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يادداشت- 1

برجام و گارانتي
هرچند در صحنه داخلي برخي 
افراد و جريانات برخوردهاي 
مخربي ب��ا تيم ديپلماس��ي 
كشور دارند، اما واقع آن است 
كه مذاكره كنن��دگان ايراني 
قدم ه��اي قابل توجه��ي در 
جريان مذاك��رات وين به نفع 
منافع ملي كشور برداشته اند. 
پرسش��ي كه اين روزها در خصوص آن اظهارنظرهاي 
فراواني انجام مي شود و تحليلگران به دنبال رمزگشايي 
از ابعاد و زواياي گوناگون آن هستند، چگونگي برداشته 
شدن تحريم هاي اقتصادي از سوي امريكاست. در واقع 
با توجه به روايات متفاوتي كه در خصوص نحوه برداشته 
شدن زنجيره تحريم ها ارايه مي شود، هنوز افكار عمومي 
متوجه اين واقعيت نشده اند كه اين فرآيند بر اساس چه 
ساز و كاري قرار است به سرانجام برسد.بنابراين ذكر نكاتي 

در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد.
نخست( اگرچه عباس عراقچي ديروز در جلسه كميسيون 
امنيت ملي اعالم كرده كه نحوه برچيده شدن تحريم ها 
قرار نيست به صورت گام به گام محقق شود، اما بايد قبول 
كرد به جز رويكرد گام به گام نمي توان پيش بيني خاصي 
در خصوص احياي برجام داشت. واقعيت آن است آنچه كه 
امروز ذيل عنوان برجام در صحنه روابط بين الملل مطرح 
شده است، نه قرارداد الزم االجرا است و نه تفاهم نامه موسعي 
كه دو طرف ذيل آن بتوانند نسبت به همكاري هاي آينده 
به صورت تضمين شده عمل كنند. همان طور كه تجربه 
ترامپ نشان داد، برنامه چيزي جز يك برنامه جامع همكاري 
مشترك نيست. البته برنامه جامعي كه تاييد 6 قدرت جهاني 
و قطعنامه شوراي امنيت را بر تارك خود دارد. اما همچنان 
يك گردش قلم، يك رفتار نامتعارف و يك دولت غيرطبيعي 
مي تواند روند عملياتي شدن برجام را متوقف سازد. به عبارت 
روشن تر تضمين و گارانتي خاصي در خصوص برجام وجود 
ندارد. باي��دن هم علي رغم تمام تالش هايي كه دارد، قادر 
نيس��ت مجموعه زنجيره تحريم ها را كه از دهه 80 و 90 
ميالدي تا به امروز از سوي كنگره و ساختار اجرايي اياالت 
ادامه در صفحه 2 متحده پايه ريزي شده را بردارد.  

محسن جليلوند

»تعادل«ازماجرايگمشدن۳ميليونتنفوالدگزارشميدهد

خليفهسلطاني:ممكناستاختالفآمارصادراتيباشدكهاظهارنشدهوبهتعبيري،قاچاقشده
    شهرستاني:موازنهآمارهايتوليد،مصرفوصادراتنشانميدهد

باكمبود۳ميليونتنيروبروهستيم،مشخصنيستاينميزانفوالدكجاستوچهشده؟

 3 ميليون تن فوالد گم شد؟

يادداشت-2

 اصالحات الجرم 
در بورس

دي��روز  رييس جمه��وري 
يك  بار ديگ��ر از عزم دولتش 
براي حمايت از بازار س��رمايه 
و ض��رورت پاس��خگويي به 
مطالب��ات س��رمايه گذاران و 
س��هامداران صحبت كردند. 
حمايت ه��اي ض��روري كه 
تحليلگ��ران و كارشناس��ان 
صاحب نظر بازار سرمايه ماه هاست در ضرورت آن سخن 
گفته اند و ابعاد و زواياي گوناگون آن را تشريح كرده اند. واقع 
آن است كه در اين 8 ماه به اندازه اي در كشور جلسه هاي 
حمايتي در خصوص بورس برگزار شده و آنقدر طرح و 
مصوبه براي كمك به بورس اجرا ش��ده كه شايد در ۲0 
س��ال اخير اين حد از توجه عمومي به بورس و برگزاري 
جلسه در دولت در اين خصوص بي سابقه بوده است. اما 
بايد پرسيد به رغم 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؟ 
شرايط به اندازه اي پيچيده شده كه حتي فعاالن باسابقه 
و پيشكسوتان بازار هم اعالم مي كنند هرگز نوساناتي از 
اين دس��ت را تجربه نكرده اند. معتقدم كه براي تحليل 
وضعيتي كه بازار سرمايه كشور به آن دچار شده، نيازمند 
ارزيابي هاي تحليلي تازه اي هستيم كه موضوعات را از 

سرچشمه و ريشه بررسي كند.
نخست( از نظر من مجموعه تحوالت بورس به مجموعه 
تصميم سازي هاي دولت و در بطن بازار ارتباط دارد. اين 
توهم و سناريوسازي كه برخي افراد و جريانات مخالف 
دولت تالش مي كنند بازار را دچار مشكل و تكانه سازند 
به نوعي آدرس اش��تباه دادن اس��ت و باعث مي شود تا 
راهكارهايي كه براي حل مشكالت ارايه مي شود، منجر 
به نتايج مورد نظر نشوند. مانند پزشكي كه براي درمان 
بيماري نيازمند اطالعات درست در خصوص زمينه هاي 
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. بدون رسيدن به يك چنين درك روشني، نوسانات 

كاهنده در بازار سرمايه همچنان تداوم خواهد داشت.
دوم( بعد از شناسايي محل اصلي درد و مشكل بايد براي 
درمان آن اقدام كرد. يكي از مهم ترين راهكارهاي درمان 
بيماري بورس، ايجاد يك جريان س��يال نقدينگي در 
بورس است. دولت آنقدر امكانات و سرمايه دارد كه بتواند 
بازار را به حركت درآورد. اين امكانات بعد از برجام و بهبود 
درآمدهاي دولت افزايش نيز پيدا مي كند. همان طور كه 
دولت در زمان مشكالتش از نقدينگي بازار سرمايه بهره برد 
تا مشكالت خود را پوشش دهد، امروز كه حساب هايش پر 
پول است، بايد از بازار سرمايه حمايت هاي اعتباري و مالي 
الزم را داشته باشد. آمارهاي مستند حاكي از آن است كه 
روند فروش نفت بهبود پيدا كرد و درآمدهاي نفتي افزايش 
ادامه در صفحه 7 پيدا كرده است.   

محسن عباسي

يادداشت-3

 شرايط مطلوب
 شركت هاي بورسي

ش��رايط بنيادي شركت هاي 
بورسي در ذات خود بسيار عالي 
است، زيرا شركت ها يا فروش 
داخل��ي يا ف��روش صادراتي 
دارند. فروش داخلي شركت ها 
متاثر از صادرات به ارقام قابل 
توجه��ي رس��يده و ف��روش 
صادراتي نيز با تاثير پذيري از 
رش��د نرخ ارز به رقم خوبي رسيده است، از طرف ديگر 
شركت هاي ديگر كه توليدكننده نيستند نيز شرايط 
بسيار خوب و مناسبي دارند. با توجه به اتفاقاتي كه براي 
سال جاري پيش بيني مي شود از جمله نرخ تورم يا افزايش 
نرخ ها و موضوع تثبيت نرخ دالر، در كل شرايط بنيادي 
شركت ها را بسيار مناسب پيش بيني مي كنيم. به طور 
يقين افرادي كه تا پايان س��ال جاري در بازار سرمايه، 
سرمايه گذاري خوب و درستي را بر اساس پارامتر هاي 
بنيادي داشته باشند از ساير بازار هاي موازي و بازار هاي 
گزينه سرمايه گذاري سود بيشتري كسب خواهند كرد.  
بسياري از سرمايه گذاران نسبت به سرمايه گذاري در بازار 
ديد كوتاه مدت دارند و در اين فكر هستند كه با فروش 
سهام مي توانند در قيمت هاي پايين سهم، اقدام به خريد 
سهم كنند، همين موضوع سبب شده است كه بازار با 
رونق مواجه نشود. به طور عمده صنايعي كه صادرات محور 
هستند و در صادرات مشكل خاصي ندارند؛ بر اين اساس 
از گروه هاي فلزات اساسي و گروه پتروشيمي مي توان 
توقع رشد در آينده داشت. مساله اي كه در حال حاضر 
بازار دارد فراتر از مساله بنيادي شركت هاست. اين ريسك 
سيستماتيك است كه به بازار تحميل شده و شرايط خوب 
بنيادي شركت ها را بي اثر كرده است، همچنين در اين 
رابطه مي توان به مسائل عام سياسي هم اشاره كرد. در 
سال 99 بازار يك رشد زياد و خوب را تجربه كرد و در حال 
حاضر نيازمند يك استراحت است، اما به دليل انتخاباتي 
كه پيش رو داريم و همزمان با ورود جناح هاي سياسي به 
داخل بازار سرمايه فكر مي كنم تا انتخابات اين مسائل 
و حاشيه ها را داش��ته باشيم. همچنين سرمايه گذاران 
هميشه در زمان وجود نوسان و افت و خيز در معامالت قادر 
به كسب بازدهي معقول در اين بازار از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري بودند و اين صندوق ها تاكنون بسيار بهتر 
از س��هام حاضر در بازار عمل كرده اس��ت. پارامترهاي 
بنيادي اثر خود را در بازار نشان خواهند داد و شاهد تاثير 
افزايش نرخ هاي جهاني بر معامالت بورس خواهيم بود. 
در صورتي كه اعتماد به مردم بازنگردد، فعاالن قديمي 
بازار مي توانند دوباره بورس را به دوران رونق بازگردانند اما 
اين موضوع نيازمند زمان است و به زودي شاهد اين اتفاق 
در بازار نخواهيم بود. در آن زمان ش��اخص هاي بنيادي 
منجر به تصميم گيري مي شود و بسياري از شركت هاي 
كاموديتي محور كه توليدكننده در زمينه پتروشيمي، 
فلزات اساسي و معدن هستند اكنون با نرخ بسيار زيادي 
به فعاليت مي پردازند و...  ادامه در صفحه 7
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مديرعاملفوالدمباركهازركوردهايمداومتوليددراينشركتخبرداد

حميدرضا عظيميان با اع��الم اين خبر گفت: گروه فوالد 
مباركه در راس��تاي تحقق ش��عار س��ال ۱۴00 )توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها(، توانسته در بخش هاي مختلف 
توليد در فروردين ماه ۱۴00 ركوردهاي متعددي را به ثبت 
برس��اند و با توليد بيش از ۷00 هزارتن تختال در آخرين 
ساعات ۳۱ فروردين ماه، بار ديگر شعار »ما مي توانيم« را در 
صنعت فوالد كشور به عمل تبديل كند. در واقع روندي كه 
مجموعه فوالد مباركه در پيش گرفته، در جهت برداشتن 
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��ه دار خواهد بود. به گ��زارش روابط 
عمومي شركت فوالد مباركه، مديرعامل فوالد مباركه با 
اشاره به مهم ترين ركوردهاي ثبت شده در اين شركت در 
فرودين ماه گفت: شركت فوالدمباركه توانست با تالش و 
همت شبانه روزي در راستاي عمل به منويات مقام معظم 
رهبري، فروردين ۱۴00 را با شكس��تن ركورد توليد در ۴ 
نواحي فوالدسازي، نورد سرد، آهن سازي و فوالدسبا به پايان 
برساند. يكي از مهم ترين ركوردهاي توليد در اين شركت 
در ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم به ثبت رسيد و با 
همت نيروهاي تالشگر ناحيه فوالدسازي توانستيم با گذر 
از توليد 66۲ هزارتن تختال كه آخرين ركورد ثبت شده 

فوالدمباركه در اسفند 99 بود؛ اين بار با توليد ۷00هزار و 
۲۱۵ تن تختال رشد قابل قبولي را در توليد اين محصول 
اس��تراتژيك به ثبت برس��انيم. وي همچنين با اشاره به 
توليد عريض ترين تختال كه به تازگي در فوالدمباركه به 
توليد رسيده نيز گفت: كارشناسان و كاركنان واحدهاي 
ريخته گري در شركت فوالد مباركه اقدام به آماده سازي 
قالب ماشين ۵ ريخته گري براي توليد تختال با ضخامت 
۲۵0 و عرض ۲0۲۵ ميلي متر )۲ متر( كرده اند، اقدامي مهم 
جهت برطرف كردن نياز صنايع استراتژيك و بزرگ داخلي 
و خارجي آن سوي مرزها و ايجاد بستر عظيم صادراتي براي 
شكستن انحصار در بازارهاي بين المللي است. چراكه توليد 
اين نوع تختال در حالي توسط فوالد مردان شركت فوالد 
مباركه محقق شد كه تا پيش از اين، صنايع بزرگي همچون 
نفت، گاز و كشتي سازي و... براي تأمين اين نوع از تختال، 
مجبور به انجام واردات از ديگر كشورها بودند. عظيميان 
تصريح كرد: توليد اين تختال نشان مي دهد صنعتگران، 
مديران، مهندسان و كارشناسان شركت فوالد مباركه در 
تالش اند كه همواره سرآمد صنعت كشور باشند و عالوه 
بر تامين نيازهاي صنعتگران، براي سهام داران اين شركت 
فوالدي نيز سودآوري بيشتري ايجاد كنند. وي اظهار كرد: 
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 
توليدات اين بنگاه فوالدي قابل تامين مي باشد. تا جايي كه 
طبق آمار موجود تقريبا ۵0 درصد از نياز صنايع كشور توسط 
فوالد مباركه تامين مي شود.  به گفته مديرعامل شركت 
فوالد مباركه، تختال به عنوان ماده اوليه براي توليد ورق 
و محصول نهايي كه در صنايع نامبرده استفاده مي شود، از 
اهميت بااليي برخوردار بوده و در شرايطي كه كشورمان در 
مسير توسعه و صنعتي شدن قرار گرفته، توليد هرچه بيشتر 
اين محصول مي تواند حركت را به سمت توليدات بيشتر 
صنعتي و كم شدن وابستگي ايران به ديگر كشورها سرعت 
دهد. عظيميان با تاكيد بر اينكه حركت گروه فوالدمباركه 
همواره در جهت تحقق اهداف تعريف شده براي كشور از 
سوي باالترين مقام كش��ور عزيزمان است در ادامه گفت: 

امسال با نام توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها نامگذاري 
شده است و همان گونه كه شركت فوالدمباركه توانست 
جهش توليد را در سال 99 محقق سازد، امسال نيز با عزم 
فوالدين در جهت توليد بيشتر و برداشتن موانع از سد راه 
توليدكنندگان و صنايع پايين دستي گام خواهد برداشت. 
مديرعامل شركت فوالدمباركه در پايان گفت: توليدات اين 
بنگاه صنعتي، ضمن اينكه منجر به تامين نياز مواد اوليه 
صنايع پايين دستي شده، از خروج ارز از كشور نيز جلوگيري 
كرده و حتي با درآمدهاي ارزي خود توانسته به اقتصاد كشور 
در جهت حركت به سمت اقتصاد غيرنفتي كمك كند. اميد 
مي رود با راه اندازي واحد نورد گرم ۲ فوالدمباركه مابقي نياز 
صنايع به انواع ورق هاي فوالدي نيز در كشور تامين شود 
و ايران به عنوان قدرتمند ترين صنعت فوالدي در منطقه 

حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

تحقق شعار سال با عبور از توليد ماهانه 
۷۰۰هزارتن تختال

 فرش�ته فريادرس | »هر دم از اين باغ بري مي رسد، 
تازه تر از تازه تري مي رسد«؛ اين بيت شعر شايد مصداق 
خوبي باشد براي اين روزهاي اقتصاد ايران. از دكل هاي 
گمشده نفتي رسيديم به گم شدن ۳ ميليون تن فوالد. 
رقمي درش��ت كه اي��ن روزها اهالي تولي��د را متعجب 
كرده. آماره��ا مي گويند كه در س��ال 99 تقريبا برابر با 
۳0 ميليون تن فوالد توليد ش��ده كه ۱۵ ميليون تن آن 
در داخل مصرف و ۱۲ ميليون تن ديگر نيز صادر ش��ده؛ 
آمارها بيانگر اين است كه۳ ميليون تن فوالد در زنجيره 
مصرف و صادرات ناپديد شده. در پي انتشار اين خبر، اما 
برخي فوالدي ها موض��ع گرفتند و آن را تكذيب كردند. 
سليماني كه جزو انجمن توليدكنندگان فوالد نيز هست، 
آمارغيرواقعي و كارشناس��ي در خصوص گم ش��دن ۳ 
ميليون تن فوالد را كذب محض مي داند 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 ۳ ميليون تن فوالد را ناشي از بررسي 
آمارهاي كلي صنعت فوالد مي داند و مي گويد: براي نهايي 
شدن، بايد آمار كلي را با نتايج حسابرسي و انبارگرداني 
شركت ها تطبيق دهيم كه خردادماه نهايي مي شود. 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، مي توان صحت ادعاي 
شهرستاني را تاييد كرد. چرا كه بررسي آمارها ي كنوني 
نشان مي دهد، ۱8.8 ميليون تن شمش توليد شده، كه 
۴.۵ ميليون تن صادر شده، بنابراين بايد ۱۴.۳ ميليون تن 
در كشور مصرف شده باشد، اما طبق آمار، توليد مقاطع 
طويل كشور ۱۱.6 ميليون تن بوده! يعني يك اختالف 
۲.۷ ميليون تني. البته اين نوع باگ  هاي آماري هميشه 
وجود داش��ته، اما اين اختالف آماري براي سال 99 رقم 
درش��تي است واين ظن را تقويت مي كند 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��اعت كاري، راه را براي مترصدان قاچاق بدون هيچ 

نظارت و مزاحمتي هموارتر مي كند. 

     از تكذيب تاتاييد آمارها
به تازگي يكي از اعضاي انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
از سرنوشت نامعلوم ۳ ميليون تن فوالد در زنجيره توليد و 
صادرات خبر داده و گفته اين رقم معادل حدود ۱0 درصد 
فوالد كشور است.سيد رضا شهرستاني، در گفت وگويي كه 
با »تجارت نيوز« داشته عنوان كرده: »در سال 99 بيش از 
۳0 ميليون تن فوالد در كشور توليد شد كه از اين مقدار ۱۵ 
ميليون تن در داخل كشور مصرف و ۱۲ ميليون تن ديگر 
نيز صادر ش��د؛ بنابراين سه ميليون تن فوالد در زنجيره 

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

سه ميليون تن اختالف وجود دارد و اين رقم ۱0 درصد 
توليد فوالد كل كشور است كه به نظر مي رسد قاچاق شده 
است چرا كه وقتي اختالف بين قيمت داخل و خارج زياد 
باشد قاچاق نيز زياد مي شود. اما صحبت هاي شهرستاني 
واكنش برخي از فوالدي ها را به همراه داشت. به طوري كه 

نادر سليماني عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان 
فوالد ايران، در پي انتش��ار خبرگم ش��دن ۳ ميليون 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 ۱۵0 واحد توليد كننده 
مقاطع طويل ف��والدي، رقمي قابل اعتنا ندانس��ت.به 
گفته او، بر اس��اس آمار انجمن توليد كنندگان فوالد در 
 س��ال ۱۳99 به ميزان ۱8.۷ ميليون تن »بيلت و بلوم «
 توليد شده است. همچنين بر اساس آمار گمرك، ميزان 

صادرات »بيلت و بلوم« در سال گذشته ۴.۷ ميليون تن 
و بر اساس آمار انجمن توليدكنندگان فوالد، ميزان توليد 
مقاطع طويل )با ضريب تبديل( ۱۲.9 ميليون 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 ۱۵0 واحد توليد كننده مقاطع طويل فوالدي در حال 
كار، رقم قابل اعتنا و غيرمعقولي نيست. البته شهرستاني، 
درگفت وگوي خود با »تعادل« مي گويد: تحليل داده هاي 
آماري نشان مي دهد، ۱8.8 ميليون تن شمش توليد شده، 
كه ۴.۵ ميليون تن صادر شده، بنابراين بايد ۱۴.۳ ميليون 
تن در كش��ور مصرف شده باش��د، اما طبق آمار، توليد 
مقاطع طويل كشور ۱۱.6 ميليون تن بوده!كه اختالف 
۲.۷ ميليون تن را نشان مي دهد. او در عين حال با اشاره 
به اينكه من نگفته ام ۳ ميليون تن فوالد گم شده، عنوان 
كرد: اما موازنه آمارهاي توليد، مصرف و صادرات نش��ان 
مي دهد، با كمبود ۳ ميليون تني روبرو هستيم و مشخص 
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 مي گويد: هر يك از واحد هاي 
توليد مقاطع طويل، بخشي از محصول خود را در انبار به 
عنوان ذخيره نگهداري مي كنند و مقداري از توليد بيلت 
و بلوم نيز غير استاندارد 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 ۱۳99 ميزان 
كل شمش، بيلت، بلوم و اسلب ثبت شده ۲8.۲ ميليون 
تن بوده كه ميزان توليد اين محصوالت ۲۲ ميليون تن و 

ميزان صادرات آنها 6.۲ ميليون تن بوده است.

     ممكن است قاچاق شده باشند! 
از سوي ديگر، رسول خليفه س��لطاني نيز در رابطه با 
بحث هاي مطرح شده در رابطه با گم شدن ۳ ميليون 
تن فوالد در اظهاراتي عنوان كرده كه اين گم ش��دن 
مربوط به بحث هاي آماري است، وگرنه ۳ ميليون 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 شركت هاي 
فوالدي نهايي نش��ده اس��ت. در واق��ع انبارگرداني و 
حسابرس��ي ش��ركت هاي فوالدي خردادماه نهايي 
مي شود و آن زمان آمار دقيق مشخص خواهد شد.  اما به 
گفته دبير انجمن فوالد، اين تفاوت هاي آماري مسبوق 
به سابقه بوده به طوريكه تفاوت بين آمارهاي كلي و ارقام 
مربوط به انبارگرداني شركت ها طي سال هاي گذشته 
ادامه در صفحه 7 نيز وجود داشته است.   



تعادل |
تراز تجاري فروردين ۱۴۰۰ مثبت شد. حجم تجارت 
ايران در اين ماه ۵ ميلي��ارد و ۷۶۲ ميليون دالر اعالم 
شده كه در مقايسه بامدت مشابه سال ۹۹ از نظر ارزشي 
رش��د بيش از ۶۲ درصد را تجربه كرده اس��ت. مطابق 
آمارهاي ريي��س كل گمرك، صادركنن��دگان ايراني 
نيز در نخستين ماه از س��ال جاري توانسته اند، برابر با 
۲ ميليارد و ۹۶۸ ميليون دالر كاال به كشورهاي هدف 
صادر كنند. اين در حالي است كه در همين بازه زماني، 
۲ ميليارد و۷۹۴ميليون دالر كاال وارد كشور شده، كه 
باعث ش��ده كفه تجارت به نفع صادرات سنگيني كند 
وتراز مثبت ۱۷۴ ميلي��ون دالري را رقم بزند.  »چين، 
عراق، امارات، تركيه و افغانس��تان « پنج كشور عمده 
صادراتي ايران به ش��مار مي روند و در مقابل »امارات، 
چين، تركيه، هند و روسيه« عمده ترين 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 اصلي ترين كاالها در 

سبد وارداتي ايران بوده است. 

  تجارت در ماه نخست 
رييس گمرك ايران آمار يكماهه سال ۱۴۰۰ را ترسيم 
كرد. آمارهاي اعالم شده از سوي مهدي ميراشرفي نشان 
مي دهد، در فروردين ماه سال جاري۱۰ ميليون و ۳۴۳ 
ه��زار تن كاال به ارزش پنج ميليارد و ۷۶۲ ميليون دالر 
بين ايران و ش��ركاي تجاري مبادله شد كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذش��ته از لحاظ وزن ۳۲ درصد و 
ارزش ۶۲.۵درصد افزايش داشت. مقايسه حجم صادرات 
و واردات كشور در فروردين ماه سال جاري حاكي از تراز 
مثبت ۱۷۴ ميليون دالري نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته است.بنابراين آمار، در فروردين امسال، هشت 
ميلي��ون و ۳۰۲ هزار تن كاال به ارزش ۲ ميليارد و ۹۶۸ 
ميليون دالر به كشورهاي مختلف صادر شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵۶ درصد و از لحاظ 
ارزش ۸۰ درصد رش��د داشته است.اين در حالي است 
كه طبق آمارهاي منتش��ر شده، حجم تجارت ايران در 
فروردين ۹۹ معادل ۳ميليارد و ۵۸۳ ميليون دالر ثبت 
شده است.يعني تجارت ۹۹ در فروردين ماه با صادرات 
يك ميليارد و ۶۵۲ ميليون دالري و واردات يك ميليارد 

و ۹۳۱ ميليون دالري آغاز شده بود.

