ارزش كاالهاي وارداتي است.گوش��ي تلفن همراه با
ارزش  ۱۹۸ميلي��ون دالر ،روغن آفتابگردان با ۱۵۰
ميليون دالر ،گندم با  ۱۰۳ميليون دالر ،برنج با ۸۹
ميلي��ون دالر و كنجاله با  ۷۶ميليون دالر مهمترين
اقالم وارداتي كش��ور در مدت يادش��ده بوده است.
اما مبادي وارداتي ايران كدام كش��ورها بودند؟ آمار
اعالمي رييس گمرك نشان ميدهد ،امارات با ۴۵۳
هزارتن كاال به ارزش  ۷۸۸ميليون دالر با رشد ۱۱۰
درصدي وزن و ۱۱۳درص��دي ارزش ،چين با ۲۲۱
هزارتن كاال به ارزش  ۶۵۶ميليون دالر با رش��د ۵۰

درص��دي وزن و  ۶۴درص��دي ارزش ،تركيه با ۱۷۲
هزارت��ن كاال به ارزش  ۲۴۷ميلي��ون دالر با كاهش
 ۶۷درصدي در وزن و رش��د يك درصدي در ارزش،
هند با  ۱۳۷هزارتن كاال به ارزش  ۱۳۳ميليون دالر
با كاهش  ۳۵درص��دي وزن و  ۱۹درصدي ارزش و
روس��يه با  ۱۷۴هزار تن كاال به ارزش  ۱۳۲ميليون
دالر با كاهش  ۴۸درصدي وزن و رشد  ۳۰درصدي
ارزش پنج كشور اول طرف معامله در حوزه واردات
به ايران بودند .تحليل اين دادهها نشان ميدهد ،در
مجموع ي��ك ميليون و  ۱۵۹هزار ت��ن از وزن و يك
ميليارد و  ۹۵۶ميليون دالر از ارزش كاالهاي وارداتي
ايران در فروردين ماه س��ال ج��اري مربوط به پنج
كشور نامبرده اس��ت و همچنين واردات كاال از اين
پنج كش��ور  ۶۵درصد از كل وزن و  ۷۰درصد از كل
ارزش واردات كشور را دربرميگيرد.همچنين بنابر
اين آمارها ،در نخستين ماه سال جاري ۹۳۳هزار تن
كاال از قلمرو جمهوري اسالمي ايران ترانزيت شد كه
در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۹۳درصد
رشد نشان ميدهد.

عراقچي در حاشيه نشست كميسيون امنيت ملي مجلس:

تفاهماتي درمورد برداشتن تحريمهاي بخشي مثل نفتي ،بانكي و خودرو وجود دارد

معاون وزير امور خارجه با اش��اره به مذاكرات وين،
گف��ت :تحريمهاي موضوعي و اش��خاص ،همه بايد
برداشته شود البته فكر ميكنم در زمينه تحريمهاي
بخش��ي تفاهماتي وجود دارد در عي��ن حال اجازه
فرسايشي شدن مذاكرات را نخواهيم داد.

نشس�ت كميس�يون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس با حضور عباس عراقچي
به گ��زارش خانه ملت ،س��يد عب��اس عراقچي در
حاشيه نشس��ت امروز يكشنبه ( 5ارديبهشت ماه)
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
ش��وراي اس�لامي ،در توضيح نتايج مذاكرات وين
و مباحث مرتبط با اخت�لاف نظر طرفهاي برجام
براي رف��ع تحريمهاي اياالت متح��ده امريكا عليه
جمه��وري اس�لامي اي��ران ،گفت :امروز جلس��ه
مبس��وط با نمايندگان در كميس��يون امنيت ملي
مجلس برگزار ش��د و گزارش جامع��ي از مذاكرات
وين خدم��ت نماين��دگان مجلس اراي��ه كرديم.
نمايندگان سوالهاي متعددي را عنوان كردند كه
پاسخ داده شد.
ايستادگي ايران براي رفع همه تحريمها
و بازگشت به تعهدات پس از راستيآزمايي
معاون وزير خارجه با اشاره به اينكه همه جزييات و
ابعاد مذاكرات وين در جلسه با نمايندگان مورد بحث
قرار گرفت ،افزود :نقطه نظرات نمايندگان كه بعضا
ميتواند به روند مذاكرات كمك كند نيز مطرح شد،
پيرامون ابعاد مختلف قانون اقدام راهبردي براي لغو
تحريمها و غنيسازي  60درصدي نيز بهطور مفصل
صحبت شد.

تفاهماتي وجود دارد ،تحريمهاي اش��خاص هم به
همين ترتيب بايد برداشته شود .مباحث پيچيدهاي
در اين زمينه مطرح اس��ت كه در حال بررس��ي آنها
هستيم.
معاون وزير امور خارجه در پاس��خ به سوال ديگري
مبني بر اينكه آيا طرح گام به گام براي رفع تحريمها
اج��را خواهد ش��د ،اظهار ك��رد :ط��رح گام به گام
مدتهاست كه كنار گذاشته شده است .جمهوري
اسالمي ايران پيش از عيد نوروز پيشنهاد گام به گام
براي رفع تحريمها را رد ك��رد و در مذاكرات جاري
موض��وع گام ب��ه گام به هيچ عنوان مطرح نيس��ت.
مباح��ث پيرامون مرحل��ه آخر ادام��ه توافق يعني
ترتيبات مورد نظر جمهوري اسالمي در حال بحث
و بررسي است.

رييس تيم مذاكرهكننده ايران در وين يادآور ش��د:
چالشهايي در مذاكرات وجود دارد البته در مسيري
قرار گرفتيم كه ميتواند به سرانجام برسد اما درباره
اينكه آيا ميتوانيم بر چالشها و موانع فائق آييم ،زود
است لذا نميتوان گفت كه خوشبين يا بدبين هستيم
اما نااميد نيستيم و به وظيفه خود پايبنديم .مواضع
قطعي ما كامال روشن و مشخص است ،تحريمها بايد
برداشته شود ،راستيآزمايي انجام و سپس ايران به
تعهدات خود بازگردد .در اين خصوص ايس��تادگي
كرديم و به نمايندگان هم توضيحات كاملي داده شد.
عراقچي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خانهملت
مبن��ي بر نظر طرفه��اي مقابل و امري��كا پيرامون

كاهش فاصله تورمي دهكها در فروردين ۱۴۰۰

طبق اعالم مركز آمار فاصله تورمي فروردين ۱۴۰۰در
ن دهكهاي مختلف هزينهاي به رقم  ۸.۳درصد
ميا 
رسيد كه نس��بت به ماه قبل  ۰.۵واحد درصد كاهش
داش��ته اس��ت .به گزارش ايرنا ،خانوادهها بر اساس
مجموع درآمد و هزينه ساالنه در ۱۰گروه دستهبندي
ميشوند .دهك نخست ،كمدرآمدترين گروه و دهك
ده��م پردرآمدترين گ��روه از خانوادهها را تش��كيل
ميدهند.نرختورمدردهكهايمختلفمتفاوتاست
و مركز آمار نرخ تورم و فاصله تورمي اين دهكها را پس
از اعالم نرخ تورم هر ماه منتشر ميكند.
طب��ق اع�لام اين مرك��ز ،نرخ ت��ورم كل كش��ور در
فروردين م��اه  ١٤٠٠برابر  ۳۸.۹درصد اس��ت كه در
دهكهاي مختلف هزينهاي در بازه  ٣٧.٥درصد براي

دهك اول تا  ٤٥.٨درصد براي دهك دهم نوسان دارد.
آنچه دهكهاي درآمدي را از يكديگر مجزا ميكند،
وزن كاال در س��بد مصرفي خانوار اس��ت .دهكهاي
كمدرآمد به علت درآمد كمت��ر ،هزينه كمتري را به
تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان اختصاص
ميدهند .از اين جهت ،وزن اين كاالها در سبد مصرفي
آنها كمتر است .در مقابل بيشترين سهم را خوراكيها
وآشاميدنيهادارند.آنهابيشترمخارجخود رامعطوف
ايندستهازكاالهاودرواقعضرورياتزندگيميكنند.
بيش از  ۴۰درصد از سبد مصرفي گروههاي كمدرآمد
را خوراكيها و آشاميدنيها تش��كيل ميدهند .اگر
در اين كاالها گراني اتفاق بيفت��د ،براي كمدرآمدها
بسيار قابللمس است .در نتيجه اگر تورم خوراكيها

ليست پيش��نهادي جمهوري اس�لامي ايران براي
رف��ع تحريمها ،گف��ت :اين بحث در جريان اس��ت،
تحريمهايي كه امريكا عليه ايران اعمال كرده دو نوع
است؛ نخس��ت تحريمهاي موضوعي يا به اصطالح
بخش��ي و موضوعي مانند تحريمهاي نفتي ،بانكي،
بيمه ،كشتي راني ،پتروشيمي ،ساختمان و خودرو
و ديگري تحريمهاي مربوط به اش��خاص حقيقي و
حقوقي ميشود.
وي اضافه كرد :ليست تحريمي مربوط به اشخاص،
ليست طوالني و حدود هزار و  500مورد است اما ما
در هر دو جهت حركت ميكنيم ،تحريمهاي بخشي
همه بايد برداش��ته شود و فكر ميكنم در اين زمينه

زياد ش��ود ،فش��ار بر گروههاي كمدرآمد نيز افزايش
خواهد يافت.
برداش��ت ديگري كه از اين واقعيت ميتوان داشت،
اينكه اگر تورم در اثر افزايش قيمت كاالهاي خوراكي
رشد كند ،در آن صورت فشار بر قشر ضعيف افزايش
خواهد يافت .از طرفي ديگر ،اگر تورم از كانال افزايش
قيمتكاالهايغيرخوراكيوخدماتيرشدكند،آنگاه
فشار تورمي بر اقش��ار ضعيف كاهش خواهد يافت و
شاخكهايتورميپردرآمدهافعالترميشود.ضريب
اهميت خوراكيها و آشاميدنيها در باالترين دهك
درآمدي كشور ۱۷ ،درصد است و  ۸۲درصد اهميت
به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات اختصاص دارد.
محدوده تغييرات تورم دوازده ماه��ه در گروه عمده

سازمان برنامه و بودجه:

اگر طرفهاي مقابل دنب�ال خريد زمان
باشند ،مذاكرات را متوقف خواهيم كرد
عراقچي در پاسخ به سوال درباره اينكه گفتوگوها
تا چه زم��ان ادامه دارد ،گفت :زمان مش��خصي را
نميتوان پيش بيني كرد ما اجازه نخواهيم داد كه
مذاكرات فرسايشي شود ،اگر احساس كنيم كه در
طرفه��اي مقابل ما جديت وجود ن��دارد يا دنبال
خريد زمان يا اف��زودن موضوعات ديگر به مباحث
هستند ،مذاكرات را قطع خواهيم كرد ،در عين حال
عجله نميكنيم و شتاب زدگي نداريم ،زيرا مباحث
جدي در مذاكرات مطرح است كه بايد با دقت كافي
مورد نظر قرار گيرد و بحث و بررسي شود .بنابراين
نه شتاب زده خواهيم بود و نه اجازه فرسايشي شدن
ميدهيم لذا با دق��ت مذاكرات را ادامه ميدهيم تا
چالشها برطرف شود.

«خوراكيها ،آش��اميدنيها و دخاني��ات» بين ٤٠.٨
درصد براي دهك دهم تا  ٤٥.٨درصد براي دهك دوم
اس��ت .همچنين در مورد گروه عمده «كاالهاي غير
خوراكي و خدمات» بين  ٢٩.٨درصد براي دهك اول
تا  ٤٧.١درصد براي دهك دهم است .بر اساس اعداد
مربوط به تورم در ميان دهكهاي مختلف هزينهاي،
فاصله تورمي دهكها در اين ماه به  ۸.۳درصد رسيد
كه نس��بت به ماه قبل ( ٨.٨درصد)  ٠.٥واحد درصد
كاهش داشته است.
فاصله تورمي در گروه عمده «خوراكيها ،آشاميدنيها
و دخانيات» نس��بت به ماه قبل  ٠.٣واحد درصد و در
گروه عمده «كاالهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت
به ماه قبل  ٠.٦واحد درصد افزايش نشان ميدهد.

سازمانبرنامهوبودجهكشوراعالمكرد:جداولبودجه
 ۱۴۰۰در  ۲۵فروردين ماه در نامهاي توس��ط رييس
مجلس شوراي اسالمي به رييسجمهوري ابالغ شد و
سازمانبرنامهوبودجهدرجريانتغييراتنبودهوفقط
يداند.
بهعنوانمجريقانون،خودراملزمبهاجرايآنم 
سازمان برنامه و بودجه كشور روز گذشته اعالم كرد،
هيات رييس��ه مجلس جداول اليحه بودجه ۱۴۰۰را
در نامهاي از س��وي معاونت تقنيني مجلس به معاون
پارلمانيدولتارايهداد،اما«حسينعلياميري»معاون
پارلماني رييسجمهوري پاسخ داد كه قانون بودجه
بايد بهطور رس��مي در نامهاي توسط رييس مجلس
به رييسجمهوري ابالغ ش��ود كه چنين شد .در نامه
رييسمجلسبهرييسجمهوري،تغييراتدرجداول
بودجهبهدولتابالغشدهاست.سازمانبرنامهوبودجه
كشوردرجريانتغييراتنبودهوفقطبهعنوانمجري
قان��ون ،خود را ملزم به اج��راي آن ميداند .برپايه اين
گزارش ،همواره ارتباط نمايندگان دولت و س��ازمان
برنامه و بودجه تا پايان بررسي اليحه بودجه در صحن
علني اس��ت و پس از آن ،اين ارتباط قطع ميشود .در
جريان بررس��ي احكام ،ارقام و جداول بودجه ۱۴۰۰
نيز همينگونه بوده اس��ت تالش چندماهه برخي از
نمايندگانوبهويژهاعضايكميسيونتلفيقبرايتغيير
مفاد بودجه ۱۴۰۰با مقاومت دولت در اسفند پارسال
ناكامماند،امااينپايانماجرانبودوپسازابالغجداول
نامسالمشخصشدكهاينجداول
بودجهدرفروردي 
نيز تغيير پيدا كردهاند .به گزارش ايرنا ،به نظر ميرسد
بودجه ۱۴۰۰با همه فراز و نشيبهايي كه در حدود۶
ماه گذشته پشت سر نهاد و به رغم رسيدن به ايستگاه
پاياني و ابالغ به دولت هنوز مثل دوران اوج بررسي آن
در مجلس خبرساز است .آنطور كه در اخبار آمده بعد
ازتصويببودجه ۱۴۰۰درصحنعلنيمجلسجداول
آندستكاريوسپسبهدولتابالغشدهاست.
بهگزارشايرناهفتهگذشته«عليخضريان»،نماينده
جبههپايداريتهران،درتوييتي«محمدباقرقاليباف»،
رييسمجلس و «الياس نادران» ،رييس كميس��يون
تلفيق مجل��س را متهم كرد كه ارق��ام و اعداد بودجه
را پس از تصويب در مجلس ،تغيي��ر دادهاند« .كاظم
دلخوش»،نماينده«صومعهسرا»نيزدراينبارهگفت:
«تيمي كه پس از تصويب ،بودجه را تنظيم كرده است
احكامرامورددستكاريقراردادهوچنيندستكاري
در بودجه سابقه نداشته است ».در پي انتشار اين اخبار
بيشاز ۱۰۰نفرازنمايندگانمجلسشوراياسالميدر
نامهايبهقاليبافخواستارپاسخگوييويدربارهتغيير
درتنظيمجداولبودجه ۱۴۰۰شدند.رييسمجلسدر
نخستينواكنشبهاينموضوعگفت«:برخيدوستان
نامهاي در اين مورد به من نوش��تند و ديشب با آنها نيز
صحبت كردم ،بنابراين جلسهاي را براي رسيدگي به
اين مورد ش��خصاً برگزار خواهم كرد ».هنوز جزييات
اينتغييراتمشخصنيست،اماواكنشهاييازسوي
اعضاي كميس��يون تلفيق ديده ش��ده است« .مالك
شريعتينياسر»،عضواينكميسيونباتاكيدبراينكه
ي هيچ ربطي به جابهجا شدن رديفها و
موارد اصالح 
جداولندارد،خاطرنشانكرد:هيچ تغييريدربودجه
دستگاههاوپروژههابانظرشخصينمايندهايرخنداده
وباقاطعيتعرضميكنمهيچتصميميبدونمجوز
ازاعضايكميسيونتلفيقياصحنعلنياتفاقنيفتاده
و صحبت از رانت و امثال آن ،هيچوجهي ندارد .پيشتر،
در جريان بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق،
اعضاي اين كميسيون با طرح انتقاداتي غيرمنطقي از
اليحه بودجه ۱۴۰۰خواهان رد كليات آن شده بودند.
مقاومتهاي زيادي از جانب دولت و كارشناس��ان در
برابر رد كليات بودج��ه صورت گرفت .در نهايت آنچه
كه اتفاق افتاد اين بود كه كميسيون مربوطه ،كليات
را تأييد كرد ،اما بعداًدر جريان بررس��ي دو ماهه خود
شاكله بودجه را به هم زد .استدالل نمايندگان مخالف
بودجه براي تأييد كلي��ات اين بود كه دولت تغييرات
مورد نظر آنها را اعمال نميكن��د ،لذا پس از تصويب
كليات خود براي تغيير جزييات به نفع اقتصاد كشور
وارد عمل ميشوند .در آن زمان نيز «مالك شريعتي
نياس��ر» گفته بود :بهطور كلي مجلس يا ميبايست
اليح��ه بودج��ه  ۱۴۰۰را به دول��ت بازميگرداند تا
م��ورد اصالح قرار گيرد و با توجه به ش��ناختي كه از
دولت وجود داش��ت همه ميدانستند دولت اصالح
خاصي نخواهد كرد ،ي��ا اين اليحه غير قابل قبول را
خود مجلس در دس��ت ميگرفت و از دروازه كليات
آن وارد ميشد تا محتواي اليحه را به نفع معيشت و
اقتصاد كشور اصالح كند .با اين استدالل ،كميسيون
تلفيق دست به كار شد و بودجه را از بنيان تغيير داد.
حذف ارز ترجيحي  ۴۲۰۰توماني در بودجه ۱۴۰۰
و افزاي��ش نرخ دالر از  ۱۱ه��زار و  ۵۰۰تومان به ۱۷
هزار و  ۵۰۰تومان و كاهش ميزان نفت صادراتي از ۲
ميليون و  ۳۰۰هزار به يك ميليون  ۵۰۰هزار بشكه
در روز و همچنين افزايش هزينههاي دولت توسط
كميس��يون تلفيق مجلس به نوعي به معناي تغيير
شاكلهاصلياليحهپيشنهاديدولتبود.بهرغمهمه
اينتغييرات،كلياتاليحهدرصحنعلنيراينياورد.
يعني با وجود زير و رو كردن محتواي بودجه توسط
كميس��يون تلفيق ،نمايندگان ،آن را قبول نكردند.
بودجه  ۱۴۰۰پس از فرآيندي رفت و برگشتي بين
مجلس و دولت سرانجام با انجام اصالحاتي از پاستور
به بهارستان فرستاده شد تا از سوي نمايندگان مورد
بحث و بررسي قرار گيرد .در نهايت در نتيجه تعامل
دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰با كمترين اصالحات به
تصويب رسيد .تغييرات و اصالحاتي كه دولت اعمال
كرده بود در مقابل خواسته كميسيون تلفيق چندان
قابل توجه نبود .به همين خاطر شائبه دستكاري در
جداول بودجه قوت گرفته است .نكته ديگر اينكه بر
اساس عرف رايج فاصله ابالغ بودجه تا ابالغ جداول
آن به دولت يك يا  ۲روز بوده است .اما در بودجه سال
جاري اين فاصله حدود يك ماه است.

اخبار
اقدام پيشگيرانه جلوگيري
از «بازي پانزي» در بانكها

يك كارش��ناس مس��ائل پولي و بانك��ي ميگويد :اگر
كنترلي بر رعايت نرخ س��ود مصوب و توصيهها وجود
نداشته باشد ،ممكن است بانكها را دچار بازي پانزي
كند و رقابت ناس��المي را در سپردهگيري پيش بياورد.
حجتاهلل فرزاني ،كارشناس مس��ائل پولي و بانكي در
واكنش ب��ه تاكيد رييس كل بانك مركزي نس��بت به
رعايت نرخ سود مصوب ش��وراي پول و اعتبار از سوي
بانكها ،به واسطهگري وجوه بانكها اشاره كرد و گفت:
بانكه��ا منابع ُخرد مردم را تحت عن��وان پس انداز در
قالب منابع وكالتي و اصالتي دريافت ميكنند كه سود
منابعوكالتي،سپردههايسرمايهگذاريومنابعاصالتي
قرضالحسنه تلقي ميش��وند.وي در گفتوگو با ايبِنا
تصريحكرد:درمنابعوكالتيسپردههايسرمايهگذاري
داريمكهبانكهاميتوانندپولراازمشتريتحتعنوان
سپردههاي سرمايهگذاري دريافت كنند و اين پول را به
مصرف تسهيالت برسانند و اعطاي تسهيالت داشته
باشند.سپسدرآمديكهازمحلسودتسهيالتدريافت
ميكنند را پس از كس��ب حقالوكاله به مشتري پس
بدهندچراكهدرمصرفآنمنابعوكيلمشتريبودند.
فرزاني تصريح كرد :در نتيجه در واسطهگري وجوه ،هر
آنچهكهبانكباعنواندرآمدتسهيالتدريافتميكند
بايد پس از كس��ر حقالوكاله با عنوان س��ود قطعي به
سپردهگذارانپرداختكند؛امابراساسقانونپوليبانكي
كشور،بانكهاميتوانندنرخسودازپيشتعيينشدهاي
راباتوجهبهپيشبينيهاومناسباتاقتصاديكهدارند
در طول سال به صورت علي الحساب به مشتريان خود
پرداخت كنند .براي اين سود سپردههاي علي الحساب
كهبايدبراساسپيشبينيهايبانكتعيينشود،رفته
رفتهدرسالهايگذشتهاحكاميوضعشدتابهصورت
غيرعاديتعييننشوند.مانندتعييننرخسودسپرده15
درصديكهبرايسپردههايسرمايهگذاريداريميانرخ
سود 16درصديبرايسپردهسرمايهگذاريدوسالهكه
كهسالگذشتهبانكمركزيبخشنامهآنراصادركرد.
اين كارشناس مس��ائل پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه
رعايتايننرخسودسپردهعليالحسابكنترليبرحجم
نقدينگيشد،گفت:بهاينترتيبكهسودسپردههاييكه
بانكهاپرداختميكنندباعثافزايشحجمنقدينگي
در كشور ميش��ود و اين امر نيز منجر به يكي از عوامل
موثر در بحث تورم خواهد شد و افزايش سطح عمومي
قيمتهارابهدنبالدارد.ويافزود:بنابراينبانكمركزي
بايد نس��بت به تعيين و رعايت نرخ سود علي الحساب
سرمايهگذاري بسيار حساس باشد چرا كه افزايش نرخ
سود س��پردهها و همچنين رقابت منفي در خصوص
افزايشنرخسودعليالحسابپرداختيبهسپردهگذاران
بين بانكها به ويژه بانكها و موسسات خصوصي باعث
ميشود كنترل حجم نقدينگي از دست بانك مركزي
خارجشودوآثاروتبعاتتورميوبهتبعآنكاهشارزش
پوليمليدركشوررادرپيداشتهباشد.فرزانياظهاركرد:
درنتيجهدرمواقعيازسالوزيراقتصادورييسكلبانك
مركزيبررعايتاينمهمتاكيدميكنندكهاينتاكيدبا
نگاهپيشگيرانهنسبتبهاتفاقاتيكهدربازاررخميدهد،
است .بعضي بانكهاي خصوصي تخلفاتي در خصوص
عدمرعايتنرخسودمصوبانجامميدهندوگزارشاتي
دراينبارهمنتشرميشودكهدراينشرايطبانكمركزي
يداندكهدروهلهاولتوصيهبهرعايتكند
برخودالزمم 
و در وهله دوم اگر تخلفات محرز شد ،آن را در قالب ساز
و كار هيات انتظامي بانكه��ا كه مرجع انتظامي براي
بانكهاستپيگيريكند.

تشكيل كارگروه حمايت
از توليد ملي در بانكها

حسين زاده رييس ش��وراي هماهنگي بانكها گفت:
كارگروهي را تعيين كردهايم كه قوانين مخل توليد كه
مانعيبرسرراهتوليدهستندراشناساييوبراياصالح
آنهارابهمراجعمربوطهارجاعدهيم.حسينزادهبابيان
اينكه بخش��ي از مشكالت و موانع سر راه توليد مربوط
به قوانين و دستورالعملهاست ،افزود :به عنوان مثال
بخشنامهايازسويشورايپولواعتباربهبانكهاابالغ
شده كه بانكها نميتوانند بيش از يك بار تسهيالت
معوقواحدهايتوليديرااستمهالكنند،اماباتوجهبه
شرايطاقتصاديكشورنيازاستاينتسهيالتبعدادوبار
ياسهباراستمهالشود.ازآنجاكهبراياينگونهحمايتها
موانعقانونيوجوددارد،بانكهاييكهدرجهتحمايت
ازتوليدتسهيالتمعوقواحدهايتوليديرااستمهال
كردهاندبرايهمهآنهاپروندههاينظارتيتشكيلشده
است.اگرقراراستازتوليدحمايتكنيمبايداينقوانين
نيز اصالح شود تا دست بانكها براي حمايت از توليد
باز باشد.رييس شوراي هماهنگي بانكها با بيان اينكه
دريافت سود مركب با مصوبه مجلس در همه بانكها
ممنوع اعالم شده است ،گفت :پيش از اين بسياري از
بانكهاي دولتي سود مركب را اعمال نميكردند ،اما
ممكنبوددربرخيبانكهايخصوصيايناقدامانجام
ش��ود كه با مصوبه مجلس اين مساله نيز ممنوع شده
نزادهبابياناينكهبانكهاواحدهايتوليدي
است.حسي 
فعالراتمليكنميكنند،افزود:آنچيزيكهدرفضاي
مجازي و برخي رس��انهها مبني بر تمليك واحدهاي
توليدي فعال توس��ط بانكها مطرح ميشود ،درست
نيستوواحدهاييكهتمليكشدهاندعموماواحدهاي
تعطيل بودند كه بانك در راستاي عمل به وظايف خود
برايبازپسگيريبيتالمالآنهاراتمليككردهاست.
ويبابياناينكهاغلبواحدهايتمليكيپيشازآنكهبه
بانكواگذارشوندبهداليلمختلفينظيراختالفشركا،
ناتوانيدررقابتدربازارو...ورشكستهشدهاند،گفت:در
اينتمليكهامعموالفقطسولههايخاليبهبانكواگذار
شدهاستوآنچهدررسانههامطرحميشودكهبانكها
باعث بيكاري كارگران اين واحدها ش��دهاند ،درست
نيست.حسينزاده با تاكيد بر اينكه كمتر از ۱۰درصد
واحدهاي فعال به تمليك بانكها درآمدهاند ،افزود :در
ايننوع تمليكهانيز اسما واحد بهنامبانك شده ،اما در
تمليكصاحبكارخانهباقيماندهتابهفعاليتخودادامه
دهدوازمحلدرآمدآنواحدبدهيبانكپرداختشود.

