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يادداشت- 1

دهه سرنوشت ساز براي مهار تورم
نخست( بر اساس گزارش مركز 
آمار ايران، ش��روع سال ۱۴۰۰ 
با افزاي��ش ۵۰ درصدي هزينه 
خانواره��اي ايراني نس��بت به 
سال قبل همراه شده است. اين 
گزارش نشان مي دهد، هر سه 
شاخص ماهانه، ساالنه و نقطه 
به نقطه در فروردين ماه ۱۴۰۰ 
افزايش داشته است؛ به طوري كه تورم نقطه به نقطه ۴۹.۵ 
درصد، ماهانه ۲.۷ درصد و ساالنه ۳۸.۹ درصد اعالم شد. 
حاال بايد ديد ردپاي اين اعداد و ارقام اقتصادي در سفره هاي 
مردم به چه صورت بازتاب پيدا مي كند؟ واقع آن است كه در 
دهه ۹۰ خورشيدي، ميانگين تورم اقتصاد ايران به ۲۴درصد 
افزايش پيدا كرد. در طول سه سال اخير يعني بعد از خروج 
ترامپ از برجام، اقتصاد ايران بيش از ۱۱۵درصد تورم را در 
مجموعه ۳سال اخير تجربه كرده است. ۳۸درصد تورم در 
س��ال ۹۷، ۴۲درصد در سال ۹۸، ۳6.۵درصد هم تورم در 
سال ۹۹ بود. در مجموع، طبق آمار بانك مركزي ۱۱۵درصد 
تورم تجمعي داشتيم. وقتي از تورم صحبت مي كنيم، يعني 
ميانگين افزايش قيمت كاالها و خدمات در طول يك سال 
براي حدود ۴۰۰ قلم كاال و خدمات. اين اعداد و ارقام فشار 

سنگيني را بر دهك هاي كم درآمد ايجاد كرد. 
دوم( ايران جزء ۵ كش��ور دنيا است كه درگير تورم ها باال 
هستند. اكثر كشورهاي جهان مساله تورم را حل كرده اند. 
انباشت دانش در اقتصاد ايران داليل تورم در اقتصاد ايران 
را كامال مشخص كرده است، از آنجا كه فكر منطقي براي 
حل مشكل تورم نشده، هر زمان كه درآمدهاي نفتي ايجاد 
شده، دولت ها تالش كرده اند به طور مصنوعي نرخ تورم را 
سركوب كنند. همين امروز مقامات ارشد دولت با افتخار 
اعالم كردند كه تورم را در سال ۹۵ به زير ۱۰درصد )يعني 
۹درصد( رسانده اند. اين اظهارنظر هيچ افتخاري ندارد، 
چرا كه اين سركوب با استفاده از درآمدهاي ارزي صورت 
گرفته است نه با روش هاي منطقي اقتصادي. دليل اينكه 
تورم در سال ۹۵ به زير ۱۰درصد رسيد، اين است كه در 
آن برهه، مازاد تقاضا و كسري بودجه با درآمدهاي ارزي 
ادامه در صفحه 5 پوشش داده شد.  

وحيد شقاقي شهري

تورم ماهانه از بورس، دالر و طال سبقت گرفت

مركز آمار ايران ديروز نرخ تورم نقطه به نقطه را ۴۹.۵ درصد اعالم كرد

فروردين  تورمي در خزان بازارهاي مالي

يادداشت-2

خبر آخر

يادداشت-3

يادداشت-4

 واكسيناسيون 
و نظام بازار آزاد

وال ژورنال استريت  خبر داد
 آمريکا آماده رفع تحريم های 

نفتی و بانکی ايران است
 دو منبع آگاه می گويند آمريکا آماده رفع تحريم های 
اعمال شده عليه بانک مرکزی ايران و شرکت های نفتی 
و نفت کش اين کشور به بهانه »تروريسم« و چند بخش 
ديگر اقتصاد ايران از جمله فوالد و آلومينيوم است.  يک 
مقام ارشد اروپايی هم مدعی شده آمريکا آمادگی خود 
را برای رفع تحريم ها عليه بخش های خودروسازی، 
کشتی رانی، بيمه و ديگر صنايعی که تحريم های آن ها 

قرار بود در برجام رفع شود اعالم کرده است.

دامنه نوسان مانع از ريزش 
بازار مي شود

چالش توليدكنندگان با نظام 
بانكي چيست؟

امريكا تا امروز بيشترين تعداد 
واكسن را به ش��هروندان خود 
تزريق كرده اس��ت. ت��ا ديروز، 
نوزده��م آوريل، ح��دود ۲۱۰ 
ميليون دوز واكسن تزريق كرده 
بود كه به اين ترتيب حدود 6۴ 
درصد از شهروندانش حداقل 
ي��ك دوز و ح��دود ۲۹ درصد 
دوز كامل را دريافت كرده اند. اگر به رتبه  بندي كش��ورها 
بر اساس درصد جمعيِت واكسينه  شده نگاه كنيم، تعداد 
واكسن تزريق  شده در امريكا برابر با تعداد واكسني است 
كه در ۳۴ كشور انجام شده است )يعني ۳۴ كشوري كه به 
ترتيب بيشترين درصد جمعيت خود را تاكنون واكسينه 
كرده اند.( با اين سرعت خيره  كننده  اي كه واكسيناسيون 
در امري��كا دارد، به زودي اكثر جمعيت امريكا واكس��ينه 
خواهد شد و آن گاه آنها مي توانند بگويند »كرونا را شكست 
داده اند«. پيش از آنكه به امريكا برگردم، به آمار چند جاي 
ديگر هم اشاره كنم: از جهت درصد واكسينه  شده به ترتيب 
رژيم صهيونيستي )۵۵ درصد با ۱۰.۳ ميليون دوز(، بحرين 
)۲۹.۵ درصد، با ۱.۱ ميليون دوز(، شيلي )۲۸.6 درصد با 
۱۳.۲ ميليون دوز( جاي دارند و چهارمين كشور امريكاست 
كه به آن اشاره شد. طبعًا جمعيت كشورها متفاوت است 
و بحرين با يك ميليون دوز درصد جمعيت بيش��تري را 
به نس��بت امريكا واكسينه كرده است. از جهت تعداد دوز 
تزريقي نيز انگلستان با ۴۳ ميليون، برزيل با ۳۳ ميليون، 
آلمان با ۲۲ ميليون و تركيه با ۲۰ ميليون دوز كم  وبيش 
موفق بوده اند. البته حساب چين و هند را جدا كرده ام: چين 
۱۹۵ و هند ۱۲۷ ميليون دوز تزريق كرده اند كه اين ميزان 
درصد اندكي از جمعيت عظيم آنها را تش��كيل مي دهد. 
بياييد به امريكا بازگرديم: اين همان امريكاست كه از ديرباز 
به انحاي مختلف نظام سالمت آن را نقد مي كنند. اما در 
بزرگ ترين بحراني كه در سده اخير در زمينه بهداشت و 
درمان و سالمت عمومي گريبان جهان را گرفته است، پس 
از آن شوك آغازين به سرعت به بحران واكنش نشان داد 
و مي توان انتظار داشت تا در چند ماه آينده شرايط كامال 
عادي به امريكا بازگردد. اين واكنش سريع اتفاقا برآمده از 
اقتصاد بازار آزاد بود؛ همان اقتصادي كه سيبل تهاجم ديرينه 
برخي منتقدان است. مطالعه اين مساله مي تواند پاسخ به 
بسياري از پرسش ها در اين باره باشد كه معموال بازار آزاد 
را سيستمي غيرانساني قلمداد مي كنند كه در بحران هاي 
بزرگ انساندوستي را كنار مي گذارد... در حالي كه سيستم 
بازار آزاد با رقابت بي محابا س��ر خدمت  رساني به انسان  ها 
دستاوردهاي بشري را شتاب بخشيده و زمينه پيدايش 
فناوري  ها را پديد آورده است. نمي توان اين سيستم را فقط 
بر اساس زباله  اي كه توليد مي كند قضاوت كرد. فعال سه 
واكسن در امريكا تزريق مي شود: فايزر �  بيونتك، مودرنا و 
جانسون اند جانسون. به ترتيب ۱۱۰، ۹۳ و ۷ ميليون دوز از 
هر يك از...  ادامه در صفحه 6

جريان حركتي بازار س��رمايه 
همچون هفته هاي گذشته بود و 
بنده به شخصه معتقد هستم كه 
بازار سهام تنها با يك روز مثبت 
ش��دن نمادهاي شاخص ساز، 
شاخص با توجه به وجود دامنه 
نوسان، عملكرد مثبت داشته 
است و همين مساله موجبات 
اين موضوع را فراهم مي سازد كه ريزش شاخص در طول 
يك هفته، شدت كمتري به خود بگيرد. اگر اقدامي موثر و 
كارشناسانه براي بهبود وضعيت بورس انجام نشود، همين 
شرايط و روند فعلي در بازار ادامه دارخواهد بود. طي روزهاي 
گذشته شاهد بوديم كه اعتراضات برخي از سهامداران از 
تهران به برخي از شهرستان ها نيز منتقل شده است. اين 
فرآيند اعتراضات و تجمعات اصال نتيجه خوبي براي ادامه 
بازارسهام ندارد. از آنجايي كه وعده ها و صحبت ها يا اثرگذار 
نيس��ت و يا به طور كامل عملي نمي شود، بي اعتمادي در 
بازارسهام گسترش يافته و صف هاي فروش حرف اول را در 
بازار سرمايه مي زند. البته با توجه به شرايط موجود و روند 
معامالت طي روزهاي اخير و واكنش خاص س��هامداران 
و بازار نمي توان نظر تخصصي و كارشناسانه اي براي روند 
معامالت داشت.  ادامه در صفحه 6

يكي از مسائلي كه بخش توليد با 
آن مواجه است مربوط به تامين 
مالي بنگاه هاس��ت. واحدهاي 
توليدي همواره نيازمند منابع 
مالي گس��ترده اي براي خريد 
تجهيزات، كاالهاي واسطه اي، 
مواد اولي��ه و هزينه هاي ديگر 
خ��ود هس��تند. در كش��ور ما 
اصلي ترين منب��ع مالي ش��ركت ها و كارخانه ها بانك ها 
هستند.  شبكه بانكي در تامين مالي واحدها چه واحدهاي 
توليدي در حال فعاليت و چه واحدهاي توليدي تازه تاسيس 
ش��ده نقش قابل توجهي دارد؛ چرا كه بازار سرمايه براي 
شركت هاي توليدي سختگيرانه عمل مي كند و هر شركتي 
امكان ورود به بورس را ندارد. بنابراين تنها راه تامين مالي 
شركت ها بانك ها هستند.  جهش توليد كه در سال هاي 
اخير تاكيد بسياري بر آن مي شود نيازمند برنامه ريزي و 
سياست گذاري كالن در نظام بانكي، برنامه هاي همسو از 
سوي بانك مركزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و همچنين 
ساير وزارتخانه هاي مرتبط به ويژه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است. براي مثال شناسايي واحدهاي توليدي، ارايه 
ادامه در صفحه 5 تسهيالت بانكي به آنها، تهيه و...  

پيمان حداديمهدي تديني

محمدرضا حسينا

زهرا سليماني| به نظر مي رسد روابط ديپلماتيك 
ايران و عربس�تان كه طي دهه هاي اخي�ر با فراز و 
فرودهاي فراواني روبه رو شده بود، با حضور بايدن 
در كاخ س�فيد دور تازه اي از تحوالت را پشت س�ر 
مي گذارد. روابط�ي كه بعد از تنش ه�اي دامنه دار 
دهه ابتداي�ي انقالب در دولت س�ازندگي تلطيف 
ش�د تا اينكه اتخاذ سياس�ت تنش زدايي از سوي 
دولت اصالحات باعث ش�د تا دو كشور دور تازه اي 
از بهبود مناس�بات را در عالي ترين س�طح تجربه 
كنند. اين روند اما در دول�ت احمدي نژاد دوباره به 
س�ردي گراييد تا اينكه با حمله برخ�ي گروه هاي 
تندرو به سفارت عربستان در سال 95، عربستان، 
رس�ما مناس�بات ديپلماتيك خود با اي�ران را به 
حالت تعليق درآورد. اين روزها اما گزارش هايي در 
خصوص گفت وگوي مقامات امنيتي دو كش�ور در 
عراق رسانه اي شده اس�ت. ديدارهايي كه روزنامه 
بريتانيايي فايننش�ال تايمز آن را »گفت وگوهاي 
مس�تقيم« بين مقامات ارش�د ايران و عربس�تان 
خوانده است و سخنگوي وزارت امور خارجه ايران 
نيز به استقبال آن رفته و انجام آن را باعث ثبات در 
منطقه دانسته است. براي آگاهي از كم و كيف اين 
مذاكرات و نقش مناسبات اقتصادي در پيشبرد اين 
گفت وگوها سراغ رضا نصري حقوقدان و تحليلگر 
ارش�د حوزه روابط بين الملل رفتيم تا نوري به ابعاد 
پنهان اين گفت وگوها بتابانيم. نصري با اشاره به اين 
واقعيت كه »جنگ س�رد« فرسايشي ميان ايران و 
عربستان س�عودي به منافع اقتصادي و راهبردي 
هر دو كش�ور لطمه زده اس�ت، مي گويد: » كاهش 
تنش هاي ميان تهران و واش�نگتن، عربستان را به 
اين نتيجه رسانده كه بايد به سمت بهبود مناسبات با 

تهران حركت كند.«

   بع�د از اخباري كه در خصوص بهبود مناس�بات 
ايران و عربس�تان و احياي برجام شنيده مي شود، 
اين پرسش در محافل سياسي و اقتصادي كشورمان 
شكل گرفته كه ايران چگونه بايد از دل اين فضاي تازه 
منافع خود را برداشت كند؟ نظر شما در خصوص اين 
تحوالت تازه و نحوه كنشگري ايران نسبت به اين 

متغيرهاي پيراموني چيست؟
ببينيد، دو تحول اساسي در حال شكل  گيري است كه بر 
مناسبات منطقه اي- به ويژه بر رابطه ايران و عربستان- تاثير 
قابل مالحظه  اي خواهد داش��ت. تحول نخست، موفقيت 
مذاكرات وين و احياي برجام اس��ت. اي��ن رويداد قطعًا بر 
محاسبات امنيتي و رويكرد عربستان سعودي نسبت به ايران 
تاثير بسزايي خواهد داشت. در واقع، از بعد از جنگ خليج 
فارس اول در دهه ۱۹۹۰ تاكنون، عربستان سعودي همواره 
رابطه خود با ايران را تابعي از رابطه  اش با امريكا دانسته است. 
به اين معني كه هر بار دولتي در امريكا بر سر كار آمده كه قائل 
به فشار به ايران بوده، عربستان نيز نيازي به تعامل مستقيم و 
تنش  زدايي با ايران احساس نكرده است؛ و برعكس، هرگاه از 
خصومت امريكا به ايران و از نقش آن در منطقه كاسته شده، 
عربستان سعودي نيز خود را بيشتر نيازمنِد »تنش زدايي« و 

ايجاد مناسبات ديپلماتيك با ايران ديده است.

  براي اي�ن رويكردهاي عربس�تان نمونه هاي 
مصداقي نيز وجود دارند؟

 البت��ه؛ به عنوان مثال، علي رغم اينك��ه در دهه ۱۹۹۰ در 
دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني ميان ايران و 
عربستان يك پيمان امنيتي جامع و فراگير منعقد شد، به 
قدرت رسيدِن جرج بوش پسر موجب شد رژيم آل  سعود 
توافق نامه امنيتي را به كل كنار بگذارد و - آنطور كه بعدا از 
اسناد ويكي  ليكس معلوم شد- دولت بوش را به حمله نظامي 
به ايران و »قطع كردن سر مار« ترغيب كند. ايضاً، وقتي دولت 
ترامپ بر سر كار آمد، عربستان سعودي با قاطعيت سوار بر 
مركب تندروهاي واشنگتن شد و هرگونه دعوت ايران به 
تعامل مستقيم و حل  وفصل مسالمت آميز منازعات را رد 

كرد. اما، امروز كه دولت بايدن – علي رغم تمام فش��ارها و 
رايزني هاي البي هاي منطقه  در واشنگتن- قائل به احياي 
برجام و تعامل مستقيم با ايران شده است، طبيعتاً عربستان 
سعودي احس��اس مي كند- با كاهش تنش ميان تهران و 
واش��نگتن- ديگر قدرت تاثيرگذاري سابق را بر سياست 
خارجي امريكا نخواهد داش��ت و چاره اي نيز جز مذاكره 

مستقيم و تنش زدايي با ايران ندارد. 
  تا چ�ه اندازه حض�ور باي�دن در اين تحوالت 

بنيادين نقش داشته است؟
تغيير رويكرد دولت بايدن به رياض، به ويژه نسبت به شخص 
محمدبن سلمان؛ خارج شدن حوثي ها از ليست سازمان هاي 
تروريستي امريكا و همچنين مواضع دولت جديد امريكا 

نسبت به جنِگ يمن همگي عوامل مكملي 
است كه بر محاسبات رياض در رابطه با ايران تاثير گذاشته 
اس��ت. رويداد دوم، اعالم سياست امريكا مبني بر خروج از 
افغانستان و كمرنگ شدن حضور نظامي امريكا در منطقه 
است. اين رويداد نيز اين پيام را به رياض مخابره كرده كه ديگر 
نمي تواند مانند سابق متكي به »بازو و سرباز امريكايي« براي 
مواجهه نظامي و امنيتي با ايران باشد. از اين رو، اين احساس 
در رياض تقويت شده كه چاره اي جز تعامل و تنش زدايي 

با ايران ندارد.
  در يك چنين ش�رايطي كه شما ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را تشريح كرديد، اتخاذ كدام راهبرد 
مي تواند به ايران براي پايان تنش هاي منطقه اي و 

بين المللي كمك كند؟
از سال ۲۰۱۸ تاكنون ايران همواره بر ضرورت گفت وگوي 
مس��تقيم با عربس��تان س��عودي و كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس تاكيد كرده اس��ت. رييس جمهور و وزير امور 
خارجه ايران هم در مجمع عمومي سازمان ملل و هم متعاقبا 
در چند فوروم و رسانه بين المللي ديگر ابتكاري موسوم به 
»طرح صلح هرمز« را روي ميز قرار دادند تا در اين چارچوب 
كشورهاي منطقه به گفت وگوي مستقيم و احيانا دستيابي 
به يك »نظام امنيتي نوين منطقه  اي« و بومي مبادرت كنند. 
تحقق اين گفت وگوها - تحت هر نامي- نه تنها مي تواند به 
كاهش تنش در منطقه و پايان نزاع فرسايشي ميان ايران 
و عربس��تان بينجامد، بلكه بهانه »مذاكرات متعاقب« را 
نيز از دولت و كنگره امريكا س��لب مي كند. در واقع، آنچه 
 Follow-on امريكا تحت عنوان »مذاك��رات متعاقب يا
negotiations بر س��ر سياست هاي منطقه  اي ايران« 
مي نامد - كه مستمس��كي براي ت��داوم برخي تحريم ها 
ش��ده- مي تواند در چارچوب گفت وگوهاي »طرح صلح 
هرمز« ميان ايران و همسايگان خليج فارس- بدون حضور 

امريكا-  انجام پذيرد.
   اگر فرض كنيم اي�ن گفت وگوها ميان ايران و 
عربستان شكل بگيرد و دامنه هاي آن افزايش 
پي�دا كند چه تاثي�ري در ش�مايل كلي منطقه 

خواهد گذاشت؟
 اگر اين گفت وگوهاي مستقيم در منطقه شكل بگيرد، دست 
مخالفان ايران و برجام در درون سيستم سياسي واشنگتن 
و كنگره نيز خالي خواهد شد. به همين خاطر معتقدم اتخاذ 
اين رويكرد- بر محور »طرح صلح هرمز« - بهترين راهي 
است كه فعال دولت ايران پيش رو دارد. موفقيت آن هم بعضا 
به اين بستگي دارد كه دولت بعدي در ايران نگاه متفاوتي به 

برجام و مقوله ديپلماسي و مذاكره نداشته باشد.
   به عنوان تحليلگر مس�ائل بين المللي نقش 
موضوعات و گزاره هاي اقتصادي را تا چه اندازه در 
شكل گيري اين تحوالت تازه در بطن روابط ايران 
و عربس�تان موثر مي دانيد؟ آيا ايران مي تواند 
از موضوع�ات اقتصادي و تج�اري مورد عالقه 
دو كش�ور )توليد نفت و هماهنگي هاي اوپك، 
س�رمايه گذاري هاي مش�ترك در عراق و...( به 

عنوان كاتاليزور در روابط في مابين بهره ببرد؟
حقيقت اين است كه اين »جنگ سرد« فرسايشي ميان 
ايران و عربستان سعودي به منافع اقتصادي هر دو كشور 
ادامه در صفحه 6 لطمه زده است.  

 يكي از بدترين سال هاي آبي در ايران 
را پيش رو داريم

 توجه به بهسازي لرزه اي 
توسط مديريت شهري ضروري است

كارشناسان بازارسرمايه از معايب 
و مزاياي دامنه نوسان مي گويند

»تعادل« از روند  ورود  
واكسن كرونا از بهمن ۹۹ تا 

فروردين ۱۴۰۰ گزارش مي دهد

 3۰ ميليون دالر از پول هاي بلوكه  
در كره  جنوبي براي خريد واكسن 

كرونا پرداخت شد

رضا نصري حقوقدان و تحليلگر مسائل بين الملل در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

قدر هر قطره آب 
را بدانيم

صفحه 8     صفحه 5    

صفحه2

صفحه 7    

صفحه 4    

 زلزله در كمين تهران
مسووالن هوشيار باشند

گره كور معامالت 
با دامنه  نوسان

جزييات تازه 
از واردات 
واكسن كرونا

پايان جنگ سرد فرسايشي ؟ 

فاكتورهاي انگيزه ساز براي 
كوچ س��عودي ها به سوي 

ايران كدامند؟ 
به اعتقاد كارشناسان امور 
منطق��ه بازگش��ت روابط 
بين ري��اض و تهران در دو 
سوي منطقه خليج فارس، 
ظرفيت تاثير گذاري بسيار 
بااليي نه تنها در بعد منطقه خليج فارس، بلكه كل 
خاورميانه خواهد داشت. افشاي نشست ۹ آوريل 
۲۰۲۱ بغداد و نشست هيات هاي سعودي و ايراني در 
پايتخت عراق يك تحول بزرگ در منطقه محسوب 
مي ش��ود كه به سرعت س��ايه خود را بر بسياري از 

مسائل اين منطقه ايجاد كرد.
در سايه اعالم آمادگي هميشگي تهران براي مذاكره 
و كاهش تنش با كشورهاي همسايه انگيزه هايي كه 
منجر به اين تحول قابل تامل در رويكرد سياس��ي 
سعودي ها براي كوچ مجدد و البته در مسير صحيح 
به سوي تهران شد را مي توان در چند مورد ذكر كرد؟

1- ناتواني سعودي ها در حفظ امنيت ملي 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان شكست عربستان 

س��عودي در مقابل مردم يمن فاكتور شماره يك 
ايجاد اين انگيزه و به صرافت افتادن حاكمان كاخ 
يمامه براي نشستن پاي ميز مذاكره و كاهش تنش با 
جمهوري اسالمي ايران محسوب مي شود. هيچ كس 
سخنان محمدبن سلمان وليعهد عربستان در رابطه 
با انتقال جن��گ به داخل خاك اي��ران را فراموش 
نكرده است، اما امروز سعودي ها نه تنها تسليحات 
بس��يار گرانقيمت خود را در مقابل موش��ك ها و 
پهپادهاي ابتدايي يمني ه��ا ناتوان مي يابند بلكه 
ائتالف و حمايت قدرت هاي مختلف از امريكا گرفته 
تا اس��راييل را هم در حفظ امنيت خ��ود ناكارآمد 
يافته اند. اخبار رس��يده در رابطه ب��ا حضور خالد 
بن علي الحميدان رييس سرويس اطالعات عمومي 
عربس��تان در راس هيات مذاكره كننده سعودي 
اين دغدغه را بيش از پيش نمايان مي كند و نشان 
مي دهد رياض امنيت ملي خود را در معرض خطر 
جدي يافته و بعد از ناتواني تمامي حربه هاي ديگر 
نظامي، سياسي و بين المللي تالش مي كند از طريق 
محبوبيتي كه ايران نزد انصار اهلل يمن دارد، خروج 
آبرومندانه خود را از خاك يمن تحقق بخشيده و با 
اين كار امنيت ملي خود را از تزلزل مستمر نجات 
ادامه در صفحه 6 دهد. 

مذاكرات رياض - تهران
يادداشت

عماد حسيني 



گروه راه و شهرسازي|
در خزان بازارهاي سهام، دالر و طال، رشد نقدينگي و 
نرخ تورم همچنان ركوردهاي تازه ثبت مي كنند. بر 
اساس تازه ترين گزارش مركز آمار از نرخ تورم، هر سه 
شاخص ماهانه، ساالنه و نقطه به نقطه تورم در فروردين 
ماه ۱۴۰۰ افزايش داشته است، به  طوري كه مركز آمار 
ايران ديروز نرخ تورم نقطه به نقط��ه را ۴۹.۵ درصد، 
نرخ تورم ماهان��ه را ۲.۷ درصد و نرخ تورم س��االنه را 
۳۸.۹ درصد اعالم كرد. اين در حالي است كه بازارهاي 
دارايي در فروردين ماه در مسير عكس نرخ تورم طي 
مسير كرده اند، به گونه اي كه درپايان فروردين ۱۴۰۰، 
شاخص كل بورس منفي 6.۷ درصد؛ دالر منفي ۳.۵ 
درصد؛ و قيمت س��كه منفي ۸.۵ درصد رشد را ثبت 
كرده ان��د. در حالي كه اقتصاد ايران در فروردين نيمه 
تعطيل در انتظار روش��ن ش��دن مذاكرات هسته اي 
و همچنين در انتظار معرف��ي كانديداهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري بود و همچنان هست و به همين 
دليل، بازارهاي دالر، س��هام و طال مسير كاهشي در 
پيش گرفتند. علت مخالف خواني تورم را مي توان در 
جزييات گزارش مركز آمار ايران جست وجو كرد؛ جايي 
كه تورم ماهانه كل كشور در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« با ۲.۹ درصد فاصله معناداري 
از ۱.۷ درصد تورم اسفندماه گرفته است و البته سبقت 
تورم ماهانه خانوارهاي روستايي در گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي وخدمات« با ۳.۱ درصد از تورم خانوارهاي 
ش��هري در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 

دخانيات« با ۲.۹ درصد نيز قابل توجه است.
اگر چ��ه افزايش تقاضا ب��راي كااله��اي خوراكي، 
آش��اميدني و دخانيات با توجه به حال و هواي نوروز 
طبيعي به نظر مي رسد، اما مقايسه آمارهاي مربوط 
به فروردين ۱۴۰۰ با فروردين دو سال گذشته نشان 
مي دهد كه نرخ تورم ماهانه در فروردين ۱۳۹۸ با ۴ 
درصد، ركورد برتر در ميان فروردين ماه هاي دهه ۹۰ 
را به خود اختصاص داده است و پس از آن فروردين 
سال ۱۳۹۲ با ۳.۴ درصد قرار دارد و فروردين ۱۴۰۰ با 
۲.۷ درصد تورم ماهانه در رتبه سوم قرار گرفته است.