  مقاصد صادراتي و بنزين صدرنشين
بنابر آمار اعالمي از سوي گمرك، مهم ترين مقاصد 

صادراتي كش��ور، چي��ن با ۲ ميلي��ون و ۲۵۹ هزار 
ت��ن كاال ب��ه ارزش ۹۷۴ ميليون دالر با رش��د ۳۷ 
درصدي وزن و ۸۶ درصدي ارزش نس��بت به سال 
گذشته اولين مقصد صادرات كاالهاي ايراني بود و 
عراق ب��ا يك ميليون و ۵۳۷ هزار تن به ارزش ۴۲۸ 
ميليوندالر با رشد ۷۷ درصدي وزن و ۶۶ درصدي 
ارزش در جايگاه دوم قرار گرفت. همچنين امارات 
با يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۴۱۷ ميليون 
دالر با رش��د وزني و ارزش ۱۷ درص��دي، تركيه با 
۱۹۱ هزار تن به ارزش ۱۷۷ ميليون دالر با رشد ۷.۵ 
درصدي وزن و ۱۴۹ درصدي ارزش و افغانستان با 
۴۵۲ هزار تن به ارزش ۱۷۵ ميليون 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 ۶۳۹ هزار تن 
كاال به ارزش ۲ ميليارد و ۱۷۱ ميليون دالر از ايران 
به اين كشورها صادر ش��د كه ۶۸ درصد 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 ۴۱ هزار ت��ن كاال ب��ه ارزش ۲ ميليارد و 
۷۹۴ ميليون دالر از طريق گمركات وارد كشور شد 
كه مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته حاكي از 
كاهش ۱۸ درصدي در وزن و افزايش۴۷ درصدي در 
ارزش كاالهاي وارداتي است.گوش��ي تلفن همراه با 
ارزش ۱۹۸ ميلي��ون دالر، روغن آفتابگردان با ۱۵۰ 
ميليون دالر، گندم با ۱۰۳ ميليون دالر، برنج با ۸۹ 
ميلي��ون دالر و كنجاله با ۷۶ ميليون دالر مهم ترين 
اقالم وارداتي كش��ور در مدت يادش��ده بوده است. 
اما مبادي وارداتي ايران كدام كش��ورها بودند؟ آمار 
اعالمي رييس گمرك نشان مي دهد، امارات با ۴۵۳ 
هزارتن كاال به ارزش ۷۸۸ ميليون دالر با رشد ۱۱۰ 
درصدي وزن و ۱۱۳درص��دي ارزش، چين با ۲۲۱ 
هزارتن كاال به ارزش ۶۵۶ ميليون دالر با رش��د ۵۰ 

درص��دي وزن و ۶۴ درص��دي ارزش، تركيه با ۱۷۲ 
هزارت��ن كاال به ارزش ۲۴۷ ميلي��ون دالر با كاهش 
۶۷ درصدي در وزن و رش��د يك درصدي در ارزش، 
هند با ۱۳۷ هزارتن كاال به ارزش ۱۳۳ ميليون دالر 
با كاهش ۳۵ درص��دي وزن و ۱۹ درصدي ارزش و 
روس��يه با ۱۷۴ هزار تن كاال به ارزش ۱۳۲ ميليون 
دالر با كاهش ۴۸ درصدي وزن و رشد ۳۰ درصدي 
ارزش پنج كشور اول طرف معامله در حوزه واردات 
به ايران بودند. تحليل اين داده ها نشان مي دهد، در 
مجموع ي��ك ميليون و ۱۵۹ هزار ت��ن از وزن و يك 
ميليارد و ۹۵۶ ميليون 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 ۶۵ درصد از كل وزن و ۷۰ درصد از كل 
ارزش واردات كشور را دربرمي گيرد.همچنين بنابر 
اين آمارها، در نخستين ماه سال جاري۹۳۳ هزار تن 
كاال از قلمرو جمهوري اسالمي ايران ترانزيت شد كه 
در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹۳ درصد 

رشد نشان مي دهد.
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واكنش سخنگوي وزارت خارجه 
به انتشار فايل تقطيع شده ظريف

سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به انتشار يك فايل 
صوتي تقطيع شده از سخنان وزير امور خارجه گفت: 
دوستي ديرينه و قرابت هاي محمد جواد ظريف با شهيد 
سردار سليماني بر كس��ي پوشيده نيست به گزارش 
آبان نيوز به نقل از مركز ديپلماسي عمومي و سياست 
خارج��ي وزارت خارجه، س��عيد خطي��ب زاده عصر 
يكشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فايل 
صوتي مخدوش منتشر شده در برخي رسانه ها با صداي 
وزير امور خارجه كشورمان در خصوص سردار سرافراز 
شهيد قاسم سليماني اظهار داشت: فايل صوتي منتشر 
شده از دكتر ظريف يك فايل تقطيع شده و گزينشي 
از يك گفت وگوي داخلي هفت س��اعته اس��ت كه به 
هيچ وجه منعكس كننده ميزان احترام، تعاريف مفصل 
و تقديرهايي كه ايش��ان در ادامه گفت وگو به تفصيل 
از تدبير، خرد، رش��ادت و نقش منحصر بفرد س��ردار 
س��ليماني در توفيقات منطقه اي جمهوري اسالمي 
ايران دارند، نيس��ت. وي با بيان اين نكته كه دوستي 
ديرينه و قرابت هاي دكتر ظريف با سردار سليماني بر 
كسي پوشيده نيست، افزود: اين گفت وگو صرفا براي 
ثبت در حافظه سازماني دولت تدبير و اميد ضبط شده 
بود و قرار به انتشار آن نبوده است و معلوم نيست توسط 
چه افرادي و با چه اهداف و نياتي به صورت گزينشي 
در فضاي مجازي منتشر شده است. سخنگوي دستگاه 
ديپلماسي در پايان با بيان اينكه متاسفانه با توجه به 
افزايش بي اخالقي هاي سياسي كه اين روزها به صورت 
فزاينده شاهد آن هستيم، يادآورشد: بايد منتظر تقطيع 
و پخش بخش هاي گزينشي ديگري از اين گفت وگو 
يا موارد مشابه هم باشيم. خطيب زاده تاكيد كرد: در 
صورت موافقت نهادهاي ذيربط كل گفت وگوي هفت 

ساعته منتشر خواهد شد..

برجام و گارانتي
 اين روند هم به صورت گام به گام پيش خواهد رفت؛ 
يعني امريكا بخشي از تحريم ها را كان لم يكن مي سازد 
و ايران در يك بازه زماني مش��خص، بخشي از برنامه 
كاهش تعهدات خود را معلق مي س��ازد. اين روندي 
است كه براي چش��م انداز آينده مذاكرات مي توان 

تصور كرد. 
دوم( پرسشي كه با اين توضيحات در اذهان عمومي 
شكل مي گيرد، آن است كه چگونه مي توان مناسبات 
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 
امريكا نمونه اي وجود دارد كه مبتني بر آن مي توان نوع 
خاصي از روابط را ميان دو كشور طراحي كرد. ايران 
و امريكا از سال ۱۹۵۵ميالدي قراردادي را با عنوان 
»قرارداد مودت« منعقد كردند كه هنوز هم و بعد از 
دهه ها فراز و نش��يب در حال اجرا است. گارانتي اين 
قرارداد الزم االجرا، مصوباتي است كه مجلس شوراي 
ملي در ايران و كنگ��ره امريكا در بطن آن قرار دادند. 
بر اس��اس اين قرارداد، دوطرف پذيرفته اند 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 
برنامه ريزي شده، ديوان الهه است. وقتي امريكا در 
دهه ۶۰خورش��يدي به سكوهاي نفتي ايران حمله 
كرد، ايران به استناد قرارداد مودت از امريكا خسارت 
گرفت، از سوي ديگر زماني كه دانشجويان خط امام 
در دهه ۵۰ خورشيدي سفارت امريكا را تصرف كردند، 
امريكا به استناد قرارداد مودت از ايران شكايت كرد 

و خسارت گرفت. 
سوم( برجام اما يك چنين ويژگي هايي را ندارد. 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��ه اي در روابط بين الملل 
دارند. برجام يك نقشه راه است كه تالش مي كند دور 
تازه اي از مناسبات ارتباطي را ميان دو كشور پايه ريزي 
كند. اگر ايران براي برداشته شدن تحريم ها به ضمانت 
و گارانتي نياز دارد بايد ق��راردادي از جنس قرارداد 
مودت با امريكا طراحي كند كه البته يك چنين روندي 
در دورنماي مناسبات دوطرف پيش بيني نمي شود. 
همان طور كه راهبرد كالن سياست خارجي ايران در 
اختيار دولت و وزير امور خارجه كش��ورمان نيست، 
استراتژي اياالت متحده در خصوص ايران نيز به طور 

كامل در اختيار بايدن و دولت امريكا نيست. 
چهارم( بايدن در خوش بينانه ترين حالت مي تواند 
تحريم ه��اي هس��ته اي را بي اثر كند ك��ه حداكثر 
۳۰درصد مجموعه كلي تحريم ه��اي اقتصادي بر 
عليه ايران را ش��امل مي ش��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 تضمين هاي الزم به امريكا ندهد، تحريم ها 
رفع نخواهد ش��د. اين عبارات مشخص مي كند كه 
استراتژي امريكا در خصوص ايران چه شكل و شمايلي 
دارد. البت��ه پيش از اين مقام��ات امريكايي پيش از 
اين از واژه تمكين استفاده مي كردند كه بار معنايي 
متفاوتي دارد. وقتي امريكا از واژه تمكين؛ به تضمين 
مي رسد، نشان دهنده نوعي عقب نشيني از مواضع 
تند قبلي اين كشور است. در روابط بين الملل همين 
واژه ها هستند كه اسرار پشت پرده راهبردهاي كالن 
كشورها را نمايان مي كنند. معتقدم كه تبديل واژه 
تمكين به تضمين نوعي توفيق براي تيم ديپلماسي 
ايراني محسوب مي شود. البته بايد منتظر دور بعدي 
مذاكرات و دستاوردهاي ملموس تر گفت وگوها باشيم 
تا در نهايت مشخص شود محتواي جديد برجام شامل 

چه مواردي براي اقتصاد و معيشت ايران است.

سازمان برنامه و بودجه:

 در جريان تغيير جداول بودجه 
۱۴۰۰ نبوده ايم

سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد: جداول بودجه 
۱۴۰۰ در ۲۵ فروردين ماه در نامه اي توس��ط رييس 
مجلس شوراي اسالمي به رييس جمهوري ابالغ شد و 
سازمان برنامه و بودجه در جريان تغييرات نبوده و فقط 
به عنوان مجري قانون، خود را ملزم به اجراي آن مي داند.

سازمان برنامه و بودجه كشور روز گذشته اعالم كرد، 
هيات رييس��ه مجلس جداول اليحه بودجه ۱۴۰۰ را 
در نامه اي از س��وي معاونت تقنيني مجلس به معاون 
پارلماني دولت ارايه داد، اما »حسينعلي اميري« معاون 
پارلماني رييس جمهوري پاسخ داد كه قانون بودجه 
بايد به طور رس��مي در نامه اي توسط رييس مجلس 
به رييس جمهوري ابالغ ش��ود كه چنين شد. در نامه 
رييس مجلس به رييس جمهوري، تغييرات در جداول 
بودجه به دولت ابالغ شده است. سازمان برنامه و بودجه 
كشور در جريان تغييرات نبوده و فقط به عنوان مجري 
قان��ون، خود را ملزم به اج��راي آن مي داند. 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 مي شود. در 
جريان بررس��ي احكام، ارقام و جداول بودجه ۱۴۰۰ 
نيز همين گونه بوده اس��ت تالش چندماهه برخي از 
نمايندگان و به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق براي تغيير 
مفاد بودجه ۱۴۰۰ با مقاومت دولت در اسفند پارسال 
ناكام ماند، اما اين پايان ماجرا نبود و پس از ابالغ جداول 
بودجه در فروردين  امسال مشخص شد كه اين جداول 
نيز تغيير پيدا كرده اند. به گزارش ايرنا، به نظر مي رسد 
بودجه ۱۴۰۰ با همه فراز و نشيب هايي كه در حدود ۶ 
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. آن طور كه در اخبار آمده بعد 
از تصويب بودجه ۱۴۰۰ در صحن علني مجلس جداول 

آن دستكاري و سپس به دولت ابالغ شده است.
به گزارش ايرنا هفته گذشته »علي خضريان«، نماينده 
جبهه پايداري تهران، در توييتي »محمدباقر قاليباف«، 
رييس مجلس 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 داده اند. »كاظم 
دلخوش«، نماينده »صومعه سرا« نيز در اين باره گفت: 
»تيمي كه پس از تصويب، بودجه را تنظيم كرده است 
احكام را مورد دست كاري قرار داده و چنين دست كاري 
در بودجه سابقه نداشته است.« در پي انتشار اين اخبار 
بيش از ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
نامه اي به قاليباف خواستار پاسخگويي وي درباره تغيير 
در تنظيم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند. رييس مجلس در 
نخستين واكنش به اين موضوع گفت: »برخي دوستان 
نامه اي در اين مورد به من نوش��تند و ديشب با آنها نيز 
صحبت كردم، بنابراين جلسه اي را براي رسيدگي به 
اين مورد ش��خصًا برگزار خواهم كرد.« هنوز جزييات 
اين تغييرات مشخص نيست، اما واكنش هايي از سوي 
اعضاي كميس��يون تلفيق ديده ش��ده است. »مالك 
شريعتي نياسر«، عضو اين كميسيون با تاكيد بر اينكه 
موارد اصالحي  هيچ ربطي به جابه جا شدن رديف ها و 
جداول ندارد، خاطرنشان كرد: هيچ تغييري در بودجه 
دستگاه ها و پروژه ها با نظر شخصي نماينده اي رخ نداده 
و با قاطعيت عرض مي كنم هيچ تصميمي بدون مجوز 
از اعضاي كميسيون تلفيق يا صحن علني اتفاق نيفتاده 
و صحبت از رانت و امثال آن، هيچ وجهي ندارد. پيشتر، 
در جريان بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق، 
اعضاي اين كميسيون با طرح انتقاداتي غيرمنطقي از 
اليحه بودجه ۱۴۰۰ خواهان رد كليات آن شده بودند. 
مقاومت هاي 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 بعداً در 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 نمي كن��د، لذا پس از تصويب 
كليات خود براي تغيير جزييات به نفع اقتصاد كشور 
وارد عمل مي شوند. در آن زمان نيز »مالك شريعتي 
نياس��ر« گفته بود: به طور كلي مجلس يا مي بايست 
اليح��ه بودج��ه ۱۴۰۰ را به دول��ت بازمي گرداند تا 
م��ورد اصالح قرار گيرد و با توجه به ش��ناختي كه از 
دولت وجود داش��ت همه مي دانستند دولت اصالح 
خاصي نخواهد كرد، ي��ا اين اليحه غير قابل قبول را 
خود مجلس در دس��ت مي گرفت و از دروازه كليات 
آن وارد مي شد 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 ۴۲۰۰ توماني در بودجه ۱۴۰۰ 
و افزاي��ش نرخ دالر از ۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان و كاهش ميزان نفت صادراتي از ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار به يك ميليون ۵۰۰ هزار بشكه 
در روز و همچنين افزايش هزينه هاي دولت توسط 
كميس��يون تلفيق مجلس به نوعي به معناي تغيير 
شاكله اصلي اليحه پيشنهادي دولت بود. به رغم همه 
اين تغييرات، كليات اليحه در صحن علني راي نياورد. 
يعني با وجود زير و رو كردن محتواي بودجه توسط 
كميس��يون تلفيق، نمايندگان، آن را قبول نكردند. 
بودجه ۱۴۰۰ پس 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 ۱۴۰۰ با 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 ۲ روز بوده است. اما در بودجه سال 

جاري اين فاصله حدود يك ماه است.

صادرات در ماه نخست سال جاري از واردات سبقت گرفت

شروع بهاري صادرات در فروردين 

كاهش فاصله تورمي دهك ها در فروردين ۱۴۰۰
طبق اعالم مركز آمار فاصله تورمي فروردين ۱۴۰۰ در 
ميان  دهك هاي مختلف هزينه اي به رقم ۸.۳ درصد 
رسيد كه نس��بت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد كاهش 
داش��ته اس��ت.  به گزارش ايرنا، خانواده ها بر اساس 
مجموع درآمد و هزينه ساالنه در ۱۰ گروه دسته بندي 
مي شوند. دهك نخست، كم درآمدترين گروه و دهك 
ده��م پردرآمدترين گ��روه از خانواده ها را تش��كيل 
مي دهند. نرخ تورم در دهك هاي مختلف متفاوت است 
و مركز آمار نرخ تورم و فاصله تورمي اين دهك ها را پس 

از اعالم نرخ تورم هر ماه منتشر مي كند.
 طب��ق اع��الم اين مرك��ز، نرخ ت��ورم كل كش��ور در 
فروردين م��اه ١٤٠٠ برابر ۳۸.۹ درصد اس��ت كه در 
دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ٣٧.٥ درصد براي 

دهك اول تا ٤٥.٨ درصد براي دهك دهم نوسان دارد. 
آنچه دهك هاي درآمدي را از يكديگر مجزا مي كند، 
وزن كاال در س��بد مصرفي خانوار اس��ت. دهك هاي 
كم درآمد به علت درآمد كمت��ر، هزينه كمتري را به 
تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان اختصاص 
مي دهند. از اين جهت، وزن اين كاالها در سبد مصرفي 
آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم را خوراكي ها 
و آشاميدني ها دارند. آنها بيشتر مخارج خود را معطوف 
اين دسته از كاالها و در واقع ضروريات زندگي مي كنند.

بيش از ۴۰ درصد از سبد مصرفي گروه هاي كم درآمد 
را خوراكي ها و آشاميدني ها تش��كيل مي دهند. اگر 
در اين كاالها گراني اتفاق بيفت��د، براي كم درآمدها 
بسيار قابل لمس است. در نتيجه اگر تورم خوراكي ها 

زياد ش��ود، فش��ار بر گروه هاي كم درآمد نيز افزايش 
خواهد يافت.

برداش��ت ديگري كه از اين واقعيت مي توان 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 
قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي رشد كند، آنگاه 
فشار تورمي بر اقش��ار ضعيف كاهش خواهد يافت و 
شاخك هاي تورمي پردرآمدها فعال تر مي شود. ضريب 
اهميت خوراكي ها و آشاميدني ها در باالترين دهك 
درآمدي كشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهميت 

به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات اختصاص دارد.
محدوده تغييرات تورم دوازده ماه��ه در گروه عمده 

»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخاني��ات« بين ٤٠.٨ 
درصد براي دهك دهم تا ٤٥.٨ درصد براي دهك دوم 
اس��ت. همچنين در مورد گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« بين ٢٩.٨ درصد براي دهك اول 
تا ٤٧.١ درصد براي دهك دهم است. بر اساس اعداد 
مربوط به تورم در ميان دهك هاي مختلف هزينه اي، 
فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به ۸.۳ درصد رسيد 
كه نس��بت به ماه قبل )٨.٨ درصد( ٠.٥ واحد درصد 

كاهش داشته است.
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نس��بت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد و در 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت 

به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

عراقچي در حاشيه نشست كميسيون امنيت ملي مجلس: 

 تفاهماتي درمورد برداشتن تحريم هاي بخشي مثل نفتي، بانكي و خودرو وجود دارد
معاون وزير امور خارجه با اش��اره به مذاكرات وين، 
گف��ت: تحريم هاي موضوعي و اش��خاص، همه بايد 
برداشته شود البته فكر مي كنم در زمينه تحريم هاي 
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 )۵ ارديبهشت ماه( 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي، در توضيح نتايج مذاكرات وين 
و مباحث مرتبط با اخت��الف نظر طرف هاي برجام 
براي رف��ع تحريم هاي اياالت متح��ده امريكا عليه 
جمه��وري اس��المي 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 سوال هاي متعددي را عنوان كردند كه 

پاسخ داده شد.

 ايستادگي ايران براي رفع همه تحريم ها 
و بازگشت به تعهدات پس از راستي آزمايي

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 
مي تواند به روند مذاكرات كمك كند نيز مطرح شد، 
پيرامون ابعاد مختلف قانون اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و غني سازي ۶۰ درصدي نيز به طور مفصل 

صحبت شد.

رييس تيم مذاكره كننده ايران در وين يادآور ش��د: 
چالش هايي در مذاكرات وجود دارد البته در مسيري 
قرار گرفتيم كه مي تواند به سرانجام برسد اما درباره 
اينكه آيا مي توانيم بر چالش ها و موانع فائق آييم، زود 
است لذا نمي توان گفت كه خوشبين يا بدبين هستيم 
اما نااميد نيستيم و به وظيفه خود پايبنديم. مواضع 
قطعي ما كامال روشن و مشخص است، تحريم ها بايد 
برداشته شود، راستي آزمايي 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 خانه ملت 
مبن��ي بر نظر طرف ه��اي مقابل و امري��كا پيرامون 

ليست پيش��نهادي جمهوري اس��المي ايران براي 
رف��ع تحريم ها، گف��ت: اين بحث در جريان اس��ت، 
تحريم هايي كه امريكا عليه ايران اعمال كرده دو نوع 
است؛ نخس��ت تحريم هاي موضوعي يا به اصطالح 
بخش��ي و موضوعي مانند تحريم هاي نفتي، بانكي، 
بيمه، كشتي راني، پتروشيمي، ساختمان و خودرو 
و ديگري تحريم هاي مربوط به اش��خاص حقيقي و 

حقوقي مي شود.
وي اضافه كرد: ليست تحريمي مربوط به اشخاص، 
ليست طوالني و حدود هزار و ۵۰۰ مورد است اما ما 
در هر دو جهت حركت مي كنيم، تحريم هاي بخشي 
همه بايد برداش��ته شود و فكر مي كنم در اين زمينه 

تفاهماتي وجود دارد، تحريم هاي اش��خاص هم به 
همين ترتيب بايد برداشته شود. مباحث پيچيده اي 
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 تحريم ها 
اج��را خواهد ش��د، اظهار ك��رد: ط��رح گام به گام 
مدت هاست كه كنار گذاشته شده است. جمهوري 
اسالمي ايران پيش از عيد نوروز پيشنهاد گام به گام 
براي رفع تحريم ها 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.

 اگر طرف هاي مقابل دنب�ال خريد زمان 
باشند، مذاكرات را متوقف خواهيم كرد

عراقچي در پاسخ به سوال درباره اينكه گفت وگوها 
تا چه زم��ان ادامه دارد، گفت: زمان مش��خصي را 
نمي توان پيش بيني كرد ما اجازه نخواهيم داد كه 
مذاكرات فرسايشي شود، اگر احساس كنيم كه در 
طرف ه��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 نمي كنيم 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 
مي دهيم لذا با دق��ت مذاكرات را ادامه مي دهيم تا 

چالش ها برطرف شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در اس��فند 99 معادل 9.7 ميليون چك وصول شده كه 
8.8 ميليون فقره عادي و 900 هزار فقره رمزدار بوده است 
يعني 91 درصد تعداد چك ها عادي و 9 درصد مرزدار بوده 
است. از سوي ديگر، رقم وصولي 4021 هزار ميليارد ريال 
بوده كه 2269 هزار ميليارد ريال عادي و 752 هزار ميليارد 
ريال رم��زدار بوده كه 56 درصد ارزش چك ها عادي و 43 
درصد رمزدار بوده است. اين نكته نشان مي د هد كه ارزش 
چك هاي عادي در مبادالت بيشتر شده و اعتبار بيشتري 
پيدا كرده اس��ت. اين رقم احتماال در بهار 1400 افزايش 
خواهد داشت زيرا با قانون جديد برگشتي چك ها كاهش 
يافته و وصول چك عادي با تضمين بيشتري همراه خواهد 
شد.آمار بانك مركزي درباره چك هاي برگشتي در اسفند 
سال گذشته نشان مي دهد كه در اين ماه 763 هزار فقره 
چك برگش��ت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ نس��بت به 
بهمن ماه به ترتيب9.5 و 37.7 درصد افزايش داشته است.

تازه ترين آماري كه بانك مركزي از جريان مبادالت چك 
منتشر كرده است، نشان مي دهد كه در اسفند سال گذشته 
بيش از 9 ميليون و 600 هزار فقره چك به ارزش 258 هزار و 
200 ميليارد تومان مبادله شده است كه از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب11.7 و 26.9 درصد نسبت به بهمن ماه افزايش 
دارد.از سوي ديگر، معادل هشت ميليون و 900 هزار فقره با 
ارزش 226 هزار و 900 ميليارد تومان از چك هاي مبادله اي 
وصول شده است كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب11.8 و 
25.6 درصد افزايش دارد. در كنار چك هاي وصولي بالغ بر 
763 هزار فقره چك برگشت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ 
چك هاي برگشتي به ترتيب با 9.5 و 37.7 درصد افزايش 
داشته است.همچنين در اين مدت، در استان تهران بيش 
از سه ميليون فقره چك با ارزشي معادل 131 هزار و 800 
ميليارد تومان مبادله شده كه بيانگر صدرنشيني استان 
تهران در مبادله چك در سطح كشور است.چك هاي وصول 
ش��ده در تهران بيش از 2.8 ميليون فقره به ارزشي بالغ بر 
116 هزار و 100ميليارد تومان و چك هاي برگشتي بيش 
از 197 ه��زار فقره به ارزش 15 هزار و 700 ميليارد تومان 
گزارش شده است.عالوه بر اين، در اسفند ماه پارسال در كل 
كشور ب�الغ ب�ر 736 ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزشي حدود 
30 ه�زار و 200 ميلي�ارد تومان به داليل كسريي�ا فق�دان 
موج�ودي برگش�ت خورده اس��ت كه از نظر ارزش 96.5 
درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان 
موجودي بوده است. از سوي ديگر، در استان تهران بيش از 
187 هزار فقره چك به ارزشي15 هزار و 200 ميليارد تومان 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده كه در 
استان تهران از نظر تعداد 94.9 درصد و از نظر مبلغ 96.6 
درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است. 