بانك و بيمه
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ارزش و تعداد چكهاي برگشتي در اسفند افزايش يافت

افزايش اعتبار چكهاي عادي با سهم 56درصدي در مبادالت

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
در اس��فند  99معادل  9.7ميليون چك وصول شده كه
 8.8ميليون فقره عادي و 900هزار فقره رمزدار بوده است
يعني 91درصدتعدادچكهاعاديو 9درصدمرزداربوده
است .از سوي ديگر ،رقم وصولي 4021هزار ميليارد ريال
بودهكه 2269هزارميلياردريالعاديو 752هزارميليارد
ريال رم��زدار بوده كه 56درصد ارزش چكها عادي و43
درصد رمزدار بوده است .اين نكته نشان ميد هد كه ارزش
چكهاي عادي در مبادالت بيشتر شده و اعتبار بيشتري
پيدا كرده اس��ت .اين رقم احتماال در بهار  1400افزايش
خواهد داشت زيرا با قانون جديد برگشتي چكها كاهش
يافتهووصولچكعاديباتضمينبيشتريهمراهخواهد
شد.آماربانكمركزيدربارهچكهايبرگشتيدراسفند
سال گذشته نشان ميدهد كه در اين ماه  ۷۶۳هزار فقره
چك برگش��ت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ نس��بت به
بهمنماهبهترتيب ۹.۵و ۳۷.۷درصدافزايشداشتهاست.
تازهترين آماري كه بانك مركزي از جريان مبادالت چك
منتشركردهاست،نشانميدهدكهدراسفندسالگذشته
بيشاز ۹ميليونو ۶۰۰هزارفقرهچكبهارزش ۲۵۸هزارو
 ۲۰۰ميلياردتومانمبادلهشدهاستكهازنظرتعدادومبلغ
به ترتيب ۱۱.۷و  ۲۶.۹درصد نسبت به بهمن ماه افزايش
دارد.ازسويديگر،معادلهشتميليونو ۹۰۰هزارفقرهبا
ارزش ۲۲۶هزارو ۹۰۰ميلياردتومانازچكهايمبادلهاي
وصول شده است كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۱۱.۸و
 ۲۵.۶درصد افزايش دارد .در كنار چكهاي وصولي بالغ بر
 ۷۶۳هزارفقرهچكبرگشتخوردهكهازنظرتعدادومبلغ
چكهاي برگشتي به ترتيب با ۹.۵و ۳۷.۷درصد افزايش
داشته است.همچنين در اين مدت ،در استان تهران بيش
از سه ميليون فقره چك با ارزشي معادل ۱۳۱هزار و۸۰۰
ميليارد تومان مبادله شده كه بيانگر صدرنشيني استان
تهراندرمبادلهچكدرسطحكشوراست.چكهايوصول
ش��ده در تهران بيش از ۲.۸ميليون فقره به ارزشي بالغ بر
 ۱۱۶هزارو۱۰۰ميلياردتومانوچكهايبرگشتيبيش
از ۱۹۷ه��زار فقره به ارزش ۱۵هزار و ۷۰۰ميليارد تومان
گزارششدهاست.عالوهبراين،دراسفندماهپارسالدركل
كشور بـالغ بـر ۷۳۶هـزار فقـره چـك بـه ارزشي حدود
 ۳۰هـزارو ۲۰۰ميليـاردتومانبهداليلكسرييـافقـدان
موجـودي برگشـت خورده اس��ت كه از نظر ارزش۹۶.۵
درصد از كل چكهايبرگشتي به داليل كسري يا فقدان
موجوديبودهاست.ازسويديگر،دراستانتهرانبيشاز
 ۱۸۷هزارفقرهچكبهارزشي ۱۵هزارو ۲۰۰ميلياردتومان
بهداليلكسرييافقدانموجوديبرگشتدادهشدهكهدر
استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۹درصد و از نظر مبلغ۹۶.۶
درصد از كل چكهاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان
موجوديبودهاست.
بازگشت اعتبار به چكها با ثبت در صياد
با اجراي قانون جديد چك و عملياتي ش��دن آن در نظام
بانكي انتظار م��يرود اعتبار به چكهاي بانكي بازگردد و
معضل چك برگشتي نيز تا حدود زيادي حل شود.چك
به همان اندازه كه انجام معامالت را آس��ان ميكند ،يكي
از معضالت معامالت اقتصادي هم به حساب ميآيد .فرد

دريافتكننده از حساب صادركننده اطالع ندارد و نگراني
تبديل شدن چك به پول نقد در زمان مشخص با او تا روز
تعيينشدههمراهاست،البتهازهمينويژگيسوءاستفادهو
كالهبرداريهمصورتگرفته،وليبسيارهمپيشآمدهكه
باالوپايينشدنشرايطاقتصادييايكتحريمناغافلآينده
غيرقابل پيشبيني را براي صادركنندگان چك رقم زده و
فرد را راهي زندان كرده است.مسائل مربوط به چكهاي
برگشتي،تشكيلپروندههايقضايي،بروزاختالفاتبين
افراد و معضالتي از اين دس��ت؛ قانونگذار را به اين سمت
بُرد كه بايد تغييراتي در قانون چك ايجاد شود .مهمترين
تغييرات و اهداف ني��ز بازگرداندن اعتبار به چك و حذف
چكهايبرگشتياست.عالوهبراينمسالهدستبهدست
شدنچكهايكيازمعضالتديگردراينزمينهمحسوب
ت اندركاران آن را به فكر ايجاد تغييرات
ميشود كه دس�� 
اساسيانداختهاست؛هرچنددرقانونجديدنيزاينامكان
وجود دارد اما ،بايد در سامانه صياد پشت نويسي صورت
گيرد.اماقانونجديدچكدارايچهويژگيهايياست؟
اولين ويژگي اين قانون اعتبارس��نجي است ،به اين معنا؛
صاحب چك اين حق را ندارد بيش از اعتبار خود در بانك،
برگيازدستهچكخودرابابتمعاملهبهامضادرآورد.پيش
از تصويب اين قانون حتي با حساب خالي به اميد پُركردن
آن تا زمان تعيين شده چك صادر ميشد .در قانون جديد
تمام حس��ابهاي بانكي افراد به دستهچكشان متصل
است و در صورتي كه حساب اصلي متصل به چك خالي
بود،بانكهااجازهدارندازتمامحسابهايصاحبچكدر
همان بانك برداشت داشته باشند .ويژگي ديگر آن است
كه چنانچه صادركننده به وعده خود عمل نكند،گيرنده
ميتواند بدون ثبت درخواست و حكم دادگاه ،چكهايي
را ك��ه گواهي عدم پرداخت دارند ،به دادگس��تري ببرد و
دادگستريهمبهراهنماييورانندگيوثبتاسناددستور
ميدهد تا پالك خودروهاي مالك چك و ساير اموال او به
نفعطلبكارضبطشود.
مساله ديگر اين است كه پس از برگشت نخستين چك،
س��امانه ديگر اجازه ص��دور و ثبت چك جدي��د را به فرد
صادركننده نخواه��د داد .عالوه بر اين ،ب��راي فرد مورد
اشاره از افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد

جلوگي��ري به عمل خواهد آمد .گ��ردش مالي و پولي در
تماميحسابهاوكارتهايبانكيبهميزانكسريمبلغ
چك متوقف ميشود .هرگونه تسهيالت بانكي يا صدور
ضمانتنامههاي ارزييا ريالي پرداخت نخواهد شد .اعتبار
اسنادي ارزي يا ريالي مورد گشايش قرار نميگيرد و ارايه
دستهچكجديددرسامانهصيادممنوعميشود.همچنين
درقانونجديدصادركنندگانچكبايدجزيياتچكصادر
شده و اطالعات فرد دريافتكننده را در سامانه صياد ثبت
كند؛ اين اطالعات مواردي نظير كدملي ،مبلغ و تاريخ سر
رسيد را در برميگيرد .به اين طريق ،فقط فردي كه نام او
به عنوان دريافتكننده چك در سامانه ثبت شده قادر به
دريافتمبلغونقدچكخواهدبود.افزونبراينثبتانتقال
چكدرسامانه«صياد»جايگزينپشتنويسيسنتيچك
شدهودرحقيقتهرچكدارايدونسخهفيزيكيوآنالين
است.اينكاربانكمركزيوتالشآننشانازتاكيدبسيار
زيادبرروندسالمصدورچكدارد،برهميناساسبهدنبال
ساماندهيقوانيندرحوزهچكهاواصالحمشكالتمربوط
به آن برآمد كه تا به اينجاي كار حداقل شغل كاذبي كه به
زور براي وصول چك متوسل ميشد ،حذف خواهد شد.
همچنين همانطور كه در باال هم مورد اشاره قرار گرفت
رويه قضايي نقدكردن چك ه��م از بين ميرود زيرا برگه
چك ديگر س��ند مدتدار به حساب نخواهد آمد وا مكان
سوءاستفادهماليهمقاعدتاازآنسلبميشود.
بهطوركليباقانونجديدازصدورچكبدوناعتباروانجام
تقلب در فعاليتهاي اقتصادي ممانعت به عمل ميآيد و
فروشندهبااطمينانخاطربيشتريتنبهاعتبارميدهدو
ديگر از سر اجبار تن به معامله نقدي به جاي دريافت چك
نخواهدداد.
تقارن اطالعاتي
اعتماد به چك را افزايش ميدهد
يككارشناسحقوقيبااشارهبهقانونجديدچكگفت:از
زماناجرايقانونجديدچك،چكهايبرگشتيكاهش
معناداريپيداكردهاستكهنشانميدهدبااجرايقانون،
اعتبار چك در مبادالت بين كسب و كارها افزايشيافته
است .مهدي فالحيان در گفتوگو با تسنيم ،درباره قانون

جديد صدور چك گفت :قانون جديد چك كه در س��ال
 97بهتصويبرسيدهاست،حائزنوآوريهايياستكهدر
صورت اجرا به ارتقا نقش چك در جامعه منجر ميشود و
بدينطريقبخشعمدهايازدعاويمرتبطباچكازبين
خواهدرفتوموارديچونجعلوسرقتچكوهمچنين
خيانتدرامانتنسبتبهچكديگررخنخواهددادوبدين
گونهچكبهماهيتاصلينزديكميشود.اينكارشناس
حقوقي ادامه داد :از نكات جديد و جالب قانون جديد چك
اتصالسامانهصدوربهبانكاطالعاتمحكومينمالياست
كهدرصورتاجرايكاملقانون،افراديكهدردادگاهمعسر
ياورشكستهاعالمشوندامكانصدورچكازسامانهصياد
رانخواهندداشت.مشاوردفترحمايتقضايياتاقتهرانبا
اشاره به اجراي مرحله تازهاي از قانون جديد چك از ابتدا
فروردينسالجاريعنوانكرد:بااجراييشدناينمرحله،
فرايندصدورچكدومرحلهايشدهوتنهاصدوربرگهچك
كفايتنميكندوالزاماچكبايددرسامانهصيادنيزثبتو
صادرشود.فالحياناضافهكرد:ازالزاماتاجراياينمرحله
ازقانونجديدچك،ثبتمشخصاتگيرندهچكدرسامانه
اس��ت و نقل و انتقال چك هم تنها از طريق سامانه صياد
امكانپذيراستمضافبراينكهبرايچكهايبااليصد
ميليونتوماناشخاصغيرتاجروباالييكميلياردتومان
اشخاص تاجر ذكر بابت چك ضروري است و تا زماني كه
ايناطالعاتدرجنشود،صدورچكدرسامانهانجامنخواهد
شد.ويگفت:بياطالعاتيگيرندگانچكازخوشحسابي
وبدحسابيصادركنندهچكيكيازمشكالتيبودكهقانون
جديد چك راهكاري براي آن در نظر گرفته است و در اين
راستاامكاناستعالمآخرينوضعيتصادركنندگانچك
برايگيرنده فراهم شده است تا گيرندگان چك با اطالع
كاملازشرايطنسبتبهگرفتنچكاقدامكنند.
اين كارشناس حقوقي خاطرنش��ان كرد :بر اين اساس با
اينامكانجديديكهقانونجديدچكفراهمكردهاست
عمالتقارناطالعاتيبينگيرندگانوصادركنندگانچك
برقرار ميش��ود كه اين موضوع اعتماد به چك را در بازار
افزايشميدهد.فالحيانتصريحكرد:قانونجديدچكبا
نوآوريهاي جديد و با آسان كردن فرآيند صدور اجراييه،
رويكردي پيگيرانه نسبت به صدور چك برگشتي دارد و
همينموضوعسببشدهاستتااجرايبخشهاييازاين
قانون بر كاهش چكهاي برگش��تي اثر بگذارد.وي ادامه
داد :از زمان اجراي قانون جديد چك چكهاي برگشتي
كاهش معنا داري پيدا كردهاند كه نشان ميدهد با اجراي
قانون ،اعتبار چك در مبادالت بين كسب و كارها افزايش
پيدا كرده است.اين كارشناس حقوقي خاطرنشان كرد:
در قانون جديد چك براي هر دسته چك ،سقف اعتباري
در نظر گرفته شده است كه با سه فرمول دقيق محاسبه و
تعيين ميشود و هيچ كس مجاز نيست به مبلغ بيش از
س��قف اعتباري خود چك صادر كند و اين سقف ناظر بر
مجموع اوراق دسته چك خواهد بود.فالحيان ادامه داد:بر
اين اساس اگركسي دربرگه چك اول سقف اعتباري خود
را استفاده كرد سامانه تا پاس شدن چكهاي قبلي اجازه
صدور چك جديد به صادركننده نميدهد و با پاس شدن
هرچكتاميزانهمانچك،سقفاعتباريدارايظرفيت
ميشودكهاينموضوعاعتمادبهچكراافزايشميدهد.

روند كاهشي قيمت طال ،سكه و ارز در بازار

اعالم آمادگي صرافان براي بهكارگيري رمزارزهاي داخلي در واردات

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
كانونصرافانقبلازتصويبضوابطاستفادهازرمزارزهاي
داخل��ي ب��راي واردات كاال ،آمادگ��ي خ��ود در خصوص
بهرهگيريازشبكهگستردهصرافاندراستفادهازرمزارزهاي
داخليجهتوارداتكاالاعالمكردهبود.چنديپيشبانك
مركزيضوابطناظربرچگونگياستفادهازرمزارزهايحاصل
از استخراج داخلي توسط واحدهاي صنعتي داراي پروانه
بهرهبرداريازوزارتصمتراتنهاجهتانجامپرداختهاي
ارزي بابت واردات تصويب كرد.صرافيهاي مجاز و بانكها
ميتوانند در چارچوب ضواب��ط پرداختهاي ارزي بابت
واردات از طريق رمزهاي اس��تخراج شده در داخل كشور
را انجام دهند .كانون صرافان در اطالعيهاي اعالم كرد :در
شرايطحساسكنونيومحدوديتهايتحميلشدهدرنقل
وانتقاالتبينالمللي،تصميممجموعهحاكميتوبهتبع
آن بانك مركزي در خصوص استفاده از پتانسيل رمزارزها
در مراودات بينالمللي ،ابالغ آن  -هرچند دير -نويدبخش
تسهيلدرمراوداتماليدرآيندهنهچنداندورخواهدبود.
كانونصرافانضمناستقبالازاينتصميماعالمميكندكه
بااستفادهازشبكهگستردهصرافانمجازوكارگزارانخود،
آمادگيكاملداردتاضمنهمكاريباتمامنهادهايمرتبط
در اين حوزه اع��م از وزارت صمت ،بانك مركزي ،فعالين
حوزه اس��تخراج و خريد و فروش ،اقدام به ارايه زيرساخت
آماده(قسمترمزارز)اپليكيشنكانونصرافانياحمايتاز
زيرساختهايموجودكند.
كاهش نرخ در بازار
نايبرييساتحاديهطالوجواهربااشارهبهكاهشقيمتها
در بازار طال و ارز گفت :با توجه به افت قيمت ارز ،قيمتها
در بازار طال و سكه روند كاهشي داشت و قيمت ارز نيز افت
كرد.محمد كشتي آراي افزود . :قيمت ارز كاهشي بود؛ هر
دالر ۲۳هزارو ۳۰۰تومانوهريورو ۲۸هزارتومانفروخته
شد .اونس جهاني طال به ۱۷۷۷دالر رسيد و به اين ترتيب
هر قطعه س��كه طرح جديد ۱۰ميليون و ۸۰هزار تومان،
سكه طرح قديم ۱۰ميليون تومان ،نيم سكه  ۵ميليون و
 ۶۰۰هزار تومان ،ربع سكه  ۳ميليون و  ۶۰۰هزار تومان و
سكههايگرمينيزدوميليونتومانفروختهشدهاست.هر
گرم طالي ۱۸عياريك ميليون و ۳هزار تومان و هر مثقال
طال ۴ميليونو ۳۴۵هزارتومانفروختهشدهاست
در س��اعات عصر نيز قيمت دالر به 23هزار و 950تومان،

قيمت يورو 28ه��زار و 900تومان و درهم امارات 6هزار و
 610تومانافزايشداشت.قيمتطالي۱۸عيارهرگرميك
ميليونو ۱۱هزارتومان،قيمتسكهتمامبهارآزاديطرح
جديد۱۰ميليونو ۱۰۰هزارتومانووقيمتسكهتمامبهار
آزاديطرحقديمنيز 10ميليونتومان،نيمسكهبهارآزادي
 5ميليونو600هزارتومان،ربعسكهبهارآزادي 3ميليون
و 600هزارتومانوسكهيكگرمي 2ميليونتومانتعيين
شده است و به فروش ميرسدو هر مثقال طال 4ميليون و
 403هزارتومانارزشگذاريشدهاست.بهدليلموججديد
كروناواعالمشرايطقرمزدرتهران،بازارطالوجواهرتهران
نيزبهمدت 2هفتهتعطيلاعالمشدهاست؛قيمتهايدرج
ش��ده در اين خبر نيز با استناد به نرخهاي اعالمي از سوي
اتحاديهطالوجواهراست.نوسانقيمتدربازارارزدرحالي
رخ داده كه در تعطيالت نوروز ،با تالش سفته بازان ،قيمت
دالربهمرز 26هزارتومانهمرسيدهبوداماانتشارخبرهاي
مربوطبهمذاكراتهستهايو...باعثعقبنشينيدالرازاين
سطحقيمتيشدهاست.بهاعتقادكارشناساندوباوردربازار
ارزوجودداردكهموجبنوساناتقيمتيميشود،نخست
اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و  ...قيمت ارز كاهش
چشمگيري خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم
نميتواندمانعازواقعياتموجوداقتصادايرانشودوامكان
كاهشچشمگيرقيمتارزوجودنداردونهايتادالردركانال
 22-23هزارتومانجاخوشميكند.درصرافيهايبانكي
تدالرويورونسبتبهروزكاريقبلكاهشيافتهاست؛
قيم 
برهمين اساس ،قيمت فروش دالر 23هزار و 333تومان و
قيمتخريددالرازمردم 22هزارو 871تومانتعيينشده
است .قيمت فروش يورو نيز معادل 27هزار و 977تومان و
قيمتخريديورونيز 27هزارو 423توماناعالمشدهاست.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار
متشكلارزيمتغيراستومتناسببانوساناتبازارآزاددر
طولروزچندبارتغييرميكند.
ارزش بازار ارزهاي ديجيتالي
زير دو تريليون دالر آمد
براي نخس��تينبار در دو هفته اخير ارزش ب��ازار ارزهاي
ديجيتاليزيردوتريليوندالرشد.بهگزارشسيانبيسي،
با وجود اصالح عميق بازار ارزهاي ديجيتالي در چهارمين
هفتهماهآوريل،دنمورهد-مديرشركتپنتراكپيتال-از
ورود شركتهاي بزرگ به عرصه سرمايهگذاري در بازار و

احتمالتصويبقوانينمبادالترمزارزهابهعنواندوعاملي
نامبردهاستكهميتوانندزمينهسازرسيدنبيتكوينبه
قيمت ۲۰۰هزاردالرتاسال ۲۰۲۲شود.ويهمچنينپيش
بينيكردهاستتا ۲۰۲۲حدوديكميليونكاربرجديددر
جهانبهبازاربيتكويناضافهشود.بورسكاناداكهيكياز
پيشتازترينبورسهايجهاندرعرصهارزهايديجيتالي
شناخته ميش��ود با ورود يك صندوق بورسي مبتني بر
رمزارز ديگر موافقت كرد .بدينترتيب ،اكنون چهار ETF
كه مبتني بر ارزهاي ديجيتالي هس��تند در بورس تورنتو
ليست ش��دهاند .اين صندوق بورسي بر پايه رمزارز اتريوم
كه اكنون دومين رمزارز بزرگ دنيا محسوب ميشود ،به
فعاليتهايسرمايهگذاريخواهدپرداخت.باترديدنسبت
بهروندبلندمدتبيتكوين،شمارسرمايهگذارانعمدهدر
اتريوم افزايش قابل توجهي داشته است تا جايي كه اكنون
تعدادنهنگهاياتريومكه ۱۰هزارعدداتريوميابيشترازاين
رمزارزدراختياردارند،بهركوردتاريخيتازهايرسيدهاست.
استفان ايزاك -مديرموسسه الوين كپيتال -گفت :پايان
بيتكويناجتنابناپذيراست.نگرانيهايمحيطزيستي
وقانونگذاريهايدولتيسرنوشتحتميبيتكوينرارقم
يدانمچگونهوچهطور،اماپايانبيتكوينرقم
ميزنند.نم 
خواهدخورد.مجموعارزشبازارجهانيارزهايديجيتالي
در حال حاضر  ۱۸۳۰ميليارد دالر برآورد ميشود كه اين
رقم نسبت به روز قبل ۱.۹درصد كمتر شده است .در حال
حاضر ۵۲درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختياربيت
كوينو ۱۷درصددراختياراتريوماست.بيتكوين ۱۲سال
پيشتوسطگروهگمناميازمعاملهگرانبربستربالكچين
ايجادشدوازسال ۲۰۰۹معامالتاوليهآنشكلگرفت.
پيشبيني نرخ ارز در نيمه نخست ۱۴۰۰
يك دكتراي اقتصاد گفت :در سال  ۹۷تا  ۹۹نرخ ارز مدام
ش��وكهايي را تجربهكرد و از  ۳۵۰۰به بيش از  ۳۰هزار
تومان رسيد؛ در سال ۱۴۰۰بهويژه در نيمه اول ميتوانيم
اين انتظار را داشته باشيم كه نرخ ارز تغيير چنداني نكند
و دچار شوك نشود.مهرداد رحماني در گفتوگو با ايسنا
اظهار كرد :نرخ واقعي دالر از تالقي نيروهاي عرضه و تقاضا
در بازار ارز ش��كل ميگيرد؛ لذا براي نرخ واقعي دالر بايد
به نيروه��اي عرضه و تقاضا در بازار ارز رجوع كنيم .در هر
اقتصادي مولفههاي تشكيلدهنده سمت عرضه بازار ارز
شامل صادرات ،ورود سرمايه ،ورود توريست ،دريافت وام

و كمكهاي بالعوض خارجي است همچنين مولفههاي
تشكيلدهندهتقاضايارزنيزشاملواردات،خروجسرمايه
از اقتصاد ،خروج توريست و گردشگر از كشور و پرداخت
وام و اهداي كمكهاي بالعوض به ساير كشورها است.وي
ادامه داد :با توجه به شيوع ويروس كرونا در سطح جهان،
طي ۱۴ماهاخيرورودگردشگرانخارجيبهكشوربهشدت
محدود ش��ده و مردم ايران نيز بس��يار كم به كشورهاي
خارجي س��فر ميكنند و چش��مانداز يك سال پيش رو
نيز همينگونه خواهد بود .در نتيجه در سمت عرضه ارز
«صادرات» و «ورود س��رمايه» و در طرف تقاضاي ارز نيز
«واردات» و «خروج س��رمايه» به عنوان مولفههاي مهم
و تأثيرگذار در تعيين نرخ از در كوتاهمدت مطرح هستند.
البته دريافت و پرداخت وام و كمكهاي بالعوض همواره
سهم كمتري را نسبت به ديگر مولفهها دارند.اين دكتراي
اقتصاد نفت با بيان اينكه مولفه صادرات خود به  ۲بخش
صادرات «نفتي» و «غيرنفتي» دس��تبندي ميش��ود،
خاطرنشان كرد :صادرات نفتي شامل صادرات نفت خام و
فرآوردههاينفتياست.باتوجهبهاينكهدركشورمانفتدر
تملك دولت است ،لذا درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات
نفت به خزانه دولت واريز ميش��ود.وي اف��زود :بنابراين
دولت به عنوان يكي از عرضهكنندگان عمده ارز در كشور
محسوب ميشود ،به عبارت ديگر بايد بگوييم كه عمده
عرضهكننده ارز در كشور ما دولت است كه ميتواند بخش
زيادي از ارزي را كه از طريق صادرات نفت و فرآوردههاي
نفتي به دست ميآورد ،به واسطه بانك مركزي و از مسير
بانكهاي عامل و صرافيها در بازار ارز به فروش برساند و
در واقع بانك مركزي از اين طريق ميتواند بر نرخ ارز تأثير
بگذارد.وي عنوان كرد :از طرفي ،تمام صادرات غيرنفتي
توسط بخش خصوصي انجام نميشود؛ بلكه بخشي از آن
توسط بنگاههايي انجام ميشود كه مالكيت دولتي دارند.
پس ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توس��ط بنگاههايي
كه مالكيت دولت��ي دارند وارد خزانه دولت ش��ده و جزو
درآمدهاي ارزي دولت محسوب ميشود ،بنابراين بخشي
از صادرات غيرنفتي كه توس��ط بنگاهها و ش��ركتهاي
خصوصيانجامميشود،دركلدرآمدارزيعايدشدهبراي
كشور ،به نسبت سهم كمتري دارد.رحماني بيان كرد :از
سال  ۹۷تاكنون اقتصاد ايران از سوي دولت امريكا تحت
تحريمهاي شديد اقتصادي قرار گرفته و در سه سال اخير
همواره بر شدت اين تحريمها اضافه شده است.

