
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1910  Sun. Apr 11. 2021  يكشنبه  22 فروردين 1400   28  شعبان 1442  سال هفتم  شماره 1910  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10401000

شاخص بورس
1240696

يادداشت- 1

حفظ منافع ملي و برجام
اساتيد برجسته روابط بين الملل 
در تعريف منافع ملي كشورها، 
عبارات جالبي دارند. تحليلگران 
معتقدند اساس منافع ملي از سه 
ضلع اصلي تشكيل مي شوند كه 
در كنار هم هرم توسعه پايدار را 
شكل مي دهند. مبتني بر اين 
تعاريف »امني��ت«، »آزادي« 
و »رفاه« عناصر اصلي منافع ملي را ش��كل مي دهند. هر 
كدام از اين اركان بايد در جاي خود مورد توجه قرار بگيرند 
و هيچ كدام از اين عناصر نمي توانند ديگري را تحت الشعاع 
قرار دهند. اگر كشوري بخواهد فقط به دنبال امنيت باشد و 
به رفاه و آزادي توجهي نكند، مانند چين زمان مائو خواهد 
شد يا كره شمالي دوران جديد. اگر كشوري فقط به امنيت 
و رفاه توجه كند، اما به آزادي هاي طبيعي اجتماعي و فردي 
توجه نكند، نمونه اي مانند كشور عربستان خواهد شد كه 
علي رغم، خريد ميلياردها دالر سالح و تجهيزات نظامي 
قادر به استيفاي كامل منافع ملي خود نيستند. عربستان 
از آنجا كه به مقوله آزادي توجه الزم را نداشته، قادر نيست 
در برابر كشوري مانند يمن امنيت خود را نهادينه سازد. 
رژيم صهيونيستي نيز يك چنين شرايطي دارد؛ علي رغم 
تمام ادعاهايي كه اين رژيم در خصوص امنيت خود مطرح 
مي كند، چند موشك از سوي حماس و حزب اهلل كافي است 
تا كل ساختار امنيتي اين رژيم جعلي را به هم بريزد. بنابراين 
ايران در مواجهه با پرونده ه��اي داخلي و خارجي خود از 
جمله برجام، بايد موضوع منافع ملي كه بر آمده از اركاني 
چون امنيت، آزادي و رفاه است را مورد توجه قرار دهد. ايران 
براي تامين منافع ملي خود هم بايد به اصول امنيتي 
خود توجه كند، هم رفاه مردم را مد نظر قرار دهد و هم 
نس��بت به آزادي هاي فردي و اجتماعي ضرورت هاي 
الزم را در نظر بگيرد. هرچند طرف هاي مذاكره كننده 
در برجام چشم اندازهاي روش��ني در خصوص آينده 
برجام ارايه مي كنند، اما هنوز جزييات اين احتماالت 
از سوي مقامات رسمي دو طرف اعالم نشده است. بر 
اساس اعالم نيويورك تايمز، ظاهرا دو طرف به اين نتيجه 
رسيده اند كه ...  ادامه در صفحه 7

محسن جليلوند

 اقتصاد ايران در سالي كه گذشت  
در  گفت و گوي » تعادل« با فرهاد دژپسند ، وزير اقتصاد

 حيات  عده اي در منفي نگري است

يادداشت-3 يادداشت-2

يادداشت-5

بازار، مادر فناوري 8  فرمان اقتصادي در سال1400

 متعهد مانديم
 متعهد بمانيد

در اي��ن نوش��ته مي خواه��م 
ب��ه يك��ي از تص��ورات غلط و 
ش��ايع پاس��خ دهم كه درباره 
»تج��ارت آزاد« وج��ود دارد. 
حتما شنيده ايد كه مي گويند 
مراودات اقتص��ادي و تجارت 
با قدرت ه��اي برتر اصال فايده 
ندارد، چ��ون آنها فناوري هاي 
مدرن را به م��ا نمي دهند و در نهاي��ت مي خواهند از ما 
مشتي مصرف كننده بي خاصيت بسازند كه طفيلي آنها 
باشيم. از اين انگاره سپس نتايج ديگري گرفته مي شود كه 
شاه  بيت همه آنها خودكفايي و تأكيد بر دوري از اقتصاد 
جهاني است.اما اين تصور نه تنها ايراد اساسي دارد، بلكه 
اساسا نادرست است. يكي از مشكالت اساسي ما ايراني ها 
در عصر جديد اين است كه »سازوكار بازار« را نشناختيم. 
يعني به روابط عّلي ميان بازار و توسعه و ميان بازار و فناوري 
پي نبرديم. به همين دليل است كه جمالت مشكوك و 
معيوبي مانند اين در ذهنيت ما را اشغال كرد: »آن ها اصال 
به ما فناوري نمي دهند.« من مدعي نيس��تم ديگران به 
آساني فناوري هاي خود را در اختيار ما مي گذارند. اصال 
مساله درست يا غلط بودن اين جمله نيست، بلكه مساله 
اين است كه اصال اين زاويه ديد خطاست؛ درست مانند 
اينكه كسي بگويد...  ادامه در صفحه 3

مهم تري��ن مولفه هاي پيش 
روي اقتص��اد ايران در س��ال 
جديد خورشيدي چيست؟ 
بازارهاي 5گانه كشورمان در 
آس��تانه اين دوران تازه با چه 
المان ها و احتماالتي روبه رو 
خواهند بود؟تحوالت سياسي 
و اجتماع��ي فراگي��ر مانند 
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي شهر 
و روستا چه اثراتي بر اين مولفه هاي اقتصادي خواهند 
داشت؟ پاسخ به اين پرس��ش ها و پرسش هايي از اين 
دست مي تواند چش��م اندازهايي واقعي تر پيش روي 
تحليل هاي اقتصادي و نظام تصميم سازي هاي كالن 
ايجاد كند. چرا كه درك تازه و آگاهي هاي فزاينده تري 
را پيش روي اقتص��ادي ايران ايج��اد خواهند كرد. با 
اين مقدمات معتقدم در س��ال 1400 حداقل 8 مولفه 
مهم و 8فرمان اساسي بر اقتصاد ايران و بازارهاي مهم 
تاثيرگذار خواهد بود و س��مت و س��وي آنها را تعيين 
مي كند. طبيعي است كه پيگيري اين عوامل مي تواند 
درك ش��فاف تري نيز پيش روي فع��االن اقتصادي و 
س��رمايه گذاران ايجاد كند و از س��وي ديگر، هر نوع 
تصميم گيري بدون توجه به اين المان ها مي تواند براي 
فعاالن اقتصادي مشكل ساز باشد.  ادامه در صفحه 6

بي��ش از 50 ه��زار نف��ر از 
فرهنگيان كش��ور حدود 30 
سال پيش در چنين روزهايي، 
با ذوق و شوق جواني، از البه الي 
س��طور آگهي آزمون ورودي 
دانشسراي تربيت معلم، مسير 
س��خت و صعب خدم��ت در 
روستاهاي دورافتاده و در نهايت 
بازنشستگي را شناسايي كردند و در اين مسير گام نهادند. 
در آن آگهي نوشته شده بود، كساني كه در آزمون كتبي، 
مصاحبه علمي، معاينات پزش��كي و گزينش عقيدتي 
قبول شوند، به اس��تخدام آموزش و پرورش درخواهند 
آمد و مي توانند پس از گذراندن 4 س��ال دوره آموزش��ي 
شبانه روزي در دانشسراي تربيت معلم به عنوان آموزگار 
دوره ابتدايي در روس��تاهاي اطراف شهر محل سكونت 
خود به كار مشغول شوند. پس از برگزاري آزمون ورودي 
دانشسرا و انجام مصاحبه هاي علمي، معاينات پزشكي و 
گزينش، اين 50 هزار نفر در مهر ماه سال 1370 موفق به 
ورود به دانشسراهاي سراسر كشور شدند و توانستند در 
يك دوره 4 س��اله و در شرايطي بسيار متفاوت از آموزش 
عمومي در دبيرستان ها...  ادامه در صفحه 6

مهدي تديني

يادداشت-4

 تاثير ماليات بر 
عايدي سرمايه بر بازار بورس

با نگاهي كلي به اليحه بودجه 
س��ال 1400 درمي يابيم كه 
عمده درآمدي ك��ه از محل 
ماليات در نظر گرفته ش��ده، 
ب��ه دلي��ل كرونا و رك��ود در 
اقتصاد و كاهش چش��مگير 
حجم معامالت در بازار سهام 
به احتمال زياد محقق نخواهد 
شد. نيك مي دانيم فلسفه اخذ ماليات، ايجاد درآمد براي 
دولت و هزينه كردن آن به منظور رفاه اجتماعي براي 
اقشار ضعيف جامعه است و اخذ ماليات از بازارهايي كه 
به تورم دامن مي زنند، مي تواند صحيح باش��د. به طور 
مثال در حوزه مسكن، خودرو، سكه و دالر، سياست گذار 
مي تواند با ايجاد محدوديت و يا اخذ ماليات از سوداگري 
برخي افراد به نفع اقش��ار ضعيف جامعه جلوگيري به 
عمل آورد و رفاه اجتماعي مدنظر را محقق نمايد. البته 
بايد اذعان داشت صرفا اخذ ماليات كمك كننده به اين 
موضوع نيست و مس��ائل بزرگ تري نيز وجود دارد كه 
براي حل آنان بايد چاره اي انديشيد. اين را نيز بايد مد 
نظر داشت و در خصوص تعيين مقدار ماليات احتياط 
نمود كه...  ادامه در صفحه 3

ميثم درخشنده 

محمدرضا منجذب

مجيد اعزازي

قرنطينه و تعطيلي كه تاييد و تكذيب مي شود خريد طال در هند و چين افزايش يافت

ناهماهنگي مسووالن و سرگرداني 
مردم در موج چهارم كرونا
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كاهش قيمت دالر و سكه به دنبال 
تعطيلي دو هفته اي بازار طال 

 »تعادل« متغيرهاي تاثيرگذار 
بر بازارسرمايه را بررسي مي كند

وزير راه: امكان پيگيري حقوقي 
 قراردادهاي خريد هواپيما 

وجود دارد

 داليل توقف فرآيند
 صدور كارت بازرگاني چيست؟ 

صفحه 4    
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صفحه 7    

چه عواملي 
وضعيت بورس را 

تغيير مي دهد؟

 احياي 
 قرارداد بويينگ 
با گشايش هاي 

برجامي

تجارت خارجي  
و چالش  

اعتبارسنجي

نرگس رسولي |  اين روزها حال معيشت مردم خوب 
نيست. آمارهاي تاييد شده وزارت امور اقتصادي و 
دارايي ب�ه صراحت اعالم مي كند كه قدرت خريد 
مردم نس�بت به سال گذش�ته همين زمان بدون 
تغيير مانده اما نسبت به دو سال پيش ٣٧ درصد 

كاهش يافته است. 
اي�ن روزها س�بد كاالي خان�وار با م�رغ ٢٧-٢٨ 
توماني و گوش�ت ١٤٥ هزارتوماني پر نمي شود و 
آمارهاي رسمي اعالم شده حتي از فاصله برابري 
تورم و دستمزد خبر مي دهند كه همه باعث شده 
تا نگراني ها از اقتصاد ١٤٠٠ به سرفصل موضوعات 
قابل بحث در جمع غير كارشناس�ي خانواده ها و 
البته جمع كارشناسان مبدل شود. پروسه اي كه 
همانند بسياري از موضوعاتي كه تاكنون به بوته نقد 
گذاشته شده است جاهاي خالي دارد كه تنها توسط 
دست اندركاران آن پر مي شود و شايد بسياري از 
تحليل هايي كه از سوي برخي كارشناسان عنوان 
مي ش�ود با عنوان همين جاهاي خالي از سنديت 
و منطق مي افتند.  روزهاي پاياني س�ال گذش�ته 
ساختمان قديمي نزديك كاخ مرمر در خيابان باب 
همايون مركز پاسخگويي به جاي خالي هايي است 
كه ش�ايدعنوان نشدن شان بيش�تر موجب درج 
پيش بيني هايي مغرضان�ه و ايجاد ترس و تاريكي 
از اقتصاد ١٤٠٠ش�ده است.  حال آنكه متوليان آن 
اصرار دارندكه ب�راي تك تك اين پيش بيني هاي 
غير واقعي پاسخي واقعي و دور از جانبگرايي دارند. 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي را بايد 
در اين گروه جاي داد، فردي كه براي اظهاراتش به 
دنبال ادله و آمار مي گردد و س�عي مي كند با دقت 
و وقت شناس�ي بي پرده هايي را بگوي�د كه زمان 
انتشارشان را حال نمي داند. در ساختمان قديمي 
مح�ل وزارت�ش در راهروهاي بلن�د و عريض آن 
ساعتي را براي روشنگري به همه انتقادات وارده 
بر وزارتش اختصاص مي دهد. ش�فاف و با حوصله 
گزارش فعاليت چن�د ده ماه�ه اش را مي دهد و با 
اشاره به اينكه دومين بار است در جمع خبرنگاران 
مجموعه رسانه اي تعادل و اعتماد و اعتمادآنالين 
قرار گرفته است، تا حواسمان باشد پاسخگوست 
و آنچه مي گويد با حفظ منافع مردم است نه دفاع 
صرف از دولت.  وقتي گزارش عملكرد وزارتخانه را 
اعالم مي كند نيم نگاهي هم به ساعت دارد تا زمان 
را از دست ندهد.  گزارش كه تمام مي شود مي پرسم؛ 
آقاي وزير ارايه گزارش ها روي كاغذ به مثابه نيمه پر 
ليوان است و شكي نيست كه نيمه پر ليوان همواره 
مثبت است و قابل رضايت اما واقعيت موجود خبر از 
حال بد اقتصاد خانوار دارد، اقتصاد خانوار كوچك 
و كوچك تر شده اس�ت، عقل و تحليل مردم نه به 
آمارهاي اقتصادي شما كه به سبد خريدشان است، 
در كنار اينها سال آخر دولت است و چه بخواهيم و 
چه نخواهيم مردم به درآمد و سبد خانوارشان نگاه 
مي كنند و متهم اول و آخر وضعيت فعلي را دولت 
مي دانند. لمس مردم از وضعيت، قيمت گوشت و 
مرغ و ميوه و... است كه به يك باره با شوك شديدي 

افزايش پيدا كرده است. بگذاريد واقع بين باشيم. 
ماه هاي پاياني دولت است و با اين حجم انتقاد فكر 
مي كنيد كه قرار است در چند ماه آينده چه اتفاقي 

براي اقتصاد ايران بيفتد؟
سوالي كه مي فرماييد دامنه متنوع و گسترده اي دارد. اولين 
بحثي كه وجود دارد، چالش جايگاه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي است. در قانون، اينگونه درج شده كه جايگاه وزارت 
اقتصاد با تنظيم سياست هاي اقتصادي كشور و هماهنگي 
سياست هاي مالي تعريف شده است. از سوي ديگر نقش 
مهمي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي خارجي دارد. در 
افكار مردم نيز همين اس��ت. وقتي سيب زميني يا مرغ 
گران مي شود، مقصر وزير اقتصاد است. اگر خود آنها را نيز 
ببينيم و آنچه را كه واقعيت اتفاق افتاده، به خصوص پس از 
تشكيل شوراي هماهنگي اقتصادي كه رياست آن برعهده 
رييس جمهور است و سه قوه درگير آن هستند، حتي در 
برخي از مصوبات اختيارات وزارت اقتصاد را كاهش دادند. 
بنابراين مشاهده مي شود كه اين نكته اي كه عنوان كرديد 
و اينكه مردم وزارت اقتصاد را مسوول همه چيز مي دانند، 
موضوعيت ندارد. واقعيت اين اس��ت كه وزارت اقتصاد با 
حوزه عملكردي و ماموريتي كه دارد، مي تواند نقش قابل 
توجهي در بهبود رفاه مردم داشته باشد. به عنوان مثال نظام 
بانكي يا نظام بيمه اي اگر متحول و كارا شود در نهايت به نفع 
مردم و رفاه آنهاست. بايد به اين نكته توجه كرد كه بانك 
مركزي ناظر سياس��ت هاي پولي و اعتباري است. گاهي 
اوقات به غلط تعبير مي شود كه متولي بانكداري وزارت 
اقتصاد اس��ت. وزارت اقتصاد بايد در اين زمينه براساس 
قوانين و مقررات پاسخ دهد. مثال پس از شيوع كرونا، نظام 
بيمه اي كشور با يك تصميم با تحريك يك رشته فعاليت 
جديد توانست به بنگاه ها كمك كند. يا در همين سيلي كه 
در سال 98 در استان هاي زيادي آمد، نقش مثبت صنعت 
بيمه عيان ش��د. با تصويب قانون تشكيل صندوق بيمه 
حوادث، مي توان حوادث ساختماني را در قدم نخست بيمه 
و حتي رفاه ايجاد كرد. در بحث متولي دارايي ها، مي دانيم 
يكي، دو سال بند )و( تبصره دو قانون بودجه اين مسووليت 
را برعهده وزارت اقتصادي و دارايي مي گذارد. در سال 98 
نتوانستيم از اين موضوع استفاده كنيم و در سال جاري از 

آن استفاده كرديم. 
   همسان سازي حقوق بازنشستگان هم در همين 

راستا بود؟
بله، همين االن همسان سازي حقوق بازنشستگان در سايه 
همين تهاتر اتفاق افتاده است. اگر وزارت اقتصاد به موقع 
ورود و دخالت نمي كرد چه بس��ا همين همسان س��ازي 
حقوق نيز رخ نمي داد. همين را در بحث هاي ديگر مانند 
خروج بنگاه ها از ش��رايط خاص مانند هپكو كه خبر آن 
اخيرا منتش��ر شده است، مش��اهده مي كنيم. در زمينه 
گمرك و ماليات نيز توضيحاتي مي دهم. بسياري بر اين 
باورند كه چگونه مي توان با ماليات رفاه ايجاد كرد؟ عموما 
نگاه به ماليات از سوي مردم با چالش همراه است. زماني 
كه كرونا در كشور شيوع پيدا كرد، اولين دستگاهي بوديم 
كه عليه خودمان پيش قدم ش��ديم. يعني راي به امهال 
وصول درآمده��اي مالياتي داديم. يعني ارزش افزوده اي 
كه مي دانستيم سه ماهه است و گرفته شده، امهال كرديم. 
امسال كل گردشگري، هتلينگ دچار مشكل بوده اما سعي 

كرديم فرجه هايي را ايجاد كنيم كه موديان مالياتي مان 
دچار مشكل نشوند.

   اين بدان معناس�ت ك�ه اين افزاي�ش دريافتي 
ماليات ها به خاطر افزايش تورم بود؟

ما در يك مطالعه اقتصادسنجي خود به رابطه ماليات با تورم 
پرداختيم كه در آن مشخص شد با افزايش هر يك واحد 
تورم، 0.5 واحد به ماليات ها اضافه مي شود. چون حدود 
40درصد ناخالص داخلي از ماليات معاف است، بخش هاي 
تورمي در زمره بخش هاي معاف از ماليات قرار مي گيرد، 

بنابراين خيلي رابطه مستقيمي ندارد.
   آقاي وزير با احترام به فرمايشتان اماآنچه مردم 
مي بينند، قيمت كاالهايي اس�ت ك�ه مي خرند يا 
پولي است كه داخل جيب شان، مي بينند. هر چه 
از سياست هاي وزارت اقتصاد بگوييد، باز هم اين 

سوال باقي است كه وزير اقتصاد چه كرده است؟
من در برنامه اي كه تنظيم كرده بودم، گفته بودم كه وزارت 
اقتصاد مس��ووليت مس��تقيمي بر تورم ندارد اما از همه 
كاركردهاي مان استفاده مي كنيم. اگر بيش از 154 هزار 
ميليارد تومان اوراق فروخته شده و 34 هزار ميليارد تومان 
خصوصي سازي شده، آيا اين عملكرد وزارت اقتصاد نبود؟ 
از كجا تامين مالي مي شد تا حقوق ها پرداخت شود؟ اگر 
اين تامين مالي نبود در آن صورت مجبور به جبران به شيوه 
استقراض از بانك مركزي بوديم. اثر تورمي اين تامين مالي 
استقراض از بانك مركزي چه ميزان بود؟ اينكه االن نيست 
به اين دليل است كه در مديريت منابع خزانه به گونه اي 
عمل كرديم كه در برخي ماه ها تنخواه را نيز تثبيت كرديم. 
بنابراين اينجا مانع شديم كه تورم بيشتر افزايش پيدا نكند. 
عملكردي كه در ماليات داشتيم با رويكرد متفاوتي صورت 

پذيرفته است نيز به بهبود درآمدها كمك كرد. 
حتي برآورد برخي دوس��تان درخصوص ماليات ها اين 
بود كه به دليل شرايط كرونايي درآمدهاي مالياتي نهايتا 
140 هزار ميليارد تومان تحقق پيدا خواهد كرد. امروز كه 
با شما صحبت مي كنم درآمدهاي پيش بيني شده محقق 
شده است، آن هم بدون فشار بر موديان مالياتي. اميدواريم 
كه بيش از آن نيز بدون ايجاد فشاري به موديان مالياتي 
محقق شود. گسيل منابع از بازارهاي موازي و مخرب به 
بازار سرمايه با تالش ما انجام ش��د. البته در ادامه در اين 
خصوص نيز توضيحاتي مي دهم. بايد به اين نكته اشاره 
كرد كه اگر نقدينگي به بازار سرمايه گسيل نمي شد، ساير 
بازارها را دچار مشكل مي كرد. بنابراين وزارت اقتصاد در 
جايگاه خودش اقدامات��ي را براي كاهش نرخ تورم انجام 
داد. اما بازگرديم به سوال شما، درست است. مردم قدرت 
خريدشان را از دست داده اند و االن وزارت اقتصاد چه بايد 
كند؟ بدين معني كه جبران ق��درت خريد مردم به چه 
صورت است؟ دولت در حوزه حقوق بگيران يك سياستي 
را اتخاذ كرد و براي افرادي كه حقوق نمي گيرند، سياست 
ديگري را لحاظ كرد. به عنوان مثال با رشد حقوق بتواند 
جبران قدرت خريد كند، اما براي باقي افراد س��عي شد با 
پرداخت نقدي تحت عنوان معيشت تا حدي جبران قدرت 
خريد كنند. در حال حاضر بيش از سي ميليون از جمعيت 
كش��ور به صورت ماهانه طرح معيش��ت عالوه بر يارانه 
پرداخت مي شود. از اين ابزارها دولت استفاده كرده است. 
   يعني شما از نرخ تورم فعلي راضي هستيد ؟ نرخي 

كه ممكن است به ابرتورم منجر شود؟ 
بنده از نقطه نظر اقتصادي عرض مي كنم اميدوارم هيچگاه 
و تا پايان دوره دولت به ابرتورم نرسيم چنانچه تاكنون نيز 

به آن نرسيده ايم.
   آقاي وزير، پيش بيني ها مي گويد كه تا پايان سال 
تورم به حدود 50درصد مي رس�د. شما بفرماييد 
دول�ت را با چ�ه تورمي ب�ه دولت بع�دي تحويل 

مي دهيد؟
براساس اطالعي كه دارم تورم دوازده ماهه منتهي به بهمن 

ماه در محدوده 30 تا 35 درصد است.
   تا پايان خرداد چطور؟ نشانه هايي مي بينيد كه 

تورم كنترل شود؟
تا آن زمان شرايط متفاوتي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي 

و اجتماعي خواهيم داشت كه آنها اثرگذار هستند .
   پس بايد مطمئن باش�يم كه تورم به ارقام باالي 

40درصد نمي رسد؟
درخصوص اين س��وال بايد دو موض��وع را مطرح كنم. 
شرايط اقتصادي تحت تاثير پيش بيني هاي اقتصادي و 
رويدادهاي غيراقتصادي در حوزه جهش هاي غيرقيمتي 
است. اگر آنچه ما پيش بيني كرده ايم، رخ دهد، قطع به 
يقين تورم باالتر از اي��ن رقم نمي رود. اما اگر رويدادهاي 
برون داد ش��كل بگيرد و به اقتصاد تحميل شود، شرايط 
متفاوت خواهد بود. اگر اين روالي كه در حال حاضر دولت 
پيش گرفته، ادامه يابد معتقدم بازار ارز به سمت تعادل 
مي رود. بازار س��رمايه هم تقويت مي ش��ود. برخي فكر 
مي كنند كاهش نرخ ارز لزوما ريزش بازار سرمايه را منجر 
مي شود كه به باور بنده اش��تباه است. زماني كه تجارت 
خارجي كشور روان شود، بسياري از بنگاه ها كه مبتني 
بر صادرات و نرخ ارز هس��تند، مي توانند از ظرفيت شان 
استفاده بيشتري كنند، وقتي پول محصول شان را بگيرند 
االن هزينه جانبي بيشتري به بنگاه ها كاهش پيدا كند، 
همه اينها سبب بهبود بازار سرمايه مي شود. نكته ديگر در 
اين است كه اگر شرايط مانايي شكل بگيرد، تكيه به بازار 
سرمايه و رونق آن نيز رخ مي دهد. تحليل بنده است كه 
نرخ بهره برداري از ظرفيت بنگاه ها بيشتر مي شود كه در 
اين صورت اش��تغال نيز بهبود مي يابد و نرخ بيكاري نيز 
كاهش مي يابد. هر چند بايد نرخ بيكاري را در كنار نرخ 
مش��اركت اقتصادي تحليل كرد. با نرخ فعلي مشاركت 
اقتصادي، نرخ بيكاري نيز كاهش مي يابد. هر چند ممكن 
است نرخ مش��اركت نيز بهبود يابد كه از نظر ما مطلوب 
است، در هر حال پيش بيني ما اين است كه نرخ بيكاري نيز 
افزايش زيادي نداشته باشد. سال جاري و سال آينده نرخ 
رشد اقتصادي مثبت باشد. سرمايه گذاري پس از سال ها 
وضعيت نامطلوب، در سال آينده وضعيت مطلوبي خواهد 
داشت. بنابراين انتظارات مثبت شكل مي گيرد و به صورت 
القايي به مابقي متغيرها سرايت كرده و آنها را نيز بهبود 
مي بخشد. شما تورم س��ال جاري را معيار ارزيابي دولت 
قرار مي دهيد اما بايد دانس��ت كه پس از سه سال جنگ 
تحميلي حاصل از تحريم هاي ظالمانه چنين تورمي به 
وجود آمد. آيا تورم تك رقمي نيز در كشور وجود نداشته 
است؟ در سال هايي كه تورم تك رقمي بود، سياست هاي 
دولت اجرا شده بود. رشد اقتصادي دو رقمي نيز داشته ايم. 
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گروه كالن | محسن شمشيري |
نقدينگي كشور از 258 ميليارد تومان در سال 1357 به 
باالي 3500 هزار ميليارد تومان در س��ال 1400 رسيده 
و طي اين دوره 43 ساله، 13566 برابر شده و رشد بااليي 
داشته است و ميانگين رشد آن باالي 30 درصد بوده است 
اما رقم خود نقدينگي در هر دولتي بيش از دولت قبلي بوده 
است زيرا به دليل رشد تورم، دايم نياز به نقدينگي بيشتر 
بوده و دستگاه خلق پول بانك ها، استقراض دولت، اضافه 
برداشت بانك ها، و رشد پايه پولي توسط بانك مركزي به 
افزايش بيشتر نقدينگي در هر دولتي نسبت به دولت قبلي 
اقدام كرده است. براين اساس، دولت روحاني بيش از دولت 
قبلي و دولت قبلي بي��ش از دولت قبل از خود نقدينگي 

خلق كرده است.
يك��ي از داليل ركوردش��كني دولت حس��ن روحاني در 
تورم اين است كه اين دولت طي 40 سال اخير بين همه 
دولت هاي گذشته، در رشد حجم نقدينگي ركورددار است 
و نقدينگي طي اين 8 س��ال ح��دود 3000 هزار ميليارد 
تومان افزايش داشته است.يكي از مهم ترين عوامل ايجاد 
تورم ساختاري در اقتصاد ايران كه به كاهش قدرت خريد 
مردم و فقر معيشتي منجر شده است، افزايش بي ضابطه 
نقدينگي است كه به دليل عدم هدايت آن به سمت توليد، 
از بازارهاي سفته بازي سر در مي آورد و منجر به رشد سطح 
عمومي قيمتها مي شود. البته به عقيده كارشناسان دولت 
چاره اي نداشته و وقتي حقوق بازنشسته ها و كارمندان و 
نياز كشور به پول بيشتر مطرح است و درآمد كافي نفتي و 
مالياتي ندارد، چاره اي جز استقراض، رشد پايه پولي نيست 
و اين عوامل باعث افزايش نقدينگي و تورم بيشتر شده است.  
نرخ رشد نقدينگي در 10 دولت گذشته از سال 60 تاكنون 
نشان مي دهد، دولت آقاي حسن روحاني با رشد نقدينگي 
643 درصد طي سال هاي 92 تا پايان سال 99، ركورددار 
باالترين نرخ رشد نقدينگي بين اين دولت ها بوده و بدترين 
عملكرد را در اين زمينه داشته است. الزم به ذكر است كه 
حجم نقدينگي در پايان سال 91 برابر 460 هزار ميليارد 
تومان بوده كه در آذرماه س��ال 99 به 3130 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته و پيش بيني مي ش��ود كه اين رقم در 
پايان سال 99 به بيش از 3421 هزار ميليارد تومان برسد. 
اين در حالي است كه حجم نقدينگي در دولت احمدي نژاد 
از 68 هزار ميليارد تومان در پايان س��ال 83 به 460 هزار 
ميليارد تومان در پايان سال 91 رسيد و رشد 570درصدي 
را تجرب��ه كرد و در دولت خاتمي ه��م حجم نقدينگي از 
11655 ميليارد تومان در پايان سال 75 به 68 هزار ميليارد 
تومان در پايان سال 83 رس��يد كه رشد 486درصدي را 
نش��ان مي دهد. جالب است كه حجم نقدينگي در دولت 
مرحوم هاشمي رفسنجاني هم تقريباً به اندازه دولت حسن 
روحاني افزيش يافته است با فاصله بسيار ناچيز. نقدينگي 
1568 ميليارد توماني در پايان سال 67 به 11655 ميليارد 
تومان در پايان س��ال 75 رسيد كه رش��د 643.3 درصد 
داشته است.در دوران جنگ هم نقدينگي كمترين رشد را 
داشته و از 450 ميليارد تومان در پايان سال 59 به 1568 
ميليارد تومان در س��ال 67 رشد كه از رشد 248درصدي 

خبر مي دهد.

ناترازيبودجهاي
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ناترازي ها در 
نظام بودجه اي و در نظام بانكي را اگر بتوانيم مديريت كنيم، 
بستر كاهش تورم در كشور فراهم خواهد شد.محمدرضا پور 
ابراهيمي در گفت وگو با ايِبنا درباره راهكارهاي دستيابي به 
اهدافي مانند مهار تورم، تقويت ارزش پول ملي، بهبود ثبات 

در بازار، مديريت نوسانات و هدايت منابع بانكي به سمت 
توليد در سال جديد، گفت: يك سري از اقدامات كوتاه مدت 
هستند و يك سري ديگر نيز بلندمدت، ريشه اصلي تورم 
به دو ناترازي بازمي گردد. نماينده مردم كرمان در مجلس 
ادامه داد: يكي از اين ناترازي ها در نظام بودجه اي اس��ت و 
ديگري در نظام بانكي، اگر اين دو ناترازي را بتوانيم مديريت 
كنيم آثار و پيامدهاي آن مي تواند مهم باش��د، زيرا با آن 
مي توان بستر كاهش تورم در كشور را مديريت كرد. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: در بحث بودجه اي 
بايد مراقبت الزمي صورت گيرد تا براي جبران كس��ري 
بودجه استقراض از بانك مركزي صورت نگيرد، زيرا نتيجه 
آن هزينه س��نگيني را براي كشور ايجاد مي كند و حجم 
نقدينگي را افزايش مي دهد كه به تبع آن تورم افزايش پيدا 
مي كند.در خصوص ناترازي بانك ها بايد گفت نبايد اجازه 
داده شود خلق پولي ايجاد شود، زيرا اين اقدام به دليل سوء 
مديريت هاست، زيرا چنين اتفاقي باعث حجم نقدينگي و 
شرايط تورمي شديد مي ش��ود، لذا اين دو ناترازي در ساز 
و كارها و بسترها بايد مديريت شوند.اما كارهاي موقت و 
كوتاهي هم وجود دارد، يعني بايد نظارت ها را تقويت كنيم، 
زيرا اگر نظارت هاي ميداني كه بر قيمت كاالها وجود داشته 
باشد ديگر حق مردم ضايع نخواهد شد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اشاره به سخنان پايان سال مقام معظم 
رهبري در رابطه با گراني كاالهاي اساسي، بيان كرد: دولت 
بايد قيمت باال از باغدار خريداري مي كرد، اما متاس��فانه 
چنين اتفاقي نيفتاد. يعني از باغدار مي خرند 10 واحد و 
بعد اين كاال را 50 واحد مي فروشند كه اين عدد، عدد واقعي 
نيست و فقط اين 5 برابر به جيب دالل مي رود كه اي كاش 
آن 50 واحدي كه به فروش مي رف��ت 45 واحدش براي 
باغدار و توليد كننده ب��ود. پورابراهيمي با بيان اينكه بايد 
نظارت هاي ميداني تقويت شوند، گفت: اگر اين اتفاقات در 
سال 1400 رقم بخورد باعث مي شود كه ما شاهد كاهش 
تورم و همچنين تقويت ارزش پول ملي شويم همچنين در 
اين موضوع تمامي دستگاه هاي حاكميتي وظيفه دارند اين 

اقدامات را انجام دهند.