   بازگشت اعتبار به چك ها با ثبت در صياد
با اجراي قانون جديد چك و عملياتي ش��دن آن در نظام 
بانكي انتظار م��ي رود اعتبار به چك هاي بانكي بازگردد و 
معضل چك برگشتي نيز تا حدود زيادي حل شود.چك 
به همان اندازه كه انجام معامالت را آس��ان مي كند، يكي 
از معضالت معامالت اقتصادي هم به حساب مي آيد. فرد 

دريافت كننده از حساب صادركننده اطالع ندارد و نگراني 
تبديل شدن چك به پول نقد در زمان مشخص با او تا روز 
تعيين شده همراه است، البته از همين ويژگي سوءاستفاده و 
كالهبرداري هم صورت گرفته، ولي بسيار هم پيش آمده كه 
باال و پايين شدن شرايط اقتصادي يايك تحريم ناغافل آينده 
غيرقابل پيش بيني را براي صادركنندگان چك رقم زده و 
فرد را راهي زندان كرده است.مسائل مربوط به چك هاي 
برگشتي، تشكيل پرونده هاي قضايي، بروز اختالفات بين 
افراد و معضالتي از اين دس��ت؛ قانونگذار را به اين سمت 
ُبرد كه بايد تغييراتي در قانون چك ايجاد شود. مهم ترين 
تغييرات و اهداف ني��ز بازگرداندن اعتبار به چك و حذف 
چك هاي برگشتي است.عالوه بر اين مساله دست به دست 
شدن چك ها يكي از معضالت ديگر در اين زمينه محسوب 
مي شود كه دس��ت  اندركاران آن را به فكر ايجاد تغييرات 
اساسي انداخته است؛ هر چند در قانون جديد نيز اين امكان 
وجود دارد اما، بايد در سامانه صياد پشت نويسي صورت 

گيرد. اما قانون جديد چك داراي چه ويژگي هايي است؟
اولين ويژگي اين قانون اعتبارس��نجي است، به اين معنا؛ 
صاحب چك اين حق را ندارد بيش از اعتبار خود در بانك، 
برگي از دسته چك خود را بابت معامله به امضا در آورد. پيش 
از تصويب اين قانون حتي با حساب خالي به اميد ُپركردن 
آن تا زمان تعيين شده چك صادر مي شد. در قانون جديد 
تمام حس��اب هاي بانكي افراد به دسته چك شان متصل 
است و در صورتي كه حساب اصلي متصل به چك خالي 
بود، بانك ها اجازه دارند از تمام حساب هاي صاحب چك در 
همان بانك برداشت داشته باشند. ويژگي ديگر آن است 
كه چنانچه صادركننده به وعده خود عمل نكند،  گيرنده 
مي تواند بدون ثبت درخواست و حكم دادگاه، چك هايي 
را ك��ه گواهي عدم پرداخت دارند، به دادگس��تري ببرد و 
دادگستري هم به راهنمايي و رانندگي و ثبت اسناد دستور 
مي دهد تا پالك خودروهاي مالك چك و ساير اموال او به 

نفع طلبكار ضبط شود. 
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 
تمامي حساب ها و كارت هاي بانكي به ميزان كسري مبلغ 
چك متوقف مي شود. هرگونه تسهيالت بانكي يا صدور 
ضمانتنامه هاي ارزييا ريالي پرداخت نخواهد شد. اعتبار 
اسنادي ارزي يا ريالي مورد گشايش قرار نمي گيرد و ارايه 
دسته چك جديد در سامانه صياد ممنوع مي شود. همچنين 
در قانون جديد صادركنندگان چك بايد جزييات چك صادر 
شده و اطالعات فرد دريافت كننده را در سامانه صياد ثبت 
كند؛ اين اطالعات مواردي نظير كدملي، مبلغ و تاريخ سر 
رسيد را در برمي گيرد. به اين طريق، فقط فردي كه نام او 
به عنوان دريافت كننده چك در سامانه ثبت شده قادر به 
دريافت مبلغ و نقد چك خواهد بود. افزون بر اين ثبت انتقال 
چك در سامانه »صياد« جايگزين پشت نويسي سنتي چك 
شده و در حقيقت هر چك داراي دو نسخه فيزيكي و آنالين 
است.اين كار بانك مركزي و تالش آن نشان از تاكيد بسيار 
زياد بر روند سالم صدور چك دارد، بر همين اساس به دنبال 
ساماندهي قوانين در حوزه چك ها و اصالح مشكالت مربوط 
به آن برآمد كه تا به اينجاي كار حداقل شغل كاذبي كه به 
زور براي وصول چك متوسل مي شد، حذف خواهد شد. 
همچنين همان طور كه در باال هم مورد اشاره قرار گرفت 
رويه قضايي نقدكردن چك ه��م از بين مي رود زيرا برگه 
چك ديگر س��ند مدت دار به حساب نخواهد آمد وا مكان 

سوءاستفاده مالي هم قاعدتا از آن سلب مي شود. 
به طور كلي با قانون جديد از صدور چك بدون اعتبار و انجام 
تقلب در فعاليت هاي اقتصادي ممانعت به عمل مي آيد و 
فروشنده با اطمينان خاطر بيشتري تن به اعتبار مي دهد و 
ديگر از سر اجبار تن به معامله نقدي به جاي دريافت چك 

نخواهد داد. 

   تقارن اطالعاتي 
اعتماد به چك را  افزايش مي دهد

يك كارشناس حقوقي با اشاره به قانون جديد چك گفت: از 
زمان اجراي قانون جديد چك، چك هاي برگشتي كاهش 
معنا داري پيدا كرده است كه نشان مي دهد با اجراي قانون، 
اعتبار چك در مبادالت بين كسب و كارها افزايش يافته 
است. مهدي فالحيان در گفت وگو با تسنيم، درباره قانون 

جديد صدور چك گفت: قانون جديد چك كه در س��ال 
97 به تصويب رسيده است، حائز نوآوري هايي است كه در 
صورت اجرا به ارتقا نقش چك در جامعه منجر مي شود و 
بدين طريق بخش عمده اي از دعاوي مرتبط با چك از بين 
خواهد رفت و مواردي چون جعل و سرقت چك و همچنين 
خيانت در امانت نسبت به چك ديگر رخ نخواهد داد و بدين 
گونه چك به ماهيت اصلي نزديك مي شود.اين كارشناس 
حقوقي ادامه داد: از نكات جديد و جالب قانون جديد چك 
اتصال سامانه صدور به بانك اطالعات محكومين مالي است 
كه در صورت اجراي كامل قانون، افرادي كه در دادگاه معسر 
يا ورشكسته اعالم شوند امكان صدور چك از سامانه صياد 
را نخواهند داشت.مشاور دفتر حمايت قضايي اتاق تهران با 
اشاره به اجراي مرحله تازه اي از قانون جديد چك از ابتدا 
فروردين سال جاري عنوان كرد: با اجرايي شدن اين مرحله، 
فرايند صدور چك دو مرحله اي شده و تنها صدور برگه چك 
كفايت نمي كند و الزاما چك بايد در سامانه صياد نيز ثبت و 
صادر شود.فالحيان اضافه كرد: از الزامات اجراي اين مرحله 
از قانون جديد چك، ثبت مشخصات گيرنده چك در سامانه 
اس��ت و نقل و انتقال چك هم تنها از طريق سامانه صياد 
امكان پذير است مضاف بر اين كه براي چك هاي باالي صد 
ميليون تومان اشخاص غير تاجر و باالي يك ميليارد تومان 
اشخاص تاجر ذكر بابت چك ضروري است و تا زماني كه 
اين اطالعات درج نشود، صدور چك در سامانه انجام نخواهد 
شد.وي گفت: بي اطالعاتي گيرندگان چك از خوش حسابي 
و بد حسابي صادركننده چك يكي از مشكالتي بود كه قانون 
جديد چك راهكاري براي آن در نظر گرفته است و در اين 
راستا امكان استعالم آخرين وضعيت صادركنندگان چك 
براي گيرنده فراهم شده است تا گيرندگان چك با اطالع 

كامل از شرايط نسبت به گرفتن چك اقدام كنند.
اين كارشناس حقوقي خاطرنش��ان كرد: بر اين اساس با 
اين امكان جديدي كه قانون جديد چك فراهم كرده است 
عمال تقارن اطالعاتي بين گيرندگان و صادركنندگان چك 
برقرار مي ش��ود كه اين موضوع اعتماد به چك را در بازار 
افزايش مي دهد.فالحيان تصريح كرد: قانون جديد چك با 
نوآوري هاي جديد و با آسان كردن فرآيند صدور اجراييه، 
رويكردي پيگيرانه نسبت به صدور چك برگشتي دارد و 
همين موضوع سبب شده است تا اجراي بخش هايي از اين 
قانون بر كاهش چك هاي برگش��تي اثر بگذارد.وي ادامه 
داد: از زمان اجراي قانون جديد چك چك هاي برگشتي 
كاهش معنا داري پيدا كرده اند كه نشان مي دهد با اجراي 
قانون، اعتبار چك در مبادالت بين كسب و كار ها 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 مي شود 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 اگر كسي در برگه چك اول سقف اعتباري خود 
را استفاده كرد سامانه تا پاس شدن چك هاي قبلي اجازه 
صدور چك جديد به صادر كننده نمي دهد و با پاس شدن 
هر چك تا ميزان همان چك، سقف اعتباري داراي ظرفيت 
مي شود كه اين موضوع اعتماد به چك را افزايش مي دهد.
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اقدام پيشگيرانه جلوگيري
 از »بازي پانزي« در بانك ها

يك كارش��ناس مس��ائل پولي و بانك��ي مي گويد: اگر 
كنترلي بر رعايت نرخ س��ود مصوب و توصيه ها وجود 
نداشته باشد، ممكن است بانك ها را دچار بازي پانزي 
كند و رقابت ناس��المي را در سپرده گيري پيش بياورد.

حجت اهلل 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 
بانك ها، به واسطه گري وجوه بانك ها اشاره كرد و گفت: 
بانك ه��ا منابع ُخرد مردم را تحت عن��وان پس انداز در 
قالب منابع وكالتي و اصالتي دريافت مي كنند كه سود 
منابع وكالتي، سپرده هاي سرمايه گذاري و منابع اصالتي 
قرض الحسنه تلقي مي ش��وند.وي در گفت وگو با ايِبنا 
تصريح كرد: در منابع وكالتي سپرده هاي سرمايه گذاري 
داريم كه بانك ها مي توانند پول را از مشتري تحت عنوان 
سپرده هاي سرمايه گذاري دريافت كنند و اين پول را به 
مصرف تسهيالت برسانند و اعطاي تسهيالت داشته 
باشند. سپس درآمدي كه از محل سود تسهيالت دريافت 
مي كنند را پس از كس��ب حق الوكاله به مشتري پس 
بدهند چرا كه در مصرف آن منابع وكيل مشتري بودند.

فرزاني تصريح كرد: در نتيجه در واسطه گري وجوه، هر 
آنچه كه بانك با عنوان درآمد تسهيالت دريافت مي كند 
بايد پس از كس��ر حق الوكاله با عنوان س��ود قطعي به 
سپرده گذاران پرداخت كند؛ اما بر اساس قانون پولي بانكي 
كشور، بانك ها مي توانند نرخ سود از پيش تعيين شده اي 
را با توجه به پيش بيني ها و مناسبات اقتصادي كه دارند 
در طول سال به صورت علي الحساب به مشتريان خود 
پرداخت كنند. براي اين سود سپرده هاي علي الحساب 
كه بايد بر اساس پيش بيني هاي بانك تعيين شود، رفته 
رفته در سال هاي گذشته احكامي وضع شد تا به صورت 
غيرعادي تعيين نشوند. مانند تعيين نرخ سود سپرده 15 
درصدي كه براي سپرده هاي سرمايه گذاري داريم يا نرخ 
سود 16 درصدي براي سپرده سرمايه گذاري دوساله كه 
كه سال گذشته بانك مركزي بخشنامه آن را صادر كرد.

اين كارشناس مس��ائل پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه 
رعايت اين نرخ سود سپرده علي الحساب كنترلي بر حجم 
نقدينگي شد، گفت: به اين ترتيب كه سود سپرده هايي كه 
بانك ها پرداخت مي كنند باعث افزايش حجم نقدينگي 
در كشور مي ش��ود و اين امر نيز منجر به يكي از عوامل 
موثر در بحث تورم خواهد شد و افزايش سطح عمومي 
قيمت ها را به دنبال دارد.وي افزود: بنابراين بانك مركزي 
بايد نس��بت به تعيين و رعايت نرخ سود علي الحساب 
سرمايه گذاري بسيار حساس باشد چرا كه افزايش نرخ 
سود س��پرده ها و همچنين رقابت منفي در خصوص 
افزايش نرخ سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران 
بين بانك ها به ويژه بانك ها و موسسات خصوصي باعث 
مي شود كنترل حجم نقدينگي از دست بانك مركزي 
خارج شود و آثار و تبعات تورمي و به تبع آن كاهش ارزش 
پولي ملي در كشور را در پي داشته باشد.فرزاني اظهار كرد: 
در نتيجه در مواقعي از سال وزير اقتصاد و رييس كل بانك 
مركزي بر رعايت اين مهم تاكيد مي كنند كه اين تاكيد با 
نگاه پيشگيرانه نسبت به اتفاقاتي كه در بازار رخ مي دهد، 
است. بعضي بانك هاي خصوصي تخلفاتي در خصوص 
عدم رعايت نرخ سود مصوب انجام مي دهند و گزارشاتي 
در اين باره منتشر مي شود كه در اين شرايط بانك مركزي 
بر خود الزم مي داند كه در وهله اول توصيه به رعايت كند 
و در وهله دوم اگر تخلفات محرز شد، آن را در قالب ساز 
و كار هيات انتظامي بانك ه��ا كه مرجع انتظامي براي 

بانك هاست پيگيري كند.

تشكيل كارگروه حمايت
 از توليد ملي در بانك ها

حسين زاده رييس ش��وراي هماهنگي بانك ها گفت: 
كارگروهي را تعيين كرده ايم كه قوانين مخل توليد كه 
مانعي بر سر راه توليد هستند را شناسايي و براي اصالح 
آنها را به مراجع مربوطه ارجاع دهيم.حسين زاده با بيان 
اينكه بخش��ي از مشكالت و موانع سر راه توليد مربوط 
به قوانين و دستورالعمل هاست، افزود: به عنوان مثال 
بخشنامه اي از سوي شوراي پول و اعتبار به بانك ها ابالغ 
شده كه بانك ها نمي توانند بيش از يك بار تسهيالت 
معوق واحدهاي توليدي را استمهال كنند، اما باتوجه به 
شرايط اقتصادي كشور نياز است اين تسهيالت بعدا دو بار 
يا سه بار استمهال شود.از آنجا كه براي اينگونه حمايت ها 
موانع قانوني وجود دارد، بانك هايي كه در جهت حمايت 
از توليد تسهيالت معوق واحدهاي توليدي را استمهال 
كرده اند براي همه آنها پرونده هاي نظارتي تشكيل شده 
است.اگر قرار است از توليد حمايت كنيم بايد اين قوانين 
نيز اصالح شود تا دست بانك ها براي حمايت از توليد 
باز باشد.رييس شوراي هماهنگي بانك ها با بيان اينكه 
دريافت سود مركب با مصوبه مجلس در همه بانك ها 
ممنوع اعالم شده است، گفت: پيش از اين بسياري از 
بانك هاي دولتي سود مركب را اعمال نمي كردند، اما 
ممكن بود در برخي بانك هاي خصوصي اين اقدام انجام 
ش��ود كه با مصوبه مجلس اين مساله نيز ممنوع شده 
است.حسين زاده با بيان اينكه بانك ها واحدهاي توليدي 
فعال را تمليك نمي كنند، افزود: آن چيزي كه در فضاي 
مجازي و برخي رس��انه ها مبني بر تمليك واحدهاي 
توليدي فعال توس��ط بانك ها مطرح مي شود، درست 
نيست و واحدهايي كه تمليك شده اند عموما واحدهاي 
تعطيل بودند كه بانك در راستاي عمل به وظايف خود 
براي بازپس گيري بيت المال آنها را تمليك كرده است.

وي با بيان اينكه اغلب واحدهاي تمليكي پيش از آنكه به 
بانك واگذار شوند به داليل مختلفي نظير اختالف شركا، 
ناتواني در رقابت در بازار و... ورشكسته شده اند، گفت: در 
اين تمليك ها معموال فقط سوله هاي خالي به بانك واگذار 
شده است و آنچه در رسانه ها مطرح مي شود كه بانك ها 
باعث بيكاري كارگران اين واحدها ش��ده اند، درست 
نيست.حسين زاده با تاكيد بر اينكه كمتر از 10 درصد 
واحدهاي فعال به تمليك بانك ها درآمده اند، افزود: در 
اين نوع تمليك ها نيز اسما واحد به نام بانك شده، اما در 
تمليك صاحب كارخانه باقي مانده تا به فعاليت خود ادامه 
دهد و از محل درآمد آن واحد بدهي بانك پرداخت شود.

كاهش سهم پول نقد از مبادالت 
بعد از شيوع كرونا

موسس و مدير اجرايي بانك استارلينگ پيش بيني 
كرده كه همه گيري، گذر به جامعه اي كاماًل بدون 
پول طي دهه آينده را تس��ريع مي كن��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 شركت هاي نوپاي 
فن آور را پيش بيني مي كند. آن بودن، موسس و 
مدير اجرايي بانك استارلينگ، پيش بيني كرده كه 
اين همه گيري، گذر به جامعه اي كاماًل بدون پول 
طي دهه آينده را تسريع مي كند، اما اين فرصتي 
است كه فكر مي كند كارآفرينان بايد از آن استقبال 
كنند.وي افزود كه برخي از مشتريان استارلينگ 
در سن 90 سالگي هستند و خوشحال هستند كه 
از طريق نرم افزار تلفن هوش��مند خدمات بانكي 
انجام مي دهند. كاماًل 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. بانك هاي انگليس تقريبًا نيمي 
از ش��عب خود را بين س��ال هاي2019 و 2020 
تعطيل كردن��د و همه گيري كرونا روند نزولي آن 
را تسريع كرده است. سانتاندر اخيراً اعالم كرد كه 
يك پنجم شعب خود را در انگليس تعطيل مي كند 
و اداره پس��ت، مراكز بانكي مش��ترك را آزمايش 
مي كند تا دسترس��ي افراد به مش��اغل كوچك و 
پول نقد را حفظ كند.بودن افزود: اين همه گيري 
به اين معني اس��ت كه همه چيز ديجيتالي شده 
و سريع تر ديجيتالي مي ش��وند. وي گفت: برنامه 
واكسيناسيون و استفاده از فناوري رديابي تأكيد 
مي كند كه مردم براي اداره زندگي خود به فناوري 
و بنابراين به تلفن هاي هوشمند نياز دارند و ما بايد 
در نظر بگيريم كه اين يك سرويس ضروري بوده 
است. بانك استارلينگ اين هفته سرمايه گذاري50 
ميليون پوندي از گلدمن س��اكس را ضمانت كرد 
زيرا مي خواهد پيش از ليس��ت برنامه ريزي شده 
در بازار س��هام گس��ترش يابد. بودن گفت كه در 
روزهاي اوليه فعاليت بانك، او هر روز صبح با ارسال 
ده ها ايميل در مريلبون سعي در ترغيب مردم به 
عقايد خود داشت. وي گفت: از هر 10 ايميلي كه 
ارس��ال كردم، حدود پنج پاسخ و شايد دو جلسه 
 دريافت مي كنم. با اين حال، دو سال طول كشيد و 
پس انداز ش��خصي او بسيار بيش��تر از آن چيزي 
بود كه در ابتدا پيش بيني مي كرد قبل از اينكه از 
س��رمايه گذار 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 12 ماه گذشته، بانك استارلينگ بيش 
از 2 ميليارد پوند وام با حمايت دولت به 300 هزار 
مشتري مش��اغل كوچك خود داده است. بودن 
گفت: بسياري از اين فرصت اس��تفاده كرده و به 

فضاي ديجيتال روي آورده اند.

اعالم شرايط بازپرداخت تسهيالت 
كارت اعتباري سهام عدالت

تسهيالت كارت اعتباري سهام عدالت مي تواند 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 مي شود؛ به صورت اقساطي يايك باره به 

بانك بازگردانده خواهد شد.
در صورتي كه كل مبلغ تسهيالت تا 36 روز پس 
از دريافت آن به صورت يكجا بازگردانده ش��ود؛ 
تس��ويه به طور 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 36 ماهه و با 

نرخ 18 درصد خواهد بود.

گسترش ديپلماسي اقتصادي 
براي كنترل تورم و تقويت ريال

انور حبيب زاده 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 برنامه ريزي هاي صحيح داخلي مرتبط است.

وي درب��اره عوامل موث��ر بر مهار ت��ورم و تقويت 
ارزش ريال به ايِبنا گفت: ايجاد آرامش و آسايش 
براي بازار نياز به عوامل گوناگوني دارد كه يكي از 
آنها هماهنگي بيش��تر بين ادارات دولتي و ديگر 
دستگاه هاي فعال در اين زمينه است. موسسات 
بانكي و پولي از جمله مراكزي به حساب مي آيند 
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 مي رسد كه بر 
كسي پوشيده نيست، بنابراين براي عملياتي شدن 
اين مهم بهتر آن است تا ضمن برقراري ارتباطات 
موثر با س��رمايه گذاران، حماي��ت از فعاليت هاي 
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 
اندازه اي قابل اهميت اس��ت كه به هيچ وجه 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 
حرفه اي استفاده كرد تا راه منجر به بيراهه نشود.

ارزش و تعداد چك هاي برگشتي در اسفند افزايش يافت

روند كاهشي قيمت طال، سكه و ارز در بازار                           

افزايش اعتبار چك هاي عادي با سهم 56 درصدي در مبادالت

اعالم آمادگي صرافان براي به كارگيري رمزارزهاي داخلي در واردات
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

كانون صرافان قبل از تصويب ضوابط استفاده از رمزارزهاي 
داخل��ي ب��راي واردات كاال، آمادگ��ي خ��ود در خصوص 
بهره گيري از شبكه گسترده صرافان در استفاده از رمز ارزهاي 
داخلي جهت واردات كاال اعالم كرده بود. چندي پيش بانك 
مركزي ضوابط ناظر بر چگونگي استفاده از رمزارزهاي حاصل 
از استخراج داخلي توسط واحدهاي صنعتي داراي پروانه 
بهره برداري از وزارت صمت را تنها جهت انجام پرداخت هاي 
ارزي بابت واردات تصويب كرد.صرافي هاي مجاز و بانك ها 
مي توانند در چارچوب ضواب��ط پرداخت هاي ارزي بابت 
واردات از طريق رمزهاي اس��تخراج شده در داخل كشور 
را انجام دهند. كانون صرافان در اطالعيه اي اعالم كرد: در 
شرايط حساس كنوني و محدوديت هاي تحميل شده در نقل 
و انتقاالت بين المللي، تصميم مجموعه حاكميت و به تبع 
آن بانك مركزي در خصوص استفاده از پتانسيل رمزارزها 
در مراودات بين المللي، ابالغ آن - هرچند دير- نويدبخش 
تسهيل در مراودات مالي در آينده نه چندان دور خواهد بود.

كانون صرافان ضمن استقبال از اين تصميم اعالم مي كند كه 
با استفاده از شبكه گسترده صرافان مجاز و كارگزاران خود، 
آمادگي كامل دارد تا ضمن همكاري با تمام نهادهاي مرتبط 
در اين حوزه اع��م از وزارت صمت، بانك مركزي، فعالين 
حوزه اس��تخراج و خريد و فروش، اقدام به ارايه زيرساخت 
آماده )قسمت رمزارز( اپليكيشن كانون صرافان يا حمايت از 

زيرساخت هاي موجود كند.