خبر
كاهشسهمپولنقدازمبادالت
بعدازشيوعكرونا

موسس و مدير اجرايي بانك استارلينگ پيشبيني
كرده كه همهگيري ،گذر به جامعهاي كام ً
ال بدون
پول طي دهه آينده را تس��ريع ميكن��د ،اما اين
فرصتي اس��ت كه كارآفرينان بايد از آن استقبال
كنند.ب��ه گزارش فايننش��يال تايمز ،پادكس��ت
كلينيك پول با موسس بانك ديجيتال استارلينگ
مالقات كرد ،فردي كه موفقيت شركتهاي نوپاي
فن آور را پيشبيني ميكند .آن بودن ،موسس و
مدير اجرايي بانك استارلينگ ،پيشبيني كرده كه
اين همهگيري ،گذر به جامعهاي كام ً
ال بدون پول
طي دهه آينده را تسريع ميكند ،اما اين فرصتي
است كه فكر ميكند كارآفرينان بايد از آن استقبال
كنند.وي افزود كه برخي از مشتريان استارلينگ
در سن  ۹۰سالگي هستند و خوشحال هستند كه
از طريق نرم افزار تلفن هوش��مند خدمات بانكي
انجام ميدهند .كام ً
ال اعتقاد دارم كه درست مثل
اجب��ار در تأمين آب و برق و آب و ب��رق مردم ،ما
بايد دسترس��ي س��ريع به باند پهن سريع را براي
مردم فراهم كنيم .بانكهاي انگليس تقريباً نيمي
از ش��عب خود را بين س��ال هاي ۲۰۱۹و ۲۰۲۰
تعطيل كردن��د و همهگيري كرونا روند نزولي آن
را تسريع كرده است .سانتاندر اخيراً اعالم كرد كه
يك پنجم شعب خود را در انگليس تعطيل ميكند
و اداره پس��ت ،مراكز بانكي مش��ترك را آزمايش
ميكند تا دسترس��ي افراد به مش��اغل كوچك و
پول نقد را حفظ كند.بودن افزود :اين همهگيري
به اين معني اس��ت كه همهچيز ديجيتالي شده
و سريعتر ديجيتالي ميش��وند .وي گفت :برنامه
واكسيناسيون و استفاده از فناوري رديابي تأكيد
ميكند كه مردم براي اداره زندگي خود به فناوري
و بنابراين به تلفنهاي هوشمند نياز دارند و ما بايد
در نظر بگيريم كه اين يك سرويس ضروري بوده
است .بانك استارلينگ اين هفته سرمايهگذاري۵۰
ميليون پوندي از گلدمن س��اكس را ضمانت كرد
زيرا ميخواهد پيش از ليس��ت برنامهريزي شده
در بازار س��هام گس��ترش يابد .بودن گفت كه در
روزهاي اوليه فعاليت بانك ،او هر روز صبح با ارسال
دهها ايميل در مريلبون سعي در ترغيب مردم به
عقايد خود داشت .وي گفت :از هر  ۱۰ايميلي كه
ارس��ال كردم ،حدود پنج پاسخ و شايد دو جلسه
دريافت ميكنم .با اين حال ،دو سال طول كشيد و
پس انداز ش��خصي او بسيار بيش��تر از آن چيزي
بود كه در ابتدا پيشبيني ميكرد قبل از اينكه از
س��رمايهگذار فناوري اياالت متحده ،هارالد مك
پيك ،حمايت مالي كند.
وي از كارآفرين��ان خواس��ت كه از هر جلس��ه به
عنوان راهي براي بازخورد استفاده كنند :اين كار
را انجام دهيد و از آن براي پيشرفت خود استفاده
كنيد .در  ۱۲ماه گذشته ،بانك استارلينگ بيش
از  ۲ميليارد پوند وام با حمايت دولت به  ۳۰۰هزار
مشتري مش��اغل كوچك خود داده است .بودن
گفت :بسياري از اين فرصت اس��تفاده كرده و به
فضاي ديجيتال روي آوردهاند.

اعالمشرايطبازپرداختتسهيالت
كارتاعتباريسهامعدالت

تسهيالت كارت اعتباري سهام عدالت ميتواند با
شرايط مش��خصي حتي بدون سود به متقاضيان
تعلق بگيرد.اين تس��هيالت ك��ه در قالب كارت
اعتباري و با توثيق س��هام عدال��ت به متقاضيان
پرداخت ميشود؛ به صورت اقساطي يايكباره به
بانك بازگردانده خواهد شد.
در صورتي كه كل مبلغ تسهيالت تا  36روز پس
از دريافت آن به صورت يكجا بازگردانده ش��ود؛
تس��ويه بهطور كامل انجام شده است و سودي به
آن تعلق نخواهد گرفت .با اين حال در صورتي كه
مبلغ تسهيالت پس از انقضاي اين مدت به بانك
بازنگردد ،بازپرداخت آن در اقس��اط  36ماهه و با
نرخ  18درصد خواهد بود.

گسترش ديپلماسي اقتصادي
براي كنترل تورم و تقويت ريال

انور حبيبزاده بوكاني عضو كميسيون اقتصادي
با اشاره به لزوم گس��ترش ديپلماسي اقتصادي و
ارتباط با دنيا ،گفت :مهار تورم و تقويت ارزش پول
ملي به عوام��ل مختلفي از جمله تقويت ارتباط با
دنيا و برنامهريزيهاي صحيح داخلي مرتبط است.
وي درب��اره عوامل موث��ر بر مهار ت��ورم و تقويت
ارزش ريال به ايبِنا گفت :ايجاد آرامش و آسايش
براي بازار نياز به عوامل گوناگوني دارد كه يكي از
آنها هماهنگي بيش��تر بين ادارات دولتي و ديگر
دستگاههاي فعال در اين زمينه است .موسسات
بانكي و پولي از جمله مراكزي به حساب ميآيند
كه بايد اين مس��اله را بيش از س��اير نهادها مورد
توجه قرار دهد.
مساله ديگر در اين رابطه توجه به ارزش پول ملي
كه همواره بر آن تاكيد شده ،است .اهميت حفظ
اين مس��اله به قدري واضح به نظر ميرسد كه بر
كسي پوشيده نيست ،بنابراين براي عملياتي شدن
اين مهم بهتر آن است تا ضمن برقراري ارتباطات
موثر با س��رمايهگذاران ،حماي��ت از فعاليتهاي
اقتصادي هم در ليست كارهاي ضروري قرار گيرد.
موضوع ديگر ارتباط با ديگر كشورهاي دنيا است.
گسترش ديپلماس��ي اقتصادي و ارتباط با دنيا به
اندازهاي قابل اهميت اس��ت كه به هيچوجه نبايد
آن را كوچك ش��مرد .اين مساله نقش اساسي در
حل مش��كالت اقتصادي خواهد داشت ،بنابراين
ضمن آنكه نياز است تا در اين زمينه كوشش فراوان
صورت گيرد ،بايد براي كسب نتيجه هم از مديران
حرفهاي استفاده كرد تا راه منجر به بيراهه نشود.

بازارسهام
گزارش پيشبيني سود شركتها
و سازوكار جديد انتشار

محسنانصاريمهياري،سرپرستمديريتنظارتبر
ناشران سازمان بورس و اوراق بهادارمهمترين وظيفه
مديريتنظارتبرناشرانرانظارتبرافشاياطالعاتي
كه از سوي ش��ركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه
منتشر ميشود ،دانست و افزود :شركتهاي پذيرفته
شده در بازار س��رمايه موظف هستند اطالعات ميان
دورهاي و ساالنه خود را براي اطالع سهامداران منتشر
كنند .در اين راستا با توجه به قانون بازار اوراق بهادار،
وظيفهسازمانبورسصحتسنجيايناطالعاتاست
كهدراينميانازعمدهترينوظيفهمديريتنظارتبر
ناشران ،بررسي درستي اين اطالعات است.
وي در ادامه به بررس��ي پيشينه انتش��ار اطالعات از
سوي شركتها اشاره كرد و گفت :تا قبل از سال،۱۳۹۴
اطالعات پيشبيني س��ود شركتها به سازمان بورس
اوراق بهادار ارسال ميشد و كارشناسان واحد مديريت
نظارات بر ناشران ،پس از بررسي اطالعات مزبور ،اين
گزارشها را با انتش��ار بر سامانه كدال به اطالع عموم
سهامداران ميرس��اندند .انصاري در ادامه به بررسي
عللحذفپيشبينيعملكرددرسال ۱۳۹۶اشارهكرد
و افزود :در راستاي اخد چنين تصميمي ميتوان موارد
مهمي را برشمرد؛ يكي از اين موارد كاهش نقدينگي و
افت نقدشوندگي بود كه دليل اصلي چنين رخدادي
نيز در توقفه��اي طوالني مدت نمادها ب��راي ارايه
پيشبينيها بود .از سوي ديگر رانت اطالعاتي در بازار
براي افرادي كه دسترسي كه به اين اطالعات داشتند،
ايجاد ش��د .به گفته اين مقام مسوول ،تغييرات مكرر
مفروضاتاينپيشبينيهادرگزارشهايپيشبيني،
تجربيات بينالمللي و عدم ال��زام به ارايه پيشبيني
عملكرد از سوي بسياري از كشورها ،بيتوجهي غالب
سرمايهگذاران به تحليلهاي ارايه شده توسط ساير
نهادهاي مالي و توجه صرف به پيشبيني ارايه شده از
سوي ناشر و همچنين ديد محتاطانهاي كه بسياري از
ناشران به پيشبيني سود خود داشتند از جمله مواري
بود كه نهاد ناظر سازمان بورس را به حذف اجبار براي
انتشار اين پيشبينيها كرد.
انصاري مهياري ادامه داد :تجربه س��ه س��اله انتشار
گزارش تفسيري به جاي گزارش پيشبيني ،برخي
آسيبهاي اين امر را هويدا كرد .در حال حاضر انتشار
گزارش تفسيري مديريت به روش فعلي ،از كيفيت و
كارآيي الزم در جه��ت فراهم نمودن زمينه تحليل و
بررسي عملكردي ناشران برخوردار نيست .وي يكي
ديگر از داليل را رش��د قابل توجه تعداد ناش��ران در
س��الهاي اخير عنوان كرد و افزود :هماكنون تعداد
ناشران به بيش از  ۷۰۰شركت رسيده است .از سوي
ديگر شاهد رشد حجم و تعداد معامالت در اين سالها
بودهايم .همچنين در سال  ۱۳۹۹بيش از  ۶ميليون و
 ۲۰۰هزار سهامدار جديد به بازار سرمايه وارد شدهاند.
دراينموقعيتارايهاطالعاتپيشبيني،بيشازپيش
احساس ش��د .انصاري مهياري در ادامه تاكيد كرد :با
توجهبهاينكهارايهاطالعاتگزارشتفسيريمديريت
از قابليت اتكاي بااليي برخوردار است و در همين راستا
ارايه گزارش اطالعات پيشبيني سود هر سهم ارزش
پيشبينيكنندگي باالي��ي دارد ،بنابراين در رويكرد
جديدهمزمانانتشارگزارشتفسيريمديريتهمراه
با گزارش اطالعات پيشبيني س��ود مورد تاكيد نهاد
ناظر بازار است .سرپرست مديريت نظارت بر ناشران
سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به تصميم اخير
سازمان بورس مبني بر انتشار مجدد پيشبيني سود
شركتها اش��اره كرد و گفت :در ماههاي پاياني سال
 ۱۳۹۹بيش از ۱۰۰شركت فعال در بازار سرمايه ،اقدام
به ارايه پيشبيني سود عملكرد با سناريوهاي جديد
كردند .انصاري مهياري ادامه داد :نهاد ناظر در رويكرد
جديد به استفاده دانش فني و تخصصي تحليلگران
بازار مانند ش��ركتهاي مش��اور س��رمايهگذاري و
ارزشگذاري ،مديريت صندوقهاي سرمايهگذاري
تاكيد دارد .وييكي ديگر از تصميمات مهم سازمان را
انجام به مرور زمان رتبهبندي كيفيت افشاي اطالعات
توسط ناش��ران دانست و گفت :امتياز كيفيت افشاي
اطالعات ناشران در خصوص صدور مجوزهاي مربوطه
و تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه مورد
نظر است .همچنين امتياز رتبه بندياعطا شده توسط
سازمان بورس در خصوص كيفيت افشاي اطالعات
از سوي ناشران ،مالك براي ناشر برتر خواهد بود .در
رويكرد جديد عواملي خارج از اختيارات هياتمديره
كه در گزارش عملكرد تاثيرگذار اس��ت؛ مانند اينكه
محصول صادراتي داشته باشند و قيمتهاي جهاني
در آنها تاثيرگذار باش��ند .انصاري مهي��اري در ادامه
افزود :در رويكرد جديد چنين ش��ركتهايي را ملزم
به اراي��ه گزارش بر پاي��ه چندين س��ناريو كردهايم.
همچنين در نظر داريم كه واحدي در ارتباط با صنايع
در سازمان بورس ايجاد كنيم؛ سازمان بورس به عنوان
نهاد سياستگذار در بازار س��رمايه در تعامل با ساير
دستگاههاياجراييكشورقرارگرفتهتاضمنارتباطبا
ايننهادها،مشكالتموجودراشناساييواقداماتالزم
را انجام دهد .در مجموع سازمان بورس اميدوار است
كه با رويكرد جديد ،سرمايهگذاران با تحليل بيشتر به
خريد و فروش در بازار س��هام بپردازند و از رفتارهاي
هيجاني پرهيز كنند .وي در پاس��خ به اين سوال كه
رويكرد سازمان بورس در صورت انحراف پيشبيني
سود از سود محقق ش��ده ،چيست؟ گفت :از آنجا كه
چندين سناريو براي پيشبيني سودها در نظر گرفته
شده،ديگرانحرافسودمحققشدهازپيشبينيسود،
كمتر رخ ميدهد .ول��ي در صورت انحراف با اهميتي
در اين امر ،موارد كنترلي زيادي در نظر گرفته ش��ده
است .شركت به مراجع قانوني سازمان بورس و مراجع
ذي صالح ارجاع داده خواهد ش��د .انصاري مهياري
در ادامه افزود :ش��ركتها از اين پس بايد از تحليلگران
خبره استفاده كنند و واحد مجزايي با افراد و نيروهاي
متخصص تش��كيل دهند .از آنجا كه اطالعات مزبور
مبناي تصميمگيري بسياري از س��هامداران است،
بايد دقت بااليي براي صحت و درس��تي آن از س��وي
ناشر انجام شود.
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رويداد

بازارسرمايه

يأسي كه بر روي سرمايهگذاران بورسي غلبه كرده

وعدههاي مسووالن عملي نشد

گروهبازارسرمايه|
معامالتدومينروزازاولينهفتهارديبهشتماه ۱۴۰۰با
تداومافتقيمتهادربورسوفرابورسآغازشد.دراينروز
تداوم بازي تكراري عرضه و تقاضا به نفع كاهش قيمتها
سبب شد تا يك بار ديگر در پايان معامالت اين روز شاهد
افت شاخص كل بورس تهران باش��يم .در اين روز نماگر
اصلي بازار س��رمايه به ميزان يك درصد ديگر افت كرد تا
برآيندمعامالتدرروزيكشنبهبهبازگشتدوبارهشاخص
يادشدهبهكاناليكميليونو ۱۰۰هزارواحديپساز۲۸
روز كاري منتهي شود .با ورود شاخص در اين روز به كانال
يك ميليون و ۱۰۰هزار واحدي اين چهارمين باري است
كهدر ۴ماهگذشته شاخصوارد اينكانال ميشود .زماني
كهدامنهنوسانمتقارنبوداينسطحدرحاليتستميشد
كهانتظارميرفتتاوزنكشيعرضهوتقاضادربازارسرمايه
نهايتا نماگر ياد ش��ده را به سطوح پايينتري سوق دهد.
مارپيچكاهشارزشمعامالتدرآنزمانادامهيافتتادر
نهايتيكهفتهپسازبهرياسترسيدنمحمدعليدهقان
دهنوي،دامنهنوساننامتقارنبهكارگرفتهشدتامرهمي
باشد براي ركود بازارس��هام .البته وعده تزريق نقدينگي
بهبازارسرمايهنيزتاثيرعمدهايدروضعيتبازارداشت.
دامنهنوسانوعدمتزريقنقدينگيباعثشدكهسهامداران
نسبتبهبورسبياعتمادشوندوازميزانمعامالتخودكم
كنند البته باتوجه به خروج نقدينگي عمده از بازار درحال
حاضرتاالرشيشهايباكمبودنقدينگيروبهرواست.
تقربياازروز ۱۹مردادماهسال ۱۳۹۹تابهامروزبازارسرمايه
رويخوشبهخودنديدهوتنهادراينچندماهسهپتانسيل
رشد را پشت سر گذاش��ت كه باتوجه به عوامل مختلف
رشديدربازارصورتنگرفتوتنهاشاهدريزشهايعميق
و ادامهدار هس��تيم .اين روزها ديگر اغلب كارشناسهاي
بازارس��رمايه معتقدند ديگر عاملي براي رشد بازار وجود
ندارد و بايد شاهد همين روند در بازار باشيم ،عدهاي ديگر
از كارشناس��ان نيز معتقدند روند نزولي بازار تحت تاثير
رفتارهايهيجانياست.وعدههاييكهدربازارعملينشده
اعتمادراازبازاردوركردهاست.برايمثالهنوزهمريالياز
صندوق توسعه مالي به بورس نرسيده و هنوز وعده تزريق
پول ادامه دارد ،ديگر س��رمايهگذاران نس��بت به بورس و
بازارسرمايه اعتمادي ندارند و به هرطريقي سعي دارند تا
از بورس خارج شوند اما در اين ميان يك نكته وجود دارد
كهاينعدمتزريقموجباتبياعتماديرادربازارسرمايهو
ميانسهامدارانفراهمساخت.درحالبازارسرمايهكمبود
نقدينگييكيازمشكالتاساسيبورسمحسوبميشود
و برخي از فعالين بازار بر اينباروند كه نقدينگي بازارسهام
توس��ط عدهاي به غارت رفته و اكنون بازار نيازمند توجه
به بيش از پيش اس��ت .با وعده و قول هيچ بازاري ترميم
نميشودوهيچمردمينسبتبهوضعيتاقتصاديكشور
اميدوار نميش��وند ،اين روزها نااميدي و ركود نسبي در
اقتصاد كشور رخنه كرده و ركود در تاالر شيشهاي بيش
از پيش است و سرمايهگذاران بورسي سعي دارند سرمايه
خودازاينبازارخارجكنند.بسياريازمسووالنازواعضاي
شورايعاليبورسطيروزهاياخيرخبرازتزريقنشدن

منابعصندوقتوسعهمليدادندوتمامياينمسووالنبراين
نظربودند،عدمتزريقمنابعبهصندوقميتواندبياعتمادي
بيش از گذشته در بازار تزريق كند و اين روند نتيجهاي جز
بياعتماديخروجسهامدارانازبورس،اعتراضاتتجمعي
و امثال اين مواردندارد.
ريالي از صندوق توسعه ملي
به بازار سرمايه نرسيد
محسن عليزاده ،عضو ناظر شوراي عالي بورس با تاكيد بر
اينكهدربورسسرمايهعظيميوجودداردكهاينسرمايه
سهامداران حقيقي هستند ،گفت :متاسفانه سهامداران
حقيقي اعتماد خود به بازار س��رمايه را از دست دادهاند و
تالش قواي سهگانه بايد بر اين باشد كه اين اعتماد به بازار
برگرددوهركسدرچارچوباختياراتووظايفخودبايد
تالشكندتااعتمادازدسترفتهاحياشود.عليزادهبابيان
اينكهازيكيازمهمترينپيشنهادهابرايبرگشتاعتماد
بهبازاروبهبودشرايط،تزريقنقدينگياست،تصريحكرد:
يكي از قوانيني كه از سالهاي گذشته بايد در بازار به اجرا
ميرسيد،اماتاكنوناتفاقنيفتادهاستتزريقيكدرصد
ازصندوقتوسعهمليبهصندوقتثبيتبازارسرمايهاست.
وي تاكيدكرد :سالگذشتهعليرغمريزشهايپيدرپي
ش��اخص با وجود اينكه براي تزريق نقدينگي از صندوق
توسعه ملي از تمام مراجع باالدستي دستور داشتيم ،اما
اين اتفاق نيفتاد و الزم اس��ت در جلس��ه اقتصادي سران
قوا اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد .عضو ناظر شوراي

عاليبورسباتاكيدبراينكهتاكنونرياليازصندوقتوسعه
مليبهصندوقتثبيتواريزنشدهاست،ادامهداد:صندوق
توسعه ملي به صورت هيات امنايي اداره ميشود .هرچند
كهتوافقاتيبرايواريز ۱۰۰۰ميلياردتومانازاينصندوق
بهصندوقتثبيتانجامشد،امابهاجرانرسيدوشروطيرا
براي تخصيص اين منابع در نظر گرفتند كه براي سازمان
بورساوراقبهادارقابلانجامنبود.
عليزادهدربارهاينكهطبققانونازصندوقتوسعهمليچه
منابعيبايدبهبازارسرمايهتخصيصپيداكند،اظهارداشت:
از زمان وضع قان��ون تا به امروز بايد حدود ۱۰الي۱۵هزار
ميلياردتومانازصندوقتوسعهمليبهبازارتخصيصپيدا
ميكرد ،اما اين رقم واريز نشده است .البته بازار سرمايه در
شرايطحالحاضربرايبهبودوثباتنيازبهاعدادبيشتري
از اي��ن مبال��غ دارد .وي ادامه داد :بخش��ي از اين منابع را
ميتوانازصندوقتوسعهمليتامينكرد.بخشيديگررااز
سهامدارانحقوقيتامينشود.دريكسالگذشتهسرمايه
ازسهامدارانحقيقيبهسهامدارانحقوقيانتقالپيداكرده
و چند شركت حقوقيبزرگ وبانكها درآمدبسياربااليي
از بازار سرمايه كسب كردند .اين شركتها امروز بايد وارد
شوند و وضعيت بازار را بهبود بخشند و يكي از موضوعاتي
كه در جلسه س��ران قوا مورد بررسي قرار ميگيرد ،بحث
ورودشركتهايحقوقياستتاشرايطبازاربهبوديابد.
عضو ناظر ش��وراي عالي ب��ورس تاكيد كرد :در ش��وراي
هماهنگي اقتصادي سران قوا يكي از مهمترين اقدامات
و موضوعاتي كه مورد بررس��ي قرار ميگيرد اين است كه

حمايت از بورس سياست هميشگي دولت است!

دويست و بيستمين جلس��ه ستاد هماهنگي اقتصادي
دولت روز كذش��ته به رياس��ت رييسجمه��ور برگزار
ش��د .در اين جلسه ،گزارش��ي از وضعيت و شرايط بازار
سرمايه از سوي ريييس سازمان بورس كشور ارايه شد و
راهكارهاي پيشنهادي براي ثبات و رونق ،ايجاد آرامش و
تعادل در اين بازار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در اين
گزارش با تحليل عملكرد صندوق تثبيت بازار سرمايه،
پيشنهادهايي براي تقويت اين صندوق و افزايش نقش
تعادل بخش آن در بازار س��رمايه ارايه و مورد بررس��ي و

تصميمگيري قرار گرفت .حسن روحاني در اين جلسه
با اشاره به نقش محيط سياسي در عملكرد بازار سرمايه
گفت :همچنان كه افق مثبت در فضاي توليد و تجارت
كشور و رفع تحريمها و محدوديتهاي خارجي و داخلي،
محاسبات سرمايهگذاران در بازار بورس را تحت تاثير قرار
ميدهد و آنها را به تقاضاي بيشتر در بازار و سرمايهگذاري
در واحدهاي توليدي كش��ور تش��ويق ميكن��د ،ايجاد
نگراني نس��بت به دسترس��ي به بازارها و توان صادراتي
بنگاههاي اقتصادي نيز اثر منفي بر بازار تحميل ميكند.

رييسجمه��ور با تاكيد بر حماي��ت همهجانبه دولت از
بازار سرمايه به عنوان يك سياست اصولي و هميشگي،
اف��زود :بايد همراه با آموزشها و ايج��اد تمهيدات الزم،
زمينههاي حضور همراه با اعتماد مردم در بازار سرمايه
فراهم باش��د .روحاني ب��ا بيان لزوم تالشه��اي موثر و
مداوم با اس��تفاده از ابزارهاي الزم براي ممانعت از ركود
بازار بورس ،اظهارداش��ت :سيستم بانكي در اين شرايط
ميتواند به كمك بازار بورس بيايد و با ايجاد امكان الزم
براياعطايتسهيالتبهسرمايهگذارانبورسي،رونقرابه

يك خط اعتباري از سوي بانك مركزي براي شركتهاي
سرمايهگذاري،هلدينگهاوشركتهايوابستهبهبانكها
ايجاد ش��ود تا بتوان از طريق اين شركتها وضعيت بازار
سرمايه را بهبود بخشيد و اين شركتها بايد براي بهبود
شرايط مشاركت داشته باشند .عليزاده با بيان اينكه يكي
ديگر از مشكالت بزرگ بازار سرمايه قيمتهاي دستوري
است ،گفت :در بازار سرمايه نبايد قيمت دستوري داشته
باشيم و قيمت دستوري س��م مهلك براي بازار است و به
صورت۱۰۰درصد بايد حذف شود .وي ادامه داد :عليرغم
اينكه ماده  ۲۸قانون بازار به صراحت ميگويد بورس بايد
مستثنيازقيمتگذاريدستوريباشدوكااليعرضهشده
در بورس نبايد شامل قيمت دستوري شود ،اما ميبينيم
كهاينقانوندربازاراجرانميشود.عضوناظرشورايعالي
بورس تاكيد كرد :موضوع مهم ديگر موثر در وضعيت بازار
سرمايهبحثسودسپردههايبانكياست.دراينشرايطاگر
سودسپردهبانكيافزايشيابد،ممكناستسرمايهگذاران
تحريكبهانتقالپولخودازبورسبهبانكهاشوند.عليزاده
افزود :معتقدم افزايش سود سپرده اصال به صالح نيست و
سود سپردهبايد ۲الي ۳درصدكاهش يابد وبانك مركزي
بايدبابانكهاييكهتخلفميكنندوسود ۲۲درصديبه
مشتريان خود پرداخت ميكنند ،برخورد كند .وي گفت:
يكي ديگر از موضوعات اين است كه دولت بايد تخصيص
خوراك برخي از شركتها مانند پااليشي را افزايش دهد.
چرا كه شركتهاي پااليشي از شركتهاي پايه هستند و
اگرمثبتشونددرسايرشركتهااثرميگذارند.

بازار بازگرداند .وي سياسي كردن بازار سرمايه و ورود غير
كارشناسي فعاالن سياسي در اظهارنظر نسبت به بورس
را از مشكالت امروز بازار س��رمايه برشمرد و گفت :بازار
سرمايه ،بازار بسيار حساسي است و برخي اظهارنظرهاي
نسنجيده ميتواند بر ش��رايط اين بازار تاثيرگذار باشد.
روحاني تاكيد كرد :همه باي��د از مديريت هدفمند بازار
سرمايه توسط ش��وراي بورس حمايت كنند و اين شورا
بايد از پيشنهادهاي فعاالن بازار سرمايه و ابتكارات جديد
براي ثبات بخشي و ايجاد رونق در اين بازار استقبال كند.