 
 افزايش نرخ تورم نقطه اي 

خانوارهاي كشور
به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم ساالنه فروردين 
ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور ب��ه ٣٨.٩ درصد 
رس��يده كه نس��بت به همين اطالع در ماه قبل، ٢.٥ 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
نقط��ه اي در فروردين ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٩.٥ درصد 
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به  طور ميانگين 
٤٩.٥ درصد بيشتر از فروردين ١٣٩٩ براي خريد يك 

»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 

قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم نقط��ه اي فروردين ماه ١٤٠٠ در مقايس��ه 
با ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزايش يافته اس��ت. نرخ 
تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« با كاهش ٣.٥ واحد درصدي به ٦٣.١ درصد 
و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با افزايش ٢.٥ 

واحد درصدي به ٤٣.٠ درصد رسيده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي 
شهري ٤٨.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد 
درصد افزايش داش��ته است. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٥٣.٠ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ٠.٣ واحد درصد كاهش داشته است.

  افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه قبل اس��ت. نرخ ت��ورم ماهانه 
فروردين ١٤٠٠ به ٢.٧ درصد رسيده كه در مقايسه 
با همين اط��الع در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. تورم ماهانه براي گروه ه��اي عمده 

»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« ب��ه ترتيب ٢.٩ درصد و ٢.٦ 

درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٢.٦ درصد كه نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد 
افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي 
روس��تايي ٣.٠ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٤ 

واحد درصد افزايش داشته است.

  افزايش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه 
فروردين ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور به ٣٨.٩ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 

٢.٥ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روس��تايي به ترتيب ٣٨.٦ درصد و ٤٠.٦ درصد بوده 
كه براي خانوارهاي شهري ٢.٤ واحد درصد افزايش 
و براي خانوارهاي روستايي ٢.٩ واحد درصد افزايش 

داشته است.

  تغييرات قيمت ها در ماه جاري
در گروه عمده » خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »سبزيجات« )كاهو، گوجه فرنگي و كرفس(، 
گروه »گوش��ت قرمز و س��فيد و فرآورده هاي آنها« 
)گوش��ت گوسفند، گوش��ت گاو و گوساله و گوشت 
مرغ( و گروه » آشاميدني ها « )آب معدني، آب هويج و 
آب ميوه( است. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدم��ات«، گروه »كاال و خدم��ات متفرقه« )حق  
بيمه اتومبيل(، گروه »خدم��ات نگهداري و تعمير 
واحد مسكوني« )گچ كاري ساختمان، سفت كاري 
ساختمان( و گروه »هتل و رستوران« )كرايه اقامت در 
هتل، هزينه تاالر پذيرايي( بيشترين افزايش قيمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنين در اين ماه گروه »س��بزيجات« )س��بزي 
خورشت، سبزي خوردن، اسفناج( نسبت به ماه قبل 

كاهش قيمت داشته است.
بر اساس اين گزارش، دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه 
در فروردين م��اه ١٤٠٠ نيز براي دهك هاي مختلف 
هزينه اي از ٣٧.٥ درصد براي دهك اول تا ٤٥.٨ درصد 

براي دهك دهم است. 
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ابالغ عوارض خروج از كشور 
بر اساس قانون بودجه

عوارض خروج از كشور بر اساس اعالم وزارت اقتصاد و به 
موجب قانون بودجه ۱۴۰۰ ابالغ شد. بر اساس اعالم وزارت 
امور اقتصاد و دارايي و به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور، عوارض خروج از كشور موضوع ماده )۴۵( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده براي هر مس��افر از تمام مرزهاي 
كشور اعالم شده است.  عبارت تمام مرزها، شامل مرزهاي 
زميني، هوايي و دريايي مي باشد. ضروري است شعب از 
دريافت وجوه ياد ش��ده از طريق فيش نقدي خودداري 
نموده و مراجعين را براي پرداخت عوارض خروج از كشور به 
درگاه ها و كانال هاي پرداخت الكترونيكي راهنمايي نمايند. 
شايان ذكر است مشمولين موضوع تبصره ۴۵ قانون ماليات 
بر ارزش افزوده و زائرين اربعين كه از تاريخ ۱۴۰۰/6/۴ تا 
تاريخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق 

از كشور خارج مي شوند.

بيكاري يك كارگر ايراني
با مصرف هر كاالي خارجي

يك مقام مسوول تعاوني با بيان اينكه مصرف هر كاالي 
خارجي موجب بيكاري يك كارگر ايراني مي شود بر لزوم 
جلوگيري از واردات بي رويه كاال و تكيه بر توان و توليد 
داخلي كشور تاكيد كرد. اسماعيل آذري در گفت وگو با 
ايسنا، با تاكيد بر اهميت موضوع اشتغال در كشور و حفظ 
اشتغال نيروهاي كار اظهار كرد: در حال حاضر واردات 
بي رويه كاالهاي خارجي موجب تضعيف توليدات داخلي 
و از بين رفتن اشتغال نيروهاي كار مي شود و مصرف هر 
كاالي خارجي بيكاري يك كارگر ايراني را به دنبال دارد 
در صورتي كه اگر به توليدات داخلي خودمان تكيه كنيم 
مي توانيم جلوي آسيب پذيري اقتصاد را بگيريم. وي نقش 
موثر بخش تعاون در شبكه توزيع را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: تعاوني ها راهكار موثري براي حل مشكالت توزيع 
در شبكه اقتصادي به شمار مي روند و بايد از ظرفيت اين 
بخش در نظام عرضه و توزيع به طور شايسته استفاده كرد.

آذري افزود: تعاوني ها در دوران جنگ تحميلي در تأمين 
نياز ضروري مردم نقش آفريني موثري داشتند و با توجه 
به شرايط حاضر الزم است با بهره گيري از تجربه سال هاي 
گذشته از تخصص شبكه توزيع تعاوني هاي مصرف در اين 
خصوص استفاده كنيم.رييس اتاق تعاون خراسان رضوي 
در عين حال با تاكيد بر ظرفيت باالي صنايع دستي و 
گردشگري در ايجاد فرصتهاي شغلي گفت: اتحاديه ها و 
تعاوني هاي صنايع دستي بايد در جهت ارتقاي كيفيت 
محصوالت خود و عرضه متناسب با نياز بازار مصرف گام 
بردارند.به گفته وي، ب��ا توجه به نوآوري و رقابتي بودن 
حوزه صنايع دستي مي توان براي جوانان اشتغالزايي و 
درآمدزايي كرد و از ظرفيت صنايع دستي و گردشگري 

در جهت كاهش بيكاري بهره برد.

تغيير نرخ تسعير ارز گمركي
بعد از گذش��ت يك ماه از آغاز سال هنوز وضعيت نرخ 
تسعير ارز در گمرك مشخص نشده است. نمايندگان 
مجلس نيز موضع مش��خصي در خصوص عدم اجراي 
قانون از س��وي دولت اتخاذ نكرده اند.بر اساس جزيك 
بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبناي محاسبه 
حقوق ورودي كاال به كشور به جاي دالر ۴۲۰۰ توماني، 
نرخ ارز حاشيه بازار تعيين شده است. اين درحالي است 
كه معاون فني گمرك ايران طي نامه اي به وزارت صمت، 
عنوان كرده بود اين مصوبه با اعمال سود بازرگاني فعلي، 
بازار داخلي را از تعادل خارج مي كند و قيمت كاالهاي 
توليد را به ش��دت افزايش خواهد داد. ارزيابي ها نشان 
مي دهد اين مصوبه مي تواند درآمد دولت را تا ۴۰ هزار 
ميليارد تومان افزايش دهد. همچنين اخيرا تصويب نامه 
هيات دولت، درباره مجازبودن گمرك جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به اخذ حقوق ورودي، عوارض و ماليات بر 
ارزش افزوده كاالهاي وارداتي بر اساس ماخذ مندرج در 
جدول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات 
و واردات )تا زمان ابالغ حقوق ورودي بر اس��اس احكام 
قانون بودجه ۱۴۰۰( ب��ه وزارت اقتصاد وزارت صنعت 
معدن و تجارت و همچنين گمرك جمهوري اسالمي 
ابالغ شده است.گفتني است، در حالي كه روز ۲۸ اسفند 
ماه رييس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رييس 
سازمان برنامه و بودجه ابالغ كرد؛ هيات وزيران در جلسه 
۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني 
۳۵۷ رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد، اصالح ش��رح 
رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداش��ت فصول كتاب 
مقررات صادرات و واردات را تعيين نمود.بر اين اساس 
با اعمال اين اصالحات، مجموع جداول پيوس��ت آيين 
نامه اجرايي قانون مقررات ص��ادرات و واردات با رعايت 
 م��اده )۱۱( ايين نام��ه مذك��وراز اول فروردين ۱۴۰۰ 
الزم االجرا است. از سوي ديگر تاكنون در اجراي قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، سود بازرگاني قابل اعمال 
جهت اعمال در سيستم و انجام محاسبات حقوق ورودي، 
تعيين و تصويب نشده و به گمرك ابالغ نشده است.در 
همين رابطه اخيرا شمس الدين حسيني رييس كميته 
منابع كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه هر 
چه جلو مي رويم اين مشكالت چند گانگي نرخ ارز و لختي 
دولت در تصميم گيريها آثار و پيامدهاي منفي اش بيشتر 
براي مردم نمايان مي شود. متاسفانه اين روند مشكل 
ايجاد مي كند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتي 
حتما پيگيريهاي خودمان را انجام مي دهيم.بايد توضيح 
داده شود كه چطور تصميمهايي كه بارها و بارها در كشور 
صورت گرفته، منفعتي نه براي مردم، نه توليد كننده و 
نه مصرف كننده داش��ته و حاال هم اينگونه به بن بست 
مي رسد.حسيني با بيان اينكه، درآمد گمركي در نهايت 
تحت تاثير چند عامل اس��ت؛ گفت: يكي از عوامل نرخ 
ارز است، قيمت ارز را قانون امور گمركي مشخص كرده 
است. بايد توجه داشت كه حكم مجلس در قانون بودجه 
۱۴۰۰ مصوبه و قانون جديدي نيست. بر اين اساس ماده 
۱۴ قانون امور گمركي ش��رايط تعيين نرخ محاسبات 
گمركي را مشخص كرده است. ولي وقتي كه نرخ ارز از 
۴۲۰۰ تومان در بازار به ۲۳ هزار تومان رسيد اگر بگوييم 
اين نرخ مبناست ولي در مقابل تعرفه را اصالح نكنيم، 

حتما به توليد كننده فشار مي آيد.

بازداشت  متهمان اصلي پرونده 
رشت الكتريك و صنايع پوشش

رييس قوه قضاييه ش��انزدهم بهمن س��ال گذشته  
در جريان س��فر اس��تاني ب��ه گي��الن از كارخانه 
»رش��ت الكتريك« بازديد و رييس كل دادگستري 
اس��تان گيالن را مكلف كرد كه با به كارگيري يك 
تيم قضايي مجرب با فوريت و به س��رعت وضعيت 
شركت رشت الكتريك را پيگيري كند و نحوه برخورد 
با متخلف��ان و كيفر آنها را به اطالع مردم برس��اند. 
سيدابراهيم رييس��ي در جريان اين سفر همچنين 
در جري��ان بازديد  ازكارخانه صنايع پوش��ش ايران 
ضمن دستور براي تحت تعقيب قرار گرفتن فردي 
كه كارخانه صنايع پوش��ش اي��ران را تخريب كرده 
است تاكيد كرد كه هرچه سريع تر با همت مسووالن 
اين كارخان��ه همه موانع از جمل��ه موانع حقوقي و 
قضايي برطرف شوند.حاالو با گذشت كمتر از ۳ ماه 
از دستور و تاكيدات رييس قوه قضاييه، سيدمهدي 
فالح ميري دادستان مركز استان گيالن درگفت وگو  
با  ميزان، خبرگزاري رسمي قوه قضاييه از بازداشت 
متهمان اصلي پرونده كارخانه رشت الكتريك ايران 
همچنين صنايع پوشش ايران خبر داد.  او در همين 
راستا گفته است:»پرونده كيفري خريداران شركت 
رشت الكتريك ايران به اتهام اخالل در نظام توليد در 
دادسراي عمومي و انقالب رشت در حال رسيدگي 
است. به لحاظ اهميت موضوع و فني و تخصصي بودن 
مسائل آن، قرار ارجاع امر به كارشناسان رسمي در ۳ 
رشته ماشين آالت، تاسيسات راه و ساختمان و روابط 
كارگري وكارفرمايي صادر ش��د كه با وصول نظريه 
كارشناس��ان در دهم فروردين امسال و ابالغ آن به 
وكيل متهمان نس��بت به احضار آنان جهت تفهيم 
اتهام و صدور قرار الزم و قانوني اقدام صورت گرفت و 

متهم اصلي بازداشت شد.«

اصالح مصوبه تعيين ضريب حقوقي 
كارمندان و بازنشستگان دولت

با توجه به اصالح بن��د )۵( تصويب نامه مربوط به 
تعيين ضريب حقوقي كارمندان و بازنشس��تگان 
دولت، دبير هي��ات دولت مرات��ب اصالح مصوبه 
مذكور را به س��ازمان هاي برنامه و بودجه كشور و 
اداري و استخدامي كشور ابالغ كرد. مصوبه تعيين 
ضريب حقوقي كارمندان و بازنشستگان دولت در 
تاريخ۲۵ فروردين۱۴۰۰ تصوي��ب و در تاريخ۲۹ 
فروردين۱۴۰۰ جهت اجرا به سازمان هاي برنامه و 
بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور ابالغ شد.از 
آنجا كه در بند )۵( مصوبه فوق، بعد از عبارت »مبلغ 
مندرج در حكم كارگزيني« عبارت »براي كاركنان 
رس��مي و پيماني و قرارداد منعقده« تحرير نشده 
است، مراتب اصالحيه با امضاي دبير هيات دولت به 

سازمان هاي ياد شده ابالغ شد.

پيش بيني بانك جهاني
از رشد قيمت كاالها

بانك جهاني پيش بيني ك��رد قيمت هاي جهاني 
كاال پس از رشدي كه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ 
تحت تاثير رشد اقتصادي قوي پيدا كردند، تا پايان 
سال در همين حدود فعلي خواهند ماند.به گزارش 
ايسنا، بانك جهاني اعالم كرد قيمت هاي انرژي در 
س��ال ۲۰۲۱ بيش از يك سوم باالتر از سال ۲۰۲۰ 
خواهد بود و ميانگين قيمت هر بشكه نفت به ۵6 دالر 
مي رسد. قيمت ها در سال ۲۰۲۲ به 6۰ دالر افزايش 
خواهد يافت و مطابق با ميانگين قيمت سال ۲۰۱۷ 
تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهاي نفت برنت و وست تگزاس 
اينترمديت امريكا از ابتداي سال ۲۰۲۱ تاكنون بيش 
از ۳۰ درصد رشد كرده است.بانك جهاني همچنين 
پيش بيني كرد قيمت فلزات امس��ال ۳۰ درصد و 
بازارهاي كشاورزي حدود ۱۴ درصد صعود مي كنند. 
اما قيمت فلزات احتماال بخشي از رشد امسال را از 
دست خواهند داد زيرا رشد ناشي از تدابير محرك 
مالي در سال ۲۰۲۲ ضعيف مي شود.طبق گزارش 
بانك جهاني، پيش بيني مي شود قيمت مس امسال 
به دليل تقاضا براي كاالهاي مصرفي و ساخت و ساز 
۳۸ درصد باالتر بماند. با اين حال پيش بيني مي شود 
در س��ال ۲۰۲۲ كه عرضه جديد محقق مي ش��ود 
قيمت ها پايين تر بروند.تعديل سريع تر از حد انتظار 
محركهاي مالي از سوي بعضي از اقتصادهاي بازار 
نوظهور مي تواند ريسك نزولي براي قيمت فلزات 
ايجاد كن��د. اما هزينه زيرس��اخت باالتر در امريكا 
مي توان��د از بعضي از فلزات نظير آلومينيوم، مس و 
سنگ آهن حمايت كند.بازارهاي كشاورزي تحت 
تاثير تقاضاي قوي چين و مشكالت توليد در امريكاي 
جنوبي شاهد رشد قيمت ها بوده اند. اگرچه عمده 
بازارهاي كاالهاي غذايي جهان از نظر استانداردهاي 
تاريخي به حد كافي تامين شده اند اما قيمت ذرت 
و س��ويا در بازار ش��يكاگو در باالترين ركورد چند 
سال گذشته معامله مي شود. قيمت ها تحت تاثير 
نگرانيهاي امنيت غذايي و شرايط جوي نامساعد در 
برزيل افزايش پيدا كرده اند.بانك جهاني اعالم كرد 
تورم غذا در امريكاي التين، خاورميانه و امريكا به طور 
متوسط حدود ۹ درصد در ژانويه و فوريه سال ۲۰۲۱ 
رشد كرده و اگر افزايش اخير قيمت هاي جهاني مواد 
غذايي به بازارهاي داخلي منتقل شود، ريسك تورم 
قيمت باالتر وجود دارد. بر اس��اس گزارش رويترز، 
اين موسسه مالي جهاني خاطرنشان كرد اين دورنما 
تا حدود زيادي به پيشرفت مهار پاندمي كوويد۱۹ 
و همچنين تدابير حمايتي در اقتصادهاي توسعه 
يافته بس��تگي دارد. نايب رييس موقت گروه بانك 
جهاني براي رشد برابر، فاينانس و موسسات و مدير 
گروه چشم اندازها اظهار كرد: رشد جهاني از ابتداي 
امسال تاكنون قوي تر از حد انتظار بوده و برنامه هاي 
واكسيناسيون در جريان است و روندهاي مذكور، 
قيمت هاي كاال را تقويت كرده است. با اين حال تداوم 
احياي اقتصادي تا حدود زيادي نامعلوم مانده است. 

تورم ماهانه از بورس، دالر و طال سبقت گرفت

فروردين  تورمي در خزان بازارهاي مالي

هشدار  روحاني  به  طرف هاي  برجام  در  وين
س��خنان امروز روحاني در جلس��ه هيات دولت حاوي 
نكاتي بود، از جمله پاسخ وي به طرفداران داخلي غرب 
و هشدار به طرف هاي برجام در مذاكرات وين. روحاني 
خطاب به طرفداران غرب در كش��ور گفت: ذهنيتي در 
برخي وجود دارد كه تا كاري را مي خواهيم با شرق شروع 
كنيم، مي گويند »آقا چرا با ش��رق؟ چرا با فالن كشور؟ 
چرا با غرب نبس��تي؟ ، قرارداد هم كه مي بندي همين 
فضا درست مي شود! ش��ما اآلن با غرب قرارداد ببندي 
هيچ كس حرفي نمي زند!« ذهنيتي در بخشي از مردم ما 
وجود دارد كه كيفيت جنس شرقي به اندازه جنس غربي 
نيست. وي گفت: »شما قرارداد صدساله با اروپا ببنديد، 
اگر كسي حرف زد اما اگر قرارداد ۲۵ساله با يك كشور 
شرقي بخواهيم ببنديم شروع مي كنند به طرح مسائل 
مختلف كه "اين قرارداد چيست؟ «. به نظر مي  رسد اشاره 
روحاني به سند همكاري هاي ۲۵ساله با چين است كه 

عمده انتقادات به اين موضوع نيز در داخل از سوي جريان 
موافق دولت )اصالح طلبان( صورت گرفت.

   قرار بود ميليون ها  نفر در اس�فند  واكسينه 
شوند

روحاني در بخش ديگري از س��خنراني اش به موضوع 
تهيه واكسن از كش��ورهاي خارجي اشاره كرد و گفت : 
در قسط اول مي خواس��تيم ۵۳ ميليون دالر پرداخت 
كني��م كه ب��ا تحريم مواجه ش��ديم و حاال ك��ه پول را 
پرداخت كرديم، كواكس تبديل به قاضي عادل ش��د و 
نوبت ما را عق��ب انداخت. برنامه ريزي هاي خوبي براي 
واكسيناسيون انجام شده و تا اآلن تقريبًا كادر درماني 
را پوشش داده است و سراغ افراد مسن و داراي بيماري 
زمينه اي مي رويم كه آنها هم حدود ۷ ميليون نفر هستند 
و بعد از اين نيز، امنيت روحي و رواني ويژه اي در كشور 

ايجاد مي شود. سند ملي واكسيناسيون تهيه شده است 
و طبق آن پيش مي رويم و شرايط ما در ارديبهشت ماه 
بهتر خواهد بود و واكس��ن بيشتري وارد كشور خواهد 
شد.برجام پالس نمي خواهيم روحاني در بخش ديگري 
از سخنانش به مذاكرات وين اشاره كرد و خطاب به امريكا 
و طرف هاي برجامي گفت: در مذاكرات احياي برجام ما 
عين اجراي برجام را مي خواهيم نه يك كلمه كمتر و نه 
يك كلمه بيشتر و برجام پالس نمي خواهيم، امروز همه 
مي دانند كه تنها راه حل اين معضل، اجراي كامل توافق 
هسته اي برجام اس��ت.او گفت: در يك قدم هايي اينها 
)وين( را جدي ديديم و در قدم هايي دوپهلو حرف زدند. 
گام هايي كه تا امروز برداشتيم، گام هاي صحيح، درست 
و در چارچوب سياست هايي بوده است كه مقام معظم 
رهبري مشخص كرده است، اين كار كاماًل درست انجام 

گرفته است و ما درست پيش مي رويم.

     سخنان انتخاباتي در جلسه دولت
رييس جمهور در سخنراني خود به موضوع انتخابات 
نيز اش��اره كرد و در سخناني كه مي توان از آن تعبير 
تبليغات انتخاباتي كرد گفت: اگر كس��ي مي خواهد 
در انتخابات شركت كند و مي خواهد سنگ بيندازد 
و مان��ع رفع تحريم ش��ود بداند كه م��ردم به او رأي 

نخواهند داد.

     تزريق واكسن رايگان به همه مردم
رييس جمهور همچنين از واكسينه كردن همه مردم 
به صورت رايگان خبر داد و گفت : واكسيناسيون بايد 
طبق طرح س��ند ملي و به صورت رايگان انجام شود. 
با متخلفان استفاده از واكسن كرونا به شدت برخورد 
مي كنيم و پرونده آنها تشكيل و به قوه قضاييه ارسال 

مي شود.

۱۷۸ميليون دالر براي واكسن كرونا
ريي��س كل بانك مركزي درب��اره آخرين اقدامات 
بانك مركزي براي تامين ارز خريد واكس��ن گفت: 
ب��ر مبناي ق��رارداد كوواك��س، ۱۷۸ ميليون دالر 
براي۱6.۸ ميليون دوز واكس��ن تخصيص و قسط 
اول آن نيز پرداخت و واردات آن آغاز ش��ده است. 
بانك مركزي حداقل ۱۰۰ميليون دالر ديگر با نرخ 
ارز ترجيحي ب��راي اين منظور تخصي��ص داد تا با 
اعالم وزارت بهداشت پرداخت كند، اين روند تأمين 
ارز بر مبناي درخواس��ت ها تداوم خواهد داش��ت.

همچنين رييس جمه��ور گفت: بانك مركزي براي 
وارد كردن واكسن كرونا عالوه بر مبالغي كه تاكنون 
تخصيص يافته، مبلغ يكصد ميليون دالر ارز با نرخ 
۴۲۰۰ توماني در نظر گرفته اس��ت حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حس��ن روحاني روز چهارشنبه 
در جلس��ه هيات دولت، با بيان اينكه در مذاكرات 
احياي برجام ما عين اجراي برجام را مي خواهيم نه 
يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر و برجام پالس 
نمي خواهيم، گفت: امروز هم��ه مي دانند كه تنها 
راه حل اين معضل، اجراي كامل توافق هس��ته اي 
برجام است.وي تاكيد كرد: اين كار سه مرحله دارد، 
مرحله اول رفع كامل تحريم ها اس��ت كه بر عهده 
امريكا اس��ت كه اين تحريم ها را وضع كرده و البته 
ديگران نيز بايد كمك كنند و هرگونه تحريمي كه 
به بهانه هاي مختلف و با برچسب هاي جديد اعمال 
ش��ده بايد لغو ش��ود.روحاني تصريح كرد: گام دوم 
راستي آزمايي اس��ت كه بعد از لغو تحريم ها انجام 
خواهد ش��د و گام س��وم هم بازگش��ت به تعهدات 
برمبناي توافق برجام است كه ما انجام خواهيم داد.

روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
شرايط بيماري كرونا در كش��ور و با تاكيد بر اينكه 
س��المت مردم از اهميت بااليي برخوردار اس��ت، 
افزود: از امروز بايد جهان پ��س از كرونا را ببينيم و 
خود را براي آن شرايط آماده و تقويت كنيم. كرونا 
باعث شد تصور بشر مبني بر اينكه با پيشرفت هاي 
علم پزشكي دوران بيماري هاي عفوني و مسري به 
س��ر آمده باطل ش��ود و براي دوران پسا كرونا بايد 
اين نگاه اصالح ش��ود.رييس جمهور اظهار داشت: 
اگر لطف و هداي��ت خدا نب��ود و در دولت يازدهم 
طرح تحول س��المت اجرا نمي ش��د، امروز مقابله 
با ش��يوع كرونا بسيار سخت تر و ش��ايد غيرممكن 
بود. يكي از مهم ترين موضوعاتي كه بايد در دوران 
پس��اكرونا مدنظر ما باش��د موضوع سالمت و لزوم 
ارتقاي زيرساخت هايآن است.روحاني ادامه داد: از 
سوي ديگر كرونا اهميت گسترش فضاي مجازي و 
الكترونيك و ديجيتالي شدن زندگي مردم را بيشتر 
عيان كرد. تا چند سال قبل وقتي صحبت از فضاي 
مجازي مي شد مسائل فرهنگي، اجتماعي يا سياسي 
در آن مطرح مي ش��د، اما ام��روز اقتصاد، آموزش و 
بخش قابل توجهي از معيشت مردم نيز به اين فضا 
منتقل شده و وابس��تگي عميقي به فضاي مجازي 
پيدا كرده است.رييس جمهور خودكفايي در توليد 
مواد غذايي ضروري را نيز از ديگر الزاماتي برشمرد 
كه بايد در دوران پس��اكرونا مورد توجه جدي قرار 
گي��رد و تصريح كرد: در دولت تدبي��ر و اميد توليد 
محصوالت كشاورزي بيش از ۳۰ ميليون تن افزايش 
داشته كه رقم قابل توجهي است. همچنين ديروز 

در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تصويب 
كرديم كه عالوه ب��ر افزايش قيمت خريد تضميني 
گندم، جايزه اي نيز براي تحويل س��ريع تر گندم از 
سوي كشاورزان به دولت تعيين شود.روحاني با بيان 
اينكه در جلسه ديروز س��تاد هماهنگي اقتصادي 
همچنين موضوع واكسيناس��يون مورد بحث قرار 
گرفت، خاطرنشان كرد: الزم است محدوديت هايي 
كه تحريم هاي امريكا در مس��ير خريد واكس��ن از 
خارج ب��راي ما ايجاد به خوبي براي مردم تش��ريح 
شود تا عمق جنايات آنها روشن شود. موضوع اجراي 
فاز سوم آزمايش واكس��ن هاي در حال ساخت در 
كش��ورمان نيز مثل بعضي كشورهاي ديگر مطرح 
شد كه مورد موافقت ستاد ملي مقابله با كرونا قرار 
نگرفت.رييس جمهور با بي��ان اينكه بانك مركزي 
ب��راي وارد كردن واكس��ن كرونا ع��الوه بر مبالغي 
كه تاكن��ون تخصيصيافته، مبلغ يكص��د ميليون 
دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني در نظر گرفته اس��ت، 
افزود: بخش خصوصي با هماهنگي وزارت بهداشت 
مي توان��د اقدام ب��ه واردات واكس��ن كروناي مورد 
تاييد اين وزارتخانه كن��د.وي در ادامه تاكيد كرد: 
اگر كس��ي برخالف برنامه ريزي انجام شده و سند 
ملي مصوب واكسيناس��يون عمل كند، بايد به اشد 

وجه مجازات شود.
 

