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دوراهي بورس يا تورم

برجام و منافع ملي

اين روزها موضوع تصميمات 
بان��ك مرك��زي در خصوص 
اصالح ن��رخ تس��عير دارايي 
بانك ه��ا در راس��تاي رش��د 
بازار س��هام كش��ور در سطح 
رس��انه هاي گروهي به تناوب 
مط��رح مي ش��ود. بس��ياري 
و  اقتص��اد  مخاطب��ان  از 
س��رمايه گذاران نيز به دنبال واكاوي اثرات اين تصميم 
در ش��اخص هاي كالن اقتصادي و ارزش سهام هستند. 
تصميمي كه رييس كل بان��ك مركزي از آن خبر داده و 
آن را رس��انه اي كرده است در واقع يكي از مطالبات مهم 
فعاالن بازار سرمايه براي بهبود شاخص هاي بورس است. 
بسياري از فعاالن اين بازار اشاره مي كنند كه با اين تصميم 
دامنه وسيعي از مشكالت بورس كشور حل و فصل خواهد 
شد. اما آيا واقعا اين تصميم يك چنين تبعاتي را به دنبال 
ادامه در صفحه 3 خواهد داشت؟   

به نظرم بخش قابل توجهي از 
مش��كالتي كه امروز ايران در 
ح��وزه موضوع��ات اقتصادي، 
ارتباط��ي و راهب��ردي ب��ا آن 
دست به گريبان است، برآمده 
از تصورات اش��تباهي است كه 
از واژه اي به نام »منافع ملي« در 
ذهن تصميم سازان و مسووالن 
كشورمان شكل گرفته اس��ت. اين روزها كه يك بار ديگر 
بحث احياي برج��ام و گمانه زني هايي كه در خصوص آن 
پي��ش روي افكار عمومي ايراني��ان و نظام بين الملل قرار 
گرفته، بايد ديد، ايران چگونه مي تواند از بطن اين مراودات 
ارتباطي و مذاكراتي، منافع ملي خود را برداش��ت كند و 
مهر پاياني بر رنج فزاينده اين ملت بزند. به نظر مي رسد در 
برخي برهه ها مسووالن و تصميم سازان كشور معناي منافع 
ملي كشور را فراموش كرده اند. چرا كه صدها ميليارد دالر 
خسارت به دليل تحريم ها متوجه كشور شده، اما همچنان 
برخي افراد و جريانات تحريم ها را نعمت مي دانند و تالش 
ديپلمات هاي كشور براي پايان دادن به تحريم ها و خروج 
كشور از قطعنامه هاي شديداللحن شوراي امنيت را هيچ 
مي انگارند.چند دهه قبل ام��ارات متحده عربي، بياباني 
توسعه نيافته در منطقه بود و تركيه كشوري بود كه توليد 
ناخالص داخلي آن يك س��وم، ايران بود. اما امروز دوبي به 
ترمينال اقتصاد و تجارت منطقه )وشايد جهان( بدل شده 
و درآمد سرانه و توليد ناخالص تركيه، بيش از شش برابر 
ايران شده است. اين در حالي است كه ايران خود را درگير 
دامنه وسيعي از تنازعات پايان ناپذير منطقه اي و بين المللي 
كرده اس��ت كه شايد با اعتدال و خردمندي مي شد از آنها 
جلوگيري كرد. تنازعاتي كه باعث شده مردم گرفتار فقر 
عميقي شوند و براي داشتن نيازهاي طبيعي زندگي خود 
با مشكل روبه رو شوند. ايران نمي تواند با بودجه يك كشور 
تحريم ها ش��ده، 5چالش بزرگ را در منطقه پيش ببرد، 
هزينه هاي آن را تحمل كند و نيروي انساني و مالي خود را 
فداي اين تنازعات كند. خوشبختانه ايران در اين سال ها در 
حوزه دفاعي توانسته يك توانمندي دفاعي آبرومند و قابل 
توجه به دست آورده كه همه گروه ها و افكار بايد از اين توانايي 
حمايت كنند، اما در عين حال بايد از طريق ديپلماسي بتوان 
اين توانمندي هاي دفاعي را در حوزه مراودات بين المللي 
بدل به ارزش افزوده اقتصادي، سياسي، بازرگاني و ارتباطي 
كرد. غيرقابل انكار است كه ايران زيرساخت هاي اقتصادي 
قابل توجهي دارد كه در صورت سرمايه گذاري مناسب روي 
اين زيرساخت ها  مي توان جهش اقتصادي مناسبي را كسب 
كرد. شبكه راه هاي ايران در كشورهاي منطقه منحصر به 
فرد است، ايران بايد به ترمينال ارتباطي و اقتصادي منطقه 
بدل شود و هر روز ده ها پرواز به عراق، عربستان، امارات، هند 
و...از ايران صورت بگيرد. تجار منطقه بايد تهران را كانون 
فعاليت هاي اقتصادي خود قرار دهند و اين كشور را محور 
دوس��تي ها و همكاري ببينند. ايجاد اين شبكه ارتباطي، 
اقتصادي و بازرگاني نيازمند سرمايه گذاري و امنيت است. 
يك كشور تحريم شده، نمي تواند يك چنين جايگاهي را 
به دست بياورد. ايران به جاي تنش هاي منطقه اي بايد به 
محلي براي حل تنازعات كشورهاي همسايه بدل شود. نبايد 
همسايگان ايران احساس كنند كه نزديكي به ايران ممكن 
است، مشكالتي براي آنها به دنبال داشته باشد. خردمندان 
از گذشته گفته اند، سرمايه مانند كبوتري است كه تنها  روي 
بام هايي كه امنيت بيشتري داشته باشد مي نشيند. ايران بايد 
يك چنين امنيتي را ايجاد كند تا ساير كشورها بتوانند به 
راحتي با ايران مراوده داشته باشند و در ايران سرمايه گذاري 
كنند. وقتي به اين بايدها و ضرورت هاي نگاه درستي صورت 
بگيرد، متوجه اهخميت برجام و بهبود شاخص هاي ارتباطي 
با جهان پيراموني خواهيم شد. مفهوم استقالل اين است 
كه كشور بتواند نيازهاي معيشتي و رفاهي مردم را برآورده 
كند. معناي استقالل اين نيس��ت كه ما درهاي كشور را 
ببنديم و امكان تج��ارت و توليد و صادرات مان را محدود 
كنيم. نسل هاي ايراني بايد بدانند كه اين كشور در بسياري 
از حوزه ها ثروتمند و داراي ظرفيت هاي فراواني است، اما در 
بسياري از بخش ها نيز نيازمند اصالحات و كمبود هستيم. 
ما در بخش انرژي معناي صرفه جويي را درك نمي كنيم. 
ايران بيش از 4.5 ميليون بش��كه نفت در داخل مصرف 
مي كند.  ادامه در صفحه 3 

علي سرزعيم

فريدون مجلسي

رمزارزهابهپيشوازسهامدارانبازارسرمايهميروند

تغيير در    مقصد  سرمايه گذاران  بورسي

يادداشت-3

تاثيرات بسته پيشنهادي سازمان 
بورس بر روند بازار

بسته پيش��نهادي سازمان 
بورس و اوراق بهادار كه س��ه 
مورد آن در جلس��ه دولت و 
٧ مورد به جلسه هماهنگي 
اقتصادي سران قوا ارجاع شد، 
مي تواند اثرات قابل توجهي 
بر وضعيت عرضه و تقاضاي 
بازار داشته باشد. نفس عمل 
حمايت دولت، مجلس و ساير اركان نظام از بازار سرمايه 
و حمايت از سهامداران موضوعي است كه اعتماد را به 

بازار برخواهد گرداند.
 برخي از اين پيشنهادات در صورت تحقق چشم انداز 
روند كوتاه مدت بازار را بهبود خواهد داد و در ميان مدت 
و بلندمدت اين تصميمات در كنار ثبات در نرخ بهره و 
ساير سياست هاي پولي و مالي بانك مركزي مي تواند 
بازار را به تعادل برس��اند. بازار در س��الي كه گذشت 
شرايط بسيار عجيبي را پشت سر گذاشت و از اينجا به 
بعد تمامي تصميمات بايد در راستاي بازگشت اعتماد 
فعاالن و سرمايه گذاران باش��د. تزريق منابع از محل 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت و ارايه تسهيالت 
بانكي به هلدينگ ها و ش��ركت هاي سرمايه گذاري 

مي تواند بخش تقاضاي بازار را تقويت كند.
عالوه بر اين، با وجود اينكه پيش��نهاد تزريق ماليات 
معامالت سهام به صندوق تثبيت مي تواند براي بازار 
خبر خوبي باشد، ولي اثر آن در كوتاه مدت بر بازار قابل 
توجه نخواهد بود.ساير مشوق هاي مالياتي كه در بسته 
پيشنهادي ارايه ش��ده است كامال تاثيرگذار و جذاب 
بوده و شركت ها تشويق به حمايت از سهام شركت هاي 

زيرمجموعه خواهند شد.
در اين پيشنهادات، سرمايه گذاري بانك ها در سهام 
شركت ها مجاز شد كه اتفاق بس��يار خوبي است كه 
بانك ها را از بنگاه داري مديريتي به سمت سهامداري 
غيرمديريت��ي هدايت مي كند و ام��كان بهره مندي 
بانك ها از سودآوري شركت هاي پربازده بازارسهام را 

فراهم مي كند.
انتشار اوراق با تضمين دولت از سوي دو صندوق تثبيت 
و توسعه اتفاقي اس��ت كه در صورت تحقق مي تواند 
اعتماد سرمايه گذاران را نسبت به بازار سهام تقويت 
كند. تمامي بورس هاي توسعه يافته دنيا سازوكارهاي 
تعريف ش��ده اي را براي تامين مناب��ع مالي با هدف 
حمايت از كليت بازار در زمان هاي ايجاد ترس و هيجان 
در سرمايه گذاران دارند كه اگر چه اين موضوع در بازار 
سرمايه كش��ور با تاخير در حال اقدام است ولي اتفاق 

بسيار خوب و تاثيرگذاري است.
در مجموع با حمايت هايي كه از سوي اركان كشور از 
بازار سهام در جريان است و پيشنهاداتي كه ارايه شده 
به نظر مي رس��د وضعيت بازار به تدريج به وضعيت با 
ثبات برس��د و نقدش��وندگي كه اصل مهم هر بازاري 

است تقويت گردد.

احسان عسكري

بررسيفرازوفرودهايدولترفاه
اززبانعباسآخونديواحمدميدري

پيشنهادافزايشوامساختمسكنبه۵۰۰ميليونتومان
درحالبررسياست

باوجوداحتمالسقوطبيشتربيتكوين،اين
رمزارزميتواندجهشيتازهراآغازكند

روايتجهانگيريازچراييادامههمكاريبادولتروحانيميگويد

گفتوگوي»تعادل«
بامهديكرباسيان
رييسسابقايميدرو:

دولت رفاه روش 
حكومت داري است
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 بي اعتباري انواع وام 
در معادله مسكن

 بيت كوين 
در مرز بيم و اميد

بايد  مي ماندم

 اقتصاد ۱۴۰۰
 از دريچه 

»وين«

معاون اول رييس جمهوري ايران در يك گفت وگو با 
مردم در شبكه مجازي از چالش هاي كشور در دوران 
تحريم گفت. به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري شامگاه 
جمعه با حضور در كالب هاوس به تش��ريح اقدامات 
دولت دوازده��م در مواجهه با تحري��م و تاثيرات آن 
پرداخت. علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي 
و محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و اطالعات 

هم در اين نشست، حضور داشتند.

   از فضاي مجازي نترسيم
مع��اون اول رييس جمهوري در ابتدا گفت: به صورت 
طبيعي رسانه هاي رسمي كشور فرصتي در اختيار ما 
قرار مي دهند كه البته فرصت گفت وگوي يك طرفه 
است. يكي از كارهاي خوب دولت يازدهم و دوازدهم، 
اقداماتي بود كه براي توسعه اينترنت انجام شد كه امروز 
به نقطه اي رسيديم كه در دوره كرونا خيلي از كارها با 

استفاده از فضاي مجازي انجام مي شود.
جهانگيري افزود: اگر اين فضا ايجاد نشده بود، در دوره 
كرونا مي توانس��ت يك بحران بزرگ در كشور ايجاد 
شود. من به همه دوستاني كه نگران هستند و طوري 
اظهارنظر مي كنند كه از فضاي مجازي مي ترس��ند، 

مي گويم كه چرا بايد بترسيم؟
وي ادامه داد: بگذاريم مردم آزادانه صحبت كنند و بايد 
قدر اين آزادي را بدانيم. دولت تمام تالش خود را براي 
دسترسي مردم به شبكه مجازي به كار خواهد بست. 
البته دولت يك بخش است و بخش هاي ديگري هم 
در كشور حضور دارند كه اختيار دارند اما تالش دولت 

بر اين است كه تسليم نشود.
معاون اول رييس جمهوري اظهار كرد: زماني برخي از 
اپراتورها، اختاللي ايجاد كرده بودند كه وزير محترم 
ارتباط��ات به همراه برخ��ي ديگر از اعض��اي دولت، 
پيشنهاد دادند و در دولت جرايم سنگيني براي كساني 
كه بخواهند اختالل در ش��بكه مجازي ايجاد كنند، 

وضع شد.

   وفاي به عهد
معاون اول رييس جمهوري در پاس��خ به اين پرسش 
كه آيا قصد كناره گيري از دولت داش��تيد، گفت: من 
فكر مي كنم كه دولت در دوره يازدهم كارهاي بزرگي 
انجام داد، در انتخابات ۹۶ به پيشنهاد مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني، آقاي خاتم��ي و بعد خود آقاي 

روحاني وارد رقابت انتخاباتي شدم.
جهانگيري افزود: وفاي به عهد اين بود كه وقتي مردم 
ت��الش كردند ما ه��م بمانيم و براي خواس��ت مردم 
بكوشيم. در ابتداي دولت در يك صحبت جدي با آقاي 
روحاني گفتم كه يك معاون اول ديگري منصوب كنيد، 

اما ايشان نپذيرفتند.
او ادامه داد: از اوايل س��ال ۹۷، كشور وارد يك جنگ 
اقتصادي تمام عيار ش��د. با اين حال خواستم نسبت 
به همه معاون اول هاي ديگر نقش بيش��تري داشته 
باشم. از عقبه دولت حمايت كنم و از ۲4 ميليون راي 

حفاظت كنم.
معاون اول رييس جمه��وري اضافه كرد: اگر تنها اين 

مس��ووليت كه باي��د تحريم ها را خنث��ي كنيم، بايد 
مي ماندم و كارهاي بزرگي انجام داديم. لوايح بس��يار 
مهمي در اين دوره به مجلس ارايه كرديم كه مبارزه با 

فساد يكي از آنها بود.
جهانگيري اظهار كرد: تمام تالش به كار گرفته ش��د 
تا مواد مورد نياز مردم به موقع تامين ش��ود و ارز آنها 
اختصاص يابد. مس��وول مبارزه با مفاسد اقتصادي و 
همچنين ستاد اقتصاد مقاومتي بودم و فكر مي كنم 

كارهاي خوبي انجام گرفت.

   چرايي ارز ۴۲۰۰ توماني
وي در پاس��خ به چرايي اعالم نرخ ارز 4۲۰۰ توماني و 
افزايش نرخ بنزين هم گفت: ما با شروع دولت سه نرخ 
ارز داش��تيم، ارز ۱۲۲۶، ۲4۷۷ و ارز آزاد كه از اسفند 
۹۱ حدود 4۰۰۰ تومان بود اما با شروع اين دولت روند 
كاهشي داشت. معاون اول رييس جمهوري افزود: در 
ابتداي دولت به سمت تك نرخي كردن ارز رفتم و دو 
نرخ ارز را ادغام كردم. در پايان دولت يازدهم نرخ آزاد 
و دولتي به هم نزديك شده بود. در سال ۹5 شوكي در 
بازار ايجاد شد، عمدتا دولت به سمت سازوكار اقتصادي 
رفت. جهانگيري ادامه داد: اين پيشنهاد اقتصاددانان 
دولت بود اما به مرور مشخص شد كه كارگشا نيست. 
اتفاقاتي در كشورهاي همسايه به خصوص آنهايي كه 
ارز وارد مي كرديم، رخ داده بود و گزارش هاي امنيتي 
بود كه آنها مانع ورود اس��كناس ارز به داخل كش��ور 
ش��ده بودند. وي اضافه كرد: موج��ودي ارز در ابتداي 
۹۷ كمتر از يك روز عرضه در س��ال ۹۶ بود. از آن سو، 
رييس جمهوري امريكا اعالم كرده بود تصميم جديدي 
خواهد گرفت. س��ه راه كار روي ميز ب��ود. معاون اول 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه مسووالن سياسي 
كش��ور تذكرات پي در پي مي دادند كه بايد اين وضع 
تغيير كند، اظهار كرد: سه گزينه روي ميز بود، ادامه 
وضع موجود، تعيين عدد ثابت، تعيين عدد شناور تا 
بتوانيم هم تامين ارز داشته باشيم و هم از شوك ناشي 

از خروج امريكا از برجام جلوگيري كنيم.
جهانگيري گفت: قرار بود اين نرخ براي چند ماه انجام 
شود، با خروج امريكا از برجام هيچ اتفاق خاصي نيفتاد 
همچنانكه آنها چنين پيش بيني كرده بودند. در مرداد 
ماه در نشست سران قوا سياست ارزي مورد بررسي قرار 
گرفت، در آنجا بر اساس اصرار برخي سران قواي سه 

گانه، قرار شد نرخ 4۲۰۰ تومان ثابت بماند.
وي افزود: در فروردين كه تصميم گيري شد، در پايان 
تصميم گيري به رييس جمهوري پيشنهاد كردند كه 
براي اينكه در جامعه اين خبر مطرح شود، خواستند كه 

آقاي جهانگيري اعالم كند و اين كار انجام شد.

   معـاون اول رييس جمهـوري تاكيد كرد: 
نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان، مصوبه سران قوا است

جهانگيري با اشاره به تغييراتي كه در مجلس شوراي 
اسالمي در نرخ ارز اعمال شد، گفت: ارز كنترلي ثابت 
در ۹۰ درصد 4۰ س��ال بعد از انقالب اس��المي انجام 

شده است.
وي افزود: ارز س��ه نرخي ش��د، در اين دولت فقط در 

دوره جنگ اقتصادي چنين اتفاقي افتاد و عمدتا بر اين 
اساس بود كه به زندگي مردم كمترين آسيب وارد شود. 
ما محدوديت منابع ارزي داشتيم. همه اقتصاددان ها در 

اين شرايط به تخصيص ارز معتقدند.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به كاهش شديد 
منابع ارزي از ۱۰۰ ميليارد دالر به 5 ميليارد دالر ادامه 
داد: در هر سال تالش شد، ميزان تخصيص ارز 4۲۰۰ 
تومان كاهش يابد و حتي تصميم داشتيم كه در آخر 
سال ۹۹ اين ارز حذف ش��ود. اما مجلس ناگهان اين 
مساله را رسانه اي كرد و باعث شد كه كاالها انبار شوند.

جهانگيري اضافه كرد: ممكن است از اين ارز در جاهايي 
سوءاستفاده شود، دولت نخستين مدعي نسبت به اين 
افراد بوده است. به هر نقطه سوءاستفاده رسيديم مدعي 
شديم و قوه قضاييه هم همكاري كرد. مطمئن هستم 
در نخس��تين روزهاي عبور از جنگ اقتصادي، اكثر 
تصميم ها از جمله ارز 4۲۰۰ تومان به شرايط علمي 

اقتصاد باز خواهد گشت.
معاون اول رييس جمه��وري تصريح كرد: من تالش 
ك��ردم كه 4۲۰۰ تومان ثابت نباش��د و همراه با تورم 
تغيير كند. اما االن مهم تر اين است كه از زندگي مردم 
حفاظت كنيم. دولت اي��ران يارانه هاي پيدا و پنهان 
زيادي دارد. بيش از يك ميليون و چهارصد هزار ميليارد 
تومان يارانه پنهان و بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان 

يارانه آشكار پرداخت مي كنيم.
جهانگيري يادآور شد: بيش از 5۰ هزار ميليارد تومان 
يارانه نان پرداخت مي كنيم. ما حساسيت هاي سياسي 

روي زندگي مردم را هم بايد توجه داشته باشيم.
پرس��ش ديگر اين بود كه براي چه بايد در انتخابات 
شركت كنيم، موانع زيادي وجود دارد كه حتي حريف 
همراه اول و ايرانسل براي رفع اختالل كالب هاوس را 
نداريد. معاون اول رييس جمهوري گفت: شهروندان 
همديگر را در كنار صندوق راي مي شناس��ند و اگر 
جمع نش��وند، ممكن است شهر س��قوط كند. هيچ 
راهي براي اصالح عبور غير از انتخابات نداريم. نبايد 
اجازه دهيم كساني كه به انتخابات اعتقاد ندارند با اسم 
انتخابات پيروز شوند. جهانگيري افزود: دود تحريم 
اقتصادي كه براي مردم ما رقم خورده اس��ت، از دل 
تحريم انتخابات برآمده است. اگر در سال ۸4 درست 
عمل مي كرديم، شوراي امنيت ما را تحريم نمي كرد و 
دشمنان ما طمع نمي كردند. البته درك مي كنم شايد 
مردم نس��بت به اثربخشي راي و قدرت واقعي دولت 
دچار ترديد شده باشند اما به عنوان يك خادم ملت 
عرض مي كنم، رييس دولت مي تواند موثر باشد، يك 
وقت مي گويد كه تحريم كاغذ پاره اس��ت، يك وقت 
هم ريي��س دولت مي گويد بايد تحريم را حل كنيم، 
پذيرفته مي ش��ود و از آن برجام مي آيد. او ادامه داد: 

برجام چيزي جز راي ۹۶ نيست.
مع��اون اول رييس جمه��وري يادآور ش��د: ش��ما 
وزيري داري��د كه جلوي اخت��الل كالب هاوس را 
بگيرد، جريمه س��نگين وضع ش��ده است. دولت و 
رييس جمهوري در اين مسير جدي است. كساني 
كه بخواهند در اينترنت اختالل ايجاد كنند، بازنده 

خواهند بود و دولت در كنار مردم است.

پرس��ش: در دوره دولت دوم روحان��ي بارها از جنگ 
اقتصادي ياد كرديد، چه موانعي در دولت دوم شما بود 
كه در عرصه عمومي نتوانستيد توضيح دهيد. آيا حضور 

شما واقعا در دولت موثر بود؟
معاون اول رييس جمهوري توضيح داد: بين تحريم و 
جنگ اقتصادي بايد تفاوت قائل باش��يم. ما در شروع 
دولت با تحريم هاي شوراي امنيت، اروپا و ديگر روبرو 
بوديم. در آنجا مي ش��ود ارزيابي از نحوه مديريت در 

تحريم داشت.
جهانگيري افزود: معتقدم در جنگ اقتصادي امريكا، در 
۲۰۰ سال گذشته اين حجم تحريم و پيگيري و اصرار بر 
اجراي آن بي سابقه است. تمام سفارت خانه هاي امريكا 
موظف به رصد معامالت شده بودند، اصرار بر صفر شدن 
فروش نفت، فلج كردن سيستم حمل و نقل دريايي و 

شناسايي تمام گلوگاه ها داشتند.
او ادامه داد: به حدي جس��ور ش��ده بودن��د كه در هر 
جايي نفتكش ما را شناسايي مي كردند، انفجار ايجاد 
مي كردند. ح��دود ۲۰۰ نفتكش ما را دچار س��انحه 
كردند. چه از طريق خودشان و چه از طريق نيابتي هايي 

همچون اسراييل و سعودي انجام مي شد.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اعتراف مقامات 
امريكا براي شكست فشار حداكثري، اضافه كرد: خيلي 
از سران كشورها در ديدار با رييس جمهوري در حاشيه 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفته بودند، ترامپ 
گفته است سه ماه صبر كنيد هيچ چيزي از اين نظام و 

ايران باقي نمي ماند.
جهانگيري تصريح كرد: با اين ش��كل، اي��ران ماند و 

سرافراز ايستادگي كرد.
پرسش: دولت روحاني با حمايت اصالح طلبان روي 
كار آمد، آيا جهانگيري دولت روحاني را اصالح طلب 
مي دانند و ايا اين كارنامه به نام اصالح طلبان نوش��ته 
مي شود؟ دستاورد دولت روحاني براي اصالح طلبان 

چه بوده است؟
معاون اول رييس جمهوري پاس��خ داد: آقاي روحاني 
هيچ وقت نگفتند كه اصالح طلب هستند و هيچ وقت 
هم نگفتند ك��ه دولت اصالح طلب تش��كيل دادند و 
اتفاقا پس��ت كليدي در اختي��ار صبغه اصالح طلبي 
دارند. مهم ترين دستاورد اين دولت اين است كه يكي 
مي خواس��تند ايران از قطعنامه هاي شوراي امنيت و 
تحريم ها نجات يابد، دوم مي خواستند مسير توسعه 

اقتصادي هموار شود.
جهانگيري افزود: اگ��ر اصالحات دنبال اصالحي بود 
كه منجر به توس��عه ايران و حل مش��كل مردم بود، 
برجام نتيجه بزرگ ترين ديپلماسي قرن است. وزارت 
خارجه در مقابل ۶ ق��درت برجامي را تصويب كردند 

كه امريكايي ها اعتراف كردند سرما كاله رفته است.
وي ادامه داد: اگر پس از خروج امريكا ما هم بر اساس 
فشار برخي خارج مي شديم، امروز بايد به چه چيزي 
باز مي گش��تيم و بايد دوباره مذاك��ره مي كرديم؟ 
دستاورد دولت دوازدهم كه از چهار سال، ۲ سال در 
تحريم بود دستاورد خوبي بود و در دولت دوازدهم، 
بزرگ ترين دس��تاورد حفاظ��ت از زندگي مردم و 

جمهوري اسالمي ايران بود.

»اقتصاد ۱4۰۰ به كدام سو مي رود« پرسشي مهم 
كه مهدي كرباسيان كارشناس اقتصادي آن را از دو 
بعد سياس��ي و اقتصادي تحليل مي كند. اما از نگاه 
او، اقتصاد ايران را بايد از دريچه وين هم نگريس��ت؛ 
چراكه توافق يا عدم توافق مي تواند مس��ير اقتصاد 
ايران را در ۱4۰۰ تعيين كند؛ حركت در مسير ثبات 
يا نااطميناني.  صفحه 7 را بخوانيد



دور سوم گفت وگوهاي برجامي بين اعضاي كميسيون 
مش��ترك برجام روز سه ش��نبه هفتم ارديبهشت در 
پايتخت اتريش آغاز شد؛ نشستي يك روزه كه همانند 
قبل »س��يدعباس عراقچي« معاون سياسي وزير امور 
خارجه هدايت هيات نمايندگي ايران را برعهده داشت. 
وي در آن روز ضمن گفت وگو با مقامات 1+4 با »انريكه 
مورا« مدير سياس��ي اقدام خارج��ي اتحاديه اروپا هم 
دي��داري جداگانه  داش��ت. افزودن ب��ر آن، هيات هاي 
روس��يه، ايران و چين نيز در حاشيه اجالس با يكديگر 
ديدار و در ارتباط با موضوعات مرتبط گفت وگو كردند. 
به گزارش ايرنا، عراقچي پس از پايان نشست كميسيون 
مش��ترك برجام گفت: »ما هن��وز چالش ها و جزييات 
س��ختي در پيش داريم و براي آنها راه حلي نيافته ايم«. 
او با اش��اره به اينكه »همه هيات ها در تالش براي ارايه 
اين راه حل ها هستند«، افزود: در مجموع، روند پيش  رو 
در مسير درستي قرار دارد اما هم چالش و هم جزييات 
سختي داريم. الزم است در مورد كلمه به كلمه و عبارت 
به عبارت آنها، به توافق برسيم. در اين دور از مذاكرات، 
عالوه بر تصميم به تسريع روند گفت وگوها، توافق شد 
فعاليت گروه هاي كارشناسي در دو حوزه لغو تحريم ها 
و موضوعات هس��ته اي، به صورت فشرده و سريع ادامه 
يابد. همچنين تصميم گرفته شد كه با هدف گفت وگو 
در خصوص ترتيبات عملي مورد نياز براي اجرايي شدن 
لغو تحريم ها و سپس بازگش��ت امريكا به برجام، يك 
گروه كارشناسي سوم با نام »گروه كارشناسي ترتيبات 
اجرايي«، تش��كيل ش��ود. بنابراين براي احياي برجام 
و هموار كردن بازگش��ت امريكا به توافق هسته اي سه 
كارگروه راه اندازي شده تا كارشناسان كشورهاي ذيربط 
در اين كارگروه ها با يكديگر گفت وگو مي كنند؛ كارگروه 
نخس��ت ناظر بر تعهدات برجامي ايران اس��ت. وظيفه 
كارگروه دوم رفع تحريم ها و بازگش��ت امريكا به توافق 
هس��ته اي اس��ت. اكنون با هدف هماهنگي در اجراي 
مصوبات و نتايج كار اين دو كارگروه، گروه س��ومي نيز 
تشكيل شده و گفته مي شود كه مشكل و گره اصلي در 
حال حاضر ناشي از تفاوت ديدگاه ها درباره رفع تحريم ها 
است. مانع اصلي دستيابي به توافق، تحريم هاي ناسازگار 
يا بي ارتباط با برجام اس��ت كه در دولت ترامپ تشديد 
شد. وي سعي كرد تحريم هاي جديد را ذيل عنوان هاي 
غيرهسته اي از قبيل حقوق بشري و تروريستي بگنجاند 
تا لغو آنها به سادگي امكان پذير نباشد. اينك جمهوري 
اسالمي خواستار رفع كامل تحريم ها است اما مقامات 
دولت جديد امريكا بر اين باورند كه برخي از تحريم هاي 
وضع شده از س��وي ترامپ ارتباطي به توافق هسته اي 
نداش��ته و الزامي براي لغو آنها در شرايط كنوني وجود 
ندارد ميخاييل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي واقع در وين هم نسبت به سرانجام رسيدن 
مذاكرات وين پيش از اتمام ماه مه ابراز اميدواري كرد.. 

