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دليل اصلي نوسانات خودرو 
پولي است

بع��د از اظهارنظرهاي��ي ك��ه 
توسط رييس شوراي رقابت در 
خصوص افزايش ن��رخ خودرو 
مطرح شد، اين ابهام كه وظيفه 
واقعي شوراي رقابت در اتمسفر 
اقتصاد كش��ور چيس��ت؟ در 
محافل اقتص��ادي و تخصصي 
بيش��تر از ه��ر زم��ان ديگري 
مطرح شده است. بدون ترديد كار و وظيفه شوراي رقابت 
قيمت گذاري خودرو نيست، بلكه وظيفه اصلي اين نهاد 
نظارتي، رفع موانع انحصار اس��ت؛ وظيفه اي كه در طول 
14سالي كه از تشكيل شوراي رقابت مي گذرد تا به امروز 
هرگز به آن عمل نشده است. يعني مديراني كه پشت ميز 
رياست شوراي رقابت نشسته اند، تنها كاري كه انجام نداده اند 
رفع موانع پيش روي انحصار در بازار خودرو بوده است. اما 
معني اين اظهارنظر اين نيست كه نوسان قيمتي كه در بازار 
خودرو مشاهده مي شود به آقاي شيوا و شوراي رقابت ارتباط 
داشته باشد. به طور كلي افزايش قيمتي كه در بازار خودرو 
مشاهده مي شود، ناشي از ميزان عرضه، سياست هاي پولي 
و مباحث كالن اقتصادي اس��ت. پرسشي كه در اين ميان 
مطرح است، آن است كه آيا تورم در كشورمان صفر است 
يا تورم هاي باالي 40درصدي را تجربه مي كند؟ اين يك 
پرسش ساده است كه ابعاد پنهان موضوع را نمايان مي كند. 
اگر تورم در اقتصاد ايران صفر است، هر نوع افزايش قيمت 
در بازار خودرو و ساير اقالم بي معني است و بايد به قدرت با 
آن مقابله كرد. اما اگر تورم وجود دارد، تمام منتقدان اصالح 
مبدا توسط كارخانه بايد اعالم كنند در كشوري كه تورم 
باالي 40درصد را تجربه مي كند و بانك مركزي تورم آن را 
حداقل باالي 10درصد ماهيانه اعالم مي كند، از طريق چه 
راهكاري مي توان تبعات برآمده از افزايش قيمت مجموعه 
كاال و خدم��ات را جبران كرد. كمتري��ن اتفاقي كه با يك 
چنين تورمي رخ مي دهد آن اس��ت كه 30الي 40درصد 
هزينه پرسنلي اين شركت ها افزايش پيدا كرده است. بايد 
مشخص شود كه اين هزينه هاي فزاينده را به چه صورت 
بايد تامين كرد. البته شيوه شوراي رقابت نيز الگوي بسيار 
اشتباهي است كه نرخ خودرو را 6 الي 9ماه ثابت نگه مي دارند 
و بعد به طور ناگهاني قيمت خودرو را افزايش مي دهند. اين 
دقيقا از جنس همان اشتباهاتي است كه در زمان دولت هاي 
قبلي نيز تكرار شده است و تبعات مخربي را در اقتصاد كشور 
ايجاد مي كند. در خصوص نرخ بنزين نيز، تصميم سازان 
يك چنين اش��تباهاتي را انجام دادند. مدت ها دست نگه 
داش��تند و قيمت ها را مطابق قانون ب��ه صورت تدريجي 
افزايش ندادند، بعد با ب��روز بحران هاي اقتصادي، به طور 
ناگهاني قيمت بنزين را افزايش دادند و جامعه را با التهابات 
فزاينده اقتصادي و معيشتي روبه رو ساختند. ضمن اينكه 
قيمت خودرو درب كارخانه با بازار آزاد بايد يكي شود، ايده 
درستي است. وقتي قيمت ها يكي نيست، اين بنگاه ها به دو 
صورت در تورم سازي كشور شراكت مي كنند. نخست اينكه 
خودروسازان تسهيالت بانكي مي گيرند، اما اين تسهيالت 
را به بهانه اينكه نرخ گذاري ها دس��توري بوده است، پس 
نمي دهند. از سوي ديگر هم در زمان اعالم زيان ده بودن، 
مالياتي پرداخت نمي كنند. يعني مالياتي كه دولت مي تواند 
از طريق ماليات خودروسازان دريافت كند، وصول نمي شود 
و از اين طريق بر حجم كسري بودجه دولت افزوده مي شود. 
يعني اين فرايند چند نرخي بودن نه تنها كمكي به كاهش 
تورم جامعه نمي كند، بلكه بر حجم تورم در جامعه مي افزايد. 
معتقدم من تنها راه ثبات در بازارها )از جمله بازار خودرو( 
آن است كه در سياس��ت هاي پولي و انضباط مالي كشور 
بايد تجديدنظر صورت بگيرد. وقتي دولت و مجلس، رسما 
بودجه هاي انبساطي مي بندند و رييس كل بانك مركزي 
خيلي راحت اعتراف مي كند، ريالي را در اختيار دولت قرار 
مي دهد كه معادل آن دالري وجود ندارد، يعني دولت براي 
جبران نيازهاي خود اقدام به چاپ اسكناس مي كند. گمان 
نمي كنم شخصي در كشور وجود داشته باشد كه در خصوص 
اثر اين فرايند در تورم و توس��عه پايه پولي شك و ترديدي 
داشته باشد. وقتي يك چنين اتفاقاتي در كشور رخ مي دهد، 
بحث در خصوص تثبيت قيمت اقالمي چون خودرو، مرغ يا 
برنج و... بحث بيهوده اي است. در واقع ما موضوع اصلي را رها 
مي كنيم و سراغ برخي گزاره هاي غيراثرگذار مي رويم. اگر 
قرار است در كشور نوسانات قيمتي در بخش هاي مختلف 
مهار شود، راهكار آن در بانك مركزي است، در سازمان برنامه 
و بودجه است و در تمام نهادها و سازمان هايي كه تصميمات 
كالن پولي، مالي و اقتصادي را اتخاذ مي كنند. ايجاد ثبات در 
اين حوزه به عهده خودروسازان نيست. البته موضوع مهمي 
كه بايد در خصوص بازار خودروي كشور مورد توجه قرار داد 
پايان دادن به نظام چندنرخي و آزادسازي قيمت خودرو 
اس��ت، تا زماني كه انحصار در توزيع به شكل فعلي وجود 
داشته باشد، آرامش به بازار خودرو بازنخواهد گشت. در واقع 
ميزان عرضه خودش يك عامل اصلي در ميزان تورم است. 
اگر اين دو عامل تشريح شده در هم تركيب شوند، مي توان 
اميدوار ماند كه ثبات به بازارهاي كشور از جمله بازار خودرو 
بازگردد. طي 40سال اخير در اقتصاد ايران رشد اقتصادي 
متوسط 1درصدي تجربه شده اس��ت؛ در حالي كه تورم 
متوسط 10درصدي تجربه شده است. با يك چنين اعداد و 
ارقامي طبيعي است كه بازارهاي كشور رنگ آرامش و ثبات 
را به خود نخواهند ديد. بدون حل اين ابرچالش هاي پولي و 
مالي بيشتر اظهارنظرها در خصوص ثبات در بازارها و نظام 
تصميم سازي ها به يك شوخي شبيه است تا واقعيتي جدي 

كه بتوان روي آن حساب باز كرد.

فربد زاوه

»تعادل«واكنشهابهحادثهخرابكاريبهتاسيساتنطنزرابررسيميكند

صالحي:دردلكوهسالنهايپيشرفتهميسازيم

شليك به مذاكرات

شليك به مذاكرات

گزارش روز

»كارشكني دوباره در روند مذاكرات و توافق«؛ اين عباراتي 
است كه بالفاصله پس از انتشار خبر خرابكاري در نطنز از 
سوي مقامات و رسانه هاي بين المللي در خصوص نقش رژيم 
صهيونيستي در اين حادثه روي خروجي خبرگزاري هاي 
بين المللي قرار گرفت؛ رژيمي كه ماهيت آن با حاشيه سازي 
و خرابكاري گره خورده و هربار كه ايران و قدرت هاي جهاني 
در مسير توافق و تفاهمي قرار مي گيرند، با استفاده از يك 
چنين تاكتيك هاي نخ نما شده اي تالش مي كنند، به زعم 
خود خللي در روند كلي مذاكرات ايفا كنند. اين بار هم در 
شرايطي كه ايران و كشورهاي امضا كننده برجام در تالش 
براي پاي��ان دادن به تحريم هاي اقتصادي و احياي برجام 
در وين حضور داشتند و مالقات هاي ديپلماتيك مقامات 
صهيونيستي براي انحراف اين مذاكرات يكي پس از ديگري 
با در بسته و پاس��خ منفي مواجه مي شد، اين رژيم به يك 
حركت انتحاري تالش كرد تا آخرين تير در تركش خود 
را براي انحراف مذاكرات و توافق احتمالي از تركش خارج 
كند. تيري كه هرچند برخي طيف هاي تندرو در ايران را بر 
آن داشت كه از ضرورت »توقف مذاكرات در وين« سخن 
بگويند، اما اكثريت قريب به اتفاق طيف هاي سياس��ي و 

جناح ها در كشورمان با درك شرايط كشور رويكرد معقولي 
در مواجهه با اين خرابكاري از خود نش��ان دادند. مقامات 
امريكايي اما به سرعت اعالم كردند كه هيچ نقشي در اين 
حادثه نداشتند و به صورت تلويحي يك چنين اقداماتي 
را غيرس��ازنده ارزيابي كردند. دقايقي پس از وقوع حادثه 
بهروز كمالوندي سخنگوي س��ازمان انرژي در خصوص 
ابعاد مختلف اين حادثه گفت: بامداد روز يكشنبه حادثه  اي 
در بخشي از شبكه توزيع برق تاسيسات غني سازي نطنز 
)مجتمع غني سازي شهيد احمدي روشن( رخ داده است. 
بر اساس اطالع ما خوشبختانه اين حادثه صدمات انساني 
و آلودگي به دنبال نداشته است. وي درباره علت اين حادثه 
و جزييات بيشتر آن گفت: »علل حادثه در دست بررسي 
است و متعاقبا اطالع رساني مي شود.« خرابكاري در نطنز 
كه علي اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران از 
آن به عنوان »تروريسم هس��ته اي« ياد كرده، نه اولين، و 
نه آخرين حمله اي است كه برنامه هسته اي ايران را هدف 
قرار داده است. تأسيسات هسته اي نطنز براي اولين بار در 
سال ٢٠١٠ در پي فعاليت بدافزاري به نام »استاكس نت« 
هدف گرفته شد كه در پي آن 9۸4 دستگاه سانتريفيوژ از 

كار افتاد و حدود ٣٠ درصد از ميزان غني س��ازي اورانيوم 
ايران كم شد. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اما 
اعالم كرد كه ايران با قدرت پاسخي قاطع و بازدارنده به آن 

حمله خواهد داد.

  خرابكاري در نطنز با ه�دف اثرگذاري بر 
روند مذاكرات است

روايت ظريف از ابعاد پش��ت پرده حادثه نطنز توسط 
نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس تشريح شد. 
شهريار حيدري با اشاره به صحبت هاي ظريف كه براي 
پاسخگويي به نمايندگان راهي مجلس شده بود، گفت: 
وزير امورخارجه كشورمان معتقد بود خرابكاري نطنز 
با هدف اثرگذاري بر روند مذاكرات برجامي وين انجام 
شده اس��ت. اين نماينده در خصوص جزييات جلسه 
ظريف وزير امور خارجه با كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي گفت: در جلسه امروز پيرامون سند 
همكاري راهبردي ايران و چين، برجام گفت وگو شد و 
وزير امور خارجه به سواالت نمايندگان پيرامون حادثه 
ادامه در صفحه 5 نطنز پاسخ داد.  
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 راهكار
 احياي بورس

تعيين محدوده جرايم بورسي 
تضميني براي امنيت بازار سرمايه

 مهاجرت پرستاران
 طبيعي است

مدتي است مسووالن دولتي و 
تصميم سازان جلساتي را براي 
يافتن راه��كار بهبود وضعيت 
بازار برگ��زار مي كنند و به نظر 
مي  رسد ظواهر و مقدمات الزم 
براي اتخاذ تصميمات بر پايه 
خرد جمعي در ح��ال تدوين 
اس��ت. معتق��دم هم اينك در 
شرايط متناظر با شرايط زماني نامه  ۲۵ اقتصاددان هستيم 
كه نگران رش��د قيمت ها بودند. اكنون به زمان نگراني از 
ريزش بيشتر رسيده ايم و احتماال نتيجه  اين جلسات به يك 
مانيفست حمايتي از بورس منجر و نقطه  شروع حمايت 
از بازار خواهد ش��د. از منظر تكنيكالي در پايان آخرين 
ش��اخه  اصالحي پيچيده  بازار هستيم و به نظر مي رسد 
اولين برگشت به سمت يك ميليون و ۵00 واحد را تجربه 
خواهيم كرد )كه توان رشد تا محدوده  يك ميليون و 700 
واحد را ه��م دارد(. ارزش معامالت در بورس در روزهاي 
اخير، ركورد كمترين ارزش معامالت 14 ماهه گذشته را 
شكست و در عين حال نشان داد كه بيماري بازار چيست 
كه با اين همه مصوبه و دستورالعمل هم به حالت عادي 
بازنگشته است. به نظر من تمركز ما بايد بر عواملي باشد 
كه ارزش معامالت 30 هزار ميليارد توماني را به اين روز 
انداخته است.  ادامه در صفحه 6

ضمانت اج��راي كيفري براي 
تنظيم فعاليت هاي اقتصادي 
حذف شدني نيس��ت، اما بايد 
به عنوان آخري��ن حربه مورد 
اس��تفاده ق��رار گي��رد و تنها 
زماني به آن متوس��ل شد كه 
ساير ضمانت اجراها ناكارآمد و 
بي تأثير باشند. در پهنه اقتصاد و 
از جمله بازار بورس ارزش ها و هنجارهاي متعددي وجود 
دارند كه طبيعتا رعايت آنها در ايجاد نظم و امنيت اقتصادي 
نقش آفرين هستند. سياستگذاران جنايي قاعدتا به منظور 
تضمين اجراي هريك از آنها از اهرم هاي متعددي البته 
به صورت پلكاني بهره مي گيرند. آن گاه كه ارزش ها برتر 
و بنيادي باشند، مهم ترين و چه بسا تأثيرگذارترين ابزار، 
مجازات و ساز و كارهاي كيفري هستند كه مي توانند در 
حمايت و تضمين اجراي آن ارزش ها موثر باشند. به همين 
جهت، تصميم گيران سياست جنايي از رهگذر فصل ششم 
قانون بازار اوراق بهادار به جرم انگاري دسته اي از رفتارها در 
بازار سرمايه مبادرت ورزيده اند تا به اين واسطه از ارزش هاي 
بنيادي در اين عرصه حمايت شود. به هر رو، شفاف بودن، 
رقابت منصفانه، وضعيت برابر از ارزش هاي اساسي بازار 
مذكور هستند كه در چارچوب قانون ياد شده مورد حمايت 
ادامه در صفحه 3 قرار گرفته اند. 

ش��يوع كرونا كمبود پرستار را 
بيش از پيش نمايان كرد، چون 
حدود 3۵ هزار نفر از جمعيت 
پرستاري كشور به كرونا مبتال 
ش��ده اند. در اين رون��د افراد دو 
هفت��ه از روند كار خارج ش��ده 
و برخي نيز بع��د از بهبودي به 
مش��كالت قلبي و ريوي دچار 
شده اند. تاكنون تغيير خاصي در وضعيت پرستاران اعمال 
نش��ده اس��ت. حاال كه وارد موج چهارم كرونا شده ايم اين 
وضعيت براي كادر درمان س��خت تر هم شده است. بيش 
از 14 ماه اس��ت كه كادر درمان بدون لحظه اي استراحت 
مشغول به كار هستند، بيش از همه بار نگهداري از بيماران 
بر دوش پرستاران است و در اين بين خيلي از آنها حتي از 
حقوق طبيعي شان هم بهره مند نشده اند. در چنين شرايطي 
اينكه پرستار به فكر مهاجرت يا ترك شغل باشد امري كامال 
طبيعي است. اما به اين فكر كنيم كه اگر اين روند ادامه پيدا 
كند، سيستم درماني ما دچار مشكل خواهد شد. وقتي بيمار 
كرونايي راهي بيمارستان ها مي شود بايد زيرساخت مناسبي 
وجود داشته باشد تا بتواند اين حجم از بيماران را پوشش 
داد. در واقع بر اساس بررسي هاي انجام شده و شاخص هاي 
حداقلي تعاريف بايد به ازاي هر هزار نفر 3نفر كادر درمان 
ادامه در صفحه 8 وجود داشته باشد... 

محمد شريقي مقدمحميد اسديمحسن عباسي

مركزپژوهشهايمجلسكارنامهدولتروحاني
درحوزهمسكنراروايتكرد

گزارشصندوقبينالملليپول
ازتجارت۱۴۰ميليارددالريايران

حجتاهللصيديدرمراسمرونماييازطرحجديدبانكصادراتايرانتشريحكرد

 افت 50 درصدي 
توليد مسكن طي 7 سال

صفحه 5    

همين صفحه     

 حل ارز چند نرخي
كمك به رفع تورم در ايران

راهكارهاي »محيا« براي پشتيباني و مانع زدايي از توليد

جان چقدر مي ارزد؟ پرسش به اين سوال در حيطه هاي 
مختلف متفاوت خواهد بود و البته ناخوش��ايند. هيچ  
كس��ي تمايل ندارد كه براي زندگي و جان خود رقمي 
تعيين كند و عموما ممكن است اين پرسش با پاسخ هاي 
كيفي مواجه شود. بله درست است كه نمي توان بر جان 
انس��ان ها رقمي تعيين كرد و جان هر انساني خوش 
است و بر مقوله پيچيده اي چون زندگي نمي توان يك 
برچسب قيمت كشيد. با وجود تمام مسائل ناخوشايندي 
كه مي تواند در كنار اين بحث طرح شود، اقتصاددان ها 
براي پيش بيني درست وقايع، ناگزير بودند تا براي جان 
انسان نيز رقمي تعيين كنند تا در تحليل هاي كالن براي 
چشم انداز بهتر به ياري تصميم هاي دولت ها بيايد. شيوع 
همه گيري كرونا در جهان يكي از وضعيت هايي است 
كه چنين تحليل هاي اقتصادي را مي طلبد، دولت ها 
بايد بدانند ك��ه به ازاي چه تعداد م��رگ، چه ميزان از 
سرمايه گذاري قبلي را از دست مي دهند. براي فهم بهتر 
ضرورت نرخ گذاري بر جان انسان ها ناگزيريم كه سراغ 
يك مثال ناخوشايند برويم. جواني است كه سال ها با 
كمك دولت تحصيل كرده است، هنوز تحصيالتش به 
پايان نرسيده و جذب بازار كار نشده است، ممكن است در 
گذشته اين جوان بيماري هم داشته و با كمك هزينه هاي 
دولت بيماري خود را درمان كرده است. اين جوان يك 
روز ناغافل در يك تصادف جاده اي يا بر اثر ابتال به ويروس 
كرونا در دهه س��وم زندگي خود جان مي دهد. در اين 
اتفاق، عالوه بر ضايعه دردناك انساني و تمام دشواري ها 
و تراژدي ها كه براي دوستان و خانواده اين جوان باقي 
مي ماند، جامعه و دولت نيز متضرر مي شود. چرا بگوييم 
دولت؟ ش��هروندان از محل درآمدهاي ملي خود براي 
خود هزينه مي كنند تا تحصيل كنند، شاغل شوند و 
وارد چرخه توليد رفاه در جامعه بشوند. حاال در چنين 
ادبياتي كه بر پايه علم اقتصاد شكل گرفته است، مرگ 
يك جوان 30 ساله به معناي از دست رفتن نيروي كاري 
اس��ت كه براي تربيت او هزينه هاي گزافي شده است. 
اما چه هزينه اي؟ اين مقدار چقدر است؟ اين پرسشي 
است كه پاسخ آن را علم اقتصاد با چند شاخص و با چند 
شيوه محاسبه داده است. پرسشي كه در ساحت كيفي 
خود پاسخ مبهمي مي گيرد، به صورت ميانگين در علم 
اقتصاد حدود 10 ميليون دالر مشخص شده است. الزم 
به ذكر است كه اين رقم در كشورهاي مختلف جهان 
و حتي طي ساليان مختلف متفاوت اندازه گيري شده 
است. اما براي ساده  كردن موضوع مي توان گفت كه هر 
جان در جهان به صورت متوسط ۵ ميليون دالر در علم 
اقتصاد ارزش دارد و حاال ك��ه كرونا حدود دو ميليون 
جان را از جهان ربوده، معادل ضرر اقتصادي آن 10 هزار 
ميليارد دالر است. كرونا، صرفا بسته به تعداد جان هايي 
كه گرفته، 10 هزار ميليارد دالر به جهان ضرر اقتصادي 
زده اس��ت. اين رقم براي ايران و با احتساب حدود 64 
هزار مرگ معادل 640 ميليارد دالر ضرر است.  اما چه 
ش��اخصي و با كدام شيوه اين ضرر را حساب مي كند؟ 
گرچه ريشه تخمين ارزش جان به جنگ جهاني دوم 
بازمي گردد، اما شيوه هاي محاسبه آن طي سال ها تغيير 
پيدا كرده است و در حال حاضر اقتصاددان ها براي تعيين 
ارزش جان به شيوه  اندكي متفاوت متوسل مي شوند. آنها 
براي تعيين ارزش جان انسان، مساله را كمي متفاوت 
لحاظ كرده اند و به جاي طرح اين پرسش كه جان يك 
انسان چقدر مي ارزد، اين پرسش را طرح مي كنند كه 
چقدر مي ارزد كه يك انس��ان را از مرگ نجات بدهيم. 

اين شاخص به صورت خالصه با عنوان VSL مشخص 
مي ش��ود كه مخفف »ارزش يك عمر آماري« اس��ت. 
براي مثال در يك منطقه، ج��اده اي وجود دارد با يك 
پيچ خطرناك، به دليل وجود اين پيچ، ساالنه صد نفر 
جان مي بازند، براي اين پيچ چقدر بايد سرمايه گذاري 
شود تا به نجات جان انسان ها بيارزد. شاخص »ارزش 
يك عمر آماري« اينجا خود را نشان مي دهد، زيرا براي 
چنين حساب كتابي اقتصاددان ها بايد بدانند كه در ابتدا 
جان هر انسان چقدر مي ارزد كه در مرحله بعد بتوانند 
ميزان سرمايه را براي هزينه كرد دولت حساب كنند. اين 
شاخص خصوصا در مسائلي مانند هزينه كرد دولت ها 
جهت توس��عه درمان براي برخي بيماري هاي خاص 
كاربرد دارد. نگاهي به كشورهاي مختلف جهان نشان 
مي دهد كه براي مثال نرخ جان در استراليا 4.۲ ميليون 
دالر است، در هند حدود 0.64 ميليون دالر، در نيوزيلند 
4.14 ميليون دالر، در سوئد ۲.4 ميليون دالر و در امريكا 
حدود 9.1 ميليون دالراست. اگر ميانگين ۵ ميليون دالر 
را براي نرخ جان در نظر بگيريم، آن وقت با حدود 64 هزار 
مرگ در ايران، معادل 3۲0 ميليارد دالر از مرگ وميرهاي 
كرونايي براي دولت ضرر اقتصادي بر جاي مانده است.

براي ارزيابي ارزش زندگي يك انس��ان در اين روش از 
دو مدل به صورت عموم اس��تفاده مي شود. نخستين 
مدل VFP نام دارد، مخفف نرخ جلوگيري از مرگ و مير 
است، رقم ثابتي است و در كل جمعيت ضرب مي شود. 
اين شاخص، فارغ از ويژگي هاي سني و سالمت افراد 
جامعه، نش��ان مي دهد كه براي مثال، يك فرد، چقدر 
حاضر است تا هزينه كند كه جاده هاي منطقه مذكور 
ايمن شود كه آن فرد با مرگ غيرمترقبه مواجه نشود. اين 
مدل با چنين شيوه اي حساب و تعيين مي شود و عموما 
رقم بزرگ تري را نس��بت به مدل دوم نشان مي دهد. 
مدل دوم زماني اعمال مي شود كه اطالعات بيشتري، 
مبني بر سن و وضعيت سالمت افراد موجود باشد. مدل 
دوم سال زندگي با كيفيت تنظيم  شده نام دارد كه به 
صورت مخفف QALY خوانده مي شود. اين مدل نشان 
مي دهد كه عموما افراد براي يك سال زندگي باكيفيت 
خود حاضرند چقدر بپردازند. به عبارتي ديگر، رقم اعالم 
شده بر مبناي اين مدل بيانگر ارزش زندگي انسان ها به 
ازاي يك سال زندگي باكيفيت است. از سوي ديگر در اين 
مدل قطعا ارزش جان يك پيرمرد بيمار 90 ساله با يك 
نوجوان سالم 1۸ ساله يكسان نيست، با وجود اين، اين 
مدل با ميزان ثروت شخصي اشخاص كاري ندارد و صرفا 
دو مشخصه سن و ميزان سالمت ضرر دولت ها را تعيين 
مي كند. براي مثال، گاردين در مقاله اي گزارش مي دهد 
كه QALY در انگليس حدود 60 هزار پوند تخمين زده 
مي شود، اين در حالي است كه VFP در انگليس حدود 
۲ ميليون پوند است. گاردين مي نويسد كه در عمل و در 
تصميمات دولت ممكن است كه اين اعداد به مراتب كمتر 
لحاظ ش��وند و محدوديت هاي بودجه و عدم اطمينان 
در مورد مزاياي اثبات نش��ده در اين كاهش رقم موثر 
هستند. براي مثال در موسسه بهداشت و مراقبت هاي 
درماني انگلس��تان، رقم QALY 30 هزار پوند تعيين 
ش��ده اس��ت. اما اين رقم به چه كار مي آيد؟ براي مثال 
دارويي وجود دارد با قيم��ت 10 هزار پوند اما مي تواند 
يك سال به سالمتي زندگي يك بيمار اضافه كند چون 
اين رقم از مقدار 30 هزار پوند كمتر است، بنابراين ارزش 
س��رمايه گذاري اقتصادي خواهد داشت. عالوه بر اين 
ادامه در صفحه 3 گاردين گزارش مي دهد كه... 

 مرگ هاي ناشي از كوويد 19 
چه هزينه اي به اقتصاد ايران  وارد مي كند؟

نر خ جاِن از دست رفته با كرونا در جهان

10.000.000.000.000 دالر

 محس�ن شمش�يري | مدير بخ��ش خاورميانه و 
آسياي مركزي صندوق بين المللي پول گفت: براي 
پرداختن به مس��اله تورم، موضوع رژي��م چند ارزي 
موجود در ايران بايد حل ش��ود و اين امر به طوركلي 
ثبات اقتصاد كالن را بهبود خواه��د داد. جهاد آزور، 
به رويترز گفت: ما انتظار داريم اقتصاد ايران در سال 
جديد و آينده ميالدي رشد مثبت را ثبت كند.براي 
اينكه اقتصاد ايران روند رو به پيشرفت داشته باشد، 
آغاز مقابله با برخي از نقاط ضعف موجود در اقتصاد اين 
كشور حائز اهميت است. براي پرداختن به مساله تورم، 
مهم است موضوع رژيم چند ارزي موجود در ايران حل 
ش��ود و اين امر نه تنها به رفع تورم كمك خواهد كرد 

بلكه به طوركلي ثبات اقتص��اد كالن را بهبود خواهد 
داد.بهبود ش��مول )فراگيري( مال��ي، اصالح بخش 
مالي و ش��ركت هاي دولتي و همچنين، ايجاد فضاي 
بيشتر براي بخش خصوصي كه به ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي كمك خواهد كرد، بايد در اولويت قرار گيرد. 
اين نهاد بين المللي در گزارش پاييز سال گذشته خود 
پيش بيني كرده بود اقتصاد ايران در سال ۲0۲0، پنج 
درصد كوچك تر شود )يعني به منفي۵ درصد برسد( 
اما در جديدترين گزارش خود كه هفته پيش منتشر 
شد، اعالم كرد اقتصاد ايران رشد 1.۵ درصدي در سال 
۲0۲0 داشته و در سال ۲0۲1 نيز رشد ۲.۵ درصد را 
صفحه 2 را بخوانيد ثبت خواهد كرد.  
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 باقيمانده سود سهام عدالت 
تا پايان رمضان واريز مي شود

مدي��ر سيس��تم هاي تس��ويه و پرداخ��ت ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي گفت: مرحله دوم واريز س��ود 
سهام عدالت سال ۹۸ تا پايان ماه رمضان واريز مي شود.
حسين قش��مي درباره واريز سود س��هام عدالت سال 
۹۸ به حساب مشموالن افزود: به محض واريز سود 36 
شركت سرمايه پذير, 50 درصد باقيمانده سود مصوب 
تا پايان ماه رمضان به حساب سهامداران واريز مي شود. 
از 4۹ ميليون سهامدار عدالت، در مرحله نخست، سود 
سهام عدالت سال ۹۸ به حساب حدود 43 ميليون نفر 
واريز شد. قشمي با اشاره به اينكه افرادي كه سود مرحله 
نخس��ت را دريافت نكرده اند سريعا مشكل را برطرف 
كنند ادامه داد: به دليل نقص اطالعات از جمله شماره 
شبا و شماره همراه و ... سود به برخي از سهامداران واريز 
نشد.برخي از سهامداران هم مشكالتي در حساب بانكي 
خود دارند و همين مساله باعث شد تا سود نزد بانك باقي 
بماند تا سهامدار براي رفع آن اقدام كند.سهامداراني كه 
مرحله نخست سود سهام عدالت سال ۹۸ براي آنها واريز 
نشده است هر چه سريع تر براي رفع مشكل اقدام كنند 
تا در مرحله دوم واريز سود با مشكل مواجه نشوند. مدير 
سيستم هاي تسويه و پرداخت شركت سپرده گذاري 
مركزي گفت: افرادي كه در مرحله نخست سود دريافت 
نكرده اند مي توانند در سايت سجام ثبت نام كنند ضمن 
 ،sahamedalat.ir اينكه از طريق سامانه سهام عدالت
شماره شباي صحيح حساب بانكي خود را تصحيح كنند.