نرخارزبايدكنترلشود
مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: اگر بتوانيم رشد نرخ ارز و نقدينگي را كنترل كنيم، 
مي توانيم مانع از بروز شوك جديدي به اقتصاد شويم. مهدي 
طغياني درباره راهكارهاي ايجاد ثبات در اقتصاد كشور طي 
سال جاري، اظهار كرد: وقتي شرايط اقتصادي كشور تثبيت 
شود يعني در همه موضوعات جهشي وجود نداشته باشد، 

شرايط كشور از نظر معيشتي و موضوعات ديگر روند مثبتي 
به خود مي تواند ببيند.در پايان سال گذشته رشد اقتصادي 
كشور نسبت به دو س��ال پيش مثبت بوده كه اين اتفاق 
مي تواند اميدوار كننده براي سال جديد باشد. سخنگوي 
كميسيون اقتصادي گفت: نمي توان تورم كشور را كاهش 
داد، زيرا اين موضوع مهمان 30 يا 40 س��اله كشور است، 
اما مي توان با تثبيت نگه داشتن شرايط اقتصادي شرايط 
زندگي را براي مردم متناسب كرد كه اين اتفاق راهكارهاي 
مختلفي دارد. طغياني با اش��اره به راهكارهايي كه مانع از 
شوك جديد به اقتصاد مي شود، بيان كرد: متاسفانه نرخ ارز 
در سال هاي اخير جرقه يا شوك بسيار بد براي اقتصاد ايران 
بوده، اما اگر بتوانيم نرخ ارز را كنترل كنيم مي توانيم مانع از 
شوك جديدي به اقتصاد شويم. وي با بيان اينكه بايد اقدامي 
صورت گيرد تا تاثير دالر در اقتصاد كم شود، افزود: موضوع 
دومي كه مي تواند مانع از شوك جديد اقتصادي شود كنترل 
نقدينگي است، زيرا دولت كنوني يا دولت هاي گذشته براي 
جبران كسري بودجه خودشان دست به خلق پول مي زدند 
كه اين مورد باعث افزايش تورم و شوك جديدي به اقتصاد 
مي شد، اما اگر اين دو مورد را بتوانيم كنترل كنيم مي توان 
شرايط باثباتي ايجاد كرد. سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به كسري بودجه سال 1400، گفت: مجلس 
شوراي اسالمي در بررسي اليحه بودجه 1400 تمام سعي 
و تالش خود را كرد تا اين بودجه را با كسري كمتري ببندد، 
اما مورد مهمي كه وجود دارد اين است كه بتوانيم ارز آوري 
كشور را افزايش دهيم، زيرا اگر ارز آوري زياد شود اقتصاد 

با ثبات خواهد ماند.

تزريق۲۰۰۰ميليارددالرمنابع
بهكشوروعدمتقويتنظامتوليد

طي 58 س��ال گذش��ته 2000ميليارد دالر منابع ارزي 
)صادرات نفتي و غيرنفتي( به دست آمده است كه 85درصد 
آن يعني 1700ميليارد دالر آن طي 30س��اله گذشته و 
1200ميليارد دالر آن فقط در 11ساله گذشته، يعني در اوج 
تحريم ها نصيب كشور شده است. مجيد سجادي پناه، استاد 
دانشگاه به تسنيم گفت: ما طي 58 سال گذشته 2000 
ميليارد دالر منابع ارزي )صادرات نفتي و غيرنفتي( به دست 
آورديم كه 85 درصد آن يعني 1700 ميليارد دالر آن طي 
30ساله گذشته و 1200 ميليارد دالر آن فقط در 11ساله 
گذشته، يعني در اوج تحريم ها نصيب كشور شده است. 
1700 ميليارد دالر از اين منابع حاصله، براي واردات كاال و 
خدمات صرف شده است، تنها معادل 38 درصد آن يعني 
650 ميليارد دالر آن مصروف واردات "كاالهاي واسطه اي و 

سرمايه اي " شده است، كه اين نوع كاالها مستقيماً در فرآيند 
توليد به كار گرفته مي شوند و نهايتاً به كاال و خدمات تبديل 
مي گردند. در طول 11 سال گذشته اي كه ما توانستيم اين 
منابع عظيم 650 ميليارد دالر را وارد كشور كنيم، چيني ها 
توانستند تقريباً با نصف اين مبلغ يعني 310 ميليارد دالر در 
طول 18 سال )بين سال هاي 1978 تا سال 1996( معادل 
226 ميليون شغل تازه ايجاد و پايه اقتصادي را پي ريزي 
كنند كه امروز از اين طريق قادر باشند 2500 ميليارد دالر 
كاال به كشورهاي ديگر دنيا صادرات كنند در حالي كه ما با 
داشتن 4 برابر اين مبلغ يعني هزار و دويست ميليارد دالر 
فقط توانستيم 6.5 ميليون شغل و تنها 40 ميليارد دالر 

صادرات ساالنه داشته باشيم.
صرف نظر از مقايسه بين ايران و چين و صرف نظر از اينكه 
1100 ميليارد دالر از آن 1700 ميلي��ارد دالر واردات را 
همانند مرفهين بي درد در اوج شرايط تحريمي خرج كاالي 
مصرفي كرديم و از اين بابت هم هيچ تأسفي نمي خوريم، 
سوال اصلي و كليدي قابل طرح آن است؛ اين 650 ميليارد 
دالر "كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي " كه وارد كشور شده 
است اآلن كجاست؟ و چه وضعيتي دارد و چرا چرخه توليد 
كشور را به حركت درنمي آورد؟!! به خاطر داريد كه كشور 
چين با نصف اين مبلغ توانست اقتصادي با صادرات 2500 

ميليارد دالر را پي ريزي كند.
قسمت اعظمي از اين پول در شهرك هاي صنعتي به دليل 
نامناسب بودن فضاي كسب وكار محبوس شده است، از 43 
هزار و 650 واحد صنعتي كه در شهرك ها و نواحي صنعتي 
ثبت شده اند، در زمان حاضر بيش از 33 هزار و 800 واحد 
صنعتي فعال هس��تند و حدود 9800 واحد نيز فعاليتي 
ندارند. از ميان واحدهاي صنعتي فعال، 30 درصد شهرك ها 
با بيش از 70 درصد ظرفيتشان فعالند، 30 درصد با حدود 
50 تا 70 درصد ظرفيت فعالي��ت مي كنند و 40 درصد 
شهرك ها نيز كمتر از 50 درصد ظرفيتشان را فعال كرده اند.

قس��مت ديگر اين منابع را پروژه هاي عمراني به گروگان 
گرفته است، هم اكنون تعداد 87 هزار پروژه نيمه تمام در 
كش��ور وجود دارد كه سواي س��رمايه گذاري هاي عظيم 
كه در آنها شده است در ش��رايط فعلي بيش از 800 هزار 
ميليارد تومان منابع ديگ��ري الزم دارند تا به بهره برداري 

كامل برسند.
در ش��رايطي كه اين دو مولفه توسعه، يعني شهرك هاي 
صنعتي و پروژه هاي نيمه تمام براي تكميل چرخه خود نياز 
به منابع مالي داشتند ما شاهد بوديم كه بين سال هاي 80 
تا 96 معادل 80 ميليارد دالر براي مسافرت هاي خارجي ارز 
تخصيص داده شده است يعني درست يك چهارم منبعي 
كه چين با آن توانست اقتصاد عظيم خود را پايه ريزي نمايد.

متوسط رشد اقتصادي در 45 سال گذشته در ايران علي رغم 
صرف اين منابع عظيم تنها 2.4 درصد بوده است در حالي 
كه كشور چين با تزريق منابعي به مراتب كمتر از ما رشد 
اقتصادي 9درصدي را تجربه كرده است، هرچند كه اين 
مقدار رشد ناچيز هم با اتكا به نفت و منابع خدادادي كشور 

حاصل شده است نه با تالش و خالقيت ملي.
همه اين موارد باعث شده است كه سهم هريك از ايرانيان در 
توليد كشور تنها 5 هزار دالر باشد در حالي كه متوسط توليد 
سرانه 20 كشور جهان نزديك به 60 هزار دالر مي باشد، اين 
عدد نشان دهنده اين واقعيت است كه ساخت جامعه ما بر 
مبناي توليد نيست بلكه بر مبناي مصرف طراحي شده است 

كه مي بايست از محل واردات تأمين گردد.
اينه��ا را عرض كردم كه بگويم كه يك��ي از ادعاهاي مهم 
كش��ورهاي توس��عه نيافته كه »كمبود منابع مالي براي 

سرمايه گذاري« است براي كشور ما صادق نيست.

يادداشت رويداد

خبر
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۱.7ميليونبيكار۱۸تا۳۵سالهها
تعداد بيكاران 18 تا 35 ساله در ايران به 1.7 ميليون نفر 
رسيده كه البته كاهش داشته است. گزارشي كه مركز 
آمار ايران از وضعيت اشتغال و بيكاري در زمستان سال 
گذشته منتش��ر كرد از اين حكايت داشت كه حدود 
25.6 ميليون نفر به عن��وان جمعيت فعال )بيكار و 
شاغل( هس��تند كه از اين تعداد 23.1 ميليون نفر از 
جمعيت ١٥ س��اله و بيشتر شاغل و 2.4 ميليون نفر 
بيكارند و نرخ بيكاري در اين دوره به 9.7 درصد كاهش 
يافته است.اما بررسي وضعيت اشتغال بين جمعيت 
18 تا 35 ساله نشان مي دهد كه حدود 1.7 ميليون نفر 
از جمعيت بيكار به آنها اختصاص دارد كه اين تعداد در 
زمستان 1398 حدود 1.9 ميليون نفر گزارش شده بود، 
بر اين اساس كه 257 هزار نفري بيكاران در سن 18 
تا 35 سالگي كم شده است.در اين بين تعداد مرداني 
كه در س��ن 18 تا 35 سالگي بيكار هستند به حدود 
1.1 ميليون نفر مي رسد كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل كه 1.3 ميليون نفر بوده بيش از 148 هزار نفر 
كاهش پيدا كرده است.زنان بيكار بين 15 تا 35 سال 
در زمستان 1398 بيش از 666 هزار نفر گزارش شده 
بود كه براي زمستان سال گذشته با كاهش 108 هزار 

نفري به 557 هزار نفر رسيده است.

برخوردباواحدهايصنفي
متخلفتشديدميشود

اتاق اصناف ايران طي اطالعيه اي از تش��ديد برخورد 
با واحدهاي متخلف خبر داد. به گزارش ايس��نا، اتاق 
اصناف ايران اطالعيه اي در خصوص تشديد ضرورت 
برخوردهاي قانوني با واحدهاي صنفي متخلف در اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي ابالغ كرده كه در آن به همكاري 
صنوف در زمينه رعايت دس��تورالعمل ها و رويه هاي 
اجرايي بهداشتي مختص اصناف و واحدهاي صنفي در 
دوران پاندمي ويروس كوويد-19 اشاره و از آنها خواسته 
شده كه با توجه به شروع موج چهارم همه گيري بيماري 
كرونا در كشور و مواجهه با گونه هاي جهش يافته اين 
ويروس، از تصميمات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
تمكين كرده تا مشمول 15 روز پلمب در شهرهاي قرمز 
و نارنجي نشوند. اتاق اصناف ايران از تشكل هاي صنفي 
نيز خواسته كه در تشديد نظارت، بازرسي و برخوردهاي 
قانوني از صبح ش��نبه م��ورد 21 فروردي��ن 1400 با 
متخلفان اهتمام ورزند. در ادامه اين اطالعيه نيز اتاق 
اصناف هشدار داده كه بايد با همت جدي تر مشاركت 
و همراهي صنوف با ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و 
قرارگاه عملياتي مربوطه مورد توجه واقع شود، چراكه 
در غير اين صورت با تبعات و خس��ارت هاي وسيع تر 
مالي، اقتصادي و جاني در كش��ور براي آحاد جامعه از 
جمله صنوف مواجه خواهيم شد. حفظ سالمت عموم 
مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو تدقيق در اجراي 
بهينه دستورالعمل ها، اعمال قانون و برخوردهاي قانوني 
با متخلفان خواهد بود. در پي گسترش شيوع ويروس 
كرونا در كشور، فعاليت مشاغل گروه 2، 3 و 4 از امروز 
در شهرهاي قرمز 10 روز و در تهران 14 روز تعطيل شد. 
البته عالوه بر مشاغل غيرضروري، بازار بزرگ تهران نيز 
از روز شنبه 21 فروردين به مدت دو هفته تعطيل است. 
بر اين اساس در ش��هرهايي با وضعيت قرمز كرونايي 
فقط مشاغل گروه 1 ش��امل كارخانه ها و كارگاه هاي 
توليدي، مراكز صنعتي و معدني، كشاورزي، شيالت، 
كشتارگاه، انبار و سردخانه عمومي؛ مراكز زير ساختي 
و حياتي، مراكز تامين و توزيع آب، برق، گاز، مديريت 
پس��ماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه و تهويه هوا، 
پااليشگاه ها و جايگاه هاي سوخت؛ حمل و نقل عمومي 
كاال و مسافر برون شهري شامل ريلي، هوايي، جاده اي 
و دريايي؛ كرايه خودرو بدون راننده، پاركينگ عمومي؛ 
مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي؛ فروش��گاه هاي مواد 
غذايي، زنجيره اي، س��وپرماركت ها، ميوه فروشي ها و 
سبزي فروشي ها، ميادين ميوه و تره بار؛ مراكز توليد، 
نگهداري، توزي��ع و فروش محص��والت پروتئيني و 
خدمات وابسته؛ مراكز توليد و عرضه فرآورده هاي لبني 
و نانوايي )توليد فرآورده هاي نانوايي(؛ مراكز بهداشتي، 
درماني، اورژانس و تامين آمبوالنس دولتي و خصوصي 
و مشاغل مش��ابه؛ داروخانه ها، مراكز و فروشگاه هاي 
دامپزش��كي، پخش دارو، عطاري و داروهاي سنتي و 
بذر؛ مراكز تهيه، تولي��د و طبخ مواد غذايي و خوراكي 
آماده و صرفا بيرون بر )شامل تمام گروه هاي غذايي سرد، 
گرم، آشاميدني، بستني و آبميوه، خشكبار، شيريني و 
مشاغل مشابه(؛ خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات 
الكترونيك و فعاليت هاي پستي؛ شركت هاي خدمات 
اينترنتي )اعم از تامين كنندگان اينترنت، فروشگاه هاي 
اينترنتي و شركت هاي خدماتي مبتني بر اينترنت(؛ 
رسانه هاي مكتوب و برخط و مش��اغل مشابه؛ مراكز 
نگهداري خدماتي سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراكز 
توان بخشي و مراقبتي و آسايشگاه ها؛ تعميرگاه هاي انواع 
خودرو، لوازم خانگي، الكتريكي، الكترونيكي، كامپيوتر، 
تاسيساتي، كليه خدمات فني و كارواش؛ فروشگاه هاي 
انواع قطعات، لوازم يدك��ي، الكتريكي، الكترونيكي، 
صيادي، كشاورزي و تاسيساتي و ساير ملزومات مورد 
نياز توليد؛ فروشگاه هاي انواع مصالح ساختماني از قبيل 
گچ، سيمان، س��راميك، لوله و اتصاالت(، محصوالت 
فوالدي )آه��ن و آلومينيوم( و پاس��اژهاي تخصصي 
نظير الستيك، قطعات يدكي، آهن آالت، كامپيوتر )به 
استثناء پوش��اك، كيف، كفش و موبايل( و آهن آالت؛ 
كارگاه هاي صنعتي و س��اختماني )مانند جوشكاري 
و تراشكاري و مش��ابه آن(؛ ليتوگراف، تايپ و تكثير و 
دفاتر فني مرتبط، دفاتر آگهي تبليغاتي، فروشندگان 
كاغذ و مقوا؛ خشكشويي ها؛ مراكز فروش عينك هاي 
طبي؛ فروش گل و گياه تزييني و طبيعي؛ فروشگاه هاي 
لوازم ايمني و آتش نشاني؛ سينما خودرو/ تئاتر خودرو؛ 
مراكز اقامتي )شامل هتل، متل، مهمان پذير، پانسيون 
و مشاغل مشابه(؛ فروشگاه هاي مواد شيميايي با كاربرد 
صنعتي و كشاورزي؛ فعاليت تيم هاي ملي و ليگ هاي 
وابسته در رشته هاي مختلف؛ غذا و ملزومات حيوانات 
خانگي، ملزومات و تجهيزات دامپزشكي؛ كه مشاغل 

ضروري محسوب مي شوند مجاز به فعاليت هستند.

مهارتورم،شرطالزمحل
سايرچالشها

در اين شرايط حساس كنوني، 
بايد تمركز مسووالن اقتصادي 
بر حل مشكل تورم باشد. زيرا 
شرط الزم و نه كافي براي حل 
س��اير چالش ها و مشكالت 
اقتصادي، اين اس��ت كه اول 
معظل تورم را كنترل و مهار 
كنيم.اگر بانك مركزي بتواند 
تورم را كنترل كند، از اين طريق مي تواند نقشي كه براي 
تقويت ارزش پول ملي و مديريت بازار ارز بايد ايفا كند 
را به خوبي انجام دهد.  رييس كل بانك مركزي شش��م 
فروردين ماه 1400 در يادداشتي اينستاگرامي به تشريح 
اولويت هاي بانك مركزي براي تحقق شعار سال 1400 
و اجراي عملي بيانات رهبر معظم انقالب در ايام نوروز 
پرداخت. رييس شوراي پول و اعتبار در اين يادداشت به 
اولويت هايي همچون مهار تورم، تقويت ارزش پول ملي، 
محدود كردن رشد نقدينگي، كاهش ناترازي بانك ها 
مديريت نوسانات ارز، هدايت منابع بانكي به سمت توليد 
و ارتقاي شفافيت و مقابله با هرگونه پولشويي در سال 
جديد تاكيد كرد. اصلي ترين ماموريت و وظيفه هر بانك 
مركزي، كنترل و مهار تورم است. در حقيقت اگر تورم را 
كنترل كنيم، ارزش پول ملي هم تقويت مي شود. اينكه 
مي بينيد نرخ ارز هر چندگاهي يك جهش��ي را تجربه 
مي كند، )صرفنظر از تحريم ها( يك بخشي از آن به دليل 
تورم است. يعني تورم داخلي در اقتصاد باعث مي شود كه 
قدرت رقابت پذيري كاالهاي داخلي نسبت به كاالهاي 
خارجي كاهش پيدا كند، به همين خاطر هر از چندگاهي 
نرخ ارز به يك باره جهش و افزايش پيدا مي كند، تا اين 
كاهش درجه رقابت پذيري كاالهاي داخلي در مقايسه با 
كاالهاي خارجي ترميم و اصالح شود. بنابراين اگر تورم 
مهار و كنترل ش��ود، اهداف بعدي يعني تقويت ارزش 
پول ملي و كنترل نوسانات نرخ ارز، به طور نسبي محقق 
مي شود. البته نمي گويم كه به طور 100 درصد با كنترل 
تورم مساله نرخ ارز مديريت مي شود، زيرا اگر تحريم ها 
برداشته نشود و نتوانيم صادرات داشته باشيم، هميشه با 
چالش نرخ ارز در اقتصاد مواجه خواهيم بود. منتهي يكي 
از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، همواره تورم بوده و هست. بانك 
مركزي نيز با تحريم ها كاري نمي تواند انجام دهد، ولي اگر 
بتواند تورم را كنترل كند، از اين طريق مي تواند نقشي را 
كه براي تقويت ارزش پول ملي و مديريت بازار ارز بايد ايفا 
بكند را انجام دهد و بيشتر از  اين از بانك مركزي انتظار 
نداريم. در خصوص بحث بعدي يعني هدايت منابع به 
سمت توليد هم بايد گفت اگر منظور اين است كه نظام 
وام دهي در بانك ها اصالح و عادالنه تر شود و همه مردم 
به وام هاي بانكي دسترسي آسان داشته باشند، تبعيض ها 
برداشته شود، كسب و كارهاي كوچك و متوسط به همان 
اندازه اي كه شركت هاي بزرگ از منابع بانكي استفاده 
مي كنند، اينها نيز به سهولت به تسهيالت و وام هاي بانكي 
دسترسي داشته باشند، بايستي گفت كه اين سياست و 
اولويت، كامال درست و خوب است و حركت در اين مسير، 
گام موثري در اصالح نظام بانكي محسوب مي شود. ولي 
اگر منظور اين باش��د كه نقدينگي خلق كنيم و سپس 
اين نقدينگي خلق شده را به سمت توليد هدايت كنيم، 
بايد گفت كه اين يك امر نشدني و محال است. زيرا خلق 
بيش از حد نقدينگي، فقط منجر به تورم مي شود و هيچ 
كمكي به توليد نمي كند. اين هدف و اولويت كامال درست 
است. در سال هاي گذش��ته، در مقايسه با نظام بانكي 
بين الملل، موضوع مبارزه با پولشويي و شفافيت را خيلي 
جدي نگرفتيم، در حقيقت اگر تحريم ها برداشته شود، 
به خاطر مشكالتي كه در زمينه مبارزه با پولشويي داريم، 
نمي توانيم با نظام بانكي بين الملل ارتباط برقرار كنيم. 
به بيان ديگر، FATF از ايران چه مي خواهد؟ مي خواهد 
شفافيت داشته باشد. معامالت و تراكنش هايي كه از مبدا 
ايران يا به مقصد ايران، انجام مي شود، اينها بايد شفاف 
باشد و مشخص شود بابت چه معامله اي بوده است. به 
بيان ديگر، هدف مبارزه با تروريسم و مبارزه با پولشويي، 
همين شفافيت اس��ت.  ناترازي هاي برخي بانك ها به 
گونه اي اس��ت كه صورت هاي مالي آنها، داراي مشكل 
است. در واقع دارايي ها و بدهي هاي بانك ها و جريان ورود 
و خروج نقدينگي شان، با يكديگر همخواني ندارد. بنابراين 
تعدادي از اين بانك ها زيان ده هستند. اصالح صورت هاي 
مالي برخي از بانك هاي ناتراز، بر اساس استانداردهاي 
بين المللي بايد انجام شود. اگر ما نتوانيم اين مسائل را 
حل كنيم، برداشته شدن تحريم ها هم مشكالت بانكي 
ما را حل نمي كند. يعني بانك هاي دنيا با بانك هايي كه 
شفافيت كافي را ندارند و صورت هاي مالي آنها، مشكل 

دارد،  ارتباطي نخواهند داشت.

ارتباطتجاريباچين
فرصتيطالييبرايايراناست

ديپلمات باسابقه كشورمان با بيان اينكه چين فرصت ها 
و تهديداتي دارد گفت: فرصت هاي چين براي ما بسيار 
طاليي است، چراكه مي تواند به حل بسياري از مسائل 
اقتصادي از جمله مساله چند نرخي بودن ارز كمك كند.

ابوالفضل ظهره وند از ديپلمات هاي سابق كشورمان با بيان 
اينكه قرارداد ايران و چين معادالت بين المللي و منطقه اي 
را تحت تاثير قرار مي دهد گفت: ما بعد از امضاي تفاهمنامه 
ايران و چين شاهد واكنش هاي متعدد و جالبي از سراسر 
دنيا بوديم. وي افزود: تا زماني كه اين قرارداد شكل بگيرد 
و امضا شود دولت بعدي ش��كل مي گيرد ضمن اينكه 
س��ابقه اين قرارداد به س��ال 95 برمي گردد. ديپلمات 
باس��ابقه كش��ورمان، قرارداد ايران و چين را از دو منظر 
منافع ايران و هدف چيني ها قابل بررسي دانست و گفت: 
امروز مهم ترين مساله كشورهاي دنيا بحث منفعت ملي 
است و لذا ارتباطات و تعامالت خود را بر اين اساس تنظيم 
مي كنند كه ما هم از اين قاعده مستثنا نيستيم.فشارهاي 
فلج كننده اي كه ترامپ عليه ايران دنبال مي كرد برعكس 
نتيجه داد و باعث تقويت ظرفيت هاي داخلي در ايران شد.

با وجود 2 هزار ميليارد دالر منابع ارزي و افزايش نقدينگي در 58 سال اخير نظام توليد همچنان مشكل دارد

۳۰۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي و تشديد تورم در ۸  سال اخير

تصويبپرداختبستهحمايتيويژهماهرمضانبه۶۰ميليوننفر
رييس جمهور از تصويب پرداخت بسته حمايتي ويژه ماه 

رمضان به 60 ميليون نفر خبر داد.
روحاني روز شنبه در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا، با بيان 
اينكه بعد از پشت سرگذاشتن سه موج بيماري در كشور، در 
اسفند ماه همه تالش ما اين بود كه وارد موج چهارم نشويم، 
گفت: متاسفانه به رغم همه تالش ها امروز وارد موج چهارم 
كرونا در كشور شده ايم و مهم ترين عامل ايجاد اين وضعيت 
ورود ويروس انگليسي از كش��ور عراق از طريق مرزهاي 

خوزستان و ايالم به كشور بوده است.
وي از ترددها و تجمع هاي فراوان محل هاي كس��ب و كار 
در روزهاي پاياني اسفند، برگزاري مراسم عيد نوروز و ديد 
و بازديدها بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي، جشن ها و 
مراسم عروسي بدون مراعات نكات بهداشتي در ماه هاي 
رجب و شعبان و همچنين سفرهاي نوروزي بدون مراعات 
پروتكل ها درحالي كه سفر در مناطق نارنجي و قرمز ممنوع 
اعالم شده بود، به عنوان ديگر عوامل مهم در مواجه شدن 

كشور با موج چهارم بيماري كوويد 19 نام برد.
روحاني با بيان اينكه همه كس��اني ك��ه مكلف به اجراي 
مصوبات ستاد ملي كرونا هستند بايد براي اجراي كامل 
مقررات و مصوبات اين ستاد به صحنه بيايند، گفت: نقض 
قرنطينه از سوي افراد مبتال بسيار خطرناك است و حتما 

بايد با آن برخورد قانوني صورت گيرد.
رييس جمهور با اشاره به اينكه همه مكلف به اجراي مصوبات 
ستاد ملي مقابله با كرونا هستند و بايد با همه توان به صحنه 
بيايند تا دستوالعمل ها به دقت مراعات شود، اظهارداشت: 
اگر مقررات��ي كه براي مناطق قرمز و نارنجي مش��خص 

كرده ايم اجرا نشود، خاصيت ندارد.
روحاني افزود: يكي از مشكالت در همين ايام عيد اين بود 
كه افرادي كه مبتال و تس��ت آنها مثبت بود، در عين حال 
به ديد و بازديد عيد و مسافرت رفتند و اين تخلف خيلي 
بزرگي است كه بايد با تخلف ها برخورد كنيم زيرا فردي كه 
مبتال است بايد قرنطينه را مراعات كرده و نبايد در ترددها و 
تجمع ها شركت كند . رييس جمهور گفت: در بحث كرونا، 
اگر دستورالعمل ها را باالي 90 درصد مردم مراعات كنند 

ديگر موج ايجاد نمي شود و خطر خيلي كمي ما را تهديد 
مي كند اما اگر مراعات پروتكل ها به 50 و 60 درصد برسد 
حتي اگر ويروس انگليسي و عيد هم نباشد خطر در كمين 
است از اين رو بايد پروتكل ها را به طور كامل مراعات كنيم. 
متاسفانه امروز آمار و ارقام نشان داد كه پروتكل ها به طور 
متوسط 56 درصد مراعات مي شود و اين ميزان مي تواند 

همه را مبتال و گرفتار  كند.
رييس جمه��ور با بيان اينكه ام��روز كادر درمان و جامعه 
به واسطه مشكالت و محدوديت هاي كرونا خسته و رنجور 
هستند،  اظهار داش��ت: در خستگي تصميم گيري كمي 
سخت است، ناچار مي شويم محتاطانه تصميم بگيريم، اما 
در عين حال چاره اي براي ما وجود ندارد. اگر مي گوييم از 
امروز شنبه تا 10 روز همه محدوديت ها به شدت اعمال شود، 
مي فهميم با شدت اعمال كردن در اين خستگي جامعه كاِر 
سختي است اما چاره ديگري نداريم و راه دومي پيش روي 

ما نيست و بايد همه پروتكل ها را مراعات كنيم.
روحاني خاطرنشان كرد: ممكن است كسي بگويد شما 
خوب بود مرزها و فرودگاه ها و همه بخش هاي سفري را 
آنچنان محكم مي گرفتيد كه ويروس انگليسي وارد نشود 
اما آيا كسي در دنيا توانست اين كار را بكند؟ آيا كشورهاي 
اروپايي كه مرزها و پروازها را بستند، مصون ماندند؟ آنها 

همه ويروس انگليسي دارند.
رييس جمهور افزود: اگر دنيا با هم و در كنار هم نتواند مبارزه 
كند نمي توان به طور موثر ب��ا اين بيماري مقابله كرد و به 
همين خاطر به آن پاندمي گفته مي شود و اين اشتباه است 
كه برخي از كشورها همه چيز را براي خودشان مي خواهند، 
مي گويند بقيه كشورها را رها كنيد، بگذاريد آلوده شوند، نه 
واكسن به آنها مي دهيم نه دارو، همين كاري كه غربي ها 

انجام مي دهند، خطاي بزرگي است.
روحاني افزود: اگر 5 كش��ور هم از ويروس مصون ش��ود و 
كشورهاي اطراف آنها و كشورهاي ديگر از اين پاندمي نجات 
نيافته باشند آنها هم دومرتبه مبتال و گرفتار مي شوند لذا 
همه دنيا بايد دست به دست هم بدهيم تا با اين مساله مقابله 
و مبارزه كنيم و به نقطه اي برسيم كه اطمينان حاصل شود.

