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 روند ناكام
 رشد قيمت بيت كوين

 شمشير دو لبه حذف 
معافيت هاي مالياتي مناطق تجاري

 باوجود سقوط شديد بيت كوين، كارشناسان معتقدند
 پادشاه ارزهاي ديجيتال براي احياي قيمت شانس دارد

 نمايندگان مجلس معافيت ماليات بر ارزش افزوده
 در مناطق آزاد را حذف كردند

يادداشت- 1

 چرخه معيوب 
بازي با نرخ ارز

بعد از صحبت هايي كه توسط 
رييس دفتر رييس جمهوري 
در خص��وص برنام��ه افزايش 
قيم��ت دالر ب��راي رت��ق و 
فتق ام��ور كش��ور مط��رح و 
اس��تدالل هايي كه پس از آن 
براي تكذيب اين خبر منتشر 
ش��د، نش��ان مي دهد، اساسا 
دولت ها در ايران به ظرفيت هاي ديگري كه براي كسب 
درآمد مشروع وجود دارد، توجه نمي كنند. تصميم سازان 
و سياس��ت گذاران ايراني، براي جبران كمب��ود منابع، 
نخس��تين اقدامي كه مورد توجه قرار مي دهند، بازي با 
نرخ ارز است. در حالي كه ساير كشورها براي تامين منابع 
مورد نياز خود از ماليات ها استفاده مي كنند. واقع آن است 
در اقتصاد ايران ظرفيت هاي مالياتي گسترده و مغفول 
مانده اي وجود دارد كه مي توان از آنها براي تامين بودجه 
مورد نياز كشور استفاده كرد كه به اين ظرفيت ها توجهي 
نمي شود. چرا توجه نمي ش��ود؟ چون منافع بسياري از 
گروه ها در اين بخش درگير است و افراد و جرياناتي كه به 
نحوي در مناسبات قدرت سهيم اند، يا صاحبان بنگاه هاي 
اقتصادي بزرگ هستند، اجازه نمي دهند كه يك چنين 
اصالحات مالياتي محقق شود. اين روند باعث شده بخش 
اعظم ماليات ها در كشور از بنگاه هاي كوچك و متوسط 
و مش��اغل خرد س��تانده ش��ود. در اين ميان بنگاه هاي 
بزرگ، عمدتا به اس��م صادرات نه تنها مالياتي پرداخت 
نمي كنند، بلكه از مش��وق هاي گس��ترده صادراتي نيز 
استفاده مي كنند. يعني اين افراد و جريانات از رانت هاي 
يارانه اي در بخش هايي چون آب، برق، گاز، سنگ معدن 
و ...استفاده مي كنند و قيمت اقالم صادراتي خود را پايين 
نگ��ه مي دارند، در عين ح��ال نيز مالي��ات نمي پردازند. 
اين فرايند به اين معناست كه اقتصاد ايران با استفاده از 
منابع خود در حال يارانه دادن به مصرف كننده خارجي 
است اما فش��ار اقتصادي برآمده از نوسانات ارزي متوجه 
مصرف كننده داخلي و دهك هاي محروم جامعه مي شود. 
جالب اينجاست كه...  ادامه در صفحه 5

حسين راغفر

 انبوه سازان از طرح
 »جهش توليد و تامين مسكن« انتقاد كردند

حذف بخش خصوصي 
ازشوراي عالي مسكن

گروه راه و شهرس�ازي| در حالي كه هنوز طرح 
»جهش توليد و تامين مس��كن« در مجلس به طور 
كامل بررسي و نهايي نشده، انبوه س��ازان نسبت به 
حذف بخش خصوصي از ش��وراي عالي مس��كن در 
جريان تدوين و بررس��ي اين طرح در مجلس انتقاد 
كردند. اگر چه طرح »جهش توليد و تامين مسكن« 
از نخس��تين روزه��اي فعاليت مجل��س يازدهم در 
دس��تور كار بوده اما پس از چند بار چكش كاري اين 
طرح در كميس��يون عمران، س��رانجام اين طرح در 
دهه سوم بهمن ماه س��ال جاري در دستور كار قرار 
گرفت و موادي از آن بررسي شد. بر اساس ماده يك 
اين طرح، دولت مكلف اس��ت، در چهار سال نخست 
اجراي اين قانون، ساالنه به طور متوسط حداقل يك 
ميليون واحد مس��كوني در كش��ور براي متقاضيان 

واجد شرايط بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از 
توليد و عرضه مسكن مصوب ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ 
توليد و عرضه كند. بر اساس ماده ۲ نيز شوراي عالي 
مسكن به رياس��ت رييس جمهور تش��كيل خواهد 
ش��د. معاون اول رييس جمهور )نايب رييس(؛ وزير 
راه و شهرسازي )دبير ش��ورا(؛ وزير نيرو؛ وزير كشور؛ 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت؛ وزير امور اقتصادي و 
دارايي؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ رييس كل 
بانك مركزي؛ رييس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ 
رييس بنياد مس��كن انقالب اس��المي؛ و يك نفر از 
اعضاي كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي 
به پيشنهاد كميس��يون و انتخاب مجلس )به عنوان 
ناظر( ساير اعضاي ش��وراي عالي مسكن را تشكيل 
خواهند داد.  صفحه 5 را بخوانيد

سخنان رييس دفتر رييس جمهور بار ديگر دردسر ساز شد

واعظي :  نگفتم ارز را  گران نگه داشتيم
 همتي :  نرخ ارز بايد توسط سازوكار بازار 

و مستقل از سياست هاي مالي و بودجه اي تعيين شود
 بانك مركزي: براي جلوگيري از سوءاستفاده و سوء برداشت  

 اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصي پولي و ارزي به بانك مركزي واگذار شود

 دستكاري ارزي  
از تاييد تا تكذيب 

يادداشت-4

تمايل به باال ماندن نرخ ارز 
همچنان ادامه دارد 

براس��اس آنچه در رس��انه ها 
در روزه��اي اخير ب��ه نقل از 
محمود واعظي، رييس دفتر 
رييس جمهور منتش��ر شده، 
وي اع��الم ك��رده ك��ه دولت 
در شرايط س��ال هاي اخير و 
تحت تاثي��ر تحريم ها نرخ ارز 
را افزايش داده و البته بالفاصله 
در روز بعد با تكذيب آن و اصالح و توضيح آقاي واعظي 
در صفحه شخصي خود در اينس��تاگرام همراه شده كه 
تاكيد كرده منظور ايش��ان چيز ديگري بوده و دولت به 
دنبال افزايش نرخ ارز نبوده بلكه تحريم ها عامل رش��د 
قيمت ارز بوده است. بانك مركزي نيز فورا توضيح داده 
كه اظهارنظر در مورد مسائل پولي و ارزي بايد به بانك 
مركزي سپرده شود و نبايد از سخنان مسووالن اشتباه 
برداشت شود. با وجود اين اظهارات و تكذيب ها - حتي 
اگر بپذيريم كه...    ادامه در صفحه 3

يادداشت-2

نوسان ارزي  و قاچاق خروجي
يكي از مشكالتي كه در اقتصاد 
همواره با آن مواجه هس��تيم 
نوس��انات قيمت دالر اس��ت. 
اين نوس��انات در قيمت دالر 
عامل��ي براي افزاي��ش قاچاق 
خروجي مي ش��ود. يك نقطه 
حيات��ي كه در اي��ن خصوص 
كمتر به آن توجه شده است، 
منفعت در تعامالت بين المللي است؛ منفعتي كه براي 
گروه هاي مختلف به وجود مي آيد. اين منفعت به گونه اي 
است كه عامل سازنده تصميم ها و شكل دهنده رفتارها 
اس��ت. زماني كه حس منفعت ايجاد شود، نمي توان آن 
را با قانون متوقف كرد. در دولت هاي مختلف از گذشته 
تا به امروز سعي بر اين بوده است كه با به حراج گذاشتن 
منابع ارزي حاص��ل از فروش نفت قيمته��ا پايين نگه 
داشته شوند. همچنين علي رغم افزايش نقدينگي تالش 
بر پايين نگه داشتن قيمت دالر اس��ت. معموال در دوره 
نخست دولت هايي كه بر سر كار مي آيند، اين اتفاق رخ 
مي دهد. در طول اين دوره ها هيچ دولتي موفق به مقابله 
با منفعت حاصل از واردات از طريق بخشنامه يا قوانين 
گمركي نش��ده اس��ت و به آرامي حجم واردات قاچاق 
افزايش پيدا كرده است.به عبارت ديگر، روساي جمهور 
در دوره نخست كه بر سركار مي آيند، همواره بر كنترل 
تورم بوده و به همين ترتيب هم��واره تالش مي كنند تا 
علي رغم تحوالت اقتصاد ايران و افزايش حجم نقدينگي با 
تزريق منابع دالري قيمت را پايين نگه دارند. مجموعه اين 
اقدامات خود عاملي براي ايجاد منفعت در واردات ش��ده 
است.  ادامه در صفحه 5

حسن فروزانفرد

محسن شمشيري 

يادداشت-3

ذهن هاي خود  زرنگ پندار 
در ش��رايطي ك��ه بس��ياري 
معتقدن��د،  تحليلگ��ران  از 
نمايندگان و سياست گذاران 
ايراني با شناسايي حفره هاي 
مالياتي واقع��ي در بنگاه هاي 
بزرگ اقتص��ادي، كارتل هاي 
عظي��م مال��ي، فعاليت هاي 
سوداگرانه و س��فته بازي و... 
مي توانند، بخش��ي از نيازهاي بودجه اي خود را جبران 
كنند، رويك��ردي كه اي��ن روزها در بودج��ه، پيرامون 
دريافت ماليات از برخي حوزه هاي خ��رد و كوچك در 
پيش گرفته شده، نشان دهنده اين واقعيت عريان است 
كه روند اصالح ام��ور در اقتصاد ايران هرگز بر اس��اس 
رويكردهاي تخصصي و اثر گذار پي��ش نمي رود و تنها 
تصاوي��ري كاريكاتور گون��ه از ضرورت ها نظيرس��ازي 
مي ش��وند. تجربه بش��ري مي گويد، هر كجا پيشرفت 
ديديد، بدانيد كه حتما يك نفر فكر هاي بزرگي در سر 
داشته است. فكرهاي بزرگ ُمسري هستند، روندهاي 
موثر ايجاد مي كنند و نيروهاي تحت مديريت يك مدير 
را با انگيزه مي كنند. )در واقع شاهد رسوب تفكرات يك 
مدير در نيروها و يا افراد زير دس��ت آن مدير هستيم.( 
در اقتصاد نيز همين قانون حاكم اس��ت. يك نفر يا يك 
مجموع��ه، »بزرگ« فك��ر مي كند و در پايين دس��ت، 
موج ه��اي بزرگ تري ايج��اد مي كند. ايالن ماس��ك و 
داستان تس��ال يكي از داغ  ترين اين موارد است. آرزوي 
خودروي برقي و خودران از س��ال ها پيش شكل گرفته 
بود و تا همين ۱۰ سال پيش خيال  پردازانه و غيرممكن 
جلوه مي كرد.   ادامه در صفحه 6

محسن عباسي

يادداشت-5

 تزريق قطره چكاني 
واكسن

اي��ن روزه��ا هي��چ ك��س 
حالش خوب نيس��ت، به هر 
خانواده اي كه نگاه مي كني، 
عزي��زي را ب��ر اث��ر كرونا از 
دست داده، شايد آمار مرگ 
و مير طبق آنچ��ه كه وزارت 
بهداش��ت و درم��ان اع��الم 
مي كند، پايين آمده باش��د، 
اما آمار ابتال همچنان باالست و اين امر باعث شده تا 
بس��ياري از مردم به اين فكر كنند، كه آيا تا وقتي كه 
نوبت آنها براي تزريق واكسن برس��د زنده مي مانند 
يا نه؟ در هفته گذش��ته دو پرس��تار باردار را به دليل 
ابتال به كرونا از دست داديم، اينكه اصال چرا بايد اين 
پرستارها در بيمارستان هايي كه بيماران كرونايي در 
آن بستري هستند، مشغول فعاليت باشند، خود سوال 
ديگري اس��ت كه بي جواب مانده است. از سوي ديگر 
مردم همچنان چشم به راه حركتي از سوي مسووالن 
هستند تا تزريق واكسن در كشور با سرعت بيشتري 
انجام شود، اتفاقي كه انگار قرار نيست به اين زودي ها 
رخ بدهد و همه آنچه ك��ه از گفته ها و ش��نيده ها بر 
مي ايد، وعده هايي است براي سال آينده. اين در حالي 
است كه كش��ورهاي ديگر بيش از نيمي از جمعيت 
خود را واكس��ينه كرده اند و با اين ح��ال همچنان بر 
رعايت پروتكل ها و البته تعطيلي ها اصرار دارند و حاال 
اما در ايران واكس��ن كه به صورت قطره چكاني وارد 
كشور مي شود، آن هم واكسن هايي كه البته حرف و 
حديث درباره آن بسيار است و...  ادامه در صفحه 8

مريم شاهسمندي

فرشاد مومني استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه:

تعادل| اقتصاد ايران در ش��رايطي در آس��تانه آخرين 
هفته هاي سال ۱۳99خورشيدي و ورود به قرني تازه قرار 
گرفته كه به اعتقاد فرشاد مومني و بسياري از تحليلگران، 
دهه 9۰ را بايد در زمره دهه از دس��ت رفته براي اقتصاد 
كشور ارزيابي كنيم؛ دهه اي كه بس��ياري از كشورهاي 
جهان با استفاده از شرايط كلي اقتصاد و روابط بين المللي 
تالش كردند تا س��هم افزون ت��ري از اتمس��فر اقتصاد 
بين المللي به دس��ت آورند، اما اقتصاد اي��ران با گرفتار 
ش��دن در چنبره ۲دوره تحريم هاي اقتصادي دامنه دار 
و برخي س��وءمديريت هاي داخلي نتوانس��ت براساس 
ظرفيت هاي اقتصادي و انساني خود در مسير پيشرفت 
مستمر قرار بگيرد. فرشاد مومني استاد دانشكده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي يكي از راويان صادقي است كه 
با واكاوي مسير توسعه و چالش هاي پيش روي آن تالش 
مي كند توجه افكار عمومي را نسبت به ضرورت هاي امر 
توسعه جلب كند. در اين نوشتار كه از سلسله برنامه هاي 
موسسه دين و اقتصاد گردآوري شده، مومني با اشاره به 
مهم ترين بحران هايي كه اقتصاد ايران در دهه 9۰ با آن 
روبه رو بوده، تالش مي كند ت��ا برخي ضرورت هاي موثر 
براي بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي كشور را پيش 
روي نس��ل هاي مختلف ايراني تصويرس��ازي كند. اين 

استاد اقتصاد با اشاره به بحران هايي چون، بحران تقاضاي 
موثر، بحران توليد و افت انگيزه س��رمايه گذاري، بحران 
اش��تغال، بحران مواد اوليه و... بخش��ي از مصائب پيش 
روي اقتصاد ايران در طول ده��ه 9۰ را واكاوي مي كند؛ 
ضمن اينكه تاكيد مي كند كه اين موارد بخشي از ليست 
بلندباالي بحران هايي است كه امكان رش��د فزاينده را 
از اقتصاد و معيش��ت ايراني گرفته است. مومني در عين 
حال ضمن تش��ريح درد، تالش مي كند تا چشم اندازي 
از عب��ور از بحران ها را نيز پيش روي مخاطب بگش��ايد. 
در نهايت نيز ابراز اميدواري مي كن��د كه اين ضرورت ها 
بعد از اطالع رس��اني و آگاهي بخش��يدن به مردم باعث 
ش��كل گيري مطالباتي ش��ود كه فاصله اقتص��اد ايران 
ب��ا كرانه هاي توس��عه را كاه��ش دهد. مومن��ي در اين 
سلسله گفتار اشاره مي كند: س��ال ۱4۰۰ كه در آستانه 
حلول آن قرار گرفته ايم، س��ال پاياني يك دهه از دست 
رفته براي اقتصاد ايران اس��ت؛ دهه  اي كه در آن برآيند 
رشد اقتصادي كش��ورمان صفر و فاصله وقوع بحران ها 
و نقطه  هاي عطف سرنوشت س��از كوتاه و كوتاه  تر شده 
است. در چنين شرايطي اگر فرض كنيم هوشمندي در 
نهادهاي تصميم  گير به وجود آي��د و اراده اي براي تغيير 
وجود داشته باشد...  ادامه در صفحه 7

 اقتصادايران 
و دهه اي كه ازدست رفت

اظهاراتي كه در روزهاي گذش��ته به نق��ل از رييس دفتر 
رييس جمهور منتشر شده بود حواشي زيادي به پا كرد و 
كار تا جايي پيش رفت كه محم��ود واعظي مجبور به ارائه 
توضيحاتي در اين زمينه ش��د. در سال هاي گذشته يكي 
از اصلي ترين مشكالتي كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، 
افزايش قيمت ارز و ب��اال رفتن قيمت تمام ش��ده برخي 
كاالها براي مردم بوده اس��ت. در حالي كه دولت مي گويد 
تحريم هاي اقتصادي و محدوديت ورود ارز به كشور، باعث 
باال رفتن قيمت ارز ش��ده، اظهارات روزهاي قبل واعظي 
باعث به وجود آمدن يك گمانه زني و ابهام جدي ش��د. او 
گفته بود: در اين دوران روزهايي را پشت سر گذاشتيم كه 
زير ۱۰۰ هزار بشكه فروش نفت داشتيم و نمي توانستيم 
حتي پ��ول آن را جابه جا كنيم، با اين وج��ود ناچار بوديم 
فضايي را در كشور ايجاد كنيم كه كمبود كااليي نداشته 
باشيم تا دشمن از اين فضا سوءاستفاده نكند. در اين شرايط 
ناچار شديم طي سه سال گذش��ته از ارز صادركنندگان 
استفاده كنيم كه به گفته دشمنان، فشار حداكثري عليه 
ايران شكست خورده است و ما توانس��تيم با ارز صادراتي 
صادركنندگان بخشي از مشكالت سفره و معيشت مردم 
را حل كنيم. وي ب��ا تاكيد بر اينكه از نظ��ر اقتصادي نرخ 
ارز ايران ۲۵ يا ۲۷ هزار تومان نيس��ت، گفت: ما اين كار را 

كرديم تا بتوانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم تا امروز دشمنان 
بگويند كه فشار حداكثري شكست خورده و آنها به دنبال 
حل مسائل هس��تند و امروز ايران در موضع قدرت است. 
پس از مطرح شدن اين صحبت ها يك ابهام جدي به وجود 
آمد كه چرا دولت تصميم گرفته قيمت ارز را باال نگه دارد 
و همين موضوع براي مردم چالش برانگيز ش��ده است. به 
دنبال اين گمانه زني، واعظي با ارائه توضيحاتي اعالم كرد 
كه از صحبت هايش برداشت اشتباه شده است. او در صفحه 
شخصي خود نوش��ته: در گفت وگوي صميمانه  ديشب با 
فعاالن بخش خصوصي استان اصفهان، بخشي از عرايضم 
به دليل برداشت يا انعكاس ناقص، متاسفانه دچار تحليل 
نادرست در فضاي رسانه اي شده اس��ت. آنچه در تشريح 
شرايط بسيار دشوار جنگ اقتصادي در سه سال گذشته 
در اين جلسه بيان ش��د، ناظر به  ش��دت تحريم ها، فشار 
حداكثري و كم  و كيف محدوديت هايي بود كه به اقتصاد 
كشور تحميل شد و پيامدهاي ناميموني همچون افزايش 
نرخ ارز را به دنبال داشت. بي ترديد گراني ارز در آن مقطع، 
نتيجه فشارهاي تاريخي و كم سابقه بر اقتصاد ايران بوده 
و مقصود بنده نيز اين بود كه دول��ت به رغم اينكه معتقد 
بود قيمت واقعي ارز هرگز و هرگز ۲۵ ت��ا ۲۷ هزار تومان 
نيس��ت، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحميلي و ظالمانه 

تحريم ها، كش��ور را اداره كرده و در برابر اراده دولت ترامپ 
براي فروپاشي اقتصاد ايران، ايستاده است. بنده مجددا به 
صراحت تاكيد مي كنم كه دول��ت هيچگاه به دنبال گران 
كردن ارز نبوده و قيمت باالي ارز و نرخ غيرواقعي آن را يكي 
از موانع مهم اداره كشور و يكي از رخدادهاي تلخ در دوران 
مسووليتش مي داند و همواره در پي كنترل آن و كاستن از 
فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنان كه در آينده نزديك 
نيز هيچ فرصتي را براي كنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. 
تمام سياس��تگذاري هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي 
در اين س��ه س��ال، با هدف كاهش اثر تحريم ها بر اقتصاد 
كشور و خصوصا جلوگيري از افزايش نرخ ارز و كنترل تورم 
بوده است. لذا هر گونه تلقي كه انتفاع دولت از گراني نرخ 
ارز را مفروض بگيرد، قطعا غلط و نامنطبق با واقعيت هاي 
اقتصادي كشور است. چنين فرضيه اي البته جفا به همه 
عزيزان و دس��ت اندركاراني كه براي مقابله جهش نرخ ارز 
كوشيدند نيز هست. در شرايطي كه كشور آماده مي شود 
با كاهش فشارها اوضاع بهتري را تجربه كند، اين صحبت ها 
كه از آن برداشت دوپهلو مي شود، مي تواند به عاملي براي 
ايجاد مشكالت جديد بدل ش��ود و قطعا در شرايطي كه 
مسووالن بر لزوم همدلي و همصدايي تاكيد دارند، چنين 

صحبت هايي در اين مسير مشكل آفرين مي شود.

پس از س�خنان روز پنجش�نبه رييس دفتر رييس جمهور درباره گران نگه داش�تن نرخ دالر براي اداره كش�ور در دوران تحريم ه�اي اقتصادي كه با  
واكنش هاي بسياري  روبه رو و در نهايت منجر به پس گرفتن اين اظهارات از سوي  واعظي شد. در همين خصوص روز گذشته نيز رييس كل بانك مركزي 

با انتشار پست اينستاگرامي  و روابط عمومي بانك مركزي  در پست توييتري اين سخنان را بدون واكنش نگذاشتند كه در ادامه آن ها را مي خوانيد.

   از نيمه سال 97، بانك مركزي سياست ارزي خود را بر مبناي صيانت از ذخاير خود و همزمان تامين منابع 
الزم براي واردات كاالهاي اساسي و دارو قرار داد.

  در دو سال گذشته، اين سياست نشان داد كه با موفقيت كشور را از ميانه بزرگترين جنگ اقتصادي تاريخ 
به سالمت عبور داد.

   در اين ميان فشار زيادي از ناحيه تحريم هاي ظالمانه و غيرانس�اني بر مردم عزيزمان وارد شد، اما اينكه 
بدون سياست هاي بانك مركزي در اين دوره چه سرنوشتي در انتظار متغيرهاي اصلي اقتصاد مانند نرخ ارز 

و تورم بود قابل تصور نيست. 
  بانك مركزي همچنان اعتقاد راسخ دارد كه نرخ ارز بايد توسط سازوكار بازار و مستقل از سياست هاي مالي 
و بودجه اي تعيين شود و انتظار دارد كه با تصحيح انتظارات و تخيله اثر شوك هاي سياسي، نرخ ارز در مسير 

اصالح توسط سازوكار بازار قرار گيرد. 
   بارها گفته ام تقويت ارزش پول ملي، مهم ترين دغدغه بانك مركزي است و تا به حال نيز تمام  تالش  خود را 

علي رغم برخي مرارت ها به كار بردم تا نيازهاي بودجه اي دولت نتواند در اين مسير خدشه زيادي وارد كند. 
  بازار ارز، يك بازار حس�اس و تخصصي است. در اولين جلس�ه حضور در هيات دولت قبل از انتصاب و در 
اولين جمالت خود از آقاي رييس جمهور و اعضاي محترم دولت درخواست كردم كه اگر به انتصاب اينجانب 

راي مي دهند، با اين شرط همراه باشد كه در خصوص مسائل ارزي، اعالم سياس�ت ها را به بانك مركزي واگذار كنند و قطعا اين بهترين كمك مسوولين 
محترم به بانك مركزي و نيز ثبات در بازارهاي پولي و ارز است. 

   براي جلوگيري از سوءاستفاده و سوء برداشت از صحبت هاي مسوولين محترم، شايسته است كه 
اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصي پولي و ارزي به بانك مركزي واگذار شود. 

همتي :  نرخ ارز بايد توسط سازوكار بازار  و مستقل از سياست هاي مالي و بودجه اي تعيين شود

 بانك مركزي: براي جلوگيري از سوءاستفاده و سوء برداشت  
 اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصي پولي و ارزي به بانك مركزي 

واگذار شود

بازتاب

وفات حضرت زينب )س( را تسليت مي گوييم



 »وزارت خارج��ه كره جنوبي مي گوي��د دارايي هاي 
مسدود شده ايران بعد از رايزني با اياالت متحده آزاد 
خواهد شد.« اين خبري بود كه چند روز قبل منتشر 
ش��د؛ خبري كه در ادامه مذاكرات رييس كل بانك 
مركزي با مقامات كره جنوبي منتش��ر شد و نشان از 
گشايشي داش��ت كه ايران براي ماه هاي طوالني در 

انتظار آن بود.
برآوردها مي گويند كه حدود هف��ت ميليارد دالر از 
درآم��د ايران از محل فروش نفت ب��ه كره جنوبي در 
اين كشور بلوكه شده و تحريم هاي آمريكا در سه سال 
گذش��ته مانع از ايجاد هرگونه جابه جايي شده است. 
اين پول مربوط به دوره اي است كه در گام هاي نخست 
تحريم هاي آمريكا، ايران مجوز صادرات محدود نفت 
خود را داش��ت اما وقتي زمان دريافت پول حاصل از 
اين صادرات شد، تحريم هاي بانكي مانع از انتقال اين 
پول شد و در نهايت كره جنوبي اعالم كرد كه از ترس 

تحريم هاي آمريكا، امكان انتقال اين پول را ندارد.
در كنار پول هاي بلوكه ش��ده در كره، ايران در ديگر 
كش��ورها نيز دارايي حاصل از صادرات��ي دارد كه به 
دليل تحريم ها ام��كان انتقال آنها ب��ه وجود نيامده 
است. فش��ار تحريم هاي ترامپ در سال هاي گذشته 
به حدي رس��يده بود كه حتي انتقال پول حاصل از 
صادرات انرژي ايران به عراق نيز ممكن نش��د و بانك 
مركزي براي انتقال آن نيز با مقامات عراقي، جلسات 

متعددي برگزار كرد.
جداي از اين دارايي ها كه مربوط به گذش��ته اس��ت، 
ايران در س��ه سال گذشته براي فروش نفت خود نيز 
با محدوديت هاي ج��دي مواجه بود و عمال از فروش 
روزانه 2.5 ميليون بشكه در دوران برجام، اين عدد به 
زير يك ميليون بشكه نيز رسيد و همزمان با اوج گيري 
شيوع كرونا، اين فروش حتي به مرز صفر نيز نزديك 
شد و همين مساله براي تامين منابع مالي براي اداره 

كشور، دولت را با دشواري هاي جدي مواجه كرد.
در كن��ار آن ق��رار گرفتن ايران در فهرس��ت س��ياه 
اف اي ت��ي اف، موان��ع بانكي موج��ود در تحريم ها را 
تش��ديد كرد تا عمال امكان هرگون��ه همكاري ميان 
ايران و بانك هاي بين المللي به حداقل ممكن برسد 
و دامنه اين مشكالت تا حدي پيش رفت كه حتي در 
بحث سرمربيان خارجي تيم  هاي فوتبال نيز خود را 

نشان داد.

    هفته هاي نخست بايدن
دولت ترامپ با اين هدف تحريم هاي موسوم به فشار 
حداكثري را عليه اي��ران اعمال كرد كه توافق برجام 
را با ي��ك توافق به زع��م آنها بهتر ع��وض كند. كاخ 
س��فيد معتقد بود در برجام، عايدي آمريكا در قياس 
با امتيازاتي كه به ايران داده بس��يار ناچيز اس��ت و از 
اين رو بايد به توافقي جديد رس��يد. در شرايطي كه 
بر اساس برجام، اعتراض به شرايط يا خواسته ايجاد 

تغيير در آن، بايد در دل مكانيزم هاي داخلي اين توافق 
پيگيري مي شد، ترامپ خروج يك طرفه كشورش از 
اين توافق را اعالم كرد و به دنبال آن تحريم هايي جديد 
عليه ايران را كليد زد.ب��ا وجود آنكه ديگر طرف هاي 
برجام تاكيد كردند كه اين اقدام آمريكا را به رسميت 
نمي شناس��ند اما در عمل، تهديدهاي آمريكا مانع از 
همكاري آنها با ايران شد و همين امر فشاري جدي را 
بر اقتصاد كشور وارد كرد. با وجود آنكه ترامپ معتقد 
بود ايران، تا پيش از پايان دوره رياست جمهوري او به 
ميز مذاكره خواه��د آمد اما در عمل دولت او به پايان 
رسيد و با پيروزي جو بايدن، شكست سياست فشار 

حداكثري به شكلي كامل خود را نشان داد.
رقيب دموكرات ترامپ در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
اعالم كرد كه به برجام باز خواهد گشت و با حضور او 
در كاخ س��فيد اين اميد افزايش يافت. هرچند با آغاز 
دولت بايدن مشخص شد اگر بنا بر احياي برجام باشد 
نيز ش��رايط پيچيده تر از اين صحبت هاس��ت اما در 
عمل، تغييراتي در سياست هاي آمريكا ديده مي شود 
و جديدترين اقدام دولت آمريكا، اعطاي مجوز براي 

جابه جايي پول ايران در كره جنوبي است.
در كنار پول هاي بلوكه شده در عرصه صادرات نفت 
نيز گش��ايش هايي به وجود آمده است. رييس دفتر 
رييس جمهوري در اي��ن رابطه گفته: متاس��فانه با 
واقعيتي روبه رو شديم كه نه مي خواستيم، نه اشتباهي 

كردي��م و نه به اس��تقبال آن رفتيم كه چهار س��ال 
پيش ديوانه اي در آمريكا راي آورد و آنچه با تحريك 
صهونيس��ت ها عليه ايران انجام داد، با هيچ كشوري 
انج��ام نداد و با ي��ك جنگ رواني و اقتصادي فش��ار 
حداكثري به كشور وارد كرد.واعظي با بيان اينكه طي 
سه سال گذشته كشور با يك جنگ تمام عيار اقتصادي 
روبه رو بود، گفت: بايد ارزي كه صادركنندگان كاال با 
آن صادر مي كردند را به بانك مركزي باز مي گردانديم 

تا كاالي اساسي براي سفره هاي مردم مي خريديم.
وي ب��ا بي��ان اينكه زمان��ي كه اين جنگ به كش��ور 
تحميل شد، روزانه 2 ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت 
مي فروختيم، گفت: اما در اين دوران، روزهايي را پشت 
س��ر گذاش��تيم كه زير ۱۰۰ هزار بشكه فروش نفت 
داشتيم و نمي توانستيم حتي پول آن را جابه جا كنيم، 
با اين وجود ناچار بوديم فضايي را در كشور ايجاد كنيم 
كه كمبود كااليي نداشته باشيم تا دشمن از اين فضا 

سوءاستفاده نكند.
وي با تاكيد بر اينكه خوشبختانه شرايط در حال تغيير 
است، گفت: اگرچه تحريم ها كاهش نيافته، اما اكنون 
فروش و صادرات نفت در كش��ور روان ش��ده است و 
اميدواريم اين شرايط را پيش ببريم. در كنار تحريم، 
فضاي مجمع تشخيص براي تصويب اف اي تي اف نيز 
مثبت ارزيابي مي ش��ود. رييس كل بانك مركزي در 
اين رابطه گفته: در خصوص لوايح پالرمو و س��ي اف 

تي، داليل و ضرورت هاي تصويب اين كنوانسيون ها 
را در مجمع تش��خيص عنوان كرديم. همه سواالت 
مجمع تشخيص را پاسخ داديم، فضاي مجمع را منفي 

نديدم. مجمع تصميم خوبي بگيرد.
با توج��ه به صحبت هاي همتي به نظر مي رس��د كه 
گشايش��ي جديد در اين حوزه نيز به وجود آمده و با 
چاشني كاهش نسبي تحريم ها مي توان اميد داشت 
كه در آينده اوض��اع بهبود يابد. اگر اي��ن دو اتفاق با 
كاهش سرعت ش��يوع ويروس كرونا تحت تاثير آغاز 
واكسيناس��يون و افزايش تعداد افراد واكسينه شده 
در ماه هاي آينده همراه شود، مي توان انتظار داشت 
كه سرانجام شرايط اقتصاد ايران پس از مدتي نسبتا 
طوالني بهبود يابد.تحت تاثي��ر تحريم هاي آمريكا 
و البته مش��كالتي كه در داخل اقتص��اد ايران وجود 
داشت، در سه سال گذشته فشار اقتصادي شديدي 
بر اقشار كم درآمد جامعه وارد شده و همين موضوع 
لزوم تصميم گيري درباره وضعيت فعلي بيش از هر 
زماني حس مي شود. همانطور كه مقام معظم رهبري 
چندي پيش تاكيد كردند كه اگر امكان لغو تحريم ها 
وجود داشته باشد، حتي يك ساعت نيز نبايد در آن 
تاخير كرد، در صورتي ك��ه دولت فعلي آمريكا قصد 
جبران اشتباهات دولت قبل را داشته باشد، ايران نيز 
هم آمادگي بازگشت به برجام را دارد و هم بايد خود را 

آماده كند تا از مواهب آن استفاده كند.
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حمايت هاي ايران از سوريه 
ادامه دارد

وزيران خارجه ايران و سوريه در رابطه با مسائل مختلف 
رايزني كردند. فيصل مقداد، وزير خارجه س��وريه در 
تماس��ي تلفني با محمدجواد ظريف، همتاي ايراني 
خود در رابطه با روابط دو جانبه و را ه هاي تقويت آنها در 
تمامي زمينه ها به ويژه همكاري اقتصادي براي عبور 
از آثار تحريم هاي غيرانساني وضع شده عليه مردم دو 
كشور بحث و رايزني كردند.دو طرف همچنين در رابطه 
با تحوالت مختلف سوريه و ايران و منطقه و جهان بحث 
و گفت وگو كردند.ظريف  و مقداد همچنين در رابطه با 
نتايج ديدارهاي روند آستانه كه اخيرا در شهر سوچي 
برگزار شد گفت وگو كردند.وزراي خارجه ايران و سوريه 
بر لزوم پايبندي غربي ها به قطعنامه شوراي امنيت در 
رابطه با س��وريه و بيانيه پاياني نشست هاي آستانه و 
احترام به حاكميت و استقالل سوريه و عدم حمايت 
از گروه هاي مس��لح تروريستي تاكيد كردند. مقداد و 
ظريف همچنين پيرامون پيشرفت كار كميته بررسي 
قانون اساسي س��وريه و نتايج دور جديد نشست اين 
كميته كه در ژنو سوييس برگزار شد، گفت وگو كردند. 
وزير خارجه سوريه در ادامه بر حمايت قاطع كشورش 
از مواضع ايران در رابطه با توافق هسته اي تاكيد كرد. 
فيصل مق��داد همچنين از حمايت ه��اي جمهوري 
اسالمي ايران از ملت سوريه به ويژه در زمينه اقتصادي 
تقدير و تشكر كرد.از سوي ديگر محمد جواد ظريف از 
مواضع سوريه در حمايت از جمهوري اسالمي ايران در 
رابطه با توافق هسته اي تقدير كرد. ظريف در ادامه از 
سطح روابط تهران و دمشق ابراز خشنودي كرد. وزير 
خارجه كشورمان همچنين بر تداوم حمايت هاي ايران 
از سوريه به ويژه در زمينه مبارزه با تروريسم به منظور 
بازگشت امنيت و ثبات به اين كش��ور تاكيد كرد.دو 
طرف همچنين بر تداوم تماس ها و تقويت مشورت ها 
در رابطه با مسائل مختلف منطقه و جهان تاكيد كردند.