بنابراين مشكل در ش��مار و نوع تحريم هايي است كه 
طرف امريكايي بايد لغو كن��د وگرنه بنابر اعالم برخي 
رس��انه هاي امريكايي، در اينكه تحريم ها بايد برداشته 
ش��وند، ترديدي وجود ندارد. به تازگي چند منبع آگاه 
به خبرگزاري »آسوش��يتدپرس« گفته ان��د كه ايران 
خواس��تار لغو همه تحريم هاست و مقام هاي امريكايي 
در حال وارسي امكاناتي هستند كه بتوان آنها را جهت 
حيات بخشيدن مجدد به برجام به ايران ارايه داد. منابع 
مذكور از اينكه كدام تحريم ها احتماال برداشته خواهند 
شد سخني به ميان نياورده اما اعالم كرده اند كه امريكا 
احتماال برخي تحريم ها كه مانع دسترس��ي جمهوري 
اسالمي به منافع ناشي از برجام شده را لغو مي كند. اين 
تحريم ها مي تواند شامل منع دسترسي ايران به سيستم 
مالي بين المللي و معامله بر مبناي دالر باشد. از طرفي 
»مارك دوبوويتز« رييس »بنياد دفاع از دموكراسي ها«، 
گفته است: دولت بايدن در نظر دارد ده ها ميليارد دالر 
به حكومت ايران بدهد، حتي اگر الزم باشد تحريم هاي 
اشخاص كليدي در حمايت از تروريسم و توسعه برنامه 
موشك بالستيك جمهوري اس��المي را بردارد. دولت 
باي��دن همچنين در نظر دارد به حكوم��ت ايران اجازه 
دسترسي غيرمستقيم به سيستم مالي امريكا را بدهد، تا 
شركت هاي بين المللي از اين طريق بتوانند تراكنش هاي 
خود را با ايران انجام دهند.. حال با جدي شدن موضوع 
لغو تحريم ها، نمايندگان جمهوري خواه كنگره به تكاپو 
افتاده اند تا با تصويب قانوني جديد مواضع ترامپ را در 
مورد اي��ران را تقويت كنند. از اي��ن رو كميته پژوهش 
جمهوري خواهان از ارايه طرحي براي سخت تر كردن لغو 
تحريم هاي ايران و جلوگيري از بازگشت اياالت متحده 
به برجام خبر داده  است؛ طرحي كه باني و تدوين گر آن 
»مايك پمپئو« وزير خارجه ترامپ است اما از نگاه ناظران 
با توجه به حضور اكثريت دموكرات در كنگره، تصويب آن 

دور از ذهن به نظر مي رسد. از طرفي با نزديك شدن به 
توافق و لغو تحريم ها، شاهد افزايش سفرهاي ديپلماتيك 
از و به امريكا هستيم. روز سه شنبه همزمان با برگزاري 
دور سوم مذاكرات، گزارش شد كه يك هيات بلندپايه 
صهيونيستي به سرپرستي »يوسي كوهن« رييس موساد 
و »مئير بن شبت« مشاور امنيت رژيم صهيونيستي براي 
اعتراض به تالش امريكا براي بازگشت امريكا به برجام، 
عازم واشنگتن شده اند. پيش از اين سفر اما كاخ سفيد 
آب پاكي را روي دستان آنان ريخته و تاكيد كرده بود كه 
سفر مقامات تل آويو به واشنگتن، نظر دولت بايدن را در 
مورد احياي برجام عوض نخواهد كرد. اينك خبرگزاري 
»رويترز« از سفر ديپلماتيك جديدي پرده برداشته و با 
اس��تناد به اطالعات يك منبع مطلع از سفر يك هيات 
عاليرتبه امريكايي به خاورميانه در هفته آينده خبر داده 
است. هرچند جزييات برنامه سفر اين هيات به خاورميانه 
اعالم نشده اما به نوشته تارنماي مذكور، احتماال چهار 
كشور عربستان، امارات، مصر و اردن از جمله مقصدهاي 
اين سفر باش��ند؛ سفري كه ماموريت اصلي آن كاهش 
نگراني هاي مربوط به بازگشت واشنگتن به برجام است

  پوتين: اميدواريم مسائل پيرامون برجام به 
چارچوب پيشين خود بازگردند

والديمير پوتي��ن، رييس جمهور روس��يه روز جمعه 
نسبت به بازگش��ت مسائل مربوطه به توافق هسته اي 
به چارچوب پيش��ين خود ابراز اميدواري كرد. پوتين 
با اشاره به اينكه ايران يكي از كشورهاي مجاور درياي 
خرز اس��ت، گفت: امروز ما درخصوص مس��اله بسيار 
مهمي يعني ش��رايط در منطقه درياي خزر گفت وگو 
مي كنيم. نگراني هاي امنيتي اين  منطقه منافع روسيه 
را تهديد مي كند. رييس جمهور روسيه همچنين بيان 
كرد: هم اكنون مشكالت زيادي پيرامون برنامه هسته اي 

ايران در حال حل و فصل شدن هستند. من اميدوارم كه 
تمامي مسائل مرتبط به برجام به چارچوب پيشين خود 
بازگردد و ما - از جمله در منطقه درياي خزر - بتوانيم 
روابط همه جانبه اي را با تمامي طرفين باشگاه درياي 
خزر بس��ازيم تا تمامي نقش��ه هايي كه در سر داريم را 

اجرايي كنيم

  ابراز خرسندي رييس دفتر رييس جمهور 
از روند مذاكرات وين

رييس دفتر رييس جمهور روزگذشته در اظهارنظري 
رون��د مذاك��رات وي��ن را ب��ا وج��ود دش��واري ها و 
اختالف نظرموج��ود، مثبت و راضي كننده دانس��ت و 
گفت: با وجود اينكه مذاكرات روزهاي سرنوشت سازي 
را مي گذراند و داراي دشواري هايي است اما شاهد فضاي 
مثبتي در وين هستيم و اگر روند با همين شكل پيش 
برود، شاهد پيش��رفت هايي در اين مذاكرات خواهيم 
بود. به گفت��ه واعظي تالش دولت و تيم مذاكره كننده 
ايران، گفت وگو در چارچوب ترس��يم ش��ده توس��ط 
مسووالن ارشد كشور و تحقق شروط بيان شده از سوي 
مقام معظم رهبري اس��ت و در اين مسير مي كوشيم 
در اين گفت وگوه��ا با رعايت همه مالحظات و قوانين 
و چارچوب هاي ابالغي، به احياي برجام و رفع تحريم 
نايل آييم.  واعظي چشم انداز آينده اقتصاد كشور را مثبت 
ارزيابي كرد و گفت: با رفع تحريم هاي ظالمانه عليه ملت 
بزرگ ايران،  بدون ترديد روزهاي خوبي در انتظار اقتصاد 
كش��ور و معيش��ت مردم خواهد بود و دولت دوازدهم 
مي كوش��د بدون فوت وقت از هر فرصتي براي نيل به 
اين هدف استفاده كند.  رييس دفتر رييس جمهور به 
سفرهاي منطقه اي وزير امورخارجه اشاره و خاطرنشان 
كرد: همواره اعالم كرده ايم كه جمهوري اسالمي ايران 
توسعه روابط با همسايگان خود را يك هدف راهبردي 
مي دان��د و با توجه به منافع مش��ترك منطق��ه اي، از 
گفت وگو و همكاري با همسايگان استقبال كرده است.  
وي افزود: سفر آقاي دكتر ظريف به چند كشور همسايه 
نيز گامي در همين راستاس��ت و با توجه به زمينه هاي 
همكاري هاي مش��ترك و توس��عه روابط و همچنين 
ضرورت گفت وگوه��اي درون منطقه اي براي مقابله با 
چالش هاي منطقه اين سفر انجام شده و خوشبختانه به 
نتايج خوبي رسيده است.  واعظي در پاسخ به سوالي در 
خصوص روابط ايران و عربستان، اذعان داشت: ما همواره 
در سال هاي گذشته اعالم كرده ايم كه در راستاي دوري 
از تنش، تقويت همكاري ها و بسط فضاي گفت وگو آماده 
تعامل با كشور همسايه عربستان سعودي هستيم و هنوز 
هم بر همين موضع اس��تواريم.  وي خاطرنشان كرد: 
تقويت روابط ايران و عربستان بدون ترديد به نفع منطقه 
اس��ت و مي تواند در مسير غلبه بر بسياري از تنش ها و 

چالش هاي غيرضروري موثر باشد.
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FATF نپيوستن به
نظارت ها را بيشتر مي كند

سيدرس��ول مهاجر، معاون ديپلماسي اقتصادي 
وزارت امور خارجه معتقد است كه در مورد مساله 
FATF اطالع رساني درستي در رسانه ها انجام نشد. 
او تاكيد دارد كه ايران بايد به دو كنوانسيون سازمان 
ملل يعني مقابله با جرايم س��ازمان يافته فراملي و 
كنوانسيون تامين مالي تروريسم ملحق شود؛ اين 
دو كنوانسيون شرط الزم براي برنامه اقدامي است 
كه ما با FATF توافق كرديم و با پيوستن به آنها از 
ليست سياه FATF خارج مي شويم. به گزارش ايرنا، 
او با تاكيد بر اينكه FATF يك اقدام ضروري براي 
مراودات بانكي ماست، تاكيد كرد: »اگر ما نتوانيم 
از ليست سياه خارج شويم، در صورتي كه تحريم ها 
هم برداشته شوند، نمي توانيم از منفعت لغو تحريم ها 
برخ��وردار ش��ويم.FATF كاري به حس��اب هاي 
شخصي كشورها ندارد. نگراني از اينكه حساب هاي 
كشور رصد مي ش��وند، بي اساس اس��ت. ايران در 
تدوين كنوانس��يون هاي پالرمو و سي اف تي نقش 
داشته و جزو كنوانسيون هاي سازمان ملل است.« 
به  گفته اين ديپلمات ارشد، اگر كشوري در ليست 
سياه FATF باشد، بانك هاي خارجي ضوابط رعايت 
و دقت شان را در مورد يك به يك مراودات بانكي آن 
كش��ور افزون مي كنند. برخالف تصوري است كه 
فكر مي كنند اگر عضو FATF شويم، نظارت ها بر ما 
بيشتر مي شود، اكنون كه در ليست سياه هستيم، 
نظارت بر ما بسيار بيشتر شده و براي ايرانيان خارج 
از كشور هم محدوديت هاي زيادي ايجاد شده است. 
به گفته مهاجر، حتي كشورهاي روسيه و چين هم 
از ما خواستند كه ضوابط اين گروه را رعايت كنيم. 
اينكه مي گويند چين به FATF اعتقادي ندارد، اين 
عبارت اصال درست نيست و از قضا به همين خاطر، 
حس��اب هاي بانكي ما در چين با محدوديت هايي 

روبه رو شده است.

 توتال فرانسه فعال
 قصد بازگشت به ايران را ندارد

ژان پير اس��براير، مدير مالي شركت توتال فرانسه 
در يك كنفرانس تلفني خطاب به تحليلگران اعالم 
كرد كه اين ش��ركت نفتي در حال حاضر به دليل 
عدم اطمينان در مورد تحريم هاي ايران فعال قصد 
بازگشت به اين كشور را ندارد. توتال فرانسه پس از 
اجرايي شدن توافق موسوم به برجام در سال 2019 
توانس��ت به ايران بازگردد و به برخي از پروژه هاي 
نفتي و گازي اين كشور ورود كند. اوايل هفته جاري، 
ايران و قدرت هاي جهاني تالش كردند، روند انجام 
تعهدات واشنگتن و تهران در توافق هسته اي سال 
2015 را تس��ريع كنند، چراك��ه اياالت متحده به 
متحدان عرب خود در منطقه خليج فارس در مورد 

وضعيت اين مذاكرات اطمينان داده است.

 چرخش تجارت ايران
 به سوي امارات در ۱۴۰۰

اتاق بازرگاني تهران به بررسي تجارت خارجي ايران 
در نخستين ماه از سال 1400 پرداخته كه تغييرات 
مهمي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد. به گزارش 
ايسنا، بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از تجارت 
ايران در فروردين امسال، عدد كل صادرات غيرنفتي 
كشور به حدود سه ميليارد دالر رسيده است. اين عدد 
در مقايسه با ماه قبل يعني اسفند 1۳99، كاهش 22 
درصدي را نش��ان مي دهد كه با توجه تعطيالت دو 
هفته اي نوروز موضوع عجيبي نيست اما در مقايسه 
با فروردين س��ال قبل، ميزان صادرات كشور حدودا 
۸0 درصد از نظر ارزش��ي و 5۶ درصدي از نظر وزني 
رشد داشته است. اين تفاوت حاكي از آن است كه با 
گذشت حدود يك س��ال از درگيري ايران با شيوع 
ويروس كرونا، تجارت كشور راه خود را براي فعاليت 
زير س��ايه اين ويروس پيدا كرده اس��ت. در همين 
م��دت ايران، 2.۸ ميلي��ارد دالر واردات كاال را نيز به 
ثبت رس��انده كه هرچند از نظر ارزشي افزايش 4۷ 
درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان 
مي دهد اما در همين مدت، وزن كاالهاي وارداتي به 
ايران 1۸ درصد كاهش يافته اس��ت. اين را مي توان 
به معني كاهش واردات مواد اوليه و افزايش واردات 
كاالهاي صنعتي يا با ارزش افزوده باالتر دانست كه 
در بلندمدت به س��ود اقتصاد كشور خواهد بود. اتاق 
بازرگاني تهران، فهرست اصلي ترين شركاي تجاري 
كش��ور در فروردين 1400 را نيز منتشر كرده است. 
در حوزه صادرات، چين با 9۷4 ميليون دالر و رش��د 
واردات ۸۶ درصدي، اصلي ترين مقصد كاالهاي ايران 
بوده است. عراق با 42۸ ميليون دالر، امارات متحده 
عربي با 41۷ ميليون دالر، تركيه با 1۷۷ ميليون دالر 
و افغانستان با 1۷5 ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار 
دارند. در اين ميان رشد 149 درصدي واردات تركيه از 
ايران در مقايسه با سال قبل، قابل توجه ترين تغيير در 
بازار صادرات ايران به شمار مي رود. در حوزه واردات اما 
مهم ترين تغيير تجاري به ثبت رسيده است. بر خالف 
سال هاي گذشته كه چين همواره به عنوان اصلي ترين 
صادركنن��ده كاال به ايران ش��ناخته مي ش��د، آمار 
فروردين نشان مي دهد كه امارات متحده عربي اين 
رتبه را در اختيار خود گرفته و اصلي ترين صادركننده 
كاال به ايران شده است. در نخستين ماه سال جاري، 
امارات متحده عربي با افزايش 11۳ درصدي نسبت 
به سال قبل، ۷۸۸ ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده 
اس��ت. پس از آن چين با ۶5۶ ميليون دالر، تركيه با 
24۷ ميليون دالر، هند با 1۳۳ ميليون دالر و روسيه 
با 1۳2 ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در اين آمار نيز در كنار صدرنش��يني امارات متحده 
عربي، روس��يه به عنوان يكي از كشورهاي اورسيا به 
جمع صادركنندگان اصلي كاال به ايران وارد شده و 
جاي آلمان را گرفته كه در آمارهاي سال هاي گذشته 

معموال در اين رده قرار مي گرفت.

پيش بيني رشد باالي اقتصاد 
امريكا

پيش بين��ي مي ش��ود اقتص��اد امري��كا امس��ال 
نيرومندترين رشد ۳۷ سال اخير خود را تجربه كند.
به گزارش ايس��نا به نقل از فاكس بيزينس، وزارت 
بازرگاني امريكا آمار اوليه سه ماهه نخست امسال را 
اعالم كرد كه بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي اين 
كشور مثبت ۶.4 درصد اندازه گيري شده كه اين رقم 
2.4 درصد بيشتر از رشد سه ماهه قبل و 0.۳ درصد 
بيشتر از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده است. 
سطح توليدات ناخالص داخلي در امريكا هنوز 1.5 
درصد نسبت به قبل از آغاز بحران كرونا فاصله دارد. 
اين رشد اقتصادي كه سومين رشد فصلي متوالي 
ثبت شده اين كشور بوده است، بيش از همه تحت 
تاثير رشد نيرومند بخش سرمايه گذاري هاي ثابت 
و تقاضاي مصرفي قرار گرفته است. طبق پيش بيني 
نهادهاي مختلف از جمله صندوق بين المللي پول، 
رشد اقتصادي امريكا در سال 2021 نيز مثبت اما 
كمتر از چين خواهد بود. در صورتي كه اقتصاد امريكا 
بتواند رشد هفت درصدي پيش بيني شده را محقق 
كند به باالترين رش��د س��االنه خود از سال 19۸4 

دست خواهد يافت. 
سونگ وون جان- استاد اقتصاد در دانشگاه لويوال 
گفت: موتور اقتصاد روشن ش��ده است. در نتيجه 
واكسيناسيون و حمايت هاي گسترده دولت و بانك 

مركزي شرايط خوبي را تجربه مي كنيم. 
امريكا در حال حاضر اصلي ترين كانون درگير با كرونا 
در جهان محسوب مي شود و بيش از 55۸ هزار نفر 
از شهروندان اين كشور بر اثر ابتال به كرونا جان خود 
را از دس��ت داده اند. دولت بايدن اعالم كرده است 
تا پايان فصل تابستان واكسيناسيون دستكم ۳0 
ميليون امريكايي را هدف گذاري كرده است و يك 
بسته حمايتي 1.9 تريليون دالري نيز براي كاستن 

از تبعات اقتصادي كرونا پيشنهاد شده است. 
متوسط رشد اقتصادي فصلي امريكا در بازه زماني 
194۷ ت��ا 2020 معادل ۳.1۶ درصد بوده اس��ت 
كه باالترين رشد ثبت ش��ده مربوط به رشد ۳۳.1 
درصدي سه ماهه سوم سال 2020 و كمترين رشد 
ثبت شده نيز مربوط به سه ماهه دوم سال 2020 با 

منفي ۳1.4 درصد بوده است

 بحران هند 
ترمز صعود نفت را كشيد

قيمت نفت پس از اينكه روز پنج ش��نبه به باالترين 
ركورد شش هفته گذش��ته صعود كرد، در معامالت 
روز جمعه تحت تاثير نگرانيها نسبت به قرنطينه هاي 
گس��ترده در هند و برزي��ل به منظور مهار ش��يوع 
كوويد 19، كاه��ش يافت. به گزارش ايس��نا، بهاي 
معامالت نفت برنت با 29 س��نت معادل 0.4 درصد 
كاهش، به ۶۸ دالر و 2۷ س��نت در هر بشكه رسيد. 
بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت با ۳5 سنت 
معادل 0.5 درصد كاهش، به ۶4 دالر و ۶۶ س��نت در 
هر بشكه رسيد. شاخص نفت برنت روز پنج شنبه با 
1.9 درصد و شاخص نفت امريكا با 1.۸ درصد افزايش 
بسته شده بودند كه سومين رشد روزانه متوالي اين دو 
شاخص بود. تحليلگران انرژي اسپكتس در يادداشتي 
نوش��تند: روند احياي تقاضا در دوران پساكوويد 19 
همچنان نابرابر مانده و افزايش موارد ابتال در هند يادآور 
به موقعي است كه نش��ان مي دهد صعود نفت برنت 
به ۷0 دالر هنوز خيلي زود اس��ت. قيمت نفت برنت 
احتماال در سه ماهه سوم امسال و زماني كه تقاضا به 
ميزان قابل مالحظه اي بهبود پيدا كرده و مازاد ذخاير 
برطرف ش��ده باشد، به چنين سطحي صعود خواهد 
كرد. نفت برنت در آوريل هشت درصد و وست تگزاس 
اينترمديت حدود 10 درصد رشد قيمت داشته است. 
اين پنجمين رشد ماهانه قيمت نفت در شش ماه اخير 
است كه تحت تاثير بهبود تقاضاي جهاني و نزديك 
شدن آن به سطح پيش از شيوع ويروس كرونا و تسهيل 
محدوديتهاي قرنطينه در بعضي از كشورها روي داده 
اس��ت. همزمان اوپك و متحدانش به دنبال تسهيل 
محدوديت عرضه خود هس��تند. اجراي گس��ترده 
برنامه هاي واكسيناسيون كوويد 19 تا حدودي اعتماد 
به سفر را احيا كرده و تقاضا براي نفت را افزايش داده 
اس��ت. تحليلگران در سيتي بانك پيش بيني كردند 
برنامه هاي واكسيناسيون در امريكاي شمالي و اروپا 
كمك مي كند تقاضاي جهاني براي نفت در ماه هاي 
تابستان نيمكره ش��مالي به ركورد 101.5 ميليون 
بشكه در روز رشد كند اما افزايش موارد ابتال به كوويد 
19 در برزيل و هند و وضع قرنطينه هاي سختگيرانه 
در اين كشورها، به تقاضاي داخلي آنها لطمه خواهد 
زد. با اين حال تحليلگران گروه ANZ اظهار كردند: 
چندين شهر امريكا از قرنطينه خارج شده اند و اعتماد 
به تقاضاي باالتر براي بنزين در آستانه فصل سفرهاي 
تابستاني امريكا را به دنبال داشته اند. فروش سوخت 
در انگليس هم به سطح تابستان سال گذشته نزديك 
مي شود. روز تعطيالت كارگر در چين هم تقاضا براي 
سوخت در دومين مصرف كننده بزرگ جهان را تقويت 
خواهد كرد. اين تجديد خوش بيني موانع جاري در 
هند را كه با موج دوم ش��يوع وي��روس كرونا و وضع 
محدوديت هاي جديد رفت و آمد دس��ت و پنجه نرم 
مي كند را تحت الشعاع قرار داده است. دومين كشور 
پرجمعيت جهان در بحران عميقي غوطه ور ش��ده و 
ظرفيت بيمارستان ها پر شده و مرده  سوزخانه ها به 
صورت 24 س��اعته كار مي كنند. شمار موارد ابتال به 
كوويد 19 در هند روز پنجش��نبه از 1۸ ميليون نفر 
فراتر رفت. گزارش جديدي كه از بخش خصوصي ژاپن 
منتشر شد نشان داد فعاليت كارخانه اي اين كشور در 
آوريل با سريعترين روند از اوايل سال 201۸ تاكنون 
توسعه پيدا كرده اس��ت با اين حال محدوديت هاي 
كرونايي بر دورنماي اقتصادي اين كشور سايه افكنده 
است. بر اساس گزارش رويترز، آمار رسمي نشان داد 
فعاليت كارخانه اي چين هم رش��د كرد اما رشد آن 

بسيار آهسته تر از حد مطلوب بود

عراقچي: هنوز چالش هاي سختي در پيش داريم و براي آنها راه حلي نيافته ايم

ادامه  فشرده  مذاكرات  وين

جزييات تازه از ماليات خريداران سكه از بانك مركزي
خريداران پنج سكه به باال از بانك مركزي بايد ماليات بدهند

در خصوص مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع 
خريد سكه از بانك مركزي در سال 1۳99 را به صورت 
كامل تا پايان خردادماه س��ال 1400 ندارند، ماليات 
مقطوع تعيين ش��ده حداكثر تاچهار م��اه به صورت 

مساوي تقسيط مي شود.
به گزارش تسنيم، دستورالعمل شماره 504 مورخ 
۸/ 2/ 1400 س��ازمان ام��ور ماليات��ي در خصوص 
چگونگي ماليات خريداران سكه از بانك مركزي در 

سال 1۳99 ابالغ شد.
در اين بخش��نامه نكات مهمي مطرح شده است. بر 
اين اس��اس با توجه به مفاد م��واد )1( و )9۳( قانون 
ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب 1۳94/04/۳1 
بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده )100( قانون مذكور 
و به منظور تكريم موديان وتس��هيل وصول ماليات 
عملكرد سال1۳99 دريافت كنندگان سكه از بانك 

مركزي، مقرر مي دارد: 
1- مشمولين ماليات مقطوع و تكاليف آنها: 

تمامي اشخاص حقيقي خريدار سكه از بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران كه در سال 1۳99 نسبت به 

دريافت حداكثر )105( قطعه سكه اقدام نموده اند، 
مش��مول ماليات مقطوعدموضوع اين دستورالعمل 
ميباش��ند. اين گروه از خريداران سكه از نگهداري 
اسناد و مدارك موضوع قانون صدراالشاره و تسليم 
اظهارنامه مالياتي معاف مي باش��ند. بديهي اس��ت 
بااستناد به قس��مت اخير تبصره ماده )100( قانون 
مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب 1۳94/04/۳1، 
ماليات اشخاص موضوع اين بند كه اظهارنامه مالياتي 
خود را در موعدمقررتسليم نمايند، بر اساس رسيدگي 

به اسناد و مدارك ارايه شده تعيين خواهد شد:
مهلت پرداخت ماليات موضوع اين دس��تورالعمل 
حداكثر تا پايان خرداد ماه س��ال 1400مي باشد. 
خري��داران مذكور مكلفن��د با مراجعه به س��امانه 
عمليات الكترونيك موديان مالياتي س��ازمان امور 
مالياتي كشور به نشاني my.tax.gov.ir  نسبت 
ب��ه پرداخت ماليات متعلق به ش��رح بن��د )2( اين 
دس��تورالعمل اقدام نمايند. پرداخت ماليات بعد از 
سر رسيد تعيين شده موجب تعلق جريمه ديركرد 
موض��وع م��اده )190( قانون مالياتهاي مس��تقيم 

اصالحي مصوب 1۳94/04/۳1 خواهد شد.
2- ميزان ماليات مقطوع قابل پرداخت اش��خاص 
حقيقي دريافت كننده س��كه بر اساس تعداد سكه 

تحويلي طي سال1۳99
تا 5 قطعه سكه مشمول ماليات نمي باشد.

نس��بت به مازاد 5 س��كه تا ميزان 15 سكه به ازاي 
هر قطعه سكه 9.۶00.000 ريال ماليات مقطوع.

نسبت به مازاد 15 سكه تا ميزان 25 سكه به ازاي هر 
قطعه سكه 12.۸00.000 ريال ماليات مقطوع.

نسبت به مازاد 25 سكه تا ميزان 105 سكه به ازاي 
هر قطعه سكه 1۶.000.000 ريال ماليات مقطوع

۳- ساير موارد
در خص��وص مودياني كه ام��كان پرداخت ماليات 
مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت كامل 
تا پايان خردادماه سال 1400 ندارند، ماليات مقطوع 
تعيين ش��ده حداكثر تاچهار ماه به صورت مساوي 

تقسيط مي شود.
اشخاصي كه در سال 1۳99 نسبت به دريافت بيش 
از )105( قطعه سكه از بانك مركزي اقدام و مشاغلي 

كه حس��ب س��وابق پرونده با مجوز صادره از سوي 
مراجع ذي ربط به شغل خريدو فروش سكه اشتغال 
دارند، مش��مول اين دستورالعمل نبوده و مكلف به 
تسليم اظهارنامه مالياتي وپرداخت ماليات متعلق 

در موعد مقرر )پايان خردادماه 1400( مي باشند.
از آنج��ا كه مطابق حكم تبصره م��اده )100( قانون 
مذكور، ماليات مقطوع تعيين ش��ده مطابق بند )2( 
اين دس��تورالعمل در صورت عدم تسليم اظهارنامه 
مالياتي در موعد مقرر، قطع��ي و وفق مقررات قابل 
وصول مي باش��د، لذا اوراق قطعي تمامي مشمولين 
موض��وع بند )1( اين دس��تورالعمل، يك ماه پس از 
سررسيد پرداخت ماليات صادر و به موديان ذي ربط 

ابالغ خواهد شد.
آن دسته از مشمولين اين دستورالعمل كه به ماليات 
قطعي ش��ده اعتراض داشته باش��ند، اعتراض آنها 
برابر مقررات در هيات حل اختالف مالياتي موضوع 
تبصره )1( ماده )21۶( قانون ماليات هاي مستقيم 
اصالحي مص��وب 1۳94/04/۳1 قابل رس��يدگي 

خواهد بود.

ايرنا جدول تغييرات بودجه را حذف كرد
خبرگزاري جمهوري اسالمي )ايرنا( با توجه به حواشي به 
وجود آمده درباره گزارش »زيرسوال بردن اصل شفافيت 
با تغيير خودسرانه جداول بودجه« كه روز چهارشنبه، ۸ 
ارديبهشت منتشر شد، ارايه توضيحاتي را الزم مي داند.

همان طور كه از عنوان گزارش پيداست، خبرنگار گروه 
اقتصادي ايرن��ا تالش كرده اس��ت، موضوع تغييرات 
غيرشفاف و پنهان از نظر ساير نمايندگان مجلس در 
جداول بودجه را كه در روزهاي اخير با اعالم موضع چند 
نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح و با صدور 
نامه يكصد نماينده به ريي��س مجلس، اعالم اعتراض 
شماري از نمايندگان در قالب مصاحبه ها و اظهارنظرهاي 
جداگانه و نيز، نامه آقاي احمد توكلي رييس موسسه 
ديده بان شفافيت و عدالت به رييس قوه مقننه درباره 
تغييرات اليحه بودجه به صدر اخبار تبديل شد و همگي 
خواهان شفاف سازي براي رفع ابهامات در اين باره شده 
بودند، واكاوي كند. يكصد نماينده در نامه خود به رييس 
مجلس نوش��ته اند: »اليحه بودجه بدون اطالع آنان از 
كم و كيف جداول و مبلغ رديف ها به خصوص در بخش 
هزينه و مصارف، رأي گيري ش��ده است«، و از طرفي، 
هيات رييسه و كميسيون تلفيق مجلس هم تاكنون 

درباره ابهامات مطرح ش��ده هيچگونه »روشنگري و 
شفاف س��ازي« نكرده ان��د و همين ام��ر، موجب بروز 
ابهاماتي درباره ارقام جداول بودجه شده است. از سوي 
ديگر، س��ازمان برنامه و بودجه پس از دريافت جداول 
اليحه بودجه در هفته گذش��ته اعالم كرده اس��ت كه 
»در جري��ان تغييرات نبوده و صرف��ا به عنوان مجري 
قانون خود را ملزم به اج��راي آن مي داند.« با اين  حال، 
مجلس شوراي اسالمي در اطالعيه اي كه در اين زمينه 
از طريق خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده، با جعلي 
خواندن جدول گزارش يادش��ده گفته است خبرنگار 
ايرنا در استفاده از عناوين جدول اشتباه كرده و »آنچه 
خبرگزاري دولت از آن به دروغ به عنوان »ابالغ شده به 
دولت« ياد كرده همان مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
است كه در حقيقت حاصل مصوبات كميسيون تلفيق و 
آراي صحن علني درباره اليحه بودجه است.« جدولي كه 
در ايرنا منتشر شده، مقايسه برخي اعداد و ارقام جداول 
بودجه بر اساس لوايح ارسالي دولت و تغييرات آن پس از 
تصويب در مجلس و كميسيون تلفيق است كه از سايت 
رسمي ابالغ قوانين دريافت شده و ميزان تغييرات نهايي 
مجلس را در مقايسه با اليحه دولت نشان مي دهد، اما 

از آنجا كه نه مجلس، نه كميسيون تلفيق و نه سازمان 
برنامه و بودجه تاكنون در اين باره هيچگونه »روشنگري 
و شفاف س��ازي« نكرده اند و به گفته نمايندگان، اين 
ارقام نيز هنگام تصويب اليحه در صحن علني مجلس 
مورد بررسي قرار نگرفته است، موجب بروز ابهاماتي در 
روايي گزارش مزبور شده است. با وجود اين، با توجه به 
بررسي هاي به عمل آمده و به دليل بي دقتي خبرنگار در 
نگارش عناوين جدول و نيز طي نش��دن مراحل كامل 
تدوين و انتش��ار مطلب، درحالي كه مطابق مقررات و 
آيين نامه داخلي خبرگزاري جمهوي اسالمي، گزارشي 
در اين سطح از اهميت، بايد حتما به تاييد مسووالن ارشد 
خبري سازمان و همچنين، دستگاه تخصصي ذيربط 
)سازمان برنامه و بودجه كشور يا معاونت امور مجلس 
رياست جمهوري( مي رسيد ولي اين فرايند طي نشده 
است، ضمن پوزش از مخاطبان ايرنا، مطلب يادشده از 
كليه خروجي هاي خبرگزاري حذف مي شود. در واقع، 
آنچه با عنوان »دروغ و جعل« ايرنا از سوي خبرگزاري 
خانه ملت مطرح شده است، ناشي از جابه جا شدن عنوان 
ستون هاي جدول مربوط به جزييات اين تغييرات در 
اليحه بودجه 1400 است ولي اصل پرسش نمايندگان 

و افكار عمومي درباره ماهيت تغييرات همچنان به قوت 
خود باقي است و مجلس هنوز توضيح نداده است كه اگر 
اين جداول حاصل مصوبات كميسيون تلفيق و آراي 
صحن علني اس��ت، چرا بيش از يكصد نماينده به آن 
اعتراض دارند و به ابهامات مطرح شده مبني بر تغييرات 
در جداول كه از سوي دولت و نمايندگان مجلس مطرح 
شده است، هيچ پاسخ روشني ارايه نمي دهد. خبرگزاري 
جمهوري اسالمي آماده است در راستاي انجام رسالت 
خبري خود كه يكي از آنها شفاف س��ازي مسائل براي 
افكار عمومي است، ضمن انعكاس ديدگاه هاي هيات 
رييسه مجلس و كميسيون تلفيق، با نمايندگان عضو اين 
كميسيون و ساير افراد حاضر در نشست هاي اصالحي كه 
منجر به تغيير در جداول بودجه شده است، مصاحبه كند 
و گزارش كامل و جامعي از اين رويداد به جامعه ارايه دهد.

در همين حال، با توجه به مطالبه جدي رسانه ها و افكار 
عمومي و نخبگان انتظار مي رود سازمان برنامه و بودجه 
و مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص شفاف شدن 
موضوع هم��كاري الزم را به عمل آورده و در راس��تاي 
جريان دسترس��ي آزاد و ش��فاف به اطالعات، جداول 

مقايسه اي تغييرات را به صورت دقيق منتشر كنند.



گروه بانك و بيمه | 
بانك مركزي در گزارش تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات 
بانك مركزي در سال 1399 اعالم كرده 27 واحد درصد از 
رشد 29.2 درصدي پايه پولي در پايان سال 1399 نسبت 
به پايان س��ال قبل، به افزايش خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي مربوط بوده است. معناي اين جمله آن است 
كه دولت براي تامين كسري بودجه خود و تامين ريال، از 
بانك مركزي خواسته است كه در مقابل طلب هاي دولت 
ايران از شركت ها و بانك هاي خارجي، ريال منتشر كرده و 
در اختيار دولت قرار دهد. حال آنكه بخشي از اين دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي در بانك هاي كشورهاي مختلف بلوكه 
شده و تا زمان رفع تحريم ها، آزاد نمي شود و در نتيجه بانك 
مركزي در مقابل تامين نياز دولت به ريال، عمال پايه پولي 
را به ميزان 29 درصد رشد داده و اين موضوع يكي از عوامل 
موثر روي تورم 48 درصدي نقطه به نقطه و رشد نقدينگي 
40 درصدي بوده است. همچنين بانك مركزي اعالم كرده 
كه اثر رشد باالي هزينه خوراكي و حمل و نقل و اثاث منزل بر 
تورم بيش از ساير بخش ها بوده و موجب تورم نقطه به نقطه 

48 درصدي در سال 99 شده است. 