    همتي: ۱۷۸ ميليون دالر براي خريد
۱۶.۸ ميليون دوز واكس�ن كرونا اختصاص 

يافت
ريي��س كل بانك مركزي درب��اره آخرين اقدامات 

بانك مرك��زي ب��راي تامي��ن ارز خريد واكس��ن 
گفت: ب��ر مبناي قرارداد كوواك��س، ۱۷۸ ميليون 
دالر ب��راي۱6.۸ ميلي��ون دوز واكس��ن تخصيص 
 و قس��ط اول آن ني��ز پرداخ��ت و واردات آن آغاز 

شده است. 
ضرورت تامين واكسن كرونا و انجام واكسيناسيون 
عليه وي��روس كرونا بايد مهم ترين دغدغه كش��ور 
باشد.وي افزود: بانك مركزي از همان ابتدا با وجود 
همه محدوديت ه��اي نقل و انتقال مالي ناش��ي از 
تحري��م، همه تالش خود را ب��راي تأمين فوري ارز 
موردنياز واردات واكس��ن بر اساس سفارش وزارت 

بهداشت و درمان به عمل آورده است. 
رييس كل بانك مركزي خاطرنش��ان كرد: هرگونه 
درخواست و اعالم وزارت بهداشت جهت پرداخت 
ارز بابت واردات واكس��ن تأمين مي ش��ود، تاكنون 
نيز بر اس��اس ميزان تقاضا و درخواست براي خريد 
واكسن از كشورهاي روسيه و چين، ارز الزم تأمين 
و واردات انجام ش��ده است.وي با بيان اينكه اكنون 
نيز تخصيص ارز براي واردات با ارز نيمايي، براساس 
دس��تور رييس جمهوري در اولويت تأمين اس��ت، 
افزود: بنگاه هاي بزرگ توانمند مي توانند در انجام 
مسووليت هايي اجتماعي خود با هماهنگي وزارت 

بهداشت نقش آفريني كنند.
همتي اظهار داشت: امروز نيز بانك مركزي حداقل 
۱۰۰ميلي��ون دالر ديگر با ن��رخ ارز ترجيحي براي 
اين منظور تخصيص داد تا با اعالم وزارت بهداشت 
پرداخ��ت كند، اي��ن روند تأمي��ن ارز ب��ر مبناي 

درخواست ها تداوم خواهد داشت.



گروه بانك و بيمه |
 روز چهارشنبه 1 ارديبهش��ت 1400 به دنبال كاهش 
تعطيلي هاي بازار و افزايش مراجعات مردم به بازار، قيمت 
دالر و سكه و طال افزايش يافت و در بازار آزاد، قيمت دالر 
24 هزار و 250 تومان، قيمت يورو 29 هزار و 100 تومان 
و درهم امارات 6 هزار و 670 تومان اعالم شده است.اونس 
جهاني طال نيز به 1783 دالر افزايش يافت و عامل رشد 
قيمت طال بوده است.  برخي فعاالن بازار ارز نيز مي گويند 
كه نقطه نظرات دو طرف مذاكره مبني بر لغو تمام تحريم ها 
يا بخشي از تحريم ها، نقطه نظرات متفاوت فعاالن سياسي 
ورسانه ها در داخل كشور، همگي بر اين موضوع اثر گذار 
بوده است. طبق اعالم ناظران سياسي و رسانه ها، دو طرف 
در مورد پيش نويس توافق هايي كسب كرده اند و هفته 
آينده قرار است كه در مورد پيش نويس توافق اقداماتي 
انجام دهند، براين اس��اس به نظر مي رسد كه هنوز زود 
است كه در مورد ميزان لغو تحريم ها برآورد دقيقي ارايه 
شود. برخي ناظران سياسي در كشورهاي مختلف گفته اند 
كه بازگش��ت بايدن و امريكا به برجام قطعي است اما در 
مورد نحوه بازگشت و لغو تحريم ها، هنوز مشخص نيست 

كه چه مسيري طي خواهد شد. 
براين اس��اس تا نقطه اي كه بازار ارز روند نزولي به خود 
بگيرد هنوز چند هفت��ه اي فاصله وجود دارد و پس از آن 
بايد ديد كه تحريم ها چگونه كاهش خواهد يافت و تا چه 
حد بر نرخ ها اثرگذار است.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
چهارشنبه، اول ارديبهش��ت ماه با 74 تومان كاهش در 
مقايسه با روز كاري گذشته به رقم 23 هزار و 369 تومان 
رسيد.قيمت فروش يورو با كاهش 58 توماني نسبت به 
قيمت  پاياني روز گذشته 27 هزار و 993 تومان شد. قيمت 
خريد هر دالر 22 هزار و 907 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز27 هزار و 438 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي23 هزار و 159 تومان و نرخ فروش 
آن 23 هزار و 390 تومان اعالم شد. همچنين نرخ يورو 
در اين بازار 27 هزار و 797 تومان و نرخ فروش آن نيز28 

هزار و 74 تومان اعالم شد.
براس��اس اين گزارش، در سامانه س��نا در روز معامالتي 
گذشته )سه شنبه( هر يورو به قيمت27 هزار و 878 تومان 
و هر دالر 23 هزار و 299 تومان به فروش رسيد.همچنين 
روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت28 
هزار و 79 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت23 هزار و 

228 تومان معامله شد.
با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري 
به موفقيت مذاكره هاي وين، آزادسازي پول هاي بلوكه 
شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار 
ارز، قيم��ت ان��واع ارز در هفته هاي اخير روند كاهش��ي 

داشته است.

    نرخ سكه به ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد
روند نزولي قيمت ها در بازار سكه و طال در روزهاي اخير، 
تشديد شده است كه البته اين روند نزولي دچار وقفه شده 
و قيمت ها اندكي باال رفت.به نظر مي رس��د كه به دليل 
تحوالت سياست خارجي و چشم انداز كاهشي نرخ دالر، 
قيمت ها در بازار س��كه و طال تمايل به افت بيشتر دارد 
به طوري كه فعاالن اين بازار انتظار كاهش بيشتر قيمت ها 
را دارند. هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار تهران چهارشنبه، اول ارديبهشت با 140 هزار تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته به 10 ميليون و 200 
هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز10 
ميليون و 100 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي5 ميليون و 900 هزار تومان، ربع س��كه سه 
ميليون و 800 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 2 ميليون 
و 100 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 

نيز نرخ هر گرم طالي18 عيار به يك ميليون و 18 هزار 
تومان رسيد.هر مثقال طال نيز به قيمت چهار ميليون و 
410 هزار تومان معامله شد. اونس جهاني طال نيزيك هزار 
و 779 دالر و 42 سنت فروخته شد.كاهش قيمت دالر به 
عنوان مهم ترين عامل افت قيمت سكه و طال در روزهاي 
اخير ب��ه ش��مار مي رود.هم اكنون در ب��ازار آزاد قيمت 
طالي18عيار هرگرم يك ميليون و 17 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد10ميليون و 180 هزار 
تومان و قيمت دالر 24 هزار و 250 تومان است. گفتني 
اس��ت، به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در 
تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل 
اعالم شده است؛ قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز با 
استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر 
است. نوس��ان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در 
تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز 
وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چش��مگيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در 
كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. نائب رييس 
اتحاديه طالو جواهر گفت: با افزايش نرخ ارز و هر انس طال 
در بازارهاي بين المللي قيمت سكه و طال نيز در بازارهاي 
داخلي افزايش يافت. محمد كشتي آراي با بيان اينكه در 
چند روز اخير قيمت انس جهاني طال با نوسانات افزايشي 
مواجه است افزود: و در اين ساعت هر انس جهاني طال با 
قيمت1788 دالر عرضه شده است. وي با اشاره به اينكه 
با افزايش نرخ ارز و هر انس طالي جهاني قيمت س��كه 
كه به كانال 9 ميليون تومان وارد شده بود به بيش از 10 
ميليون تومان افزايش داشته است گفت: هم اكنون هر 
قطعه س��كه طرح جديد10 ميليون و 260 هزار تومان، 
سكه طرح قديم10 ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه 
5 ميليون و 900 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 750 
هزار تومان و سكه هاي گرمي دو ميليون و 100 هزار تومان 
به فروش مي رسد.هر گرم طالي18 عياريك ميليون و 20 
هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون و 420 هزار تومان 

فروخته مي شود.

    نگراني دالالن بازار ارز از ريزش قيمت ها
قيمت ها در بازار ارز با افزايش احتمال موفقيت مذاكرات 
وين، روندي كاهشي يافته است، بر اين اساس، ترديد و 
سردرگمي در ميان دالالن بازار ارز مشاهده مي شود كه 

نشان دهنده انتظار براي كاهش بيشتر قيمت ها در آينده 
نزديك اس��ت، حتي برخي از دالر زير20 هزار تومان در 

روزهاي آينده سخن مي گويند.
با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري 
به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
ايران در ساير كش��ورها و كاهش سفته بازي در بازار ارز، 
قيمت انواع ارز در روزهاي اخير روند كاهشي داشته است. 
رصد بازار غير رسمي ارز در خيابان فردوسي تهران نشان 
مي دهد كه دوباره فضاي ترديد در اين بازار حاكم شده و 
دالالن اين بازار انتظار كاهش قيمت ها را دارند. با وجود 
اينكه هنوز صف هاي فروش در اين بازار شكل نگرفته، اما 
دالالن تالش مي كنند كه خريدهاي خود را در قيمتهاي 
پايين انجام دهند تا در صورت ريزش قيمت ها، متضرر 
نشوند. اگرچه در ابتداي ش��روع به كار دولت جو بايدن، 
چشم انداز روشني از آينده مذاكرات و احياي برجام وجود 
نداشت و به همين خاطر فعاالن بازار ارز چندان به كاهش 
قيمت ها در آينده نزديك خوشبين نبودند، اما در روزهاي 

اخير شرايط حاكم بر بازار به كلي متفاوت است.
به نظر مي رسد با شروع روند كاهشي قيمت ارز و به ويژه 
دالر، چشم انداز روش��ني از تداوم اين روند در بازار ارز به 
وجود آمده اس��ت. جو حاكم بر بازار بيانگر اين است كه 
فعاالن و به ويژه دالالن ارز درباره كاهش بيشتر قيمت در 
روزهاي آتي اطمينان دارند.  اين روزها خيابان فردوسي 
كه به عنوان بازار غيررسمي ارز به شمار مي رود، از شلوغي 
و ازدحام هميشگي برخوردار نبود. هرچند از گوشه و كنار 
ميدان و پياده روهاي خيابان فردوسي صداي »دالر، دالر، 
يورو، خريد، فروش« به گوش مي رس��يد اما به دليل جو 
كاهشي حاكم بر بازار تعداد دالالن و معامله گران كمتر 
از گذشته و معامالت هم در مقياس زياد انجام نمي شد. 
خريده��ا كمتر انج��ام و اگر هم متقاضي پيدا مي ش��د 
پايين ترين قيمت را پيش��نهاد مي دادند و همان قيمت 

را هم در مراجعات بعدي فروشنده، پايين تر مي آوردند.
روز سه ش��نبه نيز فضاي ترديد در بازار ارز حكم فرما بود 
به طوري كه دالالن حدود ساعت يازده و نيم قبل از ظهر، 
قيمت خريد را 23 هزار و 500 تا 23 هزار و 550 و قيمت 
فروش را 23 هزار و 750 مي گفتند اما بعد از ساعت 12 

ظهر دالر را بيش از 23 هزار و 300 خريدار نبودند.

    ترديد در خريد، تعجيل در فروش
آنچه كه در بازار جلب توجه مي كرد، غلبه نوعي تعجيل 
معامالتي بر بازار در عين ش��ك و ترديد در خريد بود. از 
آنجايي كه دالالن و معامله گران تقريباً از كاهش قيمت ها 
اطمينان داشتند در خريد ارز دچار نوعي ترديد و دودلي 
بودند. با اين حال اگر هم پيشنهاد خريد مي دادند اصرار 
زيادي داش��تند تا به س��رعت دالر و يورو را خريداري و 

با همان سرعت به فروش برس��انند. اين تعجيل از آنجا 
ناشي مي شود كه كاهش قيمت به صورت لحظه اي اتفاق 
مي افتد. حتي تابلوهاي ديجيتال صرافي ها نيز اين روند 

كاهشي را به نمايش مي گذاشتند.
براي مث��ال در ضلع جنوب��ي ميدان فردوس��ي يكي از 
صرافي ها در ساعت 11 و 30 دقيقه قيمت خريد و فروش 
دالر را بر روي تابلوي خود به ترتيب23 هزار و 50 تومان 
و 23 هزار و 650 تومان اعالم كرده بود، اما همين صّرافي 
حدود يك ساعت بعد قيمت ها را به ترتيب به 22 هزار و 

950 و 23 هزار و 550 تومان كاهش داد.

    چشم انداز دالر كمتر از ۲۰ هزار تومان
يكي از دالالن بازار ارز كه خود را معلم بازنشسته و با نام 
»ولدخاني« معرفي كرد درباره جو كاهش��ي و ريزش��ي 
قيمت دالر به ايرنا گفت: بدون شك توافق برجام صورت 
مي گيرد، اما تاثي��ر آن بر بازار ارز بر اس��اس نوع توافق، 
متف��اوت خواهد بود. اگر توافق جامع��ي صورت گيرد و 
تحريم ها به صورت معناداري برداشته شود ريزش قيمت 
دالر به زير20 هزار تومان بس��يار محتمل است. اما اگر 
توافق وين به صورت نيم بند باشد دالر تا محدوده 20 هزار 

تومان كاهش پيدا مي كند.
يكي ديگر از جوانان فعال در بازار دالر در فردوسي گفت: 
»اگر مخالفان داخلي و خارجي برجام بازي در نياورند و 
توافقي صورت بگي��رد و روابط منطقه اي نيز بهبود پيدا 
كند، دالر بدون شك تا 20 هزار تومان نيز كاهش خواهد 
يافت اما به نظرم فع��اًل روي اين قيمت باقي مي ماند. اما 
بعد از انتخابات، ما دالر 15 هزار و 14 هزار توماني را هم 

خواهيم ديد.

    تردي�دي در تداوم روند كاهش�ي قيمت 
دالر وجود ندارد

رصد بازار ارز نش��ان مي داد كه اكثر دالالن بازار آزاد ارز 
ترديدي در م��ورد كاهش قيمت ندارن��د. هيچ كس از 
افزايش حرف نمي زد و اگر قيمتي به فروشنده مي دادند 
چند لحظه بعد همان قيمت را پايين تر اعالم مي كردند. 
در گوش��ه اي از پياده رو دو جوان حدود 35 ساله، هردو 

خريدار دالر بودند.
يك جوان 30 ساله فعال بازار ارز به ايرنا گفت: »االن همه 
انتظار قيمت ها را دارند، ما خودمان از خريد دالر، نگرانيم، 
زيرا اگر ما دالر خريداري كنيم نمي دانيم كه مي توانيم آن 
را چند ساعت بعد به همان قيمت بفروشيم يا نه.«  با تاثير 
كاهش سود خزانه داري امريكا بر تقاضاي طال، قيمت طال 
افزايش يافت.قيمت طال در آسيا افزايش يافت، در حالي 
كه سود كمتر خزانه داري امريكا موجب افزايش تقاضا 
براي اين فلز گرانبها مي شود. معامالت آتي طال با 0.22 
درصد افزايش به 1782.40 دالر رسيد. دالر كه معكوس 
با طال حركت مي كند، به پايين ترين سطح نزديك به هفت 
هفته سقوط كرد، در حالي كه سود خزانه داري امريكا به 
زير1.6 درصد رسيد. به گفته يك تحليل گر ارشد بازار، به 
شرطي كه سودهاي10 ساله اياالت متحده كمتر بماند، 
به نظر مي رسد طال يك روند صعودي را در 100 روز آينده 
با قيمت ميانگين1802 دالر در هر اونس داش��ته باشد. 
س��رمايه گذاران منتظر تصميم هاي سياسي بانك هاي 
مركزي در سطح جهان شامل بانك مركزي اروپا در روز 
پنج شنبه و بانك فدرال رزرو اياالت متحده در هفته بعد، 
هستند. يك مدير ارشد گفت: سرمايه گذاران انتظار دارند 
كه بانك فدرال و ساير بانك هاي مركزي به دليل افزايش 
روزافزون موارد ابت��الي COVID-19ناپايدار بمانند. 
طبق داده هاي دانشگاه جان هاپكينز، تعداد موارد ابتالي 
COVID-19تا 21 آوريل در س��طح جهاني از 142.5 

ميليون نفر عبور كرده است.
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شيوه نامه صدور كارت برداشت 
ريالي اشخاص حقوقي ابالغ شد

شيوه نامه صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي 
با توجه به نياز برخي اش��خاص حقوق��ي براي اتصال 
كارت بانكي به حساب هاي خود و استفاده از ابزارهاي 
كارتي براي پرداخت هزينه هاي روزمره تصويب و ابالغ 
شد. پيرو درخواس��ت تعدادي از بانك ها و موسسات 
اعتباري و با توجه به نياز برخي اشخاص حقوقي مبني 
بر اتصال كارت بانكي به حساب هاي خود و استفاده از 
ابزارهاي كارتي براي پرداخت هزينه هاي روزمره و نظر 
به اينكه كارت  بانكي در زمره ابزار پرداخت  ُخرد و صرفًا 
براي استفاده يك شخص حقيقي محسوب مي شود، 
بررس��ي هاي همه جانبه اي با همفك��ري بخش هاي 
تخصصي داخلي اين بانك و شبكه بانكي كشور صورت 
پذيرفته و در جلسه ش��ماره 188 مورخ 1399.12.9 
كميس��يون محترم پولي و بانكي، شيوه نامه »صدور 
كارت برداشت ريالي اش��خاص حقوقي« مشتمل بر 
13 ماده و 13 تبصره تصويب شد. بانك ها و موسسات 
اعتباري در ارايه اين محصول الزامي ندارند و مشروط به 
رعايت كامل اين شيوه نامه و رعايت ريسك هاي مترتبه، 
مختار به اجابت درخواست هاي واصله خواهند بود و 
درصورت پذيرش ارايه اين محصول، موظفند متقاضيان 
صدور كارت برداشت ريالي را از مفاد اين شيوه نامه كه 
مرتبط با ايشان مي باشد، آگاه و تعهدات مربوطه را اخذ 
كنند. برخي مواد مهم اين شيوه نامه به شرح زير است: 
   »موسس��ه  اعتباري« مكلف است بنا به درخواست 
»امضادار مجاز«، هنگام صدور »كارت برداشت ريالي« 
اساسنامه »مشتري« و آخرين آگهي تغييرات مندرج 
در روزنامه رسمي را به منظور شناسايي »امضادار مجاز« 
بررسي كند و صدور »كارت برداشت ريالي« صرفا براي 
»امضادار مجاز« امكان پذير بوده و الزم اس��ت س��اير 
امضاداران وكالتنامه رسمي مربوطه مبني بر »صدور 
كارت برداشت ريالي براي امضادار مجاز و حق برداشت 

به تنهايي« را به »موسسه  اعتباري« ارايه دهند.
   آث��ار حقوق��ي مرب��وط به برداش��ت از »حس��اب 
ريالي«»مشتري«، توس��ط »امضادار مجاز« )دارنده 
كارت(، بدون نظرداشت ش��رايط برداشت از حساب 
مزبور، از قبيل چند امضايي، ممهور به مهر ش��ركت و 

ساير شرايط برداشت به عهده »مشتري« خواهد بود.
   به ازاي هر حس��اب صرفا امكان صدور يك »كارت  

برداشت ريالي« ميسر  است.
   تمام تراكنش هاي مج��از كارتي اعم از درون بانكي 
و بين بانكي، در كليه ابزارهاي پذيرش با رعايت كامل 
دس��تورالعمل هاي صادره مربوطه، براي كارت هاي 
موضوع اين ش��يوه نامه مجاز خواهد بود. كد محصول 
ش��ماره 88 در گروه محصوالت Debit براي »كارت 
برداشت ريالي« اشخاص حقوقي تخصيص يافته است. 
»موسس��ه اعتباري« مي تواند در صورت درخواست 
»مشتري«، براي كارت صادره، به تفكيك و در چارچوب 
ضوابط س��قف ها و اس��تانداردهاي اعالم��ي »بانك 
مركزي«، نسبت به تعيين سقف مبلغي، تعدادي و نوع 
تراكنش هاي مجاز، همچنين درگاه هاي قابل استفاده 

و در صورت امكان پذيرندگان فروشگاهي، اقدام كند.
   كارمزد ص��دور »كارت برداش��ت ريالي« براي 
»مش��تري«، حداكثر دو برابر كارمزد صدور كارت 
مغناطيسي يا هوشمند است و به عهده »مشتري« 

خواهد بود.

روسيه دومين 
توليدكننده نفت جهان شد

تحقيق��ات جديد موسس��ه JOBI نش��ان مي دهد در 
ماه فوريه روس��يه با توليد روزانه 9.398 ميليون بشكه 
دومين توليدكننده بزرگ نفت در جهان بوده است. اين 
تحقيقات همچنين نشان مي دهد كه امريكا بزرگ ترين 
توليدكننده نفت در جهان بوده و عربس��تان هم در اين 
مدت در جايگاه سوم قرار داشته است. موسسه جودي 
مي گويد: ماه فوريه دهمين م��اه پياپي بود كه روس ها 
عنوان دومين توليد كننده نفت جهان را تصاحب كردند و 
فقط در ماه آوريل سال 2020 بود كه روسيه جايگاه سوم 
را داشت. پيش از آن هم بيش از يك سال روسيه دومين 
توليدكننده نفت جهان بود. موسس��ه JOBI مي گويد 
كه توليد نفت روس��يه در ماه فوريه نسبت به ژانويه 0.7 
درصد كاهش يافته و اين درحالي اس��ت كه توليد نفت 
امريكا در همين بازه زمان��ي 6.5 درصد پايين آمده و به 
10.364 ميليون بش��كه در روز رسيده است. در همين 
مدت عربستان هم توليد نفت خود را 10.5 درصد پايين 
آورده و به 8.14 ميليون بشكه در روز رسانده است. اين 
آمارها همچنين نشان مي دهد كه روسيه در ماه فوريه 
روزانه 3.7 ميليون بشكه نفت صادر كرده كه نسبت به ماه 
دسامبر سال 2020 حدود 500 هزار بشكه در روز كمتر 
بوده است. ميزان پااليش نفت در روسيه هم 5.3 درصد 
در ماه فوريه نسبت به ماه قبل از آن رشد كرده و به 5.77 

ميليون بشكه در روز رسيده است.

پايبندي ۱۱۳ درصدي اوپك 
پالس به توافق كاهش توليد نفت

دو منبع سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
و متحدان��ش )ائت��الف اوپ��ك پالس( روز سه ش��نبه 
)31فروردين  ماه( اعالم كردند كه پايبندي كشورهاي 
عضو اين ائتالف به توافق كاهش توليد نفت در ماه مارس 
نسبت به ماه فوريه تغييري نكرده است. بنا به گفته اين 
منابع، مقدار پايبندي كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك به 
توافق كاهش توليد در ماه مارس 113درصد بوده است. 
يكي از اين منابع گفت: پايبندي اعضاي اوپك به توافق 
كاهش توليد اوپك پالس در اين ماه به 124درصد رسيد، 
اين در حالي است كه پايبندي كشورهاي غيراوپك تنها 

93درصد بود.

اثر پول داغ بر نوسانات بازار 
پول داغ به وضعيتي گفته مي شود كه افراد انتظار افزايش 
قيمت ها و تورم را براي آينده دارند، بنابراين س��رمايه 
خود در بخش هاي غيرتوليدي براي كوتاه مدت خرج 
مي كنند.پول داغ چيس��ت؟ پول داغ به مبالغي گفته 
مي ش��ود كه صاحبش از نگهداري نقدي آن ترس دارد 
و ترجي��ح مي دهد با خريد دارايي هاي كه س��ودآوري 
كوتاه مدتي دارد، امكان ارتقا اقتص��ادي خود را فراهم 
آورد.در واقع وقتي كش��وري دچار تورم باش��د، قاعدتا 
ارزش پول ملي آن در حال كم شدن خواهد بود، بنابراين 
مردم تمايلي به نگه داشتن پول يا نقدينگي ندارند، زيرا 
چنانچه آن را نزد خود حفظ كنند با همان مبلغ توانايي 
تهيه كاال و خدمات چند روز گذشته را نخواهند داشت، 
بنابراين در اين ميان بازارهايي مانند طال، ارز و س��هام 
بيشترين جذب كننده سرمايه هاي اين گروه به حساب 
مي آيند.حبيب زاده بوكاني، عضو كميسيون اقتصادي 
در اين رابطه به خبرنگار ايِبنا گفت: »پول داغ به وجود 
نوس��انات در بازار و عدم اطمينان ب��ه آينده آن جهت 
سرمايه گذاري بس��تگي دارد. روشن است وقتي بازار با 
تنش همراه باشد، سرمايه گذار پول خود را در محلي وارد 
مي كند كه دردسرساز نباشد، در اين ميان مسكن، ارز 
خارجي و طال اطمينان بخش تر است.« البته در صنعت 
بانكداري نيز در بسياري از مواقع بانك ها با ارايه نرخ هاي 
باالي سپرده يا گواهي س��پرده در پي جذب اين وجوه 
بر مي آيند و مبالغ باالي اين وجوه س��رگردان و مقدار 
جذابيت بازارهاي موازي اغلب باعث تغيير نرخ هاي بانكي 
مي شود، اما همانطور كه در باال هم مورد اشاره قرار گرفت، 
در زمان هايي كه اقتصاد با تورم هاي بااليي روبرو باشد يا 
فعاالن اقتصادي انتظار ت��ورم را براي آينده پيش بيني 
كنند، عالوه بر اينكه افراد تمايل كمتري به سپرده گذاري 
در بانك خواهند داشت، سعي مي كنند در اولين فرصت 
پول نقد خود را به دارايي هايي كه اشاره شد، تبديل كنند 
تا ارزش آنها با تورم متناس��ب شود.ايرج نديمي؛ عضو 
سابق كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
اين خصوص در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا ضمن اشاره 
به اينكه موضوع نظامات حاكم بر توزيع مناسبات پولي و 
بانكي كشور همواره با چند رويكرد است، گفت: »پروژه 
محوري يكي از همين موارد است، پولشويي مورد ديگري 
به حساب مي آيد كه بخش عمده اي از آن متاسفانه از راه 
قاچاق صورت گرفته و كمترين عددش بيست و چند 
ميليارد دالر تعريف ش��ده، بخش ديگر هم در رابطه با 
ماليات گريزي است، از اين جهت براي تعريف عناوين 
پولي و بانكي بايد به سرچشمه هاي آن عنايت شود، در 
خصوص پول داغ هم شرايط به همين شكل است.«الزم 
به ذكر است كه تمام داليل پول داغ به تورم برنمي گردد، 
ركود اقتصادي نيز مي تواند در اين امر موثر واقع ش��ود. 
در حقيقت زماني كه س��ود بعضي بازارها رو به كاهش 
بگذارد و برخي ديگ��ر از بازارها كه عمدتا غير توليدي 
هم محسوب مي ش��وند از رونق بااليي برخوردار باشند 
و سود خوبي در كوتاه مدت به سرمايه گذاران پرداخت 
كنند، به طور طبيعي اين پول ها را به سمت خود جذب 
مي كند. عالوه بر اين مساله بايد رشد نقدينگي و تاثير 
آن در اين خصوص را نيز مورد اشاره قرار داد. اين موضوع 
خود به تنهايي به دو مورد باال هم دامن مي زند و بر آنها 
تاثيرگذار است. به عبارت ديگر نقدينگي حجم پول نقد 
در خارج از سيستم بانكي است كه قابليت تورم زايي دارد 
بدين معني كه چنانچه حجم پول نقد باال باشد قدرت 
خريد هم رشد مي كند و باعث گران شدن كاال يا خدمات، 
بيشتر از ارزش موجود شان مي شود. حجم نقدينگي در 
يك اقتصاد بايد متناسب با ميزان توليد كاال و خدمات 
در نظر گرفته شود، در غير اين صورت بدون ترديد سبب 

تورم با ركود خواهد شد. 