فضاي آشتي در سراوان احيا شود
 يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: در خصوص مساله اخير 
سراوان الزم اس��ت موضوع به صورت دقيق و با نگاه به 
حمايت مردم بي پناه بررس��ي و راهكار الزم ارايه شود 
تا مشكالت در آينده تكرار نشود. همچنين بايد از همه 
افراد آس��يب ديده چه مردم و چه نيروهاي انتظامي و 
امنيتي دلجويي ش��ده و فضاي آشتي و صلح و برادري 
احيا شود.جليل رحيمي جهان آبادي نماينده مردم تربت 
جام، تايباد، باخرز و صالح آباد، نائب رييس فراكسيون 
مرزنشينان و عضو فراكس��يون اهل سنت مجلس در 
واكنش به انفاقات اخير در سراوان يادداشتي در اختيار 
خبرنگار ايسنا قرار داد كه به شرح زير است:  حادثه تلخ 
اخير سراوان و كش��ته و زخمي شدن تعدادي از مردم 
س��وخت بر و مرزنشين و نيز بروز تنش هاي اجتماعي 
و حمله ب��ه فرمانداري و اماكن دولتي و سوءاس��تفاده 
گروه هاي مس��لح تجزيه طلب و حمله به پاسگاه هاي 
انتظامي، بدون شك قلب هر ايراني متعهد و دلسوزي 
اعم از مسوول يا غيرمسوول را به درد آورده و همه ما از 
شنيدن اين اخبار، نگران شرايط استان مرزي سيستان و 
بلوچستان و مردم با ايمان آن خطه هستيم. اما الزم است 

همه ما به چند نكته توجه كنيم: 
۱( اين حوادث نش��ان مي دهد مس��ووالن كشوري، 
استاني و منطقه اي، نيازمند رفتاري دقيق تر و عاقالنه تر 
در قبال مرزنش��ينان فقير هستند. زندگي و معيشت 
مردم در سختي قرار دارد خصوصا مناطق مرزي كه فاقد 
شرايط مناسب اقتصادي است و زمينه توسعه پايدار و 
معيشت آبرومندانه در اين مناطق متاسفانه براي مردم 
فراهم نيس��ت و اندك درآمدهاي مرزي هم به جيب 
غيربومي هاي مركز نشين و نهادها و سازمان هاي مختلف 

مي رود و مردم بهره اندكي از فرصت هاي مرز دارند.
2( در برخورد با مردم ولو طبق قانون، بايد مراعات گردد 
خشونت، خش��ونت مي آورد و نفرت، نفرت مي آفريند 
نمي توان توقع داشت مردم تحقير شوند، به آنها شليك 
شود و كساني كه تنها راه معيشتشان كار در مرز است را 

از نان خوردن بيندازيم و آنها سكوت كنند.
۳( به حرف و نصيحت علما، دلس��وزان و معتمدان كه 
سال هاست فقر و محنت و رنج مردم را فرياد مي زنند، 
گوش دهيم و حاكميت و تصميم گيران ارشد استاني 
و كش��وري را در حلقه چاپلوس��ان و كاسه ليسان قرار 
ندهيم. واقعيت جامعه مرزنشين هماني است كه مردم 
و علماي متعهد و مردمي و نمايندگان منتخب مردم 
در مجلس، صادقانه و شجاعانه مي گويند، وضع مردم 
خوب نيست، احساس فقر و فراموش شدن دارند، زندگي 
شان به سختي مي گذرد، هر راه درآمدي پيدا مي كنند 
يا هزار مانع ايجاد مي شود يا با خودخواهي و كج فهمي 
برخي تصميم گيران محلي روبه رو مي شوند. بايد مردم 
را ديد و به خواسته هاي آنها توجه نمود و حداقل زندگي 

شرافتمندانه را براي آنها فراهم آورد.
۴( در خصوص مساله اخير سراوان الزم است دقيق و با 
نگاه به حمايت مردم بي پناه مساله بررسي و راهكار الزم 
ارايه گردد تا مشكالت در آينده تكرار نشود از همه افراد 
آسيب ديده چه مردم چه نيروهاي انتظامي و امنيتي 
 دلجويي گردد و فضاي آشتي و صلح و برادري احيا گردد.
هرگونه تداوم خشونت و فشار، پاسخ عكس خواهد داد 
و در دراز مدت منطقه را ناامن تر و كينه ها را بيش��تر و 

چالش هاي امنيتي را شديدتر خواهد نمود.
5( از تحليلگران اندامواره و فرصت طلبان و كاسه ليسان 
بيچاره هم درخواس��ت داريم از محكوم نمودن مردم و 
نمك ريختن بر زخم آنها جدا خ��ودداري كنند مردم 
به اندازه كافي عصبي، پريش��ان، افسرده و بي پناه و در 
فقر و بيچارگي گرفتار هستند و آنچه بصورت خشم و 
فروپاشي اجتماعي رخ مي دهد آخرين حربه مردم براي 
فرياد بدبختي هاست، پس بجاي محكوم نمودن هاي 
فرمايشي، پاي درددل شهروندان، نمايندگان مردم و 
علماي متعهد دلسوز بنشينند و راهكار بهبود شرايط 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي را جست وجو كنند اين 
تنها راه حفظ اين كشور و امنيت پايدار در ايران است نه 
ناديده گرفتن  مطالبات و وصل نمودن مردم به بيگانگان.

 ايجاد نيم ميليون شغل
با رفع انحصار از مجوزها

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: دول��ت مي تواند در 
شرايطي كه كشور به دليل درگيري با تحريم به منابع 
مالي محدودي دسترس��ي دارد، بدون صرف هرگونه 
هزينه اضافي و تنها با تصحيح سازوكار اعطاي مجوز در 
چهار حوزه وكالت، پزشكي، دندانپزشكي و سردفتري، 
نيم ميليون شغل براي فارغ التحصيالن دانشگاه ايجاد 
كند.سيد حسن موسوي فرد كارشناس اقتصادي درباره 
اين موضوع با بيان ناگزير بودن بعضي مشاغل از كسب 
برخي استانداردها براي شروع كسب وكار گفت: بسياري 
از كس��ب وكارها نيازي به گرفتن مجوز خاص ندارد و 
بايستي به افرادي كه احساس مي كنند توانايي ورود به 
آن و رقابت با بقيه رقبا را داشته باشند مجوز فعاليت داد. 
اينكه متوليان اين اصناف مانع از اعطاي مجوز به چنين 
مشاغلي كه ربطي به امنيت، سالمت و محيط زيست 

ندارند، مي شوند به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

مجوزهاي گران قيمت
وكالت و  دندان پزشكي

وي درباره داليل اين موضوع و تبعات آن اظهار داشت: 
متوليان اين اصناف بعضا اشباع بازار صنف خود را عامل 
ايج��اد اين محدوديت ها مي دانن��د در حالي كه طبق 
تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
۴۴، صادركنندگان مجوز كس��ب وكار حق ندارند به 
دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز 
امتناع كنند. اينكه مشاهده مي شود وقتي مردم به مطب 
دندانپزشكي مراجعه كنند بايد عدد و رقم هاي ميليوني 
پرداخت كنند يا وقتي توليدكنندگان براي پيگيري 
كارهاي حقوقي خود به وكيل مراجعه كرده و وكيل از 
آنان رقم هاي هنگفتي درخواست مي كند در واقع هزينه 
خدمت ارايه شده نبوده و صرفا رقم آن مجوزي است كه 
در اختيار گرفته اند. اين كارشناس اقتصادي ضمن تاكيد 
بر مشكالت موجود در حوزه اعطاي مجوزها گفت: بخش 
مهمي از بيكاري در بين اقشار تحصيل كرده در كشور به 
دليل انحصارهاي ايجاد شده بوسيله همين مجوزهاست. 
دولت مي تواند در شرايطي كه كشور به دليل درگيري 
با تحريم به مناب��ع مالي محدودي دسترس��ي دارد و 
ب��دون صرف هرگونه هزينه اضاف��ي و تنها با تصحيح 
سازوكار اعطاي مجوز در چهار حوزه وكالت، پزشكي، 
دندانپزشكي و سردفتري، نيم ميليون شغل براي فارغ 
التحصيالن دانشگاه ايجاد كند. متوليان اين صنوف با 
ايجاد برخي محدوديت ها ك��ه مانع از ورود افراد به اين 
حوزه ها مي ش��ود، مهم ترين عامل به وجود آمدن اين 
انحصارات و معضالت بعدي آن هستند.وي همچنين 
با اش��اره به ش��يوه جلوگيري متوليان صنف وكالت از 
ورود جوانان به اين شغل گفت: فارغ التحصيالن حقوق 
بعد از آنكه چندين سال در دانشگاه تحصيل كرده و با 
گرفتن مدرك ليسانس تصميم به ورود به عرصه وكالت 
مي گيرند ناگزير از شركت در آزمون وكالت براي اخذ 
پروانه وكالت هستند. آزموني كه به طور متوسط تنها 
۴ درصد از شركت كنندگان آن موفق به قبولي در آن 
مي شوند و 96 درصد از داوطلبان آنكه حدود 9۰ هزار نفر 
مي شوند از ورود به عرصه وكالت بازمي مانند. اين موارد 
موضوعاتي است كه عمال موجب انحصار در كشور شده 
است. همين پذيرش قطره چكاني وكيل توسط برخي 
متوليان صنف وكالت باعث شده در كشور شاهد كمبود 
وكيل باشيم. اين موضوع باعث شده 9۰ درصد پرونده ها 
بدون وكيل به دادگاه ارسال شود.موسوي فرد ادامه داد: 
در برخي كش��ورها هنگامي كه فردي موفق به كسب 
مدرك ليسانس در رشته حقوق مي شود، مي تواند وارد 
بازار وكالت شود و تنها براي يك سري از حوزه هاي خاص 
مثل پرونده هايي كه به دادگاه عالي فرستاده شده دادگاه 
يا پرونده هاي كيفري وكيل بايد پروانه وكالت داشته 
باش��د. در حال حاضر لزوم اخ��ذ پروانه وكالت براي 
هرگونه وكالت در كشور مانند آن است كه از كسي 
كه ميخواهد موتورسواري كند، گواهينامه هواپيما 
بخواهيد. متوليان اين اصناف وظيفه دارند با برگزاري 
دوره اي آزمون ، افراد جديدي را وارد بازار كار كنند اما 
در عمل خالف آن مشاهده مي شود به صورتي كه 
آزمون سر دفتري هر ده سال يك بار برگزار مي شود. 
اينكه مشاهده مي شود مجوز سردفتري چهار و نيم 
ميليارد در بازار ارزش پيدا كرده است، به دليل همين 

گيت هايي است كه به وجود آورده اند.

134 استعالم براي يك گاوداري
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينك��ه عالوه بر اين 
صنوف، مش��اغل بس��ياري وجود دارند كه اگر فردي 
متقاضي فعاليت در آن باش��د بايد، هفت خان كسب 
مجوز را پش��ت س��ر بگذارد گفت: فردي كه بخواهد 
گاوداري احداث كن��د بايد ۱۸۴ مدرك فيزيكي ارايه 
داده و از ۱۳۴ نهاد و مركز نيز استعالم بگيرد. فرآيندي 
كه دو سال زمان نياز داشته و افراد بايستي بين نهادهاي 
مختلف در رفت و آمد باش��ند تا بتوانند مجوز الزم را 
كسب كنند. اين سنگ اندازي ها جلو پاي مردم در نهايت 
باعث خواهد شد افراد به دنبال خريد مجوز با هزينه هاي 
بس��يار باال بروند و يا اينكه پول خ��ود را وارد بازارهاي 
سوداگرايانه اي همچون طال و سكه و ارز كرده و موجب 
مشكالتي براي اقتصاد كشور شوند. وي با پيشنهاد ايجاد 
درگاه واحد براي اعطاي مجوزهاي كسب وكار اظهار 
داشت: براي از بين بردن اين انحصارات و بهبود فضاي 
كسب و كار، تمامي مجوزها بايد توسط يك درگاه واحد 
كه وابسته به ذي نفعان آن صنف نيز نمي باشد صادر 
شود. موسوي فرد با اشاره به اقدامات جاري براي بهبود 
سازوكارهاي اعطاي مجوز كسب وكار بيان داشت: اخيراً 
در شوراي عالي اداري موضوع برداشته شدن مجوزهاي 
پيشيني مورد بررسي قرار گرفت. طبق اين طرح به افراد 
اجازه  ورود به كسب وكار داده مي شود و شاخص هاي 
اقتصادي و صالحيت هاي مورد نظر را بعد از ش��روع 
فعاليت مورد سنجش قرار مي دهند و چنانچه موفق به 
احراز آنان نشوند در زمان تمديد مجوز از ادامه فعاليت 

آنان جلوگيري مي شود. 

از آزادي پول هاي بلوكه شده تا گشايش نفتي

رييس جمهور: 

بوي بهبود در اقتصاد ايران

مردم علي وار مشكالت را تحمل كردند
رييس جمهور گفت: خوشحالم همه كساني كه به كشور 
ايران فش��ار وارد كردند مي گويند اين فشار حداكثري 
شكست خورده است؛ اين به معناي صبر و مقاومت ملت 
و هدايت ها و رهمنودهاي رهبري است. ملت ما مردانه و 

علي وار مشكالت را تحمل كرده و مقاومت كردند.
حجت االس��الم و المسلمين حسن روحاني اظهار كرد: 
افتتاح اين آزادراه بسيار مهم است و من خوشحالم كه در 
مدت نسبتا كوتاهي اين طرح به سرانجام رسيد. در سال 
9۴ براي اجراي اين طرح تصميم گيري شد. اين آزاد راه 
براي مردم ايران رفاه، آسايش و سالمتي و امنيت به همراه 
مي آورد؛ زيرا مقدار زيادي از توليد دي اكسيدكربن كم 
مي شود و همچنين موجب مي شود خودروها به سالمت 
از اين مسير عبور كنند و بين 9۰ دقيقه تا دو ساعت در 
وقت مردم صرفه جويي مي شود. همچنين اين آزاد راه 
مس��ير مهمي براي ترانزيت ما است كه مسير ترانزيت 
ش��رق-غرب و غرب- جنوب را تامين كرده و بخشي از 

جاده ابريشم است.
وي ادامه داد: بسيار خوشحال كننده است كه در سال 99، 
22۱ كيلومتر آزاد راه افتتاح شده است؛ يعني 2.5 برابر 
نرم افتتاح آزادراه در كشور. 22۱ كيلومتر آزادراه در سال 
جهش توليد و با وجود فشارهاي حداكثري و تحريم ها 
انجام شده است و من خوشحالم همه كساني كه به كشور 
ايران فش��ار وارد كردند مي گويند اين فشار حداكثري 
شكست خورده است؛ اين به معناي صبر و مقاومت ملت 
و هدايت ها و رهمنودهاي رهبري است. ملت ما مردانه و 

علي وار مشكالت را تحمل كرده و مقاومت كردند.
رييس جمهور با اش��اره به معضل هميش��گي ترافيك 
در مسير كرج-قزوين- قم و س��منان به سوي تهران و 
بالعكس اظهار كرد: در اين دو سال قدم هاي بسيار مهمي 
براي حل اين مشكل برداشته شده است افتتاح آزادراه 
شمال، تكميل آزادراه همت و طرح حرم تا حرم بخشي از 
گشايش ها را ايجاد كرد. امروز هم طرح غدير گشايش هاي 
جديدي ايجاد كرد. طرح آزاده راه شريف آباد به جاجرود 
هم مي تواند بخش ديگري از مشكل ترافيك را كم كند.

وي ادامه داد: اين طرح ه��اي مهم قبل از دولت تدبير و 
اميد، توسط خود دولت ايجاد مي شد و دولت شركت هاي 
خصوصي را ش��ريك مي كرد و 6۰ تا 7۰ درصد پروژه را 
دولت برعهده مي گرفت اما اكن��ون دولت ۳۰ درصد را 
برعه��ده دارد و 7۰ درص��د در اختيار بخش غير دولتي 
است يعني 7۰ درصداين پروژه را قرارگاه سازندگي خاتم 
االنبيا ايجاد كرده و مديريت هم توسط دولت و قرارگاه 

است چنين طرح هايي بايد به مردم واگذار شودو دولت 
اولويت بندي كرده، تسهيالت فراهم كند و بر اجراي اين 
پروژه ها نظارت كند اين طرح ه��ا مي تواند با پول مردم 
س��اخته ش��ود وخود مردم پول را پس بدهند. از طريق 
بازار سرمايه يا بانك يا اوراق اين هزينه ها مي تواند تامين 
شود بسيار مهم است ما اين امور را به مردم واگذار كنيم.

روحاني همچنين با تشكر از مهندسين، مديران، طراحان 
و كارگران و همه دست اندركاران اجراي آزاد راه غدير و 
بيان تبريك به آنها بيان كرد: روزانه حدود سه هزار نفر در 
اين طرح مشغول فعاليت بودند و كار بسيار ارزشمندي 
اكن��ون در اختيار م��ردم قرار مي گي��رد. افتتاح چنين 
پروژه هاي افتخاري براي دولت در چنين شرايط سختي 
است. از ابتداي دولت تا پايان دولت هزار كيلومتر آزاد راه 
به افتتاح مي رسانيم كه اين رقم بسيار مهمي است. در كل 
دوره رژيم گذشته ۳۴6آزاد راه ساخته شوده بود از ابتداي 
انقالب تا سال 92 ۱7۰۱ كيلومتر آزاد راه ساخته شد و در 
اين ۸ سال هزار كيلومتر آزاده راه تحويل مي دهيم كه اين 

افتخاري براي دولت و بخش خصوصي است.
روحاني همچنين با بيان اينكه سه، چهار پروژه بسيار 
مهم در زمينه آزاد راه و راه آهن داريم گفت: از وزير راه 
وشهرسازي و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا مي خواهم 
پروژه هاي عظيم و بزرگ را به اتمام برسانيم. و اگر تمام 
نمي شود، بخش اعظم آن به اتمام برسد. تالش كنيم 
راه آهن چابهار- زاهدان در اين دولت به افتتاح برسد يا 
بخش اعظم آن اجرا شود. دولت به زودي طرح آبرساني 
هم در منطقه شرق اعالم مي كند كه شيرين سازي آب 
از طريق آب دريا انجام ش��ود و به غير از يزد و كرمان، 
آب به استان هاي اصفهان، خراسان جنوبي و رضوي 
وسيستان و بلوچستان برسد ما اين طرح را اجرا خواهيم 
كرد جلسات مهم آن هم در حال برگزاري است و طرح 

آن نهايي شده است.

روحاني در پايان گفت: اميدوارم در شرايط مناسبتري 
نسبت به سال 92 كشور را تحويل دولت بعدي بدهيم و 

مردم به آينده ايران اميدوار باشند.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا: 

گام هاي هسته اي ايران نگران كننده اند
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت كه هم اكنون 
فرصت ديپلماتيكي براي نيرو بخشيدن به برجام مطابق 

با خواست دولت بايدن وجود دارد.
جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 
اظهاراتي در ابتداي نشست شوراي اروپا گفت: من از اين 
فرصت براي صحبت در خصوص توافق هسته اي ايران 
استفاده مي كنم. گام هاي هس��ته اي اخير ايران بسيار 
نگران كننده هستند. شما واكنش ما را در اعالميه اتحاديه 

اروپا كه ديروز منتشر شد ديديد.
وي افزود: اما در همين زمان من به عنوان هماهنگ كننده 
برجام قانع شده ام ما فضاي ديپلماتيكي در اختيار داريم. 
ما در اين لحظه پنجره ديپلماتيك فرصت براي مذاكره 
و نيرو بخشيدن به توافق مطابق با خواست مطرح شده 

توسط دولت جديد بايدن را داريم.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه بيان كرد: 
ما بايد از اين فرصت اس��تفاده كنيم و بر روي راه حلي به 
منظور به روي مسير بازگرداندن برجام تمركز كنيم تا 
همه تعهدات خود را اجرا كنند. اين فرصت مناسبي است 

كه نمي توانيم آن را از دست بدهيم.
همچنين در بيانيه جوزپ بورل كه در خروجي سايت 
سرويس اقدامات خارجي اروپا قرار گرفته، آمده است: 
»اتحاديه اروپا بر تعهد ق��وي و حمايت مداوم خود از 
برنامه جامع اقدام مشترك در اين برهه زماني حياتي 
تاكيد مي كند. ما مصمم هستيم تا به همكاري با جامعه 
بين المللي براي حفظ برجام و اطمينان حاصل كردن از 

اجراي كامل آن ادامه دهيم.«

در ادامه اين بيانيه آمده است: »ما عميقا نگران تصميم 
اي��ران مبني بر تعليق موقت اج��راي پروتكل الحاقي و 
همچنين مفاد شفافيت اضافي ذيل برجام از تاريخ 2۳ 
فوريه 2۰2۱ هس��تيم. اگر اين تصميم معكوس نشود، 
به طور عمده توانايي آژان��س بين المللي انرژي اتمي را 
براي راس��تي آزمايي اينكه مواد هس��ته اي و فعاليت ها 
در ايران تنها در راستاي اهداف صلح آميز باقي  مي مانند، 
محدود خواهد كرد. آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي از 
بخش ضروري از اطالعاتش درباره فعاليت هاي ايران در 
زمينه چرخه سوخت هسته اي از جمله تحقيقات و توسعه 
سانتريفيوژهاي پيشرفته ايراني محروم خواهد شد. در 
اين باره ما تفاهم فني دوجانبه موقت ميان آژانس اتمي و 
ايران را مد نظر داريم كه به گفته مدير كل آژانس اتمي، 
رافائل گروسي، دسترسي كاهش يافته را كمتر خواهد 
كرد و اجازه نظارت هاي ض��روري و تداوم فعاليت هاي 

راستي آزمايي براي سه ماه را ممكن خواهد كرد.«
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در ادامه نوشته 
اس��ت: »اتحاديه اروپا كام��ال از كار عيني، مس��تقل و 
بي طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره نظارت و 
راستي آزمايي تعهدات هسته اي ايران حمايت مي كند. 
ما س��خت باور داريم كه همكاري كامل و به موقع ايران 
با آژانس اتمي براي اطمين��ان حاصل كردن از ماهيت 

صلح آميز برنامه هسته اي ايران ضروري است.«
بورل همچنين نوش��ت: »ما اعالميه  مسوول سياست 
خارجي را كه از س��وي اتحاديه اروپا در تاريخ ۱۱ ژانويه 
منتشر كرد يادآوري مي كنيم كه در آن تاسف عميق خود 
را از اقدامات نگران كننده ايران در طي دو سال اخير ابراز 
كرده بوديم. ما همچنان از ايران مي خواهيم كه تمامي 
اقداماتي را كه در مغايرت با تعهداتش ذيل برجام هستند، 

متوقف و معكوس كند.«
او در بيانيه نوشته است: »ما از مشكالت مرتبط با خروج 
يكجانبه امريكا از توافق و اعمال مجدد تحريم ها مطلع 
هستيم. با وجود چالش هاي پيش آمده در مسير برجام، 
اتحاديه اروپا به حفظ تعهدات و همكاري س��خت براي 

حفظ برجام ادامه داده است.«
در انتهاي اين بيانيه آمده اس��ت: »ما از چش��م انداز 
بازگشت امريكا به برجام و بازگشت ايران به ازسرگيري 
كامل برجام اس��تقبال مي كنيم. ما قويا از تالش هاي 
ديپلماتيك ش��ديد جاري و تماس مسوول سياست 
خارج��ي اتحاديه اروپ��ا با تمامي طرفي��ن به عنوان 

هماهنگ كننده برجام حمايت مي كنيم.«
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گروه بانك و بيمه|
روز جمعه 7 اسفند 99، قيمت طال كه هفته پيش تا 1810 
دالر باال رفته بود به 1760 دالر كاهش يافت. قيمت دالر 
نيز در محدوده 25350 تومان قرار دارد. براين اس��اس، 
قيمت سكه 11.3 ميليون، طرح قديم 10.75 ميليون، نيم 
سكه 6.450 ميليون، ربع سكه 4.1 ميليون، سكه گرمي 
2.4 ميليون، هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 92 هزار 
تومان، مظنه مثقال طالي آبشده 4 ميليون و 731 هزار 

تومان معامله شد. 

   دالر بازهم وارد كانال ۲۵ هزارتوماني شد
هر دالر روز چهارش��نبه در صرافي هاي بانكي25 هزار و 
16 تومان معامله ش��د كه قيمت آن نسبت به روز كاري 
گذشته 459 تومان افزايش داش��ت. نرخ هر يورو نيز به 
30 هزار و 653 تومان رس��يد.قيمت فروش يورو امروز با 
افزايش929 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
گذشته )سه شنبه( به 30 هزار و 653 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 24 هزار و 521 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز30 هزار و 46 تومان بود. همچنين قيمت خريد دالر 
در ب��ازار متش��كل ارزي24 ه��زار و 768 تومان و قيمت 
ف��روش آن 25 هزار و 16 تومان اس��ت. عالوه بر اين، نرخ 
خريديورو در اين بازار 30 هزار و 350 تومان و نرخ فروش 
آن 30 هزار و 653 تومان اعالم شد.براساس اين گزارش 
در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته )سه شنبه(، هر 
يورو به قيمت29 ه��زار و 330 تومان و هر دالر 24 هزار و 
403 تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه سنا روز 
كاري گذشته )سه شنبه(، حواله يورو به قيمت29 هزار 
و 238 تومان معامله و همچنين حواله دالر به قيمت24 
هزار و 66 تومان فروخته شد.بررسي رفتار فعاالن بازار ارز 
در روزهاي اخير نشان دهنده ترديد و سرگرداني آنهاست 
به طوري كه آنها از تداوم رشد بهاي ارز نااميد شده و چشم 
به ريزش قيمت ها دارند، به نظر مي رسد كه دالالن بازار ارز 
اكنون به پيشواز تحوالت پيش رو رفته اند. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران روز چهارشنبه 
6 اسفندماه با افزايش89 هزار توماني نسبت به روز كاري 
قبل )سه ش��نبه( 11 ميليون و 250 هزار تومان معامله 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز10 ميليون و 900 
هزار تومان معامله شد. قيمت طال و سكه به دليل نوسانات 
نرخ ارز و اونس جهاني، در طول هفته روند كاهشي داشته 
است.نادر بذرافشان؛ دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر 
گفت: در هفته جاري به دليل خبرهاي اقتصادي و سياسي 
در دنيا، شاهد افت قيمت هاي طال و سكه بوديم.اين كاهش، 
در بازار داخلي تاثير گذاشت و باعث شد هر گرم طالي18 
عيار حدود 9 هزار تومان افت داشته باشد.بر اساس اين افت 
قيمت، سكه كامل 300 هزار تومان، نيم سكه 100 هزار 
تومان، ربع سكه 170 هزار تومان و سكه گرمي در 70 هزار 
تومان كاهش قيمت داشته است. وي با بيان اينكه در حال 
حاضر قيمت اونس جهاني طال 1796 دالر است، گفت: هر 
مثقال طال 4 ميليون و 750 هزار تومان و هر گرم طالي18 
عيار، يك ميليون و 99 هزار تومان است.قيمت سكه طرح 
جديد11 ميليون و 300 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 
450 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 100 هزار تومان 

و سكه گرمي2ميليون و 400 هزار تومان است.

   امكان خريد و فروش آنالين ارز 
فراهم مي شود

روز )چهارشنبه( ساختمان جديد كانون صرافان ايرانيان 
افتتاح و از دو پروژه اين كانون به نام هاي تابلو قيمت و سايت 
صرافان رونمايي شد. طبق اعالم مسووالن اين كانون در 
آينده در صورت موافقت بانك مركزي امكان خريد و فروش 
آنالين ارز در اپليكيشن كانون صرافان فراهم مي شود. در اين 
مراسم، سعيد مجتهدي،  دبيركل كانون صرافان  گفت: تابلو 
قيمت يكي از دغدغه هاي بانك مركزي و صرافان است كه 
اپليكيشن كانون بستري را فراهم كرده است تا تمام صرافان 
قيمت هاي اعالمي خود را به آن مي فرستند و اپليكيشن 
معدل قيمت انواع ارزه��ا را هر لحظه اعالم مي كند. يكي 
از مشكالتي كه صرافان با آن درگير هستند، اين است كه 
بعضا براي درج قيمت با آنها برخورد شده است كه اپليكيشن 
كانون صرافان اين امكان را براي آنها فراهم كرده اس��ت تا 
از اين طريق مجوز بگيرند و قيمت گذاري كنند. در ادامه 
لواساني، رييس كانون صرافان با بيان اينكه رونمايي از تابلو 
قيمت و سايت صرافان بيانگر اين است كه بخش خصوصي 
به اين بلوغ رس��يده است تا اقدامي براي مردم انجام دهد، 
گفت: كانون صرافان درنظر دارد در فاز بعدي اپليكيشن 
قيمت سكه را هم براي رفاه مردم عرضه كند.ما بايد بحث 

خنثي سازي تحريم ها را دنبال كنيم. الزم به ذكر است بايد 
اين اطمينان خاطر را بده��م كه در هر جاي دنيا، پول هر 
شخص، موسسه و شركتي منتقل ش��ده و كاال وارد شده 
است. با وجود تحريم ها بحث كمبود در بازار وجود ندارد و 
اميدوارم در آينده نزديك شاهد تشكيل بازار متشكل ارزي 
مدنظر كانون صرافان باشيم. گفتني است؛ پروژه سايت 
صرافان تهيه و راه اندازي شده است و تمام جامعه صرافان 
با برند كانون صرافان مي توانند سايت داشته است تا مردم 
بتوانند اين اطمينان خاطر را داشته باشند كه اين سايت 
معتبر و مورد تاييد كانون صراف��ان و بانك مركزي براي 
اعالم قيمت انواع ارز است.  پروژه ديگر كانون صرافان تابلو 
قيمت است كه هم در اپليكيشن و هم در بستر شبكه هاي 
اجتماعي كانون اعالم قيمت مي كند و از اين طريق قيمت 
انواع ارز در تمام كش��ور جم��ع آوري و ميانگين آن اعالم 
مي شود.  همچنين، طبق اعالم مسووالن كانون صرافان 
در حال حاضر 60 تا 70 صراف در اپليكيشن كانون صرافان 
اعالم قيمت مي كنند كه جامعه هدف اين طرح معادل 300 
صرافي است.عالوه براين، در آينده امكان خريد و فروش 
آنالين ارز هم در اپليكيشن كانون صرافان فراهم مي شود 

كه به تاييد و همكاري بانك مركزي نياز دارد.