افت ادامهدار شاخص كل بورس
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني يكشنبه،
 ۵ارديبهشتماه۱۱هزار و  ۵۲۰واحد افت داشت كه
در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و  ۱۸۷هزار
واحد رسيد .برپايه معامالت امروز بيش از سه ميليارد
و  ۲۰۶ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۳۰هزار و  ۴۹۵ميليارد ريال داد و ستد شد .همچنين
شاخص كل (هموزن) با ۹۴۳واحد كاهش به ۴۲۸هزار
و  ۱۲۹واحد و ش��اخص قيمت (هموزن) با  ۶۱۵واحد
افت به  ۲۷۸هزار و  ۶۹۱واحد رسيد .شاخص بازار اول
 ۹هزار و  ۶۰۴واحد و شاخص بازار دوم  ۱۹هزار و ۲۴۴
واحد كاهش داشتند .حقوقيها در دومين روز كاري
هفته حدود۵۱۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند.
ارزش كل معامالت خرد ه��زار و ۳۵۰ميليارد تومان
بود ،اش��خاص حقوقي۵۶درص��د يعني۷۶۰ميليارد
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان۳۸درصد از
كل معامالت ش��د .بيش��ترين تزريق پول حقوقي به
بازارسهام در سه گروه «بانكها و موسسات اعتباري»،
«فلزات اساسي» و «محصوالت شيميايي» رقم خورد
در حالي كه برآيند معامالت گروههاي «بيمه و صندوق
بازنشستگي» و «استخراج نفت ،گاز و خدمات جانبي»
به نفع حقيقيها تمام ش��د .عالوه بر اين در بين همه
نمادها ،شركت سرمايهگذاري صدر تامين «تاصيكو»
با  ۱۴۷واحد ،فروش��گاههاي زنجيرهاي افق كوروش
«افق» با ۱۲۶واحد ،بانك كارآفرين «وكار» با ۹۸واحد،
ملي كش��ت و صنعت و دامپروري پارس «زپارس» با
 ۲۴واحد ،صنايع س��يمان دشتس��تان «سدش��ت»
ب��ا  ۱۸واحد ،ن��ورد آلومينيوم «فنوال» ب��ا  ۱۸واحد،
شركت سرمايهگذاري س��اختمان ايران «وساخت»
با  ۱۶واحد ،بانك پاس��ارگاد «وپاس��ار» با  ۱۶واحد و

پديده ش��يمي قرن «قرن» با  ۱۱واحد تاثير مثبت بر
شاخصبورسداشتند.درمقابلمليصنايعمسايران
«فملي» با يكهزار و ۵۰۲واحد ،فوالد مباركه اصفهان
«فوالد» با يك هزار و  ۲۵۵واحد ،صنايع پتروش��يمي
خليج فارس «فارس» با يكهزار و  ۱۴۹واحد ،شركت
سرمايهگذاري تامين اجتماعي «شستا» با يك هزار و
 ۱۰۱واحد ،معدني و صنعتي چادرملو «كچاد» با۷۹۱
واحد ،شركت س��رمايهگذاري غدير «وغدير» با ۵۲۲
واحد ،نفت و گاز پتروش��يمي تامين «تاپيكو» با ۴۸۹
واحد ،فوالد خوزستان «فخوز»با  ۴۸۸واحد ،معدني و
صنعتيگلگهر«كگل»با ۳۷۵واحدوپتروشيينوري
«نوري» با  ۳۵۸واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس
داشتند .همچنين نماد گروه دارويي بركت «بركت»،
ملي صنايع مس ايران «فملي» ،سرمايهگذاري تامين
اجتماعي «شس��تا» ،فوالد مباركه اصفهان «فوالد»،
بانكتجارت«وتجارت»،بانكملت«وبملت»وفرآوري
معدني اپال كان��ي پارس «اپال» در گ��روه نمادهاي
پرتراكنش قرار داشتند .گروه بانكها هم در معامالت
امروز صدرنشين برترين گروههاي صنعت شد و در اين
گروه  ۶۴۲ميليون و  ۲۴۲ميليون برگه سهم به ارزش
دو هزار و  ۳۹۷ميليارد ريال دادوستد شد.
آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در روز مذكور ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از  ۹۰واحد
كاهش داشت و بر روي كانال  ۱۷هزار و  ۵۹۶واحد ثابت
ماند .همچنين در اين بازار ۳۷۹ميليون و ۹۸۶هزار برگه
سهم به ارزش ۱۲هزار و ۹۱۷ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز يكش��نبه تنها نماد توليد ني��روي برق دماوند
«دماوند»تاثيرمثبتبرشاخصاينبازارداشتودرمقابل

پليمر آريا ساسول «آريا»م ،پتروشيمي مارون «مارون»،
پتروشيمي تندگويان «ش��گويا» ،گروه سرمايهگذاري
ميراث فرهنگي «سمگا» ،ش��ركت سرمايهگذاري صبا
تامين «صبا» ،پتروش��يمي زاگرس «زاگرس» ،سنگ
آهن گهرزمين «كگهر» ،گروه توسعه مالي مهر آيندگان
«ومهان» ،س��هامي ذوبآهن اصفهان «ذوب» ،شركت
آهنوفوالدارفع«ارفع»وفوالدهرمزگانجنوب«هرمز»
تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز گذشته بازارسرمايه ،ارزش سهام
عدالت درمقايسه با روز گذشته۱.۵ ،درصد كاهش يافت
و ارزش سبد۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام
عدالت به ترتيب ب��ه  ۱۰ميليون و ۸۴۱هزار تومان و ۲۰
ميليون و۴۲۳هزار تومان رسيد .با احتساب اين موضوع،
ارزش۶۰درصد قابل فروش سبد۵۳۲هزار توماني سهام
عدالت به ۶ميليون و۵۰۴هزار تومان رسيده است.

بسته شدن يك ايستگاه كارگزاري
و۲۶مورد دسترسي سهامداران برخط
مديريت نظارت بر بازار ش��ركت ب��ورس تهران با صدور
اطالعي��هاي اعالم كرد :به منظور ارتقاي س�لامت بازار
س��رمايه و در راستاي صيانت از حقوق س��هامداران و با
توجه به ماده  ۷دس��تورالعمل انضباط��ي كارگزاران و
ماده  ۱۲دستورالعمل اجرايي معامالت برخط ،مديريت
نظارت بازار با توجه به تأثير قابل مالحظه برخي اقدامات
معاملهگران بر روند معامالت اقدام به مسدود كردن يك
ايستگاه معامالتيو۲۶مورددسترسيبرخطسهامداران
از ۲۸فروردين تا يكم ارديبهشت ماه كرده است .شايان
ذكر است مصداق بندهاي ماده ۷دستورالعمل انضباطي
كارگزاران ،مواردي از جمله ورود سفارش خريديا فروش
و اقدام معامله در سمت ديگر ،حذف نامتعارف سفارش،
سفارشهاي متعدد كم حجم و معامله متفاوت با جريان
بازار (رنج منفي) از داليل اي��ن اقدامات بوده و در برخي
موارد نيز به كارگزاران مربوطه تذكر داده شده است.

امكان عرضه امالك
اشخاص حقيقي در بورسكاال

عليرضا ناصرپور ،معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات
اقتص��ادي ب��ورس كاال ب��ا بي��ان اينك��ه مطابق
دس��تورالعمل معامالت امالك و مس��تغالت در
بورس كاالي ايران ،قابليت عرضه امالك اشخاص
حقيقي وجود دارد ،افزود :در صورت تقاضاي افراد
حقيقي براي عرضه ام�لاك خود در بورس كاال نه
تنها بسترهاي مقرراتي از گذشته فراهم شده بلكه
بسترهاي فني آن نيز موجود است .وي افزود :امكان
عرضه امالك حقيقي همانند اشخاص حقوقي در
بورس كاالي ايران فراهم اس��ت كه در اين راس��تا
در اواخر سال گذش��ته يك ملك متعلق به بخش
خصوصي مورد پذيرش قرار گرفت .ناصرپور اظهار
داشت :بسته به تقاضايي كه براي پذيرش و عرضه
امالك اش��خاص حقيقي ارايه شود ،اين امكان در
بورس كاال وج��ود دارد كه فرآيند مربوطه را انجام
دهيم .معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات اقتصادي
بورسكاالدرخصوصمزايايعرضهامالكاشخاص
حقيقي در بورس كاال گفت :از آنجا كه معامالت در
بورس كاال در قالب حراج انجام ميشود از اين رو از
جمله مزيت عرضه امالك در وهله اول اين است كه
مناسبترينشيوهبرايكشفقيمترقمميخورد،
از سوي ديگر دسترسي مطلوبي به اطالعات امالك
عرضه شده در بورس كاال در سطح ملي وجود دارد و
خريداراندرصورتتمايلميتوانندپيشنهادخريد
خود را ارسال كنند.
ويتصريحكرد:بنابراينمهمترينمزيتهايعرضه
امالكدربورسكاالراميتوانكشفقيمتمناسب
براي طرفين معامله و بازاريابي مطلوب به واسطه
اطالعرساني گس��ترده از طريق كانالهاي رسمي
بورس به فعاالن بازار امالك عنوان كرد .ناصرپور در
بخش ديگري از صحبتهاي خود به امكان حضور
انبوهس��ازان براي عرضه امالك در بورس كاال نيز
اشاره كرد و گفت :انبوهسازان از دو طريق قادرند از
ابزارهاي بورس كاال استفاده كنند اول تامين مواد
اوليه و مصالح س��اختماني مورد نياز خود از طريق
بورس كاال و دوم از طريق فروش امالك؛ در حقيقت
در حال حاضر شرايط خريد مصالح شامل ميلگرد
و تيرآهن و تامين مالي انبوهسازان در اين بخش از
طريق بورس كاال فراهم است كه در صورت عرضه
س��يمان نيز قادر به تامين اين كاال از طريق بورس
خواهند بود.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال
خاطرنش��ان كرد :بورس كاال به دنبال قابليتهاي
ديگري مانند اوراق خريد دي��ن و ابزارهايي از اين
دست نيز است تا به نوعي در تامين مالي خريداران
اين ن��وع محصوالت گام برداش��ته و كمك نمايد.
اين مورد در دست بررسي است و با توجه به اينكه
مقررات آن موجود اس��ت در صورت تقاضا امكان
انتش��ار اين اوراق هم وجود دارد .وي اظهار داشت:
اوراق خريد دين در بخش مس��كن ميتواند بسيار
كارآمد باش��د و از ديگر س��و اوراق سلف مسكن و
صندوقهايامالكومستغالتوزمينوساختمان
ازديگرابزارهاييهستندكهميتواندبهتوسعهبخش
مسكنكمككنند.درخردادماهسالگذشتهحامد
سلطانينژاد،مديرعاملبورسكاالاعالمكرد:درپي
مذاكراتي كه با وزارت راه و شهرسازي انجام شده،
طرحهايي همچون فروش امالك و مستغالت ،بازار
تهاتريمصالحوامالك،طرحفروشمتريمسكنو
همچنينراهاندازيصندوقهايامالكومستغالت
در بازار سرمايه در حال پيگري است كه هماكنون
امكان اجراي طرح پيش فروش متري مس��كن در
قالب انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در بورس
كاالي ايران مهياست.

تحرك بازار با تزريق نقدينگي

امي��ن دامچه ،مدي��ر س��رمايهگذاري ش��ركت
س��رمايهگذاري كاريزمادرگفتوگو با سنا تزريق
نقدينگي به ب��ازار را اقدامي مثبت در جهت بهبود
وضعيت بازار عنوان كرد و گف��ت :از اين طريق به
ش��ركتهاي س��رمايهگذاري و هلدينگها اجازه
داده شده اس��ت تا به انتشار اوراق با نرخ  ۱۸درصد
پرداخته و از اين مح��ل تامين نقدينگي كرده و به
خريد سهام بپردازند.
امين دامچه اف��زود :در اين خصوص ،عدد  ۲۴هزار
ميلياردتومانبرايتزريقمطرحشدهاست،هرچند
كه برآوردها بس��يار فراتر از اين رقم اس��ت .تزريق
نقدينگي به حركت بازار منجر ميشود و نميتوان
بهراحتيازاينطرحگذشت،ولينكتهاينجاستكه
بازار ما هنوز از نظر رواني به تعادل نرسيده است ،زيرا
اگر اينطور بود بازار به اين حد فشار فروش نداشت
و حجم معامالت در شرايط بهتري رقم ميخورد.
وي از نظر بنيادي بس��ياري از سهمها را در شرايط
مطلوب و ارزندگي دانست و در توضيح دليل نرفتن
بازار به س��مت آنها گفت :باال بودن نرخ سود بانكي
يكي از اين عوامل اس��ت و به نظر ميرسد كنترل
نقدينگي و تورم  ۲۲درصدي عاملي براي اين نرخ
است .اين كارشناس بازار سرمايه افزود :در نيمه اول
 ۱۳۹۸و نيمه دوم  ،۱۳۹۹حجم زيادي از مردم به
بازار وارد شدند كه در اين ميان ،افراد ناآگاه به دانش
بورسي وجود داش��تند كه مسير معامالت را دچار
اختالالتي كردند؛ عوامل ياد شده سبب شد تا بازار
به شرايط تعادلي دست پيدا نكند.
دامچه گفت :البته رسيدن نقدينگي به هلدينگها،
از زمان انجام اين طرح حدود دو هفته زمان ميبرد،
بنابراي��ن از اي��ن هفته احتمال تاثي��ر اين مصوبه
بر بازار وجود خواهد داش��ت .بنابر ش��نيدهها قرار
اس��ت صندوقهاي با درآمد ثابت بخش بزرگي از
اي��ن اوراق را خريداري كنند و از اين طريق پول به
دس��ت هلدينگها براي سرمايهگذاري برسد .اگر
هلدينگها و شركتهاي س��رمايهگذاري به اين
سمت پيش روند ،برايشان مطلوبيت دارد.

درشهر
افت تعداد مسافران مترو
به كمتر از نيم ميليون نفر

مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو تهران گفت:
در حال حاضر آمار مس��افران پايتخت با استمرار
محدوديتهاوتعطيليبرخيازاصنافبه۴۸۰هزار
نفر در طول روز رس��يده اس��ت .فرنوش نوبخت،
مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري مت��رو تهران در
گفتوگو با فارس ،افزود :اين در حالي بوده كه قبل
از شيوع كرونا با همين ظرفيت كنوني  2ميليون و
 200هزار مسافر در طول روز از طريق مترو در نقاط
مختلف ش��هر جابهجا ميشدند و در حال حاضر با
يك پنجم ظرفيت قبل از كرونا مترو فعال است .او
گفت :دولت الزم است كه در توسعه واگنهاي مترو
از ش��هرداري حمايت كند تا امكان رعايت فاصله
اجتماعيهرچهبيشتروبهتروجودداشتهباشدالبته
از مسافران هم خواستاريم كه سفرهايشان را با مترو
مديريت كنند و در رعايت پروتكلهاي بهداشتي
اهتمامداشتهباشند.ويدربارهضدعفونيواگنهاي
مترو گفت :يك سال از شيوع كرونا ميگذرد و طي
اينيكسال،مداومضدعفونيقطارهايمتروانجام
گرفته و مشكلي در اين راستا نداشتهايم.

پاكسازي نمادينپارك ملتتهران

همزمانباهفتهجهانيزمينپاك،پاركملتتهران
به صورت نمادين پاكسازي ش��د .به گزارش مهر،
مهدي هوش��يار ،معاون خدمات شهري و محيط
زيستمنطقه ۳دراينبارهگفت:باتوجهبهوضعيت
بحرانيبيماريكرونادرشهرتهران،پاكسازيپارك
ملت با رعايت پروتكلهاي ابالغي ستاد ملي كرونا
با حداقل نفرات و رعايت فاصله اجتماعي و در نظر
گرفتن س�لامت ش��هروندان و كاركنان به عنوان
مهمترين اولويت ،انجام ميشود .هفته زمين پاك
در ايران ،از روز دوم ارديبهشت ماه به مدت يك هفته
در سراسر كش��ور برگزار ميشود؛ موضوع جهاني
هفته زمين پاك امس��ال «احياي زمين ،اراده ما»
اعالم شده است.

رد پيامك جعلي
براي سراهاي محله

باوج��ود تكذي��ب پيامك��ي جعل��ي كه ب��ر لزوم
ثبت نام تمامي سالمندان براي دريافت نوبت تزريق
واكسن ،مديركل سالمت شهرداري تهران از ادامه
حضور شهروندان براي ثبت نام در سراهاي محله
خبر داده اس��ت .به گزارش مهر ،از هفته گذش��ته
پيامكي مبني بر لزوم ثبت نام تمامي س��المندان
(اف��راد باالي  60س��ال) و بيماران خ��اص و قلبي
و… براي درياف��ت نوبت اخذ واكس��ن در مراكز
بهداشتي محالت در شبكههاي مجازي دست به
دست ميشود .رييس مركز مديريت شبكه وزارت
بهداشت نس��بت به اين خبر واكنش نشان داده و
گفت :پيامك ارسالي به برخي شهروندان براي ثبت
درخواست واكسن ،ساختگي است و صحت ندارد.
تبريزي با بيان اينكه مشخصات اغلب سالمندان در
پرونده الكترونيك سالمت وجود دارد و بر اساس آن
زمان واكسيناسيون را از طريق پايگاههاي سالمت
شهر و روستا اطالع ميدهيم ،ادامه داد :زمانبندي
دقيق واكسيناس��يون س��المندان بر اساس سند
ملي واكسيناس��يون خواهد بود و كساني كه اص ً
ال
در پرونده الكترونيك س�لامت ثبت نيس��تند هم
با مراجعه به مراكز بهداش��ت ميتوانند در فاز دوم
واكسيناسيون قرار گيرند .حاال با گذشت چند روز
از تكذي��ب اين خبر جعلي زينب نصيري مديركل
سالمتشهرداريتهرانبااشارهبهاينكهاينپيامك
جعلي حدود يك هفته پيش ارسال شده و بالفاصله
هم از سوي مسووالن امر تكذيب شده است ،گفت:
با اين وجود در دو روز اخير افرادي به سراي محالت
يا پايگاههاي بهداشت براي ثبتنام دريافت واكسن
مراجعه كردند و پايگاههاي بهداشت نيز با جمعيتي
مواجه شدند كه نميدانستند ،چرا به مراكز مراجعه
كردهاند .وي گفته است ،شهرداري ۸۵پايگاه سراي
محالت را در اختيار پايگاههاي بهداشت گذاشته
است كه طرح شهيد سليماني در آنها اجرا ميشود.
تنها كار مش��ترك ش��هرداري با مجموعه وزارت
بهداشت در س��طح محالت طرح شهيد سليماني
است كه هيچ ارتباطي با واكسن ندارد.

هشدار درباره آلودگي هوا
در پايتخت در تابستان

آرش حس��يني ميالني ،عضو هيات رييس��ه شوراي
اسالميشهرتهرانگفت:امسالبهدليلشرايطاقليمي
و خشكي ممكن اس��ت در اواخر بهار و تابستان شاهد
آاليندههاي ناشي از گرد و غبار و اوزون باشيم.
بهگزارشمهر،حسينيميالنيدرجلسهديروزشوراي
شهر در تذكر پيش از دستور خود گفت :متاسفانه در
حال حاضر شيوع كرونا خطرات زيادي را ايجاد كرده
لذا از دس��تگاههاي مس��وول ميخواهم تا نسبت به
قرنطينههايمرزيتوجهويژهداشتهباشند.عضوهيات
رييسه شوراي ش��هر در تذكري در خصوص احتمال
ايجادآلودگيهوادرماههايپيشروعنوانكرد:امسال
به دليل شرايط اقليمي و خشكي ممكن است در اواخر
بهار و تابستان شاهد آاليندههاي ناشي از گرد و غبار و
اوزون باشيم .وي افزود :سال گشته  ۳۴روز با اوزون در
تيرومردادروبروبوديم.امسالنيزبهدليلشرايطكرونا
بالغوطرحترافيكوافزايشآلودگيروبروخواهيمبود.
عضوهياترييسهشورايشهرتصريحكرد:امسالحتي
باگردوغباردرفروردينمواجهبوديمايندرحالياست
كه در گذشته به اين شكل نبود و امسال  ۴روز ناسالم
داشتيم كه غبارهاي آن از كانونهاي غبار خيز اطراف
تهرانبلندشدهبود.ميالنيگفت:هنوزغبارهايكشور
عربستان و عراق به كشور نرسيده است و بايد منتظر
آلودگي بيشتر باش��يم ،لذا بايد كارگروهي براي اين
منظورتشكيلشودوبهآنرسيدگيكند.

راهوشهرسازي
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ورود و خروج مسافر از مرزهاي ميرجاوه و ريمدان ممنوع شد

كروناي هندي پشت مرزهاي شرقي ايران

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه از روز ش��نبه  4ارديبهشت ،فرمانده قرارگاه
عملياتي مبارزه با كرونا در نامهاي به وزير راه و شهرسازي ،با
توجهبهشيوعويروسكرونايجهشيافتههندي،هرگونه
تردد مستقيم يا غير مستقيم مسافر و كاال با اين كشور را تا
اطالعثانويممنوعاعالمكرد،اماهمچنانمرزهايشرقي
باكشورپاكستان(بهطورغيرمستقيمباهند)فعالهستند
و مسووالن راهداري و گمركي ديروز اعالم كردند كه هيچ
گونه دس��تورالعملي براي توقف تردد مسافر يا كاالهاي
تجاري به آنها اعالم نش��ده اس��ت .طبق اعالم مسووالن
گمرك ،هنوز ابالغيهاي در رابطه با ممنوعيت تردد مسافر
و كاال از هندو همچنين مرز پاكستان به گمرك ايران اعالم
نشده است .سيد روحاهلل لطيفي ،سخنگوي گمرك ايران
در گفتوگو با ايسنا ،درباره آخرين وضعيت تردد در مرز
پاكستان يا ورود كاال از اين كشور و هند گفت كه با وجود
اعالمي كه در رابطه با ممنوعيت تردد مسافر و كاال از اين
دو كشور شده است ،ما در گمرك ايران هنوز ابالغيهاي در
رابطه با اين ممنوعيت دريافت نكردهايم و شرايط به روال
گذش��ته ادامه دارد .با وجود اين ،سيدحسين حسيني،
مع��اون دفتر ترانزيت و حمل و نقل بينالمللي س��ازمان
راهداري و حمل و نقل جادهاي گفت :ورود و خروج مسافر
بين ايران و پاكس��تان از طريق مرزهاي مشترك شامل
ميرجاوه و بخش��ي از ريمدان انجام ميش��ود ام��ا از روز
يكشنبه اعالم كرديم تردد مسافري ممنوع شود .حسيني
در گفتوگو با فارس ،درباره نامه وزارت كشور به وزارت راه
مبني بر توقف ترددهاي هوايي و زميني با كشورهاي هند
و پاكستان به دليل شيوع شديد كرونا در كشور هنداظهار
كرد :اين بخشنامه هنوز كتباً به سازمان راهداري و حمل و
نقل جادهاي ابالغ نشده است ،مقرر شد وزارت بهداشت و
همكارانسازمانراهداريپيگيريكنندكهاينبخشنامه
وزارت كشور ،رسماً به س��ازمان راهداري ابالغ شود .وي
ادامه داد :در حال حاضر ناوگان بار پاكستاني به هيچ عنوان
به كشور ما وارد نميشود و ما ورود بار از سمت پاكستان به
سمت ايران نداريم .مرزهاي تازه تأسيس ريمدان و پيشين
كه اخيراًبه بهرهبرداري رس��يد و عم ً
ال از مرزهاي تيس و
ريمدان ترددهاي تجاري نداريم و فقط بازارچههاي آنها
فعال است .حسيني اظهار كرد :در واقع اين دو مرز با وجود
آنكه چند روزي است افتتاح شده هنوز در آنها فعاليت مرز
مجاز و استقرار گمرك به درستي انجام نشده و بار از طريق
بازارچه ميرود كه بازارچه هم در اختيار وزارت كشور است.