     رشد پول نقد و حساب جاري
رش��د دوازده ماهه پول از اوج خود يعن��ي 88.6 درصد در 
مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پايان سال 1399 كاهش 
يافته كه حاكي از تقويت ماندگاري سپرده ها در ماه هاي اخير 
بوده و تاييدي بر كاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر 
از سپرده گذاري بلندمدت در بانك هاست.به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، يكي از اركان مهم در زمينه هدايت نرخ 
تورم به سمت تورم هدف )2±22 درصد(، مديريت انتظارات 
تورمي است كه مستلزم ارايه اطالعات درست و به هنگام 
از مجموعه تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات انجام ش��ده 
توسط بانك مركزي به آحاد جامعه و فعالين اقتصادي است. 
اين امر موجب خواهد شد تا عالوه بر شكل گيري صحيح 
انتظارات، شرايط براي بهبود رشد اقتصادي نيز فراهم شود 
و بانك مركزي در شرايط بهتري اهداف حفظ ارزش پول 
ملي )كنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادي را پيگيري 
كند. در سال 1399 تداوم تحريم هاي شديد اياالت متحده، 
بحران شيوع ويروس كرونا و سفته بازي در بازار دارايي ها 
موجب شد تا اقتصاد كشور نوسانات بيشتري را نسبت به سال 
قبل از آن تجربه كند. در اين شرايط بانك مركزي تالش خود 
را به گونه اي معطوف كرد تا ضمن محدود كردن اثرات تورمي 
ناشي از اعمال تحريم ها تا حد امكان. اثرات ركودي ناشي از 
انتشار ويروس كرونا نيز محدود شود.بر اين اساس، مجموعه 
تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در پاسخ به 

تحوالت اقتصاد كالن در سال 1399 به شرح ذيل است.

   اثر رشد هزينه خوراكي و 
حمل و نقل و اثاث منزل بر تورم

نرخ رشد ماهانه ش��اخص بهاي مصرف كننده )نرخ تورم 
ماهانه( از ارديبهش��ت ماه س��ال 1399 به دنبال تشديد 
تحريم ها، ش��يوع ويروس كرونا و همچنين تشديد رشد 
كميت هاي پولي و لذا انتظارات تورمي. ارقام بااليي را تجربه 
كرد و اين روند افزايشي در مهرماه و آبان ماه به اوج خود رسيد. 
اما از آذرماه به دنبال تعديل انتظارات تورمي، التهابات در بازار 
ارز و در نتيجه بازار كاالهايي كه قيمت آنها هم بستگي بااليي 
با تحوالت نرخ ارز داشتند، متوقف شد. ليكن در بهمن ماه، 
روند نزولي نرخ تورم عمدتًا به علت رشد گروه خوراكي ها و 
آشاميدني ها، متاثر از عوامل فصلي و برخي نارسايي ها در 
نظام توزيع كاالها، متوقف شد.به طور كلي، هر چند طي سال 
1399، گروه ه��اي »حمل و نقل«، »اثاث، لوازم و خدمات 
مورد اس��تفاده در خانه« و »خوراكي ها و آش��اميدني ها« 
به ترتيب بيش��ترين تورم را تجربه كردند، ليكن سه گروه 
»خوراكي ها و آشاميدني ها«، »حمل و نقل« و »مسكن، 
آب، برق و گاز و ساير سوخت ها«، با توجه به ضريب اهميت 
باالي آنها در سبد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي، 
بيش��ترين تاثير را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنين 
بررسي تورم ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي به 
تفكيك گروه كاال و خدمت، گوياي رشد قابل توجه شاخص 
كاال نسبت به خدمت بوده اس��ت. بر اساس آمار منتشره 
مركز آمار ايران، در انتهاي اس��فند 1399 نرخ تورم ماهانه 

1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم 
متوسط ساالنه يا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 
درصد بوده است. اين وضعيت تورمي مهر تاييد بر هيچ گونه 
سياست پولي انبساطي در شرايط كنوني نمي گذارد.بررسي 
ارقام توليد ناخالص داخلي به  تفكيك فعاليت هاي اقتصادي 
حاكي از رشد مثبت توليد ناخالص داخلي در گروه كشاورزي 
و صنايع و معادن در فصول اول تا سوم سال 1399 بوده است.

     رشد بخش هاي اقتصادي
رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي در سه فصل نخست سال 
1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به ترتيب معادل 
4.9، 4.1 و 5.2 درصد و در گروه صنايع و معادن به ترتيب 
معادل 2.6، 7.9 و 7.0 درصد بوده است. بدين ترتيب ارزش 
افزوده گروه كشاورزي و صنايع و معادن در نه ماهه نخست 
سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به ترتيب 
معادل 4.6 درصد و 6.0 درصد رشد داشته اند. در گروه نفت، 
رشد منفي و قابل توجه 16.7- درصدي در فصل اول سال 
1399 با رشدهاي مثبت 22.2 و 9.7 درصدي در فصل هاي 
دوم و سوم دنبال و منجر شد كه ارزش افزوده اين گروه در 
نه ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
معادل 6.0 درصد افزايش يابد.ارزش افزوده گروه خدمات 
نيز كه در فصل اول س��ال 1399 و به دنبال شيوع ويروس 
كرونا و اعمال محدوديت بر فعاليت هاي اين گروه معادل 
1.9- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته 
بود، با كاهش محدوديت هاي اعمال شده در فصل هاي بعد 
جبران شد و به ترتيب 0.8 و 0.1 درصد در فصل هاي دوم و 
سوم سال 1399 افزايش يافت و رشد ارزش افزوده اين گروه 
در نه ماهه س��ال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 

ميزان 0.3- درصد رسيد.

     رشد 2.2 درصدي اقتصاد
مجموع اين تغييرات منجر ش��د تا توليد ناخالص داخلي 
كشور در نه ماهه نخست سال 1399 برحسب قيمت هاي 
ثابت سال 1390 نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 
2.2 درصد افزايش يابد، ضمن اينكه رشد بدون نفت توليد 
ناخالص داخلي به قيمت پايه نيز در نه ماهه نخست سال 
1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد 
بوده است. در سال 1399، بانك مركزي داالن نرخ سود را 
با معرفي سپرده گذاري قاعده مند و اعتبارگيري قاعده مند 
راه ان��دازي كرد. در س��پرده گذاري قاعده من��د بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غير بانكي مي توانند منابع مازاد خود 
را نزد بانك مركزي س��پرده گذاري و نرخ سود كف داالن 
را درياف��ت كنند. از طرف ديگ��ر، اعتبارگيري قاعده مند 
به بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي امكان مي دهد 
كسري هاي كوتاه مدت خود را با ارايه وثيقه و در نرخ سود 
سقف داالن از بانك مركزي تامين كنند. همچنين در اين 
دوره، عمليات بازار باز با هدف تثبيت نرخ سود بازار بين بانكي 
در محدوده داالن نرخ س��ود از پيش تعيين شده اجرا شد. 
در اين عمليات، بانك مركزي اعتبار كوتاه مدت وثيقه دار 
)يك هفته تا 14 روز( را در فرآيند رقابتي و در قالب توافق 
بازخريد در اختيار بانك هاي متقاضي قرار مي دهد. بانك 
مركزي با انتشار اطالعيه هاي هفتگي در خصوص عمليات 
بازار باز و عملكرد سپرده گذاري قاعده مند و اعتبارگيري 

قاعده مند و همچنين انتشار نرخ  سود بازار بين بانكي و نرخ 
توافق بازخريد تالش كرد تا ضمن اطالع رساني در خصوص 
وضعيت پولي اقتصاد، زمينه افزايش آگاهي عمومي نسبت 
به اين چارچوب عملياتي جديد را فراهم كند. علي رغم اين 
فعاليت ها، نا آشنايي برخي بانك ها و در اختيار نداشتن اوراق 
بدهي م��ورد پذيرش در عمليات بازار باز، محدوديت قابل 
احساسي در اجراي اين عمليات بود. اما سياست هاي بانك 
مركزي در الزام بانك ها به نگهداري بخشي از دارايي هاي خود 
به شكل اوراق بدهي دولت و افزايش تدريجي اوراق دولتي 
در ترازنامه بانك ها و گسترش ظرفيت استفاده از ابزارهاي 
مزبور، موجب باالرفتن حجم عمليات بازار باز و متعاقباً تقويت 
انضباط در رابطه ميان ش��بكه بانكي با بانك مركزي شد. 
نرخ هاي بازده اوراق بدهي دولتي در سال 1399، نوسانات 
شديدي را متاثر از فضاي كلي اقتصاد كالن تجربه كرد. افت 
نرخ هاي بازده در دوماهه اول سال 1399، كه عالوه بر توقف 
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي و عمدتا خدماتي به دليل 
شيوع ويروس كرونا در ابتداي سال و كاهش تقاضاي پول، 
ناشي از تبديل منابع صندوق توسعه به ريال براي بودجه 
دولت در ماه هاي پاياني سال 1398 و لذا رشد پايه پولي بود، 
با افزايش سريع جبران شد و نرخ هاي بازده در ميانه سال 

نسبتاً با ثبات بودند.

     نرخ اسناد خزانه
اما در پايان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي روند 
صعودي در پيش گرفت و در اس��فند ماه نيز اين روند 
ادامه داشت. عامل اصلي افزايش نرخ سود هم در بازار 
بين بانكي و هم براي بازدهي اوراق بدهي دولت ناشي 
از كس��ري بودجه دولت و فروش اوراق توس��ط دولت 
بود كه بخش بزرگي از آن به بانك ها فروخته شد. نرخ 
بازده اسناد با سررسيديك ساله در اسفند  ماه نسبت به 
ماه قبل 1.42 واحد درصد افزايش داشت و از 19.82 
درصد به 21.24 درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد 
با سررسيد دو ساله در اسفند ماه به 21.96 درصد رسيد 
كه نسبت به  بهمن ماه 1.62 واحد درصد افزايش را نشان 
مي دهد. الزم به يادآوري است كه تعديل نرخ هاي بازده 
در بازار ثانويه به عنوان بخش��ي از سازوكار تعديلي در 
بازارهاي مالي مي تواند به باثبات شدن شرايط پولي در 
اقتصاد كالن كمك كند. با اين حال، در غياب سازوكار 
عمليات بازار باز و امكان اعتبار گيري بانك ها از طريق 
قرارداد بازخريديا ريپو، نرخ سود و بازدهي اوراق بدهي 
دولت افزايش هاي ش��ديدتري را تجربه مي نمود كه 

تبديل به مانعي براي خروج از ركود مي شد.

     رشد 40 درصدي نقدينگي 
و پايه پولي 29 درصدي

نرخ رشد نقدينگي در سال 1399 )براساس ارقام مقدماتي( 
به دليل تغيير ش��رايط پيراموني اقتصاد كش��ور، از روند 
بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رش��د 
پايه پولي نيز به 29.2 درصد رسيد. تحليل روند تغييرات 
كل هاي پولي در طول سال هاي 1398 و 1399 به خوبي 
حاكي از اين مهم است كه رشد نقدينگي در اين سال ها تا 
حدود زيادي متاثر از تشديد تحريم هاي خارجي و كاهش 
قابل مالحظه درآمدهاي ارزي و همچنين مسدودي بخشي 

از منابع ارزي بود كه به موجب قوانين بودجه ساالنه، بانك 
مركزي مكلف به خريد آنها بود. در اين ارتباط به موجب بند 
د تبصره 4 قوانين بودجه سال هاي 1398 و 1399 و ساير 
تكاليف. نظير برداشت از صندوق توسعه ملي براي كرونا و ...، 
بانك مركزي مكلف به خريد ارز صندوق توسعه ملي به نرخ 
نيمايي شد كه آثار پولي بيشتري نسبت به گذشته )با توجه 
به افزايش قابل توجه تفاوت بين نرخ ارز نيمايي و بانكي( به 
همراه داشت. اين در حالي بود كه عمده مصارف ارزي كشور 
را واردات كاالهاي اساسي و دارويي به نرخ بانكي تشكيل 
مي داد كه ارز خريداري شده از دولت تنها بخشي از نيازهاي 

ارزي واردات را تامين مي كرد.

   افزايش خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي

به بيان ديگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثيرپذيري 
رشد نقدينگي از بودجه دولت به اشكال مختلف از جمله 
استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي، فروش درآمدهاي 
ارزي دول��ت به بانك مركزي )به دنب��ال افزايش قيمت و 
صادرات نفت(، وضع تكاليف زياد بر ش��بكه بانكي و ايجاد 
ناترازي در جريان منابع مصارف بانك ها زمينه بروز داشته 
است، ليكن در سال 1399 عدم امكان خنثي سازي رشد 
خالص دارايي هاي خارجي به دليل مشكالت ناشي از نقل و 
انتقال منابع خارجي، عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي 
بوده اس��ت؛ به طوري ك��ه 27 واحد درصد از رش��د 29.2 
درصدي پايه پولي در پايان سال 1399 نسبت به پايان سال 
قبل، به افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
مربوط بوده اس��ت. البته انتظار مي رود با لغو تحريم هاي 
بانكي و با فراهم شدن دسترس��ي بانك مركزي به منابع 
مسدودي، مقام پولي كنترل موثرتري بر تحوالت پايه پولي 
متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوي ديگر 
كسري منابع برخي از بانك ها، مي تواند ريسك عرضه اوراق 
بدهي دولتي در قالب تسهيالت توافق بازخريد و تسهيالت 
قاعده مند را به همراه داشته باشد كه موجب محدود شدن 
كنترل بانك مركزي بر رشد پايه پولي شود، موضوعي كه در 
اواخر اسفند سال 1399 رخ داد. عالوه بر اين، شيوع ويروس 
كرونا از اواخر س��ال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در 
جهت كاهش آثار منفي ناشي از اين موارد، باعث شد تا در 
شرايط مشكالت بودجه اي دولت، تامين منابع مالي الزم 
جهت اين امور به بانك مركزي و بانك ها محول شود. مضاف 
بر اين، در غياب حمايت ه��اي بودجه اي دولت از خانوارها 
و بنگاه هاي آس��يب ديده از كرونا، بر اس��اس مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در اوايل سال 1399 مقرر شد تا 
به ميزان 750 هزار ميليارد ريال تسهيالت بانكي به گروه هاي 
آسيب ديده تعلق گيرد كه مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 
هزار ميليارد ريال از منابع مزبور از محل كاهش نسبت سپرده 
قانوني و مابقي از منابع داخلي بانك ها تامين شود. اجراي اين 
مصوبه كه با توجه به شرايط خاص و بحراني اوايل سال جاري 
الزام آور بود ني��ز واجد آثار پولي قابل توجه بود. البته بانك 
مركزي در ميانه سال و پس از ارزيابي شرايط كلي اقتصاد 
كشور كه حاكي از خروج اقتصاد از ركود بود، با هدف كنترل 
آثار پولي ناشي از اجراي مصوبه مزبور نسبت به بازبيني نسبت 
سپرده قانوني و بازگشت به سطوح اوليه اقدام كرد. در كنار 
فشارهاي ناشي از كسري بودجه دولت و پيامدهاي شيوع 
كرونا در رشد پايه پولي و نقدينگي، تحريك سفته بازي در 
بازار دارايي ها كه سبب انحراف منابع بانكي به سمت اين 
بازارها شد و متعاقبا برخي تكاليف به بانك ها براي مداخله 
در بازار دارايي ها نقش مهمي در افزايش ضريب فزاينده خلق 
نقدينگي و رشد باالي نقدينگي داشت. به همين دليل، عالوه 
بر مواردي كه قبال ذكر شد، بانك مركزي با هدف محدود 
كردن خلق پول بي ضابطه و اعم��ال مديريت و نظارت بر 
ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري، سياست احتياطي 
كنترل رشد ترازنامه شبكه بانكي را از ابتداي دي ماه 1399 
در دستور كار قرار داده است. در اين خصوص بررسي رشد 
اجزاي نقدينگي نيز حاكي از تداوم كاهش رشد پول است، 
به نحوي كه رشد دوازده ماهه پول از اوج خود يعني 88.6 
درصد در مهرم��اه 1399 به 61.7 درصد در پايان س��ال 
1399 كاهش يافته كه حاكي از تقويت ماندگاريسپرده ها 
در ماه هاي اخير بوده و تاييدي بر كاهش انتظارات تورمي و 
استقبال بيشتر از سپرده گذاري بلندمدت در بانك ها است.
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دوراهي بورس يا تورم
آي��ا اصالح نرخ تس��عير دارايي ه��اي بانك ها مجموعه 
مشكالت بازار سهام كشور را حل و فصل خواهد كرد؟ قبل 
از هر چيز بايد توجه داشت كه مهم ترين اصل در خصوص 
ارزيابي تحليلي بازار سرمايه آن است كه نوع مطالباتي كه 
فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران مطرح مي كنند، مبتني 
بر اصولي علمي و سازگار با شرايط اقتصادي كشور باشد. 
نگاه تك وجهي و يكسويه به موضوعات اقتصاد كشور را 
دچار گرفتاري هايي مي كند كه خروج از آنها شايد چندان 
سهل و ساده نباشد. معنا و مفهوم كلي نرخ تسعير ارز در 
واقع نرخ تبديل واحدهاي پولي متفاوت به يكديگر است. 
يعني نرخ تبديل دالر به ريال، يا نرخ تبديل يورو به ريال را 
تسعير مي نامند. براي تبديل معامالت ريالي يك شركت 
به ريال )به عنوان واحد رسمي پول كشور( به نرخي نياز 
است كه با آن هماهنگي هاي الزم در دفاتر حسابداري از 
طريق اين نرخ ايجاد شود. با تصميم اخير بانك مركزي 
براي اصالح نرخ تس��عير ارز )افزايش ن��رخ ارز( بانك ها 
سود بيشتري را شناسايي خواهند كرد و در واقع سهم ها 
ارزش بيشتري پيدا مي كنند. وقتي سهام ارزش بيشتري 
پيدا كنند، روند نزولي بازار براي دوره زماني مشخصي، 
متوقف و سهام در داالن صعودي قرار مي گيرند. در واقع 
بانك ها از طريق اين نرخ هاي جديد، سودهاي جديدتري 
را شناس��ايي مي كنند و تكانه هاي صعودي الزم در بازار 

سهام ايجاد مي شوند. 
بنابراين اين تصميم تغييرات قابل قبولي را در بازار سهام 
ايجاد خواهد كرد و باعث افزايش احتمال رشد در نظام 
سودهي بانك ها خواهد شد. اما بايد توجه داشت كه يك 
بخش از اين اثرات كلي، تاثيرات حسابداري و اعداد و ارقامي 
است كه در جداول سودهي بانك ها و متعاقب آن ارزش 
سهام ايجاد خواهد شد. اما بخش مهم تر و بنيادي تر اين 
تصميم كه در نامه رييس كل بانك مركزي نيز به آن اشاره 
شده بود، تبعاتي است كه يك چنين تصميماتي از منظر 
اقتصاد سياسي ايجاد خواهند كرد. اين بخش از موضوع 
است كه بايد با دقت و موشكافي بيشتري تحليل شود. بايد 
ديد بانك مركزي پيش از اين به چه دليل با اين تصميم 
مخالفت كرده است و چه اس��تداللي براي اين موضوع 
داشته است؟ بخشي از موارد در نامه اي كه رييس كل بانك 
مركزي چند روز قبل رسانه اي كرده است، پرداخته شده 
است. بانك مركزي در اين ميان از يك طرف بايد مطالبات 
فعاالن بازار سرمايه و دامنه وسيعي از سرمايه گذاران را 
مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر مراقب مباحث كالن 
اقتصادي و برخي ناترازي ها در ش��اخص هاي اقتصادي 
باشد. ايجاد تعادل در اين دو شاهين ترازو بر حساسيت هاي 
موضوع مي افزايد و روند كلي اين اصالحات را نيازمند دقت 
فراواني مي سازد. به عبارت روشن تر بانك مركزي نگران آن 
است كه رشد و بهبود نسبي بازار سرمايه منجر به تكانه هاي 
تورمي و نزول شاخص هاي اقتصادي كالن كشور نشود. 
اين مرز باريكي است كه در تحليل ها بايد به آن توجه شود. 
هرچند رشد و صعود بازار سرمايه؛ خواسته اكثر فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران است، اما اين رشد بايد از مسير 
طبيعي و بدون حمايت هاي غيرضروري صورت بگيرد. 
نگراني هايي كه رييس كل بانك مركزي در نامه شان مطرح 
كرده اند قايل به يك چنين شرايطي است. من به طور دقيق 
موضوعاتي كه رييس كل بانك مركزي مطرح كرده است 
را بررسي نكرده ام، اما معتقدم بخشي از نگراني هايي كه 
در خصوص اين تصميم مطرح مي شود، بايد در محافل 
تحليلي و رسانه اي مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد تا براي 

اصالح يك اندام، ساير اندام ها دچار آسيب نشوند.

برجام و منافع ملي
در حالي كه تركيه با اين حجم از صنعت و توليد، كمتر 
از 2.5 ميليون بشكه نفت مصرف نمي كند. پاكستان با 
200ميليون نفر جمعيت حدود 3ميليون بشكه نفت 
روزانه مصرف مي كند. بايد اين مفاهيم و هنجارها را به 
نسل هاي ايراني بياموزيم تا براي توسعه كشور هدف و اميد 
داشته باشند. امروز جوانان ايراني در حوزه هاي مختلف 
به دنبال مهاجرت هستند، در حالي كه هر كشوري براي 
توسعه نيازمند نيروي انساني ماهر و توانمند است. همين 
امروز در خبرها خواندم كه ورزش جودوي ايران به خاطر 
برخي تنگ نظري ها 4سال محروم شده و جوانان ايراني 
فرصت حضور در مسابقات آسيايي، جهاني و بين المللي 
محروم مانده است. شطرنج بازان ايراني هم همين وضع 
دارند. در اقتصاد كشور نيز سرمايه گذاران كشور به جاي 
سرمايه گذاري در كشورمان به دليل درياي مشكالت، 
ناچارند سرمايه هاي خود را از كش��ور خارج كنند و در 
ساير كشورها كس��ب و كار خود را پايه ريزي كنند. چرا 
كه در اقتصاد ايران امكان نقل و انتقاالت بانكي موجود 
ندارد. عده مع��دودي جلوي تصويب fatf را گرفته اند و 
اجازه نمي دهند، كشور جريان عادي خود را پيدا كنند. 
با اين توضيحات معتقدم نهايي شدن برجام بايد در كنار 
اصالحات داخلي عملياتي شود تا بتوان كشور را از اين 
وضعيت خارج كرد. جهش توليد را محقق كرد و اميد را به 
نسل هاي جوان كشور بازگرداند. اگر احياي برجام بدون 
اين پيوست هاي اصالحي داخلي باشد، فايده اي اساسي 
براي كشور نخواهد داشت، اما اگر تصميم سازان كشور 
متوجه اين واقعيت عريان شوند كه بايد در كنار برجام 
فضاي داخلي را نيز به سمت اصالح حركت داد، مي توان 
احياي برجام را مبدا مناسبي براي بهبود وضعيت تلقي 
كرد. سفر اخير ظريف به عراق و ساير كشورهاي منطقه 
هم مي تواند مكملي براي برجام تلقي شود. چرا كه ايران 
جداي از بهبود اوضاع در صحنه مناسبات جهاني نيازمند 
باز تعريف خود در منطقه و نزد همس��ايگان منطقه اي 
است. در واقع ما نيازمند اصالح و عقالنيت در روش هاي 
حاكميتي خود هس��تيم تا از تنازع��ات جلوگيري و بر 
دوس��تي ها بيفزايد. از طريق ايج��اد اين ظرفيت هاي 
بين الملل��ي و ارتباطي بدون ترديد، اقتصاد كش��ور نيز 
در مسير بهبود ش��اخص هاي قرار خواهد گرفت، تورم 
افسارگسيخته مهار خواهد ش��د، نهضت اشتغالزايي و 
توليد آغاز خواهد شد و ايرانيان از حداقل مواهب معيشتي 
بهره مند خواهند. با رونق كسب و كار ماليات هاي بيشتري 
پرداخت خواهد ش��د و دولت ني��ز از اين ماليات ها بهره 
خواهد برد تا هزينه هاي كشور را تامين كند. مردمي كه 
اين روزها تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي و معيشتي 
قرار دارند و نگاهشان به چشم انداز پيش رو است تا بلكه 

نشانه اي از بهبود در افق پديدار شود. 

موافقت همتي با مصوبات تورم زا
درحالي كه كارشناس��ان اقتصادي به ت��ورم زا بودن 
مصوبات جديد دولت براي حمايت از بورس هش��دار 
مي دهند، رييس كل بانك مركزي كه بارها اولويت اين 
بانك را كنترل تورم اعالم كرده و مي گويد مقابل اجراي 
تصميمات تورم زا مقاومت مي كند، موافقت خود را با 
اين مصوبات اعالم كرده است. به گزارش ايسنا، پيش 
از اي��ن رييس كل بانك مركزي با وزير اقتصاد و رييس 
سازمان برنامه و بودجه بر سر اينكه به پشتوانه ارزهاي 
مسدودي و غيرقابل دسترس در س��ال هاي 1398 و 
1399 پول چاپ شده و همين عامل اصلي تشديد تورم 
در اين مدت بوده است، اختالفات و بحث هايي داشت. 
اكنون همتي درحالي موافقت خود با مصوبات جديد 
دولت را اعالم كرده است كه براي اجراي آنها قرار است 
ريال هايي به پشتوانه ارزهاي غيرقابل دسترس منتشر 
شود كه پيامدي جز تشديد تورم ندارد.  سرنخ مصوبات 
جديد به اين برمي گردد كه با وضعيت نامناس��ب بازار 
س��رمايه و افت هاي پي در پي آن كه اعتراض و صداي 
بسياري از س��هامداران را درآورد، دولت اعالم كرد كه 
حمايت از بازار سرمايه برنامه هميشگي آن است و بدين 
منظور هم در مجلس و هم در ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، جلساتي برگزار شد. نتايج جلسات برگزار شده 
حاكي از آن است كه بيشتر مصوبات دولت براي حمايت 
از بورس مربوط به بانك مركزي و بانك هاست كه طبق 
گفته كارشناسان تبعات پولي و تورمي آنها هشدار دهنده 
است. با وجود اخطار كارشناسان به تبعات تورمي اين 
مصوبات، رييس كل بانك مركزي به تصميمات بورسي 
جديد دولت چراغ سبز نش��ان داده و موافقت خود را با 
مجاز بودن بانك ها در اعطاي تسهيالت به كارگزاري ها 
و شركت هاي سرمايه گذاري، مستثني شدن بانك ها 
از قانون رفع موانع توليد در خريد س��هام بورسي غير 
مديريتي، فروش 200 ميلي��ون دالر از منابع صندوق 
توسعه ملي و پرداخت معادل ريالي آن به صندوق تثبيت 
سهام و نيز اصالح نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها 
اعالم كرده است.در اين بين اين سوال در ذهن مطرح 
مي ش��ود كه چرا مصوبات جديد دولت براي حمايت 
از بازار س��رمايه منجر به تورم مي شود و اقتصاد كالن 
را درگير مش��كالت مي كند؟ قبل از پاسخ دادن به اين 
پرسش الزم است كه گفته شود بهبود بورس و حمايت 
از متضرر شدگان از اين بازار بايد مورد توجه قرار گيرد اما 
نبايد به اين صورت باشد كه در كوتاه مدت با دخالت و 
دستكاري، روند بازار سرمايه مساعد و دوباره اوضاع بازار 
كاهشي شود تا در نهايت حمايت هاي درنظر گرفته شده 
منجر به ضربه هاي سنگين به اقتصاد كالن شود كه در 
بلندمدت همين سهامداران متضرر را درگير مشكالت 
تورمي كند. يكي از مصوبات دولت، فروش 200 ميليون 
دالر از منابع صندوق توسعه ملي و پرداخت معادل ريالي 
آن به صندوق تثبيت سهام است كه بارها رييس كل بانك 
مركزي تاكيد كرده اين صندوق ارز قابل دسترسي براي 
عرضه ندارد و كاهش ارزآوري در كشور طي سال هاي 
اخير نيز دليلي بر اين حرف اس��ت؛ اما چرا اين مصوبه 
تورم زاست؟ زماني كه صندوق توسعه ملي ارز آنچناني 
براي عرضه نداشته باشد و به پشتوانه ارزهاي مسدودي 
و ارزهاي موجود از منابع آن برداشت شود، بانك مركزي 
مجبور به انتشار ريال است.به عبارت ديگر، اگر ريال وارد 
شده به چرخه بيش از دالرهاي انباشت شده در بانك 
مركزي باشد، در آن صورت »پول پرقدرت« چاپ و به 
اقتصاد كشور تزريق شده است كه چاپ پول با فشار بر 
پايه پولي، نقدينگي را بيشتر افزايش مي دهد و اين امر به 
باال رفتن تورم مي انجامد.مصوبه ديگر، معافيت سه ساله 
بانك ها از ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد است كه 
طبق اين قانون، بانك ها بايد ساالنه حداقل 33 درصد 
مازاد اموال خود را واگذار كنند و سهام تحت تملك خود 
و شركت هاي تابع خود را در بنگاه هايي كه فعاليت هاي 
غيربانكي دارند، واگذار كنند زيرا در اين قانون بنگاه داري 
بانك ها مورد مناقش��ه و قانون گذار حكم كرده بود كه 
اگر بانك ها منابع خ��ارج از حوزه عمليات بانكي دارند، 
بايد شامل ماليات شود.با معافيت بانك ها از اين قانون، 
طبق گفته كامران ندري - كارشناس اقتصادي، بانك ها 
پ��ول خلق كرده خود را به جاي اعطاي تس��هيالت به 
توليد كننده ها و كساني كه از نظر اقتصادي كسري دارند، 
صرف اعطاي وام براي خريد سهام مي كنند. عالوه براين، 
دارايي پرريسكي همچون سهام وارد ترازنامه بانك ها 
مي شود و ناترازي آنها را زياد مي كند كه بانك ها مجبور به 
استقراض از بانك مركزي و خلق پول پر قدرت مي شوند. 
زماني كه ترازنامه بانك ها با اتكا به روش هاي اصولي تراز 
نباشد، سياس��ت گذار از چند روش مي تواند آن را تراز 
كند. يكسري رويكردها هست كه با استفاده از منابع پايه 
پولي انجام مي شود و سياست گذار ناچار است براي ايجاد 
تراز، پايه پولي ايجاد كند و راه ديگر هم اين است كه اين 
ناترازي با ايجاد تورم پوش��ش داده شود. اين اظهارات 
درحالي است كه همتي در ابتداي سال جاري اولويت هاي 
بانك مركزي در راستاي تحقق شعار سال را فراهم كردن 
بستري براي هدايت منابع بانكي به سمت توليد و رفع 
موانع پشتيباني بانك ها از توليد  به ويژه تاكيد بر تامين 
مالي زنجيره توليد و محدود سازي بنگاهداري بانك ها 
اعالم كرد، اما با مجاز بودن بانك ها در اعطاي تسهيالت 
به كارگزاري ها و شركت هاي سرمايه گذاري، نه تنها خلق 
پول بانك ها به سمت توليد حركت نمي كند بلكه صرف 
معامله گري و خريد و فروش مي شود. در اين بين درست 
است كه تقويت بورس موجب هجوم نقدينگي به اين بازار 
مي شود اما تجربه صعودهاي سال گذشته بازار سرمايه 
نشان مي دهد كه نقدينگي شكل گرفته در اين بازار به 
سمت توليد نرفته است. عالوه براين، رييس كل بانك 
مركزي بارها تاكيد كرده كه كنترل تورم اولويت اصلي 
بانك مركزي است و در سال گذشته در كنار اقدامات الزم 
تصميم به كنترل رشد ترازنامه بانك ها گرفت كه طبق آن 
ترازنامه بانك هاي تجاري و تخصصي هر يك به ترتيب 
بايد تا 2 و 2.5 درصد رشد كند. با اين تفاسير، اين ابهامات 
در ذهن شكل مي گيرد كه چرا بانك مركزي كه اولويت 
خود را كنترل تورم اعالم ك��رده و رييس اين بانك نيز 
ادعاي مقاومت مقابل تصميماتي كه نتيجه اي جز تورم و 
چاپ پول ندارد، مي كند، اكنون با مصوباتي موافقت كرده 

است كه تاثيرات تورمي بسياري دارد؟!

رشد 61 درصدي پول، 48 درصدي تورم، در سال 1399

سكه در كانال 9 ميليون تومان قرار گرفت

رشد پايه پولي حاصل انتشار ريال دربرابر طلب هاي خارجي

عرضه 4.8 ميليارد دالر در سامانه نيما
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در فروردين م��اه 4.٨ ميليارد دالر به صورت حواله ارزي 
توسط صادركنندگان و به ارزهاي مختلف در سامانه نيما 
عرضه شد، كه از اين ميزان، حدود ١.٣ ميليارد دالر معامله 
شده است.خاطرنشان مي شود، براساس معامالت انجام 
ش��ده، ميانگين موزون نرخ معامالت دالري 229.358 
ريال بوده اس��ت. همچني��ن، طي روز ج��اري مورخ 8 
ارديبهشت ماه 264 ميليون دالر عرضه به صورت حواله 
ارزي توسط صادركنندگان در بازار ثانويه )نيما( صورت 
گرفته اس��ت، كه از اين ميزان، مجموع معامالت انجام 
شده در بازار ثانويه 103 ميليون دالر بوده است.  گفتني 
است، براساس معامالت انجام شده ميانگين موزون نرخ 
معامالت دالري در روز جاري 225.858 ريال بوده است.