رييس جمهور در ادامه با اشاره به تاثير واكسن در كنترل 
ويروس كرونا گفت: بي ترديد واكسن هم در ابتال و هم در 
كاهش مرگ و مير تاثيرگذار است. ممكن است كشوري 
واكسن بزند قرمز هم بشود، همه هم مبتال شوند ولي مرگ 
و مير آن باال نمي رود لذا بايد تا توليد واكسن داخلي، با همه 
توان و قدرت واكسن خارجي را وارد كنيم، ولي امروز روزي 
است كه بايد براي واكسن همه توان مان را به كار بگيريم 

كه مردم بتوانند از اين نعمت استفاده و بهره برداري كنند.
روحاني با تاكيد بر لزوم يكصدايي در موضوع مبارزه با كوويد 
19 گفت: روزها و هفته هاي سختي پيش روي ما قرار دارد. 
نبايد چندگانه حرف زده شود اينكه ما براي ستاد ملي كرونا 
يك سخنگو انتخاب كرديم براي همين است كه صدا واحد 
باشد و نمي شود هر كسي در تلويزيون مصاحبه كرده و هر 

بياني به كار بگيرد.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز در يك ستاد و جمعي 
هس��تيم كه وقتي تصميم مي گيريم اين مس��ووليت ما 
تضامني است يعني همه با هم مسوول هستيم. يك تصميم 
واحد مي گيريم و همه هم مسوول هستيم و همه بايد از آن 
تصميم حمايت كنيم. اگر كسي به غير از آن تصميم سخني 
بيان كند جز اينكه بهانه به دس��ت ضدانقالب و ضد ايران 
داده، هيچ كار ديگري نمي كند و همچنين با اين كارها كادر 

درمان را هم خسته مي كنيم.
روحاني خاطرنش��ان كرد: از بهمن ماه به موج چهارم 
فكر مي كرديم و همه تالش ما اين بود به اين موج مبتال 
نشويم، همه حواس ما به فرودگاه ها بود، اما از مرز ايالم و 
خوزستان ويروس انگليسي از عراق وارد ايران شده است 
و بايد هم واقعيت ها را بدانيم و هم آنجايي كه الزم است 
آن را بگوييم اما اينكه هر كس به نوعي اظهارنظر كند اينها 

به نفع كشور نخواهد بود.
رييس جمهور با بيان اينكه دوره سخت 10، 15 روزه پيش 
روي داريم، تصريح كرد: مطمئن هستم اگر همه دست به 
دست هم بدهيم و همه هم مراعات كنند از اين مشكل عبور 
خواهيم كرد. در مساله واكسن هم همه توان و امكان خود را 
به كار مي گيريم كه واكسن بيشتر وارد كشور شود، تزريق 

واكسن بيشتر شود، در داخل هم بيشتر توليد مي شود.
روحاني با اش��اره به تصميمات امروز جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا اظهارداشت: تصميم اول اينكه نزديك 
به 12هزار تخت بيمارستاني آماده بهره برداري است كه 
گاهي 90درصد، يا 95درصد و بعضا 97درصد كارهاي 
اين تخت هاي بيمارستاني انجام گرفته و فقط نيازمند 
تجهيزاتي اس��ت كه بايد از خارج وارد شود. افتتاح اين 
بيمارستان ها براي مقابله با كرونا با توان داخلي امكان پذير 
است ممكن اس��ت فقط دو تا تجهيزات مانده كه بعدا 
خريداري و تكميل مي شود، بنابراين همه توان خود را 
به كار مي گيريم تا در كوتاه ترين زمان ممكن اين 10، 

12هزار تخت جديد وارد مدار شود.
رييس جمهور اضافه كرد: از نظر استخدام كادر درمان هم 
همه كارهاي الزم انجام گرفته اس��ت. در بهمن ماه مجوز 
صادر ش��ده و بر عهده وزارت بهداش��ت و درمان است كه 
كارهاي استخدامي را هر چه سريع تر انجام بدهد و اين كار 

انشاءاهلل انجام بگيرد كه مشكلي نباشد.
روحاني همچنين با اش��اره به تصويب بس��ته حمايتي 
ماه رمضان در جلس��ه امروز س��تاد ملي مقابل��ه با كرونا، 
اظهارداشت: 60 ميليون نفر از اين بسته استفاده خواهند 
كرد. ماهيانه بسته معيشتي پرداخت مي شود و مقرر شد يك 
نوبت هم در روزهاي اول ماه رمضان پرداخت شود . همچنين 
تغييري در سقف بودجه در موارد ضروري كرونايي الزم بود 

كه امروز آن را تصويب كرديم كه به آن هم عمل مي شود.
رييس جمهور اف��زد: در زمينه افرادي ك��ه وام گرفتند با 
مقرراتي كه اعالم مي شود، مهلتي به آنها براي پرداخت تا 
پايان سال99 داده بوديم كه شش ماه هم آن را تمديد كرديم 

كه اين هم براي مردم توضيح داده مي شود.
روحان��ي تاكي��د ك��رد: رعاي��ت پروتكل ه��ا و اج��راي 
دس��تورالعمل هاي بهداش��تي ضروري اس��ت و بايد با 
نقض كنن��دگان پروتكل ها برخورد قاط��ع كنيم. مراكز 
بهداشتي هم در اين شرايط سخت بايد آمادگي بيشتر براي 
پذيرايي داشته باشند و واكسن بيشتر وارد كنيم و از ساخت 

واكسن باز هم حمايت كنيم.

كامران ندري



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 روز شنبه، قيمت دالر 24 هزار و 800 تومان، قيمت 
يورو 29 ه��زار و 800 تومان و درهم امارات 6 هزار و 
900 تومان اعالم ش��ده است. به دليل شيوع كرونا و 
اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران 
نيز به مدت 2 هفته تعطيل اعالم شده است؛ و براين 
اس��اس نرخ طال و سكه براس��اس نرخ هاي اعالمي 
از س��وي اتحاديه طال و جواهر كاهش يافته اس��ت. 
همچنين با كاهش قيم��ت دالر به 24800 تومان، 
قيمت طال و س��كه كاه��ش يافت��ه و قيمت طالي 
۱8عيار هرگرم يك ميليون و 42 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱0 ميليون و 460 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱0 ميلي��ون و 300 هزار تومان، نيم س��كه بهار 
آزادي 6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي 4 ميليون تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 200 هزار تومان، قيمت طالي 24عيار در هر گرم 
يك ميلي��ون و 390 هزار تومان و ه��ر مثقال طال 4 
ميليون و 5۱5 هزار تومان ارزش گذاري شد. نوسان 
قيمت در ب��ازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت 
نوروز، با تالش س��فته بازان، قيم��ت دالر به مرز 26 
هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط 
به مذاكرات هس��ته 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 چش��م گيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات 
موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشمگير 
قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 22-23 
هزار تومان جا خوش مي كند. در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نس��بت به روز كاري قبل افزايش 
يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر 24 
هزار و 252 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 هزار 
و 772 تومان تعيين ش��ده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 28 هزار و 583 تومان و قيمت خريد يورو 
نيز 28 هزار و ۱7 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.

   كاهش ۱۵۰ هزار توماني نرخ سكه 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران با كاهش ۱50 هزار توماني نس��بت به آخرين 
روز كاري هفته گذش��ته )پنجش��نبه( ب��ه رقم ۱0 
ميليون و 440 هزار تومان و س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱0 ميليون و 300 هزار تومان معامله 
شد.نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و220 هزار تومان، 
ربع سكه چهار ميليون تومان و سكه يك گرمي هم 
2 ميليون و 200 ه��زار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز ن��رخ هر گرم طالي ۱8 عيار به 
يك ميليون و 39 هزار تومان رس��يد.هر مثقال طال 
نيز به قيمت چهار ميليون و 505 هزار تومان معامله 
شد.اونس جهاني طال نيز امروز يك هزار و 744 دالر 

و 32 سنت فروخته شد.

   افت قيمت دالر در كانال ۲۴ هزار توماني
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با 36 تومان كاهش در 
مقايسه با آخرين روز كاري هفته گذشته به رقم 24 
هزار و 252 تومان رسيد.قيمت فروش يورو با افزايش 
34 توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني پنجشنبه 
گذش��ته 28 هزار و 583 تومان ش��د.قيمت خريد 
هر دالر 23 ه��زار و 772 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 28 هزار و ۱7 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متش��كل ارزي 23 ه��زار و 994 تومان 
و ن��رخ فروش آن 24 هزار و 234 تومان اعالم ش��د. 
همچنين نرخ يورو در اين بازار 28 هزار و 228 تومان 
و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 5۱0 تومان اعالم شد. 
براساس اين گزارش، در سامانه سنا در روز معامالتي 
گذش��ته )پنجش��نبه(، هر يورو به قيمت 28 هزار و 
475 تومان و هر دالر 24 هزار و 3۱3 تومان به فروش 
رس��يد.همچنين روز كاري گذشته در سامانه نيما، 
حواله يورو به قيمت 27 هزار و 567 تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت 23 هزار و ۱9 تومان معامله شد.

    افزايش خريد طال در هند و چين
هند و چين با شروع بهبودي بازار از همه گيري، خريد 
طال را افزايش دادند. براساس داده هاي صنعت، تقاضا 
براي طال در فصل بهار در هند، چين و ساير كشورهاي 
آسيايي بسيارافزايش يافت. آمار نشان مي دهند كه 
هند، يكي از بزرگ ترين مصرف كنندگان طال، ۱60 
تن از اين فلز زرد را در م��اه مارس وارد كرد، كه 5.7 
برابر بيشتر از ماه مشابه س��ال قبل است، زماني كه 

اين كشور در تعطيلي هاي س��ختگيرانه بود. خريد 
طال در اين كشور عماًل در ماه هاي آوريل و مي 2020 
متوقف شد، اما از اواخر سال رشد مجدد خود را آغاز 
كرد. در هند، طال به صورت نمادين بسيار ارزشمند 
است. بخش زيادي از مردم پس انداز خود را به شكل 

طال نگه مي دارند.
اطالع��ات نش��ان داد كه خريد جواه��رات در چين 
نيز، 2.6 برابر س��ال گذشته در فوريه افزايش داشته 
اس��ت. در آغاز سال گذش��ته، تقاضا در بزرگ ترين 
مصرف كنن��ده طال در جهان به دلي��ل بحران كرونا 
به پايين ترين س��طح چند ساله س��قوط كرد. طبق 
داده هاي ش��وراي طالي جهان��ي، تقاضاي جهاني 
طال در سه ماهه سوم سال 2020 به كمترين ميزان 
خود از س��ال 2009 كاهش يافته است، كه بخشي 
از آن ناش��ي از كاه��ش تقاضا در آس��يا اس��ت. اين 
همه گيري خريداران سنتي را مجبور به خريد كرده و 
سرمايه گذاران را به حفظ دارايي ها مجبور كرده است، 
در حالي كه تعطيلي ها به ب��ازار طال و جواهر صدمه 
زده اس��ت. چين و هند در سه ماهه اول سال 2020 

به ترتيب 25 و 48 درصد كاهش تقاضا داشته اند.

  بيت كوين روي سرعت گير
ارزش بيت كوين در بين ش��ك و ترديدهاي معامله 
گ��ران از رون��د روزهاي آتي، رش��د كمي داش��ت.

در ادام��ه رون��د ورود ش��ركت هاي بزرگ ب��ه بازار 
ارزهاي ديجيتالي، اين بار نوبت به يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي چيني رسيده است. طبق اعالم مديران 
ش��ركت ميتو، اين ش��ركت ۱00 ميلي��ون دالر در 
بيت كوي��ن و اتري��وم س��رمايه گذاري خواهد كرد. 

اين اقدام در راس��تاي تنوع بخش��ي به دارايي هاي 
اين ش��ركت در زم��ان همه گيري كرون��ا و كاهش 
آسيب پذيري به سبد دارايي هاي نقدي اين شركت 
انجام مي شود. پس از آنكه صرافي كوين بيس موفق 
شد مجوز عرضه اوليه سهام خود در بورس نيويورك 
را از كميس��يون بورس و اوراق بهادار امريكا كس��ب 
كند، حاال ديگ��ر صرافي بزرگ ارزهاي ديجيتالي به 
نام كراكن نيز اعالم كرده كه در تدارك عرضه سهام 
خود در بورس براي سال 2022 ميلياردي است. اين 
صرافي اكنون چهارمين صرافي بزرگ دنيا محسوب 
مي شود و بيش از 6 ميليون مشتري دارد. جسي پاول، 
مديرعامل اين صرافي پيش��تر گفته بود بيت كوين 
پتانسيل رسيدن به يك ميليون دالر را دارد. مجموع 
ارزش ب��ازار ارزهاي ديجيتالي اكن��ون به چيزي در 
حدود دو تريليون دالر رسيده كه اين به معناي ارزش 
بازاري معادل ارزش بازار شركت اپل به عنوان دومين 
شركت بزرگ در جهان است. مجموع ارزش ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاضر همچنين از مجموع ارزش 
بازار شركت هاي گوگل و تسال نيز بيشتر است. انتظار 
مي رود به زودي ارزهاي ديجيتالي به با ارزش ترين 
بازار جهان تبديل شوند.  مجموع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱960 ميليارد دالر 
برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل ۱.۱2 
درصد بيشتر شده اس��ت. در حال حاضر 57 درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتال��ي در اختيار بيت كوين و 
۱4 درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين ۱2 سال 
پيش توس��ط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر 
بالك چين ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه 

آن شكل گرفت. 

خبررويداد

ادامه از صفحه اول
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تراكنش هاي فاقد كد شهاب 
در پايا برگشت مي خورد

مع��اون فناوري هاي نوي��ن بانك مرك��زي گفت: 
تراكنش هاي فاقد كد ش��هاب از 6 ارديبهش��ت در 
پايا برگش��ت مي خورد. مهران محرمي��ان، معاون 
فناوري هاي نوين بانك مرك��زي اعالم كرد: در گام 
بعدي ب��راي تراكنش هاي بانكي، از 6 ارديبهش��ت 
تراكنش بدون كد ملي ش��خص حقيقي و شناسه 
ملي شخص حقوقي در پايا برگشت مي خورد. اين 
اقدام تاثيري ب��ر فعاليت مش��ترياني كه اطالعات 
هويتي ايش��ان نزد بانك ها موجود اس��ت نخواهد 
داشت. بانك ها براي ثبت كد شهاب و ثبت حساب ها 
در بان��ك مركزي اق��دام كنند. پي��ش از اين بانك 
مركزي در سال گذش��ته تراكنش هاي بانكي فاقد 
»كد شهاب« در س��اتنا را برگشت زد، حال از ششم 
ارديبهش��ت تراكنش هاي بدون كد ملي ش��خص 
حقوقي و شناس��ه ملي ش��خص حقوقي در »پايا« 
برگش��ت مي خورد كه اين اقدام بان��ك مركزي در 
راس��تاي شفاف س��ازي تراكنش هاي بانكي است. 
بانك مركزي پنجم بهمن پارسال تمام تراكنش هاي 
بانكي فاقد »كد شهاب« در ساتنا را برگشت زد و افراد 
حقيقي يا حقوقي كه كدملي يا شناسه ملي خود را 
به بانك اظهار نكرده باشند، نمي توانند از اين خدمت 
بهره مند شوند. حال معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در صفحه شخصي توييتر خود اعالم كرده 
كه از ششم ارديبهشت، تراكنش هاي بدون كد ملي 
شخص حقوقي و شناس��ه ملي شخص حقوقي در 
»پايا« برگشت مي خورد. به گفته مهران محرميان، 
اين اقدام تاثيري بر فعاليت مشترياني كه اطالعات 
هويتي ايش��ان نزد بانك ها موجود اس��ت، نخواهد 
داشت. بدين منظور بانك ها براي ثبت كد شهاب و 
ثبت حساب ها در بانك مركزي اقدام كنند.  گفتني 
است؛ پايا يك سيستم تبادل اطالعات بانكي است كه 
به بانك ها اجازه مي دهد تمامي تبادالت بين بانكي 
مشتريان خود را به صورت الكترونيكي انجام دهند. 
كاربرد اصلي اين سامانه، مكانيزه كردن پرداخت هاي 
خرد بين بانكي با تعداد انبوه براي مشتريان است كه 
پس از تكميل مراحل پياده س��ازي، ارايه خدمات از 
طريق اينترنت را نيز ميسر مي سازد و به كمك اين 
سامانه، بانك هاي عضو آن مي توانند بنا به درخواست 
مشتري، دستور واريز يا برداشت وجوه در حساب هاي 
ساير بانك ها صادر كند. بانك مركزي با پياده سازي 
اين سامانه، امكان حواله الكترونيكي پول از حسابي 
در يك بانك به حسابي در بانك ديگر )بين بانكي( را 
فراهم كرده است و مشتريان بانك ها با استفاده از پايا 
مي توانند پول را از حساب خود به حسابي در بانك 
ديگر به صورت الكترونيكي حواله كنند. همچنين، 
ساتنا سامانه اي الكترونيكي است كه پردازش و تسويه 
تراكنش هاي بين بانكي و دستور پرداخت هاي فوري 

را به صورت انفرادي و آني انجام مي دهد.

تحويل ۴۴۰ هزار فقره چك 
جديد به مشتريان 

سخنگوي اجراي قانون جديد چك از تحويل 440 
هزار فقره چك جديد به مشتريان بانك ها خبر داد.

آمنه نادعليزاده به تش��ريح چگونگي ثبت، تاييد و 
انتقال چك هاي جديد در س��امانه صياد پرداخت 
و گفت: چك هاي جديد از ابتداي س��ال ۱400 در 
ش��بكه بانكي توزيع شده و تاكنون 440 هزار فقره 
چك جديد به مش��تريان تحويل داده شده است. 
وي با بيان اينكه چك هاي جديد بنفش رنگ بوده 
و عبارت »كارسازي اين چك منوط به ثبت صدور، 
دريافت و انتقال آن در سامانه صياد است« روي آنها 
درج شده اس��ت، افزود: اطالعات چك هاي جديد 
بايد در سامانه صياد ثبت شوند و اين چك ها در غير 
اين صورت توسط بانك ها كارسازي نخواهند شد. 
نادعليزاده تاكيد ك��رد: صادركنندگان چك هاي 
جديد، باي��د اطالعات مربوط به »تاريخ«، »مبلغ« 
و »هويت گيرنده« را عالوه بر برگه چك در سامانه 
صياد نيز ثبت كنند. اين افراد مي توانند از درگاه هاي 
بانكي خود شامل »اينترنت بانك«، »همراه بانك« 
يا »اپليكيش��ن هاي پرداخت« به س��امانه صياد 
دسترسي داشته باشند. س��خنگوي اجراي قانون 
جديد چك تصريح كرد: دريافت كنندگان چك هاي 
جديد نيز بايد اطالع��ات مندرج در برگه چك را با 
اطالعات ثبت ش��ده در سامانه صياد تطابق داده و 
نسبت به تاييد يا رد چك اقدام كنند.وي با بيان اينكه 
انتقال چك نيز صرفا از طريق ثبت كدملي گيرنده 
جديد در س��امانه صياد امكان پذير است و گيرنده 
جديد نيز ملزم به تاييد اطالعات چك در س��امانه 
صياد اس��ت، افزود: بنابراين متناظر با هر ثبتي در 
مورد چك هاي جديد يك تاييد نيز بايد در سامانه 
صياد انجام شود.سخنگوي اجراي قانون جديد چك 
در پايان خاطرنشان كرد كه صدور چك هاي جديد 

در وجه حامل ممنوع است.

پيشنهاد تغيير نرخ ارز 
براي سود بازرگاني

پيشنهاد تغيير نرخ ارز براي محاسبه ورودي و سود 
بازرگاني در قانون بودجه سال ۱400 كل كشور به 
دولت ارايه شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
هيات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه 
به تغيير مبناي نرخ ارز براي محاسبه ورودي و سود 
بازرگاني در قانون بودجه سال ۱400 و نيز با توجه به 
تاثير تغيير ايجاد شده در فضاي كسب و كار كشور، 
پيش��نهاد اصالح آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
صادرات و واردات موضوع مصوبه مربوط به تغيير نرخ 
ارز براي محاسبه ورودي و سود بازرگاني در قانون 
بودجه س��ال ۱400 را جهت بررسي و تصويب، به 
هيات دولت ارايه كرده است.گفتني است، پيشنهاد 
ياد ش��ده هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت 

مراحل بررسي و تصميم گيري را طي مي كند.

بازار، مادر فناوري
من از مراوده تجاري با هموطنانم خودداري مي كنم، 
چون هيچ  ك��س دانش فن��ي  اش را در اختيار من 
نمي گذارد. هيچكس در داخل يك كش��ور به اين 
دليل كه ديگ��ران دانش فني ش��ان را در اختيار او 
نمي گذارد، از تجارت و مراوده خودداري نمي كند. 
اما چرا وقتي به بازار آزاد جهاني مي رسيم، با چنين 
انگاره هاي عجيب و غريبي روبرو مي شويم؟ مساله 
چيس��ت؟رابطه فناوري و بازار مانن��د رابطه مرغ و 
تخم مرغ نيست. يعني اين طور نيست كه بپرسيم اول 
بازار )مرغ( بوده يا فناوري )تخم مرغ(؛ قضيه در اين  
جا كامال روشن است: اول بازار است و بعد فناوري. 
به همين دليل اين تصور كه مي توان فارغ از بازار به 
فناوري رسيد، اساسا تصور وارونه  اي است. بگذاريد 
كمي به عقب  تر بروم: گمان مي ش��ود اول فناوري 
پدي��د آمد و بعد اين فناوري، كاپيتاليس��م )همان 
توليد و بازار آزاد( را پديد آورده است. اما قضيه كامال 
برعكس است: كاپيتاليسم فناوري را به وجود آورد، 
گسترش داد و به مرزهاي بي كران امروزي رساند. 
اگر در اين باره ترديد داريد به سرنوشت فناوري در 
دو بلوك شرق و غرب بنگريد. وقتي تجارت سرمايه  
دارانه حذف مي شود، فناوري رو به زوال مي رود. حال 
اگر بگوييد، در بلوك شرق هم چيزهاي مدرن وجود 
داش��ته، مانند اينكه شوروي آن همه در تسليحات 
و هوا و فضا پيش��رفت كرد، پاس��خ خواهم داد: آن 
پيشرفت ها با س��رمايه گذاري دولتي حاصل شد و 
لطفًا به واژه »س��رمايه« در »سرمايه گذاري« دقت 
كنيد. يعني دولت در جايي ديگر از رفاه و توس��عه 
كاست تا پول پس انداز كند و در اين فناوري ها خرج 
كند. پس در اينجا نيز فناوري معلول »س��رمايه« 
بود. نظام س��رمايه  داري يا همان اقتصاد بازار آزاد، 
هوشمندترين و كارآمد ترين سازوكار را براي تبديل 
»ايده« به »عمل« در خود دارد. ايده تا وقتي فقط ايده 
است، هنوز »فناوري« نيست. فناوري زماني ماهيت 
پيدا مي كند كه »پياده شود«. فناوري اگر روي كاغذ 
يا در آزمايش��گاه باش��د، فناوري نيست، همچنان 
»ايده« اس��ت. »فن« امري كاربردي است. فني كه 
كاربردي نشده باشد، فن نيست، حتي اگر نمونه اي 
آزمايشگاهي از آن ساخته شده باشد. آسياب بخار 
زماني به فناوري تبديل مي ش��ود كه مردم هر روز 
گندم خود را با آن آرد كنند. اما چه چيزي ايده را به 
عمل تبديل مي كند؟ »سرمايه و بازار آزاد«. بدون 
سرمايه هيچ ايده اي به فناوري تبديل نمي شود. اما 
در اين ميان مساله اين است كه سازوكار بازار آزاد و 
نظام سرمايه  داري سريع تر و هوشمندانه تر از هر نوع 
سرمايه گذاري ايده را به فن تبديل مي كند. سرمايه 
براي بقاي خود بايد به بهينه ترين ش��كل، يعني با 
بهينه  ترين شيوه به  كارگيري نيروي انساني و مواد 
خام و سپس با بهينه  ترين شيوه بازاريابي، توليد كند 
كه اين فرايند به زايش فناوري مي انجامد. سرمايه 
در نظام بازار آزاد زير فشار براي بقاست. همين فشار 
بنياد ايجاد فناوري اس��ت. حال برگرديم به حرف 
اول: كسي به ما فناوري نمي دهد.واقع ان است كه 
فناوري دادني و گرفتني نيس��ت. حتي اگر كسي 
بيايد و فناوري خ��ود را به ما دهد، آن فناوري بدون 
سازوكار بازار آزاد مي پوسد و مي شود پيكان و پرايد. 
فناوري معلوِل تن دادن به سازوكار بازار آزاد است. 
پس تكرار مي كنم: فناوري معلول س��رمايه  داري 
است، نه علت آن. به همين دليل، صحبت از »انتقال 
فناوري« به عنوان انگيزه براي تن دادن به بازار آزاد 
و زيست سرمايه  دارانه انگارۀ وارونه  اي است. وقتي 
س��رمايه تابع بازار آزاد قرار گرفت و به نظام سرمايه  
دارانه راستين تن دهد، ديگر كسي نمي تواند دست 
آن را از فن��اوري كوتاه كند. حضور در بازار آزاد و تن 
دادن به سازوكار آن، في نفسه بنياد فناوري را پديد 
مي آورد. فراموش نكنيد كره و ژاپن به همين شيوه 

خيابان هاي امريكاي شمالي را فتح كردند...

همه بانك ها كارت اعتباري 
سهام عدالت صادر مي كنند

با توجه به اينكه در راس��تاي صدور كارت اعتباري 
س��هام عدالت تاكنون تنها دو بانك ملي و تجارت 
اعالم آمادگي كرده ان��د و در حال صدور اين كارت 
به متقاضيان هس��تند، معاون وزير اقتصاد از ورود 
س��اير بانك ها به ارايه كارت اعتباري سهام عدالت 
تا اردبيشهت س��ال جاري خبر داد.  دريافت كارت 
اعتباري س��هام عدالت از 25 بهمن پارس��ال براي 
مشموالن اين س��هام فراهم شده است كه تاكنون 
تنها دو بانك مل��ي و تجارت براي صدور اين كارت 
اعالم آمادگي كرده ان��د و متقاضيان مي توانند به 
صورت غيرحض��وري كارت خود را دريافت كنند. 
طبق آخرين اعالم مديرعامل بانك ملي به ايسنا، 
تا اوايل اسفند سال گذشته معادل 70 هزار كارت 
اعتباري سهام عدالت از سوي اين بانك صادر شده 
است.  همچنين در اين زمينه، عباس معمارنژاد - 
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير 
اقتصاد - در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت 
بانك هاي ارايه دهنده كارت اعتباري سهام عدالت 
گفت: در اين راس��تا مصوبه اي از سوي دولت آماده 
شده اس��ت كه به جز بانك هاي ملي و تجارت بايد 
بانك هاي ديگر هم براي صدور كارت اعتباري سهام 
عدالت مشاركت كنند. به گفته او، تا ارديبهشت سال 
جاري، س��اير بانك ها نيز به صدور كارت اعتباري 
س��هام عدالت ورود خواهند كرد.  معاون وزير امور 
اقتصادي و دارايي درباره پرداخت سود سهامداران 
وابسته بانك هاي نظامي ادغام شده در بانك سپه نيز 
اظهار كرد: ارزش گذاري انجام شده است اما اكنون 
در حال بررسي و راستي آزمايي ارزش گذاري هستيم 
كه سازمان حسابرسي در حال انجام اين كار است و 

هنوز نهايي نشده است.

خريد طال در هند و چين افزايش يافت

كاهش قيمت دالر و سكه به دنبال تعطيلي دو هفته اي بازار طال 

 حيات  عده اي  در منفي نگري است

تاثير ماليات بر عايدي سرمايه بر بازار بورس

بنابراين نمي توان تحلي��ل را نقطه به نقطه انجام داد و 
بايد روند يك متغير را درنظر گرفت. اتفاقا در ش��رايط 
فعلي اين اتفاقي كه در س��ال ج��اري رخ مي دهد و آن 
خودداري از ول��ع كلنگ زني طرح هاي جديد اس��ت 
كمك بااليي به كنترل ت��ورم خواهد كرد. بدين معنا 
كه بايد از كلنگ زني طرح ه��اي جديد خودداري كرد 
و با سياس��تگذاري اعتب��اري درس��ت طرح هايي كه 
همچنان به نتيجه نرسيده اند، به پايان برسانيم. در اين 
ماه ها خبرهايي كه درخصوص به بهره برداري رسيدن 
طرح هاي عمراني مي شنويد، »نمايشي« نيست، بلكه 
در پ��س آن برنامه ريزي قوي وجود دارد. بودجه دولت 
در ۱۱ ماه تنها ۱0 هزار ميليارد تومان درآمد صادرات 
از نفت داشته و مابقي از ساير منابع گزارش شده است. 

اينها فشار است كه مديريت شده اند.
  پس به نظر شما چرا فشار عوامل اقتصادي بدون 
درنظر گرفتن شرايط تحميلي در زندگي مردم تا 

اين حد محسوس است؟
اول اينكه يك س��ري حيات شان در منفي نگري است. 
به عنوان مثال اتفاقاتي مانند افزايش فروش و صادرات 
نفت بايد به بهبود ش��رايط و مثبت شدن بازار سرمايه 
منجر شود. حال س��وال مطرح است چرا شاخص هاي 
بورس به صورت ناگهاني ريزش پيدا مي كند؟ زيرا جهت 
حرف هاي اطمينان زا به سوي ديگري است و هر كس 
با عبارتي درخص��وص آن اظهارنظر مي كند؛ يك روز 
عده اي مي گويند كه عده اي برنده هستند و روز ديگر 
نيز از بازخواست حقوقي ها مي گويند. اين اظهارات، اثر 
منفي خودش را در بورس مي گذارد. در صورتي كه بازار 

سهام نبايد وضعيت فعلي را داشته باشد.

  آق�اي وزير از اي�ن موضوع بگذري�م موضوع 
ديگر اين است كه دولت كسري بودجه خود را با 
پول هاي مردم پوشش داده است. مثال در حوزه 
بورس گفته مي ش�ود كه اين اتفاق افتاده است؛ 

موافقيد ؟
بازار سرمايه دو جزو بازار بدهي و س��هام دارد. در بازار 
سهام دولت چقدر اوراق فروخته است؟ نسبت به حجم 
تامين مالي كه در بازار سهام براي اقتصاد كشور صورت 
گرفته، ۱0درصد متعلق به دولت است. همين فروش 
اوراق دولت براي بازار سرمايه بسيار مفيد بود؛ درست در 
زماني كه تقاضا فزاينده بود و اشتها براي خريد باال رفته 
بود، اگر سهام دولت عرضه نمي شد، قيمت ها مصنوعي 
و حبابي باال مي رفت. به بيان ديگر تقاضا وجود داشت. 
دولت تامين درست براي اين تقاضا را درست انجام داد. 
تامين مالي نيز كوچك بود. بازار بدهي و سهام 500 هزار 
ميليارد تومان تامين مالي كرده كه البته س��هم دولت 
از اين ميزان تامين مالي، عددي نبوده اس��ت. در مورد 
اوراق يعني فروش س��هام با هدف تعادل ميان عرضه و 
تقاضا صورت گرفت و هدف تامين مالي نبود. هر چند 
اين اتفاق به ميزان ناچيزي نسبت به كل منابع درآمدي 
دولت رخ داد نيز بايد خاطرنشان كرد كه مردم، اشخاص 
حقوقي خريدار اين اوراق بودند. اين گونه نبوده كه دولت 
از حوض بازار سهام سوءاستفاده كند؛ ولي به دليل فضاي 
رواني اين مطلب جا افتاده است. دولت به هيچ وجه سهام 
قابل توجهي براي تامين مالي در بازار سهام به صورت 
خوبي عرضه نكرده كه با هدف تعادل عرضه و تقاضا يا 
به صورت بلوكي يا EFT عرضه سهام را انجام داد كه هر 
كدام مزاياي خاص خود را در شرايط سال جاري داشتند. 

اوراق را نيز اشخاص حقوقي و نهادهاي مالي خريدند و 
بخشي نيز براي بدهي تهاتر شد.

  همين االن ت�ورم نقطه اي نزديك به 50 درصد 
داريم و ش�ما نيز فرموديد كه س�ال آينده تورم 
كاهش مي يابد و نرخ رش�د اقتصادي نيز مثبت 
خواهد بود. اگر رقم 130 هزار ميليارد توماني كه 
بابت پرداخت اصل و س�ود اوراق را به نقدينگي 
موج�ود اضافه كنيم، ت�ورم را افزايش مي دهد. 
چگونه قرار است در سررسيد اين اوراق تسويه 

شود؟
من موافق نيس��تم. منابع اگر برگشتي به نظام بانكي 
نداشته باشد موجب تورم مي شود. در سال آينده ۱50 
هزار ميليارد تومان اوراق مي فروشيم. بنابراين خالص 
فروش و تس��ويه اوراق 20 يا 30 هزار ميليارد تومان به 

نفع جمع آوري نقدينگي است.
  در زمان سررس�يد، س�ود اي�ن اوراق نيز بايد 
پرداخت شود كه مي تواند خالص فروش و تسويه 

اوراق را كاهش دهد؟
چون خالص فروش اوراق در س��ال آتي از سوي دولت 
يك نوع جمع آوري نقدينگي است، بنابراين از اين طريق 

تزريق انجام نمي گيرد.
  صحبت هاي بن�ده در اين خصوص بود كه بايد 
از يك منبعي در سررس�يد اصل و س�ود اوراق 
پرداخت شود و اين امر مي تواند به تورم بيشتر 

دامن زند.
خاطرنش��ان كردم كه اگ��ر بازپرداخت اص��ل و فرع 
يك طرفه بود. يعني اگر فقط خريد بود يا فقط فروش، 

نقدينگي تغيير مي كرد.