   كاهش نرخ در بازار
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به كاهش قيمت ها 
در بازار طال و ارز گفت: با توجه به افت قيمت ارز، قيمت ها 
در بازار طال و سكه روند كاهشي داشت و قيمت ارز نيز افت 
كرد.محمد كشتي آراي افزود: . قيمت ارز كاهشي بود؛ هر 
دالر 23 هزار و 300 تومان و هر يورو28 هزار تومان فروخته 
شد. اونس جهاني طال به 1777 دالر رسيد و به اين ترتيب 
هر قطعه س��كه طرح جديد10 ميليون و 80 هزار تومان، 
سكه طرح قديم10 ميليون تومان، نيم سكه 5 ميليون و 
600 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 600 هزار تومان و 
سكه هاي گرمي نيز دو ميليون تومان فروخته شده است.هر 
گرم طالي18 عياريك ميليون و 3 هزار تومان و هر مثقال 

طال 4 ميليون و 345 هزار تومان فروخته شده است
در س��اعات عصر نيز قيمت دالر به 23 هزار و 950 تومان، 

قيمت يورو 28 ه��زار و 900 تومان و درهم امارات 6 هزار و 
610 تومان افزايش داشت. قيمت طالي18عيار هرگرم يك 
ميليون و 11 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد10ميليون و 100 هزار تومان و وقيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون تومان، نيم سكه بهار آزادي 
5 ميليون و 600هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و 600 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون تومان تعيين 
شده است و به فروش مي رسدو هر مثقال طال 4 ميليون و 
403 هزار تومان ارزش گذاري شده است.به دليل موج جديد 
كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران 
نيز به مدت 2 هفته تعطيل اعالم شده است؛ قيمت هاي درج 
ش��ده در اين خبر نيز با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي 
اتحاديه طال و جواهر است.نوسان قيمت در بازار ارز درحالي 
رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين 
سطح قيمتي شده است.به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار 
ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 
23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 23 هزار و 333 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 22 هزار و 871 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 27 هزار و 977 تومان و 
قيمت خريديورو نيز 27 هزار و 423 تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

     ارزش بازار ارزهاي ديجيتالي 
زير دو تريليون دالر آمد

براي نخس��تين بار در دو هفته اخير ارزش ب��ازار ارزهاي 
ديجيتالي زير دو تريليون دالر شد.به گزارش سي ان بي سي، 
با وجود اصالح عميق بازار ارزهاي ديجيتالي در چهارمين 
هفته ماه آوريل، دن مورهد- مدير شركت پنترا كپيتال- از 
ورود شركت هاي بزرگ به عرصه سرمايه گذاري در بازار و 

احتمال تصويب قوانين مبادالت رمزارزها به عنوان دو عاملي 
نام برده است كه مي توانند زمينه ساز رسيدن بيت كوين به 
قيمت200 هزار دالر تا سال 2022 شود. وي همچنين پيش 
بيني كرده است تا 2022 حدود يك ميليون كاربر جديد در 
جهان به بازار بيت كوين اضافه شود. بورس كانادا كه يكي از 
پيشتازترين بورس هاي جهان در عرصه ارزهاي ديجيتالي 
شناخته مي ش��ود با ورود يك صندوق بورسي مبتني بر 
 ETF رمزارز ديگر موافقت كرد. بدين ترتيب، اكنون چهار
كه مبتني بر ارزهاي ديجيتالي هس��تند در بورس تورنتو 
ليست ش��ده اند. اين صندوق بورسي بر پايه رمزارز اتريوم 
كه اكنون دومين رمزارز بزرگ دنيا محسوب مي شود، به 
فعاليت هاي سرمايه گذاري خواهد پرداخت. با ترديد نسبت 
به روند بلندمدت بيت كوين، شمار سرمايه گذاران عمده در 
اتريوم افزايش قابل توجهي داشته است تا جايي كه اكنون 
تعداد نهنگ هاي اتريوم كه 10 هزار عدد اتريوم يا بيشتر از اين 
رمزارز در اختيار دارند، به ركورد تاريخي تازه اي رسيده است. 
استفان ايزاك- مديرموسسه الوين كپيتال- گفت: پايان 
بيت كوين اجتناب ناپذير است. نگراني هاي محيط زيستي 
و قانون گذاري هاي دولتي سرنوشت حتمي بيت كوين را رقم 
مي زنند. نمي دانم چگونه و چه طور، اما پايان بيت كوين رقم 
خواهد خورد.مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر 1830 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين 
رقم نسبت به روز قبل 1.9 درصد كمتر شده است. در حال 
حاضر 52 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت 
كوين و 17 درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين12 سال 
پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 

ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

     پيش بيني نرخ ارز در نيمه نخست ۱۴۰۰
يك دكتراي اقتصاد گفت: در سال 97 تا 99 نرخ ارز مدام 
ش��وك هايي را تجربه  كرد و از 3500 به بيش از 30 هزار 
تومان رسيد؛ در سال 1400 به ويژه در نيمه اول مي توانيم 
اين انتظار را داشته باشيم كه نرخ ارز تغيير چنداني نكند 
و دچار شوك نشود.مهرداد رحماني در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: نرخ واقعي دالر از تالقي نيروهاي عرضه و تقاضا 
در بازار ارز ش��كل مي گيرد؛ لذا براي نرخ واقعي دالر بايد 
به نيروه��اي عرضه و تقاضا در بازار ارز رجوع كنيم. در هر 
اقتصادي مولفه هاي تشكيل دهنده سمت عرضه بازار ارز 
شامل صادرات، ورود سرمايه، ورود توريست، دريافت وام 

و كمك هاي بالعوض خارجي است همچنين مولفه هاي 
تشكيل دهنده تقاضاي ارز نيز شامل واردات، خروج سرمايه 
از اقتصاد، خروج توريست و گردشگر از كشور و پرداخت 
وام و اهداي كمك هاي بالعوض به ساير كشورها است.وي 
ادامه داد: با توجه به شيوع ويروس كرونا در سطح جهان، 
طي14 ماه اخير ورود گردشگران خارجي به كشور به شدت 
محدود ش��ده و مردم ايران نيز بس��يار كم به كشورهاي 
خارجي س��فر مي كنند و چش��م انداز يك سال پيش رو 
نيز همين گونه 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 مولفه هاي مهم 
و تأثيرگذار در تعيين نرخ از در كوتاه مدت مطرح هستند. 
البته دريافت و پرداخت وام و كمك هاي بالعوض همواره 
سهم كمتري را نسبت به ديگر مولفه ها دارند.اين دكتراي 
اقتصاد نفت با بيان اينكه مولفه صادرات خود به 2 بخش 
صادرات »نفتي« و »غيرنفتي« دس��ت بندي مي ش��ود، 
خاطرنشان كرد: صادرات نفتي شامل صادرات نفت خام و 
فرآورده هاي نفتي است. با توجه به اينكه در كشور ما نفت در 
تملك دولت است، لذا درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 
نفت به خزانه دولت واريز مي ش��ود.وي اف��زود: بنابراين 
دولت به عنوان يكي از عرضه كنندگان عمده ارز در كشور 
محسوب مي شود، به عبارت ديگر بايد بگوييم كه عمده 
عرضه كننده ارز در كشور ما دولت است كه مي تواند بخش 
زيادي از ارزي را كه از طريق صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي به دست مي آورد، به واسطه بانك مركزي و از مسير 
بانك هاي عامل و صرافي ها در بازار ارز به فروش برساند و 
در واقع بانك مركزي از اين طريق مي تواند بر نرخ ارز تأثير 
بگذارد.وي عنوان كرد: از طرفي، تمام صادرات غيرنفتي 
توسط بخش خصوصي انجام نمي شود؛ بلكه بخشي از آن 
توسط بنگاه هايي انجام مي شود كه مالكيت دولتي دارند. 
پس ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توس��ط بنگاه هايي 
كه مالكيت دولت��ي دارند وارد خزانه دولت ش��ده و جزو 
درآمدهاي ارزي دولت محسوب مي شود، بنابراين بخشي 
از صادرات غيرنفتي كه توس��ط بنگاه ها و ش��ركت هاي 
خصوصي انجام مي شود، در كل درآمد ارزي عايد شده براي 
كشور، به نسبت سهم كمتري دارد.رحماني بيان كرد: از 
سال 97 تاكنون اقتصاد ايران از سوي دولت امريكا تحت 
تحريم هاي شديد اقتصادي قرار گرفته و در سه سال اخير 

همواره بر شدت اين تحريم ها اضافه شده است.



گروه بازارسرمايه|
معامالت دومين روز از اولين هفته ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ با 
تداوم افت قيمت ها در بورس و فرابورس آغاز شد. در اين روز 
تداوم بازي تكراري عرضه و تقاضا به نفع كاهش قيمت ها 
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 
برآيند معامالت در روز يكشنبه به بازگشت دوباره شاخص 
ياد شده به كانال يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحدي پس از ۲۸ 
روز كاري منتهي شود. با ورود شاخص در اين روز به كانال 
يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحدي اين چهارمين باري است 
كه در ۴ ماه گذشته شاخص وارد اين كانال مي شود. زماني 
كه دامنه نوسان متقارن بود اين سطح در حالي تست مي شد 
كه انتظار مي رفت تا وزن كشي عرضه و تقاضا در بازار سرمايه 
نهايتا نماگر ياد ش��ده را به سطوح پايين تري سوق دهد. 
مارپيچ كاهش ارزش معامالت در آن زمان ادامه يافت تا در 
نهايتيك هفته پس از به رياست رسيدن محمدعلي دهقان 
دهنوي، دامنه نوسان نامتقارن به كار گرفته شد تا مرهمي 
باشد براي ركود بازارس��هام. البته وعده تزريق نقدينگي 

به بازارسرمايه نيز تاثير عمده اي در وضعيت بازار داشت.
دامنه نوسان و عدم تزريق نقدينگي باعث شد كه سهامداران 
نسبت به بورس بي اعتماد شوند و از ميزان معامالت خود كم 
كنند البته باتوجه به خروج نقدينگي عمده از بازار درحال 

حاضر تاالرشيشه اي با كمبود نقدينگي روبه رو است.
تقربيا از روز ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز بازارسرمايه 
روي خوش به خود نديده و تنها در اين چندماه سه پتانسيل 
رشد را پشت سر گذاش��ت كه باتوجه به عوامل مختلف 
رشدي در بازار صورت نگرفت و تنها شاهد ريزش هاي عميق 
و ادامه دار هس��تيم.  اين روزها ديگر اغلب كارشناس هاي 
بازارس��رمايه معتقدند ديگر عاملي براي رشد بازار وجود 
ندارد و بايد شاهد همين روند در بازار باشيم، عده اي ديگر 
از كارشناس��ان نيز معتقدند روند نزولي بازار تحت تاثير 
رفتارهاي هيجاني است. وعده هايي كه در بازار عملي نشده 
اعتماد را از بازار دور كرده است. براي مثال هنوز هم ريالي از 
صندوق توسعه مالي به بورس نرسيده و هنوز وعده تزريق 
پول ادامه دارد، ديگر س��رمايه گذاران 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 
كه اين عدم تزريق موجبات بي اعتمادي را در بازارسرمايه و 
ميان سهامداران فراهم ساخت. درحال بازارسرمايه كمبود 
نقدينگي يكي از مشكالت اساسي بورس محسوب مي شود 
و برخي از فعالين بازار بر اين باروند كه نقدينگي بازارسهام 
توس��ط عده اي به غارت رفته و اكنون بازار نيازمند توجه 
به بيش از پيش اس��ت. با وعده و قول هيچ بازاري ترميم 
نمي شود و هيچ مردمي نسبت به وضعيت اقتصادي كشور 
اميدوار نمي ش��وند، اين روزها نااميدي و ركود نسبي در 
اقتصاد كشور رخنه كرده و ركود در تاالر شيشه اي بيش 
از پيش است و سرمايه گذاران بورسي سعي دارند سرمايه 
خود از اين بازار خارج كنند. بسياري از مسووالن از و اعضاي 
شوراي عالي بورس طي روزهاي اخير خبر از تزريق نشدن 

منابع صندوق توسعه ملي دادند و تمامي اين مسووالن براين 
نظر  بودند، عدم تزريق منابع به صندوق مي تواند بي اعتمادي 
بيش از گذشته در بازار تزريق كند و اين روند نتيجه اي جز 
بي اعتمادي خروج سهامداران از بورس، اعتراضات تجمعي 

و امثال اين موارد ندارد.

    ريالي از صندوق توسعه ملي
به بازار سرمايه نرسيد

محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي عالي بورس با تاكيد بر 
اينكه در بورس سرمايه عظيمي وجود دارد كه اين سرمايه 
سهامداران حقيقي هستند، گفت: متاسفانه سهامداران 
حقيقي اعتماد خود به بازار س��رمايه را از دست داده اند و 
تالش قواي سه گانه بايد بر اين باشد كه اين اعتماد به بازار 
برگردد و هركس در چارچوب اختيارات و وظايف خود بايد 
تالش كند تا اعتماد از دست رفته احيا شود. عليزاده با بيان 
اينكه از يكي از مهم ترين پيشنهادها براي برگشت اعتماد 
به بازار و بهبود شرايط، تزريق نقدينگي است، تصريح كرد: 
يكي از قوانيني كه از سال هاي گذشته بايد در بازار به اجرا 
مي رسيد، اما تاكنون اتفاق نيفتاده است تزريق يك درصد 
از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه است.

وي تاكيد كرد: سال گذشته عليرغم ريزش هاي پي در پي 
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 

عالي بورس با تاكيد بر اينكه تاكنون ريالي از صندوق توسعه 
ملي به صندوق تثبيت واريز نشده است، ادامه داد: صندوق 
توسعه ملي به صورت هيات امنايي اداره مي شود. هرچند 
كه توافقاتي براي واريز ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اين صندوق 
به صندوق تثبيت انجام شد، اما به اجرا نرسيد و شروطي را 
براي تخصيص اين منابع در نظر گرفتند كه براي سازمان 

بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود.
عليزاده درباره اينكه طبق قانون از صندوق توسعه ملي چه 
منابعي بايد به بازار سرمايه تخصيص پيدا كند، اظهار داشت: 
از زمان وضع قان��ون تا به امروز بايد حدود ۱۰ الي ۱۵هزار 
ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به بازار تخصيص پيدا 
مي كرد، اما اين رقم واريز نشده است. البته بازار سرمايه در 
شرايط حال حاضر براي بهبود و ثبات نياز به اعداد بيشتري 
از اي��ن مبال��غ دارد. وي ادامه داد: بخش��ي از اين منابع را 
مي توان از صندوق توسعه ملي تامين كرد. بخشي ديگر را از 
سهامداران حقوقي تامين شود. در يك سال گذشته سرمايه 
از سهامداران حقيقي به سهامداران حقوقي انتقال پيدا كرده 
و چند شركت حقوقي بزرگ و بانك ها درآمد بسيار بااليي 
از بازار سرمايه كسب كردند. اين شركت ها امروز بايد وارد 
شوند و وضعيت بازار را بهبود بخشند و يكي از موضوعاتي 
كه در جلسه س��ران قوا مورد بررسي قرار مي گيرد، بحث 

ورود شركت هاي حقوقي است تا شرايط بازار بهبود يابد.
عضو ناظر ش��وراي عالي ب��ورس تاكيد كرد: در ش��وراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا يكي از مهم ترين اقدامات 
و موضوعاتي كه مورد بررس��ي قرار مي گيرد اين است كه 

يك خط اعتباري از سوي بانك مركزي براي شركت هاي 
سرمايه گذاري، هلدينگ ها و شركت هاي وابسته به بانك ها 
ايجاد ش��ود تا بتوان از طريق اين شركت ها وضعيت بازار 
سرمايه را بهبود بخشيد و اين شركت ها بايد براي بهبود 
شرايط مشاركت داشته باشند. عليزاده با بيان اينكه يكي 
ديگر از مشكالت بزرگ بازار سرمايه قيمت هاي دستوري 
است، گفت: در بازار سرمايه نبايد قيمت دستوري داشته 
باشيم و قيمت دستوري س��م مهلك براي بازار است و به 
صورت ۱۰۰درصد بايد حذف شود. وي ادامه داد: عليرغم 
اينكه ماده ۲۸ قانون بازار به صراحت مي گويد بورس بايد 
مستثني از قيمت گذاري دستوري باشد و كاالي عرضه شده 
در بورس نبايد شامل قيمت دستوري شود، اما مي بينيم 
كه اين قانون در بازار اجرا نمي شود. عضو ناظر شوراي عالي 
بورس تاكيد كرد: موضوع مهم ديگر موثر در وضعيت بازار 
سرمايه بحث سود سپرده هاي بانكي است. در اين شرايط اگر 
سود سپرده بانكي افزايش يابد، ممكن است سرمايه گذاران 
تحريك به انتقال پول خود از بورس به بانك ها شوند. عليزاده 
افزود: معتقدم افزايش سود سپرده اصال به صالح نيست و 
سود سپرده بايد ۲ الي ۳ درصد كاهش يابد و بانك مركزي 
بايد با بانك هايي كه تخلف مي كنند و سود ۲۲ درصدي به 
مشتريان خود پرداخت مي كنند، برخورد كند. وي گفت: 
يكي ديگر از موضوعات اين است كه دولت بايد تخصيص 
خوراك برخي از شركت ها مانند پااليشي را افزايش دهد. 
چرا كه شركت هاي پااليشي از شركت هاي پايه هستند و 

اگر مثبت شوند در ساير شركت ها اثر مي گذارند.
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گزارش پيش بيني سود شركت ها 
و سازو كار جديد انتشار

محسن انصاري مهياري، سرپرست مديريت نظارت بر 
ناشران سازمان بورس و اوراق بهادارمهم ترين وظيفه 
مديريت نظارت بر ناشران را نظارت بر افشاي اطالعاتي 
كه از سوي ش��ركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه 
منتشر مي شود، دانست و افزود: شركت هاي پذيرفته 
شده در بازار س��رمايه موظف هستند اطالعات ميان 
دوره اي و ساالنه خود را براي اطالع سهامداران منتشر 
كنند. در اين راستا با توجه به قانون بازار اوراق بهادار، 
وظيفه سازمان بورس صحت سنجي اين اطالعات است 
كه در اين ميان از عمده ترين وظيفه مديريت نظارت بر 

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 پيش بيني س��ود شركتها به سازمان بورس 
اوراق بهادار ارسال مي شد و كارشناسان واحد مديريت 
نظارات بر ناشران، پس از بررسي اطالعات مزبور، اين 
گزارش ها را با انتش��ار بر سامانه كدال به اطالع عموم 
سهامداران مي رس��اندند. انصاري در ادامه به بررسي 
علل حذف پيش بيني عملكرد در سال ۱۳۹۶ اشاره كرد 
و افزود: در راستاي اخد چنين تصميمي مي توان موارد 
مهمي را برشمرد؛ يكي از اين موارد كاهش نقدينگي و 
افت نقدشوندگي بود كه دليل اصلي چنين رخدادي 
نيز در توقف ه��اي طوالني مدت نمادها ب��راي ارايه 
پيشبيني ها 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 
مفروضات اين پيش بيني ها در گزارش هاي پيش بيني، 
تجربيات بين المللي و عدم ال��زام به ارايه پيش بيني 
عملكرد از سوي بسياري از كشورها، بي توجهي غالب 
سرمايه گذاران به تحليل هاي ارايه شده توسط ساير 
نهادهاي مالي و توجه صرف به پيش بيني ارايه شده از 
سوي ناشر و همچنين ديد محتاطانه اي كه بسياري از 
ناشران به پيش بيني سود خود داشتند از جمله مواري 
بود كه نهاد ناظر سازمان بورس را به حذف اجبار براي 

انتشار اين پيش بيني ها كرد.
انصاري مهياري ادامه داد: تجربه س��ه س��اله انتشار 
گزارش تفسيري به جاي گزارش پيش بيني، برخي 
آسيب هاي 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��ال هاي اخير عنوان كرد و افزود: هم اكنون تعداد 
ناشران به بيش از ۷۰۰ شركت رسيده است. از سوي 
ديگر شاهد رشد حجم و تعداد معامالت در اين سال ها 
بوده ايم. همچنين در سال ۱۳۹۹ بيش از ۶ ميليون و 
۲۰۰ هزار سهامدار جديد به بازار سرمايه وارد شده اند. 
در اين موقعيت ارايه اطالعات پيش بيني، بيش از پيش 
احساس ش��د. انصاري مهياري در ادامه تاكيد كرد: با 
توجه به اينكه ارايه اطالعات گزارش تفسيري مديريت 
از قابليت اتكاي بااليي برخوردار است و در همين راستا 
ارايه گزارش اطالعات پيش بيني سود هر سهم ارزش 
پيش بيني كنندگي باالي��ي دارد، بنابراين در رويكرد 
جديد همزمان انتشار گزارش تفسيري مديريت همراه 
با گزارش اطالعات پيش بيني 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 پيش بيني سود 
شركت ها اش��اره كرد و گفت: در ماه هاي پاياني سال 
۱۳۹۹ بيش از ۱۰۰ شركت فعال در بازار سرمايه، اقدام 
به ارايه پيش بيني 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��ركت هاي مش��اور س��رمايه گذاري و 
ارزش گذاري، مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري 
تاكيد دارد. وييكي ديگر از تصميمات مهم سازمان را 
انجام به مرور زمان رتبه بندي كيفيت افشاي اطالعات 
توسط ناش��ران دانست و گفت: امتياز كيفيت افشاي 
اطالعات ناشران در خصوص صدور مجوزهاي مربوطه 
و تعداد شركت هاي 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 هيات مديره 
كه در گزارش عملكرد تاثيرگذار اس��ت؛ مانند اينكه 
محصول صادراتي داشته باشند و قيمت هاي جهاني 
در آنها تاثيرگذار باش��ند. انصاري مهي��اري در ادامه 
افزود: در رويكرد جديد چنين ش��ركت هايي را ملزم 
به اراي��ه گزارش بر پاي��ه چندين س��ناريو كرده ايم. 
همچنين در نظر داريم كه واحدي در ارتباط با صنايع 
در سازمان بورس ايجاد كنيم؛ سازمان بورس به عنوان 
نهاد سياست گذار در بازار س��رمايه در تعامل با ساير 
دستگاه هاي اجرايي كشور قرار گرفته تا ضمن ارتباط با 
اين نهادها، مشكالت موجود را شناسايي و اقدامات الزم 
را انجام دهد. در مجموع سازمان بورس اميدوار است 
كه با رويكرد جديد، سرمايه گذاران 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 پيش بيني 
سود از سود محقق ش��ده، چيست؟ گفت: از آنجا كه 
چندين سناريو براي پيش بيني سودها در نظر گرفته 
شده، ديگر انحراف سود محقق شده از پيش بيني سود، 
كمتر رخ مي دهد. 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 تصميم گيري بسياري از س��هامداران است، 
بايد دقت بااليي براي صحت و درس��تي آن از س��وي 

ناشر انجام شود.

امكان عرضه امالك
اشخاص حقيقي در بورس كاال

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��الك 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 
بورس كاال درخصوص مزاياي عرضه امالك اشخاص 
حقيقي در بورس كاال گفت: از آنجا كه معامالت در 
بورس كاال در قالب حراج انجام مي شود از اين رو از 
جمله مزيت عرضه امالك در وهله اول اين است كه 
مناسب ترين شيوه براي كشف قيمت رقم مي خورد، 
از سوي ديگر دسترسي مطلوبي به اطالعات امالك 
عرضه شده در بورس كاال در سطح ملي وجود دارد و 
خريداران در صورت تمايل مي توانند پيشنهاد خريد 

خود را ارسال كنند.
وي تصريح كرد: بنابراين مهم ترين مزيت هاي عرضه 
امالك در بورس كاال را مي توان كشف قيمت مناسب 
براي طرفين معامله و بازاريابي مطلوب به واسطه 
اطالع رساني گس��ترده از طريق كانال هاي رسمي 
بورس به فعاالن بازار امالك عنوان كرد. ناصرپور در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود به امكان حضور 
انبوه س��ازان براي عرضه امالك در بورس كاال نيز 
اشاره كرد و گفت: انبوه سازان 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 انبوه سازان 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 قابليت هاي 
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 مي تواند بسيار 
كارآمد باش��د و از ديگر س��و اوراق سلف مسكن و 
صندوق هاي امالك و مستغالت و زمين و ساختمان 
از ديگر ابزارهايي هستند كه مي تواند به توسعه بخش 
مسكن كمك كنند. در خرداد ماه سال گذشته حامد 
سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال اعالم كرد: در پي 
مذاكراتي كه با وزارت راه و شهرسازي انجام شده، 
طرح هايي همچون فروش امالك و مستغالت، بازار 
تهاتري مصالح و امالك، طرح فروش متري مسكن و 
همچنين راه اندازي صندوق هاي امالك و مستغالت 
در بازار سرمايه در حال پيگري است كه هم اكنون 
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��رمايه گذاري ش��ركت 
س��رمايه گذاري كاريزمادرگفت وگو 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��ركت هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ ها اجازه 
داده شده اس��ت تا به انتشار اوراق با نرخ ۱۸ درصد 
پرداخته و از اين مح��ل تامين نقدينگي كرده و به 

خريد سهام بپردازند.
امين دامچه اف��زود: در اين خصوص، عدد ۲۴ هزار 
ميليارد تومان براي تزريق مطرح شده است، هرچند 
كه برآوردها بس��يار فراتر از اين رقم اس��ت. تزريق 
نقدينگي به حركت بازار منجر مي شود و نمي توان 
به راحتي از اين طرح گذشت، ولي نكته اينجاست كه 
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 مي خورد. 
وي از نظر بنيادي بس��ياري از سهم ها 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 مي رسد كنترل 
نقدينگي و تورم ۲۲ درصدي عاملي براي اين نرخ 
است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در نيمه اول 
۱۳۹۸ و نيمه دوم ۱۳۹۹، حجم 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 هلدينگ ها، 
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��نيده ها قرار 
اس��ت صندوق هاي با درآمد ثابت بخش بزرگي از 
اي��ن اوراق را خريداري كنند و از اين طريق پول به 
دس��ت هلدينگ ها براي سرمايه گذاري برسد. اگر 
هلدينگ ها و شركت هاي س��رمايه گذاري به اين 

سمت پيش روند، برايشان مطلوبيت دارد.