     ثبات قيمت دالر
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي پنجش��نبه در مقايسه با 
روز كاري گذشته با رقم 23 هزار و 237 تومان ثابت ماند. 
قيمت فروش يورو نيز27 هزار و 977 تومان شد و نسبت 
به روز گذشته تغيير نداشت.قيمت خريدهر دالر 22 هزار 
و 777 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز27 هزار و 423 تومان 
بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي22 
هزار و 961 تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 113 تومان 

اعالم شد. همچنين نرخ يورو در اين بازار 27 هزار و 676 
تومان و نرخ فروش آن نيز27 ه��زار و 874 تومان اعالم 
شد.در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته )چهارشنبه( 
هر يورو به قيمت27 هزار و 621 تومان و هر دالر 23 هزار 
و 161 تومان به فروش رسيد.همچنين روز كاري گذشته 
در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت27 هزار و 386 تومان 
فروخته و حوال��ه دالر به قيمت22 ه��زار و 618 تومان 
معامله شد.با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش 
اميدواري به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي 
بلوكه شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در 
بازار ارز، قيمت انواع ارز در هفته هاي اخير روند كاهشي 

داشته است.

    سكه وارد كانال 9 ميليون تومان شد
به نظر مي رس��د كه به دليل تحوالت سياست خارجي و 
چشم انداز كاهشي نرخ دالر، قيمت ها در بازار سكه و طال 
تمايل به افت بيش��تر دارد، به طوري كه فعاالن اين بازار 
كاهش بيشتر قيمت ها را انتظار دارند.سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد در بازار تهران پنجشنبه، نهم ارديبهشت ماه 
بدون تغيير قيمت نسبت به روز كاري گذشته به 9 ميليون 
و 950 هزار تومان رسيد.نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 
450 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 500 هزار تومان 

و س��كه يك گرمي هم يك ميلي��ون و 950 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي18 عيار به 988 هزار تومان رسيد.اونس جهاني طال 
نيزيك هزار و 776 دالر و 11 سنت فروخته شد. كاهش 
قيمت دالر به عنوان مهم ترين عامل افت قيمت سكه و 

طال در روزهاي اخير به شمار مي رود.

   آيا روند كاهشي قيمت ها 
در بازار طال و سكه، ادامه مي يابد؟

روند مثبت مذاكرات برجام و سير نزولي قيمت دالر در 
هفته هاي گذشته، فعاالن بازار طال و همچنين مردم را 
با اين پرس��ش رو به رو كرده كه آيا روند كنوني ادامه دار 
خواهد بود و قيمت سكه و طال باز هم كاهش خواهد يافت؟ 
هرچند به طور كلي بازار طال و ارز منتظر پايان مذاكرات 
وين و مشخص ش��دن نتايج دقيق آن است، اما در هفته 
جاري نيز روند كاهشي قيمت طال و سكه ادامه داشت. اين 
روند نزولي البته در سكه هاي گرمي، ربع و نيم سكه كمتر 
از سكه تمام بود. با اين حال افت قيمت ها قابل توجه بود، 
به طوري كه حباب سكه به صفر نزديك شد.در رابطه با 
شرايط بازار طال و سكه، نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: در طول 
سه هفته گذشته، به رغم افزايش قيمت اونس جهاني به 

دليل قرنطينه و اعمال تعطيالت، به دليل افت قيمت ارز و 
در نتيجه كاهش تقاضا قيمت طال سير نزولي داشت.وي 
اضافه كرد: البته ديروز قيمت اونس جهاني حدود 10 دالر 
پايين آمد، با اين حال بازار داخلي بيشتر متأثر از متغيرهاي 
داخلي و از جمله مذاكرات برجام است.كشتي آراي به كم 
شدن حباب سكه نيز اش��اره كرد و عنوان داشت: قبل از 
شروع تعطيالت حباب سكه 500 هزار تومان بود كه در 
حال حاضر به 200 هزار تومان رس��يده اس��ت. البته در 
چند روز گذشته حتي حباب سكه به صفر هم رسيد.وي 
افزود: اما كوچك شدن حباب در سكه هاي گرمي، ربع و 
نيم سكه كمتر بوده است. سكه گرمي200 هزار تومان، 
ربع سكه 450 هزار تومان و نيم سكه هم 500 هزار تومان 
حباب خود را از دست داده اند.كشتي آراي ضمن اشاره به 
اثر كاهش نقدينگي در كم شدن مقدار تقاضا بيان كرد: 
در هفت��ه آينده روند مثبت مذاكرات اث��ر خود را بر بازار 
خواهد گذاشت و احتمااًل عرضه طال و سكه براي فروش 
بيشتر خواهد شد. با آزاد شدن دارايي هاي بلوكه شده و 
از سر گرفتن صادرات و ورود دالر به كشور نرخ ارز باز هم 
افت خواهد كرد. اين موارد به شدت بر قيمت  طال متأثر 
بوده و بنابراين حتي اگر شاهد تداوم سير نزولي كنوني 
نباشيم، مي توان دس��ت كم انتظار داشت كه قيمت ها 

افزايش نخواهد يافت. 



بازار س��رمايه در حالي با وجود تصميم��ات و اقدامات 
دولت همچون تغيير دامنه نوسان و تزريق منابع مالي 
همچنان به روند نزولي خود ادامه مي دهد كه در مقابل 
بازار معامالت رمزارزها به ش��دت رونق يافته و قيمت 
سهم ها در بازار ارز ديجيتال با صعود قابل مالحظه اي 
درحال افزايش است. موضوعي كه به اعتقاد كارشناسان 
هم اكنون به عن��وان اصلي ترين رقيب بازار س��رمايه 
شناخته ش��ده و با توجه به آزادس��ازي و اعالم شرايط 
انجام معامالت رمزارزها در صرافي ها از اين پس شاهد 
تقويت بيش��تر اين بازار خواهيم بود و احتماال بورس 
بخش عمده اي از متقاضيان به ويژه سرمايه گذاران خرد 
و كوتاه مدت را از دس��ت خواهد داد.شاخص كل بازار 
سرمايه در حال حاضر بر روي ۱ميليون ۲۰۰ هزار واحد 
قرار گرفته و در طول فروردين ماه حدود ۱۰۰ هزار واحد 
نسبت به اس��فند ماه سال گذشته ريزش داشته است. 
رمزارزها هم امروز شرايط نزولي داشتند و بيت كوين 
به عنوان بزرگ ترين رمزارز با ۱.۲۶ درصد افت، به ۵۵ 
هزار دالر رس��يد، اين در حالي است كه در هفته هاي 
گذشته به اين رمزارز به صورت شارپي رشد كرده بود. 
بر اس��اس آمار در ۱۴ ماه گذشته رش��د بازار رمزارزها 
حدود ۸۰۰ درصد بازد دهي داشته است اما در چند ماه 
اخير عمده سهام هاي بازار بورس بين ۴۰ تا ۹۰ درصد 
اصالح قيمتي داش��تند. اين در حالي است كه ريسك 
حاصل از س��رمايه گذاري در رمزارزها به مراتب بيشتر 
بازار سرمايه مي باشد.تفاوت اصلي بين بازار سرمايه و 
رمزارزها قدرت تحليل در اين دو بازار است. هنوز عوامل 
بنيادي و تكنيكال در مورد رمزارزها براي تحليل آنها 
مطرح نشده و آنچه كه به عنوان داليل اثرگذاري بر روي 
رمزارزها اعالم شده بيشتر بر پايه تجربيات افراد است 
كه مجموع آنها در سختي ش��بكه و ميزان استخراج، 
محدوديت هاي بانك هاي مركز جهان و مقابله با آن، باال 
رفتن ضريب نفوذ در بين مردم جهان، پلتفورم تجاري 
هر كدام از كوين ها، ميزان س��رمايه گذاري و حمايت 
اش��خاص حقيقي صاحب نام و موسس��ات حقوقي از 
عواملي خالصه مي شود.به طور كلي نمي توان گفت كه 
كدام يك از بازارهاي مالي براي سرمايه گذاري بهتر است 
اما؛ بايد گفت كه بورس يك سرمايه گذاري مطمئن و 
با پشتوانه است ولي رمزارزها اينگونه نيست و ممكن 
است درآينده مش��كالتي داشته باشند.نمي توان يك 
بازارمشخص و سود را تعيين كرد ولي بايد دانست كه 
بازارس��رمايه حداقل يك بازدهي ۴۰ درصدي تا پايان 
سال خواهد داش��ت و آينده كامال روشني از رمزارزها 
در اختيار نيست و تنها پيش بيني ها مي گويند كه اين 

رمرارزها رشد مي كنند.

    بازار رمزارزها
 مقصد برخي از سهامداران بورسي

مجي��د روزبهاني، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در رابطه با 
كالهبرداري و اتفاقاتي كه در بازار رمزارز ها رخ داده مي گويد: 
به تازگي يك كالهبرداري ۲ ميليارد دالري توس��ط يك 
شركت رمزارز در تركيه، صورت گرفته و تا به حال فعاليت دو 
صرافي ارز ديجيتال در تركيه و يك صرافي ارز ديجيتال در 
كره جنوبي، به دستور مقام قضايي متوقف شده است. پس از 
اين اتفاق بازار رمزارز ها افت زيادي داشت و باعث شده كه در 
يك مسير صاف و بدون نوسان زياد باقي بماند و فعاًل شرايط 
خوبي ندارد.اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: با توجه به 
نوسانات و افت شاخص بورس در چند وقت اخير، بسياري از 
فعاالن بازار سرمايه مجبور شدند از بازار سرمايه به سمت بازار 
ارز هاي ديجيتال بروند و اين باعث شد كه ما خروج سرمايه از 
كشور و تضعيف بازار هاي داخلي را داشته باشيم. در مجموع 
بازار رمزارزها، جزو بازار هاي پر خطر است و وجود نوسانات 
بيش از حد، عدم حمايت بازار توسط دولت، مسائل قانوني 
رمزارزها، عدم حمايت از مصرف كننده، طول عمر رمزارزها، 
وجود دستكاري در بازار رمزارزها، وجود كالهبرداري در اين 
بازار، نبود مراجع قانوني جهت رسيدگي به شكايت و خطاي 

انس��اني از جمله مخاطرات موجود در بازار رمزارز ها است. 
خروج از بازار رمزارز ها براي افرادي كه وارد اين بازار مي شوند، 
سخت است.روزبهاني در رابطه با امكان خطاي انساني در بازار 
رمزارز ها اظهار مي كند: در خيلي از شركت ها و كارگزاري ها 
افراد تا رم��ز ورود پرتفوي خ��ود را فرام��وش مي كنند با 
كارگزاري ها تماس مي گيرند و رمز خود را دريافت مي كنند، 
اما در بازار رمزارزها، اگر فرد رمز ورود خود را فراموش كند، 
تمام سرمايه فرد در اين بازار از بين خواهد رفت و اين خطاي 
انساني ممكن اس��ت خيلي در بازار رمزارز ها اتفاق بيفتد. 
كشور هاي دنيا به جز چند كشور از جمله كانادا و امريكا بحث 
رمزارز ها را به علت بحث پولشويي كه ممكن است در آن اتفاق 
بيفتد، ممنوع اعالم كرده اند و در برخي از كشور ها كه مبادالت 
رمزارز ها آزاد است، به سرمايه گذاران فعال در اين بازار گفته اند 
كه، افراد كيف پولي مشخص كنند و ميزان سرمايه داخل 
آن كيف پول را عنوان كنند تا شناسايي شود و بتوانند از اين 
قضيه ماليات بگيرند.وي بيان مي كند: در كشور ما هنوز بحث 
شناسايي و بسترسازي رمزارز ها آماده نشده است كه اعالم 
كنند، اگر كسي رمزارز داشت در كيف پول مشخص كند و 
اقدام به اخذ ماليات كنند. اما گرفتن ماليات مي تواند كمك 
كند كه خيلي از افراد به سمت بازار رمزارز ها نروند. پيشنهاد 

مي كنم اگر شخصي قصد ورود به بازار رمزارز ها را دارد، قبل از 
آن حتماً، خطرات اين بازار را بررسي كند و در رابطه با صرافي 
كه قصد كار كردن با آن را دارد، تحقيق كند، زيرا بازار بسيار 
پر ريسك است و كسي كه قصد ورود به اين بازار را دارد بايد 
حداقل تحمل نوسان ۴۰ – 3۰ درصد را داشته باشد.روزبهاني 
در پاس��خ به اين پرسش كه، در حال حاضر بازار سرمايه در 
چه رده اي قرار دارد و آيا براي سرمايه گذاري مناسب است؟ 
تشريح مي كند: در حال حاضر مردم مي توانند اقدام به خريد 
و سرمايه گذاري در بازار سرمايه از جمله در سهام شاخص ساز 
كنند. قيمت سهام به شدت جذاب شده و بسياري از سهم ها 
در چند وقت اخير حجم خورده اند. P/E برخي از سهم ها زير 
۵ آمده و س��ود ها و گزارشات خوبي ساختند و هر چقدر به 
پايان سال مالي و مجمع سهام نزديك مي شويم شاهد سود 
و گزارشات خوبي خواهيم بود. در بحث بازار سرمايه بايد به 
گزارشات و سود س��ازي ها اهميت داد، رعايت اين دو نكته 
نشان دهنده اين است كه بهتر از سهم ارزنده است و موقعيت 
خريد دارند. دولت بايد با عزم جدي توام با عمل، وعده هايي 
را كه مي دهد را عملي و از بازار كامال حمايت كند و مديران 
س��ازمان بورس، روند قانون گذاري را تعطيل كنند و بانك 

مركزي نرخ بهره را كاهش دهد.
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عرضه سهام وابسته به صداو سيما 
در فرابورس

بلوك ۱۰۰ درصدي س��هام شركت صنايع چوب، 
فلز، پالستيك و الكترونيك سيما چوب متعلق به 
سازمان صدا و سيما به قيمت پايه كل ۱۶۷ ميليارد 

تومان در بازار سوم فرابورس ايران عرضه مي شود.
اين بلوك ۱۰۰ درصدي، ۱۰ هزار س��هم )ش��امل 
۹۵۰۰ س��هم و ۵۰۰ س��هم ترجيحي( را ش��امل 
مي شود كه قرار اس��ت در روز چهارشنبه برابر با ۵ 
خرداد به قيمت پايه هر سهم ۱۶.۷ ميليون تومان، 
قيمت پايه كل ۱۶۷ ميليارد تومان و سپرده حضور 
در رقاب��ت ۱۶.۷ ميليارد تومان از طريق كارگزاري 
بانك ملي عرضه شود.ش��ايان ذكر اس��ت شركت 
غيربورسي س��يما چوب داراي سرمايه ۴ ميليارد 
توماني و سال مالي منتهي به اسفند است و سازمان 
صدا و س��يما ۹۹۹۶ س��هم، صندوق بازنشستگي 
سازمان صدا و سيمايك سهم، شركت محصوالت 
صوتي و تصويري سروش يك سهم، شركت سروش 
رسانه يك سهم و موسسه جام جم هم يك سهم آن 

را در اختيار دارند.

از كيسه ۸۵ ميليون نفر 
براي بورس خرج نكنيد

احسان خاندوزي نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در واكنش به مصوبات 3+۷ هيات دولت 
براي بهبود بازار سهام در صفحه شخصي خود در 
توييتر نوش��ت: تالش مجلس و دولت ارزش��مند 
است، اما رييس بانك مركزي بايد در برابر دو مورد 

از ۱۰ فرمان مي ايستاد.
۱. سال ۹۹ تسهيالت بانكي به مقصد بورس بازي 

چند برابر تسهيالت كمك به اقتصاد كرونا بود.
۲. دست بردن به سهم ۸۵ ميليون نفر از صندوق 
توس��عه ملي منصفانه نيس��ت، به ويژه وقتي ارز 

نيست و چاپ پول و...

 تاكيد بر عرضه كل 
زنجيره توليد كاالها در بورس

در هفت��ه اي ك��ه گذش��ت ش��اهد رويداده��ا و 
اظهارنظره��اي مختلفي در حوزه ب��ورس كاالي 
ايران بوديم كه مهم ترين موضوع به عرضه امالك 
اش��خاص حقيقي در ب��ورس كاال و ط��رح وزارت 
راه و شهرس��ازي و حمايت مجلس از اين رويداد، 
تاكيد بر عرضه كل زنجيره توليد كاالها در بورس 
و اعالم مزاياي بورسي شدن برنج براي كشاورزان 
اختصاص داشت.محمود محمودزاده، معاون وزير 
راه و شهرسازي مي گويد كه افراد حقيقي هم در كنار 
نهادهاي مختلف مي توانند امالك خود را در بستر 
شفاف و رقابتي بورس كاال به فروش برسانند. به گفته 
محمودزاده همچنين در طرح انتش��ار اوراق سلف 
مس��كن كه به فروش متري شهرت يافته، افرادي 
كه قادر به خريد مسكن در يك مرحله نيستند طي 
چند مرحله مي توانند اقدام به خريد متراژهاي يك 
واحد مسكوني كنند و سرمايه هاي خود را به ارزش 
روز نگه دارند.عليرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و 
مطالعات اقتصادي ب��ورس كاالي ايران از آمادگي 
كامل اين ب��ورس براي ميزبان��ي از عرضه امالك 
افراد حقيقي خبر داد و گفت: مطابق دستورالعمل 
معامالت امالك و مستغالت در بورس كاالي ايران، 
قابليت عرضه امالك اشخاص حقيقي وجود دارد 
و در صورت تقاض��اي افراد حقيق��ي براي عرضه 
امالكشان در بورس كاال نه تنها بسترهاي مقرراتي 
از گذشته فراهم ش��ده بلكه بسترهاي فني آن نيز 
موجود است.عليرضا پاك فطرت عضو كميسيون 
عمران مجلس مي گويد كه ش��فافيت و رقابت در 
بخش توليد، زيربناي توسعه اقتصاد و ايجاد اشتغال 
در كشور اس��ت، از اين رو مجلس در طرح جهش 
توليد مسكن، زمينه عرضه كامل مصالح ساختماني 
در شرايطي رقابتي و شفاف را در بورس كاال فراهم 
كرده تا انبوه سازان با خيال آسوده بتوانند مواد مورد 
نيازشان را خريد كنند؛ در اين حوزه عرضه مسكن 
نهادهاي دولتي و عمومي و اش��خاص حقيقي در 
بورس كاال، اصل شفافيت و رقابت را در حوزه مسكن 
برقرار مي كند.محسن عليزاده عضو ناظر مجلس 
در شوراي عالي بورس با بيان اينكه مجلس موافق 
طرح وزارت راه براي عرضه امالك اشخاص حقيقي 
در كنار امالك دولتي در بورس كاالس��ت، گفت: با 
رونق معامالت اين امالك در بورس كاال، قيمت هاي 
متناسب با هر منطقه به صورت شفاف اعالم شود و 
از اين طريق، ميانگين قيمتي در هر منطقه از تهران 
يا كشور به صورت شفاف مشخص شده و متناسب 
با آن معامل��ه ص��ورت مي گيرد.ابوالفضل روغني 
گلپايگاني رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
معتقد است در سالي كه با محوريت توليد نامگذاري 
شده است، نقش بورس كاال به عنوان بستري شفاف 
براي كشف قيمت كاالها در زنجيره توليد از اهميت 
ويژه اي برخوردار است در اين ميان بايد با حمايت 
فعاالن بخش توليد، رويكرد قيمت گذاري دستوري 
از اقتصاد كنار رود و اتاق بازرگاني و انجمن ها نيز در 
پايش خريداران واقعي مواد اوليه از غيرواقعي، اقدام 
كنند.محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون 
صنايع و معادن مجل��س مي گويد در بحث عرضه 
خودرو در ب��ورس كاال با توجه به نظرات مختلف و 
بعضا با مطرح شدن مساله قيمت گذاري كه با فلسفه 
بورس كاال مغايرت دارد گفت كه براي تصميم براي 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال به طور قطع بايد نگاه 

قيمت گذاري را كنار گذاشت.
جواد فالح مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران مي گويد، آغاز معامالت گواهي سپرده برنج در 
بورس كاال فرصتي براي حذف واسطه گري در بازار 
برنج شمال اس��ت و كشاورزان مي توانند محصول 
خود را به طور مستقيم از طريق سازوكار بورس كاال 

به فروش برسانند.

روند افزايشي ارزش 
معامالت بورسي در هفته اخير

در هفته اي كه گذشت بازار سهام شاهد سه روز سرخ 
و دو روز سبز بود. در دو روز ابتدايي هفته، افت شاخص 
كل و خروج پول افراد حقيقي، به شدت هفته گذشته 
ادامه پيدا كرد. اما در روز دوشنبه از شدت افت كاسته 
و منجر به سبزپوشي شاخص در روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه شد. در روزهاي پاياني هفته از شدت خروج 
پول اشخاص حقيقي نيز كاسته شد اما هيچ روزي بازار 
شاهد ورود پول اين افراد نبود.شاخص كل بورس تهران 
در مجموع تنها ۶۲۹ واحد رش��د كرد و در ارتفاع يك 
ميليون و ۲۰۷هزار واحد درجا زد. همچنين شاخص 
كل هم وزن با افت ۰.۷ درصدي رو به رو شد. شاخص كل 
فرابورس نيز دو روز قرمز و سه روز سبز را تجربه كرد و در 

مجموع ۶۸واحد معادل ۰.۴درصد افت كرد.

   تغيير مالكيت حقيقي و حقوقي
در هفته اي كه گذش��ت تغيير مالكي��ت همچنان به 
نف��ع حقوقي بود و هي��چ روزي بازار ش��اهد ورود پول 
افراد حقيقي نشد اما در روزهاي پاياني هفته از شدت 
خروج پول كاسته ش��د و به حدود ۱۰۰ميليارد تومان 
رسيد. در مجموع خالص فروش حقيقي ها حدود هزار 
و۴۶۶ميليارد تومان از خريدش��ان بيشتر بود. گفتني 
است اين هفته گروه »واسطه گري هاي مالي و پولي« با 
دو ميليارد تومان و گروه هاي »قند و شكر« و »پيمانكاري 
صنعتي« با يك ميليارد تومان تنها گروه هايي بودند ك 
طعم ورود پول را چش��يدند. در طرف ديگر گروه هاي 
»بانك ها و موسسات اعتباري« با ۲۵۶ميليارد تومان، 
»فلزات اساس��ي« با ۱۴۱ميليارد تومان و »استخراج 
كانه هاي فلزي« با ۱3۷ميليارد تومان به ترتيب بيشترين 
تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي را ثبت كردند. گفتني 
است بيشترين خروج پول حقيقي به ترتيب متعلق به 
نمادهاي »وپاسار«، »بركت« و »وتجارت« بود. به طوري 
كه مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري بانك پاسارگاد 
۱۲3ميليارد تومان و گ��روه دارويي بركت ۷۹ميليارد 
تومان افزايش يافت. گفتني است در دو هفته گذشته نيز 
نماد بانك تجارت ميان نمادهايي با بيشترين خروج پول 
افراد حقيقي قرار داشت. از طرف ديگر بيشترين ورود 
پول حقيقي به ترتيب متعلق به نمادهاي »پترولح«، 
»وبملت« و »نوري« بود. به طوري كه مالكيت حقيقي 
در تركيب س��هامداري حق تقدم گروه پتروش��يمي 
سرمايه گذاري ايرانيان 3۹ميليارد تومان و بانك ملت 

3۶ميليارد تومان افزايش يافت.

   وضعيت صنايع مختلف
بيش��ترين معامالت بورس و فرابورس در هفته اي كه 
گذشت به گروه »فلزات اساسي« تعلق داشت به طوري 
كه هزار و ۸۸3ميليارد تومان فقط در اين بخش جابه جا 
ش��د، گروه»بانك ها و موسسات اعتباري« با معامالت 
هزار و ۷3۹ميليارد توماني دوم شد و »خودرو و ساخت 
قطعات« با هزار و ۴۲۰ميليارد تومان در جايگاه سوم قرار 
گرفت. بيشترين بازدهي اين هفته متعلق به گروه »خرده 
فروش��ي« با 3.۵درصد و پس از آن گروه هاي »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري« و »اس��تخراج نفت و خدمات 
جانبي« با ۰.۷درصد بود. از طرف ديگر كم بازده ترين 
گروه ها به ترتيب »مخابرات« با منفي ۴.۸درصد، »هتل 
و رستوران« با منفي 3.۶درصد و »فرآورده هاي نفتي« 

با منفي ۲.۲درصد به ثبت رسيدند.

   پربازده ترين نمادهاي هفته
نمادهاي »وكار« با ۱۶درصد، نماد »فنوال« با ۱3.3درصد 
و نماد »فملي« با ۱۰.۶درصد بيشترين بازدهي را طي اين 
هفته ثبت كردند. در سمت ديگر، »ورازي« با ۱۲.۲درصد، 
»گشان« با ۱۰.۲درصد و »قشرين« با ۹.۶درصد بيشترين 
كاهش قيمت را تجربه كردند. ارزش معامالت اين هفته 
روندي افزايش��ي در پيش گرفت. به ط��وري كه ارزش 
معامالت در اولي��ن روز هفته حدود هزار و 3۰۰ميليارد 
تومان بود و در آخرين روز هفته به سه هزار ميليارد تومان 
رسيد. متوسط ارزش معامالت اين هفته به حدود دو هزار 
و ۱۹۲ميليارد تومان رسيد كه نسبت به هفته پيش حدود 
3۴درصد افزايش يافته است. همچنين بيشترين ارزش 
معامالت هفته با سه هزار و ۲۲۰ميليارد تومان متعلق به 

روز سه شنبه، هفت ارديبهشت ماه بود.

وال استريت
در آستانه ثبت ركورد جديد

دريك هالپيني، تحليلگر ارش��د بازار سرمايه در بانك 
ميتسوبيشي گفت: به طور كلي هنوز ريسك هاي زيادي 
در بازارهاي مالي وجود دارند كه روند معامالت را دست 
كم تا نيمه نخست امسال تحت تاثير خود قرار مي دهند. 
وضعيت كرونا هنوز مايه نگراني بزرگي اس��ت به ويژه 
آنكه هنوز نمي توانيم با قاطعيت بگوييم كه واكسن هاي 
موجود در برابر گونه هاي جهش يافته ويروس هم كارايي 
باالي خود را حفظ كرده اند. اينكه تنش هاي ژئوپلتيكي تا 
چه حد مناسبات تجاري را تحت تاثير قرار دهند هم مهم 
است. در وال استريت بيشتر شاخص ها صعودي بودند؛ 
تا جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در 
س��طح باالتري از روز قبل خود بس��ته شدند.شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با ۰.۲۷ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح 33 هزار و ۹۱۰.۱۲ واحد 
بسته شد. ش��اخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۲۲ درصد 
صعود تا س��طح ۴۱۹۲.۴۵ واحدي ب��اال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكايعني »نزدك كامپوزيت« با 
۰.۲۹ درصد كاهش در سطح ۱۴ هزار و ۱۰.۸۲ واحدي 
بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۰3 درصد ريزش نسبت 
به روز قبل و در سطح ۶۹۶۱.۴۸ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس 3۰« بورس فرانكفورت در آلمان با كاهش ۰.۹ 
درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۱۵۴.۲۰ واحدي 
به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس 
با عقبگرد ۰.۰۷ درصدي در سطح ۶3۰۲.۵۷ واحد بسته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس 3۵« ۰.۲۷ درصد باال 

رفت و به ۸۸۲3.۲۰ واحد رسيد. 

رمزارزها به پيشواز سهامداران بازارسرمايه مي روند

تغيير  در  مقصد  سرمايه گذاران  بورسي

حمايت حقوقي ها  از  سهم  »وتجارت«

صعود  ۸  درصدي صندوق  دارا يكم

تعادل| رقيه ندايي|
در سال هاي اخير، س��هم صنعت بانكداري از كل توليد 
ناخالص ملي در جهان به طور متوسط، ۵ درصد است، اين 
در حالي است كه در برخي كشورها، همانند كشورهاي 
حوزه خاورميانه از جمله ايران، نظام اقتصادي بانك پايه 
است و اين صنعت نقش كليدي در اقتصاد بازي مي كند. 
بررس��ي صنعت بانكداري در ايران نشان مي دهد حجم 
سپرده ها در سه ماهه ابتدايي سال ۹۹، قريب به ۲۶۰۰ هزار 
ميليارد تومان است كه بالغ بر ۸۰ درصد آن را سپرده هاي 
بلند مدت تشكيل مي دهد. از س��وي ديگر آمار منتشره 
بانك مركزي بيانگر اين مهم است كه تمايل شبكه بانكي 
به اعطاي تسهيالت در حدود يك درصد كاهش يافته است. 
يافتن سرمايه گذاري مناسب براي بانك ها براي پرداخت 
سود هاي سپرده با درصد باال، چالشي است كه پيش روي 
اين صنعت بوده و هس��ت.از آنجا كه بازار سرمايه در اين 
روزها يكي از ارزان ترين بازارها براي سرمايه گذاري است 
)در صورت تحليل و انتخاب سهام مناسب(، تعليق ماده 

۱۶ و ۱۷ رفع موانع توليد و اعطاي مجوز سرمايه گذاري 
در بورس براي بانك هاي ايراني، مي تواند فرصتي مناسب 
همانند شركت هاي بيمه ايجاد كند تا به ايجاد ارزش افزوده 
بلند مدت براي سرمايه  گذاران )س��هامداران بانك هاي 
بورسي و فرابورسي( و سپرده گذاران بپردازند.براي بررسي 
مختصر صنعت بانكداري در شرايط كنوني بورس و پاسخ 
به سوال احتمالي ارزندگي صنعت مذكور در قيمت هاي 
كنون��ي، بايد نگاهي ب��ه فاكتورهاي بنيادي��ن بانك ها 
بيندازيم كه در اينجا وضعيت سهام بانك تجارت با نماد 
»وتجارت« مورد بررسي قرار گرفته است. در گذشته تنها 
بررسي درآمدهاي مشاع، كارمزدها، بررسي تراز بانك ها و 
سودآوري آنها در راستاي انتخاب گزينه مناسب، كفايت 
مي كرد؛ اين در حالي اس��ت كه در ميان فاكتورهاي الزم 
 market behavior جهت ارزشيابي سهام بانكي در
كنوني، ميزان دارايي هاي مشهود بانك ها، مبالغ تسعير ارز 
و افزايش سرمايه ها از محل تجديدارزيابي هم در نظر گرفته 
مي شود.سهم »وتجارت« اين روزها وضعيت مطلوبي دارد و 

اگر بازار روند صعودي به خود بگيرد مي توانيم شاهد افزايش 
ارزش و قيمت اين سهم باشيم.سهام »بانك تجارت« داراي 
يك سقف قيمتي ۴۰۰ توماني است كه از آن مي توان به 
عنوان يك تارگت بلندمدت و بلندپروازانه ياد كرد. البته 
اين سهم در ناحيه قيمتي ۲۴۰ توماني يك حمايت بسيار 
معتبر دارد و اين ناحيه در دو ناحيه زماني توسط بازار لمس 
شده و مي توان بعيد دانست كه اين حمايت شكسته شود. 
اين نكته نيز فراموش نشود كه »وتجارت« با قيمت فعلي 
خود ارزش فروش ندارد )ارزش فروش اين سهام طي هفته 
اخير بررسي شده و ممكن است با رشد بازار وضعيت اين 
سهم نيز تغيير كند( مهم ترين نكته در اين تحليل بررسي 
وضعيت گذشته سهم »وتجارت« است و بر همين اساس 
بر روي ناحيه ۲۵۵ تومان يك حمايت معتبر بود كه باتوجه 
به فعاليت حقوقي هاي اين سهم نمي توان شكست قيمتي 
را در آينده ديد. اغلب انديكاتورهاي سهم »بانك تجارت« 
گارد يا روند صعودي را نش��ان مي دهد اما باتوجه به روند 
بازارسرمايه شرايط كنوني سهم جذاب نيست.اگر براي اين 

سهم ابر ايچيموكو تررسيم كنيم متوجه واكنش هاي سهم 
نسبت به گارد صعود مي شويم. شايد اين سهم فاز اصالحي 
را تجربه كند اما؛ به حمايت هاي خود واكنش نشان مي دهد 
و پايين تر از ۲۴۰ تومان نمي رود. اگر بازار روندصعودي به 
خودبگيرد ناحيه قيمت۲۷۰ الي۲۸۰تومان مي تواند ناحيه 
اوليه براي صعود قيمتي باش��د و پس از آن 3۲۰ تومان را 
مقاومت معتبردانس��ت كه باتوجه به نمودار ابركمو اين 
سقفداراي اعتبار است.حقوقي هاي »وتجارت« حمايت 
خوبي از اين سهم دارند و براساس داده هاي تكنيكال، اين 
گروه اجازه نمي دهند كه سهام مورد نظر به حمايت ۲۵۵ 
توماني را بشكند. درنهايت اگر بازارصعودي باشد مي توان 
سقف قيمتي3۶۰ تومن را براي اين سهم پيش بيني كرد.