تستكرونا از كاميونداران ايراني
وي اف��زود :تنها مرزي كه بخش تجاري آن با پاكس��تان
فعال است ،مرز ميرجاوه است كه همانگونه كه گفته شد
از ابتداي شيوع كرونا كاميونهاي پاكستاني از پاكستان
وارد ايران نميشوند و فقط كاميونهاي ايراني به سمت
پاكستان ميروند كه اين هم بدين گونه است كه حداكثر
تاگمركشهرتفتاندر 10كيلومتريمرزميروندياپشت
ديوارمرزبارتخليهشدهوكاميونهابرميگردند.كاميونها
زماني كه برميگردند پيش از ورود به مرز توسط بهداشت

مرزي غربالگري ميشوند ،همكاران وزارت بهداشت آنجا
استقرار دارن د و ازرانندهها تست كرونا انجام ميشود.
جزييات ممنوعيت تردد مسافران هندي
لونقل
ازسويديگر،جوادهدايتي،مديركلترانزيتوحم 
بينالمللي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي از ابالغ
مصوبهستادمليمقابلهباكرونادربارهاعمالفوريممنوعيت
ترددمسافرانهنديوتشديدنظارتهادرمرزهايشرقي
كشور خبر داد .به گزارش ايسنا ،هدايتي در اين باره اظهار
كرد:گرچهباكشورهندوستانمرززمينيمشتركنداريم
اما س��تاد ملي مقابله با كرونا مصوبهاي در خصوص توقف
كاملوفوريهرگونهنقلوانتقالمسافربهصورتمستقيم
و غير مستقيم از كشور هندوس��تان ابالغ كرده است و در
اين صورت هيچ يك از مسافراني كه در هندوستان بودند
يا به آنجا سفر كردهاند نميتوانند از مرزهاي شرقي كشور
به ايران وارد شوند .وي افزود :بخش ديگر اين مصوبه درباره
تشديد كنترلهاي بهداشتي در مرزهاي شرقي كشور و
كمك به متوليان آن است كه س��ازمان راهداري و حمل
ونقل جادهاي در اين زمينه به نمايندگان مس��تقر وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مستقر در مرزها كمك
خواهد كرد و امكانات مورد نياز در راستاي اعمال ابالغيهها
را در حد مقدورات در اختيارشان خواهد گذاشت .هدايتي
گفت:دربارهترددكاالهايتجارينيزهموارهدرطولشيوع
ويروسكروناپروتكلهايخاصيدراينزمينهوجودداشته
است و بر اين اس��اس تخليه و بارگيري در محدوده مرزي
اعمال خواهد ش��د بدين صورت كه رانندگان دو كشور در
عمققلمروكشورمقابلترددنخواهندداشت.
تعليق پروازهاي ايران با هند و پاكستان
محمدحسنذيبخش،سخنگويسازمانهواپيماييگفت:
هيچ پ��روازي بين ايران با هند و پاكس��تان از مبدا فرودگاه
امام خميني انجام نميشود و بليت فروشي بين ايران و اين
دوكش��ور تنها به صورت رزرو از سوي آژانسهاي مسافري
است .ذيبخش در گفتوگو با ايرنا درباره ادامه بليت فروشي
بهمقصدهندوپاكستان،گفت:هيچپروازيازمبداپاكستان

و هند به ايران انجام نميشود.همينطور هيچ پروازي از مبدا
فرودگاهامامخمينيبهايندوكشورانجامنميشود.سخنگوي
سازمان هواپيمايي گفت :آژانسهاي هواپيمايي نيز درحال
حاضربليتبرايروزهايمنعپروازينميفروشندوبليتبه
شكلرزرويبهفروشميرود.براساساينگزارش،ديروزدر
فضايمجازيعنوانشدكهپروازبههندهمچنانبرقراراست
وبررسيهانشانميدهددرروزهاييكههندبافاجعهشيوع
كرونامواجهاست،هنوزفروشبليتپروازبهمقصددهليادامه
دارد .ايندرحالياستكهستادمليمبارزهباكروناروزشنبه
اعالم كرد «همه پروازهاي هند و پاكستان تا اطالع بعدي و
انتقالمسافرازراهدرياهمممنوعاست».
بازگشت «پرسپوليس» با پرواز اختصاصي
سخنگويسازمانهواپيماييهمچنينگفت:آخرينپروازاز
هندبهايرانبامدادروزشنبهبرايبازگرداندنايرانيهابهكشور
بود كه تمام مسافران اين پرواز تست منفي از مبدا و مقصد
داشتند.ذيبخشدرگفتوگوباايلنادربارهآخرينپروازهند
بهايراناظهاركرد:شركتهواپيماييايرانايردرهفتهدوپرواز
يدادكهازشروعماهمباركرمضاناين
تهران-بمبئيانجامم 
پروازها برقرار نشده است و اخيرا هم هر دو هفته يك بار پرواز
تهران-بمبئيانجامميشد.ويادامهداد:همچنينشركت
هواپيمايي ماهان در هفته  4پرواز تهران -دهلي داشت كه
اين 4پرواز فقط روزهاي جمعه برقرار بودند .ذيبخش درباره
برگشتاعضايتيمفوتبالپرسپوليسازهندبهكشوربيان
داشت:تيمپرسپوليسباپروازاختصاصيهواپيمايوارشبه
كشوربرميگردند.
وضعيت پروازهاي هند با سايركشورها؟
بحران كرونا در هند باعث شده است كه كشورهاي بيشتري
پروازبهياازاينكشورراممنوعاعالمكنند.كشوريكهگمان
ميرفت به ايمني گلهاي در مقابل بيماري كرونا دست يافته
است ،اكنون به يكي از مراكز ش��يوع اين بيماري در جهان
تبديل شده است .شيوع گونه جهش يافته ويروس در هند،
كهبهشدتواگيرداراست،سببشدهكشورهايمختلفيدر
جهان پرواز از يا به اين كشور را ممنوع اعالم كنند .به گزارش

ايسنا،سايت«سيمپلفاليينگ»دراينرابطهنوشت:فهرست
كشورهايي كه پروازهاي هند را ممنوع يا محدود ميكنند
هر روز در حال افزايش است .در ادامه با برخي از كشورهايي
كه پروازهاي هند خود را كاهش داده يا تعليق كردهاند ،آشنا
ميشويد.آنطوركهگاردينگزارشدادهاست،دولتاستراليا
پروازهاي هند به اين كشور را  ۳۰درصد كاهش خواهد داد.
بررسيهانشانميدهدكه ۴۰درصدازكسانيكهپسازورود
به استراليا به دليل ابتال به كرونا قرنطينه شدهاند ،مسافراني
از هند بودهاند .در تاري��خ ۲۲آوريل ،دولت فدرال كانادا يك
ممنوعيت ۳۰روزه براي پروازهاي تجاري و ش��خصي از هر
دو مبدا هند و پاكستان صادر كرد .فرانسه پروازها را ممنوع
نكرده است ،اما براي كساني كه از هند وارد فرانسه ميشوند،
يكقرنطينه ۱۰روزهدرنظرگرفتهاست.درتاريخ ۱۹آوريل،
دولتهنگكنگپروازهايهند،پاكستانوفيليپينرابراي
يك ب��ازه  ۱۴روزه ممنوع اعالم كرد .دول��ت اندونزي براي
خارجياني كه در ۱۴روز اخير به هند س��فر كردهاند ،ويزاي
ورودبهكشورصادرنميكند.زالندنوازروز ۲۸آوريل،ساكنان
كشورهايمختلفيازجملههندازورودبهزالندنومنعشدهاند.
هرچند ش��هروندان اين كشور كه به هند س��فر داشتهاند،
همچنان ميتوانند به اين كش��ور وارد شوند .سنگاپور ورود
تمام شهروندان غير مقيم را كه به هند سفر كردهاند ،از تاريخ
 ۲۳آوريلممنوعاعالمكرد.اماراتمتحدهعربيتمامپروازها
از يا به هند را به مدت ۱۰روز از تاريخ ۲۵آوريل ممنوع اعالم
كرد.هندازتاريخ ۲۳آوريلبهفهرستقرمزبريتانياواردشده
است.تنهاشهروندانبريتانياياايرلنديياكسانيكهحقاقامت
در اينكشورها رادارند ،ميتوانندوارد اينكشور شوند.با اين
حال كساني كه  ۱۰روز پيش از سفر در هند بودهاند ،از ورود
بهبريتانيامنعشدهاند.
احتمال توقف جريان حملدريايي كاال
انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران نيز طي نامهاي به
مديرانشركتهايكشتيراني،نمايندگيكشتيراني،خدمات
بندري و غيره از احتمال توقف جريان حمل كاالي دريايي
بينايرانوهندوستانخبرداد.بهگزارشفارس،اينانجمن
اعالم كرد :با استناد به نامه فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه
با كرونا منتشر ش��ده در سايت رسمي وزارت كشور خطاب
به وزير راه و شهرس��ازي مبني بر توقف تردد مسافر و كاال با
كشور هندوستان و نظر به مبادالت قابل توجه دريايي كاال و
نيزاحتمالبروزاخاللدربرنامههايجاريحملدرياييكاال
توصيهميشودهمهتمهيداتالزموپيشبينيهايمتعارف
به منظور جلوگيري از بروز گسترش و خسارت به عمل آيد.
در ادامه اين نامه آمده است :بديهي است تصميمگيريهاي
قطعيدرزمينهتوقفياعدمتوقفحملونقلدرياييكاالاز
سويمراجعذيصالحدروزارتراهوشهرسازيوسازمانبنادر
و دريانوردي اعالم خواهد شد.اين نامه به امضاي مسعود پل
مهدبيركلانجمنكشتيرانيوخدماتوابستهايرانرسيده
است.دراينحال،نوراهللاسعدي،مديركلبندرودريانوردي
خرمشهردرخصوصامكانورودكشتيهايهنديبهبندر
خرمشهرگفت:هيچكشتيايازكشورهنددربندرخرمشهر
پهلونميگيردونگرفتهاست.

رييس شوراي شهر تهران :تجربه قبلي موفق نبود

مخالفت هاشمي با لغو طرح ترافيك پايتخت
كاهش  ۲۰هزار نفري پرسنل شهرداري تهران

گروه راه و شهرسازي|
لغو طرح ترافيك ،منع تردد شبانه خودروها ،منع تردد
خودروهاي شخصي به شهرهاي قرمز و نارنجي در حالي
كه وسايل حمل و نقل عمومي آزادانه به اين شهرها تردد
ميكنند ،از جمله بحثهاي مهمي است كه در دوران
كرونا در ميان مردم ،رس��انهها و محافل كارشناس��ي
همواره مطرح بوده است اما هيچگاه يك بررسي علمي و
كارشناسانهمستندبهدادههاوآمارهايواقعيبرايمفيد
بودن اين طرحها از سوي مسووالن و نهادهاي ذيربط
ارايه نشده است .در تازهترين اقدام ،از ديروز طرح ترافيك
در پايتخت با هدف كاهش شيوع كرونا در ناوگان حمل
و نقل عمومي لغو شده است ،مساله تجربه شدهاي كه به
گمانمحسنهاشمي،رييسشورايشهرتهرانوالبته
گروه كثيري از كارشناس��ان شهري موفق نبوده است
و منجر به حضور بيش��تر مردم در خيابانها ميشود.
محسن هاشمي ،رييس ش��وراي شهر تهران ديروز در
حاشيه دويست و هشتاد و نهمين جلسه شوراي شهر
تهران در جمع خبرنگاران در اين باره گفت :تجربه قبلي
لغو طرح ترافيك موفق نبود و شهر قفل شده بود ،چرا كه
بخش عمدهاي از مردم چون نميخواهند از حمل و نقل
عمومي استفاده كنند ،اصال از خانه بيرون نميآيند اما
وقتيطرحبرداشتهميشودتحريكميشوندكهبيرون
بيايند و در نتيجه تردد در شهر بيشتر ميشود.
او ادامه داد :تجربه قبلي به نظر من موفق نبود و ش��هر
قفل ش��ده بود و حاال مجددا آن را تس��ت ميكنند تا
ببيني��م جواب چه ميش��ود .هاش��مي همچنين در
جريان دويست و هشتاد و نهمين جلسه شوراي شهر
تهران در نطق پيش از دستور خود گفت :در هفته شورا
قرار داريم ،ش��وراهاي شهر و روس��تا ،نهادي است كه
با پيش��نهاد مرحوم آيتاهلل طالقاني در قانون اساسي
جمهوري اسالمي گنجانده ش��د و فصل هفتم قانون
اساسي با  ۷اصل ديگر به اين نهاد مردم نهاد اختصاص
يافت .او ادامه داد :هرچند شرايط خاص دوران جنگ
تحميلي ،فرصت تاسيس نهاد شوراها فراهم نشد اما در
دولت سازندگي ،اليحه تاسيس شوراها در سال ۱۳۷۵
تبديلبه قانون شدودردولتسيد محمدخاتميرسما
تشكيلگرديد .هاشميبابياناينكه ۲۲سالازتشكيل
ك سوم اختيارات و
ش��وراها ميگذرد ،گفت :اما تنها ي 
ظرفيت قانوني آن واگذار شده است و اگر هر سال يكي

واگذار نشدن دو سوم اختيارات قانوني شوراها

از وظايف شوراها توسط دولت و مجلس به آن تفويض
ميشد ،امسال ميتوانستيم شاهد ظرفيت كامل شورا
باشيم اما از  ۲۳وظيفه قانوني شوراها تنها  ۸وظيفه به
آن تفويض شده است .رييس شوراي شهر گفت :امسال
آخرين سالروز شوراها در دوره پنجم را سپري ميكنيم،
باوجودهمهمشكالتوچالشهايبهوجودآمدهدراين
دوره كه در قالب سه ابرچالش ،بحران اقتصادي كشور،
ركود در صنعت ساختمان و پاندمي كرونا شاهد بوديم،
عملكرد ش��وراي پنجم مثبت بود و براي كارشناسان
وصاحب نظران قابل بررسي است .هاشمي اظهار كرد:
شوراي پنجم توانست مطالبات سلبي عمومي در حوزه
مديريت ش��هري را تا حد زيادي محقق كند ،از جمله
كاهش هزينه اداره شهر به كمتر از نصف كه بسيار مهم
است ،كاهش  10هزار نفري پرسنل شهرداري تهران،
همچنين كاهش پرسنل برون سپاري در مرز  10هزار
نفر و در مجموع  ۲۰هزار نفر از پرسنل شهرداري براي
امور اداري و اجرايي كاهش يافت .او اضافه كرد :توقف
روند شهرفروش��ي وقانون فروشي وعدم تجاوز از طرح
تفصيلي تهران در بارگذاري يكي ديگر از دستاوردهاي
مهم اس��ت كه در كنار حفظ باغات تهران و لغو مصوبه
برج باغ انجام شد .او درباره حمل و نقل عمومي گفت:
در بخش حمل و نقل عمومي با وجود افتتاح خطوط و
ايستگاههاي مترو و بهسازي محدود در ناوگان اتوبوس
ران��ي ،نيازهاي مردم به توس��عه ن��اوگان حمل ونقل
عمومي ،به دليلعدم حمايت دولت وسيس��تم بانكي
برآورده نشد .هاش��مي با بيان اينكه يكي از مهمترين
دستاوردهاي شوراي پنجم تحقق وعده شفافيت بود
افزود :امروز شوراي شهر تهران تنها دستگاهي است كه
آراي آن ش��فاف در معرض ديد مردم است و مجلس و
دولتباوجودمطالباتعموميشفافيترااجرانكردهاند،
همچنين به جز يك يا دو جلسه تمامي جلسات شوراي
ش��هر را به صورت علني اجرا كرديم .رييس ش��وراي
شهر افزود :با اين وجود به دليل كمبودها و ضعفهايي
كه در اجرا توسط شهرداري و هم عملكرد شورا وجود
داشته است از شهروندان تهراني عذرخواهي ميكنيم
و اميدواريم كه مطالبات و انتظارات از دوره آينده شورا
به نحوي در انتخابات شكل گيرد كه گامي رو به جلو و
نه به عقب در حوزه اصالح و توس��عه مديريت شهري
برداشته شود.

تكليفي جديد براي شهرداري
ديروز اما اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري را ملزم
به ارايه اليحه نحوه مش��اركت و حمايت از دبيرخانه
مجمعشهردارانآسياييكردند.درجلسهعلنيديروز
شوراي شهر تهران الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه
نحوه مشاركت و حمايت از دبيرخانه مجمع شهرداران
آسيايي در دستور كار قرار گرفت و با  ۱۶راي موافق به
تصويب شوراي شهر تهران رسيد.
لزوم تجديدنظر در تفكيك دو ادارهكل
محمد جواد حقشناس ،رييس كميسيون فرهنگي و
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران نيز در دويست
و هشتاد و نهمين جلسه شورا در تذكري گفت :پيرو
تذكرمورخه ۳۱فروردينماهسالجاريهمكارمحترم
آقاي نظري در خصوص خ��ودداري از ادغام اداره كل
ايثارگران شهرداري با اداره كل رفاه كه متاسفانه مورد
توجه قرار نگرفت و موجب فضاس��ازيهاي سياسي
عليهمديريتشهريشدوباتوجهبهنامهاخيرالوصول
فرمانداري به جناب آقاي هاشمي مبني بر درخواست
اصالح الزم در مصوبه مربوطه ضمن تاكيد بر ضرورت
توجه به اهميت و حساسيت موضوع ميبايست موارد
ذيل مورد تاكيد و اهميت قرار گيرد .او ادامه داد :انتظار
دارد فرآيند تفكيك دو اداره كل ايثار گران و رفاه مجددا
درشورايشهروشهرداريتهرانموردتجديدنظرقرار
گيرد .حقشناسگفت:شهردارياقداماتوتشريفات
قانوني الزم جهت پيشنهاد اصالحات الزم در مصوبه را
دراسرعوقتبهشورايشهرتسليمنمايد.طبقمصوبه
ادغام دو معاونت توسعه منابع انساني و برنامهريزي كه
در تبصره دهم آن تصريح شده ،شهرداري مكلف است
ظرفيكماهساختارتشكيالتيواحدهايتغييريافته
را به شوراي اسالمي ش��هر تقديم نمايد .او از شهردار
تهراندرخواستكردتاباتوجهبهمحتوايتذكرمذكور
بررسي و اقدامات الزم معطوف به رعايت حقوق قانوني
ايثارگران در شهرداري را در دستور كار قرار داده و نتايج
اقدامات را به شوراي شهر گزارش فرمايد.
رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر
تهران افزود :در اجراي مصوبه ش��وراي شهر مبني بر
ادغام دو معاونت مالحظات و حساسيتهاي موجود را
مد نظر قرار داده و اكيدا از تعجيل و سهل انگاري و سوء
مديريتهاي پرهزينه و تنشزا پرهيز نمايد.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ايرانشهر
كرونا آزمونهاي ورود
به حرفه مهندسان را لغو كرد

دفتر مق��ررات ملي و كنترل س��اختمان از به تعويق
افتادن زمان برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان
در 7رشتهعمران،معماري،تاسيساتبرقي،تاسيسات
مكانيكي ،نقشهبرداري ،شهرسازي و ترافيك خبر داد.
به گزارش ايلنا ،در اطالعيه دفتر مقررات ملي و كنترل
ساختمان تصريح شده است :به اطالع كليه داوطلبان
آزمون ورود به حرفه مهندس��ان ميرس��اند ،آزمون
ورود به حرفه مهندسان كه مقرر بود در روزهاي ،۲۹
 ۳۰و  ۳۱ارديبهش��تماه سال جاري بهطور همزمان
در سراسر كش��ور برگزار شود بنا به دس��تور وزير راه
و شهرس��ازي و به منظور جلوگيري از شيوع بيشتر
بيماري كرونا ت��ا اطالع بعدي مع��وق و زمان بعدي
برگزاري آن با توجه به شرايط بهداشت عمومي تا پايان
مرداد ماه از طريق همين سامانه اعالم خواهد شد.

شناساييخانههايلوكس ازخرداد

صاحبان هر خانه لوكس از خرداد امس��ال شناس��ايي
ميشوند و آنها بايد تا پايان بهمن ماه ماليات متعلقه را
بپردازندكهبررسيهانشانميدهد،كمترينوبيشترين
مالياتيكهاينافرادبايدبپردازندبه ترتيب معادل ۱۰و
باالي ۳۰۰ميليون تومان است .به گزارش ايسنا ،طبق
بودجه س��ال جاري بايد از خان��ه و خودروهاي لوكس
مالياتاخذشودكهخانههايباارزشبيشاز ۱۰ميليارد
تومان،خانهلوكسمحسوبشدهومالكآنبايدتابهمن
ماه اين ماليات را پرداخت كن��د كه خانههاي درحال
س��اخت و در سال تملك از پرداخت اين ماليات معاف
هستند .در اين زمينه ،رييس كل سازمان امور مالياتي
خبردادهكهافرادمشمولاينمالياتتاخردادشناسايي
و اين موضوع به آنها منتقل ميشود .براين اساس ،نرخ
مالياتساالنهاينخانههايلوكسنيزبهشرحزيراست:
 -۱نسبت به مازاد  ۱۰ميليارد تا  ۱۵ميليارد تومان؛
يك در هزار
 -۲نسبت به مازاد  ۱۵ميليارد تا  ۲۵ميليارد تومان؛
دو در هزار
 -۳نسبت به مازاد  ۲۵ميليارد تا  ۴۰ميليارد تومان؛
سه در هزار
 -۴نسبت به مازاد  ۴۰ميليارد تا  ۶۰ميليارد تومان؛
چهار در هزار
-۵نسبتبهمازاد ۶۰ميلياردتومانبهباالپنجدرهزار
بررسي نحوه محاسبه امالك لوكس بيانگر اين است
كه امالك با ارزش ۱۰تا ۱۵ميليارد تومان بايد ساالنه
مالياتيمعادل ۱۰تا ۱۴.۹ميليونبپردازند.
همچنين ،امالكي با ارزش ۱۵تا ۲۵،۲۵تا ۴۰و ۴۰تا
 ۶۰ميلياردتومانبهترتيببايدساالنه ۳۰تا۷۵،۴۹.۹
تا ۱۱۹.۹و ۱۶۰تا ۲۳۹ميليونتومانمالياتبدهند.
عالوه براين ،امالكي ك��ه ارزش آنها باالي ۶۰ميليارد
تومانميباشدنيزمكلفبهپرداختساالنه۳۰۰ميليون
تومان ماليات هستند .به عنوان مثال ،اگر قيمت يك
خانه  ۲۶۰متري معادل  ۲۶ميليارد تومان باشد ،بايد
سالي ۷۸ميليونتومانمالياتبپردازد.
بنابراين،كمترينوبيشترينمالياتيكهبايدصاحبان
خانههاي لوكس بپردازند ۱۰ ،و  ۳۰۰ميليون تومان
در س��ال است .خانههاي با ارزش بيش از ۱۰ميليارد
تومان تنها  ۵.۳درصد معامالت در اسفند پارسال را
تشكيلميدهد.

دریچه
 ۷۰درصد مطالبات رهبري
درباره فضاي مجازي محقق نشد

معاون مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه مباحث
سياسي فرآيند توسعه شبكه ملي اطالعات را مختل
كرده اس��ت ،گفت ۷۰ :درصد از مطالبات مقام معظم
رهبري از فضاي مجازي هنوز محقق نش��ده اس��ت.
به گ��زارش مهر به نقل از مركز مل��ي فضاي مجازي،
ابوالفضلروحانيدرپاسخبهاينسوالكهچرااقداماتي
كهدرحوزهشبكهملياطالعاتانجامگرفتهدرجامعه
ملموس نيس��ت؟ توضيح داد و گفت :ملموس بودن
ش��بكه ملي اطالعات را بايد در دو بخش از نگاه مردم
و از نگاه حاكميت تفكيك ك��رد .از نظر مردم ،دغدغه
اين است كه به لحاظ بحث اقتصادي دسترسي كه به
اينترنت دارند برايشان ارزان قيمت با كيفيت خوب و
سرعت باال باشد و موضوعاتي مانند صيانت از كودكان
و منع اخبار جعلي را دربگيرد .اين موضوعات زماني از
لحاظ مردم ملموس ميش��ود كه كل اين بسته و كل
اين قابليتها با هم اجرا ش��ود .وي گفت :متأسفانه در
رابطه با شبكه ملي اطالعات همواره افت و خيزهايي
داشتهايم .بعضي از قسمتها ش��ايد كمكاري شده،
ش��ايد هم آنقدري كه بايسته و شايسته بود اين اقدام
انجام نشده اس��ت .به همين دليل اين كم كاري نمود
پيدا كرده است .مث ً
ال در رابطه با بعضي از اين مواردي
كه به عنوان مطالبات مردمي ذكر ش��د ،دستور رهبر
انقالب در سال  ۹۰صادر شده بود ،ولي در سال ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹تصويب ش��دهاند .اين فاصله هفت هش��ت
ساله فاصلهاي اس��ت كه مردم مطالبه اين را داشتند
كه اين امكانات را داشته باشند .روحاني افزود :از نگاه
حاكميتينيز بايدگفتكهعلت اصلي ملموسنبودن
اقدامات شبكه ملي اطالعات ،اهتمام ضعيفي بوده كه
در رابطه با اجراي اين ش��بكه اتفاق افتاده است .يعني
از زماني كه رهبر انقالب دستور دادند تا زماني كه اين
اوامر در دستوركار قرار بگيرند و به حد قابل قبولي در
اجراييشدنبرسدحدودهشتسالطولكشيد.براي
تحقق اثر مورد انتظار حاكميت ،تمام اجزاي اين پروژه
بايد تكميل شود اما در اين هشت سال رشد و توسعه
شبكه ملي اطالعات متوازن و متناسب با نيازها نبوده
است .وي با بيان اينكه مركز ملي فضاي مجازي اواخر
سال  ۱۳۹۲برنامههاي وزارت ارتباطات را در رابطه با
راهاندازيشبكهملياطالعاتمطالبهكردامامتأسفانه
عليرغم پيگيريهايي كه از سمت مركز ميشد اين
قضيه به صورت فرسايشي جلو ميرفت ،درباره اعالم
پيشرفت ۸۰درصديشبكهملياطالعاتتوسطوزير
ارتباطات گفت :وزير ارتباطات در ارديبهشت ۱۳۹۸
گزارشي را مبني بر اينكه طبق اين اسناد و مدارك۸۰
درصدشبكهملياطالعاتانجامشدهبرايمقاممعظم
رهبري و رييسجمهور ارسال كرد .در حالي كه ما روي
اين موضوع بحث داش��تيم ،چون هنوز سند معماري
كالن و اسناد باالدستي تبيين نشده بود و اندازهگيري
ميزان پيشرفت حاصل شده ،آن هم اينكه بگوييم ۸۰
درصدكارانجامشده،حداقلبرايناظرقابلانجامنبوده
است .معاون مركز ملي فضاي مجازي اضافه كرد :با اين
حال تمامي اس��ناد و مدارك ادعايي وزارت ارتباطات
توسط تيم كارشناس��ي مركز ملي مطالعه شد و نظر
كارشناسي اين بود كه با توجه به فقدان سند معماري
مرجع و برنامه توسعه مش��خص و قابل سنجش ،در
ارتباط با درصد پيشرفت نميتوان نفيا يا اثباتا نظري
داد.چونابتدابايدمشخصشودكهچهكاريبايدانجام
بدهيم ،چهبرنامهاي داريمبعدببينيم آيا انجام شدهاند
يا خي��ر .وي تصريح كرد :براي اعالم نظر مركز ملي در
خصوص گزارش پيشرفت  ۸۰درصدي تقريباً دو ماه
كاركارشناسيسنگينانجامشد.آنگزارشپيشرفت
و اين پاس��خ منجر به ابالغيه رهب��ر معظم انقالب در
دوازدهم آذر ماه  ۱۳۹۸شد .در آن ابالغيه پنج مادهاي
مقام معظم رهبري وزارت ارتباط��ات را مكلف كرده
بودند كه ظرف  ۲ماه معماري و طرح توسعه عملياتي
شبكه ملي اطالعات را تدوين كند و پس از تأييد ناظر
يعني مركز ملي ،عمليات اجرايي آغاز شود .بعد از اين
ابالغيه خوش��بختانه كار با يك اراده و عزم بيشتري و
يكسرعتقابلقبوليپيشرفت.معاونفناوريمركز
ملي فضاي مجازيبابياناينكهيكياز اليههايشبكه
ملي اطالعات ،اليه محتوايي اس��ت ،درباره رضايت از
محتوايتوليدشدهدرفضايمجازيگفت:اليهمحتوا
و خدمات بخشي از شبكه ملي اطالعات نيست بلكه
روي شبكه ملي اطالعات قرار دارند و از ويژگيهاي اين
شبكه بهره ميبرند .دوم اينكه موضوع مسووليت ما در
مركز ملي فضاي مجازي مباحث فناورانه و شبكه ملي
اطالعات است ،لذا از نظر تخصصي اجازه اظهارنظر در
اين خصوص را نداريم .اما هرچقدر كه رهبر انقالب در
خصوصشبكهملياطالعاتتاكيدومطالبهداشتهاند،
دررابطهبابحثمحتواهمتاكيددارند.يكيازمطالباتي
كه ايشان داشتند در رابطه با اين بود كه دستگاه توليد
محتوا را تقويت كنيد و ما ش��بكه ملي اطالعات را به
عنوان مهمترين ابزار تقويت محتوا و توليدكنندگان
محتواميشناسيم.