يأسي كه بر روي سرمايه گذاران بورسي غلبه كرده

وعده هاي  مسووالن  عملي  نشد

حمايت از بورس سياست هميشگي دولت است!
دويست و بيستمين جلس��ه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت روز كذش��ته به رياس��ت رييس جمه��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 

تصميم گيري 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 تحريم ها و محدوديت هاي خارجي و داخلي، 
محاسبات سرمايه گذاران در بازار بورس را تحت تاثير قرار 
مي دهد و آنها را به تقاضاي بيشتر در بازار و سرمايه گذاري 
در واحدهاي توليدي كش��ور تش��ويق مي كن��د، ايجاد 
نگراني نس��بت به دسترس��ي به بازارها و توان صادراتي 
بنگاه هاي اقتصادي نيز اثر منفي بر بازار تحميل مي كند. 

رييس جمه��ور با تاكيد بر حماي��ت همه جانبه دولت از 
بازار سرمايه به عنوان يك سياست اصولي و هميشگي، 
اف��زود: بايد همراه با آموزش ها و ايج��اد تمهيدات الزم، 
زمينه هاي حضور همراه با اعتماد مردم در بازار سرمايه 
فراهم باش��د.  روحاني ب��ا بيان لزوم تالش ه��اي موثر و 
مداوم با اس��تفاده از ابزارهاي الزم براي ممانعت از ركود 
بازار بورس، اظهارداش��ت: سيستم بانكي در اين شرايط 
مي تواند به كمك بازار بورس بيايد و با ايجاد امكان الزم 
براي اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران بورسي، رونق را به 

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 مي تواند 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 ادامه دار شاخص كل بورس
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني يكشنبه، 
۵ ارديبهشت ماه۱۱  هزار و ۵۲۰ واحد افت داشت كه 
در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۱۸۷ هزار 
واحد رسيد. برپايه معامالت امروز بيش از سه ميليارد 
و ۲۰۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۰ هزار و ۴۹۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۹۴۳ واحد كاهش به ۴۲۸ هزار 
و ۱۲۹ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۶۱۵ واحد 
افت به ۲۷۸ هزار و ۶۹۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول 
۹ هزار و ۶۰۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۹ هزار و ۲۴۴ 
واحد كاهش داشتند. حقوقي ها در دومين روز كاري 
هفته حدود ۵۱۰ميليارد 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 »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»فلزات اساسي« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد 
در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »بيمه و صندوق 
بازنشستگي« و »استخراج نفت، گاز و خدمات جانبي« 
به نفع حقيقي ها تمام ش��د. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت سرمايه گذاري صدر تامين »تاصيكو« 
با ۱۴۷ واحد، فروش��گاه هاي زنجيره اي افق كوروش 
»افق« با ۱۲۶ واحد، بانك كارآفرين »وكار« با ۹۸ واحد، 
ملي كش��ت و صنعت و دامپروري پارس »زپارس« با 
۲۴ واحد، صنايع س��يمان دشتس��تان »سدش��ت« 
ب��ا ۱۸ واحد، ن��ورد آلومينيوم »فنوال« ب��ا ۱۸ واحد، 
شركت سرمايه گذاري س��اختمان ايران »وساخت« 
با ۱۶ واحد، بانك پاس��ارگاد »وپاس��ار« با ۱۶ واحد و 

پديده ش��يمي قرن »قرن« با ۱۱ واحد تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند. در مقابل ملي صنايع مس ايران 
»فملي« با يك هزار و ۵۰۲ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
»فوالد« با يك هزار و ۲۵۵ واحد، صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس »فارس« با يك هزار و ۱۴۹ واحد، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي »شستا« با يك هزار و 
۱۰۱ واحد، معدني و صنعتي چادرملو »كچاد« با۷۹۱ 
واحد، شركت س��رمايه گذاري غدير »وغدير« با ۵۲۲ 
واحد، نفت و گاز پتروش��يمي تامين »تاپيكو« با ۴۸۹ 
واحد، فوالد خوزستان »فخوز«با ۴۸۸ واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر »كگل« با ۳۷۵ واحد و پتروشيي نوري 
»نوري« با ۳۵۸ واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس 
داشتند.  همچنين نماد گروه دارويي بركت »بركت«، 
ملي صنايع مس ايران »فملي«، سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي »شس��تا«، فوالد مباركه اصفهان »فوالد«، 
بانك تجارت »وتجارت«، بانك ملت »وبملت« و فرآوري 
معدني اپال كان��ي پارس »اپال« در گ��روه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه بانك ها هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۶۴۲ ميليون و ۲۴۲ ميليون برگه سهم به ارزش 

دو هزار و ۳۹۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در روز مذكور ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از ۹۰ واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۵۹۶ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار ۳۷۹ ميليون و ۹۸۶ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۲ هزار و ۹۱۷ ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز يكش��نبه تنها نماد توليد ني��روي برق دماوند 
»دماوند« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشت و در مقابل 

پليمر آريا ساسول »آريا«م، پتروشيمي مارون »مارون«، 
پتروشيمي تندگويان »ش��گويا«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي »سمگا«، ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تامين »صبا«، پتروش��يمي زاگرس »زاگرس«، سنگ 
آهن گهرزمين »كگهر«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان 
»ومهان«، س��هامي ذوب آهن اصفهان »ذوب«، شركت 
آهن و فوالد ارفع »ارفع« و فوالد هرمزگان جنوب »هرمز« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز گذشته بازارسرمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۱.۵درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب ب��ه ۱۰ ميليون و ۸۴۱هزار تومان و ۲۰ 
ميليون و ۴۲۳هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 

عدالت به ۶ ميليون و ۵۰۴هزار تومان رسيده است.

    بسته شدن يك ايستگاه كارگزاري
و ۲۶مورد دسترسي سهامداران برخط

مديريت نظارت بر بازار ش��ركت ب��ورس تهران با صدور 
اطالعي��ه اي اعالم كرد: به منظور ارتقاي س��المت بازار 
س��رمايه و در راستاي صيانت از حقوق س��هامداران و با 
توجه به ماده ۷ دس��تورالعمل انضباط��ي كارگزاران و 
ماده ۱۲ دستورالعمل اجرايي معامالت برخط، مديريت 
نظارت بازار با توجه به تأثير قابل مالحظه برخي اقدامات 
معامله گران بر روند معامالت اقدام به مسدود كردن يك 
ايستگاه معامالتي و ۲۶مورد دسترسي برخط سهامداران 
از ۲۸فروردين تا يكم ارديبهشت ماه كرده است. شايان 
ذكر است مصداق بندهاي ماده ۷ دستورالعمل انضباطي 
كارگزاران، مواردي از جمله ورود سفارش خريديا فروش 
و اقدام معامله در سمت ديگر، حذف نامتعارف سفارش، 
سفارش هاي 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.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه از روز ش��نبه 4 ارديبهشت، فرمانده قرارگاه 
عملياتي مبارزه با كرونا در نامه اي به وزير راه و شهرسازي، با 
توجه به شيوع ويروس كروناي جهش يافته هندي، هرگونه 
تردد مستقيم يا غير مستقيم مسافر و كاال با اين كشور را تا 
اطالع ثانوي ممنوع اعالم كرد، اما همچنان مرزهاي شرقي 
با كشور پاكستان )به طور غيرمستقيم با هند( فعال هستند 
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 ابالغيه اي در رابطه با ممنوعيت تردد مسافر 
و كاال از هند و همچنين مرز پاكستان به گمرك ايران اعالم 
نشده است.  سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران 
در گفت وگو 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 ابالغيه اي در 
رابطه با اين ممنوعيت دريافت نكرده ايم و شرايط به روال 
گذش��ته ادامه دارد. با وجود اين، سيدحسين حسيني، 
مع��اون دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: ورود و خروج مسافر 
بين ايران و پاكس��تان از طريق مرزهاي مشترك شامل 
ميرجاوه و بخش��ي از ريمدان انجام مي ش��ود ام��ا از روز 
يكشنبه اعالم كرديم تردد مسافري ممنوع شود. حسيني 
در گفت وگو 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 هند  اظهار 
كرد: اين بخشنامه هنوز كتبًا به سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي ابالغ نشده است، مقرر شد وزارت بهداشت و 
همكاران سازمان راهداري پيگيري كنند كه اين بخشنامه 
وزارت كشور، رسمًا به س��ازمان راهداري ابالغ شود . وي 
ادامه داد: در حال حاضر ناوگان بار پاكستاني به هيچ عنوان 
به كشور ما وارد نمي شود و ما ورود بار از سمت پاكستان به 
سمت ايران نداريم. مرزهاي تازه تأسيس ريمدان و پيشين 
كه اخيراً به بهره برداري رس��يد و عماًل از مرزهاي تيس و 
ريمدان ترددهاي تجاري نداريم و فقط بازارچه هاي 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 مي رود كه بازارچه هم در اختيار وزارت كشور است.

    تست كرونا از كاميون داران ايراني 
وي اف��زود: تنها مرزي كه بخش تجاري آن با پاكس��تان 
فعال است، مرز ميرجاوه است كه همان گونه كه گفته شد 
از ابتداي شيوع كرونا كاميون هاي پاكستاني از پاكستان 
وارد ايران نمي شوند و فقط كاميون هاي ايراني به سمت 
پاكستان مي روند كه اين هم بدين گونه است كه حداكثر 
تا گمرك شهر تفتان در 10 كيلومتري مرز مي روند يا پشت 
ديوار مرز بار تخليه شده و كاميون ها برمي گردند.كاميون ها 
زماني كه برمي گردند پيش از ورود به مرز توسط بهداشت 

مرزي غربالگري مي شوند، همكاران وزارت بهداشت آنجا 
استقرار دارند  و از  راننده ها تست كرونا انجام مي شود .

    جزييات ممنوعيت تردد مسافران هندي 
از سوي ديگر، جواد هدايتي، مديركل ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از ابالغ 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا درباره اعمال فوري ممنوعيت 
تردد مسافران هندي و تشديد نظارت ها در مرزهاي شرقي 
كشور خبر داد. به گزارش ايسنا، هدايتي در اين باره اظهار 
كرد: گرچه با كشور هندوستان مرز زميني مشترك نداريم 
اما س��تاد ملي مقابله با كرونا مصوبه اي در خصوص توقف 
كامل و فوري هرگونه نقل و انتقال مسافر به صورت مستقيم 
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 كرده اند نمي توانند از مرزهاي شرقي كشور 
به ايران وارد شوند. وي افزود: بخش ديگر اين مصوبه درباره 
تشديد كنترل هاي بهداشتي در مرزهاي شرقي كشور و 
كمك به متوليان آن است كه س��ازمان راهداري و حمل 
ونقل جاده اي 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 ابالغيه ها 
را در حد مقدورات در اختيارشان خواهد گذاشت. هدايتي 
گفت: درباره تردد كاالهاي تجاري نيز همواره در طول شيوع 
ويروس كرونا پروتكل هاي خاصي در اين زمينه وجود داشته 
است و بر اين اس��اس تخليه و بارگيري در محدوده مرزي 
اعمال خواهد ش��د بدين صورت كه رانندگان دو كشور در 

عمق قلمرو كشور مقابل تردد نخواهند داشت.

    تعليق پروازهاي ايران با هند و پاكستان 
محمد حسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي گفت: 
هيچ پ��روازي بين ايران با هند و پاكس��تان از مبدا فرودگاه 
امام خميني انجام نمي شود و بليت فروشي بين ايران و اين 
دوكش��ور تنها به صورت رزرو از سوي آژانس هاي مسافري 
است. ذيبخش در گفت وگو با ايرنا درباره ادامه بليت فروشي 
به مقصد هند و پاكستان، گفت: هيچ پروازي از مبدا پاكستان 

و هند به ايران انجام نمي شود.همينطور هيچ پروازي از مبدا 
فرودگاه امام خميني به اين دوكشور انجام نمي شود. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي گفت: آژانس هاي هواپيمايي نيز درحال 
حاضر بليت براي روزهاي منع پروازي نمي فروشند و بليت به 
شكل رزروي به فروش مي رود. براساس اين گزارش، ديروز در 
فضاي مجازي عنوان شد كه پرواز به هند همچنان برقرار است 
و بررسي ها نشان مي دهد در روزهايي كه هند با فاجعه شيوع 
كرونا مواجه است، هنوز فروش بليت پرواز به مقصد دهلي ادامه 
دارد.  اين در حالي است كه ستادملي مبارزه با كرونا روز شنبه 
اعالم كرد »همه پروازهاي هند و پاكستان تا اطالع بعدي و 

انتقال مسافر از راه دريا هم ممنوع است.«

    بازگشت »پرسپوليس« با پرواز اختصاصي 
سخنگوي سازمان هواپيمايي همچنين گفت: آخرين پرواز از 
هند به ايران بامداد روز شنبه براي بازگرداندن ايراني ها به كشور 
بود كه تمام مسافران اين پرواز تست منفي از مبدا و مقصد 
داشتند. ذيبخش در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين پرواز هند 
به ايران اظهار كرد: شركت هواپيمايي ايران اير در هفته دو پرواز 
تهران- بمبئي انجام مي داد كه از شروع ماه مبارك رمضان اين 
پروازها برقرار نشده است و اخيرا هم هر دو هفته يك بار پرواز 
تهران- بمبئي انجام مي شد. وي ادامه داد: همچنين شركت 
هواپيمايي ماهان در هفته 4 پرواز تهران- دهلي داشت كه 
اين 4 پرواز فقط روزهاي جمعه برقرار بودند. ذيبخش درباره 
برگشت اعضاي تيم فوتبال پرسپوليس از هند به كشور بيان 
داشت: تيم پرسپوليس با پرواز اختصاصي هواپيماي وارش به 

كشور برمي گردند.

    وضعيت پروازهاي هند با ساير كشورها؟
بحران كرونا در هند باعث شده است كه كشورهاي بيشتري 
پرواز به يا از اين كشور را ممنوع اعالم كنند. كشوري كه گمان 
مي رفت به ايمني گله اي 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، 
كه به شدت واگيردار است، سبب شده كشورهاي مختلفي در 
جهان پرواز از يا به اين كشور را ممنوع اعالم كنند. به گزارش 

ايسنا، سايت »سيمپل فاليينگ« در اين رابطه نوشت: فهرست 
كشورهايي كه پروازهاي هند را ممنوع يا محدود مي كنند 
هر روز در حال افزايش است. در ادامه با برخي از كشورهايي 
كه پروازهاي هند خود را كاهش داده يا تعليق كرده اند، آشنا 
مي شويد. آنطور كه گاردين گزارش داده است، دولت استراليا 
پروازهاي هند به اين كشور را ۳0 درصد كاهش خواهد داد. 
بررسي ها نشان مي دهد كه 40 درصد از كساني كه پس از ورود 
به استراليا به دليل ابتال به كرونا قرنطينه شده اند، مسافراني 
از هند بوده اند. در تاري��خ ۲۲ آوريل، دولت فدرال كانادا يك 
ممنوعيت ۳0 روزه 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 مي شوند، 
يك قرنطينه 10 روزه در نظر گرفته است. در تاريخ 1۹ آوريل، 
دولت هنگ كنگ پروازهاي هند، پاكستان و فيليپين را براي 
يك ب��ازه 14 روزه ممنوع اعالم كرد. دول��ت اندونزي براي 
خارجياني كه در 14 روز اخير به هند س��فر كرده اند، ويزاي 
ورود به كشور صادر نمي كند. زالندنواز روز ۲۸ آوريل، ساكنان 
كشورهاي مختلفي از جمله هند از ورود به زالندنو منع شده اند. 
هرچند ش��هروندان اين كشور كه به هند س��فر داشته اند، 
همچنان مي توانند به اين كش��ور وارد شوند. سنگاپور ورود 
تمام شهروندان غير مقيم را كه به هند سفر كرده اند، از تاريخ 
۲۳ آوريل ممنوع اعالم كرد. امارات متحده عربي تمام پروازها 
از يا به هند را به مدت 10 روز از تاريخ ۲۵ آوريل ممنوع اعالم 
كرد. هند از تاريخ ۲۳ آوريل به فهرست قرمز بريتانيا وارد شده 
است. تنها شهروندان بريتانيا يا ايرلندي يا كساني كه حق اقامت 
در اين كشورها را دارند، مي توانند وارد اين كشور شوند. با اين 
حال كساني كه 10 روز پيش از سفر در هند بوده اند، از ورود 

به بريتانيا منع شده اند.

    احتمال توقف جريان حمل دريايي كاال 
انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران نيز طي نامه اي به 
مديران شركت هاي كشتيراني، نمايندگي كشتيراني، خدمات 
بندري و غيره از احتمال توقف جريان حمل كاالي دريايي 
بين ايران و هندوستان خبر داد. به گزارش فارس، اين انجمن 
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 
نيز احتمال بروز اخالل در برنامه هاي جاري حمل دريايي كاال 
توصيه مي شود همه تمهيدات الزم و پيش بيني هاي متعارف 
به منظور جلوگيري از بروز گسترش و خسارت به عمل آيد. 
در ادامه اين نامه آمده است: بديهي است تصميم گيري هاي 
قطعي در زمينه توقف يا عدم توقف حمل و نقل دريايي كاال از 
سوي مراجع ذيصالح در وزارت راه و شهرسازي و سازمان بنادر 
و دريانوردي اعالم خواهد شد.اين نامه به امضاي مسعود پل 
مه دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران رسيده 
است. در اين حال، نوراهلل اسعدي، مديركل بندر و دريانوردي 
خرمشهر در خصوص امكان ورود كشتي هاي هندي به بندر 
خرمشهر گفت: هيچ كشتي اي از كشور هند در بندر خرمشهر 

پهلو نمي گيرد و نگرفته است.
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 كرونا آزمون هاي 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 7 رشته عمران، معماري، تاسيسات برقي، تاسيسات 
مكانيكي، نقشه برداري، 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 مي رس��اند، آزمون 
ورود به حرفه مهندسان كه مقرر بود در روزهاي ۲۹، 
۳0 و ۳1 ارديبهش��ت ماه سال جاري به طور 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.

 افت تعداد مسافران مترو 
به كمتر از نيم ميليون نفر

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران گفت: 
در حال حاضر آمار مس��افران پايتخت با استمرار 
محدوديت ها و تعطيلي برخي از اصناف به 4۸0هزار 
نفر در طول روز رس��يده اس��ت. فرنوش نوبخت، 
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران در 
گفت وگو با فارس، افزود: اين در حالي بوده كه قبل 
از شيوع كرونا با همين ظرفيت كنوني ۲ ميليون و 
۲00 هزار مسافر در طول روز از طريق مترو در نقاط 
مختلف ش��هر جابه جا مي شدند و در حال حاضر با 
يك پنجم ظرفيت قبل از كرونا مترو فعال است. او 
گفت: دولت الزم است كه در توسعه واگن هاي مترو 
از ش��هرداري حمايت كند تا امكان رعايت فاصله 
اجتماعي هر چه بيشتر و بهتر وجود داشته باشد البته 
از مسافران هم خواستاريم كه سفرهايشان را با مترو 
مديريت كنند و در رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
اهتمام داشته باشند. وي درباره ضدعفوني واگن هاي 
مترو گفت: يك سال از شيوع كرونا مي گذرد و طي 
اين يك سال، مداوم ضدعفوني قطارهاي مترو انجام 

گرفته و مشكلي در اين راستا نداشته ايم.

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 60 س��ال( و بيماران خ��اص و قلبي 
و… براي درياف��ت نوبت اخذ واكس��ن در مراكز 
بهداشتي محالت در شبكه هاي مجازي دست به 
دست مي شود. 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 پايگاه هاي سالمت 
شهر و روستا اطالع مي دهيم، ادامه داد: زمانبندي 
دقيق واكسيناس��يون س��المندان بر اساس سند 
ملي واكسيناس��يون خواهد بود و كساني كه اصاًل 
در پرونده الكترونيك س��المت ثبت نيس��تند هم 
با مراجعه به مراكز بهداش��ت مي توانند در فاز دوم 
واكسيناسيون قرار گيرند. حاال با گذشت چند روز 
از تكذي��ب اين خبر جعلي زينب نصيري مديركل 
سالمت شهرداري تهران با اشاره به اينكه اين پيامك 
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 پايگاه هاي بهداشت براي ثبت نام دريافت واكسن 
مراجعه كردند و پايگاه هاي بهداشت نيز با جمعيتي 
مواجه شدند كه نمي دانستند، چرا به مراكز مراجعه 
كرده اند. وي گفته است، شهرداري ۸۵ پايگاه سراي 
محالت را در اختيار پايگاه هاي بهداشت گذاشته 
است كه طرح شهيد سليماني در آنها اجرا مي شود. 
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 
اسالمي شهر تهران گفت: امسال به دليل شرايط اقليمي 
و خشكي ممكن اس��ت در اواخر بهار و تابستان شاهد 

آالينده هاي ناشي از گرد و غبار و اوزون باشيم.
به گزارش مهر، حسيني ميالني در جلسه ديروز شوراي 
شهر در تذكر پيش از دستور خود گفت: متاسفانه در 
حال حاضر شيوع كرونا خطرات زيادي را ايجاد كرده 
لذا از دس��تگاه هاي مس��وول مي خواهم تا نسبت به 
قرنطينه هاي مرزي توجه ويژه داشته باشند. عضو هيات 
رييسه شوراي ش��هر در تذكري در خصوص احتمال 
ايجاد آلودگي هوا در ماه هاي پيش رو عنوان كرد: امسال 
به دليل شرايط اقليمي و خشكي ممكن است در اواخر 
بهار و تابستان شاهد آالينده هاي ناشي از گرد و غبار و 
اوزون باشيم. وي افزود: سال گشته ۳4 روز با اوزون در 
تير و مرداد روبرو بوديم. امسال نيز به دليل شرايط كرونا 
با لغو طرح ترافيك و افزايش آلودگي روبرو خواهيم بود. 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تصريح كرد: امسال حتي 
با گرد و غبار در فروردين مواجه بوديم اين در حالي است 
كه در گذشته به اين شكل نبود و امسال 4 روز ناسالم 
داشتيم كه غبارهاي آن از كانون هاي غبار خيز اطراف 
تهران بلند شده بود. ميالني گفت: هنوز غبارهاي كشور 
عربستان و عراق به كشور نرسيده است و بايد منتظر 
آلودگي بيشتر باش��يم، لذا بايد كارگروهي براي اين 

منظور تشكيل شود و به آن رسيدگي كند.

شناسايي خانه هاي لوكس  از خرداد 
صاحبان هر خانه لوكس از خرداد امس��ال شناس��ايي 
مي شوند و آنها بايد تا پايان بهمن ماه ماليات متعلقه را 
بپردازند كه بررسي ها نشان مي دهد، كمترين و بيشترين 
مالياتي كه اين افراد بايد بپردازند به ترتيب معادل 10 و 
باالي ۳00 ميليون تومان است.  به گزارش ايسنا، طبق 
بودجه س��ال جاري بايد از خان��ه و خودروهاي لوكس 
ماليات اخذ شود كه خانه هاي با ارزش بيش از 10 ميليارد 
تومان، خانه لوكس محسوب شده و مالك آن بايد تا بهمن 
ماه اين ماليات را پرداخت كن��د كه خانه هاي درحال 
س��اخت و در سال تملك از پرداخت اين ماليات معاف 
هستند. در اين زمينه، رييس كل سازمان امور مالياتي 
خبر داده كه افراد مشمول اين ماليات تا خرداد شناسايي 
و اين موضوع به آنها منتقل مي شود. براين اساس، نرخ 
ماليات ساالنه اين خانه هاي لوكس نيز به شرح زير است: 
1- نسبت به مازاد 10 ميليارد تا 1۵ ميليارد تومان؛ 

يك در هزار
۲- نسبت به مازاد 1۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان؛ 

دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد تا 40 ميليارد تومان؛ 

سه در هزار
4- نسبت به مازاد 40 ميليارد تا 60 ميليارد تومان؛ 

چهار در هزار
۵- نسبت به مازاد 60 ميليارد تومان به باال پنج در هزار

بررسي نحوه محاسبه امالك لوكس بيانگر اين است 
كه امالك با ارزش 10 تا 1۵ ميليارد تومان بايد ساالنه 

مالياتي معادل 10 تا 14.۹ ميليون بپردازند. 
همچنين، امالكي با ارزش 1۵ تا ۲۵، ۲۵ تا 40 و 40 تا 
60 ميليارد تومان به ترتيب بايد ساالنه ۳0 تا 4۹.۹، 7۵ 
تا 11۹.۹ و 160 تا ۲۳۹ ميليون تومان ماليات بدهند. 