   پايان هفته پر اضطراب بازار ارز
 پايان مهلت تعيين شده مجلس شوراي اسالمي براي اجراي 
پروتكل الحاقي در هفته اي كه گذشت، دغدغه مهمي بود 
كه  فعاالن بازار ارز را نسبت به بروز التهابات شديد در اين 
بازار نگران ساخته بود؛ اضطرابي كه بيانيه مشترك ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، توانست التيامي بر آن باشد. 
بازار ارز در اولين هفته اسفندماه، روزهاي پر اضطراب را از سر 
گذراند. اضطرابي كه بيش از هر چيز به پايان مهلت تعيين 
شده از سوي مجلس شوراي اسالمي براي خروج از پروتكل 
الحاقي در پنجم اسفندماه مرتبط بود. مصوبه اي كه حتي 
در زمان تصويب نيزتوانسته بود روند نزولي قابل توجه بازار 
ارز را كه پس از تعيين نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
امريكا ايجاد شده بود، به يك باره متوقف كرده و قيمت ارز 
را از كانال 23 هزار تومان به 26 هزار تومان برساند. تغيير 
بنيادين در سياست هاي تحريمي امريكا پس از روي كار 
آمدن دولت جديد در اين كشور و همچنين واكنش منفي 
بازار به اين مصوبه مجلس، باعث شده بود تا فعاالن بازار و 
سياست گذاران پولي و بانكي كشور هفته اي كه گذشت را با 
نگراني جدي نسبت به تاثيرات سوء خروج ايران از پروتكل 

الحاقي بر بازار ارز آغاز كنند.

   اميدواري بازار به احياي توافق بزرگ
در هفته اي كه گذشت معامالت بازار ارز تحت تاثير خبرهاي 
روز جمعه )اول اسفند( كار خود را آغاز كرد. خبرهايي  مانند 
پس گرفتن مكانيزم ماشه از سوي امريكا و لغو محدوديت 
تردد مقامات ايراني در نيويورك كه نشان از تحوالت مثبت 
در حوزه بين المللي داشتند. بنابراين بازار كار خود را با روند 
نزولي قيمت ها آغاز كرد و در معامالت روز ش��نبه قيمت 
دالر ك��ه كار خودش را حدود 200 تومان كمتر از آخرين 
معامالت پنجشنبه گذش��ته آغاز كرده بود، از قيمت25 
هزار و 700 تومان تا قيمت25 هزار و 300 تومان كاهش 
يافت. اين روند كاهشي در روز يكشنبه نيز با انتشار خبر سفر 

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران تشديد شد 
كه در نهايت روز دوشنبه با صدور بيانيه مشترك ميان ايران 
و آژانس بين المللي انرژي اتمي تكميل شد. در اين بيانيه 
عنوان شده بود كه ايران به اجراي كامل و بدون محدوديت 
موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه 
خواهد داد. اين توافق البته به معناي ترك اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي از س��وي ايران نبود، اما آب سردي بود كه 
نگراني هاي فراوان فعاالن بازار را حداقل براي مدتي از ميان 
ببرد. به همين دليل قيمت دالر در روز دوشنبه كف قيمتي 
خود در اين هفته را در قيمت24 هزار و 500 تومان تجربه 
كرد. اين نوس��ان قيمت براي يورو نيز با ش��يبي مشابه از 
30هزار و 800 تومان ابتداي هفته به 29 هزار و 600 تومان 
در پايان معامالت روز دوشنبه رسيد. بنابراين هرچند دولت 
ايران به طور رسمي در روز سه شنبه اعالم كرد كه مطابق با 
تكليف مجلس، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كرده است، 
اما بازار در اين روز، بر خالف پيش بيني ها از اعالم اين خبر 
دچار شوك نشد. البته اين به اين معنا نبود كه نمودار حركتي 
قيمت ها در اين بازار از روز سه شنبه با روندي ماليم صعودي 
مواجه نشود. به اعتقاد كارشناسان مهم ترين داليل اين روند 
صعودي عالوه بر خروج ايران از پروتكل الحاقي و نگراني از 
واكنش هاي جهاني نسبت به اين اتفاق، مخالفت جدي 
نمايندگان مجلس با توافق دولت و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي بود. مخالفتي كه واكنش ف��وري دولت را هم در پي 
داشت، اما در نهايت طي سخنان رهبر معظم انقالب و توصيه 
ايشان به حل اختالفات ميان دولت و مجلس درباره قانون 
مصوب مجلس، موجب كاهش اضطراب و نگراني در بازار 
ارز شد. با اين حال قيمت ارز در دو روز پاياني هفته )با توجه 
به تعطيلي روز پنجشنبه( روند افزايشي خود را حفظ كرد و 
قيمت دالر در آخرين معامالت روز چهارشنبه بازار آزاد به 
قيمت25 هزار و 350 تومان رسيد و يورو هم در قيمت30 
هزار و 700 تومان معامله ش��د. نمودار تغيير قيمت ها در 
صرافي هاي بانكي هم مشابه بازار آزاد بود. در اين صرافي ها 
قيمت فروش دالر در مرز كانال 25 هزار تومان و يورو نيز 
در قيمت29 هزار و 870 تومان كار خود را آغاز كردند و در 
ادامه در ساعات پاياني رو دوشنبه قيمت فروش دالر به 24 
هزار و 180 تومان و يورو هم به قيمت29 هزار و 290 تومان 
رسيد. اما در ادامه هفته اين قيمت ها به ترتيب به ارقام 24 
هزار و 810 تومان و 30 هزار و 400 تومان افزايش يافت. در 
سامانه نيما نيز حركت نمودار، مشابه بود و قيمت ميانگين 
معامله حواله دالر از حداكثر قيمت24 هزار و 290 تومان 
روز شنبه به 24 هزار و 70 تومان روز دوشنبه رسيد. حواله 
يورو نيز در اين سامانه حداكثر قيمت29 هزار و 240 تومان 
و حداقل قيمت29 هزار و 100 توم��ان را در هفته اي كه 
گذشت تجربه كرد. بازار ارز در هفته اي كه گذشت توانست 
يك��ي از مهم ترين اضطراب هاي خ��ود را كه پايان مهلت 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي بود با درايت سياست گذاران 
حاكميت و شوراي عالي امنيت ملي به گونه اي از سر بگذراند 
كه كمترين التهاب در قيمت ها ايجاد شود. با اين وجود به 
اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي همچنان در حوزه اقتصاد، 
اطمينان و آرامشي كه نشان دهنده چشم انداز روشن براي 
فعاالن بازار ارز باشد ايجاد نشده است و وضعيت بالتكليفي 
در اين بازار همچنان حاكم است. بنابراين همچنان اخبار 
منتشر شده در حوزه سياست مي تواند بيشترين تاثير را 

بر قيمت گذاري ها در بازار ارز داشته باشد. در هفته اي كه 
گذشت اخبار مثبت ديگري نيز منتشر شد كه مي تواند در 
آينده بازار ارز موثر باشد. توافق ايران و كره جنوبي براي آزاد 
شدن يك ميليارد دالر از ارزهاي بلوكه شده يكي از اين اخبار 
مهم است كه در صورت تحقق و تداوم، تغييرات جدي در 
روندهاي بازار ارز ايجاد خواهد كرد. همچنين جلسه پنج 
ت��ن از وزرا و معاونين دولت با اعضاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در خصوص تصويب لوايح پالرمو و CFT كه 
به گفته عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، فضاي 
مثبتي را در مجمع ايجاد كرد، ديگر خبر مهمي بود كه به 
اعتقاد كارشناسان بازار ارز مي تواند بر كاهش اضطراب ها و 
نگراني هاي بازار تاثير بگذارد. البته در حالي كه توجه كامل 
بازار ارز به تحوالت سياسي ايران در پيرامون توافق برجام 
و موضوع تحريم ها معطوف است، در سطح جهاني قيمت 
دالر و برخ��ي از ارزهاي معتبر جهاني در پي بروز تاثيرات 
تورم زاي سياست هاي حمايتي دولت ها در مقابل شيوع 
كرونا، با كاهش ارزش خود در مقايسه با ساير ارزهاي جهاني 
مواجه بود. پديده مهمي كه تاثير خود را در آينده بازار داخلي 
ارز نيز خواهد گذاشت. بنابراين مي توان اميدوار بود كه طي 
فرصت سه ماهه اي كه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي 
بر سر آن توافق كرده اند، اتفاقات مثبت ديگري هم در جهت 
كاهش فشارهاي اقتصادي بر ايران رخ دهد. اتفاقاتي كه هر 
كدام مي توانند به پايداري بازار ارز و از بين رفتن اضطراب و 

نگراني فعاالن اين بازار كمك برساند. 

   شرط  مجلس 
براي ابقاي ارز ترجيحي تا نيمه۱۴۰۰

شرط مجلس براي ابقاي ارز ترجيحي اين است كه دولت 
اجازه ندهد همچون گذش��ته از اين ارز سوءاستفاده شود 
و رانت و فس��ادهايي صورت گيرد و بايد مانع از اين اتفاق 
شود. شهباز حسن پور بيگلري، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس درباره اين موضوع كه دولت قصد حذف ارز ترجيحي 
براي تامين كاالهاي اساسي را ندارد، اظهار كرد: اگر دولت 
عالقه مند اس��ت كه از ارز ترجيحي براي تامين كاالهاي 
اساسي استفاده كند، مجلس با اين موضوع مشكلي ندارد 
اما به يك شرط، آن هم اينكه دولت اجازه ندهد همچون 
گذشته از اين ارز سوءاستفاده ش��ود و رانت و فسادهايي 
صورت گيرد و بايد مانع از اين اتفاق شود.بايد سازوكاري 
اتخاذ شود كه ارز ترجيحي طبق قاعده و اصول به كاالي 
اساسي تخصيص داده شود و نه به كاالهاي لوكس و غير 
ضرور، اگر اين ارز باقي بماند مجلس ش��وراي اس��المي 
خواستار اس��ت در قبال آن حفاظت هايي از جانب دولت 
صورت گيرد.ُحسن نيت دولت در اين امر يعني تخصيص 
ارز ترجيحي براي تامين كاالي اساسي محرز است، اما بايد 
مانع از رانت و فساد در تخصيص آن شود. حسن پور بيگلري با 
بيان اينكه كارگروه هايي در بين مجلس و دولت ايجاد شده تا 
نحوه نظارت بر تخصيص اين ارز مشخص شود، بيان كرد: در 
بودجه سال 98 نيز14 ميليارد دالر ارز ترجيحي براي تامين 
كاالهاي اساسي به دولت داده شد.مشكل اصلي در توزيع 
كاالها رانت اس��ت و افرادي كه با ارز 4 هزار و 200 توماني 
كاالهايي را وارد كرده اند، ولي به دست مصرف كننده با اين 
قيمت نرسيده است. در همين جهت دولت بايد تمام سعي و 
تالش خود را گذاشته تا اينچنين مشكالت را نداشته باشيم.

عدم سوءاستفاده، شرط ابقاي ارز ترجيحي تا نيمه۱۴۰۰

روند كاهشي قيمت طال و سكه در پايان هفته

امكانخريدوفروشآنالينارزفراهمميشود

پرداخت بدهي كره جنوبي به ايران با رقم يك ميليارد دالر آغاز مي شود

همتي: فضاي مجمع براي تصويب اليحه پالرمو را منفي نديدم
رييس كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه اينكه درخصوص 
لوايح »پالرمو« و »س��ي اف ت��ي« داليل و ضرورت هاي 
تصويب اين كنوانسيون ها را در مجمع تشخيص عنوان 
كرديم گفت كه فضاي مجمع را منفي نديدم.عبدالناصر 
همتي با اشاره به اينكه به نظرم، تصويب اين لوايح به نفع 
كشور است و منتظر تصميم مجمع مي مانيم، گفت: همه 
سواالت مجمع تشخيص را پاسخ داديم، فضاي مجمع را 
منفي نديدم. ان شااهلل مجمع تصميم خوبي بگيرد. اين 
موضوع، جزو ضرورت هاي بانكي است و تصميم گيري 
براي آن خيلي هم دير شده است. رييس كل بانك مركزي 
همچنين گفت: پولي كه بانك مركزي از كره جنوبي طلب 
دارد هفت ميليارد دالر است، اما قرار شده كه پرداخت ها 
حداقل با يك ميليارد دالر آغاز شود. »عبدالناصر همتي« 
روز )چهارشنبه( در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 

خبرنگاران درباره توافق ايران و كره جنوبي در زمينه انتقال 
منابع ارزي افزود: كره جنوبي خود خواستار مذاكره براي 
پرداخت شده است و راه را به آنها نشان داده ايم و دستور 
پرداخت صادر شده، بنابراين هر زماني كه بخواهند اين 
پرداخت انجام مي شود و چنانچه پرداخت عملياتي نشود، 
پيگيري هاي الزم انجام خواهد گرفت. بايد با توافق به جلو 
پيش برويم و ديد كه براساس توافق چگونه مي توان اقدام 
مربوطه را با موفقيت به پايان رس��اند. رييس كل بانك 
مركزي گفت: مذاكرات گس��ترده با كش��ورهايي مانند 
عمان، ژاپن، عراق و ك��ره را آغاز كرده ايم، اكنون فضاي 
بهتري حاكم ش��ده و كارها به تدريج پيش خواهد رفت.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا كشورها قادر به 
درياف��ت مجوز افك بوده اند يا خي��ر، گفت: اين موضوع 
مشكل آنهاس��ت و ارتباطي به ما ندارد.رييس كل بانك 

مركزي و سفير كره جنوبي در ايران، در جلسه اي كه به 
درخواست سفارت كره جنوبي برگزار شد، در زمينه نحوه 
جابه جايي و مصرف بخشي از منابع بانكي ايران در كره 

جنوبي به تازگي توافق كردند.

    تخصيص ارز مورد نياز خريد واكسن از هند
رييس كل بان��ك مركزي گف��ت: عالوه ب��ر تأمين ارز 
واكس��ن هاي موردنياز وارداتي از كشورهاي اعالم شده 
قبلي، امروز ارز مورد نياز خريد واكسن از هند نيز تخصيص 
يافت. عبدالناصر همتي گفت: به اتفاق وزراي ذي ربط در 
دومن جلسه مشترك كميسيون هاي مجمع تشخيص 
مصلحت در خصوص مباحث FATF شركت كرديم، در 
پاسخ به س��واالتي كه مطرح شد مطالب مهمي از طرف 
نمايندگان دولت در جلسه در خصوص ضرورت و اهميت 

پيوستن به كنوانسيون هاي مرتبط ارايه شد. وي با بيان 
اينكه معامالت حواله هاي ارزي در سامانه نيما در يك ماه 
گذشته به صورت روان و با ثبات قابل توجهي در جريان 
بوده است، اظهار داشت: در يك ماه منتهي به سوم اسفند 
ماه معادل 1.9 ميليارد دالر با ميانگين نرخ 23 هزار و 500 
تومان به ازاي هر دالر معاماله شده است.اين رقم عالوه بر 
ارز تامين شده توسط بانك مركزي و نيز واردات در مقابل 
صادرات در اين مدت بوده است، نكته جالب توجه اينكه 
همواره عرضه بيش از دو برابر معامالت انجام شده در اين 
بازار است.ميزان تسهيالت پرداخت شده توسط سيستم 
بانكي در 10 ماه امس��ال به رقم ح��دود يك هزار و 400 
ميليارد تومان و همچنين حجم مجموعه سپرده ها نيز با 
44 درصد رشد نسبت به ابتداي سال در پايان دي ماه به 

حدود سه هزار و 600 ميليارد تومان رسيد.

تمايل به باال ماندن نرخ ارز 
همچنان ادامه دارد

تاكنون مسوول رشد قيمت دالر تحريم ها بوده - حاال 
جاي اين پرسش مطرح اس��ت كه اكنون چه بهانه اي 
براي دالر 25 هزار توماني وجود دارد و چرا دولت حداقل 
تالش براي كاهش چند هزار توماني دالر تا مرز 20 هزار 
تومان را انجام نمي دهد تا اندكي از فشارهاي خردكننده 
بر مردم را كاهش دهد؟ در رسانه ها آمده است كه آقاي 
واعظي با تاكيد بر اينكه از نظر اقتص��ادي نرخ ارز ايران 
25 يا 27 هزار تومان نيست، گفته: ما اين كار را كرديم تا 
بتوانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم تا امروز دشمنان بگويند 
كه فشار حداكثري شكست خورده و آنها به دنبال حل 
مسائل هستند و امروز ايران از موضع قدرت است.معناي 
اين اظهارات اين اس��ت كه دولت براي تامين نيازهاي 
ريالي، تعادل در صادرات و واردات، كاهش مخارج ارزي و 
واردات، نرخ ارز را باال نگه داشته كه هم ريال بيشتري براي 
صادركننده تامين شود و هم امكان تامين ارز براي واردات 
محدود را داشته باشد و بازار با رشد تقاضا مواجه نشود و 
بانك مركزي مجبور به استفاده بيشتر براي استفاده از 
ذخاير خود در برخي مقاطع نشود و مشكالت سال هاي 
96 و 97 كمتر در سال هاي 98 و 99 رخ دهد. البته آقاي 
واعظي بالفاصله اعالم كرده كه از حرف هايم برداشت 
نادرست ش��ده اس��ت و نگفتم دولت ارز را گران كرده 
است. در گفت وگوي صميمانه  با فعاالن بخش خصوصي 
استان اصفهان، بخش��ي از عرايضم به دليل برداشت يا 
انعكاس ناقص، متاسفانه دچار تحليل نادرست در فضاي 
رسانه اي شده است. آنچه در تشريح شرايط بسيار دشوار 
جنگ اقتصادي در سه سال گذشته در اين جلسه بيان 
شد، ناظر به  شدت تحريم ها، فشار حداكثري و كم  و كيف 
محدوديت هايي بود كه به اقتصاد كشور تحميل شد و 
پيامدهاي ناميموني همچون افزايش نرخ ارز را به دنبال 
داشت. بي ترديد گراني ارز در آن مقطع، نتيجه فشارهاي 
تاريخي و كم سابقه بر اقتصاد ايران بوده و مقصود بنده نيز 
اين بود كه دولت به رغم اينكه معتقد بود قيمت واقعي ارز 
هرگز و هرگز 25 تا 27 هزار تومان نيست، اما با مقاومت و 
تحمل تبعات تحميلي و ظالمانه تحريم ها، كشور را اداره 
كرده و در برابر اراده دولت ترامپ براي فروپاشي اقتصاد 
ايران ايستاده است. بنده مجددا به صراحت تاكيد مي كنم 
كه دولت هيچگاه به دنبال گران كردن ارز نبوده و قيمت 
باالي ارز و نرخ غيرواقع��ي آن را يكي از موانع مهم اداره 
كش��ور و يكي از رخدادهاي تلخ در دوران مسووليتش 
مي داند و همواره در پي كنترل آن و كاس��تن از فشار بر 
شهروندان بوده است؛ آنچنان كه در آينده نزديك نيز هيچ 
فرصتي را براي كنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. تمام 
سياستگذاري هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي در اين 
سه سال با هدف كاهش اثر تحريم ها بر اقتصاد كشور و 
خصوصا جلوگيري از افزايش نرخ ارز و كنترل تورم بوده 
است. لذا هر گونه تلقي كه انتفاع دولت از گراني نرخ ارز 
را مفروض بگيرد، قطعا غلط و نامنطبق با واقعيت هاي 
اقتصادي كشور است. چنين فرضيه اي البته جفا به همه 
عزيزان و دست اندركاراني كه براي مقابله جهش نرخ ارز 
كوشيدند نيز هست.اين اظهارات به هر شكلي كه گفته 
شده باشد واقعيت افزايش نرخ ارز و استفاده نكردن دولت 
و بانك مركزي از تمام ابزارها به خصوص ذخاير ارزي براي 
كنترل نرخ ها وكاهش فشار بر مردم را نشان مي دهد. 6 
تا 9 برابر شدن نرخ دالر، موضوعي است كه اتفاق افتاده و 
دولت و بانك مركزي در ارتباط با نرخ ها مسوول هستند 
و نبايد تمام اين مشكل را به تحريم ها واگذار كنند. شاهد 
مدعا افزايش نرخ ها در روزهاي اخير اس��ت كه با وجود 
گذش��ت دوماه از پايان دولت ترامپ و كاهش بار رواني 
اقدامات دولت ترامپ، نرخ ارز مسير 21 تا 26 هزار تومان 
را طي كرده اس��ت و با وجود خبرهاي مختلف در مورد 
امكان و احتمال گشايش ارزهاي بلوكه شده و بازگشت 
امريكا به برجام، هنوز مشخص نيست كه به چه دليلي 
دولت و بانك مركزي اقدامات الزم براي كاهش نرخ ها 
را انجام نمي دهند. وقتي دولت ترامپ كنار رفت قيمت 
دالر كاهش قابل توجهي داشت و اين شرايط مي توانست 
ادامه يابد و پس از آن ني��ز اقدام مهم ديگري يا تحريم 
جديدي حاكم نشده كه عامل رشد قيمت ها باشد، اما با 
اين وجود دولت و بانك مركزي و بازار ارز در برابر كاهش 
نرخ ها مقاومت كرده است. در دوره اي بانك مركزي اعالم 
كرده كه ذخاير ارزي ناموس بانك مركزي اس��ت و اين 
عالمت را به ب��ازار داد كه عرضه ارز محدود خواهد بود و 
همين موضوع نرخ ها را افزايش داد. اما سوال اين است 
كه اكنون به چه دليلي از ذخاير ارزي براي كاهش بيشتر 
استفاده نمي شود و چرا اثر رشد درآمد نفت، رشد مثبت 
اقتصادي، بازگشت ارز صادراتي، گشايش تدريجي منابع 
ارزي اي��ران و اخبار مختلف روي بازار بي اثر اس��ت؟ در 
سال هاي اخير هر خبري مي توانست نرخ ها را افزايش 
دهد اما چرا حاال هر خبر مثبتي باعث كاهش بيش��تر 
نمي شود؟ اگر نرخ دالر 25 هزار توماني واقعي نيست چرا 
حاال كه دولت بايدن قصد برخورد شديد و فشار حداكثري 
ندارد، نرخ ها همچنان باالست؟با وجود انتقاد كارشناسان 
اقتصادي، چرا همچنان نرخ ارز نيمايي و سنا و صرافي ها 
باالست و تمايلي به كاهش آنها ديده نمي شود و چرا برخي 
روزهاي نرخ بازار آزاد پايين تر از صرافي و نيما اعالم شده 
است؟بانك مركزي و رييس دفتر رييس جمهور كه در 
روزهاي اخير همه مشكل نرخ دالر 25 هزار توماني را به 
گردن تحريم ها انداخته اند به اين پرسش اساسي پاسخ 
دهند كه در دوره دولت بايدن و در دو ماه اخير، چرا هيچ 
كدام از اخبار مثبت سياس��ي نرخ دالر را به زير 23 هزار 
تومان و كمتر از آن كاهش نداده است؟ چرا بازگشت ارز 
صادراتي، مذاكره با كره، هند و عراق نتيجه اي نداشته و 
چرا از ذخاير ارزي حداقل براي چند ماه استفاده نمي شود 
تا فشار شديد اقتصادي را كاهش دهد؟ آيا دولت منتظر 
نرخ ارز باالتر بودجه 1400 است و كمبود منابع و كسري 
بودجه اجازه چنين اقداماتي را نمي دهد؟ آيا س��قوط 
شاخص بورس و سهام، عاملي براي باال نگه داشتن نرخ 
دالر است؟مردم چرا بايد هزينه سنگين سياست هاي 
رونق بورس، افزايش نرخ دالر، كسري بودجه و... را بدهند؟ 
چرا حداقل براي چند ماه تنظيم بازار و تامين معيشت 
مردم را با دالر زير 20 هزار توماني انجام نمي دهيد؟ چه 
چيز عامل باال نگه داشتن نرخ دالر باالي 25 هزار تومان 

بوده است؟

33۵۰ ميليارد تومان عمليات 
بازار باز  با نرخ ۱9.8 درصد

بانک مرکزی ب��ا تزريق 33.5 ه��زار ميليارد ريال 
نقدينگی در قالب توافق بازخريد با سررسيد 5 روزه 
با حداقل نرخ 19.81 درصد به بانک های متقاضی 
موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
پيرو اطالعيه روز  شنبه 2 اسفندماه 1399 مبنی بر 
برگزاری حراج خريد م��دت دار اوراق بدهی دولتی 
در عمليات بازار باز، پنج بانک و موسس��ه اعتباری 
در مهلت تعيين شده سفارش فروش اوراق بدهی 
دولتی در قالب توافق بازخريد )ريپو( را در مجموع 
به ارزش 75 هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار 
بين بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. با توجه به 
پيش بينی بانک مرک��زی از وضعيت نقدينگی در 
بازار بين بانکی، موضع پول��ی بانک مرکزی در اين 
هفته ثبات نقدينگی بود. از اين رو، بانک مرکزی با 
تزريق 33.5 ه��زار ميليارد ريال نقدينگی در قالب 
توافق بازخري��د با سررس��يد 5 روزه با حداقل نرخ 
19.81 درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد. 
معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط 
به سررس��يد توافق بازخريد 16 روز قبل به ارزش 
35.8 ه��زار ميليارد ريال توس��ط کارگزاری بانک 
 مرکزی در روز چهار ش��نبه 6 اسفند ماه انجام شد. 
 به عالوه، در يک هفته گذشته بانک ها و موسسات 
اعتب��اری در 4 نوب��ت از اعتبارگي��ری قاعده مند 
در مجم��وع ب��ه ارزش 65.9 ه��زار ميلي��ارد ريال 
اس��تفاده کردند. بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
غيربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيری قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از 
بانک مرکزی( مش��روط به در اختيار داشتن اوراق 
بدهی دولتی و در قالب توافق بازخريد با نرخ س��ود 
سقف داالن )22 درصد( استفاده کنند.  شايان ذکر 
است بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی 
مورد نياز بازار بين بانکی ريالی، عمليات بازار باز را به 
صورت هفتگی اجرا می کند. موضع اين بانک )خريديا 
فروش قطعی يا اعتباری اوراق بدهی دولتی( بر اساس 
پيش بينی وضعيت نقدينگ��ی در بازار بين بانکی و 
با هدف کاهش نوس��انات نرخ بازار بين بانکی حول 
نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار 
بين بانکی اعالم می ش��ود. متعاقب اطالعيه مزبور، 
بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی می توانند در 
راستای مديريت نقدينگی خود در بازار بين بانکی، 
نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از 

طريق سامانه بازار بين بانکی اقدام کنند.

 کاهش قيمت دالر
 با آزادسازی منابع ارزی

اين روزها بازار ارز در انتظار آزادس��ازی منابع ارزی 
بلوکه شده کشور در کشورهايی چون کره جنوبی، 
عراق، عمان و... اس��ت که به اعتقاد کارشناس��ان 
اقتصادی با تحقق اين امر و افزايش عرضه ارز در بازار، 
قيمت دالر می تواند برای مدتی به 15 هزار تومان يا 
کمتر از آن هم برسد.  به گزارش ايسنا، بازار ارزی که 
مدتی درگير نوسانات انتخابات رياست جمهوری 
امريكا بود، طی ب��ازه کوتاهی پس از انتخاب بايدن 
و کاهش انتظارات تورمی با روند نزولی مواجه شد 
و دالر به کانال 20 هزار تومان بازگش��ت اما طولی 
نکشيد که اين بازار به انتظار نتيجه روابط خارجی 
کش��ورمان با امريكا نشس��ت. در اين مدت، مجدد 
نوس��انات در اين بازار شدت  گرفت و روند افزايشی 
قيمت دالر آغاز شد.  زمانی که بازار ارز متاثر از انتخاب 
بايدن و کاهش انتظارات تورمی در پی آن کمی به 
آرامش رسيده بود، اقتصاددانان تنها عامل تثبيت اين 
آرامش را تزريق ارز به بازار می دانستند که آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شده از نظر آنها بهترين گزينه ها 
بود. در اين زمينه، ميثم هاشم خانی، يک کارشناس 
اقتصادی معتقد است که قيمت تعادلی برای دالر 
معادل 21 هزار تومان در اسفند سال جاري است و 
اين رقم می تواند به زير12 هزار تومان هم برسد که 
تنها با تزريق تمام مناب��ع ارزی به بازار ارز عملياتی 
می ش��ود.  وی می گويد: اگ��ر دالر در هر صورت به 
کمتر از 15 هزار تومان برسد، در خوش بينانه ترين 
حالت اين قيمت حداکثر دو تا سه ماه می تواند حفظ 
ش��ود و  بعد از آن به سمت قيمت تعادلی که در باال 
ذکر شد، جهش پيدا می کند.   از سوی ديگر، رئيس 
کل بانک مرکزی پيش از اين اعالم کرده بود که نرخ 
ارز به س��مت تعادل و ارزش اقتصادی خود حرکت 
خواهد کرد و  رئيس جمهوری نيز مطرح کرده بود که 
با آزادسازی منابع ايران از کشورهايی همچون کره 
جنوبی و عراق، قيمت دالر به 15 هزار تومان خواهد 
رسيد.  حال اين روزها اخبار خوش و اميدوارکننده ای 
از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده منتشر  می شود 
به گونه ای که نتيجه ديدار سفير کره جنوبی با همتی 
بيانگر اين است که معادل 1 ميليارد دالر از 7 ميليارد 
دالر منابع ارزی کشورمان در کره جنوبی  قرار است 
به صورت نقدی به حس��اب بانک های ايرانی واريز 
شود. همچنين رئيس کل بانک مرکزی معتقد است 
که وضعيت بازار ارز خوب می شود و برای آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شده مذاکرات خوبی با عمان، کره 
جنوبی و ژاپن شروع شده اس��ت. عالوه براين، روز 
گذشته امريكا نيز با آزادسازی بخشی از منابع ارزی 
بلوکه شده ايران موافقت کرد که بنابراين، آزادسازی 
اين منابع قطعی شده است و طبق گفته تحليلگران 
اقتصادی می توان با تحقق اين امر در انتظار شروع 
کاهش قيمت ها در بازار ارز باشيم. از آنجا که اقتصاد 
کشورمان متکی بر دالر است، روند کاهش قيمت در 
بازار ارز بر ساير بازارها هم تاثير می گذارد. البته الزم به 
ذکر است که بازار ارز يکی از بازارهايی است که بيش 
از ساير بازارها از مسائل سياسی، روابط بين المللی 
چون برجام تاثير می پذيرد و در اين روزها که موضوع 
برجام نقل محافل شده است، چگونگی آينده روابط 
ايران و امريكا و برجام از جمله مسائل مهمی است 

که در نوسانات و تحوالت اين بازار هم نقش دارد.