 در ش��رايطي كه كشورهاي حاش��يه خليج فارس و 
همسايگان غربي ما مشغول جذب سرمايه هستند، 
اخذ ماليات مي تواند باعث فرار سرمايه از همه بازارها 
در كش��ور و همچنين كوچ نقدينگي از بازار سهام به 

بازارهاي رقيب شد كه آثار تورمي جدي خواهد داشت 
كه با هدف رفاه اجتماعي و كنترل تورم در تعارض است. 
به نظر مي رسد برخالف ادعاي برخي دوستان، رشد 
بورس عامل تورم نبوده و ريزش بازار س��هام و خروج 

نقدينگي ك��ه از مرداد س��ال 99 رخ داد نيز منجر به 
كاهش تورم نگرديد پس جذابيت و رشد بازار سرمايه 
هيچ ضربه اي به پيكر اقتصاد نخواهد زد و از طرفي اين 
بازار جزو  معدود بازارهايي اس��ت كه ماليات خريد و 

فروش در آن كامال به روز و شفاف اخذ مي گردد، پس 
سياستگذاري ها در خصوص  ماليات بر عايدي در بازار 
سرمايه به نحوي بايد تعيين شود كه منجر به جذابيت 

و جذب حجم عظيم نقدينگي شود.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
عوامل متعددي روي بازار سرمايه تاثير مي گذارند 
كه مهم ترين آنان نرخ دالر، مذاكرات ميان ايران و 
امريكا و دامنه نوسان مي باشد. هريك از اين عوامل 
مي تواند به صورت مستقل و مستقيم بر روي بورس 
و معامالت آن تاثير بگذارد و درنهايت يك وضعيت 
جديد براي بورس بازان و س��رمايه گذاران بورسي 

ايجاد كند.
همان گونه كه مي دانيم احتمال يك گشايش سياسي 
درخصوص برجام و مذاك��رات وجود دارد كه اگر اين 
موضوع رخ دهد ش��ايد تغييرات عمده در نرخ دالر و 
وضعيت كشور )درخصوص تحريم ها و افزايش صادرات 
و واردات و همچينن مراودات بين بانكي و... خواهيم 
بود.( با وجود اين بس��ياري از كارشناسان پيش بيني 
مي كنند كه ن��رخ دالر به پايين ت��ر از 20 هزارتومان 
نخواهد رس��يد و اگر مذاكره اي رخ دهد در اين دامنه 

نوسان مي كند.

نرخدالرچهبالييسربازارميآورد؟
همان گونه كه گزارش هاي گذش��ته »تعادل« گفته 
شد نرخ دالر براي بازارسرمايه يك مولفه بسيار مهم و 
حياتي تلقي مي شود و مي تواند وضعيت بازار را تا حد 
قابل توجهي تغيير دهد. بسياري از سهام موجود در 
اين بازار دالر محور و كاموديتي هستند در نتيجه نرخ 
دالر مي تواند به صورت مستقيم روي تاالرشيشه اي 

اثربگذارد.
طي چندماه گذشته دالر در بازارسرمايه به يك ثبات 
نسبي يا معقولي را لمس نكرده بود اما اين روزها آرام 
آرام در حال رسيدن به يك ثبات معقول و نسبي است 
و بسياري از بورس بازان دامنه دالر براي بازارسهام را 

به دست آورده اند.
در بازار سرمايه 38 صنعت وجود دارد كه اين صنايع 
يك نوع همبستگي خاص با يكديگر دارند اما ميزان 
ضرايب اين شركت ها با يكديگر متفاوت است و تمامي 
اين صنايع ارتباط مس��تقيم يا غيرمس��تقيم با دالر 
دارند و هيچ يك از اين ارتباطات منفي نيست و اغلب 
همه مثبت و روبه باال هس��تند. برخي از صنايع بازار 
كه حتي سهامداران استقبال خاصي از آنان ندارند و 
در نتيجه به دالرمربوط نمي شوند همبستگي با دالر 
دارند و گاها اين همسبتگي را تنها مي توان با تحليل و 
بررسي به دست آورد. دليل اين همبستگي را مي توان 
افزايش انتظارات تورمي با رشد نرخ دالر دانست. شايد 
مهم ترين اث��ر قيمت ارز بر تمام صناي��ع بازار همين 
تشديد انتظارات تورمي باشد كه باعث مي شود قيمت 
تمام��ي محصوالت و صنايعي كه رابط��ه اي با بورس 

ندارند افزايشي شود.
بازار سرمايه در حال حاضر به سمت و سوي P/E محور 
بودن مي رفت به اين بدان معناست اگر شركتي سود 
خوبي داش��ت و P/E آن كمتر از 7 بود شركت خوبي 
براي س��رمايه گذاري بوده اما در حال حاضر و شرايط 

تورمي عوامل تاثيرگذار روي قيمت سهام تغيير كرده 
و تورم بسيار تاثيرگذار است. چه از نظر دارايي و چه از 
نظر فروش. البته بايد واقعيت ارزش بازار را يك شركت 
دانست. بازار طي دوسال گذشته يك سري شركت ها 
باالت��ر از ارزش ذاتي خود رس��يده بودند و در همين 
اصالح بازار نيز بسياري شركت وجود دارد كه بيشتر يا 

كمتر از ارزش ذاتي خود بوده اند.

برجاموبورس
برخي از كارشناسان اقتصادي بازار يكي از مهم ترين 
عوامل، ريزش بورس را مذاكرات برجام و حواشي آن 
مي دانند. برجام و مذاكرات روي تمامي اقتصاد تاثير 
دارد و اگر مذاكره اي رخ دهد مي تواند وضعيت اقتصادي 
كشور را به طورخاص تغيير دهد. بسياري از شركت هاي 
بورسي درگير تحريم ها و مشكالت صادرات و واردت 
هستند در نتيجه نمي توانند به جايگاه واقعي خود دست 
پيدا كنند. )نكته مهم اينجاست كه بسياري از شركت ها 
كادمويتي محور هستند درنتيجه با دالر و تحريم ها 
رابطه مستقيم دارند.( و بخش عمده اي از بازارسهام را 

نيز اين نوع از شركت ها تشكيل مي دهد.
اگر اقتصاد ايران رشد داشته باشد بورس نيز مي تواند 
رشد كند، رشد اقتصادي نيز در گرو تغيير متغيرهاي 
موجودي است و با اين تغييرات مي توان به آينده اقتصاد 

و بورس اميدوار شد.
بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي و بين الملل بر اين 

نظرند كه اگر تفاه��م و مذاكره اي به صورت عملي و نه 
فقط به صورت كاغذي رخ دهد مي تواند وضعيت را تغيير 
دهد. يكي از اين تغيير وضعيت ها مربوط به امور بانكي و 
نفتي است و اگر گشايشي در امور بانك ها يا فروش نفت 

شود بورس مي تواند رشدي شگفت انگيز داشته باشد.

دامنهنوسان
دامنه نوسان حواشي زيادي براي بازارسرمايه داشت و 
اغلب كارشناسان براين نظرند كه دامنه وضعيت بازار 
را برهم زده و يكي از عوامل س��رخ پوشي بازارهمين 
دامنه نوسان است. مديرعامل فرابورس طي چند روز 
گذشته درباره دامنه نوسان گفت: به لحاظ كارشناسي 
مدافع برداشته شدن دامنه نوسان هستم اما اين اقدام 
بايد در شرايط خاص رخ دهد تا فرصت بيشتري را به 
مردم براي تحليل بدهد. وي با بيان اينكه در مورد باز 
ش��دن يا حذف دامنه نوسان بايد دو نكته مدنظر قرار 
گيرد، اظهار داشت: ممكن است در زماني اعالم شود 
كه براي بهبود وضعيت بازار دامنه نوسان حذف شود يا 
دامنه نوسان وجود داشته باشد اما ميزان نوسان آن به 
۱0 درصد افزايش پيدا كند در اين زمان و بين دو گزينه 
موجود، برداشته شدن دامنه نوسان را انتخاب مي كنم.

هاموني خاطرنشان كرد: تا مدت زماني در »تابلو ج بازار 
پايه« دامنه نوسان وجود نداشت، اما »تابلو ب« با دامنه 
نوسان ۱0درصدي همراه بود، تحت اين شرايط »تابلو 
ب« كه داراي محدوديت نوسان بود نوسان بيشتري را 

نسبت به »تابلو ج« تجربه كرد كه هيچ دامنه نوساني 
را نداشت.به اعتقاد مديرعامل فرابورس ايران برداشته 
ش��دن دامنه نوس��ان بورس به عنوان اقدامي مثبت 
تلقي مي شود كه مي تواند باعث ايجاد نظم بخشيدن 
در معامالت اين بازار ش��ود، اما موك��دا اين امر بايد با 
برنامه ريزي و در نظر گرفتن تدابير ويژه صورت بگيرد.

اين انتظار وجود داشته و دارد كه دامنه نوسان نامتقارن 
منجر به عقب نشيني فروشندگان و كاهش هيجانات 
عرضه ش��ود اما در عمل به نظر مي رسد فروشندگان 
در اثر روند فرسايشي ايجاد ش��ده و ايجاد اختالل در 
نوسان طبيعي قيمت ها، به فروش سهام خود مصمم تر 
شده اند. اين تصميم منجر به كاهش ضربان اصلي ترين 
نش��انه حيات بازار يعني ارزش معام��الت به كمتر از 
يك سوم دوران قبل از اتخاذ اين سياست شده است. 
روند خروج سهامداران حقيقي نيز بنا بر آمار موجود 
هيچ تفاوت معني داري با دوره قبلي نشان نمي دهد. 
شايد تنها مزيت تصميم اخير عبارت از كند شدن روند 
افت شاخص باشد كه در اين مورد نيز بحث متقابلي 
تحت عنوان سلب  انگيزه خريداران و امكان تعادل يابي 
سريع تر بازار در صورت آزادي بيشتر دامنه نوسان وجود 
داشت. بنابراين  به حكم اصل پيروي از تجارب، به نظر 
مي رسد كه سياست دامنه نامتقارن در عمل تا به اين 
جاي كار منافع معدود و معايب مهمي داش��ته است؛ 
خروجي اي كه در ص��ورت تاييد اين ديدگاه نيازمند 

بازبيني و اصالح در اولين فرصت مقتضي است.
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دربارهكتاب»مديريتمعامله«
هر معامله گر ب��راي انجام معامالت خ��ود نياز به 
يك برنامه معامله گ��ري دارد تا بتواند بخش هاي 
مختلف معامله را مديريت كند. نكته حائز اهميت 
منحص��ر بودن ه��ر برنامه معامله گري اس��ت در 
واقع هر معامله گر بر اس��اس اولويت ها، توانايي ها 
و ويژگي هاي روان ش��ناختي خود اي��ن برنامه را 
تعيين كرده و معامالت را مديريت مي كند. كتاب 
»مديريت معامله: نكات، ايده ها و تكنيك ها براي 
معامله گران بازار س��رمايه« نوش��ته جيم كين و 
ترجمه عماد نوبهار توسط موسسه كتاب مهربان 
نش��ر در 233 صفحه منتشر شده اس��ت. از ديد 
نويسنده، مديريت معامله عبارت است از كارهايي 
كه بايد براي مديريت فعاالنه معامله انجام داد. در 
واقع اين فرآيند پيش از فش��ار دادن دكمه خريد 
يا فروش آغاز مي شود. در اين كتاب تالش شده تا 
چگونگي مديريت معامله به گونه اي نش��ان داده 
شود كه گويي خواننده خود در حال انجام معامالت 
است. يكي از ويژگي هاي برجسته اين كتاب، ارايه 
مثال هاي كاربردي و واقع گرايانه براي همراه كردن 
خوانندگان اس��ت. ش��ما در اين مثال ها به همراه 
نويسنده وارد معامله شده، روند و شرايط را بررسي 
كرده و س��رانجام در جاي مناسب از معامله خارج 
مي شويد. در واقع خواننده با مطالعه اين كتاب با 
مديريت فعاالنه معامله آشنا مي شود و در نهايت با 
تركيب مطالب ارايه شده در اين كتاب با اطالعات 
و دانش خود مي تواند يك برنامه معامله گري قابل 

اطمينان و منحصر به فرد طراحي كند.

سايهسنگينفروشسهام
عدالتبربازار

مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با اقتصاد آنالين گفت: نكته ديگري كه اتفاق افتاده 
و سايه اش بر بازار سنگيني مي كند، مبحث سهام 
عدالت اس��ت. س��هام عدالت عموما به اقشار كم 
درآمد جامعه تخصيص پيدا كرده است. افرادي 
كه پس اندازي ندارند، افرادي كه مشكل نقدينگي 
دارند و در مخارج روزمره زندگي ش��ان مش��كل 
دارند. درصورتي ك��ه در تعريف اوليه اي كه براي 
سرمايه گذاري در بازار س��هام داريم، مي گوييم 
س��رمايه گذاري در سهام مناس��ب فردي است 
كه پس انداز دارد و روي بخش��ي از آن پس انداز 
مي تواند ريسك و صبر كند. درصورتي كه سهام 
عدالت به اف��رادي كه داده ش��ده در اين تعريف 
نمي گنجد و اين افراد اصال شرايط سهامدار شدن 
را ندارند؛ چراكه نياز به نقدينگي دارند. چرا كه هر 
چيزي به اين افراد داده بشود، مي فروشند. سوري 
اظهار داشت: حتي زماني كه ما بچه بوديم كوپن 
كاال به اين افراد داده مي شد و ما دور ميدان انقالب 
كپن فروش ها را مي ديديم. حتي س��هميه روغن 
نباتي و وام خودرويي كه به اين افراد داده مي شود، 
مي فروشند. پس هر گونه حمايتي از اقشار ضعيف 
جامعه در كشور ما در صورتي كه غير نقدي باشد، 
افراد تالش مي كنند از سريع ترين راه ممكن آن 
را به نقد نزديك كنن��د و نمي تواند جواب بدهد. 
پس پيش��نهاد ما اين اس��ت كه اگر مي خواهند 
حمايتي از اقش��ار ضعيف انجام بشود به صورت 
نقدي انجام ش��ود كه در فرآين��د تبديل، بازارها 

دچار بحران نشوند. 
وي افزود: س��هام عدالت از ابتدا اشتباه بود و هر 
تصميمي كه در راستا سهام عدالت گرفته مي شود 
چون خشتي است كه ما روي ديواري مي گذاريم 
كه خشت اول آن ديوار كج بوده قاعدتا مشكالت 
ديگري هم به وجود مي آورد. پس يكي از چيزهايي 
كه مي تواند اعتماد را برگرداند بحث منتفي كردن 
سهام عدالت اس��ت.وي تصريح كرد: يك مقدار 
اعتراف به اشتباه در كشور ما سخت است و ما اين 
را از مسووالن نمي بينيم؛ ولي الزم است كه به اين 
اشتباه اعتراف شود. الزم است سهام شركت هايي 
كه در سرمايه گذاري استاني در قالب سهام عدالت 
پخش ش��ده مجددا تجميع بش��ود و به صورت 
تدريجي و در زمان مناس��ب به صورت عمده به 
س��رمايه گذاران عمده واگذار ش��ود و به نسبت 
سهامي كه واگذار شده پول نقدي به سهامداران 
سهام عدالت پرداخت شود، چون وقتي كه سهام 
تجميع مي شود نس��بت به خرد ارزش بيشتري 
هم دارد زيرا قدرت مديري��ت دارد. خيلي از اين 
سهم هايي كه در سهام عدالت هستند يك بخشي 
از اين سهم هاس��ت كه اگر فردي آن س��هم ها را 
داشته باشد مي تواند در مديريت يا كنترل شركت 
از آن اس��تفاده بكند. اينها راهكارهايي است كه 
مي توان��د اعتماد مردم را برگردان��د. در كنار اين 
هرچه ش��رايط اقتصاد ما ش��رايط مناسب تري 
داشته باش��د مي تواند آن مبحث ارزندگي كه به 

آن اشاره كردم را بهبود ببخشد.

تعادلقيمتهاباپيشخريد
مصالحساختمانيدربورسكاال

محم��د باق��ر قاليب��اف، رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: 
تعهد داديم نام س��ال براي مجلس زينت تابلوها و 
سخنراني ها نشود.  مجلس در همين چند روز ابتداي 
س��ال، قانون »جهش توليد مس��كن« براي توليد 
ساالنه يك ميليون واحد مس��كن را تصويب كرد. 
بر اساس اين قانون، زمين هاي دولتي احتكارشده 
پس از شفاف سازي، وارد چرخه توليد مسكن براي 
مردم خواهند شد.براي پيش بيني پذير كردن قيمت 
تمام شده، تمهيدات الزم براي پيش خريد مصالح 
ساختماني در بورس كاال درنظر گرفته شده است 
وبراي كاهش هزينه ها نيز تخفيف 30 درصدي در 
صدور پروانه ساخت و پايان كار اعمال خواهد شد. 
قانون تحول آفرين جهش مسكن، مي تواند موتور 

پيشران توليد و اشتغال در كشور باشد.

خصوصيشدنسرخابيها
بركاتخوبيدارد

امير هاموني، مديرعامل ش��ركت فرابورس ايران 
گفت: خصوصي ش��دن اس��تقالل و پرسپوليس 
بركات خوبي دارد و تجاري شدن مديريت 2 باشگاه، 
مشكالت بزرگ آنها از جمله حق پخش تلويزيوني را 

تعيين تكليف مي كند.
وي اظهار داش��ت: هشت سال اس��ت ما براي عرضه 
س��هام اين دو باشگاه تالش مي كنيم و خوشبختانه با 
تالش ها و جديت وزير ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد 
و س��ازمان خصوصي س��ازي، اكنون اصالح ساختار و 
صورت هاي مالي دو ش��ركت استقالل و پرسپوليس 
حاكي از سودآوري است. اين مقام مسوول افزود: البته 
بحث پايداري اين س��ود هم مطرح است ولي در حال 
حاضر ب��ا فعاليت هاي صورت گرفته براي ش��فافيت 
مالي و اصالحات ساختاري مالي و مديريتي دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل شرايط خوبي براي عرضه اوليه 
سرخابي ها در بازار پايه فرابورس داريم. هاموني تصريح 
كرد: خصوصي شدن اس��تقالل و پرسپوليس بركات 
بس��يار خوبي دارد و تجاري شدن مديريت دو باشگاه، 
مشكالت بزرگ اين دو تيم از جمله حق پخش تلويزيوني 
را تعيي��ن تكلي��ف مي كند و همچنين ق��رار گرفتن 
اطالعات مالي و مديريتي آنها در سامانه كدال )سامانه 
نشر اطالعات گزارش هاي شركت هاي بورس( كمك 
بسيار زيادي به شفافيت بيشتر استقالل و پرسپوليس 
مي كند و اين موضوع براي س��هامدار، سرمايه گذار و 
هوادار مهم و ارزشمند خواهد بود. مديرعامل فرابورس 
تاكيد كرد: قطعا واگذاري اين دوباشگاه به عنوان سرمايه 
ملي با حساسيت و دقت زياد صورت مي گيرد و تا ثبات 
الزم حمايت از آنها قطع نمي ش��ود و از اين بابت براي 

هواداران جاي نگراني نيست.

انتخاباتشركتهايسرمايهگذاري
سهامعدالتازنيمهدومارديبهشت

حسين فهيمي، سخنگوي آزادسازي سهام عدالت 
در نشس��ت خبري ب��ا موضوع برگ��زاري مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت و انتخاب 
هيات مدي��ره اين ش��ركت ها، انتخاب��ات اعضاي 
هيات مديره شركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
سهام عدالت را بزرگ ترين انتخابات اقتصادي كشور 
خواند و گفت: در روش آزادسازي غيرمستقيم سهام 
عدالت، س��هام اين شركت ها در اختيار بيش از 30 
ميليون نفر قرار گرفته اس��ت و با برگزاري مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، 
شاهد اولين مشاركت وس��يع مردم براي انتخاب 
هيات مديره اين شركت ها خواهيم بود. سخنگوي 
آزادس��ازي س��هام عدالت اعالم كرد: تاكنون 3۱ 
شركت سرمايه گذاري اس��تاني در سراسر كشور 
تشكيل ش��ده و حدود ۱60 نفر براي هيات مديره 
اين شركت ها با انجام انتخابات تعيين خواهد شد. 
متقاضيان تا 28 فروردين فرصت دارند در سامانه 
ستان س��ازمان بورس اقدام به ثبت نام كنند. وي 
افزود: اولين شرط، داشتن سابقه تحصيلي با مدرك 
كارشناسي و ترجيحا مرتبط با مباحث اقتصادي و 
مالي است و شرط ديگر داشتن سابقه كار مديريتي 
يا عملياتي در يكي از شركت هاي اقتصادي عنوان 
شده است. متقاضيان بايد تا 28 فروردين مدارك 
تحصيلي و سوابق كاري خود را براي احراز صالحيت 
در سامانه موبوطه بارگذاري كنند. وي با بيان اينكه 
انتخابات هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني از نيمه دوم ارديبهشت در استان هاي مختلف 
آغاز مي شود، افزود: سهامداران عدالت براي شركت 
در اين انتخابات بايد از طريق س��امانه سجام احراز 
هويت شده باشند تا بتوانند در اين انتخابات كه به 

صورت الكترونيكي برگزار مي شود شركت كنند.

كاركردگواهيسپردهبرنج
دربورسكاال

حسن رضايي پور، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو 
با كاال خبر گفت: كاركرد گواهي سپرده برنج در بورس 
كاال در سه بخش قابل ذكر است كه نخستين بخش، 
انبارهاي پذيرش شده بورس كاال است. در اين حوزه، 
كش��اورزان در حال حاضر دارايي خود را در منازل و 
محيط هاي غيراستاندارد نگهداري مي كنند. درحالي 
كه اگر محصولش��ان را به انبارهاي پذيرش ش��ده از 
س��وي بورس كاال بس��پارند، در فرآيند نگهداري آن 
كاال از فساد، س��رقت يا افت كيفيت در امان مي ماند.

وي اف��زود: انبارهاي ب��ورس كاال حكم گاوصندوقي 
را دارند كه كش��اورزان مي توانند كاالي خود را به آن 
سپرده و رسيدي را دريافت كنند و هر زمان كه تمايل 
داش��تند، بتوانند با رسيدي كه در دست دارند كاالي 
خود را ترخيص نمايند. رضايي پور كاركرد دوم گواهي 
سپرده را چنين تش��ريح كرد: اين كاركرد به فرآيند 
فروش باز مي گردد. در شرايط فعلي شاهد هستيم كه 
كشاورزان هر ساله پس از برداشت محصول، آن را به 
تجار يا واسطه ها مي فروشند و در صورت عدم مراجعه 
واسطه ها، كشاورزان مجبور به فروش مستقيم كاالي 
خود و بازاريابي براي آن هستند. درحالي كه با شروع 
معامالت گواهي سپرده برنج يا هر محصول كشاورزي 
ديگري، با فرآيندي كامال معكوس مواجه هستيم. يعني 
كش��اورزان زماني كه كاالي خود را به انبار استاندارد 
بورس مي سپارند، تجار و مصرف كنندگان زيادي اين 
كاال را رويت مي كنند؛ به بيان ساده تر با عرضه محصول 
كشاورزي بر تابلوي بورس كاال، كاالي كشاورزان در 
معرض ديد عموم تاجران سراسر كشور قرار مي گيرد 
و تقاضاي بالقوه اي براي محصوالت كشاورزان شكل 
مي گيرد.وي يادآور شد: كاركرد س��وم اين ابزارها را 
مي توان مشخص ش��دن قيمت كاال براي كشاورز و 
كاهش فاصله قيمت فروش كاال توس��ط كشاورزان و 
قيمت مصرف  كننده عنوان كرد؛ لذا واسطه گري  هاي 
زائد در اين بازار حذف ش��ده و همه نسبت به قيمت 

واقعي محصوالت آگاه مي شوند.

»تعادل« متغيرهاي تاثيرگذار بر بازارسرمايه را بررسي مي كند

چهعوامليوضعيتبورسراتغييرميدهد؟

شركت هاي استاني سهام عدالت، بازوي توسعه منطقه ايسرخ پوشي بازار در اولين روز هفته

برپايه معامالت روز شنبه بيش از يك ميليارد و ۴76 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱6 هزار 
و 2۱۴ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با ۹36 واحد كاهش به ۴36 هزار و ۱77 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 6۱0 واحد افت به 
28۴ هزار و ۱2۵ واحد رس��يدند. ش��اخص بازار اول 
هفت هزار و ۱۹۱ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱6 هزار 
و 7۹۹ واحد كاهش داشتند. حقوقي ها در اولين روز 
هفته حدود ۴۹0ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد ه��زار و 230ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي ۵6درصد يعني 6۹0ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان ۴0درصد از 
كل معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به 
بازارس��رمايه در س��ه گروه »محصوالت شيميايي«، 
»فلزات اساس��ي« و »بانك ها و موسسات اعتباري« 
رقم خورد در حالي كه هيچ گروهي ش��اهد ورود پول 
حقيقي نبود.عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، نماد 
»تامين س��رمايه امين« با ۵7 واحد، »لبنيات پاك« 
با ۴۹ واحد، »بانك پاس��ارگاد« ب��ا ۱6 واحد، »ايران 
مرينوس« با ۱3 واحد، »داروسازي امين« با ۱۱ واحد، 
»توليد نيروي برق آبادان« با هشت واحد تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند.در مقابل نماد »فوالد مباركه 
اصفهان« با يك هزار و 307 واحد، »ملي صنايع مس 
ايران« با 8۵0 واحد، »ش��ركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« با 78۱ واحد، »صنايع پتروشيمي خليج 
فارس« با ۵۱3 واح��د، »معدني و صنعتي چادرملو« 
با ۵۱3 واحد، »پااليش نفت اصفهان« با ۴7۵ واحد و 

»معدني و صنعتي گل گهر« با 37۵ واحد تاثير منفي 
را بر شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، در روز 
مذكور نماد »تامين سرمايه امين«، »توليد نيروي برق 
آبادان«، »پتروشيمي بوعلي سينا«، »فرآوري معدني 
اپال كاني پارس«، »ش��ركت س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي«، »لبنيات پاك« و »سرمايه گذاري سيمان 
تامين« در گروه نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
فلزات اساسي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 68 ميليون و 38۹ 
هزار برگه سهم به ارزش يك هزار و ۱7۴ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

آخرينوضعيتشاخصفرابورس
طي اولين روز هفته شاخص فرابورس نيز حدود 72 
واحد كاهش داشت و روي كانال ۱7 هزار و 8۵2 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار 763 ميليون و 2۱3 
هزار برگه سهم به ارزش 38 هزار و ۱08 ميليارد ريال 
داد و ستد شد.در اين روز نمادهاي »توليد مسير برق 
گيالن«، »برق و انرژي پيوند گستر«، »مديريت انرژي 
اميد تابان هور«، »هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، 
»س��نگ آهن گهرزمي��ن« و »توليد ب��رق ماهتاب 
كهنوج« تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار داش��تند. 
همچنين »نماد پليمر آريا ساسول«، »بيمه پاسارگاد«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، 
»پتروشيمي مارون«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان« و »پتروشمي تندگويان« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در نشست خبري كه در محل وزارت اقتصاد 
و دارايي با موضوع انتخابات شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني س��هام عدالت برگزار شد، اظهار داشت: زماني 
كه در سال ۹۹ بحث آزادس��ازي سهام عدالت مطرح 
شد دو راهكار براي مشموالن سهام عدالت عنوان شد، 
در ابتدا نخس��تين روش اين بود كه ممكن است افراد 
مايل باشند تا به صورت مستقيم سهام خود را مديريت 
كنند. مردم يك برگه به عنوان سهام عدالت در اختيار 
داش��تند اما آن برگه مجموعه اي از سهام 36 شركت 
بورسي و چندين شركت غيربورس��ي است، در واقع 
برگه هاي سهام عدالت پرتفويي از سهام شركت هاي 
ارزشمند، بزرگ و قوي كشور هستند.دهقان دهنوي 
افزود: نخستين روش اين بود كه مردم خود سهام خود را 
مديريت كنند كه عنوان روش مستقيم را به خود گرفت 
و فقط تعدادي از مردم روش مستقيم را انتخاب كرده 
بودند. بخش گسترده اي از مردم روش دوم را انتخاب 
كردند كه روش مديريت غيرمس��تقيم بود.وي گفت: 
روش غيرمستقيم بدين صورت بود كه در هر استاني 
يك شركت تشكيل ش��ود و برگه هاي سهام عدالت يا 
سبد 36 سهم در اين شركت ها قرار داده شود و از طريق 
آن شركت مردم سهامدار ش��وند. سهامي كه مردم از 
اين ش��ركت ها مي گيرند همان س��هام عدالتي است 
كه شامل پرتفوي 36 شركت مي شود.رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اين شركت ها مي توانند 
مديراني داشته باشند كه توسط مردم انتخاب شوند و 
سبد سهام توسط اين افراد مديريت شود كه در نهايت 
اين موضوع باعث شكل گيري شركت سرمايه گذاري 
شد.با توجه به باال بودن تعداد سهامداران غيرمستقيم 
كه نزديك به 30 ميليون نفر بودند، زماني كه دارايي ها 
در اين شركت قرار گرفتند به شركت هاي بزرگي تبديل 
شدند و ارزش ش��ركت ها به دو هزار ميليارد تومان در 
برخي از استان هاي كوچك تا 30 هزار ميليارد تومان در 
استان هاي بزرگ رسيد.دهقان دهنوي افزود: با توجه به 
چنين وضعي اين شركت ها نيازمند هيات مديره هايي 
هستند كه بتوانند قادر به مديريت اين شركت ها باشند. 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بايد 
بازوي توسعه استان خود باشند تا ضمن مديريت دارايي 
مردم، از محل سودآوري اين شركت ها دارايي جديد 
ايجاد و در پروژه هاي توسعه آن استان سرمايه گذاري 
كنند.وي خاطرنشان كرد: در صورت قرار گرفتن هيات 
مديره قوي در اين شركت ها، اين انتظار محقق مي شود 
تا شاهد بازدهي هاي خوبي از اين سهام در اقتصاد كشور 

باشيم و افراد منتخب از طريق پيدا كردن مزيت هاي 
استان اقدام به س��رمايه گذاري در حوزه هاي مختلف 
كنند تا زمينه ايجاد توس��عه و اشتغال براي استان ها 
فراهم شود، در صورتي كه اگر هيات مديره ضعيف باشد 
اين مساله محقق نمي شود. سهامداران غيرمستقيم كه 
دارايي هاي خود را در اين ش��ركت ها قرار داده اند بايد 
به اين موضوع توجه داش��ته باشند كه انتخاب هيات 
مديره توانمند باعث مي شود تا دارايي اين افراد روز به 
روز افزايش يابد.رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
با بيان اينكه براي انتخاب هيات مديره ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني از افراد متقاضي دعوت كرده ايم 
كه تا 28 فروردين فرآيند ثبت نام را طي كنند، تاكيد 
كرد: افرادي كه متقاضي عضويت در هيات مديره اين 
شركت ها هستند بايد در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام 
كنند. به گفته وي، افرادي كه به دنبال ثبت نام در اين 
انتخابات هستند بايد در اين زمينه از تحصيالت و تجربه 
كاري مرتبط برخوردار باشند.دهقان دهنوي با اشاره به 
اينكه از 28 فروردين كه سامانه ثبت نام بسته مي شود 
اقدام به بررس��ي احراز صالحيت افراد خواهيم كرد، 
گفت: نخستين اطالع رساني ما به كساني است كه از 
توانمندي و تخصص الزم براي مديريت اين دارايي ها 
در شركت هاي سرمايه گذاري برخوردارند و از آن زمان 
به بعد ديگ��ر هيچ ثبت نامي انجام نمي ش��ود. پس از 
بررسي صالحيت ها مشخص مي شود كه در هر استان 
چه افرادي واجد شرايط هستند.رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار به برگزاري مجامع به صورت الكترونيكي 
تاكيد كرد و گفت: الزمه حضور مردم در اين انتخابات 
احراز هويت افراد از طريق سامانه سجام است تا از اين 
طريق هويت افراد مشخص شود. تاكنون درصد بااليي 
از افراد اقدام به احراز هويت در سامانه سجام كرده اند، اما 
همچنان در برخي از استان ها تعداد كمي از سهامداران 
و در برخي ديگر از استان ها تعداد زيادي از افراد اقدامي 
براي احراز هويت انج��ام نداده اند.دهقان دهنوي ابراز 
اميدواري كرد مردم ه��ر چه زودتر اقدامات مربوط به 
احراز هويت را انجام دهند تا در ۱8 ارديبهشت ماه كه 
قرار است انتخابات برگزار شود با مشكلي مواجه نشويم. 
اسامي افرادي كه تاييد صالحيت شده اند در اين سامانه 
وجود دارد، اما از روز قبل از انتخابات افرادي كه قادر به 
تاييد صالحيت بوده اند معرفي خواهند ش��د.رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در نهايت خاطرنشان كرد: 
تا چند روز سامانه باز خواهد بود تا افراد بتوانند با فراغ 
بال بيشتري اقدام به تصميم گيري براي راي دهي به 

فرد مورد نظر كنند.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه برخي رسانه هاي خارجي گزارش كرده اند 
كه شركت هاي هواپيمايي ايراني از ابتداي سال جاري 
مي��ادي مذاكرات خود را با بويين��گ براي پيگيري 
وضعيت اين قراردادها آغاز كرده اند، محمد اسامي، 
وزي��ر راه و شهرس��ازي از امكان پيگي��ري حقوقي 
قرارداده��اي خريد هواپيما از بويين��گ كه با خروج 
آمريكا از برجام متوقف مانده، خبر داد و گفت: بويينگ 
بايد نسبت به قرارداد خود با )ايران اير( پاسخگو باشد.