عالوه براين، امالكي ك��ه ارزش آنها باالي 60 ميليارد 
تومان مي باشد نيز مكلف به پرداخت ساالنه ۳00ميليون 
تومان ماليات هستند. به عنوان مثال، اگر قيمت يك 
خانه ۲60 متري معادل ۲6 ميليارد تومان باشد، بايد 

سالي 7۸ ميليون تومان ماليات بپردازد.  
بنابراين، كمترين و بيشترين مالياتي كه بايد صاحبان 
خانه هاي لوكس بپردازند، 10 و ۳00 ميليون تومان 
در س��ال است. خانه هاي با ارزش بيش از 10 ميليارد 
تومان تنها ۵.۳ درصد معامالت در اسفند پارسال را 

تشكيل مي دهد.

پاكسازي نمادين پارك ملت تهران
همزمان با هفته جهاني زمين پاك، پارك ملت تهران 
به صورت نمادين پاكسازي ش��د. به گزارش مهر، 
مهدي هوش��يار، معاون خدمات شهري و محيط 
زيست منطقه ۳ در اين باره گفت: با توجه به وضعيت 
بحراني بيماري كرونا در شهر تهران، پاكسازي پارك 
ملت با رعايت پروتكل هاي ابالغي ستاد ملي كرونا 
با حداقل نفرات و رعايت فاصله اجتماعي و در نظر 
گرفتن س��المت ش��هروندان و كاركنان به عنوان 
مهم ترين اولويت، انجام مي شود. هفته زمين پاك 
در ايران، از روز دوم ارديبهشت ماه به مدت يك هفته 
در سراسر كش��ور برگزار مي شود؛ موضوع جهاني 
هفته زمين پاك امس��ال »احياي زمين، اراده ما« 

اعالم شده است.

ورود و خروج مسافر از مرزهاي ميرجاوه و ريمدان ممنوع شد

كروناي هندي پشت مرزهاي شرقي ايران

رييس شوراي شهر تهران: تجربه قبلي موفق نبود

  كاهش ۲۰ هزار نفري پرسنل شهرداري تهران         واگذار نشدن دو سوم اختيارات قانوني شوراها
مخالفت هاشمي با لغو طرح ترافيك پايتخت

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 
مي كنند، از جمله بحث هاي مهمي است كه در دوران 
كرونا در ميان مردم، رس��انه ها و محافل كارشناس��ي 
همواره مطرح بوده است اما هيچگاه يك بررسي علمي و 
كارشناسانه مستند به داده ها و آمارهاي واقعي براي مفيد 
بودن اين طرح ها از سوي مسووالن و نهادهاي ذي ربط 
ارايه نشده است. در تازه ترين اقدام، از ديروز طرح ترافيك 
در پايتخت با هدف كاهش شيوع كرونا در ناوگان حمل 
و نقل عمومي لغو شده است، مساله تجربه شده اي كه به 
گمان محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران و البته 
گروه كثيري از كارشناس��ان شهري موفق نبوده است 
و منجر به حضور بيش��تر مردم در خيابان ها مي شود.  
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 عمده اي از مردم چون نمي خواهند از حمل و نقل 
عمومي استفاده كنند، اصال از خانه بيرون نمي آيند اما 
وقتي طرح برداشته مي شود تحريك مي شوند كه بيرون 

بيايند و در نتيجه تردد در شهر بيشتر مي شود.
 او ادامه داد: تجربه قبلي به نظر من موفق نبود و ش��هر 
قفل ش��ده بود و حاال مجددا آن را تس��ت مي كنند تا 
ببيني��م جواب چه مي ش��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 آيت اهلل طالقاني در قانون اساسي 
جمهوري اسالمي گنجانده ش��د و فصل هفتم قانون 
اساسي با 7 اصل 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 1۳7۵ 
تبديل به قانون شد و در دولت سيد محمد خاتمي رسما 
تشكيل گرديد.  هاشمي با بيان اينكه ۲۲ سال از تشكيل 
ش��وراها مي گذرد، گفت: اما تنها يك  سوم اختيارات و 
ظرفيت قانوني آن واگذار شده است و اگر هر سال يكي 

از وظايف شوراها توسط دولت و مجلس به آن تفويض 
مي شد، امسال مي توانستيم شاهد ظرفيت كامل شورا 
باشيم اما از ۲۳ وظيفه قانوني شوراها تنها ۸ وظيفه به 
آن تفويض شده است.  رييس شوراي شهر گفت: امسال 
آخرين سالروز شوراها در دوره پنجم را سپري مي كنيم، 
با وجود همه مشكالت و چالش هاي به وجود آمده دراين 
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 10 هزار نفري پرسنل شهرداري تهران، 
همچنين كاهش پرسنل برون سپاري در مرز 10 هزار 
نفر و در مجموع ۲0 هزار 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 
ايستگاه هاي مترو و بهسازي محدود در ناوگان اتوبوس 
ران��ي، نيازهاي مردم به توس��عه ن��اوگان حمل ونقل 
عمومي، به دليل عدم حمايت دولت وسيس��تم بانكي 
برآورده نشد.  هاش��مي با بيان اينكه يكي از مهم ترين 
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 
دولت با وجود مطالبات عمومي شفافيت را اجرا نكرده اند، 
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 ضعف هايي 
كه در اجرا توسط شهرداري و هم عملكرد شورا وجود 
داشته است از شهروندان تهراني عذرخواهي مي كنيم 
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 
مجمع شهرداران آسيايي كردند. در جلسه علني ديروز 
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 16 راي موافق به 

تصويب شوراي شهر تهران رسيد.
    لزوم تجديدنظر در تفكيك دو اداره كل 

محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران نيز در دويست 
و هشتاد و نهمين جلسه شورا در تذكري گفت: پيرو 
تذكر مورخه ۳1 فروردين ماه سال جاري همكار محترم 
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��ازي هاي سياسي 
عليه مديريت شهري شد و با توجه به نامه اخير الوصول 
فرمانداري به جناب آقاي هاشمي مبني بر درخواست 
اصالح الزم در مصوبه مربوطه ضمن تاكيد بر ضرورت 
توجه به اهميت و حساسيت موضوع مي بايست موارد 
ذيل مورد تاكيد و اهميت قرار گيرد. او ادامه داد: انتظار 
دارد فرآيند تفكيك دو اداره كل ايثار گران و رفاه مجددا 
در شوراي شهر و شهرداري تهران مورد تجديد نظر قرار 
گيرد.  حق شناس گفت: شهرداري اقدامات و تشريفات 
قانوني الزم جهت پيشنهاد اصالحات الزم در مصوبه را 
در اسرع وقت به شوراي شهر تسليم نمايد. طبق مصوبه 
ادغام دو معاونت توسعه منابع انساني و برنامه ريزي كه 
در تبصره دهم آن تصريح شده، شهرداري مكلف است 
ظرف يك ماه ساختار تشكيالتي واحدهاي تغيير يافته 
را به شوراي اسالمي ش��هر تقديم نمايد. او از شهردار 
تهران درخواست كرد تا با توجه به محتواي تذكر مذكور 
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 حساسيت هاي موجود را 
مد نظر قرار داده و اكيدا از تعجيل و سهل انگاري و سوء 

مديريت هاي پرهزينه و تنش زا پرهيز نمايد.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



ويژه

فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته

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 5 روز کاری خواهد بود.

زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 13:00   روز یکشنبه   1400/02/26
زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت 10:00    روز یکشنبه   1400/03/09

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 
1- ارائه مجوز خرید، فروش در زمینه مورد نظر از مراجع ذیصالح یا داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری )رشته های نفت و گاز یا تأسیسات با رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه(

ـ تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 975،000،000 ریال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659ه
بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران -  منطقه یک انجام گیرد.(

روابط عمومي منطقه یك عملیات انتقال گاز

مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

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

نوبت اول : 1400/02/06
نوبت دوم : 1400/02/07                                                 شناسه آگهی : 1123746

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

نوبت اول

140003
شركت انتقال گاز ایران 

منطقه یك

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

 اولين واكسن ایراني كرونا 
به فاز نهایي تست انساني رسيد

فازس��وم و نهايي مطالعات باليني واكسن كوو ايران 
بركت، صبح  ديروز آغاز شد. پس از موفقيت واكسن 
كوو ايران بركت در دو فاز قبلي و تأييد ايمني آن ازسوي 
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 20 هزار 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 علي اكبر اميرزرگر 
استاد ايمونولوژي دانش��گاه علوم پزشكي تهران 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 مي كنم، 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 مي گويم واكسن كوو ايران بركت از ايمن ترين 
واكسن هاي توليدشده در دنياست و اميدوارم هرچه 
زودتر با پايان مطالعات باليني، به دس��ت مردم برسد 
ودراي��ن زمينه هم از دنيا بي نياز ش��ويم. مينو محرز 
عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا هم پس از 
دريافت واكسن گفت: با افتخار مي گويم واكسن ايراني 
زدم و به مردم هم قول مي دهم ايمن تر ازاين واكسن 
پيدا نخواهند كرد و با خيال راح��ت مي توانند 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 
انساني فازسوم رسيده است. مخبر رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام نيز پس از تزريق واكسن به 3 داوطلب اول با 
حضور درجمع خبرنگاران گفت: باوجود ظالمانه ترين 
تحريم ها، توانستيم زودتر از موعد پيش بيني شده به 
توليد انبوه واكس��ن كرونا برسيم و هم اكنون خطوط 
توليد واكسن با تالش شبانه روزي دانشمندان دارويي 
ما، يكي يكي فعال مي شوند و به ظرفيت توليد افزوده 
مي شود. وي درخصوص ميزان توليد در بزرگ ترين 
كارخانه توليد واكس��ن در منطقه گفت: ظرف مدت 
بسيار كوتاهي توانستيم خط نيمه صنعتي و صنعتي 
را طراحي و تجهيزات بسيار پيچيده آن را با استفاده 
از توان جوانان نخبه كش��ور راه ان��دازي كنيم و اعالم 
مي كنيم در ارديبهش��ت ماه يك ميليون دوز واكسن 
كرونا را تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد. وي افزود: 
در خرداد 3 ميليون دوز، در تير ۱0 تا ۱2 ميليون، در 
مرداد ۱2 تا ۱5 و تا شهريورماه امسال درمجموع بيش 
از 30 ميليون دوز واكس��ن كوو اي��ران بركت تحويل 
مردم خواهيم داد كه اين عدد با توجه به توليد س��اير 
واكس��ن هاي ايراني تا آن زمان، مي تواند 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 هفته هاي اخير توفيقات چشمگيري دراين 
زمينه داشته ايم كه خارج از تصور ما بود و مردم خواهند 
ديد كه در ارديبهشت يك ميليون دوز تحويل وزارت 
بهداشت خواهد شد. رييس ستاد اجرايي فرمان امام 
در زمينه تالش ساير گروه هاي 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 5 مسير 
ديگر هم به مرحله تست انساني رسيده اند 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 گزينه هاي مختلف انتخاب كنند. 
وي درخصوص شيوه انجام فازسوم مطالعات باليني 
هم عنوان كرد: در اين فاز واكس��ن در ۶ شهر تهران، 
كرج، شيراز، اصفهان، مشهد و بوشهر برروي 20 هزار 
نفر افراد ۱8 تا 75 سال تزريق مي شود و نتايج آن براي 

وزارت بهداشت ارسال مي شود.

فعاالن صنعت رمزارز معتقدند كه علي رغم در دست 
نبودن اطالعات بيشتري از صرافي هاي مجاز مد نظر 
بانك مركزي، احتماال منظ��ور از صرافي هاي مجاز، 
صرافي هاي تضامني مجاز اس��ت كه ت��ا پيش از اين 
هم فعاليت داش��ته  و از بانك مرك��زي مجوز دريافت 
كرده ان��د؛ حال برخي معتقدند ك��ه صرافي هايي كه 
به صورت س��نتي به خريد و فروش ارز مي پردازند از 
تخصص كافي برخوردار نيستند و برخي ديگر معتقدند 
ك��ه اين صرافي ها آموزش ه��اي الزم در اين زمينه را 
ديده اند و در ش��رايط فعلي نيز مشغول تبادل رمزارز 
هستند. مساله ديگر به گفته فعاالن اين حوزه پايين 
بودن حجم بيت كوين اس��تخراج شده در يك روز در 
داخل كشور است كه حتي اگر با وجود مخالفت هاي 
بسيار براي اختصاص دادن بيت كوين استخراج شده 
صرفا به واردات، اين كار نهايي شود، دردي را از مساله 
واردات كشور دوا نخواهد كرد و از طرف ديگر، به گفته 
متخصصان اين حوزه، به كارگيري صرافي هاي رسمي 
مي تواند منجر به وضع محدوديت هايي براي ايران از 

سوي خارج از كشور شود.
مصوبه استفاده از رمزارزهاي استخراج شده در داخل 
كشور براي واردات و توسط صرافي هاي مجاز و بانك ها، 
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 
نمي توان به حوزه ماينينگ داخلي اكتفا كرد. احسان 
قاضي زاده، مديرعامل يكي از صرافي هاي ارز ديجيتال 
از جمله كساني است كه اعالم مي كند الزامات اجرايي 
اين مصوبه براي آنها مبهم است. او به پيوست در اين 
مورد مي گويد: »به طور مثال هنوز بر ما پوشيده است 
كه آي��ا اگر به جز صرافي ه��اي منتخب، صرافي هاي 
ديگري هم الزامات الزم را داش��ته باشند، مي توانند 
محلي براي ارايه خدمات باشند يا خير؛ مضاف براينكه 
ظاهرا قرار است بانك هايي هم در كنار اين صرافي ها 
مشغول به كار ش��وند.« قاضي زاده الزام ماينرها را به 
خرج بيت كوين استخراج ش��ده خود در راه واردات، 
عالمت سوالي بزرگ تلقي كرده و اضافه مي كند: »آيا 
واقعا كسي كه سرمايه گذاري براي كارش كرده، مايل 
است بيت كوين خود را به صورت دستوري براي اين 
موضوع خرج كند؟ چه تضميني است كه به طور مثال 
من به عنوان يك ماينر داراي مجوز، بيت كوين خود را 
به اين صرافي ها ببرم؟ چرا در كانال هاي ديگري نبرده 
و نقد نكنم تا ارزش افزوده براي تجارتم خلق كنم؟« 
او در ادامه با تاكيد براينكه بازار رمزارز، بازاري به شدت 
رقابتي است و برخالف بازارهاي مالي ديگر، حاكميت 
كمتري��ن كنت��رل را روي آن دارد، مي گوي��د: »فكر 
مي كنم 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

مساله ديگري كه در مصوبه ابالغي توسط بانك مركزي 
ذكر شده، تاكيد بر استخراج شدن رمزارزها در داخل 
كشور است كه منجر به شكل گيري سواالتي فني از 
سمت گروهي در اين زمينه شده است. از جمله اينكه 
آيا به لحاظ فني امكان تمييز قائل شدن بين بيت كوين 
استخراج شده در داخل يا خارج از كشور وجود دارد؟ 
پاسخ قاضي زاده به اين س��وال مثبت است. او معتقد 

است: »از آنجايي كه شبكه بيت كوين به شدت شفاف و 
قابل رصد است، به لحاظ فني مشخص است و مي توان 
اصالت يك بيت كوين را مشخص كرد، ولي بايد ديد كه 
آيا زيرساخت اين موضوع در نهاد ناظر و براي رگوالتور 
پياده سازي شده است يا خير.« او با تاكيد بر نامشخص 
بودن ابع��اد و الزامات مصوبه اضاف��ه مي كند: »بايد 
سازوكار اين قانون مشخص شود كه رگوالتوري چطور 
اصالت اين بيت كوين را تعيين مي كند. من مي توانم به 
عنوان يك ماينر مجاز به صرافي مراجعه كنم و اعالم 
كنم كه تعدادي بيت كوين اس��تخراج كرده ام اما اين 
س��ازوكار تعيين اصالت بيت كوين هم از نقاط داراي 

ابهام است.«

   استفاده از رمزارز 
فقط به منظور واردات  نادرست است

طي سال هاي گذشته همواره استفاده از فناوري بالك چين 
و به تب��ع آن رمزارز ب��راي دور زدن تحريم ها از س��وي 
كارشناسان مختلف حتي نمايندگان مجلس نيز مطرح 
شده است حال به نظر مي رسد 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 
نمي توان به يك منظور استفاده كرد استفاده از رمزارز نيز 
فقط به منظور واردات، امري نادرست است. امين اميني، 
سهامدار يكي از پلتفرم هاي معامالتي ارزهاي ديجيتال 
با بيان اينكه اگر صرافي هاي اعالمش��ده در مصوبه بانك 
مركزي را صرافي هاي رس��مي و فعل��ي بدانيم، مي توان 
روي توانايي آنها براي واردات حساب كرد مي گويد: »اين 
اتفاق يك تكنولوژي جديد است كه آن را دست بازيگران 
قديمي حوزه ارز مي دهند؛ اتفاقي كه قاعدتا نبايد بيفتد؛ 
چرا كه كاري كه در حوزه كريپتوكارنس��ي و بالك چين 
انجام مي ش��ود، دانش بنيان است و مانند كاري كه براي 
تبادل ارزهاي رايج در صرافي ها انجام مي ش��ود نيست، 
صرافي ها تجربه اي اي��ن در اين خصوص ندارند. از طرف 
ديگر وقتي صرافي ها اين كار را انجام بدهند، راه استفاده 

از كريپتوكارنسي كه پيش تر آن را به عنوان راه دور زدن 
تحريم ها در نظر داشتيم، دوباره مسدود مي شود.« او ادامه 
مي دهد: »تحقيقي انجام ش��ده بود ك��ه در حدود 70 يا 
80 درصد افرادي كه در اين حوزه فعال بودند، در بخش 
تبادل يا س��رمايه گذاري فعاليت مي كردند. اين در واقع 
نشان مي دهد كه حجم ماينينگ نسبت به تبادل حجم 
خاصي ندارد. اميني با بيان اينكه روزانه ۹00 بيت كوين 
در تمام دنيا اس��تخراج مي شود و در بهترين حالت سهم 
اي��ران از اين ميزان چي��زي بين 5 تا ۱0 درصد اس��ت، 
مي گويد: »اگ��ر اين درصد را ۹0 بيت كوين در روز هم در 
نظر بگيريم، اصال حجمي حس��اب نمي شود 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 بالك چين است، ادامه مي دهد: »اگر به 
جاي قدرتمندسازي اين حوزه و نظارت هوشمند، آن را 
محدود كنند، ما از دنيا عقب خواهيم افتاد. اگر رفتارها در 
حوزه كريپتوكارنسي هم محدود كننده باشد باالخره مردم 
راه خودشان را پيدا خواهند كرد و بعد از چند سال پشيماني 
برايمان خواهد ماند. « اميني معتقد است كه اين مصوبات 
و تصميم گيري هاي نادرست باعث مي شود عمال رشدي 
اتفاق نيفتد و دو مشكل رخ دهد. اول اينكه مجموعه هاي 
فعال كه اغلب دانش آموخته هاي دانشگاه هاي 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، 
مجموعه هايي كه خدمات درستي ارايه نمي كنند، جاي 
مجموعه هاي 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 مي كند كه نگراني اش اين اس��ت كه با 
رمزارزه��ا مانند ارز در بازار رفتار ش��ود. او در اين مورد 
مي گويد: »تفس��ير من از اعالم نش��دن اين صرافي ها 
به طور دقيق اين است كه محدوديتي ايجاد نكرده اند 
و منظور از صرافي ها، همه صرافي هاي تضامني مجاز 
است.« ناصري با بيان اينكه در اين مصوبه گفته نشده كه 
ماينرها ملزم به ارايه رمزارز استخراج شده خود هستند و 
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 يارانه اي مي خرد، 
ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد ش��د؟« اين فعال حوزه 
ماينينگ در اين باره كه آيا در صورت انتخاب صرافي هاي 
فيزيكي توسط بانك مركزي براي اين كار آيا صرافي ها 
از دانش الزم براي مبادالت رمزارزي برخوردارند، پاسخ 
مثبت مي دهد و اعالم مي كند: »به نظر من صرافي هاي 
فعلي اين توانايي را دارند. كما اينكه در حال حاضر هم 
آموزش هاي الزم را ديده اند و مشغول به كار اند و تا زماني 
كه در حوزه بيت كوين و رمزارزهاي رايج كار مي كنند، 
من فكر نمي كنم مشكلي وجود داش��ته باشد.« او در 
ادامه با اشاره به اينكه قانون هنوز بسيار غيرشفاف است 
و سواالت زيادي وجود دارد با ذكر مثالي مي گويد: »براي 
مثال آيا تس��ويه ارزي ماينرها الزامي است؟ مبلغ رفع 
تعهد و نرخ چگونه تعيين مي شود؟ نوسانات نرخ رمزارز 
چگونه منظور مي شود؟ و بسياري سوال  ديگر كه هنوز 
براي آنها پاسخي نيست. او مهم ترين مساله را نگراني 
براي آينده دانس��ته و توضيح مي دهد: »ما از فروردين 
۹7 ش��اهد تغييرات بنيادين در نظام ارزي كش��ور و 
محدوديت هاي شديد ارزي هستيم؛ يعني نگهداري 
بيش از ۱0 هزار يورو براي اشخاص جرم تلقي شد، 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 سياست هاي 
محدودكننده موجب از بين رفتن فرصت پيش رو براي 

فعاليت هاي نوآورانه در اين بازار جديد شود.«
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70 درصد 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: 70 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، 
ابوالفضل روحاني در پاسخ به اين سوال كه چرا اقداماتي 
كه در حوزه شبكه ملي اطالعات انجام گرفته در جامعه 
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 مي ش��ود كه كل اين بسته و كل 
اين قابليت ها با هم اجرا ش��ود. وي گفت: متأسفانه در 
رابطه با شبكه ملي اطالعات همواره افت و خيزهايي 
داشته ايم. بعضي از قسمت ها ش��ايد كم كاري 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. مثاًل در رابطه با بعضي از اين مواردي 
كه به عنوان مطالبات مردمي ذكر ش��د، دستور رهبر 
انقالب در سال ۹0 صادر شده بود، ولي در سال ۱3۹8 
و ۱3۹۹ تصويب ش��ده اند. اين فاصله هفت هش��ت 
ساله فاصله اي اس��ت كه مردم مطالبه اين را داشتند 
كه اين امكانات را داشته باشند. روحاني افزود: از نگاه 
حاكميتي نيز بايد گفت كه علت اصلي ملموس نبودن 
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 
اجرايي شدن برسد حدود هشت سال طول كشيد. 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 ۱3۹2 برنامه هاي وزارت ارتباطات را در رابطه با 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات مطالبه كرد اما متأسفانه 
علي رغم پيگيري هايي كه از سمت مركز مي شد اين 
قضيه به صورت فرسايشي جلو مي رفت، درباره اعالم 
پيشرفت 80 درصدي شبكه ملي اطالعات توسط وزير 
ارتباطات گفت: وزير ارتباطات در ارديبهشت ۱3۹8 
گزارشي را مبني بر اينكه طبق اين اسناد و مدارك 80 
درصد شبكه ملي اطالعات انجام شده براي مقام معظم 
رهبري و رييس جمهور ارسال كرد. در حالي كه ما روي 
اين موضوع بحث داش��تيم، چون هنوز سند معماري 
كالن و اسناد باالدستي تبيين نشده بود و اندازه گيري 
ميزان پيشرفت حاصل شده، آن هم اينكه بگوييم 80 
درصد كار انجام شده، حداقل براي ناظر قابل انجام نبوده 
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 نمي توان نفيا يا اثباتا نظري 
داد. چون ابتدا بايد مشخص شود كه چه كاري بايد انجام 
بدهيم، چه برنامه اي داريم بعد ببينيم آيا انجام شده اند 
يا خي��ر. وي تصريح كرد: براي اعالم نظر مركز ملي در 
خصوص گزارش پيشرفت 80 درصدي تقريبًا دو ماه 
كار كارشناسي سنگين انجام شد. آن گزارش پيشرفت 
و اين پاس��خ منجر به ابالغيه رهب��ر معظم انقالب در 
دوازدهم آذر ماه ۱3۹8 شد. در آن ابالغيه پنج ماده اي 
مقام معظم رهبري وزارت ارتباط��ات را مكلف كرده 
بودند كه ظرف 2 ماه 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 
يك سرعت قابل قبولي پيش رفت. معاون فناوري مركز 
ملي فضاي مجازي با بيان اينكه يكي از اليه هاي شبكه 
ملي اطالعات، اليه محتوايي اس��ت، درباره رضايت از 
محتواي توليد شده در فضاي مجازي گفت: اليه محتوا 
و خدمات بخشي از شبكه ملي اطالعات نيست بلكه 
روي شبكه ملي اطالعات قرار دارند و از ويژگي هاي اين 
شبكه بهره مي برند. 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 
خصوص شبكه ملي اطالعات تاكيد و مطالبه داشته اند، 
در رابطه با بحث محتوا هم تاكيد دارند. يكي از مطالباتي 
كه ايشان داشتند در رابطه با اين بود كه دستگاه توليد 
محتوا را تقويت كنيد و ما ش��بكه ملي اطالعات را به 
عنوان مهم ترين ابزار تقويت محتوا و توليدكنندگان 

محتوا مي شناسيم. 