همچنين سهامداران مي توانند با شماره 156۹ تماس 
بگيرند و دليل عدم واريز سود سهام عدالت را جويا شوند 
و اقدام به تصحيح اطالع��ات كنند.لينك هاي رايگان 
ثبت نام و احراز هويت در س��امانه سجام بر روي سايت 
س��پرده گذاري مركزي موجود است. قشمي افزود: در 
مرحله نخست واريز سهام عدالت, 4 پرتفوي پر تكرار 
يك ميليون تومان��ي، 532 هزار تومان��ي، 4۹2 هزار 
توماني و 452 هزار توماني داشتيم كه مبلغ واريز سود به 
آنها متفاوت بود به طوريكه به سهام عدالت يك ميليون 
توماني، حدود 1۸0 هزار تومان، سهام عدالت 532 هزار 
توماني, ۹۸ هزار تومان، سهام عدالت 4۹2 هزار توماني, 
۹1 هزار تومان و سهام عدالت 452 هزار توماني, ۸4 هزار 
تومان واريز ش��د.در مجموع در مرحله نخست، حدود 
4هزار ميليارد تومان سود سهام عدالت سال ۹۸ واريز شد 
و به محض دريافت سود از شركت ها، مرحله دوم نيز واريز 
مي شود.در پرتفوي سهام عدالت, 36 شركت وجود دارد 
و حدود 2۹ شركت در سال ۹۸ سود ده بودند و به محض 
واريز سود به حساب شركت سپرده گذاري مركزي، سود 

به حساب سهامداران واريز مي شود.

فقط۶ روز براي كانديدا شدن 
فرصت داريد!

مجامع الكترونيكي شركت هاي سرمايه گذاري سهام 
عدالت درحالي اواخر ارديبهشت ماه برگزار مي شود كه 
افراد متقاضي كانديدا شدن براي اعضاي هيات مديره اين 
شركت ها هستند، تنها تا 2۸ فروردين ماه فرصت دارند 
مدارك خود را در سامانه ستان بارگزاري كنند. به گزارش 
ايسنا، پس از آزادسازي سهام عدالت در ارديبهشت ماه 
سال گذشته، مش��موالن اين سهام بين انتخاب روش 
مستقيم و روش غيرمستقيم براي مديريت سهام خود 
حق انتخاب داشتند و از ميان4۹ ميليون نفر سهام دارد، 
30 ميليون نفر روش مستقيم را انتخاب كرده و سهام دار 

شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت شدند.
شركت هايي كه اكنون ارزش دارايي آنها كه درواقع همان 
سرمايه مشموالن است، بين سه تا بيش از 30هزار ميليارد 
تومان بوده و افزايش يا كاه��ش اين دارايي به عملكرد 
اعضاي هيات مديره آنها وابسته است. اعضايي كه قرار 
است اواخر ارديبهشت و اوايل خردادماه توسط مشموالن 
انتخاب شوند. الزم است اشخاص حقيقي جهت ثبت نام 
در سامانه ستان به آدرس setan.seo.ir مراجعه كنند 
و سپس از طريق كليد ثبت نام اشخاص حقيقي مطابق 

تصوير زير اقدام كنند.

جايگاه شركت هاي موفق بومي 
كشور در پساتحريم تقويت مي شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر حمايت 
از ش��ركت هاي داخلي در رف��ع نيازهاي مردم گفت: 
جايگاه شركت هاي موفق بومي در پسابرجام نه تنها 
تضيف نمي شود بلكه فعاليت  توليدي در آنها تقويت 
خواهد شد و فرصت اينكه شركت هاي خارجي بتوانند 
صفر تا صد محصوالت خود را به ايران عرضه كنند از 
بين رفته است. علي آقامحمدي روز دوشنبه در حاشيه 
بازديد از شهرك صنعتي محمودآباد در قم، با اشاره به 
خروج ش��ركت هاي بزرگ صنعتي در شرايط تحريم 
از اي��ران، بيان كرد: امكان عقب راندن ش��ركت هاي 
بومي كه در دوران تحريم به ش��كوفايي رس��يدند در 
پساتحريم وجود ندارد و شركت هاي خارجي مي توانند 
نوآوري هاي جديد خود را به اين واحدها معرفي كنند.

عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام با اش��اره به 
ضرورت ممنوعيت ورود كاالهاي قاچاق يادآور شد: 
با اتصال زنجيره به يكديگر مبارزه با واردات كاالهاي 
مش��ابه داخلي در عرصه لوازم خانگي به خود چنين 
شركت هايي واگذا خواهد ش��د.در قالب طرح اتصال 
زنجيره توليدات صنعتي به يكديگر با سخت گيري هاي 
پيش بيني شده در رعايت استانداردهاي الزم، همه 
واحدهاي صنعتي توليدكننده محصول مشترك بايد 
استانداردهاي الزم را با همكاري همديگر انجام داده و 
تيراژ توليدات خود را به ميزان تقاضاي مردم افزايش 
دهند.بعد از شرايط تحريم شاهد تحول در توليدات 
داخلي بوديم و برخي از اين محصوالت توانسته اند جاي 
خالي صنايع خارجي را پر كنند و يكي از اين واحدهاي 
موفق مجموعه صنعتي پاكشوما در قم است.ويژگي 
مهم واحد صنعتي پاكش��وما رعايت استانداردهاي 
مورد نياز توليد، راه اندازي آزمايش��گاه هاي ارزيابي و 
سخت گيري در فرآيند توليد براي جلب نظر مشتريان 

در بازار مصرف است.

شرط بازگشت ايران به تعهدات 
برجامي

نائب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي معتقد است كه به ازاي محدوديت غني سازي 
بايد4 اقدام اساسي در راستاي رفع تحريم انجام شود. 
احس��ان خاندوزي نائب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي نوشت: اگر طرفهاي برجامي 
در مذاكرات تقاضاهاي معين مانند 3,67 درصد براي 
سقف غني سازي داشته باش��ند در مقابل ما هم بايد 

شرايط معين داشته باشيم؛ 
1- تضمين صادرات 2,3 ميليون بش��كه نفت در روز 
2- آزادس��ازي 15 ميليارد دالر دارايي هاي خارجي 
مسدودشده ايران 3- معامله تا 4 ميليارد دالر ماهانه 
در سوييفت 4- دو تا سه ماه براي راستي آزمايي محقق 

شدن رفع تحريم.

 دست خانواده هاي ايراني
 از گوشت كوتاه شده است

اقتصاددان اصالح طلب گفت: تداوم گراني گوشت قرمز 
و همچنين افزايش چند ماه گذشته قيمت مرغ، توان 
خريد اين اقالم ضروري را از بسياري از خانوارها گرفته 
و دست خانوار هاي ايراني از اين كاالهاي اساسي كوتاه 
شده است. حس��ين راغفر، اقتصاددان اصالح طلب و 
پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي، با ذكر اين مطلب 
مي افزايد: بر اس��اس گزارش ها 30 درصد خانوارهاي 
ايران��ي در حال حاضر توان خريد گوش��ت را ندارند. او 
علت افزايش نابرابري ها و فقر را اجراي سياس��ت هاي 
تعديل اقتصادي از دهه هفتاد تاكنون عنوان مي كند و 
مي گويد: از دهه هفتاد تاكنون، تهيه اقالم ضروري مردم 
با چالش همراه شده و شاخص هاي سالمت به خصوص 
درمناطق محروم و مرزي سقوط كرده اند كه كوتاهي قد 
دانش آموزان يكي از نتايج آن بوده است. اين پژوهشگر 
حوزه فقر و عدالت اقتصادي با بيان اينكه از سال 73 بالغ 
بر ۸5 مورد اعتراض درباره قيمت نان داشتيم مي گويد: 
سازو كار منسجمي براي ش��نيده شدن صداي مردم 
نيازمند و راهكارهايي براي كمك فوري به معيشت آنها 
نياز است. اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت نابسامان 
بازار كاالهاي اساس��ي مي گويد: خانواده اي كه درآمد 
ندارد مجبور مي شود در صف طوالني گوشت يخ زده و 
مرغ دولتي بايستد و اگر هم در اين صف ها به كرونا مبتال 
شوند كه مشكالتشان چند برابر مي شود.در حال حاضر 
در وضعيت نگران كننده اي هستيم كه هيچ وقت قشر 
متوسط و ضعيف جامعه در چنين شرايطي نبوده است.

او با بيان اينكه معيش��ت اولويت مردم است مي گويد: 
اساس زندگي بسياري از اقشار جامعه در شرف از دست 
رفتن است.به دليل سياست هاي غلط اقتصادي عده اي 
فربه شده و خوي انس��اني خود را از دست داده اند و به 
ماشين هاي بزرگ اتالف منابع و مصرف تبديل شده اند.

فش��ار زيادي روي خانوارهاي نيازمند و اقشار ضعيف 
جامعه است. تداوم اين شرايط امكان ندارد مگر اينكه 

اقدام سريعي در اين زمينه صورت گيرد.

مناطق آزاد مشمول پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده شدند

معاون س��ازمان امور مالياتي كشور گفت: با تصويب 
مجلس شوراي اسالمي، مناطق آزاد تجاري- صنعتي 

مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شدند.
محمود عليزاده اظهارداشت: به موجب بند )ت( تبصره 
)6( قانون بودجه س��ال 1400 كل كشور از امسال، 
مناطق آزاد تجاري-صنعتي مشابه سرزمين اصلي 
مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود.
وي افزود: براين اساس ضرورت دارد فعاالن اقتصادي 
مناطق يادشده كه از هر يك از شرايط فراخوان هاي 
هش��ت گانه موضوع ماده 1۸ قانون ماليات بر ارزش 
افزوده برخوردارند، نسبت به ثبت نام در نظام ماليات 
بر ارزش افزوده و اجراي س��اير مقررات موضوع اين 
قانون از جمله صدور صورتحساب، دريافت ماليات و 
عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارايه اظهارنامه و... 
اقدام كنند. معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور 
مالياتي كشور تاكيد كرد: فعاالن اقتصادي در صورت 
انجام تكاليف قانوني ياد شده مي توانند از تسهيالت 
پيش بيني شده در قانون بهره مند شوند. نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي در نشست علني نوبت دوم 
روزسه ش��نبه )5 اس��فند 13۹۹( در جريان بررسي 
بخش درآمدي بودجه 1400، با بند الحاقي۸ تبصره 
6 موافقت كردند.بر اس��اس اين بند در س��ال 1400 
مناطق آزاد تجاري، صنعتي مش��ابه سرزمين اصلي 
مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود. 

حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد 
كار معين و پيماني همسان مي شود

ريي��س س��ازمان اداري اس��تخدامي بخش��نامه 
همسان س��ازي حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد 
كارمعين و پيماني را به دستگاه هاي اجرايي ابالغ 
كرد.  معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري 
و استخدامي كشور در اجراي تبصره )3( ماده )2۹( 
قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترميم حقوق و 
مزاياي كارمندان قرارداد كار معين )مشخص(، نحوه 
تعيين حقوق و مزاياي آن��ان را ابالغ كرد. تبصره3 
ماده 2۹ برنامه ششم توسعه مربوط به سامانه ثبت 
حقوق و مزاياست كه دستگاه هاي اجرايي موظفند 
همه پرداخت ها به مقام ها، روسا و مديران را در اين 
سامانه ثبت كنند.  براس��اس اين بخش نامه كه به 
همه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )2۹( قانون 
برنامه ششم توس��عه و همچنين نيروهاي مسلح، 
وزارت اطالعات و س��ازمان انرژي اتمي ايران ابالغ 
شده است، برخورداري كارمندان قرارداد كارمعين 
)مشخص( از مرخصي استحقاقي، استعالجي، بدون 
حقوق، اعمال مدرك تحصيلي و ساير مزاياي مترتبه 
بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص كارمندان 

پيماني است. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
مدير بخ��ش خاورميانه و آس��ياي مرك��زي صندوق 
بين الملل��ي پول گفت: براي پرداختن به مس��اله تورم، 
موضوع رژيم چند ارزي موجود در ايران بايد حل شود و 
اين امر به طوركلي ثبات اقتصاد كالن را بهبود خواهد داد.

جهاد آزور، به رويترز گفت: ما انتظار داريم اقتصاد ايران در 
سال جديد و آينده ميالدي رشد مثبت را ثبت كند.براي 
اينكه اقتصاد ايران روند رو به پيشرفت داشته باشد، آغاز 
مقابله با برخي از نقاط ضعف موجود در اقتصاد اين كشور 
حائز اهميت است. براي پرداختن به مساله تورم، مهم است 
موضوع رژيم چند ارزي موجود در ايران حل شود و اين 
امر نه تنها به رفع تورم كمك خواهد كرد بلكه به طوركلي 
ثبات اقتص��اد كالن را بهبود خواهد داد.بهبود ش��مول 
)فراگيري( مالي، اصالح بخش مالي و شركت هاي دولتي و 
همچنين، ايجاد فضاي بيشتر براي بخش خصوصي كه به 
ايجاد فرصت هاي شغلي كمك خواهد كرد، بايد در اولويت 
قرار گيرد. اي��ن نهاد بين المللي در گزارش پاييز س��ال 
گذش��ته خود پيش بيني كرده بود اقتصاد ايران در سال 
2020، پنج درصد كوچك تر شود )يعني به منفي5 درصد 
برس��د( اما در جديدترين گ��زارش خود كه هفته پيش 
منتشر شد، اعالم كرد اقتصاد ايران رشد 1.5 درصدي در 
سال 2020 داشته و در سال 2021 نيز رشد 2.5 درصد 
را ثبت خواهد كرد. اين صندوق در اكتبر س��ال گذشته 
پيش بيني ك��رده بود اقتصاد اي��ران 5 درصد در 2020 
كوچك شود ولي بعد در گزارش دورنماي اقتصاد جهان 
كه هفته گذشته منتشر شد، اين رقم را به 1,5 درصد رشد 
در 2020 و 2,5 درصد رشد در 2021 تغيير داد. صندوق 
بين المللي پول انتظار دارد تورم در ايران در سال جاري 
ميالدي برابر با 3۹ درصد باش��د كه باالتر از 36,5 درصد 
س��ال گذشته اس��ت.آزور تأكيد كرد ايران بايد با برخي 
ضعف هاي اقتصاد خود مقابله كند. صندوق بين المللي 
پول تخمين مي زند نرخ بيكاري در ايران در سال جاري 
تا 11,2 درصد افزايشيابد. اين رقم در 2020 برابر با 10,۸ 
درصد بود و پيش بيني مي شود در سال آينده ميالدي به 
11,7 درصد برسد. هفته گذشته، صندوق بين المللي پول 
در جديدترين گزارش چشم انداز اقتصادي جهان، از رشد 
يك درصدي رشد اقتصادي ايران در سال 2021 نسبت 
به سال قبل خبر داد و اعالم كرد كه اين رقم در سال جاري 

ميالدي به 2.5 درصد خواهد رسيد.

   افزايش نرخ تورم و بيكاري
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم ايران در 2021 برابر با 3۹ 
درصد و نرخ بيكاري11.02 درصد برآورده ش��ده است. 
اين ارقام براي س��ال 2020 نيز ب��ه ترتيب36.5 درصد و 
10.۸ عنوان شده است. در اس��فند ماه سال ۹۸، رييس 
كل بانك مركزي اعالم كرد: طي نامه اي به رييس صندوق 
بين المللي پول خواستار تس��هيالت5 ميليارد دالري از 
طرح 50 ميليارد دالري تس��هيالت س��ريع آن صندوق 
براي پيشگيري و درمان و مقابله با آثار اقتصادي ويروس 
كرونا شده است. پس آن در فروردين۹۹، يك سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا در گفت وگو با المانيتور گفت دولت 
اين كشور با اعطاي وام از سوي صندوق بين المللي پول به 
ايران مخالف است. از آن زمان تاكنون كه بيش از يك سال 
مي گذرد، اين نهاد بين المللي در حال بررسي اعطاي وام 
به ايران است. صندوق بين المللي پول با بررسي وضعيت 
13 ش��اخص كالن اقتصاد ايران در سالي كه گذشت از 
رشد 54 ميليارد دالري حجم اقتصاد ايران در اين سال، 
تخليه اثر تحريم ها بر بخش نفتي و تجارت 140 ميليارد 
دالري ايران با كش��ورهاي جهان در اين س��ال خبر داد.  
صندوق بين المللي پول در گزارشي موسوم به »چشم انداز 
اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي مركزي« به بررسي 
وضعيت اقتصادي 31 كشور منطقه از جمله ايران در سال 
2020 پرداخته اس��ت. افزايش 54ميليارددالري حجم 
اقتصاد ايران با وجود تحريم ها: بر اساس برآوردهاي اين 
نهاد بين المللي، اقتصاد ايران پس از تجربه رش��د منفي 
6,۸درصدي در س��ال 201۹ با وجود تحريم هاي امريكا 
رش��د مثبت 1,5درصدي را در س��ال 2020 شاهد بوده 
اس��ت. با وجود تحريم هاي امريكا، ارزش توليد ناخالص 
داخلي ايران از رقم برآوردي 5۸1 ميليارد دالري در سال 
201۹ با افزايش 54 ميليارد دالري به 635 ميليارد دالر 

در سال 2020 رسيده است.

   تخليه كامل اثر تحريم هاي نفتي 
و رشد اقتصاد نفتي ايران

بخ��ش غيرنفتي اي��ران در س��ال 2020 رش��د مثبت 
1,3درصدي را داشته اس��ت. اين بخش در سال 201۹ 
نيز 0,۹ درصد رش��د كرده بود.بخش نفتي ايران پس از 
رش��د منفي قابل توجه 3۸,۹درصدي در سال 201۹ با 
رشد مثبت 3,1 درصد در سال 2020 مواجه شده است 
كه اين امر نشان مي دهد اثر تحريم هاي نفتي امريكا عليه 
ايران در سال 201۹ به طور كامل تخليه شده است. اين 
نهاد بين المللي توليد نفت ايران در سال 201۹ را 2,1۹ 
ميليون بش��كه در روز اعالم كرده و از افزايش اين رقم به 
2,23 ميليون بش��كه در روز در س��ال 2020 خبر داده 
است. صادرات نفت ايران كه در سال 201۹ بالغ بر 4۹0 
هزار بشكه در روز بوده در سال 2020 به 640 هزار بشكه 
در روز افزايش يافته است.توليد گاز ايران در سال 2020 
نيز افزايش يافته و به معادل 3,۹۸ ميليون بشكه در روز 
نفت رسيده است. اين رقم براي سال 201۹ معادل 3,۹7 
ميليون بشكه در روز نفت اعالم شده بود.اما صادرات گاز 
ايران در سال هاي 201۹ و 2020 در رقم معادل 240 هزار 

بشكه در روز نفت ثابت باقي مانده است.

   نرخ تورم ايران به 3۶.5 درصد رسيد
بر اس��اس اين گ��زارش اقتص��اد ايران در س��ال 2020 
تورم 36,5درصدي داش��ته كه اين رقم نس��بت به تورم 

34,6درصدي س��ال 201۹ افزايش محسوسي داشته 
اس��ت. تجارت 140ميلي��ارددالري ايران در س��الي كه 
گذش��ت.صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود 
ص��ادرات ايران در س��ال 2020 را 67,۸ ميلي��ارد دالر و 
واردات در اين سال را 72,6 ميليارد دالر برآورد كرده است. 
صادرات ايران در سال 201۹ بالغ بر 70,3 ميليارد دالر و 
واردات ايران در اين سال 67,2 ميليارد دالر اعالم شده بود. 
ذخاير ارزي 121ميليارددالري ايران كجا رفت؟اين نهاد 
بين المللي كه كل ذخاير ارز و طالي ايران را در پايان سال 
201۸ بالغ بر 121,6 ميليارد دالر اعالم كرده بود معتقد 
است ذخاير ارزي ايران در پايان سال 201۹ افت قابل توجه 
داش��ته و به 12,4 ميليارد دالر رسيده و اين رقم در پايان 
سال 2020 نيز بالغ بر 4 ميليارددالر شده است. پيش بيني 
شده اس��ت روند نزولي ذخاير ارزي ايران در سال 2021 
متوقف شود و در پايان اين سال حجم ذخاير ارز و طالي 
ايران به 12,2 ميليارد دالر و در سال 2022 به 21 ميليارد 
دالر برسد. رشد 34,5درصدي نقدينگي در ايران: صندوق 
بين المللي پول نرخ رشد نقدينگي ايران در سال 2020 را 
34,5 درصد برآورد كرده اس��ت. رشد نقدينگي ايران در 
سال 201۹ نيز 30,۹ درصد بوده است. تراز حساب هاي 
جاري ايران منفي 4,5ميليارد دالر شد: اين نهاد بين المللي 
تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2020 را منفي 4,5 
ميليارد دالر برآورد كرده اس��ت. اين نخس��تين بار طي 
سال هاي اخير است كه تراز حساب هاي جاري ايران منفي 
مي شود. در سال پيش از آن تراز حساب هاي جاري ايران 

مثبت 3,۸ ميليارد دالر گزارش شده بود.

   رشد اقتصادي۲.5 درصدي ايران
صن��دوق بين المللي پول در جديدتري��ن گزارش خود، 
اعالم كرد رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميالدي با 
يك درصد رشد به 2.5 درصد مي رسد. اين نهاد بين المللي 
براي اقتصاد جهان نيز سالي كم نظير را پيش بيني كرده 
كه جهان باالترين نرخ رش��د اقتصادي ايران س��ه دهه 
اخير را در 2021 تجربه خواهد كرد. جديدترين گزارش 
چشم انداز اقتصادي جهان صندوق بين المللي پول، رشد 
اقتصادي ايران در سال 2021يعني سال پيش رو را 2.5 
درصد پيش بيني كرده است. اين نهاد بين المللي نرخ رشد 
اقتصادي در س��ال 2020 را نيز1.5 درصد برآورد كرده 
است. نرخ رشد اقتصادي در سال هاي شيوع كرونا مثبت 
شد.اين درحالي است كه IMF در گزارش خود كه  پاييز۹۹ 
منتشر شد، رشد اقتصادي ايران در سال 2020 را منفي5 
درصد اعالم كرده بود و نويد رشد اقتصادي3.2 درصدي 
در سال 2021 را داده بود كه به اين ترتيب برآورد خود از 
رشد اقتصادي2020 را افزايش داده و پيش بيني2021 را 
كاهش داده است. بر اساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي 
ايران در سال 201۹ برابر با منفي6.۸ و در سال 201۸ برابر 

با منفي6 عنوان شده است.

   افزايش نرخ تورم و بيكاري
همچنين، نرخ تورم ايران در سال 2021 برابر با 3۹ درصد 
پيش بيني شده است. رقم تورم ايران در سال 2020 نيز 

36.5 درصد اعالم شده است.
اين نهاد بين المللي، نرخ بيكاري كشور در سال 2020 را 
11.2 درصد پيش بيني و در سال 2020 را 10.۸ درصد 
برآورد كرده اس��ت. به اين ترتيب نرخ بيكاري ايران در 
سال پيش روي ميالدي افزايش مي يابد. همچنين تراز 
حساب جاري ايران از منفي0.7 درصد در سال 2020 به 

1.2 درصد در سال2021 رشد خواهد داشت.

   رشد۱.5 درصدي اقتصاد ايران 
وتورم 3۶.5 درصدي

صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از رش��د اقتصاد 
جهان در س��ال 2021 را به 6 درصد افزايش داد و رش��د 
اقتصادي ايران در سال 2020 را 1.5 درصد و نرخ تورم در 
اين سال را 36.5 درصد اعالم كرد. صندوق بين المللي پول 
اعالم كرد انتظار دارد اقتصاد جهان 6 درصد در 2021 رشد 
كند. آخرين پيش بيني اين صندوق از رشد اقتصاد جهان 
در ماه ژانويه برابر با 5,5 درصد بود. گسترش واكسيناسيون 
كرونا باع��ث افزايش رقم پيش بيني صندوق بين المللي 
پول شده است. گيتا گوپينات، اقتصاددان ارشد صندوق 
بين المللي پول در گزارش اين صندوق از دورنماي اقتصاد 
جهان گفت: »با وج��ود بي ثباتي باال در مورد همه گيري 
ويروس كرونا، به نظر مي رسد راهي براي بيرون رفتن از 
اين بحران اقتصادي و سالمتي باز شده است«. پيش بيني 
مي شود رشد توليد ناخالص داخلي جهان براي 2022 برابر 
با 4,4 درصد باشد در حالي كه قباًل 4,2 درصد اعالم شده 
بود. رشد توليد ناخالص جهان در 2020 معادل منفي 3,3 
درصد بود. البته گوپينات هشدار داد روند بهبود اقتصاد 
جهان در تمام نقاط دنيايكس��ان نخواه��د بود. صندوق 
بين المللي پول 5,1 درصد توليد ناخالص داخلي را براي 
اقتصادهاي پيشرفته در سال جاري ميالدي پيش بيني 
مي كند. انتظار مي رود رشد توليد ناخالص داخلي امريكا 
در سال جاري از سطح قبل از بحران كرونا فراتر رود ولي در 
ساير اقتصادهاي پيشرفته در 2022 به سطح قبل از بحران 
كرونا برسد. در بين اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه، 
چين در 2020 توانست توليد ناخالص داخلي خود را به 
سطح قبل از بحران كرونا برساند ولي انتظار مي رود بيشتر 
اين اقتصاد ها تا 2023 به س��طح قبل از كرونا بازگردند. 
پيش بيني اين صندوق از رشد اقتصادهاي در حال توسعه 
در سال جاري ميالدي 6,7 درصد است در حالي كه انتظار 
مي رود رشد اقتصاد هند برابر با 12,5 درصد باشد. صندوق 
بين المللي پول اعالم كرد: »به خاطر سياست بي سابقه اي 
كه در مقابل بحران كرونا در پيش گرفته ش��د، اين ركود 
تاثيرات كمتري نسبت به بحران مالي جهاني در 200۸ 
خواهد داش��ت. ولي اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در 
حال توس��عه كم درآمد ضربه س��خت تري خورده اند و با 
خسارت هاي قابل توجهي در ميان مدت مواجه هستند.«

   رشد ۱.5 درصدي
اين نهاد بين المللي رشد اقتصادي ايران در سال 2021 
را نيز 2,5 درصد پيش بيني و ميزان رشد اقتصاد ايران در 
سال 2020 را 1,5 درصد برآورد كرده است. همچنين، 
نرخ تورم ايران در س��ال 2020 بالغ بر 36,5 درصد بوده 
كه انتظار مي رود اين رقم در س��ال 2021 به 3۹ درصد 
افزايش يابد. بر اساس آمار برآوردي صندوق بين المللي 
پول نرخ بيكاري ايران در س��ال 2020 نيز 11,2 درصد 
بوده و پيش بيني مي شود در س��ال جاري نرخ بيكاري 
ايران به 10,۸ درصد كاهش يابد. تراز حساب هاي جاري 
ايران در س��ال گذشته ميالدي منفي 0,7 درصد بوده و 
اين رقم در سال 2021 به مثبت 1,2 درصد خواهد رسيد.

     باالترين رشد اقتصادي جهان در 3 دهه اخير
صندوق بين المللي پول روز سه شنبه پيش بيني كرد كه 
جهان در سال جاري ميالدي به دنبال كارزار واكسيناسيون 
در برابر بيماري همه گير »كوويد-1۹« و اجراي طرح هاي 
محرك اقتصادي در كش��ورهاي مختلف بيشترين رشد 
اقتصادي طي سه دهه اخير را تجربه خواهد كرد. اين نهاد 

در گزارش خود پيش بيني اش از ميزان رش��د اقتصادي 
جهان در سال 2020 را كه در ماه ژانويه5.5 درصد بود به 
6 درصد افزايش داده است. اين رقم بيشترين ميزان رشد 
اقتصادي از زمان ثبت آمارهاي صندوق بين المللي پول 
در سال 1۹۸0 است. در گزارش صندوق بين المللي پول، 
مستقر در واشنگتن، همچنين پيش بيني شده است كه 
رشد اقتصادي جهان در سال 2022 به 4.4 درصد خواهد 
رسيد. اين در حالي اس��ت كه اين نهاد در ماه ژانويه رشد 
4.2 درص��دي را براي س��ال 2022 پيش بيني كرده بود. 
اقتصاددانان صندوق بين المللي پول بر اين باور هستند كه 
اقتصاد جهان در سال 2020 به دنبال همه گيري ويروس 
كرونا 3.3 درصد كوچك شد. اين رقم به اين معنا است كه 
جهان طي سال گذشته بدترين بحران ركود اقتصادي را 
از زمان ثبت آمارهاي صندوق بين المللي پول تجربه كرد. 
پيشاز اين احتمال داده مي شد كه اقتصاد جهان طي سال 
2020 به جاي3.3 درصد، 3.5 درصد كوچك شده است. به 
گفته اقتصاددانان صندوق بين المللي پول بحران اقتصادي 
سال گذشته در صورت عدم اختصاص كمك هاي گسترده 
اقتصادي به شركت ها و مصرف كنندگان مي توانست »سه 

برابر« بدتر از آنچه روي داد باشد.

   رشد اقتصادي در كشورهاي حوزه يورو
پيش بيني ش��ده اس��ت كه امريكا به عنوان بزرگ ترين 
اقتصاد جهان در سال جاري ميالدي رشد 6.4 درصدي را 
تجربه خواهد كرد. اين رقم بيشترين ميزان رشد اقتصادي 
در اياالت متحده از س��ال 1۹۸4 تاكن��ون خواهد بود. در 
اين گزارش رشد اقتصادي امريكا در سال 2022 نيز3.5 
درصد پيش بيني شده است. اقتصاد چين به عنوان دومين 
اقتصاد بزرگ جهان در سال جاري ۸.4 درصد رشد خواهد 
داشت. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است كه 
رشد اقتصادي چين در سال 2022 به 5.6 درصد برسد. از 
سوي ديگر رشد اقتصادي1۹ كشور عضو حوزه يورو در سال 
جاري4.4 درصد پيش بيني شده است. صندوق بين المللي 
پول تخمين زده است كه رشد اقتصادي اين كشورها در 
سال 2022، 3.۸ درصد باش��د. صندوق بين المللي پول 
در برآورد خود آورده اس��ت كه آهنگ رشد اقتصادي در 
كش��ورهاي فقيرتر كه قادر به اجراي طرح هاي محرك 
اقتصادي بزرگ نبودند آهسته تر از ديگر كشورها خواهد 
بود. اين نهاد همچنين تخمين زده است كه كشورهايي كه 
اقتصاد آنها به گردشگري وابستگي زيادي دارد براي خروج 
از ركود اقتصادي و دست يافتن به رشد اقتصادي خود در 
دوران پيش از همه گيري كرونا با مشكل روبرو خواهند بود.