سركوب نرخ ارز، يارانه
به توليد كشورهاي خارجي

يك كارشناس اقتصادي معتقد است اگر سركوب نرخ 
ارز طي س��ال هاي92 تا 96 رخ نمي داد، جهش بعدي 
نرخ ارز در س��ال هاي اخير را نداش��تيم. عباس آرگون 
كارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايِبنا پيرامون رويه 
تعيين نرخ ارز از طريق سازوكار بازار گفت: كامال موافق 
هس��تم كه بايستي نرخ ارز بر اس��اس مكانيسم بازار و 
عرضه و تقاضا تعيين ش��ود و هرگونه سركوب نرخ ارز 
مسلما باعث خروج سرمايه از كشور مي شود كه اين روند 
باعث كاهش رونق صادرات و عاملي براي توجيه بيشتر 
واردات به كشور مي شود. به عبارت ديگر؛ يارانه اي براي 
توليدكننده خارجي خواهد بود. وي افزود: نرخ ارز يكي 
از مهم ترين و موثرترين متغيرهاي اقتصادي اس��ت و 
بيانگر شرايط اقتصادي كشور و يك عاملي براي مقايسه 
بين اقتصاد ملي و اقتصاد دنيا اس��ت. همچنين تاثير 
مهم ديگري هم بر متغيرهاي اقتصادي همچون تورم، 
اشتغال، صادرات و واردات دارد. به گفته آرگون؛ در واقع 
يكي از مسائل مهمي كه دولت با آن مواجه است، كنترل 
نرخ ارز و ايجاديك فضاي مناسب اقتصادي است، براي 
اينكه توليد داخل��ي را بتوانيم حفظ كنيم و از افزايش 
تورم جلوگيري ش��ود و در نهايت فراهم كردن شرايط 
ورود س��رمايه گذاران خارجي به كش��ور است.نوسان 
شديد نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بي ثباتي در اقتصاد 
كشور را نشان مي دهد و فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را با 
ريسك هاي مهمي مواجه مي سازد. در حقيقت جريان 
مالي بنگاه هاي اقتصادي را تح��ت تاثير خودش قرار 
مي دهد. البته كنترل ن��رخ ارز با قيمت گذاري نرخ ارز 
متفاوت است. به بيان ديگر، ما بايد شرايط را پيش بيني 
پذير كنيم.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سركوب 
نرخ ارز در سال هاي گذشته گفت: قطعا اگر سركوب نرخ 
ارز طي سال هاي92 تا 96 رخ نمي داد، جهش بعدي نرخ 
ارز در سال هاي اخير را نداشتيم. بايستي هر سال نرخ ارز 
را مطابق با نرخ تورم تعديل و افزايش مي داديم. روندي 
كه هم توسعه صادرات را مي توانستيم دنبال كنيم و هم 
از واردات بي رويه جلوگيري مي كرديم؛ چون وقتي نرخ 
ارز پايين باشد، واردات كاال به جاي توليد آن، توجيه پذير 
مي ش��ود. در حقيقت به نوعي باعث رشد قاچاق كاال 
به داخل كشور مي شود.هرچند بايد اين را هم در نظر 
داشت كه نرخ ارز در يك شرايط طبيعي بايد مسير گفته 
شده را طي كند. مثال در سال گذشته كه با يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي مواجه بوديم، امكان روند تعديل نرخ 
ارز در مسير سازوكار بازار، دشوار بود و بايستي اينگونه 

مالحظات را هم لحاظ كرد.

اونس جهاني 1783 دالر شد 

دالر  رشد  كرد

افزايش  قيمت  سكه و طال  در بازار

لزوم توجه به نقش يوترن درهم تا  برچسب كاتسا

حركت نظام بانكي براي رفع موانع توليد

يك كارش��ناس اقتصادي تاكيد دارد، درهم امارات 
نقش يوترن غيررس��مي را براي دالر ايفا مي كند، با 
توجه به ش��رايط منطقه اي چشم انداز دسترسي به 

اين ارز پايدار نيست.
مجيد ش��اكري كارش��ناس اقتص��ادي خطاب به 
مذاكره كنندگان ايراني در حوزه ارزي نوش��ت، يك 
تراكنش مي تواند از ديد اوفك حقوقا مجاز باشد اما 
ترتيبات آن به نحوي چيده شود كه اجراي آن ماه ها 
طول بكشد. اين چالش به موضوع تراكنش و كشور 
مب��دا و مقصد آن و ذي نفعان آن بس��تگي تام دارد. 
بارها تجربه شده كه مبلغ يك دور فروش نفت از ديد 

شركت ملي نفت »واريز ش��ده« بوده اما عمال بانك 
مركزي امكان محاسبه آن در خالص دارايي خارجي 
خود به عنوان يك دارايي در دس��ترس را نداش��ته. 
فلذا به اين داليل س��نجش »رفع« تحريم ها امري 
است زمانبر و قابل سنجش با سبدي از تراكنش هاي 
مختلف در طي زمان، اعم از آنكه سياسيون ناآگاه از 

ظرافتهاي كار شما چگونه بينديشند.
نحوه »رفع« اثري مستقيم بر نتايج آن دارد. مثال براي 
رفع تحريم بانك مركزي )مثال تگ SDGT كاتسا( 
دست كم چهار مسير متفاوت مي توان نشان داد كه 
در كوتاه مدت ممكن است نتايج يكسان داشته باشند 

ولي در ميان مدت نتايج كامال متفاوتي دارند: مجوز 
آفيسر اوفك، اليسنس عمومي، ويو داخل قانوني و 

لغو هدف گذاري.
شاكري معتقد است، اگرچه تعداد زيادي نهادهاي 
اصلي رفع تحريم شوند؛ اگر تعداد قابل توجهي فرد 
حقيقي يا حقوقي ايران��ي در SDN بمانند با توجه 
به آنكه پي نوش��ت 16 پيوس��ت دوم برجام ريسك 
تحريم را يكسره )و با منطقderisk( به دوش بانك 
عامل خارجي انداخته عمال محدوديت هاي زيادي 
ب��راي تراكنش ها مي ماند. چه جاي آنكه اكنون يك 
بار همه س��رعت و توان امريكا در اعمال اسنپ بك 

را آزموده ان��د. فلذا تعيين رويه براي پي نوش��ت ١٦ 
پيوست دوم و تخاطب با فينسن )و نه فقط اوفك( از 
ظرافت هاي مهمي است كه قطعا به آن توجه داريد.  
درهم نقش يكيوترن غيررسمي را براي دسترسي به 
دالر ايفا مي كرده و مي كن��د. اگر چه موضوع يوترن 
اساسا ذيل برجام نيست )درست يا غلط( با توجه به 
اتفاقات منطقه اي كامال ناشي از خروج امريكا از برجام 
چشم انداز دسترس��ي ايران به درهم پايدار نيست. 
قطعا با توجه به منطق بند ٢٩ و اينكه اين ناپايداري 
اساسا ناشي از خروج امريكا از برجام بوده، تدبير الزم 

را در اين حوزه اتخاذ فرموده ايد.

بانك ها بستر حركت به سمت توليد، رفع موانع مرتبط 
با آن و اش��تغال زايي كه همان توصيه هاي مقام معظم 
رهبري است را مهيا كنند.عليرضا شهبازي، عضو خانه 
ملت در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره گام هاي بانك 
مركزي در زمينه تقويت ارزش ريال و كاهش نرخ تورم 
گفت: مهم ترين كاري كه بانك مركزي در شرايط امروز 
بايد به ثمر برساند، موظف ساختن بانك ها براي حركت 
در جهت توصيه هاي مقام معظم رهبري است.اين عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در اين باره چنين 
توضيح داد: بانك ها بستر حركت به سمت توليد، رفع 
موانع مرتبط با آن و اشتغال زايي كه همان توصيه هاي 
رهبري اس��ت را مهيا كنند. چنانچه اين كار به نتيجه 
برسد، بزرگ ترين خدمت در راستاي كاهش تورم، رشد 
نقدينگي و تنگناهاي اقتصادي كه متاسفانه بسيار شاهد 

آن هس��تيم، صورت خواهد گرفت.وي در ادامه اضافه 
كرد: طي سال هاي گذشته اقداماتي در خصوص نكات 
مورد بحث، صورت گرفته كه نسبتا مفيد هم واقع شده، 
اما كافي نيست. بر اين اعتقادم بانك مركزي با احساس 
مسووليت و حساسيت بيشتر در زمينه هاي مورد اشاره 
ورود پيدا كند و با برداشتن قدم هاي محكم موفقيتي را 
كه براي دستيابي به آن تالش مي كند را رقم بزند.اين 
عضو خانه ملت در اين خصوص اظهار داشت: متاسفانه 
بس��ياري از مش��كالت واحدهاي توليد به موانعي كه 
بانك ها براي آنان ايجاد كردند، برمي گردد. البته بانك ها 
هم در واقع براساس ضوابط و مقرراتي كه به آنها ابالغ 
شده، چاره اي جز اين ندارند، منتها همانطور كه در باال 
هم اشاره كردم، تعامل بيشتر با واحدهاي توليدي سبب 
خواهد شد تا نقدينگي موجود در بازار به اين سمت روانه 

شود و با رشد آن ارزش ريال هم باال برود. شهبازي درباره 
تعيين برخي تكاليف از سوي دولت و مجلس براي بانك 
مركزي بيان كرد: موضوعاتي كه مجلس به بانك مركزي 
گفته در راستاي توصيه بهبود شرايط اقتصادي كشور 
بوده و امر و نهي معن��ا پيدا نمي كند، حتي در مواردي 
بانك مركزي اين موارد را مناس��ب دي��ده و به اجراي 
آن همت گماش��ته، اما اين امكان وجود دارد كه دولت 
تكاليفي ب��راي اين نهاد پولي تعيين كند كه در امتداد 
سياست هاي بانك مركزي قرار نداشته باشد، بنابراين 
نه تنها كمكي نمي كند، بلكه س��بب عقب ماندگي در 
مسير تعيين شده هم مي شود.اين عضو خانه ملت در 
اين رابطه اظهار داش��ت: بانك مرك��زي به طور كلي با 
ديگر بانك ها چنانچه از سر احساس مسووليت به كمك 
واحدهاي توليدي آيد، مشكالت آنها كه نه از سر سستي 

بلكه به دليل شرايط اقتصادي به وجود آمده، تا حدودي 
برطرف خواهد شد. وي در ادامه افزود: مهم ترين مساله 
در بحث اقتصاد مقاومتي، توليد است كه با بهبود آن بر 
شرايط اقتصادي در راستاي كنترل نقدينگي، كاهش 
تورم و جلوگيري از افزايش قيمت ها بس��يار موثر واقع 
خواهد شد.  اين نماينده مجلس درباره مقاومت بانك 
مركزي در برابر تبديل ارزهاي مسدودي به ريال تصريح 
كرد: مقاومت در برابر تبديل ارزهاي مسدودي به ريال 
چنانچه براساس احساس مس��ووليت و همراه با يك 
برنامه ريزي عمل شود، بسيار موثر واقع خواهد شد و در 
واقع مساله مورد اشاره يكي از سياست هاي موثري به 
حساب مي آيد كه در راستاي عملياتي شدن برنامه هاي 
اقتصادي و به خصوص سياس��ت هاي بانك مركزي، 

تاثيرگذاري بسيار بااليي را دارد.



گروه بازارسرمايه|رقيه ندايي|
از روز گذشته دامنه نوسان بازارسرمايه تغيير 
يافت و به محدوده مثبت 6 و منفي 3 وارد شد. 
موضوع دامنه نوسان يك بحث بسيار طوالني 
اس�ت كه زمان رياست شاپور محمدي يكي از 
روساي س�ازمان بورس در سال 1399 تاكنون 
ادامه دارد و هن�وز هم س�هامداران و فعالين 
بورسي به اين موضوع و س�امان نيافتن وضع 

دامنه نوسان معترض هستند.
اگر پيشينه كوتاه مدت دامنه نوسان را بررسي 
كنيم به يك زمان يك ساله مي رسيم، در زمان 
رياست ش�اپور محمدي و اولين ماه هاي سال 
1399 به علت رش�د بي وقفه ب�ازار صحبتايي 
درخصوص تغيي�ر دامنه به منف�ي و مثبت 2 
درصد كه باتوجه به س�ودهاي كالن گروه هاي 

خاص با اين موضوع مخالفت شد.
در زمان رياست دو رييس سابق سازمان بورس 
يعني محمدي و قالبياف بحث هاي بسيار زيادي 
درخصوص دامنه نوسان مطرح شد اما باتوجه 
به فشارها و ديگر مش�كالت اتفاقي رخ نداد. 
درنهايت يك بحران نقدينگي بزرگ در جامعه 
رخ داد و اغلب افراد به س�مت وس�وي فروش 

سهام خود رفتند كه تاكنون نيز ادامه دارد.

روز چهارش��نبه بورس ته��ران در واكنش به تغيير 
دامنه نوسان شاهد سنگين تر شدن صف هاي فروش 
بود. به نظر مي رس��د ديگر هر سهامداري چه خبره 
و چه تازه وارد به اين درك رس��يده كه افزايش يك 
درصدي دامنه نوسان نيز دردي از بازار دوا نمي كند 
و تنها فروش��ندگاني كه طي دو ماه اخير در منفي ۲ 
درصد انتظار خروج را مي كشيدند حاال راهي منفي 
۳ خواهند ش��د. ش��ايد به همين دليل است كه اين 
سهامداران نااميد عزم خود را جزم كرده اند تا هرچه 
زودتر بتوانند بخش��ي از سرمايه خود را از بازار سهام 

بيرون بكشند.
در اين بين افزايش انتقادات در خصوص كاهش قابل 
توجه نقدشوندگي سهام، سياس��ت گذار بورسي را 
بر آن داش��ت تا در كنار راهكار افزايش يك درصدي 
حد نوسان قيمت ها، در دستورالعمل گره معامالتي 
تغييراتي اعمال كن��د. پيش تر در صورتي كه حجم 
معامالتي س��همي در پنج روز به ميزان پنج درصد 
حجم مبنا معامله نمي شد، شامل رفع گره معامالتي 
مي شد. در اصالحات جديد اما مقرر شده تا اگر در ۵ 
روز معامالتي، ۲۰۰ درصد حجم مبنا يعني دو برابر آن 
مورد دادوستد قرار نگيرد، سهام وارد گره معامالتي 
شود و با دامنه نوسان دو برابر حالت معمول دادوستد 
شود و در آن روز حجم مبناي سهم به يك كاهش يابد. 
در مجموع در بازاري كه با حجم مبنا و دامنه نوسان 
دس��ت و پنجه نرم مي كند، گره معامالتي مي تواند 
كارگشا باشد. اما مشكل اين است كه در شرايط فعلي 
كه به سبب اعمال دامنه نامتقارن و محدود كردن كف 
روزانه، صف هاي فروش هر روز سنگين و سنگين تر 
مي شود، البته س��ازمان بورس در اطالعيه اي اعالم 
كرد كه اجراي مصوبه اصالح دستورالعمل رفع گره 
معامالتي هيات مديره سازمان با احترام به نظر فعاالن 
و به منظور رفع دغدغه هاي سهامداران متوقف شد 
كه اين موضوع در عمل تاثيري بر روي بازار نداشت.

بيش از نيمي از فعالين بازارسرمايه نسبت به دامنه 
نوسان تغيير مجدد قوانين و مقررات اعتراض دارند 
و مي گويند بازار احتياج به يك ج��ان دوباره دارد و 
تغيير دامنه نوسان تنها پاك كردن مشكل وصورت 

مساله است. 
»تعادل« در گزارش هاي پيش��ين خ��ود از معايب 
و مزاياي دامنه نوس��ان گفته اس��ت اما؛ به طور عام 
اغلب فعالين بورس��ي با مساله دامنه نوسان مخالف 
هس��تند و در هر زماني كه خبري درخصوص دامنه 
نوسان توسط سازمان بورس مخابره مي شود ريزش 
چند هزارواحدي شاخص كل را مي بينيم، در نتيجه 
مسووالن بورس��ي بايد فكري به حال دامنه نوسان 

كنند چراكه؛ با تغيير هفتگي و ماهانه دامنه نوسان 
دردي از بازارسرمايه و سهامداران دوا نمي شود.

    برداشته شدن دامنه نوسان 
داراي محدوديت است

محمدي، كارشناس بازارسهام با تاكيد بر اينكه اساسا 
با فلسفه سياست دامنه نوسان نامتقارن مخالف است، 
درگفت وگو با »تع��ادل« مي گويد: مادامي كه دامنه 
نوسان نامتقارن هس��ت بازار نمي تواند به مرزهاي 
كارايي خود نزديك شود. اساسا وجود دامنه نوسان 
يك محدوديت براي بازار است و وجود دامنه نوسان 
نامتقارن اين محدوديت را بزرگ تر مي كند.واقعيت 
اين اس��ت كه بر اساس ش��رايط روز بايد تصميمات 
اتخاذ شود. ايحاد دامنه نوسان نامتقارن يك تصميم 
مقطعي براي مدت زمان محدود بوده است و مديران 
سازمان تالش مي كنند به مرور و بر اساس شرايط و 
جو بازار اين دامنه نوس��ان نامتقارن را حذف كنند و 
حداقل مجددا متقارن شود. »براي اينكه كال دامنه 
نوسان برداشته شود محدوديت هايي وجود دارد« كه 
يكي از اين محدوديت هاي اصلي عدم حضور مكانيزم 
بازارگرداني موثر و فعال است. شركت هايي كه اكنون 
بازارگرداني را در بازار انجام مي دهند ش��ركت هايي 
نيستند كه داراي توان مالي و بنيه مالي قوي باشند 
كه در مقاطعي كه بازار گاوي يا همان صعودي است، 
به حد كفايت بتوانند عرضه انجام دهند كه منجر به 
كاهش هيجانات و نوسانات در بازار شود يا در زماني 
كه بازار خرس��ي يا همان نزولي است بتوانند كمك 
كنند و تقاضا داشته باشند تا هيجان بازار را كم كنند 
كه ريسك بازار كاهش پيدا كند. به همين دليل اين 

دامنه نوسان وجود دارد.
چيزي كه شايد بتواند براي ايران راه حل باشد دامنه 
نوسان پوياس��ت كه در خيلي از كش��ورها اجرايي 
مي ش��ود. در كش��ورهايي كه بازاره��اي مالي آنان 
هنوز خيلي عميق نيس��ت ولي به هر حال بازارهاي 
مالي بزرگ قديمي دارند اين مكانيزم اجرا مي شود. 
مكانيزم مذك��ور نيز به اين ترتيب اس��ت كه دامنه 
نوس��ان وجود دارد مثال مثبت و منفي ۵ درصد ولي 
در حين بازار يايكي دو روز بعد از آن وقتي انباش��ت 
تقاضا يا عرضه وجود دارد دامنه نوسان را تغيير و مثال 
به دو برابر افزايش مي دهند.چيزي كه االن مي تواند 
براي بازار سرمايه ما مفيد و اثربخش باشد تغيير دامنه 
نوسان ايس��تاي نامتقارن به دامنه نوسان پويا است. 
ولي برداشتن كل دامنه نوسان تا وقتي كه ما مكانيزم 
بازارگرداني قوي نداشته باشيم تقريبا ميسر نيست.

    محدوديت ايجاد شده در دامنه نوسان
بهزاد احمدي نسب، كارش��ناس بازارسرمايه با بيان 
اينكه ايجاد محدوديت در دامنه نوس��ان باعث شده 
تا س��هام نتوانند به قيمت اصلي خود نزديك شوند، 
مي گويد: دامنه نوس��ان بايد از بازار برداشته شود تا 
قيمت سهام زودتر به ارزش ذاتي خود برسد و شدت 
جو هيجاني ايجاد شده در بازار كاهش يابد.زماني كه 
بازار به س��مت معامالت تخصصي پيش رود دست 
افرادي كه از دانش چنداني از سرمايه گذاري در بورس 
برخوردار نيس��تند كوتاه و از مجراي درس��ت مانند 
شركت هاي سبدگردان و صندوق هاي سرمايه گذاري 
وارد اين بازار مي ش��وند كه بازار سهام از اين طريق 
به ب��ازاري پويا تبديل خواهد ش��د.در اين موقعيت 
حمايت هايي كه از بازار از س��وي مسووالن صورت 
مي گيرد سم است و بايد اجازه دهند تا هر چه زودتر 
بازار به ارزش واقعي خود نزديك و بعد از آن معامالت 

به مسير خود هدايت شوند.

    تغيير روند بازارسرمايه
برپايه معامالت آخرين روزكاري هفته بيش از پنج 
ميلي��ارد و ۵۲۸ ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۱۹ ميليارد ريال داد و ستد 
شد.همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با يك هزار و 
۶۱۲ واحد كاهش به ۴۳۰ هزار و ۷۱ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۴۹ واحد افت به ۲۷۹ 
هزار و ۹۶۸ واحد رسيد.ش��اخص بازار اول ۹ هزار و 
۷۴۵ واحد و شاخص بازار دوم ۲۳ هزار و ۳۳۶ واحد 

كاهش داشتند.
حقوقي ها در روز چهارش��نبه ح��دود ۵۸۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت 
خ��رد ه��زار و ۵۱۰ميلي��ارد تومان بود، اش��خاص 
حقوقي ۵۳درصد يعني ۷۹۰ميليارد تومان س��هام 
خريدند و مازاد خريدشان ۳۸درصد از كل معامالت 
شد.بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بازارسهام در 
سه گروه »بانك ها و موسس��ات اعتباري«، »فلزات 
اساس��ي« و »محصوالت ش��يميايي« رقم خورد در 
حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »بيمه و صندوق 
بازنشس��تگي« و »منس��وجات« به نفع حقيقي ها 

تمام شد.
دي��روز افزايش س��هام حقيقي ه��ا در پن��ج نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در ۸۵نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۳۰ميلي��ارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
۵۶۰ميليارد تومان بود.آخرين قيمت ۱۷نماد حداقل 

يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته 
و ۵۰۲نم��اد با كاهش بيش از ي��ك درصدي قيمت 
همراه بوده اند. ع��الوه بر اين در بي��ن همه نمادها، 
نماد »بانك پاس��ارگاد« با ۱۳۱ واحد، »بانك ملت« 
با ۵۱ واحد، »بانك كارآفرين« با ۴۹ واحد، »سيمان 
داراب« با ۳۳ واحد و »پتروش��يمي فناوران« با ۱۵ 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل صنايع»پتروش��يمي خليج ف��ارس« با 
يك هزار و ۷۲۵ واحد، »ف��والد مباركه اصفهان« با 
يك هزار و ۲۵۶ واحد، »مل��ي صنايع مس ايران« با 
يك هزار و ۲۰۲ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« با ۸۱۸ واح��د، »پااليش نفت اصفهان« 
ب��ا ۶۴۷ واحد، »ش��ركت س��رمايه گذاري غدير« با 
۵۲۲ واح��د، »پااليش نفت تهران« ب��ا ۵۰۷ واحد، 
»ايران خ��ودرو« با ۴۵۳ واح��د، »معدني و صنعتي 
چادرملو« ب��ا ۴۳۰ واحد، »بانك تج��ارت« با ۳۳۶ 
واحد، »بانك صادرات ايران« با ۳۰۷ واحد و »سايپا« 
با ۲۹۳ واحد، تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.

ب��ر پايه اين گ��زارش نماد »س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي«، »بانك ملت«، »ملي صنايع مس ايران«، 
»بانك تجارت«، »فوالد مبارك��ه اصفهان«، »ايران 
خودرو« و »گروه دارويي بركت« در گروه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند.گروه بانك ها هم در معامالت 
ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گ��روه يك ميليارد و ۸۲ ميليون برگه س��هم به 

ارزش سه هزار و ۳۹۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز مذكور ش��اخص فرابورس نيز نزديك به ۵۶ 
واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۷۲۸ 
واحد ثابت ماند.همچني��ن در اين بازار يك ميليارد و 
۱۱۷ هزار برگه سهم به ارزش ۵۴ هزار و ۱۴۵ ميليارد 

ريال دادوستد شد.
روز چهارش��نبه تنها نماد »هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه« تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار داشت. 
در مقابل »پليمر آريا ساس��ول«، »سهامي ذوب آهن 
اصفه��ان«، »پتروش��يمي تندگوي��ان«، »گ��روه 
س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي«، »پتروش��يمي 
زاگرس«، »گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »توسعه 
مولد نيروگاه��ي جهرم«، »ش��ركت آه��ن و فوالد 
ارفع«، »توس��عه و عمران استان كرمان«، »مديريت 
س��رمايه گذاري كوثر بهمن«، »پتروشيمي مارون« 
و »توسعه مسير برق گيالن« تاثير منفي بر شاخص 

فرابورس داشتند.
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رفع محدوديت دسترسي برخط 
كدهاي معامالتي تا پايان سال ۹۹

س��روش خواجه ح��ق وردي، مع��اون نظ��ارت بازار 
فرابورس ايران با اشاره به اقدامات فرابورس در راستاي 
محدودسازي دسترس��ي برخط كدهاي معامالتي به 
بازارهاي فرابورس و رفع اي��ن محدوديت ها طي يك 
سال اخير گفت: مسدود كردن كدهاي معامالتي تنها 
در اختيار مراجع قضايي و هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار اس��ت؛ يعني اقدامات بورس ها و سازمان 
بورس صرفاً در راستاي محدودسازي دسترسي برخط 
بوده و مش��تريان مذكور قادر به انجام معامله از طريق 
ايس��تگاه هاي معامالتي يا برخط گروهي هس��تند، 
زيرا دسترس��ي برخ��ط نوعي امتياز تلقي ش��ده ولي 
داش��تن كد بورسي يك حق مدني اس��ت. وي عنوان 
كرد: اين محدودس��ازي ب��ا هدف صيان��ت از حقوق 
سرمايه گذاران بوده و در عين حال حق معامله از فردي 
كه دسترسي برخطش محدود شده، سلب نشده است، 
اما سفارش��ات وي از طريق معامله گران داراي مجوز 
و آموزش ديده به س��وي هسته معامالت هدايت شده 
اس��ت. به گفته خواجه حق وردي بر اس��اس ماده ۱۲ 
دستورالعمل اجرايي معامالت برخط، كارگزاري ها در 
صورت مشاهده اقداماتي مغاير با شفافيت و منصفانه 
بودن بازار يا ساير اقداماتي كه ناقض قوانين و مقررات 
بازار سرمايه اس��ت، مي توانند اقدام به محدود كردن 
دسترسي برخط مشتريان نمايند. در تبصره اين ماده 
نيز اين اختيار به سازمان بورس و اوراق بهادار، فرابورس 
ايران و بورس اوراق بهادار تهران داده شده است. معاون 
نظارت بازار فرابورس با بيان اينكه از ۲۱ دي ماه۱۳۹۸ 
تاكنون فرابورس ايران اقدام به محدودسازي دسترسي 
برخط دو دسته از كدهاي معامالتي كرده است، اظهار 
كرد: دس��ته اول از دسترسي هاي برخط محدودشده 
اقدام به ارسال س��فارش با حجم هاي نامتعارف براي 
پوشاندن مظنه هاي قابل رويت مي كردند كه اين اقدام 
با توجه به نمايش۵ مظنه در دسترسي عادي مشتريان 
برخ��ط منجر به اخالل در ش��فافيت دفتر س��فارش 
مي شد. دس��ته دوم نيز اقدامات معامالتي مانند ايجاد 
 و حذف گسترده س��فارش، پيش دستي در معامالت 
)Front-running(، معامله به صورت رنج مثبت يا 
منفي و انجام معامله در طرف مقابل و ... داشتند. خواجه 
حق وردي عنوان كرد كه حدود ۴۷۰۰ كد معامالتي به 
جهت ورود سفارش با حجم نامتعارف محدود شده بودند 
كه از اين ميزان، امكان رفع محدوديت دسترسي بيش 
از ۹۰ درصد از آنان به شركت هاي كارگزاري پس از اخذ 
تعهد، اعالم شده بود و همچنين در دسترسي برخط نيز 
بيش از ۱۲۰۰ مشتري به دليل انجام اقدامات دسته دوم 
محدود شده بود كه محدوديت دسترسي بيش از ۸۰ 

درصد آنان رفع شده بود. 