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

ماينينگ داخلي جوابگوي واردات نيست

پلن بي: روند صعودي بيت كوین در سال 2021 تمام نشده است
پلن بي، تحليلگر معروف معتقد است كه با وجود سقوط 
25 درص��دي قيمت بيت كوين، بازار صع��ودي اين ارز 
ديجيتال در سال 202۱ همچنان ادامه دارد. به گزارش 
كريپتوپوتيتو، پلن بي معتقد است كه افت قيمت اخير 
بيت كوين به معني پايان روند صعودي اين ارز ديجيتال 
در سال جاري نيست. بيت كوين در طي روزهاي گذشته 
با يك افت قيمت شديد مواجه ش��د و ۱۶,000 دالر از 
قيمت خود را طي يك هفته از دس��ت داد؛ اما به عقيده 
پلن بي، اين بخش��ي از فرايند صعودي بيت كوين است 
و قيمت اين ارز ديجيتال مي تواند تا 288 هزار دالر هم 
افزايش پيدا كن��د. روند صعودي بيت كوين از ماه اكتبر 
)مهر ۹۹( آغاز شد. تا ۶ ماه پس از آن، قيمت بيت كوين 
به طور مداوم افزايش پيدا ك��رد و از ۱۴ هزار دالر در ماه 

اكتبر به حدود ۶0 هزار دالر در ماه مارس )اسفند( رسيد. 
تا هفته پيش، ماه آوريل )فروردين( نيز ماهي صعودي 
براي بيت كوين به نظر مي رس��يد. در همين ماه بود كه 
سهام صرافي كوين بيس در بورس نزدك عرضه شد و در 
پي آن، قيمت بيت كوين ركورد ۶5 هزار دالر را ثبت كرد. 
اما يكشنبه هفته گذشته )2۹ فروردين(، قيمت اين ارز 
ديجيتال به ناگاه با يك افت ۹,500 دالري مواجه شد. روز 
جمعه نيز روز خوبي براي بيت كوين نبود. در اين روز )3 
ارديبشهت(، قيمت بيت كوين به زير 50 هزار دالر سقوط 
كرد و از آن زمان تاكنون در تالش است تا از اين محدوده 
خارج ش��ود. با اين حال، پلن بي به اي��ن اتفاقات بدبين 
نيست. او معتقد اس��ت كه هيچ روندي هميشه در يك 
جهت باقي نمي ماند و همه اين اتفاقات مي تواند شروعي 

براي روند صعودي مجدد بيت كوين باشد. پلن بي براي 
اثبات ادعاي خود، رفتار قيمت بيت كوين پس از هاوينگ 
سال هاي 20۱2، 20۱۶ و 2020 را در قالب يك نمودار 
رسم كرده كه نشان مي دهد قيمت بيت كوين در دو بازار 
صعودي پيشين خود نيز اصالحات مشابهي را تجربه كرده 
است. يكي از اين دو بازار صعودي در سال 20۱3 )پس از 
هاوينگ اول( و ديگري در سال 20۱۶ )پس از هاوينگ 
دوم( اتفاق افتاده بود. با اين اوصاف، به نظر مي رسد كه 
اكنون نيز در زمان مشابهي هستيم. پلن بي سير پيشرفت 
بيت كوين از سال 200۹ تاكنون را نيز در نظر گرفته است. 
از سال 200۹ كه بيت كوين 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 

اصطالحًا »طالي ديجيتال« تبديل شد و در نهايت، به 
عنوان يك كالس دارايي مستقل شناخته شد. با در نظر 
گرفتن همه اين عوامل، پلن بي پيش بيني مي كند كه 
قيمت بيت كوين در انتهاي روند صعودي فعلي، به 288 
هزار دالر برسد. با وجود قيمت فعلي بيت كوين )حدود 
۴۹ هزار دالر(، محقق شدن اين پيش بيني به اين معني 
است كه قيمت آن بايد تا ۶ برابر افزايش پيدا كند. البته 
ممكن است اين پيش بيني در حال حاضر خوش بينانه 
و غيرواقعي به  نظر برس��د، اما قيمت بيت كوين سابقه 
افزايش ش��ش برابري در طول چند ماه را داشته است. 
همانطور كه اين ارز ديجيتال در ماه اكتبر با قيمت ۱0 
هزار دالر معامله مي ش��د؛ اما در ماه آوريل، قيمت آن به 

۶0 هزار دالر رسيد.

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

به شماره فراخوان )2000091138000018 ( مورخ )1400/02/01( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 481199957 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت12:00روزچهارشنبه تاریخ 1400/02/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزپنج شنبه  تاریخ  1400/02/09می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روزدو شنبه تاریخ 1400/02/20 می باشد.
٭ زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 30: 10روز سه شنبه تاریخ 1400/02/21 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 1,612,419,690 ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  تأسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

     نوبت اول

شناسه آگهي : 1126671
شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :شركت ملي گاز ایران

 موضوع : اجرای عملیات حدود 28 کیلو مترشبکه گذاری پراکنده  فوالدی )2 الی 8 اینچ (و پلی اتیلن )63 الی 160 میلی متر(  
 ساخت 50 انشعاب فوالدی و 50 انشعاب پلی اتیلن،  در شهرستان کاشان و توابع

شركت گاز استان اصفهان
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مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري خبر داد 

افزايش ۱۰۱ درصدي مصرف بنزين 
در تعطيالت نوروزي

مدي��ر منطقه ۹ عمليات انتق��ال گاز ايران گفت: با 
پيگيري هاي اس��تاندار مازندران، عمليات اجرايي 

خط دوم شمال كشور آغاز مي شود. 
مقدم  بيگلريان مدير منطقه با احمد حسين زادگان، 
اس��تاندار مازندران درخصوص برنامه ها و مس��ائل 
پايداري انتقال گاز استان مازندران ديدار و گفت وگو 
كرد. بيگلريان، تصريح كرد: با پيگيري هاي جدي 
كه از اسفند ماه س��ال 13۹8 به 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 75 كيلومتر در مرحله 
اجرايي قرار گرفته و با مس��اعدت هاي مديرعامل 
شركت مهندسي توس��عه گاز ايران در برنامه سال 
۹۹ ق��رار گرفت. مدير منطقه ۹ عمليات انتقال گاز 
عنوان كرد مهم ترين 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 هم اكنون پروژه در مرحله تشريفات مناقصه 

قرار دارد. 
وي  يادآور شد: چون براي اين پروژه از لوله با كالس 
ساختماني بااليي استفاده مي شود 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 مي شود .
مدير ش��ركت مل��ي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي 
منطقه ساري گفت: در ايام تعطيالت نوروز 1۴۰۰ 
مصرف كنندگان سوخت خودرو در استان مازندران، 

دغدغه تامين سوخت نداشتند. 
س��بحان رجب پ��ور مدير ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري به ميزان مصرف 
فرآورده هاي نفتي در منطقه س��اري اش��اره كرد و 
گفت: ميزان مصرف بنزين از بازه زماني ۹۹/12/27 
تا 1۴۰۰/1/15 در مقايسه با مدت زمان مشابه سال 
قبل 1۰1 درصد افزايش داشته است. وي افزود: در 
اين مدت، ميزان مصرف نفت گاز ۶1 درصد افزايش 
داشته است.  رجب پور بيان كرد: رشد 1۰1 درصدي 
مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه در ايام نوروزي 
امسال به دليل استقبال مسافران نوروزي بوده است. 
مدير منطقه ساري تاكيد كرد: با بررسي هاي 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 ۹۹ و ۹8 حدود 1۰1 درصد افزايش مصرف 

بنزين ثبت شد. 

ادامه از صفحه اول| 
سلطاني در گفت وگو 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 مي افتد. به گفته او، اين اختالف 
آماري در س��ال هاي قب��ل نيز وجود داش��ته و رقم 
3 ميلي��ون تن مربوط به آمار س��ال ۹۹ عدد بزرگي 
است و توجهات را به خود جلب كرده است.به گفته 
خليفه س��لطاني، معمواًل پس از گذش��ت دو يا سه 
ماه از شروع س��ال، اطالعات مربوط به انبارگرداني 
و حسابرسي شركت ها با آمارهاي كلي تطبيق داده 
مي ش��ود و در آن زمان مي توان اختالف قطعي بين 
اين دو بخش را مش��خص ك��رد. او همچنين با بيان 
اينكه اعداد و ارقام بنگاه هاي توليدي و حسابرس��ي 
آنها، آمار دقيق تري اس��ت، گفت: در ارايه آمارهاي 
كلي، حسابرس��ي دقيق صورت نمي گيرد و با توجه 
به هزينه بر بودن حسابرس��ي آمارهاي كلي اين كار 
انجام نمي شود و معمواًل حسابرسي آماري در كشور 

نداريم. اما شهرستاني با ماجراي گم شدن يا كمبود 
3 ميليون 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 
فعاليت هاي گمركي در كشورمان است كه در خارج 
ساعات اداري و بدون هيچ نظارتي انجام مي شود. از 
اين رو، بيان آم��ار اعالمي اين ظن را تقويت مي كند 
كه گم ش��دن 3 ميليون تن يك اقدام س��ازماندهي 
ش��ده باش��د كه عوامل آن توانس��ته بدون دردسر 
ومزاحمت هاي نظارتي گمركي فعل قاچاق را انجام 
دهن��د. البته اين گ��زاره تا بررس��ي دقيق تر آمارها 

همچنان يك احتمال است. 

 جزييات توليد فوالد  در ۹۹ 
تحلي��ل داده ه��اي اراي��ه ش��ده از س��وي انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران، نش��ان مي دهد، توليد 
فوالد مياني كش��ور در س��ال ۹۹ به بي��ش از 3۰.2 
ميليون تن رس��يد و ركورد جديدي در توليد فوالد 

در ايران به ثبت رسيد.اين رقم در مقايسه با سال ۹8 
رشد 11 درصدي را نش��ان مي دهد. در سال ۹۹، با 
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 به ويژه ميلگرد 
روي داده اس��ت. توليد ميلگرد در كشور با رشد 15 
درصدي در س��ال ۹۹، با بي��ش از 1.2 ميليون تن 
افزايش نسبت به سال ۹8 به ۹.5 ميليون تن رسيده 
است.همچنين توليد بيلت و بلوم در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹8، رش��د 12 درصدي و توليد اسلب، رشد 
1۰ درص��دي را تجربه كرده اس��ت.طبق آمارهاي 
انجمن توليد كنندگان فوالد، توليد آهن اس��فنجي 
در س��ال ۹۹ تقريب��ًا 31.2 ميليون تن رس��يده كه 
نس��بت به س��ال ۹8، حدود 3.3 ميليون تن معادل 
12 درصد افزايش داشته است. علي رغم 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 مي رود. اما 
وضعيت توليد محصوالت فوالدي در سال ۹۹ چگونه 
رقم خورده اس��ت؟ برپايه اين گزارش، در سال ۹۹ 

در مجموع توليد محصوالت فوالدي نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته رشد 1۰ درصدي داشته است. 
مجموع توليد محصوالت فوالدي در سال گذشته، 
22 ميليون و 78 هزار تن بوده است. بنابر اين آمارها 
سال گذشته نيز 11.۶ ميليون تن محصوالت طويل 
و حدود 1۰.5 ميليون تن محصوالت تخت در كشور 
توليد شده اس��ت. رشد توليد محصوالت طويل 13 
درصد و رشد توليد محصوالت تخت 7 درصد اعالم 
شده است. همچنين مطابق گزارش آماري انجمن 
توليدكنندگان فوالد، ميزان توليد ورق گرم كشور 
در سال گذش��ته 8 ميليون و 832 هزار تن بوده كه 
رشد 7 درصدي را نسبت به سال ۹8 نشان مي دهد. 
توليد ورق سرد در سال گذشته كاهش يك درصدي 
را تجربه كرده است. توليد ورق هاي پوشش دار نيز 
نس��بت به س��ال ۹8، برابر ۴ درصد كاهش داشته 
و ب��ه مرز يك ميلي��ون و ۴75 ميليون تن رس��يده 
اس��ت. »تعادل« همچنين در ادامه به منظور تنوير 
افكار عمومي ومخاطبان خود، آمار توليد، مصرف و 
صادرات محصوالت فوالدي طي سال هاي ۹8 و ۹۹ 

را در جداولي جداگانه آورده است.

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

  خليفه سلطاني: ممكن است اختالف آمار صادراتي باشد كه اظهار نشده و به تعبيري، قاچاق شده
 3 ميليون تن فوالد گم شد؟

اصالحات الجرم در بورس

شرايط مطلوب شركت هاي بورسي

۲ هزارواحد راكد 
راه اندازي مي شود

س��عيد زرندي معاون وزير صم��ت در يك برنامه 
تلويزيون��ي از هدف گ��ذاري احي��اء 2۰۰۰ واحد 
صنعتي راكد در ش��هرك هاي صنعتي كشور خبر 
داد و گفت: با توجه به تحقق برنامه س��ال گذشته 
در خصوص فعالس��ازي 1557 واحد غيرفعال در 
اين شهرك ها، در س��ال جاري هدف گذاري براي 
برگش��ت ظرفيت خالي 2۰۰۰ واح��د توليدي با 
مسووليت سازمان شهرك هاي صنعتي در دستور 
كار قرار گرفته است. وي يكي از سياست هاي وزارت 
صمت را شناسايي، معرفي و توسعه صنايع پيشران 
عنوان كرد و گفت: سال گذشته بخش پتروشيمي 
رشد 8.۹ درصدي، حوزه توليد ماشين لباسشويي 
رش��د 51.2 درصدي، حوزه آلومينيوم رش��د 55 
درصدي و حوزه توليد س��واري و ف��والد خام به 
ترتيب 1۹.1 و 7.3 درصد 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 ۹ ماهه سال گذشته را بيش 
از 7.8 درصد اعالم و با توجه به وضعيت توليد، رشد 
توليد براي سال گذشته را در حدود 8 درصد عنوان 
كرد و گفت: چهار محور اصلي در راستاي حمايت 
و توسعه توليد، در سال هاي اخير مورد توجه و به 
صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفت كه شامل 
س��اخت داخل، اس��تفاده از ظرفيت ه��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 برنامه هاي جديد، اين سياست ها 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، سياست هاي مربوطه در 

سال جاري نيز دنبال خواهد شد.

حمايت صمت از توليدكنندگان 
لوازم آرايشي

ش�اتا | وزي��ر صم��ت گف��ت: وزارت صمت از 
فعال س��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 
رزم حس��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 
فعال س��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��تيباني ها و مانع زدايي ها«،
 ضمن احص��اي مش��كالت و موان��ع پيش روي 
توليدكنندگان و صنعت گران، راهكارهاي اجرايي 
براي رفع اين مشكالت را در حال تدوين دارد كه 

به زودي نهايي خواهد شد.

سقف عدم ايفاي تعهد ارزي 
مشخص  شد

مهر| طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار، اگر درصد 
تعهد ارزي ايفا نش��ده براي ي��ك واردكننده اي 
بيش��تر از 1۰ درص��د باش��د، از ه��ر گونه ثبت 
سفارش و تخصيص ارز جديد و ويرايش و تمديد 
ثبت سفارش هاي قبلي ممانعت مي شود.در يكصد 
و سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار كه 
در مورخ  1۴۰۰/1/3۰برگزار شد نحوه رفع تعهد 

ارزي واردات كاالهاي اساسي تعيين شد.
بر اين اساس، پيرو تصميمات بند 5 جلسه يكصد و 
چهاردهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار )ابالغي 
طي نامه ش��ماره ۶۰.21۴7۰8 م��ورخ ۹۹/۹/5( 
تصميمات بند 1۰يكصد و بيست و يكمين جلسه 
كارگ��روه تنظيم ب��ازار )ابالغي طي نامه ش��ماره 
۶۰.25۹521 م��ورخ۹۹/12/1۶ ( و 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 ۶۰.22۴۰78 مورخ13۹۹/8/1۹ ( 
به شرح زير اصالح مي گردد: 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 1۰ درصد باشد از هر گونه 
ثبت سفارش جديد، تخصيص ارز جديد و همچنين 
ويرايش يا تمديد ثبت سفارش هاي گذشته وي به 

صورت سيستمي ممانعت به عمل آيد.
تبصره يك - درصد تعهد ارزي ايفا نشده مربوط به 
واردات كاال از س��وي شركت هاي بازرگاني دولتي 
ايران و پش��تيباني امور دام كش��ور ت��ا 3۰ درصد 

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 سفارش هاي گذشته 
 ك��ه تخصي��ص ارز نداش��ته اند، 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.

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

درصد تغييراتسال 99سال 98درصد تغييراتسال 99سال 98تيرآهن

12-10100194170ميلگرد

18-2122331835-3427نبشي، ناوداني و ساير مقاطع

15-7223189-4643كل مقاطع طويل فوالدي

17-1126502194-9080ورق گرم

1273401685365401ورق سرد

78-1572687112026ورق پوششدار

47-714979-224209كل مقاطع تخت فوالدي

20-50881761805645كل محصوالت فوالدي

18-5988975034552839بيلت و بلوم

6-343348364564اسلب

23-5020721598-21فوالد مياني

11-55069086162آهن اسفنجي

000942843-11

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

محصول         متغير
كل توليد

درصد تغييراتسال 99سال 98

1122124711تيرآهن

8301952215ميلگرد

7998324نبشي، ناوداني و ساير مقاطع

102221160113كل مقاطع طويل فوالدي

823288327ورق گرم

1-26282597ورق سرد

4-15391475ورق پوششدار

9826104777كل مقاطع تخت فوالدي

200482207810كل محصوالت فوالدي

167891880512بيلت و بلوم

104511144710اسلب

272403025211فوالد مياني

279073118912آهن اسفنجي

توضيح: ميزان توليد كل مقاطع تخت فوالدي برابر با جمع جبري توليد انواع ورق فوالدي نيست. لطفا براي 
كسب اطالعات بيشتر با دفتر انجمن تماس بگيريد.

مصرف ظاهري فوالد مياني و محصوالت فوالدي در سال 98 و 99

محصول         متغير
مصرف ظاهري

درصد تغييراتسال 99سال 98

938108716تيرآهن

6102771426ميلگرد

62268610نبشي، ناوداني و ساير مقاطع

7662948724كل مقاطع طويل فوالدي

7823863210ورق گرم

266528397ورق سرد

140914312ورق پوششدار

7935900413كل مقاطع تخت فوالدي

155971849119كل محصوالت فوالدي

119561424519بيلت و بلوم

8381985018اسلب

203372409518فوالد مياني

269653034613آهن اسفنجي

توضيح: روش محاسبه مصرف ظاهري كل مقاطع تخت با فرمول مرسوم براي بقيه محصوالت فوالدي 
متفاوت است. لطفا براي كسب اطالعات بيشتر با دفتر انجمن تماس بگيريد.

ادامه از صفحه اول

از س��وي ديگر درآمدهاي بلوكه شده كشور نيز به زودي 
عودت داده خواهند شد. در اين شرايط وضع صندوق هاي 
حمايتي هم خوب اس��ت. ابزارهاي مربوط به ايجاد خط 
اعتباري براي شركت ها هم فراهم است. از سوي ديگر بانك 
مركزي هم گوش به فرمان دولت است و در يك چشم به هم 
زدن مي تواند با ابزارهاي بي شمارش نقدينگي را دوباره به 
سمت بورس هدايت كند. دولت همچنين با تغيير قوانين و 
مقررات كسب و كار نظير ماليات و تعرفه و قيمت گذاري و... 

مي تواند رونق را دوباره به بازار سرمايه بازگرداند.
س��وم( به رغم اين چشم اندازهاي مش��خص اقتصادي و 
مالي، دولت هنوز هي��چ اقدامي براي رونق بورس و بهبود 
شاخص هاي سرمايه گذاري در اين بازار انجام نمي دهد. در 
واقع آمارها مي گويند 8 ماه است از سوي دولت كوچك ترين 
نقدينگي به بورس تزريق نشده است. به نظر مي رسد يك 
دس��ت نامريي بر فراز بازار قرار دارد و اجازه  رشد بورس را 
صادر نمي كند. البته بدون ترديد دولت مايل نيست با يك 
چنين شرايطي بازار سرمايه را تحويل دولت بعدي دهد و 
چنين كارنامه ناخوشايندي را از خود به يادگار بگذارد. در 
مختصات زماني باقي مانده از عمر دولت، تالش خواهد شد 
تا رونق نسبي به بورس بازگردد و بازار سرمايه با شاخص هاي 
رشد مناسبي به دولت آينده تحويل داده شود. پرسشي كه با 
اين توضيحات مطرح مي شود، زمان انجام اين رويكردهاي 

اصالحي براي رونق دوباره بورس است؟
چهارم( پاسخ اين پرسش و بسياري از ابهامات ديگر، ظاهرا 
به برجام بازمي گردد. برخي معتقدند با توجه به اينكه دولت 
قصد دارد مجموعه نابساماني هاي اقتصادي را بعد از احياي 

احتمالي برجام سر و سامان بدهد، روند احياي بازار سرمايه 
نيز در اين بازه زماني انجام خواهد شد. البته اين  نوع تحليل 
صرفا حدس و گمانه زني اس��ت، براي تحليل درست بايد 
منابع اطالعاتي جامعي در اختيار داشت تا بتوان به  طور 
جامع تري تحليل كرد. اما يك نكته كليدي و روشن در اين 
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 حمايت هاي اعالمي از بازار سرمايه را با سرعت و 

قوت بيشتري تداوم بخشد.
پنجم( نقشه  احياي بازار هم در دست خود دولت است. بايد 
منتظر ماند تا در زماني كه در نظر گرفته شده است اجرايي 
شود. دولت به خوبي آگاه است كه اوضاع كلي بازار سرمايه 
مناسب نيست. برخالف برخي اظهارنظر ها كه دولت را نسبه 
به مشكالت بازار بي تفاوت جلوه مي دهند، ساختار اجرايي 
اعتراضات را مي بيند. ابزار بهبود اوضاع هم در دست دولت 
قرار دارد. بدون ترديد اين اصالحات قبل از پايان عمر دولت 
عملياتي خواهند شد. چرا كه در صورت عدم احياي بورس، 
دولت يكي از بدترين كارنامه هاي اقتصادي در مواجهه با 
بورس را در ميان دولت ها به جاي خواهد گذاشت. ضمن 
اينكه آسيب جدي به جايگاه سياسي، گروه هاي ميانه رو، 
اصالح طلب و اعتدالگرايان به عنوان گروه هاي حامي خود 
وارد خواهد ساخت. بنابراين با هر منطقي كه به دورنماي 
پيش روي بازار سرمايه نگاه شود، احياي بازار در چشم انداز 

ماه هاي آينده الجرم به نظر مي رسد.

 سود تقس��يمي جذابي را براي س��ال آينده خواهند 
داش��ت. س��هامداران بايد در كنار تحليل هاي انجام 
شده در انتخاب سهام، دقت نظر داشته باشند، ارزش 
سودآوري شركت ها را مدنظر قرار دهند و زمان بيشتر را 

براي صرف بازار براي سرمايه گذاري كنند. سهامداران 
نبايد چنين تصوري را داشته باشند كه مانند گذشته 
با خريد هر سهمي قادر به كسب بازدهي هاي معقول 

در بازار هستند.
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خبرروز

تزريقواكسنبه۸۰سالههاازسهشنبه
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: فاز اول واكسيناسيون كرونا در كشور انجام شده و از روز سه شنبه فاز دوم واكسيناسيون در كشور آغاز 
مي شود. عليرضا رييسي افزود: آغاز واكسيناسيون فاز دوم كرونا از روز سه شنبه فقط براي افراد ۸۰ سال به باال خواهد بود. در اكثر شهرها و روستاهاي 
ايران، پرونده الكترونيك اين افراد در اختيار حوزه بهداشت قرار دارد و بنابراين از طريق تلفن و از مركز بهداشت با آنها تماس گرفته شده و در روز 
و ساعت مشخص براي تزريق واكسن كرونا دعوت مي شوند. ممكن است برخي افراد داراي پرونده الكترونيك سالمت نباشند كه در اين زمينه 
مقرر شد همه روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي در سراسر كشور، شماره تلفني را از هفته آينده يعني ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ اعالم كنند تا افراد ۸۰ 

سال به باال كه با آنها تماس گرفته نشده، با آن شماره تلفن تماس گرفته و اطالعات آنها جهت واكسيناسيون كرونا ثبت شود. 