شركت ملي گاز ايران
شركتگازاستاناصفهان
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ويژه

دانش و فن

اگر براي واردات كاال تنها روي استخراج رمزارزها حساب كنيم ،توسعه اقتصادي كشور رقم نميخورد

ماينينگ داخليجوابگوي واردات نيست

فعاالن صنعت رمزارز معتقدند كه علي رغم در دست
نبودن اطالعات بيشتري از صرافيهاي مجاز مد نظر
بانك مركزي ،احتماال منظ��ور از صرافيهاي مجاز،
صرافيهاي تضامني مجاز اس��ت كه ت��ا پيش از اين
هم فعاليت داش��ت ه و از بانك مرك��زي مجوز دريافت
كردهان��د؛ حال برخي معتقدند ك��ه صرافيهايي كه
به صورت س��نتي به خريد و فروش ارز ميپردازند از
تخصصكافيبرخوردارنيستندوبرخيديگرمعتقدند
ك��ه اين صرافيها آموزشه��اي الزم در اين زمينه را
ديدهاند و در ش��رايط فعلي نيز مشغول تبادل رمزارز
هستند .مساله ديگر به گفته فعاالن اين حوزه پايين
بودن حجم بيتكوين اس��تخراج شده در يك روز در
داخل كشور است كه حتي اگر با وجود مخالفتهاي
بسيار براي اختصاص دادن بيتكوين استخراج شده
صرفا به واردات ،اين كار نهايي شود ،دردي را از مساله
واردات كشور دوا نخواهد كرد و از طرف ديگر ،به گفته
متخصصاناينحوزه،بهكارگيريصرافيهايرسمي
ميتواند منجر به وضع محدوديتهايي براي ايران از
سوي خارج از كشور شود.
مصوبه استفاده از رمزارزهاي استخراج شده در داخل
كشوربرايوارداتوتوسطصرافيهايمجازوبانكها،
ابتداي ارديبهشت ماه و در حالي ابالغ شد كه به گفته
فعاالن اين حوزه هنوز جزييات و الزامات اين مصوبه
به درستي روشن نيست و ابهامات زيادي را براي آنها
برانگيخته اس��ت از همين رو براي واردات كاال فقط
نميتوان به حوزه ماينينگ داخلي اكتفا كرد .احسان
قاضيزاده ،مديرعامل يكي از صرافيهاي ارز ديجيتال
از جمله كساني است كه اعالم ميكند الزامات اجرايي
اين مصوبه براي آنها مبهم است .او به پيوست در اين
مورد ميگويد« :بهطور مثال هنوز بر ما پوشيده است
كه آي��ا اگر به جز صرافيه��اي منتخب ،صرافيهاي
ديگري هم الزامات الزم را داش��ته باشند ،ميتوانند
محلي براي ارايه خدمات باشند يا خير؛ مضاف براينكه
ظاهرا قرار است بانكهايي هم در كنار اين صرافيها
مشغول به كار ش��وند ».قاضيزاده الزام ماينرها را به
خرج بيتكوين استخراج ش��ده خود در راه واردات،
عالمت سوالي بزرگ تلقي كرده و اضافه ميكند« :آيا
واقعا كسي كه سرمايهگذاري براي كارش كرده ،مايل
است بيتكوين خود را به صورت دستوري براي اين
موضوع خرج كند؟ چه تضميني است كه بهطور مثال
من به عنوان يك ماينر داراي مجوز ،بيتكوين خود را
به اين صرافيها ببرم؟ چرا در كانالهاي ديگري نبرده
و نقد نكنم تا ارزش افزوده براي تجارتم خلق كنم؟»
او در ادامه با تاكيد براينكه بازار رمزارز ،بازاري بهشدت
رقابتي است و برخالف بازارهاي مالي ديگر ،حاكميت
كمتري��ن كنت��رل را روي آن دارد ،ميگوي��د« :فكر
ميكنم در كارايي چنين مصوباتي كه حالت دستوري
دارند ،اندكي شك وجود دارد و بايد صبر كرد تا الزامات
آن مشخص شود؛ شايد در الزامات چيزي باشد كه برما
پوشيده است».
تاكيد بر استخراج شدن رمزارزها
در داخل كشور
مسالهديگريكهدرمصوبهابالغيتوسطبانكمركزي
ذكر شده ،تاكيد بر استخراج شدن رمزارزها در داخل
كشور است كه منجر به شكلگيري سواالتي فني از
سمت گروهي در اين زمينه شده است .از جمله اينكه
آيابهلحاظفنيامكانتمييزقائلشدنبينبيتكوين
استخراج شده در داخل يا خارج از كشور وجود دارد؟
پاسخ قاضيزاده به اين س��وال مثبت است .او معتقد

است« :از آنجايي كه شبكه بيتكوين بهشدت شفاف و
قابل رصد است ،به لحاظ فني مشخص است و ميتوان
اصالت يك بيتكوين را مشخص كرد ،ولي بايد ديد كه
آيا زيرساخت اين موضوع در نهاد ناظر و براي رگوالتور
پيادهسازي شده است يا خير ».او با تاكيد بر نامشخص
بودن ابع��اد و الزامات مصوبه اضاف��ه ميكند« :بايد
سازوكار اين قانون مشخص شود كه رگوالتوري چطور
اصالت اين بيتكوين را تعيين ميكند .من ميتوانم به
عنوان يك ماينر مجاز به صرافي مراجعه كنم و اعالم
كنم كه تعدادي بيتكوين اس��تخراج كردهام اما اين
س��ازوكار تعيين اصالت بيتكوين هم از نقاط داراي
ابهام است».
استفاده از رمزارز
فقط بهمنظور واردات نادرست است
طيسالهايگذشتههموارهاستفادهازفناوريبالكچين
و به تب��ع آن رمزارز ب��راي دور زدن تحريمها از س��وي
كارشناسان مختلف حتي نمايندگان مجلس نيز مطرح
شده است حال به نظر ميرسد تصميم رگوالتوري مبني
بر استفاده از رمزارز توليد شده از سوي ماينرها فقط براي
واردات بر اساس همان ديدگاه اتخاذ شده است حال آنكه
بسياري از كارشناسان معتقدند همانطور كه از طال فقط
نميتوان به يك منظور استفاده كرد استفاده از رمزارز نيز
فقط به منظور واردات ،امري نادرست است .امين اميني،
سهامدار يكي از پلتفرمهاي معامالتي ارزهاي ديجيتال
با بيان اينكه اگر صرافيهاي اعالمش��ده در مصوبه بانك
مركزي را صرافيهاي رس��مي و فعل��ي بدانيم ،ميتوان
روي توانايي آنها براي واردات حساب كرد ميگويد« :اين
اتفاق يك تكنولوژي جديد است كه آن را دست بازيگران
قديمي حوزه ارز ميدهند؛ اتفاقي كه قاعدتا نبايد بيفتد؛
چرا كه كاري كه در حوزه كريپتوكارنس��ي و بالكچين
انجام ميش��ود ،دانش بنيان است و مانند كاري كه براي
تبادل ارزهاي رايج در صرافيها انجام ميش��ود نيست،
صرافيها تجربهاي اي��ن در اين خصوص ندارند .از طرف
ديگر وقتي صرافيها اين كار را انجام بدهند ،راه استفاده

از كريپتوكارنسي كه پيشتر آن را به عنوان راه دور زدن
تحريمها در نظر داشتيم ،دوباره مسدود ميشود ».او ادامه
ميدهد« :تحقيقي انجام ش��ده بود ك��ه در حدود  ۷۰يا
 ۸۰درصد افرادي كه در اين حوزه فعال بودند ،در بخش
تبادل يا س��رمايهگذاري فعاليت ميكردند .اين در واقع
نشان ميدهد كه حجم ماينينگ نسبت به تبادل حجم
خاصي ندارد .اميني با بيان اينكه روزانه  ۹۰۰بيتكوين
در تمام دنيا اس��تخراج ميشود و در بهترين حالت سهم
اي��ران از اين ميزان چي��زي بين  ۵تا  ۱۰درصد اس��ت،
ميگويد« :اگ��ر اين درصد را  ۹۰بيتكوين در روز هم در
نظر بگيريم ،اصال حجمي حس��اب نميشود و اگر براي
واردات كاال تنها روي حوزه ماينينگ حساب كنيم ،اتفاق
خاصي در راستاي توس��عه اقتصادي كشور رقم نخواهد
خورد ».اين فعال حوزه ماينينگ با تاكيد بر اينكه دنياي
حاضر در حال حركت به س��مت ح��وزه فينتك به ويژه
كريپتوكارنسي و بالكچين است ،ادامه ميدهد« :اگر به
جاي قدرتمندسازي اين حوزه و نظارت هوشمند ،آن را
محدود كنند ،ما از دنيا عقب خواهيم افتاد .اگر رفتارها در
حوزهكريپتوكارنسيهممحدودكنندهباشدباالخرهمردم
راهخودشانراپيداخواهندكردوبعدازچندسالپشيماني
برايمان خواهد ماند » .اميني معتقد است كه اين مصوبات
و تصميمگيريهاي نادرست باعث ميشود عمال رشدي
اتفاق نيفتد و دو مشكل رخ دهد .اول اينكه مجموعههاي
فعال كه اغلب دانشآموختههاي دانشگاههاي برتر كشور
هس��تند و دانش فني در اين حوزه دارند ،بيكار شده و از
كشور خارج ش��وند .در كنار اين اتفاق به خاطر اينكه كه
تقاضا همچنان براي بازار رمزارزها در كشور وجود دارد،
مجموعههايي كه خدمات درستي ارايه نميكنند ،جاي
مجموعههاي تخصصي را گرفته و به صورت زير زميني
فعاليت خ��ود را ارايه دهند كه اين موضوع زمينه س��از
پولشويي ،كالهبرداري و سرقت خواهد بود.
برخورد ارزي با رمزارز مخرب است
مهدي ناصري ،مديرعامل يك استخر استخراج با بيان
اينك��ه از جزييات اين مصوبه هنوز چيزي مش��خص

نيس��ت ،اعالم ميكند كه نگرانياش اين اس��ت كه با
رمزارزه��ا مانند ارز در بازار رفتار ش��ود .او در اين مورد
ميگويد« :تفس��ير من از اعالم نش��دن اين صرافيها
بهطور دقيق اين است كه محدوديتي ايجاد نكردهاند
و منظور از صرافيها ،همه صرافيهاي تضامني مجاز
است».ناصريبابياناينكهدراينمصوبهگفتهنشدهكه
ماينرهاملزمبهارايهرمزارزاستخراجشدهخودهستندو
الزام زماني است كه با ماينر مانند بازرگان برخورد شود،
ادامه داد« :اين به خودي خود خبر بدي نيست؛ اما بايد
صبر كرد و ديد ماينري كه برق خود را با قيمت صادراتي
و چند برابر قيمت جهاني و بدون هيچ يارانهاي ميخرد،
ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد ش��د؟» اين فعال حوزه
ماينينگدراينبارهكهآيادرصورتانتخابصرافيهاي
فيزيكي توسط بانك مركزي براي اين كار آيا صرافيها
از دانش الزم براي مبادالت رمزارزي برخوردارند ،پاسخ
مثبت ميدهد و اعالم ميكند« :به نظر من صرافيهاي
فعلي اين توانايي را دارند .كما اينكه در حال حاضر هم
آموزشهاي الزم را ديدهاند و مشغول به كاراند و تا زماني
كه در حوزه بيتكوين و رمزارزهاي رايج كار ميكنند،
من فكر نميكنم مشكلي وجود داش��ته باشد ».او در
ادامه با اشاره به اينكه قانون هنوز بسيار غيرشفاف است
وسواالتزياديوجودداردباذكرمثاليميگويد«:براي
مثال آيا تس��ويه ارزي ماينرها الزامي است؟ مبلغ رفع
تعهد و نرخ چگونه تعيين ميشود؟ نوسانات نرخ رمزارز
ل ديگر كه هنوز
چگونه منظور ميشود؟ و بسياري سوا 
براي آنها پاسخي نيست .او مهمترين مساله را نگراني
براي آينده دانس��ته و توضيح ميدهد« :ما از فروردين
 ۹۷ش��اهد تغييرات بنيادين در نظام ارزي كش��ور و
محدوديتهاي شديد ارزي هستيم؛ يعني نگهداري
بيشاز ۱۰هزاريوروبراياشخاصجرمتلقيشد،حواله
ارز شخصي ممنوع شد و در معامالت نقدي محدوديت
ايجاد ش��د و حاال نگراني ما اين است كه برخورد بانك
مركزي با رمزارز هم مانند ارز رايج باشد و سياستهاي
محدودكننده موجب از بين رفتن فرصت پيش رو براي
فعاليتهاي نوآورانه در اين بازار جديد شود».

پلنبي :روند صعودي بيتكوين در سال  ۲۰۲۱تمام نشده است

پلنبي ،تحليلگر معروف معتقد است كه با وجود سقوط
 ۲۵درص��دي قيمت بيتكوين ،بازار صع��ودي اين ارز
ديجيتال در سال  ۲۰۲۱همچنان ادامه دارد .به گزارش
كريپتوپوتيتو ،پلنبي معتقد است كه افت قيمت اخير
بيتكوين بهمعني پايان روند صعودي اين ارز ديجيتال
در سال جاري نيست .بيتكوين در طي روزهاي گذشته
با يك افت قيمت شديد مواجه ش��د و  ۱۶,۰۰۰دالر از
قيمت خود را طي يك هفته از دس��ت داد؛ اما بهعقيده
پلنبي ،اين بخش��ي از فرايند صعودي بيتكوين است
و قيمت اين ارز ديجيتال ميتواند تا  ۲۸۸هزار دالر هم
افزايش پيدا كن��د .روند صعودي بيتكوين از ماه اكتبر
(مهر  )۹۹آغاز شد .تا  ۶ماه پس از آن ،قيمت بيتكوين
بهطور مداوم افزايش پيدا ك��رد و از  ۱۴هزار دالر در ماه

اكتبر به حدود ۶۰هزار دالر در ماه مارس (اسفند) رسيد.
تا هفته پيش ،ماه آوريل (فروردين) نيز ماهي صعودي
براي بيتكوين به نظر ميرس��يد .در همين ماه بود كه
سهام صرافي كوين بيس در بورس نزدك عرضه شد و در
پي آن ،قيمت بيتكوين ركورد ۶۵هزار دالر را ثبت كرد.
اما يكشنبه هفته گذشته ( ۲۹فروردين) ،قيمت اين ارز
ديجيتال بهناگاه با يك افت ۹,۵۰۰دالري مواجه شد .روز
جمعه نيز روز خوبي براي بيتكوين نبود .در اين روز (۳
ارديبشهت)،قيمتبيتكوينبهزير ۵۰هزاردالرسقوط
كرد و از آن زمان تاكنون در تالش است تا از اين محدوده
خارج ش��ود .با اين حال ،پلنبي به اي��ن اتفاقات بدبين
نيست .او معتقد اس��ت كه هيچ روندي هميشه در يك
جهت باقي نميماند و همه اين اتفاقات ميتواند شروعي

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

شركت گازاستان اصفهان  ,درنظر دارد جهت موضوع زیر :

براي روند صعودي مجدد بيتكوين باشد .پلنبي براي
اثباتادعايخود،رفتارقيمتبيتكوينپسازهاوينگ
سالهاي  ۲۰۱۶ ،۲۰۱۲و  ۲۰۲۰را در قالب يك نمودار
رسم كرده كه نشان ميدهد قيمت بيتكوين در دو بازار
صعوديپيشينخودنيزاصالحاتمشابهيراتجربهكرده
است .يكي از اين دو بازار صعودي در سال ( ۲۰۱۳پس از
هاوينگ اول) و ديگري در سال ( ۲۰۱۶پس از هاوينگ
دوم) اتفاق افتاده بود .با اين اوصاف ،به نظر ميرسد كه
اكنوننيزدرزمانمشابهيهستيم.پلنبيسيرپيشرفت
بيتكوينازسال ۲۰۰۹تاكنونرانيزدرنظرگرفتهاست.
از سال  ۲۰۰۹كه بيتكوين كار خود را آغاز كرد ،ابتدا در
مرحله اثبات خودش قرار داشت ،سپس به عنوان ابزاري
براي پرداخت پذيرفته شد ،پس از آن به ذخيره ارزش و

موضوع  :اجرای عملیات حدود 28کیلو مترشبکه گذاری پراکنده فوالدی ( 2الی 8اینچ )و پلی اتیلن ( 63الی 160میلی متر)
ساخت 50انشعاب فوالدی و 50انشعاب پلی اتیلن ،در شهرستان کاشان و توابع
بهشمارهفراخوان() 2000091138000018مورخ()1400/02/01راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهاد
مناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت (ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویت
قبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیجهتشرکتدرمناقصهرامحققسازند.الزمبهذکراستکدفراخواندرپایگاهملیمناقصات 481199957میباشد.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه  :از ساعت12:00روزچهارشنبه تاریخ 1400/02/01می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :تا ساعت19:00روزپنج شنبه تاریخ 1400/02/09می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت19:00روزدو شنبه تاریخ 1400/02/20می باشد.
٭ زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت10:30روز سه شنبه تاریخ 1400/02/21می باشد.
مبلغ تضمین مناقصه 1,612,419,690:ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه ،داشتن حداقل رتبه 5تأسیسات و تجهیزات الزامی می باشد.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:آدرسشرکتگازاستاناصفهانواقعدرخیابانچهارباغباال-روبرویمجتمعپارک-
امور قراردادها و تلفن (داخلی031-38132)2466
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  - :مرکز تماس 021-41934:
دفتر ثبت نام  33999818:و33191893

اولين واكسن ايراني كرونا
به فاز نهايي تست انساني رسيد

فازس��وم و نهايي مطالعات باليني واكسن كوو ايران
بركت ،صبح ديروز آغاز شد .پس از موفقيت واكسن
كووايرانبركتدردوفازقبليوتأييدايمنيآنازسوي
مراجع ذيصالح و صدور مجوز از سوي وزارت بهداشت،
صبح ديروز در مراسمي با حضور محمد مخبر رييس
ستاد اجرايي فرمان امام ،آخرين فاز تست انساني اين
واكسن با هدف تزريق واكس��ن به  20هزار داوطلب
آغاز ش��د .مينو محرز عضو ستاد ملي مقابله با كرونا،
حسينعلي ش��هرياري رييس كميسيون بهداشت و
درمان مجلس ش��وراي اسالمي و علياكبر اميرزرگر
استاد ايمونولوژي دانش��گاه علوم پزشكيتهران سه
داوطلبي بودند كه واكسن را تزريق كردند .شهرياري
رييس كميس��يون بهداش��ت مجلس پس از تزريق
واكسن درجمع خبرنگاران گفت :ستاد اجرايي فرمان
امام با ورود به حوزه توليد واكسن و موفقيت در ساخت
«كوو ايران بركت» كار بس��يار بزرگ��ي انجام داد كه
باعث افتخار ايران و ايراني شد .وي افزود :از ابتدا اعالم
كردم واكسن خارجي نخواهم زد و روزي كه واكسن
ايراني بيايد تزريق ميكنم ،در فاز دوم تس��ت انساني
اين واكس��ن ه��م داوطلب بودم اما پذيرفته نش��دم.
رييس كميسيون بهداشت تأكيد كرد :با اطمينان به
مردم ميگويم واكسن كوو ايران بركت از ايمنترين
واكسنهاي توليدشده در دنياست و اميدوارم هرچه
زودتر با پايان مطالعات باليني ،به دس��ت مردم برسد
ودراي��ن زمينه هم از دنيا بينياز ش��ويم .مينو محرز
عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا هم پس از
دريافت واكسن گفت :با افتخار ميگويم واكسن ايراني
زدم و به مردم هم قول ميدهم ايمنتر ازاين واكسن
پيدا نخواهند كرد و با خيال راح��ت ميتوانند ازاين
واكسن استفاده كنند .مس��وول نظارت بر مطالعات
باليني واكسن كوو ايران بركت افزود :كوو ايران بركت
نخستين واكس��ن ايراني اس��ت كه به مرحله تزريق
انسانيفازسومرسيدهاست.مخبررييسستاداجرايي
فرمان امام نيز پس از تزريق واكسن به 3داوطلب اول با
حضور درجمع خبرنگاران گفت :باوجود ظالمانهترين
تحريمها ،توانستيم زودتر از موعد پيشبيني شده به
توليد انبوه واكس��ن كرونا برسيم و هماكنون خطوط
توليد واكسن با تالش شبانهروزي دانشمندان دارويي
ما ،يكي يكي فعال ميشوند و به ظرفيت توليد افزوده
ميشود .وي درخصوص ميزان توليد در بزرگترين
كارخانه توليد واكس��ن در منطقه گفت :ظرف مدت
بسيار كوتاهي توانستيم خط نيمهصنعتي و صنعتي
را طراحي و تجهيزات بسيار پيچيده آن را با استفاده
از توان جوانان نخبه كش��ور راهان��دازي كنيم و اعالم
ميكنيم در ارديبهش��تماه يك ميليون دوز واكسن
كرونا را تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد .وي افزود:
در خرداد  ۳ميليون دوز ،در تير  ۱۰تا  ۱۲ميليون ،در
مرداد 12تا 15و تا شهريورماه امسال درمجموع بيش
از  ۳۰ميليون دوز واكس��ن كوو اي��ران بركت تحويل
مردم خواهيم داد كه اين عدد با توجه به توليد س��اير
واكس��نهاي ايراني تا آن زمان ،ميتواند نياز داخلي
كش��ور براي واكسيناس��يون عمومي را تأمين كند.
مخبر درپاسخ به سئوال خبرنگاري درخصوص شايعه
توقف توليد واكسن كوو ايران بركت در مرحله صنعتي
گفت :به مشكل خوردن روند توليد انبوه واكسن كذب
است ودر هفتههاي اخير توفيقات چشمگيري دراين
زمينهداشتهايمكهخارجازتصورمابودومردمخواهند
ديد كه در ارديبهشت يك ميليون دوز تحويل وزارت
بهداشت خواهد شد .رييس ستاد اجرايي فرمان امام
در زمينه تالش ساير گروههاي دارويي اين ستاد هم
گفت :از ابتداي ورودمان به عرصه توليد واكسن ،از ۶
مس��ير علمي براي توليد واكسن كرونا تالش كرديم
كه يك مس��ير امروز به گام نهايي رسيد و هر  ۵مسير
ديگر هم به مرحله تست انساني رسيدهاند و به زودي
مطالعات باليني آنها هم آغاز خواهد شد و تا پايان سال
كار رابه جايي خواهيم رس��اند كه مردم براي تزريق
واكسن بتوانند بين گزينههاي مختلف انتخاب كنند.
وي درخصوص شيوه انجام فازسوم مطالعات باليني
هم عنوان كرد :در اين فاز واكس��ن در  6شهر تهران،
كرج ،شيراز ،اصفهان ،مشهد و بوشهر برروي  20هزار
نفر افراد 18تا 75سال تزريق ميشود و نتايج آن براي
وزارت بهداشت ارسال ميشود.

فراخوان مناقصه عمومی  /یک مرحلهای  /دو نوبته

نوبت اول

شناسه آگهي 1126671 :

اصطالحاً «طالي ديجيتال» تبديل شد و در نهايت ،به
عنوان يك كالس دارايي مستقل شناخته شد .با در نظر
گرفتن همه اين عوامل ،پلنبي پيشبيني ميكند كه
قيمت بيتكوين در انتهاي روند صعودي فعلي ،به ۲۸۸
هزار دالر برسد .با وجود قيمت فعلي بيتكوين (حدود
 ۴۹هزار دالر) ،محقق شدن اين پيشبيني به اين معني
است كه قيمت آن بايد تا  ۶برابر افزايش پيدا كند .البته
ممكن است اين پيشبيني در حال حاضر خوشبينانه
و غيرواقعي ب ه نظر برس��د ،اما قيمت بيتكوين سابقه
افزايش ش��ش برابري در طول چند ماه را داشته است.
همانطور كه اين ارز ديجيتال در ماه اكتبر با قيمت ۱۰
هزار دالر معامله ميش��د؛ اما در ماه آوريل ،قيمت آن به
 ۶۰هزار دالر رسيد.

در مراسمي با حضور رييس ستاد
اجرايي فرمان امام و اصحاب رسانه

موضوع  :خرید  3دستگاه رگوالتور  8جریان محور  fail to closeتقاضای 1571800002
شماره 2000091871000002

شركت انتقال گاز ايران
منطقهيك

نوبت اول

140003

مدت قرارداد  180 :روز شمسی
زمان توزیع اسناد مناقصه  :توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 5روز کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد  :حداکثر تا ساعت 13:00روز یکشنبه 1400/02/26
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10:00روز یکشنبه 1400/03/09
شرایطمتقاضیانشرکتدرمناقصه:
-1ارائهمجوزخرید،فروشدرزمینهموردنظرازمراجعذیصالحیاداشتنگواهیصالحیتپیمانکاری(رشتههاینفتوگازیاتأسیساتبارتبه 5ازسازمانبرنامهوبودجه)
نوعومبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار:مبلغ 975،000،000ريالضمانتنامهبانکی مطابقباآییننامهتضمینمعامالتدولتیبهشماره/123402ت50659هـتاریخ( 1394/09/22واریزوجهنقدبهحسابسیبا
بانکملیبهشمارهحساب 4101090571214734نزدبانکمرکزیودروجهشرکتانتقالگازایران -منطقهیکانجامگیرد).
مدتاعتبارپیشنهادها:پیشنهادمناقصهگرانوضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکاربهمدت 3ماهازآخرینتاریخبازگشتپاکاتمعتبربودهودرصورتدرخواستمناقصهگذارتا 3ماهدیگرقابلتمدیدباشد.
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنام درسایت
مذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.

روابطعموميمنطقهيكعملياتانتقالگاز
نوبت اول 1400/02/06 :
نوبت دوم 1400/02/07 :

آدرس :خوزستان  -امیدیه  -میانکوه  -شرکت انتقال گاز ایران -منطقه یک
کدپستی 63781 -11484 :تلفن امور پیمانها 061 - 52654511 :
صندوق پستی 315 :


شناسه آگهی 1123746 :

رويموجخبر
 ۲هزارواحد راكد
راهاندازي ميشود

س��عيد زرندي معاون وزير صم��ت در يك برنامه
تلويزيون��ي از هدفگ��ذاري احي��اء  ۲۰۰۰واحد
صنعتي راكد در ش��هركهاي صنعتي كشور خبر
داد و گفت :با توجه به تحقق برنامه س��ال گذشته
در خصوص فعالس��ازي  ۱۵۵۷واحد غيرفعال در
اين شهركها ،در س��ال جاري هدفگذاري براي
برگش��ت ظرفيت خالي  ۲۰۰۰واح��د توليدي با
مسووليت سازمان شهركهاي صنعتي در دستور
كار قرار گرفته است .وييكي از سياستهاي وزارت
صمت را شناسايي ،معرفي و توسعه صنايع پيشران
عنوان كرد و گفت :سال گذشته بخش پتروشيمي
رشد  ۸.۹درصدي ،حوزه توليد ماشين لباسشويي
رش��د  ۵۱.۲درصدي ،حوزه آلومينيوم رش��د ۵۵
درصدي و حوزه توليد س��واري و ف��والد خام به
ترتيب  ۱۹.۱و  ۷.۳درصد رشد داش��ته است .در
بخش لوازم خانگي ،تنها راه ادامه و حفظ اين روند،
ورود به بازارهاي جهاني و برندس��ازي است .وي با
استناد به آمار اعالم ش��ده از سوي بانك مركزي،
ميزان رشد توليد در  ۹ماهه سال گذشته را بيش
از  ۷.۸درصد اعالم و با توجه به وضعيت توليد ،رشد
توليد براي سال گذشته را در حدود  ۸درصد عنوان
كرد و گفت :چهار محور اصلي در راستاي حمايت
و توسعه توليد ،در سالهاي اخير مورد توجه و به
صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفت كه شامل
س��اخت داخل ،اس��تفاده از ظرفيته��اي خالي
واحدهاي توليد ،اصالح و تغيير فرآيند تامين مواد
اوليه واردات با اجراي سياس��ت واردات در مقابل
صادرات و ارز اش��خاص و همچني��ن ممنوعيت
واردات براي برخي كاالهاي مصرفي بود كه منجر
به ايجاد بازار براي توليدات داخلي ش��د و در سال
جاري ،در كنار برنامههاي جديد ،اين سياستها نيز
دنبال خواهد شد.زرندي ثبات اقتصاد كالن را يكي
از عوامل مهم در رشد توليد عنوان و تصريح كرد:
در وزارت صمت اقداماتي در زمينه تامين مالي هم
در بخش بانكي و هم بازار سرمايه انجام شد و با توجه
به آثار مثبت اين اقدامات ،سياستهاي مربوطه در
سال جاري نيز دنبال خواهد شد.