سود فروش سهام عدالت 
چقدر  است؟

محمدعلی دهقان دهنوی، رئيس س��ازمان بورس 
گفت: سود س��هام عدالت)۵۰۰ هزار تومانی( برای 
کسانی که س��هام عدالت خود را نفروخته اند حدود 
۲۰۰ هزار تومان است.اما اگر فردی قبل از برگزاری 
مجمع س��هام عدالت خود را فروخته باشد، سود به 
سهامدار عدالت اختصاص نمی يابد، بلکه سود سهام 
متعلق به مالک جديد آن است. در حال حاضر شرکت 
سرمايه گذاری مرکزی)سمات( در حال بررسی اين 
موضوع است که به کسانی که سهام عدالت خود را 
فروخته اند چقدر سود اختصاص می يابد.کسی که 
۳۰ درصد س��هام خود را فروخته است ممکن است 
بيشتريا کمتر از ۳۰ درصد از سود سهامش کم  شود.

سقوط آزاد بورس های جهان
آمارهای منتشرش��ده از درآمد س��ه ماهه نخست 
شرکت های بزرگ بورسی نشان می دهد که اگرچه 
اين درآمدها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی 
داشته اما کماکان نسبت به چيزی که قبل از امسال 
انتظارش می رفت فاصله زيادی باقی مانده است. 
در نتيجه ش��يوع موج جديد همه گيری، کماکان 
بيشترکشورها تا بازگشت به زندگی عادی فاصله 
زيادی دارند. احتماال کار تکميل واکسيناس��يون 
عمومی در بخش قابل توجهی از جهان امس��ال به 
پايان نخواهد رسيد و به سال آينده کشيده می شود.  
 دومي��ن اقتص��اد جه��ان موف��ق ش��د در اتفاقی 
خيره کننده به رشد تقريبا سه برابری نسبت به پايان 
سال قبل دست يابد به گونه ای که اقتصاد چين در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را 
به ثبت رساند که در مقايسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد 

بيشتر شده است.
 اين رش��د اقتصادی هم چنين ۰.۳ درصد کمتر از 
نرخ پيش بينی شده قبلی توسط کارشناسان است 
و بهترين رش��د اقتصادی فصلی چين در طول دو 

سال اخير محسوب می شود.  
در آماری اميدوارکننده برای اقتصاد آمريکا، رشد 
بخش خرده فروشی در ماه مارس ۹.۸ درصد بوده 
که اين رشد ۱۲.۵ درصد بيشتر از رشد اين بخش 
در ماه قبل و باالترين رقم ماهانه ثبت شده از ماه می 

سال قبل تاکنون بوده است.
 با توجه به نقش باالی اين بخش در رشد اقتصادی 
آمريکاانتظار می رود اين آمار روی رشد فصلی تاثير 
به س��زايی داشته باش��د. به گفته دفتر سرشماری 
آمريکا، پوشاک با رش��د ۱۸.۳ درصدی و خدمات 
غذايی با رشد ۱۳.۴ درصدی، نقش زيادی در ثبت 

اين رشد داشته اند.  
در ادامه روند صعودی نرخ تورم آمريکا در ماه های 
اخير در نتيجه مدل جديد سياست گذاری فدرال 
رزرو، متوسط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد جهان 
در ۱۲ ماه منتهی به مارس ب��ا ۰.۹ درصد افزايش 
نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۲.۶ 
درصد رسيد که اين نرخ تورم، ۰.۲ درصد بيشتر از 
نرخ مورد انتظار قبلی و باالترين سطح تورمی ثبت 
شده در آمريکا در ۲۶ ماهه اخير بوده است. فعاالن 
اقتصادی کماکان نسبت به حفظ تورم در محدوده 

دو درصدی اميدوار باقی مانده اند.
دريک هالپينی، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در بانک 
 ميتسوبيشيگفت: به طور کلی هنوز ريسک های 
زي��ادی در بازارهای مال��ی وجود دارن��د که روند 
معامالت را دست کم تا نيمه نخست امسال تحت 
تاثير خود قرار می دهند. وضعيت کرونا هنوز مايه 
نگرانی بزرگی است به ويژه آن که هنوز نمی توانيم 
با قاطعيت بگوييم که واکسن های موجود در برابر 
گونه های جهش يافته وي��روس هم کارايی باالی 
خود را حفظ کرده اند. اينکه تنش های ژئوپلتيکی 
تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثير قرار دهند 

هم مهم است.
در بورس آمريکا و وال اس��تريت همه ش��اخص ها 
نزولی بودند؛ تا جايی که هر س��ه ش��اخص اصلی 
بورسی در سطح پايين تری از روز قبل خود بسته 
شدند.شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 
۰.۸۷ درصد کاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۳۳ هزار و ۷۷۸.۱۸ واحد بس��ته ش��د. ش��اخص 
»اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۹۲ درصد ريزش تا س��طح 
۴۱۲۷.۲۳ واح��دی پايين رفت و ديگر ش��اخص 
مهم بورس��ی آمريکايعنی »نزدک کامپوزيت« با 
۱.۱۱ درصد کاهش در س��طح ۱۳ هزار و ۷۶۹.۹۷ 

واحدی بسته شد.
در معام��الت بازاره��ای بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ی ۱۰۰« بورس لندن با ۲.۰ درصد ريزش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۶۸۵۹.۸۷ واحد بسته 
شد.  ش��اخص »دکس ۳۰« بورس فرانکفورت در 
آلمان با کاهش ۱.۵۵ درصدی و ايستادن در سطح 
۱۵ هزار و ۱۲۹.۵۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص »کک ۴۰« بورس پاريس با عقبگرد ۲.۰۹ 
درصدی در س��طح ۶۱۶۵.۱۱ واحد بسته شد. در 
مادريد شاخص »ايبکس ۳۵« ۲.۸۹ درصد پايين 

رفت و به ۸۴۵۹.۴۰ واحد رسيد.
در معامالت بورس های آسيا، شاخص ها عملکرد 
بدی داشتند؛ تا جايی که شاخص »نيک کی ۲۲۵« 
بورس توکيو ژاپن با ريزش ۱.۹۷ درصدی تا سطح 
۲۹ هزار و ۱۰۰.۳۸ واحدی پايين رفت. ش��اخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ ۰.۱ درصد باال 
رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۱۳۵.۷۳ واحد بسته شد. 
در چين شاخص »شانگهای  کامپوزيت« کاهش 
۰.۰۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۸۳.۳۷ 

واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پی اس اند ايکس ۲۰۰« 
بورس س��يدنی با ۰.۸ درصد ريزش و ايستادن در 
س��طح ۷۰۱۷.۷۷ واحدی به کار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر ش��اخص های مهم آسيايی، شاخص 

»تاپيکس« ژاپن نزولی بود.

تعيين تكليف سهامداران 
غيرمستقيم سهام عدالت

حسين فهيمي، سخنگوي آزادسازي سهام عدالت 
درگفت وگ��و با ايرناگفت: س��هام عدالت تا حدودي 
تحت تاثير نوس��انات بازار س��رمايه در سال ۹۹ قرار 
گرفت، ب��ه همين دليل اهميت، ابع��اد و بزرگي آن 
كمتر ديده ش��د اما اين موضوع بايد مدنظر باشد كه 
طرح آزادسازي س��هام عدالت، طرح تاريخي و ملي 
بازار س��رمايه بود كه اجرا شد.معادل پنج برابر آنچه 
كه در ۵۰ سال گذشته سهامدار وارد بورس شده بود 
به موجب اين طرح و بعد از آزادسازي سهام عدالت، 
س��هامدار وارد اين بازار ش��د و اين افراد قادر به بهره 
مندي از حقوق سهامداري خود شدند. وي به برگزاري 
انتخابات هيات مديره ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
سهام عدالت اشاره كرد و افزود: در ششمين مرحله از 
آزادسازي سهام عدالت به مرحله برگزاري انتخابات 
هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
رسيديم. فهيمي اظهار داشت: مرحله نخست بدين 
صورت بود كه ثبت آنها در سامانه بورسي انجام شد 
و سهامداران در مرحله دوم آزادسازي سهام عدالت 
قادر به فروش ۳۰ درصد از سهام خود در بازار بودند. 
سخنگوي آزادسازي س��هام عدالت به فراهم كردن 
امكان ف��روش ۱۹ ميليون نفر س��هامدار كه روش 
مستقيم مديريت را انتخاب كرده بودند اشاره كرد و 
گفت: سامانه هاي بورس جهت فروش سهام به روش 
تجميع سفارش راه اندازي ش��د كه اين روش براي 
نخستين بار در بورس به كار گرفته شد.به گفته وي، 
پياده كردن اين سامانه كار بزرگي بود كه به مرحله 
عملياتي رسيد؛ بنابراين مرحله اول و دوم سهام عدالت 
از اين طريق پياده سازي و اجرا شد. فهيمي به ديگر 
مرحله آزادسازي سهام عدالت اشاره و اظهار داشت: 
در مرحله س��وم به ۳۰ ميليون س��هامدار كه روش 
غيرمستقيم مديريت را انتخاب كرده بودند، رسيديم.

سخنگوي آزادسازي سهام عدالت خاطرنشان كرد: 
در اين مرحله، شركت هاي سرمايه گذاري استاني به 
لحاظ سرمايه اي و سهامداري تجديد ساختار شدند، 
بدين معنا كه به جاي تعاوني ها، مردم اس��تان ها كه 
مشمول س��هام عدالت بودند سهامداران شركت ها 
شدند و ساختار س��هامداري و سرمايه ايافراد در اين 
مرحله تغيير كرد.وي با اشاره به اينكه براساس اقدامات 
انجام شده سرمايه هاي جديد ثبت شد، دارايي ها به 
س��هامدارن تخصيص و در سامانه هاي بورسي ثبت 
ش��دند، افزود: افراد زيادي جوياي وضعيت س��هام 
خود در ب��ازار بودند كه در نهايت با وجود تالش هاي 
صورت گرفته مردم مي توانند از طريق يك درگاه به 
نام sahamedalat.ir از آخرين وضعيت و قيمت 
سهام خود مطلع مي شدند. فهيمي خاطرنشان كرد: 
در مرحله چه��ارم به مرحله پذيرش و امكان معامله 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني رسيديم و نماد 
شركت هايي كه از استاندارهاي الزم برخوردار بودند 
بازگشايي و امكان فروش براي اين شركت ها به جز 
پنج ش��ركت فراهم شد.سخنگوي آزادسازي سهام 
عدالت افزود: تا پايان آذر ماه سال ۹۹، چهار مرحله از 
آزادسازي سهام عدالت انجام شد و به مرحله اجرايي 

رسيدند و با موفقيت همراه شدند.

كارشناسان بازارسرمايه از معايب و مزاياي دامنه نوسان مي گويند

گره كور معامالت با دامنه نوسان

حل مشكل نقدينگي صنايع كوچك با قرارداد كشف پريميوم
جلسه مجازي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
با حضور حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي 
ايران و اعضاي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني برگزار 
شد.حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران 
در اين جلسه گفت: در حوزه معامالت پتروشيمي۵.۱ 
ميليون تن محصول مورد معامله قرار گرفت درحالي 
كه باالترين رقم تا پيش از اين مربوط به س��ال ۹۷ با 
۴.۷ ميلي��ون تن بود. اين نش��ان دهنده جذب باالي 
محصوالت در بازار و رشد توليد است. به عبارت ديگر 
صنايع پايين دستي توانستند حجم باالي محصول 
را جذب و ب��ه بازار عرضه كنند. در حوزه فرآورده هاي 
نفتي هم ۱۴.۴ ميليون تن فرآورده نفتي مورد معامله 
قرار گرفت درحالي كه ركورد قبل ۱۱.۹ ميليون تن 

بوده است.
سلطاني نژاد يادآور شد: در نتيجه براساس پارامترهاي 
بورس كاال شاهد رشد جذب مواد اوليه در بازار داخلي 

بوديم و جهش توليد در صنايع محقق شد.
وي شروع سال۱۴۰۰ را نيز مطلوب خواند و ادامه داد: 
درفروردين ماه ۲.۷ ميليون تن محصول مورد معامله 
قرار گرفت كه نشان مي دهد اقبال و استقبال تامين مواد 

اوليه از بورس مورد توجه است.
سلطاني نژاد در ابتدا در پاسخ به پرسشي درباره كشف 
قيمت كاالها بر مبناي نرخ هاي جهاني گفت: تجربه 
نشان داده است كه هر گاه از قيمت هاي جهاني فاصله 

گرفته ايم، دچار قاچاق معكوس شده و درنتيجه كمبود 
در بازار را ش��اهد بوده ايم. البته ما در بورس كاال براين 
عقيده نيستيم كه به شكل لحظه اي با قيمت جهاني 
حركت كنيم اما اگر شكاف زياد باشد به اشكال مختلفي 
كاال از كشور خارج مي شود. بنابراين مولفه هاي عرضه و 
تقاضا بايد به گونه اي تعريف شوند كه قيمت هاي شكاف 

زيادي با نرخ هاي جهاني نداشته باشند.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در خصوص 
سهميه هاي بهين ياب و سواالت مطرح شده در اين 
زمينه گفت: در خصوص سامانه بهين ياب اگر شركتي 
امكان خريد مواد م��ورد نيازش را نداش��ت به دليل 
پيچيدگي زياد امكان تخصيص از هفته ها و ماه هاي 

قبل ميسر نيست.

    حمايت از صنايع كوچك 
با قرارداد»كشف پريميوم«

مديرعامل بورس كاالي ايران در پاسخ به پرسشي در 
خصوص مشكل صنايع كوچك براي عقد قراردادهاي 
بلندمدت، اظهار داشت: در بورس هاي كااليي جهان 
براي رف��ع دغدغ��ه توليدكنن��دگان از قراردادهاي 
بلندمدت و روش كشف پريميوم استفاده شده، بنابراين 
از اين طريق براي صنايع كوچك و متوسط امنيتي براي 
تامين منابع مالي خود فراهم شده است. موضوع مهم 
اينجاست كه در روش كشف پريميوم، صنايع نبايد كل 

وج��ه معامله را در ابتدا پرداخت كنند و به اين ترتيب 
مشكل نقدينگي صنايع نيز در قراردادهاي بلندمدت 

مرتفع مي شود.
 س��لطاني نژاد افزود: براي نمونه امكاني فراهم شده 
تا ش��ركت ها از طريق تعاوني ها تضامين ارايه دهند و 
از س��وي ديگر در تضامين هم تنوع ايجاد شده است؛ 
همچنين در حوزه تضامين و تس��هيل آن قرار است 
خريداران را رتبه بندي كنيم تا تضامين مطابق رتبه 
اعطا شود. مديرعامل بورس كاالي ايران در خصوص 
نوسان غيرمنطقي قيمت برخي كاالها تصريح كرد: ما 
در بورس كاال يك گزارش الته��اب داريم كه پيش از 
وقوع التهاب از روند معامالت مخابره مي شود؛ از اين 
رو اين گزارش ها به سياست گذاران ارسال مي شود كه 
براي مثال درمورد محصول پت اين موضوع مطرح شد 
و در مورد ساير صنايع هم همين مساله اجرايي مي شود؛ 
اين رويداد مي تواند به تصميم گيري هاي بهتر و سريعتر 

براي پيشگيري وقوع التهابات منجر شود.

    سيستم  مناقصه
انقالبي در روند معامالت بورس كاال

س��لطاني نژاد در خصوص پرس��ش مطرح ش��ده در 
خصوص ام��كان انجام معامالت مناقص��ه در بورس 
كاال در كنار مزايده، گفت: از اواخر س��ال گذشته و با 
پيگيري هاي جدي بورس كاال، سيس��تم معامالت 

مناقص��ه در بورس اجرايي ش��د و تاكن��ون نيز چند 
معامالت كنتور برق با برگزاري مناقصه از سوي شركت 
توانير انجام شده است. به اعتقاد بنده توسعه معامالت 
مناقصه در كنار سيس��تم حراج، يك انقالب در روند 
معامالت بورس كاال و خدمت رساني به فعاالن صنايع 

است كه ثمرات آن را همگان مشاهده خواهند كرد. 
وي درباره سوالي مبني امكان توليد بورس هاي ديگر 
كااليي با محوريت بورس كاال اظهار داشت: حقيقت 
آن اس��ت كه در دنيا شاهد ادغام بورس هاي كشوري 
و حتي بين المللي با هم هستيم و حركت بورس هاي 
جهاني دقيقا به سمت ايجاد بورس هاي بزرگ با ادغام 
بورس هاي كوچك تر اس��ت كه حركت برخالف اين 

جهت به نظر منطقي نمي آيد.
مديرعامل ب��ورس كاالي اي��ران در خصوص تاكيد 
فعاالن اقتصادي براي عرضه زنجيره توليد محصوالت 
در بورس كاال گفت: در بورس كاال از چند سال قبل به 
دنبال ورود زنجيره توليد كاالها به معامالت بوديم كه 
براي مثال در س��ال ۹۵ بحث ورود زنجيره توليد مرغ 
طرح و پيگيري شد كه با نظر سياست گذار به نتيجه 
نرس��يد. اما براي مثال در حوزه فوالد اين فرآيند آغاز 
شده و در حال اجراس��ت تا با ورود كل زنجيره توليد 
فوالد به بورس كاال ديگر نگران توزيع رانت در يك حلقه 
خاص نباشيم و همه فعاالن براساس شفافيت و عدالت 

به سود حاصل از توليد برسند.
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با گشايش سومين مرز صورت مي گيرد

گروه راه و شهرسازي|
شيوع كرونا همزمان با بروز شديد مشكالت اقتصادي، 
مجالي براي انديشيدن به احتمال قوي وقوع زلزله در 
پايتخت و راهكارهاي ف��وري و غير فوري براي كمتر 
كردن آسيب هاي احتمالي نگذاشته است. با اين حال، 
وقوع زلزله هاي بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور 
همواره به مثابه زنگ خطر براي تهران نش��ينان عمل 
كرده است و وقوع هر زمين لرزه اي مردم، مسووالن و 
كارشناسان را درگير مساله زلزله احتمالي در پايتخت 
مي كند. پايتختي كه به گفته كارشناس��ان، روي 13 
گسل بنا شده و تقريبا ۸۰ تا ۹۰ درصد آن در مواجهه 

مستقيم با تأثيرات لرزه اي قرار دارد.
زلزله 5.۹ درصدي روز يكشنبه در گناوه نيز همچون 
زنگ هش��دار ديگري براي تهران عمل كرد. در دي و 
بهمن سال گذشته نيز زلزله هاي مكرر در استان كرمان 
نيز چنين حكمي را براي پايتخت داشتند، به گونه اي 
كه زلزله 3.3 ريشتري ساعت ۸ و 1۰ دقيقه صبح 1۸ 
بهمن ۹۹ در شريف آباد تهران كه در شرق استان تهران 
نيز احساس شد، با اينكه از نظر شدت لرزه اي، قابل توجه 
نبود اما حسگرهاي مردم و مسووالن را تكان داد. البته 
داليل توجه مردم و مسووالن به وقوع زلزله احتمالي 
در تهران همين مقدار نبود و گس��تره وسيعي تري از 
كرمان و ش��ريف آباد را در بر مي گرفت، چرا كه از آبان 
تا 2۸ دي ماه س��ال گذشته 36 زلزله باالي 4 ريشتر و 
در بهمن ماه ۹۹ نيز دس��ت كم 5 زلزله باالي 4 ريشتر 
در كشور ثبت ش��ده بود. به گزارش »تعادل«، 2۹ آذر 
سال ۹۹ نيز  زمين لرزه اي به بزرگي 4 ريشتر در ساعت 
3 و 5 دقيقه بامداد مرز استان هاي تهران و مازندران در 
حوالي دماوند را لرزاند. زلزله اي كه به فاصله سه سال 
و چند س��اعت از وقوع زمين لرزه بزرگ 2۸ آذر ۹6 در 
جنوب شرقي تهران رخ داد. زمين لرزه 2۹ آذر ۹۹ دقيقا 
روي همان نقطه كانوني زلزله 5.1 ارديبهشت ماه سال 
جاري به وقوع پيوست. زلزله اي كه ارتعاش آن در تهران 
هم احساس شد. از اين رو،  زلزله 2۹ آذر سال گذشته، 
 نشانه فعاليت همان زون فعال در محدوده دماوند و در 
حوالي روستاي مش��اء ارزيابي شد. منطقه اي كه يك 
قطعه از گسل مشا در آن قرار دارد و فعال شده است. در 
اين حال، به گفته كارشناسان زلزله، زمين لرزه 2۹ آذر 
سال گذشته هيچ ارتباطي با فعاليت آتش فشان دماوند 
نداشت، چرا كه فعاليت هاي آتش فشاني، زمين لرزه اي 
با بزرگي 4 ريش��تر را نمي توانند ايجاد كنند. بنابراين 
اساسا رخداد زلزله هاي آتش فشاني مكانيسم خاصي 

دارد كه با اين زلزله، هيچ ارتباطي ندارد.

     لزوم هوشياري مديريت شهري
در اين حال، امير فرخي، متخصص حوزه ش��هري با 
اش��اره به اينكه تهران روي 13 گسل قرار دارد، گفت: 
توجه به بهس��ازي ل��رزه اي نيازمند توج��ه جدي در 
مديريت شهري اس��ت. فرخي در گفت وگو با فارس، 
درباره موضوع زمين لرزه در تهران و ضرورت بهسازي 
لرزه اي در پايتخت اظهار كرد: توجه به بهسازي لرزه اي 
نياز جدي در مديريت شهري تهران و يكي از الزامات 
ش��هر بوده كه نيازمند نگاه جام��ع و عملگرا در حوزه 
مديريت شهري اس��ت. وي افزود: شهر تهران از نقاط 
لرزه خيز كش��ور اس��ت كه با توجه به اينكه ساختار 
سياسي اجتماعي و اقتصادي حكومت در تهران متمركز 
شده، تاثير رخدادهاي تهران به كل كشور تعميم داده 
مي شود و در كنار آن تاثيرات بين المللي نيز بايد در نظر 
گرفته شود. به همين خاطر است كه نمي توان تهران را 
صرفًا به عنوان يك شهر در نظر گرفت. اين كارشناس 
شهري گفت: شهر تهران لرزش هاي مكرري را تجربه 

مي كند عمومًا اين لرزش ها با بزرگاي كم درحدود 3 تا 
4 ريشتر هستند. از آخرين زلزله مخرب در شهر تهران 
كه در حدود سال 1۸3۰ ميالدي رخ داده است، زلزله 
مخرب ديگري در تهران گزارش نشده است. در مورد 
تهراني صحبت مي كنيم كه روي 13 گسل، گسترده 
شده است. گسل هاي اصلي تهران مثل گسل شمال 
تهران، گسل ري و گسل شرق تهران كه به عنوان نمونه 
گسل شرق، كه از شرق تهران وارد منطقه سرخه حصار 
مي ش��ود و تا منطقه مجيديه و س��يد خندان امتداد 
پيدا مي كند.  وي گفت: عالوه بر س��ازه هاي مسكوني 
و عمومي بخشي از شريان هاي حياتي شهر تهران هم 
در مجاورت گسل ها قرار گرفتند همانند پل صدر كه 
در تقاطع با گسل قيطريه قرار دارد يا پل پارك وي كه 
در مجاورت گس��ل محموديه است. به جز ارگ قديم 
تهران كه مي توان گفت كه كمي از مخاطرات لرزه اي 
به دور هستند، تقريبا ۸۰ تا ۹۰ درصد شهر تهران در 
مواجهه مستقيم با تأثيرات لرزه اي هستند.  متخصص 
حوزه شهري افزود: اين نشان مي دهد اصل بسيار مهم 
توزيع تراكم در نقاط لرزه خيز، در طول تاريخ گذشته 
تهران، به درس��تي مديريت نشده است و تهران از اين 
آسيب رنج مي برد. قرار گيري اين عدم توزيع مناسب 
ساختار شهري در كنار مسائلي مثل خطاهاي اجرايي در 
ساخت، خطاهاي طراحي، تغييرات كاربري، تغييرات 
آيين نامه اي يا گستردگي بافت هاي فرسوده شهري، 
نياز يك نگاه عملياتي به بهسازي لرزه اي در شهر تهران 

دو چندان مي كند. 