از سوي ديگر به گفته اقتصاددانان صندوق بين المللي پول 
پيامدهاي اقتصادي همه گيري كرونا پيشرفت سال هاي 
اخير در زمينه مقابله با فقر در س��طح جهان را زير سوال 
برده است. در گزارش اين نهاد آمده است كه سال گذشته 
۹5 ميليون نفر از كس��اني كه تا پيش از همه گيري كرونا 
پيش بيني مي شد ديگر در فقر مطلق نباشند در نهايت در 
اين گروه قرار گرفتند. رشد اقتصادي در دوران پساكرونا 
به تدريج كند خواهد شد و به ميزان خود در دوره پيش از 
همه گيري »كوويد-1۹« باز خواهد گشت. بنا به اعالم اين 
نهاد بين المللي عواملي مانند پير شدن نيروي كار كه پيش 
از شيوع ويروس كرونا بر رشد اقتصادي كشورها تاثيرگذار 
بود به تدريج ب��ار ديگر اهميت خواهند يافت. معضل باال 
رفتن س��ن نيروي كار در كش��ورهاي ثروتمند و چين از 
جمله چالش هاي پيش روي اقتصاد اين كش��ورها است. 
مرتضي عزتي اقتصاددان معتقد اس��ت: رشد اقتصادي 
سال 1400 احتماال مثبت خواهد شد چرا كه زمزمه هايي 
مبني بر رفع تحريم ها وجود دارد، ضمن اينكه ممكن است 
به زودي پايان پاندمي را شاهد باشيم. كاهش فشار كرونا 
مي تواند موجب بهبود وضعيت اقتصاد شود و طبيعي است 
كه وقتي جامعه واكسينه شود اين شرايط بهبود، به ثبات 
مي رسد. همچنين امكان باز شدن فضاي كسب و كار و رفع 
محدوديت ها را فراهم مي كند و موجب مي شود كسب و 
كارها بيشتر فعاليت كنند كه در اين صورت خود به خود 
رشد اقتصادي ايجاد خواهد ش��د. وي تاكيد كرد: در اين 
شرايط مقداري از ظرفيت هاي متوقف شده در دوره كرونا 
نيز فعال مي شوند كه اثر رشد اقتصادي را تشديد مي كند 
و حتي مي تواند سرمايه گذاري هاي جديد را افزايش دهد.

اين اقتصاددان با بيان اينكه امسال جاي اميدواري است كه 
تحريم ها برطرف شود، ادامه داد: بخش عمده رشد اقتصاد 
منفي به دليل تحريم و ركود ناشي از تحريم بوده است كه 
با لغو تحريم ها، وضعيت بهب��ود مي يابد. اما اگر تحريم ها 
هم برطرف نش��ود، به دليل اينكه اقتصاد كشور و فعاالن 
اقتصادي ساز و كار انطباق با شرايط تحريم را ياد گرفتند 
مي تواند تاثيرگذار باشد. عزتي افزود: خود به خود اگر تحريم 
هم برطرف نشود اين يادگيري كمك مي كند فعاليت هاي 
آتي، كمتر تحت تاثير تحريم قرار بگيرد و بتوانيم با شرايط 
تحريمي حيات و رشد خود را ادامه دهيم. به گفته استاد 
اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، اين عوامل مي تواند حتي 
اگر تحريم نباشد رشد اقتصادي بيشتري را در سال 1400 
و 1401 نصيب كش��ور كند. اگر هم تحريم برطرف شود 
و بتوانيم شرايط بازتري داشته باشيم قطعا وضعيت بهتر 
خواهد شد و رشد بيشتري در اقتصاد خواهيم داشت. وي 
با اشاره به نكته مهم و اساسي اظهار كرد: اگر مسووالن فكر 
مي كنند ممكن است اين تحريم ها موقتا برطرف و مجددا 
اعمال شود، به نظر مي رسد بايد آنچه كه اقتصاد ياد گرفته 
است را حفظ كنيم تا اگر احتماال تحريم ها دوباره برگشت 
همين شرايط را داشته باشيم و بتوانيم اقتصاد را در آينده 
از شوك هاي ناشي از تحريم، مصون بداريم. عزتي در پايان 
يادآور شد: بخشي از رشد اقتصادي مثبت سال 1400 به 
علت محدوديت واردات خواهد بود؛ بنابراين اگر تحريم هم 
برطرف شد همچنان بايد مراقب بود كه ناگهان دروازه ها را 
باز نكنيم تا واردات زياد انجام شود چراكه مي تواند جايگزين 
بخش��ي از توليد داخل شود و در بخش��ي از فعاليت هاي 

اقتصادي مي تواند رشد را كاهش دهد.

گزارش صندوق بين المللي پول از تجارت ۱۴۰ ميليارد دالري ايران

حل ارز چند نرخي كمك به رفع تورم در ايران

برش

جمهوري اسالمي ايران سال گذشته از صندوق 
بين المللي پول وام اضطراري۵ميليارد دالري 
براي مقابله با ش�يوع كرونا درخواست كرده 
اس�ت.اما آزور گفت كه اين درخواس�ت »به 
منظور كس�ب اطالعات الزم ب�راي ارزيابي 
نياز به ت�راز پرداخ�ت و همچني�ن ظرفيت 
بازپرداخت و پاي�داري بدهي« هنوز در حال 

بررسي است.
مدير بخ�ش خاورميان�ه و آس�ياي مركزي 
صندوق بين المللي پول با اشاره به درخواست 
ايران از اين صندوق براي دريافت وام ۵ميليارد 
دالري مقابله با كرونا گفت: صندوق بين المللي 
پول هنوز درحال بررسي اين درخواست است 
و از بررسي درخواس�ت وام ۵ ميليارد دالري 
ايران در اين نه�اد بين المللي خبر داد. جهاد 
آزور بدون اشاره به اينكه چرا پاسخ صندوق 

بين الملل�ي پول به درخواس�ت اي�ران براي 
دريافت وام ۵ميلي�ارد دالري مقابله با كرونا 
طوالني شده است، گفت: صندوق بين المللي 
پول هنوز درحال بررسي اين درخواست است. 
ما انتظار داريم اقتصاد ايران در سال جاري و 
سال آينده ميالدي به رش�د مثبت بازگردد. 
براي مقابله با تورم در ايران بايد مساله رژيم 
چندارزي موجود در ايران حل شود كه نه تنها 
به از بين بردن تورم كمك مي كند بلكه ثبات 
اقتص�اد كالن را هم بهبود خواهد داد. اصالح 
بخش مالي و شركت هاي دولتي بايد در اولويت 
قرار بگيرد و فضاي بيشتري به بخش خصوصي 

داده شود تا در اشتغال زايي كمك كند.
دولت امريكا به عنوان سهامدار عمده صندوق 
بين المللي پول مانع تأييد درخواس�ت ايران 

در اين نهاد به اصطالح بين المللي شده است.

صندوق بين المللي پول در حال بررسي  درخواست وام ۵ ميليارد دالري ايران



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوش��نبه، در ساعات صبح در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 
24 هزار و 900 تومان، قيمت يورو 29 هزار و 400 تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 880 تومان اعالم شده است.نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي دوشنبه، 2۳ فروردين ماه با ۳2 تومان 
افزايش در مقايس��ه با روز كاري گذشته به رقم 24 هزار و 
۳20 تومان رسيد.قيمت فروش يورو امروز با كاهش ۱۳۳ 
توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز گذشته 28 هزار و 

۳80 تومان شد.
قيمت خريد هر دالر 2۳ هزار و 8۳8 تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز2۷ هزار و 8۱8 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي24 هزار و ۷6 تومان و نرخ فروش 
آن 24 هزار و ۳۱۷ تومان اعالم شد. همچنين نرخ يورو در 
اين بازار 28 هزار و 9۵ تومان و نرخ فروش آن نيز28 هزار و 
۳۷6 تومان اعالم شد.براساس اين گزارش، در سامانه سنا 
در روز معامالتي گذشته )يكشنبه(، هر يورو به قيمت28 
هزار و ۳۱۷ تومان و هر دالر 24 هزار و ۱68 تومان به فروش 
رسيد.همچنين روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله 
يورو به قيمت2۷ هزار و 802 تومان فروخته و حواله دالر به 

قيمت2۳ هزار و 64 تومان معامله شد.
در بازار طال نيز با اعالم هر اونس طال به قيمت ۱۷۳8 دالر، و 
نرخ دالر به قيمت 2۵ هزار تومان در ساعات عصر، قيمت طال 
و سكه افزايش داشت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران 2۳ فروردين ماه با افزايش۱۱0 هزار 
توماني نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۱0 ميليون و ۵۳0 
هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز۱0 
ميليون و ۳00 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و 900 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 2 ميليون و 200 
هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي۱8 عيار به يك ميليون و 40 هزار تومان رسيد.

هر مثقال طال نيز به قيمت چهار ميليون و ۵08 هزار تومان 
معامله شد.اونس جهاني طال نيزيك هزار و ۷۳8 دالر و ۱0 

سنت فروخته شد.

    دالر رشد كرد؟
گفتني اس��ت،  به دليل موج جديد كرونا و اعالم ش��رايط 
قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 2 هفته 
تعطيل اعالم شده است؛ قيمت هاي درج شده در اين خبر 
نيز با اس��تناد به نرخ هاي اعالمي از س��وي اتحاديه طال و 
جواهر است.نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه 
در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 

قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال 2۳-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند. در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 
روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر 24 ه��زار و ۳68 تومان و قيمت خريد دالر از 
مردم 2۳ هزار و 886 تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل 28 هزار و ۵8۳ تومان و قيمت خريد يورو نيز 
28 هزار و ۱۷ تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند به دنبال افزايش سوددهي اوراق خزانه داري امريكا 
و در حالي كه پس از انتشار آمارهاي مثبت اقتصادي ارزش 
دالر تقويت شده است، قيمت طال امروز شاهد كاهش بود.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال روز دوشنبه با 0.۳ 
درصد كاهش به ۱۷۳8 دالر و ۵8 سنت رسيد. قيمت فلز 
زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل در ماه ژوئن با 0.40 

درصد كاهش به ۱۷۳۷ دالر و 80 سنت رسيد.

    آزادسازي حداقل ۴۰ ميليارد دالر
ارزهاي بلوكه شده ايران در ۶ كشور

از س��وي ديگر، درحالي زمزمه  توافق براي رفع تحريم ها 
شنيده مي شود كه امريكا بايد ليست عريض و طويلي از 
تحريم ها عليه كشورمان را به صورت يكجا لغو كند، از جمله 
آزادس��ازي40 ميليارد دالر بلوكه شده ايران در 6 كشور، 
وگرنه توافق روي كاغذ بوده و سودي براي مردم و اقتصاد 

ندارد. عراقچي گفته است، ما تصميم گرفته ايم مستقيما به 
وضعيت نهايي برويم. اقدامات متقابل ايران در پاسخ به نقض 
برجام، مانند توليد اورانيوم با غلظت 20 درصد و استفاده 
از س��انتريفيوژهاي با عملكرد باال، در اين مراحل متوقف 
نمي شود، و اگر اياالت متحده همه تحريم ها را لغو كند، ما 

نيز به تعهدات خود عمل مي كنيم.
موضوع لغو تحريم هاي اقتصادييك بحث است و چالش 
جبران خسارتهاي سنگين اقتصادي وارد شده بر كليت 
اقتصاد و مردم اي��ران بحث ديگر. هرچند به صورت كلي 
امريكايي ها تحريم هايي را عليه بخش نفت و بانك اقتصاد 
ايران اعمال كردند اما در سال هاي 9۷ و 98 از هر فرصتي 
براي برهم زدن فضاي رواني كشور نيز استفاده كردند. به 
عنوان مثال دولت امريكا در نخستين اقدام بعد از خروج از 
برجام اعالم كرد با همكاري امارات متحده عربي يك شبكه 
مبادالت ارزي در ايران و امارات متحده را كه در انتقال ارز 
به ايران نقش داشته را در فهرست تحريم قرار داد؛ يا اينكه، 
وزارت خزانه داري امريكا در بيانيه اي 2۵ ارديبهشت اعالم 
كرد »ولي اهلل سيف«، رييس بانك مركزي ايران و يك مقام 
ارشد اين بانك و يك بانك عراقي را بدليل انتقال ميليون ها 
دالر به ايران در فهرست تحريم ها قرار داده است. اقداماتي 
از اين دست بعد از تحريم صادرات نفت و مبادالت بانكي 
كشور تنها براي اختالل در فضاي رواني بازارها انجام شده 
و از همين مسير خسارتهاي جدي نيز به كشور وارد شد. بر 
همين اساس مسووالن كشور بايستي عالوه بر تالش براي 
رفع تحريم هاي عمده اقتص��ادي ازجمله در حوزه نفت و 
بانك، تكليف جبران خسارتهاي سنگين وارد شده به كشور 
را نيز روشن كنند. يكي از مهم ترين اقداماتي كه تحريم عليه 
ايران موجب شده، بلوكه شدن دالرهاي نفتي و غيرنفتي 
ايران در كشور هاي ديگر است كه در صورت لغو تحريم بايد 
اين دالرها به ايران بازگردد وگرنه لغو تحريم فقط روي كاغذ 
اتفاق افتاده است و مذاكراتي كه به بازگشت ارزهاي بلوكه 

شده ايران منجر نشود، فريبي بيش نيست. 
پايگاه خبري آسيا تايمز اخيراً حجم كل دارايي هاي خارجي 
بلوكه ش��ده ايران را ۱00 ميليارد دالر برآورد كرده است. 
طبق اعالم رسمي مسووالن ايران، بيش از ۷ ميليارد دالر 
از پولهاي ايران در كره جنوبي بلوكه شده، البته كره جنوبي 
تنها كشوري نيست كه قسمتي از پول هاي حاصل از فروش 
نفت ايران را بلوكه كرد، چين، عراق، عمان و ژاپن نيز با وجود 
اينكه رابطه تجاري قوي با ايران داشتند و حتي برخي از اين 
كشورها نسبت به ديگري دوست تر هم بودند، اما در برابر 

فشار ترامپ تسليم شدند.
همتي رييس كل بانك مركزي، اخيرا حجم منابع ارزي 
بلوكه ش��ده ايران در عراق را ۵ ميليارد دالر اعالم كرده 
بود. برخي منابع خبري هم اعالم كردند، با تحريم هاي 
اوليه و ثانويه اي كه امريكا عليه ايران اعمال كرده، حدود 
40 ميليارد دالر منابع ارزي ايران در كش��ورهاي ديگر 
مسدود شده است. چين با 20 ميليارد دالر، هند با هفت 
ميلي��ارد دالر، كره جنوبي با ۷ ميلي��ارد دالر، عراق با ۵ 
ميليارد دالر و ژاپن با يك و نيم ميليارد دالر، كشورهاي 

بدهكار به ايران به حس��اب مي آيند. اين در حالي است 
كه بنابر اخبار رسمي كه قبل و حين تصويب برجام در 
سال هاي 92 تا 94 اعالم شده بود، حجم دالرهاي بلوكه 
شده ايران بين 4۵ تا ۵0 ميليارد دالر اعالم شده بود. با اين 
حساب حداقل دالرهاي بلوكه شده ايران با جمع بندي 
تمامي منابع خبري داخلي و خارجي 40 ميليارد دالر 
است كه در صورت موافقت امريكا با ورود به برجام بايد 
آزاد شود درغير اين صورت لغو تحريمي صورت نگرفته 
و همه توافق روي كاغذ است و ارزشي براي ايران ندارد. 
گفتني اس��ت، ترامپ بعد از خروج از برجام در روز ۱8 
ارديبهشت ۱۳9۷ با صدور يك فرمان اجرايي اعالم كرد 
قصد دارد تمامي تحريم هايي را كه با فرمان هاي اجرايي 
باراك اوباما پس از اجرايي شدن توافق هسته اي اجرايي 
شده بودند از جمله تحريم هاي نفتي و بانك مركزي را 
طي دوره هاي زماني 90 تا ۱80 روزه مجدداً اعمال كند. 
تمامي اين تحريم ها مواردي هس��تند ك��ه بعد از ورود 

امريكا به برجام بايستي برداشته شوند: 
طبق فرمان اجرايي ترامپ بعد از دوره 90روزه تحريم هاي 
زي��ر از روز ۱۵ م��رداد ۱۳9۷ عليه ايران اجرايي ش��دند: 
-تحريم هاي مربوط به خريديا اكتس��اب اسكناس هاي 
دالر امريكا توسط حكومت ايران؛ -تحريم هاي مربوط به 
تجارت ايران با طال يا فلزات گرانبها؛ -تحريم هاي مربوط 
به فروش، عرضه، تأمينيا نقل و انتقال گرافيت، فلزات خام 
و نيمه ساخته مانند آلومينيوم و فوالد و صادرات يا نرم افزار 
براييكپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي به ايران؛ تحريم هاي 
مربوط به معامالت خريديا ف��روش ريال ايرانيا نگهداري 
حساب ها و وجوه عمده اي كه در خارج از خاك ايران بر پايه 
ريال ايران نگهداري مي شوند.تحريم هاي مربوط به خريد، 
پذيره نويسييا تس��هيل معامالت ديون حاكميتي ايران؛ 

وتحريم هاي بخش خودروسازي ايران.
عالوه بر اين، بعد از گذشت اين دوره 90 روزه، دولت امريكا 
مجوزهاي برجامي صادر شده براي رفع تحريم هاي اوليه زير 
را لغو كرد: مجوز واردات فرش و مواد غذايي از مبدأ ايران به 
امريكا و برخي مبادالت مالي مرتبط با آنها ذيل مجوزهاي 
مربوط به »قانون تحريم ها و مبادالت ايران«.فعاليت هاي 
انجام ش��ده وفق مجوزهاي صادر ش��ده براي صادرات و 
بازصادرات هواپيماهاي تجاري مس��افربري و قطعات و 
خدمات مربوط به ايران؛ دولت امريكا دستور داد اشخاصي 
كه بعد از رفع تحريم هاي امريكا عليه ايران وفق برجام وارد 
فعاليت هاي باال ش��ده بودند بايستي براي اجتناب از قرار 
گرفتن در فهرست تحريم هاي امريكا تا ۱۳ مرداد ۱۳9۷ 
اين فعاليت ها را به تدريج كاهش دهند. از جمله مهم ترين 
قراردادهايي كه در اين فهرست لغو قرار مي گيرد، فروش 
هواپيما به ايران بود. پس از توافق هسته اي، شركت بوئينگ 
قراردادي به ارزش 20 ميليارد دالر براي فروش بيش از ۱00 

فروند هواپيماي مسافربري با ايران امضا كرده بود.
تحريم هايي ك��ه ۱80 روز بعد از خ��روج امريكا از برجام 
در تاريخ 4 نوامب��ر 20۱8 )۱۳ آب��ان ۱۳9۷( عليه ايران 
اعمال شدند موارد زير را شامل مي شود: تحريم معامله با 

بخش هاي كشتيراني و كشتي سازي ايران و عامالن بنادر 
شامل شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، خطوط 
كشتيراني جنوب و وابس��تگان به آنها؛ تحريم مربوط به 
معامله با ش��ركت ملي نفت ايران، شركت ملي نفت كش 
ايران، شركت بازرگاني نفت ايران )نيكو( و از جمله خريداري 

نفت، محصوالت نفتي يا محصوالت پتروشيمي از ايران؛ 
تحريم هاي مربوط به مبادالت موسسات مالي خارجي با 
بانك مركزي ايران و موسسات مالي ايراني كه به موجب 
بند ۱24۵ قانون اختيارات دفاع ملي براي سال مالي 20۱2 
در فهرس��ت تحريم قرار گرفته اند؛ تحريم هاي مرتبط با 
ارايه خدمات پيام رساني مخصوص مالي به بانك مركزي 
ايران و ديگري موسسات مالي ايران كه در بند ۱04 قانون 

CISADA درباره آنها توضيحات الزم آمده است؛ 
تحريم هاي مربوط به ارايه خدمات پذيره نويسي، بيمهيا 
بيمه اتكايي و تحريم هاي مربوط به بخش انرژي ايران.عالوه 
بر اين، خزانه داري امريكا اعالم كرد حداكثر تا تاريخ ۵ نوامبر 
20۱8 )۱4 آبان ۱۳9۷( دولت امريكا تحريم ها عليه افراد 
خارج شده از »فهرست افراد ويژه مشخص شده و بلوك شده 
)SDN (« و ساير فهرست ها را بار ديگر اعمال خواهد كرد.

دولت ترامپ بعد از بازاعمال اي��ن تحريم ها تحريم هاي 
جديدي عليه ايران، تحريم ه��اي جديدي به بهانه هاي 
مختلف تروريسم عليه ايران اعمال كرد كه در زير به آنها 
اشاره شده است. وزارت خزانه داري امريكا سازمان بسيج 
مستضعفين و چند نهاد مالي و شركت ديگر از جمله سه 
بانك ملت، پارسيان، مهر اقتصاد و شركت هاي فوالد مباركه 

و تراكتورسازي ايران را تحريم كرد.
همچنين ۱4 آبان ماه سال ۱۳9۷ وزارت خزانه داري امريكا 
اعالم كرد در عظيم ترين اقدام عليه جمهوري اس��المي، 
دفتر كنترل دارايي ه��اي وزارت خزانه داري بيش از ۷00 
فرد، نهاد، هواپيما و كش��تي را در فهرست تحريم ها قرار 
داده است. خزانه داري امريكا گفته اين اقدام يكي از اجراي 
مهم بازاعمال تحريم هاي هسته اي باقي مانده اي بوده كه 
پس از اجرايي ش��دن برجام اجراي آنها متوقف شده بود. 
4 بهمن ماه نيز خزانه داري امريكا در اين تاريخ »لش��كر 
فاطميون«، »لشكر زينبيون«، خطوط هوايي فارس اير 
قشم، دو هواپيماي بوئينگ ۷4۷ خطوط هوايي فارس اير 
قشم و شركت مسافرتي فاليت تراول مستقر در ايروان را در 

فهرست تحريم ها قرار داد.
2فروردين ماه سال ۱۳98 امريكا اعالم كرد اسامي ۱4 
فرد و ۱۷ نهاد را در فهرست تحريم ها قرار داده است. به 
گفته امريكا نهادهاي تحريم  شده با »سازمان پژوهش و 
نوآوري هاي دفاعي ايران« ارتباط داشته اند در فهرست 
تحريم ها قرار داده است. با آنكه دولت امريكا مدعي شده 
بود كه دارو و غذا را از فهرست تحريم ها معاف كرده در 
اين فهرست امريكا اس��امي چند شركت دارويي نيز 
ديده مي شد.دولت ترامپ در روزهاي پاياني حضورش 
در كاخ سفيد تحريم ها عليه برخي فلزات و كشتيراني 
ايران را گسترش داد و چند فرد و شركت را به مجموعه 

تحريم ها اضافه كرد.

رويدادبانك

ادامه ا زصفحه اول
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راهكارهاي »محيا« براي 
پشتيباني و مانع زدايي از توليد

مهلت بازپرداخت تسهيالت 
گردشگري تمديد شد

وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
در توئيت��ي از تمديد 6 ماهه مهل��ت بازپرداخت 
تس��هيالت بانكي كرونا براي فعاالن گردشگري 
تا پايان ش��هريورماه ۱400 خب��ر داد. علي اصغر 
مونسان در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: 
فعاالن گردش��گري س��ال س��ختي را پشت سر 
گذاش��ته اند. در اين دوران، تالش م��ا در وزارت 
تس��هيل فعالي��ت و بهبود وضعيت اي��ن عزيزان 
بوده است. وي تصريح كرد: طييك سال گذشته 
بازپرداخت تسهيالت بانكي كرونا امهال شده بود 
و ح��اال اين امر، با پيگي��ري همكارانم در معاونت 
گردش��گري براي6 ماه ديگر تمديد شده است.به 
گزارش ميراث آريا، ولي تيموري معاون گردشگري 
كشور روز شنبه اعالم كرد: با پيگيري هاي انجام 
شده از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي و قولي كه به فعاالن حوزه گردشگري 
داده بودي��م، بازپرداخت تس��هيالت بانكي حوزه 
گردشگري كه در قالب بسته هاي حمايتي دوگانه 
در س��ال گذش��ته پرداخت ش��ده بود، ت��ا پايان 
شهريورماه سال جاري امهال شد و امهال ماليات و 
حق بيمه كارفرمايي نيز در حال پيگيري است.«بر 
اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا در مهرماه 
به تمامي كس��ب وكارهاي گردشگري باتوجه به 
ن��وع فعاليت، بزرگ��ي و كوچكي واح��د، درجه و 
ستاره، تسهيالتي از ۱60ميليون ريال تا 9ميليارد 
ريال با نرخ سود ۱2 درصد و با دوره تنفس حدود 
شش ماه اختصاص پيدا كرد كه اين زمان تا پايان 

شهريور۱400 تمديد شد. 

نر خ جاِن از دست رفته با كرونا در 
جهان 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر

 اين شاخص در انگلس��تان براي اولويت بندي تزريق 
واكسن نيز مورد استفاده قرار داده شده است و با همين 
شاخصه مشخص شده است كه براي مثال چه كسي 
مي تواند يك دوز واكسن بگيرد و چه كسي بايد دو دوز 
را كامل بگيرد. جوليان جس��وپ، تحليلگر اقتصادي 
مستقل در گفت وگو با گاردين مي گويد كه استفاده از 
اين ش��اخص ها چندان در شرايط بحراني و مداخالت 
عظيم استفاده نمي شوند. براي مثال پاسخ به اين پرسش 
كه اگر در يك بازه يك ماهه قرنطينه صورت نگيرد، چه 
ميزان در نرخ جان ضرر خواهيم داشت به راحتي با اين 
دو شاخصه ممكن نيست. جس��وپ در اين گفت وگو 
تاكي��د مي كند كه اين ابزارها براي ش��رايط اضطرار يا 
حتي نجات جان انس��ان ها طراحي نش��ده اند، زيرا در 
چنين شرايط پيچيده اي، بديهي است كه بايد اولويت 
نجات جان انسان ها باش��د و اتخاذ نگاه اقتصادي براي 
برقراري قرنطينه يا عدم آن مي تواند چالش هاي جدي، 
يا به قول جسوپ، ميدان مين را براي دولت ها بسازد و 

نارضايتي هاي اجتماعي را همراه داشته باشد. 
گاردين در ادامه س��عي مي كند تا با يك تخمين، اقال 
دورنمايي از اين ميدان مين داشته باشد و وارد آن شود 
و به نتيجه مطالعات كالج امپريال لندن استناد مي كند. 
طبق اين مطالعه، اگر دولت انگلستان براي جلوگيري از 
شيوع كرونا دست روي دست مي گذاشت و ۵00 هزار 
مرگ در اين كشور رخ مي داد و با اين فرض كه هر كدام 
از اين افراد به طور متوسط ۱0 سال زندگي باكيفيت را 
تجربه كرده بودند، ارزش اقتصادي اين حجم از مرگ و 
مير معادل حدود ۳00 ميليارد پوند مي شد؛ اما چون 
 VFP ويژگي افراد مشخص نيست، در اين صورت روش
اين رقم را تا يك تريليارد پوند مي داند. گاردين در ادامه 
مي نويس��د كه اين اعداد كامال يك تخمين در شرايط 
فرضي هستند و از طرفي ديگر مشخص نيست كه چه 
تعداد از اين مرگ ها به دليل عدم درمان رخ داده اند و كدام 
يك از آنها با هزينه هاي سنگين درمان نيز همراه بوده اند.

با وجود اين، محاسبه ارزش جان هاي از دست رفته نيز 
همچنان براي دولت ها اهميت دارد. گرچه از س��ويي 
اعمال محدوديت هاي كرونايي در سراس��ر جهان به 
بيكاري و ركود اقتصادي ختم ش��ده است، ركودي كه 
برخي ها آن را با ركود سال 2008 قياس مي كنند، اما 
از دست رفتن جان يك انسان نيز ضررهاي اقتصادي 
پنهاني دارد كه ش��ايد مانند بيكاري و ورشكستگي به 
چشم نيايد. از دست  رفتن انسان ها، عالوه بر زخم هاي 
التيام ناپذيري كه بر جان همراهان و همس��فران آنها 
خواهد گذاش��ت، بخش پنهان و نادي��ده اي به نام نرخ 
جان دارد، هزينه هاي پنهاني كه دولت طي ساليان براي 
زندگي باكيفيت آن شخص خرج كرده است تا روزي 
آن شخص وارد چرخه اقتصادي شود. اما در اين ميان، 
تصادف يا شيوع كرونا اين فرصت را گرفته و هزينه هاي 
پنهاني را به دولت اعمال كرده اس��ت. اين نرخي است 
كه نبايد در تحليل  ضررهاي اقتصادي ناشي از كرونا از 

چشم دور بماند.

تعيين محدوده جرايم بورسي 
تضميني براي امنيت بازار سرمايه

اين حمايت بيش��تر داراي كاركرد بازدارندگي است و 
از رهگذر ايجاد ترس اس��باب كاهش گرايش يافتن به 
سمت بزهكاري را فراهم مي آورد. به هر رو، جرم انگاري 
و س��پس به كارگي��ري واكنش ها خصوص��ا مجازات 
در پ��ي ارتكاب بزهكاري زمين��ه اي براي تحميل رنج 
كيفري ب��ر مرتكب��ان آن ايجاد مي كن��د كه طبيعتا 
اين پيامد هراس س��از و بر همين اس��اس انصراف آور 
مي باش��د. بنابراين، سياس��تگذاران جنايي از رهگذر 
جرم ان��گاري به حمايت از ش��ماري از ارزش هاي بازار 
سرمايه توجه كرده اند. بديهي است كه اين حمايت نسبت 
به انگيزه مندان ارتكاب جرم عليه بازار سرمايه ترس آور 
است و در كاهش تعداد رفتارهاي ناقص هنجارها در پهنه 

بازار سرمايه نقش آفرين باشد.