گروه بورس|
ريزش  و نزول هاي اخيربازارسهام موجب شده كه طرح 
تحقيق و تفحص از بازار س��رمايه در دستور كار مجلس 
قرار بگيرد. با وجود لزوم بهبود وضعيت شاخص بورس 
و جبران زيان س��هامداران، به نظر اغلب كارشناس��ان 
اقتصادي ورود مجلس ب��ه اين موضوع مي تواند نتيجه 
معكوس و تاثير منفي بر معامالت داشته باشد، زيرا بورس 

خاطره خوبي از دخالت ها ندارد.
سيدناصر موسوي الرگاني، عضو هيات رييسه مجلس 
ش��وراي اس��المي چندي پيش در صفحه توييتر خود 
با اش��اره به تصويب طرح تحقيق و تفحص از بورس در 
كميسيون اقتصادي مجلس از طرح تحقيق و تفحص از 
بازار سرمايه خبر داد و نوشت: مطابق وعده طرح تحقيق و 
تفحص ۵۰ نماينده از بورس در هفت محور در كميسيون 
اقتصادي تصويب شد.رشد حبابي شاخص، علت تشويق 
 به حضور م��ردم در بورس بدون آموزش، گرانفروش��ي 
سهام، فروش سهام كاغذي، سرنوش��ت پول ها و رانت 
حاصله از محورهاي مهم طرح است.در اين راستا تدوين 
طرح استقالل بورس از دولت را آغاز كرده ايم. همچنين 
جهت روش��ن ش��دن وقايع رخ داده در بورس، بررسي 
رانت ها و مفاسد رخ داده و حمايت از حقوق سهامداران 
طرح  تحقيق و تفحص از بورس هم با امضاي ۵۰ نماينده 
تدوين و در كميسيون اقتصادي تصويب و به زودي در 

صحن علني مطرح مي شود.
محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 
درگفت وگوي روزگذشته خود با اشاره به طرح تحقيق و 
تفحص مجلس از بازار سرمايه مي گويد: موضوع تحقيق 
و تفحص از بازار سرمايه مربوط به ماه گذشته نيست بلكه 
براي چند ماه گذشته است كه بارها قرار بود اين موضوع 
به اجرا در آيد.حدود چهار ماه گذشته درخواست تحقيق 
و تفحص از بازار س��رمايه از سوي تعدادي از نمايندگان 

مجلس در كميسيون اقتصادي تصويب شد.
عليزاده الزمه ش��كل گيري طرح تحقيق و تفحص را 
ثبت درخواست در كميسيون عنوان كرده و مي گويد: 
هيات رييس��ه بايد بعد از ثبت درخواس��ت، آن را به 
كميس��يون تخصصي ارجاع دهد كه در نهايت بعد از 
بررسي، تاييد و اخذ راي جهت تصويب، اقدامات الزم 
براي انتقال به صحن در دستور كار قرار گيرد.تحقيق و 
تفحص مجلس از بورس، زماني مطرح شد كه بازار در 
مدار صعودي قرار داشت اما براي جلوگيري از ريزش 
بازار اين موضوع مطرح نشد و اجراي آن به زماني ديگر 

موكول شد.
وي اظه��ار مي كند: اكنون بررس��ي بودج��ه در صحن 
مجلس قرار دارد، به همين دليل دستورالعمل ديگري 
مورد بررسي قرار نمي گيرد، اما تحقيق و تفحص مجلس 
از بورس جزو نخستين دستورالعمل هايي است كه بعد 
از بودجه در صحن مجلس مورد بررس��ي قرار مي گيرد.

تحقيق و تفحص زيادي در دستور كار قرار دارد كه اكنون 
تحقيق از بورس در اولويت كاري مجلس قرار دارد.

با يك نگاه كلي و بررسي وضعيت چندساله بازار سرمايه 
مي توان گف��ت كه بورس با دخالت ه��ا از بين مي رود و 
ماهيت واقعي خود را از دست مي دهد. بورس يك بازار 
كامال ش��فاف اس��ت كه اين روزها با دخالت هاي مكرر 
مسووالن و بدنه دولت آرام آرام ماهيت خود را از دست 
مي ده��د و به يك ب��ازار جديد و ب��دون اعتماد مردمي 

تبديل مي شود.
دخالت ها باعث مي شود كه ميزان اعتماد و استقالل در 
بازار سرمايه از بين برود و سهامداران از بازار خارج شوند. 
هنوز اين طرح آغاز نشده اما بسياري از سهامداران به علت 
زيان عمده و دخالت هاي مكرر مسووالن از بورس خارج 
و وارد بازارهاي موازي از جمله ارزهاي ديجيتال شده اند 
كه اين موضوع مي تواند به بدنه سرمايه گذاري در كشور 

صدمه وارد كند.
به طوركلي سازمان بورس بايد يك متولي داشته باشد تا از 
مشكالت پيش آمده جلوگيري شود و سهامداران نسبت 

به اين بازار اعتماد داشته باشند.

   تحقيق و تفحص تيغ دو لبه براي بازارسرمايه
يكي از كارشناسان بازارسرمايه با اشاره به طرح تحقيق 
وتفحص در بورس مي گويد: تحقي��ق و تفحص از بازار 
سرمايه تيغي دو لبه است، زيرا سازمان بورس به عنوان 
سازمان و نهاد تخصصي تلقي مي شود كه از جايگاه خاصي 
برخوردار است و بايد به طور حتم اين جايگاه را حفظ كند.

اظهارنظر دستگاه هاي ديگر در زمينه عملكرد سازمان 

بورس سبب ايجاد لطمه در استقالل و عملكرد سازمان 
بورس خواهد شد و مي تواند تاثيرگذار بر روي معامالت 

بازار سهام باشد.
اين كارشناس بازارسرمايه تاكيد مي كند: رياست جديد و 
مديران سازمان بورس بايد اقدام هاي موثر و سازنده درون 
سيستمي را آغاز و ضمن ارزيابي ساختار مجموعه سازمان 
بورس به يك نظام تحول اداري بينديشند، زيرا در مدت 
كمتر از يك سال سازمان بورس سه مدير به خود ديده 
است اما مشكالت همچنان باقيست و بايد اقدامي انجام 
شود تا اين سازمان به جاي نمايندگان مجلس كار تحقيق 
و تفحص را انجام دهند.مذاكراتي در چند وقت گذشته 
با عضو هيات رييسه مجلس انجام و در اين جلسه مطرح 
شد كه سهامداران به دنبال ضرر و زيان هاي سنگيني كه 
از افت شاخص بورس تجربه كردند، خواستار رسيدگي 
نمايندگان مجلس به وضعيت بازار سرمايه شدند و اين 
امر باعث ش��د تا مجلس به دنبال اجراي طرح تحقيق و 

تفحص از بازار سرمايه باشد.
وي ادامه مي دهد: س��ازمان بورس باي��د در اين زمينه 
فعاليت مستمري داشته باش��د و حركتي را انجام دهد 
كه مانع از ضرر و زيان هاي سهامداران شوند.نمايندگان 
مجل��س از اهرمي برخوردارند ك��ه مي توانند از وزير به 
عنوان رييس شوراي عالي بورس طرح سوال كنند، حتي 
در چند وقت گذش��ته اين موضوع در مجلس به اجرا در 
آمد اما نمايندگان مجلس از جواب هاي داده شده از سوي 
وزير اقتصاد اقناع نش��دند.نمايندگان مجلس خواستار 
بهبود و بررسي ش��رايط خاص بازار سرمايه توسط وزير 
اقتصاد و مس��ووالن مربوطه بودند اما به دليل برخي از 
سهل انگاري هاي انجام شده مجبور شدند طرح تحقيق 
و تفحص را در دستور كار قرار دهند تا براي پاسخگويي 

مطالبات سهامداران از اهرم هاي خود استفاده كنند.
اين كارش��ناس بازارس��رمايه مي گويد: مردم در چند 
وقت اخير ضرر و زيان هاي سنگيني را متحمل شدند، 
اين موضوع باعث ايج��اد عدم اطمينان و كاهش ارزش 
معامالت در بازار شده است.اين مسائل دست به دست 
هم دادند تا نمايندگان تصميمي را در مجلس در خصوص 
تحقيق وتفحص از س��ازمان بورس واوراق بهادار اتخاذ 
كنند.در چند وقت گذشته دخالت برخي عوامل برون 
س��ازماني را در بورس ش��اهد بوديم ك��ه نه تنها مثبت 
نبود بلكه زمينه روند نزولي بازار را فراهم و سبب خروج 

سرمايه ها از اين بازار شد.

    بازارسرمايه در هفته اي كه گذشت
در هفته اي كه گذشت اخبار مهمي بر روي بازار سرمايه 

تاثير گذاشتند كه برخي از آنها بدين شرح است.
محمد علي دهقان دهنوي، س��خنگوي ش��وراي عالي 
بورس با اش��اره به اينكه خط ديگر مواجهه، تعادل بين 
معيشت و كنترل شيوع ويروس كرونا بود، افزود: بر اساس 
مسووليت هاي اجتماعي نماد هاي كرونا يك و كرونا دو 
در بازار سرمايه بازگشايي شدند و به واسطه اين دو نماد، 

منابع قابل توجهي جم��ع آوري و براي مقابله با ويروس 
كرونا به نهاد هاي مربوط اهدا شد. دهقان دهنوي ادامه 
داد: فروش سهام عدالت بس��تر ديگري بود كه در بازار 
سرمايه فراهم شد. تا امس��ال امكان بهره برداري از اين 
دارايي با ارزش، وجود نداشت و اين فرصت فراهم شد تا 
برخي از خانواده ها كه تحت فشار اقتصادي قرار داشتند 
براي عبور از شرايط سخت از اين فرصت استفاده كنند. 
البته به عموم مردم توصيه مي كنم س��هام عدالت را به 
عنوان يك سرمايه حفظ كنند و تالش مي شود اين دارايي 

با ارزش در دست خانواده ها باقي بماند.
بهادر بيژني، مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در امور بين الملل در همايش تامين مالي بين المللي بر 
اولويت بين المللي شدن بازار سرمايه ايران تاكيد كرد. 
بيژن��ي در اين خصوص عنوان كرد: س��ازمان بورس به 
عنوان عضو اصلي در نهادهاي بين المللي نظير آيسكو و 
هيات خدمات مالي اسالميIFSحضور دارد و از اين طريق 
تعامل سازنده اي با جهان برقرار كرده است. همچنين اين 
س��ازمان در نهادهاي قانونگذار بازار سرمايه كشورهاي 
كومسك حضوري فعال داشته و رييس كارگروه سواد 
مالي، نايب رييس كارگروه توسعه بازار و عضو عادي دو 

كارگروه ديگرآن است.
محمدرضا معتمد، معاون س��ازمان بورس با بيان اينكه 
هلدينگ ش��ركت هاي غير بورس��ي حاضر در س��هام 
عدالت به زودي تشكيل مي شود، گفت: در حال حاضر 
اعضاي هيات موس��س اين ش��ركت از طريق سازمان 
خصوصي سازي براي تاييد صالحيت حرفه اي معرفي 
شده اند. معاون نظارت سازمان بورس گفت: فرايند انتقال 
سهام ۱۳ شركت در اين هلدينگ بعد از تشكيل هلدينگ 
آغاز مي شود و پس از آن افزايش سرمايه هلدينگ انجام 
مي شود كه سهام اين هلدينگ متعلق به همه ۴۹ ميليون 

سهامدار عدالت خواهد بود.
جعفر قادري، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
دخالت ه��اي غير ضروري در بورس مفيد نيس��ت، من 
مخالف اين طرح بودم، ه��ر چند تحقيق و تفحص هم 
مشكلي در عملكرد بازارسرمايه ايجاد نمي كند، بلكه حتي 
معتقدم به افرادي كه در تالش براي تخريب اعتماد در 
سرمايه گذاران هستند، ثابت مي كند اين بازار عملكردي 
اصولي دارد. در حال حاضر تالش هاي زيادي براي متهم 
كردن بازار سرمايه به نبود شفافيت وجود دارد. در صورتي 
كه زيرس��اخت ها و ابزارهاي نظارتي دقيقي كه در بازار 
سرمايه وجود دارد و شفافيت معامالت، به ايجاد اطمينان 

و اعتماد در بازار سرمايه كمك كرده و خواهد كرد.
غالمرضا ابوترابي، مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه گفت: تمامي اقساط صكوك اجاره 
آموزش و پرورش و مبلغ اص��ل اوراق با هماهنگي هاي 
صورت گرفته بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت 
آموزش و پرورش و س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در 
مواعد مقرر پرداخت شده و دوشنبه ۴ اسفند پس از طي 
تشريفات قانوني مالكيت اردوگاه شهيد باهنر با همكاري 

معاونت حقوقي وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور و ساير مراجع ذي صالح به وزارت 

آموزش و پرورش انتقال يافت.
نمايندگان مردم در خانه ملت، به دولت اجازه دادند تا از 
ظرفيت بازارسرمايه به منظور اجراي پروژه هاي عمراني 
استفاده كند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
با اشاره به اينكه توقف پروژه ها و به بهره برداري نرسيدن 
آنها موجب افزايش طلب پيمانكاران شده است، گفت: 
استفاده از بازار سرمايه، ظرفيت جديد و مناسبي بوده، 
اگر از اين منابع راكد استفاده كنيم، عوايد بسيار زيادي 

به همراه دارد.
محم��د مه��دي موم��ن زاده، مديرعام��ل ش��ركت 
سرمايه گذاري س��امان مجد با تشريح مدل هاي تامين 
مالي در آثار هنري، گفت: نخست بايد ببينيم تأمين مالي 
در چه حالتي مطلوب اس��ت و ما به چه نوع تأمين مالي 
مطلوب مي گوييم. همچنين بايد بدانيم نظام اقتصادي و 
نهادهاي مالي بايد چه سمت و سويي را در نظر بگيرند تا 
به يك تأمين مالي مطلوب برسند. بايد بدانيم ويژگي هاي 
تأمين مالي مطلوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد. 
به گفته محمد مه��دي مومن زاده، نظارت چند اليه اي 
در بازارس��رمايه سبب ش��ده اس��ت تا طرح هايي كه از 
شرايط مناسبي برخوردارند، به طور مناسبتري تأمين 

مالي شوند.
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 
ايجاد صفحه مجازي در شبكه هاي اجتماعي در خصوص 
س��هام عدالت را تكذيب كرد و نسبت به كالهبرداري از 
سهامداران هش��دار داد. شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه با ص��دور اطالعيه اي اعالم 
كرد: پيرو ايجاد صفحات مجازي در شبكه هاي اجتماعي 
با عنوان »س��هام عدالت«، به اطالع سهامداران محترم 
مي رساند اين ش��ركت هيچ گونه كانال يا گروه خبري 
مجازي در ش��بكه هاي اجتماعي در خصوص »س��هام 
عدالت« ندارد و سهامداران مي بايست نسبت به اهداف 
س��وء اينگونه صفحات مجازي كه شائبه كالهبرداري، 
سواستفاده از اطالعات هويتي و ... را ايجاد مي كند مطلع 

و آگاه باشند.
سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اطالع از ديدگاه هاي 
فعاالن بازارسرمايه در خصوص بخشي از ريزساختارهاي 
بازارسرمايه اقدام به انجام نظرسنجي تخصصي جهت 
اطالع از ديدگاه ها در خصوص »پيش بيني سود« كرد. در 
اين نظرسنجي از روش ارسال و دريافت پيامك استفاده 
شده است. از دو جهت، اين روش انتخاب شده است: دليل 
نخست آنكه اعتبار نظرسنجي مبتني بر اظهارنظر فعاالن 
كارشناس بازار سرمايه است و دليل دوم چند مرحله اي 
بودن نظرس��نجي اس��ت. اين دو خصوصيت از طريق 
نظرسنجي عمومي به شيوه هاي مرسوم در شبكه هاي 
اجتماعي قابل انجام نبوده است. گيرندگان پيامك سه روز 
مهلت داشتند تا به سواالت پاسخ دهند. از بين گيرندگان 

پيامك تعداد ۴۲۷ نفر به سواالت جواب دادند.
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معامالت آتي نقره
در دست راه اندازي 

براساس اطالعيه صادره از سوي مديريت توسعه بازار 
مش��تقه بورس كاال، قرارداد آتي نقره براي تحويل در 
فروردين ماه سال آينده از روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه 
راه اندازي شده و تا ۲۴ فروردين ماه ۱۴۰۰ قابل معامله 
خواهد بود.گفتني است قراردادهاي آتي در اولين روز 
معامالتي بدون حد نوسان قيمتي با دوره پيش گشايش 
به مدت ۳۰ دقيقه در ابتداي جلس��ه معامالتي آغاز و 
پس از انجام حراج تك قيمتي راس س��اعت ۳۰ :۱۰ با 
دوره عادي معامالتي و اعمال حد نوسان قيمت روزانه 
ادامه مييابد. قيمت پايه قرارداد آتي نيز همان قيمت 
كشف شده در حراج تك قيمتي خواهد بود كه مبناي 
حد نوسان قيمت روزانه براي ادامه معامالت در حراج 
پيوسته قرار خواهد گرفت.بديهي است در صورت عدم 
انجام معامله در حراج تك قيمتي، قرارداد آتي متوقف 

و مجددا همين فرآيند روز كاري بعد تكرار خواهد شد.
عليرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران در نشست اخير خود با كارگزاران از 
راه اندازي قريب الوقوع قرارداد آتي نقره خبر داده و گفته 
بود: از آنجا كه شمش نقره به صورت استاندارد در ايران 
ضرب نمي شود لذا نقره به صورت ساچمه به قراردادهاي 
آتي ب��ورس كاال مي آيد و اندازه هر قرارداد آتي نقره نيز 
۱۰۰ گرم است.وي درخصوص نحوه محاسبه و مبناي 
قيمت نقره نيز عنوان كرد: خوشبختانه اين محصول 
قيمت جهاني دارد و لذا دغدغه اي درباره كشف قيمت 
آن وجود ندارد.ناصرپور به معامالت گواهي سپرده اين 
محصول نيز اشاره كرد و گفت: عليرغم اينكه اين محصول 
فعال به صورت معامالت قرارداد آتي راه اندازي مي شود 
كه استاندارد كاال به صورت ساچمه مطابق استاندارد 
۹۹۹ اس��ت اما ب��ورس كاال به طور همزم��ان موضوع 
راه اندازي گواهي س��پرده نقره را پيگيري مي كند.وي 
خاطرنشان كرد: حد نوسان قيمت نيز مثبت و منفي ۵ 
درصد نسبت به قيمت تسويه روز قبل در نظر گرفته شده 
و سقف موقعيت هاي باز هم براي اشخاص حقيقي و هم 
حقوقي ۵۰۰ موقعيت در هر كد معامالتي است.معاون 
توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران 
ادامه داد: نكته بسيار مهم در معامالت قرارداد آتي نقره 
كه عليرغم امكان قانوني آن در بورس، براي نخستين بار 
اجرايي مي شود در نظر گرفتن قيمت تسويه در روز 
سررسيد بر مبناي قيمت روز جهاني نقره و نرخ ارز 
سنا است كه انتظار ما اين است اين موضوع از سوي 
كارگزاران به مشتريان انتقال پيدا كند؛ مي توان گفت 
اصلي ترين تفاوت قرارداد آتي نقره با ساير قراردادهاي 

فعال در همين موضوع تسويه است.

پذيرش هاي جديد
در بازاراصلي بورس كاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي ايران 
با صدور اطالعيه هاي جداگان��ه از پذيرش ۵ هزار تن 
ورق فوالدي ش��ركت مجتمع فوالد گيالن، شمش 
فوالدي )بيلت( ش��ركت آذر غلطك، ۲۵۰ كيلوگرم 
شمش نقره شركت ملي سرب و روي ايران، ۳ هزار تن 
دوده صنعتي شركت دوده صنعتي پارس و قير شركت 
نورد لوله و پوشش نيزار در بازار اصلي اين بورس خبر 
داد.براساس اين اطالعيه ها، پذيرش شمش فوالدي 
)بيلت( ش��ركت آذر غلطك و ۵ هزار تن ورق فوالدي 
شركت مجتمع فوالد گيالن پس از بررسي مدارك و 
مستندات در دويست و هفتاد و نهمين جلسه كميته 
عرضه در تاريخ ۴ اسفند ماه در بازار اصلي بورس كاالي 
ايران مورد تصويب قرار گرفت.در اين جلسه، كميته 
عرضه بورس كاال، ۳ هزار تن دوده صنعتي ش��ركت 
دوده صنعتي پارس و قير شركت نورد لوله و پوشش 
نيزار را نيز پس از بررسي مدارك و مستندات در بازار 
اصلي بورس كاال پذيرش كرد.همچنين كميته عرضه، 
پذيرش ۲۵۰ كيلوگرم نقره شركت ملي سرب و روي 
ايران پس از بررسي مدارك و مستندات در بازار اصلي 

بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت.

يكپارچگي زيرساخت هاي 
نظارتي در اقتصاد

تفاهمنام��ه همكاري مي��ان مركز توس��عه تجارت 
الكترونيك��ي وزارت صمت و ب��ورس كاالي ايران در 
راستاي تسهيل تبادل الكترونيكي اطالعات و توسعه 
به كارگيري امضاي الكترونيكي در سامانه هاي بورس 
كاال از سوي علي رهبري رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيك��ي وزارت صم��ت و حامد س��لطاني نژاد 
مديرعامل بورس كاالي به امضا رس��يد. مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صمت متعهد شد كه براساس 
وظايف و نيازهاي بورس كاال و مطابق مصوبات قانوني، 
دسترسي الزم به اطالعات موجود در سامانه هاي تحت 
مديريت خود را در رابطه با فرآيندهاي كاالهاي مرتبط 
ايجاد و در اختيار بورس كاال قرار دهد. همچنين مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صمت براساس اين 
تفاهمنامه، همفكري و مشاوره الزم براي به كارگيري 
امضاي الكترونيكي در سامانه هاي بورس كاال را ارايه 
خواهد داد.  در مقابل بورس كاال متعهد ش��د مطابق 
مجوزهاي صادره و مصوبات قانوني ابالغي، اطالعات 
معامالت و مشتريان خود را جهت بهره برداري قانوني 
در اختيار مركز توس��عه تج��ارت الكترونيكي وزارت 
صمت قرار دهد. همچنين بورس كاال متعهد شده در 
صورت توافق دوجانبه در خصوص اجراي برنامه هاي 
علمي، آموزش��ي، ترويجي و تبليغاتي از سوي مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صمت همكاري الزم 
را داشته باشد.حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس 
كاالي ايران نيز گفت: وجود يك زير ساخت نظارتي و 
نقشه اي جامع از عمليات تجاري كه يك بخش مهم آن 
به بورس كاال مرتبط است، از اهداف اقتصادي كشور به 
شمار مي رود كه با همكاري بورس كاال و مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صمت، ايجاد زيرس��اخت 
الزم براي نظارت يكپارچه بر چرخه تجاري كشور در 

دستور كار قرار گرفت.

سازمان بورس مجوزي براي فعاليت 
در فضاي مجازي  نداده است

جعفر جمالي، معاون حقوقي سازمان بورس در خصوص 
اينكه چه فعاليت هاي بورسي در فضاي مجازي قانوني 
و چه فعاليت هايي غيرقانوني تلقي مي شود به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: اصوال فضاي مجازي با فضاي 
واقعي تفاوتي ندارد و همان هنجارشكني هايي كه در 
فضاي واقعي خالف مقررات و تخلف و جرم اس��ت در 
فضاي مجازي نيز همين منطق را دارا است.وي افزود: 
فعاليت هاي قانوني بازار س��رمايه اگر مستلزم دريافت 
مجوز باشند به شخص مجوز تعلق مي گيرد زيرا قانون 
بازار، فعاليت غيرقانوني را جرم اعالم مي كند. پس اگر 
ش��خصي بدون اخذ مجوز در فضاي مجازي، خدمات 
مالي يا اموري كه در صالحيت نهادهاي مالي است انجام 
دهد، ممنوع و جرم است.ايرادي كه فضاي مجازي دارد 
اين است كه عده اي در آن فعاليت هاي مستلزم مجوز 
از جمله ادعاي س��بدگرداني، پروژه كردن سهام، ارايه 
خدمات مالي، معامله با اطالعات نهاني )اطالعات نهاني را 
براي كانال vip درز مي دهند(، تباني بر سهمي در جهت 
افزايش عرضه و كاهش قيمت يا افزايش تقاضاي كاذب و 
قيمت سهم انجام مي دهند. اين موارد در بازار اوراق بهادار 
و قوانين جاري هنجار شكني و اگر در فضاي مجازي نيز 

صورت گيرد تخلف است.

   سيگنال فروشي افراد بي اطالع از بورس!
معاون حقوقي س��ازمان ب��ورس اضافه ك��رد: يكي از 
گرفتاري هاي امروز اين است خيلي از افرادي كه صاحب 
كانال ها هستند، صالحيت عرفي اين اظهارنظر را ندارند 
چه برسد به تخصص و بعضا تعدادي از آنان حتي بلوغ 
شرعي نيز ندارند. همين طور در فضاي مجازي يك عده 
در خارج هستند كه برخي از اين افراد براي برهم زدن نظم 
اقتصادي، سيگنال را مي فرستند. قصد ساماندهي براي 
تشكيل تشريفات نيست و با حداكثر آسان گيري براي 
حداقل هاي كيفي كه عرفا عقل سليم و جامعه بپذيرد 
كه با اين فرد مي توان مشورت كرد.جمالي درخصوص 
اينك��ه انتخاب كارش��ناس براي دادن مج��وز در حد 
آيين نامه هاي سازمان بورس است؟ توضيح داد: چون 
قانون، مشاوران حقوقي را تعريف كرده، حتما مركزي 
كه ش��أن قانون گذاري دارد بايد اجازه فعاليت حقوقي 
بدهد البته قانون اوراق بهادار ظرافت هايي دارد مثال در 
اين قانون كارشناس ارزياب تعريف شده اما كارشناس 
ارزياب اين نگراني را دارد كه مثل كارشناس دادگستري 
است و يك شم سخت گيرانه حرفه اي مي خواهد بنابراين 

در انتخاب كارشناس ارزياب آسان گيري نداريم.

   ادعاي شاخص ۸ ميليوني بورس!
وي ادامه داد: مثال شخصي ادعا داشت شاخص به 
۸ ميليون واحد خواهد رسيد. بنابراين برخي از اين 
افراد با ارايه  اعداد و ارقام عجيب كه بعضا به دليل غير 
متعارف بودن، مخاطب دارد يا از طرفي برخي ديگر 
سيگنال را با كد و رمز در اختيار مردم مي گذاشتند 
كه مجرمانه است.گاهي كانال هايvip تشكيل و از 
مردم پول دريافت مي كردند كه اين يك نوع اقدام 
بزهكارانه بود.وي افزود: اجتماع و تباني براي پروژه 
كردن سهام انجام مي دهنديعني عرضه كاذب براي 
سهم در جهت ريزش ايجاد مي كنند و بعضا ديده 
ش��ده فردي كه س��يگنال فروش مي دهد در كف 
خريدار است و گاهي نيز در جهت خريد سيگنال 
مي دهند و به دليل تعداد زياد افراد عضو در آن كانال 
تقاضاي كاذب ايجاد مي شود و مي تواند خريدار را 
دچار اشتباه كند و اين افراد كه سيگنال مي دهند 

در زمان مورد نظر سهم را مي فروشند.

   تقسيم بندي فعاليت هاي فضاي مجازي
مع��اون حقوق��ي س��ازمان ب��ورس در رابط��ه به 
تقسيم بندي فعاليت هاي فضاي مجازي در حوزه 
بازار سرمايه توضيح داد: يك عده افرادي هستند كه 
عرصه اصلي فعاليت آنها خبررساني است و ۴۰- ۳۰ 
درصد از فعاليت اظهارنظر نيز هست. افرادي هستند 
ك��ه در كانال به آموزش اف��راد مي پردازند. افرادي 
هستند كه به نقد تحليل مي پردازند و در راستاي 
سازمان سرمايه مقررات س��ازمان را نقد مي كنند 
كه مورد استقبال سازمان نيز قرار مي گيرد. كساني 
كه سهمي را پروژه مي كننديا داراي اطالعات نهاني 
هس��تند و اطالعات را زودتر از اينكه بقيه بفهمند، 
بفروشند و هويت آنها قابل احراز نيست. كساني كه 

ظاهر گمراه كننده از سهم براي مردم ايجاد كنند.

    دستكاري رسانه اي بازار
جمالي افزود: حتي تعدادي از مسائل كمتر توجه شده، 
دستكاري رسانه اي بازار است مثال چنين اتفاقي قرار 
است بيفتد ش��اخص اين ميزان افت مي كند و باعث 
ايجاد نگراني در مردم شوند اين به شدت زيرنظر است. 
مسووالني كه هيچ ارتباط شغلي با بازار سرمايه ندارند 
براي اظهارنظر در راس��تاي بازار س��رمايه بايد خيلي 
محتاط باش��ند زيرا از اي��ن زاويه بازار س��رمايه دچار 
آزردگي اس��ت. در ايران كمتر به مس��ووليت مدني يا 
مسووليت هاي ناشي از تصميمات موثر براي سرمايه 
مردم در بازار سرمايه و اظهارنظرها پرداخته مي شود و 
براي آينده درخواست مي شود كساني كه با اظهارنظر 
موجب اقواي به فروش يا خريد يا تاثير بر روي قيمت ها 
مي شود، پاسخگو باشند.معاون حقوقي سازمان بورس 
افزود: تاكن��ون ۲۰ پرونده محكوميت كه اش��خاص 
متعددي نيز درگير بودند، رس��يدگي شده و بقيه نيز 
در حال پيگيري است. همين طور در خصوص يكي از 
افراد، قاضي حكم به انتشار حكم فرد در سامانه بورس 
داده است. فضاي مجازي يك واقعيت و يك فرصت براي 
بازار سرمايه است بنابراين به فضاي مجازي در جهت 
برخورد بر نيام��ده بلكه در جهت معرفي فعاليت هاي 
مجاز در فضاي مجازي پرداخته و با مصاديق مجرمانه و 
تخلف و كاله برداري مقابله مي شود. تعداد بسيار زيادي 
كانال بورسي در فضاي مجازي وجود دارد ولي بيشتر 
از صد هزار كانال  كه مردم را تحت تاثير قرار مي دهند، 
نيستند و كانال ها با استفاده از امكانات فني دستگاه ها، 
گزارشات مردم و نهادهاي نظارتي دايما رصد مي شوند.

»تعادل« وضعيت طرح تحقيق و تفحص بازارسرمايه را بررسي مي كند

طرحجديدمجلسبورسراسامانميدهد؟

چه خبر از وضعيت سهام عدالت؟
با وجود اينكه در آخرين ماه س��ال به س��ر مي بريم و به 
روزهاي پاياني سال ۱۳۹۹ نزديك مي شويم، هنوز هيچ 
مسوولي به طور ش��فاف درمورد زمان و ميزان سود سال 
۱۳۹۸ سهام عدالت اظهارنظر نكرده است. البته زمان واريز 
سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ بستگي به فعاليت شركت ها 
دارد و به گفته مسووالن در صورت انجام اقدامات الزم از 
سوي شركت هاي مربوطه، سود سهامداران تا پايان سال 
پرداخت مي شود. به نظر مي رسد واريز سود ساالنه سهام 
عدالت چند تفاوت مهم با س��ال هاي قبل دارد. نخست 
آنكه مشموالني كه روش مستقيم را براي مديريت سهام 
خود انتخاب كرده بودند، چنانچه اقدام به فروش بخشي 
از سهام خود كرده باشند، فقط سود بخشي از سهام را كه 
نفروخته اند، دريافت خواهند كرد. براي مثال درصورتي 
كه ۳۰ درصد سهام عدالت خود را فروخته اند، ۷۰ درصد 
از سود سال ۱۳۹۸ را دريافت خواهند كرد.تفاوت ديگر 
لزوم ثبت نام در سامانه سجام است. هر كدام از ۳۶ شركت 
سرمايه گذاري استاني و ناش��ران بورسي كه براي واريز 
سود مشموالن س��هام عدالت، شركت س��پرده گذاري 

مركزي را انتخاب كرده باشند اين سود براساس شماره 
حساب اعالم شده در س��جام واريز خواهد شد. چنانچه 
مشمول س��هام عدالت بخواهد س��ود خود را به صورت 
متمركز دريافت كند و خود به دنبال سود شركت ها نرود 
 تنها راه اين اقدام، ثبت نام در س��امانه س��جام به نشاني

www.sejam.ir است.البته به نظر مي رسد اين آخرين 
سالي است كه همه مشموالني كه روش غيرمستقيم را 
براي مديريت سهام خود انتخاب كرده اند، با ارزش اوليه 
يكسان سهام عدالت خود، سود يكسان دريافت مي كنند 
و از سال آينده كه تكليف اعضاي هيات مديره شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني و پروژه هايي كه اين شركت ها در 
آن س��رمايه گذاري خواهند كرد، مشخص شود، ميزان 
سودي كه مش��موالن هر اس��تان دريافت مي كنند، با 
يكديگر متفاوت خواهد بود.بر اساس اين گزارش، تاكنون 
به مشموالن س��هام عدالت سه دوره سود پرداخت شده 
است به اين ترتيب كه در سال ۱۳۹۵ به ازاي يك ميليون 
تومان سهم ۱۵۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار 

تومان و در سال ۱۳۹۷، ۲۰۵ هزار تومان پرداخت شد.