نكته مهم اينجاس��ت كه بسيار فروش��ندگان سهام 
بورسي خصوصا سهام »بانك تجارت« سهم خود را به 
ارزهاي ديجيتال مقايسه مي كنند دراصل شما بايديك 
سبدسرمايه گذاري معتبرداش��ته باشيد تا يك سود 

مطلوب كسب كنيد.

صندوق هاي معامله پذير سهامي و مختلط طي هفته اي 
كه گذشت به طور متوس��ط ۱/۱ درصد رش��د قيمت را 
تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها نيز۱/۱ درصد 
افزاي��ش يافت، اين در حالي بود كه ش��اخص كل بورس 
توانست تنها رشد ۰/۱ درصدي را به ثبت رساند.بيشترين 
بازدهي هفتگي مربوط به صندوق واسطه گري مالي يكم 
با نماد »دارا يكم« با ثبت هش��ت درصد رشد قيمت بود. 
همچنين بهترين عملكرد هفتگي مربوط به »دارا يكم« 
بود به طوري كه NAV آن ۴/۸ درصد ارتقا يافت. بيشترين 
س��قوط قيمت صندوق هاي قابل معامله در اين هفته به 
صندوق امين تدبيرگران فردا اختصاص داشت؛ صندوق 
»الماس« با افت ۰.3درصدي قيمت مواجه شد و با كاهش 
۰/۲ درصدي ارزش ذاتي اش، به حباب منفي۱/۸ درصد 
رسيد.بدون درنظر گرفتن »دارا يكم«، صندوق مديريت 
ثروت بازنشستگي با نماد مدير را مي توان ارزان ترين صندوق 

در شروع جاري بعد نام برد زيرا قيمت آن روي تابلو ۱3/۸ 
درصد زيرNAV ابطال قرار دارد. صندوق پااليشي يكم با 
نماد پااليش نيز به عنوان گران ترين صندوق با انحراف ۱3/۱ 

درصدي قيمت به استقبال هفته بعد رفت.

    صندوق هاي مبتني بر سكه طال
در طول هفته گذشته صندوق هاي كااليي مبتني بر سكه 
طال به طور ميانگين زيان۰/۸ درصدي براي سرمايه گذاران 
خود به همراه داش��تند، به موازات آن گواهي سپرده يك 
روزه سكه طالي بانك رفاه ۱/۶ درصد افت قيمت داشت 
و ۱/۷ درصد پايين تر از قيمت سكه بازار آزاد به معامالت 
اين هفته خ��ود پايان داد.صندوقETF پش��توانه طالي 
لوتوس با نماد طال بيش��ترين زيان مع��ادل با ۱/۱ درصد 
گروه صندوق هاي مبتني بر طال را به دست آورد، صندوق 
پشتوانه طالي زرافشان با نماد زر نيز كه حباب ۶/۲ درصدي 

داشت همچنان بيشترين انحراف قيمت۵ درصد را در بين 
 ETFصندوق هاي قابل معامله در اختيار دارد. صندوق هاي
»سهامي« رشد ۱/۱درصدي و در طرف ديگر صندوق هاي 

مبتني بر طال زيان۰/۸ درصدي را به طور متوس��ط براي 
س��هامداران خود ثبت كردند و البت��ه خروج نقدينگي از 

صندوق هاي سرمايه گذاري شتاب گرفت.
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گروه راه و شهرسازي|
در حالي به تازگي وام ساخت مسكن به ۴۵۰ ميليون 
توم��ان افزايش يافته كه پيش��نهاد افزايش اين وام 
ب��ه ۵۰۰ ميليون تومان، افزايش زم��ان بازپرداخت 
و كاهش س��ود آن در ش��وراي عالي پ��ول و اعتبار 
دس��ت بررس��ي قرار دارد. با اين حال، يك بررسي 
س��اده از اقتصاد مس��كن مويد آن اس��ت كه ميزان 
اثر گذاري انواع وام هاي خريد و س��اخت تحت تاثير 
جهش هاي قيمتي مسكن طي س��ال هاي 97، 98 
و 99 به ش��دت افت كرده اس��ت و رقم هاي اعالمي 
جديد نيز اثرگذاري مثبتي بر جريان توليد و مصرف 
مسكن نخواهند گذاش��ت. در اين حال، چشم انداز 
كاهش قيمت مسكن نيز برخالف افت 3.1 درصدي 
قيمت ها در فروردين س��ال جاري مثبت نيست و از 
نگاه گروهي از كارشناسان، اين افت قيمتي قابليت 
تداوم ندارد و دس��ت كم در نيمه دوم سال جاري، بار 
ديگر روند قيمت مسكن صعودي خواهد شد.  افزايش 
وام س��اخت ب��ه ۴۵۰ ميليون تومان ب��ا روش هاي 
صنعتي سازي براي آن دس��ته از انبوه سازاني است 
كه در بانك مسكن حساب س��پرده دارند. سود اين 
وام 18 درصد اس��ت و در شهرهاي باالي 2۰۰ هزار 
نفر جمعيت ۴۰۰ ميليون و در س��اير ش��هرها 3۰۰ 
ميليون تومان پرداخت مي شود.در اين حال، آنگونه 
كه تسنيم خبر داده است، پيشنهاد افزايش اين وام 
به ۵۰۰ ميليون تومان در شوراي پول و اعتبار در حال 
بررسي اس��ت. افزايش مدت بازپرداخت تسهيالت 
به 2۰ س��ال و كاهش س��ود 18 درصدي به حدود 
13 درص��د )كاهش ۵ درصدي( نيز از ديگر مواردي 
است كه در دست بررسي است.يكي از خواسته هاي 
انبوه سازان درباره وام ۴۵۰ ميليوني، تسهيل شرايط 
پرداخت بوده است. قطعا در صورت موافقت شوراي 
پول و اعتبار با افزايش س��قف وام س��اخت و كاهش 
س��ود آن به همراه بازپرداخت 2۰ ساله، باعث رونق 
توليد مسكن در كشور مي شود. به گزارش »تعادل«، 
در صورت��ي ك��ه وام ۴۵۰ ميليون تومان��ي به همه 
پروژه هاي مس��كني )نه فقط صنعتي س��ازها( نيز 
اختص��اص يابد، اثرگ��ذاري زيادي ب��ر روند توليد و 
ساخت مسكن نخواهد داشت. چرا كه در حال حاضر، 
ساخت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران )بدون 
احتساب قيمت زمين( حدود 1۰ ميليون تومان است 
و با اين وام تنها مي توان حدود ۴۵ متر مربع آپارتمان 
س��اخت. آپارتماني كه تقريبا حدود 3۰ تا 3۵ متر از 
آپارتمان هاي مصرفي )7۵ تا 8۰ متري( فاصله دارد و 
از اين رو، يك سازنده براي ساخت هر واحد، عالوه بر 
رقم وام ۴۵۰ ميليون توماني، بايد حدود 3۵۰ ميليون 
تومان ديگر نقدينگي داشته باشد. از آنجا كه قيمت 
زمين در شهر تهران به ش��دت افزايش يافته است و 
بخش بزرگي از توان مالي سازنده را تضعيف مي كند، 
بعيد است كه سازندگان حتي در پروژه هاي زير 2۰ 
واحد، توان جذب چنين نقدينگي اي را داشته باشند. 
از سوي ديگر، بيش��ترين وام هاي خريد مسكن هم 
اينك در تهران، در صورتي كه هر دو زوج براي دريافت 
وام اقدام كنند، حدود 2۰۰ ميليون تومان است. رقمي 
كه مي توان با آن )وبا فرض ميانگين 3۰ ميليون تومان 
براي هزينه خريد هر متر مربع مسكن( حدود 7 متر 
آپارتمان خريداري كرد. بنا براين، در كنار تضعيف، 
بخش عرضه، بخش تقاضا نيز به ش��دت تحليل رفته 
است و امكان هر گونه اقدام موثر را سلب كرده است.

   كاهش ريسك هاي اقتصادي
عامل ثبات بازار مسكن

در همين رابطه، فخرالدين زاوه، پژوهشگر بازار مسكن 
با بيان اينك��ه قدرت خريد خانوارهاي ايراني به ش��دت 
كاهش يافته، اظهار كرد: علي رغم افزايش قيمت مسكن 
در سال هاي اخير، روند رشد درآمدها متناسب با افزايش 
قيمت مسكن نبوده اس��ت.وي در گفت وگو با مهر ادامه 
داد: در كنار كاهش قدرت خري��د خانوارها، جايگزيني 
براي تقويت قدرت خريد وجود نداشته و سيستم بانكي به 
عنوان تأمين كننده مالي خريد مسكن خانوارها )وام خريد 
مسكن( نيز نتوانس��ته اين كاهش قدرت را با تسهيالت 
مناسب، تقويت كند. بنابراين عمده خريداران مصرفي 
مسكن از بازار خارج شده اند.وي افزود: از اواخر سال 9۶، 
جديدترين دوره افزايش قيمت مسكن شروع شد؛ در سال 
98 نيز به نظر مي رسيد دوره جهش هاي مسكن به اتمام 
رسيده و به نوعي شاهد ثبات در بازار مسكن باشيم؛ ولي به 
داليلي كه به نظر مي رسد اصلي ترين آن، ريسك هاي غير 
اقتصادي باشد و به بازار مسكن تحميل شد، بازار مسكن 
مجدداً به جهش خود ادامه داد.زاوه ادامه داد: در سال 99، 
جهش هاي قيمتي زيادي را تجربه كرديم البته با اتمام 
انتخابات امريكا در س��ال گذشته و كاهش سناريوهاي 
بدبينانه، به نظر مي رس��يد بخش مهمي از ريسك هاي 
اقتصادي از بازار خارج شده باشد با اين وجود در نيمه دوم 

سال هم شاهد رشد قيمت بوديم.

     سناريوهاي احتمالي قيمت مسكن
 در سال جاري

وي با اشاره به گزارش اخير بانك مركزي از بازار مسكن، 
اظهار كرد: به نظر مي رسد بهاي »واقعي« مسكن در سال 
جاري كاهشي باشد؛ اين كاهش بهاي واقعي مسكن به 
دو ش��كل صورت مي گيرد: سناريوي محتمل اين است 
كه قيمت اسمي مسكن در سال جاري ثابت بماند و بعد 
همزمان با افزايش قيمت ها در س��اير بخش هاي كاال و 

خدمات و تورم عمومي، كاهش واقعي قيمت مسكن رقم 
بخورد.اين مدرس دانشگاه افزود: با توجه به سطح باالي 
 R به P قيمت در شرايط فعلي كه س��بب شده تا نسبت
)تفاوت قيمت مسكن نسبت به اجاره( باال باشد، انتظار 
مي رود سناريوي كاهش اسمي قيمت مسكن هم در پي 
باشد؛ كما اينكه در گزارش بانك مركزي از بازار مسكن 
فروردين امسال، كاهش 3.1 درصدي قيمت مسكن را 
مشاهده كرديم؛ هر چند كه معمواًل ماه هاي فروردين هر 
سال به دليل توقف معامالت و تعطيلي هاي متعدد - كه 
امسال محدوديت هاي كرونايي اين تعطيلي ها را تشديد 

كرد- شاهد توقف رشد اسمي قيمت مسكن هستيم.

    قيمت مسكن 
تا نيمه امسال دوباره اوج مي گيرد

بيت اهلل ستاريان، ديگر كارشناس اقتصاد مسكن نيز درباره 
كاهش قيمت مس��كن در تهران بر اساس گزارش بانك 
مركزي و ادامه روند نزولي آن در ماه هاي آتي گفت: با اينكه 
بخواهيم گزارش يك ماهه را اساسي براي تحليل يكي 
از مهم ترين بازارهاي اقتصادي كشور كه نياز به بررسي 
نمودارها و برداره��اي متعددي براي نتيجه گيري دارد، 
بدانيم مخالفم.وي ادامه داد: نمونه آن هم گزارشي است كه 
بانك مركزي از وضعيت بازار مسكن در آذر ماه ارايه كرد كه 
بر اساس آن، قيمت مسكن كاهش يافته بود و بسياري از 
كارشناسان و مسووالن بخش مسكن اعالم كردند كه آذر 
ماه 99، آغاز روند نزولي قيمت مسكن است؛ اما بالفاصله 
پس از آن دوباره قيمت ها رش��د كرد.س��تاريان با بيان 
اينكه ظرف ۴۰ سال اخير )به جز يكي دو سال(، همواره 
بازار مسكن در فروردين ماه به دليل كاهش معامالت و 
تعطيلي دفاتر مشاوران امالك، نزولي بوده افزود: امسال 
هم بالفاصله پس از تعطيلي نوروز، شاهد تعطيل شدن 
مش��اوران امالك به دليل محدوديت ه��اي كرونايي در 
فروردين ماه بوديم.وي يادآور ش��د: ب��ه دليل انتخابات 
رياست جمهوري كه معموالً ترديدهايي ميان فروشندگان 

و خريداران مسكن ايجاد مي كند، احتمااًل ارديبهشت و 
خرداد هم با ركود بازار و توقف معامالت مواجه باشيم؛ اما بر 
اساس مطالعات، تا ميانه هاي سال جاري، شاهد بازگشت 

رشد قيمت ماهانه مسكن خواهيم بود.

    ارزش معامالت بازار مسكن 
س��تاريان با اش��اره به تأثيرگ��ذار بودن برخي مس��ائل 
بين المللي بر بازار مس��كن، درباره اثرگ��ذاري بازارهاي 
موازي )ارز، سكه و سهام(، گفت: بازارهاي موازي همواره 
در كنار بازار مس��كن فعاليت داش��ته اند و از نظر حجم 
جابه جايي نقدينگي، بازارهاي كوچكي نسبت به مسكن 
محسوب مي شوند؛ ضمن اينكه مسكن يك بازار بلندمدت 
محسوب مي شود در حالي كه بازارهاي موازي مانند ارز و 
سكه، تأثيرپذيري كوتاه مدت دارند.وي تأكيد كرد: آنچه 
بر بازار مسكن تأثيرگذاري بيشتري دارد، نقدينگي و ساير 
مولفه هاي اقتصاد كالن است؛ ديگر نمي توان پارامترهايي 
مانند بازارهاي موازي را در بخش مس��كن موثر دانست؛ 
چرا كه رشدي كه سال گذشته در بخش مسكن ديديم، 
آنقدر سنگين و كالن است كه ديگر با پارامترهايي مانند 
تغيير نرخ ارز و سكه، قابل جابه جايي نيست. اگر متوسط 
قيمت اسفند 97 را با اسفند 99 مقايسه كنيد، شاهد اين 
رشد سرس��ام آور قيمت ها در بازار مسكن خواهيد بود.

ستاريان تصريح كرد: افزايش هاي بي حد و حساب قيمت 
مسكن، بسياري از خانوارهاي متوس��ط را از بازار خارج 
كرده است و ديگر بخش مهمي از خانوارها نمي توانند با 
پس اندازهاي مرسوم، به بازار بازگردند؛ نقدينگي، گردش 
پول و سياست هاي اقتصادي دولت از مسائل اثرگذار در 
بخش مسكن است.كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: 
همواره در بخش مسكن يك حركت سينوسي داشته ايم 
و بعد از دو تا سه سال ركود، يك جهش رخ مي داده است؛ 
اما اينكه آيا كاهش متوسط قيمت در فروردين امسال، 
مي تواند آغازي بر ثبات يا ركود در قيمت مسكن باشد، به 

نظر نمي رسد چنين باشد.
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هشدار حناچي درباره 
پيامدهاي منفي ردصالحيت ها

پيروز حناچي، ش��هردار تهران با تاكيد بر اينكه 
ردصالحيت ها ممكن اس��ت، موجب ش��ود كه 
بهتري��ن و مطمئن ترين افراد براي اداره ش��هر، 
وارد شورا نشوند، گفت: طبيعتا تعدادي از افرادي 
مي مانند كه ممكن اس��ت ب��ا راي حداقلي وارد 
شورا ش��وند و بهترين ها و مطمئن ترين ها براي 
اداره شهر نباشند. حناچي در گفت وگو با ايسنا، 
در مورد انتخابات ش��وراي ششم شهر با اشاره به 
كانديداهاي عضويت در ش��وراي شهر و با بيان 
اينكه زمينه هاي بازگشت به رويه هاي قبلي وجود 
دارد، افزود: از سويي ديگر وقتي تعداد زيادي از 
افرادي كه مي توانند كانديدا شوند و حضور آنها 
مي تواند، ايجاد رقابت و ش��ور كند؛ رد صالحيت 
مي ش��وند، طبيعتا تعدادي از اف��رادي مي مانند 
كه ممكن اس��ت با راي حداقلي وارد شورا شوند 
كه بهترين ها و مطمئن ترين ها براي اداره ش��هر 
نباش��د. وي افزود: اميدوارم چني��ن اتفاقي رخ 
نده��د، چراكه اگر مردم پ��اي صندوق هاي راي 
نباشند ممكن اس��ت اتفاق سال هاي قبل تكرار 
شود و برخي از افراد با راي كم وارد شورا شوند كه 
اگر رقابت پرش��ور بود اساسا خواب شوراي شهر 

را نيز نمي ديدند.
حناچي با بيان اينك��ه از مردم خواهش مي كنم 
كه اگر اين شيوه و نگاه اداره شهر را قبول دارند، 
كمك كنن��د دوباره اتفاقات گذش��ته رخ ندهد، 
گفت: در مواقع��ي كه مردم پ��اي صندوق راي 
نباش��ند ممكن اس��ت هر اتفاق��ي رخ دهد و جا 
دارد به س��خناني از امام خميني )ره( اشاره كنم 
كه همواره به مسووالن تاكيد مي كردند مادامي 
كه مردم پشت شما هس��تند، از هيچي نترسيد 
اما بترسيد از روزي كه مردم پشت شما را خالي 
كنند. ش��هردار تهران با بيان اينكه حضور مردم 
»باطل السحر« خيلي از مواردي است كه ممكن 
است، رخ دهد و عدم حضورشان موجب مي شود 
اتفاقاتي مثل س��ال هاي قبل رخ دهد، ادامه داد: 
هرچند كه ممكن است برخي از مردم در انتخابات 
رياس��ت جمهوري ب��ه دليل گراني، مش��كالت 
اقتص��ادي و... كه تحمل مي كنن��د، انگيزه الزم 
را براي ش��ركت نداشته باش��ند، اما با اين حال 
اميدواريم شرايط به گونه اي شود كه شاهد حضور 
گسترده مردم در انتخابات باشيم و نبايد انتخابات 
رياست جمهوري را به شوراي شهر گره بزنيم.  وي 
با بيان اينكه انتخابات شوراها مربوط به محيطي 
اس��ت كه در آن زندگي مي كنيم واگر به محيط 
زندگي حساسيت داريم بايد افرادي كه مي توانند 
ادامه دهنده شرايط خوب باشند را انتخاب كنيم، 
گفت: من از مردم دع��وت مي كنم از آنجايي كه 
مي دانند چه اتفاقاتي اخيرا در شهر رخ داده و چه 
مي كنيم؛ اگر اقدامات ما مورد قبول و پسندشان 
بود فارغ از اينكه چه كسي شهردار تهران مي شود 

به پاي صندوق راي بيايند.
وي افزود: شهرداري و اين صندلي ملك ما نيست 
و ماندني هم نيست، چراكه اگر ماندني بود، قبل 
از ما آن را نگه مي داش��تند و بايد اين پست ها را 
واگذار كنيم اما مهم اين اس��ت كه مسير خوب و 

ريل گذاري هاي درست محكم شود.
حناچي با بيان اينكه انتخاب مديريت شهري با 
رقابت هاي سياسي عجين است؛ اما به هيچ وجه 
در اجرا سياسي نيس��ت، ادامه داد: ممكن است 
با رقابت هاي سياسي ش��كل پيدا كند و راي هم 
بياورند، ام��ا در عمل كار اجرايي در ش��هر اصال 
سياسي نيس��ت. وي درباره تمهيدات شهرداري 
براي ع��دم اس��تفاده از امكانات ش��هرداري در 
انتخابات پيش رو و ش��ائبه فعاليت برخي از بدنه 
ش��هرداري در كمپين ه��اي انتخابات��ي، گفت: 
خبرهايش ب��ه ما هم رس��يده، ام��ا برخي قول 
پست هاي مديريتي مي دهند يا وعده مي دهند 
كه اگر ما برگرديم همه پست هاي مديريتي لغو 
ش��ده را برمي گردانيم و ش��ما را مدير مي كنيم؛ 
اما اينكه شيوه اداره شهر نيس��ت! و اين رشوه و 
ارتشاء اس��ت كه به ما راي بدهيد تا شما را مدير 
كنيم و اين نگاه اش��تباه است، چراكه با استفاده 
از روش هاي غيرواقع و خالف مصلحت عمومي، 
درصدد جذب راي هس��تند.  حناچي با تاكيد بر 
اينكه استفاده از امكانات شهرداري و فعاليت در 
س��تادها در س��اعات اداري ممنوع است، گفت: 
اين فعاليت ها خ��ارج از س��اعت اداري و بيرون 
از ش��هرداري و به دور از سوءاستفاده از امكانات 
شهرداري عيبي ندارد؛ اما كارمند ما در راستاي 
نظرات سياسي اش فعاليت كند، البته مديران ما 
حق وارد شدن ندارند و با آنها برخورد مي كنيم.

مهلت ۳ روزه براي  شكايت
رييس ستاد انتخابات استان تهران، زمان، مكان 
و ساعت مراجعه شكايت داوطلبين رد صالحيت 
ش��ده ش��وراهاي ش��هر را اعالم كرد. به گزارش 
تس��نيم، ش��كراله حس��ن بيگي رييس س��تاد 
انتخابات اس��تان تهران، زمان، مكان و س��اعت 
مراجعه جهت ش��كايت داوطلبين رد صالحيت 
شده ش��وراهاي شهر را تش��ريح كرد و گفت: به 
اس��تناد تبصره ذيل م��اده ۵3 آيين نامه اجرايي 
انتخابات شوراهاي ش��هر در راستاي رسيدگي 
به ش��كايت داوطلب��ان رد صالحيت ش��ده در 
هيات هاي اجرايي و نظارت شهرستان ها به نشاني 

ذيل مراجعه كنند.
آدرس: ته��ران، اتوبان ش��هداي گمنام، ورودي 
اتوبان كردستان به سمت شمال بعد از تاالر ايوان 
شمس، سالن ورزشي شهداي كردستان، )ورودي 

صرفا از طريق اتوبان كردستان است( .
زمان مراجع��ه: از 9 /2/ 1۴۰۰ لغايت پايان وقت 
اداري 12/ 2/ 1۴۰۰. ساعت مراجعه: 9 الي 1۴.

ورود مسافر از مرزهاي شرقي 
متوقف شد

س��يدروح اهلل لطيفي، س��خنگوي گمرك جمهوري 
اس��المي ايران از توقف ورود مسافر از مرزهاي شرقي 
كشور خبر داد و گفت: مسافران صرفا مي توانند از مرزهاي 
مذكور به كشور خود بازگردند.به گزارش تسنيم، لطيفي 
اظهار كرد: از روز چهارشنبه 8 ارديبهشت ورود مسافران 
پاكستاني و از روز 9 ارديبهشت ورود مسافران افغانستاني 
و ساير اتباع غير ايراني از مرزهاي شرقي به كشور متوقف 
ش��د.وي افزود: بر اين اس��اس از روز چهارشنبه ورود 
اتباع پاكستاني از مرزهاي ميرجاوه و ريمدان در استان 
سيستان و بلوچس��تان و از روز پنجشنبه ورود مسافر 
افغانس��تاني از مرزهاي ميكل سيستان و بلوچستان، 
ماهيرود خراسان جنوبي و دوغارون خراسان رضوي به 
كشور ممنوع شد.وي تاكيد كرد: مسافران صرفا مي توانند 
از مرزهاي مذكور به كشور خود بازگردند.در اين حال، به 
گفته مقام هاي محلي هرات، گذرگاه مرزي ايران به دليل 
ش��يوع ويروس كرونا، براي ورود مسافران افغانستان 
به خاك ايران مس��دود شده اس��ت.به گزارش فارس، 
س��يدوحيد قتالي، والي هرات، در گفت وگو با روزنامه 
8صبح افغانستان گفت كه مقام هاي ايراني مسدود شدن 
مرز را به آنان اطالع داده اند.به گفته او، مسافران از ايران 
مي توانند وارد خاك افغانستان شوند، اما از افغانستان 
نمي توانند به ايران س��فر كنند. اين مقام محلي هرات 
افزود: در صورت افزايش تهديد كرونا، دولت افغانستان 
نيز در رابطه با منع ورود مسافران از ايران، تصميم خواهد 
گرفت.از سوي ديگر، امين اهلل آزاداني، رييس نمايندگي 
ارتباط خارجه در هرات، گفت: منع ورود به خاك ايران 
تنها براي مسافران عادي است و رانندگان خودروهاي 
باربري مي توانند به ايران سفر كنند.وي افزود: »طبق 
مصوبه ستاد كرونا جمهوري اس��المي ايران، به دليل 
شدت ويروس كرونا در آن كشور، امكان تردد مسافرين از 
طريق كليه/تمامي مرزهاي جمهوري اسالمي افغانستان 
به جمهوري اسالمي ايران، به استثناء تردد رانندگان با 
وسايط ترانزيتي، تا اطالع ثانوي متوقف مي باشد.« سال 
گذش��ته نيز در پي افزايش شديد همه گيري كرونا در 
ايران، مرزهاي زميني و هوايي اين كشور با افغانستان 
براي چند روز مسدود شد، اما دولت افغانستان مجبور شد 
مرزها را دوباره بازگشايي كند.برخي كشورهاي جهان 
پس از افزايش ش��مار قربانيان »ويروس جهش يافته 
هندي« در كشور هندوستان، محدوديت هاي تازه اي 

براي مهار كرونا وضع كرده اند.

پيش بيني رگبار و باران
در بيشتر نقاط كشور

سازمان هواشناسي كشور، با تقويت جريانات ناپايدار 
از ابتداي هفته افزايش ابر، بارش، رگبار پراكنده، گاهي 
رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقت را در بيشتر نقاط 
ايران پيش بيني كرد.به گزارش ايرنا، سازمان هواشناسي 
اعالم كرد: طي روزهاي آينده امواج متناوب از ترازمياني 
جو سبب ابرناكي، بارش و وزش باد شديد در مناطق 
مختلف كشور مي شود. روز شنبه با تقويت جريانات 
ناپايدار ترازمياني گسترده بارش شمال غرب، سواحل 
شمالي كشور و دامنه هاي جنوبي البرز مركزي واقع در 
استان هاي زنجان، قزوين، البرز و تهران را در برخواهد 
گرفت و در ساير مناطق كشور از جمله جنوب خراسان 
رضوي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان، 
هرم��زگان، مناطقي از دامنه هاي زاگرس ش��مالي و 
مركزي، اصفهان و شمال فارس رگبار پراكنده گاهي 
رعد و برق و وزش باد شديد موقتي رخ مي دهد.يكشنبه 
سامانه بارشي در غالب مناطق كشور فعال بوده و سبب 
بارش مي ش��ود، به ويژه در برخي مناطق آذربايجان 
ش��رقي، زنجان، قزوين، البرز، تهران، غرب سمنان و 
خراسان جنوبي رگبار و رعد و برق شديد انتظار مي رود.

دوش��نبه به جز نوار جنوبي در ساير مناطق كشور و 
سه شنبه در نيمه شرقي كشور بارش گاهي رعد و برق و 
وزش باد پيش بيني مي شود. همچنين شنبه در شمال 
غرب و يكشنبه و دوشنبه در استان هاي ساحلي خزر، 
استان هاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز و شمال شرق 

كاهش نسبي دما رخ خواهد داد.

نرخ حمل بار جاده اي
افزايش يافت

مديركل دفتر حمل و نقل كاالي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي از به روزرساني نرخ »تن كيلومتر« 
از پنجش��نبه نهم ارديبهش��ت ماه 1۴۰۰ در سراسر 
كشور خبر داد.به گزارش مهر، غالمحسين دغاغله در 
اين رابطه گفت: به روزرساني نرخ شاخص تن كيلومتر 
هرساله به ش��كل متمركز انجام مي شود و محاسبه 
كرايه هاي حمل بار بر اساس شاخص به روزرساني شده، 
خواهد بود.وي افزود: پيش از اين الس��تيك بر اساس 
پيمايش و با ارز ۴2۰۰ توماني در اختيار رانندگان قرار 
مي گرفت كه با توجه به پايان عرضه الستيك با اين نرخ 
و عرضه آن با ارز نيمايي، اين موضوع در به روزرساني 
تن كيلومتر لحاظ شد.او با بيان اينكه نرخ به روزرساني 
شده تن كيلومتر در خوزستان نيز عملياتي شد، گفت: 
در اين جلسه برخي مشكالت ايجاد شده در بارگيري 
در بندر امام خميني )ره( مطرح شد كه در كوتاه ترين 
زمان ممكن با كمك مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي خوزستان مرتفع خواهند شد.دغاغله با اشاره 
به بررسي موضوعات مربوط به روغن موتور، سوخت، 
الستيك و بيمه رانندگان در كارگروه هفتگي پايش كه 
با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار مي شود، افزود: در 
خصوص روغن موتور به دستور وزير راه و شهرسازي 
جلساتي با شركت هاي توليد كننده برگزار و مقرر 
شد بر اساس اعالم تش��كل هاي صنفي كشور، در 
پايانه هاي ب��زرگ روغن به صورت مس��تقيم بين 
رانندگان توزيع شود تا شاهد حذف دالل ها باشيم.

وي ادامه داد: در برخي استان ها از جمله خوزستان، 
جنوب كرمان، سيستان و بلوچستان، بوشهر و چند 
استان ديگر، عالوه بر جابه جايي كاال همزمان شاهد 

برداشت محصوالت كشاورزي هستيم.

پيشنهاد افزايش وام ساخت مسكن به ۵۰۰ ميليون تومان در حال بررسي است

سوءاستفاده كنندگان از واكسن هاي متعلق به پاكبانان عزل شدند

بي اعتباري انواع وام در معادله مسكن

واكسن خواري به شهرداري رسيد
گروه راه و شهرسازي|

در پي اعالم خبر واكسن زدن كارمندان شهرداري در برخي 
از مناطق تهران به جاي پاكبانان، غالمحسين محمدي، 
مشاور شهردار تهران از عزل واكسن خواران در شهرداري 
پايتخت خبر داد.به گزارش فارس، محمدي، درباره بررسي 
موضوع واكسن خواري در شهرداري پايتخت اظهار كرد: 
با توجه به گزارش��ات و بررس��ي هايي كه كميته تشكيل 
شده انجام داد، مشخص شد كه در يكي از مناطق انحراف 
جدي در مورد موضوع توزيع واكسن انجام گرفته است.وي 
افزود: در همين منطقه مسوول خاصي كه در اين زمينه 
بوده بركنار شده و به مراجع ذيربط معرفي شده همچنين 
معاونت خدمات شهري و رييس اداره مرتبط و كساني كه 
نظارت كافي نكرده بودند و اهمال كاري شده بود يا افرادي 
كه خارج از سرويس واكسن دريافت كرده بودند به مرجع 
قضايي معرفي و از طريق نهاد نظارتي پرونده آنها در حال 
رسيدگي به موضوع آنها هستيم.مشاور شهردار تهران اظهار 
كرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده تا رده ۴ مديريتي در 
موضوع تزريق واكسن تخلفي نشده و يك مسوول نواحي 
متخلفانه واكسن به آن اختصاص داده شده كه او  به مرجع 
قضايي معرفي شد همچنين با دستور شهردار تهران اسامي 
دريافت كنندگان واكسن در سايت شفافيت قرار مي گيرد.