نرخ سكه به ۱۰ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان رسيد

رشد نرخ دالر در كانال ۲۴ هزار توماني

آزادسازي حداقل ۴۰ ميليارد دالر پول ايران در ۶ كشور

شوك ارزي مانع رسيدن به تورم ۲۲ درصدي شد
بانك مركزي در سال گذشته اجراي سياست هدفگذاري 
تورم را شروع كرد و در اين زمينه نرخ تورم هدف براي يك 
سال 22 درصد تعيين شد اما بررسي اعداد و ارقام از وضعيت 
تورم در سال گذشته نشان از محقق نشدن اين هدف دارد؛ 
به طوري كه پارس��ال را با تورمي مع��ادل ۳6.4 درصد به 

پايان رسانديم. 
به گزارش ايسنا، بانك مركزي در اواخر بهار سال گذشته 
آمادگي خود براي اجراي سياست هدفگذاري تورم را اعالم 
كرد و در اين راستا هدف نرخ تورم را براي بازه يكساله22 

درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين كرد. 
بدين منظور، مركز اصلي سياست هاي پولي و ارزي اين بانك 
در سال گذشته معطوف به تورم هدف بود و براي رسيدن 
به آن، از ابزار مديريت نرخ سود در بازار باز استفاده كرد كه 
طي پارسال بانك مركزي بر اين امر متمركز شد تا نرخ بهره 
بين بانكي كاهش پيدا كند و طبق آخرين اظهارات رييس 

كل اين بانك، ميانگين نرخ سود بين بانكي به ۱9.۷ درصد 
كاهش يافت. در اين بين كارشناسان اقتصادي موفقيت 
بانك مركزي براي تحقق تورم 22 درصدي را مس��تلزم 
همراهي دولت، كاهش كس��ري بودج��ه، پنهان نكردن 
كسري بودجه، موفقيت بانك مركزي در عمليات بازار باز، 
هدف گذاري نرخ بهره و تورم مي دانستند. اما بررسي آمارها 
درباره وضعيت تورم در سال گذشته بيانگر اين است كه نرخ 
تورم ساالنه اسفند ماه پارسال براي خانوارها به ٣٦.٤ درصد 
رسيده كه نسبت به ماه قبل از آن )بهمن( ٢.٢ درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد. همچنين نرخ تورم نقطه اي در اسفند 
١٣٩٩ به ٤٨.٧ درصد رسيده است؛ يعني خانوارها به طور 
ميانگين ٤٨.٧ درصد بيشتر از اسفند ١٣٩٨ براي خريديك 

»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند.
با اين تفاس��ير، موارد ذكر ش��ده از وضعيت تورم پارسال 
گوياي اين است كه بانك مركزي نه تنها در رسيدن به تورم 

22 درصدي موفق نبوده است بلكه نتوانسته اين متغير را 
كنترل كند و مانع رشد افزايش  قيمت ها شود؛ به گونه اي كه 

نابه ساماني در بازار كاالهاي اساسي مصداق اين امر است.
در اين زمينه، يك مقام مسوول در بانك مركزي درباره اينكه 
چرا نرخ تورم به 22 درصد نرسيد؟ به ايسنا اعالم كرد كه 
در مسير تحقق هدفگذاري تورم ابتدا بانك مركزي خوب 
پيش رفت اما ش��وك ارزي در مهرماه سال گذشته دور از 
انتظار و برنامه ريزي ها بود و اين بانك را از مسير تحقق تورم 

22 درصدي خارج كرد. 
وي افزود: از سوي ديگر، وضعيت بورس در سال گذشته در 
نزديك نشدن به نرخ تورم هدفگذاري شده موثر بود؛ به اين 
صورت كه بازار در آن زمان خود را براي دالر 40 تا ۵0 هزار 
توماني آماده مي كرد كه انتظارات تورمي را زياد كرد اما در 

نهايت بازار ارز با افت هاي شديد مواجه شد. 
اين مقام مسوول ادامه داد: بانك مركزي براي رسيدن به 

تورم 22 درصد، نرخ دالر در سامانه نيما را ۱۷ هزار تومان 
پيش بيني كرد اما اينگونه نشد و در حال حاضر نرخ دالر ۵ 

تا 6 هزار تومان از هدف تورمي اين بانك باالتر است. 
وي با تاكيد براينكه هدفگذاري تورم به اين معناست كه 
باقي سياست هاي بانك مركزي در اين راستا تعيين شوند 
و حركت كنند، گفت: بدين منظور نرخ سود سپرده هاي 

بانكي افزايش يافت.
به گفته او، يك��ي از اولويت هاي رييس كل بانك مركزي 
اين است كه حتي با تاخير زماني هم كه شده به نرخ تورم 
هدفگذاري دست يافت. اين مقام مسوول در بانك مركزي 
معتقد اس��ت كه برخي از علل محقق نش��دن نرخ تورم 
هدفگذاري شده در اختيار بانك مركزي نبود. به عنوان مثال، 
اتفاق هايي كه در بهمن و اسفند سال گذشته براي توزيع 
كاالهاي اساسي رخ داد، خارج از اختيار بانك مركزي بود و 

انتظارات تورمي را افزايش داد.

بانك ص��ادرات ايران طرح »محيا« را براي پش��تيباني  و 
مانع زدايي  از واحدهاي توليدي آس��يب ديده آغاز كرد. 
حجت اهلل صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران با بيان 
اين مطلب گفت: طرح »محيا«ي بان��ك صادرات ايران 
براي كمك به واحدهاي توليدي آس��يب ديده ارايه شده 
تا ضمن رعايت مقررات بانك مركزي و قانون تجارت، به 
كمك واحدهاي توليدي بشتابيم.به گزارش روابط  عمومي 
بانك صادرات ايران، حجت اهلل صيدي در مراسم رونمايي 
از ط��رح »محيا«ي بانك صادرات ايران كه با حضور علي  
آقامحمدي رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري، 
عزت اهلل اكبري رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي، عباس معمارنژاد معاون امور بانكي، بيمه 
و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي 
رس��وليان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مسعود 
خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، با اشاره به 
نام گذاري سال ۱400 توسط مقام معظم رهبري به عنوان 
سال »توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها«، تاكيد كرد: اين 
ش��عار وظيفه اي مهم را به عهده ما گذاشته و براي عمل 
به آن در بانك صادرات ايران درصدد شناخت مهم ترين 
موانع توليد برآمديم و با اينكه برخي موانع خارج از اختيار ما 
بوده است، در عين حال براي كمك به واحدهاي توليدي 
آس��يب ديده كه در فهرست مش��تريان بدحساب نظام 
بانكي قرار داشته، چك برگشتي يا بدهي هاي معوق دارند 
برنامه ريزي كرديم. او با اشاره به محدوديت هاي ناشي از 
برخي قوانين و مقررات گفت: البته قوانين و مقررات پولي 
كش��ور كارآمد اس��ت و هنر نظام بانكي اين است كه در 
چارچوب همين قوانين و مقررات كار كند.صيدي افزود: 
پس از چند روز همفكري با مديران ارشد بانك طرحي با 
نام »محيا« براي كمك به واحدهاي توليدي آسيب ديده 
در رده هاي مختلف ارايه ش��د تا ضم��ن رعايت مقررات 
بانك مركزي و قانون تجارت، به كمك واحدهاي توليدي 
بشتابيم.او ابراز كرد: بانك صادرات ايران از اواخر سال 96 و 
اوايل سال 9۷ به اصالح ساختار مالي خود دست زد و در سه 
مرحله با متوقف كردن روند افزايشي زيان، به صفر رساندن 
زيان و زيان انباشته و همچنين رسيدن به سود عملياتي، 
موفق به بازگرداندن روند زياندهي شد و در سال 99 موفق 
شد وارد مرحله سودآوري شود و زيان انباشته هشت هزار 
و ۵00 ميليارد توماني خود را طي ۳6 ماه پوش��ش دهد.

حجت اهلل صيدي ضمن اظهار اميدواري نسبت به تحقق 
سود قابل تقسيم در مجمع پيش روي بانك صادرات ايران 
گفت: عالوه بر تجديد ساختار مالي بانك صادرات ايران 
در دو ماه پاياني سال 96 و سال 9۷، همزمان با نامگذاري 
سال 98 به نام »رونق توليد« توسط مقام معظم رهبري، 
ماموريت اصلي بانك ص��ادرات ايران با ارايه طرح طراوت 
براي رونق توليد آغاز ش��د. صيدي اظهار كرد: با استفاده 
از طرح طراوت تمامي زنجيره توليد از تقاضاي كل تا ماده 
اوليه را تحت پوشش قرار داديم و در گردش توليد و بازار 
توانستيم ارقام خوبي را از آن بانك صادرات ايران  سازيم؛ به 
 طوري كه در سال 98 از ظرفيت اين طرح در صنعت فوالد، 
پتروشيمي، دارو و صنايع غذايي استفاده شد.مديرعامل 
بانك صادرات ايران افزود: در س��ال 99 دو طرح »طراوت 
توسعه« و »طراوت مسكن« به طرح »طراوت« اضافه شد.

 با توجه به اينكه متولي اصلي بخش مسكن، بانك مسكن 
است، فعاليت عمده و پرحجم بانك صادرات ايران در بخش 
طراوت توسعه و براي كارخانجاتي صورت گرفت كه قصد 
افزايش دو تا سه برابري ظرفيت يا تكميل زنجيره محصول 
خود را داشتند يا به جاي واردات، مواد اوليه  مورد نيازشان 
را خود توليد مي كردند.صيدي سپس به طرح »هميان 
س��پهر« براي كمك به تامين حقوق و مزاياي واحدهاي 
توليدي اشاره كرد و افزود: اجراي اين طرح نيز در ماه هاي 
پاياني سال 98 آغاز شد كه در سال 99 نيز ادامه يافت و در 
قبال ارايه فهرست پرسنل واحدهاي توليدي، توانستيم 
حقوق و مزاي��اي آنها را پرداخت و با ي��ك دوره تنفس و 
اقس��اط از آنها وصول كنيم و اجراي اين طرح همچنان 
ادامه دارد؛ به طوري كه در ايام پاياني س��ال 99 باتوجه به 
نياز واحدهاي توليدي از طرح هميان اس��تفاده بسياري 
صورت گرفت.مديرعامل بانك صادرات ايران با اشاره به 
اينكه برخي واحدهاي صنعتي پايين تر از ظرفيت خود 
مشغول به فعاليتند و بدهي معوق آنها به بانك صادرات 
ايران يا ساير بانك ها موجب ش��ده تا نتوانند تسهيالت 
جديد دريافت كنند و با خريد مواد اوليه، بر ظرفيت خود 
بيفزايند، ادامه داد: اين واحدها از طرفي به دليل مشكالت 
موجود در اقتصاد و فروش كاال، با مش��كالت نقدينگي يا 
فروش محصول نيز مواجهند؛ به طوري كه توليد برخي از 
آنها متوقف شده و قادر به ادامه فعاليت نيستند. با توجه به 
اين مشكالت، براي هر كدام از اينها در بانك صادرات ايران 
راه حلي تعريف كرده ايم و از هفتم ارديبهشت تا هفتم مرداد 
ماه با تعريف طرحي تشويقي به نام »محيا«، امكان استفاده 
از بخشودگي و اقس��اط طوالني مدت با وثايق و تضامين 
قبلي و حتي با 20درصد تسهيالت بيشتر يا اعتبار اسنادي 
ريالي كه عالوه بر گردش بيشتر، شامل عمليات واقعي هم 
هست، براي واحدهاي توليدي فراهم مي شود.مديرعامل 
بانك صادرات ايران همچنين از امكان لحاظ نشدن چك 
برگشتي واحدهاي توليدي مشمول طرح »محيا« سخن 
گفت و افزود: نكته اصل��ي در اين موضوع كه دقت بانك 
و توليدكنندگان را باال مي برد، برنامه كس��ب و كار است. 
توليدكننده بايد برنامه عملياتي داشته باشد و علت اينكه 
برخي از اين واحدها آسيب ديده اند، فقدان برنامه جامع و 
دقيق و در نتيجه بروز مشكل در بازاريابي، فروش، كيفيت و 
فرآيندهاي مالي آنهاست. بنابراين آنچه ما در بخش ضوابط 
بانك مورد توجه قرار داده ايم اين است كه واحدهاي توليدي 
بايد براي توسعه فعاليت هاي خود برنامه و الگوي تجاري 
ارايه دهند.صيدي تاكيد كرد: اگر واحدي برنامه هاي دقيق 
خود را ارايه دهد، ما تا ۱20درصد بدهي قبلي به آن اعتبار 
خواهيم داد و در مرحله بعد واحدهاي مرتبط با واحدهاي 
توليدي نيز مورد حمايت قرار خواهند گرفت.مديرعامل 
بانك صادرات ايران در پاي��ان گفت: بانك صادرات ايران 
براي كمك به توليد ناخالص داخلي، افزايش اش��تغال و 
كاستن از دردها و رنج هاي توليدكنندگان تمامي تالش 
خود را به كار خواهد گرفت تا شعار »توليد؛ پشتيباني ها، 

مانع زدايي ها« را تحقق بخشد.

حجت اهلل صيدي در مراسم رونمايي از طرح 
جديد بانك صادرات ايران تشريح كرد



گروه بورس|
مي ت�وان گف�ت ك�ه تقريب�ا رون�د نزولي و 
سرخ پوشي بازارسرمايه براي سرمايه گذاران 
بورس�ي و بورس بازان عادي ش�ده و در سال 
جديد س�ال ۱۴۰۰ نيز اين روند همچنان ادامه 
دارد ام�ا طي روزهاي گذش�ته س�هامداران 
بورس�ي بازهم نس�بت به سرخ پوش�ي بازار 

واكنش نشان دادند.
طي هفته جاري رييس جمهوري بازهم همانند 
گذش�ته هاي نه چن�دان دور ق�ول حمايت از 
بازارسرمايه را داد و از سوي ديگر سهامداران 
تقربيا چند روزي مي شود كه سهامداران مقابل 
س�ازمان بورس براي اعتراض ايس�تاده اند و 
ش�عارهاي مختلفي علي�ه رييس جمهوري و 

بورس مي دهند. 
حواشي در بازارسرمايه بسيار زياد است و در 
روزهاي پاياني اولين ماه سال ۱۴۰۰ اين حواشي 
بيش از گذشته است. پيش تر و به طور گسترده 
در گروه هاي بورس�ي اعالم شده  بود كه وزير 
اقتصاد از رييس بورس خواس�ته كه حقوقي 
دس�ت به خريد نزند تا بازار سرمايه همچنان 
نزولي و راكد بماند كه اين موضوع هم با تكذيب 
صريح و ش�ديد همراه ش�د اما اين خبر روي 
معامالت سهامداران تاثير داشت و بسياري از 
فعالين بورسي در فضاي مجازي ادا مي كردند 
ك�ه با بررس�ي ب�ازار اين خب�ر ب�ا واقعيت ها 
همخواني دارد! بازارس�رمايه در گذشته يك 
بازار كامال ش�فاف بود ولي مش�خص نيس�ت 
اين روزها در ب�ورس چه مي گذرد و آيا ادعاي 
گروگان گرفتن سرمايه هاي مردم درست است 
يا خير؟ )برخي ازفعالين بورسي بر اين نظرند 
كه سرمايه هاي مردم در بورس گروگان گرفته 
شده است و در نهايت سهامداران معمولي به 

حق واقعي خود نخواهند رسيد.( 
اگر وضعيت بازارس�رمايه را بررس�ي كنيم به 
اعدادي ناگوار برمي خوريم و ش�اخص كل در 
سومين روز به محدوده يك ميليون و ۲۲۶ هزار 
واحدي رس�يده و ش�ايديكي از داليل حسن 
روحاني براي حمايت از بازار عدد شاخص كل 

و وضعيت ناگوار بورس باشد.
همان گون�ه كه گفته ش�د رياس�ت جمهوري 
طي روز يكشنبه و در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتص�ادي دول�ت بازه�م ق�ول حماي�ت از 
بازارس�رمايه داد. اي�ن قول بازهم داده ش�د 
اما نبايد فراموش كرد كه وعده هاي گذش�ته 
اي�ن مقام مس�وول م�ورد انتق�اد و اعتراض 

سرمايه گذاران بورسي قرار گرفته است.

    وعده حمايت دوباره از بورس
حسن روحاني، رييس جمهوري با بيان اينكه سياست 
مستمر دولت حمايت از بازار سرمايه بوده است، گفت: 
در سال جاري كه سال پشتيباني و مانع زدايي از توليد 
نام گذاري شده است، سعي دولت بر اين است تا موانع 
رشد بازار سرمايه را مرتفع كند و تالش خواهد كرد 
همراه با آموزش ها و ايج��اد تمهيدات الزم، مردم را 

براي ورود به بازار سرمايه تشويق كند.
در  را  اي��ن س��خنان  مق��ام مس��وول  اي��ن 
دويست وش��انزدهمين جلس��ه س��تاد هماهنگي 

اقتصادي دولت اعالم كرد. 
در اين جلسه همچنين گزارش تحليلي نوسانات بازار 
سرمايه ارايه و راهكارهاي بهبود شرايط اين بازار مورد 
بررسي قرار گرفت كه رييس جمهور پس از ارايه اين 
گزارش، با بيان اينكه سياست مستمر دولت حمايت 
از بازار سرمايه بوده است، اظهار كرد: در سال جاري 
كه سال پش��تيباني و مانع زدايي از توليد نام گذاري 
شده است، سعي دولت بر اين است تا موانع رشد بازار 
س��رمايه را مرتفع كند و تالش خواهد كرد همراه با 
آموزش ها و ايجاد تمهيدات الزم، مردم را براي ورود 
به بازار سرمايه تش��ويق كند. رييس جمهور با بيان 

اينكه دولت در راس��تاي چابك سازي و اجراي اصل 
۴۴ قانون اساسي به ويژه هدايت نقدينگي به سوي 
اش��تغال مولد و در مجموع ب��راي مردم  محوركردن 
اقتصاد و شفاف س��ازي اقتصادي، از بازار س��رمايه 
حمايت مي كند و سهام بنگاه ها و موسسات دولتي را 
عرضه كرده و ادامه خواهد داد، اظهار كرد: حمايت از 
بازار سرمايه به معني هدايت دستوري نيست و دولت 
به وظيفه ساختارسازي و نظارت خود عمل مي كند. 
روحاني با تأكيد بر اينكه در شرايط جنگ اقتصادي 
مي بايس��ت همه با حساس��يت و مراقبت در زمينه 
مس��ائل اقتصادي اظهارنظر كنند، گف��ت: فعاالن 
سياس��ي نبايد اظهارنظر اقتصادي را ب��ا اظهارنظر 

سياسي يكسان بپندارند. 
رييس جمهور تصريح كرد: ايج��اد فعاليت نهادها و 
ابزارهاي مالي در بازار سرمايه و نقش آفريني كامل و 
اثربخش آنها مقوله اي اس��ت كه با آگاهي و ارزيابي، 
تنظيم و اجراي موثر و كامل قوانين و مقررات اجرايي 
و نظارتي و همچنين ايجاد سازوكارهاي يك بازار كارا 

مي تواند مفيد باشد.
وعده روحان��ي براي حمايت از ب��ورس و همچنين 
اعتراض سهامداران به ش��رايط كنوني بازار سرمايه 
تنها خبرهاي مهم روزهاي گذش��ته بورس نبودند. 
در اين روز البته خبري كه پيش تر در فضاي مجازي 
و گروه هاي بورس��ي منتش��ر ش��ده بود و از تالش 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس براي راكدشدن بازار 
سرمايه حكايت داشت، رس��ما تكذيب شد. در اين 
باره روابط عمومي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
اطالعيه اي نسبت به انتشار برخي شايعات در فضاي 

مجازي واكنش نشان داد. 
در اين اطالعيه آمده اس��ت كه پيرو برخي شايعات 
منتشرش��ده در فض��اي مجازي مبني بر »دس��تور 
وزير اقتصاد براي جلوگيري از خريد س��هام توسط 
حقوقي ها«يا انتساب برخي نظرات جعلي به رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار؛ روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تكذيب 
مطلب منتشرشده، انتشار اين قبيل شايعات به شيوه 
ناشيانه و ادبيات غيررسانه اي را اقدامي واهي توسط 
افرادي دانسته كه اهداف غيرفني و غرض ورزانه را در 
بازار سرمايه دنبال مي كنند و اين سازمان حق خود را 

براي پيگيري موضوع محفوظ مي داند.
با تمامي اين موارد نبايد فراموش كرد كه طي هفته 
ج��اري رييس بانك مركزي خبر كاهش نرخ س��ود 
بانكي داده شد و اين موضوع مي تواند وضعيت بورس 

را متعادل كند.

    وضعيت بورس چگونه شد؟
هنوزماه اول سال ۱۴۰۰ به اتمام نرسيده اما وضعيت 
بازار ناگوار و سرخ پوش است و روز گذشته شاخص 
به صورت عمده كاهش پيدا كرد. روز گذش��ته و در 
سومين روز هفته شاخص كل بازارسرمايه افت ۰/۴ 
درصدي را داش��ت و پس از آن شاخص كل همانند 
روز گذشته خود ۰/۱ درصدي افت كرد. در روز مذكور 
شاخص كل بازار پس از افت چهار هزار و ۸۵۷ واحدي 
در ارتفاع يك ميليون و ۲۲۶ هزار واحدي قرار گرفت.

برپايه معامالت روز دوش��نبه بيش از سه ميليارد و 
۱۶۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۰ هزار و ۹۸۶ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۶۷۳ واحد كاهش به ۴۳۴ 
هزار و ۶۹۷ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۴۳۸ 
واحد افت به ۲۸۳ هزار و ۱۲۷ واحد رسيدند. شاخص 
بازار اول چهار هزار و ۶۰۱ واحد و ش��اخص بازار دوم 
۶ هزار و ۲۰۵ واحد كاهش داش��تند. حقوقي ها در 
روز دوش��نبه حدود ۳۴۰ميليارد توم��ان وارد بازار 
س��هام كردند. ارزش كل معامالت خ��رد دو هزار و 
۳۵۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۹درصد 
يعني ۶۹۰ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدشان ۱۴درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »بانك ها 
و موسسات اعتباري«، »مواد و محصوالت دارويي« 
و »فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »خدمات فني و مهندس��ي« و 
»محصوالت شيميايي« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
آخرين قيمت ۵۱نماد حداقل يك درصد نسبت به 
قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۴۹۳نماد با كاهش 
بيش از يك درصدي قيمت همراه بوده اند. در اين روز 
افزايش سهام حقيقي ها در ۲۲نماد و افزايش سهام 
حقوقي ه��ا در ۸۱نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۱۰۰ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم يعني حقوقي ها 

۴۰۰ميليارد تومان بود.
ع��الوه بر اين در بي��ن همه نمادها، نماد »ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي« ب��ا ۷۴۶ واحد، 
»پتروش��يمي نوري« با ۵۶۳ واحد، »فوالد مباركه 
اصفهان« با ۴۱۸ واحد، »بانك ملت« با ۳۶۲ واحد، 
»معدني و صنعت��ي چادرملو« با ۲۵۰ واحد، »فوالد 
خوزس��تان« با ۱۷۵ واحد، »صنعتي بهشهر« با ۶۲ 
واحد، »زامياد« با ۵۸ واحد و »پتروش��يمي بوعلي 
س��ينا« با ۵۱ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داش��تند. در مقابل نماد »صنايع پتروشيمي خليج 

فارس« با يك ه��زار و ۲۹۳ واحد، »ملي صنايع مس 
ايران« با يك هزار و ۵۱ واحد، »پااليش نفت اصفهان« 
با ۳۸۰ واحد، »شركت سرمايه گذاري غدير« با ۳۷۸ 
واحد، »پاالي��ش نفت بندرعباس« ب��ا ۳۵۹ واحد، 
»گسترش نفت و گاز پارسيان« با ۳۳۴ واحد، »توسعه 
معادن و فلزات« با ۳۱۳ واحد و »پاالش نفت تهران« 
با ۳۰۰ واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.

بر پايه اين گزارش، در سومين روز كاري هفته نماد 
»گروه دارويي بركت«، »ايران خودرو«، »ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماع��ي«، »پااليش نفت 
اصفهان«، »ملي صنايع مس ايران«، »فوالد مباركه 
اصفهان« و »فرآوري معدن��ي اپال كاني پارس« در 
گروه نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه مواد 
دارويي هم در معامالت ديروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۱۰۱ ميليون و 
۷۸۵ هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و ۱۲۷ ميليارد 

ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ديروز شاخص فرابورس نيز بيش از ۲۴ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كان��ال ۱۷ ه��زار و ۷۹۶ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار ۹۸۲ ميليون و ۱۷۷ هزار 
برگه س��هم به ارزش ۴۰۵ هزار و ۹۹۷ ميليارد ريال 

دادوستد شد.
در اين روز نمادهاي »پليمر آريا ساسول«، »پتروشيمي 
زاگرس«، »مديريت انرژي اميد تابان هور«، »شركت 
آه��ن و فوالد ارف��ع«، »شهرس��ازي و خانه س��ازي 
باغميش��ه«، »بيم��ه پاس��ارگاد«، »مجتمع صنايع 
الستيك يزد«، »سنگ آهن گهرزمين« و »هلدينگ 
صناي��ع معدني خاورميانه« تاثير مثبت بر ش��اخص 
اين بازار داشتند. همچنين نماد »سهامي ذوب آهن 
اصفهان«، »پتروشمي تندگويان«، »سرمايه گذاري 
صبا تامين«، »پتروش��يمي مارون«، »زغال س��نگ 
پرورده طبس«، »توسعه مولد نيروگاهي جهرم«، »برق 
و انرژي پيوند گستر پارس« و »گروه توسعه مالي مهر 

آيندگان« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين در پايان معامالت روز گذش��ته بازار سهام، 
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته آن، ۰/۸ 
درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون و 
۳۲۶هزار تومان و ۲۱ ميليون و ۳۳۶هزار تومان رسيد.

با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش 
س��بد ۵۳۲هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و 

۷۹۵هزار تومان رسيده است.
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ارزش سهام شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني مشخص شد

محمدحس��ن ابراهيمي س��روعليا، معاون نظارت بر 
نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت: 
به زودي انتخابات اعضاي هيات مديره ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت برگزار مي شود و 
اين اعضا براي س��هام ۳۰ ميليون نفر به ارزش حدود 

۴۰۰ هزار ميليارد تومان تصميم گيري خواهند كرد.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهاداراظهار داشت: هم اكنون ۳۱ شركت سرمايه گذاري 
استاني داريم كه بايد انتخابات اعضاي هيات مديره اين 
شركت ها برگزار شود. عضو هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اش��اره به روش هاي مختلف مديريت 
س��هام در دارندگان سهام عدالت افزود: سال گذشته 
كه آزادسازي س��هام عدالت انجام شد، افراد تصميم 
گرفتند به دو روش سهام خود را مديريت كنند؛ حدود 
۲۰ ميليون نفر روش مستقيم و ۳۰ ميليون نفر روش 
غيرمستقيم را انتخاب كردند. ابراهيمي سروعليا افزود: 
سهام افرادي كه مديريت سهم را خود به طور مستقيم 
در اختيار دارند، تا امروز حدود ۶۰ درصد آزادس��ازي 
شده و امكان فروش آن وجود دارد. عضو هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادام��ه داد: آن عده هم 
كه روش غيرمستقيم را انتخاب كردند، در واقع اداره 
سهام را به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت واگذار كردند و ارزش فعلي س��هام آنها چيزي 
ح��دود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت. وي توضيح 
داد: به عبارت ديگر، مجموع ارزش سهام شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، ۴۰۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه االن بحث انتخابات هيات مديره اين 
شركت ها مطرح است. سروعليا اظهار داشت: البته اين 
رقم فقط مربوط به ۳۶ شركتي است كه بورسي شده اند 
و ارزش غير بورسي ها چون هنوز تقويم نشده اند، به طور 

دقيق مشخص نيست.

اجراي طرح جهش توليد مسكن  
ارزشمند است

محمدحس��ين فرهنگي س��خنگوي هيات رييسه 
مجل��س با بيان اينك��ه طرح جهش توليد مس��كن، 
طرحي ارزشمند در جهت تعادل بازار و تامين مسكن 
براي اقشار مختلف است، گفت: عرضه فوالد و سيمان 
كش��ور در بورس كاال و امكان پيش خريد اين مصالح 
براي س��ازندگان از موارد مثب��ت و مهم طرح جهش 
توليد مسكن است كه عالوه بر شفافيت بازار مصالح 
ساختماني به رشد توليد مسكن كمك ويژه اي مي كند. 
وي اظهار داشت: مجلس با تصويب طرح جهش توليد 
و تامين مسكن درصدد تامين مسكن براي همه اقشار 
فاقد مسكن است.يكي از مشكالت بخش مسكن در 
س��ال هاي اخير عدم عرضه مسكن دولتي بوده است 
كه در طرح جهش توليد مس��كن، دولت مكلف شده 
است در كنار اخذ ماليات بر خانه هاي خالي به دنبال 
افزايش توليد مسكن براي قشرهاي كم درآمد باشد 
تا زمينه خانه دار ش��دن آنها فراهم شود. عضو هيات 
رييسه مجلس در ادامه با ارزيابي مثبت از تصويب اين 
طرح در مجلس افزود: اين طرح مورد تصويب مجلس 
است و با تاييد شوراي محترم نگهبان شاهد گسترش 
توليد مسكن در سراسر كشور خواهيم بود كه اعتقاد 
داريم به دليل وجود بندهاي كارشناس��ي و اجرايي، 
اين طرح وضعيت مس��كن در كش��ور را ساماندهي 
خواهد كرد. فرهنگي تصريح كرد: طرح س��اماندهي 
توليد مسكن از گذشته وجود داشته اما اكنون دولت 
ملزم به س��اخت حداقل يك ميليون مسكن در سال 
از طريق صندوق ملي مسكن خواهد بود و با توجه به 
اينكه اين قانون تسهيل گر است به تدريج زمينه براي 
توليد مسكن براي همه فراهم خواهد شد. وي با اشاره 
به عرضه فوالد و سيمان كشور در بورس كاال با تصويب 
طرح توليد مسكن بيان كرد: عرضه فوالد و سيمان و 
امكان پيش خريد اين محصول براساس ابزارهاي مالي 
بورس كاال به ساماندهي بازار و تسهيل در امور تامين 
نياز مواد اوليه مسكن كمك شاياني مي كند كه اجراي 
همه موارد طرح با توجه به رشد توليد و عرضه مي تواند 
به مرور زمينه كاهش قيمت مسكن در كشور را فراهم 
آورد. عضو هيات رييسه مجلس در پايان اظهار داشت: 
به زودي ش��اهد اجراي طرح و عرضه سيمان در كنار 
فوالد در بورس كاال خواهيم بود كه براي افزايش توليد 
فوالد و سيمان طرح هاي مختلفي در كشور وجود دارد 
و نه تنها مشكلي در تامين اين دو محصول براي نياز 
داخل نخواهيم داشت بلكه با توجه به مازاد توليد، شاهد 

روند مطلوب صادرات نيز خواهيم بود.

رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري
سامانه هوشمند رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري 
پ��ردازش اطالعات مالي پ��ارت، بر اس��اس آخرين 
اطالعات مربوط به پايان اس��فندماه ۱۳۹۹، برترين 
صندوق هاي س��رمايه  گذاري را معرفي كرده اس��ت. 
براس��اس اين گزارش، در گروه صندوق هاي سهامي، 
آسمان يكم سبدگردان آسمان، نويد انصار كارگزاري 
بانك انصار و پيشتاز سبدگردان انتخاب مفيد رتبه هاي 
اول تا س��وم را كس��ب كرده اند. صندوق هاي آسمان 
خاورميانه سبدگردان آسمان، توسعه ممتاز سبدگردان 
انتخاب مفيد و سپهر انديشه نوين تامين سرمايه نوين 
نيز رتبه ه��اي برتر گروه صندوق ه��اي مختلط را به 
خود اختصاص داده اند. شايان ذكر است كه رتبه هاي 
برتر صندوق هاي س��رمايه گذاري گروه درآمد ثابت 
به ترتيب به يكم ايرانيان تامين س��رمايه نوين، امين 
آشنا ايرانيان س��بدگردان سهم آشنا و كاردان تامين 
س��رمايه اختصاص يافت.  اين رتبه بندي بر اس��اس 
امتيازدهي به معيارهاي ۱۵  گانه مربوط به فعاليت و 
عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري به صورت دوره اي 
به روز مي شود. رتبه بندي ارايه شده بر اساس ساختار 
صندوق  ها و عملكرد گذشته آنها ارايه شده و سودآوري، 
ثبات بازدهي، ريس��ك، نقدش��وندگي و هزينه هاي 
صندوق مهم ترين معيارهاي رتبه بندي مذكور است.

هلدينگ ها ۲۴ هزار ميليارد 
تومان به بازار تزريق مي كنند

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بيان اينكه بازار س��رمايه به عنوان 
كانال اصلي براي تامين سرمايه گذاري و توليد در 
كش��ورمطرح است، ابراز داش��ت: هم اكنون بيش 
از ۵۷ميليون نفر در بازار س��رمايه حضور دارند و از 
همي��ن رو حركت اين بازار براي آنها مهم اس��ت و 
بازار سرمايه به امري ملي تبديل شده است. دهقان 
دهنوي تصريح كرد: در كنار آن بايد توجه داش��ت 
كه اين حرف به معني ناديده گرفتن روند فعلي بازار 
نيست. اميد مي رود با برنامه ريزي ها و اهميت يافتن 
بازار، روند در افق بلندمدت بازدهي خوبي داش��ته 
باشد. وي با تاكيد بر اينكه بازار از درون خود توان ارتقا 
و توسعه دارد، ادامه داد: صندوق هاي سرمايه گذاري 
در سال گذشته ۲۰۴ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
جذب كرده اند. از همي��ن رو مي توان گفت بانك و 
بازارسرمايه در كنار هم كار مي كنند و نقشي متقابل 

در رشد اقتصاد دارند. 
دهقان دهنوي با تاكيد بر نقش مهم ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري و هلدينگ ها بر روند بازار سرمايه، 
ابراز داش��ت: توس��عه فعاليت هاي اين شركت ها، 
عامل اصلي رش��د اقتصادي كشور است. وي ادامه 
داد: موانع توس��عه براي اين شركت ها تامين مالي 
بانكي اس��ت در حالي كه در بازار سرمايه امكانات 
خوبي وجود دارد. بازاربدهي در س��ال ۹۰، حدود 
۷۰۰ ميليارد تومان بوده، اما در سال گذشته حدود 
۲۰۰ هزارميليارد تومان اوراق منتشر شده كه نشان 
از رشد ۳۰۰ درصدي اين بازار دارد. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار از شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ ها دعوت كرد تا وارد فرآيند انتشار اوراق 
ش��وند و تاكيد كرد: س��ازمان بورس در نظر دارد 
فرآيندها را تسهيل كرده و زمان صدور مجوزهاي 
الزم را كوتاه كند. در اين ديدار مديران هلدينگ هاي 
بزرگ كشور ضمن اشاره به تدوين برنامه هاي جديد 
با هدف ورود نقدينگي، بهبود فرآيند نقد شوندگي 
و تعادل بازار سرمايه سرمايه، دغدغه ها و مشكالت 

خود را بيان كردند.
دهق��ان دهنوي، رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار نيز بر اس��اس مباحث مطرح شده به تمامي 
مجموعه هاي نه��اد ناظر بازار س��رمايه ماموريت 
داد ت��ا طي ۴۸ س��اعت آينده، موان��ع پيش روي 
هلدينگ ه��ا رف��ع و فرآيند ه��اي ورود نقدينگي 
به بازار س��رمايه تسهيل ش��ود.در پايان مقرر شد 
ش��ركت هاي هلدينگ به منظور تقويت بازار، طي 
۴۸ ساعت آينده حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان به 

بازار تزريق كنند.

واريز ۵۰ درصد باقيمانده سود 
سهام عدالت تا پايان رمضان

حسين قشمي، مدير سيستم هاي تسويه و پرداخت 
شركت سپرده گذاري مركزي در گفت وگو با صداو 
سيما درباره واريز سود س��هام عدالت سال ۹۸ به 
حساب مش��موالن افزود: به محض واريز سود ۳۶ 
ش��ركت س��رمايه پذير ۵۰ درصد باقيمانده سود 
مصوب تا پايان ماه رمضان به حس��اب سهامداران 
واريز مي شود.از ۴۹ ميليون س��هامدار عدالت، در 
مرحله نخست، س��ود سهام عدالت س��ال ۹۸ به 
حس��اب حدود ۴۳ ميليون نفر واريز شد. قشمي با 
اش��اره به اينكه افرادي كه س��ود مرحله نخست را 
دريافت نكرده اند سريعا مش��كل را برطرف كنند 
ادامه داد: به دليل نقص اطالعات از جمله شماره شبا 
و شماره همراه و... سود به برخي از سهامداران واريز 
نشد. وي گفت: برخي از سهامداران هم مشكالتي 
در حس��اب بانكي خود دارند و همين مساله باعث 
شد تا سود نزد بانك باقي بماند تا سهامدار براي رفع 

آن اقدام كند.
قشمي افزود: سهامداراني كه مرحله نخست سود 
سهام عدالت س��ال ۹۸ براي آنها واريز نشده است 
هر چه س��ريعتر براي رفع مشكل اقدام كنند تا در 
مرحله دوم واريز سود با مشكل مواجه نشوند. مدير 
سيستم هاي تسويه و پرداخت شركت سپرده گذاري 
مركزي گفت: افرادي كه در مرحله نخس��ت سود 
دريافت نكرده اند مي توانند در سايت سجام ثبت نام 
كنند ضمن اينكه از طريق س��امانه سهام عدالت 
sahamedalat.ir، شماره شباي حساب بانكي 
خود را تصحيح كنند. قشمي ادامه داد: همچنين 
سهامداران مي توانند با شماره ۱۵۶۹ تماس بگيرند 
و دليل واريز نش��دن س��ود س��هام عدالت را جويا 
شوند و اقدام به تصحيح اطالعات كنند. وي گفت: 
لينك هاي رايگان ثبت نام و احراز هويت در سامانه 
سجام بر روي سايت سپرده گذاري مركزي موجود 
است. قشمي افزود: در مرحله نخست واريز سهام 
عدالت, ۴ پرتفوي پر تكرار ي��ك ميليون توماني، 
۵۳۲ هزار توماني، ۴۹۲ ه��زار توماني و ۴۵۲ هزار 
توماني داشتيم كه مبلغ واريز سود به آنها متفاوت 
بود به طوري كه به سهام عدالت يك ميليون توماني، 
حدود ۱۸۰ هزار تومان، س��هام عدالت ۵۳۲ هزار 
توماني, ۹۸ هزار تومان، س��هام عدالت ۴۹۲ هزار 
توماني, ۹۱ هزار تومان و س��هام عدالت ۴۵۲ هزار 
توماني, ۸۴ هزار تومان واريز شد. وي بيان كرد: در 
مجموع در مرحله نخس��ت، حدود ۴ هزار ميليارد 
تومان س��ود سهام عدالت س��ال ۹۸ واريز شد و به 
محض دريافت سود از ش��ركت ها، مرحله دوم نيز 
واريز مي شود.قشمي تاكيد كرد: در پرتفوي سهام 
عدالت, ۳۶ شركت وجود دارد و حدود ۲۹ شركت 
در س��ال ۹۸ س��ود ده بودند و به محض واريز سود 
به حساب شركت س��پرده گذاري مركزي، سود به 

حساب سهامداران واريز مي شود.
مدير سيس��تم هاي تس��ويه و پرداخت ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي ادامه داد: در مرحله نامه نگاري 
با شركت ها هستيم كه سود مرحله دوم را هم هرچه 

سريع تر واريز كنند.

شاخص كل بورس تهران افت پنج هزارواحدي را تجربه كرد

گروگانگيري سرمايه هاي مردم حقيقت دارد؟

توزيع رانت با قيمت گذاري دستوري فوالد
مدت هاست كه اغلب فعاالن و مس��ووالن حوزه فوالد 
نسبت به رانت پيش آمده از سمت وسوي شركت هاي 
نوردي در بازار فوالد هشدار مي دهند اما نهادهاي نظارتي 
و وزارت صمت در برابر اين رانت اقدامي نمي كنند و تنها 
به چند مصاحبه كوتاه دراين خصوص بسنده كرده اند. 
به طور كل��ي داللي و رانت در اقتص��اد رواج يافته و بازار 
مقاطع فوالدي از اين قاعده مس��تثني نيستند و با يك 
جست وجوي س��اده در س��ايت بورس كاال مي توان به 
سود و داللي اغلب نوردكاران پي برد و مسوولي نسبت 
به اين افزايش توجهي ندارد. هومن عميدي، كارشناس 
بازار س��رمايه با اش��اره به لزوم عرضه تمام محصوالت 
فوالدي در بورس، اظهار كرد: در تمام كش��ور ها همواره 
قيمت گذاري محصوالت اعم از گندم، جو، شكر، فوالد 
يا نفت در بورس ها انجام مي ش��ود و رس��الت بورس ها 
كش��ف قيمت براي محصوالت است. در كشور ما نظام 
ارزش گذاري دس��توري وجود دارد كه نرخ ها توس��ط 
دولت، وزارتخانه يا شوراي رقابت تعيين مي شود. در واقع 
به يك ساختار سوسياليستي ميدان داده ايم تا قيمت ها را 
تعيين كنند و به حداقل ممكن برسانند. او افزود: از طرف 
ديگر بحث هاي سرمايه گذاري و نظام سرمايه داري در 
كشور پيگيري مي شود. در صورتي كه نمي توانيم به طور 
همزمان هم به قيمت گذاري دستوري قائل باشيم و هم 
سرمايه داري را مطالبه كنيم. يك بار بايد براي هميشه 
اين مساله را بپذيريم كه اقتصاد آنقدر پويا و قوي باشد 

كه نرخ ها توسط بازار تعريف شود. حتي روند كاهشي نيز 
توسط خود بازار با سرعت پايين آورده مي شود. او ادامه 
داد: در زمان فعلي همه مي خواهند كه بورس ما مثبت 
باشد، اما منفي است. زيرا دست پنهان آقاي بازار يا عقل 
منطق گراي بازار سرمايه مي گويد كه با اين نرخ ها هنوز 
براي خريد ريسك وجود دارد. پس اگر قيمت گذاري ها 
به بازار واگذار ش��ود و يك جريان آزاد و بدون وابستگي 
تعيين كننده باش��د، ديگر نبايد نگران مصرف كننده يا 

توليد كننده باشيم. 
اين كارشناس بازار سرمايه اشاره كرد: براي شروع فعاليت 
فوالدي ها قبال دو تا از محصوالت فوالدي در بورس كاال 
پذيرش ش��ده بود و بقيه محصوالت همچنان با همان 
سيستم سابق و به صورت دستوري قيمت گذاري مي شد 
اما اين مسير اشتباه است. از يك طرف سهامداران فوالدي 
بازار سرمايه ناراضي بودند و از سوي ديگر اين توقع ايجاد 
ش��ده بود كه قيمت گذاري محصوالت ش��ركت هايي 
كه خودشان تعيين كننده هس��تند، پايين نرخ گذاري 
مي شود و به تبع آن ورق، ميلگرد و ... را نيز براساس همان 
معيار ها قيمت گذاري كنيم. اين درگيري هميشه ادامه 
دارد؛ بنابراين يك بار براي هميشه به اين شكل تعريف 
كنيم كه تمام قيمت گذاري همه محصوالت فوالدي در 
بورس كاال شكل بگيرد. او اظهار كرد: اميدوارم كه براي 
تمام محصوالت پتروشيمي پايين دستي و باال دستي، 
خودرو، طال، سكه و حتي مسكن نيز اين امر اپيدمي شود. 

البته اين شكل قيمت گذاري نيز مشكالتي دارد و بايد 
مراقبت هايي انجام شود تا انحصار ايجاد نشود يا چند نفر 
محدود نرخ ها را در بازار تعيين نكنند. هر چقدر كه ميزان 
مش��اركت در نرخ دادن، باالتر رود قيمت نيز به قيمت 
واقعي نزديك تر مي شود؛ بنابراين اگر دست هاي حكومتي 
و دولتي از پشت اين ماجرا خارج شود و به جاي آن جريان 
آزاد قيمت گذاري اعمال شود، نتيجه اين مي شود كه به 
منصفانه ترين قيمت كارشناسي دست پيدا مي كنيم. 
عميدي با اشاره به اينكه قيمت گذاري دستوري، يكي از 
موانع اصلي بازار سرمايه محسوب مي شود، اظهار كرد: در 
بخش هايي از بازار سرمايه توليدكنندگاني حضور دارند 
كه قيمت هاي آنها از جريان آزاد پيروي نمي كند. پس در 
اينجا رانت ايجاد مي شود مبني بر اينكه بايد كد گرفته 
شود، سهميه بندي شود و... كه تمام اين موارد باعث ايجاد 
فساد مي شود. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه داد: فرض 
كنيد كه قيمت گذاري براساس عرضه و تقاضا و جريان 
باز تعيين شود؛ در اين صورت اگر متقاضي نباشد، قيمت 
س��قوط كرده و اگر تعداد خريدار زياد باش��د و در عين 
حال فروشنده اي نباشد، قيمت رشد مي كند. اين نظام، 
منطقي است و توانايي تعديل خود را دارد. قيمت گذاري 
بايد به صورتي باشد كه عالوه بر نرخ ها، هزينه ها نيز آزاد 
باشد. يعني پول تمام هزينه ها به قيمت روز محاسبه و 
دريافت شود. عميدي اظهار كرد: اكنون به هر ميزاني كه 
قيمت نفت كاهش يا افزايش يابد، قيمت بنزين همان 

ليتري سه هزار تومان است و به قيمت جهاني نفت كاري 
ندارد. در يك دوره اي كه قيمت نفت پايين آمده بود، از 
آنجايي كه قيمت بنزين در كش��ور ما دستوري است، 
قيمت بنزين از كشور هاي اروپايي، امريكايي و مناطق 
سردسير نيز گران تر پرداخت مي شد با وجود اينكه يك 
كشور نفتي محسوب مي شويم. او ادامه داد: به عنوان مثال 
قيمت ها دستوري تعريف مي شود مبني بر اينكه نفتا در 
بورس كاال با يك قيمت معامله شود. پس ممكن است 
حاشيه سود شركت توليد كننده به شدت كاهش يابد. اما 
برعكس به نفع شركتي مي شود كه از نفتا به عنوان ماده 
اوليه اس��تفاده مي كند و در نهايت سود بااليي نصيبش 
مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: بنابراين 
مشكل دوم اين است كه ما نمي توانيم ميان توليدكننده و 
مصرف كننده آن محصول تعادل ايجاد كنيم. اين نيزيكي 
از معضالتي است كه راه حل آن آزاد سازي قيمت هاست. 
زماني كه قيمت مناسب باشد، با قيمت وارداتي قابليت 
رقابت داشته باش��د و از كيفيت مناسبي نيز برخوردار 
باش��د، بنابراين همه ش��ركت ها متقاضي خريد از اين 
شركت خواهد بود. اما زماني كه كيفيت محصول مانند 
خودرو سازان پايين باشد و در عين حال ممنوعيت واردات 
خودرو وجود دارد، مردم مجبور هستند به هر قيمتي آن 
كاال را خريداري كنند. پس آزاد سازي قيمت هايك بحث 
اس��ت و ايجاد تعادل ميان توليد كننده و مصرف كننده 

نيزيك بحث مهم ديگر است.



گروه راه و شهرسازي|
مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي با اشاره به 
كم توجهي دولت به تامين مسكن اقشار كم درآمد به 
بررسي عملكرد دولت طي ۸ سال اخير در بخش مسكن 
و شهرس��ازي پرداخته است. عملكردي كه درخشان 
نيس��ت و از همين رو، در دوره 92 ت��ا 99 حدود 690 
درصد جهش قيمت مسكن ثبت شده و ميزان توليد 
ساالنه مسكن از متوسط 770 هزار واحد در سال 1392 
به متوسط ساالنه حدود 400 هزار واحد از سال 1393 

تاكنون افت كرده است.

   نوسازي بافت هاي فرسوده؛ سالي 2 درصد 
از مهم ترين موضوعاتي ك��ه بايد در عملكرد دولت در 
حوزه مسكن و شهرسازي به آن اشاره كرد، عدم تحقق 
اهداف و عدم اجراي »سياست هاي بازآفريني شهري« 
است. با وجود اينكه قريب به 10 سال از تصويب قانون 
حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري و متعاقب آن افزون بر پنج س��ال 
از تهي��ه آيين نامه اجرايي تأمين مناب��ع مالي اجراي 
طرح و همچنين تدوين س��ند ملي راهب��ردي احيا، 
بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري مصوب 16 شهريور 1393 هيات 
وزيران مي گذرد، با وجود اينكه مساله مزبور در فصل 
مسكن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه )ماده 59( 
نيز مورد مداقه قرار گرفته است.طبق آمار وزارت راه و 
شهرسازي شاهد تفاوت قابل مالحظه اي بين اقدامات 
عملي در حوزه بازآفريني شهري با اهداف برنامه ششم 
هس��تيم كه گواه آن وجود بي��ش از 2 ميليون و ۸00 
هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد و 
حاشيه نشيني و اسكان حدود 12 ميليون نفر در اين 

مناطق است. 
بنابه اذعان مس��ووالن ش��ركت بازآفريني ش��هري 
درخصوص تكليف برنامه پنجم و ششم توسعه براي 
نوسازي ساالنه 10 درصد بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
شهري و همچنين تكليف ورود به نوسازي و بهسازي 
ساالنه 270 محله، متوسط تحقق اين درصد در كشور 
ساالنه بين يك تا 2 درصد برآورد شده است. )معادل 
دستيابي 10 تا حداكثر20 درصدي به اهداف برنامه 
ششم در اين خصوص( . همچنين از زمان تصويب قانون 
حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد شهري كه بيش از 479 هزار واحد مسكوني 
در اين بافت ها توليد شده است، تنها 47 درصد از كل 
واحدهاي مسكوني توليد ش��ده در بافت و 22۸ هزار 
واحد )از تسهيالت كم بهره بانكي تجهيز شده توسط 
دولت اس��تفاده كرده اند. در ي��ك جمع بندي كالن 
مي توان عملكرد حوزه بازآفريني و احياي بافت تاريخي، 
بافت ناكارآمد مياني و حل مش��كل س��كونتگاه هاي 
غيررسمي را بسيار كمتر از اهداف برنامه اي برآورد كرد 
و اگرچه متولي اصلي اين حوزه وزارت راه و شهرسازي 
اس��ت، ليكن طبق قانون، وزارت كشور و شهرداري ها 
هم اركان ديگر پيش برد اين موضوع هستند و به نظر 
مي رسد تأثيرمجموعه اقدامات مديريتي مورد نياز براي 
هماهنگي در سطح دولت براي حل اين مشكل بيشتر 
از محدوديت هاي بودجه اي و اعتباري در عدم تحقق 
اهداف بوده است. همچنين برخي ابعاد موضوع نيازمند 
حمايت تمامي قوا در حل مشكالت بهسازي بافت هاي 

ناكارآمد شهري است. به طور خاص موضوع اراضي فاقد 
سند، نقش بسزايي در كندي توسعه و بازآفريني اين 
مناطق دارد كه همت و حمايت و تشريك مساعي بين 

دولت، مجلس و قوه قضاييه را مي طلبد.

    بي عملي در تامين مسكن 
گروه هاي كم درآمد 

از ديگر مواردي كه در زمينه استنكاف از اجراي قانون 
برنامه ششم توسعه يا اجراي ناقص آن در حوزه مسكن 
و شهرسازي بايد بدان اشاره كرد، عدم اجراي اقدامات 
مقرر ش��ده و كم توجهي به »تأمين مسكن گروه هاي 
كم درآمد« است. مسكن اجتماعي يكي از طرح هاي 
دولت يازدهم بود كه در دومين سال استقرار آن و پس 
از فرمايش هاي رهبر معظم انقالب در ديدار با اعضاي 
كابينه در هفته دولت و در پايان نخستين سال فعاليت 
دولت يازدهم مبني بر اينكه انتقاد صرف از مسكن مهر 
بي فايده اس��ت و دولت بايد براي آن جايگزيني ارايه 
دهد، طراحي و اعالم شد. اگرچه فرآيند تدوين و ابالغ 
آن مدت مديدي به ط��ول انجاميد، اما درنهايت پس 
از تصويب در هيات دولت، در اس��فندماه 1395 ابالغ 
شد.براس��اس مصوبه هيات وزي��ران با هدف حمايت 
دولت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و در راستاي 
اجراي سياست هاي دولت يازدهم در بخش مسكن طي 
سال هاي 1400-1396 برنامه اي در دو قالب »مسكن 

اجتماعي و مسكن حمايتي« تدوين شد.
در اين ط��رح برنامه ريزي براي اجراي س��االنه 100 
هزار واحد مس��كوني طي س��ال هاي 1396-1400 
صورت گرفته اس��ت ك��ه در اين برنام��ه كمك هايي 
در قالب تس��هيالت س��اخت و خريد مسكن ملكي، 
پرداخت تسهيالت به سازندگان مسكن استيجاري، 
ساخت مسكن استيجاري، پرداخت كمك اجاره و وام 
قرض الحسنه وديعه مسكن پيش بيني شده بود. اين 
برنامه به منظور كمك به س��اخت مسكن استيجاري 
و تقويت ب��ازار اجاره همچنين خريد مس��كن ملكي 

تسهيالتي در نظر گرفته بود.
با وجود اينكه در اين برنامه مسووليت اجرايي برعهده 
بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار داده شده بود، اما اين 
نهاد به طور مستقيم از ابزار الزم براي عملياتي نمودن 
طرح برخوردار نيس��ت؛ چراكه متولي زمين دولتي، 

سازمان ملي زمين و مسكن اس��ت و به جز اراضي اي 
كه در قالب س��اخت مس��كن محرومان و همچنين 
ساخت مسكن در راستاي اجراي مصوبات سفرهاي 
استاني مقام معظم رهبري در اختيار بنياد مسكن قرار 
گرفته است، اراضي ديگري بابت اجراي برنامه مسكن 
اجتماعي تخصيص نيافته است. ازسوي ديگر در اين 
راستا سازمان برنامه و بودجه نيز منابع مالي اين طرح را 
تأمين نكرده است .براساس مصوبه قانوني، سازمان ملي 
زمين و مسكن در صورتي زمين به دستگاه هاي دولتي 
و نهادهاي انقالبي واگذار مي كند كه اين دس��تگاه ها 
نقشه تأييد شده براي اجراي طرح و همچنين اسناد 
مالي تخصيص منابع طرح مبني بر واريز شدن منابع 
مالي ازسوي سازمان برنامه و بودجه را به سازمان ملي 
زمين و مس��كن ارايه دهند. تا زماني كه بنياد مسكن 
نقشه هاي داراي تأييديه و منابع مالي را فراهم نكند، 
ام��كان واگذاري زمي��ن وجود ن��دارد. از اين رو به جز 
پروژه هايي كه نهادهاي حمايتي ازجمله كميته امداد 
امام خميني )ره( و س��ازمان بهزيستي كشور از محل 
منابع داخلي خود و با مشاركت خيرين مسكن ساز و 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمي انجام داده اند، اقدام 
درخور توجهي توس��ط دولت در حوزه تأمين مسكن 
گروه هاي كم درآمد صورت نگرفته است، امري كه همه 
دست اندركاران طرح مسكن اجتماعي به انجام نشدن 
اقدامات اساس��ي درخصوص اجراي اين طرح اذعان 
دارند. بررسي ها نشان مي دهد، هدفگذاري دولت هاي 
نهم و دهم در طرح مسكن مهر فراتر از ساخت مسكن 
در زمين هاي 99 ساله شهري بوده و برنامه ريزي براي 
توليد مس��كن در قالب خودمالكي وبافت فرس��وده و 
همچنين نوسازي مسكن روستايي را نيز در برمي گرفته 
است. با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير رويكرد در 
زمينه مسكن مهر، فرآيند تكميل و تحويل واحدهاي 
مسكوني باقي مانده با ضرب آهنگ كندي دنبال شد 
به گونه اي كه با محدوديت تخصيص منابع مالي به اين 
طرح و متعاقب آن افزايش قيمت ها، منابع مالي مورد 

نياز ادامه طرح مسكن مهر فزوني يافت.
براساس مصوبات هيات وزيران در دولت هاي نهم و دهم 
وظيفه تامين منابع مالي مسكن مهر از طريق اختصاص 
خط اعتباري به عهده بانك مركزي بود و در طي دوره 
مزبور بان��ك مركزي همكاري الزم را براي پيش��برد 

پروژه ها داشته است. اما با روي كار آمدن دولت يازدهم 
و اظهارات مسووالن بانك مركزي مبني بر تورمي بودن 
شيوه تأمين مالي مسكن مهر، اين نهاد محدوديت هايي 
را براي اين طرح اعمال كرد. البته بعدها به ويژه در دولت 

دوازدهم اين محدوديت ها تا حدودي رفع شد.

     افت معنادار توليد مسكن 
بر اس��اس طرح جامع مس��كن )مصوب 1396( نياز 
ساالنه كشور به توليد مسكن حدودا برابر با 790 هزار 
واحد در سال با توجه به خانوارهاي تازه تشكيل شده، 
تحقق شاخص يك خانوار در واحد مسكوني و نوسازي 
واحدهاي مسكوني فرسوده در دوره 10 ساله منتهي 
به سال 1405 اس��ت. اين در حالي است كه بر اساس 
مراجع آماري ميانگين توليد مسكن شهري و روستايي 
از سال 1393 تاكنون به طور متوسط 400 هزار واحد 
بوده است. همچنين متوسط تسهيالت بانكي بخش 
مسكن و ساختمان در دهه 90 برابر با 11.4 درصد از 
كل تسهيالت بانكي )7 درصد در سال 139۸( بوده كه 
حدود نيمي از آن به بخش مسكن )3.5درصد( و نيمي 
ديگر به ساختمان اختصاص داش��ته است، در حالي 
كه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد 20 درصد از 
تسهيالت ساالنه به اين بخش اختصاص مي يافته است.

   رشد 690 درصدي قيمت مسكن طي 8  سال 
آنگونه كه تسنيم گزارش كرده است، در حالي قيمت 
مس��كن طي دولت هاي گذش��ته بين 200 تا 300 
درصد طي ۸ سال رشد داشته كه دولت آقاي روحاني 
در اين حوزه هم يك ركورد دست نيافتني ثبت كرده 
و شاهد رشد 690 درصدي قيمت مسكن در هشت 
سال اخير بوديم.مطابق جديدترين گزارش رسمي 
منتشر شده از تحوالت بازار مسكن، متوسط قيمت 
مسكن در شهر تهران طي اسفندماه سال گذشته به 
30 ميليون و 274 هزار تومان افزايش يافته اس��ت. 
طي ۸ سال اخير متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني از 3 ميليون و ۸34 هزار تومان در مردادماه 
سال 92 تا پايان اس��فند 99 بالغ بر 6۸9.6 درصدي 
گران شده كه ركوردي بي سابقه در 40 سال گذشته 
است.متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در 
شهر تهران طي سال 6۸ )سال اول دولت سازندگي( 
40 هزار تومان بود. اين در حالي اس��ت كه در س��ال 
1375 متوس��ط قيمت هر مترمربع مسكن با رشد 
300 درصدي به 160 ه��زار تومان افزايش يافت.در 
سال 1376 يعني س��ال اول دولت خاتمي متوسط 
قيمت مسكن 156 هزار تومان بود كه در سال هشتم 
يعني 13۸3 با رشد 265 درصدي به 5۸4 هزار و 100 

تومان افزايش يافته است.
همچنين در سال اول دولت احمدي نژاد متوسط قيمت 
مسكن 649 هزار و 700 تومان بود كه در سال 1391 با 
رشد 32۸ درصد به 2 ميليون و 779 هزار تومان افزايش 
يافت.بر اساس اين گزارش، در سال اول دولت روحاني 
)1392( متوسط قيمت مسكن 3 ميليون و ۸34 هزار 
تومان بود. بر اساس جديدترين گزارش بانك مركزي 
متوسط قيمت در اسفندماه سال 99 به 30 ميليون و 
274 هزار تومان افزايش يافته اس��ت. به عبارت ديگر 
طي مدت ياد شده متوسط قيمت مسكن رشد 6۸9.6 

درصدي داشته است.
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تعطيلي بوستان هاي پايتخت
به مدت 2 هفته

 مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران 
از تعطيلي بوس��تان هاي پايتخت به مدت دو هفته بر 
اساس مصوبه ستاد ملي كرونا خبر داد. علي مختاري 
در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به تعطيلي پارك ها و 
بوستان هاي پايتخت اظهار كرد: بنابر مصوبه ستاد ملي 
كرونا و ابالغ آن به ش��هرداري تهران تمام بوستان ها و 
پارك هاي پايتخت به مدت دو هفته تعطيل خواهند بود.