     برگزاري انتخابات با مشاركت دارندگان 
سهام عدالت

پوري��ا خ��اوري، مس��وول درگاه يكپارچ��ه مجامع 
الكتروني��ك در ش��ركت س��پرده گذاري مركزي به 
نحوه برگزاري مجامع ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت جهت انتخاب اعضا هيات مديره 
اش��اره كرد و افزود: در ارديبهش��ت ماه سال جاري و 
همزمان با ابالغيه آزادسازي سهام عدالت توسط رهبر 
معظم انقالب، شوراي عالي بورس، آيين نامه اجرايي 
آزادسازي س��هام عدالت را به عنوان نقشه راه اجراي 
اين فرمان مصوب كرد.وي اظهار داشت: در آيين نامه 
اجرايي آزادسازي سهام عدالت موارد مربوط به نحوه 
برگزاري مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني، 
انتخاب اعضا و هيات مديره اين ش��ركت ها بيان شده 
است. خاوري اظهار داشت: در اين آيين نامه اعالم شده 
است كه سهامداران عدالت مي توانند مديريت دارايي 
خود را به دو روش مستقيم يا غير مستقيم انتخاب كنند 
و افراد با انتخاب روش مديريت غيرمستقيم، مديريت 

دارايي خود را به ش��ركت هاي سرمايه گذاري استاني 
واگذار كردند. خ��اوري به علت برگزاري الكترونيكي 
مجامع اعالم كرد: با توجه به كثرت سهامداران، امكان 
برگزاري مجامع به صورت حضوري وجود نداشت به 
همين دليل در ماده ۶ آيين نامه اجرايي آزادس��ازي 
س��هام عدالت نحوه برگزاري اي��ن مجامع به صورت 
الكترونيكي در نظر گرفته ش��ده است، ضمن اينكه 
اهميت اين موضوع با توجه به شرايط كنوني كشور در 
خصوص جلوگيري از شيوع بيماري كرونا صد چندان 
خواهد بود.خ��اوري به علت اهميت برگزاري مجامع 
و مشاركت سهامداران اش��اره كرد و اظهار داشت: با 
برگزاري مجامع، مديريت شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني در اختيار هيات مديره جديد قرار مي گيرد، 
نقش اين هيات مديره و عملكرد آنها تاثير بس��زايي 
در سوددهي يا زيان دهي ش��ركت ها دارد كه مطابق 
آن س��هامدار منتفع يا متضرر مي شود، سهامداران با 
مشاركت در مجامع مي توانند نقش بسزايي در انتخاب 
مديران اصلح جهت مديريت دارايي شان داشته باشند.



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي ك��ه هنوز ط��رح »جهش تولي��د و تامين 
مس��كن« در مجلس به طور كامل بررس��ي و نهايي 
نشده، انبوه س��ازان نسبت به حذف بخش خصوصي 
از شوراي عالي مسكن در جريان تدوين و بررسي اين 
طرح در مجلس انتق��اد كردند. اگر چه طرح »جهش 
توليد و تامين مس��كن« از نخستين روزهاي فعاليت 
مجلس يازدهم در دستور كار بوده اما پس از چند بار 
چكش كاري اين طرح در كميسيون عمران، سرانجام 
اين طرح در دهه سوم بهمن ماه سال جاري در دستور 
كار قرار گرفت و موادي از آن بررسي شد. بر اساس، ماده 
يك اين طرح، دولت مكلف است، در چهار سال نخست 
اجراي اين قانون، ساالنه به طور متوسط حداقل يك 
ميليون واحد مسكوني در كشور براي متقاضيان واجد 
شرايط بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن مصوب ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ توليد و 
عرضه كند. بر اساس ماده ۲ نيز شوراي عالي مسكن به 
رياست رييس جمهور تشكيل خواهد شد. معاون اول 
رييس جمهور )نايب رييس(؛ وزير راه و شهرس��ازي 
)دبير ش��ورا(؛ وزير نيرو؛ وزير كش��ور؛ وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت؛ وزير امور اقتص��ادي و دارايي؛ وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ رييس كل بانك مركزي؛ 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور؛ رييس بنياد 
مسكن انقالب اسالمي؛ و يك نفر از اعضاي كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي به پيشنهاد كميسيون 
و انتخاب مجلس )به عنوان ناظر( ساير اعضاي شوراي 
عالي مسكن را تشكيل خواهند داد. در اين حال، فرشيد 
پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان با انتقاد 
از اقدام مجلس در حذف بخش خصوصي از ش��وراي 
عالي مسكن، گفت:  هيچكس بهتر از بخش خصوصي 
نمي تواند موانع احتمالي و مشكالت پروژه هاي كالن 
را رفع كند. به گزارش تس��نيم، پورحاجت با اشاره به 
قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن گفت: اين قانون 
مصوب سال ۱۳۸۷ بود كه كاماًل قانون مترقي محسوب 
مي شود. در متن قانون اعضاي شوراي مسكن استان و 
كشور را مشخص و تكاليف مشخصي را براي اين شورا 

و رفع مشكالت مسكن تعيين كرده بود.
وي با اش��اره به طرح جهش توليد كه قرار اس��ت در 
حوزه مسكن دولت را موظف به ساخت يك ميليون 
واحد در س��ال كند، اظهار ك��رد: نمايندگان به دليل 
دغدغه اي كه در خصوص مسكن به عنوان مهم ترين 
پيشران اقتصادي داشتند اين طرح را ارايه دادند. اما 
 وقتي به اي��ن طرح نگاه مي كنيم متوجه مي ش��ويم 
باز تعريفي از شوراي مسكن ارايه مي شود. وي يادآور 
شد: در طرح جهش توليد مسكن، تركيبي در شوراي 
مسكن اضافه شده كه ش��امل دولتمردان مي شود و 
متأسفانه تنها نهاد تخصصي كشور در حوزه صنعت 
ساختمان يعني سازمان نظام مهندسي كه حكم آن 
را هم رييس جمهور مي دهد، از تركيب مذكور خارج 
شده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي به 
عنوان پازل اصلي فعاليت هاي اجرايي كشور بايد در 
طرح جهش توليد و ش��وراي مس��كن جايگاه داشته 
باشد، گفت: اگر قرار است پروژه اي در سطح كالن در 
كشور تعريف شود، هيچ كس بهتر از بخش خصوصي 
نمي تواند موانع احتمالي و مش��كالت آن را رفع كند. 
پورحاجت افزود: بخش خصوص��ي همواره مي تواند 
به عنوان يك بازوي مشورتي در كنار دولت، مشكالت 
مسكن جوانان و خانوار كشور را رفع كند و متأسفانه 
در شوراي عالي مس��كن و قانون جهش توليد جايي 
براي بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است. دبير 
كانون سراسري انبوه س��ازان كشور درباره عدم توجه 
به بخش خصوصي در ش��وراي عالي مسكن گفت: به 
واسطه كانون ملي انبوه سازان با مجلس يازدهم مكاتبه 
شد و تقاضا به صورت اخص اين بود كه جايگاه بخش 
خصوصي را با استنناد به اصل 44 قانون اساسي رعايت 
كنيد. وي با بي��ان اينكه فعاليت هاي اقتصادي داراي 
سه ركن است، عنوان كرد: بخش خصوصي، تعاون و 
دولت سه نهادي هستند كه در ساختار اجرايي كشور 

جايگاهي براي فعاليت هاي اقتصادي دارند اما متأسفانه 
در شوراي عالي مسكن جايگاهي براي بخش خصوصي 
تعريف نشده است و اين موضوع را بايد از نمايندگان 

مجلس شوراي اسالمي پرسيد.

  دولت ها هميش�ه جدا از بخش خصوصي 
بوده اند

در همين رابطه، بيت اهلل ستاريان، كارشناس اقتصاد 
مسكن با بيان اينكه دولت ها در ايران هميشه جدا از 
بخش خصوصي بوده اند، گفت: دولت برنامه ريزي خود 
را دارد و اقتصاد مسكن و ساختمان رها شده است؛ در 
حالي كه نيمي از نقدينگي كشور در بخش ساختمان 
اس��ت و جمعيت انبوهي در اين حوزه كار مي كنند. 
درواقع ما در كش��ور دو اقتصاد بزرگ داريم كه يكي 
نفت و ديگري ساختمان است. هركس در هر شغلي 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صنعت ساختمان 

مربوط است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن، سرمايه گذاران در ايران 
را به گنجش��كي تش��بيه كرد كه با پرتاب يك سنگ 
پر مي زنند اما در كش��ورهاي توس��عه يافته به دليل 
وجود ساختار و برنامه ريزي بلندمدت معموال اهداف 
بزرگ تري دنبال مي ش��ود. به همين دليل بازارهاي 
اقتصادي از جمله مسكن مثل كشور ما متالطم نيست.

س��تاريان با بيان اين ادعا كه بعضي دست اندركاران 
و مس��ووالن مرتبط با بخش مسكن مطالعه عميقي 
ندارند ،گفت: بخش دولتي ما اساسا اطالعاتي از حوزه 
بخش مسكن ندارد. يك بار در جهت حمايت از خريدار 
حرف هايي مي زنند و حدود ۹۵ درصد توليدكنندگان را 
سركوب مي كنند. بعد براي جبران مافات، حمايت هاي 
تش��ويقي مي گذارند، يكدفعه قيمت ها باال مي رود. 
طي ۵۰ سال گذش��ته از قبل انقالب هيچ كااليي به 
اندازه مس��كن افزايش قيمت نداشته است. طال و ارز 
يك دهم مس��كن با افزايش قيمت مواجه شدند. هر 
مس��وولي مي آيد يك ايده مي دهد، معاونش هم يك 
ط��رح جلويش مي گذارد. بعد مي بيني��م كه بعد از ۸ 
 سال مشكل مس��كن دست نخورده باقي مانده است.

 از س��ال ۱۳۵۸ با معضل مسكن مواجه بوديم و هنوز 
هم هستيم. در بخش هاي علمي، اقتصادي و تكنولوژي 
پيشرفت داشتيم اما مشكالت بخش مسكن الينحل 

باقي مانده است.
وي تصريح كرد: به جاي آنكه متقاضيان را از مافياي 
مس��كن بترس��انيم، س��ازندگان را در يك ساختار 
تشكيالتي، منسجم كنيم و برنامه بلندمدت بريزيم. 

در حال حاضر توليدكننده اي كه ۲۰ واحد مي سازد، 
وقتي شما حرف از ركود مي زنيد سرمايه اش را بيرون 
مي برد. بعد كه ش��ما وعده يا احساس رونق و توسعه 
مي دهيد با حرص و ولع وارد بازار مسكن مي شود. اين 

چرخه دايم ادامه يافته و كسي به آن توجه نمي كند.
ستاريان در بيان راهكار مشكالت بازار مسكن گفت: در 
كشورهاي توسعه يافته شركت هاي بزرگ ساختماني 
در يك تشكيالت منسجم تمام فرآيند توليد تا عرضه 
را بر عهده دارند و از ابزارهاي مالي مثل بانك و بورس 
اس��تفاده مي كنند. حتي زيرس��اخت هاي شهري و 
فضاهاي خدماتي توسط اين شركت ها ايجاد مي شود. 
دولت هم با ابزارهاي مالياتي جلوي احتكار مسكن را 
مي گيرد. در واقع توليد و عرضه در يك فرآيند متوازن 
حركت مي كند و به همين دليل بازار مسكن كنترل 

مي شود.

    بازار مسكن در خواب كوتاه 
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه در مقطع 
كنوني كاهش معامالت داريم اما ركود نداريم، گفت: 
ركود را بايد در يك شاخص بلندمدت بررسي كرد، در 
حالي كه همواره طي ۵۰ سال گذشته تقاضاي مسكن 
بيش از توليد بوده و در سال ۱4۰۰ نيز اين روند ادامه 
مي يابد؛ معتقدم س��ال آينده در هر چهار ش��اخص 
معامالت، قيمت، توليد و س��رمايه گذاري در بخش 
مسكن با رشد مواجه مي شويم. ستاريان در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: كاهش مقطعي معامالت در بازار 
مس��كن را اصال نمي توان به عنوان ركود تلقي كرد. 
بازار مسكن در خواب كوتاه مدت قرار دارد و با وجود 
آنكه در تهران حدود ۲۰۰۰ معامله مسكن در بهمن 
ماه منعقد شده صحبت از ركود تحليل عجوالنه اي 
است. ما ديديم كه طي يك سال با وجود بيماري كرونا 
و ركود اقتصادي در ايران و تمام جهان، مس��كن در 
تهران با حدود ۱۰۰ درصد افزايش قيمت مواجه شد. 
معامالت نيز با وجود آنكه از آبان ماه به علت انتخابات 
امريكا به يك باره افت كرد، در ۱۰ ماهه امسال نسبت 
به سال قبل ۲۳ درصد افزايش يافت. اين يعني ورود 

سرمايه به بازار مسكن.
وي افزود: حاال به دليل بحث برجام و نزديك شدن به 
انتخابات رياس��ت جمهوري، مقداري خريد و فروش 
مس��كن كاهش يافته و ممكن اس��ت تا ارديبهشت 
و خ��رداد اي��ن روند حاكم باش��د اما پايدار نيس��ت. 
معتقدم در سال آينده در هر چهار شاخص معامالت، 
قيمت، س��اخت و س��از و س��رمايه گذاري در بخش 

مسكن با افزايش مواجه مي شويم. برنامه هاي ما براي 
حوزه مس��كن اش��تباه بوده و هنوز هم مشكل را رفع 
نكرده ايم.۵۰ سال مساله مسكن را كوچك شمرده ايم 

و با تحليل هاي كوتاه مدت خواستيم آن را حل كنيم.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه آثاري از 
ركود بازار يا افت قيمت خانه براي سال آينده نمي بينم 
گفت: علت اينكه فعال بخش مسكن وارد ركود شده 
كامال مشخص است. مس��كن در حال حاضر سعي 
مي كند در يك فضاي باثبات حركت كند؛ زيرا معموال 
 تاثيرات رواني خيل��ي در اين حوزه تاثير مي گذارد و 
هم اكنون تحت تاثير مسائل سياس��ي قرار دارد. از 
طرف ديگر غالب توليدكنندگان مسكن، خرد هستند 
و تحليل بلندمدت ندارند؛ چرا كه بخش مسكن در 
ايران يك ساختار متشكل نيست و هيچگاه دولت ها 
خرده س��ازندگان را در يك تش��كيالت بزرگ قرار 
نداده اند. در واقع بس��ترهاي ايجاد ساختار در بخش 
مسكن فراهم نيس��ت و به همين دليل دايما شاهد 
مقاطع رونق و ركود در اين حوزه هس��تيم. ستاريان 
خاطرنشان كرد: بعضي وقت ها كه قيمت ها جهش 
مي كند، برخي مس��ووالن دو تا مصاحبه مي كنند با 
اين تصور كه دارند به بخش مسكن كمك مي كنند. 
مثال مي گويند فعال خانه نخريد تا ارزان شود اما با اين 
صحبت به توليد مسكن هم ضربه وارد مي كنند؛ زيرا 
توليدكنندگان خرد تحليل خاصي از اقتصاد مسكن 
ندارند. مي خواهند زود س��رمايه را بياورند ۱۰ تا ۲۰ 
ت��ا واحد احداث كنند و بروند. هيچ وقت هم در طول 
۵۰ س��ال نيامديم اينها را متش��كل كنيم. ساخت و 
ساز راكد مي شود و معامالت پايين مي آيد. اما جالب 
اس��ت كه در مقطع ركود قيمت ها باال مي رود؛ زيرا 
در دوره اي كه ركود معامالتي بوده، توليد مس��كن 
خوابيده اس��ت. اين كارش��ناس بازار مسكن درباره 
پيش بيني از وضعيت اين بازار در سال آينده گفت: به 
عنوان كسي كه بخش مسكن را در 4۰ سال گذشته 
مطالعه كرده مي گويم ركود و رونق در يك ماه تاثيري 
در بخش مسكن نخواهد داشت. ما براي سال ۱4۰۰ 
رونق اقتصادي را در ايران و به طور كلي شرق جهان 
پيش بيني مي كني��م. البته منظور توس��عه آرماني 
نيست، بلكه توسعه نسبت به سال هاي قبل است. اگر 
اين اتفاق بيفتد قطعا مسكن با رونق توليد، افزايش 
معامالت و رشد قيمت مواجه مي شود. اين افزايش 
قيمت تا زماني كه به نظام تعادل توليد برسيم ادامه 
مي يابد و البته ممكن اس��ت در ماه هايي مثل زمان 

فعلي با ريزنوسان مواجه شود.
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3 درصد اعضاي شوراهاي شهر 
و روستا بانو هستند

مه��دي جمالي نژاد، معاون عمران و توس��عه امور 
شهري و روستايي وزير كشور گفت: حضور بانوان 
در مديريت هاي محلي پررنگ است و اكنون 4۰۲۹ 

زن عضو شوراهاي اسالمي شهر و روستا هستند.
مهدي جمالي نژاد در گفت وگو با ايرنا افزود: در حال 
حاضر در پنجمين دوره از فعاليت شواري اسالمي 
شهر و روستا در كش��ور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو 
هستند كه بانوان در مبحث مديريت محلي سهم 

پررنگي را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش »تع��ادل« اگر چه از نظر كمي عضويت 
4۰۲۹ نفر بانو در شوراي هاي اسالمي شهر و روستا 
قابل توجه اس��ت، اما با يك محاسبه ساده متوجه 
مي شويم كه سهم بانوان از مشاركت در شوراهاي 
شهر و روس��تا حدود ۳ درصد اس��ت و ۹۷ درصد 
باقيمانده به مردان تعلق دارد. بي گمان از آنجا كه 
حدود ۵۰ درصد جمعيت را زنان تشكيل مي دهند، 

۳ درصد سهم بسيار اندكي تلقي مي شود.
وي ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر ۳۷ ه��زار و ۱۱۹ 
دهياري در كشور در حال فعاليت است كه ۲۸۵۵ 
نفر از دهياران بانوان هستند و مي توان گفت بانوان 
در مديريت محلي مربوط به روس��تا ها هم فعاليت 
چشمگيري دارند. جمالي نژاد گفت: از بدو تأسيس 
نهاد دهياري تاكنون، زنان حضوري پويا و فعال در 
عرصه مديريت روستايي داشته  و همواره توانسته اند 
به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي، دوشادوش مردان 
از عهده مسووليت هاي مديريتي به خوبي برآمده و 

حركت به سمت توسعه را شتاب دهند.
وي با بيان اينكه ۷4 درصد از كل جمعيت كش��ور 
در  شهرها و ۲۶ درصد در روستاها ساكن هستند، 
گفت: هم اكن��ون ۱۳4۸ ش��هرداري و ۳۷ هزار و 
۱۱۹ دهياري در حال خدمت رساني به هموطنان 

هستند .
بر اساس اين گزارش، شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
كه نمادي از سپردن امور به دست مردم و مديريت 
محلي اس��ت، شوراهايي هس��تند كه در شهرها و 
روس��تاها ايران به طور جداگانه با رأي مردم همان 
حوزه انتخاب مي شوندو تا كنون پنج دوره از اين نوع 
انتخابات براي انتخاب اعضاي شوراها برگزارشده 
است و ششمين دوره آن هم سال آينده همزمان با 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزار 

خواهد شد.
قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي 
كشورمصوب سال ۱۳۷۷ است و درآن وظايفي براي 
دهياران تعيين ش��ده است و دهيار توسط اعضاي 

شوراي روستا انتخاب مي شود.

5  اولويت واكسيناسيون 
گروه هاي پرخطر شهري

مدي��ر عامل ش��ركت ش��هر س��الم ب��ا تاكيد بر 
واكسيناسيون پرسنل بهشت زهرا )س( همگام با 
كادر درمان گفت: خواسته ما اين است كه نيروهاي 
حوزه پسماند و كارگراني كه به جمع آوري زباله هاي 
عفوني اقدام مي كنند، رانن��دگان اتوبوس ، مترو و 
رانندگان تاكس��ي نيز در اولويت دريافت واكسن 

كرونا قرار گيرند.
به گزارش ايلنا، پرسنل بهشت زهرا )س( از روزهاي 
ابتدايي ش��يوع كرونا، در كن��ار كادر درمان كه به 
درمان بيماران كرونايي مشغول شدند، در غسل و 
تطهير جانباختگان كرونايي ايفاي نقش كرده اند، 
اما در جريان شروع واكسيناسيون كرونا، اين افراد 
در ليست گروه هاي اوليت دار دريافت واكسن قرار 
نگرفتند، اين در حالي است كه سعيد نمكي، وزير 
بهداشت روز پنجشنبه ناگهان از آغاز واكسيناسيون 
تطهيركنندگان آرامس��تان ها خب��ر داد و گفت: 
عزيزاني كه در غس��الخانه ها براي تطهير اجس��اد 
افرادي كه در اثر كرونا از بين رفتند به عنوان يكي از 
گروه هاي پرخطر از امروز تزريق آنها شروع مي شود. 
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا تطهيركنندگان بهشت زهرا )س( در اولين روز 
اعالم اين خبر واكسن كرونا دريافت كرده اند؟ گفت: 
واكسيناسيون هنوز در بهش��ت زهرا آغاز نشده و 
اميدواريم همكاران ما در بهشت زهرا كه از نخستين 
روز شيوع كرونا، بدون يك روز تعطيلي و همگام با 
زحمات كادر درمان به غسل و تطهير جانباختگان 
كرونايي مشغول بودند، نيز هرچه سريع تر واكسينه 
ش��وند.  حميد چوبينه، مدير عامل ش��ركت شهر 
سالم درباره واكسيناس��يون پرسنل بهشت زهرا 
)س( گفت: يكي از تقاضاهاي اصلي ما اين بود كه 
در كنار كادر درمان كه در اولويت دريافت واكسن 
هستند، نيروهاي بهشت زهرا نيز در همان سطح از 
اولويت قرار گيرند.  چوبينه با تاكيد بر اينكه واكسينه 
كردن گروه هاي در خطر به نوعي به معناي واكسينه 
كردن ساير جامعه است، گفت: چرا كه اگر افراد در 
معرض خطر بيشتر واكسينه شوند امكان سرايت 
به س��اير جامعه وجود ندارد.  چوبينه در پاس��خ به 
اين سوال كه آيا نيازي به مصوبه شوراي شهر براي 
انجام واكسيناسيون وجود دارد؟ گفت: از من سوالي 
پرسيده شد مبني بر اينكه آيا امكان واردات واكسن 
را داريد و اعالم كردم تابع سياست هاي كلي كشور 
هستيم. اگر ضرورتي اعالم شود و مجوزهاي قانوني 
براي ما صادر شود اين امكان را داريم كه نسبت به 
آن اقدام كنيم و در كنار ساير نهادهاي كشور براي 
واردات كمك كنيم.  او در پاس��خ ب��ه اينكه به جز 
بهشت زهرا كدام گروه ها در اولويت واكسيناسيون 
ق��رار گرفتند؟ گفت: مطلب جدي��دي در اين باره 
نش��نيده ام، اما خواس��ته ما اين است كه نيروهاي 
حوزه پسماند و كارگراني كه به جمع آوري زباله هاي 
عفوني اقدام مي كنن��د، رانندگان اتوبوس  و مترو و 
رانندگان تاكس��ي نيز در اولويت دريافت واكسن 

كرونا قرار گيرند. 

چرخه معيوب  بازي با نرخ ارز
 اين ش��ركت هاي بزرگ در پايان س��ال نيز سودهاي 
كالني مي برند كه اغل��ب به دليل يارانه ه��اي فراوان 
مصرفي اس��ت كه دولت به آنه��ا پرداخت مي كند. در 
واقع سود باالي اين بنگاه ها ربطي به بهره وري و كيفيت 
باالي محصوالت توليدي شان ندارد و ناشي از رانت ها، 
سوبسيدها و ش��رايط مطلوبي است كه در داخل براي 
آنها فراهم شده اس��ت. بارها به اين نكته اشاره كرده ام 
كه فقط يكي از شركت هاي فوالدي در سال قبل بيش 
از ۲۱هزار و ۵۰۰ميليارد تومان س��ود خالص داش��ته 
است، اما مالياتي به سيستم پرداخت نكرده است. اين 
فقط يكي از شركت هاي خصولتي اس��ت و از اين نوع 
شركت ها به تعداد زيادي در اقتصاد ايران وجود دارند. 
طبيعي است، دولت ها به جاي بازي با نرخ ارز و افزايش 
فش��ار بر مردم براي تامين منابع مورد نياز بايد تالش 
كنند با شناسايي حفره هاي مالياتي كه نمونه اي از آنها 
در س��طور باال براي مخاطبان تشريح شد، اين منابع را 
تامين كنند. جداي از اين نوع ماليات ها، انواع ديگري 
از فعاليت هاي س��وداگرانه مثل خريد و فروش زمين و 
مسكن، سفته بازي، خريد و فروش ارز و سكه و...وجود 
دارند كه مي ت��وان از آنها ماليات درياف��ت كرد. با اين 
توضيحات اين رويكرد غلط كه در ميان سياست گذاران 
ايراني وجود دارد و مبتني بر آن تالش مي كنند مجوز 
فروش نفت بگيرند و بعد درآمدهاي نفتي را در بودجه 
وارد كنند، نگاه غلطي اس��ت كه هر روز اقتصاد ايران را 
بيشتر در باتالقي كه در آن گرفتار شده، فرو مي برد. با 
اين شرايط آزاد شدن روند فروش نفت نيز اتفاق ميموني 
براي اقتصاد ايران نخواهد بود. هرچند معتقدم امريكا 
به سادگي تن به پايان تحريم هاي اقتصادي عليه ايران 
نخواهد داد. بنابراين به نظرم در خصوص مساله برجام 
نيز برخالف اظهارنظرهايي كه مطرح مي شود، امريكا 
راضي نخواهد شد كه يك چنين اهرم فشاري را به طور 
كامل از سر اقتصاد ايران بردارد. ممكن است برخي عاليم 
جزئي در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي و آزاد شدن 
ارز هاي بلوكه شده از سوي امريكا ارسال شود، اما بايد 
توجه داشت كه ريشه مشكالت اقتصادي ايران در داخل 
است و آزاد شدن فروش نفت همه اين مشكالت را حل 
نخواهد كرد. در تشريح مهم ترين مشكالت داخلي بايد 
بگويم، فساد يكي از عميق ترين مشكالت كشور است 
و هرچه سريعتر بايد براي برون رفت از آن راهكارهاي 
عاجلي ارايه شود. با وضعيت فساد فعلي كشور هر اندازه 
هم كه درآمدهاي نفتي ايجاد شود، هيوالي فساد آن 
درآمدها را خواهد بلعيد و امكان بهبود وضعيت اقتصادي 
و معيشتي را منتفي خواهد كرد. اقدامات كليدي مورد 
نياز اقتصاد ايران م��واردي چون، اصالح نظام مالياتي، 
اصالح نظام بانكي به صورتي كه منابع و تسهيالت كشور 
به سمت و سوي فعاليت هاي مولد توليدي هدايت شود 
و... را شامل مي شود. اين ضرورت ها با توجه به فسادي 
كه كشور با آن دست به گريبان است، بسيار بعيد است. 
دولت ها در ايران، همواره منتظر باز ش��دن باب هايي 
هس��تند كه ارزهاي نفتي به كشور وارد ش��ود و از اين 
ارزها براي رفع نيازهاي جاري بهره برده شود. بنابراين 
معتقدم، صحبت هاي اخير رييس دفتر رييس جمهوري، 
بهانه اي بيش نيست، چرا كه آنها مي دانستند كه كشور با 
مشكل ورود ارز مواجه است و بايد هرچه سريعتر به فكر 
جايگزين كردن درآمدهاي نفتي با درآمدهاي مالياتي 
مي افتادند. اين روند همانطور كه تشريح كردم به دليل 
حفظ منافع گروه هاي داراي نفوذ هرگز به درستي طي 
نشده است و همواره در برابر آن سنگ اندازي شده است.

نوسان ارزي  و قاچاق خروجي
بنابراين پس از افزايش واردات دولت ها تالش مي كنند 
تا از طريق قانونگذاري، صدور بخشنامه هاي جديد و يا 
بستن حقوق گمركي و تعرفه هاي باالتر از واردات اضافه 
جلوگيري كنند.در صورتي كه اين منفعت آنقدر جدي 
بوده است كه مصرف كننده داخلي، تاجر و قاچاقچي را 
تحت تاثير قرار داده تا از ظرفيت ها و خألهاي مختلف 
براي افزايش قاچاق اس��تفاده ش��ود. اما كسي به اين 
موضوع توجه نكرده و يا نميخواهد اهميت بدهد. حال 
اگر به دنبال اصالح اين رويه نباشيم، سرانجام كشوري 
با مختصات ايران با توجه به روابط، ضوابط و خللهايي 
كه در تعامالت قانوني كشور وجود دارد ميتواند محل 
ورود قاچاق باشد.به همين ترتيب مادامي كه زمينه 
افزايش نرخ ارز به صورت جهش��ي در كوتاه مدت به 
وجود مي آيد، دولت ها س��عي مي كنند تا با استفاده 
از مكانيزمهاي جلوگيري از صادرات و يا جلوگيري از 
صادرات گروهي از محصوالتي كه از منابع ارزي يا ملي 
كشور استفاده مي كنند به صورت كوتاه مدت از صادرات 
جلوگيري كنند؛ كه اين اتفاق معموال در دولت هاي 
دوم رياس��ت جمهوريها رخ مي ده��د. در دوره ه��اي 
جهشي مثل دورهاي كه هم اكنون در حال تجربه آن 
هستيم، جهش آنقدر بزرگ است كه هنوز هزينه هاي 
توليد يا آماده سازي محصوالت به شدت رشد نكرده 
بنابراين توجيه قاچاق به بيرون از ايران به صورت خيلي 
جدي فراهم مي شود. عالوه بر اين محدوديتهاي منابع 
ارزي و دخالتهاي جدي بانك مركزي در امور تجارت 
باعث ميشود كه صادركننده هاي حرفه اي نتوانند از 
اين فرصت استفاده كنند. در واقع محدوديتهاي حاصل 
از انديشه هاي برون سپاري ارزي و محدوديتهايي كه 
به واس��طه برگرداندن ارز، حاصل شده، خود عاملي 
اس��ت تا برخي از صادركنندگان توانمند و با س��ابقه 
كنار گذاشته شده و خيل عظيمي از صادركنندگان 
غيرحرفه اي به اضافه قاچاقچيان براي استفاده از اين 
منفعت وارد صحنه شوند. اين منفعت به گونه اي است 
كه نميتوان آن را ناديده انگاش��ت يا مردم را نسبت به 
آن بي تفاوت نگه داش��ت. از سوي ديگر، منفعت اين 
رويه، توجه همه كساني كه اهل منفعت هستند را نيز 
جلب كرده و راه هاي گريز از آن را مش��خص مي كند. 
برهمين اساس، اين اتفاق نيازمند صرف انرژي اضافه 
سازمان هاي دولتي و مجموعهاي از دستگاه ها براي 
اداره ام��ور گريزگاه ها اس��ت.در حقيقت اين موضوع 
سبب به وجود آمدن دور باطل و وقتگير بدون ارزش 

براي كشور مي شود.

انبوه سازان از طرح »جهش توليد و تامين مسكن« انتقاد كردند

ساالنه 100 ميليون ليتر بنزين صرفه جويي مي شود و 270 هزار تن آالينده هوا كاهش مي يابد

حذف بخش خصوصي از شوراي عالي  مسكن

افتتاح كنارگذر جنوبي تهران توسط رييس جمهور
همزمان با خجسته ميالد حضرت مولي الموحدين علي 
)ع(، مراسم بهره برداري رسمي از آزادراه غدير با دستور 
رييس جمهور و از طريق ويدئوكنفرانس برگزار شد. به 
گفته مسووالن وزارت راه، با بهره برداري از اين آزادراه، 
ساالنه ۱۰۰ ميليون ليتر سوخت معادل مصرف يك 
روز بنزين در كشور صرفه جويي مي شود. همچنين 
كاهش ساالنه ۲۷۰ هزار تن آالينده هوا رخ خواهد داد.

رييس جمهور روز پنجشنبه در پنجاه و دومين هفته 
پويش ملي تدبير و اميد براي جه��ش توليد، آزادراه 
غدير را كه با عبور از ۳ استان، آبيك در قزوين را پس از 
عبور از استان البرز به ورامين در جنوب تهران متصل 
مي كند، از طريق ويدئوكنفرانس افتتاح كرد. اين آزادراه 
در 4 قطعه به طول ۱۵۸ كيلومتر احداث شده و يكي از 
مهم ترين و با اولويت ترين كريدورهاي ترانزيتي كشور 
در كريدور ش��رق به غرب، ش��مال به جنوب و شبكه 
بزرگ راهي آسيايي است. براي اجراي اين پروژه ۷ هزار 
ميليارد تومان اعتبار صرف شده و با بهره برداري از آن 

براي ۲۵۰ نفر اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد.

    جزئيات مسير و عوارضي
مج��ري آزاد راه كنار گذر جنوبي تهران )غدير( اعالم 
كرد: اين آزادراه مي تواند زمان رسيدن را براي رانندگان 
سواري تا ۱.۵ ساعت و براي وسايل نقليه سنگين تا دو 

ساعت كاهش دهد و عوارض آن براي انواع خودروها از 
۲۵ تا ۸۰ هزار تومان است.