حمايتصمت ازتوليدكنندگان
لوازم آرايشي

ش�اتا | وزي��ر صم��ت گف��ت :وزارت صمت از
فعالس��ازي ظرفيت خالي واحدهاي توليد مواد
شوينده ،آرايش��ي و بهداشتي به منظور صادرات
محصول باكيفيت و مطابق استانداردهاي جهاني
ب��ه بازارهاي هدف حمايت خواه��د كرد.عليرضا
رزمحس��يني در نشس��ت تخصصي با جمعي از
اعضاي انجمن مواد شوينده ،آرايشي و بهداشتي
ديدار با اشاره به ظرفيت باالي توليد مواد شوينده،
آرايش��ي و بهداش��تي در كش��ور ،اظهار داشت:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستاي تحقق
شعار س��ال و فرمايش��ات مقام معظم رهبري ،از
فعالس��ازي ظرفيت خالي واحدهاي توليد مواد
شوينده ،آرايش��ي و بهداشتي به منظور صادرات
محصول باكيفيت و مطابق استانداردهاي جهاني
به بازارهاي هدف حمايت خواهد كرد.وزير صمت
تصري��ح ك��رد :وزارت صمت در راس��تاي تحقق
ش��عار «توليد ،پش��تيبانيها و مانع زدايي ها»،
ضمن احص��اي مش��كالت و موان��ع پيش روي
توليدكنندگان و صنعتگران ،راهكارهاي اجرايي
براي رفع اين مشكالت را در حال تدوين دارد كه
به زودي نهايي خواهد شد.

سقفعدم ايفايتعهد ارزي
مشخصشد

مهر| طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار ،اگر درصد
تعهد ارزي ايفا نش��ده براي ي��ك واردكنندهاي
بيش��تر از  ۱۰درص��د باش��د ،از ه��ر گونه ثبت
سفارش و تخصيص ارز جديد و ويرايش و تمديد
ثبتسفارشهاي قبلي ممانعت ميشود.در يكصد
و سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار كه
در مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰برگزار شد نحوه رفع تعهد
ارزي واردات كاالهاي اساسي تعيين شد.
بر اين اساس ،پيرو تصميمات بند  ۵جلسه يكصد و
چهاردهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار (ابالغي
طي نامه ش��ماره  ۶۰.۲۱۴۷۰۸م��ورخ )۹۹/۹/۵
تصميمات بند ۱۰يكصد و بيست و يكمين جلسه
كارگ��روه تنظيم ب��ازار (ابالغي طي نامه ش��ماره
 ۶۰.۲۵۹۵۲۱م��ورخ ) ۹۹/۱۲/۱۶و مف��اد مربوط
به ش��يوه نامه نحوه كنترل رفع تعهد ارزي واردات
كاالهاي اساس��ي در زمان ثبت س��فارش (ابالغي
طي نامه شماره ۶۰.۲۲۴۰۷۸مورخ) ۱۳۹۹/۸/۱۹
به شرح زير اصالح ميگردد :مقرر شد در صورتي كه
درصد تعهد ارزي ايفا نشده مربوط به واردات كاال
(نسبت تعهدات منقضي شده به كل تعهدات) براي
يك واردكننده بيشتر از  ۱۰درصد باشد از هر گونه
ثبتسفارشجديد،تخصيصارزجديدوهمچنين
ويرايش يا تمديد ثبت سفارشهاي گذشته وي به
صورتسيستميممانعتبهعملآيد.
تبصره يك  -درصد تعهد ارزي ايفا نشده مربوط به
واردات كاال از س��وي شركتهاي بازرگاني دولتي
ايران و پش��تيباني امور دام كش��ور ت��ا  ۳۰درصد
بالمانع است.
تبص��ره دو  -ب��ه منظ��ور ممانع��ت از تخصيص
ارز جدي��د ،مق��ررات ص��ادرات و واردات موظف
است نسبت به تعليق ثبت سفارشهاي گذشته
ك��ه تخصي��ص ارز نداش��تهاند ،اق��دام نماي��د.
تبصره س��ه  -دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات
موظف است شيوه نامه موضوع اين بند را به مركز
توسعه تجارت الكترونيكي جهت اعمال در سامانه
ابالغ نمايد.

صنعت،معدنوتجارت
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«تعادل» از ماجراي گم شدن  ۳ميليون تن فوالد گزارش ميدهد

خليفهسلطاني:ممكناستاختالفآمارصادراتيباشدكهاظهارنشدهوبهتعبيري،قاچاقشده

ادامه از صفحه اول|
سلطاني در گفتوگو با «خبرگزاري فارس» ،تاكيد
كرده :ممكن است بخش��ي از اختالف آماري كه در
حال حاضر با آن روبرو هس��تيم ،ناش��ي از موضوع
صادراتي باش��د كه اظهار نشده و به تعبيري ،قاچاق
شده است .مانند اتفاقي كه در مورد كاالهاي ديگر از
جمله آرد يا گوشت ميافتد .به گفته او ،اين اختالف
آماري در س��الهاي قب��ل نيز وجود داش��ته و رقم
 3ميلي��ون تن مربوط به آمار س��ال  99عدد بزرگي
است و توجهات را به خود جلب كرده است.به گفته
خليفه س��لطاني ،معموالً پس از گذش��ت دو يا سه
ماه از شروع س��ال ،اطالعات مربوط به انبارگرداني
و حسابرسي شركتها با آمارهاي كلي تطبيق داده
ميش��ود و در آن زمان ميتوان اختالف قطعي بين
اين دو بخش را مش��خص ك��رد .او همچنين با بيان
اينكه اعداد و ارقام بنگاههاي توليدي و حسابرس��ي
آنها ،آمار دقيقتري اس��ت ،گفت :در ارايه آمارهاي
كلي ،حسابرس��ي دقيق صورت نميگيرد و با توجه
به هزينهبر بودن حسابرس��ي آمارهاي كلي اين كار
انجام نميشود و معموالً حسابرسي آماري در كشور

جزييات توليد فوالد در ۹۹
تحلي��ل دادهه��اي اراي��ه ش��ده از س��وي انجمن
توليدكنندگان فوالد ايران ،نش��ان ميدهد ،توليد
فوالد مياني كش��ور در س��ال  ۹۹به بي��ش از ۳۰.۲
ميليون تن رس��يد و ركورد جديدي در توليد فوالد
مصرفظاهري

محصول متغير

سال98

سال99

در ايران به ثبت رسيد.اين رقم در مقايسه با سال ۹۸
رشد  ۱۱درصدي را نش��ان ميدهد .در سال  ،۹۹با
وجود تحريم و شيوع كرونا ،بيش از سه ميليون تن به
توليد فوالد كشور افزوده شد .بنابر آمارها ،بيشترين
نرخ رشد توليد در محصوالت نوردي بهويژه ميلگرد
روي داده اس��ت .توليد ميلگرد در كشور با رشد ۱۵
درصدي در س��ال  ،۹۹با بي��ش از  ۱.۲ميليون تن
افزايش نسبت به سال  ۹۸به  ۹.۵ميليون تن رسيده
است.همچنين توليد بيلت و بلوم در سال  ۹۹نسبت
به سال  ،۹۸رش��د  ۱۲درصدي و توليد اسلب ،رشد
 ۱۰درص��دي را تجربه كرده اس��ت.طبق آمارهاي
انجمن توليدكنندگان فوالد ،توليد آهن اس��فنجي
در س��ال  ۹۹تقريب��اً  ۳۱.۲ميليون تن رس��يده كه
نس��بت به س��ال  ،۹۸حدود  ۳.۳ميليون تن معادل
 ۱۲درصد افزايش داشته است .عليرغم قطعي گاز
در زمستان ،رشد توليد آهن اسفنجي بيش از رشد
توليد ف��والد مياني بوده كه نكت��ه مثبتي در جهت
ايج��اد توازن در زنجيره فوالد به ش��مار ميرود .اما
وضعيت توليد محصوالت فوالدي در سال  ۹۹چگونه
رقم خورده اس��ت؟ برپايه اين گزارش ،در سال ۹۹

در مجموع توليد محصوالت فوالدي نسبت به دوره
مشابه سال گذشته رشد  ۱۰درصدي داشته است.
مجموع توليد محصوالت فوالدي در سال گذشته،
 ۲۲ميليون و  ۷۸هزار تن بوده است .بنابر اين آمارها
سال گذشته نيز  ۱۱.۶ميليون تن محصوالت طويل
و حدود  ۱۰.۵ميليون تن محصوالت تخت در كشور
توليد شده اس��ت .رشد توليد محصوالت طويل ۱۳
درصد و رشد توليد محصوالت تخت  ۷درصد اعالم
شده است .همچنين مطابق گزارش آماري انجمن
توليدكنندگان فوالد ،ميزان توليد ورق گرم كشور
در سال گذش��ته  ۸ميليون و  ۸۳۲هزار تن بوده كه
رشد  ۷درصدي را نسبت به سال  ۹۸نشان ميدهد.
توليد ورق سرد در سال گذشته كاهش يك درصدي
را تجربه كرده است .توليد ورقهاي پوششدار نيز
نس��بت به س��ال  ،۹۸برابر  ۴درصد كاهش داشته
و ب��ه مرز يك ميلي��ون و  ۴۷۵ميليون تن رس��يده
اس��ت« .تعادل» همچنين در ادامه به منظور تنوير
افكار عمومي ومخاطبان خود ،آمار توليد ،مصرف و
صادرات محصوالت فوالدي طي سالهاي  ۹۸و ۹۹
را در جداولي جداگانه آورده است.

توليد آهن اسفنجي ،فوالد مياني و كل محصوالت فوالدي در سال 98و( 99واحد هزار تن)

مصرف ظاهري فوالد مياني و محصوالت فوالدي در سال 98و99

محصول متغير

درصدتغييرات

كلتوليد
سال98

سال99

درصدتغييرات

938

1087

16

تيرآهن

1122

1247

11

ميلگرد

6102

7714

26

ميلگرد

8301

9522

15

نبشي ،ناوداني و ساير مقاطع

622

686

10

نبشي،ناودانيوسايرمقاطع

799

832

4

كل مقاطع طويل فوالدي

7662

9487

24

كل مقاطع طويل فوالدي

10222

11601

13

ورق گرم

7823

8632

10

ورق گرم

8232

8832

7

ورق سرد

2665

2839

7

ورق سرد

2628

2597

-1

تيرآهن

ورق پوششدار

1409

1431

2

ورق پوششدار

1539

1475

-4

كلمقاطعتختفوالدي

7935

9004

13

كل مقاطع تخت فوالدي

9826

10477

7

كل محصوالت فوالدي

15597

18491

19

كل محصوالت فوالدي

20048

22078

10

بيلتوبلوم

11956

14245

19

بيلتوبلوم

16789

18805

12

اسلب

8381

9850

18

اسلب

10451

11447

10

فوالدمياني

20337

24095

18

فوالدمياني

27240

30252

11

آهناسفنجي

26965

30346

13

آهناسفنجي

27907

31189

12

توضيح :ميزان توليد كل مقاطع تخت فوالدي برابر با جمع جبري توليد انواع ورق فوالدي نيست .لطفا براي
كسباطالعاتبيشتربادفترانجمنتماسبگيريد.

توضيح :روش محاسبه مصرف ظاهري كل مقاطع تخت با فرمول مرسوم براي بقيه محصوالت فوالدي
متفاوتاست.لطفابرايكسباطالعاتبيشتربادفترانجمنتماسبگيريد.

واردات و صادرات فوالد مياني و محصوالت فوالدي در سال  98و ( 99واحد هزار تن)
محصول متغير
تيرآهن

صادرات

واردات
سال98

سال99

درصدتغييرات

سال98

سال99

درصدتغييرات

ميلگرد

10

10

0

194

170

-12

نبشي ،ناوداني و ساير مقاطع

34

27

-21

2233

1835

-18

كل مقاطع طويل فوالدي

46

43

-7

223

189

-15

ورق گرم

90

80

-11

2650

2194

-17

ورق سرد

127

340

168

536

540

1

ورق پوششدار

157

268

71

120

26

-78

كلمقاطعتختفوالدي

224

209

-7

149

79

-47

كل محصوالت فوالدي

508

817

61

805

645

-20

بيلتوبلوم

598

897

50

3455

2839

-18

اسلب

3

4

33

4836

4564

-6

فوالدمياني

2

1

-50

2072

1598

-23

آهناسفنجي

5

5

0

6908

6162

-11

0

0

0

942

843

-11

ادامهازصفحهاول

اصالحات الجرم در بورس

از س��وي ديگر درآمدهاي بلوكه شده كشور نيز به زودي
عودت داده خواهند شد .در اين شرايط وضع صندوقهاي
حمايتي هم خوب اس��ت .ابزارهاي مربوط به ايجاد خط
اعتباريبرايشركتهاهمفراهماست.ازسويديگربانك
مركزيهمگوشبهفرماندولتاستودريكچشمبههم
زدن ميتواند با ابزارهاي بيشمارش نقدينگي را دوباره به
سمتبورسهدايتكند.دولتهمچنينباتغييرقوانينو
مقرراتكسبوكارنظيرمالياتوتعرفهوقيمتگذاريو...
ميتواندرونقرادوبارهبهبازارسرمايهبازگرداند.
س��وم) بهرغم اين چشماندازهاي مش��خص اقتصادي و
مالي ،دولت هنوز هي��چ اقدامي براي رونق بورس و بهبود
شاخصهايسرمايهگذاريدراينبازارانجامنميدهد.در
واقعآمارهاميگويند ۸ماهاستازسويدولتكوچكترين
نقدينگي به بورس تزريق نشده است .به نظر ميرسد يك
دس��ت نامريي بر فراز بازار قرار دارد و اجازه رشد بورس را
صادرنميكند.البتهبدون ترديددولت مايلنيستبا يك
چنين شرايطي بازار سرمايه را تحويل دولت بعدي دهد و
چنين كارنامه ناخوشايندي را از خود به يادگار بگذارد .در
مختصاتزمانيباقيماندهازعمردولت،تالشخواهدشد
تارونقنسبيبهبورسبازگرددوبازارسرمايهباشاخصهاي
رشدمناسبيبهدولتآيندهتحويلدادهشود.پرسشيكهبا
اينتوضيحاتمطرحميشود،زمانانجاماينرويكردهاي
اصالحيبرايرونقدوبارهبورساست؟
چهارم)پاسخاينپرسشوبسياريازابهاماتديگر،ظاهرا
بهبرجامبازميگردد.برخيمعتقدندباتوجهبهاينكهدولت
قصدداردمجموعهنابسامانيهاياقتصاديرابعدازاحياي

احتماليبرجامسروسامانبدهد،رونداحيايبازارسرمايه
ننوعتحليل
نيزدراينبازهزمانيانجامخواهدشد.البتهاي 
صرفا حدس و گمانهزني اس��ت ،براي تحليل درست بايد
منابع اطالعاتي جامعي در اختيار داشت تا بتوان بهطور
جامعتريتحليلكرد.امايكنكتهكليديوروشندراين
ميان وجود دارد و آن اينكه با توجه به مشكالت اعتباري و
مالي دولت ،احياي برجام مقطعي است كه دولت پس از
آن روند احياي بازارها را در دس��تور كار قرار خواهد داد .با
افزايش اخبار اميدبخش از وين بايد اميدوار بود كه دولت
هم روند حمايتهاي اعالمي از بازار سرمايه را با سرعت و
قوتبيشتريتداومبخشد.
پنجم)نقش هاحيايبازارهمدردستخوددولتاست.بايد
منتظرماندتادرزمانيكهدرنظرگرفتهشدهاستاجرايي
شود .دولت به خوبي آگاه است كه اوضاع كلي بازار سرمايه
مناسبنيست.برخالفبرخياظهارنظرهاكهدولترانسبه
بهمشكالتبازاربيتفاوتجلوهميدهند،ساختاراجرايي
اعتراضات را ميبيند .ابزار بهبود اوضاع هم در دست دولت
قراردارد.بدونترديدايناصالحاتقبلازپايانعمردولت
عملياتيخواهندشد.چراكهدرصورتعدماحيايبورس،
دولت يكي از بدترين كارنامههاي اقتصادي در مواجهه با
بورس را در ميان دولتها به جاي خواهد گذاشت .ضمن
اينكه آسيب جدي به جايگاه سياسي ،گروههاي ميانهرو،
اصالحطلبواعتدالگرايانبهعنوانگروههايحاميخود
وارد خواهد ساخت .بنابراين با هر منطقي كه به دورنماي
پيشرويبازارسرمايهنگاهشود،احيايبازاردرچشمانداز
ماههايآيندهالجرمبهنظرميرسد.

شرايط مطلوب شركتهاي بورسي
سود تقس��يمي جذابي را براي س��ال آينده خواهند
داش��ت .س��هامداران بايد در كنار تحليلهاي انجام
شده در انتخاب سهام ،دقت نظر داشته باشند ،ارزش
سودآوريشركتهارامدنظرقراردهندوزمانبيشتررا

براي صرف بازار براي سرمايهگذاري كنند .سهامداران
نبايد چنين تصوري را داشته باشند كه مانند گذشته
با خريد هر سهمي قادر به كسب بازدهيهاي معقول
در بازار هستند.

مديرشركتمليپخشفرآوردههاينفتي
منطقهساريخبرداد

افزايش ۱۰۱درصديمصرفبنزين
درتعطيالت نوروزي

 3ميليون تن فوالد گم شد؟

نداريم .اما شهرستاني با ماجراي گم شدن يا كمبود
 ۳ميليون فوالد ،را به فعاليت گمركات كش��ورمان
در مرزهاي«عراق ،كردس��تان ،تركيه ،افغانستان و
پاكستان» مرتبط دانس��ته و اين احتمال را داده كه
وقتي اختالف بين قيمت داخل و خارج زياد باش��د
قاچاق نيز زيادشود .يعني حلقه مفقوده ماجرا ،اينجا
فعاليتهاي گمركي در كشورمان است كه در خارج
ساعات اداري و بدون هيچ نظارتي انجام ميشود .از
اين رو ،بيان آم��ار اعالمي اين ظن را تقويت ميكند
كه گم ش��دن  ۳ميليون تن يك اقدام س��ازماندهي
ش��ده باش��د كه عوامل آن توانس��ته بدون دردسر
ومزاحمتهاي نظارتي گمركي فعل قاچاق را انجام
دهن��د .البته اين گ��زاره تا بررس��ي دقيقتر آمارها
همچنان يك احتمال است.

ويژه

مدي��ر منطقه  ۹عمليات انتق��ال گاز ايران گفت :با
پيگيريهاي اس��تاندار مازندران ،عمليات اجرايي
خط دوم شمال كشور آغاز ميشود.
مقد م بيگلريان مدير منطقه با احمد حسين زادگان،
اس��تاندار مازندران درخصوص برنامهها و مس��ائل
پايداري انتقال گاز استان مازندران ديدار و گفتوگو
كرد .بيگلريان ،تصريح كرد :با پيگيريهاي جدي
كه از اسفند ماه س��ال  1398به عمل آمده مصوبه
هيات مديره ش��ركت ملي گاز اي��ران در خصوص
اجراي خط دوم سي اينچ شمال كشور در محدوده
نور تا كالرآباد به طول حدود  75كيلومتر در مرحله
اجرايي قرار گرفته و با مس��اعدتهاي مديرعامل
شركت مهندسي توس��عه گاز ايران در برنامه سال
 99ق��رار گرفت .مدير منطقه  ۹عمليات انتقال گاز
عنوان كرد مهمترين ني��از اجرايي اين پروژه ملي،
تامين مالي و س��فارش و س��اخت تامين لوله بوده
كه خوش��بختانه در مرحله اتمام ساخت بوده و كار
طراحي تفصيلي و تهيه اس��ناد مناقصه هم انجام
شده و هماكنون پروژه در مرحله تشريفات مناقصه
قرار دارد.
وي يادآور شد :چون براي اين پروژه از لوله با كالس
ساختماني بااليي استفاده ميشود لذا حريم ايمني
خط لوله فش��ار قوي به ميزان قابل توجهي كاهش
خواه��د ياف��ت و به اعتب��ار اين لوله ،فش��ار قطعه
مجاورش بانصب ايستگاه كنترل فشار نيز كاهش
داده ميشود .
مدير ش��ركت مل��ي پخ��ش فرآوردهه��اي نفتي
منطقه ساري گفت :در ايام تعطيالت نوروز ۱۴۰۰
مصرفكنندگان سوخت خودرو در استان مازندران،
دغدغه تامين سوخت نداشتند.
س��بحان رجبپ��ور مدير ش��ركت مل��ي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه س��اري به ميزان مصرف
فرآوردههاي نفتي در منطقه س��اري اش��اره كرد و
گفت :ميزان مصرف بنزين از بازه زماني 99/12/27
تا  1400/1/15در مقايسه با مدت زمان مشابه سال
قبل  ۱۰۱درصد افزايش داشته است .وي افزود :در
اين مدت ،ميزان مصرف نفتگاز  ۶۱درصد افزايش
داشته است .رجبپور بيان كرد :رشد  ۱۰۱درصدي
مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه در ايام نوروزي
امسال به دليل استقبال مسافران نوروزي بوده است.
مدير منطقه ساري تاكيد كرد :با بررسيهاي انجام
شده از ميزان مصرف روزانه مشخص شد بيشترين
حجم استقبال مسافران نوروزي از استان مازندران
بعد از تحويل س��ال بوده كه با مقايسه مصرف ايام
نوروزي  ۹۹و  ۹۸حدود  ۱۰۱درصد افزايش مصرف
بنزين ثبت شد.
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بخشهايي از جنگله��اي هيركاني در
گزارش اي��ران و آذربايجان به عنوان قديميترين
نوع جنگلهاي جهان  ۱۴تير ماه س��ال
 ۹۸پس از يك دهه پيگيري در فهرست ميراث جهاني
يونسكو ثبت شد تا مورد حفاظت و مراقبت قرار گيرد.
سهم مازندران به عنواني استاني كه بيش از  ۵۰درصد
مس��احت جنگلهاي هيركاني ايران را در اختيار دارد
در ثبت جهاني اين جنگل ش��ش سايت معادل حدود
 ۴۷هزار هكتار بوده اس��ت .هر يك از اين س��ايتهاي
ثبت شده كه بكرترين نقاط جنگل هيركاني محسوب
ميشود ،بايد تحت حفاظت و مراقبت جدي قرار گيرد
و تمامياستانداردهاي تعريف شده يونسكو براي حفظ
ش��رايط اوليه در آن رعايت ش��ود .با وجود اين ،جنگل
هيركاني مازندران با گذشت دو سال از ثبت جهاني هنوز
هيچ اعتباري براي حفاظت ،مراقبت و نگهداري دريافت
نكردهاستوايننگرانيوجودداردكهطوالنيشدنروند
اداري و اجرايي براي دادن بودجه بهلكههاي ثبتشده
آسيبجديبرساند.جنگلهايهيركانيبا ۱.۹ميليون
هكتاروسعت،ازآستارادرشمالاستانگيالنتا ُگليداغ
در شرق استان گلستان ،در گسترهاي به طول تقريبي
 ۸۰۰كيلومتر و عرض  ۲۰تا  ۷۰كيلومتر پراكنش دارد.
البته بخشي كوچكي از جنگلهاي هيركاني در كشور
آذربايجانقراردارد.درزمانحاضرجنگلهايهيركاني،
زيس��ت بوم  ۲۹۶گونه پرنده و  ۹۸گونه پستاندار است.
همچنين  ۱۵۰گياه بوميدرخت��ي و بوتهاي (مانند
شمش��اد و انجيلي) نيز در آن يافت ميش��ود .اس��تان
مازندراندارايبيشازيكميليونهكتارعرصهجنگلي
است كه معادل  ۵۳درصد كل جنگلهاي شمال كشور
است ،در حالي كه دو استان گلستان و گيالن فقط ۴۷
درصد از وسعت جنگلي شمال كشور را در اختيار دارند.
اين نسبت در ثبت جنگلهاي هيركاني نيز حفظ شده
اس��ت بهطوري كه از  ۱۲لكه جغرافيايي ثبتش��ده در
ميراث جهاني يونسكو ش��ش لكه مربوط به مازندران
است .در مجموع تعداد  ۱۲لكه در چهار استان گيالن،
مازندران ،گلستان و سمنان با همكاري سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،سازمان محيط
زيست،سازمانجنگلهاومراتعودانشگاهتربيتمدرس
برايثبتدرليستميراثجهانييونسكوپيشنهادشده
است.اينبخشهاشاملسايتبوالياهمانجنگلبوالي
ساري ،اليمستان شهرستان آمل ،جنگل واز شهرستان
نور ،سايت كجور نوشهر ،سايت خشكه داران تنكابن و
چهار باغ مرزن آباد چالوس است.
خبر

كرونا جان ۴۵۴نفر ديگر را
در ايران گرفت

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اعالم
كرد :با فوت  ۴۵۴نفر ديگر از هموطنان مبتال به
كوويد ،۱۹تع��داد جانباختگان اين بيماري در
ايران به  ۶۹هزار و  ۵۷۴نفر رسيد ۵۲۰۶ .بيمار
بدحال نيز دراي سي يو بستري هستند .وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در اطالعيهاي
اعالم كرد :از ش��نبه تا يكش��نبه  ۵ارديبهشت
 ۱۴۰۰و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي،
 ۱۹هزار و ۱۶۵بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در
كشور شناسايي شد كه ۳۰۱۹نفر از آنها بستري
شدند و مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به
دو ميليون و  ۳۹۶هزار و  ۲۰۴نفر رسيد .وزارت
بهداش��ت در اين اطالعيه اف��زود :تاكنون يك
ميليون و  ۸۷۷هزار و  ۵۱۷نفر از بيماران ،بهبود
يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند۵۲۰۶ .
نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹نيزدربخشهاي
مراقبتهايويژهبيمارستانهاتحتمراقبتقرار
دارن��د و  ۱۵ميليون و  ۱۹۵هزار و  ۷۶۶آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است.
بر اساس اين گزارش ،در حال حاضر  ۳۰۱شهر
كش��ور در وضعيت قرمز ۹۵ ،شهر در وضعيت
نارنجي ۴۵ ،ش��هر در وضعيت زرد و  ۷شهر در
وضعيت آبي قرار دارند .بر اساس مصوبات ستاد
مليمقابلهباكرونامسافرت«از»و«به»شهرهاي
با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع اس��ت .وزارت
بهداشت همچنين اعالم كرد :تاكنون  ۶۱۸هزار
و  ۳۶۲نفر دوز اول واكس��ن كرونا و  ۱۶۵هزار و
 ۶۵۵نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع
واكسنهاي تزريقشده در كشور به  ۷۸۴هزار و
 ۱۷دوز رس��يد .به گزارش ايرنا ،جهش ويروس
كرونا در هندوس��تان خطر جديدي اس��ت كه
جهان را تهديد ميكند .به گفته مسووالن وزارت
بهداش��ت ،ويروس جهشيافته در هندوستان
ميزان سرايت و مرگآوري بيش��تري دارد و از
ويروس جهشيافت��ه در انگيس نيز خطرناكتر
است .شيوع اين ويروس در هندوستان ،سيستم
بهداشتي و درماني و وزارت بهداشت اين كشور
را فلج كرده اس��ت .هند اكنون با يك س��ونامي
ويروس كرونا مواجه اس��ت و كمب��ود امكانات
پزشكي ،به گفته كارشناسان ،سيستم بهداشتي
اين كشور را در آستانه فروپاشي قرار داده است.
تاكنون حدود  ۱۷ميليون نفر در اين كش��ور به
كرونا مبتال شده و  ۳۴۹هزار نفر جان باختهاند.
گزارشهاي منتشرش��ده از هن��د حاكي از اين
است كه بيمارستانهاي اين كشور با كمبود جا و
امكانات درماني از جمله اكسيژن مواجه هستند
و بسياري از مردم اين كشور از ترس ابتال به كرونا
براي تحويل اجساد درگذشتگان خود مراجعه
نميكنند.