وي تصريح كرد: مصوبه ستاد ملي كرونا مبني بر تعطيلي 
پارك هاي پايتخت از روز گذش��ته به شهرداري تهران 
ابالغ شد و براساس آن تمامي پارك ها تعطيل شده اند.

مختاري اظهار كرد: براساس مصوبه پارك هاي محلي، 
منطقه اي و فرامنطقه اي و همچنين پارك هاي جنگلي 
تعطيل هس��تند و از شهروندان تهراني نيز درخواست 
مي كنيم در ارتباط با عدم ورود به پارك ها همراهي الزم 

را با شهرداري تهران و سازمان بوستان ها داشته باشند.

ارايه طرح الزام شهردار تهران 
به تدوين كارنامه 4 ساله 

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، از ارايه طرح 
الزام شهردار تهران به منظور تهيه و ارايه سند كارنامه 
چهارساله مديريت ش��هري به شوراي اسالمي تهران 
خبر داد. به گزارش مهر، اعطا گفت: وظيفه و مسووليت 
ما در مجموعه مديريت شهري است كه به مردم گزارش 
كنيم در ش��هريور 96 چه چيزي تحويل گرفتيم و در 
مرداد 1400 چه چيزي تحويل خواهي��م داد. وي در 
تشريح اين طرح دو فوريتي با اش��اره به ضرورت ارايه 
گزارش مقايسه اي در حوزه هاي ماموريتي شهرداري 
تهران، افزود: به نظرم اينجانب و س��اير همكاران شورا، 
همان گونه كه شهردار تهران در شهريور 96 بر مبناي 
مصوبه شورا س��ند تحويل و تحول بر مبناي عملكرد 
12 ساله شهرداري را تهيه و تقديم شورا كرد، ضرورت 
دارد ش��هردار سند تحويل و تحول پايان دوره را تهيه و 
ارايه كند. سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: بايد در 
چارچوب يك صورت بندي مقايسه اي، توضيح داده شود 
چه تحويل گرفته شده است و چه تحويل داده خواهد 
شد.وي تاكيد كرد: طرح دوفوريتي »الزام شهردار تهران 
به ارايه گزارش و سند تحويل و تحول شهرداري تهران 
مبتني بر كارنامه مديريت شهري در دوره پنجم شوراي 
اسالمي شهر تهران« را با امضاي 17 عضو شورا تقديم 

رييس شوراي شهر تهران كرديم.

پلمب ۵8 واحد صنفي متخلف 
در يك مجتمع تجاري

مدير اداره مش��اركت هاي مردمي شهرداري منطقه 
5 ته��ران از پلمب بيش از 5۸ واحد صنفي متخلف در 
مجتمع تيراژه خبر داد. فاطمه محم��دي، مدير اداره 
مش��اركت هاي مردمي ش��هرداري منطقه 5 تهران 
در گفت وگ��و با خبرنگار ش��هري خبرگ��زاري فارس 
درباره پلمب تعدادي از واحد صنفي در مجتمع تيراژه 
اظهارداشت: پروژه احداث مجتمع تيراژه با مشاركت 
شهرداري تهران و س��رمايه گذار در سال هاي گذشته 
آغاز و برنامه ريزي شد تا در دوفاز و در متراژ معين، تعداد 
واحدهاي مشخص صنفي و اداري احداث شود.مدير 
اداره مشاركت هاي مردمي شهرداري منطقه 5 تهران 
اظهار كرد: به رغم مفاد قرارداد، شريك سرمايه گذار و 
سازنده از تامين فضاي پاركينگ و مشاعات سر باز زده 
و فضاي تعريف شده را به طور غيرقانوني به شهروندان 
غيرمطلع واگذار و موجبات تضييع حقوق آنها و بيت المال 
را فراه��م كرده كه پس از احصاي تخلفات و ارس��ال از 
سوي شهرداري منطقه به كميس��يون ماده 100 نيز 
اين تخلفات احراز و چندين نوبت طي مذاكره با شريك 
پروژه تقاضاي اعاده به وضع س��ابق ش��د اما همكاري 
موثري ازسوي آنها صورت نپذيرفت.محمدي با اشاره 
به حمايت و همراهي دس��تگاه قضا گف��ت: با توجه به 
اهميت موضوع اجراي پلمب و تخلفات محرز، صدور 
راي قطعي كميسيون ماده صد و درخواست شهروندان 
متضرر شده موجب شد تا دستگاه قضا حمايت الزم براي 
پلمب اين واحدها را انجام داده و صبح امروز با حضور تيم 
كارشناسي در محل مجتمع تيراژه پلمب صورت گرفت.

اتصال سيستم حريق 
ساختمان هاي شهر به آتش نشاني

مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران گفت: تا چند ماه ديگر مالكان مي توانند به صورت 
داوطلبانه به سازمان مراجعه كرده و از طرح مانيتورينگ 
استفاده كنند اين طرح اينگونه است كه سيستم اطفاي 
حريق ساختمان ها به سامانه آتش نشاني متصل مي شود 
و اگر سيستم اطفاي حريق موردي را كشف كرد اطالعات 
مستقيم به مركز اعالم مي شود و ديگر نياز نيست كسي 
به آتش نشاني زنگ بزند. داوري همچنين اظهار كرد: 
بررسي ساختمان هاي ناايمن به صورت مستمر ادامه 
دارد و يك فرآيند دايمي اس��ت ما تمام تالش خود را 
مي كنيم كه ساختمان هاي شهر از نظر ايمني وضعيت 
بهتري داشته باشند البته اين را هم بگويم ممكن است 
كه يك س��اختمان با ضوابط الزم هم ساخته شود اما 
در ايمني مشكل داشته باشد بگذاريد يك مثال بزنم، 
ساختماني ايمن است اما راه پله ها به انبار تبديل شده و 
همين امر ساختمان را از استاندارد خارج مي كند يا اينكه 
سيستم اعالم حريق دچار مشكل شده است.وي افزود: ما 
براي مدت كوتاهي برخي از ساختمان هاي ناايمن را بر 
روي سامانه بارگذاري و دوباره حذف كرديم اما بر اساس 
تصميمات گرفته ش��ده قرار است اطالعات محدودتر 
روي سامانه قرار گيرد و به زودي اين كار انجام مي شود. 
باز هم تأكيد مي كنم كه اطالعات همانند بار اول جامع و 
كامل نيست و قرار است محدود باشد.قرار است كه شما 
طرح مانيتورينگ را در سازمان آتش نشاني اجرايي كنيد 
و مالكان ساختمان هايي كه داوطلب هستند با مراجعه به 
سازمان مي توانند سيستم اعالم حريق خود را به سامانه 

آتش نشاني وصل كنند در اين باره توضيح مي دهيد.

محدوديت سختگيرانه براي 
پذيرش مسافران تركيه و عراق

جواد هدايتي، مديركل دفت��ر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با 
بيان اينكه هيچ كشوري هنوز براي ايران پس از افزايش 
شيوع كرونا و افزايش مبتاليان محدوديتي ايجاد نكرده 
است، گفت: محدوديت هاي سختگيرانه اي در مرزها 
براي پذيرش مسافران از تركيه و عراق به اجرا مي رسانيم.

هدايتي در گفت وگو با ايلنا درباره محدوديت هاي اعمال 
ش��ده در مبادي ورودي و خروجي و مرزهاي كشور با 
افزايش مناطق قرمز در كشور و افزايش شيوع ويروس 
كرونا اظهار كرد: با توجه به مصوبات ستاد ملي مبارزه 
با كرونا و شرايط سختگيرانه تري كه در مورد مرزهاي 
تركي��ه و عراق گرفته ش��ده اس��ت، محدوديت هاي 
جديدي مصوب و ابالغ شده است.وي با بيان اينكه در 
حال حاضر پذيرش مسافر در مرزهاي زميني عراق و 
تركيه با محدوديت هاي مصوب ستاد ملي مبارزه با كرونا 
انجام مي شود و به صورت كنترل شده است، ادامه داد: 
قبل از ابالغ محدوديت ها با توجه به دستورالعمل هاي 
كشور عراق و امكان تردد به صورت عادي براي دريافت 
ويزا انجام مي شد و با انجام تست پي سي آر و منفي بودن 
آن اجازه ورود اتباع ايراني داده مي شد اما در حال حاضر 
ايران با محدوديت هاي سختگيرانه اتباع خارجي را در 
اين مرز مي پذيرد.او تاكيد كرد: ب��ه اتباع ايراني اجازه 
خروج داده نمي شود و تنها افراد دو تابعيتي اجازه خروج 
را دارند و در مرز هاي ايران و تركيه هم همين ش��رايط 
اعمال ش��ده است. كنترل ها تشديد شده و تست ها به 
صورت سختگيرانه تري رصد مي شوند و از حالت كنترل 
غربالگري خارج و انجام تست ها به صورت صد درصدي 
انجام مي شود.هدايتي با تاكيد بر اينكه تست پي سي آر 
براي هر اتب��اع خارجي كه قصد ورود به ايران را دارد در 
مرز انجام مي شود، گفت: نمايندگان بهداشت مرزي در 
پايانه هاي مرزي مستقر هستند و نسبت به انجام تست 
براي تمام مسافران ورودي اقدام مي كنند هم تست رپيد 
و هم تست سي پي آر از مسافران ورودي گرفته مي شود.

وي ادامه داد: البته در بخش بار اين محدوديت ها كمتر 
اس��ت و در حمل يكسره بار مواجه با اتباع ايراني بسيار 
كمتر است و در هيچ كجاي دنيا حتي اروپا هم مالحضات 
بهداش��تي و تجاري را به همان تست پي سي آر منفي 
منوط مي كنند. اين حجم از ن��اوگان متردد را كه نياز 
به پاركينگ بسيار زيادي وسيعي دارد اگر براي انجام 
تست س��ي پي آر متوقف كنيم عمال پايانه هاي مرزي 
قفل خواهند شد و تجارت بين الملل زمين گير مي شود.

مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري افزود: در همه 
جاي دنيا عمدتا محدوديت هايي كه در شقوق مختلف 
حمل و نقل اعمال مي ش��ود به بخش گردش��گري و 
مس��افري معطوف مي ش��ود و در بخش بار و تجاري 
محدوديت ها به اين ش��دت سختگيرانه نيست. هيچ 
كشوري هنوز براي ايران پس از افزايش شيوع كرونا و 

افزايش مبتاليان محدوديتي ايجاد نكرده است.

امكان ورود و شيوع كروناي 
برزيلي از بنادر وجود ندارد

فرهاد منتصر كوهساري، معاون امور بندري سازمان 
بنادر و دريانوردي اظهار كرد: مدت زمان تردد كشتي 
از برزيل تا بنادر ايران حدود 40 تا 50 روز است اگر 
فردي از كادر و خدمه اين كشتي مبتال باشد در اين 
ب��ازه زماني بهبود يافته و دوران قرنطينه وي هم به 
پايان رسيده يا فوت شده  است.منتصر كوهساري 
در گفت وگو با ايلنا درباره نگراني ها ايجاد شده درباره 
احتمال ورود و شيوع ويروس كروناي برزيلي از بنادر 
جنوبي به ويژه بندر امام كه اغلب كشتي هاي داراي 
بار غالت كه مبدا آنها بزريل است و در اين بندر پهلو 
مي گيرند، اظهار كرد: اين موضوع بسيار بعيد است 
چراكه مدت زمان تردد كشتي از برزيل تا بنادر ايران 
حدود 40 تا 50 روز است اگر فردي از كادر و خدمه 
اين كشتي مبتال باشد در اين بازه زماني بهبود يافته 
و دوران قرنطينه وي هم به پايان رسيده يا فوت شده  
اس��ت.وي ادامه داد: اين موضوعات درباره احتمال 
ورود ويروس كروناي برزيلي از بنادر جدي نيست 
البت��ه بايد اين موضوع را هم م��ورد توجه قرار دارد 
وقتي كه اغلب ش��هرها و مناطق كشورمان از نظر 
ش��يوع كرونا در رنگ بندي قرمز قرار گرفته، ساير 
كشورها هم مي توانند اين حساسيت ها را براي تردد 

كشتي هاي ايراني در بنادر خود داشته باشند.

 اعمال محدوديت 60 درصدي 
در پروازها علمي نيست

رييس انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
اعتقادي به محدوديت 60 درصدي پروازها نداريم، 
گفت: اي��ن كار براي مقابله با ش��يوع كرونا علمي 
نيس��ت.يونس دقيق كيا در گفت وگو با تس��نيم با 
بيان اينكه در بحث سوخت رساني به شركت هاي 
هواپيمايي مشكلي نداريم، اظهار كرد: يكي از مسائل 
ايرالين هاي داخلي محدوديت استفاده 60 درصدي 
از ظرفيت صندلي پرواز است؛ بايد اين موضوع را با 
توجه به مكانسيم هايي كه وجود دارد، حل كنيم.

وي توضيح داد: بر اين اس��اس براي هر مس��افري 
كه تس��ت كرونا وي مثبت باشد، كارت بليت پرواز 
صادر نمي شود.وي افزود: از سوي ديگر حين ورود 
به فرودگاه، مسافران با سيستم تعبيه شده كنترل 
مي شوند. عالوه بر اين با توجه به اينكه هواي داخل 
كابين هواپيما تخليه مي شود، امكان شيوع بيماري 
وجود ندارد.رييس انجمن شركت هاي هواپيمايي با 
اشاره به اينكه پرواز ايرالين هاي خارجي كه به ايران 
مي آيند با تمام ظرفيت انجام مي شود، گفت: تركيش 
ايرالين و قطرايرويز به صورت فول پروازهاي خود را 
به ايران انجام مي دهند. دنيا قبول ندارد كه هواپيما 
محل شيوع ويروس كروناس��ت.دقيق كيا، يادآور 
ش��د: با وجودي كه اعتقادي به اعمال محدوديت 
60 درصدي در پروازهاي داخلي نداريم و اين كار را 

علمي نمي دانيم اما آن را رعايت مي كنيم.

مركز پژوهش هاي مجلس كارنامه دولت روحاني در حوزه مسكن را روايت كرد

افت 50 درصدي توليد مسكن طي 7 سال

شليك به مذاكرات
حيدري اظهارداشت: ظريف مسوول امنيت نطنز نيست، 
وزير امور خارجه به شدت حادثه نطنز را محكوم كرد و معتقد 
بود در اين ش��رايط اين اقدامات با هدف اثرگذاري بر روند 
مذاكرات برجام انجام شده است، زيرا رژيم صهيونيستي 
به شدت مخالف توافق بر س��ر برجام است. نماينده مردم 
قصرشيرين در مجلس گفت: تحليل نمايندگان مجلس اين 
است كه اسراييل بدون هماهنگي با امريكا هيچ عملياتي را 
انجام نمي دهد، بنابراين حادثه نطنز نيز با هماهنگي امريكا 
انجام شده است.ش��هرياري در خصوص اظهارات ظريف 
پيرامون مذاكرات وين گفت: وزير امور خارجه اعالم كرد به 
1+4 گفته شده رفع همه جانبه تحريم ها شرط جمهوري 
اس��المي براي ادامه مذاكرات است و نتيجه نشست هاي 

گذشته مشروط به نشست آتي است.

  حادثه نطنز براي مذاكرات وين غير سازنده است
در ش��رايطي كه نمايندگان مجلس از آگاه��ي امريكا از 
عمليات خرابكاري نطنز خبر مي دادند يك مقام ارش��د 
امريكايي مدعي ش��د كه كش��ورش در حادث��ه اخير در 
سايت هسته اي نطنز دخالتي نداش��ته است. به گزارش 
واشنگتن پست، يك مقام ارش��د دولت بايدن در واكنش 
به حادثه در س��ايت هس��ته اي نطنز گفت: ما گزارش ها 
درخصوص يك حادثه در تاسيسات غني سازي نطنز در 
ايران را مش��اهده كرده ايم. اي��االت متحده هيچ دخالتي  
نداشته است و چيزي براي اضافه كردن به حدس و گمان ها 
درخصوص علت اين حادثه نداريم. سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا ني��ز در اظهارنظري هرگونه اط��الع امريكا در اين 
خصوص را تكذيب كرد. اتحاديه اروپا در نخستين واكنش 
رسمي به »حادثه« در تاسيسات هسته اي نطنز اعالم كرد 
هرگونه تضعيف مذاكرات هسته اي وين مردود است.پيتر 
سانتو، سخنگوي رييس دستگاه سياست خارجي اتحاديه 
اروپا دي��روز در يك كنفرانس مطبوعاتي، ضمن محكوم 
كردن اين حادثه، خواس��تار روشن ش��دن فوري شرايط 
آسيب ديدن تاسيسات اتمي نطنز شد. هايكو ماس، وزير 
امور خارجه آلمان در يك كنفرانس مطبوعاتي در برلين 
گفت كه تحوالت رخ داده پيرامون تأسيسات اتمي نطنز 
براي مذاكرات در مورد توافق هس��ته اي 2015 س��ازنده 

نيست. در همين خصوص وزارت امور خارجه روسيه نيز 
با صدور بيانيه ابراز اميدواري كرد حادثه يكشنبه در نطنز 
»تالش ها براي بازگش��ت به اجراي تعه��دات برجامي را 
خراب نكند.«در بخشي از بيانيه وزارت امور خارجه روسيه 
آمده  اس��ت: »اميدواريم آن چه روي داده، هديه اي براي 
مخالفان گوناگون برجام نباشد و بنياني ]مذاكرات وين[ 

را از خراب نكند.«

    برق اضطراري در نطنز راه اندازي شد
نخستين مقام رسمي كشورمان كه حادثه نطنز را خرابكاري 
خواند رييس سازمان انرژي اتمي بود كه در اين خصوص 
گفت: قطعا اين اقدام خرابكاري بود. حادثه اي نبود كه اتفاقي 
روي داده باشد. سيستم هاي امنيتي به اين مساله ورود پيدا 
كردند.صالحي در حاشيه مراسم افتتاح مركز ملي فناوري 
كوانتوم در سازمان انرژي اتمي در پاسخ به اين پرسش كه 
حادثه روز يكشنبه ارتباطي با حادثه تيرماه سال 99 مرتبط 
با مركز مونتاژ سانتريفيوژها دارد گفت: خير اين دو حادثه از 
هم جدا هستند. صالحي با اشاره به حادثه تروريستي اخير 
در نطنز اظهار كرد: دشمن دلش مي خواهد ياس و نااميدي 
را در دل ملت ما به كارد اما كور خوانده است. آنها )دشمن( 
در گزارش هايي كه مي دهند، مي گويند 9 ماه فعاليت هاي 

هسته اي را در نطنز عقب انداخته ايم، اما من به شما مي گويم، 
ظرف چند روز آينده شاهد خواهيد بود بخش قابل توجهي 
از خرابكاري هايي كه دشمن انجام داده بود، جبران خواهد 
شد. اين كشور باز نمي ايستد و هر كاري كنند ما با قوت و 
قدرت جلو مي رويم. بهترين نوع بازدارندگي حفظ نشاط، 
روحيه و آمادگي است تا به دشمن نشان دهيم كه اين ملت 
تسليم ناپذير است. بار قبل )اقدام تروريستي در تيرماه 99( 
هم كه اقدام خبيثانه كردند و سالن مدرن مونتاژ سانتريفيوژ 
را از بين بردند، بخش قابل توجهي از آن سالن را احيا كرديم 
و همين امروز اين سالن را سرپا كرديم، ضمن اينكه در دل 
كوه داريم سالن هاي متعدد و پيشرفته مي سازيم.  وي ادامه 
داد: بخشي از ماشين ها به خاطر حادثه روز گذشته از مدار 
خارج شدند و بخشي بايد بازنگري شود و آنهايي كه آسيب 
ديدند جايگزين مي شوند. اين را بگويم هر اتفاقي كه افتاده 
اس��ت جبرانش چندين درصد باالتر بوده است. ما بعد از 
حادثه اخير هم، جبرانش را 50 درصد بيشتر خواهيم كرد. 
معاون رييس جمهور در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه 
برخي گفته اند در واكنش به اقدام تروريستي روز گذشته 
مذاكرات در وين بايد متوقف شود؟ گفت: هر چيزي جاي 
خودش. مذاكرات جاي خود. اقدامات ايذايي دشمن نشان 
از توفيقات فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشور است كه 

به عنوان يك پشتواته قوي براي مذاكره كنندگان كشور 
بود. اينها فكر مي كردند با اين كار مي توانند اين پشتوانه 
را تضعيف كنند كه قطعا اشتباه كردند. پشتوانه ما قوي تر 
ش��د و مذاكرات همه سر جاي خودش اس��ت.وي افزود: 
س��انتريفيوژهايي كه صدمه ديدند را با هم نوع خودش 
جايگزين مي كنيم اما گفتم ب��ا اصالحاتي كه كيفيت و 
كارآمدي س��انتريفيوژها را حداقل 59 درصد باال مي برد. 
وي همچنين گفت كه درباره حادثه دي��روز مراتب را به 

آژانس اطالع داديم.

    شناسايي هويت عامل اختالل 
در سيستم برق سايت نطنز

يكي از مهم ترين خبرهايي كه با موضوع خرابگكاري نطنز 
منتشر شد شناسايي هويت فرد خرابكار بود. روز گذشته 
اعالم ش��د هويت فردي كه با ايجاد اختالل در سيس��تم 
برق مجتمع غني سازي شهيد احمدي روشن نطنز باعث 
قطع برق رساني به يكي از سالن هاي اين مجتمع شده بود، 
شناسايي شده است.يك مقام مطلع در وزارت اطالعات به 
»نورنيوز« گفت: هويت فردي كه با ايجاد اختالل در سيستم 
برق مجتمع غني سازي شهيد احمدي روشن نطنز باعث 
قطع برق رساني به يكي از س��الن هاي اين مجتمع شده 
بود، شناسايي شده اس��ت. اقدامات الزم براي دستگيري 
عامل اصلي اختالل در سامانه برق مجتمع نطنز در دست 
انجام اس��ت. اين مقام مطلع با اشاره به گزارش گروه فني 
بررسي كننده حادثه تصريح كرد: چگونگي ايجاد اختالل 
در سيستم برق رساني نيز از سوي گروه فني مشخص شده 
و از ديروز مجموعه اقدامات الزم براي بازگرداندن س��الن 

آسيب ديده به مدار فعاليت مجدد آغاز شده است.
با عبور از اين واكنش هاي ضد و نقيض به نظر مي رسد كه 
رژيم صهيونيستي از دل اين حركت هاي خرابكارانه نه تنها 
نتوانسته به هدف خود براي انحراف در مذاكرات و توافق نايل 
شود، بلكه اين واقعيت مشخص پيش روي افكار عمومي 
بين المللي نمايان ش��ده است كه اين رژيم صهيونيستي 
اس��ت كه در برابر صلح و آرامش بين المللي و منطقه اي 
سنگ اندازي مي كند. رژيمي كه ذات و بنيان آن را جنايت، 

جنگ و حاشيه سازي شكل داده است.

ادامه از صفحه اول



با تصويب س��ند تعيين سياس��ت ها و اقدامات الزم 
براي ساماندهي  پيام رسان هاي اجتماعي، بر قابليت 
پيش��گيري از جراي��م و مديريت و اعم��ال قوانين و 
مقررات كش��ور توسط  پيام رس��ان ها تاكيد و وزارت 
ارتباطات مكلف شد كه شرايط و ضوابط اعطاي مجوز 
فعاليت به پيام رسان هاي اجتماعي خارجي را تهيه و 
تدوين كند و همچنين براي پيام رسان هاي اجتماعي 
خارجي متقاضي مجوز، انجام ذخيره سازي و پردازش 
داده ها در داخل كشور و معرفي نماينده رسمي حقوقي 
تام االختيار داخلي الزامي شد. از سوي ديگر در سند 
تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات بر محدودسازي 
ترافيك و پهناي باند ش��بكه هاي اجتماعي خارجي 
كه مجوز فعاليت در ايران ندارند نس��بت به ترافيك  
پيام رسان هاي داخلي، با هدف حمايت از شبكه هاي 
بومي در كشور تاكيد شده است. با وجود اين، درحالي 
كه ش��رايط فعاليت پلتفرم هاي خارجي در كش��ور 
در مصوب��ه ش��وراي عالي فضاي مج��ازي به امضاي 
رييس جمهور رسيده اما برخي معتقدند اين مصوبه 
رييس دولت براي وزارت ارتباطات با ضمانت اجرايي 
همراه نبوده و همچنان سياست هاي مرتبط با فعاليت 
پلتفرم هاي خارجي توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده 
است و اين پلتفرم ها بدون پذيرفتن قوانين و مقررات و 

ضوابط در كشور ما فعاليت مي كنند.
سند تعيين سياست ها و اقدامات الزم براي ساماندهي  
پيام رس��ان هاي اجتماع��ي در س��ال ۹۶ به تصويب 
شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و در آن بر فراگيري 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي و نيز س��اماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماعي خارجي تاكيد شد. در اين 
سند كه توسط حسن روحاني رييس جمهور تصويب 
و توس��ط ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي ابالغ شد، بر قابليت پيشگيري از جرايم 
و مديريت و اعمال قوانين و مقررات كش��ور توس��ط  
پيام رسان ها تاكيد و وزارت ارتباطات مكلف شده كه 
شرايط و ضوابط اعطاي مجوز فعاليت به پيام رسان هاي 
اجتماعي خارجي را تهيه و تدوين كند. به اين ترتيب 
مطابق تبصره ۲ اين سند براي پيام رسان هاي اجتماعي 
خارجي متقاضي مجوز، انجام ذخيره سازي و پردازش 
داده ها در داخل كشور و معرفي نماينده رسمي حقوقي 
تام االختيار داخلي الزامي است. در همين حال صدور، 
تعليق و لغو مجوز فعاليت و نظارت بر فعاليت دارندگان 
مجوز در چارچوب ضوابط و شرايط به اين وزارتخانه 
واگذار شده است. از سوي ديگر در سند تبيين الزامات 
شبكه ملي اطالعات بر محدودسازي ترافيك و پهناي 
باند شبكه هاي اجتماعي خارجي كه مجوز فعاليت در 
ايران ندارند نسبت به ترافيك  پيام رسان هاي داخلي، با 
هدف حمايت از شبكه هاي بومي در كشور تاكيد شده 
است. حدود ۳ س��ال از ابالغ مصوبات رييس جمهور 
مي گذرد و همچنان سياس��ت هاي مرتبط با فعاليت 
پلتفرم هاي خارجي توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده 
است و اين پلتفرم ها بدون پذيرفتن قوانين و مقررات و 
ضوابط در كشور ما فعاليت مي كنند. مواجهه منفعالنه 

از سوي وزارت ارتباطات با فعاليت شبكه هاي اجتماعي 
خارجي در كشور در حالي است كه به نظر مي رسد اين 
وزارتخانه براي فعاليت ضابطه مند پلتفرم هاي جديد 
ني��ز برنامه اي ندارد و نه تنه��ا در خصوص آنها اعمال 
سياست و مقررات نمي كند بلكه به نوعي از اين حضور 
بدون ضابطه، حمايت هم مي كند. از سوي ديگر ديده 
مي شود كه وزارت ارتباطات حتي در خصوص شائبه 
فيلتر شدن يكي از چت روم هاي صوتي فضاي مجازي 
تالش مي كند تا مخالفت خود را به صراحت اعالم كند. 
براي مثال اين وزارتخانه در نامه اي خطاب به اپراتورها، 
تهديد كرد كه در صورت ايجاد اختالل در يك پلتفرم 
كالب هاوس، با آنها بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات 
اسالمي برخورد مي كند. با اين وجود اين سوال مطرح 
مي ش��ود كه وزارت ارتباط��ات در تبليغ يك پلتفرم 
خارجي و تالش براي فعال نگه داشتن بدون ضابطه 
اينگونه پلتفرم ها در كشور چه منافعي خواهد داشت. 
آيا تالش اين وزارتخانه براي تبليغ سكوهاي خارجي به 
منافعش در فروش ترافيك پهناي باند مربوط مي شود 
و ديگر اينكه چرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
در اين زمينه روي زمين مانده و نظارتي بر پياده سازي 
مصوباتي كه شخص رييس جمهور خودش آن را امضا 

كرده است، صورت نمي گيرد؟

  سامانه رجيس�تري فعاليت  پيام رسان هاي 
خارجي در كشور ايجاد نشد

مصطفي حيدرزاده از كارشناسان فضاي مجازي در 
خصوص عدم التزام وزارت ارتباطات به مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي در حوزه پلتفرم هاي خارجي گفت: 
سند س��اماندهي  پيام رس��ان هاي اجتماعي مصوب 
سال ۹۶ ش��وراي عالي فضاي مجازي و چند بند كه 
در اس��ناد شبكه ملي اطالعات مختص به پلتفرم ها و  
پيام رسان هاي خارجي و داخلي است، بيشتر به بعد 
حمايت از پيام رسان هاي داخلي اختصاص دارد و به 

بعد ساماندهي پيام رسان هاي خارجي توجه ويژه  اي 
ندارد. از جمله ابعاد حمايت��ي اين مصوبه مي توان به 
كاهش هزينه ترافيك  پيام رسان هاي داخلي و خدمات 
پايه كاربردي به يك سوم  پيام رسان هاي خارجي اشاره 
كرد. وي گفت: با اين حال طبق مصوبه س��اماندهي  
پيام رسان ها، وزارت ارتباطات متولي راه اندازي سامانه 
براي ثبت  پيام رس��ان ها و مش��خص كردن ضوابط و 
شرايط فعاليت آنها اس��ت اما از سال ۹۶ تاكنون اين 
سامانه رجيستري، راه اندازي نشده است. چند ماهي 
است سامانه اي براي ثبت  پيام رسان هاي داخلي ايجاد 
شده اما نسخه اي براي  پيام رسان هاي خارجي وجود 
ندارد. حداقل اگر اين اتفاق مي افتاد گامي در راستاي 
ثبت نام  پيام رسان هاي خارجي در بدو فعاليت و الزام 

آنها به رعايت قوانين در كشور مي شد.