     واكنش اوليه مسووالن شهري 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در واكنش به 
سوءاستفاده از واكس��ن هاي متعلق به پاكبانان گفت: در 
صورت صحت اين مساله با خاطيان برخورد مي شود.هاشمي 
اظهار كرد: قطعاً به اين مساله ورود خواهم كرد و پيگيري هاي 
الزم را از شهردار تهران و ساير مسووالن خواهم داشت و بايد 
منتظر باشيم تا مشخص شود اين خبر صحت دارد يا خير و 
سپس نتيجه آن را اعالم خواهم كرد.پيروز حناچي شهردار 
تهران نيز در واكنش به انتشار اخباري مبني بر تزريق واكسن 
كرونا به نام پاكبانان به كارمندان يك شهرداري منطقه در 
صفحه شخصي خود نوشت: از رسانه ها بابت حساسيت ها 

ممنونم. داده هاي تزريق واكس��ن در شهرداري تهران فوراً 
بررسي خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف افراد خاطي 
احتمالي عالوه بر برخورد به مراجع ذيصالح معرفي خواهند 
شد. دستور دادم اسامي دريافت كنندگان در سايت  شفاف 
بارگذاري شود.اين همه در حالي اتفاق افتاد كه مديرعامل 
شركت شهر سالم اعالم كرده بود؛ واكسيناسيون كرونا بين 
مديران و معاونان ش��هرداري تهران صفر است.به گزارش 
فارس، پديده واكسن خواري يا استفاده از واكسن گروه هاي 
اولويت دار از شهرداري آبادان شروع شد. فروردين امسال بود 
كه موضوع سوءاستفاده از سهميه واكسن كروناي پاكبانان 
شهرداري آبادان از س��وي برخي مديران اين شهرداري با 
واكنش گسترده مردم روبرو شد.اين اقدام عالوه بر واكنش 
مردم با درخواست پيگيري قضايي براي خاطيان همراه و 
سبب شد تا وزير بهداش��ت برخورد قانوني با خاطيان اين 
تخلف را خواستار شود.س��عيد نمكي در نامه اي به رييس 
دانشكده علوم پزشكي آبادان، دستور عزل معاون بهداشتي 
و مديران ناظر بر اجراي برنامه ايمن سازي در اسرع وقت را 
صادر كرد.هنوز ماجراي واكس��ن خواري در آبادان داغ بود 
كه خبرهايي هم از گلستان منتشر شد و در علي آباد كتول 
هم به جاي واكسيناس��يون پاكبانان شهرداري تعدادي از 
كارمندان و پيمانكاران شهرداري به همراه اعضاي خانواده 
آنها واكس��ن كرونا دريافت كرده بودند. پس از اين دو مورد 
واكسن خواري در ش��هرهاي آبادان و گلستان بسياري از 
جمله اعضاي شوراي شهر تهران درخواست شفاف سازي و 
انتشار اسامي دريافت كننده واكسن كرونا را داشتند.مجيد 
فراهاني، عضو شوراي شهر تهران از وزير بهداشت درخواست 
كرد تا فهرست دريافت كنندگان واكسن كرونا در مجموعه 
مديريت شهري كشور را مشتمل بر نام، نام خانوادگي، محل 
خدمت، شغل و استان را منتشر كند.پس از موضوع گلستان 
و آبادان اهالي رسانه به سراغ مديران شهري تهران رفتند اما 
مديران شهرداري تهران اين موضوع را رد كردند، از جمله 
حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهر سالم كه در اين باره 
به فارس، گفت: تاكنون حتي يك مورد انجام واكسيناسيون 

كرونا بين مديران و معاونان شهرداري تهران و اعضاي شوراي 
شهر به ما گزارش نشده است.

   تهران پاكبان زن ندارد 
اما هنوز چند روزي از مصاحبه مديرعامل شركت شهر سالم 
نگذشته بود كه خبري مبني بر واكسن خواري در شهرداري 
تهران منتشر شد. برخي اعالم كردند تعدادي از كارمندان 
زن و مرد ش��هرداري يكي از منطقه هاي تهران به عنوان 
پاكبان معرفي شده و در ليست دريافت واكسن قرار گرفتند. 
در اين ليست 179 نفره، تعدادي از افراد خانم هستند؛ اين در 
حالي است كه در پايتخت هيچ پاكبان زني وجود ندارد.يكي 
از مسووالن شهرداري تهران نيز درباره موضوع اختصاص 
سهميه واكسن به مديران و كاركنان غيراولويت دار شهرداري 
به خبرنگار فارس، گفت: زماني كه س��هميه براي تزريق 
واكسن كرونا براي تطهيركنندگان بهشت زهرا اختصاص 
داده ش��د برخي از كاركنان و تطهيركنندگان طبق ميل 
خودشان از تزريق واكسن امتناع كردند و به جاي اين افراد 
برخي ديگر واكس��ينه شدند. اين موضوع با واكنش پيروز 
حناچي، شهردار تهران هم همراه شد.  وي در صفحه شخصي 
خود در توئيتر گفت: از رسانه ها بابت حساسيت ها ممنونم. 
داده هاي تزريق واكس��ن در شهرداري تهران فورا بررسي 
خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، افراد خاطي احتمالي 

عالوه بر برخورد به مراجع ذيصالح معرفي خواهند شد.

     زن پاكبان نداريم 
عليرضا علي بخشي، معاون شهردار منطقه ۶ تهران كه گفته 
مي شود، تخلف واكسن در اين منطقه رخ داده و مديران و 
همسران شان از سهميه پاكبانان استفاده كرده اند، به فارس، 
گفت: مساله پيش آمده را به شدت تكذيب مي كنيم. اين 
موضوع فقط شيطنت رسانه اي است. شهردار، معاونين 
منطقه و رده هاي 3و ۴ مديريتي هيچ كدام واكن دريافت 
نكرده اند. وي افزود: البته مقداري از سهميه پاكبانان اضافه 
آمد كه حدود 12 دز بود و اين واكسن ها را به ديگر افرادي 

كه در معرض ابتال به كرونا بودند اختصاص داديم.معاون 
شهردار منطقه ۶ تهران در پاسخ به اينكه گفته مي شود نام 
تعدادي زن ميان افراد واكسينه شده تحت عنوان پاكبان 
وجود دارد، گفت: اين زنان يا مس��ووالن غرف بازيافت يا 
مسوول آموزش شهروندي هستند و از آنجا كه در ارتباط 
مستقيم با شهروندان هستند و احتمال ابتاليشان به كرونا 

زياد است، واكسن هاي اضافي را به آنها اختصاص داديم.

   تاكسيرانان در اولويت اند 
يا مسوول آموزش شهروندي؟

تزريق واكسن كرونا در كش��ور مدتي است كه بر اساس 
ليست وزارت بهداش��ت و سند ملي واكسيناسيون آغاز 
شده و گروه هايي كه پرخطر هستند مانند كادر درمان، 
تطهيركنندگان بهشت زهرا )س( و پاكبانان واكسيناسيون 
آنها انجام گرفت��ه و طي روزهاي اخير واكسيناس��يون 
سالمندان هم به عنوان چشم و چراغ هاي خانه آغاز شده 
است.مسووالن وعده داده اند به زودي بر اساس اولويت ها 
واكسيناسيون با سرعت بيشتري انجام مي گيرد ولي با 
اين وجود برخي از مديران شهرداري هاي مختلف براي 
دريافت واكس��ن كرون��ا صف را عبور كرده و از س��هميه 
گروه هاي اولويت دار مانند سهميه پاكبانان استفاده كرده اند 
كه با واكنش مردم و مس��ووالن مواجه شده است.پديده 
واكسن خواري در شهرداري تهران در حالي مطرح شده كه 
مديرعامل سازمان تاكسيراني پايتخت طي روزهاي اخير 
اعالم كرد، 2۰۰ راننده تاكسي به دليل كرونا جان باخته اند 
و 1۰۰ هزار تاكسيران چشم انتظار دريافت واكسن هستند. 
در اتوبوسراني هم وضعيت مشابه تاكسيراني است و اين دو 
سازمان بيشترين فوتي ها و مبتاليان به كرونا را داشته اند.

كرونا در حال جوالن است و تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از 
اين بيماري به روزانه حدود ۵۰۰ مورد هم رسيده ولي با اين 
وجود برخي هر چند انگشت شمار بدون رعايت سهميه و 
اولويت به فكر خود و خويشاوندانشان هستند و قطعا برخورد 

قضايي با آنها صورت خواهد گرفت.



براب�ر رای ش�ماره 139960310006018165 م�ورخ 1399.09.04 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم افسانه 
شهسواری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 217.94مترمربع به پالک 997 فرعی از 3 اصلی واقع در تاشکوه 
سفلی مازندران بخش 6 ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و 
محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19910826
تاریخ انتشار اول 1400.01.28 تاریخ انتشار دوم 1400.02.11 

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

علی سعادتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

برابر رای شماره 139960310006011345 مورخ 1399.07.07 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم محمد 
صادق مجتهد زاده ششدانگ یک قطعه زمین با بنا به مساحت 272.50متر مربع به پالک 315فرعی از 22اصلی واقع درایزخورده 
مازندران بخش10ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری 
و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19910821
تاریخ انتشار اول 1400.01.28 تاریخ انتشار دوم 1400.02.11 

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

 برابر رای شماره 139960310006018728مورخ 1399.09.10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم 
علیرضا اسالمی نیا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 22.47متر مربع به پالک 17942فرعی از 4 اصلی واقع در نور مازندران 
بخش10ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی 
آگهی می گردد درصورتی که اش�خاص ذی نفع به آرا اعالم ش�ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19910802
تاریخ انتشار اول 1400.01.28 تاریخ انتشار دوم 1400.02.11 

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

قيمت  بيت كوين روز گذشته تا ۵۶ هزار دالر پيش رفت 
ولي موفق به تثبيت و افزايش بيشتر نشد. داده هاي بازار 
نشان مي دهد كه با وجود احتمال اصالح و سقوط بيشتر، 
اگر  بيت كوي��ن بتواند باالتر از ميانگين متحرك س��اده 
۱۰۰ ساعته و حمايت ۵۳ هزار دالر تثبيت شود، مي تواند 
جهش��ي تازه را آغاز كند. حمايت هاي اصلي در نواحي 
۵۴هزار و ۵۰۰ و ۵۳ هزار دالر تش��كيل ش��ده است. ۵۵ 
هزار دالر، ۵۵ هزار و ۵۰۰ دالر و ۵۶ هزار دالر هم به ترتيب 

مقاومت هايي هستند كه  بيت كوين با آنها روبرو است.
قيمت  بيت كوين چندي پيش تا ك��ف ۴۸ هزار دالري 
س��قوط كرده بود. اين در حالي اس��ت ك��ه خريداران با 
وجود تداوم سياس��ت هاي تس��هيل كمي فدرال رزرو، 
جرأت چنداني براي ورود به اين ب��ازار ندارند. باالني در 
اين باره گفت: »س��قوط به زير ۶۰ ه��زار دالر الزم بود تا 
رويكرد صعودي احيا شود.« تحليل گران معتقدند اگرچه 
بيت كوين از س��قف ۶۰ هزار دالري پايين آمده، اما روند 
قيمت بيت كوين در درازمدت صعودي است. دن مورهد، 
مديرعامل شركت پنترا كپيتال، پيش بيني كرد كه قيمت 
 بيت كوين پس از يك س��ال، ۲۱۳ درصد افزايش يافته و 
ب��ه ۲۰۰ هزار دالر خواهد رس��يد. دن مورهد درباره اين 
پيش بيني خود گفت: »مي دانم كه به نظر مي رسد اين 
پيش بيني، ديوانگي اس��ت اما اتفاق خواهد افتاد. تمام 
فاندامنتال ها در وضعيت فوق العاده قرار دارند.« پيش بيني 
مورهد بر اساس حالت صعودي منحني تقاضا است. اين 
درحالي اس��ت كه قيمت  بيت كوين روز گذش��ته تا ۵۶ 
هزار دالر پيش رفت.  بيت كوين همچنان باالتر از ناحيه 
حمايتي ۵۳ هزار دالر معامله مي شود و جهش صعودي 
خود را تا ح��دي ادامه داده اس��ت.  بيت كوين پيش تر از 
مقاومت ۵۵ ه��زار دالر عبور كرده و باالت��ر از ميانگين 
متحرك ساده ۱۰۰ ساعته تثبيت شده بود. اين در حالي 
است كه  بيت كوين موفق شد تا مقاومت ۵۶ هزار دالري را 
هم بشكند. با اين حال، خريداران موفق به افزايش قيمت 
تا سطح ۵۶ هزار دالري نشدند. در سطح ۵۴ هزار و ۴۹۰ 
دالري شاهد تشكيل قله قيمت بوديم و پس از آن، قيمت 
وارد فاز اصالح شد. اگر قيمت  بيت كوين حمايت اين خط 
روند را بشكند، ممكن است تا سطح حمايتي ۵۳ هزار دالر 
سقوط كند. سقوط بيشتر مي تواند راه را براي رسيدن به 
حمايت ۵۱ ه��زار و ۵۰۰ دالري باز كند. اگر  بيت كوين 
بتواند باالتر از ميانگين متحرك س��اده ۱۰۰ س��اعته و 
حمايت ۵۳ هزار دالر تثبيت شود، مي تواند جهشي تازه 
را آغاز كن��د. در اين بين اولين مقاومت پيش رو ۵۵ هزار 
و ۵۰۰ دالر خواهد بود. اصلي ترين مقاومت هم ۵۶ هزار 

دالر است. بسته ش��دن قيمت باالتر از مقاومت ۵۶ هزار 
دالر، راه را براي رس��يدن به ۵۸ هزار دالر در كوتاه مدت 

هموار خواهد كرد.

     رشد مداوم قیمت اتريوم
از سوي ديگر، قيمت اتريوم، ارز شماره دو بازار، بار ديگر با 
شكستن اوج تاريخي خود، موفق شد جاي پاي خود در 
بازار را محكم تر كند. همزمان با اين نوسانات، كارشناسان 
معتقدند احتمال رشد بيشتر جفت ارز اتريوم و بيت كوين 
وجود دارد. به گزارش كوين دس��ك، شواهد حاكي از آن 
اس��ت كه احتمال تداوم روند جفت اتريوم و بيت كوين 
وجود دارد؛ چراكه اين جفت ارز توانس��ت اوج چندساله 
خود را بشكند. اين اتفاق پس از افزايش سرمايه ورودي به 
بازار اتر رخ داد. داده هاي بازار نشان مي دهد كه اتريوم روز 
چهارشنبه با عبور از ۲,۷۶۲ دالر تا ۲,۸۰۰ دالر اوج گرفت. 
قيمت اتريوم طي يك ماه گذشته ۴۳ درصد رشد كرده 
است. اين در حالي است كه قيمت  بيت كوين با كاهشي 
۷ درص��دي در مدت مش��ابه همراه بوده اس��ت. قيمت 
اتريوم بر مبناي  بيت كوين هم به بيش��ترين ميزان خود 
در ۲.۵ سال گذشته و باالتر از محدوده ۰.۰۵  بيت كوين 
رسيده است. پانكاج باالني، هم بنيان گذار و مديرعامل دلتا 
اكسچنج، در اين باره گفت: »جفت ارز  اتريوم/بيت كوين 
از يك دوره تثبيت قيمت چندس��اله خارج ش��ده است 
و به نظر مي رس��د كه اين روند بسيار قدرتمند باشد. در 
اين ناحيه مقاومتي وجود ندارد و انتظار داريم كه تا ۰.۱ 
 بيت كوين اين روند پا بر جا باشد.« اين اظهارنظر با تكيه بر 
اين مساله انجام شده است كه در حال حاضر شاهد تغيير 

جريان ورود سرمايه از  بيت كوين به سمت اتريوم هستيم 
و اين موضوع ممكن اس��ت در ماه ه��اي بعدي هم ادامه 
داشته باشد. داده هاي كوين شيرز كه اوايل هفته گذشته 
منتشر شد، نشان مي دهد كه سرمايه ها در بازار اتريوم و 
محصوالت سرمايه گذاري مرتبط با آن، ۳۴ ميليون دالر 
بوده است و اين در حالي است كه اين حجم در ارتباط با 
 بيت كوين با كاهشي ۲۱ ميليون دالري همراه بوده است. 
رائ��ول پال، مديرعامل ريل ويژن گروپ، هم با اش��اره به 
پيشي گرفتن عملكرد خوب اتريوم نسبت به  بيت كوين 
گفت: »در اين نقطه چرخه ريس��ك و با وجود راه اندازي 
اتريوم ۲.۰ و كاهش كارمزدهاي اتريوم و كاهش عرضه، با 
خودم كلنجار مي روم كه تمام  بيت كوين هايم را نفروشم 
و موقعيت هايم را به بازار اتريوم منتقل نكنم. بايد بگويم 
كه من يك خريدار پروپاقرص  بيت كوين هس��تم، ولي 
اتري��وم عملكرد بهتري دارد و اين موض��وع آن را به يك 
دارايي بهتر براي سرمايه گذاري تبديل مي كند.« لنارد 
نئو، تحليل گر با بيان اين موضوع كه رشد قيمت جفت ارز 
 اتريوم/بيت كوين مقاومت چنداني ندارد، گفت كه اين راه 
چندان هم آسان نخواهد بود. او در ادامه افزود: »جهشي 
كه در نمودار هفتگي مشاهده شد بسيار پراهميت است، 
چرا كه مقاومت بعدي در محدوده ۰.۰۹ دالر اس��ت كه 
در ماه مه ۲۰۱۸ ايجاد شده بود. اين احتمال وجود دارد 
كه  اتريوم/بيت كوي��ن پيش از ادامه رون��د صعودي، بار 
ديگر تا حمايت ۰.۰۴ تا ۰.۰۴۵  بيت كوين پايين بيايد.« 
جف��ت ارز اتريوم/ بيت كوين براي عب��ور از اين حمايت 
سختي هاي زيادي را پشت سر گذاشت. البته اصالح قيمت 
 بيت كوين كه از جمله ش��اخصه هاي بازارهاي صعودي 

است، ممكن است باعث كاهش موقتي قيمت جفت ارز 
اتريوم/ بيت كوين شود؛ چراكه تجربه نشان داده است كه 
سقوط قيمت  بيت كوين به سقوط بيشتر بازار آلت كوين ها 

منتهي مي شود. 

   رشد ۴,۵۰۰ درصدي 
درآمد ماينرهاي  دوج كوين از ابتداي ۲۰۲1 
داده هاي تازه نشان مي دهد كه عالوه بر سرمايه گذاران 
دوج كوين، ماينرهاي اين ارز ديجيتال پرحاشيه هم سود 
خوبي از نوس��انات  دوج كوين برده اند. طبق اين داده ها، 
درآمد ماينرهاي  دوج كوين از ابتداي امس��ال تا به حال 
۴.۵۰۰ درصد بيشتر شده است. درآمد روزانه ماينرهاي 
 دوج كوين در ۲۶ آوريل )۶ ارديبهش��ت( به ۳.۶ ميليون 
دالر رسيده است؛ اين در حالي بود كه داده هاي بايت تري، 
نش��ان مي دهد كه در ابتداي سال ۲۰۲۱، اين ميزان ۷۷ 
هزار دالر بوده است. به عبارت ديگر از ابتداي سال جاري 
ميالدي تا هفته گذشته، شاهد رش��د ۴,۵۷۵ درصدي 
س��ود روزانه ماينرهاي  دوج كوين بوديم. اين برآوردها بر 
اين اساس انجام گرفته اند كه ماينرها براي ادامه فعاليت 
خود عمدتًا روي پول نقد حساب مي كنند و بالفاصله بعد 
از استخراج، ارزهاي خود را مي فروشند. كريس موريس، 
مدير بخش اطالعات بايت تري، در اين باره گفت: »كارمزد 
تراكنش ها افزايش يافته، ولي قيمت ها كاهش يافته است.

فكر مي كنم بسياري از افراد كه چند سال پيش  دوج كوين 
داش��تند، ارزهاي خود را فراموش كرده اند و اين موضوع 
باعث شده است تا كمتر از چيزي كه انتظار مي رفت، ارز 
در بازار وجود داشته باش��د.« برخي از كارشناسان بازار 
معتقدند ك��ه جهش فعلي  دوج كوين حبابي اس��ت كه 
ممكن است بتركد؛ چراكه تنها ۹۸ آدرس، ۶۵ درصد دوج 
كوين هاي در چرخه را در اختيار دارند. به عالوه، نوسانات 
قيمت  دوج كوين به شدت تحت تأثير توييت هاي گاه به 
گاِه طنز ايالن ماسك، مديرعامل تسال و اسپيس ايكس، 
اس��ت. مايك نووگراتز، مديرعامل گلكس��ي ديجيتال، 
پيش تر جهش قيمت  دوج كوين را نشانه اي از تب وتاب 
سفته بازي ها در اين شبكه توصيف كرده بود. اين در حالي 
است كه هر روز بر پذيرش  دوج كوين در مباحث كاربردي 
افزوده مي شود؛ باشگاه بسكتبال داالس ماوريكس، شركت 
توزيع دارويي كوكير برخي ديگر از ش��ركت ها، از اين ارز 
ديجيتال به عنوان يك شيوه پرداخت پشتيباني مي كنند. 
از سوي ديگر، استخراج  دوج كوين وابسته به اليت كوين 
است و ماينرهاي اليت كوين همزمان با استخراج اين ارز 

ديجيتال،  دوج كوين هم استخراج مي كنند.

دنیای فناوریرویداد دانش و فن6   Sat. May 1. 2021  1927   شنبه 11 ارديبهشت 1400    18  رمضان 1442  سال هفتم    شماره 

هك ۵ سازمان فدرال امريكا
با استفاده از وي پي ان

تحقيقات درباره هك سازمان هاي فدرال امريكا ادامه 
دارد و اين بار شواهد حاكي از نفوذ به حداقل ۵ سازمان 
دولتي به وس��يله ش��كاف در يك وي پي ان رصد شده 
است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، دولت 
امريكا براي سومين بار در سال جاري ميالدي تحقيقات 
درباره يك عمليات هك در سازمان هاي فدرال را آغاز 
كرده اس��ت. به گفته مقامات ارش��د و برخي مدافعان 
س��ايبري بخش خصوصي امريكا، اين حمله در زمان 
رياست جمهوري دونالد ترامپ آغاز شده اما به تازگي 
كشف شده است. هكرها در حمالت سايبري اخير به 
سازمان هاي دولتي امريكا، ش��كاف در نرم افزارهايي 
را هدف گرفته اند كه توس��ط شركت هاي طرف سوم 
ساخته شده اند. شكاف هاي امنيتي اخير مربوط به يك 
VPN به نام Pulse Connect Secure هس��تند 
كه هكرها با سوءاستفاده از آن به سيستم هاي كاربران 
دسترسي يافتند. بر اس��اس اطالعات موجود، بيش از 
١٢ س��ازمان فدرال از اين VPN اس��تفاده مي كردند. 
هفته گذشته در يك دس��تورالعمل امنيت سايبري 
اضطراري از تمام س��ازمان هاي فدرال خواسته شد تا 
سيستم هايش��ان را براي وجود هرگونه شكاف اسكن 
كنند و گزارش دهند. بررسي نتايج به دست آمده حاكي 
از ش��واهد هك احتمالي در حداقل ۵ سازمان دولتي 
است. شركت توليدكننده اين نرم افزار قرار است تا روز 
دوشنبه شكاف امنيتي را ترميم كند. البته به گفته يكي از 
 Pulse Connect مقامات امريكايي تحقيقات دولت از
Secure در مراحل اوليه است، به همين دليل گستره و 

تأثير حمله سايبري هنوز كاماًل مشخص نيست.

1۵۰۰ میلیارد تومان بودجه 
فعاالن فضاي مجازي صداوسیما

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با انتقاد از مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي و تخصيص ۱۵۰۰ ميليارد 
تومان به فع��االن فضاي مجازي صداوس��يما بيان 
كرد اين هزينه مع��ادل ۵۰ درصد كل بودجه وزارت 
ارتباطات براي توس��عه اس��ت، در حال��ي كه هيچ 
ش��فافيتي در اين بخش وجود ن��دارد و نتيجه اش 
مشخص نيس��ت. محمدجواد آذري جهرمي درباره 
هزينه كرد توليد محتوا در بودجه بيان كرد: اين بودجه 
بايد صرف توليد محتواي فضاي مجازي شود، اما اشاره 
نشده كه اين پول مطابق با چه چارچوبي هزينه شده 
و به كجا داده مي شود. در بند ديگري آمده كه صدور 
مجوز صوت و تصوير فراگير با سازمان صداوسيماست 
و درنهايت وزارت ارتباطات بايد سياست گذاري كند 
كه توسعه اقتصاد ديجيتال بر مبناي توليدات داخلي 
شكل بگيرد. اينها مجموع تبصره بند ۶ قانون بودجه 
اس��ت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: 
كل بودج��ه تخصيص يافته ب��ه وزارت ارتباطات در 
سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ ميليارد تومان بوده و كل توسعه 
اقتصاد ديجيتال ۱۴۰ ميليارد تومان است. اگر قرار 
نيس��ت پولي به صداوسيما داده ش��ود، پس هزينه 
۱۵۰۰ ميلي��ارد توماني كه به فعاالن فضاي مجازي 
صداوسيما اختصاص يافته، براي كدام بخش است؟ 

   مكانی�زم اختصاص بودجه به صداوس�یما 
شفاف  نیست

وي با بيان اينكه صداوسيما ظرفيت چنين كاري 
را ندارد، گفت: اين بودجه به چه شكلي مي خواهد 
هزينه ش��ود؟ جزو منابع قابل بخش��ش است؟ به 
صورت وام قرار اس��ت اختصاص يابد؟ ضابطه آن 
چيست؟ اينها همه نيازمند آيين نامه بودجه است. 
۱۵۰۰ ميليارد تومان ب��راي حوزه توليد محتواي 
فضاي مج��ازي اختصاص يافته كه قرار اس��ت به 
بخش خصوصي داده شود، اما مكانيزمش چيست؟ 
در كجاي قانون ذكر شده است؟ هيچ شفافيتي در 
اين بخش وجود ندارد و نتيجه اش مشخص نيست.  
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: 
م��ا از قانونمند كردن، نظارت  داش��تن و برخورد با 
مصاديق فساد در فضاي مجازي استقبال مي كنيم 
و اي��ن كار ض��رورت دارد. ام��ا در مصوبه  مجلس، 
بودج��ه اي از خارج از بخش ما به ما اضافه نش��ده، 
بودجه هاي غيرقابل تحققي در حوزه درآمد ديده 
ش��ده و تكاليفي در حوزه هزينه اي گذاشته شده 
كه در نتيجه سازمان هايي كه هزينه برايشان ديده 
ش��ده، چون درآمدي ندارند، در نهايت با سازمان 
برنامه و بودجه وارد البي مي شوند و اين هزينه نهايتا 
از بخش ارتباطات و فناوري اطالعات كسر مي شود 

كه توسعه اين بخش را دچار اشكال مي كند.

پس لرزه هاي كمبود جهاني 
تراشه به اپل رسید

اپل پيش بيني مي كند درآمدش به دليل كمبود تراشه 
۳ تا ۴ ميليارد دالر كاهش يابد. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از سي ان ان، به نظر مي رسد حتي بزرگ ترين 
شركت امريكايي نيز از تبعات كمبود جهاني تراشه در 
امان نمانده است. درآمد اپل در نخستين سه ماهه ٢٠٢١ 
ميالدي به دليل فروش آيفون،  آي پد و مك بوك هاي 
جديد به حدود ٩٠ ميليارد دالر رس��يد. اما موج تقاضا 
براي دستگاه هاي اين شركت با اختالالتي در زنجيره 
ذخاير جهاني روبرو شده اس��ت. دليل اين اختالالت 
نيز ش��يوع كوويد ١٩ در سراسر جهان بوده است. لوكا 
مايستري مدير ارشد مالي اپل در جلسه اي با تحليلگران 
از پيش بيني كاه��ش ۳ تا ۴ ميليارد دالري درآمد اين 
شركت به دليل كمبود تراشه خبر داد. اين كمبود ذخاير 
احتماالً روي توليد آي پد و رايانه هاي مك تأثير مي گذارد. 
تيم كوك مدير ارشد اجرايي اپل نيز گفت: ما در بخش 
تراشه و همچنين در تأمين تقاضا با چالش هايي روبرو 
هستيم. پيش از اين توليدكنندگان خودرو از نخستين 
شركت هايي بودند كه نسبت به كمبود جهاني تراشه 
هشدار دادند. اين اختالل سبب شده شركت هاي بزرگي 
از جمله جنرال موتورز، هيونداي، فورد و فيات كرايسلر 

موقتاً برخي كارخانه هايشان را تعطيل كنند.

تالش فیس بوك براي سرقت 
مجدد اطالعات كاربران آيفون

به دنبال تغييرات سيستم عامل آي او اس كه دسترسي 
به اطالعات شخصي كاربران آيفون را براي فيس بوك 
ناممكن كرده، اين شركت در حال برنامه ريزي براي 
غلبه بر اين چالش است. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از سي ان بي سي، مارك زاكربرگ مديرعامل 
فيس بوك بخش زيادي از وق��ت كاري خود در روز 
چهارش��نبه را صرف رسيدگي به استراتژي تجارت 
الكترونيك اين ش��ركت كرد. اپل به تازگي سيستم 
عام��ل ب��ه روزش��ده آي او اس ۱۴.۵ را عرضه كرده 
كه مجهز به قابليتي براي مسدود كردن دسترسي 
اپليكيشن هاي ثالث به اطالعات خصوصي كاربران 
است. فيس بوك از طريق اپليكيشن هاي مختلف خود 
داده هاي مرتبط با سوابق وبگردي افراد را جمع آوري 
مي كند و بر اين اس��اس براي آنها پيام هاي بازرگاني 
مرتبط نمايش مي دهد. تغييرات آي او اس موجب 
خواهد ش��د تا فيس بوك ديگر به اطالعات وبگردي 
افراد دسترسي نداشته و نتواند تبليغات خود را براي 

كاربران شخصي سازي كند. 

با وجود احتمال سقوط بيشتر بيت كوين، اين رمزارز مي تواند جهشي تازه را آغاز كند

بيت كوين در مرز بيم و اميد



تعادل| فرشته فريادرس |
»اقتصاد ۱۴۰۰ به كدام س�و مي رود« پرسش�ي 
مهم كه مهدي كرباسيان كارشناس اقتصادي 
آن را از دو بع�د سياس�ي و اقتص�ادي تحليل 
مي كند. اما از ن�گاه او، اقتصاد اي�ران را بايد از 
دريچه وين هم نگريست؛ چراكه توافق يا عدم 
توافق مي تواند مس�ير اقتصاد ايران را در ۱۴۰۰ 
تعيين كند؛ حركت در مسير ثبات يا نااطميناني. 
كرباسيان مي گويد اگر مي خواهيم اقتصاد در 
مسير ثبات حركت كند بايد تيم مذاكره كننده 
از حمايت همه جانبه همه طيف هاي سياس�ي 
و مردم برخوردار باش�د. توافقي كه اگر حاصل 
شود، كمترين اثرش بازگشت آرامش به بازارها، 
فروش نفت و بازگشايي مس�يرهاي صادراتي 
است. البته او معتقد است كه حتي با توافق هم 
اتفاق خارق العاده اي در اقتصاد ايران رخ نخواهد 
داد. اما چرا؟ او در پاس�خ اين پرس�ش به جنبه 
پررنگ سياست كه چهل سال است بر اقتصاد 
ايران سايه افكنده اشاره مي كند و مي گويد: اگر 
مي خواهيم به رشد اقتصادي دست پيدا كنيم، 
يا تجارت مان را رونق ببخشيم و توليد را سرپا 
نگه داريم و اش�تغال بيافرينيم، راهش داشتن 
يك اقتصاد قدرتمند است نه يك قدرت نظامي. 
به گفته او، اين اقتصاد كشورهااس�ت كه حرف 
اول را در دنيا مي زند. با اين حال، كرباس�يان با 
فرض دستيابي به توافق وين مي گويد: در ۶ ماهه 
نخست س�ال قطعا اتفاق خاصي در اقتصادرخ 
نمي دهد، اما گشايش�ي كه ب�راي فروش نفت 
حاصل مي شود، مي تواند درآمدهاي ارزي كشور 

را افزايش دهد. 
اثر دوم توافق اما بر بازار ارز اس�ت كه برخالف 
تصور خيلي ها، محسوس نخواهد بود اما روند 
كاهش�ي نرخ دالر را تاحدي مي ت�وان انتظار 
داشت. اما چنانچه دولت بعدي اقدامات جدي 
از جمله شناس�ايي موانع و مق�ررات زدايي را 
با توجه به شعار س�ال در دستور كار خود قرار 
ده�د و تمامي قواني�ن مخل و مزاح�م توليد 
وتجارت را بازنگري ولغو كند، مي تواند دست به 
اصالحات جدي در اقتصاد ايران بزند كه ثمره 
آن دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصاد است. 
البته اي�ن مهم به گفته او، ب�ا هماهنگي قواي 
س�ه گانه و نهادهاي خارج از دولت امكانپذير 
است. مش�روح گفت وگوي »تعادل« با مهدي 
كرباسيان رييس سابق هيات عامل ايميدرورا 

در ادامه مي خوانيد: 

    اگ�ر بخواهيد اقتص�اد ايران در س�ال ۹۹ را 
ترس�يم كنيد؛ چ�ه تصوي�ري مي ت�وان ارايه 

كردسياه، سفيد يا تركيبي از اين دو؟ 
اينكه سال ۹۹ سال بسيار س��ختي بود، شكي در آن 
نيست؛ اما اجازه بدهيم گام به گام جلو برويم و علتها را 
بررسي كنيم. مساله نخست ايران اين است كه تحريم ها 
از س��ال ۹۷ به اين طرف تشديد شد و تمام معادالت 
اقتصادي وتجاري كش��ور را بهم ريخ��ت. اما اثر اين 
تحريم ها، در سال ۹۹ نمايان تر شد و سال بسيار سختي 
را براي مردم رقم زد. به طوريكه ما تورمي ۴۰ درصدي 
را در س��ال گذش��ته تجربه كرديم. يا اينكه نرخ رشد 
بيكاري در س��ال ۹۹ عدد مناسبي را نشان نمي دهد 
و مش��اهده مي كنيم كه نرخ بيكاري فارغ التحصيل 
دانشگاهي به ۳۸ درصد رسيده است. از آنسو، در تجارت 
خارجي نيز عملكرد چندان قابل قبول نيست. آمارهاي 
گمرك حاكي از اين اس��ت كه كل تجارت ايران طي 
سال ۹۹برابر ۷۳ميليارد دالر بوده كه از اين ميزان ۳۴ 
ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر مربوط به صادرات بدون 
نفت خام و ۳۸.۴ ميليارد دالر مربوط به واردات است.