     مقاوم سازي دغدغه مردم و مسووالن
فرخ��ي گفت: عموما وقت��ي كه با ي��ك زلزله مواجه 
مي ش��ويم، همانن��د زلزله اي كه س��ال گذش��ته در 
ارديبهش��ت ماه ۹۹ رخ داد و تاثيرات لرزش گس��ل 
مش��اء بر روي تهران كاماًل ملموس بود، بحث زلزله و 
مقاوم سازي و نيازهايي كه بايد قبل و پس از زلزله و در 
نظر بگيريم به يك دغدغه فعال براي مردم و مسووالن 
بدل مي شود. اما با گذشت زمان كمرنگ مي شود. در 
حوزه عملكردي ارگان هاي مختلف فعاليت و تالش ها 

حذف و وليكن گاهي مشاهده مي شود سرعت و شيب 
نمودار حركتي كاهش پيدا مي كند. وي يادآور شد: با 
توجه به دوره بازگش��ت زلزله هاي مخرب براي شهر 
تهران مي توانيم بگوييم كه بايد منتظر يك زمين لرزه 
موثر باشيم. بايد دقت شود كه به دنبال تزريق نگراني 
در بدنه جامعه نبايد بود، بلكه مديريت شهري و حوزه 
قانونگذار در مسائل شهري همانند شوراي اسالمي شهر 
تهران، بايد تالش كنند با يك سري برنامه تحقيقاتي 
و با پش��توانه علمي و البته اجراي مناس��ب و بهنگام، 
نگراني ها را رفع نمايد. اين مهم را يكي از نيازهاي جدي 
در شكل گيري شوراي شهر مي توان ديد.  وي گفت: 
دغدغه و مطالبه عمومي مردم از مديريت شهري در 
راستاي بهسازي و مقاوم سازي ابنيه شهري مويد همين 
مهم است و مسووالن شهري بايد اين خواست به حق 
مردم را در برنامه ه��اي اصلي خود قرار دهند و با ارايه 
برنامه ها و گزارش هاي مستمر در جهت پاسخگويي 
به خواس��ت مردم گام بردارند. فرخي گفت: وقتي كه 
از مقاوم سازي صحبت مي كنيم، از لحاظ فني موضوع 
به افزايش ظرفيت سازه مي پردازد و وقتي از بهسازي 
ل��رزه اي صحبت مي كني��م هدف كاه��ش احتمال 
آسيب پذيري است. آمادگي الزم قبل از زلزله به معني 
اقدامات براي كاهش مخاطرات لرزه اي است. در اينجا 
يك نگاه جامع و همسو بين ارگان ها براي كشف راهبرد 
و البته عملكرد به هنگام براي كاهش ريسك و كاهش 
آسيب نياز داريم . با اين نگاه ما كاهش تلفات را در پي 
خواهيم داش��ت. تك صدايي نيازي است در مقابله با 
بحران لرزه اي در حوزه مديريت ش��هر تهران كه بايد 
شنيده شود، از طرف ديگر شريان هاي حياتي همانند 
شبكه هاي راه، پل ها، شبكه توزيع برق يا سيستم هاي 
آبرس��اني و گاز، كه آسيب در آنها در خدمات عمومي 
مش��كل ايجاد خواهد كرد، بايد با نگاه ويژه در برنامه 
مديريت شهري مورد بررسي قرار بگيرند و از تحقيقات 

صورت گرفته در اين زمينه بايد بهره برد. 
وي خاطرنشان كرد: تحقيقات گسترده اي تا به حال 
انجام ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه مهم در اواخر دهه 
هفتاد سال ۷۸ و ۷۹ آژانس همكاري هاي بين المللي 

ژاپن موضوع ريز پهنه بندي لرزه شهر تهران را انجام داده 
است و به بررسي آسيب پذيري در شهر تهران پرداخت 
و با توجه به نوع و ظرفيت انرژي گسل ها، جنس خاك، 
تراكم جمعيت، نوع سازه ها و در سناريوهاي مختلف 

نكات فني را بيان كرده است.
وي اظهارداش��ت: در س��ال هاي گذش��ته در جوامع 
دانشگاهي هم تحقيقات مناس��بي در حوزه فعاليت 
بهسازي و مقاوم س��ازي لرزه اي در بحث ابنيه شهري 
انجام شده است. بسيار مهم است كه مديريت شهري 
و قانون گذاري شهر تهران، نس��بت به دريافت نتايج 
تحقيقات، يك نياز مضاعف حس كنند و عطش داشته 
باش��ند و خود به جست وجو بپردازند و دنبال بهروري 
ازآن باشند. طرح موضوع، كشف، حمايت، ساماندهي 
و به��ره وري از زمينه هاي تحقيقاتي عملياتي بايد در 

شاخص هاي مديريت شهري ديده شود.
اين متخصص شهري گفت: متاسفانه، گاهي مشاهده 
مي شود قبل از اينكه به موضوع تحقيقاتي اهميت داده 
شود به ش��خص تحقيقات كننده اهميت مي دهند و 
اين مسبب آفت هاي زيادي است. يكي از اين آفت ها، 
تحقيقات سفارشي است. تجربه نشان داده كه تحقيقات 
سفارشي عموماً از يك سطح عملكردي فراتر نمي روند. 
از طرف ديگر نيازمند يك بازبيني در حوزه فعاليت هاي 
تحقيقاتي دانش��گاهي نيز هس��تيم. اگرچه خيلي از 
تحقيقات در حوزه مهندسي زلزله مبتني بر يك نياز 
بيروني است، اما قابليت هاي اجرايي به درستي ديده 
نمي ش��ود. وي گفت: راهكاري كه براي حل اين ايراد 
وجود دارد اين است كه بايد فعاليت هاي تحقيقاتي به 
صورت گروهي و در رشته هاي مختلف انجام شود . بدين 
صورت كه محققين مرتبط با حوزه مهندسي زلزله، در 
زمينه مس��ائل فني طرح ها فعاليت كنند، اما در كنار 
آنها براي آنكه بتوان به يك طرح جامع كاربردي دست 
يافت، محققين ديگري بر مسائل اقتصادي و روانشناسي 
اجتماعي طرح تمركز كند در اين صورت به مراتب بهتر، 
نتايج را در صحنه عمل شاهد خواهيم بود. تجربه نشان 
داده كه اين انشقاق باعث مي شود كه اين زمينه هاي 

تحقيقاتي صرفا در كتابخانه ها باقي بمانند. 

توجه به بهسازي لرزه اي توسط مديريت شهري ضروري است

زلزله در كمين تهران؛ مسووالن هوشيار باشند

تحول در تبادالت مرزي ايران و پاكستان
پايانه مرزي پيشين سومين گذرگاه رسمي مرزي بين 
ايران و پاكستان با حضور محمد اس��المي وزير راه و 

شهرسازي و مقامات پاكستاني به بهره برداري رسيد.
اسالمي در مراسم افتتاح پايانه مرزي پيشين افزود: در 
بحث توسعه روابط و تبادالت با كشور دوست و همسايه 
پاكستان چند گام اساس��ي را با همكاري وزارت امور 
خارجه دنبال كرديم كه نخس��تين آن اين بود كه ما 
بعد از سال ها كه فقط يك مرز رسمي داشتيم با عنايت 
همه مديران توانستيم مرز دوم رسمي »ريمدان« را 
پارسال افتتاح كنيم و امسال هم شاهد افتتاح سومين 
مرز رسمي با اين كشور هس��تيم. وي افزود: از اين به 
بعد تبادالت مرزي و رفت و آمدهاي تجاري با كشور 
پاكستان به طور كلي متحول خواهد شد. اضافه كردن 2 
پايانه رسمي براي تبادالت تجاري و همچنين 6 بازارچه 
رسمي كمك مي كند كه ما به سمت يك كار تجاري 

خوب حركت كنيم.

     پايداري صلح بين ايران و پاكستان
وزير راه و شهرس��ازي گفت: بازگشايي گذرگاه مرزي 
پيش��ين - مند مي تواند طليعه اي از آينده اي روش��ن 
ب��راي همكاري فزاين��ده اقتصادي دو كش��ور ايران و 
پاكستان باش��د.  به گزارش ايلنا، محمد اسالمي وزير 
راه و شهرسازي، امروز اول ارديبهشت در مراسم افتتاح 
گذرگاه مرزي پيش��ين – مند، ضمن تش��كر از دولت 
پاكس��تان و وزير توليدات دفاعي و س��اير مقامات اين 
كشور كه در اين مراسم افتتاحيه حضور يافتند، گفت: 
بازگشايي گذرگاه مرزي پيشين - مند به عنوان سومين 
مرز رسمي ميان دو كشور دوست و همسايه با گذشت 
كمتر از 4 ماه از مراسم قبلي بازگشايي ريمدان - گبد، 
مي تواند طليعه اي از آينده اي روش��ن براي همكاري 

 فزاينده اقتصادي دو كش��ور ايران و پاكس��تان باشد. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم افزود: ما با همسايگان 
روابط خويش��اوندي و برادري داري��م و در اين زمينه 
گسترش همكاري هاي اقتصادي نزديك با همسايگان 
به مثاب��ه رويك��ردي كالن نگر و همه جانب��ه در ذيل 
سياس��ت خارجي كالن كشور تعريف شده و متكي بر 
بهره گيري از همه ظرفيت هاي كش��ور به ويژه نواحي 
مرزنش��ين براي تعميق اين پيوند به صورت دو جانبه 
و چند جانبه در قالب همكاري هاي منطقه اي اس��ت. 
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اينكه كشور پاكستان 
با ۹۰۰ كيلومتر مرز مشترك و يكي از پرجمعيت ترين 
همسايگان ايران و با اشتراكات قومي و فرهنگي همواره 
از جاي��گاه و منزل��ت بااليي براي م��ردم و دولتمردان 
ايران براي بهره گيري از ظرفيت هاي بي ش��مار مرزي 
بر خوردار است، گفت: گس��ترش نقاط مرزي بين دو 
كشور با هدف ايجاد بازارهاي مرزي بيشتر، مجتمع هاي 
توليدي - صنعتي و به تبع آن شهرك هاي مسكوني و 
آباداني استان هاي همجوار و توسعه اقتصادي منطقه 
رفاه و سعادت ساكنين استان هاي دو كشور، در پايداري 
صلح تاثير بسزايي خواهد داشت. وي افزود: اين موارد از 
برنامه هاي مهم دولت ايران خواهد بود و يقين است كه 
دولت هاي ايران و پاكستان همزمان با افتتاح گذرگاه 
پيشين - مند و امضاي سند همكاري براي فعاليت بيشتر 
و بهتر بازارچه هاي مرزي بين دو كشور اهداف مشتركي 
را دنبال خواهند كرد. مهم ترين اين اهداف تامين امنيت 
و رونق اقتصادي و رفاه عمومي مناطق مرزي از طريق 
توسعه تجارت سامان مند است. اسالمي گفت: اميدوارم 
موقعيت منحصر به فرد نقطه  مرزي پيش��ين - مند و 
نزديكي اين گذرگاه به بندر كراچي به عنوان اصلي ترين 
بندر كشور پاكستان اين امكان را فراهم كند كه ترانزيت 

كاال از اين م��رز افزايش يافته و رون��ق تجارت و ايجاد 
اشتغال را براي مردم منطقه به ارمغان آورد. بازگشايي 
گذرگاه هاي ريمدان - گبد و پيشين - مند مي تواند گام 
موثري در مقابله با توسعه نيافتگي و تبعات آن همچون 
پديده هاي شوم افراط گرايي و قاچاق باشد و از اين رو از 
مسووالن محلي و استاني تقاضا دارم با بذل توجه نسبت 
به ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز در اين دو گذرگاه از 

هيچ تالشي فروگذاري نداشته باشند.

     جزييات و ويژگي هاي سومين مرز 
ج��واد هدايتي، مديركل دفت��ر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز 
در اين باره گفت: با افتتاح اين پايانه مرزي، عالوه بر امكان 
ارتقاء توسعه تجارت بين دو كشور از سطح بازارچه اي به 
سطح مرز رسمي و بين المللي، حجم بااليي از مبادالت 
اتف��اق افتاده و س��قف و محدوديتي ك��ه در وضعيت 
بازارچه اي وجود داش��ت برداشته مي شود. به گونه اي 
كه از حدود 2۰۰ ميليون دالر در سال گذشته مي توان 
به تجارت 1.5 ميليارد دالري در هر سال رسيد كه البته 
حدود دو سال رسيدن به اين عدد طول مي كشد. وي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مرز حدود ۹۰۰ كيلومتري 
بين ايران و پاكس��تان، اظهار كرد: افتتاح اين گذرگاه 
مرزي نه تنها براي مرزنش��ينان و بوميان منطقه رونق 
اقتصادي بيشتري به ارمغان خواهد آورد بلكه مي تواند 
در حوزه مس��افري براي ايرانيان و پاكستاني ها نقش 
آفرين باش��د به عنوان مثال هر ساله در ماه محرم و به 
ويژه ايام اربعين مرز ميرجاوه پذيراي زائران بسياري از 
شيعيان پاكستان بوده است كه با افتتاح اين پايانه مرزي 
مذكور مي توان از پتانسيل مسافري آنها نيز استفاده كرد 
چرا كه امروز از سالن مسافري موقت مرز »پيشين« نيز 

رونمايي خواهد شد و ازسوي ديگر مي تواند در صورت 
تامين امنيت از مرز به كريدور اقتصادي چين و پاكستان 

به نام »سي پك« از طريق ريل و جاده متصل شد.

     ساخت سريع پايانه مرزي پيشين و ريمدان 
احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان و بلوچستان نيز 
گفت: پايانه مرزي ريمدان و پيشين در كوتاه ترين زمان 
ممكن ساخته شدند و پايانه پيشين طي مدت زماني 
كمتر از 44 روز ساخته شد. موهبتي در حاشيه بازديد 
وزير راه و شهرس��ازي از بندر شهيد بهشتي چابهار به 
خبرنگاران گفت: مرز رس��مي پيشين قدمت تصويب 
طوالني دارد ولي ريمدان در س��ال ۹5 با پيگيري هاي 
فراوان تصويب و در دي ماه سال گذشته راه اندازي شد. 
وي با اشاره به مرز رسمي ايران در ميرجاوه تصريح كرد: 
توجه به اينكه 2 كش��ور همس��ايه پاكستان كه هند و 
چين باشند 3۷ درصد جمعيت جهان را دارند و با توجه 
به پيشرفت و توس��عه اي كه در هند و چين وجود دارد 
و پاكستان هم جزو كشورهاي در حال پيشرفت است 
قطعا نياز به ارتباطات بيش��تر براي مبادالت تجاري و 
اقتصادي با اين كشور احساس مي شد. موهبتي تصريح 
كرد: مرز رسمي پيشين طي چند ساعت آينده با حضور 
مقامات دو كشور راه اندازي مي شود. البته مرز كوهك 
هم كه بازارچه آن هم فعال است در كار گروه مرزهاي 
رس��مي تصويب ش��ده و منتظر موافقت با پاكستان 
هس��تيم. وي اضافه كرد: مقوله ارتباطات و تجارت با 
پاكس��تان هم با مصوبه اي كه دولت در آخر س��ال داد 
قطعا آينده درخش��اني رقم خواه��د زد و اصوال با نگاه 
بلندي كه وزير راه و شهرس��ازي و دولت دارد در بحث 
مرز، پروژه هاي مرزهاي رس��مي و پايانه هاي رسمي، 

محدوديت اعتباري ندارند.

دهه سرنوشت ساز براي مهار تورم
 وقتي دولتي مي تواند ادعا كند در كنترل تورم موفقيتي 
حاصل شده كه حداقل چند س��ال پياپي بتوان تورم را 
تك رقمي كرده باشد نه اينكه يك يا دو سال تك نرخي 
ش��دن تورم كه از طريق پمپاژ درآمدهاي نفتي صورت 
گرفته را دليلي بر توفيق اقتصادي فرض كند. همان زمان 
هم كارشناسان اعالم مي كردند بالفاصله پس از كاهش 
درآمدهاي ارزي نرخ تورم دوب��اره افزايش پيدا خواهد 
كرد. همي��ن امروز هم زمزمه هاي��ي در خصوص ثبات 
در بازار ارز به دليل احياي احتمالي برجام و آزاد ش��دن 
منابع بلوكه شدن ايران مطرح مي شود، موضوعاتي كه 
احتمال كاهش تورم را در سال 14۰۰ به حدود 2۰درصد 
محتمل مي كند. اما باي��د بدانيم كه اين كنترل تورم به 
دليل اصالحات ساختاري و برنامه ريزي هاي اجرايي و 
حل ريشه اي مشكل تورم در اقتصاد نيست. بلكه حاصل 
فروكش كردن انتظارات تورمي و افزايش درآمدهاي ارزي 

برآمده از برجام است. 
سوم( تا زماني كه ما نتوانيم ريشه هاي تورم در اقتصاد را 
حل كنيم؛ ش��اهد تورم هاي باال در اقتصاد خواهيم بود. 
بي انضباطي هاي مالي، كسري بودجه، رشد نقدينگي باال 
و... ريشه هاي اصلي اين تورم باال است. در دهه ۹۰ رشد 
نقدينگي در اقتصاد ايران به طور ميانگين 2۸درصد بوده در 
حالي كه رشد اقتصادي كشور در همين بازه زماني، صفر 
بوده است. طبق نظريه هاي پولي تورم، رشد نقدينگي، 
منهاي رشد اقتصادي مساوي با تورم واقعي است. يعني 
رش��د نقدينگي 2۸درصدي منهاي صفر درصد رشد 
اقتصادي، تورم 2۸درصدي را در اقتصاد ايران مي سازد. 
بنابراين ميانگين تورم 24درصدي در اقتصاد ايران كامال 
مبتني بر اصول نظريه هاي اقتصادي است. در واقع رشد 
نقدينگي براي اقتصاد ايران بايد زير 2۰درصد باش��د، 
اما ناترازي نظام بانكي، خلق پول باال در سيستم بانكي، 
نرخ باالي سود تسهيالت در كنار افزايش شديد ضريب 
نقدينگي )در حال حاضر به حدود ۸درصد رسيده است( 
باعث شده تا رشد نقدينگي در اقتصاد ايران و متعاقب آن 
تورم را افزايش يابد. موضوع بعدي كسري هاي تجاري 
باال در اقتصاد ايران اس��ت. در تمام سال هاي دهه ۹۰ در 
اقتصاد ايران كسري تجاري غير نفتي وجود داشته است. 
اين كسري همواره از طريق درآمدهاي نفتي جبران شده 
است. وقتي تحريم ها ايجاد شدند و صادرات نفت به مشكل 
برخورد كرد، كسري هاي تجاري غير نفتي نمايان شدند و 

نوسانات عديده در نرخ ارز به وجود آوردند.
 چهارم( حكمراني ضعيف اقتصادي در ايران است. بخش 
خصوصي ضعيف، ضعف نظام به��ره وري، ضعف نظام 
مديريتي و... موجب شده هزينه هاي توليد در ايران باال 
باشد. اين عوامل از دهه 5۰خورشيدي تا به امروز ريشه 
اصلي مشكالت كشورمان را شكل داده اند. هر زمان كه 
درآمدهاي نفتي بهتر شده، تالش شده تا اين بيماري هاي 
پنهان شوند و با مسكن نفت اين زخم ها پوشش داده شده 
است. اما هر زمان كه تحريم هاي اقتصادي از راه رسيده اند 
اين فنر در اقتصاد باز شده و مشكالت دوباره سر بر آورده اند. 
با اين توضيحات معتقدم بدون اصالحات ساختاري، در 
دهه جديد اقتصاد ايران همچنان با تورم باال مواجه خواهد 
شد. نيازمند يك اصالحات ساختاري در نظام بانكي، نظام 
بودجه ريزي عملياتي، توسعه صادرات غيرنفتي، مديريت 
واردات، كنترل قاچاق، توسعه بخش خصوصي رقابت پذير 
و... هستيم. بدون اين اصالحات ساختاري نمي توان نسبت 
به كنترل تورم اميدوار بود. ممكن است در برخي برهه ها  با 
درآمدهاي نفتي باال، تورم را در محدوده ۹درصدي )هسته 
س��خت تورم( نگه دارند، اما با هر بهانه اي دوباره تورم در 

كشور افزايش پيدا خواهد كرد. 
پنجم( در حال حاضر صندوق هاي بازنشستگي با كسري 
بااليي حركت مي كنند. جهان در پايان اين دهه از نفت 
عبور مي كند و به سمت انرژي هاي نو سوق پيدا مي كند 
و ديگر در دهه آينده درآمدهاي نفتي كشورمان اهميت 
سابق را ندارند. بنابراين بدون انجام اصالحات ساختاري 
اقتصاد ايران براي ساليات متمادي درگير تورم خواهد 
شد. اميدواريم دولت آينده به اين اصالحات مهم توجه 
و عمل كند تا مردم ايران بعد از دهه ها فشار و كوچك تر 
شدن سفره هايشان، نشانه هايي از بهبود نسبي اوضاع را 

تجربه كنند.

چالش توليدكنندگان با نظام 
بانكي چيست؟

 تدوين مش��وق هاي صادراتي اعم از تخفيف نرخ سود و 
كارمزدهاي مترتبه و... است. همچنين اولويت بندي طرح ها 
مي تواند از جمله اقدامات نظام بانكي در راستاي حمايت 
از جهش توليد درنظر گرفته شود. متاسفانه در سال هاي 
اخير نظام بانكي كشور نتوانسته آن طور كه بايد در راستاي 
جهش توليد عمل كند، بانك مركزي نظارتي روي بانك ها 
ندارد. به ويژه بانك هاي خصوصي تخلفات بسياري دارند. 
از جمله آنكه در زمينه سود بانكي مصوبات شوراي پول و 
اعتبار اجرا نمي شود. براي مثال بخشي از تسهيالتي كه 
شركت هاي توليدي و كارخانه ها دريافت مي كنند توسط 
بانك ها به صورت غيرقانوني مسدود مي شود كه نرخ تمام 
شده براي توليدكننده بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار 
تمام مي شود. از طرفي بانك ها فقط به فكر چسب سود و 
گرفتن سرمايه مردم هستند كه با فلسفه بانكداري تناقض 
دارد. بانك ها بايد پول مردم را به سمت توليد هدايت كنند نه 
اينكه با باال بردن نرخ سود بانكي مانع توليد شوند.  اگر جهش 
توليد برنامه ميان مدت و بلندمدت اقتصاد كش��ور است 
بايد نظام بانكي كشور نيز هم راستا با اين موضوع دست از 
سودجويي خود برداشته و با هدايت سرمايه هاي سرگردان 
و پس اندازهاي مردمي به سمت توليد اين مساله را محقق 
كند.  ساماندهي به نظام بانكي كشور عامل موفقيت اقتصاد 
اس��ت.  مديران بانك ها، حسابرسان مستقل، مقام ناظر 
بانكي، سازمان بورس واوراق بهادار همه در كنار هم براي 
حل معضل اقتصاد كشور بايد فعاليت كنند، اگر هر كسي 
سهم خود را از اين موضوع بپذيرد كه به نسبت خود در امر 
رونق توليد كوتاهي كرده است و براي درست كردن آن با 
جديت تالش كنند و از سوي ديگر حاكميت و بانك هاي 
تجاري نقش خ��ود را بپذيرند و قانون را بهتر اجرا كنند و 
بنگاه ها و شركت ها به عنوان ركن آخر در جهت رشد و رونق 

توليد و اقتصاد بهتر عمل كنند.

 اقدام عجيب شركت برق
 در شهر جديد پرديس

 مديرعامل شركت عمران پرديس از اقدام عجيب شركت 
برق منطقه اي استان تهران در اين شهر خبر داد و گفت: 
تابستان امسال قطعا در تامين برق واحدهاي مسكن 
مهر به مشكل مي خوريم. مهدي هدايت در گفت وگو 
با تسنيم، يادآور شد: روزانه به طور متوسط 2۰۰ تا 3۰۰ 
خانوار در پروژه هاي مس��كن مهر شهر جديد پرديس 
ساكن مي ش��وند. وي ادامه داد: براي تامين برق پايدار 
سايت هاي مسكن مهر بر اس��اس برنامه ساكن شدن 
متقاضيان، از سال هاي قبل يك ترانس ۹۰ در پرديس 
نصب شده بود. وي افزود: اين در حالي است كه مديرعامل 
برق منطقه استان تهران به جاي تقويت بحث برق در 
شهر پرديس كه نمونه بارز آن نوسانات برق در فاز 11 
است، مطلع شديم كه ترانس ۹۰ را با ترانس 3۰ جايگزين 
كرده اند. مديرعامل شركت عمران پرديس بيان كرد: با 
اين كار با توجه به سكونت روزانه حدود 3۰۰ نفري در 
پرديس، قطعا در تابستان با مشكل تامين برق واحدهاي 

مهر مواجه خواهيم شد.

آخرين دستورالعمل
 براي ورود مسافران به ايران 

 بر اس��اس آخري��ن دس��تورالعمل ابالغ ش��ده براي 
مراقبت هاي بهداشتي در مبادي مرزهاي هوايي، دريايي 
و جاده اي 13 كشور در فهرست ويژه و شامل ممنوعيت 
و 2۷ كشور پرخطر شامل محدوديت و شرايط ويژه براي 
ورود به ايران در نظر گرفته شدند كه براي هر كدام از اين 
مقاصد و البته ديگر كشورهاي خارجي پروتكل هايي 
پيش بيني شده است. به گزارش ايسنا، در پي گسترش 
شيوع ويروس كرونا در جهان به ويژه ويروس جهش يافته 
انگليسي، دستورالعمل ها و پروتكل هاي بهداشتي ويژه اي 
از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا در نظر گرفته شده است 
كه همه كشورهاي خارجي در سه دسته بندي خاص 
تعريف شدند و مسافران براي ورود به ايران از هر كدام از 
آن هاي بايد شرايط خاصي داشته باشند و پروتكل هايي 
برايشان در نظر گرفته شده است. البته با توجه به ميزان 
و وضعيت شيوع كرونا در كشورهاي مختلف، فهرست به 
روزرساني شده و با تغييراتي )ممنوعيت يا محدوديت( 
ب��راي ورود مس��افران از اين مقاصد به كش��ور مواجه 
مي شود كه در آخرين اين تغييرات انگلستان از فهرست 
كش��ورهاي ممنوعه خارج شده و فرانس��ه جاي آن را 
گرفت.  بر اساس آخرين دستورالعمل ابالغ شده براي 
مراقبت هاي بهداشتي در مبادي مرزي هوايي، دريايي و 
جاده اي كشورهاي فرانسه، بوتسواني، برزيل، جمهوري 
چك، عراق، استواني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، موزامبيك، 
اسلواكي، آفريقاي جنوبي و زامبيا در رديف كشورهاي 
با شرايط ويژه )داراي واريانت انگليسي( قرار گرفته اند و 
مسافراني كه دو هفته قبل از موعد سفر در اين كشورها 
مستقر بوده اند با ممنوعيت پذيرش به صورت مستقيم و 
غير مستقيم به ايران مواجه شده اند. البته اين ممنوعيت 
شامل ديپلمات ها و نمايندگان سازمان هاي بين المللي 
نمي شود. در دس��ته بندي ديگر نام كشورهاي آلباني، 
آندورا، بحرين، بوليوي، بوسني و هرزگوين، كلمبيا، مصر، 
استوني، اكوادور، مجارستان، اردن، كوزوو، لتوني، لبنان، 
مالت، مولداوي، مونتگرو، مقدونيه شمالي، فلسطين، 
سنت لوسيا، صربستان، سيشل، اسلوني، سوئد، سوريه، 
تانزانيا، امارات متحده عربي نيز در فهرست كشورهاي 
پرخطر با بروز باالي بيماري قرار دارند كه براي ورودشان 
به ايران شرايط و پروتكل هاي خاصي در نظر گرفته شده 
است. بر اساس شرايط اعالم ش��ده از سوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا مسافران اين كشورها براي ورود به ايران 
بايد تست PCR منفي با اعتبار ۹6 ساعته در مبداء را ارايه 
دهند و مسافران باالي هشت س��ال نيز پس از ورود به 
كشور بايد دوباره تست بدهند كه البته هزينه اين تست 
از آنها دريافت شده و در صورت لزوم و اعالم از سوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا براي قرنطينه، هزينه آن را نيز مسافر 
بايد پرداخت كند. مس��افران باالي هشت سال از ساير 
كش��ورها نيز كه در اين دو فهرست جاي نگرفته اند در 
 PCR دسته بندي سوم قرار دارند و مي توانند با ارايه تست
منفي با اعتبار ۹6 ساعته در مبداء و انجام مراقبت هاي 
سندروميك در مبادي هوايي، جاده اي و دريايي به كشور 
وارد شوند. همچنين در صورت مشاهده عالئم از آنها تست 
مجدد گرفته خواهد شد. البته نكته ديگري كه در اين 
دستورالعمل مورد تاكيد قرار گرفته است اينكه مسافران 
براي ورود به ايران از طريق مرزهاي زميني ملزم به ارايه 
تست PCR هستند و غربالگري هاي عمومي مورد نياز 

نيز براي آنها انجام خواهد شد.