  مت�ن مصوبه س�اماندهي  پيام رس�ان هاي 
اجتماعي الزام آور نيست

حيدرزاده يك��ي از داليل عدم التزام ب��ه اجراي اين 
مصوب��ات را الزام  آور نبودن متن س��ند س��اماندهي  
پيام رسان هاي اجتماعي مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي عنوان كرد و گفت: اين سند، سرويس دهنده 
خارجي را به درستي ملزم نكرده كه حتماً مجوز دريافت 
يا نماينده رسمي معرفي كند يا هر نوع تراكنش قانوني 
آن، تحت سياست ها و رگوالتوري كشور قرار گيرد. اين 
متن از اين جهت خيلي الزام آور نيست. بلكه آنچه كه 
در متن اين مصوبه ديده مي شود مربوط به اين مي شود 
كه پلتفرم هاي خارجي متقاضي مجوز بايد نمايندگي 
رس��مي معرفي كنند يا اينكه انبارش داده آنها داخل 
كشور باشد. چرا كه پلتفرم خارجي بخشي از دارايي 
كشور كه اطالعات مردم است را در اختيار دارد و هيچ 
ضمانتي هم بابت رعايت ضوابط به ما نمي دهد. با اين 
حال بابت رعايت اي��ن موضوعات و اخذ مجوز، قانون 
محكمي در كش��ور وجود ندارد. اين كارشناس ادامه 

داد: اين سند بيشتر با اين رويكرد نوشته شده كه اگر 
يك مزيت نسبي براي يك سرويس خارجي داشتيم 
و اگر س��رويس خارجي بخواهد از م��ا مجوز بگيرد، 
بايد نماينده رس��مي معرفي كند. اما در حالت پيش 
فرض كه ما بخواهيم سرويس خارجي را ساماندهي و 
مقررات گذاري كنيم شاهد حرف قابل توجهي از سوي 
اين سند نيستيم. همچنين در سند مشخص نشده 
كه در صورت عدم الزام پيام رس��ان خارجي به قوانين 
كشور، چه بايد كرد. وي با اشاره به اينكه در سند مصوب 
شوراي عالي فضاي مجازي، بيشتر نظارت به صورت 
پسيني ديده شده و براي فعاليت سرويس هاي خارجي 
به صورت پيشيني الزامي ديده نمي شود، خاطرنشان 
كرد: از اين جهت، ضمانت اجرايي مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي با خأل روبه رو است. به همين دليل بايد 
مجلس به عنوان قانونگذار براي مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي، ضمانت اجرايي تعريف كند؛ براي مثال 
جرم انگاري از ضمانت هاي اجرايي است كه از شؤونات 
مجلس است. به اين معني كه اگر مصوبات شوراي عالي 
توسط متوليان امر اجرا نشد چه اتفاقي خواهد افتاد! بايد 

براي آن جرم انگاري صورت گيرد.

    در حوزه  پيام رسان هاي داخلي
 ضعف هاي جدي  داريم

حيدرزاده در مورد اق��دام وزارت ارتباطات در حمايت 
از پلتفرم هاي خارجي گفت: به نظر مي رس��د كه اين 
موضوع مربوط به اليه فني نيست. زيرساخت فني كشور 
در اختيار وزارت ارتباطات است و بايد مطابق با قوانين 
عمل كند. اما اقدام��ات اينچنيني وزارت ارتباطات در 
حمايت از پلتفرم هاي خارجي بيشتر مربوط به مباحث 
سياسي و رسانه اي و ناظر به جريانات سياسي است. از 
اين جهت كه پلتفرم خارجي ظرفيت پديده ش��دن را 
دارد و حجم قابل توجه��ي از افراد را به خود اختصاص 
داده و نگاه برخي مسولين اين است كه اين ظرفيت در 
داخل كشور نبايد از دست برود. وي با تاكيد بر اينكه در 
حوزه  پيام رسان هاي داخلي نيز ضعف هاي جدي داريم، 
خاطرنشان كرد: ارايه سرويسي مانند كالب هاوس كه 
چت روم صوتي است و اين روزها بسيار از آن مي شنويم، 
زيرساخت فني و تكنولوژي قابل توجهي نمي خواهد و 
شايد به واسطه حضور رجل و سلبريتي هاي سياسي و 
فرهنگي در آن، مورد توجه قرار گرفته اس��ت. موضوع 
اين است زماني كه يك  پيام رسان در حوزه  پيام رساني 
و شبكه اجتماعي به بلوغ مي رسد، ارايه سرويسي مانند 
چت روم صوتي از نظر فني كار سختي نيست. به همين 
دليل اگر در بلوغ رسيدن  پيام رسان ها به صورت جدي 
پيش مي رفتيم االن به يك  پيام رس��ان ملي رس��يده 
بوديم. اين كارشناس با اشاره به اينكه سياست مجموعه 
حاكميت براي مواجهه با پلتفرم هاي خارجي مشخص 
نيس��ت، گفت: نهادهاي درون حاكميت بايد در اليه 
سياس��ت گذاري و اجرا همگام باشند و اگر دولتمردان 
اين وحدت رويه را داش��تند، سرويس هاي خارجي در 

كشور ساماندهي مي شد.
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راهكار احياي بورس
ما ضعف تقاضا داريم وگرنه در بازار رو به باال هم هميشه 
فروشنده وجود دارد و وجود همين فروشنده هاست كه 
باعث رقم خوردن معامالت مي ش��ود. به نظر من نبايد 
گفته شود سهامداران چرا مي فروشند؟ نبايد گفته شود 
مگر كسي نمي داند كه سهام ارزنده است؟ بايد بگوييم 
چرا استقبال خريداران كاهش پيدا كرده است؟ معتقدم 
قدرت خريدار است كه بازار را رو به باال مي برد در غير اين 
صورت با نفروختن، بازار رشد نمي كند. علت نخريدن بازار 
هم چندان پيچيده نيست. علتش نبود پول در بازار است. 
حقوقي  ها و خصوصا حقوقي  ه��اي دولتي و خود دولت، 
بيشترين پول را با فروش س��هام )به صورت آبشاري( از 
بورس خارج كرده اند و حاال هم شناوري سهم  ها در بورس 
باال رفته است و عرضه كننده ها زياد شده اند. در اين شرايط 
هم پولي كه از بازار خارج شده به بازار برنگشته است. دولت 
به دنبال آن بود كه بازارگردان ها به روان شدن معامالت 
كمك كنند اما آنقدر ش��ناوري سهام باال رفته است كه 
درست مانند اين است كه بازارگردان ها را با تفنگ آبپاش 
به جنگ تانك فرس��تاده باشيم، نتيجه را هم ديديم كه 
بازارگردان ها هم نوسانگير شدند، زيرا در قد و قواره هاي 
بازار نبودند. براي بهبود بازار هيچ دستورالعملي به تنهايي 
كافي نيست. در زمان محدود كردن دامنه  نوسان هم اگر 
نقدينگي همراه اين تغيير به بازار تزريق نشود، روزهاي 
اصالح و منفي ها كم عم��ق و كم حجم خواهد بود و تايم 
اصالح بازار اصطالحا كش خواهد آمد. هم اينك بار ديگر 
توجه بازار بر دامنه  نوسان است و عده اي از عزيزان گمان 
مي كنند با باز كردن دامنه  نوسان، بازار روند مثبت در پيش 
مي گيرد. به عقيده  من، در صورت باز كردن دامنه  نوسان، 
اگر پولي توسط دولت و زيرمجموعه هايش به بورس تزريق 
نشود و ارزش معامالت همين گونه باشد، شاخص با شتاب 
بيشتري ريزش خواهد كرد. بهتر است فعال به دامنه  نوسان 
دست زده نشود و تمركزها بر ورود و تزريق نقدينگي به 
بورس گذاشته شوند. حداقل چند هفته اي بايد حجم و 
ارزش معامالت افزايش يابد و نمادها از حباب منفي خارج 
شوند و روند معامالت بورس منطقي شود، آنگاه مي توان 
كم كم دامنه نوسان را بازتر كرد. دولت نبايد زمان را از دست 
بدهد تنها راه نجات بازار، بازگرداندن حداقل بخشي از پولي 
است كه دولت از بازار خارج كرده است بقيه  راه ها نظير بيمه  
سهام و پوت آپشن و بازارگرداني و... )در شرايط فعلي( فقط 
وقت تلف كردن است و تنها فشار فروش را بيشتر مي كند. 
در طول ۱۵ سال حضورم در بازار سرمايه، بازاري به اين 
شكل رها شده نديده بودم. هيچ گاه دولت را اين گونه بزن 
و در رو نديده بودم. دولت ها هميشه حامي بازار بوده اند. 
برخي بي تفاوتي هاي در خصوص بازار بي سابقه است، اما 
به رغم همه اين اتفاقات بايد بگويم كه هيچ وقت شرايط 
بنيادي اكثر شركت ها تا اينقدر مناسب نبوده است. توجه 
مردم تا اينقدر به بورس معطوف نبوده است. هيچ كدام از 
بازارهاي موازي تا اينقدر نسبت به بورس گران نبوده اند.  
بنابراين با توجه به نزديك شدن به فصل مجامع و ارزندگي 
عمده  نمادهاي بازار توصيه مي كنم كمي بيشتر تامل كنيد. 
سختي هاي بورس را تحمل كرده ايد و اصطالحا پايين 
بورس را ديده ايد، اين بورس باز هم باال دارد و خاصيتش 
همين است. موقع رشد همه را سرمست مي كند و موقع 
ريزش همه را نااميد. اما در اوج خوشي و در اوج نااميدي 
راهش را تغيير مي دهد. شواهد حاكي از آن است كه بورس 
ارزنده اس��ت و به زودي دوباره مورد توجه قرار مي گيرد. 
فعاالن بازار در وهله نخست بايد هدف اول خود را حضور 
تا پايان فصل مجامع بگذارند و اگر نتيجه حاصل شد حتما 
براي حضور بيشتر در بازار زمان بيشتري را براي يادگيري 

اصول بنيادي و تكنيكال و رفتاري بازار بگذارند.

تقدير سنديكاي صنعت مخابرات 
از اقدامات جهادي همراه اول

دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران با ارسال نامه اي 
ب��ه مديرعامل هم��راه اول، از اقدام��ات جهادي اين 
اپراتور در انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و توليدكنندگان 
داخلي تقدير ك��رد.  به گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، فرامرز رستگار دبير و 
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت مخابرات ايران، 
با ارس��ال نامه اي به مهدي اخوان بهابادي مديرعامل 
همراه اول كه در س��ال گذش��ته با اقدامي جهادي و 
تخصصي قراردادهاي مهمي را براي توسعه تحقيقات 
و صنعت با دانشگاه ها و توليدكنندگان داخلي منعقد 
كرده بود، تشكر كرد. در بخشي از اين تقديرنامه آمده 
اس��ت: »اين حركت نش��ان داد كه همت، صداقت، 
شهامت و تحليل درست مديران و كارشناسان، بهتر از 
هر قانون و بخشنامه اي مي تواند موجب جهش توليد 
ش��ود. انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها براي تجهيزات 
پيش��رفته مخابراتي توليد ب��ار اول مانند آنتن هاي 
پيچيده و پيش��رفته، راديو مايكروويوIP، راديو موج 
ميلي متري پهن بان��د، مودم راديويي، ش��بكه هاي 
نوين و هوشمندس��ازي، نمونه هايي است كه نه تنها 
تجهيزات نسل فعلي ش��بكه را بومي مي نمايد، بلكه 
زمينه بومي سازي نسل پنجم ارتباطات را نيز فراهم 
مي كند. اطمينان كافي داريم كه با اين حركت انقالبي 
آغاز شده در سال ۹۹، در سال جاري كه توسط رهبر 
معظم انقالب سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها 
نام گذاري شده، شاهد اقدامات وسيع تري توسط آن 
شركت محترم خواهيم بود. پيش از اين نيز همراه اول 
با انعقاد قرارداد با دانش��گاه ها و شركت هاي داخلي از 
بومي سازي تجهيزات و فناوري هاي موردنياز صنعت 
ارتباطات كشورحمايت كرده و مورد تشويق نهادهاي 

قانوني و نظارتي قرار گرفته بود.

طرح پايش مصرف گاز در ادارات 
سطح استان ايالم به پايان رسيد

مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان ايالم گفت: در سال 
گذشته با هدف صرفه جويي و مديريت انرژي، ميزان 
مصرف گاز در ادارات و سازمان هاي دولتي اين استان 
بيش از يك هزار و ۱۶8 مورد بازرسي و پايش مصرف 
گاز در سطح ادارات استان ايالم انجام شده است. به 
گزارش روابط عمومي؛ عباس ش��مس اللهي افزود: 
براساس بخشنامه صرفه جويي مصرف بهينه و ايمن 
از س��وي معان اول رييس جمهور، تشكيل جلسات 
مرتبط در استانداري و ابالغ به كليه ادارات و نهادهاي 
دولتي در جهت رعايت حداكثر صرفه جويي، شركت 
گاز ايالم اقدام به تش��كيل گشت هاي پايش مصرف 
گاز در ادارات و ارگان هاي دولتي سطح استان نموده 
است. وي بر ضرورت صرفه جويي مشتركان خانگي 
و اداري در مص��رف گاز تاكيد و اظهار كرد: به منظور 
صرفه جويي و مديريت انرژي، از مس��ووالن ادارات 
درخواست شده بود كه وسايل گرمايشي سازمان ها را 
يك ساعت قبل از اتمام ساعت كاري و نيز در تعطيالت 
آخر هفت��ه خاموش كنند. مديرعامل ش��ركت گاز 
استان ايالم تصريح كرد: اين شركت در انجام رسالت 
سازماني و مس��ووليت اجتماعي خود، با مشاركت 
نيروهاي بسيجي حوزه گاز، دماي رفاه ادارات استان 

را رصد كرده و از نزديك مورد پايش قرار گرفت.

سياست هاي مرتبط با فعاليت پلتفرم هاي خارجي در كشور اجرايي نشده است

جوالن پلتفرم هاي خارجي در ضعف پلتفرم هاي داخلي

برابر رای شماره 8016624 سال 98.4369 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی زهره نظرزاده مهابادی به 
کد ملی 0054616913 صادره از تهران فرزند عزت اله ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 449.25 
مترمربع دارای پالک 154 مفروزی از پالک 32 فرعی از پالک 72 اصلی بخش 3 واقع در قریه امام زمین خریداری شده از مالک 
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19911228

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.01.24 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.02.07 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين
 و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای ش�ماره 8045461 سال 99.267 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی حمیده گلشن به کد ملی 
2218490854 صادره از تنکابن فرزند محمدعلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 500 مترمربع 
دارای پالک 286 فرعی از پالک 39 اصلی بخش 4 واقع در قریه رضاپط خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19911223
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.01.24 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.02.07

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای شماره 8046093 س�ال 94.602 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی محرم ساحلی به کد ملی 
2219084681 صادره از تنکابن فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 389 مترمربع دارای 
پالک 350 مفروزی از پالک 35 فرعی از پالک 8 اصلی بخش 4 واقع در قریه شاقوزکله خریداری شده از مالک رسمی لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19911204
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.01.24 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.02.07 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی مناقصه عمومی
 س�ازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک جلسه چهل و سوم مصوبه هیئت مدیره سازمان 
به تاریخ 1399/12/06 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث و نگهداری فضای سبز محوطه داخل سازمان اقدام نماید.لذا از 
کلیه متقاضیان )اشخاص حقوقی(حائز شرایط  داراي رتبه بندی مورد تائید سازمان سیما ، منظر شهرداری تبریز و بر اساس 
بر آورد دفترچه فهرست بهائ سال1400 سازمان مذکور دعوت می شود ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک از تاریخ نشر 
آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان : واقع در جاده تبریز آذرشهر بعداز پلیس راه  جنب پل هوایی دوم کیلومتر 7 

جاده پیاذر بعد از دهستان تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 تاریخ انتشار مناقصه : روزسه شنبه  مورخه 1400/01/24

آخرین مهلت اخذ مدارک : ساعت 12/00 روز یکشنبه  مورخه 1400/02/05 
 تاریخ گشایش پاکتها: ساعت 13/00 روز یکشنبه مورخه 1400/02/05

 سپرده ش�رکت درمزایده : 50/000/000 ریال)پنج میلیون تومان( به شماره حس�اب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه 
خسروشهر به نام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.

شهرداري تبریز

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

این سامانه پیامك نمایند. 

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي   
شماره : 52429847 

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : ارائه خدمات نگهداری فضای سبز کل شرکت و باشگاه

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 3سال 

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/02/07  )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان ش�رکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات 

عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1400/02/12  به مدت دو روز 

در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ 500.000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1400/02/25

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یکشنبه مورخ 1400/02/26
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 12.000.000.000ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR کارشناس: سیدناصرموسوی فرجام                            تلفن: 6432-3213-061     ایمیل :  

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان
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سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

در يك پژوهش بررسي شد
هفت خوان مانع زدايي از توليد 

تعادل-  گروه صنع�ت|  مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران در گزارشي به ارايه يكسري راهكار به منظور 
پشتيباني و مانع زدايي از توليد پرداخته كه اصالح 
سيس��تم  انگيزش��ي به نفع توليد و بهبود محيط 
كسب وكار از الزامات اصلي رويكرد حمايتي است. 
در اين گزارش در ادامه، هف��ت الزام مهم را براي 
تحقق بخشي به شعار س��ال برشمرده كه شامل 
مواردي چ��ون »اولويت بن��دي موانع پيش روي 
توليد و هدف گذاري براي رف��ع مهم ترين  آنها«، 
»اصالح سيستم  انگيزشي به نفع توليد«، »بهبود 
محيط كس��ب وكار«، »ثبات بخش��ي به اقتصاد 
و ارتقاي س��طح اعتماد فع��االن بخش خصوصي 
به حاكمي��ت«، »تعيين بخش ه��ا و صنايع حائز 
اولويت ب��راي اخذ انواع حمايت ه��ا«، »تغيير در 
سياست هاي مديريت واردات و توسعه صادرات« 
و »برقراري تعامل س��ازنده با جه��ان و عضويت 
در معاه��دات بين الملل��ي« اس��ت. اين پژوهش 
همچنين با بهره گيري از دو ش��اخص  »سهولت 
انج��ام كس��ب وكار« و »ش��اخص پايش محيط 
كسب و كار«، به اين نتيجه دس��ت پيدا كرده كه 
»عدم ثبات و پيش بيني پذيري اقتصاد كش��ور« 
و »ناهماهنگي و ناكارايي در سياست گذاري ها« 
دو مانع اصلي پيش روي كس��ب وكارها است كه 
با مخدوش  كردن چشم انداز پيش روي صاحبان 
كسب وكار، امكان برنامه ريزي بلند مدت را از آنها 
سلب كرده است. برخي از فعاليت هاي توليدي و 
مولد اقتصادي را به ورطه تعطيلي كشانده و برخي 
ديگر را به توليد زير ظرفيت بهينه سوق داده است. 

 پول هاي بلوكه شده ايران
 در عراق آزاد مي شود

دبي��ركل اتاق بازرگاني ايران و ع��راق مي گويد با 
وجود ش��رط دش��واري كه دولت عراق بر سر راه 
شركت ها گذاشته اما پول هاي ايران در عراق امكان 
جابه جايي پيدا كرده اند. به گزارش ايس��نا، سيد 
حميد حس��يني اظهار كرد: در سال هاي گذشته 
يكي از بهانه هايي كه دولت عراق در تسويه نكردن 
پول  حاصل از صادرات ايران داش��ت، تحريم هاي 
امريكا بود اما در هفته هاي گذشته، گشايش هايي 
در اين زمينه رخ داده و حتي صحبت از دادن يك 

مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است.
وي با بيان اينكه مذاكرات براي آزادسازي پول هاي 
ايران در عراق در جريان س��فر وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي به بغداد نيز دنبال مي ش��ود، بيان 
كرد: وزي��ر اقتصاد ع��راق در جريان س��فر آقاي 
شريعتمداري به اين كشور نيز صحبت از ممكن 
شدن آزادس��ازي پول هاي ايران را مطرح كرده و 
از آمادگي دولت اين كشور براي همكاري در اين 
زمينه خبر داده اس��ت. هرچند بغداد شرط هاي 
دشواري را در اين مسير گذاشته اما به نظر مي رسد 
بهان��ه تحريم ها ديگر وجود ن��دارد. دبيركل اتاق 
بازرگاني ايران و عراق درباره شرط هاي دولت اين 
كشور براي انتقال ارز ايران نيز گفت: شرط ها كار 
را در عرصه عمل براي ش��ركت هاي عراقي دشوار 
مي كند. مثال اينكه ني��از به دريافت مجوز از تمام 
وزارت خانه هاي ذيربط وجود دارد يا اينكه گفته اند 
بايد كاالي ايراني به عراق منتقل شود و پس از تاييد 
تخليه، پول جابه جا شود يا در رابطه با باز كردن ال 
س��ي يا نحوه پرداخت ارز نيز اما و اگرهايي وجود 
دارد اما در مجموع هرچند به دش��واري اما امكان 
انتقال پول فراهم شده است.حسيني درباره ابعاد 
س��فر وزير كار ايران به عراق نيز توضيح داد: يكي 
از اصلي ترين ابعاد اين سفر، بحث حضور نيروهاي 
متخصص ايراني در عراق است. عراق در سال هاي 
گذش��ته تعداد زيادي از نيروهاي خود را از دست 
داده و در كنار آن برخي نيروهاي ايراني به ش��كل 
انفرادي كار خود را در اين كشور دنبال مي كردند. 
وي افزود: با نهايي ش��دن توافقات در اين زمينه، 
شركت هاي كاريابي ايراني و عراقي مي توانند بستر 
همكاري هاي رسمي در زمينه نيروهاي انساني را 
بررسي كنند تا عايدي دو كش��ور از اين تبادالت 
افزايش يافته و همكاري هاي دو جانبه در س��طح 

نيروي انساني نيز رشد كند.

 نظارت بازرسان اصناف 
بر توزيع كاالهاي رمضان

مهر| معاون بازرس��ي اتاق اصن��اف ايران گفت: 
»طرح تشديد نظارت ماه رمضان« براي بازرسي 
ويژه از نحوه توزيع سهميه كاالهاي ماه رمضان به 
بازرسان صنفي ابالغ شده است.بهنام نيك منش 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر در م��ورد وضعيت 
بازرس��ي از اصناف در ماه مبارك رمضان، اظهار 
داش��ت: براي جلوگي��ري از تخل��ف و برخورد با 
تخلفات احتمالي واحدهاي صنفي در ماه مبارك 
رمضان، »طرح تش��ديد نظارت م��اه رمضان« را 
به بازرس��ين ابالغ كرديم.وي اف��زود: با توجه به 
س��هميه كااليي كه وزارت صمت به مناسبت ماه 
رمضان براي اس��تان ها در نظر گرفته است، مقرر 
شده بازرسين به صورت ويژه روي عملكرد واحدها 
درمورد عرضه اين اقالم سهميه اي كه بايد با نرخ 
مصوب به مردم عرضه شود، نظارت داشته باشند. 
نيك منش گفت: بر اس��اس قان��ون نظام صنفي، 
در صورت مش��اهده تخلف، پرونده واحد متخلف 
به تعزيرات حكومتي ارسال مي شود.نيك منش 
ادام��ه داد: عالوه بر نظارت ويژه در ماه مبارك، در 
حال حاضر نيز به دليل تعطيلي سراسري، بازرسين 
اصناف با هم��كاري اماكن، وزارت صمت و وزارت 
بهداش��ت به صورت مس��تمر در حال سركشي و 
بازرسي هستند تا گروه هاي شغلي ۲، ۳ و ۴ فعاليت 

نداشته باشند.

 افزايش حقوق ورودي 
چقدر موبايل را گران مي كند؟

سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي گفت كه تاثير مصوب��ه افزايش نرخ ارز مبناي 
حقوق ورودي بعد از اجرا مشخص مي شود، اما افزايش 
حقوق ورودي گوش��ي هاي ب��االي۶۰۰ دالر به طور 
ميانگين دو تا ۲.۵ درصد بر قيمت اين موبايل ها تاثير 
مي گذارد. براساس اليحه بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگاني 
واردات تجاري موبايل باالي۶۰۰ دالري از يك به هشت 
درصد افزايش يافته و با احتساب چهار درصد حقوق 
و ع��وارض گمركي، تعرف��ه واردات از ۵ به ۱۲ درصد 

افزايش خواهد يافت.
از طرف ديگر بر اساس بند ديگري از اين قانون، نرخ ارز 
محاسبه ارزش گمركي كاالهاي وارداتي به استثناي 
كاالهاي اساس��ي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي 
در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق 
ورودي، براساس برابري نرخ سامانه اي. تي. اس بانك 
مركزي در روز اظهار كه نرخي نزديك به بازار است كه 
اين موضوع نيز بر قيمت همه كاالهاي وارداتي تاثير 

خواهد داشت.
در اين رابطه محمدرضا عاليان در گفت وگو با ايسنا با 
تاكيد بر اينكه در حال حاضر مشكلي در تامين موبايل 
وجود ندارد و كمبودي در بازار نيست، اظهار كرد: در 
مورد تاثير مصوبه افزايش نرخ ارز مبناي حقوق ورودي 
هم بعد از اج��راي آن مي توان اظهارنظر كرد. در حال 
حاضر زمان دقيق اجراي آن مشخص نيست و گمرك 
نيز ايراداتي وارد كرده است.به گفته وي افزايش حقوق 
ورودي گوشي هاي باالي۶۰۰ دالر به طور ميانگين دو 

تا ۲.۵ درصد بر قيمت اين موبايل ها تاثير مي گذارد.
عاليان با بيان اينك��ه هر فرآيندي كه موجب افزايش 
قيمت و در نتيجه آن كاهش قدرت خريد مردم شود كه 
زنجيره تامين و توزيع را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد، 
مطلوب بازرگان نيس��ت، تصريح كرد: كسبه در همه 
حوزه ها ترجيح مي دهند هر كااليي ارزان باشد تا مردم 
بخرند و چرخه اقتصادي بچرخد، اما وقتي قانونگذار 
قانون��ي را تصويب مي كند كه اه��داف اقتصاد كالن 
سيستم اس��ت همه اركان بايد تمكين كنند.عاليان 
همچنين درباره جديدترين وضعيت موبايل هايي كه 
به دليل سوءاستفاده از رويه مسافري لغو رجيستري 
شده بودند، گفت: اين مساله به همتا و ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز منتقل شده و در حوزه فعاليت انجمن 
نيست. اما اگر لغو رجيستري از بخشودگي برخوردار 
ش��ود در اين زمينه اطالع رس��اني مي كنند. آخرين 
اطالعات حاكي از اين است كه هنوز تغييري حاصل 
نشده است. پيش تر دبير انجمن صنايع لوازم خانگي 
گفت كه در صورت اج��راي مصوبه تجاري در بودجه 
۱۴۰۰ مبني بر تغيير نرخ ارز محاسبه حقوق ورودي، 
لوازم خانگي بي بروبرگرد گران مي شود و تبعاتي نيز 

متوجه توليدكنندگان خواهد شد.

تعادل| 
رقم شاخص كل اقتصاد در اسفندماه ۹۹ برابر ۵۴.7۳ واحد 
اعالم شدكه يك واحد باالتر از بهمن ماه وبه باالترين رقم در 
۱8 ماه اخير رسيده است. رقمي اعالمي نشان از تداوم رونق 
اقتصادي در اين ماه حكايت دارد؛ اما شاخص انتظارات توليد 
براي فروردين ۱۴۰۰ وضعيت خوبي ندارد. داده هاي گزارش 
ش��اخص مديران خريد بخش صنعت، شامخ اين بخش را 
۵7.۲۹ واحد اعالم كرده كه نسبت به ماه قبل ۱.۰۴ واحد 
كاهش نشان مي دهد؛ اما همچنان بر شرايط نسبتاً مساعد 
اين بخ��ش داللت دارد.نكته قابل تأمل در گزارش ش��امخ 
اس��فندماه، كاهش قابل مالحظه شاخص انتظارات توليد 
براي فروردين ماه ۱۴۰۰ است كه با رسيدن به رقم ۴۴.۵7 
واحد زنگ خطر افت توليد در شرايط تعطيلي نوروزي و شيوع 
دوباره بيماري كوويد ۱۹ در سراسر كشور را به صدا درآورده 
است. نتايج اين پژوهش به طور كلي حاكي از اين است كه 
در اسفندماه وضعيت همه رشته فعاليت هاي صنعتي بهتر از 
ماه قبل بوده و شاخص باالي ۵۰ را ثبت كرده اند. اما براي ماه 
آتي كاهش در توليد به غيراز صنايع نساجي، كاني غيرفلزي 
و پوش��اك و چرم كاهش در توليد فروردين ماه را به ويژه با 
گس��ترش مجدد همه گيري و آغاز ماه رمضان پيش بيني 
مي كنند. همچنين بر اساس نظر اكثر فعاالن اقتصادي همراه 
با قيمت گذاري هاي جديد و همچنين افزايش سطح حداقل 
حقوق و دستمزد، افزايش قيمت ها در اكثر فعاليت ها براي 

ماه هاي آتي قابل پيش بيني است.