اسامي درباره اينكه آيا شركت هاي هواپيمايي ايراني 
در سال جاري ميادي قرارداد خريد هواپيما با بويينگ 
را پيگيري كرده اند، اظهار كرد: ايران اير و شركت هايي 
كه قرارداد داشته اند، به طور طبيعي، حقوقي دارند كه 

طرف قرارداد بايد نسبت به آن پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: اگر اين شركت ها قرارداد خود را پيگيري 
كرده باشند به لحاظ حقوقي كار درستي انجام داده اند.

    افزايش خوش بيني ها 
به گزارش »تعادل«، دو هفت��ه پس از روي كار آمدن 
جوبايدن به عنوان رييس جمهور آمريكا، مس��ووالن 
صنعت هوايي كشور، احتمال رفع تعليق قراردادهاي 
خريد هواپيما از ايرباس و »اي.تي.آر« در صورت لغو 
تحريم ها را »زياد« ارزياب��ي و در عين حال، از طريق 
نامه نگاري با شركت آمريكايي بويينگ تاش كردند تا 
وضعيت قرارداد خريد 100 فروند هواپيماي بويينگ را 
در دوران بدون ترامپ مشخص كنند.  از اين رو، به نظر 
مي رسد، در نگاه مسووالن هواپيمايي ايران هم اينك 
چه از نظر سياسي و مسائل مربوط به برجام و چه از نظر 
آغاز دوران بدون كرونا يا دوران كنترل كرونا با استفاده از 
واكسن، زمان مناسبي براي نوسازي ناوگان هواپيمايي 
كشور به ش��مار مي رود. چه آنكه از سويي، با افزايش 
احتمال گشايش هاي سياسي، زمينه دسترسي ايران 
به بازار پرنده هاي مس��افري فراهم مي شود و از سوي 
ديگر، در جهان بدون كرونا، حمل و نقل بار و مس��افر 
هوايي دوباره جان خواهد گرفت و نياز به سفر هوايي و 

هواپيما دستكم به سطوح قبل از كرونا خواهد رسيد.

    پرواز 16 هواپيماي برجامي به ايران
بافاصله پس از دس��تيابي ايران و كشورهاي 1+5 به 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، شركت هواپيمايي 
ايران اير )هما( در س��ه قرارداد جداگانه با سه شركت 
هواپيماي��ي ايرباس، بويينگ و »اي.ت��ي.آر« قرارداد 
خريد 200 فروند هواپيما امضا كرد. نكته مهم درباره 
خريد اين هواپيماها اين بود كه قرارداد خريد به صورت 
اجاره به شرط تمليك بود و ايران بنا داشت ۸5درصد 
منابع مالي آن را از طريق فاينانس خارجي و 15 درصد 

آن را از منابع داخلي خود تامين كند.
از مجموع 20 فروند هواپيماي »اي.تي.آر«، 1۳ فروند 
به هما تحويل داده است. تحويل مابقي هواپيماها نيز 
از سوي اين شركت پس از خروج آمريكا از برجام فعا 
به حالت تعليق درآمده است. از 100 فروند هواپيماي 
خريداري شده از شركت ايرباس فقط ۳ فروند تحويل 
ايران ش��د. اين قرارداد نيز به حالت تعليق درآمد. در 
قرارداد ايران اير با ش��ركت بويين��گ نيز خريداري و 
تحوي��ل ۸0 فروند هواپيما تعيين ش��ده بود كه اين 

قرارداد نيز به صورت يك طرفه از سوي آمريكا لغو شد.
ايران اير و بويينگ 21 آذرماه سال ۹5، قرارداد خريد 
۸0 فروند هواپيما را امضا كردند و قرار شد اين تعداد 
هواپيما طي بازه زماني 10 ساله به ايران تحويل داده 
ش��ود. ارزش اين قرارداد 1۶ ميليارد و ۶00 ميليون 
دالر بود كه ش��ركت بويينگ، فاينانس آن را بر عهده 
گرفت. زمان تحويل اولين هواپيماي بويينگ به ايران 
نيز سال 201۸ اعام شد. البته نوسازي ناوگان هوايي 
ايران به خريدهاي عمده ايران اير از دو شركت بزرگ 
هواپيماس��از جهان )ايرباس و بويينگ( ختم نشد و 
شركت هواپيمايي آسمان نيز به منظور ترميم ناوگان 
خود به خريد از هواپيماس��از آمريكاي��ي روي آورد و 
توانست تفاهم خريد ۶0 فروند هواپيماي نسل جديد 
بويينگ۷۳۷مكس را در 1۶ فروردين ماه 1۳۹۶ امضا 
كند. طبق تفاهم نامه اي كه منعقد ش��د، قرار بود اين 
هواپيماها از سال 2022 ميادي به تدريج به شركت 
هواپيمايي آسمان تحويل شود. نمايندگان دو شركت 
توافق كردند كه در سال 2022 ميادي 5 تا 10 فروند 

از اين هواپيماها به ناوگان هوايي ايران اضافه شود.

    ناگزير از خريد هواپيماي دست دوم
به گزارش »تعادل«، در سال ۹5 و در نخستين روزهاي 
دستيابي ايران و 1+5 به برنامه جامع مشترك )برجام( 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي 
كشور بارها در گفت وگو با رسانه ها اعام كردند كه ايران 
براي نوسازي ناوگان هوايي خود و همچنين گسترش 
فعاليت هاي خود در داخل و خارج از كش��ور طي 10 
سال آينده )افق 1404( به 500 فروند هواپيماي نو نياز 
دارد و خريد 200 فروند هواپيما از سه شركت بويينگ، 
ايرباس و »اي.تي.آر« گام نخس��ت نوس��ازي ناوگان 

هوايي به ش��مار مي رود. با وجود اين، خروج يكجانبه 
دونالد ترامپ از برجام، قراردادها و برنامه ريزي ها براي 
خريد 200 فروند هواپيما را دس��تخوش تغيير كرد، 
چه آنكه هر گونه خريد و فروش پرنده هايي كه در آنها 
حتي به ميزان 10 درصد از قطعات ساخت آمريكا به 
كار رفته باشد، نيازمند مجوز از »اوفك« )دفتر كنترل 
دارايي هاي خارجي آمريكا در وزارت خزانه داري اين 
كشور( اس��ت. از اين رو، قرارداد با ايرباس و »اي.   تي.

آر« معلق ش��د و حاال مس��ووالن ايراني اميدوارند با 
بازگشت آمريكا به برجام دوباره اين قراردادها به صورت 
اتوماتيك احيا ش��وند. اما از آنجا ك��ه از مجموع ۳10 
فروند هواپيماي موجود در كشور، بيش از دوسوم آنها 
غيرفعال و فقط حدود 1۳4 فروند قادر به انجام عمليات 
پرواز هستند، مسووالن صنعت هوايي ايران طي سه 
سال گذش��ته دو مسير اورهال )بازس��ازي و تعمير( 
هواپيماهاي موجود و خريد هواپيماهاي دست دوم را 
سرلوحه كار خود قرار داده اند. در همين چارچوب نيز 
ايرالين هاي ايراني موفق شدند، طي ۳ سال گذشته، 
دس��تكم ۳ فروند هواپيماي دس��ت دوم را به ناوگان 

هواپيمايي كشور اضافه كنند.

    ناوگان هوايي در انتظار رفع تحريم
فارغ از اينكه سرنوش��ت برجام چه خواهد ش��د و چه 
زماني به نتيجه خواهد رسيد، رفع برخي از معضات 
اقتصادي كاما به مس��اله برج��ام و رفع تحريم هاي 
آمريكا گره خورده است. معضاتي كه در جايگاه خود 
از اهميت بااليي نيز برخوردارند. يكي از اين معضات 
نوسازي ناوگان هواپيمايي فرس��وده كشور از طريق 
خريد هواپيماهاي نو و حتي دست دوم است. مي دانيم 
كه در جهان امروز، محصول نهايي اغلب صنايع، نتيجه 

همكاري چندين كشور و ش��ركت بين المللي است. 
درباره هواپيما نيز اين مساله به طور خاص و برجسته 
عيان اس��ت. بر اس��اس تحريم هاي خصمانه آمريكا 
عليه كشور، ايران نمي تواند هواپيماهايي را كه حتي 
از قطعات آمريكايي در آنها اس��تفاده شده، خريداري 
كند. از اين رو، خريد هر گونه هواپيماي نو يا دس��ته 
دوم منوط به دريافت مجوز اوفك است. افزون بر اين، 
خريد بسياري از قطعات مورد نياز هواپيماهاي ناوگان 
هوايي ايران كه اغلب از خانواده بويينگ، ايرباس، اي.

تي.آر هس��تند، با هدف اورهال هواپيماهاي فرسوده 
كنوني نيز با مشكل مواجه اس��ت.اين در حالي است 
كه از ح��دود ۳00 فروند هواپيماي موجود در ناوگان 
هوايي كشور حدود 1۳0 فروند هواپيما فعال است و 
مابقي ب��ه دليل نبود قطعه يا عمر پروازي بيش از حد 
استاندارد از رده خارج شده اند. گذشته از اين، بر اساس 
سند چشم انداز 20 ساله كشور قرار بود در سال 1404، 
صنعت هواپيمايي ايران در جابه جايي بار، مقام اول و در 
جابه جايي مسافر، مقام دوم را در منطقه داشته باشد. 
اما با توجه به تحريم هاي 40 ساله عليه صنعت هوايي 
كشور و از سوي ديگر، رشد شتابان ايرالين هاي فعال در 
منطقه، دستيابي به اين هدف بعيد به نظر مي رسد. در 
چنين شرايطي، تنها راه حل، فعال كردن قراردادهاي 
خريد هواپيماي برجامي است. قراردادهايي كه با خروج 
آمريكا از برجام، از سوي شركت هاي ايرباس و اي.تي.آر 
تعليق شد يا قرارداد خريد هواپيما از بويينگ كه به طور 
كل از س��وي اين شركت كنار گذاشته شد. بي گمان، 
صنعت هوايي يكي از صنايع پيچيده، مدرن و مورد نياز 
امروز ايران و جهان است و ورود هواپيماهاي نو و جديد 
به ناوگان هوايي مي تواند مس��ير توسعه و گسترش 
صنعت هوايي و صنعت گردشگري كشور را احيا كند.
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افزايش ركورد فروش شاراك 
در اسفند ۹۹

شركت پتروشيمي شازند موفق شد با شكستن كليه 
ركودهاي فروش پيشين خود، عملكرد فروش 14۸1 
ميليارد توماني از فروش اسفند ماه خود كسب كند. 
بدين ترتيب در آمد حاصل از فروش محصوالت توليدي 
پتروشيمي شازند در س��ال 1۳۹۹ به رقم بي سابقه 
1114۹ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت 12 
ماهه مشابه سال قبل رشد ۶4 درصدي نشان مي دهد.

در اسفند ماه پتروشيمي شازند توانست به تنهايي حدود 
۹50 ميليارد تومان در آمد از فروش محصوالت در بازار 
داخلي به ميزان حدود 42۶00 تن از طريق هوشمندي 
در عرضه و توليد محصوالت مورد نياز مشتريان كسب 
نمايد. در همين ماه نيز ح��دود 5۳1 ميليارد تومان 
در آمد از فروش حدود 2۷ هزار تن محصول در بازارهاي 
صادراتي حاصل ش��ده است. اس��تفاده حداكثري از 
فرصت افزاي��ش قيمت هاي جهاني به وي��ژه در بازار 
تركيه و منطقه CIS در اثر افزايش قيمت نفت خام كه 
با يك تصميم گيري بجا و فوري با فروش محصوالت در 
قيمت هايي باالتر از قيمت هاي جهاني نشريات به دست 
آمد يكي از داليل اين ركورد قابل تامل تلقي مي شود. 
اين در حالي است كه معموال ميزان فروش در اسفند ماه 
به علت نزديكي به تعطيات نوروز و اختال در امر حمل 
و لجستيك محصوالت، با كاهش نسبت به بهمن ماه 
مواجه مي شود و شركت هاي پتروشيمي در اين مقطع 
بر فروش سلف جهت برداش��ت و حمل در فروردين 
ماه تمركز مي كنند ولي پتروشيمي شازند نتوانست 
برخاف روال، در اسفند ماه نيز آمار حمل محصوالت 
فروش رفته خود را در مقادير باال حفظ نمايد به طوريكه 
فروش اسفند ماه نسبت به بهمن ماه نيز افزايش حدود 

۸ درصدي نيز نشان داده است.

بازار مسكن پايتخت
2 هفته تعطيل شد

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
اماك از تعطيلي دو هفته اي دفاتر اماك همزمان 
با موج چهارم كرونا خبر داد. خسروي در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: طبق مصوبه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا، دفاتر مش��اور ام��اك از روز 21 فروردين 
م��اه 1400 به م��دت دو هفته تعطيل هس��تند و 
با كس��اني كه از اين مصوبه تخطي كنند برخورد 
قانوني مي شود. وي افزود: ستاد ملي مبارزه با كرونا 
صنوف گروه هاي شغلي 2، ۳ و 4 را به مدت دو هفته 
از فعاليت منع كرده ك��ه دفاتر اماك نيز جزو اين 
گروه ها هس��تند. اين موضوع را در بخشنامه اي به 

تمامي دفاتر اماك شهر تهران اعام كرده ايم.

لغو پروازهاي شركت هاي 
هواپيمايي متخلف، قانوني شد

آيين نامه اجرايي بخشي از قانون هواپيمايي كشوري 
در خصوص مجاز بودن س��ازمان هواپيمايي نسبت 
به اعمال برخي مجازات ها نس��بت به ش��ركت هاي 
هواپيمايي متخلف، به اين سازمان اباغ شد. به گزارش 
مهر، اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، 
آيين نامه جديد اجرايي م��اده 22 قانون هواپيمايي 
كش��وري مص��وب 1۳2۸ ب��ا موضوع رس��يدگي به 
تخلفات شركت هاي هواپيمايي و لغو پروازها يا حتي 
مجوزهاي اين شركت ها را كه در جلسه 15 فروردين 
هيات وزيران به تصويب رس��يده بود را ب��ه وزير راه و 
شهرس��ازي اباغ كرد. بر اس��اس ماده 2 اين مصوبه 
كه با هدف يكپارچه سازي قوانين و مقررات سازمان 
هواپيمايي كشوري، شناسايي و تعيين خألهاي قانوني 
موجود در اين سازمان، تقسيم بندي، تعيين سطح و 
اولويت گذاري مقررات و تدوين و اجراي برنامه تدوين 
مقررات، براي وزارت راه )سازمان هواپيمايي كشوري( 
اختياراتي در نظر گرفته شده، آيين نامه موارد توقيف 
موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه 
صادره يا توقيف وس��ايل پرنده متخلف تعيين شده 
است. همچنين بر اساس ماده ۶ آيين نامه مذكور، اگر 
اشخاصي كه بر اساس مقررات براي انجام فعاليت در 
صنعت هوانوردي نياز به اخذ گواهينامه از س��ازمان 
نداشته باش��ند مرتكب تخلفي ش��وند كه ايمني را 
تحت تأثير قرار دهند، س��ازمان هواپيمايي كشوري 
مي تواند تشكيات مربوط به شخص متخلف را مكلف 

به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر كند.

تذكر به قشم اير براي تخلف 
كرونايي در پرواز آبادان-مشهد

محمد حسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
گف��ت: هواپيمايي قش��م اير ب��ه دليل ع��دم رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در پرواز آبادان- مشهد تذكر 
خواهد گرفت. ذيبخش در گفت وگو با ايرنا درباره پرواز 
آبادان- مشهد هواپيمايي قشم اير كه در آن مسافراني 
ايس��تاده در راهروي هواپيما را نش��ان مي دهد، افزود: 
 A۳20 اين اتفاق به دليل تغيير زم��ان پرواز هواپيما از
به RJ100 رخ داده اس��ت با اين حال هيچ مس��افري 
در راهروي هواپيما پذيرش نش��ده است و اصا امكان 
حمل مسافر ايستاده در هيچ پروازي وجود ندارد. وي 
ادامه داد: در پي نقص فني هواپيماي ايرباس، قشم اير 
هواپيماي جايگزين اما با ظرفيت كمتر را در نظر گرفته 
و از مسافران رضايت گرفته شده كه هواپيما با ظرفيت 
كامل پرواز مي كند و مسافراني كه پرواز خود را كنسل 
نكرده اند و اصرار به مس��افرت با همين پرواز داشتند از 
ظرفيت گيري كامل در اين پرواز مطلع بودند. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي گفت: از آنجايي كه مبدا اين پرواز از 
خوزستان بوده است همه مسافران تست منفي كرونا 
داشتند، با اين حال عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
در اين پرواز مورد تذكر جدي قرار خواهد گرفت. قشم اير 
نيز در اطاعيه اي توضيح داد: هواپيمايي كه براي اين 
پرواز در نظر گرفته شد يك فروند ايرباس ۳20 بود كه ۶0 
درصد ظرفيت آن )طبق مصوبه ستاد ملي كرونا( تقريبًا 
كمي بيش از ۸0 نفر مي شود و به همان تعداد هم بليت به 
فروش رفته بود. براي اين نوع هواپيما، مشكل فني ايجاد 
شد و يك فروند هواپيماي RJ )از خانواده هواپيماهاي 
BAE( جايگزين كه ۶0 درصد ظرفيت آن )طبق مصوبه 
س��تاد ملي كرونا(، حدود ۷0 نفر است؛ از همين رو به 
مسافران مازاد پيشنهاد داديم بليت خود را لغو و وجه 
بليت را پس بگيرند كه تعدادي از مس��افران به اين كار 
رضايت دادند اما بقيه مسافراني كه بليت خريداري كرده 
بودند، حاضر به لغو بليت خود نشدند و اصرار داشتند كه 
سوار هواپيما شوند. به آنها هم توضيح داده شد كه اگر اين 
تعداد سوار هواپيما شوند ظرفيت پرواز از قانون ۶0 درصد 

باالتر مي رود اما آنها رضايت كامل داشتند.

راه اندازي موسسه هاي 
اجاره داري حرفه اي در 1400

مع��اون مس��كن وزي��ر راه و شهرس��ازي از راه اندازي 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي براي نخستين بار در 
كشور در سال 1400 با هدف تنظيم بازار اجاره در خرداد 
ماه امس��ال خبر داد. محمود محمودزاده روز شنبه در 
گفت وگو با ايرنا درباره تنظيم گري بازار اجاره گفت: در 
سال سخت اقتصادي 1۳۹۹ براي تعديل بازار اجاره اقدام 
به تعيين سقف براي تمديد قراردادهاي اجاره وهمچنين 
وام وديعه مسكن كرديم كه تا حدودي منجر به كنترل 
قيمت ها و تعديل شرايط بازار شد. امسال درصدد انجام 
يك اقدام س��خت افزاري يعني تاسيس موسسه هاي 
استيجاري هس��تيم. وي گفت: آيين نامه اجاره داري 
حرفه اي نگاش��ته ش��ده و اكنون در كميسيون هاي 
تخصصي دولت در حال بررسي است و اميدواريم قبل از 
پايان ارديبهشت ماه يا تا نيمه خرداد ماه بتوانيم مصوبه 
دولت را براي تاسيس موسسه دريافت كنيم. براي سال 
1400 براي اولين بار شركت هاي اجاره داري حرفه اي با 

هدف تثبيت و تنظيم بازار اجاره راه اندازي خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان، معادن زغال 
سنگ البرز مركزي را توسعه مي دهد

مراس��م رس��مي واگذاري مديريت و راهبري معادن 
زغال سنگ سوادكوه )البرز مركزي( به ذوب آهن اصفهان 
با حضور جمعي از مسووالن اين مجتمع عظيم صنعتي، 
شهرستان سوادكوه و شركت پيشرو معادن سوادكوه 
ذوب آهن 1۸ فروردين ماه در س��الن اجتماعات اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامي شهرس��تان سوادكوه برگزار 
شد.مرتضي يزدخواستي عضو هيات مديره ذوب آهن 
اصفهان در اين مراسم گفت: اين شركت به عنوان مادر 
صنعت فوالد كشور، پيشگام اكتشاف معادن كشور بود 
و معادن البرز مركزي هم توسط اين شركت راه اندازي 
شد. مالكيت اين معادن بر اساس سياست هاي گذشته 
به بخش خصوصي واگذار شد اما پس از اينكه ذوب آهن 
اصفهان نيز وارد بورس شد، اين شركت به منظور تامين 
پايدار مواد اوليه، مجدداً به امر اكتشاف و توسعه معادن 
ورود كرده و مديريت و بهره برداري ازمعادن زغال سنگ 
س��واد كوه در البرز مركزي را از طريق تأسيس شركت 
پيشرو معادن سوادكوه در اختيار گرفته است . وي افزود: 
ذوب آهن اصفهان تجربه موفقي نيز در امر مديريت و 
راهبري معادن زغال سنگ در البرز شرقي دارد كه از آن 
تجربه مي توان در معادن سوادكوه بهره برد و اميدوارم 
شاهد توسعه اين معادن و بهره برداري از تمام ظرفيت 
توليدي اين معادن باشيم . طالبي فرماندار شهرستان 
سواد كوه نيز در اين مراسم گفت: ذوب آهن اصفهان از 
دهه 50 در اين معادن حضور داشته و در آن زمان، رفاه 
و توس��عه اقتصادي را براي منطقه به همراه آورد .  وي 
افزود: در دوره اي كه بهره برداري از معادن زغال سنگ 
سواد كوه توسط ذوب آهن اصفهان انجام مي شد، دوران 
طايي اين معادن بود كه براي ۷ هزار نفر اشتغال ايجاد 
كرد اما پس از آن متاسفانه با واگذاري اين معادن به بخش 
خصوصي، شاهد ركود آنها بوديم.  وي افزود: احيا و توسعه 
معادن، افزايش توليد، اشتغال زايي و توسعه اقتصادي، 
توجه به صنايع تبديلي، آموزش تخصصي و ... از جمله 
مواردي است كه اميدوارم با بازگشت ذوب آهن اصفهان 
و مديريت دوباره اين معادن، مورد توجه قرار گيرد و دوباره 

شاهد دوران طايي البرز مركزي باشيم .

جلسه هم انديشي
حقوق شهروندي در مازندران

اولين جلسه هم انديشي با س��ازمان هاي مردم نهاد با 
حضور ارزياب استانداري مازندران در نظارت و ارزيابي 
صيانت از حقوق شهروندي در دستگاه هاي اجرايي و 
مديرعامل س��ازمان مردم نهاد انجمن حفظ و توسعه 
حقوق شهروندي مازندران در شركت برق منطقه اي 
مازندران و گلس��تان برگزار ش��د. در اين جلسه نحوه 
استفاده و بهره گيري علمي از ارزياب مجرب استانداري 
مازندران به همراه به كارگيري ظرفيت س��ازمان هاي 
مردم نهاد در ارزيابي عملكرد شركت، پيرامون آگاه سازي 
و توانمند سازي شهروندان موضوع اجراي بند 10 گزارش 
ارزيابي عملكرد با محوريت ارتقاء سامت اداري و صيانت 
از حقوق مردم در نظام اداري با شاخص صيانت از حقوق 
شهروندان مورد بررسي قرار گرفت. همچنين مقرر شد 
طي جلسات آتي و پس از بررسي ارزياب محترم از نقطه 
نظرات و تجربيات ايشان و عنداللزوم اتاق فكر »سازمان 
مردم نهاد انجمن حفظ و توس��عه حقوق ش��هروندي 
مازن��دران« در زمينه صيانت از حقوق ش��هروندي در 

سازمان بهره برداري شود.

نجات معجزه آساي
دو خانواده بابلي از مرگ حتمي

2 خانواده چهارنفره در شهرستان بابل از حادثه سقوط 
دكل ايرانسل با فاصله چند متر جان سالم به در بردند. به 
گزارش خبرگزاري صدا و سيماي مركز مازندران، ساعت 
4 صبح شنبه 21 فروردين دكل اُپراتور ايرانسل واقع در 
خيابان فلسطين 2۳ شهرستان بابل به فاصله ۳ متر دورتر 
از منزل دو خانواده در خواب سقوط كرد كه مي توانست 
موجب مرگ آنها شود. به گفته اهالي اين منطقه، زمين 

خالي اطراف دكل محل بازي بچه ها بوده است.

وزير راه: امكان پيگيري حقوقي قراردادهاي خريد هواپيما وجود دارد

احياي قرارداد بويينگ با گشايش هاي برجامي

    عل�ت كاه�ش كيفي�ت ه�واي ته�ران در 
فروردين؟

مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
دليل كاهش كيفيت هوا در فروردين 1400 را كاهش 
بارندگي و ايجاد كانون هاي گردو غبار در اثر خشكسالي 
برش��مرد. به گزارش مهر، كيفيت هوا در پايتخت از 
ابتداي فروردين ماه سال 1400 تا 20 فروردين، دو روز 
در شرايط پاك، 14 روز در شرايط قابل قبول و چهار روز 
در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس بوده است. اين 
در حالي است كه طي همين بازه زماني در سال گذشته 
كيفيت هواي تهران 12 روز در شرايط پاك و هشت روز 
در شرايط قابل قبول قرار داشته است. گفتني است كه 
كيفيت هوا طي اين بازه در هيچ روزي در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حساس و ناسالم براي همه قرار نگرفته 
است. مقايسه اين آمار نشان مي دهد كه كيفيت هوا در 
تهران طي فروردين 1400 آلوده تر شده است. محسن 
روشني مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران درباره اين موضوع اظهار كرد: معمواًل روزهاي 
ابتدايي فصل بهار كه همزمان با تعطيات نوروز است با 
كاهش سفرهاي درون شهري در تهران مواجه هستيم. 
از سويي ديگر عموماً طي ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
بارش هاي خوبي در سطح شهر تهران داريم كه با وزش 

باد نيز همراه مي شوند.
روشني ادامه داد: بارش باران و وزش باد طي بهار سبب 
مي شود كه كيفيت هوا در نقاط مختلف ازجمله تهران 
مطلوب شود اما متأسفانه طي س��ال جاري به دليل 
كاهش بارش ها، اقليم خشك تري نسبت به سال هاي 

گذشته در تهران داريم.
به گفته مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران اين شرايط سبب شده است كه هنگام وزش باد 
در تهران گرد و خاك از كانون هاي مختلفي به ش��هر 
منتقل و در نتيجه بر تعداد روزهاي آلوده افزوده شود. 
بر اس��اس اين گزارش كيفيت هواي تهران از ابتداي 
س��ال تاكنون طي چهار روز به دليل افزايش غلظت 
ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در ش��رايط ناسالم 

براي گروه هاي حساس بوده است.

    واكنش الهام فخاري به رد صالحيتش 
الهام فخاري، عضو شوراي شهر تهران در واكنش به رد 

صاحيتش از سوي هيات اجرايي انتخابات گفت: هنوز 
هيچ نتيجه اي اباغ نشده است و منتظر مشخص شدن 

بررسي هيات اجرايي هستيم.
عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با ايلنا در واكنش 
به اعام خبر رد صاحيت او از س��وي هيات اجرايي 
انتخابات گفت: هنوز نتيجه اي اعام نشده و كار هيات 

اجرايي تمام نشده است. 
او ادامه داد: هنوز هيچ نتيجه اي اباغ نش��ده اس��ت و 
منتظر مشخص شدن بررسي هيات اجرايي هستيم. 

فخاري در پاسخ به اينكه صحبت هايي كه درباره دليل 
رد صاحيت شما مطرح شده را تاييد مي كنيد؟ گفت: 
خير و ترجيح مي دهم كه منتظر اباغ رس��مي نتايج 
بمانم. اميدوارم همه كمك كنيم تا فضاي همكاري و 

مشاركت بيشتر مردم در انتخابات شكل گيرد.

    شوراي شهر قرچك منحل شد
دادستان عمومي و انقاب شهرستان قرچك از انحال 
شوراي شهر قرچك به دليل مسائل مالي ۶ نفر از اعضاي 

آن خبر داد.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، سعيد دوستي نژاد، 
دادستان عمومي و انقاب شهرستان قرچك از انحال 
شوراي شهر قرچك به دليل مسائل مالي ۶ نفر از اعضاي 
آن خبر داد و بيان كرد: پيرو گزارش هاي واصله مبني 
بر تخلفات مالي برخي از اعضاي شوراي شهر قرچك 

موضوع در دستور كار دادستاني قرار گرفت.
دادستان عمومي و انقاب شهرستان قرچك افزود: با 
جمع آوري اسناد و مدارك الزم توسط سربازان گمنام 
امام زمان )عج( تاكنون ۶ نفر از اعضاي شوراي شهر به 
دليل مسائل مالي به دستگاه قضايي احضار و تفهيم 
اتهام شدند. وي اظهار كرد: براي اين ۶ نفر قرار نظارت 
منع شركت در جلسات صادر شده كه اين امر موجب 
انحال شورا خواهد شد. دوستي نژاد تصريح كرد: ساير 
اعضاي شورا نيز در خصوص اين پرونده احضار شده اند و 

اطاعات تكميلي متعاقبًا اعام خواهد شد.

    ضرورت اتصال سازمان ها به سامانه هشدار 
سريع زلزله 

رضا كرمي محمدي، رييس سازمان مديريت بحران 
شهر تهران با اشاره به راه اندازي سامانه هشدار سريع 

زلزله ش��هر تهران گفت: بايد سازمان هاي تخصصي 
آب، ب��رق و گاز و... ب��راي بهره برداري بيش��تر به اين 
سامانه متصل شوند. به گزارش خبرگزاري مهر، كرمي 
محمدي با تاكيد بر اينك��ه زلزله مهم ترين مخاطره 
پايتخت است، تاكيد كرد: با توجه به اينكه وقوع زلزله 
هيچگاه خبر نمي كند، سازمان هاي دخيل در حوزه 
بحران در پايتخت بايد هر لحظه فرصت را جهت انجام 
اقدامات پيشگيرانه و افزايش آمادگي هاي الزم براي 

مقابله با اين مخاطره مغتنم بدانند.
او با تاكيد بر اينكه راه اندازي سامانه هشدار سريع زلزله 
شهر تهران در سال ۹۹ يكي از مهم ترين اقدامات اين 
سازمان در سال گذشته بود، خاطرنشان كرد: در سال 
جاري تمام تاش ما توس��عه و تكميل مس��تمر اين 

سامانه است.
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه در حال حاضر امكان ارس��ال 
سيگنال هش��دار به س��ازمان هاي تخصصي جهت 
اقدام به موقع و سريع هنگام وقوع زلزله فراهم است، 
تاكيد كرد: سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران همان گونه كه در س��ال گذشته با سازمان هاي 
تخصصي و زيرس��اختي در ح��وزه مديريت بحران 
مكاتباتي را داش��ته اس��ت آمادگي دارد تا در صورت 
دريافت درخواست از سوي اين سازمان ها در كوتاه ترين 
زمان ممكن نس��بت به ارايه سيگنال هشدار، جهت 

بهره برداري متناسب با نياز اين سازمان ها اقدام كند.
كرمي محمدي با اش��اره به لزوم اش��تراك گذاري و 
يكپارچه سازي اطاعات ميان سازمان ها و دستگاه هاي 
دخي��ل در حوزه مديريت بحران ش��هر تهران گفت: 
براساس مصوبه تاريخ 25 تير سال 1۳۹۶ هيات محترم 
وزيران تمام س��ازمان ها مكلف به اش��تراك گذاري 
اطاعات با سازمان مديريت بحران شهر تهران شدند.

رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران با اشاره به 
اينكه بر اساس اين مصوبه همكاري ها و هماهنگي هاي 
قابل قبولي با س��ازمان هاي دخيل در حوزه مديريت 
بحران ش��هر تهران انجام ش��ده اس��ت، عنوان كرد: 
خوشبختانه طي سال هاي اخير با پيگيري هاي مستمر 
سازمان مديريت بحران شهر تهران و همكاري سازمان 
فاواي شهرداري، خروجي هاي قابل توجهي در راستاي 
ايجاد وحدت فرماندهي در مديريت حوادث شهري 

ايجاد شده است.

وي افزود: نتيجه اين پيگيري ها ايجاد نرم افزار هوشمند 
فرماندهي حوادث شهري است كه بر اين اساس امكان 
دسترسي و اتصال س��تاد فرماندهي مديريت بحران 
ش��هر تهران، مركز عمليات اضطراري شهر تهران و 

ديسپچينگ به اين نرم افزار فراهم شده است.
وي اظهار كرد: س��ازمان هاي مذكور با دسترس��ي به 
اطاعات نرم افزار هوش��مند فرماندهي حوادث شهر 
تهران يا اتصال به آن نسبت به اشتراك گذاري اطاعات 
حوادث اقدام مي كنند يا از اطاعات آن جهت پيشبرد 
هرچه سريع تر و دقيق تر عمليات اجرايي هنگام حادثه 

استفاده خواهند كرد.
كرمي محمدي افزود: بدين وسيله تمام سازمان هاي 
مرتبط با حوزه بحران وضعيت حادثه را از لحظه رخداد 
تا پايان عمليات رصد كرده و در صورت نياز هماهنگي 
و اقدامات مناسب با وظيفه ذاتي خود را اجرا مي كنند.

رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران گفت: تهران 
به عنوان پايتخت كشور و شهري كه بخش عمده اي از 
زيرساخت هاي سياسي و اقتصادي كشور در آن مستقر 
شده نيازمند آن است كه با نگاه پيشگيرانه و پيش از 
وقوع رخ��داد زلزله به صورت مكرر ش��اهد برگزاري 
جلسات هماهنگي با حضور سازمان هاي زيرساختي و 

تخصصي در حوزه مديريت بحران باشد.
او با اشاره به اينكه قانون جديد مديريت بحران مصوب 
س��ال ۹۸ بخش��ي از اين همكاري ه��ا را در تهران به 
لحاظ پشتوانه قانوني كمرنگ كرد، خاطرنشان كرد: 
اما واقعيت همكاري و هماهنگي بين س��ازمان هاي 
تخصصي مديريت بحران پيش از وقوع هر نوع بحران 

از جمله زلزله ضرورتي انكارناپذير است.
كرم��ي محم��دي با اش��اره ب��ه اينكه س��ازمان ها و 
دستگاه هاي دخيل در حوزه مديريت بحران پايتخت با 
ايجاد زمينه هاي همكاري بين سازماني مي توانند موفق 
به جلب مشاركت اجتماعي و حضور و همراهي مردم 
پيش از وقوع بحران براي روز حادثه شوند، عنوان كرد: 
نفس همكاري و هماهنگي بين سازماني بيانگر تحقق 
مفاهيمي چون مشاركت به عنوان يكي از شاخص هاي 
مهم سرمايه اجتماعي است. لذا با پايبندي به اين امر 
مهم مي توان به مرور نسبت به افزايش سرمايه اجتماعي 
بين س��ازماني و برون س��ازماني و جلب مش��اركت 

اجتماعي اقدام كرد.

درشهر



افزايش دوبرابري تعرفه برق براي اس��تخراج رمزارز 
دوباره اعتراض فعاالن اين حوزه را بلند كرد. اعتراضي 
كه تقريبا يك سال بود آرام گرفته بود دوباره بلند شد. 
فعاالن اين حوزه معتقدند در نظر گرفتن متوسط تعرفه 
صادراتي براي صنعتگران ايراني كه در داخل كش��ور 
فعاليت دارند، غيرمنطقي است و اين تعرفه بااليي كه 
بدون آگاهي درست نس��بت به شرايط و هزينه هاي 
اين صنعت گذاشته شده، عواقبي جدي مانند خروج 
سرمايه ها از كشور و سوق داده شدن فعاالن به فعاليت 
غيرقانوني براي صنعت استخراج در پي خواهد داشت. 
زماني كه براي اولين بار تعرفه برق اس��تخراج رمزارز 
دالري محاسبه ش��د و تعرفه آن را ميانگين نرخ برق 
صادراتي تعيين كردند تقريبا تمامي فعاالن اين حوزه 
معترض شدند چرا كه به عقيده آنان تعيين نرخ دالري 
ب��راي فعاليتي كه در داخل كش��ور صورت مي گيرد 
كار درستي نيس��ت اما با توجه به افزايش نرخ دالر و 
در نهايت ثابت ماندن تعرفه ۹۶۰ تومان موجب ش��د 
تا اعتراض فعاالن اين ح��وزه آرام گيرد حال با اعالم 
نرخ هاي جديد و رس��يدن تعرفه ب��رق به هزار و ۶۵۷ 
تومان به ازاي هر كيلووات ساعت دوباره اعتراض ها را 
بلند كرد و داستان به پيچ اوليه خود بازگشت. به گفته 
فعاالن اين صنعت، اين مانع تراشي ها براي اين صنعت 
حتي تا پيش از افزايش تعرفه ها سبب شده است كه 
عده زيادي س��رمايه خود را به كش��ورهاي همسايه 
مانند عراق ببرند و از ايران خارج كنند. از سوي ديگر 
اس��تخراج كنندگان رمزارز مي گويند در اين شرايط 
وارد كردن برق از س��اير كش��ورها توجيه اقتصادي 
بيش��تري دارد اما اجازه اين كار به آنها داده نمي شود. 
همه اينها درحالي است كه قيمت بيت كوين به عنوان 
محبوب ترين ارز ديجيتال در يك سال گذشته افزايش 
زيادي داشته و در ايران هم روز به روز افراد بيشتري به 
سرمايه گذاري در اين بازار تمايل پيدا كرده اند. از طرفي 
ديگر ارزهاي ديجيت��ال به دليل ويژگي غيرمتمركز 
بودن خود قادرند نقش مهمي را براي ايران در شرايط 
فعلي تحريم ها ايفا كنند اما با اين وجود مانع تراشي و 
كارش��كني هاي مداوم، فعاالن اين حوزه را نسبت به 

ادامه فعاليت در ايران دلسردتر مي كند.

   عدم ثبات منجر به فرار سرمايه ها از كشور 
مي شود

يكي از انتقادات اصلي فعاالن حوزه ماينينگ به شيوه 
قيمت گذاري ب��راي برق ماينرها در نظر گرفتن نرخ 
متوسط صادراتي است. به باور فعاالن اين حوزه با در 
نظر گرفتن اينكه ماينرها مانند ديگر صنايع داخلي 
در داخل ايران فعاليت مي كنند، از طرفي بس��ياري 
از هزينه هاي جانبي صادرات برق مانند هزينه هاي 
بازاريابي، انتقال نبايد ش��امل اين هزينه ش��ده و از 
طرف ديگر ايراني بودن فعاالن اين صنعت و فعاليت 
داخلي آنها بايد در اين تعرفه گذاري لحاظ شود. اين 
درحالي است كه فعاالن اين حوزه معتقدند كه تعرفه 
قبلي برق نس��بت به قيمت دالر رقمي منطقي بود. 

محمدرضا شرفي، رييس كارگروه استخراج رمزارز 
انجمن بالكچين ايران گفت: با توجه به اينكه فعاالن 
اين صنعت در داخل ايران فعاليت مي كنند، اطالق 
نرخ صادراتي به آن، تعريف��ي جديد از واژه صادرات 
اس��ت؛ منافع ملي و يك ش��هروند ايراني بايد به هر 
خارجي ديگري مقدم ش��مرده ش��ود، اين درحالي 
است كه حتي كف تعرفه صادراتي براي فعاالن حوزه 
ماينينگ محاسبه نشده است و با اضافه شدن ماليات 
و عوارض آن اي��ن رقم به چي��زي در حدود ۱۸۰۰ 
توم��ان براي هر كيلو وات مي رس��د؛ اي��ن در حالي 
است كه اگر اجازه داده ش��ود، ما مي توانيم برق را از 
كشورهاي همسايه و آسياي ميانه وارد كنيم. شرفي 
با تاكيد براينكه رويك��رد وزارت نيرو و مديريتي كه 
در اين خصوص انجام مي دهد، اش��تباه است، گفت: 
»عدم ثبات در ح��وزه س��رمايه گذاري و اقتصادي 
كشور و فرار سرمايه ها نتيجه همين رويكرد اشتباه 
اس��ت؛ خيلي از فعاالن اين حوزه براي ادامه فعاليت 
و سرمايه گذاري خود كشورهاي آسياي ميانه مانند 
عراق را انتخاب كرده اند كه مساله دردناكي است. او 
با اشاره به اينكه تامين منافع كشور به وسيله دريافت 
ماليات يك شيوه پذيرفته شده جهاني است، گفت: 
»در كشور ما از پيش هزينه اي را به صنعتگر تحميل 
كرده اند و بع��د هم دولت اعالم مي كن��د كه در اين 
زمينه مس��ووليتي ندارد. اين درحالي است كه اگر 
ماليات تبديل به محل اخذ منافع كشور شود، در اين 
بازار كه نوسانات و ريسك باالست، اگر منافعي شامل 
حال صنعتگر و توليدكننده نشود، او هزينه مازادي 
متحمل نخواهد شد و ما از محل سود مي توانيم منافع 

كشور را تامين كنيم.

   تعرفه گذاري براساس قيمت بيت كوين 
اشتباه است

مشخص نبودن قيمت صادرات برق به بقيه كشورها 

و ش��يوه اي كه براس��اس آن اين تعرفه ها مشخص 
مي ش��ود، از ديگر انتقادات فعاالن حوزه اس��تخراج 
رمزارزه��ا ب��ه قيمت گذاري هاي اخير اس��ت. آنها 
مي گويند كه در س��ال ۹۸ هم انتق��ادات خود را به 
شيوه قيمت گذاري اعالم كرده اند و در آن زمان هم 
تعرفه برق نس��بت به قيم��ت دالر غيرمنطقي بود و 
حاال عالوه بر هزينه هايي كه پيش تر ذكر شد كه در 
صورت محاسبه قيمت برق متوسط صادراتي براي 
استخراج كنندگان داخلي بايد كسر شود، ناآگاهي 
مسووالن از هزينه هاي جانبي ماينينگ قيمت گذاري 
را غيرمنطقي تر كرده اس��ت. سيد اميد علوي، عضو 
كميسيون بالك چين و رمزارز سازمان نظام صنفي 
رايان��ه اي با تاكي��د براينكه در هيچ ج��اي دنيا برق 
براس��اس قيمت بيت كوين تعرفه گذاري نمي شود، 
گفت: س��نجيدن قيم��ت دالر و بيت كوي��ن براي 
تعرفه گذاري برق اشتباه است، چرا كه در اين روش 
فقط قيمت بازار لحاظ مي شود و اين در حالي است 
كه صنعت استخراج هزينه هاي سرسام آور ديگري 
مانند شبكه، آماده كردن زيرساخت و نگهداري وغيره 
براي صنعتگر دارد و از آنجايي كه مس��ووالن نسبت 
به اين مس��ائل آگاهي ندارند، هيچ ك��دام از اينها در 

تعرفه گذاري لحاظ نشده است.
قطعي برق در زمستان گذش��ته و شايعه ارتباط اين 
مس��اله با فعاليت ماينرها يكي از موضوعات خبرساز 
بود. اين در حالي اس��ت كه فعاالن اين حوزه با استناد 
به آمار رسمي اين مس��اله را تكذيب مي كنند. علوي 
در اين خصوص ب��ا بيان اينكه صنع��ت ماينينگ را 
با مصرف برق كش��ور مقصر عدم توليد ساير صنايع 
مي دانند، گفت: براس��اس آمارهايي ك��ه ما داريم در 
سال گذشته بيش از ۲۰ درصد شهرك هاي صنعتي 
در كشور بيشتر فعال نبودند و خيلي از انشعابات برقي 
كه وزارت نيرو به شهرك هاي صنعتي اختصاص داده 
بود عمال در سه تا چهار س��ال گذشته غيرفعال بود؛ 
يعني خيلي از مراكز توليدي ما توان توليد نداش��تند 
اما اين انشعابات وجود داشت. او با تاكيد براينكه با اين 
اتفاقات ما سرمايه گذاران را به سمت خروج از كشور 
سوق مي دهيم، گفت: اين مسائل سبب مي شود كه 
هيچ سرمايه گذار ايراني نخواهد ريسك سرمايه گذاري 
در كشور را بپذيرد؛ بسيارند افرادي كه پول خود را از 

ايران خارج كرده اند و در همين صنعت در كشورهاي 
ديگر سرمايه گذاري كرده اند. عالوه بر اين، ما مدت ها 
پيش اين هش��دار را داديم كه با اي��ن تعرفه گذاري و 
قانون گذاري ها عمال مردم را به س��مت قانون گريزي 
س��وق مي دهيد وگرنه اگر تعرف��ه ماينينگ قيمت 
درستي باشد چرا بايد به صورت غيرقانوني انجام شود؟ 
مثل تعرفه درستي كه براي وارد كردن دستگاه ماينر 
وضع شد و االن ديگر لزومي به وارد كردن آن به صورت 

قاچاقي وجود ندارد.

   ماينين�گ مقص�ر قطعي ب�رق در تابس�تان 
گذشته بود؟

يكي از نكات قابل توجه درمصوب��ه اخير وزارت نيرو 
افزاي��ش دوره پيك مص��رف برق اس��ت. طبق اين 
ابالغيه عالوه بر ۳۰۰ ساعتي كه در روزهاي اوج گرما 
دس��تگاه هاي اس��تخراج رمزارز بايد خاموش شوند 
۲هزار و ۷۰۰ س��اعت از روزهاي اوج مصرف برق نيز 
تعرفه برق براي استخراج كنندگان رمزارز كيلوواتي ۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. به نظر مي رسد 
با اين اقدام وزارت نيرو مي خواهد جلوي قطعي برقي 
كه سال گذشته اين وزارتخانه گردن فعاالن اين حوزه 
انداخت را بگيرد. دي ماه گذشته رضا اردكانيان، وزير 
نيرو دليل خاموشي هاي گسترده در شهرهاي مختلف 
را به گردن اس��تخراج كنندگان رمزارز انداخت. طبق 
گفته او، چيني ه��ا در زمينه اس��تخراج رمزارزها در 
كشورمان فعاليت دارند و خاموشي هاي اخير ناشي از 
آن است. انداختن تقصير قطعي هاي برق در تابستان 
گذشته به گردن استخراج كنندگان رمزارزها در حالي 
است كه حجت عباس��ي، مدير آكادمي ققنوس، در 
برنامه اي كه به بررس��ي وضعيت صنعت بالك چين 
مي پرداخت ظرفيت توليد برق به صورت رس��مي را 
۶۰ هزارمگاوات عنوان كرد. طبق گفته او ميزان برق 
مصرفي ماينرها تنها يك درص��د از كل برق توليدي 
است. او اعالم كرد: طبق اعالم وزارت نيرو سال گذشته 
برق مصرفي در كشور ۷درصد بيش از ظرفيت توليد 
بوده است و درصورتي كه اين ۷ درصد به دليل فعاليت 
ماينرها باشد، يعني چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات توسط 
ماينرهاي ايراني مصرف شده است كه اين ميزان برق 
مصرفي براي دو ميليون و هشتصدهزار ماينر است در 
اين صورت باي��د ۳۰ درصد ماينرهاي جهان در ايران 
فعاليت كنند درحالي كه فعاليت ماينرهاي ايراني يك 

شانزدهم جهان است.
به نظر مي رس��د مي��زان توليد بيت كوين از س��وي 
استخراج  كنندگان رمزارز و همچنين افزايش قيمت 
اين رمزارز موجب شد تا وزارت نيرو به فكر بازنگري در 
تعرفه برق مصرفي بيفتد. وزارت  نيرو تغيير در تعرفه 
برق مصرفي براي اس��تخراج كنندگان رم��زارز را در 
مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزارزها پيش بيني 
كرده بود. طب��ق پيش بيني هاي صورت گرفته در آن 
مصوبه چنانچ��ه به دليل تغيير پايدار نرخ ارز يا تغيير 
تركيب قيمت يا مقدار صادرات متوس��ط قيمت برق 
صادراتي بي��ش از ۱۰ درصد افزاي��ش يا كاهش يابد 
شركت توانير موظف است پيشنهاد اصالحي تنظيم را 
به وزارت نيرو ارايه كند. اين بند در مقررات اخير ابالغ 
شده از سوي وزارت نيرو مجدد بر آن تاكيد شده است. از 
همين رو احتمال افزايش تعرفه ها در صورتي كه قيمت 
دالر به صورت ناگهاي افزايش يابد وجود خواهدداشت.
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متعهد مانديم، متعهد بمانيد
 به طور فش��رده هم دروس دبيرستان و هم دروس 
مربوط ب��ه دوره آم��وزش ابتدايي ك��ه در مقطع 
فوق ديپلم در مراكز »تربيت معلم« ارايه مي شود، را 
طي كنند. دانشسراي شبانه روزي تربيت معلم، البته 
تنها محل آم��وزش دروس علمي نبود كه آموزش 
مهارت هاي اجتماعي و زندگي جمعي را نيز در زمره 
اهداف خود دنبال مي كرد، به گونه اي كه دانش آموز 
معلم، پس از كسب مرتبه دانش آموختگي به ميزاني 
از پختگي اجتماعي و جمعي برسد كه بتواند افزون 
بر نقش معلمي، مرجعي معتبر در ميان اهالي روستا 
نيز باشد و اهالي روستا او را به عنوان عضوي مطلوب 

و مورد وثوق براي جامعه كوچك خود بپذيرند. 
اي��ن گ��روه ۵۰ ه��زار نف��ره از دانش آموختگان 
دانشس��راهاي تربيت معلم كه خرداد سال ۱۳۷4 
فارغ التحصيل شده بودند، در مهر همان سال آماده 
خدمت بودن��د اما به دليل ع��دم تخصيص رديف 
استخدامي از سوي س��ازمان برنامه و بودجه وقت 
در بودجه ساالنه از انجام خدمت بازماندند. دو سال 
بعد، در مهر ۱۳۷۶ اما شرايط خدمت براي آنها فراهم 
شد. بنابراين از همان سال تاكنون، اين گروه بزرگ 
از فرهنگيان در دورافتاده ترين روستاها به آموزش و 
پرورش فرزندان اين كشور همت گماردند. حاال در 
آستانه بازنشستگي آنها خبر آمده كه بازنشستگي 
اين قش��ر زحمتكش به دليل عدم محاسبه فاصله 
خدمتي آن��ان )مهر ۷4 تا مهر ۷۶( به تعويق افتاده 
اس��ت. البته چند ماهي است كه چنين خبرهايي 
ذهن اين ۵۰ هزار نفر را به خود مش��غول داشته و 
آينده زندگ��ي آنان را تحت تاثير قرار داده اس��ت. 
بهانه اين نگراني ها ودلواپسي ها اما در راي عمومي 
دي��وان عدالت اداري به ش��ماره ۸۲۵ م��ورخ اول 
مهر ۱۳۹۹مبني بر عدم احتساب فاصله فراغت از 
تحصيل تا استخدام، ريشه دارد. مساله اي كه منجر 
به برگزاري تجمع هاي اعتراضي فرهنگيان در مقابل 
ادارات كل آموزش و پرورش، نمايندگي هاي استاني 
ديوان عدالت اداري و صندوق بازنشستگي كشور 
در اسفند ۹۹ و فروردين ۱4۰۰ شده است. خواسته 
معلم ها روشن است. آنها مي گويند ما به تعهدمان در 
قبال آموزش و پرورش وفادار مانديم و به آن عمل 
كرديم و حاال كه در آستانه بازنشستگي قرار داريم، 
از مراج��ع مربوطه انتظار داريم كه به تعهد متقابل 
خود به دانش آموختگان دانشس��را وفادار بمانند. 
دانش آموختگان دانشسرا به صراحت اعالم مي كنند 
كه اين فاصله خدمتي و عدم اشتغال به اختيار آنان 
نبوده است. اظهارات فرهنگيان البته پشتوانه قانوني 
نيز دارد. چه آنكه در راي وحدت رويه شماره ۱۵۳ 
مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ ديوان عدالت اداري، تصريح 
شده است: »اگر عدم اشتغال به خدمت متعهدين 
موضوع قانون متعهدين خدمت به آموزش وپرورش 
مستند به فعل آنان نباشد مدت عدم اشتغال جزو 

سابقه خدمت محسوب مي شود.«
با توجه به تجمع ها و شكايت هاي حقوقي انفرادي 
و جمعي فرهنگيان يادشده در برخي از استان هاي 
كش��ور، به طور قطع مس��ووالن دولتي، قضايي و 
نمايندگان مجلس از اين معضل آگاه شده اند، اما آيا 
مسووالن به تعهداتي كه ۳۰ سال پيش به داوطلبان 
ورود به دانشسراهاي تربيت معلم داده شده، عمل 

خواهند كرد؟
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نخست: انتخابات رياست جمهوري: اينكه چه فردي و با چه 
نگرش هاي فردي در انتخابات سال جاري انتخاب خواهد 
شد؟نحوه تعامل وي با مجموعه حاكميت داخلي و ميزان 
هماهنگي او با ساير گزاره هاي اثرگذار چگونه است؟ نحوه 
تعامل فرد منتخب با مجموعه نظام و اقتصاد بين الملل 
مبتني بر چه شاخص هايي است؟ پاسخ هاي متفاوتي كه 
مي توان به اين پرسش ها داد، هر كدام سرنوشت متفاوتي 
را پيش روي اقتصاد و نظام كل��ي بازارها ايجاد مي كند. 
چنانچه فرد منتخب، مناسبات ارتباطي سامان يافته اي 
با نظام اقتصاد بين المللي داشته باشد، يا از حمايت هاي 
مجموعه ساختارهاي دروني حاكميت برخوردار باشد يا 
اينكه نگرش هاي معقولي نسبت به نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي و راهبردي داشته باشد، اقتصاد ايران مي تواند 
دورنماي روش��ن تري را پيش روي خود ببيند. در نقطه 
مقابل چنانچه فرد منتخب فاقد ويژگي هاي ياد شده باشد، 
يا به صورت حداقلي از اين ويژگي هاي مثبت برخوردار 
باشد، بدون ترديد اقتصاد كشور و نظام كلي بازارها نيز از 

اين ويژگي ها متاثر خواهند شد. 
دوم؛ گزاره بعدي در ش��كل دهي به وضعيت اقتصادي و 
معيشتي سال جاري، بودجه است. نحوه جبران كسري 
بودجه و راهكارهايي كه براي تامين آن در پيش گرفته 
مي شود، براي اقتصاد ايران بسيار مهم و كليدي است.در 
ذيل بودجه، چگونگي تغيين نرخ ارز در بودجه و برنامه هاي 
عملياتي كه در خصوص ارز تدارك ديده مي شود، بخشي 
از سرنوس��ت اقتصادي كشور در س��ال ۱4۰۰ را شكل 

مي دهد. 
سوم؛ وضعيت فروش نفت و وضعيت تحريم ها، عامل مهم 
بعدي است. اين روزها مذاكرات برجامي در وين در حال 
پيگيري است، مذاكراتي كه از دل آن وضعيت كلي فروش 
نفت كشورمان در سال جاري تعيين خواهد شد. هرچند 
مسووالن اجرايي و تقنيني مدام از كاهش سهم بودجه در 
بودجه و كليات اقتصاد كشور سخن مي گويند، اما هنوز 
نفت، نقشي جدي در اقتصاد و معيشت كشور ايفا مي كند. 
همچنان ورودي دالرهاي نفتي است كه تعيين مي كند، 

شمايل نرخ ارز در سال ۱4۰۰ چگوه رقم خواهد خورد. 
چهارم؛ س��طح كلي درامدهاي ارزي كش��ور: با توجه به 
جايگاهي كه ارز در اقتصاد و معيشت كشور ايفا مي كند، 
روان بودن جريان س��يال ارزي كش��ور، اين اطمينان را 
در فضاي عمومي و اقتصادي كش��ور ايجاد مي كند كه 
مي توانند نسبت به ثبات نسبي در اقتصاد اميدوار باشند. 
هر گونه تكانه ارزي يا محدوديت در جريان ارزي كشور، 
اقتصاد را با نوس��انات پي در پي مواجه مي كند. نوسانات 
ارزي بدون تردي��د باعث افزايش قيمت مجموعه كاال و 

خدمات در كشور خواهد شد. 
پنجم؛ نحوه نگرش به پيوستن به FATF؛ موضوع پيوستن 
به كنوانسيون FATF همچنان يك معادله جدي در اقتصاد 
ايران اس��ت. حتي در صورت رفع تحريم هاي اقتصادي، 
عادي ش��دن فروش نفت و...بدون پيوستن به اين سند 
مالي و پولي امكان عادي شدن نقل و انتقاالت بانكي ممكن 
نخواهد بود. سرانجام بايد تكليف اقتصاد ايران با اين سند 
بانكي مشخص شود. عدم پيوستن به FATF باعث ايجاد 
مجموعه اي از مش��كالت عديده در بخش هاي مختلف 

اقتصادي و صادراتي كشور خواهد شد. 
شش��م؛ نحوه تعامل با دنيا و غرب، ب��ه ويژه برجام و غير 
برجام: مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني، گزاره 
ديگري اس��ت كه نقش��ي تعيين كننده در سرنوش��ت 
اقتصادي كشور بازي مي كند. بدون ايجاد نظام ارتباطاتي 
معقئل دستيابي به اهداف صادراتي و اقتصادي با جهان 
پيراموني و كشورهاي منطقه با دوش��اري هاي فراواني 

روبه رو خواهد شد. 
هفتم؛ كالن نگ��ري يا خردنگري به نحوه حل معضالت 
اقتص��ادي؛ نگرش كوتاه مدتي يا بلندمدتي به مس��ائل 
اقتصادي ايران و نگرش توس��عه اي و نهادي به اقتصاد؛ 
اقتصاد ايران همچنان از فقدان الگوي مشخص توسعه 
رنج مي برد. علي رغم تمام تالش هايي كه طي دهه هاي 
گذش��ته براي كمتر كردن فاصله ايران با توسعه صورت 
گرفته، به دليل فقدان يك الگوي كارآمد و بومي از توسعه 
اقتصاد ايران با مشكالت فراواني مواجه شده است. به نظرم 
ديگر وقت ان رسيده است كه اقتصاد ايران تكليف خود را 

با اين مقوله مشخص كند.
 هشتم؛ غلبه نگرش سياسي بر مسائل اقتصادي همچون 
گذشته يا بالعكس؟در اغلب كشورهاي جهان موضوعات 
كالن اقتصادي از دسترس تنش هاي سياسي و جناحي 
دور نگه داشته مي شوند. برنامه هاي اقتصادي كالن كشور 
بايد به تاييد مجموعه گروه هاي اثرگذار برس��د و آيند و 
روند دولت ه��ا و جناح ها اثري بر اي��ن برنامه هاي كالن 

نداشته باشد. 
 بديهي است هركدام از موارد باال تحليل هاي مربوط به خود 
را مي طلبد و بر مبناي سناريوهاي متفاوت، مي تواند آثاري 
مثبت يا منفي را بر اقتصاد ايران و بازارهاي آن داشته باشد. 

جريمه ۲,۷ ميليارد دالري علي بابا 
به علت انحصارطلبي تجاري

شركت چيني علي بابا به علت انحصارطلبي تجاري و 
سوءاستفاده از تسلط خود بر بازار محصوالت فناوري 
بايد جريمه بي سابقه اي معادل با ۲.۷۷ ميليارد دالر 
امريكا پرداخت كند. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، 
علي بابا كه غول تجارت الكترونيك چين محس��وب 
مي شود از سال قبل به علت انحصارطلبي در بازار مورد 
پيگرد مقامات قضايي و رگوالتوري چين بوده است و 
سرانجام به پرداخت ۱۸.۲ ميليارد يوآن جريمه محكوم 
شد. علي بابا در واكنش به صدور اين حكم از پذيرش آن 
خبر داده و افزوده كه به طور كامل با تحقيقات آتي نيز 
همكاري مي كند. بر اساس بيانيه اداره دولتي تنظيم 
بازار چين موسوم به سارم، علي بابا از سال ۲۰۱۵ به طور 
پيوسته در حال سوءاستفاده از جايگاه قدرتمند خود 
در بازار تجارت الكترونيك بوده تا نگذارد ديگر فعاالن 
اين عرصه از پلتفرم هاي تجارت الكترونيك خود بهره 

كافي ببرند. 

فعاليت غيرمجاز و فرار سرمايه ها، عواقب افزايش تعرفه برق ماينينگ در ايران

اعتراضفعاالنحوزهرمزارزبهتعرفهگذاريبراساسبيتكوين

بيت كوين باز هم از ۶۰ هزار دالر گذشت
قيمت بيت كوين روز گذشته با عبور از ۶۰ هزار دالر تا 

نزديكي اوج قيمت خود پيش رفت. 
فعاليت ها در حوزه ارزهاي ديجيتال از ماه هاي گذشته 
تب وتاب زيادي به خود ديده است. قيمت بيت كوين 
در هفته هاي گذشته در محدوده ۵۲ هزار تا ۵۹ هزار 
دالر درحال نوسان بود. اوج پيشين قيمت بيت كوين 
اواسط ماه مارس )اواخر اس��فند ۹۹( ثبت شده بود. 
اين اولين بار در حدود يك ماه گذشته است كه قيمت 
بيت كوين از ۶۰ه��زار دالر عبور مي كند. پس از عبور 
از ۶۰ هزار دالر، بيت كوين موفق ش��د تا ۶۱ هزار دالر 
هم اوج بگيرد ولي كمي بعد با اصالح همراه شد تا در 
ناحيه ۶۰,۸۰۰ دالر معامله  ش��ود. تحليل گران هنوز 
در ارتباط با دليل اين افزايش قيمت مطمئن نيستند. 
به گفته كارشناس��ان، ورود حجم بااليي از سرمايه ها 
در س��ال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از سوي سرمايه گذاران 
دانه درش��ت، يك��ي از عوامل اصل��ي جهش قيمت 
بيت كوين و ثبت اوج تاريخي تازه بوده است. باوجود 
نوسانات كوتاه مدت، تحليل گران بر اين باورند كه روند 
صعودي قيمت بيت كوين دست نخورده است. برخي 
از تحليل گ��ران مي گويند بازار در حال آماده ش��دن 
براي يك اصالح اس��ت، برخي ديگر نيز معتقدند كه 
بزودي شاهد از سر گرفتن روند صعودي خواهيم بود. 
بسياري از معامله گران به سقوط اخير قيمت به عنوان 
يك فرصت خريد نگاه مي كنن��د و مي گويند جايي 
براي نگراني نيست؛ اين موضوع را مي توان يك نشانه 
دلگرم كننده در نظر گرفت. تثبيت يك ماهه قيمت 
بيت كوين بين ۵۰هزار تا ۶۰هزار دالر نش��ان دهنده 
جدال بين خريداران و فروشندگان است. اما با درنظر 
گرفتن چشم انداز بلندمدت، مي توان گفت كه به روند 

صعودي خدشه اي وارد نشده است. 