به گزارش ايسنا، آزادراه كنار گذر جنوبي تهران يا همان 
آزادراه غدير اواخر سال ۱۳۹۳ كليد خورد و قرار بود تا 
پنج سال اتمام اين پروژه طول بكشد كه البته به نظر 

مي رسد اين وعده محقق شده است.
اين آزادراه از آبيك در آزادراه فعلي كرج- قزوين آغاز 
شده و با عبور از جنوب استان البرز و تهران پس از ۱۵۸ 
كيلومتر به چرمشهر در آزادراه حرم تا حرم در جنوب 
شرقي تهران مي رسد البته اگر تقاطع هاي غير همسطح 
و ديگر مسيرهاي آن را محاسبه كنيم طول اين آزادراه 

به ۲۲۰ كيلومتر مي رسد.
محمود مالزينل، مجري آزاد راه كنار گذر جنوبي تهران 
و مديركل دفتر امور مجريان آزاد راه كشور درباره نرخ 
عوارض تعيين شده براي اين آزادراه كنار گذر جنوبي 
تهران )غدير( گفت: بر اساس مصوبه موجود عوارضي 
براي خودروهاي س��واري ۲۵ ه��زار تومان، وانت ۳۰ 
هزار تومان، ميني ب��وس ۲۵ هزار تومان، اتوبوس ۳۵ 
هزارتومان، كاميون دو محور ۵۰ هزار تومان، كاميون 
سه محور ۶۵ هزار تومان و تريلي ۸۰ هزار تومان تعيين 
ش��ده كه در ابتداي راه اندازي به صورت دستي و غير 
الكترونيك و در ادام��ه و با نصب تجهيزات به صورت 

الكترونيك دريافت و پرداخت خواهد شد.

    تخفيف 25 درصدي عوارض در بهار 99
با وجود نرخ گذاري هاي انجام شده بابت عوارض آزاد 
راه غدير، با دستور رييس جمهور، عوارض آزادراه غدير 
براي س��ه ماه ابتدايي سال آينده ش��امل ۲۵ درصد 
تخفيف شد. حس��ن روحاني در مراسم افتتاح آزادراه 
غدير اعالم كرد كه به عنوان عيدي سال جديد و وجود 
بيماري كرونا، براي سه ماه اول سال۱4۰۰، ۲۵ درصد 

تخفيف در عوارض آزادراه غدير در نظر گرفته شود.

   نفس راحت تهران با افتتاح آزادراه غدير
محمد اسالمي، وزير راه و شهرس��ازي نيز در مراسم 
افتت��اح آزادراه غدير اين پروژه ملي را بخش بزرگي از 
جاده ابريشم آزادراهي كشور خواند و گفت: با افتتاح 
اين محور آزادراهي مشكل بزرگ ترافيكي تهران حل 
مي ش��ود و پايتخت نفس راحتي مي كشد. او گفت: 
به طور روزانه ۳۰۰۰ نفر در طول ۵ سال اكثرا به صورت 
دو ش��يفت در اين پروژه كار كردند تا اين پروژه آماده 
بهره برداري ش��ود. وي افزود: اين آزادراه كه كنارگذر 
جنوبي البرز و تهران قلمداد مي ش��ود، بخش مهمي 
از جاده ابريشم آزادراهي كشور است كه شرق و غرب 
كشور را طي مي كند و نقطه تبادلي پنجگانه دارد كه با 
كريدورهاي شمال و جنوب اتصاالت را برقرار مي كند 
و پيرامون اين آزادراه بر اس��اس طراحي هاي صورت 

گرفته تيرپارك ها و پارك هاي لجستيك شكل خواهد 
گرفت كه بار سنگيني از حجم فعاليت و آمد و شد در 
جنوب شرق، جنوب غرب و جنوب تهران را به آن سوي 
اين آزادراه منتقل مي كند كه تهران از اين بابت نفس 

خواهد كشيد.

   كاهش مصرف ساالنه 100 ميليون ليتر بنزين 
خيراهلل خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور نيز در مراسم بهره برداري 
از آزادراه كنارگ��ذر جنوب��ي تهران و الب��رز گفت: با 
بهره برداري از آزادراه غدير، ساالنه ۱۰۰ ميليون ليتر 
س��وخت معادل مصرف ي��ك روز بنزين در كش��ور 
صرفه جويي مي شود. همچنين كاهش ساالنه ۲۷۰ 
هزار تن آالينده هوا رخ خواهد داد و مجموعًا در طول 
۲۰ سال شاهد كاهش مصرف معادل ۲۵ ميليون ليتر 
بنزين خواهيم بود. به گزارش مهر، خادمي اظهار كرد: 
سرعت خودرو در آزادراه غدير با توجه به ويژگي هاي 
ايمني آن ۱۳۰ كيلومتر اس��ت كه اولين آزادراه با اين 
سرعت در كشور شناخته مي شود. وي خاطرنشان كرد: 
در بخش ترافيكي و جابه جايي بار و مسافر، پيش  بيني 
مي شود در س��ال اول بهره برداري ۳۰ ميليون مسافر 
و ۳۲ ميليون تن بار و در سال بيستم بهره برداري ۷۰ 

ميليون مسافر و ۷۰ ميليون تن بار از آن تردد كنند.



بررس��ي عملكرد قيمتي ارزهاي ديجيتالي نش��ان 
مي دهد كه در طول يك س��ال اخير تمامي ارزهاي 
مهم ديجيتالي ركورده��اي تاريخي تازه اي به ثبت 
رسانده اند. با وجود آنكه در بازه زماني يك ساله، اين 
ارزها ريزش هاي زيادي را داشته اند اما روند كلي آنها 
صعودي بوده و همين سود باالي اين ارزها باعث شده 
است تا سرمايه هاي زيادي روانه اين بازارها شود. در 
ادامه، اتفاقات مهم مربوط به بازار رمزارزها در سالي 
كه گذشت، آورده شده اس��ت. قيمت بيت كوين به 
عنوان مهم ترين ارز ديجيتال، در روزهاي گذشته و 
پس از رسيدن به اوج ۵۸,۵۰۰ دالري، با سقوط آزاد 
تا محدوده ۴۴,۹۰۰ دالر كاهش يافت. اين در حالي 
است كه كارشناس��ان معتقدند در صورت شكستن 
حمايت ۴۶,۲۰۰ دالري، بايد منتظر كاهش بيشتر 
قيمت باش��يم. با وجود اين و علي رغم سقوط شديد 
بيت كوين، كارشناسان معتقدند كه پادشاه ارزهاي 

ديجيتال براي احياي قيمت شانس دارد.
به گفت��ه تحليلگ��ران ش��ركت تحلي��ل داده هاي 
س��انتيمنت )Santiment(، يك آدرس مشخص 
مس��وول دومين تراكنش بزرگ بيت كوين در سال 
جاري است. بيش از ۲,۷۰۰ بيت كوين درست قبل 
از س��قوط قيمت اين ارز ديجيتال منتقل ش��د. اين 
تراكنش بزرگ تر از ورودي ۲,۰۰۰ بيت كويني بود 
كه پيش از س��قوط ۴,۰۰۰ دالري بيت كوين در ماه 
مارس ۲۰۲۰ مشاهده ش��د. تحليلگران در اين باره 
عنوان كردند: ي��ك جهش ۱۱ درصدي در مبادالت 
ورودي وجود داشت كه اصالح قيمت بيت كوين را از 
سقف تاريخي ۵۸,۳۰۰ دالر آغاز كرد. كاوش بيشتر 
در داده ه��ا نش��ان داد يك آدرس مس��وول دومين 
تراكنش بزرگ بيت كوين در س��ال جاري است كه 
۲,۷۰۰ توكن را وارد كيف پ��ول و بالفاصله اقدام به 
فروش كرد. همين آدرس در ماه مارس سال گذشته 
دقيقًا همزمان با اصالح پنجش��نبه س��ياه، ۲,۰۰۰ 
بيت كوين وارد كرد. اين آدرس در يك سالي كه ايجاد 
ش��ده، به طوركلي ۷۳ تراكنش با حجم كلي ورودي 
۹۱,۹۳۵ واحد بيت كوين انجام داده و به فاصله چند 
دقيقه اقدام به انتقال همه آنها كرده است. هنگامي 
كه بيت كوين در ۲۲ فوريه وارد فاز اصالح ش��د، نرخ 
تأمي��ن بودج��ه )Funding rate( معامالت آتي 
بيت كوين حتي ب��ا وجود تداوم كاه��ش در حدود 
۰.۱۵ درصد ب��ود. بااين حال، ي��ك معامله گر با نام 
مستعار »Byzantine General« آن را »زلزله 
هماهنگ« توصيف كرد و گفت كه اين روندي سالم 
است. در كوتاه مدت، بسيار مهم است كه بيت كوين از 
منطقه حمايتي ۴۵,۰۰۰ دالري دفاع كند تا اطمينان 
يابيم كه چرخه كوتاه مدت به »نزولي« وارد نمي شود. 
پايين ت��ر از اين منطقه، احتم��ال اصالح عميق تر و 

طوالني مدت تر به سرعت افزايش مي يابد.

     حمايت قيمت بيت كوين روي ۴۰,۰۰۰ دالر
قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته و پس از رسيدن 
ب��ه اوج ۵۸,۵۰۰ دالري، با س��قوط آزاد تا محدوده 
۴۴,۹۰۰ دالر كاهش يافته است. اين در حالي است 
كه كارشناسان معتقدند در صورت شكستن حمايت 
۴۶,۲۰۰ دالري، بايد منتظر كاهش بيش��تر قيمت 
باشيم. علي رغم سقوط شديد بيت كوين، كارشناسان 
معتقدند كه پادش��اه ارزهاي ديجيتال براي احياي 
قيمت ش��انس دارد. تحليلگ��ران با تكي��ه بر مدل 
»س��وددهي و ضرردهي )IOMAP( «، پيش بيني 

مي كنند كه قيمت بيت كوين تا ۵۳,۰۰۰ دالر افزايش 
پيدا كند. در اين محدوده قيمتي، حدود ۷۲۰,۰۰۰ 
آدرس بيش از ۵۵۰,۰۰۰ واحد بيت كوين خريده اند. 
با توجه به مانع بزرگي كه به واسطه عرضه ايجاد شده 
است، احتمال جذب بخشي از فشار خريد وجود دارد. 
سرمايه گذاران در محدوده ۵۳,۰۰۰ دالر ممكن است 
اقدام به فروش سربه س��ر ارزهاي خ��ود كنند و اين 
مساله مي تواند سناريوي نزولي بيت كوين را تقويت 
كند. اين در حالي اس��ت كه به نظر مي رس��د ناحيه 
حمايتي ۴۶,۲۰۰ دالري، تنها مانع در مقابل كاهش 
بيش��تر قيمت است و از همين رو، س��رمايه گذاران 
چشم به اين حمايت دوخته اند. شكستن اين حمايت 
ممكن است با كاهش شديد قيمت همراه شود و اين 
مساله ضررهاي گسترده اي به افرادي وارد مي كند 
كه پيش بيني صعودي در ارتباط با قيمت بيت كوين 
داش��تند. دسته هاي IOMAP نش��ان مي دهد كه 
حمايت پراهميت بعدي در محدوده ۴۰,۰۰۰ دالر 
قرار دارد. ۴۰,۰۰۰ دالر ح��دود ۱۶ درصد با قيمت 

فعلي بيت كوين فاصله دارد.

    نگاهي ب�ه روند قيمت ارزهاي ديجيتالي 
در يك سال اخير

بيت كوي��ن كار خود را در ماه ژانوي��ه در تراز ۷۰۰۰ 
دالري شروع كرد. هشتم فوريه از ۱۰ هزار دالر عبور 
كرد و اولين دامپ )ريزش( جدي خود را در روز ۱۱ 
مارس تجرب��ه كرد؛ تا جايي كه ب��ه زير ۵۰۰۰ دالر 
بازگشت. اين ارز سپس تا ماه ژوئن يك روند پيوسته 
صعودي را تجربه كرد و در نهايت كار خود را در اين 
س��ال با رس��يدن به نزديكي ۲۹ ه��زار دالر خاتمه 
داد. س��ال ۲۰۲۱ بسيار خوب آغاز شد. در همان ماه 
نخست ابتدا ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتالي و سپس 
ارزش بازار بيت كوين از يك تريليون دالر عبور كرد. 
بيت كوي��ن روز ۲۱ فوريه با ثبت قله ۵۷ هزار و ۹۶۲ 
دالر به ركورد جديدي رسيد اما پس از آن ريزش كرد. 

اكنون ارزش بازار اين رم��زارز بيش از ۸۸۰ ميليارد 
دالر است. با ركوردشكني هاي پي در پي بيت كوين 
شركت هاي بزرگ در حال سرمايه گذاري روي اين 
ارز هستند؛ از جمله تسال. برخي ديگر از شركت هاي 
مهم مثل توييتر و جي پي مورگان هم از ورود خود به 
بازار اين رمزارز در آينده نزديك خبر داده اند. اتريوم 
دومين ارز مهم بازار ارزهاي ديجيتالي اس��ت كه در 
شروع سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ دالر ارزش داشت اما 
طي يك سال بيش از ۱۰ برابر رشد كرد و در روز ۱۹ 
فوريه تا نزديك��ي ۲۰۰۰ دالر هم پيش رفت )كليه 
قيمت ها، قيم��ت ميانگين روزان��ه از چهار صرافي 
برتر بازار اس��ت( . اتريوم هم مانند بيت كوين در دو 
روز اخير ريزش شديدي داشته و به زير ۱۵۰۰ دالر 
رسيده است. اين رمزارز پروژه هاي توسعه زيادي را 
در ماه هاي اخير انجام داده ام��ا هزينه هاي كارمزد 
باالي اين ش��بكه يكي از نقاط ضعف اصلي آن باقي 
مانده اس��ت. ريپل يكي از پرنوس��ان ترين ارزهاي 
س��ال ۲۰۲۰ اس��ت كه قله و قعرهاي زيادي را ثبت 
كرد. ريپل از ۰.۳۳ دالر در م��اه فوريه به ۰.۱۳ دالر 
در ماه مارس رسيد. س��پس در محدوده ۰.۲ تا ۰.۳ 
در نوسان بود تا اينكه ۲۴ نوامبر به ۰.۶۹ دالر رسيد. 
اين ارز اكنون در محدوده ۰.۴۵ دالر مبادله مي شود. 
عملك��رد اين ارز كامال تحت تاثي��ر اخبار دادگاه آن 
قرار گرفت. كميس��يون بورس و اوراق بهادار امريكا 
از ريپل شكايت كرده اس��ت كه در هفت سال اخير 
اوراق بهادار را بدون مجوز فروخته است. اين دادگاه 
كماكان در حال برگزاري است و راي نهايي آن صادر 
نشده است. پيام رس��ان تلگرام قرار بود در فروردين 
امس��ال ارز ديجيتالي خود را راه اندازي كند. اين ارز 
به نام گرام مي توانست در تراكنشات فضاي تلگرامي 
مورد اس��تفاده قرار گيرد. پ��س از مخالفت دادگاه 
منطقه اي نيويورك امريكا، تلگرام در ارديبهشت اعالم 
كرد اين پروژه تعليق خواهد ش��د. رمزارز دوج كوين 
ابتدا با هدف اس��تفاده در جمع دوستانه و همچنين 
به عنوان يك ارز در دنياي س��رگرمي معرفي شد. به 
دليل استفاده از اين ارز در پروژه هاي خيرخواهانه و 
همچنين جامعه بزرگ حاميان ان در شبكه رديت نام 
آن كم كم بر زبان ها افتاد. اگرچه اين رمزارز از س��ال 
۲۰۱۵ توسعه بزرگي نداشته است اما ايالن ماسك، 
بنيان گذار تسال تاكنون بارها از آن طرفداري كرده و 
يك بار در توييتر آن را ارز آينده مردم خوانده است. از 
اواخر ژانويه تا اوايل فوريه، قيمت اين ارز تنها طي دو 

هفته بيش از ۹۰۰ درصد رشد كرد. 

    تا سال ۲۰۲۶ بيش از يك ميليارد نفر 
در بيت كوين سرمايه گذاري كرده اند

ماي��كل س��يلور، مديرعام��ل مايكرواس��تراتژي 
)MicroStrategy(، پيش بيني كرده است كه تا 
۵ سال آينده يك ميليارد نفر با استفاده از تلفن هاي 
همراه خ��ود ثروت خ��ود را به ص��ورت بيت كوين 
نگهداري خواهند كرد. مايكل سيلور در اظهارنظر 
اخير خود عنوان كرده است كه تا سال ۲۰۲۶، يك 

ميليارد نفر بيت كوين را ب��راي پس انداز انتخاب و 
آن را با اس��تفاده از تلفن هاي همراه خود نگهداري 
مي كنند. شايان ذكر است كه مايكرواستراتژي در 
حال حاض��ر ۷۰,۰۰۰ بيت كوين در اختيار دارد. او 
در مصاحبه خود با سي ان بي سي، با تأكيد بر موضع 
مثبت خود نسبت به بيت كوين، گفت كه بيت كوين 
ش��بكه پولي ديجيت��ال برتر اس��ت. صحبت هاي 
س��يلور تنها يك روز پ��س از آن انج��ام گرفت كه 
جنت يل��ن، وزير خزانه داري امريكا، از بيت كوين با 
عنوان »ناكارآمد« ياد كرده بود. به عقيده بسياري، 
صحبت هاي يلن باعث سقوط ۲۰ درصدي قيمت 
بيت كوين از اوج ۵۸,۵۰۰ دالري ش��ده بود. براي 
سيلور اما، صحبت هاي يلن در مقايسه با كاربردهاي 
بيت كوين كه به س��رعت به جنبه هاي بيشتري از 
زندگي مال��ي مردم وارد مي ش��ود اهميت خاصي 
نداش��ت. وي افزود: موضوعي كه كسي درباره آن 
صحب��ت نمي كند اين اس��ت ك��ه بيت كوين يك 
فناوري پيشرو و طرفدار تس��اوي انسان ها، از تمام 
جهات اس��ت. قرار اس��ت روزي را ببينيم كه ۷ الي 
۸ ميليارد نفر در زمين، شمشي از طالي ديجيتال 
در تلفن همراه خود دارن��د و از تلفن همراه خود به 
عنوان وسيله پس انداز استفاده مي كنند. سيلور در 
بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به اين مس��اله 
اشاره كرد كه رس��يدن ارزش بازار بيت كوين به ۱ 
تريليون دالر، دو تا چهار برابر س��ريع تر از آمازون، 
گوگل و اپل بوده است. او در اين باره گفت: به همين 
خاطر اس��ت كه مي گويم جهان ب��ه چنين چيزي 
نياز دارد و فكر مي كنم كه مي توان انتظار داش��ت 
در ۵ س��ال آينده يك ميليارد نفر ارزش خود را كه 
همان حساب هاي پس اندازشان است، در تلفن هاي 
همراه ش��ان ذخيره كنند؛ آنها قصد دارند از چيزي 
ش��بيه بيت كوين اس��تفاده كنند. او به خريدهاي 
بيت كوين توس��ط مايكرواستراتژي هم اشاره كرد. 
چندي پيش اين شركت، سرمايه اي ۹۰۰ ميليون 
دالري ب��راي خريد بيت كوين ج��ذب كرد. اين در 
حالي اس��ت كه به عقيده بس��ياري، ش��ركت هاي 
كمي پا جاي پاي تس��ال مي گذارند و اقدام به خريد 
بيت كوي��ن مي كنن��د. از ط��رف ديگ��ر، دن آيوز، 
مدير ارش��د بخش تحقيقات ودبوش سكيوريتيز، 
پيش بيني كرد كه تس��ال سرمايه گذاري خود را در 
بيت كوين دوبرابر مي كند. او در اين باره افزود: فكر 
نمي كنم اين مس��اله يك هوس زودگذر باشد. فكر 
مي كنم تسال سرمايه گذاري خود را روي بيت كوين 
دو برابر كند و اين مس��اله را از نظ��ر يك تراكنش 
هم خواهيد ديد. كي يانگ جو، مديرعامل شركت 
تحليلي كريپتوكوانت، در اين باره گفت: همانطور 
كه انتظار مي رفت، از سطح ۴۴,۰۰۰دالري حمايت 
شد. فكر مي كنم كه بيت كوين از آن جهت كه ديگر 
ابهام و بالتكليفي در مورد تتر وجود ندارد، به صعود 
خود ادامه دهد يا در حاشيه كانال معامله شود. طبق 
گزارش ها، منظور جو، حماي��ت نهنگ ها از ناحيه 

۴۴,۰۰۰ دالري بوده است.

دنياي فناوريويژه
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اعزام تيم ياري رسان و توزيع 
 بسته هاي حمايتي همراه اول 

در مناطق زلزله زده 
همراه اول در راستاي مسووليت اجتماعي خود، 
با اهداي هزاران بس��ته غذاي��ي از زلزله زدگان 

استان كهگيلويه و بويراحمد حمايت كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، همراه اول به عنوان نخس��تين و 
بزرگترين اپراتور تلفن همراه كشور در راستاي 
مس��ووليت اجتماعي خ��ود، محموله حمايتي 
خود از زلزله زدگان سي سخت استان كهگيلويه 
و بويراحمد را به همراه تيمي متشكل از پرسنل 
اين ش��ركت روز گذش��ته به اين مناطق ارسال 
ك��رد. در اين محمول��ه كه با ه��دف حمايت از 
آس��يب ديدگان اي��ن حادثه به مناط��ق زلزله 
زده ارسال ش��د، ۵۰۰ تخته پتو و ۳۰۰۰ بسته 
 مواد غذايي ش��امل »حبوب��ات«، »تن ماهي«، 
»رب گوجه فرنگ��ي«، »ماكاراني« و »روغن« 

وجود داشت.
شركت ارتباطات سيار ايران با اختصاص بيش از 
ده ميليارد ريال به اين پويش، در كنار جمعيت 
ه��الل احمر و نهادهاي قانوني مش��غول توزيع 
بسته هاي مذكور در بين هموطنان عزيزمان در 

مناطق زلزله زده است.
اين حادثه كه خوش��بختانه تلفات جاني در پي 
نداش��ت و مصدوميت تع��دادي از هموطنان و 
خس��ارت به واحدهاي مس��كوني را سبب شد، 
در س��اعت ۲۲:۰۵ چهارش��نبه ۲۹ بهمن ماه 
سال جاري به قدرت ۵,۶ ريشتر در بخش هايي 

از استان كهگيلويه و بويراحمد روي داد.

 تقدير و تشكر از اقدامات 
همراه اول در مناطق زلزله زده 

نائب ريي��س مجلس و چند ت��ن از نمايندگان 
مردم تهران در بهارس��تان، از اقدامات حمايتي 
همراه اول در مناطق زلزله زده استان كهگيلويه 

و بويراحمد تقدير و تشكر كردند.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، همراه اول در راستاي ايفاي نقش 
مسووليت اجتماعي خود، ضمن اعزام تيم ياري 
رسان و توزيع اقالم خوراكي و بسته هاي حمايتي 
در مناطق زلزله زده سي سخت استان كهگيلويه 
و بويراحمد، گزارش عملكردي از اقدامات خود 
به برخي نمايندگان مجل��س حاضر در منطقه 
ارايه داد. سيدياس��ر رايگاني، سخنگوي همراه 
اول كه از روز گذش��ته )۶ اس��فندماه( به همراه 
تيمي به مناطق زلزله زده سي سخت رفته است، 
گزارشي از پايداري و وضعيت شبكه همراه اول 
در اين مناطق و اقدامات حمايتي اين اپراتور به 
علي نيك��زاد، نائب رييس مجلس، احمد نادري 
و عل��ي خضري��ان نمايندگان م��ردم تهران در 

بهارستان داد.
علي نيكزاد نيز ضمن اس��تماع گزارش عملكرد 
فني و همچنين اقدام حمايتي همراه اول از مردم 
مناطق زلزله زده، فعاليت هاي اپراتور اول تلفن 
همراه در زمينه مس��ووليت اجتماعي را ارزنده 
توصيف و از همراه اول بابت مجموع اين اقدامات 

تقدير و تشكر كرد.
اين حادثه غيرمترقبه كه خوش��بختانه تلفات 
جاني در پي نداش��ت و مصدومي��ت تعدادي از 
هموطنان و خس��ارت به واحدهاي مسكوني را 
سبب شد، در ساعت ۲۲ و پنج دقيقه چهارشنبه 
۲۹ بهمن ماه س��ال جاري به قدرت ۵,۶ ريشتر 
در بخش هايي از اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 

روي داد.

هوشمند شدن  روند بلوكه كردن 
حساب هاي متخلف در توييتر

توييتر در ح��ال افزودن يك حالت ايمني جديد به اين 
شبكه اجتماعي است تا حساب ها و توئيت هاي ناقض 
قوانين آن به طور خودكار شناس��ايي و بلوكه شوند. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، هنوز مش��خص نيست 
قابليت يادشده چه زماني به طور كامل فعال شده و در 
دسترس همه كاربران قرار مي گيرد، توييتر همچنين 
در مورد جزييات اين ويژگي هنوز اطالع رساني دقيقي 
نكرده است. اگر كاربران اين قابليت را در بخش تنظيمات 
توييتر فعال كنند، حس��اب هاي ناقض قوانين توييتر 
براي آنها به صورت خودكار بلوكه مي ش��ود. همچنين 
حساب هاي فحاش كه از ادبيات نامناسبي براي ارسال 
توئيت و نظرات خود استفاده كنند نيز در حالت سكوت 
يا mute قرار مي گيرند. حالت س��كوت حساب هاي 
كاربري متخلف در توييتر به مدت هفت روز ادامه مي يابد 
و پاسخ هاي آنها به افراد كمتري نشان داده مي شود. توييتر 
اقدامات خ��ود در زمينه بلوكه كردن و س��اكت كردن 
حس��اب هاي كاربري متخلف را به اطالع كاربران خود 
مي رساند. توييتر از مدت ها قبل وعده داده بود كه چنين 
خدماتي را به كاربرانش ارايه خواهد داد. علت اين امر فشار 
كنگره امريكا بر توييتر بوده است. از سال ۲۰۱۸ به اين 
سو، كنگره از جك دورسي رييس توييتر خواسته بود تا 
براي حفاظت از كارب��ران در برابر افراد متخلف رويكرد 
حفاظتي دقيق تري اتخاذ و الگوريتم هاي خود را اصالح 

كند تا شناسايي و مقابله با چنين كاربراني ساده تر شود.

ذهن هاي خود  زرنگ پندار 
اما زماني كه اين فكر بزرگ منتشر شد، به جايي رسيد كه 
امروز خودروسازان در سطح جهان، سعي دارند جايي براي 
خود در بازار خودروهاي برقي دست و پا كنند. سكونت در 
فضا و اينترنت ماهواره اي و .... همه زاييده  اين تفكرات بزرگ 
هستند كه همه  بخش هاي اقتصاد را در همه  نقاط دنيا به 
حركت و فكر واداشته است. اين يك تفكر سيستمي است 
كه نشان مي دهد تفكر انس��ان ها در نهايت در هم تنيده 
است و هر تفكري، تفكر ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد. 
حاال مقايسه كنيد با مشتري مداري برخي خودروسازان 
داخلي كش��ورمان. افكار كوچكي كه به دنبال حذف زه 
كناري، ضبط صوت، قالپاق و ... از خودروهاي توليد شده 
داخلي است اين تفكر را به ساير خودروسازهاي كشور هم 
تسري مي دهد. به مردم تس��ري مي دهد. به هر مصرف 
كننده و يا خريدار و فروش��نده تسري مي دهد. اين تفكر 
مريض به همه جاي اقتصاد سرايت مي كند. اين يك زرنگي 
تلقي شده و نهايتا تبديل به يك عرف همگاني مي شود. 
در جامعه اي كه شما نمي توانيد تفكر بلندپروازانه داشته 
باشيد محكوم به سقوط هستيد. وقتي با سياست گذاران 
بخشنده و سخاوتمند روبرو نباشيد شما هم اقدام متقابل 
انجام مي دهيد. سيستم خالقيت و سخاوتش را از دست 
داده و نمي  تواند يك برنامه ري��زي اقتصادي انجام دهد. 
دولت با اقداماتش به اقتصاد سيگنال  هاي رفتاري ارسال 
مي كند. با تعدد قوانين و تغيير دستورالعمل  ها مي  خواهد 
نشان دهد كه زرنگ است، در حالي كه بايد قانون  مندي را 
رواج دهد اما نوعي »خودزرنگ پنداري« را با رفتارهايش 
به بازارها ارسال مي كند. نوسانگيري در بازار ارز؛ نوسانگيري 
و عرضه ش��ديد س��هام در بورس؛ جريمه از تردد در ايام 
كرونا؛ و اينك ماليات از منابعي كه واقعا اعدادش در شان و 
منزلت سيستم و كشوري با اين همه ثروت نيست.به منابع 
مالياتي جديدي ك��ه مجلس در نظر گرفته توجه كنيد: 
ماليات از خانه و اتومبيل لوكس )اين در حالي اس��ت كه 
يك بار در هنگام خريد و فروش اتومبيل و خانه ماليات اخذ 
مي شود(، ماليات از سلبريتي )واقعا بايد ديد كدام ذهني 
به يك چنين ايده اي رسيده است.( ماليات از اينفلوئنسر 
اينستاگرام )به قول مهراب قاسم خاني، خود اپليكيشن 
براي اين همه خدمات و سرور و ...هيچ مبلغي نمي  خواهد، 
آن  وقت ما ماليات چه خدمت��ي را مي خواهيم بگيرم؟( 
داشتم فكر مي كردم اگر گوگل و مايكروسافت و آيفون و ..  
ايراني بودند چه مالياتي مي شد از مردم جهان گرفت. حاال 
نگاهي به منابع مالياتي كشور در بورس داشته باشيم تا 
ببينيم چه منابع مالياتي قابل توجهي بنا به داليل گوناگون 
از دست رفته است: منابع جديد مالياتي با چه تفكري خلق 
شده اند: ماليات نقل و انتقال سهام از ارزش معامالِت ۲۰ 
هزار ميليارد توماني روزانه بورس )در حال حاضر اين منابع 
به يك دهم رسيده است.(؛ ماليات از نهادهاي مالي، ماليات 
افزايش سرمايه، و انواع و اقسام كارمزدهاي ديگر؛ مقايسه  
اين دو عدد با اعدادي كه مي توانست محقق شود، قلب هر 
وج��دان آگاهي را به درد مي آورد. از اين موارد كه به دليل 
عدم حمايت نهادهاي مسوول و ارسال پالس هاي غلط از 
سوي تصميم سازان اخذ شده همچنان وجود دارند. بنابراين 
بايد گفت كه برخي افراد و جريانات با اين افكار نادرست و 
افكار ظاهرا »زرنگ« اقتصاد را به سمت آدرس غلط هدايت 
مي كنند. در واقع نمايندگان و تصميم سازان بازاري با اين 
س��طح از ارزندگي و اين پتانسيل رها كرده اند و به منابع 

تخيلي درآمدي مي انديشند؟

باوجود سقوط شديد بيت كوين، كارشناسان معتقدند پادشاه ارزهاي ديجيتال براي احياي قيمت شانس دارد

روندناكامرشدقيمتبيتكوين

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013018863 ...مورخ 1399.11.02 هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم..فاطمه صداقت....فرزند....نعمت اله ....نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....278.26متر مربع به شماره پالک ...1099....فرعی از 
....33.... اصلی واقع در ...قریه کردآباد ...بخش...11 ...خریداری از آقای /خانم...یوسف توسلی 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و درروس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعت�راض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909768
 تاریخ انتشار نوبت اول..1399.11.25 تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.09

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013022119مورخ 1399.11.25هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...علی اکبر احسانی ...فرزند....ولی اله....نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مس�احت .....269.80 متر مربع که مقدار 36 سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد به شماره پالک ...61....فرعی از ....6.... اصلی واقع در ...قریه سنگتاب ...بخش...

یک ...خریداری از آقای /خانم...وحید احسانی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19910340

تاریخ انتشار نوبت اول.1399.12.09تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.23

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013018863 ...مورخ 1399.11.02 هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم..فاطمه صداقت....فرزند....نعمت اله ....نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....278.26متر مربع به شماره پالک ...1099....فرعی از 
....33.... اصلی واقع در ...قریه کردآباد ...بخش...11 ...خریداری از آقای /خانم...یوس�ف توسلی 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909770
 تاریخ انتشار نوبت اول..1399.11.25 تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.09

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری

 نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013014922مورخ 1399.09.06هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم.. احمد قاسمی نراقی....فرزند....سلطانعلی....نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....314.80متر مربع به شماره پالک ...666....فرعی 
از ....47.... اصلی واقع در ...قریه عبداله آب�اد ...بخش...یک ...خریداری از آقای /خانم...حمید 
رضا اکبری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909911
تاریخ انتشار نوبت اول.1399.12.09تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.23

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مصوب 
1390.09.20و براب�ر رای ش�ماره139960310013019954مورخ 1399.11.08هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...محمد رض�ا ابراهیمی وایقان...فرزند....عزت اله....نس�بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مس�احت .....340.52 متر مربع که مقدار 120 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...159....فرعی از ....14.... اصلی واقع در ...قریه سعادت 
آباد ...بخش...یک ...خریداری شده از آقای /خانم...محمدرضا ایمانی مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیین نام�ه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/

کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909944
تاریخ انتشار نوبت اول.1399.12.09 تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.23

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این 

سامانه پیامك نمایند. 