پاسخگويي ۲۴ ساعته
درباره ثبت نام در سامانه امالك

وزارت راه و شهرس��ازي ب��ه منظور س��هولت در ثبت 
اطالعات در سامانه امالك و اسكان، 24 ساعته، تلفني و 
پيامكي به سواالت شهروندان پاسخ مي دهد. به گزارش 
ايرنا، به منظور س��هولت در ثبت اطالعات در س��امانه 
امالك و اسكان، 24 ساعته به سواالت شهروندان پاسخ 
مي دهد. بر همين اساس، مركز ارتباط مردمي سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور با ش��ماره ۰21-5۹1۹۸ 
وشماره پيامكي ۰211۹3 براي پاسخگويي به صورت 
24 س��اعته آمادگي دارد. شهروندان تهراني با گرفتن 
شماره 5۹1۹۸ و ش��هروندان ديگر استان هاي كشور 
با شماره گيري ۰215۹1۹۸ مي توانند در گفت وگو با 
كارشناس��ان مركز ارتباط مردمي سامانه ملي امالك 
و اس��كان كش��ور موضوع ها و س��واالت خود را مطرح 
كنند. براس��اس اين گزارش، بر اس��اس ال��زام قانوني 
)اصالحيه ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم 
مصوب دي 13۹۹(، تمامي سرپرس��تان خانوار اعم از 
شهري و روس��تايي، مالك و مستاجر مكلف هستند 
اطالعات محل س��كونت و امالك تحت مالكيت خود 
را با مالكيت هاي رس��مي، وكالتي، تعاوني ش��هري و 
 روستايي در سامانه ملي امالك و اسكان كشور به نشاني

 https: //amlak.mrud.ir ثب��ت كنن��د. م��دت 
خوداظهاري و درج اطالعات س��كونتي و ملكي تا 1۹ 

خرداد 14۰۰ ادامه دارد.



فناوري هوش مصنوعي به مجموعه اي از ماشين ها و 
سيستم هاي كامپيوتري گفته مي شود كه مي توانند 
فرآيندهاي هوش طبيعي انساني را شبيه سازي كنند. 
اين فناوري داراي زيرمجموعه هايي مانند يادگيري 
ماش��ين، فناوري هاي مرتبط با زبان انسان و رباتيك 
است و پيشرفت سريع آن طي ۱۰ سال اخير به دليل 
انقالب در الگوريتم هاي محاسباتي، توسعه روش هاي 
يادگيري ماش��ين و نيز به كارگيري شبكه عصبي در 
فرآيندهاي يادگيري، صورت گرفته است. به همين 
دليل اكثر كشورهاي توس��عه يافته و در حال توسعه 
در حال برنامه ريزي براي حركت به سمت استفاده از 
مزيت هاي ناشي از به كارگيري فناوري هوش مصنوعي 
هستند. بررسي روند رو به رشد فناوري هوش مصنوعي 
در دنيا نشان مي دهد كه دولت هاي مختلف به تدوين 
برنامه هاي جامع هوش مصنوع��ي روي آوردند و در 
ايران نيز نقشه راه توس��عه هوش مصنوعي در دست 

تهيه است.

    كشورهاي برتر در حوزه هوش مصنوعي
جديدترين بررسي از وضعيت توليدات علمي در حوزه 
هوش مصنوعي ايران و جهان توسط مركز نوآوري و 
توسعه هوش مصنوعي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات، نش��ان مي دهد كه بين سال هاي ۱۹۹۵ تا 
۲۰۲۰ مي��الدي ۳۵۴ ه��زار و ۴۴۳ مدرك علمي در 
جهان در حوزه هوش مصنوعي منتشر شده كه سهم 
ايران از اين تعداد ۴۵۴۲ مدرك علمي است. امريكا، 
چين، بريتانيا، هند، آلمان، فرانسه، ژاپن، ايتاليا، اسپانيا 
و كانادا از نظر توليد مدارك علمي ۱۰ كشور برتر دنيا 
در حوزه هوش مصنوعي هس��تند و در اين رده بندي 
ايران در رتبه ۱۴ قرار دارد. جايگاه ايران در ميان رقباي 
مطرح در سند چش��م انداز ۱۴۰۴ در منطقه از حيث 
توليد علم در حوزه هوش مصنوعي ممتاز است و ايران 
با ۴۵۴۲ مقاله علمي، قبل از تركيه، عربستان و مصر در 
رده اول منطقه قرار دارد با اين حال اما وضعيت ايران در 
زمينه كاربردهاي هوش مصنوعي قابل توجه نيست 
و رتبه ۷۵ در ميان كشورهاي دنيا به ايران اختصاص 
دارد. در اين گزارش دانش��گاه ها، مراكز تحقيقاتي و 
موسس��ات برتر در حوزه هوش مصنوع��ي نيز مورد 
بررسي قرار گرفته اند كه طبق آن آكادمي علوم چين، 
دانشگاه كارنگي ملون، مركز ملي پژوهش هاي علمي 
فرانسه، دانشگاه چينهوا، دانشگاه استنفورد و موسسه 
فناوري ماساچوس��ت در رده هاي نخست قرار دارند. 
در ايران، دانش��گاه تهران با رتبه جهاني ۱۵۳ و ۵۵۲ 
مدرك، اولين دانشگاه برتر در حوزه توليد علم هوش 
مصنوعي است. دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه 
آزاد اسالمي، دانشگاه صنعتي شريف و علم و صنعت در 
رده هاي بعدي قرار دارند. روند مدارك منتشرشده در 
جهان در حوزه هوش مصنوعي با توجه به كاربردهاي 
اين فناوري رو به افزايش اس��ت و بررسي اين مدارك 
نش��ان مي دهد كه علم كامپيوتر با ۴۲ درصد فراواني 
بيشترين سهم را از مدارك منتشر شده از حوزه هاي 
موضوعي هوش مصنوعي به خود اختصاص داده است 
و كمترين آن مربوط به فيزيك و نجوم است. در همين 
حال رياضيات، مهندسي، بيوشيمي و ژنتيك، پزشكي، 
علوم اجتماعي و علوم تصميم گيري در رده هاي بعدي 
مدارك منتشر شده در حوزه هاي موضوعي مختلف 
در جهان در زمينه هوش مصنوعي قرار دارند. در ايران 
نيز بيشترين درصد به علوم كامپيوتر اختصاص دارد و 
پس از آن بيشترين مدرك منتشر شده در حوزه هاي 
موضوعي هوش مصنوعي به علوم اجتماعي، فيزيك 

و نجوم، علوم كشاورزي و مهندسي اختصاص دارد.

    ۴۵ كشور از استراتژي خود
در حوزه هوش مصنوعي رونمايي كردند

الگوريتم هاي هوش مصنوعي با سرعت زيادي در حال 
تغيير و تحول هس��تند و به همي��ن دليل دولت هاي 
مختلف به تدوين برنامه هاي جامع هوش مصنوعي 
روي آوردند؛ هم اكنون ۴۵ كش��ور اس��تراتژي خود 
را در اين زمينه رونمايي كردن��د و برخي از مجامع و 
اتحاديه هاي بين المللي و منطقه اي از جمله اتحاديه 
اروپا نيز به تدوين اس��تراتژي پرداختند. دولت هاي 
سراسر جهان درصدد استفاده از هوش مصنوعي براي 
بهب��ود خدمات عمومي، كارآي��ي در اقتصاد و بهبود 
شرايط كار براي نيروي كار هستند. پتانسيل هاي اين 
فناوري باعث شده تا دولت هاي آينده نگر در سراسر 
دنيا به فكر تدوين استراتژي هاي ملي هوش مصنوعي 
بيفتند. از سال ۲۰۱۶ حدود ۴۵ كشور اقدام به تدوين 
استراتژي ها و اقدامات ملي براي تقويت تحقيقات هوش 
مصنوعي و به كارگيري و بهره گيري از ظرفيت هاي 
آن كرده ان��د و رويكرد هر دول��ت در پيگيري اجرايي 
سياست هاي تدويني خود تا حدودي متفاوت است. 
اما در مجموع، كش��ورها رويكردهايي چون »تقويت 
عملكرد نهادها و سيس��تم هاي دولت��ي«، »تقويت 
اكوسيستم هاي نوآوري«، »تقويت شركت هاي بزرگ 
صاحب فناوري« و »تقويت ش��ركت هاي كوچك و 
متوس��ط متأثر از هوش مصنوعي« را در اهداف خود 
پيش بين��ي كرده اند. ام��ا آنچه كه واضح اس��ت اين 
اس��ت كه محورهاي مشترك سياس��ت گذاري اين 
كشورها در حوزه هوش مصنوعي شامل مواردي چون 
تحقيق و توس��عه، آموزش و تقويت نيروي انس��اني، 
انتقال فناوري، نوآوري، زيرس��اخت هاي ديجيتال، 
اخالقي��ات، حاكميت، رگوالتوري و س��رويس هاي 
عمومي و اكوسيستم داده، مي شود. به طور كل نگاهي 
به استراتژي و برنامه كشورهاي مختلف در حوزه هوش 
مصنوعي نشان مي دهد كه كشورها بر تقويت هرچه 
بيشتر پژوهش در دانشگاه و ساير بخش هاي تحقيقاتي 
و تخصيص بودجه به منظور تقويت تحقيق و توسعه 
در شركت ها، تاكيد دارند. به عنوان مثال كشورهايي 

مانند هند و چين در صدر جدول سريع ترين رشدهاي 
تحقيقاتي قرار دارن��د. در همين حال معيار عملكرد 
استنادي حوزه تحقيقات )FWCI( نشان مي دهد كه 
امريكا و فرانسه، كشورهاي پيشرو از نظر تعداد استناد 
به مقاالت هستند. نيوزلند نيز به عنوان كشوري كه 
در حال فاصله گرفتن از اقتصاد كش��اورزي و حركت 
به س��مت اقتصاد ديجيتال است، در وضعيت خوبي 
به لحاظ كيفيت مقاالت ق��رار دارد. از اين حيث نرخ 
رشد ايران در استناد به مقاالت علمي در حال فاصله 
گرفتن از كشورهاي هم رده از جمله تركيه و نزديك 
شدن به كش��ورهاي پيش رو است. در زمينه افزايش 
س��هم هوش مصنوعي از كل مقاالت كشورها، آسيا 
در وضعيت بهتري قرار دارد. هند، چين، كره جنوبي 
و ژاپن در صدر رده بندي باالترين سهم تعلق گرفته به 
هوش مصنوعي از ميان كل انتشارات علمي قرار دارند. 
در ميان كشورهاي هم رده نيز، كشورهاي خاورميانه 
مثل ايران، تركيه، امارات و نيز روسيه و مالزي، سهم 
هوش مصنوعي از كل مقاالت علمي خود را به بيش از 
۳ درصد رسانده اند. تحليل اكوسيستم هاي استارت آپي 
هوش مصنوعي در دنيا نيز نش��ان مي دهد كه حوزه 
حمل و نقل هوشمند كاربردي ترين حوزه مربوط به 
هوش مصنوعي است و بيشترين استارت آپ هاي دنيا 
در اين حوزه فعاليت مي كنند. پس از كاربردهاي هوش 
مصنوعي در حوزه حمل و نقل هوشمند، كاربردهاي 
اين فناوري را مي توان در حوزه هاي رسانه و سرگرمي، 
خدمات و كس��ب و كار، خدمات مال��ي و پرداخت و 
سالمت ديجيتال هوشمند جست وجو كرد. به نحوي 
كه اكوسيستم هاي استارت آپي در دنيا در حوزه هوش 

مصنوعي، به سمت اين كاربردها روي آورده اند.

    نقشه راه توسعه هوش مصنوعي در كشور 
تدوين مي شود

علي اصغر انصاري، رييس مركز نوآوري و توسعه هوش 
مصنوعي پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات، در 
گفت وگو با مهر، مي گويد كه با همكاري سازمان برنامه 
و بودجه، نقشه راه توسعه و به كارگيري فناوري هوش 

مصنوعي در كشور در حال تدوين است. وي با تاكيد بر 
اينكه هم اكنون در دنيا كشورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه به موضوع هوش مصنوعي به صورت جدي ورود 
كرده اند و برنامه هاي راهبردي بين س��ال هاي ۲۰۱۸ 
تا ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ در كش��ورهاي مختلف تدوين شده 
اس��ت، گفت: به بيان ديگر موضوعات مربوط به هوش 
مصنوعي در برنامه هاي ملي اغلب كش��ورها قرار دارد. 
چرا كه اين فناوري و مجموعه فناوري هاي متأثر از آن 
در زندگي مردم، صنعت و خدم��ات جريان پيدا كرده 
است. انصاري با بيان اينكه كشورهاي مختلف براي حل 
مساله، راهبردهاي متفاوتي را در حوزه هوش مصنوعي 
در پيش گرفته اند، ادامه داد: براي مثال در حوزه سالمت 
مي توان از هوش مصنوعي براي ارايه خدمات پزشكي 
با كيفيت استفاده كرد. كاربردهاي هوش مصنوعي در 
حوزه حمل و نقل، شهر هوشمند، اقتصاد، كسب و كار و 
تجارت نيز مورد توجه قرار گرفته و كشورهاي مختلف 
بنا بر موقعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
خود، هر يك از اين كاربردها را به عنوان راهبرد تعيين 
كرده اند. وي گفت: طي دو سال موضوع هوش مصنوعي 
در كش��ور ما نيز مطرح ش��ده و ما مانند ساير كشورها 
سعي كرده ايم پيشتاز باشيم و در مسائل اصلي كشور، 
راهبردهاي هوش مصنوعي را در نظر بگيريم. از اين رو 
ايجاد مركز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي مي تواند 
آغازگر بسياري از برنامه هاي مدنظر و پژوهش هاي اوليه 
در اين زمينه باش��د. انصاري با اشاره به وضعيت علمي 
كش��ور در حوزه هوش مصنوعي گفت: ايران بر اساس 
توليد مقاله و علم سنجي در منطقه اول و در دنيا رتبه ۱۴ 
را دارد اما از نظر كاربرد خيلي حرفي براي گفتن نداريم 
و رتبه اي در حدود ۷۵ در ميان كشورهاي دنيا به ما تعلق 
دارد. چرا كه در اين حوزه ما فعاًل در حال مطالعه هستيم 
و راهبردهاي ما هنوز كاماًل مشخص نيست. وي در پاسخ 
به اينكه با اين وجود كدام خدمات در سال جاري با هوش 
مصنوعي كاربردي تر مي شود، گفت: به كارگيري هوش 
مصنوعي در حوزه سالمت و شهر هوشمند و حمل و نقل 
در اولويت قرار دارد. پس از آن نيز كاربردهاي اين فناوري 

در سنجش از دور، بانك و اقتصاد مورد توجه است. 
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واگذاري اعتبارسنجي تجهيزات 
شبكه ملي اطالعات به وزارت ارتباطات

اعتبارسنجي تجهيزات و خدمات شبكه ملي اطالعات 
مطابق با م��اده ۵ طرح كالن و معماري ش��بكه ملي 
اطالعات به وزارت ارتباطات و مركز مديريت راهبردي 
افتا سپرده شد. به گزارش مهر، همزمان با توسعه سريع 
فناوري ها و ظرفيت هاي مرتبط با فضاي مجازي در 
كشور، انواع سامانه ها، سكوها و به ويژه اپليكيشن هاي 
گوشي هاي هوش��مند با قابليت هاي متنوع توليد و 
عرضه مي شوند. در كنار اين توسعه، امنيت تجهيزات، 
س��امانه ها، خدمات و دارايي هاي فض��اي مجازي به 
يكي از نيازهاي مهم جامعه و سازمان ها تبديل شده 
است. تا پيش از اين نظام ارزيابي محصوالت و خدمات 
امنيت فضاي تبادل اطالعات توسط وزارت ارتباطات، 
وزارت اطالعات و مركز مديريت راهبردي افتا اجرايي 
مي شد اما اين نظام صرفاً بخشي از قلمروهاي نيازهاي 
مطرح ش��ده را پوشش مي دهد و كاس��تي هايي در 
حوزه اپليكيش��ن ها و س��كوها و فرآيندهاي اجرايي 
آنها ديده مي شود. از اين رو با توجه به اهميت موضوع 
اعتبارس��نجي تجهيزات و خدمات فضاي مجازي، 
سند »نظام اعتبارسنجي امنيتي تجهيزات، سامانه و 
سكوهاي ارايه دهنده خدمات بر اساس طرح كالن و 
معماري شبكه ملي اطالعات«، در راستاي اجراي ماده 
۵ طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات )مصوب 
۲۵ ش��هريورماه ۹۹ شوراي عالي فضاي مجازي( و بر 
اساس رديف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادي اين 
ماده، توس��ط مركز ملي فضاي مجازي تدوين شده 
اس��ت. اين س��ند كه كليات آن نيز در جلسه شماره 
۹۰ كميس��يون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 
كشور به تصويب رسيده، به تازگي از سوي ابوالحسن 
فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي به وزارت 
ارتباطات، وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، سازمان 
پدافند غيرعامل، مركز مديريت راهبردي افتا، سازمان 
ملي استاندارد و سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور ابالغ 
شده است. بر اين اساس مطابق اين سند، اعتبارسنجي 
تجهيزات و خدمات شبكه ملي اطالعات بايد توسط 
وزارت ارتباطات و مركز مديريت راهبردي افتا انجام 
پذيرد. يكي از ابعاد مهم اعتبارسنجي، به حوزه امنيت 
تجهيزات، سامانه ها و سكوهاي ارايه دهنده خدمات 
ش��بكه ملي اطالعات مرتبط است كه اين سند براي 
اجراي وظايف محول شده به دستگاه هاي مختلف و 
هماهنگي ملي براي همكاري همه بخش ها، ابالغ شده 
است. اين نظام قرار است با تعريف و استقرار فرآيندها و 
سازوكارهاي ارزيابي و اعتبارسنجي امنيتي در چرخه 
حيات انواع تجهيزات، س��كوها، نرم افزارها و سخت 
افزارها و برنامك ها، صدور گواهي و به كارگيري آنها را 
از منظر الزامات شبكه ملي اطالعات و اهداف عملياتي 
طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات، مديريت 
و راهبري كند. هدف از اجراي اين س��ند نيز، حصول 
اطمينان از تطابق تجهيزات، س��امانه ها و سكوهاي 
فضاي مجازي با الزامات امنيت شبكه ملي اطالعات 
عنوان شده است. در اين راستا مقرر شد به منظور اجراي 
فرآيندهاي اين نظام، سامانه نظام اعتبارسنجي امنيتي 
تجهيزات، سامانه ها و سكوهاي فضاي مجازي كشور 

نيز توسط وزارت ارتباطات ايجاد شود.

واكسيناسيون  و نظام بازار آزاد
 اين واكس��ن ها تزريق ش��ده اس��ت. آنچه بيش 
از همه باعث ش��د اين مطلب را ت��دارك ببينم، 
اين بود كه دي��دم فردي ايراني تب��ار كه خود را 
روزنامه نگار مس��تقل مي نامد، از تصوير خندان 
خود موقع تزريق واكس��ن س��لفي گرفته و بابت 
واكس��ن از اوگور ش��اهين و اوزلم تورچي تشكر 
كرده اس��ت. اين س��طح از ميانمايگ��ي در فهم 
مس��ائل طبعا نه تنها براي مخاطبان، بلكه براي 
خود فرد هم زيانبار اس��ت. ش��اهين و تورچي از 
پايه  گذاران ش��ركت بيونتك هس��تند كه سال 
۲۰۰۸ شركت خود را در آلمان تأسيس كردند. 
اين شركت داروسازي در زمينه مبارزه با سرطان 

فعاليت مي كند. 
در اينكه اين دو انس��ان هاي بزرگي  اند و خدمت 
شايسته  اي مانند بس��ياري از پژوهشگران ديگر 
انجام داده اند ترديدي نيس��ت. ام��ا اينكه توليد 
و تزريق صدها ميليون ���� و به زودي ميلياردها 
�� دوز واكسن در يك جامعه مدرن و پيچيده را 
خدمت دو نفر بدانيم، يعني ساده ترين دريافت را 
از جهان امروز نداريم. نظام بازار آزاد است كه اين 
تقسيم كار بين المللي پيچيده و كارآمد را ايجاد 
كرده است تا بش��ر به كارآمد ترين شكل از خود 
دفاع كند. اين تقسيم كار بين المللي و بازارمحور 
به روشن ترين ش��كل در س��اخت و توليد انبوه 
واكسن هاي كرونا قابل مشاهده است. اين نيروي 
واكنش س��ريع، دقيق، كارآمد در وهله نخست 
دستاورد علم و فناوري نيس��ت كه اكنون براي 
آنها هورا بكشيم! بلكه دستاورد سيستمي است 
كه خود پديدآورنده فناوري است. براي مثال اگر 
ويروس خطرناكي وارد بدن ش��ود و چند گلبول 
محاف��ظ در اس��رع وقت خود را ب��ه اين ويروس 
برس��انند و آن را دفع كنند، اين نتيجه سيستم 
فراگير و پيچيده بدن اس��ت كه در اسرع وقت و 
به كارآمدترين ش��كل گلبول هاي محافظ را به 
ويروس مهاجم مي رساند و با پشتيباني كامل از 

آنها زمينه موفقيت را فراهم مي كند. 
بازار جهاني و نظام تقس��يم  كار بين المللي دقيقا 
همين كارك��رد را دارد. امثال اوگور ش��اهين ها 
و ديگ��ر دانش��مندان و ش��ركت داران به لطف 
اين سيستم بازار محور و س��رمايه محوِر كارآمد 
است كه مي توانند با س��رعت، دقت و كارآمدي 
باال فناوري را توليد و در خدمت س��المت بش��ر 

قرار دهند.

دامنه نوسان مانع از ريزش بازار 
مي شود

با وجود اين دس��ت از س��يگنال ها ب��راي بورس 
اوراق بهادار، واكنش خاصي از آن ديده نمي شود 
و همچنان آن جو هيجاني در بازارس��هام وجود 
دارد. مذاكرات برجام شايد از مهم ترين ابهامات 
موجود براي بازار باش��د اما در عمق بازار دليلي 
براي ريزش ه��اي ممتد وجود ن��دارد، بنابراين 
اين ريزش ها ناش��ي از بي اعتمادي و رفتارهاي 

هيجاني است.
نياز اصلي بازار نقدينگي است و تا زماني كه تزريق 
نقدينگي در بازار سرمايه به شكل درست صورت 
نگيرد و چرخش و ورود و خروج پول در بازارسهام 

پايين باشد، تحركي در بازار ديده نمي شود.
دامنه نوس��ان از روز اول ارديبهشت تغيير كرده 
اما هدف اوليه از اجراي دامنه نوسان چه بود؟ آيا 
اجراي اوليه آن به اهدافش رسيده است؟ وجود 
دامنه نوسان در شرايط موجود تنها مانع ريزش 

شاخص مي شود.

 استفاده از تخفيف بيشتر
 با احراز هويت كارت بليت مترو

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از افزايش تخفيف ها براي مسافران 
احراز هويت شده خبرداد. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه فرنوش نوبخت گف��ت: براي اولين بار در متروي 
تهران و حومه به مس��افران احراز هويت شده كه بيش 
از ۲۰۰ سفر در س��ال انجام دهند از ۳ درصد تخفيف 
مازاد بر ساير تخفيف هاي داده شده، بهره مند مي شوند 
و عنوان مسافران نقره اي را دريافت مي كنند و مسافراني 
كه بيش از ۳۰۰ س��فر در س��ال را انجام دهند نيز %۵ 
تخفيف مازاد بر س��اير تخفيف ها به آنها ارايه مي گردد 
و به عنوان مسافران طاليي شناخته مي شوند. نوبخت 
تصريح كرد: به منظور تشويق مسافران جهت استفاده از 
كارت بليت هاي مبلغ دار نيز حداكثر ۲۰ درصد تخفيف 
نسبت به بليت هاي تك سفره ارايه مي شود و متناسب 
با مسافت طي شده و مس��افرت در مناطق زوج و فرد 
و آلودگي هوا نيز تخفيفاتي در نظر گرفته ش��ده است. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با 
اشاره به اينكه ۱۰ درصد تخفيف افراد در هنگام استفاده 
از بليت مبلغ دار نسبت به بليت تك سفره در خط فرودگاه 
امام خميني)ره( از ۵ درصد تخفيف و مسافران هشتگرد 
۱۰ درصد تخفيف بهره مند مي ش��وند. همچنين به 
استفاده كنندگان از مترو در محدوده طرح ترافيك ده 
درصد تخفيف و به استفاده كنندگان از مترو در محدوده 
طرح آلودگي هوا پنج درصد تخفيف داده مي شود. وي 
خاطرنشان كرد: مس��افراني كه نسبت به احراز هويت 
خود اقدام نمايند مي توانند دو درصد تخفيف مازاد بر 
ساير تخفيف هاي اعمال شده بهره مند شوند. نوبخت در 
پايان گفت تخفيفات مربوط به اقشار خاص نيز همانند 
سنوات گذشته اعمال مي شود و مسافران شهر زيرزميني 
مي توانند جهت خريد و اطالعات بيشتر در خصوص 
كارت بليت به سايت etiket.tehran.ir مراجعه كنند.

ثبت نام واكسن كرونا كوو 
ايران بركت  در آيگپ

پلتفرم آيگ��پ به عنوان يكي از بس��ترهاي ثبت نام از 
متقاضيان فاز س��ه مطالعات باليني واكسن كرونا كوو 
ايران بركت معرفي شد. به گزارش روابط عمومي آيگپ، 
با توجه به اينكه در مرحله نخست، اثربخشي واكسن كوو 
ايران بركت بر روي افراد دريافت كننده ۵ ميكروگرم، 
بيش از ۹۰ درصد بوده است، ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( از آغاز فاز دوم و س��وم غربالگري واكسن كوو 
ايران بركت خبر داد. بر اين اساس يكي از راه هاي ثبت نام 
و غربالگري اين واكس��ن در آيگپ است و عالقه مندان 
مي توانند عالوه بر نس��خه اندرويد و آي او اس از طريق 
نسخه وب آيگپ نيز اقدام به ثبت نام نمايند.همچنين 
كد ملي كاربران جهت احراز هويت الزامي است. اين در 
حالي است كه جامعه آماري ۲۰ هزار نفري در اين فاز از 

طريق آيگپ ثبت نام مي شوند.

    نحوه ثبت نام واكسن كوو ايران  بركت
داوطلبان براي ثبت نام كافي است وارد پلتفرم آيگپ شده 
سپس به بخش آيلند مراجعه و وارد سرويس مربوط به 
واكسن كوو ايران بركت شوند. پس از تاييد توافق نامه در 
مرحله بعدي مي بايست اطالعات خود را وارد نمايند. 
در اين مرحله نياز اس��ت تا تمام موارد خواس��ته شده 
شامل اطالعات فردي و پزشكي را به درستي تكميل 
كنند. برخي از سواالت به صورت چند گزينه اي و برخي 
ديگر تشريحي هستند. پس از ثبت تمامي اطالعات كد 

پيگيري براي هر كاربر در آيگپ ارسال مي شود.

      شرايط داوطلبان براي حضور در آزمايش باليني
عدم ب��ارداري و تعهد به عدم ب��ارداري در ۲ ماه پس از 

دريافت دوز دوم
عدم حضور در س��اير مطالعات باليني ش��ركت هاي 

توليد كننده  واكسن
محدوده سني ۱۸ تا ۷۵ سال

داوطلبان ثبت نام شده در صورتي كه براي غربالگري 
مورد تاييد قرار بگيرند، زمان مراجعه به آزمايشگاه 
به همراه نام مركز درماني جهت انجام تس��ت هاي 
باليني مش��خص و براي داوطل��ب از طريق آيگپ 
ارسال خواهد شد. پس از انجام تست هاي فوق طي 
يك سال تمام عالئم باليني داوطلب چك خواهد 
شد تا از نتايج عملكرد واكسن اطمينان حاصل شود. 
در پايان اگر تا به حال نسبت به نصب پلتفرم آيگپ 
اقدام نكرده ايد مي توانيد از طريق استور هاي ايراني يا 

شماره گيري #۱۰٭۴۰۳۰٭اقدام نماييد.