     پيش بيني قيمت بيت كوين
تا پايان سال ۲0۲1

صراف��ي ارز ديجيت��ال Currency.com، نتايج 
نظرس��نجي درباره پيش بيني قيم��ت بيت كوين تا 

پايان سال ۲۰۲۱ را منتشر كرد. حدود ۲۰,۳ درصد از 
معامله گران اين صرافي مطمئن هستند كه در پايان 
سال ۲۰۲۱، بيت كوين به قيمت هاي ۶ رقمي دست 
خواهد يافت. ۵4 درص��د از معامله گران نيز مطمئن 
هستند كه قيمت بيت كوين به ۵۰ الي ۱۰۰ هزار دالر 
خواهد رسيد. با اين حال ۸.۶ درصد از كاربران نيز پاسخ 
دادند كه بيت كوين تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد از 

ارزش خود را از دست خواهد داد.
پس از آنكه صرافي كوين بيس موفق شد مجوز عرضه 
اوليه س��هام خود در بورس نيويورك را از كميس��يون 
بورس و اوراق بهادار امريكا كسب كند، حاال ديگر صرافي 
بزرگ ارزهاي ديجيتالي به نام كراكن نيز اعالم كرده كه 
در تدارك عرضه سهام خود در بورس براي سال ۲۰۲۲ 
ميالدي اس��ت. اين صرافي اكن��ون چهارمين صرافي 
بزرگ دنيا محسوب مي شود و بيش از ۶ ميليون مشتري 
دارد. جسي پاول، مديرعامل اين صرافي، پيش تر گفته 
بود بيت كوين پتانسيل رسيدن به يك ميليون دالر را 
دارد. مديرعامل بزرگ ترين بانك امريكا در يادداشتي 
براي سهامداران ارشد اين بانك خواهان ورود جدي تر 
نهادهاي نظارتي به بازار ارزهاي ديجيتالي شده است. 
جيمي ديمون با بيان اينكه ارزهاي ديجيتالي به يك 
ضرورت تبديل ش��ده اند كه بايد هر چ��ه زودتر به آنها 
پرداخته ش��ود، افزود: »بدون ورود ج��دي نهادهاي 
نظارتي نمي توان نسبت به توقف رش��د بانكداري در 
سايه، ريسك هاي فضاي سايبري و جرايم گسترده در 
حوزه هوش مصنوعي اميدوار بود.« مجموع ارزش بازار 
ارزهاي ديجيتالي اكنون به چيزي در حدود دو تريليون 
دالر رسيده كه اين به معناي ارزش بازاري معادل ارزش 
بازار شركت اپل به عنوان دومين شركت بزرگ در جهان 
است. مجموع ارزش ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 
همچنين از مجموع ارزش بازار ش��ركت هاي گوگل و 
تسال نيز بيشتر اس��ت. انتظار مي رود به زودي ارزهاي 
ديجيتالي به باارزش ترين بازار جهان تبديل شوند. در 
حال حاضر ۵۷ درصد كل ب��ازار ارزهاي ديجيتالي در 

اختيار بيت كوين و ۱4 درصد در اختيار اتريوم است. 

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
الف- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

ب- موضوع مناقصه: خرید تعداد 105 دستگاه رایانه   
پ- سپرده شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی 5%  کل مبلغ مناقصه با ماخذ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون ریال  )1.751.000.000 
ریال(  معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون و یکصد هزار تومان )175.100.000 تومان( از نوع ضمانت نامه بانکی معتبر که میبایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید 
باشد و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ش�با IR480100004053013207550386  بانک  ملی مرکزی ساری با شناسه واریز 987108553115000000000000000000  به نام اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان مازندران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده ، یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون ریال ) 1.751.000.000  ریال (  می باشد ..
ت- محل تامین اعتبار : ازمحل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای شماره 1201009002

ث- کل اعتبار مناقصه: به مبلغ 35/020/000/000 ریال   
ج-مهلت دریافت اسناد : از روز شنبه  مورخ 21 /01 /1400   لغایت روز سه شنبه مورخ  1400/01/24

چ-محل دریافت اسناد :  با عنایت به ثبت مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت )www.setadiran.ir ( مراجعه نمائید.
ح- مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/02/07

خ-تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/02/08 
 د-گروه و رشته شغلی : کلیه فروشگاهها و شرکت های صالحیت دار دارای جواز کسب از اتحادیه صنف رایانه و یا عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.

ذ-محل تحویل پاکت های مناقصه : دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد وامالک استان مازندران طبقه اول . 
 ر:برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالک  : نشانی کارفرما : ساری – بلوار آزادی -  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان  مازندران
تلفن :   01133362301   - 01133356842     

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد وامالک كشور

نوبت دوم

شناسه آگهی 11۲0۷۷6

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان مازندران

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي )شماره ۲/م ع/1400 (
شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 4۳ عدد شير پروانه اي ويفري گيربکسي و شير يکطرفه فلنجدارچدني از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از طريق 

مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرايط خريداري نمايد. 
مدت تحویل :  از تاريخ انعقاد ق��رارداد به مدت ۲ )دو( ماه تعيين مي گردد. 

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۵۱۸۶۰۰۰۰۰۱ انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت 

نام در سايت مذکور و دريافت گواهينامه امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : ۳۵۰,۰۱۱,۰۰۰ ريال به صورت واريز نقدي به حساب شرکت , ضمانتنامه بانکي به نام شرکت آب و فاضالب استان البرز 

و يا اوراق مشارکت مي باشد.
قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۹۷۰,۰۰۰ ريال واريزي به حساب شماره ۷-۲۲۶۲۹۹۰-۱۱۱-۱۷۱۷بانک توسعه تعاون شعبه رجايي شهر کرج.) به نام آب 

و فاضالب استان البرز(. 
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت ۱۹ روز  شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۱۱ بصورت 

فايل  PDFدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.  
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل PDF تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و اسناد ارزيابي کيفي, موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱4:۳۰ 

روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۱۱ به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت ۱۳:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۱۲ خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ ۱4۰۰/۰۱/۲۳ تا پايان وقت اداري روز 
پنجشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۱/۲۶ از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : ۰۲۶-۳۲۱۱۷۱۵۰  

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به آدرس)iets.mporg.ir(  مراجعه نماييد. ع/۹۰۲۰

شناسه آگهي :1120614

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان البرز»سهامي خاص«

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف
شرکت آب وفاضالب

 استان البرز



تعادل -  گروه تجارت |
س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي كارت هاي بازرگاني 
از سال گذشته توسط وزارت صمت با همكاري اتاق 
ايران مورد بهره برداري قرار گرفت، كه حاال با قطعي 
يكي از استعالمات سيستمي اين سامانه از طرف مركز 
آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه، فرآيند صدور و 
تمديد كارت بازرگاني متوقف شده است. به همين 
دليل، وزير صمت به تازگي در نامه اي به رييس قوه 
قضاييه اعالم كرد كه به دليل اقدام غيرمس��ووالنه 
برخي مديران قوه قضاييه، در فرآيند تجارت خارجي 
كشور اختالل به وجود آمده است. وزير صمت قبل از 
عيد هم در نامه اي به رييس قوه قضاييه، اين موضوع 
را يادآور شده بود. مركز آمار و فناوري اطالعات قوه 
قضاييه اما در پي گاليه وزير صمت، داليلي جهت عدم 
همكاري با وزارت صمت مطرح و اعالم كرد كه هيچ 
نيازي به برقراري دسترسي مورد نياز وزارت صمت 
براي اعتبارسنجي كارت هاي بازرگاني وجود ندارد. 
اما داليلي كه اين مركز ب��راي عدم همكاري عنوان 
كرده، ظاهرا مبن��اي قانوني و منطقي دقيقي ندارد. 
اين در شرايطي است كه طي اين سال ها سازمان ها 
و دستگاه هاي گوناگون با همكاري با اين سامانه، به 
مرور اطالعات خود را در اختي��ار وزارت صمت قرار 
دادند تا توسط اين اطالعات، احراز صالحيت تاجران 
براي دريافت كارت بازرگاني بدون كمترين فس��اد 
و رانت صورت پذيرد. در همين راس��تا، س��خنگوي 
ستاد مبارزه با قاچاق هم با بيان اينكه قطع سرويس 
صدور كارت بازرگاني عمدي نبوده اما آگاهانه انجام 
شده، در اظهاراتي گفته است: »انتظار داريم در گام 
اول س��رويس قبلي برقرار ش��ود؛ چراكه با توجه به 
حساسيتي كه اين وب س��رويس دارد و عدم اجراي 
آن ضربه ناگ��واري را به حوزه تجارت خارجي از نظر 
صدور كارت بازرگاني، واردات و تأمين مواد اوليه به 
ويژه با توجه به نزديك��ي به ايام ماه رمضان، مي زند؛ 
به همين دليل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه 
پيگير موضوع هس��تند ومكاتباتي نيز با معاون وزير 

كشور در اين زمينه انجام شده است.«

  داليل توقف 
صدور كارت بازرگاني چيست؟ 

از حدود دو سال گذشته به دليل تنگناي ارزي قوانين 
جديدي در عرصه تجارت خارجي كش��ور وضع شد. 
يكي از آنه��ا اجب��ار صادركنندگان ب��ه بازگرداندن 
ارز هاي صادراتي و محدوديت هايي در اين زمينه بود. 
اما همراستا با اين سياست ارزي، تغييراتي در مسير 
صدور وتمديد كارت هاي بازرگاني رخ داد. به طوري كه 
از اويل زمستان سال ۹۹ سازمان توسعه تجارت متولي 
صدور و تمديد كارت بازرگاني در كشور شد. چند روز 
بعد از اين تصميم عليرضا رزم حسيني وزير صمت در 
نشس��تي با فعاالن بخش خصوصي در هفتم دي ماه 
۱۳۹۹ با تاكيد بر اينكه در حوزه كسب و كار به دنبال 
تس��هيل امور براي انجام بهتر فرآيند ها هستيم، در 
اظهاراتي عنوان كرد كه صدور كارت هاي بازرگاني را 
تسهيل مي كنيم و سخت گيري هايي كه در فرآيند هاي 
ص��دور كارت بازرگاني از جمله ثبت اقامتگاه اداري و 
تجاري وج��ود دارد بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد. 
مدتي بعد از اظهارات وزير صمت، حميد زادبوم رييس 
سازمان توسعه و تجارت در آماري اعالم كرد كه كارت 
بازرگاني حدود ۲ ه��زار صادركننده غير توليدي كه 
كمتر از ۳۰ درصد، ايفاي تعهد ارزي براي بعد از سال 
۹۸ داشتند تعليق شد كه از اين ميزان حدود ۷۰۰ نفر 
ايفاي تعهد كردند و در نتيجه آن، كارت بازرگاني آنها 
از تعليق خارج شد. به گفته او، با اصالحات انجام شده با 
همكاري اتاق ايران، مشكالت موجود به حداقل رسيده 
و انتظار مي رود با تمهيدات در نظر گرفته شده فرآيند 
صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني با دقت بيش��تري 
انجام ش��ود. اما در اين ميان آنچه ج��اي بحث دارد، 
موضوع كارت هاي بازرگاني اجاره اي يا يك بارمصرف 
است كه سبب تخلفات گسترده اي در حوزه تجارت 
خارجي كشور طي سال هاي گذش��ته بوده است. بر 
اساس اظهارات مسووالن گمرك ايران، سازمان امور 
مالياتي و همچنين ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اين 
مساله عامل ايجاد معضالتي همچون انباشت بدهي 
گمركي به ميزان ۱۲۰۰ ميليارد تومان، فرار مالياتي 
۲۸ هزار ميليارد توماني و قاچاق ميلياردها دالر كاال 
طي چندسال اخير بوده اس��ت. از اين رو، عبدالناصر 
همتي رييس بانك مركزي، سال گذشته در نشست 
دولت با بخش خصوصي از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه 
قضاييه در خصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات 

به كشور خبر داده بود و نكته مهم خبر آن بود كه ۷۰ 
نفر از افراد بازداش��تي، كارتن خواب و از اقشار ضعيف 
و روس��تايي بودند و گويا صادرات كاال با سوءاستفاده 
از م��دارك هويتي اين افراد و از طريق كارت بازرگاني 
يك بار مصرف، انجام ش��ده بود اين در حالي است كه 
قانونگذار در سال ۹۲ با تصويب قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، تصمي��م گرفت تا وزارت صمت را مكلف به 
مديريت و نظارت دقيق بر كارت هاي بازرگاني كند و 
اين وزارتخانه نيز در جهت كنترل سيستمي و هوشمند 
صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني، ايجاد درگاهي به 
نام سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري 
كارت هاي بازرگاني را در دس��توركار خ��ود قرار داد. 
بنابراين براساس »تبصره ماده ۴ آيين نامه اجرايي مواد 
۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز« با اشاره به لزوم 
راه اندازي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي 
اعتباري كارت هاي بازرگاني، به صراحت تأكيد داشته 
است تا دستگاه هاي ذي ربط بايد اطالعات الزم جهت 
اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي را به صورت 
سيستمي و برخط براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي 

و رتبه بندي اعتباري ارسال كنند. 
 اما در هفته هاي پاياني سال گذشته خبري مبني بر 
»قطع بودن وب سرويس »سوابق كيفري دارندگان 
و متقاضي��ان كارت بازرگاني« در س��امانه يكپارچه 
اعتبارس��نجي كارت هاي بازرگاني منتش��ر شد كه 
موج��ب توقف فرآين��د صدور و تمدي��د كارت هاي 
بازرگاني شده است. ۲۷ اسفندماه سال گذشته وزير 
صمت طي نامه اي خطاب به آيت اهلل رييسي، رييس 
قوه قضاييه اعالم كرد كه نه تنها دسترسي جديدي 
براي اين سامانه از سمت قوه قضاييه ايجاد نشده، بلكه 
يكي از دسترس��ي هاي قبلي اين سامانه نيز از طرف 
مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه قطع شده 
اس��ت.  بالفاصله بعد از گاليه رسانه اي وزير صمت، 
مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه جوابيه اي 
منتشر كرد كه طي آن با اشاره به برخي مواد قانوني، 
داليلي جهت ع��دم همكاري با وزارت صمت مطرح 
شد. مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه اعالم 
كرد كه هيچ نيازي به برقراري دسترس��ي مورد نياز 
وزارت صمت براي اعتبارسنجي كارت هاي بازرگاني 
وجود ندارد و در انتهاي نامه از رسانه اي كردن موضوع 
گاليه و گوشزد كرده بود كه اين مسائل بايد از طريق 

نامه نگاري اداري حل شود!
موضوعي كه به استناد گزارش »خبرگزاري مهر« در 
جوابيه مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه مورد 
غفلت قرار گرفته اين است كه اعتبارسنجي اشاره شده 
در بند )پ( ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، اساسًا 
موضوعي متفاوت با اعتبارسنجي كارت هاي بازرگاني از 
جهت احراز شرايط صدور و تمديد است و نبايد به دليل 
اش��تراك لفظي واژه »اعتبارسنجي« اين دو موضوع 
خلط شود. به عبارت ديگر همانطور كه طبق آيين نامه 
اجرايي بند )پ( ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم، تكاليفي 
متعددي بر عهده قوه قضاييه گذاش��ته ش��ده است، 
آيين نامه اجرايي مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق نيز 
تكليف ارايه سيستمي و برخط اطالعات مورد نياز جهت 

اعتبارسنجي صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني را بر 
 عهده قوه قضاييه قرار داده است. مويد اين مطلب ماده ۶ 
آيين نامه اجرايي سامانه سجل محكوميت هاي مالي 
است كه بر اساس آن اعتبارسنجي موضوع آيين نامه 
موجب محروميت از حقوق نيست، در حالي كه عدم 
احراز ش��رايط كارت بازرگاني موج��ب محروميت از 

دريافت كارت بازرگاني مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه طي اين سال ها سازمان ها 
و دس��تگاه هاي گوناگون با همكاري با اين سامانه، 
به م��رور اطالعات خ��ود را در اختيار وزارت صمت 
قرار دادند تا توس��ط اين اطالعات، احراز صالحيت 
تاجران براي دريافت كارت بازرگاني بدون كمترين 
فس��اد و رانت صورت پذيرد. در همين زمينه، طبق 
»بند ۲ ماده ۱۰ آيين نام��ه اجرايي قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات«، احراز عدم ورشكس��تگي به 
تقصير يا تقلب و نداش��تن محكوميت موثر كيفري 
جزو شرايط دارندگان كارت بازرگاني است و به نظر 
مي رسد، مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه 
هم بر همين اس��اس موظف است اطالعات قضايي 
مربوط به بازرگانان را در اختيار س��امانه يكپارچه 
اعتبارس��نجي و رتبه بن��دي اعتب��اري كارت هاي 
بازرگاني قرار دهد. برهمين اس��اس، عملكرد مركز 
فناوري اطالعات قوه قضاييه در اين زمينه در حالي 
كه رييس دس��تگاه قضا بارها بر لزوم س��اماندهي 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف و كاهش قاچاق 

تأكيد داشته است، قابل قبول نيست.

    توقف عمدي نبود اما آگاهانه بود!
در همين راستا، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق با بيان 
اينكه قطع سرويس صدور كارت بازرگاني عمدي نبود 
اما آگاهانه بود، در اظهاراتي گفته است: انتظار داريم 
در گام اول سرويس قبلي برقرار و در صورت ضرورت 
با برگزاري جلسه مشكل حل شود. حميدرضا دهقاني 
نيا در گفت وگويي كه با »خبرگزاري مهر« داشته در 
مورد توقف فرآيند صدور و تمدي��د كارت بازرگاني، 
بيان كرد كه طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، سامانه يكپارچه رتبه بندي و اعتبارسنجي 
بايد توسط وزارت صمت عملياتي مي شد كه شد؛ يكي 
از اهداف خيلي مهم اين س��امانه، شفاف سازي رويه 
صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني است. به واسطه 
اينكه پيش تر اين كار از طريق استعالم هاي دستي و 
محاسبات انجام مي شد شاهد يك وضعيت آشفته اي 
بوديم بناي اين س��امانه روي استعالم الكترونيكي از 
دستگاه ها گذشت. بنابه توضيحات او، يكي از موارد اين 
استعالم الكترونيكي مربوط به استعالم ورشكستگي 
به تقصي��ر يا تقلب و ب��ه صورت خالص��ه بحث اين 
است كه آيا س��ابقه محكوميت كيفري براي شخص 
درخواست كننده در سوابق قوه قضاييه وجود دارد يا 
خير. بدين منظور س��ال گذشته با رايزني بين وزارت 
صمت و مركز فناوري قوه قضاييه اين اس��تعالم مهيا 
ش��د و در اختيار وزارت صمت قرار گرفت. دهقاني نيا 
در ادامه عنوان كرد: با توجه به تغييرات اساسي كه در 
حوزه الكترونيكي كردن قوه قضاييه در پيش گرفته شد 

از برج ۱۱ و ۱۲ سال ۹۹ به بعد بحث سه جلد قضايي 
و سامانه هاي مرتبط و جديد مطرح شد بر اساس اين 
راهبرد، اين سرويسي كه پيش تر به وزارت صمت داده 
بود قطع كردند به همين دليل از همان اس��فند سال 
۹۹ وزير صمت شروع به مكاتبه با رييس قوه قضاييه 
كرد و به پيرو وزير نيز مديران كل صمت از جمله مركز 
توسعه تجارت الكترونيك، مديركل دفتر بازرگاني و 
… ش��روع به مكاتبه كردند. دهقاني نيا با بيان اينكه 
اين موضوع سريعا پيگيري شده، بيان كرد: با توجه به 
حساسيتي كه اين وب سرويس دارد و عدم اجراي آن 
ضربه ناگواري را به حوزه تجارت خارجي از نظر صدور 
كارت بازرگان��ي، واردات و تأمين مواد اوليه به ويژه با 
توجه به نزديكي به ايام ماه رمضان، مي زند؛ به همين 
دليل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پيگير موضوع 
هستند ومكاتباتي با معاون وزير كشور در اين زمينه 
انجام شده است.  دهقاني نيا در مورد اينكه آيا از سوي 
وزارت صمت يا ق��وه قضاييه كم كاري صورت گرفته 
است يا خير، تصريح كرد: نمي توان گفت قوه قضاييه يا 
وزارت صمت كم كاري كرده اند؛ به هر حال قوه قضاييه 
با راهبرد جديدي كه در دس��تور كار خود قرار داده به 
دنبال اجراي سامانه هاي الكترونيكي است. او در پاسخ 
به اينكه آيا عمدي در كار بوده است يا خير، نيز گفته 
است: اين اتفاقات عمداً رخ نداده؛ اما . آگاهانه اين اتفاق 
افتاده است. دهقاني نيا اين را هم گفته كه انتظار ما اين 
است كه تا نهايي شدن موضوع، سرويس مجدداً با همان 
شاخص هاي قبل از توقف احيا شود، تا اين مشكل هم 
حل شود. با توجه به ورود آقاي عمراني اميدواريم كه 
هر چه سريع تر اين موضوع حل و فصل شود. به گفته 
او، قوه قضاييه در دوره جديد خود راهبرد الكترونيكي 
كردن رويه ها و فرآيندها بابت شفافيت و تسريع امور در 
قوه را در دستور كار خود قرار داده است. شايد با توجه 
به راه اندازي س��امانه س��ه جلد قضايي و احصا و ابالغ 
آيين نامه جديد اين اتفاقات افتاده باشد كه اميدواريم 
اگر حتي اين دليل موجب بروز اين موضوع باشد هر چه 
سريع تر سرويس قبلي ارايه و برقرار شود تا در صورت 

ضرورت با برگزاري جلسه، مشكل كامل حل شود.

    آمار صدور كارت بازرگاني در ۹۹ 
در همي��ن ح��ال، بررس��ي آمارهاي ص��دور كارت 
بازرگاني در دي ماه سال ۹۹ نشان مي دهد، تا پايان 
اين ماه در مجموع ۴۶۹ كارت بازرگاني صادر ش��ده 
اس��ت كه در مقايسه با ماه قبل خود يعني بهمن ماه 
۹۹ كه ۴۸۸ كارت بازرگاني صادر ش��ده بود، رش��د 
۴.۱ درصدي را تجربه كرده است. اما بنابر آمارهاي 
منتشر شده تعداد كارت هاي بازرگاني صادر شده در 
۱۱ ماهه سال ۹۸ برابر با ۶۹۷۷ كارت بازرگاني بوده 
كه اين تعداد در ۱۱ ماهه ۹۹ به ۴۴۸۷ كاهش يافته 
است كه نشان از افت نزديك به ۳۶ درصدي در صدور 
كارت هاي بازرگاني دارد. البته رييس كميس��يون 
توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران، اخير در اظهاراتي 
كارت هاي بازرگاني را همچنان خارج از ريل تجارت 
عنوان كرده، اما گفته است كه شرايط تمديد و صدور 

كارت بازرگاني كمي بهبود يافت.

بازار اخبار
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عرضه مرغ بيش از نياز بازار شد
ايلنا |مشاور عالي هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ 
گوشتي كشور با بيان اينكه در حال حاضر ميزان عرضه 
مرغ به بيش از نياز بازار رسيده است، پيش بيني كرد: 
قيمت مرغ در ماه رمضان كاهش مي يابد. محمدعلي 
كمالي سروس��تاني درباره آخرين وضعي��ت بازار مرغ 
اظهار كرد: در حال حاضر ميزان عرضه مرغ به بيش از 
نياز بازار رسيده است و نرخ ها به قيمت مصوب نزديك 
شده است. وي يادآور شد: ميزان نياز روزانه بازار به مرغ 
يك هزار و ۱۰۰ تن اس��ت كه از ابتداي هفته گذشته 
عرضه آن افزايش يافته و اكنون به بيش از نياز رسيده 
است. كمالي سروستاني ميزان عرضه حال حاضر روزانه 
مرغ را يك هزار و ۴۰۰ تا يك هزار و ۶۰۰ تن اعالم  كرد. 
كمالي سروستاني تصريح كرد: تامين به موقع نهاده هاي 
دامي نيز در دستور كار اس��ت و در اين راستا به تازگي 
سامانه بازرگاه نهاده ها را براي ثبت سفارش در اختيار 
توليدكنندگان قرار داده است. به گفته وي؛ در حال حاضر 
استان هاي عمده توليدكننده مرغ مانند گيالن, مازندران 
و گلستان بر اساس وظيفه اي كه بر عهده آنها گذاشته 
شده در حال تامين بازار مرغ پايتخت هستند. كمالي  
سروستاني پيش بيني كرد: با ادامه اين روند قيمت مرغ 

در ماه رمضان به زير نرخ مصوب كاهش يابد.

انجام 160هزار گشت 
مشترك بازرسي در ۹۹

ش�اتا |رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان بيان كرد: در سال گذشته)۱۳۹۹( ۱۵۹ 
هزار و ۴۹۴ گشت مشترك بازرسي برگزار شد كه منجر 
به تش��كيل ۶۹ هزار و ۳۳۱ پرونده تخلف شده است. 
عباس تابش با بيان اين مطلب، افزود: تعداد گشت هاي 
مشترك برگزار شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل 
آن افزايش ۴۰ درصدي و تعداد پرونده هاي متشكله 
نيز افزايش ۲۲ درصدي داش��ته است. وي گفت: در 
سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱۴ هزار و ۱۳۴ گشت مشترك 
بازرسي برگزار شد كه منجر به تشكيل ۵۶ هزار و ۶۲۷ 
پرونده تخلف شده است. وي اضافه كرد: سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها در زمان مورد اشاره، 
۳۳ درصد از گشت هاي مشترك خود را با اتاق اصناف و 
اتحاديه ها و ۱۹ درصد را با ادارات كل تعزيرات حكومتي 
انجام داده اند. تابش ادام��ه داد: همچنين ۱۵ درصد 
گشت هاي مشترك با دانش��گاه هاي علوم پزشكي، 
۲  درصد با ادارات كل اس��تاندارد، يك درصد با ادارات 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ۳۰ 
درصد با س���اي�ر دستگاه ها بوده اس��ت. وي گفت: از 
مجموع پرونده هاي تخلف متشكله، ۲۷ درصد مربوط 
به گشت با ادارات كل تعزيرات حكومتي، ۳۰ درصد 
مربوط به گشت مش��ترك با اتاق اصناف و ۴۳ درصد 

مربوط به ساير دستگاه هاي ذي ربط مي باشد. 

 اطالعيه تشديد برخورد 
با واحدهاي صنفي متخلف 

اتاق اصناف ايران در اطالعيه اي در خصوص تش��ديد 
ضرورت برخوردهاي قانوني با واحدهاي صنفي متخلف 
در اجراي پروتكل هاي بهداش��تي ابالغ كرد. به اطالع 
عم��وم جامعه صنفي و اتاق ه��ا و اتحاديه هاي اصناف 
مي رساند؛ »همان گونه كه به كرات از سوي اتاق اصناف 
ايران، رعايت دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي بهداشتي 
مختص اصناف و واحدهاي صنف��ي در دوران پاندمي 
ويروس كوويد-۱۹ در كشور اطالع رساني و مورد تاكيد 
واقع شده و با مشاركت باال، تمكين و مسووليت پذيري 
در خور توجهي در همراهي با حاكميت در اين زمينه 
روبه رو بوده ايم، با توجه به شروع موج چهارم همه گيري 
بيماري كرونا در كشور و مواجهه با گونه هاي جهش يافته 
اين ويروس الزم است خانواده بزرگ اصناف از تصميمات 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا تمكين كرده تا مشمول 
۱۵ روز پلم��ب در ش��هرهاي قرمز و نارنجي نش��وند. 
همچنين ضروري است تشكل هاي صنفي در تشديد 
نظارت، بازرسي و برخوردهاي قانوني از صبح شنبه مورد 
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ با متخلفان اهتمام ورزند. با عنايت 
به موارد فوق مقتضي است با همت جدي تر مشاركت و 
همراهي هميشگي صنوف با ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا و قرارگاه عملياتي مربوطه مورد توجه واقع گردد 
كه در غير اين صورت با تبعات و خسارت هاي وسيع تر 
مالي، اقتصادي و جاني در كش��ور براي آحاد جامعه از 
جمله صنوف مواجه خواهيم شد. حفظ سالمت عموم 
مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو تدقيق در اجراي 
بهينه دستورالعمل ها، اعمال قانون و برخوردهاي قانوني 

با متخلفان خواهد بود.«

چقدر غذاي دام وطيور وارد و 
دپو شده؟

در بين اقالم كاالهاي اساسي وارد شده با ارز ٤٢٠٠ 
تومان، س��ه مورد مربوط به غذاي دام و طيور است، 
شامل ذرت، جو و سويا كه  آمار گمرك نشان مي دهد 
اين سه قلم به عنوان نهاده هاي توليد مرغ و گوشت در 
سال گذشته وارداتي بيش از ۱۳ ميليون تن به ارزش 
بالغ بر ۳.۵ ميليارد دالر داش��ته است كه ۵۸ درصد 
وزن و ۳۱ درصد ارزش كل واردات ۲۵ گروه كاالهاي 
اساسي را در بر مي گيرد.  بنابر اين گزارش بالغ بر ۹.۷ 
ميليون تن ذرت، بيش از ۱.۸ ميليون كنجاله سويا 
و بالغ بر ۱.۸ ميليون تن جو واردات انجام شده است. 
اما اين سه قلم در بين كاالهاي موجود در گمرك نيز 
همواره حج��م بااليي را به خود اختصاص مي دهد؛ 
به طوري كه بر اساس آخرين آمار تا اواسط فروردين 
ماه امس��ال از موجودي ۴.۱ ميليون تني كاالهاي 
اساس��ي بيش از سه ميليون تن به ذرت، جو و سويا 
اختصاص داشته كه از آن ۱.۸ ميليون تن ذرت، ۵۳۸ 
هزار تن جو و ۶۰۳ هزار تن سوياست. اين در حالي 
است  كه از اواخر سال گذشته و ابتداي امسال بازار 
گوشت و مرغ با نوسان زيادي همراه بوده و صف هاي 
خريد مرغ تشكيل ش��ده است. در حالي كه تامين 

غذاي آنها از محل واردات صورت گرفته بود. 

سرنوشت تعيين نرخ 
خريد تضميني گندم چه شد؟ 

ايلنا |نايب رييس بنياد ملي گندمكاران ايران با اشاره 
به توقف تشكيل جلسه ش��وراي تعيين قيمت خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي از ارسال نامه به دفتر 
بازرسي مقام معظم رهبري و رييس مجلس براي تشكيل 
اين شورا و تعيين تكليف قيمت گندم خبر داد. علي قلي 
ايماني با اشاره به توقف تشكيل جلسه شوراي تعيين 
قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي اظهار كرد: 
دولت از تشكيل جلسه شورا تمكين نمي كرد به همين 
دليل بنياد ملي گندمكاران وارد عمل شد و با ارسال نامه 
اين تخلف مغاير با قانون را به اطالع مراجع ذي صالح 
حاكميت رس��اند. وي ادامه داد: بنياد ملي گندمكاران 
نامه هاي جداگانه به دفتر بازرسي مقام معظم رهبري، 
رييس مجلس و همچنين كميسيون كشاورزي مجلس 
ارسال كرد و نسبت به نتايج منفي تمكين نكردن دولت از 
قانون و عدم تشكيل شوراي قيمت گذاري تذكر داد. به 
گفته ايماني؛ در نهايت ۶ نفر از اعضاي شورا به اجبار اعالم 
كردند اگر دولت اجازه تش��كيل جلسه ندهد و اعضاي 
دولتي شورا از حضور در جلسه خودداري كنند، خودشان 
به طور مستقل قيمت هاي مصوب محصوالت از جمله 
گندم را تعيين و اعالم خواهند كرد. وي يادآور شد: طبق 
قانون شورا مي تواند با حضور ۶ نفر از اعضا تشكيل جلسه 
داده و به تعيين قيمت محصوالت كشاورزي بپردازد و 
آنها را مصوب كند. ايماني افزود: اين اقدامات منتج به 
قول كتبي وزير براي تشكيل جلسه در روز دوشنبه ۲۳ 
فروردين شد تا قيمت محصوالت كشاورزي كه مهم ترين 
آن گندم است، تعيين و اعالم شود. وي با تاكيد بر اينكه در 
حال حاضر برداشت گندم در برخي از استان هاي جنوبي 
آغاز شده است، اظهار كرد: كشاورزان در حال برداشت 
محصول هستند، اما همچنان از قيمت آن در سال جاري 
بي اطالع هستند، اين امر نگراني آنها را به دنبال داشته 
است. ايماني قيمت مورد تاييد و قبول كشاورزان را بيش 
از ۵ ه��زار تومان براي هر كيلوگ��رم گندم عنوان كرد. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم كاه 
گندم ۲ هزا رو ۵۰۰ تومان هر كيلوگرم سبوس گندم 
۵ هزار تومان اس��ت. پس با اين شرايط، قيمت ۵ هزار 
تومان براي گندم خواسته منطقي است كه انحراف آن 
از مسير فروش دولتي از تامين ذخاير استراتژيك كشور 

جلوگيري مي كند. 