تعادل| 
اصالح روال معافيت هاي مالياتي و ممانعت از فرار مالياتي از 
سال گذشته در دستور كار مجلس قرار گرفت و به صورت 
جدي پيگيري شد. در نتيجه اين پيگيري ها، هفته گذشته 
پس از بررسي هاي صورت گرفته در خصوص تغيير قوانين 
مالياتي مناطق آزاد، بنابر تصميم گرفته ش��ده از سوي 
نمايندگان مجلس، معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد حذف 
شد. بنابراين در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاري - صنعتي، 
مشابه سرزمين اصلي مش��مول ماليات بر ارزش افزوده 
خواهند بود. مناطق آزاد بر اس��اس ماهيتي كه براي آنها 
تعريف شده است و معافيت از پرداخت ماليات، همواره يكي 
از مسائل بحث برانگيز بوده اند. اما به طور كلي دو ديدگاه، 
در خصوص اين مصوبه مجلس وجود دارد. برخي موافق 
حذف معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد بوده و معتقدند 
كه معافيت هاي مالياتي موجب شده تا عدم شفافيت در 
اين مناطق شكل گرفته و باعث تخلفات مالي شود. عالوه 
بر اين اگر مناطق آزاد به طور هم زمان معاف از ماليات بر 
درآمد و ماليات بر ارزش  افزوده باشند، احتمال قاچاق كاال 
از مبادي اين مناطق و افزايش فعاليت هاي زيرزميني و 
پولشويي در اين مناطق وجود خواهد داشت. اما از سوي 
ديگر مخالفان حذف معافيت هاي مالياتي بر اين باورند 
كه اين ماليات ستاني، چالش هايي جدي به دنبال خواهد 
داشت. مخالفان، اين مصوبه را محدوديتي در مسير رسيدن 

مناطق آزاد به اهداف اصلي خود مي دانند.

     حذف معافيت مالياتي مناطق آزاد
بر اساس تصميم مجلس از سال آينده معافيت مالياتي در 
نظر گرفته شده براي مناطق آزاد، حذف خواهد شد. اواخر 
بهمن ماه امسال محمد صادق مبرهن نياكان دبير اجرايي 
شوراي همكاري و هماهنگي فعالين اقتصادي مناطق آزاد، 
در راستاي اين مصوبه، طي نامه اي خطاب به الياس نادران 
رياست كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي، نكاتي 
را پيرو مصاحبه و اعالم سخنگوي محترم كميسيون تلفيق 
مبني بر تصويب شمول ماليات بر ارزش افزوده در محدوده 
مناطق آزاد در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ و مش��كالت 
احتمالي كه از اين حيث براي ادامه فعاليت در اين مناطق 
به وجود خواهد آمد، را تشريح و خواستار تجديد نظر در 
اين مصوبه ش��د. اما در نهايت در جلس��ه علني عصر روز 
سه شنبه، ۵ اسفند ماه و در جريان بررسي بخش درآمدي 
بودجه ۱۴۰۰، نمايندگان مجلس تصويب كرده اند كه در 
سال آينده مناطق آزاد تجاري-صنعتي مشمول پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده خواهند بود. به موجب 
اين مصوبه در س��ال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاري، صنعتي 
مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده خواهند بود. برخي موافق و برخي مخالف اين مصوبه 
هستند. موافقان اين مصوبه، حذف معافيت هاي مالياتي را 
عاملي براي جلوگيري از قاچاق، حمايت از توليد كنندگان، 
صادرات و مواردي از اين دست ميدانند. اما از سوي ديگر 
برخي آن را عاملي براي به خطر انداختن قوانين زندگي 
و كس��ب و كار مردم دانسته و معتقدند كه اگر قرار است 
ماليات وضع شود بايد براي ۲۰ سال آينده باشد. در ادامه 
به نقطه نظرات موافقان و مخالفان معافيت مالياتي مناطق 

آزاد اشاره شده است.

     موافقان معافيت مالياتي
در راستاي حذف معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد، برخي 
كارشناسان معتقدند كه حذف اين معافيت هاي مالياتي 
آسيب هاي گسترده اي در پي خواهد داشت. به گفته اين 
كارشناسان، از حدود ۱۱ سال گذشته در بند ۳ ماليات بر 
ارزش افزوده، مناط��ق آزاد از پرداخت اين ماليات معاف 

شده بودند. در سرتاسر دنيا زماني كه محدوده اي را خارج 
از محدوده گمرك قلمداد مي كنند، دولت ها آن محدوده 
را مش��مول پرداخت ماليات نمي دانند و اگر در هر يك از 
كشورهاي توسعه يافته خريدي انجام شود با ارايه مدارك 
مستند به هنگام خروج از كشور مي توان ماليات، پرداخت 
شده را دريافت كرد. هرچند طي سال هاي گذشته قرار بود 
كه مناطق آزاد مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
ش��وند اما نمايندگان مجلس وقت با اين قانون مخالفت 
كردند و در پي آن ديگر مناطق آزاد از پرداخت ماليات بر 
ارزش افزوده معاف شدند، هرچند شوراي نگهبان ايراداتي 
بر اين طرح وارد دانس��تند كه ما هم با مراجعه به ايشان و 
ارايه مدارك مستند و اميدوار هستيم كه شوراي نگهبان 
و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مشكل را 

براي مناطق آزاد مرتفع كنند.
بنا به توضيحات مخالف��ان حذف معافيت هاي مالياتي، 
مناطق آزاد بر اساس يكسري مزيت هايي شكل گرفته است 
و اين مزيت ها انگيزه اي براي افراد مي شود تا با كاربري هاي 
مختلف به اين مناطق مراجعه داشته باشند و بتوانند انواع و 
اقسام فعاليت هاي اقتصادي را در مناطق آزاد انجام دهند. 
به طور مشخص در قانون مناطق آزاد كه در سه دهه پيش 
مصوب شد. اين مناطق داراي چهار مزيت اصلي بود كه 
مهم ترين آن معافيت مالياتي شامل ماليات هاي مستقيم 
و مالي��ات بر ارزش افزوده به حس��اب مي آمد. همچنين 
معافيت هاي گمركي يكي ديگر از مزيت هاي مناطق آزاد به 
شمار مي آيد كه طبق ماده ۱۴ قانون به دليل اينكه مناطق 
آزاد خارج از محدوده گمرك قرار دارند از قوانين گمركي 
مستثني شده اند و قوانين و مقررات گمركي خاص خود را 
دارا هستند.  عالوه بر اين معافيت ها كارشناسان در رابطه 
با مقررات پولي و مالي مناطق آزاد به اين نكته اشاره كردند 
كه، قرار بر اين بود كه مناط��ق آزاد مقررات پولي و مالي 
مخصوص به خود را داشته باشند كه متاسفانه تا به امروز 
اقدام خاصي در اين باره صورت نگرفته اس��ت. در واقع، با 
ورود سازمان مالياتي به مناطق محدوده مناطق آزاد به رغم 
نقض قانون و مواد مختلف قانون برنامه توس��عه از جمله 
قانون ۱۱۲ برنامه پنجم و ماده ۶۵ احكام دايمي كه در اين 

قوانين تصريح داده ش��ده، كه مناطق آزاد صرفا بر اساس 
قانون خود اداره مي شوند و كليه اختيارات دستگاه هاي 
دولت مي بايستي به سازمان هاي مناطق واگذار شود عماًل با 
يك دوگانگي مواجه شده ايم. البته تمام دستگاه هاي دولتي 
به دليل اينكه معتقد هستند خودشان تخصص دارند و 
مناطق آزاد سررشته اي از آن ندارند و باعث نقض اين قانون 
شده اند.همچنين نكته ديگري در اين خصوص وجود دارد 
و آن نقش پررنگ دولت ها در اجرايي نشدن قوانين مناطق 
آزاد است. با توجه به نگاه دولت هاي مختلف، به مرور زمان 
اين مديريت يكپارچه تضعيف شد و در حال حاضر نيز در 

پايين ترين سطح خود قرار گرفته است.

     مخالفان معافيت مالياتي
از س��وي ديگر برخي كارشناسان اين حوزه بر اين باورند 
كه اين معافيت ها مالياتي منجر به قاچاق به س��رزمين 
اصلي، ضربه به توليد داخل و افزايش فرار مالياتي ش��ده 
است. بنابراين حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده يكي 
از تصميمات مهم و درس��ت مجلس اس��ت كه حتي در 
صورت عدم عايدي منابع براي كشور، به جهت از بين بردن 
بي عدالتي و تبعيض اقدام مثبتي تلقي مي ش��ود. برخي 
مخالفان حذف اين معافيت مالياتي، كاهش مسافران اين 
مناطق را يكي از تبعات اين طرح ميدانند. اما موافقان اين 
طرح معتقدند كه اين تصميم تأثيري در انگيزه مسافران 
براي س��فر به اين مناطق نخواهد داشت و ربط دادن اين 
تصميم به كاهش گردشگري در اين مناطق، به نوعي آدرس 
غلط دادن اس��ت.به گفته يكي از كارشناسان اقتصادي، 
معافيت مناطق آزاد منافاتي با فعاليت اين بخش ندارد. 
همچنين بر اساس ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق 
آزاد، اهداف ايجاد و تشكيل مناطق آزاد به صراحت ذكرشده 
كه آن هم عبارت است از توليد، اشتغال و صادرات. اگر ما به 
فلسفه ماليات بر ارزش افزوده توجه ويژه اي داشته باشيم 
متوجه مي شويم وضع ماليات بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد ارتباطي با اين ۳ موضوع پي��دا نمي كند؛ زيرا اواًل در 
ماليات بر ارزش افزوده به دليل وجود مفهوم اعتبار مالياتي 
توليدكننده و فعال اقتصادي، پرداخت كننده نهايي ماليات 

بر ارزش افزوده نيس��ت و همه جا ماليات بر ارزش افزوده 
را در زمين��ه ماليات بر مصرف طبقه بندي مي كنند. اين 
توضيحات، نشان مي دهد در حالي كه مجلس براي حمايت 
از توليد اخذ اين ماليات از مناطق آزاد ممنوع كرده است 
اما پرداخت كننده اين ماليات مصرف كنندگان هستند. در 
واقع با اعمال اين ماليات فقط رانتي به مصرف كنندگان كاال 
در اين مناطق داده شده است. بنا بر اظهارات كارشناسان 
و مسووالن ۹۰ درصد از قاچاق ساالنه كشور يعني ۱۱.۵ 
ميلي��ارد دالر، واردات از مبادي مناط��ق ويژه اقتصادي 
صورت مي گيرد. در هر حال اگ��ر ۱۵ درصد از اين ۱۱.۵ 
ميلي��ارد دالر به عنوان ماليات اخذ مي ش��د رقم ماليات 
مستقيم كه از اين مناطق اخذ مي شد ۱.۶ ميليارد دالر، 
معادل ۱۳ هزار ميليارد تومان و ماليات غير مستقيم بين 
۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بود.اين حجم از فرار مالياتي 
مناطق آزاد تجاري در حالي رخ مي دهد كه دولت ها پيش 
از انقالب تا به حال هر ساله با كسري بودجه روبرو بوده يا 
بودجه را از خام فروش��ي نفت تأمين كرده اند. جلوگيري 
از اين حجم از فرار مالياتي و فس��اد بدون شك مي تواند 
بخشي از كسري بودجه دولت را جبران كند. براين اساس، 
كارشناسان اقتصادي، نسبت به حركت مناطق آزاد در ريل 
مصرف گرايي و واردات كاالهاي خارجي هشدار مي دهند 
و نسبت به ضرورت بازنگري در مشوق هاي مقرراتي اين 
مناطق براي توفيق در توليد صادرات محور سخن به ميان 
مي آورند. آنها معتقدند اصالح قوانين حاكم بر مناطق آزاد 
بايد به عنوان يكي از اركان بهبود كارنامه عملكرد اين مناطق 
الزم مورد توجه قرار گيرد. همچنين سيد احسان خاندوزي، 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت وگو با 
خبرگزاري مهر در رابطه با پيامدهاي معافيت مناطق آزاد از 
ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: اگر مناطق آزاد به طور 
هم زمان از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده معاف 
باشند، ثمره آن گم شدن پيوندهاي مبادالتي در مناطق 
آزاد خواهد بود و بنابراين احتمال اينكه قاچاق كاال از مبادي 
اين مناطق صورت بگيرد يا فعاالن اقتصادي بخش��ي از 
فعاليت هاي زيرزميني و پولشويي را در اين مناطق انجام 

دهند، تقويت مي شود.
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عرضه خارج از شبكه
عامل نابساماني بازار مرغ

ايس�نا|عباس تاب��ش، ريي��س س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: پرونده هاي 
مختلفي در خصوص عرضه مرغ به تعزيرات حكومتي 
ارسال شده اس��ت.او افزود: اگر بتوانيم ورودي مرغ به 
كشتارگاه ها، خروجي مرغ زنده و خروجي گوشت مرغ 
از كشتارگاه ها را در سامانه ثبت كنيم و ورودي مرغ به 
مراكز عرضه نيز ثبت شود اين مشكالت حل خواهد 
شد.به گفته رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مقرر شده از هفته آينده تامين نياز 
۱۰۰۰ تني گوشت مرغ تهران با زيرساختي كه مهيا 
ش��ده، وزارت جهاد كش��اورزي در اولويت خود قرار 
دهد. در چند روز گذش��ته نيز تا ۷۰۰ ت��ن روزانه در 
استان تهران تامين گوش��ت مرغ انجام شده است.از 
اواي��ل آذر با وجود تعيين نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ 
توماني ب��راي هر كيلو مرغ، قيم��ت اين محصول در 
سطح خرده فروشي ها به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد 
كه بعدا با عرضه مرغ تنظيم بازاري كنترل شد. البته 
اخيرا دوباره قيمت اين محصول اوج گرفت و به حدود 
۳۰ هزار تومان رسيد. همچنين مرغداران درخواست 
افزايش قيمت را از ستاد تنظيم بازار مطرح كردند كه 
با آن موافقت نشد و تصميم گيري در اين رابطه به بعد 
از ماه رمضان موكول شد.همچنين با وجود اينكه بر 
اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار بايد قيمت هر شانه 
تخم مرغ ۳۰ عددي بسته بندي شناسنامه دار داراي 
زنجيره سرد حداكثر ۳۱ هزارتومان باشد، از ميانه آذر 
اين محصول گران تر از نرخ مصوب عرضه شده و اول 
دي ماه قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشي ها به 
۴۰ هزارتومان رسيد و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. 

جشنواره فروش ويژه نوروزي
 جايگزين نمايشگاه هاي بهاره

اتاق اصن�اف ايران|عبدالمجي��د جاللي، رييس 
اتاق اصناف مركز اس��تان هرمزگان با بيان اينكه اين 
طرح در راستاي حمايت از توليد داخلي است، گفت: 
نمايشگاه هاي بهاره امسال در قالب جشنواره فروش 
ويژه در واحدهاي صنفي متقاضي برگزار مي ش��ود و 
در همين راس��تا از ابتداي اسفند تشديد نظارت ها بر 

كاالهاي اساسي و بازار شب عيد انجام پذيرفته است.
جاللي با بيان اينكه فروش فوق العاده با هدف تسهيل 
خريد مردم در ش��رايط كرونايي اجرا مي شود، اظهار 
كرد: اصناف با نص��ب پالكارد مي توانند تخفيف هاي 
الزم را ب��ا اراي��ه كاالي با كيفيت و قيمت مناس��ب 
داشته باشند.وي با تاكيد بر اينكه در اجراي اين طرح 
پروتكل هاي بهداشتي رعايت مي شوند، تصريح كرد: 
با توجه به شرايط كرونا و همچنين ركود بازار اصناف، 
برگزاري نمايشگاه ها و ازدحام جمعيت در آنها مناسب 
نبود و س��بب ايجاد پيك ديگري از كرونا مي شد و به 
همين دليل با تصميم اتاق اصن��اف ايران و همراهي 
وزارت صمت و ستاد ملي كرونا اين جشنواره  با عنوان 
»نمايش��گاهي به وس��عت ايران« برگزار و واحدهاي 
صنف��ي كاال را با س��ود كمتر به فروش مي رس��انند.

جاللي افزود: اقالم اساسي مانند گوشت، مرغ و برنج 
جز كاالهاي اساسي و هميشه زير ذره بين هستند لذا 
تش��ديد نظارت بر روي اقالم مذكور در كنار كاالهاي 
اساسي انجام مي شود.رييس اتاق اصناف مركز استان 
هرمزگان گفت: واحدهاي صنف��ي متقاضي در اين 
ط��رح مي توانند ب��ه اتحاديه هاي مربوط��ه مراجعه 
كنند كه شامل كليه واحدهاي صنفي عرضه آجيل، 
ميوه، كاالهاي اساسي، كيف و كفش، پوشاك، لوازم 
آش��پزخانه و شيريني و ش��كالت و ساير محصوالت 
مي شود.جاللي افزود: تقاضاي ما از واحد هاي صنفي 
اين است كه در جهت حمايت از كسب و كار و حمايت 
از واحدهاي توليدي نهايت تخفيف را لحاظ كرده و با 

فروش باال قدرت خريد مردم را تقويت كنند.

 صادرات به اسپانيا 
موردي و كنترل شده است

ايلنا| اصغ��ر آهني ها، عضو هيات رييس��ه اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و اسپانيا در مورد وضعيت 
مبادالت تجاري ايران و اسپانيا اظهار كرد: مبادالت 
با اس��پانيا و ديگر كش��ورهاي اروپاي��ي با توجه به 
مشكالتي كه در تبادل بانكي وجود دارد در سطح 
پاييني است. خريد و فروش از طريق صرافي ها و به 
طرق غيرمستقيم و با شرايط بسيار سختي انجام 
مي شود.  وي افزود: تبادل پولي بين كشور ما و ساير 
كش��ورها، به خصوص اروپايي به دليل تحريم ها؛ 
س��طح خوب، مناسب و باارزش��ي ندارد. از همين 
روي بيشتر مبادالت ما با كش��ورهاي اطراف رقم 
مي خورد. آهني ها با اشاره به وضعيت صادرات به 
اسپانيا گفت: صادرات ما به كشور اسپانيا بسيار كم 
است و عمده دليل آن نيز مشكالت تبادل مالي است 
كه موجب شده بسيار كم، موردي، محدود و كنترل 
شده باش��د. عموم مبادالت نيز از طريق صرافي ها 
انجام مي ش��ود، البته صرافي ها ارق��ام بزرگ را نيز 
انتقال مي دهند اما تا يك سطح محدودي مي توانند 
اين كار را انجام دهند.وي خاطرنشان كرد: معموال 
از محل ارزهايي كه در ديگر كش��ورها بلوكه است 
انتقاالت انجام مي شود اما در حد وسيع چنين كاري 
انجام نمي شود چراكه امكان تبادل بانكي نداريم. به 
همين علت مشكالت صادرات در اين بخش بسيار 
زياد است.عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و اس��پانيا با بيان اينكه پول بلوكه شده بسيار 
كمي در اس��پانيا داريم، افزود: ما اصال نمي توانيم 
انتقال مستقيم و شناس��نامه دار داشته باشيم به 
همين دليل بايد از درگاه هاي غيرطبيعي اين كار را 
انجام دهيم. در اين كشورها حتي به ايراني هايي كه 
ويزا يا حتي اقامت اين كشورها را دارند اخطار داده 
ش��ده بود كه حساب هايشان بسته مي شود. يعني 
حتي براي ايراني هاي مقيم نيز مشكالت عديده اي 

به وجود آمده است.

نمايندگان مجلس معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را حذف كردند

شمشير دو لبه حذف معافيت هاي مالياتي مناطق تجاري

 پل آفتاب و خيابان هاي  تابان 
و آسمان افتتاح شد

پل آفتاب كه با تالش ش��بانه روزي كارشناس��ان و 
مديران ش��هري، طي حدودا ۱۰ ماه ساخته شده و 
در اختي��ار مردم اصفهان قرار گرفته بود، روز جمعه 
به صورت رس��مي با حضور محمود واعظي، رييس 
دفتر رييس جمهور بهره برداري شد. به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، با حضور 
رييس دفتر رييس جمهور، استاندار اصفهان، شهردار 
و فرماندار اصفهان، رييس ش��وراي اسالمي شهر و 
مديران استاني و شهري، پل آفتاب كه در مجاورت 
رينگ حفاظتي شهر اصفهان و بر روي بزرگراه شهيد 
اردستاني قرار دارد، به صورت رسمي در هفتادمين 
برنامه »اصفهان در مسير اميد« بهره برداري شد. اين 
پل اتصال دهنده ترافيك خيابان هاي آسمان و تابان 
به حلقه حفاظتي ترافيك��ي اصفهان و يكي از نقاط 
مهم اين حلقه حفاظتي اس��ت. هم اكنون عمليات 
احداث محور اتصال دهنده پل آفتاب و پل هاي شهيد 
سليماني در كنار كارخانه قند اصفهان به عنوان نقطه 
صفر حلقه حفاظتي شهر اصفهان در حال اقدام است 
و عمليات احداث در حال پيشرفت است. با احداث اين 
محور، ترافيك خيابان هاي آسمان و تابان به صورت 
مستقيم به حلقه حفاظتي ترافيكي متصل شده و 
مسير خود به سمت جنوب اصفهان )جاده شيراز( و 
يا شرق اصفهان )جاده نايين و يزد( را ادامه مي دهد. 
اين حلقه با تسهيل هدايت ترافيك خودروهايي كه 
قصد ورود به اصفهان را ندارند، كاهش بار ترافيكي 
شهر، كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت و 

افزايش ايمني شهروندان را به همراه دارد. 

اولين محموله ريل ملي مترو 
تحويل  شد

نايب رييس هي��ات مديره و مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه از تحويل ۲۵۰ 
تن ريل ملي مترو براي اولين بار در كشور خبر داد. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي ته��ران حومه فرنوش نوبخت 
گفت: براي اولين بار ريل مترو توليد داخل توسط 
شركت ذوب آهن اصفهان ساخته و تحويل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه ش��د. او با اشاره 
ب��ه تحويل اولين محموله ريل مت��رو توليد داخل 
توسط شركت ذوب آهن از قرارداد ۸۰۰ تني گفت: 
اين ريل ها ۲۵۰ تن Uic۶۰ اس��ت كه براي تعمير 
نگهداري خط ۵ متروي تهران و حومه قابل استفاده 
است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه تصريح كرد: تأمين تجهيزات و قطعات مترو 
با حمايت و توان توليد كنندگان و صنعتگران داخلي 
از اهداف اصلي اين شركت براي تحقق شعار سال 
كه توسط مقام معظم رهبري )مدظله العالي( سال 
جهش توليد نامگذاري شده است، بوده و رسيدن 
به خودكفايي براي تأمين نياز قطعي صنعت حمل 
و نقل ريلي درون ش��هري اس��ت كه خوشبختانه 
در روزهاي پاياني س��ال در بخش ريل محقق شد. 
نوبخت افزود: بعد از دو دهه بهره برداري از مترو در 
آستانه بيست و دومين سالگرد بهره برداري از متروي 
تهران و حومه كه شانزدهم اسفندماه ۹۹ است در 
تالش هستيم براي تأمين و نگهداري سامانه حمل 
و نقل عمومي مترو همانند پل ارتباطي با حوزه هاي 
دانشگاهي، صنعت و بازار حمل و نقل ريلي شهري 
عمل شود تا از وابستگي به ديگر كشورها براي تأمين 
قطعات كاسته شود. او با اش��اره به قرارداد شركت 
ذوب آهن اصفهان و ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه براي تأمي��ن ۸۰۰ تن ريل مترو كه 
مطابق آن ۵۵۰۰ تن از اين ريل ها مخصوص خطوط 
درون شهري گفت: امروز ۲۵۰ تن ريلUic۶۰ كه 
براي خط برون شهري قابل استفاده است، تحويل 
اين شركت داده شد و طبق اعالم شركت ذوب آهن 
بخشي از ريل هاي Uic۵۴ خطوط درون شهري كه 
براي اولين بار در ايران ساخته شده نيز تا پايان سال 

تحويل شركت مي شود.

پيشنهادهاي كاري كميته هاي 
تخصصي و فني بررسي شد

جلس��ه كميته ه��اي تخصص��ي و فن��ي اتحاديه 
قطارشهري هاي كشور با حضور روساي كميته ها 
به صورت حضوري و ويدي��و كنفرانس به ميزباني 
اتحاديه شركت هاي قطارشهري كشور برگزار شد. 
به گ��زارش كميته روابط عمومي و اطالع رس��اني 
اتحاديه قطار شهري هاي كشور، جلسه كميته هاي 
تخصصي و فني اتحاديه قطارشهري ها و با حضور 
كيانوش كيامرز رييس مجم��ع و مديرعامل قطار 
شهري مشهد، اردشير احمدزاده مديرعامل اتحاديه 
شركت هاي قطار شهري كشور، بابك ناصري رييس 
كميته تخصصي منابع انس��اني، عل��ي عبداهلل پور 
رييس كميته تخصصي بهره برداري، عليرضا دربندي 
رييس كميته تخصصي حقوقي و قراردادها، محسن 
محمديان رييس كميته تخصصي روابط عمومي 
و اطالع رساني، سيد محمدشريف محسني رييس 
كميته تخصصي ايمني و مديريت بحران، ميرشمس 
خاوري رييس كميته تخصصي برنامه ريزي مالي و 
بازرگاني، علي كرد رستمي رييس كميته تخصصي 
برنامه ريزي- مالي-بازرگاني، حبيب رضايي ملك 
رييس كميته تخصصي تجهيزات ثابت به صورت 
حضوري و ويديو كنفرانس تشكيل شد. در ابتداي 
جلس��ه احمدزاده مديرعامل اتحاديه شركت هاي 
قطار شهري كش��ور با اش��اره به اينكه سال ۹۹ به 
دليل شيوع ويروس كرونا جلسات حضوري كمتر 
برگزار شد گفت: ما به صورت ويديو كنفرانس بيش 
از چهل جلس��ه را برگزار كرده ايم امروز نيز با هدف 
ارايه جمع بندي از فعاليت هاي يك س��ال گذشته 
كميته هاي مختلف و نگاهي به برنامه هاي آينده در 

سال ۱۴۰۰ اين جلسه را برگزار كرده ايم. 

اقتصاد ايران و دهه اي كه از دست رفت
گام نخست آن است كه كليشه ها را كنار بگذاريم و يك تصوير 
و تحليل دقيق از واقعيت ارايه دهيم. آنچه در اين يادداشت 
ذكر شده است، تصويري از مهم ترين بحران هايي است كه 
اقتصاد ايران در چند سال گذش��ته با آن روبه  رو بوده است 
اما كمتر كسي چه در حوزه سياست گذاري و چه در حوزه 
كارشناسي به آن توجه داشته اس��ت. در ادامه به برخي از 
مهم ترين بحران هايي كه اقتصاد كشور طي دهه گذشته با 
آن روبه رو بوده، اشاره مي شود.  بحران تقاضاي موثر: در سال 
۱۳۹۶ با آنكه واحدهاي توليدي كشور بين ۳۵ تا ۴۵ درصد 
ظرفيت خود را بهره  برداري مي كردند شاهد آن بوديم كه 
موجودي انبار بنگاه ها به قله اي بي  سابقه رسيد. اين واقعيت 
نشان از آن داش��ت كه حتي با ظرفيت پايين توليد امكان 
فروش محصوالت براي بنگاه ها وجود نداشته است. چنين 
شرايطي از يك طرف مشخص مي ساخت بحران تقاضاي 
موثر در اقتصاد وجود دارد و كشور به آستانه يك فقر فراگير و 
سيستمي رسيده است و  از طرف ديگر نشان مي داد اقتصاد 
ايران در سيطره واردات قرار گرفته است. اين موضوعي بود 
كه در نامه نخس��ت اقتصاددانان به آن اش��اره و تأكيد شد. 
قدرت خريد مردم با قيمت هاي��ي روي دالر ۳۵۰۰ تومان 
اسف بار بوده است در نتيجه اگر در راستاي منافع رانت جويان 
جهش دوباره اي در نرخ دالر ايجاد شود، گويي اراده اي براي 
فروافتادن كش��ور و مردم در فقر و فالكت و تبديل فساد به 
پديده اليتغير اقتصاد ايران وجود دارد. اين توصيه  ها مورد 
توجه قرار نگرفت و بازي با قيمت  ارز در سال هاي بعد ادامه 
يافت. در نتيجه ادامه اين سياست تنها در سال ۱۳۹۷ كل 
رانت تخصيص داده شده از محل دستكاري قيمت ها از كل 
سهم رانت خام فروشانه در بودجه عمومي كشور فراتر رفت و 
اين شوك ها به دنبال هم شدت شكنندگي در اقتصاد ايران 

را افزايش داد.
بحران توليد و افت انگيزه سرمايه گذاري: سال ۱۳۹۸ 
اقتصاد ايران با بحران ديگري مواجه شد و آن سبقت شاخص 
قيمت توليدكننده نسبت به شاخص قيمت مصرف كننده و 

افزايش بي سابقه شكاف اين دو شاخص بود. اين شكاف نشان  
مي داد فشار مضاعفي بر توليدكنندگان كشور وارد شده است 
و درمقابل مافياي واردات بر اقتصاد ايران سيطره پيدا كرده 
و از اين مسير شكنندگي اقتصاد را باال برده است. همزمان 
با اين اتفاق س��قوط انگيزه هاي سرمايه گذاري در كشور را 
نيز ش��اهد بوديم، به طوري كه بر اساس داده  هاي رسمي، 
كل سرمايه گذاري انجام شده در اقتصاد در سال ۱۳۹۸ از 
استهالك هم كمتر بوده و براي نخستين بار در دهه گذشته 

رشد منفي سرمايه را در اقتصاد ايران تجربه كرديم. 
بحران اشتغال: در سال ۱۳۹۹ نيز يكي از خطرناك  ترين و 
فراگيرترين زنگ خطرها به صدا درآمد. در اين سال در نتيجه 
تجميع ندانم  كاري هاي گذشته، تشديد تحريم ها و شيوع 
كرونا بازار كار دستخوش تحوالت اساسي شد. گزارش هاي 
رسمي نشان مي دهد تنها در فاصله بهار و تابستان ۱۳۹۹ 
نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۳ درصد از بيكاران و ۸.۹ درصد 
از افراد شاغل به جمعيت غيرفعال اضافه شده اند و تنها در 

بهار ۱۳۹۹، نزديك به ۱.۵ ميليون شغل از دست رفته است.
اينها بخش��ي از واقعيت هاي تلخ بازار كار ايران است. بايد 
توجه داشت اشتغال در اقتصاد يك متغير سيستمي است؛ 
به اين معني كه از كل سيس��تم اقتصادي اثر گرفته و بر آن 
اثر مي گذارد و براي حل مش��كل نيز بايد كل سيس��تم به 
هوش آيد. نمي توان با سياست هاي مقطعي يا تزريق پول 

با آن مواجه شد.
اتفاق ديگري كه در بازار كار شاهد آن بوديم، افزايش بي سابقه 
جمعيت غير فعال بود كه نشان از آن داشت سرخوردگي در 
افراد جوياي شغل، به اندازه اي باال رفته كه آنها از جست وجوي 
كار هم صرف نظر كرده ان��د. عالوه بر موارد فوق كه كميت 
اشتغال را نشان مي دهد بايد به كيفيت آن نيز توجه داشت. 
گزارش رسمي مركز آمار نشان مي دهد از كل فقراي كشور 
۳۰ درصد بازنشس��ته و ۵۹ درصد شاغل هستند. اين آمار 
مشخص مي كند افراد در گذشته يا حال حاضر به شغل هايي 
دسترسي داشته و دارند كه قادر به رفع فقر نيست، درنتيجه 

نبايد با اعداد و ارقام اشتغال فريب خورد به ويژه كه در آمار 
رسمي گفته مي شود دو سوم مشاغل ايجاد شده در بخش 
غيررسمي هستند؛ بخش��ي كه عمده مشاغل آن مشاغل 
انگلي است و نه تنها اثر توسعه اي ندارند بلكه گاه ضدتوسعه اي 

نيز عمل مي كنند.
 بحران مواد اوليه: بحران عميق ديگري كه در سال ۱۳۹۹ 
با آن مواجه شديم و كمتر مورد توجه قرار گرفت، بحران مواد 
اوليه بود. از ابتداي سال ما شاهد آن بوده ايم كه موجودي مواد 
اوليه هر ماه نسبت به ماه قبل كاهش بيشتر پيدا كرده است. از 
آنجايي كه ۶۰ درصد هزينه  بنگاه ها در توليد صنعتي مربوط 
به مواد اوليه و كاالي واسطه اي است اگر شوخي خطرناك با 
نرخ ارز بار ديگر اتفاق بيفتد بحران خطرناك تر و فراگيرتري 
براي توليدكنندگان ايجاد خواهد شد. موارد فوق تنها بخشي 
از بحران هاي عميقي است كه اقتصاد ايران با آن دست به 
گريبان شده و پيامدهاي آن مي تواند ساحت هاي مختلف 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيت ملي را تحت تاثير قرار 
دهد. در چنين وضعيتي اگر اراده اي براي اصالح وجود داشته 
باشد انتظار مي رود نظام سياس��ت گذاري در گام نخست 
شكست سياست هاي غلط قبلي را كه تحت بسته موسوم 
به تعديل ساختاري در طول  ده هاي گذشته در همه سطوح 
اجرايي شده، اعالم كند. در بين كشورهاي در حال توسعه اي 
كه نفت نداشتند اعالم شكست بيش از دو دهه قبل اتفاق 
افتاد؛ تركيه نمونه آن است. در اين كشور و در نتيجه اجراي 
سياست تعديل، ارزش لير به شدت كاهش يافت به طوري كه 
در آغاز اين برنامه ۱ دالر برابر ۳۵ لير بود و در پايان برنامه يك 
دالر به يك ميليون و ۶۵ هزار لير رسيد. ايران به اعتبار خصلت 
نفتي خود توانسته تا يك افق ميان مدت نقصان ها را پنهان 
كند اما استمرار اين خطاي فاحش در عرصه سياست گذاري 
مي تواند كش��ور را به ورطه نابودي بكشاند. گام دوم اعمال 
سياست هايي است كه دست  كم تشديد بحران ها را متوقف و 
از ظرفيت هاي موجود براي توسعه همه جانبه استفاده كند. در 

يادداشتي ديگر به اين سياست ها اشاره خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

خروج پرستاران باردار و شيرده از بخش ها و بيمارستان هاي كرونايي
 از همان آغاز شيوع كرونا در كشور طي ابالغي از دانشگاه هاي علوم پزشكي خواسته شد تا پرستاران آسيب پذير مانند، پرستاران باردار و شيرده 
وپرستاران داراي هر نوع بيماري زمينه اي از بخش هاي كرونايي خارج شوند. معاون پرستاري وزارت بهداشت گفت: سالمت جسمي، روحي و 
رواني گروه بهداشتي و درماني براي ما يك اولويت است. مريم حضرتي گفت: برحفظ ايمني كادر پرستاري آسيب  پذير تاكيد و از روساي دانشگاه ها 
خواسته شد تا پرستاران آسيب پذير مانند، پرستاران باردار و شيرده، پرستاران داراي هر نوع بيماري زمينه اي، پرستاران داراي نقص ايمني بدن، يا 
افرادي كه داروي سركوب كننده سيستم ايمني مصرف مي كنند، در بيمارستان  هاي ريفرال و كوويد ۱۹ به كار گرفته نشوند كه خطري برايشان 

نداشته باشد و از خدمات اين افراد در امر آموزش، مشاوره و پيگيري امور بيماران مبتال پس از ترخيص در بيمارستان هاي ريفرال بهره گرفت.