خبر روز

تزريق واكسن به  ۸۰سالهها از سهشنبه

سخنگويستادمليمقابلهباكروناگفت:فازاولواكسيناسيونكرونادركشورانجامشدهوازروزسهشنبهفازدومواكسيناسيوندركشورآغاز
ميشود.عليرضارييسيافزود:آغازواكسيناسيونفازدومكروناازروزسهشنبهفقطبرايافراد ۸۰سالبهباالخواهدبود.دراكثرشهرهاوروستاهاي
ايران،پرونده الكترونيك اين افراددر اختيار حوزهبهداشت قرار داردوبنابراين از طريق تلفنو از مركزبهداشتبا آنها تماسگرفته شدهودر روز
وساعتمشخصبرايتزريقواكسنكرونادعوتميشوند.ممكناستبرخيافراددارايپروندهالكترونيكسالمتنباشندكهدراينزمينه
مقررشدهمهروسايدانشگاههايعلومپزشكيدرسراسركشور،شمارهتلفنيراازهفتهآيندهيعني ۱۱ارديبهشت ۱۴۰۰اعالمكنندتاافراد۸۰
سالبهباالكهباآنهاتماسگرفتهنشده،باآنشمارهتلفنتماسگرفتهواطالعاتآنهاجهتواكسيناسيونكروناثبتشود.

استان مازندران بيش از ۵۰درصد مساحت جنگلهاي هيركاني ايران را در اختيار دارد

جنگل هيركاني مازندران بودجه حفاظتيدريافت نكرد

     سايت چهار باغ چالوس
چهارباغ شهرس��تان چالوس منطقه حفاظت شده
در حوالي منطقه سياه بيش��ه در كيلومتر  ۹۰محور
كرج چالوس واقع اس��ت .منطقه جنگلي چهار باغ با
مس��احتي بالغ بر  ۱۹هزار هكت��ار و داراي گونههاي
جانوري از جمله پازن (كل و بز) ،خرس ،پلنگ ،مرال،
شوكا ،روباه ،گرگ ،خوك ،كبك دري ،كبك معمولي،
عقاب طاليي ،است و از نظر زيست محيطي از اهميت
فراواني برخوردار است .اين منطقه كه در سال ۱۳۸۰
تحت حفاظت قرار گرفت داراي اقليم نيمه مرطوب
س��رد و منطقهاي است .كام ً
ال كوهس��تاني بوده و با
د رهه��اي عميق و پر آب ،جنگلهاي نيمه انبوه و كم
نظيرهيركانيومراتعييالقيچهارباغدرغربمنطقه
حفاظت ش��ده البرز مركزي قرار دارد و رودخانههاي
چالوس ،مكا رود و انگوران در آن جاري هستند.

    جنگل بوالي ساري
يكي از سايتهاي هيركاني ثبت شده در ميراث جهاني
عمدهاي از منطقه حفاظتشده
«بوال» است كه بخش 
بوال و پناه��گاه حيات وح��ش دودانگ��ه و چهاردانگه
شهرستان ساري را در بر ميگيرد كه مساحتي معادل
 ۱۷هزار و  ۵۱۶هكت��ار دارد .اين جنگل نمونه بارزي از
جنگلهاي راش هيركاني است كه تحت تأثير مستقيم
اقليم نيمه مرط��وب هيركاني و نيمه خش��ك ايران و
توراني قرار دارد .البته منطقه ب��وال خود داراي منطقه
حفاظتش��ده نيز اس��ت .منطقه حفاظتش��ده بوال،
منطقهاي با مساحت ۳۹۰۷هكتار است كه در نزديكي
پارك ملي كياس��ر و هممرز با پناه��گاه حيات وحش
دودانگه و چهاردانگه و منطقه حفاظتشده پرور است.
     جنگل اليمستان امل
لكه ديگر ثبت شده در ميراث جهاني جنگل اليمستان
شهرستاناملاست.اينسايتبخشيازمنطقهحفاظت
شده اليمستان است كه مساحتي معادل  ۳۹۴هكتار را
داراست.همچنيندامنهتغييراتارتفاعيسايتاز۱۱۹۰
تا ۲۴۰۲متربودهوكوهامامزادهقاسممهمترينارتفاعات
منطقهراتشكيلميدهد.طيفوسيعيازرويشگاههاي
كوهستاني،جنگلي،صخرهاي،رودخانهايومرتعيدر
منطقه شناسايي شده است .قله اليمستان يكي ديگر از
بههاي روستاي اليمستان است كه با زمستانهاي
جاذ 
پر برف و بهارهاي هميشه سرسبز ،كوهنوردان زيادي را
به خود فرا ميخواند .قلهاي كه حدود  ۲۵۱۰متر ارتفاع
نههايكوهنورديدرزمستان
داردويكيازبهترينگزي 
بهشمارميرود.منطقهقالردندرمسيراينجنگلاست
كه در ارديبهشت ماه داراي دشت گل گاوزبان ميشود و
ميزبانمردممحليومردمازاستانهايديگربرايچيدن
اين گياه با ارزش و دارويي است.
     جنگل هيركاني واز
جنگل واز يكي از جنگلهاي بكر اي��ران و مازندران به
حس��اب ميايد كه زيباييهاي منحصر بف��ردي را در
خودش جاي داده است .اين جنگل زيبا واقع در استان

مازندران شهرستان نور ميباشد و با مساحت بيش از ۹
هزار هكتار واقع در جنوب شهر چمستان در سال۱۳۸۰
منطقهاي حفاظت شده اعالم شد .منطقه كوهستاني
داراي اقلي��م مرطوب و س��رد با رودهاي ف��راوان كه از
جنگلهاي هيركايي و مراتع ييالقي پوشيده شده است.
سايت جهاني واز با مساحتي معادل ۶هزار و ۹۱۰هكتار
بخشيازمنطقهحفاظتشدهوازبودهوتقريباًكوهستاني
همراه با رويش��گاههاي جنگلي ،بيش��هزار و صخرهاي
است كه بخش وس��يعي از آن داراي شيب بيش از ۵۰
درصد است .وجود پستي بلنديهاي فراوان ،منابع آبي
متنوع ،پوشش گياهي انبوه ،جنگلهاي راش از ميانبند
صههاي اين
تا ارتفاعات جنگلهاي هيركاني از مشخ 
سايت است.
     سايت هيركاني كجور نوشهر
سايت كجور با مساحتي معادل ۱۴هزار و ۸۹۱هكتار در
واقع بخشي از منطقه حفاظت شده البرز مركزي است
كه در شمال ايران ،بين چالوس و نور قرار دارد .گونههاي
متنوع ،درختان قطور و كهنس��ال ،منابع آبي فراوان و

جامعه

افزايش سرعت رسيدگي به پرونده متهمان نوجوان

معاون دادستان و سرپرست دادسراي
عمومي و انقالب ناحيه ۲۹تهران گفت:
تسهيلدسترسيبهوكيلتسخيريدر
دادسراي رسيدگي به جرايم نوجوانان
و اطف��ال با تمهيد دادس��راي اطفال و
موافقت دادستان تهران فراهم شد .به
گزارش ايرنا از روابط عمومي دادسراي
عمومي و انقالب تهران ،الميرا نقيزاده
گفت :در راستاي حمايت از متهمان نوجوان ،قوانين
حمايتي متعددي از جمله حق برخوردار ش��دن از
وكيل تس��خيري موضوع مواد  ۳۴۷و خصوصاً ماده
 ۴۱۵قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب ۱۳۹۲
مطرح شده است و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را
مكلفنمودهدرصورتعدمتعيينوكيلازسويولي
يا سرپرست قانوني ،نسبت به تعيين وكيل تسخيري
براي اطفال و نوجوانان اقدام كنند .وي با تأكيد بر لزوم
جلوگيريازطوالنيشدنفرايندتحقيقاتمقدماتي

و رعايت دادرس��ي عادالن��ه ،بيان كرد:
ضرورت ايجاب ميكرد به جاي مكاتبات
متعدد در هر پرونده و درخواست وكيل از
دادگستري يا مركز وكالء و كارشناسان
رسمي قوه قضاييه ،روزانه بهطور مستمر
اينوكالءدرمحلدادسراياستقراريابند
كه امر دفاع از متهم��ان نوجوان ،بدون
فوت وقت صورت گيرد .معاون دادستان
ادامه داد :براي نيل به اين هدف نس��بت به برگزاري
جلسه با رياس��ت مركز وكالء و كارشناسان رسمي
قوه قضاييه اقدام و در نتيجه رايزنيهاي انجام شده
توافق گرديد بهطور مستمر و روزانه ،چند وكيل در
محل دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان حضور يابند
و دفاع از پرونده نوجوانان را به عهده بگيرند .برخي از
وكالي كانون وكالي دادگستري مركز هم اقدام به
همكاري مس��تمر و قبول وكالت نوجوانان به عنوان
وكيل تسخيري كردهاند.

كشفيات ۲۰۰ميلياردي مواد مخدر در تهران

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از كش��ف
بي��ش از ۱۲۰۰كيلوگرم م��واد مخدر و
دس��تگيري  ۳۵قاچاقچي دانه درشت
در پايتخت خبر داد .به گزارش ايس��نا،
حس��ين رحيمي در اجراي يازدهمين
مرحله از ط��رح ظفر اظهار ك��رد :امروز
اولين مرحله از طرح ظفر در سال۱۴۰۰
و يازدهمين مرحله از آن در سال از زمان
شروع است كه از سوي همكاران من در پليس مبارزه با
مواد مخدر به مرحله اجرا درآمده و در جريان آن عوامل
پليس پيشگيري نيز همراهي و همكاري داشتند .وي
ادامه داد :در جريان اين طرح ۱۲۲۶كيلوگرم انواع مواد
مخدركشفشدونيز ۳۵قاچاقچيدانهدرشتدستگير
وچهارباندنيزمتالشيشد.فرماندهانتظاميتهرانبزرگ

با بيان اينكه ۳۸دس��تگاه خودرو و موتور
سيكلت از قاچاقچيان كشف و توقيف شد
گفت:همچنين ۳۸نفرازاراذلواوباشكه
در ام��ر خريد و فروش مواد مخدر فعاليت
داشته و در كنار آن مرتكب جرايمي نظير
اوباش گري ،خفتگيري ،مزاحمت براي
نواميس و  ...ش��ده بودند دستگير شدند.
رحيمي نس��بت به فروش مواد مخدر در
فضاي مجازي نيز هشدار داد و گفت :يكي از باندهايي
كه در اجراي اين طرح منهدم شد باندي بود كه اقدام به
فروش مواد مخدر گل از طريق فضاي مجازي كرده بود
كه با رد يابي و انهدام اين باند ۱۲كيلوگرم مخدر گل از
آنانكشف شد.پليس فضاي مجازيرانيزرصدكردهو
باموارداينچنينيباقاطعيتبرخوردميكند.

توپوگرافي متنوع س��يماي اصلي اين سايت را تشكيل
ميدهد .اين منطقه پوش��ش گياهي و جنگلي انبوه و
دارا بودن دش��تهاي مرتفع و علفزارها ،داراي جانوران
متنوعيمثلپلنگ،گوزن،خرس،بزكوهي،شوكا،مرال،
همچنين پرندگاني همچون عقاب ،ش��اهين ،قرقاول،
كبك ،بلدرچين ،داركوب است.
     خشكهداران تنكابن
پارك جنگلي خش��كهداران در كيلومتر  ۳۰محور
تنكابن به چالوس در حد فاصل نشتارود و شهرستان
عباسآباد در كنار جاده واقع شده و تنها  ۱۲۰متر با
دريا فاصله دارد .اين منطقه حفاظت شده به عنوان
تنها جنگل جلگهاي و بكر و از آخرين بازمان دههاي
اكوسيس��تمهاي جنگلي جلگهاي شمال ايران با
مساحت تقريبي  ۲ميليون و ششصد هزار متر مربع
است .با اين حال به دليل حضور انساني در جاي جاي
عرصه جنگلي منطقه ثبت شده در ميراث فرهنگي
يونسكوجنگلخشكهداراننيزوسعتكمتريازكل
جنگل را شامل ميشود.

   جنگله�اي هيركان�ي مي�راث طبيع�ي
نسلهاي بعدي است
يونس��كو به اين دلي��ل بخشهاي كوچ��ك و بكري از
جنگله��اي هيركاني را ثبت جهاني كرده اس��ت تا به
عنوان ميراث طبيعي براي نسلهاي بعدي حفظ شود و
براي اين منظور هم هر ساله بودجه مشخصي تخصيص
ميدهد .ب��ه عبارتي ،ثبت جهاني يك اث��ر به اين معنا
اس��ت كه تماميكش��ورهاي عضو در حفاظت از آن اثر
مشاركت دارند و بخشي از هزينهها را پرداختميكنند
و در مقابل پيگير رعايت اس��تانداردهاي تعريف ش��ده
براي مراقبت و حفاظت هس��تند .با وجود اين ،از زمان
ثبت جهاني جنگلهاي هيركاني استان تاكنون هيچ
اعتباري براي حفاظت و مراقبت از آن پرداخت نشده و
حتي زيرساختهاي الزم هم براي اين منظور آنگونه كه
بايد فراهم نشده است .معاون ميراث فرهنگي اداره كل
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مازندران
در گفتوگو با خبرنگار ايرنا تاييد كرد كه تاكنون هيچ
بودجه و اعتباري بابت جنگلهاي هيركاني به مازندران
تخصيص نيافته اس��ت .مهدي ايزدي درب��اره چرايي
اختصاص نيافتن بودجه توضيح داد :اصوال اعتباراتي كه

از سوي يك نهاد بينالمللي مانند يونسكو براي اينگونه
امور در نظر گرفته ميش��ود ،به صورت يكجا در اختيار
وزارت ميراث فرهنگي قرار ميگي��رد و از آنجا هم بايد
ميان مجموعههاي تحت پوش��ش توزيع ش��ود .وي با
اظهار اينكه از كم و كيف ميزان و زمان پرداختي يونسكو
اطالعي ندارد ،افزود :آنچه مسلم است اينكه تاكنون به
استان مازندران بابت شش سايت ثبتشده جنگلهاي
هيركانيهيچاعتباريتخصيصنيافتهاست.
    ايجاد پايگاه؛ گام ناتمام
احتماال اگر سازمان يونسكو بودجهاي براي حفاظت
از جنگله��اي هيركاني ب��ه وزارت ميراث فرهنگي
پرداخت كند ،مبلغ آن بايد به فراخور اس��تانهايي
كه س��ايتهاي ثبتش��ده را در اختيار دارند توزيع
شود .مازندران شش س��ايت از  ۱۲سايت ثبتشده
هيركان��ي را در اختيار دارد و گس��تره س��ايتهاي
ي از مجموع مساحت ثبت شده
استان هم معادل نيم 
هيركاني در استانهاي ديگر و كشور آذربايجان است.
كارشناسانميراثفرهنگيبرايناعتقادندكهدستكم
نيم��ياز بودجهاي را كه يونس��كو بابت هيركاني به
ايران اختصاصميدهد ،بايد در اختيار مازندران قرار
گيرد ولي اين استان هم بايد براي دريافت اين بودجه
زيرس��اختهاي الزم را براي حفاظت از سايتها يا
لكههاي ثبتشده فراهم كند .معاون ميراث فرهنگي
مازندران درباره زيرس��اخت مورد نياز براي دريافت
بودجه توضيح داد :ميراث فرهنگي براي اينكه بتواند
بودجهاي براي حراس��ت و نگهداري از جنگلهاي
هيركاني پرداخت كند ،اول بايد پايگاه ثبت جهاني
در آن محدوده مس��تقر ش��ود .در مورد جنگلهاي
هيركاني متاسفانه تاكنون پايگاهها فعال نشده است
و به همين دليل هم در بودجهگيري مش��كل وجود
دارد .البته براي استقرار پايگاههاي ثبت جهاني با هر
دو اداره كل منابع طبيعي مازندران در ساري و نوشهر
رايزنيهاييصورتگرفتهاستوآنهاهممكانهاييرا
درحدساختمانبراياستقرارپايگاهمشخصكردهاند
ولياينساختمانهانيازمندتجهيزهستندتاتبديل
بهپايگاهشوند.ايزديگفت:درحالحاضرتنهامشكل
نبود اعتبار براي تجهيز پايگاهها است .پيشبيني ما
نياز به بيش از ۵۰۰ميليون تومان اعتبار است كه بايد
ازمنابعاعتباريمليتامينشودتاپايگاههايتجهيزو
فعال شوند و زمينه براي استفاده از بودجه اختصاصي
يونسكو فراهم شود.

ميراثنامه

تشكيلپروندهتخريبمحوطهتاريخي«نايبند»

بوشهر معاون ميراثفرهنگي استان بوشهر از برخورد
قاطعوقانونيباتخريبكنندگانمحوطهتاريخينايبند
خب��ر داد .نصراهلل ابراهيمي با اش��اره به برخورد قاطع و
قانونيباتخريبكنندگانمحوطهتاريخينايبندگفت:
شكلگيري بنادر حاشيه خليج فارس در استان بوشهر
نظيرسيراف،سينيز،مهروبان،نايبندوريشهرازدوران
ساس��اني بوده و اوج اين بنادر در قرون س��وم و چهارم
هجري قمري بوده است .خليج نايبند كه از آن به عنوان
لنگرگاهبندرسيرافيادميشودازاهميتتاريخيبسيار
باالييبرخورداراستوبههميندليل،رايزنيتخصيص
و تامين اعتبار براي مطالعات باستانشناس��ي بر روي
اين پهنه با وزارت متبوع انجام ش��ده كه با ابالغ اعتبار
كار س��اماندهي ،مستندنگاري و كاوش در آن قسمت
آغاز خواهد ش��د .معاون ميراثفرهنگي استان بوشهر
ادامه داد :خليج نايبند به واس��طه قدمت باالي تاريخي
كه دارد در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ،ولي با
توجهبهاينكهبخشيازاينپهنهمالكيتخصوصيدارد
مورد تسطيح سطحاالرضي قرار گرفته كه مالكان دليل
موضوع،بلوكبنديبيانكردهونسبتبهايجادسازههاي
مسكونيبرروياينمحوطهاقدامكردهاندكهدرهمين
راستاشكاياتيعليهمالكانتنظيمشدهوپروندهحقوقي
آنهابازودرحالپيگيرياست.ابراهيميبااشارهبهوجود

يافتهه��اي فرهنگي و تاريخي از قرون اوليه اس�لامي،
دادههاوآثارمعماريدورانصفويهوتيموريبرروياين
پهنهتصريحكرد:كارتسطيحتوسطمالكانازدورههاي
قبل ب��وده و در حال حاضر ،عليرغم همه هش��دارها و
عالمتگذاريهاونصب تابلوثبتملياثردراين محوطه
تاريخي ،صاحبان بخشي از اين محوطه ،با قصد بلوك
بندي ،تقسيم بندي ،خريد و فروش و ايجاد سازه به اين
كاراقدامكردهاند،كهبيترديدقاطعانهوازطريقمراجع

هنر

نقاشي ميليون دالري «ونگوگ» حراج ميشود

قانوني پيگيري و برخورد خواهد ش��د .وي تاكيد كرد:
چون هيچگونه كاوش و گودبرداري انجام نگرفته است،
آثار تاريخي زير خاك نمايان نشده ،و ب ه زودي عمليات
اجرايي كاوش ،مطالعات باستانشناسي و انجام گمانه
زنيبرامشخصكردنعرصهوحريمايناثرآغازميشود
و در اين راس��تا ،بقايا و بناهاي تاريخي محوطه تاريخي
نايبند حفاظت خواهد شد و براي بازديد عالقهمندان و
گردشگرانمهياميشود.

هنر

شانس مستند ايراني براي حضور در اسكار

كاهش ۳۸سانتيمتري تراز درياچه اروميه

رييساستانيستاداحيايدرياچهاروميه
ضمن اش��اره به كاهش تراز اين درياچه
گفت :با وجود پيگيريهاي انجام شده،
وزارت نيرو هنوز حقابه زيست محيطي
درياچه اروميه را پرداخت نكرده اس��ت،
به گزارش ايس��نا ،وزارت نيرو طي سال
گذشته حقابه درياچه اروميه طي سال
آب��ي ۱۳۹۹-۱۴۰۰را ۶۴۰ميليون متر
مكعب اعالم كرد و مقرر شد كه اين حقابه از ابتداي آذر
ماهسالگذشتهتاآخرارديبهشتامسالبهسمتاروميه
رهاسازيشوداماستاداحيايدرياچهاروميهاعالمكرده
استكهمتاسفانهتاكنونتنهابخشكميازاينحقابه،
 ۱۶۰ميليونمترمكعب،بهدرياچهاروميهرسيدهاست
وبهطوركليميتوانگفتكهاكنوندريچهسدهارابه
روي اروميه بستهاند .فرهاد سرخوش ،رييس استاني

س��تاد احياي درياچه اروميه ،ميگويد :با
وجوداينكهنامهنگاريهايزياديباوزارت
نيرو و دستگاههاي ذيربط در استان شده
اما حقابه درياچه ارومي��ه هنوز پرداخت
نشده است كه اين شرايط با درنظر گرفتن
كمبارشيهايامسالدركشورنگرانكننده
است .به گفته سرخوش بهانه وزارت نيرو
ايناستكهسالآبيجاريسالخشكو
كم بارشي بوده است عالوه بر آن برف زيادي در حوضه
آبريزدرياچهاروميهنباريدكهطيفروردينوارديبهشت
به س��مت س��دها حركت كنند اين درحالي است كه
بر اساس توافقهاي انجام ش��ده قرار بوده است كه در
سالهاي كم بارشي مثل امسال مصرف آب در تمامي
حوزهها ازجمله كشاورزي كاهش پيدا كند تا محيط
زيستبتواندحقخودرابرداشتكند.

يك تابلو نقاشي از «ونگوگ» ـ نقاش مشهور هلندي ـ با ارزش تقريبي دهها ميليون
دالر در حراجي به مزايده گذاش��ته ميش��ود .به گزارش ايس��نا و به نقل از آرتنيوز،
«پلترينكوئتايل»يكيازتابلوهاينقاشي«وينسنتونگوگ»كهدرسال ۱۸۸۸خلق
شده است ،در حراجي آثار هنري قرن بيستم كريستيز به مزايده گذاشته خواهد شد.
اين حراجي در روز ۱۳ميو در نيويورك برگزار ميشود .اين نقاشي كه ارزش تقريبي
آن ۲۵الي ۳۵ميليوندالر برآورد شده است يك سال پيش از آنكه زندگي ونگوگ به
پايان برسد ،خلق شد .ونگوگ با استفاده ضربات قلمو آشكار و رنگهاي گرم در اين
اثر ،منظرهاي از پل «ترينكوئنتايل» به تصوير كشيده است .پس از مرگ ونگوگ اين
نقاشيبهدستهمسربرادر«ونگوگ»رسيد.ايننقاشيدرنوامبر ۲۰۰۴دركريستيز
به قيمت ۱۱.۲ميليون دالر يعني كمتر از ارزش تخميني كه برايش برآورد شده بود
فروختهشد.پيشازآننيزدرسال ۱۹۹۹ايننقاشيدركريستيزبهقيمت ۱۵.۴ميليون
دالر به فروش رسيد .اين اثر آخرين بار در سال ۲۰۱۶در موزه مونك واقع در اسلوو در
نمايشگاهيكهبهآثار«ونگوگ»و«ادواردمونك»تعلقداشت،بهنمايشگذاشتهشد.

موزهتصاويرمتحركنيويورك«سايههايبيخورشيد»بهكارگردانيمهرداداسكويي
را به عنوان بهترين مستند سال انتخاب كرد .به گزارش ايسنا ،نشريه «Reverse
 »Shotكه از سوي موزه تصاوير متحرك نيويورك منتشر ميشود ،فهرستي از آثار
منتخب خود را منتشر كرد كه شانس حضور در جوايز اسكار امسال را نداشتند و در
بخش بهترين مستند «سايههاي بيخورشيد» ساخته مهرداد اسكويي به عنوان
بهتريناثربرگزيدهشد.حضورمستند«سايههايبيخورشيد»دراينفهرستشانس
اين فيلم را براي رقابت در اسكار ۲۰۲۲افزايش خواهد داد و كمپاني دريم لب فيلمز
بهمديريتنسرينميرشبكهپخشبينالمللياينمستندرابرعهدهداردهماكنون
مشغول آمادهس��ازي آن براي اسكار سال آتي است« .سايههاي بيخورشيد» سال
گذشتهدرامريكاوتوسطكمپاني TheCinemaGuildاكرانسراسريموفقي
راتجربهكرد.اينفيلممستنداوليننمايشجهانيخودراسالگذشتهدرسيودومين
نالملليمستندآمستردام(ايدفا)تجربهكردوموفقبهكسبجايزهبهترين
جشنوارهبي 
كارگردانيازاينرويدادمعتبرسينماييشد.