اين آمارها نشان مي دهد، ميزان صادرات ايران به لحاظ 
وزني كاهش ۶درصدي نسبت به سال ۹۸ داشته و به 
لحاظ ارزشي نيز با كاهش ۱۲درصدي روبرو بوه است. 
در همين حال متوسط درآمد سرانه ايرانيان نسبت به 
سال ۸۴ با نرخ ثابت كاهش پيدا كرده بود. پس تصور ما 

از اقتصاد ۹۹ چندان خوشايند نيست. 
    كارنامه صنعت در سال ۹۹ را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
با توجه به مسائلي كه عرض ش��د، ركود در سال ۹۹ 
همچنان تداوم داش��ت و اثر خود را بر توليد و صنايع 
مختلف بر جاي گذاشت. اما دراين ميان صنايعي بودند 
كه به دليل اينكه مصرف داخلي داشتند، مثل صنايع 
غذايي يا برخي صنايع معدني در توليداتشان با رشد 

مواجه شدند. 
نكته اي ك��ه در اينجا وجود دارد، اينكه ما ش��اهديم 
بوديم به يك باره بيش از ۲هزار قلم كاال يا رديف تعرفه 
توليدي با ممنوعيت واردات مواجه مي شوند. اين در 
حالي است كه بايد راه واردات براي اقالمي چون مواد 
اوليه توليد، مواد افزودني، قطعات وماشين آالت باز شود 
و بروكراس��ي هاي زائد از ميان برداشته شود. از سوي 
ديگر، پروسه سخت و طوالني ثبت سفارش و معضل 
جابه جايي ارز نيز مزيد بر علت شد و اثر منفي خود را بر 
روند توليد داخل گذاشت.بنابراين حال توليد هم در 

سال ۹۹ چندان خوش نبود. 
    يكي از گاليه هايي كه صاحبان كسب وكارها 
همواره به آن اش�اره مي كنند، وج�ود قوانين 
مزاحم اس�ت، واقع�ا س�هم مق�ررات زائد در 
عقب ماندگي و حركت كند صنايع چقدر است؟ 
مادامي كه نهادهاي متولي به جاي تس��هيل شرايط، 
مدام به دنبال صدور بخشنامه هاي جديد و خلق الساعه 
هستند بدون اينكه اثربخشي الزم را داشته باشند و روند 
تجارت را با اخالل مواجه كنند، نتيجه آن را مي توان 

در افت صادرات كشور ديد. خب وقتي صادرات كاهش 
مي بايد، اولين اثر منفي آن كاهش توليد است.وقتي 
هم توليد مختل شود، روند اشتغال و رشد اقتصادي به 
سمت نزولي شدن ميل پيدا مي كند. طبيعي كه سهم 

باالي در كاهش رشد توليد وتجارت دارند. 
    ش�عار س�ال ۱۴۰۰ »تولي�د، پش�تيباني ها و 
مانع زدايي ها« است؛ انتخاب اين شعار از سوي 

رهبر انقالب چقدر مي توان گره گشا باشد؟ 
با توجه به شعار سال و در حوزه مقررات زدايي دولت 
جديد بايد كميس��يون هايي را تعيين كند تا بخش 
زيادي از بخش��نامه هاي صادر شده را لغو كند. حتي 
مجلس هم بايد كميسيون هاي ويژه اي را ايجاد كند تا 
قوانين متعددي كه بعد از انقالب تصويب شده وآنهايي 
كه با توليد و توسعه تداخل دارند را لغو كند. در همين 
حال بايد از تصويب قوانين ومقررات جديد به طور جد 

جلوگيري كرد. 
    بي�ش از يك م�اه از س�ال ۱۴۰۰ مي گ�ذرد و 
هم اكنون اتفاقي كه در عرصه بين الملل در حال 
رخ دادن است، مذاكرات برجامي براي بازگشت 
امريكا به توافق هسته اي است، البته هنوز نتيجه 
آن مش�خص نيس�ت؛ چقدر مي توان به بهبود 

شرايط با دستيابي به اين توافق اميد بست؟ 
ورود ما به سال ۱۴۰۰ هم با سختي همراه بود؛ حال اما 
با دولتي در دنيا )دولت جو بايدن( مواجه هستيم كه 
وعده بازگشت به برجام را داده است. در پي اين وعده 
مذاكرات جديدي در وين آغاز ش��د تا با دستيابي به 
يك توافق سازنده و خوب، مشكالت تا حدي از سرراه 
اقتصاد ايران كنار زده شود. اما مساله اي كه وجود دارد 
اين است كه تيم مذاكره كننده براي برد در اين ميدان 
مهم بايد از حمايت رهبري، همه طيف هاي سياسي و 
مردم برخوردار باشد. حال چنانچه مذاكرات برجامي با 
تالش تيم ايراني و با حفظ قدرت و استقالل جمهوري 
اسالمي به نتيجه برسد و ايران برنده اين ميدان شود، 
پيش بيني مي شود كه اقتصاد ايران نفسي بكشد و به 

يك آرامش و ثبات نسبي دست پيدا كند. 
    اگر دولت امريكا به برجام برگردد و تحريم هاي 
ايران لغو شد، چه اثري بر اقتصاد ايران خواهد 

گذاشت؟ 
اگر اي��ن تواف��ق در عرصه بين الملل حاصل ش��ود و 
مذك��رات وين با نتيجه دلخواه ايران به اتمام برس��د، 
اولين راهي كه براي ايران باز مي ش��ود، مسير فروش 
نفت اس��ت. در ۶ ماهه اول سال ايران مي تواند فروش 
خود را به ۲ ميليون بش��كه در روز برساند. اگرچه راه 
سختي پيش رو دارد، چراكه در سه سال گذشته برخي 
از بازارهاي صادراتي خود را از دس��ت داده و در همين 
حال قيمت نفت هم كاهش يافته است. اما به هر حال 
درآمده��اي ارزي ايران با فروش نفت افزايش خواهد 
يافت. اما در ۶ ماهه نخس��ت قطعا اتف��اق خاصي در 
اقتصادرخ نمي دهد. اما چنانچه آرمش نسبي به كشور 
و اقتصاد بر گردد، در نيمه دوم س��ال مي توان انتظار 
داشت، با دولت جديدي كه بر سر كار مي آيد و با ايجاد 

تحركات جديد و اساسي، اتفاقات خوبي رقم بخورد. 
    اثري مش�خص آن بر بازارهايي چون ارز، طال 

وسكه و مسكن چگونه خواهد بود؟ 
اگر كمي به عقب تر برگرديم، مش��اهده مي كنيم كه 
بانك مرك��زي و دولت با سياس��ت هايي كه در نيمه 
دوم س��ال ۹۹ در پيش گرفتند، موجب شد تا آرامش 
و ثبات به اين بازار بر گردد. البته اين ثبات هم ناشي از 
كنترل واردات، سير طبيعي بازار و البته كاهش تقاضا 
است. حال چنانچه توافقي حاصل شود وايران بتواند به 
طلب هاي ارزي خود دست پيدا كند، بازار ارز همين 
وضعيت ثبات و آرامش را طي خواهد كرد. قيمت طالو 
س��كه هم از آنجايي كه با نرخ دالر مرتبط است، با هر 
اوج گيري يا كاهش، اين بازارها نيز متاثر خواهدشدند. 
بنابراين اينكه تصور شود در نيمه اول سال ۱۴۰۰ اتفاق 
فوق العاده اي در اقتصاد رخ مي دهد، خير اينطور نيست.

    پيش بيني تان براي نرخ دالر چيست؟ 
 برخي ها معتقدند كه نرخ ارز شكسته مي شود، اما اين 
اشتباه است؛ چراكه اقتصاد كشور با يك تورم نزديك به 
۵۰ درصدي روبرو است و از سوي ديگر، كاهش ارزش 
پول ملي و بدهي هاي چدي دولت، ركود عميقي را رقم 
زده، از همين رو نمي توان انتظار داش��ت كه نرخ ارز از 
نرخ كنوني خيلي پايين تر بيايد. اگر هم كاهشي شود، 

خيلي محسوس نخواهد بود. 
    اگر ف�رض را بر اين بگذاريم كه توافق حاصل 
شود، وظيفه دولت كنوني در زمان باقي مانده و 
دولت بعدي براي رونق تجارت و توليد چيست؟ 
همان طور كه پيشتر گفته شد، حذف قوانين مزاحم 
جزو اصلي ترين مسووليت هاي دولت و مجلس بايد 

باش��د. اگر در اين مسير حركت كنيم وموانع برطرف 
شود، چرخ توليد مي چرخد و آن وقت است كه مي توان 
ر راس��تاي اه��داف كالن تعريف ش��ده حركت كرد. 
بنابراين درحال حاضر اما روي س��خنم با دولت فعلي 
اس��ت و آن اينكه حتي االمكان در زمان باقي مانده از 

صدور بخشنامه هاي جديد جدا خودداري كند. 
    همانط�ور كه مس�تحضريد در خردادماه ۹۹ 
كشور در معرض انتخابات مهم رياست جمهوري 
هم قرار دارد، آيا اين انتخابات مي تواند اقتصاد 

كشور را تحت تاثير قرار دهد؟ 
بديهي اس��ت كه تا پايان خردادماه شاهد تنش هاش 
سياس��ي باش��يم كه نه تنها اقتصاد، بلكه روح و روان 
مردم را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين با توجه به 
دسترسي به فضاي مجازي گسترده و جناح  بندي هاي 
خشن سياسي كه در ميان سياسيون صورت گرفته 
و بعضا هم برخالف منافع ملي اس��ت، مردم را بيشتر 
نگ��ران مي كند. قطعا اين نوع تحركات سياس��ي كه 
در پ��اره اي از موارد از مدار اخالق و منطق اقتصادي و 
سياسي نيز خارج مي شود، اقتصاد و معيشت مردم را 

هدف قرار مي دهد. 
    در اي�ن ش�رايط چ�ه انتظ�اري مي ت�وان از 

نامزدهاي انتخاباتي داشت؟ 
اگ��ر قرار اس��ت وارد گ��ود انتخابات ش��وند، از دادن 
وعده هاي پوپوليس��تي و غيرواقعي به ش��دت پرهيز 
كنند. در مقابل مردم هم بايد كانديداي موردنظرشان 
را به صورت جدي تر ارزيابي و مورد پرسش قرار دهند. 
    به نظرتان چه دولتي بايد سركار بيايد؛  نظامي، 

اصولگرا، اصالح طلب يا...؟ 
اميدواريم دولتي روي كار بياييد كه با هماهنگي ساير 
قوا بتواند گره اي از مش��كالت اقتصادي مردم باز كند 
و ب��راي برون رفت از چرخه فقر اقتصادي تالش كند. 
همچنين بايد اين نكته را در نظر داشت عدم هماهنگي 

بين قوا و نهادهاي خارج از قوا كار را سخت مي كند. 
    با وضعيت و ش�رايط كنوني، آيا چشم اندازي 
روشني مي توان براي اقتصاد ايران متصور بود؟ 
ايران به عنوان يك كشور نوظهور اقتصادي، داراي منابع 
عظيم نفت وگاز و معادن عميقي است كه تاكنون كشف 
نشده اند.اگر حركتي در كشف معادن عميق روي دهد، 

شاهد يك جهش و رشد اقتصادي خواهيم بود.
 از س��وي ديگر، ايران در منطقه از يك جايگاه ويژه اي 
برخوردار اس��ت. به طوريكه ۱۰ كش��ور همسايه ما 
راه ب��ه دريا ندارند واي��ن گذرگاه خوبي اس��ت براي 
بهره برداري ايران. برخورداري از وضعيت نيروي كار 
ارزان ومتخصص قطعا تحقق رشد ۸ اقتصادي را مسير 
خواه��د كرد كه مي توان اين نرخ رش��د را براي ۱۰ يا 
حتي تا ۱۵ سال حفظ كرد. اگر ايران درحوزه اقتصادي 
تقويت شود، ابزار بسيار قدرتمندي در مذاكرات هم در 
اختيار خواهد داشت. اما هرچند درحوزه نظامي قوي 
باشيم، اما اقتصاد ضعيف و بيماري داشته باشيم يا از 
حمايت كافي مردم برخوردار نباش��يم، راه به جايي 
نخواهيم برد. همه اينها بايد هم راستا و متعادل باهم 

رشد كند. 
    دولت جديدچه سياست مشخصي را بايد براي 

تقويت اقتصاد به كار ببندد؟ 
سياستي كه دولت جديد و حتي دولت فعلي در مدت 
باقي مانده مي تواند انجام دهد اين اس��ت كه تجميع 
يارانه ها را به طور جدي پيگيري كند. نهادهاي خارج 
از دولت نيز در اين مس��ير بايد با دولت همراه باشند و 
يارانه هاي حمايتي يك كاسه شود. اين اتفاق دو امتياز 
دارد؛ اول اينكه افراد ضعيف جامعه، به خصوص افرادي 

كه طي سه سال اخير به شدت دچار مشكل معيشتي 
ش��دند، مورد حمايت قرار مي گيرن��د. دوم اينكه اگر 
هدفمندي يارانه ها به خوبي اجرا شود، مجلس ودولت 
دس��تش باز اس��ت كه اصالحات جدي در اقتصادي 
انجام دهد و كش��ور را از اين چرخه ناكارآمدي بيرون 
بياورد. اما نكته مهم تر اينكه س��ايه سنگين سياست 
كه ۴۰ س��ال است بر اقتصاد س��ايه افكنده كنار رود 
و اجازه رشد و توسعه به كش��ور داده شود. همچنين 
نهادهاي اقتصادي خارج از نهاد دولت يا به عبارتي ديگر 
خصولتي ها بايستي هماهنگ با سياست هاي اقتصادي 
دولت قرار بگيرند، چيزي كه در سال ۹۹ كمتر ديده 
شد. در اين ميان قوه قضاييه هم بايد پشت كارآفرين 
بايستد واز عملكرد او به قوت دفاع كند. همچنين بايد 
جلوي مفسده هاي اقتصادي كه به دليل عدم شفافيت 

دستورالعمل ها رخ مي دهد، گرفته شود. 
    در عرصه بين الملل چطور؟ 

اولين گام تعامل وهماهنگي با دولت هاي منطقه اي 
است. ما براي اينكه صادرات مان را افزايش دهيم بايد 
بازارهاي صادراتي مان را فعال تر كنيم واين هم در گرو 
تعامالت اقتصادي با ديگر كشورهااست. در اين رابطه 
دستگاه هاي مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان 
توس��عه تجارت و وزارت امورخارجه بايد فعال تر و با 
هماهنگي بيش��تري عمل كنند. البته بايد مقررات 
زدايي و رفع موانع موجود بر سر راه توليد وتجارت نيز 

در دستور كار قرار گيرد. 
    حال اگر شركاي خارجي بخواهند به بازار ايران 

برگردند، برخورد مابايد چگونه باشد؟ 
مس��اله مهم ديگر اقتصاد ايران همين جذب سرمايه 
خارجي اس��ت. بايد بپذيريم كه اكنون سرمايه كافي 
براي پيشبرد توسعه اقتصادي وجود ندارد؛ در اينجا دو 
راه وجود دارد؛ يكي بهره گيري از سرمايه هاي داخلي 
و سرمايه ايرانيان خارج از كشور كه بايد با روش هاي 
تشويقي سرمايه داران ايراني خارج از كشور را ترغيب 
به آوردن سرمايه هاي شان در اقتصاد كشور كنيم. راه 
دوم اين است كه با تعامل با جهان بتوان سرمايه هاي 
خارجي را جذب و وارد كشور كرد. با اتكا به اين دو روش 
اس��ت كه مي توان تا حدي عقب ماندگي ها را جبران 
كرد و به رشد ۸ درصدي اقتصاد دست يافت. اما مزيت 
ديگري كه خصوصا جذب س��رمايه خارجي براي ما 
دارد اين اس��ت كه فناوري ها و تكنولوژي هاي جديد 

وارد كشور مي شود. 
    در پايان اگر نكته اي نياز هست كه به آن اشاره 

كنيد، بفرماييد؟ 
نكته اي كه الزم مي دانم در اينجا به آن اشاره كنم مربوط 
به اپيدمي كرونا است. با توجه به اينكه اين بيماري مدتي 
است ايران و ساير كش��ورها را با چالش جدي مواجه 
كرده، اما مس��اله اي مهمي كه ما با آن مواجه هستيم 
بحث تامين واكسن است. هرچند تالش دانشمندان 
ايراني براي توليد واكسن كرونا ارزشمند و قابل تقدير 
اس��ت، اما اين باعث نمي شود كه ضعف و اهمال كاري 
دولت و وزارت بهداشت را ناديده بگيريم. چراكه بحث 
واردات واكسن كرونا ربطي تحريم ها نداشت و دولت 
مي توانس��ت با بازي دادن بخش خصوصي بخشي از 
نياز كشور به واكس��ن را از اين طريق پوشش دهد و از 
مرگ حتي يك نفر هم كه ش��ده جلوگيري كند. اما با 
تصميم غيركارشناسي كه فقط وزارت بهداشت مجاز 
به واردات اس��ت، جان هزاران نفر را به بازي گرفتيم. 
اين درحالي است كه بخش خصوصي سال هاست كه 
واكس��ن هاي نوع ديگر را وارد مي كند. بنده به عنوان 
يك كارشناس بازرگاني خارجي كه سال هاست در اين 
حوزه كار كردم، بخش خصوصي توان الزم براي انجام 
اين مهم را داشت. دولت با تعيين استانداردها و گمرك با 
نظارت كامل مي توانست اقدام به ترخيص محموله هاي 
وارداتي كند ومشكلي هم پيش نمي آمد. حال اما اگر در 
خوشبيانه ترين حالت ما بتوانيم ۴۰ ميليون دوز واكسن 
در سال توليد كنيم، فقط مي توانيم ۲۰ ميليون از افراد 
جامعه را واكسينه كنيم با توجه به اينكه دوبار تزريق 
بايد صورت بگيرد. بنابراين به شدت به واردات واكسن 
نياز داريم و هر كس در اين راه كوتاهي كند، قطعا نفرين 
مردم دامن آنها را خواهد گرفت.در نهايت چنانچه از اين 
مرحله بحراني عبور كنيم، با »همگامي قواي سه گانه، 
برداشته شدن تحريم ها، كنار رفتن سايه سياست بر 
اقتصاد« مي توان روزهاي خوبي را براي اقتصاد كشور 
متصور بود. در اين ميان اما الزم است تصميماتي كه در 
اين سال ها براي اقتصاد گرفته شده، مورد بازنگري قرار 
گيردتا چنانچه اصالحات جدي نياز است، انجام شود. 
در پايان اميدوارم با نگاه به اين مس��ائل چرخ اقتصاد 

بچرخد و مردم از چرخه فقر خارج شوند. 

روي خط خبر گزارش كوتاه 
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 درخواست 49 شركت 
براي واردات واكسن كرونا

۴۹ ش��ركت بخش خصوصي مي خواهند واكسن 
كرونا وارد كنند، اما به گفته عده اي اين كار درستي 
نيست؛ تعداد فروش��ندگان واكسن كرونا محدود 
است و اين سياست باعث باال رفتن قيمت واكسن 

خواهد شد.
»تعداد شركت هايي كه درخواست واردات واكسن 
كرونا دارند، به ۴۹ ش��ركت رس��يده است؛ پس از 
تاييد ثبت سفارش ش��ركت ها، مي توان اسامي را 
در سايت سازمان غذا و دارو مشاهده كرد.« تعداد 
باالي شركت هاي واردكننده ايراني كه مي خواهند 
از شركت هاي محدود خارجي واكسن وارد كنند؛ 

نهاد رياست جمهوري چنين مي خواهد. 
ناصر رياحي مي گويد: نظر نهاد رياست جمهوري اين 
بود كه به هر شركتي كه درخواست واردات واكسن 
كرونا دارد مجوز داده ش��ود. البته اين كار درستي 
نيست، چراكه تعداد فروشندگان واكسن كرونا در 
جهان بسيار محدود است، اگر همه اين شركت ها 
به سراغ آن فروشندگان محدود بروند باعث افزايش 
قيمت مي شود. كش��ور در پيك چهارم كرونا قرار 
گرفته و آم��ار فوتي ها همچنان باالس��ت؛ مطالبه 
عمومي واكسيناسيون اس��ت؛ برخي از مشكالت 
ح��وزه واردات و تاخير در آن گفته و در اين ميان اما 
خبرهايي به گوش مي رس��د كه دادستان هند جلو 
حمل دو ميليون دوز واكسن را به ايران گرفته است. 
مسعود خوانساري، نايب رييس اتاق ايران گفته كه 
تحريم ها در ايران موجب شد نتوانيم به اندازه كافي 
خريداري كنيم و با تأخير در اين زمينه روبرو شديم.

حاال ش��ركت هاي بخش خصوصي اي��ران موفق به 
امضاي قرارداد خريد ۶ ميليون دوز واكسن كوويد۱۹ 
شده اند كه به تدريج وارد كشور خواهد شد. رياحي، 
نايب رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق تهران 
درباره آخرين وضعيت واردات واكسن كرونا توسط 
بخش خصوصي مي گويد: واكس��ن كرونا ش��رايط 
خاصي دارد و همه انتظار دارند كه واكسيناس��يون 
با اولويت هايي كه در اس��ناد ملي و بين المللي وجود 
دارد انجام ش��ود. طبق مقررات بين المللي به خاطر 
شرايط خاص ش��يوع كرونا ما نامه اي از طرف وزارت 
بهداشت، درمان و اموزش پزشكي نياز داشتيم كه در 
آن ضمن موافقت با واردات، به شركت توليد كننده 
نوش��ته ش��ود كه ش��ركت واردكننده معرفي شده 
مجاز است از طرف ما مذاكره و خريد كند. همچنين 
متعهد شود كه تزريقات اين واكسن ها تحت نظارت 
يا مباشرت وزارت بهداشت انجام مي شود.« فراخوان 
واردات واكسن كرونا از چند ماه قبل به شركت هاي 
خصوصي واردكننده دارو داده شده است. ابتدا وزارت 
بهداشت تصميم داشت كه واردات واكسن كرونا فقط 
از طريق هيات امناي ارزي انجام ش��ود، اما ازآنجاكه 
اين مجموعه، دولتي است با صالحديد وزير بهداشت 
تصميم گرفته شد تا هر يك از شركت هاي خصوصي 
كه امكان واردات واكسن از منابع معتبر و مورد تاييد 
رادارند، بتوانند واكسن وارد كنند و در اختيار وزارت 
بهداش��ت قرار دهند. حسن روحاني، رييس جمهور 
در نشست بيست و ششم فروردين ماه هيات دولت 
با تأكيد بر نياز مبرم كشور به واردات واكسن، نقش 
ش��ركت هاي خصوصي در واردات واكس��ن را مهم 
ارزيابي كرد. او همچنين در اين نشس��ت اعالم كرد: 
»هر ش��ركتي كه براي ورود واكس��ن كوچك ترين 
مشكلي دارد، به دفتر رييس جمهور نامه بنويسد. من 
مستقيم مس��اله را دنبال مي كنم زيرا در هفته هاي 
آينده به راحتي مي توانيم ميليون ها دوز واكسن وارد 
كنيم.« تأكيد بر اهميت نقش شركت هاي خصوصي 
در واردات واكس��ن كرونا در حالي اس��ت كه رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران گفته 
است كه براي اعطاي مجوز واردات واكسن كرونا به 
بخش خصوصي فرصت سوزي ش��ده است. رياحي 
به »ايلنا« گفته به مش��كالت واردات واكسن اشاره 
مي كند: بعد از اينكه ثبت سفارش و وازرت بهداشت 
انجام مي ش��ود بايد نامه اي به بانك مركزي ارسال 
شود تا س��فارش ها در سامانه نيما ثبت شود و بعد از 
تخصيص ارز، گش��ايش اعتبار انجام  شود. براي اين 
كار فقط از LC اس��تفاده مي شود، چرا كه نياز داريم 
كاالي مورد حمل بازرسي ش��ود و در صورت تاييد 
بازرس��ي مي توانند پول خ��ود را دريافت كنند. او به 
مشكالت بانكي واردات واكسن اشاره مي كند: گرچه 
دارو تحريم نيست، اما بانك ها تحريم هستند و انتقال 
پول با مشكل مواجه است. بانك ها هم متخصص اين 
نيستند كه تشخيص دهند انتقال پول براي دارو يا 
كاالي ديگري انجام مي شود. حاال بخش خصوصي 
مي خواهد در مرحله اول ۱۰۰ هزار دوز واكسن كرونا 
وارد كند تا مسائلي چون نحوه انتقال پول، شيوه حمل 
و نقل، محل نگهداري، متصديان تزريق و چگونگي 
ثبت مشخصات گيرندگان در سامانه تيتك سازمان 
غذا و دارو و غيره آزموده ش��ود. از طرف ديگر كنترل 
دما در جريان حمل و نقل در اين مورد مساله مهمي 
است بنابراين به علت ريسك باال در مرحله اول كمتر 
از ۱۰۰ ه��زار دوز وارد مي ش��ود. به گفته رياحي در 
مراحل بعد، هفته اي يك بار محموله هاي ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
هزار دوزي وارد مي شود. براي بيش از اين ميزان در 
حوزه هاي انبار، حمل و نقل و واكسيناسيون ظرفيت 
وجود ندارد. قبال گفته شده بود كه محدوديت حمل 
و نقل به دليل پايين بودن ظرفيت خودروهاي داراي 
فريزر دار و انبارهاي معتبر شده است؛ طبق مقررات 
وزارت بهداشت نيروي انتظامي محموله هاي واكسن 
كرونا را اسكورت مي كند. بخش خصوصي مي خواهد 
شش ميليون دوز واكسن وارد كند. البته قبال پيشنهاد 
واردات ۲۰ ميليون دوز واكسن داده شده بود كه براي 
واردات اين ميزان از واكسن نه انبار كافي وجود دارد و 
اينكه امكان واكسيناسيون توسط اين ميزان واكسن را 
در مدت كوتاه هست. براي واكسيناسيون عمومي بايد 
زيرساخت كافي در كشور باشد؛ زيرساخت هايي چون 
تعداد انبار، سردخانه، ماشين حمل و غيره؛ چيزي كه 

هنوز در كشور وجود ندارد.

توزيع ماهانه 29 هزار تن روغن 
در تهران

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
اعالم كرد كه بر اس��اس مصوبات س��تاد تنظيم بازار 
ماهانه حدود ۲۹ هزار تن انواع روغن مصرف خانوار و 
صنف و صنعت در تهران توزيع مي شود.يداهلل صادقي 
اعالم كرد: براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار، ماهانه 
۱۲۰ هزار تن روغن مصرف خانوار در كش��ور توليد و 
توزيع مي شود كه سهم استان تهران ۱۹ هزار تن است.

وي افزود: در فروردين ماه سال جاري حدود ۲۹ هزار 
تن انواع روغن مصرف خانوار و صنف و صنعت توزيع 
شده اس��ت كه همين مقدار نيز براي ارديبهشت ماه 
عرضه خواهد شد. وي تاكيد كرد: روغن مصرف خانوار 
با قيمت هاي مصوب از طريق سازمان ميادين ميوه و 
تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي و صنوف عمده و خرده 
فروشي عرضه مي ش��ود. وي با اشاره به فعاليت پنج 
كارخانه بزرگ توليد روغن در استان تهران، تصريح 
كرد: اين پنج كارخانه عالوه بر تامين بخشي از نيازهاي 
كشور، عرضه روغن مورد نياز استان را برعهده دارند. 
روند توليد اين واحدها درحال حاضر مطلوب است و 
براي اس��تمرار توليد و تنظيم بازار نيازمند تدارك و 
پش��تيباني درزمينه تامين مكفي مواد اوليه، وسائل 
و ملزومات بس��ته بندي نظير ورق و مواد پتروشيمي 
و اصالح قيمت محصوالت توليدي هستند. اين مقام 
مسوول از كاهش قيمت ميوه وصيفي، موز وتخم مرغ 
و روغن خان��وار و افزايش قيمت مصنوعات فوالدي، 

خرماي مضافتي و جوجه يك روزه خبر داد.

 جديدترين قيمت
»مرغ« و »تخم مرغ«

ايسنا| مش��اهدات ميداني از س��طح بازار حاكي 
از آن اس��ت ك��ه مرغ تنظي��م بازاري ب��ا قيمت هر 
كيلو۲۴هزار و۹۰۰ تومان در اكثر خرده فروشي ها 
توزيع مي شود.براساس مشاهدات ميداني از برخي 
از خرده فروشي هاي سطح شهر تهران قيمت هر كيلو 
مرغ گرم آماده طبخ ۲۴ هزار و۹۰۰ تومان و قيمت 
هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددي غير بسته بندي۳۳ تا 
۳۵ هزار تومان است.در ميادين ميوه و تره بار نيز مرغ 
تنظيم بازاري با قيمت هر كيلو۲۴ هزار و۹۰۰ تومان، 
يك عدد مرغ تازه به وزن دو كيلو۵۰ هزار تومان، مرغ 
منجمد تنظيم بازاري۱۹هزار و۸۰۰ تومان، يك عدد 
مرغ منجمد به وزن دو كيلو۴۰ هزار تومان، تخم مرغ 
غير بسته بندي هر كيلو۱۳ هزار و۸۰۰ تومان، يك 
ش��انه ۳۰ عددي تخم مرغ به وزن يك كيلو و ۹۰۰ 
گرم ۲۶ هزار و۲۰۰ تومان، تخم مرغ بس��ته بندي 
يك شانه ۳۰ عددي به وزن يك كيلو و ۹۰۰ گرم ۲۹ 

هزار.۹۰۰ تومان است.

تقدير وزير بهداشت از فوالد مباركه 
 در حمايت مالي و تجهيزاتي 

در كنترل كوويد-۱9
در بيست وسومين آيين پويش ره سالمت، آغاز فاز سوم 
كارآزمايي باليني واكسن كرونا انستيتو پاستور ايران و 
انستيتو فينالي كوبا، وزير بهداشت و درمان با اهداي 
لوحي از تالش هاي ش��ركت ف��والد مباركه در تامين 
رايگان اكس��يژن و مجهز كردن مراكز درماني هنگام 
شيوع كرونا تقدير و تشكر كرد. به گزارش خبرنگار فوالد؛ 
صبح دوشنبه، ششم ارديبهشت ماه، بيست وسومين 
آيين پويش ره سالمت، آغاز فاز سوم كارآزمايي باليني 
واكسن كرونا انستيتو پاستور ايران و انستيتو فينالي 
كوبا با حضور وزير بهداشت و درمان، استاندار اصفهان، 
نماينده ولي فقيه در استان اصفهان، نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي، مسووالن استاني و روساي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي اصفهان و كاشان، معاون تكنولوژي شركت 
فوالد مباركه و مدير روابط عمومي شركت فوالد مباركه 
در دانشگاه علوم پزش��كي اصفهان برگزار شد. طاهره 
چنگيز، رييس دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان، 
در اين مراسم و ستاد استاني مقابله با كرونا اظهار كرد: از 
شركت فوالد مباركه به پاس همراهي يكساله با دانشگاه 
علوم پزش��كي تقدير مي كنيم. وي افزود: آنچه بارها و 
بارها گفته ش��ده اين است كه فارغ از كمك هاي ريالي 
شركت فوالد مباركه در مقابله با كرونا، با تامين رايگان 
اكسيژن بيمارستان ها و مراكز درماني توسط اين شركت 
به آسودگي خاطر در تامين اين ماده حياتي براي بيماران 
مبتال به كرونا رسيديم. رييس دانشگاه علوم پزشكي 
اس��تان اصفهان تصريح كرد: اهميت و ضرورت اقدام 
ش��ركت فوالد مباركه آن جا نمايان مي شود كه مراكز 
درماني با محدوديت تامين اكسيژن و تجهيزات تانك 
اكسيژن و عدم دسترسي به اكسيژن سازها مواجه بودند 
كه با حمايت شركت فوالد مباركه اصفهان برطرف شد. 