رويداد

محققان امريكايي از شناس��ايي نوزادي در اين كشور 
خبر دادند كه حجم وي��روس كرونا در بدن وي بيش از 
۵۱ هزار برابر بيماران عادي است. اين نوزاد شهريور سال 
گذشته ميالدي در واشنگتن متولد شده و حجم ويروس 
در بدن وي ۵۱ هزار و ۴۱۸ برابر تعداد ذرات ويروس��ي 
ساير بيماران مبتال به كرونا بوده است. هنوز مشخص 
نيس��ت اين ميزان آلودگي چگونه در اين نوزاد شكل 
گرفته و احتمال مي رود وي به يك گونه جديد مرگبار 
از كرونا مبتال شده باشد. درمان اين نوزاد در بيمارستان 
ملي كودكان واشنگتن با موفقيت انجام شده است. اين 
بيمارستان تا به حال بيش از ۲۰۰۰ نوزاد مبتال به كرونا 
را درمان كرده اس��ت. به گفته روبرتا دي بياسي رييس 
بخش بيماري هاي عفوني اين بيمارستان تا به حال هشت 
فرد ديگر در نقاط مختلف امريكا با شرايطي مشابه با اين 
نوزاد شناسايي شده اند. اين گونه جهش يافته از بيماري 
كرونا N۶۷۹S نام گرفته اس��ت. به گفته جرمي لوبان 
ويروس شناس دانشكده پزشكي دانشگاه ماساچوست 
بار ويروس��ي اين نوزاد تكان دهنده و قابل توجه بوده و 
علت تكثير گسترده آن سيستم ايمني نابالغ و كامل نشده 
بدن نوزاد است. اگر چه كودكان كمتر به ويروس كرونا 

مبتال مي شوند، اما تعداد موارد ابتالي به آن در اين گروه 
سني در يك سال اخير رو به افزايش است. بر اساس آمار 
آكادمي اطفال امريكا تا ۱۸ فوريه سال جاري ميالدي 
بي��ش از ۳.۱ميليون كودك در جه��ان به كرونا مبتال 
شده اند. در مورد ماهيت گونه جديد كرونا هنوز اطالعات 
زيادي در دست نيست، اما اين نگراني وجود دارد كه اين 
گونه عوارض گسترده اي براي كودكان داشته باشد. در 

هفته هاي اخير گونه هاي جديد و متفاوتي از ويروس كرونا 
در نقاط مختلف جهان شناسايي شده اند. يكي ديگر از 
اين گونه ها B.۱.۵۲۶ نام دارد ك��ه ۱۲.۷ درصد از افراد 
مبتال به كرونا در نيويورك و شهرهاي اطراف به آن مبتال 
بوده اند. يك گونه ديگر به نام B.۱.۳۵۱ هم در آفريقاي 
 ۱.۴۲۹.B/۱.۴۲۷و.B جنوبي و دوگونه ديگر به نام هاي

هم در كاليفرنيا شناسايي شده اند.

شناسايي يك نوزاد با حجم ويروس كروناي ۵۱ هزار برابري
جامعه ادامهازصفحهاول

 تزريق قطره چكاني
 واكسن

 از سوي ديگر برخي شهرها از جمله خوزستان 
به وضعيت سياه رسيده اند و هر چه مسووالن 
اين اس��تان فري��اد مي زنند كه باي��د برخي 
شهرهاي جنوب را به طور كامل تعطيل كنيم 
تا از ميزان تلفات جلوگيري شود، هيچ گوش 

شنوايي نيست. 
بيمارستان هاي اهواز ظرفيتشان تكميل شده 
اس��ت، كادر درمان خس��ته و نااميد چشم به 
تصميم باال دستي ها دارند و مردم هم كه اصال 
خيال ندارند كمي فقط كمي به خاطر سالمتي 
خودشان هم كه شده دست از خريد هاي شب 
عيد و رفت و آمد به بازار ها و خيابان ها بردارند، 
كس��ي پروتكل ها را رعايت نمي كند، ميزان 
توجه مردم به هشدار ها به قدري پايين آمده 
كه وزير بهداش��ت هم نااميد شده و مي گويد 
فقط مس��وول جمع ك��ردن جنازه هاي باقي 
مانده از كرونا ش��ده است. اين وضعيت تا كي 
ادامه دارد، اينكه مسووالن در مقابل تريبون ها 
قرار بگيرند و از مقاومت و سرسختي مردم داد 
سخن بدهند، چه دردي را درمان مي كند. آيا 
واقعا وقت آن نرس��يده تا مسووالن فكري به 
حال اين ش��رايط بحراني كنند و براي اينكه 
تعداد بيشتري از مردم در نوبت تزريق واكسن 
قرار بگيرند، گامي بردارند و دل به ضدحمله ها 

خوش نكنند؟
 اي��ن روزها مردم نا اميدتر از آن هس��تند كه 
بتوانند به سالمتي ش��ان فكر كنند. خيلي ها 
ديگر قيد سالمتي شان را زده اند و تنها به فكر 
گذران زندگي زير بار مشكالت اقتصادي اند. 
برخي ديگر دلخوش به اين هستند كه بتوانند 
از راه ديگري به واكسن دسترسي پيدا كنند. 
همان راه هايي كه برخي از سلبريتي ها وطني 
كه البته دو تابعيتي هس��تند و دستش��ان باز 
اس��ت و بين ايران و ديگر كش��ورها در رفت 

و آمدند.
 اما خيلي از مردم هم از هيچ كدام اين امكانات 
بهره مند نيستند. آنها هر روز مجبورند با مترو 

به سر كار بروند.
 مجبورن��د در ازدحام وس��ايل حم��ل و نقل 
عموم��ي حضور پي��دا كنند و ب��راي لقمه اي 
نان با جانش��ان معامله كنند. اين مردم چشم 
اميدشان به مسووالني است كه گويا اين روزها 
كارهاي واجب تري مثل خط و نشان كشيدن 
براي ه��م را دارند. اينكه لجبازي كنند. اينكه 
بخواهند كارهاي يكديگر را زير س��وال ببرند 
و اينك��ه بگويند م��ن بهتر از ديگري ام. س��ر 
مس��ووالن ما امروز به اين مس��ائل گرم است 
كه گويا برايش��ان بيش��تر از س��المتي مردم 

ارزش دارد.

مصونيت واكسن هاي كرونا موقتي است
هن��وز ب��راي قض��اوت درب��اره زمان 
ايمني زاي��ي و مصونيت پ��س از تزريق 
واكسن هاي كرونا زود است اما در مورد 
همه واكسن هاي موجود در دنيا مدت 
زمان بيش از هفت يا هشت ماه مصونيت 
پيش بين��ي نمي ش��ود. ريي��س مركز 
اطالع رس��اني وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي با بي��ان اين مطلب 

گفت: در مورد همه واكسن هاي كرونا موجود در دنيا 
تصور ايمني و مصونيت بيش از چند ماه وجود ندارد 
البته قضاوت در اين مورد هنوز زود اس��ت و نمي توان 
اظهارنظر قطعي در اين مورد داشت. كيانوش جهانپور 
افزود: يك نوع ايمني هومورال داريم كه بر اساس وجود 
آنتي بادي هاي خنثي كننده اس��ت و يك نوع ايمني 
سلولي داريم قاعدتا در مورد كوويد۱۹ ايمني همورال 
مثال بعد از تزريق واكسن چند ماه پيش بيني مي شود 

و ايمني سلولي نيز بيش از هفت تا هشت 
ماه پيش بيني نمي شود. البته واكسن هاي 
كرونا همگي در يكي، دو ماه اخير تزريق 
شده اند و هيچ مطالعه اي در مورد زماني 
ايمني زايي آنها هنوز انجام نشده و اكنون 
هيچ ك��س نمي توان��د اظهارنظر قطعي 
درباره زمان ايمني زايي اين واكس��ن ها 
داشته باشد. سخنگوي سازمان غذا و دارو 
گفت: همه پيش بيني ها درباره زمان مصونيت و ايمني 
زايي واكس��ن هاي كرونا در حد حدس و گمان است. 
اميدواريم حداقل واكسن اسپوتنيك وي روسيه كه 
يكي از بهترين واكسن هاي دنياست و ميزان اثربخشي 
و ايمني زايي آن حتي براي افراد باالي ۶۵ سال حدود 
۹۲ درصد برآورد شده و ساير واكسن هايي كه وزارت 
بهداشت تاييد كرده و به آنها مجوز مصرف اضطراري 

داده، مدت قابل توجهي ايمني ايجاد كنند.

تكميل اطلس آسيب هاي اجتماعي تا پايان سال
مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور از 
تكميل اطلس و نظام رصد آسيب هاي 
اجتماعي تا پايان س��ال خب��ر داد. آرزو 
ذكايي فر درباره اقدامات انجام ش��ده در 
حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
با اشاره به نظام رصد آسيب هاي اجتماعي 
گفت: اين دفتر از سال ۹۶ اقدام به طراحي 

نظام رصد آس��يب هاي اجتماع��ي و عوامل تعيين 
كننده آن با هدف دستيابي به اطالعات صحيح ميزان 
آس��يب هاي اجتماعي به ويژه آسيب هاي اولويت دار 
همچون طالق، خشونت هاي خانگي، خودكشي و… 
در استان هاي كشور كرده است. او افزود: بر اين اساس 
نظام رص��د بر دو محور انجام پيمايش هاي س��اليانه 
و جمع آوري داده ه��اي ثانويه )همچ��ون داده هاي 
ثبت ش��ده در پزشكي قانوني، ناجا، سامانه هاي ۱۲۳ 

و ۱۴۸۰ س��ازمان بهزيس��تي( صورت 
مي گيرد  سپس تحليل و فراتحليل هاي 
مرتبط انجام ش��ده كه هدف آن تدوين 
بسته هاي سياستي مداخالت و اقدامات 
در استان هاي كشور است. ذكايي فر گفت: 
خشونت هاي خانگي در ايام كرونا در كشور 
ما نيز مانند كشورهاي ديگر است و پاندمي 
و قرنطينه ها، مسائل خانوادگي را بيشتر 
كرده است، البته اين نشان دهنده اين است كه خانواده ها 
نياز به درياف��ت آموزش هاي الزم به ويژه مهارت هاي 
زندگي و ارتباطي را دارند. مديركل دفتر پيش��گيري 
از آس��يب هاي اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور 
همچنين درباره خشونت خانگي گفت: فعاليت هاي 
و برنامه ه��اي مرتبط با موضوع خش��ونت خانگي در 
سازمان بهزيستي در دو سطح پيشگيري و مداخالت 

در حال انجام است. 

واكسيناسيون ۱۴۰۰ نفر در آسايشگاه كهريزك
ز  ا بهزيس��تي  س��ازمان  ريي��س 
واكسيناس��يون ۱۴۰۰ نفر مقيم مركز 
كهريزك ظرف ۲ روزخب��ر داد. وحيد 
قبادي دانا گفت: براي ساير مراكز كشور 
هم ۲۰ هزار سهميه در مرحله نخست 
اخذ كرده ايم. او با اشاره به اينكه حدود 
يك س��ال از ورود و شيوع ويروس كرونا 
در كش��ور مي گذرد، گف��ت: در مراكز 

نگهداري سالمندان و معلوالن حدود ۲۰ هزار مادريار، 
 پدريار و مددي��ار فعاليت هاي��ي را انج��ام دادند و از

۱۴ هزار س��المندي كه نگهداري مي شوند، ۳ هزار و 
۱۷۶ نفر به ويروس كرونا مبتال شدند و ۲ هزارو ۲۹۵ 
نفر بهب��ودي كامل يافتند و ۵۰۶ نفر تحت درمانند و 
۳۷۵ نفر متأسفانه فوت شدند. قبادي دانا، ميزان ابتالء 

به كرونا در مراكز سالمندان را ۲۲درصد 
عنوان ك��رد و افزود: ۲.۶ ده��م درصد از 
اين اف��راد فوت كردند. او اظهار داش��ت: 
اگر آمار مراكز معلوالن هم به اين ليست 
اضافه ش��ود، تعداد افراد تح��ت نظر به 
 ۵۱هزار نفر مي رسد كه در مجموع مراكز
 ۷ هزار مبتال كه در ميان آنها وجود داشته 
و ۶ هزار نفر بهبود يافته و ۷۰۰ نفر تحت 
درمانند. قبادي دانا ادام��ه داد: مجموع افرادي كه در 
 مراكز ش��بانه روزي تحت نظارت سازمان بهزيستي

 نگهداري مي ش��وند و به هم��راه آم��ار فرزندان بي 
سرپرست و بدسرپرس��ت، مجموعًا ۴۵۲ نفر ناشي از 
كرونا فوت كرده اند، كه درصد ابتالي آنها به طور كلي 

۱۴ درصد بوده و درصد فوت ۰.۸ درصد بوده است. 

هنر

محمدرضا الوند، نويس��نده و پژوهش��گر تئاتر در اثر ابتال به كرونا درگذش��ت. 
محمدرضا الوند نويس��نده و پژوهش��گر تئاتر، پس از چند روز مبارزه با ويروس 
كرونا، درگذش��ت. او كه از روز دوشنبه به كما رفت، تاب اين ويروس منحوس را 
نياورده و دارفاني را وداع گفت. محمدرضا الوند متولد ۱۳۴۳ در نهاوند و كارشناس 
ارش��د تئاتر، نويسنده و پژوهش��گر تئاتر بود و در طول سال ها فعاليت اجرايي، 
مسووليت هاي مختلفي در هنرهاي نمايشي برعهده داشته است. مشاور هنري 
تماشاخانه سنگلج، رييس شوراي نظارت و ارزشيابي و مدير اجرايي كانون تئاتر 
دانشجويي از مسووليت هاي او بود. الوند عالوه بر نمايشنامه نويسي در زمينه نقد 
و تحليل نيز با نشريات مختلفي همكاري و فعاليت داشته است. الوند هم اكنون 
مدير هماهنگي امور استان هاي اداره كل هنرهاي نمايشي بود. البته اين نويسنده، 
مدير و پژوهشگر حوزه آثار نمايشي و تئاتر، در مجله شهيد آويني سال ها مشغول 
همكاري بوده و سوابق ارزشمندي در حوزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس داشت. 
الوند امسال در بخش انتخاب برگزيدگان جشنواره هاي تئاتر استان ها در جشنواره 
تئاتر فجر حضور داشت و در بسياري از گفت وگوهاي رسانه اي اش، از رونِق تئاتر 

بعد از يك سال ابراز اميدواري كرده بود.  

محمدرضا الوند، نويسنده تئاتر درگذشت 
هنر

فيلم سينمايي »ايده اصلي« به كارگرداني آزيتا موگويي، به بخش چشم انداز ايران 
هجدهمين جشنواره چناي هند راه پيدا كرد. به گزارش روابط عمومي سينمايي 
حوزه هنري، فيلم سينمايي ايده اصلي به كارگرداني و تهيه  كنندگي آزيتا موگويي 
در هجدهمين جش��نواره جهاني فيلم چناي كه در كشور هند برگزار مي شود، به 
نمايش در مي آيد. ايده اصلي كه محصول سال ۱۳۹۷ است، به همراه ۱۰ فيلم ايراني 
ديگر در بخش »چشم انداز ايران« اين جشنواره نمايش داده مي شود. داستان فيلم: 
ايران و اسپانيا براي راه اندازي يك پروژه بزرگ در جزيره هندورابي در جنوب ايران به 
توافق رسيده اند، شركت ها و افراد بسياري به طمع برنده شدن در اين مناقصه شركت 
كرده اند. مهندس سعيد پارسا كه چندسالي است از همسرش رويا عضدي جدا شده 
و رييس يكي از ش��ركت هاي حاضر در مناقصه است. ديگران نيز با اهداف متفاوت 
سعي در برنده شدن در اين مناقصه سرنوشت ساز را دارند. رسيدن به موفقيت براي 
آدم هاي اين قصه منجر به پيچيدگي هايي در روايت آن مي شود... جشنواره چناي از 
۱۸ تا ۲۵ فوريه ۲۰۲۱ برابر با ۳۰ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۹ در شهر چناي هند برگزار 
مي شود. مريال زارعي، بهرام رادان، پژمان جمشيدي، مهرداد صديقيان، هانيه توسلي 

و... بازيگران اين فيلم سينمايي هستند.

»ايده اصلي« راهي جشنواره چناي هند شد

ش��فاف ترين آمارهاي كرون��ا در ايران، 
وضعيت مبتاليان و فوتي هاي ناش��ي از 
كروناي انگليسي در كشور، كاهش رعايت 
پروتكل ها و شيب تند بيماري در خوزستان، احتمال خيز 
چهارم كرونا و پيش  بيني ۲ سناريو براي بيمارستان ها، 
شروط اجازه سفر در نوروز، بي عدالتي در مصرف واكسن 
كرونا در دنيا، پيش بيني تزريق واكسن براي ۵۴ميليون 
ايراني تا پايان ۱۴۰۰ و زمان دسترسي به واكسن هاي 
ايراني از جمله مباحثي است كه دكتر عليرضا رييسي، 
معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا در گفت وگو با ايسنا، به تشريح آن پرداخت. 
دكتر رييسي با اشاره به اينكه كرونا يك RNA ويروس 
است، گفت: با گذشت يك س��ال از شيوع بيماري در 
كشور قطعا انتظار داريم كه جهش هايي در آن صورت 
گرفته باشد. براي درك بهتر موضوع مي توانيم در مورد 
ويروس آنفلوآنزا صحبت كنيم كه واكسن آن با توجه به 
جهش هاي مداوم آن بايد هرساله تغيير كند تا اثربخشي 

مناسب را داشته باشد. 

  تفاوت گونه انگليسي كرونا با ويروس ووهان
او درباره جه��ش ويروس كرونا در انگلس��تان ادامه داد: 
جهشي كه در انگلس��تان بر ويروس كرونا اتفاق افتاد در 
قسمتي از ويروس بود كه بيماري زايي )چسبندگي بيشتر 
ويروس به سلول هاي بدن( و كشندگي ويروس را افزايش 
داده است . به اين ترتيب اگر يك فرد مبتال به گونه قبلي 
كرونا )ويروس ووهان( مي توانست بيماري خود را در بين 
۱۰ نفر به ۳ نفر انتقال دهد، در صورت ابتال به ويروس جديد 

مي تواند ۸ نفر را بيمار كند.

    شناسايي ويروس جهش يافته در ۷ استان
او افزود: بر اس��اس بررس��ي هاي صورت گرفته تا روز ۵ 
اسفندماه سال جاري ۱۱۲ نفر مبتال به ويروس جهش يافته 
انگليسي كرونا در كشور شناسايي كرديم كه ۸ نفر آنها فوت 
كردند. اين جهش در استان هاي خوزستان، تهران، مشهد، 
البرز، قزوين، فارس به ويژه شهرستان الرستان و هرمزگان 

شناسايي شده است

    فعال وضعيت بد نيست، اما...
معاون بهداشت وزارت بهداشت درخصوص وضعيت فعلي 
بيماري كرونا در كشور تاكيد كرد: چند شاخص مختلف 
براي بررسي وضعت بيماري در نظر مي گيريم، ما كشوري 
پهناور با حدود ۸۵ ميليون نفر جمعيت هستيم، ما زماني 

كه ميزان بستري روزانه بيماران كمتر از ۱۰۰۰ بيمار است 
مي توانيم بگوييم فعال وضعيت بدي نداريم، ولي اگر اين 
شاخص به بيش از ۱۰۰۰ بستري مثبت در روز برسد بر 
اساس تجربه يك سال اخيرمان مي توانيم بگوييم ديگر 

وضعيت بدي در انتظارمان است.

   ويروس جهش يافته 
در اغلب مبتالياِن خوزستان 

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه اكنون 
درگيرترين اس��تان كش��ور از نظر بيماري كرونا استان 
خوزس��تان اس��ت، اظهار كرد: اگر نس��بت به جمعيت 
بخواهيم بررسي كنيم درحال حاضر اولين استان كشور 
از نظر درگيري با كرونا خوزستان است. اما همه شهرهاي 
اين استان هنوز به شدت كل استان درگير نيستند، االن 
بيشترين درگيري و رتبه يك كشور و استان شهر اهواز 
است. دش��ت آزادگان، ش��ادگان، هويزه، دزفول و بندر 
ماهشهر در رتبه هاي بعدي شدت باالي درگيري با بيماري 
در استان خوزستان هستند. البته پيش بيني مي كنيم روند 

بيماري در دزفول كاهشي شود. 

   مرزهاي قانوني با عراق بسته  شد
رييسي درباره كنترل مرزهاي كشور نيز گفت: تنها مشكل 
مرزهاي عراق نيست؛ تاكنون موارد زيادي از ورود بيماران 
را از امارات هم ش��اهد بوده ايم . در مورد مرزها چند نكته 
مهم بس��ته به نوع آنها وجود دارد. مرزهاي هوايي تا حد 
بسيار بااليي قابل كنترل هستند زيرا در خارج از كشور بايد 
با تست PCR منفي سوار هواپيما شوند و به محض ورود 
به كشور هم ملزم به دادن تست PCR هستند. مرزهاي 
آبي هم معموال براي تجارت ها اس��ت كه در مورد آن هم 
بر اساس پروتكل هاي بهداش��تي عمل مي شود، اما مرز 
 زميني بر دو نوع اس��ت؛ مرز زميني قانوني و مرز زميني
 غير قانوني كه در هر دوي آنها مشكل داريم. اكنون مرز 
زميني قانوني با عراق بسته شده است؛ ولي معلوم نيست 
از ساير نقاط افراد وارد يا خارج نشوند كه اين موضوع تنها 

مربوط به مرزهاي غربي زميني نيس��ت و در مرزهاي 
شرقي هم رخ مي دهد. مرز غربي ما فعال از خوزستان تا 
آدربايجان غربي به شكل سراسري بسته شده است كه 

تاثير بسزايي در كنترل بيماري دارد.

   ممنوعيت خروج پالك بومي از خوزستان و 
ورود پالك غيربومي به اين استان

او افزود: بر اساس مطالعات جهاني اعالم مي شود كه ۳ ماه 
طول مي كشد تا يك سوش جهش يافته، جايگزين سوش 
قبلي بيماري شود و حتما اين اتفاق در رقابت با سوش قبلي 
رخ خواهد داد؛ چون سرعت بيماري زايي نوع جهش يافته 
و قدرت آن بيشتر اس��ت اما، اگر بتوانيم اين مدت زمان 
۳ ماهه را ۵ ماه يا بيشتر افزايش دهيم و از سرعت انتشار 
ويروس بكاهيم بحث واكسيناسيون گسترش بيشتري 
خواهد يافت و به عنوان اهرم كمكي عمل مي كند و اكثر 
افراد آسيب پذير تا آن زمان واكسينه مي شوند تا خيالمان 
از باب��ت مرگ و مير راحت باش��د. در اين مورد ما حتي با 

استان خوزستان هم به شكل يك كشور برخورد كرديم. 
يعني افرادي كه مي خواهند از اين استان به ساير نقاط سفر 
هوايي داشته باشند، بايد تست منفي PCR داشته باشند و 
از طرفي پالك بومي استان خوزستان حق خروج از استان 

را نداشته و پالك غيربومي هم نمي تواند وارد آنجا شود.

   شيب تند كرونا در خوزستان 
و بسيج امكانات در بيمارستان ها

رييسي در ادامه تاكيد كرد: در مورد خوزستان شهر اهواز 
روزانه حدود ۱۲۹۰ بيمار كرونا مثبت س��رپايي و حدود 
۱۴۰ بستري روزانه دارد كه خيلي رقم بااليي است، مگر 
ظرفيت بيمارستان چقدر است؟ خب معلوم است تخت ها 
پر مي شود. از سوي ديگر با نگاه به نمودار بيماري در استان 
خوزس��تان مي بينيم ش��يب بيماري تند است و يعني 
ميزان بس��تري روزانه باالست. اگر در نظر بگيريم روزانه 
۱۵۰ نفر در بيمارستان بستري مي شوند و ميانگين مدت 
ترخيص افراد ۱۰ روز است تا زمان ترخيص اولين بيمار از 

بيمارستان ۱۵۰۰ بيمار ديگر ظرف ۱۰ روز بستري شدند 
كه اين نشان دهنده وضعيت بحراني بيمارستان ها در آن 
شرايط خواهد بود البته تمام امكانات براي جلوگيري از بروز 

چنين بحراني بسيج شده است.

   احتمال خيز چهارم كرونا 
و پيش بيني ۲ سناريو براي  بيمارستان ها

وي درباره شرايط امكانات و تجهيزات بيمارستاني براي 
مقابله با موج احتمالي بيم��اري، بيان كرد: ما پيك هاي 
بزرگ��ي از بيماري را تجربه كرديم و در خيز آخر بيماري 
در ماه هاي قبل كه شدت زيادي هم داشت خوشبختانه 
در زمينه تخت و تجهيزات با كمبودي مواجه نشديم اما، 
با توجه به افزايش قدرت سرايت ويروس جهش يافته ما 
نگران هستيم كه به يك باره حجم زيادي وارد بيمارستان ها 
شوند و آن وقت است كه ما دچار مشكل خواهيم شد. در 
اين راستا دو سناريو را پيش روي خود ترسيم مي كنيم؛ در 
سناريو اول فرض كنيد خدايي نكرده ويروس جهش يافته 
همان گونه كه خوزستان را درگير كرد ساير نقاط كشور را 
هم درگير كند، آن وقت است كه ما از نظر تخت و امكانات 
به مشكل خواهيم خورد؛ البته به اندازه خيز قبلي امكان 
اين را داريم كه بيماري را كنترل كنيم كه البته اميدواريم 
اين اتفاق نيفتد. سناريو دوم هم اين است كه مدت زمان 
گس��ترش ويروس جهش يافته در كش��ور را به تعويق 
بيندازيم تا در مبحث واكسيناسيون پيشرفت بيشتري 
حاصل ش��ود و گروه هاي اولوي��ت دار و در معرض خطر 

بيشتري واكسن دريافت كنند. 

    مدام نگوييم سهل انگاري مردم 
بر ساده انگاري مسووالن هم تاكيد كنيم

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، تاكيد كرد: مدام نگوييم 
سهل انگاري مردم بايد بر س��اده انگاري و سهل انگاري 
مسووالن هم تاكيد كنيم كه تاكيد بر آن بسيار مهم است. 
ساده انگاري مسووالن محلي و ملي مي تواند القا كننده 

عدم رعايت پروتكل ها باشد

   همين روند پيش رود، موج چهارم 
در فروردين رخ مي دهد

او افزود: اگر روند سهل انگاري به همين شكل پيش برود 
موج چهارم بيماري در فروردين ماه ۱۴۰۰ رخ خواهد 
داد؛ ولي اگر سهل انگاري نشود و حساسيت زايي درستي 
اتفاق افتد، اميدوار هس��تيم اين موج شكل نگيرد تا با 
تعويق بروز آن واكسيناس��يون تا حد قابل قبولي انجام 
شود. ممكن است ميزان ابتال در كشور با تاخير كاهش 
يابد ولي ميزان مرگ و مير به وضوح كاهش مي يابد كه 

اين موضوع هدف اول ما در واكسيناسيون است.

    ضرورت اعمال محدوديت  در خوزستان
او راه شكس��ت بيماري كرون��ا را در پيك بيماري، ايجاد 
محدوديت ه��اي جدي معرف��ي و تصريح ك��رد: اما اگر 
منطقه اي در پيك بيماري قرار نداش��ته باشد مهم ترين 
كار ديگر اعمال محدوديت نيست، بلكه رعايت پروتكل ها، 
ش��ناخت زودرس بيماران، تست كردن اطرافيان بيمار 
و ايزوله كردن افراد مبتال است. االن در خوزستان چون 
در اوج بيماري هس��تيم نسخه اعمال محدوديت جدي 
بايد اجرا ش��ود؛ زيرا پيش تر رعايت پروتكل ها در برخي 
نقاط تا زير ۱۵ درصد كاهش يافت و عمال رعايتي صورت 

نمي گرفت كه منجر به گسترش بيماري شد.

   كاهش رعايت پروتكل هاي  بهداشتي 
معاون بهداشت وزارت بهداشت درخصوص آمار رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در سطح كشور نيز به ايسنا گفت: 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به حدود ۹۰ درصد رسيده 
بود كه مدتي بعد افت كرد و به حدود ۸۴ درصد رس��يد. 
هفته پيش آمار رعايت پروتكل ها ب��ه حدود ۶۸ درصد 
رس��يد و االن حدود ۷۲ درصد اس��ت . در استاني مانند 
استان خوزستان و برخي شهرهاي شمالي كاهش رعايت 

پروتكل ها به كمتر از ۲۰ درصد هم رسيده است.

   پوشش ماسك در خوزستان زير ۱۰ درصد
زدن ماسك كه يكي از شاخص هاي ماست در برخي شهرها 
از جمله استان خوزستان افت چشمگيري داشت و حتي 
آمار زدن ماسك در آنجا به زير ۱۰ درصد هم رسيد، البته 
اكنون هم به رغم همه مشكالت باز هم وضعيت چندان 
خوبي از نظر استفاده از ماسك در اين استان نداريم؛ هرچند 
كه نسبت به گذشته وضعيت بهتر شده است. اين در حالي 
است كه استفاده از ماسك تا ۹۰ و ۹۵ درصد تاثير بسزايي 

در جلوگيري از گسترش بيماري دارد.

گزارش
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا تشريح كرد

واكسيناسيون ۵۴  ميليون ايراني در ۱۴۰۰
كاهش رعايت پروتكل ها  خطر آفرين است
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