   شاخص مديران خريد كل اقتصاد
 )PMI( گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مديران خريد
كل اقتصاد كه به اس��فندماه ۹۹ اختصاص دارد، از سوي 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شد. طبق نظرسنجي 
انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران 
خريد براي كل اقتصاد ايران در اسفندماه، ۵۴.7۳ به دست 
آمده  است كه نسبت به بهمن ماه )۵۳.7۳( با نرخ بيشتري 
افزايش داش��ته و فعاالن اقتصادي بخش خصوصي طي 
۱8 ماه گذشته از ابتداي شروع طرح در بخش كل اقتصاد، 
بيش��ترين ميزان اين ش��اخص را ثبت كرده اند. شاخص 
ميزان فعاليت هاي كس��ب وكار در اس��فندماه )۵8.۳۹( 
نسبت به بهمن ماه )۵۶.7۱( افزايش داشته است و طي ۱8 
ماه از شروع طرح به بيشترين مقدار خود رسيده است. اين 
شاخص به ترتيب در بخش ساختمان، خدمات و كشاورزي 
و صنعت افزايش داشته است. افزايش تقاضا در بسياري از 
رشته فعاليت ها در ماه پاياني سال دليل عمده آن بوده است. 
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان )۵۵.۵۲( اندكي 

نسبت به بهمن ماه )۵۳.۴۳(، افزايش داشته و اين شاخص 
نيز بيشترين ميزان خود را از ابتداي شروع طرح ثبت كرده 
است. بخش صنعت در ميان ساير بخش ها بيشترين مقدار 
افزايش را در اين شاخص داشته است. شاخص موجودي 
م��واد اوليه يا لوازم خريداري ش��ده )۴۶.87( نس��بت به 
ماه قبل )۴8.۲۶( روند كاهش��ي داش��ته است و همانند 
ماه گذشته بيشترين س��هم اين كاهش مربوط به بخش 
خدمات و كش��اورزي بوده است. شاخص ميزان صادرات 
كاالها يا خدمات كل اقتصاد در اسفندماه )۴7.8۰( هرچند 
همچنان كاهشي است اما همانند بهمن ماه نرخ كاهش 
كمي داشته است و بيشترين عدد شاخص از ابتداي شروع 
طرح را ثبت كرده است كه عمدتًا به دليل بهبود صادرات 
در بخش صنعت است. بر اساس گزارش گمرك جمهوري 
اسالمي ايران صادرات در اسفندماه افزايش ۱۹۳ ميليون 
دالري و رشد ۶ درصدي را نسبت به بهمن ماه تجربه كرده 
است. ش��اخص ميزان فروش كاالها يا خدمات )۶۰.۳۰( 
نسبت به بهمن ماه )۵۳.7۲( نيز افزايش قابل توجهي داشته 
است و بيش��ترين مقدار خود را به ثبت رسانده است. اين 
شاخص در هر سه بخش كشاورزي و خدمات، ساختمان 
و به ويژه صنعت، افزايش قابل توجهي داشته است. شاخص 
انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده 
)۴۴.۵7( پيش بين��ي ركود باال در فروردين ماه را نش��ان 
مي دهد. از يك سو طبق روال هرساله كاهش در فعاليت ها 
در فروردين به طورمعمول وجود دارد و از س��وي ديگر ماه 

رمضان و همچنين تعطيالت بسياري از كسب وكارها به 
دليل گسترش مجدد كوويد ۱۹ بر اين ركود تأثيرگذار است. 
به طوركلي همانطور كه شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان 
فعاليت ها در ماه آينده )۵8.۹۲( كه توسط فعاالن اقتصادي 
پيش بيني مي كرد در اسفندماه و پايان سال همانند بهمن، 
اكثر فعاليت ها با رونق روبرو بوده اند. ثبت ركورد بيشترين 
ميزان افزايش سفارشات فعاالن اقتصادي در اسفندماه هم 
در افزايش توليد و شاخص كل موثر بوده است. اين در حالي 
است كه فعاالن اقتصادي در اكثر رشته فعاليت ها، وضعيت 

ركود را در فروردين ماه پيش بيني كرده اند.

   شاخص صنعت چگونه رقم خورده؟ 
بر اس��اس داده هاي به دس��ت آم��ده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در اسفند ۵7.۲۹ 
نس��بت به بهمن ماه افزايش داشته است، هرچند شدت 
افزايش آن اندكي كمتر از بهمن ماه است اما نشان دهنده 
رونق در اكثر فعاليت هاي صنعتي است. در اسفندماه همه 
زيرشاخص هاي اصلي شامخ صنعت به غيراز موجودي مواد 
اوليه خريداري شده عدد باالي ۵۰ را ثبت كرده اند. شاخص 
مقدار توليد محصوالت در بخش صنعت )۵۶.۱۵( نسبت 
به ماه قبل )۵۹.۵8( افزايش داشته و رونق اكثر فعاليت هاي 
صنعتي را نشان مي دهد. افزايش تقاضاي در اسفندماه در 
افزايش توليد كسب وكارهاي بخش هاي صنعتي اثرگذار 
بوده اس��ت. شاخص ميزان سفارش��ات جديد مشتريان 

)۶۲.۱8( طي ۱۰ ماه گذش��ته از ارديبهشت ماه باالترين 
مقدار خود را ثبت كرده است. اين عدد با توجه ميزان مشابه 
آن در ماه پاياني س��ال گذشته كه تقاضا تحت تأثير ركود 
ناشي از كوويد ۱۹ بسيار كاهش يافته بود، افزايش تقاضا 
در همه رش��ته فعاليت هاي بخش هاي صنعتي را در اين 
ماه نشان مي دهد كه اين تقاضا با توجه به افزايش ميزان 
صادرات، هم ناشي از تقاضاي داخلي و هم خارجي است. 
شاخص موجودي مواد اوليه بار ديگر كمتر از ماه قبل شد 
و در اسفندماه )۴۹.۴۲( اندكي نسبت به بهمن )۵۰.۹۳( 
كاهش يافت، اين درحالي است كه اين شاخص در بهمن 
براي اولين بار طي ۲۹ماه گذشته عدد باالي ۵۰ را تجربه 
كرده بود. شاخص قيمت مواد اوليه )7۹.۹8( نيز كه طي 
ماه هاي گذشته كمي از شدت افزايش آن كاسته شده بود 
مجدداً با شدت بيش��تري افزايش يافت. شاخص ميزان 
صادرات كاال )۵۲.۶۶( نس��بت به ماه قبل افزايش داشته 
است و طي ۳۰ ماه گذشته بيشترين مقدار خود را به ثبت 
رسانده اس��ت و براي دومين ماه پياپي بيشتر از ۵۰ شده 
است و باالترين ركورد خود را از ابتداي شروع طرح به ثبت 
رسانده است. در اين ميان به ترتيب صنايع نساجي، فلزي و 
شيميايي بيشترين مقدار شاخص صادرات كاال را داشته اند.

شاخص انتظارات توليد در فروردين  سال جاري )۴۴.۲۲( 
كاهش قابل توجهي نسبت به شاخص انتظارات در بهمن و 
اسفند دارد كه البته نسبت به ماه مشابه در سال هاي قبل نرخ 
كاهش كمتري از سوي فعاالن اقتصادي اعالم شده است. 
بيشترين كاهش اين شاخص در رشته فعاليت هاي ساير 

صنايع و صنايع فلزي پيش بيني شده است.

   مشكالت از ديد فعاالن اقتصادي در اسفند
۱- به دنبال شدت گرفتن كوويد ۱۹ و به دليل بسته شدن 
مجدد برخي مرزهاي كش��ورهاي همسايه به ويژه عراق، 
صادرات به اين كشور كاهش يافته است. )ماشين سازي و 
لوازم خانگي(؛ ۲- افزايش در قيمت گذاري ها در سال جديد 
و متعاقباً افزايش حقوق و دستمزد، افزايش بيشتر قيمت ها را 
به دنبال خواهد داشت. )صنايع فلزي، وسايل نقليه و قطعات 
وابسته(؛ ۳- به دليل تعطيالت طوالني مدت، ناشي از آغاز 
ماه رمضان و اوج گيري مجدد شيوع كرونا، توليدكنندگان 
پيش بيني كاهش فعاليت ها و تولي��د در فروردين ماه را 
دارند. )صنايع فلزي، صنايع شيميايي، صنايع فرآورده هاي 
نفت و گاز، وسايل نقليه و قطعات وابسته، صنايع الستيك 
و پالس��تيك و...(؛ ۴- قطعه سازان همچنان به علت عدم 
پرداخت تعهدات از سوي خودروسازان با مشكل كمبود 

نقدينگي مواجه هستند. )وسايل نقليه و قطعات وابسته(.

زنگ خطر افت توليد در فروردين۱۴۰۰ به صدا درآمد

روايت آماري از رونق صنايع در اسفند
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خبرروز

هشدار هواشناسي نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق
س��ازمان هواشناسي نسبت به وقوع رگبار، رعد و برق و تگرگ در مناطق مس��تعد و وزش باد شديد در نقاط مختلف كشور تا 
پنجش��نبه )۲۶ فروردين ماه( هشدار داد. سازمان هواشناسي با صدور هش��دار زردرنگ آورده است: وقوع رگبارو رعد و برق، 
تگرگ در مناطق مس��تعد و وزش باد ش��ديد موقتي سه شنبه )۲۴ فروردين ماه( براي اس��تان هاي بوشهر، فارس، كهگيلويه 
و بويراحم��د، چهارمح��ال و بختياري، جنوب اصفهان، ارتفاعات خوزس��تان، لرس��تان، خراس��ان رضوي، ش��مال زنجان و 
 آذربايجان شرقي، چهارش��نبه )۲۵ فروردين ماه( براي استان هاي كرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و پنجشنبه 

)۲۶ فروردين ماه( براي نيمه شرقي خراسان رضوي پيش بيني مي شود.

محیطزيست

درپي اقدام جديد دولت افغانس��تان و افتتاح سد 
كمال خان در واليت نيمروز در نزديكي مرز ايران 
و در مسير رودخانه هيرمند، نگراني هايي از سوي 
كارشناس��ان و فعاالن حوزه محيط زيست درباره 
وضعيت تاالب  هامون مطرح شد. يك عضو كارگروه 
آب شوراي هماهنگي شبكه ملي محيط زيست و 
منابع طبيعي كشور مي گويد: تاالب هامون به عنوان 
يك موجود طبيعي صاحب حق است و دولت ها بايد 

اين حقوق طبيعت را در نظر داشته باشند.
مسعود اميرزاده با اشاره به اينكه در گذشته شيوه و 
دكتريني به نام هامون يا حاكميت مطلق سرزميني 
در بسياري از كشورها غالب بوده كه براساس آن يك 
كشور حاكميت نامحدودي نسبت به جريان هاي آبي 
داخل مرزهاي خود داشت، اظهار كرد: اكنون شيوه  
و دكترين غالب در جهان اين اس��ت كه يك كشور 
باالدست به گونه اي از اين جريان هاي آبي برداشت يا 
در آن دستكاري و سازه احداث كند كه حقابه كشور 
 پايين دست رعايت شود و به حقوق كشور  پايين دست 
و حقوق طبيعي  پايين دست صدمه اي وارد نشود. 
او ادامه داد: در ش��يوه هاي نوي��ن حقوقي در جهان 
رودخانه يك امر  پيوسته درنظر گرفته مي شود كه 
تنها سرمنشا يا آبخيز آن داراي اهميت نيست بلكه 

مسير رودخانه و مقصد نهايي آن يعني آبريز نيز داراي 
همان ميزان اهميت است اين در حالي است كه در 
بس��ياري از موارد حوضه آبخيز و آبريزيك رودخانه 
امكان دارد در چند كشور مختلف قرار داشته باشد. 
اين عضو كارگروه آب شوراي هماهنگي شبكه ملي 
محيط زيست و منابع طبيعي كشور افزود: مرزبندي 
بين كشورها اموري قراردادي بين انسان ها است و 
اكنون با توجه به  پيشرفت هاي فناوري انسان ها قادر 
هستند مسيرهاي طبيعي جريان هاي آب را قطع 
كنند اما اين نوع اقدامات به لحاظ طبيعي نادرست 
اس��ت چراكه باعث بره��م ريختن نظ��م و چرخه 
طبيعت مي شود عالوه بر آن اين نوع اقدامات براساس 
شيوه هاي جديد در جهان ديگر به رسميت شناخته 
نمي شونديعني يك كشور نمي تواند صرف قدرت در 
باالدست حوضه آبريزيا موقعيت برتر ژئوپوليتيك 

در باالدست حق كشور  پايين دست را تضييع كند.
اين كارشناس محيط زيست درباره اقدامات جديد 
دولت افغانستان در زمينه احداث سد كمال خان 
بر بستر روخانه هيرمند )هلمند( اظهار كرد: ايران 
با كشور افغانستان تنها همسايه نيست بلكه با هم 
برادر، هم دين و همزبان هستند و قطع به يقين اين 
اقدام از سوي دولت افغانستان نسبت به همسايه اي 

كه ريش��ه هاي تاريخي و فرهنگي در هم تنيده اي 
بايكديگر دارند زيبنده نخواهد بود.

اميرزاده درباره حوضه آبريز رودخانه هيرمند گفت: 
رودخانه هيرمند از كوه هاي بابا در كشور افغانستان 
سرچشمه مي گيرد و در نهايت به درياچه هاي هامون 
س��رريز مي ش��ود. درياچه هاي هامون يك تاالب 
 پيوسته نيستند و بلكه از سه بخش درياچه هامون 
در كشور ايران، هامون  پوزك در كشورهاي ايران و 

افغانستان و هامون صابري تشكيل شده است. 
اكنون به علت  تامين نش��دن درس��ت حقابه اين 
تاالب ها نه تنها معيشت ها از دست رفته بلكه كف 
تاالب خشكيده هامون به منشأ گرد و خاك تبديل 
شده اس��ت و بادهاي۱۲۰ روزه با خود رسوبات را 

براي مردم سيستان به ارمغان مي آورد.
امي��رزاده با بي��ان اينك��ه اقدامات جدي��د دولت 
افغانستان در رابطه با كاهش ميزان حقابه رودخانه 
هيرمند و تاالب ه��اي هامون باعث مي ش��ود كه 
م��ا چندين  پيك��ره طبيع��ي را از دس��ت دهيم و 
مصيبت هاي زيادي براي منطقه ايجاد شود، گفت: 
همان طور كه در جهان حقوق بش��ر داراي اهميت 
زيادي اس��ت، تاالب ها نيز به عن��وان يك موجود 

طبيعي صاحب حق هستند.

نگراني از وضعيت تاالب هامون با افتتاح سد كمال خان در افغانستان

باغوحشهايغیراستانداردبايدتعطیلشوند

مرزپرگهر

جامعه ادامهازصفحهاول

 مهاجرت پرستاران 
طبيعي است

 ك��ه قبل از ش��يوع كرونا كادر درمان با ش��اخص 
۵/۱پرس��تار ب��ه ازاي هزار تخت بيمارس��تاني به 
خدمات رس��اني مي پرداختند. با اين تفاس��ير اگر 
تعداد جمعيت پرس��تاري دو برابر مي ش��د مردم 
حداقل خدم��ات را دريافت مي كنند. پرس��تاران 
ديگر تاب و توان ندارند. اين افراد با مشكالت روحي 
و رواني مواجه هس��تند. تعداد شهداي سالمت و 
جان باختگان س��المت نسبت به اس��تانداردهاي 
جهاني افزايش داشته است. اين در حالي است كه 
از س��ال 97 قرار بود ساالنه ۱۰ هزار پرستار جذب 
ش��وند، اما اين اتفاق رخ نداد. اين در حالي اس��ت 
كه بر اس��اس تعاريف بين المللي تعداد پرس��تار و 
خدمات رساني كادر درمان ارتباط مستقيم با ميزان 
مرگ ومير مردم دارد. بر اين اساس هرچقدر تعداد 
پرستار اندك باشد مردم بيشتر متحمل خسارت 
مي شوند. به بيان ديگر تعداد مرگ ومير باال به دليل 
كمبود پرستار است.در گذشته نيز شاهد مهاجرت 
پرستاران بوديم اما اين مهاجرت در شرايط كنوني 
سه برابر ش��ده است. كش��ورهاي در حال توسعه 
همچون اروپا، كانادا و... به دليل نياز به پرس��تاران 
مهاجرت آنها را تسهيل كرده  است. در شرايط كنوني 
كشورهاي مقصد مهاجرت پرستاران را تسهيل و 
امكانات مناس��ب را براي آنها ايجاد كرده اند. براي 
مثال اگر يك پرس��تار در آلم��ان روزانه ۱۰۰ يورو 
دريافت مي كند، در صورت فعاليت در بخش كرونا 
روزانه 3۵۰ يورو حقوق مي گيرد. با اين تفاسير يك 
پرستار آلماني با يك روز كار به اندازه سه ماه پرستار 

در ايران حقوق دريافت مي كند.
در كشور ما پرستاران شركتي بر اساس قانون كار 
حقوق دريافت مي كنند. پرس��تار با قرارداد ماهانه 
س��ه ميليون تومان و پرستاران استخدامي ماهانه 
۵ ميليون تومان دريافت مي كند. در اس��فند 98 
حدود ۵۰ درصد به حقوق پرستاران و بازنشستگان 
اين شغل افزوده شده كه با اين تفاسير ماهانه حدود 

۵ ميليون تومان دريافتي دارند.
ش��ريفي مقدم تاكيد ك��رد: تورم در كش��ور ما در 
مقايسه با س��ال گذشته صد درصد افزايش داشته 
اما حقوق ۵۰ درصد افزايش دارد. با اين تفاسير اگر 
سال گذشته يك پرستار ماهانه سه ميليون تومان 
دريافت مي كرد با دالر ۶ هزار توماني رقم به نسبت 
مناس��ب بود. هرچند هم اكنون پرستار ماهانه ۵ 
ميليون تومان دريافتي دارد، اما دالر با افزايش قابل 
توجهي همراه بوده است. اين مقوله باعث افزايش 
بيش از پيش مهاجرت پرستاران به خارج از كشور 
شده است. نمي توانيم به آنها خرده بگيريم. هر كسي 
در درجه اول بايد به فكر معيشت خود باشد، بسياري 
از پرستاران تا االن هم از جان گذشتگي كرده اند و 
خيل��ي هم در اين راه جان خود را از دس��ت دادند. 

اتفاقي كه باعث نشد كسي قدر آنها را بيشتر بداند.

نزاع؛ عامل حضور۹۴هزار نفر در پزشكي قانوني
مديركل پزشكي قانوني استان تهران از مراجعه بيش 
از 9۴ هزار نفر به دليل نزاع به مراكز پزشكي قانوني 
اين اس��تان در سال 99 خبر داد. مهدي فروزش در 
اين باره گفت: درسالي كه گذشت، 9۴ هزار و8۵3 
نفر به دليل آسيب هاي ناشي از نزاع به مراكز پزشكي 
قانوني استان مراجعه كردند كه اين تعداد در مقايسه 
با مدت مشابه سال 98 كه تعداد مراجعين به دليل 
نزاع به مراكز پزشكي قانوني صدهزار و877نفر بود 
كاهشي شش درصدي داشته است.بر اساس اعالم 
پزشكي قانوني به گفته وي از ميان كل مراجعين به 
دليل آسيب هاي ناشي از نزاع درسال گذشته، ۶۱ 
هزار و۲۰۰نفر مرد و 33 هزار و ۶۵3 نفر نيز زن بودند.

رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
ادامه داد: در صورتي كه تخلفي اتفاق بيفتد و محرز 
شود، ادارات سمپاد شهرستاني موظف هستند كه 

به اين مساله رسيدگي كنند.

۲۷۴ فوتي  و ۲۳۳۱۱  مبتالي  جديد كرونا  در كشور
س��خنگوي وزارت بهداشت از شناسايي۲3هزار 
و 3۱۱ مبتالي جديد كوويد۱9 در كش��ور خبر 
داد. دكت��ر الري گف��ت: متاس��فانه در اين بازه 
زمان��ي۲7۴ بيمار جان خود را از دس��ت دادند. 
او افزود: بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۲3 ه��زار و 3۱۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 
در كش��ور شناسايي شد كه دو هزار و 88۴ نفر از 
آنها بستري شدند. به اين ترتيب مجموع بيماران 
كوويد۱9 در كش��ور به دو ميلي��ون و 93 هزار و 
۴۵۲ نفر رسيد.سخنگوي وزارت بهداشت افزود: 
خوش��بختانه تاكنون يك ميليون و 7۲۰ هزار و 
8۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. همچنين چه��ار هزار و ۴۴۰ 
نفر از بيماران مبت��ال به كوويد۱9 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 

قرار دارند.به گفته س��خنگوي وزارت بهداشت، 
تاكنون ۱3 ميليون و 77۰ هزار و ۱۶7 آزمايش 
تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده است. او 
ادامه داد: در حال حاضر ۲9۵ شهرستان قرمز و 
99 شهرستان نارنجي هستند و بر اساس مصوبات 
س��تاد ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و »به« 
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است.

وضعيت كرونا از »قرمز« هم فراتر خواهد رفت 
معاون كل وزارت بهداش��ت ضمن تشريح روند 
فعلي گ��ردش ويروس كرونا در كش��ور، بر لزوم 
اطالع رساني گس��ترده به منظور انتقال مفاهيم 
پيش��گيري از كرونا با بياني مردمي، تاكيد كرد.

دكتر حريرچي با اشاره به بروز موج چهارم كرونا، 
اظهار كرد: وضعيت احتماال از وضعيت فعلي هم 
بدتر شود و در شرايطي هستيم كه وزير بهداشت 
هم مي گويند وضعي��ت از قرمز هم فراتر خواهد 
رفت و ممكن اس��ت آن پاييز و آبان س��ياه را كه 
م��رگ و مير تا حدود ۵۰۰ نف��ر افزايش يافت را 
تجربه كنيم و اين در حالي اس��ت كه ما در قبال 
كوچك ترين آس��يب به مردم مسووليم و اكنون 
با جان انسان هايي س��ر و كار داريم كه هر كدام 
عزيزيك خانواده هس��تند. او افزود: اين موضوع 
نيازمند متقاعدسازي مردم است. ما در اليه هايي 
از م��ردم موفق بوديم ولي اليه هاي��ي از مردم يا 
به دليل نياز اقتصادي يا به دليل مش��كل ايجاد 
باور عملكرد مناس��ب نتوانستيم كاري كنيم. در 
شرايطي كه در ش��ش ماهه دوم سال 99 حدود 

۲۵ درصد كشور كه در حوزه مدارس و دانشگاه ها 
هس��تند با جمعيت۱۶ ميليوني دانش آموزان و 
حدود ۴ ميليوني دانش��جويان تعطيل فيزيكي 
بودند و منع رفت و آمد ساعت 9 شب تا ۴ صبح، 
محدوديت سفر و... داش��تيم ولي ميزان كاهش 
تردد مردم فقط ۴ الي۱۰ درصد نسبت به شرايط 
قبل از كرونا كاهش يافته اس��ت. يعني اگر مردم 
از سفر منع شدند به جاي آن به كوه يا منازل هم 
رفتند. اگر 3۰ تا 3۵ درصد بس��يار خوب رعايت 
مي كنند اما برخي حتي نس��بت به قبل هم بدتر 

رفتار مي كنند.

گره كور همسان سازي و بالتكليفي بازنشستگان

وعده هايي كه سر انجامي ندارند
تعادل| ماه هاس��ت كه بازنشستگان 
تامين اجتماعي دست به تجمع مي زنند. 
آنها در اكثر ش��هرهاي اي��ران در برابر 
سازمان هاي تامين اجتماعي و در تهران مقابل مجلس 
تجمع مي كنند و حق و حقوقش��ان را فرياد مي زنند. 
حق و حقوقي كه ماه هاس��ت ب��ر روي كاغذ آمده اما 
اجرايي نشده است. در شرايطي كه تورم ۴۰ درصدي 
كمر بسياري از مردم را زير بار فشارهاي اقتصادي خم 
كرده و كرونا هم خود مزيد بر علت ش��ده، حال و روز 
بازنشستگان تامين اجتماعي با دريافتي هاي اندكي كه 
هميشه وعده همسان سازي آن را شنيده اند، هم خوب 
نيست. اين بار هم مثل تمام دفعات پيش همسان سازي 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به وقت ديگري 
موكول شد. اما علت اين خلف وعده مسووالن چه بود؟

    اصالح و بازبيني
رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي در 
اين زمينه مي گويد: احكام سال ۱۴۰۰ بازنشستگان و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي كه روز جمعه هفته 
گذشته در سايت سازمان قرار گرفت ايراداتي داشت 
و ناراحتي و نارضايتي مستمري بگيران را موجب شد 
بنابراين بالفاصله و با دستور بررسي مجدد محاسبات 
احكام جديد مس��تمري بگيران ساير سطوح توسط 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي جلسه اي را برگزار 
كرديم. علي اصغر بيات مي افزايد: مقرر ش��د احكام 
مجدداً مورد بازبيني و اصالح قرار گيرند و مبناي صدور 
احكام با لحاظ متناسب سازي مرداد ماه 99، افزايش 
سنواتي و مرحله دوم متناسب سازي باشد. او مي گويد: 
توقفي در پرداخت مس��تمري ها نخواهيم داش��ت و 
تغييرات جديد در فيش ارديبهش��ت ماه مستمري 

بگيران لحاظ و پرداخت مي شود.

    سياست هاي ناصحيح دولتي ها
اما اكبر ش��وكت، عضو كارگري هيات امناي سازمان 
تامين اجتماعي بر اين عقيده است كه سياست هاي 
ناصحي��ِح دولتي ها و ناديده گرفتن حق مش��اركت 
ذينفعان، كار را به اينجا رس��انده اس��ت. او مي گويد: 
هشت سال اس��ت در حال فرياد زدن هستيم؛ قبل از 

آنهم سال ها مطالبه گري كرديم اما نتيجه اي نداشته 
است. يكي از ايرادات وزراي كار همواره اين بوده كه با 
تشكل ها فاصله گرفته اند، چه تشكل هاي شاغالن و 
چه تشكل هاي بازنشستگان. من به عنوان عضو هيات 
امناي س��ازمان تامين اجتماعي االن يك سال است 
كه وزير كار را ندي��ده ام، فقط چند تا ويدئوكنفرانس 
داشته ايم كه وعده هايي كه در آن ويدئوكنفرانس ها 
داده اند به جايي نرسيده. من از صنف تخصصي خودم 
يعني كارگران ساختماني مثال مي زنم. چند سال است 
در خصوص بيمه كارگران ساختماني فرياد مي زنيم و 
دادخواهي مي كنيم. رفتيم قانون از مجلس گرفتيم؛ 
سامانه رفاهي تشكيل شده با همان مصوبه رفع موانع 
اجرايي؛ چند سال راه اندازي اين سامانه طول كشيده؛ 
ميلياردي هزينه شده و يك كار ملي انجام شده؛ اين 
طرح، طرح اقتصاد مقاومتي وزارت كار شناخته شده 
اما يك مديري ناگهان مي آيد و همه اين زحمات را با 
يك تكان دادن دست كنار مي گذارد و كسي هم نيست 

بگويد باالي چشم ايشان ابرو!

    روال معيوب
اكبر شوكت مي افزايد: روال موجود و مستقر، به تمامي 
معيوب است؛ سال هاست كه اين روال معيوب برقرار 
است و آدم هاي دولتي  همين ها هستند؛ از اينها انتظار 
نمي رود كه يك شبه عوض شوند و به كارها سر و صورت 
جديدي بدهن��د. اما بازهم م��ا مطالبات مان را طرح 
مي كنيم. اميدواريم جلسات متعدد با تشكل ها برگزار 
شود؛ حرف ها شنيده شود و حداقل كاري كه وزارت 
كار در اين چندماه باقيمانده مي تواند بكند اين است 
كه بخشنامه هاي ضد كارگري صادر شده را ابطال كند. 

الاقل نگويند كه ما با شركاي اجتماعي تعامل داريم و 
بخشنامه ها را با مشاركت آنها تنظيم و تدوين مي كنيم. 
حقيقت اين اس��ت كه در تامي��ن اجتماعي و وزارت 
كار، در تدوين بخش��نامه ها از شركاي اجتماعي نظر 
خواسته نمي شود، اين را يقين بدانيد. وقتي بخشنامه 
صادر مي كنند ما را اصاًل ش��ريك حساب نمي آورند، 
حتي در اين حد كه فقط حرف هايمان را بشنوند.راه 
عاقالنه اين بود كه پايه حقوق افزايش پيدا مي كرد؛ اگر 
به اندازه سبد معيش��ت امكان نداشت، الاقل افزايش 
بن و مسكن را روي پايه حقوق مي گذاشتند؛ اين كار 
كه شدني بود؛ در آن صورت مي شد از پايه حقوق حق 
بيمه گرفت و درآمد سازمان افزايش مي يافت.ما انتظار 
داشتيم در مذاكرات مزدي ۱۴۰۰ اشتباهات گذشته 
را جبران كنند و مزد و مس��تمري را به اندازه افزايش 
هزينه هاي زندگي، افزاي��ش دهند؛ كارفرماها هم به 
هرحال انسان هاي عاقلي هستند و در همين اجتماع 
زندگي مي كنند. در همين شرايط تورمي، ثروت شان 
چندبرابر ش��ده؛ بنابراين بايد افزايش عادالنه مزد را 
بپذيرند. اين كار را نكردند اما در عوض، باليي از سال 
99 به سر كارگران  تامين اجتماعي آوردند كه به جاي 
اينكه پايه حقوق افزايش يابد و حق بيمه از پايه حقوق 
شاغالن گرفته شود، سراغ متناسب سازي رفتند يعني 
سازمان اموالش را بفروشد و همسان سازي كند! وقتي 
مي ش��د پايه حقوق را باال برد ك��ه از اين پايه حقوق 
سازمان حق بيمه بگيرد و مستمري را بپردازد، چرا بايد 
اموال را بفروشد كه همسان سازي اجرايي شود؟! در 
سال 9۲ حدوداً 8۰ درصد هزينه هاي سازمان از محل 
حق بيمه ها تامين مي شد، اين نرخ امسال به حدود ۶۰ 
درصد رسيده. اين يعني فاجعه، يعني داريم با سرعت 
به س��مت يك بحران ملي حركت مي كنيم! سازمان 
مجبور است اموال بفروش��د و تعهدات را انجام دهد؛ 
دولت هفت س��ال بدهي ما را نداد، سال آخر مهربان 
ش��دند و گفتند 9۰ هزار ميليارد تومان به س��ازمان 
بدهيد؛ سوال اين است كه چرا گذاشتيد سال آخر؟! 
قباًل مي داديد تا ما سرمايه گذاري مي كرديم و الاقل از 
سود سرمايه گذاري ها همسان سازي را اجرا مي كرديم. 
حاال پولي كه بايد برود در حوزه سرمايه گذاري مي رود 

براي همسان سازي.
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