گفت وگوي »تعادل« با مهدي كرباسيان رييس سابق ايميدرو: 

اقتصاد ۱۴۰۰ از دريچه »وين«

 نظربه دس�تور مواد ۱و 3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
2۰-۹-۱3۹۰،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم 
شهر مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به 
شرح ذيل اگهی ميگردد: ا مالک متقاضيان واقع در قريه درزيکال پالک 2۰ اصلی بخش ۱۶ ۱۹۹۹ فرعی بنام 
آقای ابراهيم فالح نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۹5.7۰ 
متر مربع خريداری بدون واس�طه از آقای رمضان فالح مالک رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱3 آئين نامه مربوطه اين اگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه محلی / کثير االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار اگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشار اولين اگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل 
دهد که دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست 
.بديهی است برابر ماده ۱3 ائين نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديدحدود، مراتب رادر اولين اگهی نوبتی 
و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود، واحد ثبتی اگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد . م الف ۱۹۹۱۱75۹

تاريخ انتشارنوبت اول :۱۱-۰2-۱۴۰۰ تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰-۰2-25 

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

رحمت سلمانی قاديکالئئ رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

 نظر به دستور مواد۱و3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مصوب۱3۹۰-۰۹-2۰ 
امالک متقاضيانی که درهيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقردرواحدثبتی آمل مورد رسيدگی وتصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد: امالک 
متقاضيان واقع دربخش دو ثبت آمل-دهستان دابو ۴2-اصلی )قريه پوليکياده عليا( 25فرعی آقای کريم 
گرجی زاده اطاقسرا درششدانگ يک قطعه زمين بابنای احداثی باکاربری باغی به مساحت 2۰-2۴57 متر 
مربع.خريداری شده بالواسطه از قربان طهماسب زاده اطاقسرا ومع الواسطه از مالک نسق زراعی قربان بابايی. 
لذابه موجب ماده 3-قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی وماده۱3_آيين 
نامه مربوطه اين آگهی دردونوبت به فاصله ۱5روز ازطريق روزنامه محلی وکثيراالنتش�ار درشهرها منتشر 
ودرروس�تاها رای هيات الصاق تادرصورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
ازتاريخ انتش�ار اولين آگهی در روس�تاها ازطريق الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد وگواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که دراين 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل 
نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سندمالکيت می نمايد وصدورسند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.بديهی است برابرماده ۱3 
آئين نامه مذکور درمورد قسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده،واحدثبتی بارای هيات پس 
ازتنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود،مراتب رادراولين آگهی نوبتی وتحديد حدودبه صورت همزمان باطالع 
عموم می رساندونسبت به امالک درجريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود،واحدثبتی آگهی تحديدحدود 

رابه صورت اختصاصی منتشر می نمايد. م الف ۱۹۹۱۱72۹
تاريخ انتشارنوبت اول۱۱-۰2-۱۴۰۰ تاريخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰-۰2-25 

آگهی موضوع ماده 3 وماده۱3آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

فيض اله ذبيحی سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک آمل
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خبرروز

»گوركن« نامزد بهترين فيلم جشنواره ريورسايد شد
فيلم سينمايي »گوركن« به كارگرداني كاظم ماليي نامزد بهترين فيلم جشنواره ريورسايد امريكا شد.جشنواره  فيلم ريورسايد 
كه از س��ال ۲۰۰۲ در كاليفرنياي امريكا آغاز به كار كرده است، هر س��اله در بخش هاي آثار سينمايي، فيلم كوتاه، انيميشن، 
مستند و دانشجويي برگزار شده و بيشترين تمركزش، نمايش آثار متفاوت و چالش برانگيز اجتماعي است.نوزدهمين جشنواره 
بين المللي فيلم ريورسايد از ۲۷ آوريل تا اول ماه مي مصادف با ۷ تا ۱۱ ارديبهشت  ماه با برگزاري كارگاه هاي آموزشي و جلسات 
پرس��ش و پاسخ آنالين، در ريورس��ايد ايالت كاليفرنيا برگزار مي ش��ود. گوركن ماه آينده نيز در بخش اصلي بيست و سومين 

جشنواره  فيلم مريلند امريكا به نمايش در مي آيد.

جامعه خبر

پايش سالمت بيش از ۲۲۴ هزار 
مسافر در مرزهاي كشور

رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر، 
از پايش سالمت ۲۲۴ هزار و ۱۵۰ نفر مسافر در 
مرزهاي )هوايي، زميني و دريايي( كشور توسط 
امدادگران و داوطلبان اي��ن جمعيت خبر داد.

مهدي ولي پور با اعالم آخرين آمار اجراي طرح 
كنترل و پايش س��المت و مراقبت بهداشتي از 
مس��افران مبادي مرزي رسمي كش��ور از روز 
۲۰اسفند سال گذش��ته تا روز دهم ارديبهشت 
ماه امس��ال، افزود: با تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونا، كنترل بهداشتي مسافران ورودي به كشور 
از ۲۸مرز رس��مي هوايي، زمين��ي و دريايي در 
۱۶استان برعهده جمعيت هالل احمر قرار گرفته 
است و ۴۷۱ نفر از نيروهاي آموزش ديده جمعيت 
هالل احمر از ۲۰ اسفندماه سال ۹۹ فعاليت خود 

را در اين زمينه آغاز كرده اند.
او توضي��ح داد: در م��دت يادش��ده۱۰ ه��زار و 
۸۰۷تست پي سي آر براي مسافران مشكوك به 
كرونا انجام شده كه ۵۶ نفر در اين مدت در قرنطينه 
موقت قرار گرفتند. رييس سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر از انجام ۳۴ هزار و ۳۶۶تست 
 ف��وري تش��خيص كرون��ا توس��ط امدادگران 
هالل احمر در ۲۸ مرز رس��مي كشور )۱۶ مرز 
زمين��ي، ۱۰ مرز هوايي و دو م��رز دريايي( خبر 
داد و گفت: اين طرح با همكاري وزارتخانه هاي 
بهداش��ت و راه و شهرسازي با هدف شناسايي و 
غربالگري و انجام تست سريع و نهايي، مديريت 
مسافران ورودي و مش��كوك، قرنطينه موقت، 
رهگيري تا اتمام فرآيند بيماري و كمك به كاهش 
ش��يوع بيماري در سراسر كش��ور اجرا و از همه 
مسافران زميني، هوايي و دريايي در زمان ورود 
به كشور غربالگري و در صورت نياز تست سريع 
كرونا گرفته مي ش��ود. ولي پور ادامه داد: اكنون 
امدادگ��ران و داوطلبان ه��الل احمر در مبادي 
ورودي در قالب گروه هاي س��ه نفره در مرزهاي 
زمين��ي و گروه هاي۵ نف��ره در مرزهاي هوايي 
مستقر هستند و از همه مسافراني كه وارد ايران 
مي شوند، تست سريع كرونا مي گيرند و مسافران 
بيمار و مشكوك در صورت نياز به نقاهتگاه هاي 
پيش بيني شده ارجاع مي شوند. ويروس كرونا 
با دست آلوده يا عطسه، س��رفه و حتي قطرات 
تنفس��ي از طريق دهان، بيني و چش��م به افراد 
منتقل مي شود. تنگي نفس، خستگي و بدن درد، 
اختالل در بويايي و چشايي و مشكالت گوارشي 
از جمل��ه عالئم بيماري كوويد۱۹ اس��ت.بيش 
از ۸۰درصد مبتاليان به اي��ن ويروس نيز دچار 
بيماري خفيف مي شوند.جهش ويروس كرونا در 
انگليس، هندوستان و آفريقا كه موجب افزايش 
س��رايت، بيماري زايي و مرگ و مير آن ش��ده، 
نگراني هايي جديد در جهان به وجود آورده است.

فوت ۴۰۷ بيمار كرونايي 
بناب��ر اع��الم مرك��ز رواب��ط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، ۴۰۷ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و با 
اين احتساب مجموع جان باختگان اين 
بيماري ب��ه ۷۱ هزار و ۷۵۸ نفر رس��يد. 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۹ه��زار و ۲۷۲ بيمار جدي��د مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي شد كه 

۳۲۰۲ نفر از آنها بستري شدند.شمار بيماران كرونايي 
در كش��ور به دو ميليون و ۴۹۹ هزار و ۷۷ نفر رس��يد.
خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۹۵۴ هزار و ۳۲۱ نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند.

همچنين ۵۳۹۸ نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 

بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۱۵ميليون 
و ۸۳۰ ه��زار و ۲۷۱آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام ش��ده است.
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت همچنين اعالم كرد كه تاكنون 
۸۵۸ هزار و ۲۹۶ نفر ُدز اول واكسن كرونا 
و ۲۰۹ هزار و ۸۲۷نفر نيز ُدز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 
يك ميليون و ۶۸هزار و ۱۲۳ ُدز رسيد.بر اساس اعالم 
وزارت بهداش��ت، در حال حاضر ۱۹۸ شهر كشور در 
وضعيت قرمز، ۱۵۷شهر در وضعيت نارنجي، ۷۴شهر 

در وضعيت زرد و ۹ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

آغاز ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان 
مدي��ركل ام��ور فرهنگ��ي و اجتماعي 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري از آغاز 
ششمين دوره ثبت نام وام ازدواج فرزندان 
بازنشس��تگان و وظيفه بگيران )همسر( 
اين صندوق از ۱۰ ارديبهش��ت ماه خبر 
داد. محم��ود مرتضايي ف��رد افزود: ثبت 
ن��ام شش��مين دوره وام ازدواج فرزندان 
بازنشس��تگان و وظيفه بگيران همس��ر 

 به تع��داد ۱۴۰۰ فقره و به مبلغ ۲۵ ميلي��ون تومان از 
)جمعه - ۱۰ ارديبهش��ت( به مدت دو هفته به صورت 
اينترنتي اجرا مي شود. او با بيان اينكه متقاضيان دريافت 
اين تسهيالت از ۱۰ تا ۲۵ ارديبهشت مي توانند از طريق 
 درگاه خدمات الكترونيك صندوق بازنشستگي به نشاني
 sabasrm.ir  درخواس��ت خود را ثبت كنند، گفت: 
پيش بيني مي شود با هماهنگي و همكاري بانك عامل، 
پرداخت اين تس��هيالت براي يك ه��زار و ۴۰۰نفر از 
واجدين شرايط حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري يا 
اوايل تيرماه انجام شود.مرتضايي فرد با بيان اينكه »نرخ 
تس��هيالت ۱۰ درص��د و دوره بازپرداخت آن ۶۰ماهه 

خواهد ب��ود« درباره ش��رايط دريافت اين 
تسهيالت اظهار داش��ت: حداقل حقوق 
خالص دريافتي فروردين ماه سال جاري 
مش��مولين بايد يك ميليون تومان بوده و 
تاريخ عقدنامه فرزند نيز در بازه زماني اول 
خ��رداد ۱۳۹۸ تا اول ارديبهش��ت ۱۴۰۰ 
باشد. او گفت: ارايه تسهيالت صرفاً به ازدواج 
اوليه )زوجين( فرزند ي��ا نوه تحت تكفل 
بازنشستگان، موظفين و فرزند همسر وظيفه بگير تعلق 
مي گيرد، ضمن اينكه در صورت مشموليت پدر و مادر در 
صندوق، صرفًا يك فقره تسهيالت به فرزندان پرداخت 
خواهد شد.مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق 
بازنشستگي كشوري تاكيد كرد: بازنشستگان و وظيفه 
بگيراني كه در دوره هاي قبلي نسبت به اخذ اين تسهيالت 
اقدام كرده  و موفق به دريافت تسهيالت شده اند، امكان 
ثبت نام و بهره مندي از تس��هيالت جاري را براي ساير 
فرزندان خود نخواهند داشت. همچنين متقاضياني كه در 
دوره قبل ثبت نام كردند و مشمول اين تسهيالت نشدند 

در صورت تمايل بايد دوباره ثبت نام كنند.

استرداد ۸  ميلياردي اموال مال باختگان
رييس پليس فتا تهران بزرگ از كشف ۵۳ 
پرونده كالهبرداري و برداشت غيرمجاز از 
حساب مال باختگان خبر داد. سرهنگ داود 
معظمي گودرزي گفت: در اين پرونده ها 
بي��ش از ۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال به 
مال باختگان مسترد شد. او افزود: در هفته 
گذشته ۵۳ تن از شهروندان به پليس فتا 
مراجعه و اظهار كردند، بدون اينكه اطالعات 

كارت عابربانك خود را در اختيار فرد ديگري قرار بدهند، 
مبالغي از وجوه شان كسر و به حساب ساير افراد انتقال يافته 
است. معظمي گودرزي با اشاره به اينكه تيم هاي مختلفي 
از كارآگاه��ان اداره مبارزه با جراي��م رايانه اي پليس فتا 
مسووليت پرونده ها را بر عهده گرفتند، عنوان كرد: در رصد 
و پااليش اطالعاتي مشخص شد كه اين موارد برداشت 

غيرمجاز از حساب شهروندان بوده و از طريق 
كپي كارت بانكي و سرقت داده ها و اطالعات 
بانكي )فيشينگ( انجام شده است.رييس 
پليس فتا تهران بزرگ ابراز داشت: كارآگاهان 
پليس فتا موفق شدند با مسدودسازي سريع 
حساب هاي مقصد و رديابي مبالغ سرقتي، 
۸ ميليارد و ۳۰۰ميليون ريال وجوه كس��ر 
ش��ده از حس��اب ۵۳ مال باخت��ه را قبل از 
خروج از چرخ��ه بانكي با هماهنگي هاي قضايي به آنان 
مسترد كنند.اين مقام سايبري با اشاره به اينكه تعدادي از 
متهمان پرونده ها شناسايي و دستگير شده اند، تصريح كرد: 
شناسايي و دستگيري ديگر عوامل اين كالهبرداري ها 
در دست بررس��ي است و تحقيقات پليسي براي كشف 

جزييات پرونده كماكان ادامه دارد.

تعادل| دولت رفاه دولتي است كه در 
آن تأمي��ن و بهبود رفاه عمومي وظيفه 
قانوني نهادهاي قدرت است. در اين نظام 
اقتصادي دولت به همه كساني كه به هر دليل نتوانند 
هزينه هاي خود را تأمين كنند ياري رساني مي كند. 
اين كار از طريق پرداخت مستمري )حداقل درآمد( 
يا كمك هاي نقدي ديگر انجام مي شود. دولت رفاه به 
معني وجود سياست هاي سنجيده و هوشمندانه اي در 
زمينه تأمين دست كم حداقل استاندارد زندگي براي 
همه و ارتقاي برابري در فرصت هاي زندگي است و در 
آن هيچ ترديدي در زمينه ضرورت تمركز تمام توجه 
همه نهادهاي رسمي بر تأمين خدمات همگاني وجود 
ندارد. در ادبيات موجود در زمينه دولت رفاه، تأكيد بر 
دو اصل اساسي مورد ادعاست: تأمين خدمات رفاهي 
براي تضمين بقا در شرايط اقتصاد آزاد، و وجود دولت 
دموكراتيك. در اين نظام اقتصادي دولت وظيفه دارد 
كه امكانات بهداشتي درماني، بيكاري و بازنشستگي، 
تأمين مسكن و خدمات آموزشي و مانند آن را از زمان 
تولد تا مرگ براي همه شهروندان تأمين كند. با اين 
حال منتقدان معتقدند ك��ه در دولت رفاه، عالوه بر 
ايجاد نابرابري، انگي��زه الزم براي فعاليت اقتصادي 
از ش��هروندان گرفته خواهد ش��د و همچنين حق 
دخالت دولت در همه عرصه هاي زندگي شهروندان 
و تنگ شدن حيطه اختيار و آزادي شهروندان نتايج 

بدي براي جوامع نوين به دنبال خواهد داشت.
پايه گذاري دولت رفاه به سال ۱۹۴۵ در انگلستان باز 
مي گردد. همان زم��ان كه »آتلي« از حزب كارگر در 
برابر »چرچيل« كه پيروز جنگ هم بود توانست به 
موفقيت برسد و به اين ترتيب دولت رفاه را پايه گذاري 
كند. اما اين دولت رفاه با آن س��اختار ابتدايي تا سال 
۱۹۷۰ بيشتر دوام نياورد و بنيان گذاران آن متوجه 
شدند كه نمي توانند هم مالكيت عمومي ابزار توليد را 
در اختيار داشته باشند و هم از فقر و تورم جلوگيري 
كنند. الگوي دول��ت رفاه حداقل با افزايش ش��ديد 
بحران ه��اي مالي همراه بوده اس��ت كه هزينه هاي 
س��نگيني بر اقتصاد كش��ورهاي در حال توسعه و 
اقتص��اد جهاني تحميل كرد. ط��ي دو دهه ۱۹۸۰ و 

۱۹۹۰ نابرابري ميان كشورها افزايش يافته و در اكثر 
كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق اجراي اين 
الگوي سياست گذاري به افزايش شديد فقر و نابرابري 
و تورم منجر ش��د. اين پيامد ه��ا موجب رويگرداني 
از الگ��وي دولت رف��اه حداقل و اس��تقبال از الگوي 
حكمراني خوب ش��د. كاهش مداخله دولت، لزومًا 
عملكرد بهتر وضعيت اقتصادي را به ارمغان مي آورد. 
براي دستيابي به توسعه، نقاط ضعف دولت و راه هاي 
كاهش آن بايد در كانون سياست ها قرار گيرد. اعمال 
حكمراني بهتر نيازمند مجموعه اي از سياست هاست 
كه از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت اس��ت؛ با اين 
وجود، افزايش رقابت در حوزه سياسي و اقتصادي و 
همچنين پاسخگويي بيشتر دولت، دو راهبرد اصلي 

دولت رفاه بود.

    اهداف مهم دولت رفاه
عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در اين باره 
در كالب هاوس مي گويد: دولت رفاه ۵ هدف ويژه را 
دنبال مي كرد. در واقع فرقي نداشت كه اين دولت ها با 
چه رويكردي حكومت مي كردند اما بر ۵ هدف اصلي 
خود پافشاري مي كردند. اولين هدف، برانداختن جهل 
و بيسوادي بود كه در قالب آموزش رايگان در اختيار 
مردم قرار گرفت. هدف دوم ريشه كني بيماري بود كه 
در قالب سازمان هاي بهداشتي و درماني در كشورهاي 
مختلف ش��كل گرفت و اس��اس آن درمان رايگان يا 
كمك به هزينه هاي درماني بود. هدف سوم ريشه كني 
فقر بود كه در قالب سازمان هاي تامين اجتماعي در 
دنيا جريان پيدا كرد. بعد از آن اوباشيگري و مسائلي 
از اين دست بود كه در قالب مهارت آموزي و كار مورد 
ساماندهي قرار گرفت و در نهايت مساله اسكان افراد 

بود كه در دستور كار دولت هاي رفاه قرار داشت. 

    عمومي كردن صنايع  بزرگ
آخوندي در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
مس��اله هم نظريه پش��ت اين دولت رفاه بود كه در 
واقع نظريه سوسياليسم بود و كامال متكي به آراي 
ماركس. اين نظريه بر پايه دولت كردن بنا شده است، 

يعني تمام خدمات زيربنايي و صنايع و ... در اختيار 
دولت قرار مي گيرد كه در اين صورت انگيزه رقابت از 
مردم گرفته مي شود.  در ايران هم مساله اين است كه 
وقتي راجع به رفاه صحبت مي كنيم بيشتر در مورد 
خدمات آن صحبت مي شود. البته در قانون اساسي 
ما هم در اصل ۴۴ مالكيت عمومي ابزار توليد تاييد 
شده است. در واقع بر اساس اين اصل كليه بانك ها، 
بيمه ها و صنايع بزرگ بايد در مالكيت دولت باشد 
و اين در واقع نش��ان داده كه اين طرز فكر و روند نه 
تنها به سود جامعه نيست كه باعث بروز مشكالتي از 
جمله فقر و تورم مي شود. در واقع كشورهاي دنيا در 
سال ۱۹۷۰ به اين واقعيت پي بردند كه دولت رفاه 
با اين تعريف نمي تواند مفيد فايده باشد. در واقع هم 
انگلستان و هم ديگر كشورهايي كه به اين روش روي 
آورده بودند به اين نتيجه رس��يدند كه هم عدالت و 
هم منابع رفاه را مس��تقل از رويكرد ماركسيستي 
مالكيت ابزار توليد ادامه دهند. اين آموخته جهاني 
شد. به اين ترتيب مفهوم دولت رفاه را كنار گذاشتند 
و رفتند به س��مت سيستم هاي اتكا به بازار و رقابت 

بازار و رشد و توسعه.

    در ايران مساله رفاه خوب پيگيري مي شود 
اما درست كار نمي كند

عب��اس آخوندي در بخ��ش ديگري از س��خنانش 
مي گويد: معتقدم در ايران بحث رفاه به ظاهر خيلي 
خوب پيگيري مي شود اما به واقع درست كار نمي كند. 
به عنوان مثال ۲۵ درصد از بودجه سال گذشته كشور 
به صندوق هاي بازنشستگي تعلق گرفت، اما ما هنوز 
هم مي بينيم كه بازنشستگان وضعيت معيشتي خوبي 
ندارند، همان طور كه ۱۲ درصد بودجه براي آموزش 
پرورش هم نتوانسته مشكالت اين وزارتخانه را حل 
كند. همانطور كه در بخش بهداشت و درمان هم با اين 
مشكالت مواجه هستيم. پس تمام اينها نشان مي دهد 
كه حرف زدن در مورد دول��ت رفاه با عمل كردن در 
راس��تاي رس��يدن به اهداف آن مي تواند مشكالت 
بسياري را به وجود بياورد و البته كه هر كشوري بايد با 

توجه به شرايط خود به اين شيوه نگاه كند.

     دولت رفاه، روش حكومت داري است
احمد ميدري، معاون رفاه اما مس��اله را جور ديگري 
مورد ارزيابي قرار مي ده��د. به عقيده او بحث دولت 
رفاه به طور خالصه اوال روش حكومت داري اس��ت و 
دوم اينكه به دنبال تحقق مجموعه اي از اهداف است.

او مي گويد: منظ��ور از دولت رفاه به عنوان يك روش 
حكومت داري حل مسائل اقتصادي و اجتماعي و در 
گرو حضور نيروهاي س��ازمان يافته جامعه است. در 
واقع تمام اين مشكالت بايد در درون جامعه و باحضور 
تشكل ها حل و فصل شود و دولت بايد طرف سوم يا 
همان حاشيه اي ماجرا باشد. در حال حاضر در ايران 
دولت طرف دوم اس��ت. در واقع دولت رفاه به عنوان 
يك ش��يوه حكمراني براي جامعه و سياست گذاران 
بسيار مي تواند راهگش��ا باشد و بايد در شيوه كنوني 

تجديد نظر كنيم.

  برابري هاي كارآمد ساز
احمد ميدري برابري در دولت رفاه را برترين مزيت آن 
مي داند و مي افزايد: برابري در برخي امور با كارآمدي 
قرين و كامال سازگار است و حركت به سمت نابرابري 

عام��ل افزايش ناكارامدي مي ش��ود. به ط��ور مثال 
دسترسي به آب آشاميدني سالم، دسترسي به برق 
و ش��بكه فاضالب ش��هري اموري بديهي است. اگر 
سيستم آب آشاميدني را بر اساس قدرت خريد مردم 
ق��رار دهيد هزينه هاي اجتماع��ي و اقتصادي كه بر 
جامعه تحميل مي ش��ود منافعي كه ايجاد مي كند 
۵ تا ۷ برابر هزينه اي است كه اين ايجاد سيستم آب 

آشاميدني يا شبكه فاضالب دارند. 
او مي افزايد: هيچ كس شك ندارد كه در دنياي امروز 
بايد برابري در اين خدمات زيربنايي داشته باشيم. در 
كنار اين امور بديهي اموري هستند كه اگر حكومت ها 
براي آن تدبيري نينديش��ند هزينه هايي كه ايجاد 
مي كند همه طبق��ات را جدا از قدرت خريدش��ان 
متضرر مي كند مانند ريسك هاي زيست محيطي. 
وقتي دشت ها فرو مي نشيند، با پديده ريزگردها رو 
به رو مي ش��ويم يا نگل ها از بين مي روند اين تفاوتي 
بين غني و فقير نيس��ت و ما نمي توانيم مقابله با اين 
ريس��ك ها را به عهده اقتصاد بازار بگذاريم. از سوي 
ديگر ريسك فروپاشي نظام هاي بانكي هم بسيار مهم 
است. هر گاه نظام بانكي يك كشور در خطر سقوط 

قرار بگيرد يا س��قوط كند، در واقع اقتصاد آن كشور 
سقوط كرده است. 

ميدري در پايان مي گويد: پرداختن به هر يك از اين 
موضوعات مي تواند ساعت ها و روزها طول بكشد، هر 
كدام از اين مسائل بايد به صورت جداگانه مورد بحث 
و بررسي قراربگيرند. اما براي جمع بندي حرف هايم 
به اشتباهي اش��اره مي كنم كه دولت در سال ۱۳۶۷ 
مرتكب ش��د. آن هم قرار دادن آموزش و پرورش در 
بازار و ارايه خدمات آموزشي به هر فرد بر اساس قدرت 
خريد او. در حال حاضر به غير امريكا تمام كشورهاي 
دنيا پذيرفته اند كه آموزش از آن دست خدماتي است 
كه بايد براي تمام افراد جامعه به صورت يكس��ان در 
دسترس باش��د. حداقل تا زماني كه فرد مي خواهد 
وارد دانشگاه بشود اين مساله وجود دارد. اما در ايران 
با روي كار آمدن مدارس��ي كه به فاصله طبقاتي ما 
دامن مي زد خود يكي از مس��ائلي بود كه باعث شد 
آثار مخرب خود را تا امروز در بطن جامعه به نمايش 
بگذارد. در واقع تجاري شدن نظام آموزش و پرورش 
كشور تاثير بسيار بدي بر جامعه گذاشته و اين روند 

همچنان هم ادامه دارد. 

گزارش

بررسي فراز و فرودهاي دولت رفاه از زبان عباس آخوندي و احمد ميدري

دولت رفاه روش حكومت داري است

رويداد

دهم ارديبهش��ت ماه در تقويم ملي ايران به  نام روز ملي 
خليج فارس ثبت ش��ده است. هرچند كه خليج فارس 
نامي براي پهنه آبي جنوب كش��ور است اما درواقع اين 
پهنه دريايي دربردارنده هويت تاريخي و فرهنگي ايران 
اس��ت كه اين روزها به دلي��ل بهره برداري  هاي ناپايدار 
 حال خوبي ندارد و به گفته مدي��ركل دفتر حفاظت از 
زيست بوم هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
وضعيت تنوع زيستي آن بحراني است. داوود ميرشكار با 
بيان اينكه خليج فارس يكي از پهنه هاي استراتژيك كشور 
است كه اكوسيستمي متنوع و البته حساس و شكننده 
دارد، اظهار كرد: جنگل هاي حرا، آبسنگ هاي مرجاني، 
مصب ها، خوريات و... ازجمله زيستگاه هاي خليج فارس 
هستند. همچنين در آب هاي خليج فارس گونه هاي مهم 
و روبه  انقراضي زيست مي كنند كه ازجمله آنها مي توان به 

الك پشت هاي دريايي اشاره كرد.

    تغيير اقليم 
تهديدي جدي براي خليج فارس

او با اش��اره به اينكه يكي از تهديدات جدي براي خليج 
فارس، زيستگاه ها و گونه هاي آن تغييرات اقليم است، 
تصريح كرد: خليج فارس دريايي نيمه بسته  است و اين 
موضوع سبب مي شود كه جريان آب در خليج فارس كم 
باشد و دماي آب افزايش پيدا كند. اين موضوع در كنار گرم 
شدن زمين و تغيير اقليم تاثيري منفي بر زيستگاه هاي 

خليج فارس دارد.

    بسياري از زيستگاه هاي خليج فارس  
از بين  رفته اند

مديركل دفتر حفاظت از زيست بوم هاي دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيست در ادامه ضمن انتقاد از خألهاي 
موج��ود در حوزه مديريت ش��يالت در كش��ور گفت: 
متاسفانه به دليل عدم بهره برداري پايدار از پهنه دريايي 

خليج فارس، فعاليت هاي غيرمجاز و غيرقانوني صيد و 
صيادي و استفاده از تجهيزات غيرمجاز صيد شاهد آن 
هستيم كه بسياري از زيستگاه هاي خليج فارس به  دليل 
فعاليت هاي صيد و صيادي از بين رفته اند. اين موضوع اثر 
منفي مستقيمي بر ذخاير آبزيان دارد و عالوه بر تهديد 
تنوع زيس��تي در آب هاي خليج فارس، معيشت خود 
صيادان را نيز به خطر مي اندازند چراكه صيادان وابسته به 
تجديد ذخاير آبزيان هستند. ميرشكار ادامه داد: بر اساس 
قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي، فرآيند برآورد 
ذخاير، صدور مجوزهاي صيادي، برخورد با تخلفات و... 
برعهده سازمان شيالت است و سازمان حفاظت محيط 
زيست نمي تواند به اين موضوعات ورود كند. ما از مجلس 
شوراي اسالمي خواسته ايم كه نسبت به تغيير و اصالح 
اين قانون اقدام كند چراكه بر اين باور هستيم كه سازمان 
بهره بردار از منابع آبزي خود نمي تواند ناظر بر فعاليت صيد 
و صيادي نيز باشد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
آلودگي نفتي را از ديگر تهديدات جدي خليج فارس ذكر و 
اظهاركرد: استخراج نفت در پهنه آبي خليج فارس، حمل 
و نقل آن، شكستن مسير انتقال نفت و... آلودگي هايي را 
به دريا منتقل مي كند و در نهايت اكوسيستم دريايي و 
س��احلي را درمعرض خطر قرار مي دهد. از سويي ديگر 
اكوسيس��تم خليج فارس با ورود پساب هاي شهري و 
صنعتي نيز تهديد مي ش��ود. مديركل دفتر حفاظت از 
زيست بوم هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
با بيان اينكه در كنار تمامي اين  موارد روزبه روز با افزايش 
برداشت آب از پهنه دريايي خليج فارس مواجه هستيم، 
تصريح كرد: متاسفانه بخشي از تنوع زيستي دريا هنگام 
برداش��ت آب از بين م��ي رود و ضوابطي كه بايد هنگام 
برداشت آب از دريا رعايت شود، اعمال نمي شود. در كنار 
اين پساب حاصل از آب شيرين كن ها كه شوري بيشتر 
نسبت به آب دريا دارد، به اكوسيستم هاي آبي بازگردانده 
مي شود و تبعاتي را به دنبال دارد. او افزود: در اين رابطه ما 

در سازمان حفاظت محيط زيست طي سال هاي اخير 
تالش كرده ايم كه محل اس��تقرار آب شيرين كن ها را با 
درنظر گرفتن معيارهاي زيست محيطي انتخاب و بتوانيم 
استقرار آنها را در سواحل مديريت كنيم اما به هرحال اين 
مساله به عنوان يكي از تهديدات خليج فارس مطرح است.

  استحصال زمين از دريا 
تنوع زيستي را به نابودي مي كشاند

به گفته ميرشكار استحصال زمين از دريا و خشك كردن 
بخش��ي از آن براي استقرار تجهيزات صنعتي يا توسعه 
فعاليت هاي گردشگري غيرپايدار نيز زيستگاه ها و تنوع 
زيستي را به نابودي مي كشاند. اين مساله نيز در خليج فارس 
مشاهده مي شود. او در ادامه به پايش ساالنه تنوع زيستي 
در خيلج فارس اش��اره كرد و توضيح داد: زيستگاه هاي 
تخمگذاري الك پشت هاي دريايي، آبسنگ هاي مرجاني، 
جنگل هاي ح��را و... دايم رصد مي ش��وند و با همكاري 
استان ها برنامه هاي مديريتي مختلفي در اين زيستگاه ها 
اجرايي مي شود. متاسفانه بر اساس آخرين بررسي هاي 
انجام ش��ده ۹۵ درصد از آبسنگ هاي مرجاني را تا عمق 
۱۰ متر در خليج فارس از دس��ت داده ايم. از سويي ديگر 
زيستگاه هاي حساس الك پشت هاي دريايي نيز مشخص 

شده اند و برنامه هاي حفاظتي در آنها اجرايي مي شود.

   وضعيت تنوع زيستي در خليج فارس
 بحراني است

مديركل دفتر حفاظت از زيست بوم هاي دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيست در پايان با اشاره به اينكه به گفته 
بسياري از كارشناسان محيط زيست و حتي كارشناسان 
شيالت وضعيت تنوع زيستي در خليج فارس بحراني 
است، تاكيد كرد: ما براي حفظ اكوسيستم خليج فارس 
نيازمند آن هستيم كه تمامي دستگاه ها و حتي مردم به 

سازمان حفاظت محيط زيست كمك كنند.

»تنوع زيستي« خليج فارس  در شرايط  بحراني
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