كاهش ١۵ تا ٢٠ درصدي 
قيمت تخم مرغ 

نايب رييس ات��اق اصناف اهواز از كاه��ش ١۵ تا ٢٠ 
درصدي قيمت تخم م��رغ در بازار خبر داد. غالمعلي 
گلزار در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت مرغ و تخم 
مرغ در بازار، اظهار كرد: به رغم افزايش قيمت برخي 
كاالها، قيمت تخم مرغ ١۵ تا ٢٠ درصد كاهش يافته 
است و هر كارتن تخم مرغ، بين ١۶۵ تا ١٧٠ هزار تومان 
قيمت دارد. وي افزود: در خصوص مرغ نيز مقرر شده 
است كه روزانه ٣۵٠ تن مرغ در بازار اهواز توزيع شود تا 
ديگر براي مرغ، كمبودي احساس نشود. نايب رييس 
اتاق اصناف اهواز درب��اره مرغ هاي منجمد وارداتي و 
نحوه توزيع آن در ماه رمضان نيز تصريح كرد: حدود 
۵٠ هزار تن مرغ منجمد به كشور وارد شده است كه بر 
اساس ضوابط، براي هر استان سهميه اي در نظر گرفته 
مي شود تا اگر احيانا كمبودي در خصوص مرغ به وجود 

بيايد، مرغ منجمد در بازار جايگزين شود.

احياي 1240 بنگاه توليدي با 
مشاركت  بنياد بركت  در سال جديد

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام احيا و حمايت 
از يك ه��زار و ۲۴۰ بن��گاه تولي��دي را براي س��ال 
۱۴۰۰ هدف گذاري كرده اس��ت. مديرعامل بنياد 
بركت با اعالم اين خبر افزود: بنياد در س��ال جديد 
سرمايه گذاري در يك هزار و ۲۴۰ بنگاه توليدي در 
مناطق محروم كشور را در دستور كار قرار داده كه 
احياي واحد هاي تعطيل و نيمه تعطيل در اولويت 
است. اميرحس��ين مدني كه در مراسم افتتاح فاز 
توسعه ش��ركت عطار الكتريك در استان خراسان 
رضوي س��خن مي گفت، ادام��ه داد: بنياد بركت تا 
پاي��ان س��ال ۹۹ در ۷۴۲ واحد تولي��دي كوچك، 
متوسط و بزرگ سرمايه گذاري كرده است كه اين 
تعداد با توجه به نام گذاري سال ۱۴۰۰ به نام »توليد، 
پش��تيباني ها و مانع زدايي ها« از سوي رهبر معظم 
انقالب به حدود ۲ هزار واحد توليدي خواهد رسيد.

مديرعامل بنياد بركت سرمايه گذاري اين بنياد در 
س��ال جاري را در بخش احيا و توانمندس��ازي اين 
واحد هاي تولي��دي، ۶ هزار ميليارد ري��ال اعالم و 
تاكيد كرد: با اين ميزان سرمايه گذاري بيش از ۲۰ 
هزار ميليارد ريال سرمايه هاي راكد مردمي احيا و 
به اين ترتيب بيش از ۱۰ هزار نفر به شكل مستقيم 
و ۴۰ هزار نفر به صورت غيرمستقيم مشغول به كار 
خواهند شد. وي خاطرنش��ان كرد: سال گذشته با 
س��رمايه گذاري ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالي بنياد 
بركت، ۱۳۰ واحد توليدي به ارزش حدود ۱۰ هزار 
ميليارد ريال به چرخه توليد كش��ور وارد و ۷ هزار و 
۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه مردمي و كارآفرينان احيا 
و بيش از ۱۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد 
شد. مدني اظهار داش��ت: بنياد بركت تا پايان سال 
گذشته در مجموع اقدام به مشاركت، سرمايه گذاري، 
ارايه تسهيالت و پش��تيباني از ۷۴۲ بنگاه متوسط 
صنعتي در سراس��ر كش��ور كرده ك��ه باعث ايجاد 
فرصت هاي كس��ب و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي 
اشتغال شده است. ۶۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال براي 
توانمندسازي اين ۷۴۲ بنگاه سرمايه گذاري شده و 
بنياد پس از تثبيت و به سوددهي رسيدن، از ۲۸۲ 
بنگاه خارج شده و سهام خود را به كارآفرينان و بخش 

خصوصي واگذار كرده است.

داليل توقف فرآيند صدور كارت بازرگاني چيست؟ 

تجارت خارجي  و چالش  اعتبارسنجي

حفظ منافع ملي و برجام
امريكا گام اول را برخواهد داشت ، آغازگر روند احياي 
برجام خواهد بود و ايران بعد از اعالم رس��مي احياي 
برجام و پايان تحريم هاي اقتص��ادي گام هاي عملي 
بعدي را بر خواهد داشت. خبري كه امروز در خصوص 
راه اندازي سانتريفيوژهاي IR۹ رسانه اي شد، ناظر به 
تالش هايي اس��ت كه ايران براي بهبود شاخص هاي 
امنيتي خود پيگيري خواهد ك��رد. ضمن اينكه اين 
پيش��روي ها به ايران كمك مي كند تا دستاوردهاي 
مذاكراتي افزون تري در مواجه��ه با طرف هاي غربي 
برداش��ت كند. نكته اي مهم در خصوص راهبردهاي 
ايران در خصوص برجام ضرورت شنيدن يك صداي 
واحد از درون كشور است. متاسفانه اين صداي واحد 
در كشور ش��نيده نمي ش��ود، برخي افراد و جريانات 
رس��ما اعالم مي كنند، از آنجا كه ممكن است برجام 

در انتخابات رياس��ت جمهوري آينده منشأ تحوالتي 
ش��ود از آن حمايت نمي كنند. اين در حالي است كه 
احياي برجام و پايان يافتن تحريم هاي اقتصادي به طور 
مستقيم در خصوص منافع ملي كشور در بخش هاي 
امنيت، رفاه و آزادي اثر گذار خواهد بود. اينكه منافع ملي 
كشور دستخوش برخي تحوالت تبليغاتي و انتخاباتي 
قرار بگيرد، اتفاق ناخوشايندي است كه ممكن است 
مشكالت عديده اي براي كشور ايجاد كند. نگاه فعاالن 
سياسي و اقتصادي در كش��ور نسبت به مقوالتي كه 
به طور مستقيم به منافع ملي كشور وابستگي دارد، بايد 
نگاهي پايدار و بلندمدت باشد، نه اينكه به خاطر برخي 
منافع كوتاه مدت جناحي، منافع ملي كشور را فدا كنند. 
ايران به همان اندازه كه به امنيت براي حفاظت از خود 
و مردمش نياز دارد؛ به همان ميزان نيز نيازمند رفاه و 

آزادي اس��ت. ايران براي تحقق رفاه نيازمند تصويب 
fatf، توسعه مناس��بات ارتباطي با جهان پيراموني و 
توسعه روابط با قدرت هاي اصلي اقتصادي است. ضمن 
اينكه بايد توجه داشت كه نبايد آزادي هاي اجتماعي و 
فردي مردم كه نمونه بارز آن در انتخابات و گزينش هاي 
عمومي ب��روز مي كند را كنار گذاش��ت. مائو در چين 
همواره به اين نكته اشاره مي كرد كه ما بين كره و توپ 
)يعني رفاه و امنيت(، توپ )امنيت( را انتخاب كرده ايم، 
اما دن ژائوپنگ معتقد بود كه گربه همواره بايد موش 
بگيرد. يعني نگاهي كه ژائو پنگ دنبال مي كرد، مبتني 
بر رفاه و بهبود شاخص هاي اقتصادي بود. ضمن اينكه 
بايد توجه داش��ت كه هرچند ايجاد پايه هاي امنيتي 
يك كشور طي چند س��ال يا نهايتا يك دهه با محكم 
كردن پايه هاي امنيتي توليد و خريد سالح و... ايجاد 

مي ش��ود، اما رفاه و آزادي مقوالتي هستند كه به اين 
راحتي و از دل برنامه ريزي ه��اي كوتاه يا ميان مدت 
محقق نخواهند شد. ايجاد رفاه و آزادي نيازمند سال ها 
برنامه ريزي و به كارگيري مجموعه ظرفيت هاي انساني، 
طبيعي، بين المللي، فكري و...در يك مسير مشخص 
است. مجموعه اين گزاره ها نشان مي دهد كه ايران در 
پيگيري منافع ملي خود در برجام بايد رويكردي چند 
وجهي را مورد توجه قرار دهد. البته طبيعي است برخي 
افراد و جريانات داخلي به دليل منافعي كه تحريم هاي 
اقتصادي و محدوديت هاي اقتصادي براي آنها ايجاد 
كرده، مايل به برداشته شدن تحريم ها و احياي برجام 
نباشند، اما مجموعه گروه هاي سياسي و جناحي كشور 
بايد ب��ا مد نظر قرار دادن منافع ملي )ش��امل امنيت، 

آزادي و رفاه( در خصوص برجام اظهارنظر كنند.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

احداث پارك آبخيز در تهران در دستور كار است
مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري از احداث پارك آبخيز در برخي حوضه هاي آبخيز 
مشرف به تهران ازجمله كن خبر داد. ابوالقاسم حسين پور اظهار كرد: حوضه آبخيز كن و حوضه آبخيز واريش و ورديج ازجمله مناطقي 
است كه براي احداث پارك آبخيز در محدوده تهران درنظر گرفته شده اند. حوضه آبخيز گالب دره را نيز براي احداث پارك آبخيز مورد 
بررسي قرار داده ايم. در اين حوضه هاي آبخيز عالوه بر ايجاد سازه هاي كنترل سيل، زيرساختي طبيعي براي تفرج مردم به وجود خواهد 
آمد. البته ايجاد پارك آبخيز مالحظاتي درخصوص حريم و محيط هاي پيراموني شهر دارد.  ما از دستگاه هاي مختلفي در استان تهران 

درخواست كرده ايم كه اين مساله را بررسي كنند تا بتوانيم براي ايجاد پارك آبخيز در تهران به جمع بندي برسيم.

هشدار

برخورد با واحدهاي صنفي متخلف تشديد مي شود
ات��اق اصناف اي��ران ط��ي اطالعيه اي از تش��ديد 
برخورد با واحدهاي متخل��ف خبر داد. اتاق اصناف 
اي��ران اطالعي��ه اي در خصوص تش��ديد ضرورت 
برخورده��اي قانوني با واحده��اي صنفي متخلف 
در اج��راي پروتكل ه��اي بهداش��تي اب��الغ كرده 
ك��ه در آن به هم��كاري صنوف در زمين��ه رعايت 
دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي بهداشتي مختص 
اصناف و واحدهاي صنفي در دوران پاندمي ويروس 
كوويد-۱۹ اشاره و از آنها خواسته شده كه با توجه به 
شروع موج چهارم همه گيري بيماري كرونا در كشور 
و مواجهه با گونه هاي جهش يافت��ه اين ويروس، از 
تصميمات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا تمكين 
كرده تا مش��مول ۱۵ روز پلمب در شهرهاي قرمز 
و نارنجي نش��وند. اتاق اصناف ايران از تش��كل هاي 
صنفي نيز خواسته كه در تشديد نظارت، بازرسي و 
برخوردهاي قانوني از صبح شنبه ۲۱ فرودين ۱۴۰۰ 

با متخلفان اهتمام ورزند. 
در ادامه اين اطالعيه نيز اتاق اصناف هشدار داده كه 
بايد با همت جدي تر مشاركت و همراهي صنوف با 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و قرارگاه عملياتي 
مربوطه مورد توجه واقع ش��ود، چراكه در غير اين 
ص��ورت با تبعات و خس��ارت هاي وس��يع تر مالي، 
اقتصادي و جاني در كشور براي آحاد جامعه از جمله 
صنوف مواجه خواهيم شد. حفظ سالمت عموم مردم 
و خانواده بزرگ اصناف در گرو تدقيق در اجراي بهينه 
دستورالعمل ها، اعمال قانون و برخوردهاي قانوني با 
متخلفان خواهد بود. در پي گسترش شيوع ويروس 

كرونا در كشور، فعاليت مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ از ۲۱ 
فروردين در ش��هرهاي قرمز ۱۰ روز و در تهران ۱۴ 
روز تعطيل شد. البته عالوه بر مشاغل غيرضروري، 
بازار بزرگ تهران نيز به مدت دو هفته تعطيل است.

بر اين اساس در شهرهايي با وضعيت قرمز كرونايي 
فقط مشاغل گروه ۱ شامل كارخانه ها و كارگاه هاي 
تولي��دي، مراكز صنعت��ي و معدني، كش��اورزي، 
 شيالت، كشتارگاه، انبار و سردخانه عمومي؛ مراكز 
زير ساختي و حياتي، مراكز تامين و توزيع آب، برق، 
گاز، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه 
و تهويه هوا، پااليشگاه ها و جايگاه هاي سوخت؛ حمل 
و نقل عمومي كاال و مسافر برون شهري شامل ريلي، 
هوايي، جاده اي و دريايي؛ كرايه خودرو بدون راننده، 
پاركينگ عمومي؛ مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي؛ 
فروشگاه هاي مواد غذايي، زنجيره اي، سوپرماركت ها، 
ميوه فروشي ها و سبزي فروش��ي ها، ميادين ميوه 
و تره بار؛ مراك��ز توليد، نگه��داري، توزيع و فروش 
محصوالت پروتئيني و خدمات وابسته؛ مراكز توليد و 
عرضه فرآورده هاي لبني و نانوايي )توليد فرآورده هاي 
نانوايي(؛ مراكز بهداشتي، درماني، اورژانس و تامين 
آمبوالنس دولتي و خصوصي و مش��اغل مش��ابه؛ 
داروخانه ها، مراكز و فروش��گاه هاي دامپزش��كي، 
پخش دارو، عطاري و داروهاي س��نتي و بذر؛ مراكز 
تهيه، توليد و طبخ مواد غذاي��ي و خوراكي آماده و 
صرفا بيرون بر )شامل تمام گروه هاي غذايي سرد، 
گرم، آشاميدني، بستني و آبميوه، خشكبار، شيريني 
و مش��اغل مش��ابه(؛ خدمات اپراتورهاي ارتباطي، 
خدمات الكترونيك و فعاليت هاي پستي؛ شركت هاي 

خدمات اينترنتي )اعم از تامين كنندگان اينترنت، 
فروش��گاه هاي اينترنتي و ش��ركت هاي خدماتي 
مبتني بر اينترنت(؛ رس��انه هاي مكتوب و بر خط و 
مشاغل مشابه؛ مراكز نگهداري خدماتي سالمندان، 
معلوالن، جانبازان، مراكز توان بخش��ي و مراقبتي 
و آسايش��گاه ها؛ تعميرگاه هاي انواع خودرو، لوازم 
خانگي، الكتريكي، الكترونيكي، كامپيوتر، تاسيساتي، 
كليه خدمات فني و كارواش؛ فروش��گاه هاي انواع 
قطعات، لوازم يدكي، الكتريكي، الكترونيكي، صيادي، 
كشاورزي و تاسيساتي و س��اير ملزومات مورد نياز 
توليد؛ فروشگاه هاي انواع مصالح ساختماني از قبيل 
گچ، سيمان، سراميك، لوله و اتصاالت(، محصوالت 
فوالدي )آهن و آلومينيوم( و پاس��اژهاي تخصصي 
نظير الستيك، قطعات يدكي، آهن آالت، كامپيوتر 
)به اس��تثناء پوش��اك، كيف، كف��ش و موبايل( و 
آهن آالت؛ كارگاه هاي صنعتي و ساختماني )مانند 
جوشكاري و تراشكاري و مشابه آن(؛ ليتوگراف، تايپ 
و تكثير و دفاتر فني مرتبط، دفاتر آگهي تبليغاتي، 
فروش��ندگان كاغذ و مقوا؛ خشكش��ويي ها؛ مراكز 
فروش عينك هاي طبي؛ فروش گل و گياه تزييني 
و طبيعي؛ فروشگاه هاي لوازم ايمني و آتش نشاني؛ 
س��ينما خودرو/ تئاتر خودرو؛ مراكز اقامتي )شامل 
هتل، متل، مهمان پذير، پانسيون و مشاغل مشابه(؛ 
فروش��گاه هاي مواد ش��يميايي با كاربرد صنعتي و 
كشاورزي؛ فعاليت تيم هاي ملي و ليگ هاي وابسته 
در رش��ته هاي مختلف؛ غذا و ملزوم��ات حيوانات 
خانگي، ملزومات و تجهيزات دامپزشكي؛ كه مشاغل 
ضروري محسوب مي شوند مجاز به فعاليت هستند.

در پي تعطيلي شهرهاي قرمز

تعطیليدوهفتهاياصنافدرپيشیوعموجچهارمكرونادرتهران

عكسروز

جامعه خبر

نرخ رشد جمعيت به 
پايين ترين رقم رسيد

متأس��فانه در حال حاضر كمترين نرخ رش��د 
جمعيت را در تاريخ كش��ور تجربه كرديم و اين 

زنگ خطر بزرگي براي ما محسوب مي شود.
صالح قاسمي پژوهشگر و كارشناس جمعيت در 
مورد كاهش شديد نرخ رشد جمعيت در سال ۹۹ 
گفت: نرخ رشد جمعيت يعني تغييرات ساالنه 
در ش��مار جمعيت يك كشور كه متأثر از ميزان 
تولدها، مرگ و ميرها و مهاجرت است. او افزود: 
در خصوص مهاجرت آمارهاي دقيقي نداريم اما 
در زمينه مواليد و مرگ و مير بايد گفت كه اين 
دو مولفه تأثير مستقيمي بر موضوع كاهش رشد 
جمعيت دارند. در سال ۹۹ به واسطه شيوع كرونا 
ميزان مرگ و مير افزايش يافت و از سوي ديگر 
شمار مواليد كاهش يافت. قاسمي تصريح كرد: 
اين امر تأثير زيادي بر روي نرخ رش��د جمعيت 
گذاشت به طوري كه اين نرخ در سال ۹۵، ۱.۲۴ 
درصد بود اما در س��ال ۹۹ به ۰.۶ درصد رسيده 
اس��ت. اين پژوهشگر جمعيت با تأكيد بر اينكه 
اين نرخ رش��د جمعيت در تاريخ ايران بي سابقه 
بوده است، عنوان كرد: متأسفانه در حال حاضر 
كمترين نرخ رش��د جمعيت را در كشور تجربه 
كرديم و اين زنگ خطر بزرگي براي ما محسوب 
مي شود. قاسمي گفت: پيش بيني مي كرديم در 
سال ۱۴۲۰ الي ۱۴۲۵ نرخ رشد جمعيت صفر 
شود اما تغييرات سريع نرخ رشد براثر شيوع كرونا، 
س��بك زندگي و مسائل فرهنگي اين موضوع را 
زودتر رق��م خواهد زد به طوري كه تا ۱۰ س��ال 
آينده ميزان رشد جمعيت كشور صفر و پس از 
آن جمعيت كشور كاهش مي يابد. او با اشاره به 
راهكارهاي مقابله با اين معضل اظهار داشت: با 
توجه به تجارب جهاني در اين موضوع، دو راهكار 
كالن پيش رو داريم. ابت��دا راهبرد قانوني براي 
حمايت و افزايش فرزندآوري و س��پس راهبرد 
فرهنگ��ي ب��راي ارزش گذاري فرزن��دآوري در 
جامعه.  اين پژوهشگر جمعيت خاطرنشان كرد: 
كشورهاي موفق دنيا در زمينه مقابله با كاهش 
جمعيت از جمله روسيه، س��نگاپور، دانمارك، 
تركيه و غيره ب��ا ارايه مش��وق هاي اقتصادي و 
فرهنگي با كاه��ش جمعيت خود به طور جدي 
مقابله كردند و ما نيز بايد از طريق بومي س��ازي 
اين دو راهكار در اين زمينه عمل كنيم. قاسمي با 
اشاره بر طرح جواني جمعيت و تأثير آن بر مقابله با 
كاهش جمعيت كشور ادامه داد: اين طرح درصدد 
اجراي همين دو راهبرد است و مشوق هاي خوبي 
در آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. طرح جواني 
جمعيت كه اواخر اسفندماه سال ۹۹ در مجلس 
به تصويب رسيد داراي ۷۲ ماده است كه در حال 
حاضر تنها قانون در دسترس ما در زمينه مولفه 

جمعيت است.

بازنشستگان منتظر ارديبهشت باشند
ب��ه دنبال ط��رح برخ��ي ابهام��ات در چگونگي 
متناسب س��ازي مس��تمري بازنشس��تگان در 
فروردين س��ال جاري، سازمان تأمين اجتماعي 
اطالعي��ه اي را صادر كرد. در مت��ن اين اطالعيه 
آم��ده اس��ت: نظ��ر ب��ه انع��كاس نقطه نظرات 
مستمري بگيران س��ازمان از سوي مديران كل 
استان ها و كانون هاي بازنشستگان سراسر كشور 
مبني بر وج��ود پاره اي اش��كاالت و ابهامات در 
چگونگ��ي افزايش مس��تمري فروردين  ۱۴۰۰ 
برخي از غيرحداقل بگيران، ب��ا وصول نظرات و 
بررسي كارشناس��ي به عمل آمده؛ وجود بعضي 
اي��رادات نرم افزاري در محاس��بات مس��تمري 
متناسب س��ازي ش��ده در خص��وص متوس��ط 
بگي��ران )غيرحداقل بگيران( مالحظه ش��د كه 
مس��تلزم اصالح فني و نرم افزاري است. در ادامه 

اي��ن اطالعيه آمده اس��ت: بر اين اس��اس مقرر 
ش��د به منظور جلوگيري از توق��ف در پرداخت 
مستمري ها، پرداخت برمبناي محاسبات فعلي 
اس��تمرار يابد و همزمان نسبت به بررسي و رفع 
اي��رادات نرم افزاري و اعم��ال اصالحات و صدور 
احكام جديد براي مستمري بگيران فوق تا پايان 

ارديبهشت سال جاري، اقدام الزم انجام شود.

اجراي طرح برخورد با فروشندگان سيار در حاشيه جاده ها
رييس پليس راه فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
از برخورد ب��ا خودروهايي كه براي فروش ميوه، 
كاال و ... در حاشيه جاده ها توقف كنند، خبر داد. 
س��رهنگ نوراله خادم، با اشاره به خودروها و به 
خصوص وانت بارهايي كه با توقف در حاشيه راه ها 
اقدام به فروش مي��وه، كاال و... مي كنند، گفت: 
يكي از موضوعاتي كه در جاده هاي بين شهري و 
محورهاي مواصالتي منجر به بروز تصادف و نيز 
اخالل در ترافيك مي شود، توقف خودروها و به 
خصوص وانت بارهاي فروشنده اقالم مختلف در 
حاشيه جاده هاست. وي با بيان اينكه متاسفانه 
ديده شده كه وانت بارهاي فروش ميوه و ... اقدام 
به توقف در حاش��يه جاده ك��رده و نفراتي را هم 
چند متر جلوتر با يك دس��ت نوش��ته به حالت 
ايستاده در حاشيه جاده نگه مي دارند، گفت: اين 

اقدام هم احتمال تصادف با عابر پياده را افزايش 
مي ده��د و هم به دلي��ل تغيير مس��ير ناگهاني 
خودروه��ا منجر به افزايش احتم��ال تصادف و 
نيز اخالل در ترافيك مي شود. از اين رو پليس با 
خودروهايي كه با توقف در حاشيه جاده ها اقدام 
به فروش اجناس و اقالم مختلف كنند برابر قانون 

برخورد خواهد كرد.

كرونا جان ۱۹۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۹۳ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد 
۱۹ تعداد جان باختگان اين بيماري در ايران به ۶۴ 
هزار و ۲۳۲ نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت 
گفت: بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۹ 
هزار و ۶۶۶ نفر بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي شد و دو هزار و ۲۰۵ نفر بستري 
ش��دند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به دو ميليون و ۴۹ هزار و ۷۸ نفر رسيد. 
سيما س��ادات الري افزود: تاكنون يك ميليون و 
۷۰۲ ه��زار و ۶۲ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. همچنين چهار 
هزار و ۳۲۹ نفر از بيم��اران مبتال به كوويد۱۹ در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند 
و تاكنون ۱۳ ميلي��ون و ۵۷۷ هزار و ۵۷ آزمايش 
تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است 

او افزود: هم اكنون۲۵۷ شهرس��تان از جمله همه 
مراكز استان ها و كالن ش��هرها در وضعيت قرمز 
ق��رار دارند. همچنين ۱۲۹ شهرس��تان نارنجي، 
۵۱ شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبي هستند. بر 
اساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مسافرت 
»از« و »به« ش��هرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي 

ممنوع است.

قرنطينه و تعطيلي كه تاييد و تكذيب مي شود

ناهماهنگي مسووالن و سرگرداني مردم در موج چهارم كرونا
گل�يمان�دگار| ه��ر روز مي��زان 
ابتالي افراد به كرونا در كشور بيشتر 
مي ش��ود، مس��ووالن مردم را مقصر 
مي دانند و البته مردم هم به بي تفاوتي مسووالن و 
عدم واردات واكسن اعتراض دارند. هر چه هست 
مساله مرگ و زندگي بيماراني است كه اين روزها 
بيش از هميش��ه به كوويد ۱۹ مبتال مي ش��وند. 
بيماراني كه ح��اال از ترس حتي به بيمارس��تان 
هم نمي روند و تا آخرين لحظه زندگي را درخانه 
مي گذرانند ب��ه اين اميد كه با درمان هاي خانگي 
بتوانن��د بهبود پي��دا كنند، اما در نهايت جس��م 
بي جانش��ان به اورژانس بيمارس��تان ها مي رسد. 
اين در شرايطي اس��ت كه مردم هنوز هم درباره 
اينكه چه زماني قرار است واكسن براي تزريق در 
دسترشان باشد، سردرگم هستند و كسي جواب 
مش��خصي در اين زمينه به آنه��ا نمي دهد. ايران 
در ليس��ت تزريق واكسن كندترين عملكرد را در 
تمام دنيا دارد و بسياري از كارشناسان بين المللي 
حوزه بهداش��ت معتقدند اگ��ر وضعيت به همين 
منوال پيش برود، واكسيناس��يون در ايران تا ۱۰ 
س��ال ديگر هم طول خواهد كشيد. اين در حالي 
است كه مسووالن وزارت بهداشت و درمان اعالم 
كرده اند كه واكسن ايراني از مرداد ماه براي تزريق 
به توليد انبوه خواهد رسيد. اما معلوم نيست اين 
واكسن استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني را 

كسب كرده است يا خير؟

    رمديسيور در داروخانه ها
ش��رايط به ح��دي بحراني ش��ده ك��ه داروهاي 
درماني كرونا كه تا همين چند ماه پيش فقط در 
اختيار بيمارستان ها قرار مي گرفت و البته بودند 
بيمارس��تان هايي ك��ه همراه بيم��اران را مجاب 
مي كردند اين دارو را در بازار س��ياه ناصر خس��رو 
خريداري كنند و جان بيمارشان را نجات دهند و 
دارويي كه با مبالغي بين ۱۵ تا ۴۵ ميليون تومان 
در كوچه پ��س كوچه هاي ناصر خس��رو خريد و 
فروش مي شد، حاال قرار است در داروخانه ها توزيع 
شده و در دسترس مردم قرار بگيرد.  بر اساس اين 

خبر وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در 
نامه هايي جداگانه به رييس سازمان غذا و دارو و 
مديران عامل سازمان هاي بيمه سالمت و تامين 
اجتماعي بر ضرورت افزايش دسترسي مبتاليان 
به كرونا به داروهاي »فاويپيراوير« و »رمديسيور« 
در داروخانه ه��ا و پوش��ش بيمه اي اي��ن داروها 

تاكيد كرد.
س��عيد نمك��ي روز ش��نبه در نام��ه اي خطاب به 
محمدرصا شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو تاكيد 
كرد: مصرف داروهاي ضدويروس »فاويپيراوير« و 
»رمديسيور« براي جلوگيري از جهش و مقاومت 
ويروس باي��د منطبق با پروتكل ها بوده و نس��خه 
نويسي نيز توسط پزشكان متخصص عفوني و ريه 
يا پزشكان عمومي آشنا به پروتكل ها و مورد تاييد 
معاونان درمان و بهداشت دانشگاه ها صورت گيرد. 
او افزود: داروخانه هاي منتخب در تعداد حداكثر و 
فهرست آنها به مراكز ۱۶ ساعته و مراكز خصوصي 
و خيريه همه شهرس��تان ها ارس��ال و براي اطالع 
بيماران و جلوگيري از سرگرداني آنها نصب شود. 
به عالوه در سايت هاي مختلف جهت اطالع عموم 

اعالم شود.

    پوشش بيمه اي 
داروهاي فاويپيراوير و رمديسيور

نمكي همچنين در نامه اي ديگر خطاب به محمد 
مهدي ناصح��ي، عضو هيات مدي��ره و مديرعامل 
سازمان بيمه سالمت و ساالري، مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي بر ضرورت توجه به پوشش بيمه اي 
داروهاي »فاويپيراوير« و »رمديسيور« در درمان 

سرپايي مبتاليان به كرونا تاكيد كرد.
    عدم هماهنگي مس�ووالن و  سرگرداني 

مردم
روز پنجش��نبه هفته گذش��ته س��خنگوي ستاد 
ملي مقابله ب��ا كرونا در يك برنام��ه تلويزيوني از 
تعطيلي دو هفته اي ش��هرهاي قرمز و نارنجي از 
روز ش��نبه ۲۱ فروردين خبر داد. اما اين خبر روز 
جمعه از س��وي سخنگوي س��تاد مقابله با كرونا 
اس��تان اصفهان تكذيب ش��د و گفت پيش��نهاد 
تعطيلي ۱۰ روزه كش��ور هنوز به تصويب س��تاد 
ملي مقابله با كرونا نرسيده است و اين اخبار فقط 
اظهارنظر شخصي فرد اعالم كننده است! اين در 
حالي اس��ت كه به گفته اعضاي ستاد ملي مقابله 
 با كرونا در همه اس��تان ها با موج سنگين ابتال به 
كوويد ۱۹ مواجه هستيم و در اين شرايط چاره اي 

جز تعطيلي باقي نمي ماند. 

    شيب بسيار تند كرونا  در ۱۲ استان
سخنگوي س��تاد ملي كرونا در اين باره مي گويد: 
در ۱۲ استان شيب بسيار تندي از بيماري را شاهد 
هستيم. اس��تان هاي اردبيل، بوش��هر، خراسان 
جنوبي، خراس��ان ش��مالي، آذربايجان ش��رقي، 
كرمان، لرس��تان، همدان، زنج��ان، مركزي، قم، 
فارس از استان هايي هستند كه شيب بسيار تند 
بيماري را تجربه مي كنند و بايد مراقب بود كه از 

خسارت وارده بكاهيم.

   ۴  استان در ابتداي موج چهارم
وي افزود: چهار استان هم در ابتداي موج هستند 
كه شايد بتوان با رعايت شديدتر پروتكل ها كاري 
كرد كه كمتر درگير موج ش��وند كه شامل استان 
يزد، كهگيلويه و بوير احمد، سيستان و بلوچستان 
و گلستان مي شوند. استان هرمزگان هم به همين 
ش��كل در ابتداي يك موج است. در مجموع ۲۵۷ 
ش��هر قرمز، ۱۲۹ش��هر نارنجي، ۵۱ ش��هر زرد و 
۱۱ ش��هر آبي داريم و ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي هم به ۵۶ درصد رسيده است كه بسيار 

عدد پاييني است.

گزارش
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