میراثنامه

بوشهر معاون ميراث فرهنگي استان بوشهر از برخورد 
قاطع و قانوني با تخريب كنندگان محوطه تاريخي نايبند 
خب��ر داد. نصراهلل ابراهيمي با اش��اره به برخورد قاطع و 
قانوني با تخريب كنندگان محوطه تاريخي نايبند گفت: 
شكل گيري بنادر حاشيه خليج فارس در استان بوشهر 
نظير سيراف، سي نيز، مهروبان، نايبند و ريشهر از دوران 
ساس��اني بوده و اوج اين بنادر در قرون س��وم و چهارم 
هجري قمري بوده است. خليج نايبند كه از آن به عنوان 
لنگرگاه بندر سيراف ياد مي شود از اهميت تاريخي بسيار 
بااليي برخوردار است و به همين دليل، رايزني تخصيص 
و تامين اعتبار براي مطالعات باستان شناس��ي بر روي 
اين پهنه با وزارت متبوع انجام ش��ده كه با ابالغ اعتبار 
كار س��امان دهي، مستندنگاري و كاوش در آن قسمت 
آغاز خواهد ش��د. معاون ميراث فرهنگي استان بوشهر 
ادامه داد: خليج نايبند به واس��طه قدمت باالي تاريخي 
كه دارد در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، ولي با 
توجه به اينكه بخشي از اين پهنه مالكيت خصوصي دارد 
مورد تسطيح سطح االرضي قرار گرفته كه مالكان دليل 
موضوع، بلوك بندي بيان كرده و نسبت به ايجاد سازه هاي 
مسكوني بر روي اين محوطه اقدام كرده اند كه در همين 
راستا شكاياتي عليه مالكان تنظيم شده و پرونده حقوقي 
آنها باز و در حال پيگيري است. ابراهيمي با اشاره به وجود 

يافته ه��اي فرهنگي و تاريخي از قرون اوليه اس��المي، 
داده ها و آثار معماري دوران صفويه و تيموري بر روي اين 
پهنه تصريح كرد: كار تسطيح توسط مالكان از دوره هاي 
قبل ب��وده و در حال حاضر، علي رغم همه هش��دارها و 
عالمتگذاري ها و نصب تابلو ثبت ملي اثر در اين محوطه 
تاريخي، صاحبان بخشي از اين محوطه، با قصد بلوك 
بندي، تقسيم بندي، خريد و فروش و ايجاد سازه به اين 
كار اقدام كرده اند، كه بي ترديد قاطعانه و از طريق مراجع 

قانوني پيگيري و برخورد خواهد ش��د. وي تاكيد كرد: 
چون هيچ گونه كاوش و گودبرداري انجام نگرفته است، 
آثار تاريخي زير خاك نمايان نشده، و به  زودي عمليات 
اجرايي كاوش، مطالعات باستان شناسي و انجام گمانه 
زني برا مشخص كردن عرصه و حريم اين اثر آغاز مي شود 
و در اين راس��تا، بقايا و بناهاي تاريخي محوطه تاريخي 
نايبند حفاظت خواهد شد و براي بازديد عالقه مندان و 

گردشگران مهيا مي شود.

تشكيل پرونده تخريب محوطه تاريخي »نايبند«
جامعه خبر

كروناجان۴۵۴نفرديگررا
درايرانگرفت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم 
كرد: با فوت ۴۵۴ نفر ديگر از هموطنان مبتال به 
كوويد۱۹، تع��داد جان باختگان اين بيماري در 
ايران به ۶۹ هزار و ۵۷۴ نفر رسيد. ۵۲۰۶ بيمار 
بدحال نيز در اي سي يو بستري هستند. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اطالعيه اي 
اعالم كرد: از ش��نبه تا يكش��نبه ۵ ارديبهشت 
۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۹ هزار و ۱۶۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي شد كه ۳۰۱۹ نفر از آنها بستري 
شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
دو ميليون و ۳۹۶ هزار و ۲۰۴ نفر رسيد. وزارت 
بهداش��ت در اين اطالعيه اف��زود: تاكنون يك 
ميليون و ۸۷۷ هزار و ۵۱۷ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۵۲۰۶ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارن��د و ۱۵ ميليون و ۱۹۵ هزار و ۷۶۶ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر ۳۰۱ شهر 
كش��ور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر در وضعيت 
نارنجي، ۴۵ ش��هر در وضعيت زرد و ۷ شهر در 
وضعيت آبي قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد 
ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و »به« شهرهاي 
با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع اس��ت. وزارت 
بهداشت همچنين اعالم كرد: تاكنون ۶۱۸ هزار 
و ۳۶۲ نفر دوز اول واكس��ن كرونا و ۱۶۵ هزار و 
۶۵۵ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۷۸۴ هزار و 
۱۷ دوز رس��يد.  به گزارش ايرنا، جهش ويروس 
كرونا در هندوس��تان خطر جديدي اس��ت كه 
جهان را تهديد مي كند. به گفته مسووالن وزارت 
بهداش��ت، ويروس جهش يافته در هندوستان 
ميزان سرايت و مرگ آوري بيش��تري دارد و از 
ويروس جهش يافت��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 ۱۷ ميليون نفر در اين كش��ور به 
كرونا مبتال شده و ۳۴۹ هزار نفر جان باخته اند. 
گزارش هاي 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 

نمي كنند.

افزايش سرعت رسيدگي به پرونده متهمان نوجوان 
معاون دادستان و سرپرست دادسراي 
عمومي و انقالب ناحيه ۲۹ تهران گفت: 
تسهيل دسترسي به وكيل تسخيري در 
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 نقي زاده 

گفت: در راستاي حمايت از متهمان نوجوان، قوانين 
حمايتي متعددي از جمله حق برخوردار ش��دن از 
وكيل تس��خيري موضوع مواد ۳۴۷ و خصوصًا ماده 
۴۱۵ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب ۱۳۹۲ 
مطرح شده است و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را 
مكلف نموده در صورت عدم تعيين وكيل از سوي ولي 
يا سرپرست قانوني، نسبت به تعيين وكيل تسخيري 
براي اطفال و نوجوانان اقدام كنند. وي با تأكيد بر لزوم 
جلوگيري از طوالني شدن فرايند تحقيقات مقدماتي 

و رعايت دادرس��ي عادالن��ه، بيان كرد: 
ضرورت ايجاب مي كرد به جاي مكاتبات 
متعدد در هر پرونده و درخواست وكيل از 
دادگستري يا مركز وكالء و كارشناسان 
رسمي قوه قضاييه، روزانه به طور مستمر 
اين وكالء درمحل دادسراي استقرار يابند 
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 رايزني هاي انجام شده 
توافق گرديد به طور 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 كرده اند.

كشفيات ۲۰۰ ميلياردي مواد مخدر در تهران
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از كش��ف 
بي��ش از ۱۲۰۰ كيلوگرم م��واد مخدر و 
دس��تگيري ۳۵ قاچاقچي 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 سال ۱۴۰۰ 
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 ۱۲۲۶ كيلوگرم انواع مواد 
مخدر كشف شد و نيز ۳۵ قاچاقچي دانه درشت دستگير 
و چهار باند نيز متالشي شد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ 

با بيان اينكه ۳۸ دس��تگاه خودرو و موتور 
سيكلت از قاچاقچيان كشف و توقيف شد 
گفت: همچنين ۳۸ نفر از اراذل و اوباش كه 
در ام��ر خريد و فروش مواد مخدر فعاليت 
داشته و در كنار آن مرتكب جرايمي نظير 
اوباش گري، خفت گيري، 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 ۱۲ كيلوگرم مخدر گل از 
آنان كشف شد. پليس فضاي مجازي را نيز رصد كرده و 

با موارد اينچنيني با قاطعيت برخورد مي كند. 

كاهش ۳۸ سانتي متري تراز درياچه اروميه
رييس استاني ستاد احياي درياچه اروميه 
ضمن اش��اره به كاهش تراز اين درياچه 
گفت: با وجود پيگيري هاي 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 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را ۶۴۰ ميليون متر 

مكعب اعالم كرد و مقرر شد كه اين حقابه از ابتداي آذر 
ماه سال گذشته تا آخر ارديبهشت امسال به سمت اروميه 
رها سازي شود اما ستاد احياي درياچه اروميه اعالم كرده 
است كه متاسفانه تاكنون تنها بخش كمي از اين حقابه، 
۱۶۰ ميليون متر مكعب، به درياچه اروميه رسيده است 
و به طور كلي مي توان گفت كه اكنون دريچه سدها را به 
روي اروميه بسته اند.  فرهاد سرخوش، رييس استاني 

س��تاد احياي درياچه اروميه، مي گويد: با 
وجود اينكه نامه نگاري هاي زيادي با وزارت 
نيرو و دستگاه هاي ذي ربط در استان شده 
اما حقابه درياچه ارومي��ه هنوز پرداخت 
نشده است كه اين شرايط با درنظر گرفتن 
كم بارشي هاي امسال در كشور نگران كننده 
است.  به گفته سرخوش بهانه وزارت نيرو 
اين است كه سال آبي جاري سال خشك و 
كم بارشي بوده است عالوه بر آن برف زيادي در حوضه 
آبريز درياچه اروميه نباريد كه طي فروردين و ارديبهشت 
به س��مت س��دها حركت كنند اين درحالي است كه 
بر اساس توافق هاي انجام ش��ده قرار بوده است كه در 
سال هاي كم بارشي مثل امسال مصرف آب در تمامي 
حوزه ها ازجمله كشاورزي كاهش پيدا كند تا محيط 

زيست بتواند حق خود را برداشت كند.

هنر

يك تابلو نقاشي از »ون گوگ« �  نقاش مشهور هلندي � با ارزش تقريبي ده ها ميليون 
دالر در حراجي به مزايده گذاش��ته مي ش��ود. به گزارش ايس��نا و به نقل از آرت نيوز، 
»پل ترينكوئتايل« يكي از تابلوهاي نقاشي »وينسنت ون گوگ« كه در سال ۱۸۸۸ خلق 
شده است، در حراجي آثار هنري قرن بيستم كريستيز به مزايده گذاشته خواهد شد. 
اين حراجي در روز ۱۳ مي  و در نيويورك برگزار مي شود. اين نقاشي كه ارزش تقريبي 
آن ۲۵ الي ۳۵ ميليون دالر برآورد شده است يك سال پيش از آنكه زندگي ون گوگ به 
پايان برسد، خلق شد. ون گوگ با استفاده ضربات قلمو آشكار و رنگ هاي گرم در اين 
اثر، منظره اي از پل »ترينكوئنتايل« به تصوير كشيده است. پس از مرگ ون گوگ اين 
نقاشي به دست همسر برادر »ون گوگ« رسيد. اين نقاشي در نوامبر ۲۰۰۴ در كريستيز 
به قيمت ۱۱.۲ ميليون دالر يعني كمتر از ارزش تخميني كه برايش برآورد شده بود 
فروخته شد. پيش از آن نيز در سال ۱۹۹۹ اين نقاشي در كريستيز به قيمت ۱۵.۴ ميليون 
دالر به فروش رسيد. اين اثر آخرين بار در سال ۲۰۱۶ در موزه مونك واقع در اسلوو در 
نمايشگاهي كه به آثار »ون گوگ« و »ادوارد مونك« تعلق داشت، به نمايش گذاشته شد. 

نقاشي ميليون دالري »ون گوگ« حراج مي شود
هنر

موزه تصاوير متحرك نيويورك »سايه هاي بي خورشيد« به كارگرداني مهرداد اسكويي 
 Reverse« را به عنوان بهترين مستند سال انتخاب كرد. به گزارش ايسنا، نشريه
Shot« كه از سوي موزه تصاوير متحرك نيويورك منتشر مي شود، فهرستي از آثار 
منتخب خود را منتشر كرد كه شانس حضور در جوايز اسكار امسال را نداشتند و در 
بخش بهترين مستند »سايه هاي بي خورشيد« ساخته مهرداد اسكويي به عنوان 
بهترين اثر برگزيده شد. حضور مستند »سايه هاي بي خورشيد« در اين فهرست شانس 
اين فيلم را براي رقابت در اسكار ۲۰۲۲ افزايش خواهد داد و كمپاني دريم لب فيلمز 
به مديريت نسرين ميرشب كه پخش بين المللي اين مستند را بر عهده دارد هم اكنون 
مشغول آماده س��ازي آن براي اسكار سال آتي است. »سايه هاي بي خورشيد« سال 
گذشته در امريكا و توسط كمپاني The Cinema Guild اكران سراسري موفقي 
را تجربه كرد. اين فيلم مستند اولين نمايش جهاني خود را سال گذشته در سي ودومين 
جشنواره بين المللي مستند آمستردام )ايدفا( تجربه كرد و موفق به كسب جايزه بهترين 

كارگرداني از اين رويداد معتبر سينمايي شد.

شانس مستند ايراني براي حضور در اسكار

بخش هايي از جنگل   ه��اي هيركاني در 
اي��ران و آذربايجان به عنوان قديمي ترين 
نوع جنگل   هاي جهان ۱۴ تير ماه س��ال 
۹۸ پس 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 ۵۰ درصد 
مس��احت جنگل  هاي هيركاني ايران را در اختيار دارد 
در ثبت جهاني اين جنگل ش��ش سايت معادل حدود 
۴۷ هزار هكتار بوده اس��ت. هر يك از اين س��ايت   هاي 
ثبت شده كه بكرترين نقاط جنگل هيركاني محسوب 
 مي شود، بايد تحت حفاظت و مراقبت جدي قرار گيرد 
و تما مي استاندارد  هاي 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 
نكرده است و اين نگراني وجود دارد كه طوالني شدن روند 
اداري و اجرايي براي دادن بودجه به   لكه هاي ثبت شده 
آسيب جدي برساند. جنگل   هاي هيركاني با ۱.۹ ميليون 
هكتار وسعت، از آستارا در شمال استان گيالن تا ُگلي داغ 
در شرق استان گلستان، در گستر  هاي به طول تقريبي 
۸۰۰ كيلومتر و عرض ۲۰ تا ۷۰ كيلومتر پراكنش دارد. 
البته بخشي كوچكي از جنگل   هاي هيركاني در كشور 
آذربايجان قرار دارد. در زمان حاضر جنگل   هاي هيركاني، 
زيس��ت بوم ۲۹۶ گونه پرنده و ۹۸ گونه پستاندار است. 
همچنين ۱۵۰ گياه بو مي درخت��ي و بوت  هاي )مانند 
شمش��اد و انجيلي( نيز در آن يافت مي ش��ود. اس��تان 
مازندران داراي بيش از يك ميليون هكتار عرصه جنگلي 
است كه معادل ۵۳ درصد كل جنگل   هاي 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 جنگل   هاي هيركاني نيز حفظ شده 
اس��ت به طوري كه از ۱۲ لكه جغرافيايي ثبت ش��ده در 
ميراث جهاني يونسكو ش��ش لكه مربوط به مازندران 
است. در مجموع تعداد ۱۲ لكه در چهار استان گيالن، 
مازندران، گلستان و سمنان با همكاري سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان محيط 
زيست، سازمان جنگل ها و مراتع و دانشگاه تربيت مدرس 
براي ثبت در ليست ميراث جهاني يونسكو پيشنهاد شده 
است. اين بخش ها شامل سايت بوال يا همان جنگل بوالي 
ساري، اليمستان شهرستان آمل، جنگل واز شهرستان 
نور، سايت كجور نوشهر، سايت خشكه داران تنكابن و 

چهار باغ مرزن آباد چالوس است.

جنگلبواليساري
يكي از سايت   هاي هيركاني ثبت شده در ميراث جهاني 
»بوال« است كه بخش عمد   ه اي از منطقه حفاظت شده 
بوال و پناه��گاه حيات وح��ش دودانگ��ه و چهاردانگه 
شهرستان ساري را در بر مي گيرد كه مساحتي معادل 
۱۷ هزار و ۵۱۶ هكت��ار دارد. اين جنگل نمونه بارزي از 
جنگل   هاي 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 
حفاظت ش��ده نيز اس��ت. منطقه حفاظت ش��ده بوال، 
منطق  هاي با مساحت ۳۹۰۷ هكتار است كه در نزديكي 
پارك ملي كياس��ر و هم مرز با پناه��گاه حيات وحش 

دودانگه و چهاردانگه و منطقه حفاظت شده پرور است.

جنگلاليمستانامل
لكه ديگر ثبت شده در ميراث جهاني جنگل اليمستان 
شهرستان امل است. اين سايت بخشي از منطقه حفاظت 
شده اليمستان است كه مساحتي معادل ۳۹۴ هكتار را 
داراست. همچنين دامنه تغييرات ارتفاعي سايت از ۱۱۹۰ 
تا ۲۴۰۲ متر بوده و كوه امامزاده قاسم مهم ترين ارتفاعات 
منطقه را تشكيل مي دهد. طيف وسيعي از رويشگا ه هاي 
كوهستاني، جنگلي، صخر  هاي، رودخان  هاي و مرتعي در 
منطقه شناسايي شده است. قله اليمستان يكي ديگر از 
جاذب ه هاي روستاي اليمستان است كه با زمستان   هاي 
پر برف و بهار  هاي هميشه سرسبز، كوهنوردان زيادي را 
به خود فرا مي خواند. قله اي كه حدود ۲۵۱۰ متر ارتفاع 
دارد و يكي از بهترين گزين ه هاي كوهنوردي در زمستان 
به شمار مي رود. منطقه قالردن در مسير اين جنگل است 
كه در ارديبهشت ماه داراي دشت گل گاوزبان مي شود و 
ميزبان مردم محلي و مردم از استان هاي ديگر براي چيدن 

اين گياه با ارزش و دارويي است.

جنگلهيركانيواز
جنگل واز يكي از جنگل   هاي بكر اي��ران و مازندران به 
حس��اب مي ايد كه زيبايي   هاي منحصر بف��ردي را در 
خودش جاي داده است. اين جنگل زيبا واقع در استان 

مازندران شهرستان نور مي باشد و با مساحت بيش از ۹ 
هزار هكتار واقع در جنوب شهر چمستان در سال ۱۳۸۰ 
منطقه اي حفاظت شده اعالم شد. منطقه كوهستاني 
داراي اقلي��م مرطوب و س��رد با رود  هاي ف��راوان كه از 
جنگل   هاي هيركايي و مراتع ييالقي پوشيده شده است. 
سايت جهاني واز با مساحتي معادل ۶ هزار و ۹۱۰ هكتار 
بخشي ازمنطقه حفاظت شده واز بوده و تقريباً كوهستاني 
همراه با رويش��گا ه هاي جنگلي، بيش��ه زار و صخر  هاي 
است كه بخش وس��يعي از آن داراي شيب بيش از ۵۰ 
درصد است. وجود پستي بلندي  هاي فراوان، منابع آبي 
متنوع، پوشش گياهي انبوه، جنگل   هاي راش از ميانبند 
تا ارتفاعات جنگل   هاي هيركاني از مشخص ه هاي اين 

سايت است. 

سايتهيركانيكجورنوشهر
سايت كجور با مساحتي معادل ۱۴ هزار و ۸۹۱ هكتار در 
واقع بخشي از منطقه حفاظت شده البرز مركزي است 
كه در شمال ايران، بين چالوس و نور قرار دارد. گونه هاي 
متنوع، درختان قطور و كهنس��ال، منابع آبي فراوان و 

توپوگرافي متنوع س��يماي اصلي اين سايت را تشكيل 
مي دهد. اين منطقه پوش��ش گياهي و جنگلي انبوه و 
دارا بودن دش��ت   هاي مرتفع و علفزارها، داراي جانوران 
متنوعي مثل پلنگ، گوزن، خرس، بز كوهي، شوكا، مرال، 
همچنين پرندگاني همچون عقاب، ش��اهين، قرقاول، 

كبك، بلدرچين، داركوب است.

خشكهدارانتنكابن
پارك جنگلي خش��كه داران در كيلومتر ۳۰ محور 
تنكابن به چالوس در حد فاصل نشتارود و شهرستان 
عباس آباد در كنار جاده واقع شده و تنها ۱۲۰ متر با 
دريا فاصله دارد. اين منطقه حفاظت شده به عنوان 
تنها جنگل جلگ  هاي و بكر و از آخرين بازماند ه هاي 
اكوسيس��تم   هاي جنگلي جلگ  هاي شمال ايران با 
مساحت تقريبي ۲ ميليون و ششصد هزار متر مربع 
است. با اين حال به دليل حضور انساني در جاي جاي 
عرصه جنگلي منطقه ثبت شده در ميراث فرهنگي 
يونسكو جنگل خشكه داران نيز وسعت كمتري از كل 

جنگل را شامل مي شود.

سايتچهارباغچالوس
چهارباغ شهرس��تان چالوس منطقه حفاظت شده 
در حوالي منطقه سياه بيش��ه در كيلومتر ۹۰ محور 
كرج چالوس واقع اس��ت. منطقه جنگلي چهار باغ با 
مس��احتي بالغ بر ۱۹ هزار هكت��ار و داراي گونه هاي 
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 منطقه اي است. كاماًل كوهس��تاني بوده و با 
در ه ه��اي عميق و پر آب، جنگل   هاي نيمه انبوه و كم 
نظير هيركاني و مراتع ييالقي چهار باغ در غرب منطقه 
حفاظت ش��ده البرز مركزي قرار دارد و رودخانه هاي 

چالوس، مكا رود و انگوران در آن جاري هستند.

جنگله�ايهيركان�يمي�راثطبيع�ي
نسلهايبعدياست

يونس��كو به اين دلي��ل بخش هاي كوچ��ك و بكري از 
جنگل   ه��اي هيركاني را ثبت جهاني كرده اس��ت تا به 
عنوان ميراث طبيعي براي نسل  هاي بعدي حفظ شود و 
براي اين منظور هم هر ساله بودجه مشخصي تخصيص 
 مي دهد. ب��ه عبارتي، ثبت جهاني يك اث��ر به اين معنا 
اس��ت كه تما مي كش��ور  هاي عضو در حفاظت از آن اثر 
مشاركت دارند و بخشي از هزينه ها را پرداخت  مي كنند 
و در مقابل پيگير رعايت اس��تاندارد  هاي تعريف ش��ده 
براي مراقبت و حفاظت هس��تند. با وجود اين، از زمان 
ثبت جهاني جنگل   هاي هيركاني استان تاكنون هيچ 
اعتباري براي حفاظت و مراقبت از آن پرداخت نشده و 
حتي زيرساخت  هاي الزم هم براي اين منظور آنگونه كه 
بايد فراهم نشده است. معاون ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران 
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا تاييد كرد كه تاكنون هيچ 
بودجه و اعتباري بابت جنگل  هاي هيركاني به مازندران 
تخصيص نيافته اس��ت. مهدي ايزدي درب��اره چرايي 
اختصاص نيافتن بودجه توضيح داد: اصوال اعتباراتي كه 

از سوي يك نهاد بين المللي مانند يونسكو براي اينگونه 
امور در نظر گرفته مي ش��ود، به صورت يكجا در اختيار 
وزارت ميراث فرهنگي قرار مي گي��رد و از آنجا هم بايد 
ميان مجموعه هاي 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 ثبت شده جنگل  هاي 

هيركاني هيچ اعتباري تخصيص نيافته است.

ايجادپايگاه؛گامناتمام
احتماال اگر سازمان يونسكو بودجه اي براي حفاظت 
از جنگل  ه��اي هيركاني ب��ه وزارت ميراث فرهنگي 
پرداخت كند، مبلغ آن بايد به فراخور اس��تان هايي 
كه س��ايت  هاي ثبت ش��ده را در اختيار دارند توزيع 
شود. مازندران شش س��ايت از ۱۲ سايت ثبت شده 
هيركان��ي را در اختيار دارد و گس��تره س��ايت  هاي 
استان هم معادل نيمي  از مجموع مساحت ثبت شده 
هيركاني در استان هاي ديگر و كشور آذربايجان است. 
كارشناسان ميراث فرهنگي بر اين اعتقادند كه دستكم 
نيم��ي  از بودجه اي را كه يونس��كو بابت هيركاني به 
ايران اختصاص  مي دهد، بايد در اختيار مازندران قرار 
گيرد ولي اين استان هم بايد براي دريافت اين بودجه 
زيرس��اخت  هاي الزم را براي حفاظت از سايت  ها يا 
  لكه هاي ثبت شده فراهم كند. معاون ميراث فرهنگي 
مازندران درباره زيرس��اخت مورد نياز براي دريافت 
بودجه توضيح داد: ميراث فرهنگي براي اينكه بتواند 
بودجه اي براي حراس��ت و نگهداري از جنگل  هاي 
هيركاني پرداخت كند، اول بايد پايگاه ثبت جهاني 
در آن محدوده مس��تقر ش��ود. در مورد جنگل  هاي 
هيركاني متاسفانه تاكنون پايگاه ها فعال نشده است 
و به همين دليل هم در بودجه گيري مش��كل وجود 
دارد. البته براي استقرار پايگا ه هاي ثبت جهاني با هر 
دو اداره كل منابع طبيعي مازندران در ساري و نوشهر 
رايزني   هايي صورت گرفته است و آنها هم مكان   هايي را 
در حد ساختمان براي استقرار پايگاه مشخص كرده اند 
ولي اين ساختمان ها نيازمند تجهيز هستند تا تبديل 
به پايگاه شوند. ايزدي گفت: در حال حاضر تنها مشكل 
نبود اعتبار براي تجهيز پايگاه ها است. پيش بيني ما 
نياز به بيش از ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار است كه بايد 
از منابع اعتباري ملي تامين شود تا پايگا ه هاي تجهيز و 
فعال شوند و زمينه براي استفاده از بودجه اختصاصي 

يونسكو فراهم شود. 

گزارش
استان مازندران بيش از ۵۰  درصد مساحت جنگل  هاي هيركاني ايران را در اختيار دارد

جنگل هيركاني مازندران بودجه حفاظتي دريافت نكرد
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