كشورها در حال برنامه ريزي براي حركت به سمت استفاده از مزيت هاي به كارگيري هوش مصنوعي هستند

رتبه ۷۵ ايران در زمينه كاربردهاي هوش مصنوعي

پايان جنگ سرد فرسايشي ؟

مذاكرات رياض - تهران

طبيعتا، اگر رابطه عادي  تري ميان ايران و عربس��تان 
برقرار بود، هر دو كش��ور مي توانس��تند منابعي را كه 
هم اكنون صرِف مه��ار يكديگر در كارزارهاي مختلف 
منطق��ه مي كنند، به توس��عه و رش��د اقتصادي خود 
معطوف سازند. در هر حال، ايران و عربستان دو همسايه 
با قدرت موثري هستند و در نهايت مجبور خواهند شد 
براي همزيستي با يكديگر يك راهكار پيدا كنند. هرچه 
اين راهكار زودتر پيدا شود، آسيب ناشي از تداوم تنش 
نيز زودتر مديريت خواهد شد. در واقع، نه تنها اين دو 
كش��ور مي توانند در بلندمدت با يكديگر همزيستي 
مسالمت آميزي داش��ته باش��ند، بلكه در حوزه هاي 
مختلف نيز پتانسيل همكاري و هم افزايي دارند. همان 
طور ك��ه ايران و عراق پس از ۸ س��ال جنگ، امروز به 

بهترين شركاي اقتصادي منطقه براي يكديگر تبديل 
شده اند، ايران و عربس��تان هم مي توانند دست كم در 

حوزه  »منافع مشترك« با يكديگر كار كنند. 
  قلمروهاي اين همكاري هاي مشترك در كدام 
حوزه هاي مش�خص مي تواند ظهور و بروز پيدا 

كند؟
به عنوان مث��ال، ثبات بازار نفت به نفع هر دو كش��ور 
اس��ت. ايران و عربس��تان در كنار هم نزديك به %۳۶ 
نفت اوپك را تحت كنترل دارند. وقتي در دهه ۱۹۶۰ 
ميالدي اين دو كش��ور در حوزه توليد و عرضه نفت با 
يكديگر هم��كاري مي كردند، به يك قدرت اقتصادي 
تاثيرگ��ذار در صحنه بين المللي تبديل ش��ده بودند. 
اين تاثيرگ��ذاري اقتصادي - چنانچه احيا ش��ود- به 

هر دو كشور قدرت چانه زني بيشتري با غرب مي دهد 
و تا ح��دود زيادي مقوله »تحري��م« را نيز بالموضوع 
مي س��ازد. مضاف بر اي��ن، تركيب »نيروي انس��اني 
متخصص ايران« و »س��رمايه عربستان سعودي« نيز 
تركيب توانمندي اس��ت كه مي تواند پتانس��يل هاي 
فراواني در حوزه سرمايه گذاري و توسعه منطقه ايجاد 
 كند. در واق��ع همان طور كه ظريف، وزير امور خارجه 
ايران هم بارها تاكيد كرده، كشورهاي منطقه مي توانند 
- به جاي مبادرت به »رش��د جزي��ره اي« در رقابت با 
يكديگر- تالش كنند با هم افزايي، آسياي غربي را به 
يك »بلوك قدرت« در دهه آين��ده- يعني در جهان 

پساغرب- تبديل كنند. 
  اين همكاري هاي مشترك از نظر سياسي چه 

تحوالتي ايجاد خواهد كرد؟
عالوه بر موضوعات مطرح شده، تحكيم رابطه ايران و 
عربستان سعودي مي تواند از نظر سياسي و راهبردي 
هم براي ايران بس��يار ثمربخش باش��د. در وهله اول، 
عادي  س��ازي اين رابط��ه منجر خواهد ش��د يكي از 
متنفذتري��ن البي ها در واش��نگتن-البي رياض- كه 
تاكنون صدمات زيادي به منافع اقتصادي ايران زده، در 
الك خود فرو برود و حتي در جهت منافع مشترك دو 
كشور در پايتخت اياالت متحده به رايزني بپردازد. ايضا، 
تحكيم اين رابطه از نفوذ خزنده اس��راييل در منطقه 
و گس��ترش پديده »توافقات ابراهيم« - كه به ايجاد 
چالش هاي امنيتي براي ايران و محو ش��دن تدريجي 

مساله فلسطين منتهي خواهد شد - جلوگيري كند.

2- اعتراف به شكست ايران هراسي 
از همان ابتداي بحران سازي رياض عليه روابط با تهران 
اين پرسش توس��ط شخصيت هاي س��عودي مخالف 
حاكميت اين كشور مطرح مي شد كه چرا بايد مهم ترين 
متحد عربس��تان يعني امارات متحده عرب��ي با وجود 
همسويي با رياض روابط اقتصادي خود را با تهران حفظ 
كرده باشد؟ اين رويكرد نه تنها براي امارات متحده عربي 
بلكه در مورد عمان و قطر به شكلي پررنگ تر و كويت نيز 
به شكل قابل توجهي صدق مي كند و اگر بحرين كشور 
نه چندان تاثيرگذار در شوراي همكاري را در اين معادله 
ناديده بگيريم سعودي ها  تنها در حال پارو زدن به سوي 
نقطه ايران هراسي بودند در حالي كه بقيه كشورها يا در 
جهت مخالف حركت ك��رده يا حداقل بي تفاوت تالش 

عربس��تان را نظاره مي كردند. حال اگر رويكرد اتحاديه 
عرب را هم به اين معادله بيفزاييم ش��رايط عربس��تان 
بغرنج تر از گذشته مي شود . سواي  بندهاي قطعنامه هاي 
اتحاديه عرب كه همواره و به شكل تكراري و كليشه اي 
در مورد ايران گفته مي ش��ود. اي��ن اتحاديه در آخرين 
نشست خود مواضع بسيار نرم تري نسبت به ايران اتخاذ 
كرد. گرچه گفته مي شود مواضع سعودي ها و اتحاديه 
عرب همواره الزم و ملزوم يكديگر هستند اما بي ترديد 
تمركز بيشتر كشورهاي عضو اتحاديه عرب بر دغدغه هاي 
ديگري همچون گس��ترش نفوذ تركيه، و چالش هايي 
كه آنكارا براي كش��ورهاي عرب��ي در ليبي، يمن و قطر 
به وج��ود آورده، بحران آفريني با ايران بيش از هر زمان 
ديگري توان اغنا و باورپذير بودن خود را از دس��ت داده 

است. همچنين نبايد فراموش كرد، روابط مستحكم بين 
آنكارا و تهران اين نگراني را در ميان مراكز تصميم گيري 
سعودي - عربي به وجود آورده است كه در صورت همسو 
ش��دن توان اين دو قدرت منطقه اي بر بس��تر مخالفت 
كشورهاي عربي با آنها، به قدرتي غير قابل مهار در منطقه 

تبديل خواهند شد.

3- تراوش هاي نشست هسته اي در وين 
رويكرد س��اكنان جديد كاخ س��فيد و تعهد نانوش��ته 
كش��ورهاي ش��وراي همكاري براي گ��ردش در مدار 
سياست هاي ترسيم شده توسط واشنگتن مي تواند يكي 
ديگر از انگيزه هاي رياض براي آغاز گفت وگو با ايران باشد. 
به گفته يك تحليل گر عراقي تجربه عدم شكست ايران 

در پرونده هسته اي در مقابل قدرت هاي بزرگ جهاني 
و ازس��رگيري مذاكرات آنها با تهران براي بازگش��ت به 
برجام، مسووالن سعودي را به اين نتيجه رسانده است 
كه رويكرد مسالمت آميز نتايج و منافع بيشتري را براي 
رياض در مقايسه با ادامه راه تنش آفريني در پي خواهد 
داشت. به طور خالصه بايد گفت: در وانفساي تغيير موضع 
متحدين و اعالم خ��روج احتمالي نظاميان امريكايي از 
منطقه در كنار كمرنگ شدن توجه امريكا به شاهزاده هاي 
س��عودي و از آن مهم تر مشخص شدن ابعاد توانمندي 
اس��راييل به عنوان متحد جديد براي مقابله با خطرات 
تهديد كننده امنيت عربستان، اگر توانمندي ايجاد متحد 
جديدي را ندارد، حداقل خصومت با طرف هايي كه در 
حقيقت خصومتي با اين كشور ندارند را به پايان برساند.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
آمار اعالمي گمرك ايران نشان مي دهد، از ۱۵ بهمن ماه 
سال ۹۹ تا ۲۶ فروردين ماه ۱۴۰۰يك ميليون و ۹۹۵ هزار 
و ۸۰۰ دوز واكس��ن كرونا وارد، ترخيص و تحويل وزارت 
بهداشت شده است. در مكاتيه معاون فني گمرك ايران با 
معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو، آمده است 
كه اين ميزان واكسن وارداتي از چهار كشور »روسيه، چين، 
كره جنوبي وهند« واز طريق فرودگاه امام خميني )ره( وارد 
كشور شده و پس از تشريفات گمركي با حداقل اسناد به 
صورت حمل يكسره و شبانه روزي در حداقل زمان ممكن 
)كمتر از ۱۵ دقيقه( تحويل نمايندگان وزارت بهداشت شده 
است.بر اساس اين جدول، »۵۲۰ هزار دوز واكسن روسي 
با نام »اسپوتنيك، ۶۵۰ هزار دوز واكسن چيني، ۱۲۵ هزار 
دوز واكسن هندي و ۷۰۰ هزار و نزديك به۸۰۰ دوز واكسن 
كره جنوبي با نام كواكس« وارد كشور شده است. همزمان 
با واردات واكس��ن كرونا از كانال دولت، اس��تارت واردات 
واكسن از سوي بخش خصوصي با ارز آزاد نيز رسما زده شد.  
به طوري كه در تازه ترين اعالم رياحي عضو هيات رييسه 
اتاق تهران، در گام نخست ۱۰۰ دوز از اين واكسن ها وارد 
كشور مي شود كه قيمت احتمالي واكسن كرونا حدود ۲۵۰ 
هزار تومان اس��ت. در همين حال، رييس اتاق ايران و كره 
جنوبي نيز از پرداخت 3۰ ميليون دالر از هفت ميليارد دالر 
منابع ايران بلوكه ايران در كره جنوبي براي خريد واكسن 

كرونا خبر داده است. 

     جزييات واردات واكسن كرونا 
مجموع ميزان واردات واكسن كروناا در دو ماهه سال ۹۹ و 
ابتداي سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ رصد آمارهاي گمرك ايران 
نشان مي دهد، يك ميليون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واكسن 
خارجي كرونا در بازه زماني ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ 
فروردين ماه ۱۴۰۰ وارد كشور شده است. بنابر آماري كه 
مهرداد ارونقي معاون فني گمرك به شانه ساز معاون وزير 
بهداشت و رييس س��ازمان غذا و دارو، اعالم كرده، اولين 
محموله واكسن كروناي روسي )اس��پوتنيك( در تاريخ 
پانزدهم بهمن ماه ۹۹ از كشور روسيه به ميزان ۲۰ هزار دوز 
از روسيه وارد كشور و فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( 
شد. مطابق آمار ارايه شده، محموله دوم واكسن كرونا با برند 
اسپوتنيك در تاريخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۹ از كشور روسيه 
به ميزان ۱۰۰ هزار دوز وارد شد. اما سومين محموله واكسن 
كرونا كه اولين محموله واكسن چيني محسوب مي شود، 
دهم اسفند ماه سال ۹۹ به ميزان ۲۵۰ هزار دوز وارد ايران 
شد.محموله چهارم واكسن كروناي وارداتي باز هم از كشور 
روسيه و با برند اسپوتنيك بوده كه سومين محموله واكسن 
روسي محسوب مي شود. اين محموله چهاردهم اسفند 
ماه سال گذشته به ميزان ۲۰۰ هزار دوز وارد فرودگاه امام 
خميني )ره( شده و ترخيص گرديد. همچنين بنابر اين 
آمارها، پنجمين محموله واكس��ن كرونا از كشور هند به 
ميزان ۱۲۵ هزار دوز در تاريخ بيستم اسفند ماه سال ۹۹ 
وارد ايران شد.ششمين محموله واكسن كرونا كه چهارمين 
محموله واكسن روسي با برند اسپوتنيك بوده به ميزان ۱۰۰ 
هزار دوز در تاريخ پنجم فروردين امسال ۱۴۰۰ وارد كشور 
شد.محموله ديگر واردات واكسن كرونا كه پنجمين محموله 
واكس��ن روس��ي بوده، به ميزان ۱۰۰ هزار دوز در تاريخ 
دوازدهم فروردين ماه ۱۴۰۰ وارد و ترخيص شد. هشتمين 
محموله واكسن وارداتي حاوي ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز واكسن 
كواكس بود كه در تاريخ شانزدهم فروردين ماه سال جاري 
از كش��ور كره جنوبي وارد ايران شد. بنابر آمار ارايه شده از 
سوي ارونقي، نهمين محموله واكسن كرونا اخرين واردات 
از واكسن هاي خارجي بوده، كه بيست و ششم فروردين ماه 
۱۴۰۰ از كشور چين به ميزان ۴۰۰ هزار دوز وارد شد. اما 
براساس آنچه رييس دولت و ستاد ملي مبارزه با كرونا اعالم 
كردند، شركت هاي بخش خصوصي با ارز نيمايي مي توانند 

نسبت به واردات واكسن خارجي اقدام كنند. 

   جزييات ت�ازه از واكس�ن وارداتي بخش 
خصوصي 

برهمين حال، بخش خصوصي نيز رس��ما اعالم كرد كه 
واردات واكسن كرونا را در دستوركار خود قرار داده است. 
بنابر اعالم رييس اتاق تهران، قرارداد واردات ۶ ميليون دوز 
واكسن كرونا توسط بخش خصوصي براي واكسيناسيون 
كارگران خطوط توليدمنعقد شده، اين ميزان به تدريج و به 
شكل مرحله به مرحله وارد ايران خواهد شد. ارز اختصاص 
داده ش��ده براي واردات اين واكس��ن ارز آزاد و قيمت اين 
واكس��ن هاي وارداتي نيز چيزي بي��ن ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار 
تومان خواهد بود. روزگذش��ته ناصر رياحي عضو هيات 
رييسه اتاق تهران، جزيياتي جديد از نحوه واردات واكسن 
كرونا از سوي بخش خصوصي به خبرگزاري ها ارايه داده 
اس��ت. او درباه زمان دقيق واردات اولين محموله واكسن 
كرونا توسط بخش خصوصي، گفته است: » اولين محموله 
واكسن كروناي وارداتي توسط بخش خصوصي دو هفته 
پس از دريافت كليه مجوزها و تامين ارز و ارسال ارز براي 
خريدار، به كشور وارد مي شود و سپس ساير محموله هاي 
واكسن خريداري شده توسط بخش خصوصي به كشور 
وارد خواهد شد اما چون بخشي از اين موارد خارج از اراده 
خريدار است بنابراين بصورت دقيق نمي توان زمان واردات 

اولين محموله را تعيين كرد.«

رياحي همچنين اظهار كرده: »در گام نخست ۱۰۰ دوز 
از اين واكسن ها را وارد كش��ور مي شود تا ابتدا شرايط 
حمل و نقل و بررسي كيفيت محصول نهايي شود. اين 
واكسن ها در همان گمرك در اختيار وزارت بهداشت 
ق��رار مي گيرد تا بر روي آن نظارت كنند. پس از آن نيز 
در مرحله نگهداري، جابه جايي، توزيع و تلقيح نيز كار از 
سوي وزارت بهداشت انجام مي شود و بخش خصوصي 
دخل و تصرفي در اين فراين��د ندارد. او اين راهم گفته 
است كه به محض ورود توليدات داخلي واكسن به بازار، 
بخش خصوصي واردات واكسن را متوقف مي كند؛ زيرا 
قطعا واكس��ن توليد داخل با قيمت مناسب تر عرضه 
خواهد ش��د و دسترس��ي آن نيز براي مردم آس��ان تر 
خواهد بود. رياحي همچنين در پاسخ به اين سوال كه 
آيا واردات واكسن كرونا توسط شركت هاي غير دارويي 
نيز امكان پذير است، نيز گفته است: »خير، طبيعتا اين 
امكان براي ش��ركت هاي غير داروي��ي وجود نخواهد 
داشت و شركت هاي غيردارويي حتي مجاز به واردات 
قرص مسكن هم نيستند«.او در پاسخ به اين سوال كه 
چه تضميني وجود دارد كه واكس��ن كروناي وارداتي 
توسط بخش خصوصي وارد بازار سياه نشود، نيز اينگونه 
توضيح داده: »واردات اين واكسن به اين صورت نيست 
كه بخش خصوصي اين واكسن ها را براي خود وارد كند 

يا به پرسنل خود تزريق كند، قطعا واكسن هاي وارداتي 
در گمرك تحويل وزارت بهداشت يا مرجعي مي شود كه 

وزارت بهداشت تعيين كرده است.«

    خريد واكسن با بخشي  از پول بلوكه در كره 
اما خبري ديگر درباره خريد واكسن كرونا؛ روز گذشته رييس 
اتاق بازرگاني ايران وكره جنوبي اعالم كرد: »3۰ ميليون دالر 
از پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي براي خريد واكسن 
كرونا پرداخت شده اس��ت.« حسين تنهايي، رييس اتاق 
مشترك ايران و كره جنوبي درباره اجرايي شدن تفاهمنامه 
ميان دو كشور »ايرنا« گفته است: »تاكنون درصد اندكي از 
آنها انجام شده است. مقرر شده بود يك ميليارد دالر بدهي 
اين كشور به صورت نقدي به ايران پرداخت شود اما تاكنون 
در عمل ش��اهد اجراي آن نبوده ايم«.پيشتر پويا فيروزي، 
دبيركل اتاق ايران و كره جنوبي نيز در اظهاراتي گفته بود: 
»در ۲ ماه نخست امس��ال، حجم تجارت بين دو كشور به 
كمترين ميزان ممكن در يك دهه اخير رسيده؛ به نحوي 
كه در مدت يادشده 3۲ميليون و ۷۷۰هزار صادرات ايران 
به كره جنوبي و ۴۷3ميليون دالر ميزان واردات از كره جنوبي 
بوده كه مجموع آن نيم ميليارد دالر مي شود.« از سال ۲۰۱۸ 
هفت ميليارد دالر پول ف��روش نفت ايران در دو بانك كره 
جنوبي بلوكه ش��د و از آن زمان تاكنون مذاكرات بسياري 
براي پرداخت اين بدهي از سوي سئول به ايران انجام شده 
است. عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي ايران، نيز روز 
چهارشنبه ششم اسفند ۱3۹۹ در جمع خبرنگاران گفته بود 
كه هفت ميليارد دالر از منابع ايران در كره جنوبي مسدود 
شده و در مرحله نخست، »يك ميليارد دالر از بدهي كره 
جنوبي به ايران به صورت نقدي به حساب بانك هاي ايراني 
واريز مي شود.« در همين حال، مقامات ايران طي ماه هاي 
گذش��ته بارها از توافق براي آزادسازي منابع مسدود شده 
ايران در كره جنوبي خبر داده اند، اما تاكنون اقدامي در اين 
زمينه صورت نگرفته اس��ت. حاال چشم ها به توافق برجام 
دوخته شده تا شايد سردي روابط تجاري ميان دو كشور و 
موانع مختلف برطرف شود. اما با سفر »چانگ سيه كيون« 
نخست وزير كره جنوبي، به تهران يكي از محورهاي گفت وگو 
چگونگي برگرداندن پول ايران به كشور بود، كه در نشست 
مسووالن دو كش��ور، در زمينه نحوه جابه جايي و مصرف 

بخشي از منابع بانكي ايران در كره جنوبي توافق شد. 

روي خط خبر 
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صادرات ۴۰۰۰ تن مرغ 
در زمان ممنوعيت!

ايس�نا | جس��ت وجويي در آمار گمرك ايران نشان 
مي دهد كه در س��ال گذش��ته و از زماني كه صادرات 
مرغ ممنوع شده بود حدود ۴۰۰۰ تن صادرات صورت 
گرفته است. در نيمه دوم سال گذشته بازار مرغ دچار 
نوسان شده و با افزايش قيمت همراه بود كه در اين بين 
كمبود مرغ براي تامين نياز بازار مورد توجه قرار داشت 
و داليل متفاوتي براي آن اعالم شد. در همين رابطه در 
اواخر س��ال موضوع صادرات مرغ در زمان ممنوعيت 
مطرح شد كه برخي آن را موجب تنش در بازار دانستند 
و گرچه واكنش هاي متفاوتي به همراه داشت، مسووالن 
مربوطه رسما گزارشي از وضعيت صادرات اين كاال در 
زمان ممنوعيت اعالم نكردند. اين در حالي است كه از 
دهم آبان ماه طي مصوبه كارگروه س��تاد تنظيم بازار، 
صادرات مرغ به دليل تامين نياز داخل ممنوع شده بود. 
با اين حال بررسي آمار گمرك ايران در رابطه با تجارت 
خارجي نش��ان مي دهد كه صادرات مرغ از آبان ماه كه 
ممنوع شده بود تا پايان س��ال در مواردي ادامه داشته 
است. در سال گذشته در مجموع بيش از 3۱ هزار تن مرغ 
به ارزشي بالغ بر ۴۶ ميليون دالر صادر شده كه حدود 
۴۰۰۰ تن در زمان ممنوعيت است. طبق اين گزارش در 
خرداد ماه ۴.۴ هزار تن به ارزش ۷.۶ ميليون دالر، تيرماه 
۱۰ هزار تن به ارزش ۱۸.۱ ميليون دالر، مرداد ۱.۲ هزار 
تن به ارزش ۱.۷ ميليون دالر، شهريور ۵.۹ هزار تن به 
ارزش ۶.۲ ميليون دالر و مهرماه ۶.۹ هزار تن به ارزش 
۹.۴ ميليون دالر صادرات مرغ انجام شده است. اما جريان 
صادرات مرغ از آبان ماه تا پايان اسفندماه يعني در زمان 
ممنوعيت به اين نحو است كه در آبان ماه ۶۰۹.۷ تن به 
ارزش ۵۹۵.۷ دالر، صادرات انجام شده و در ادامه در دي 
ماه ۲.۲ هزار تن به ارزش ۲.3 ميليون دالر، ۹۶۱ تن در 
بهمن ماه به ارزش بيش از يك ميليون دالر و ۱۵3.۷ تن 
در اسفندماه به ارزش ۱۵۶.۸هزار دالر بوده است. حجم 
۴۰۰۰ تني صادرات م��رغ در قبال مصرف داخلي آن 
چندان قابل توجه نيست اما اينكه در اين فاصله زماني 
چه اتفاقي افتاده كه صادرات مرغ با وجود مصوبه در رابطه 
با ممنوعيت آن همچنان ادامه داشته مورد توجه بوده و 
الزم به شفاف سازي دستگاه هاي مربوطه از جمله وزارت 

صمت و گمرك ايران است.

منصور يزدي زاده در پويش ملي 
اطالع رساني مقابله با كرونا: 

در شركت ذوب آهن اصفهان 
اقدامات الزم براي غلبه بر كرونا 

انجام مي شود
نشست پويش ملي اطالع رساني مقابله با كرونا )پويش 
ملي ره س��المت( با حضور اي��رج حريرچي معاون كل 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، كيانوش 
جهانپور رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداش��ت و جمعي از مديران و مسووالن سازمان هاي 
همراه گام چهارم بسيج و پويش ملي اطالع رساني مقابله 
با كرونا به صورت ويدئو كنفرانس در استوديو سالمت 
برگزار شد.در ابتداي اين نشست حريرچي با بيان اينكه 
سالمت موضوعي چندوجهي و با ساير مسائل اجتماعي 
بسيار مرتبط است، گفت: اصوال س��المت مردم اعم از 
جس��مي و رواني بيش از ۸۰ درصد به عوامل اجتماعي 
موثر بر سالمت وابسته است كه خارج از حوزه بهداشت و 
درمان رخ مي دهد. همچون ميزان درآمد ملي آن كشور 
خصوصا سرانه ملي، توزيع مناسب و عادالنه درآمد، ميزان 
اشتغال و بهره مندي مردم از مسكن مناسب يا موارد منفي 
مانند اعتياد، طالق و بيكاري. بي راهه است كه فكر كنيم 
همه مسائل بهداشت و درمان كشور را با پزشكي مي توان 
رفع كرد. منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
در اين نشست با تشريح اقدامات گسترده اين شركت در 
مبارزه با كرونا و اختصاص بيمارستان شهيد مطهري براي 
ارايه خدمات به مردم و كمك هايي كه وزارت بهداشت 
مي تواند در اين زمينه داشته باشد، گفت: در ذوب آهن 
اصفهان، رعايت پروتكل هاي وزارت بهداشت، عملي و 
اقدامات الزم براي غلبه بر كرونا انجام شده است، بنابراين 
بايد در خارج از محيط هاي كار و به ويژه در ايام تعطيالت، 
مراقب افراد بود. وي افزود: ما نيز خود را در راستاي غلبه 
بر كرونا مسوول مي دانيم تا ان شاءا... اين دوره سخت را 
پشت سر بگذاريم. در پايان اين نشست جهانپور رييس 
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت از 
همكاري و همياري ۷۰ شركت و برند صنعتي و تجاري 
همراه و هميار گام چهارم بسيج و پويش ملي اطالع رساني 

مقابله با كرونا قدرداني كرد.

امكان صادرات گوجه فرنگي
به عراق فراهم شد

مهر | امكان صادرات گوجه فرنگي ايران به عراق تا 
سقف ۵۰ هزار تن از طريق گمركات فراهم شد.بر 
اساس ابالغيه اخير وزارت صمت به رييس سازمان 
جهاد كشاورزي استان هرمزگان و رييس محترم 
اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي بندرعباس 
مج��وز واردات ۵۰ ه��زار تن گوج��ه فرنگي صادر 
شد.در اين ابالغيه آمده است: بپيوست نامه شماره 
۱۰۷۶/۲۴۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ س��ازمان 
توسعه تجارت ايران در خصوص صدور مجوز واردات 
گوجه فرنگي به مقدار ۵۰ هزار تن براي مدت محدود 
)فقط در ماه مبارك رمضان( توس��ط دولت عراق 
جهت استحضار و اطالع رساني به واحدهاي ذيربط 
ارسال مي گردد.همچنين در ابالغيه ديگري از سوي 
مديركل دفتر بازرگاني عربي و آفريقايي س��ازمان 
توسعه تجارت ايران، خطاب به كليه اتاقهاي بازرگاني 
آمده است: حسب اطالع واصله از رايزني بازرگاني 
كشورمان در بغداد، دولت عراق مجوز واردات گوجه 
فرنگي به مقدار ۵۰ هزار تن براي مدت محدود )فقط 

در ماه مبارك رمضان( را صادر نموده است.

»تعادل« از روند  ورود  واكسن كرونا از بهمن ۹۹ تا فروردين ۱۴۰۰ گزارش مي دهد

3۰ ميليون دالر از پول هاي بلوكه  در كره  جنوبي براي خريد واكسن كرونا پرداخت شد

جزييات تازه  از واردات واكسن كرونا

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت اعالم كردمديركل دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي توضيح مي دهد

ثبت۴ هزار ميليارد تخلف قاچاق در سال ۹۹ماجراي عدم ترخيص ۹۰ تن مرغ وارداتي چه بود؟
مديركل دفتر قرنطينه و امنيت زيس��تي س��ازمان 
دامپزش��كي علت عدم ارايه مجوز دامپزش��كي براي 
ترخيص ۹۰ تن مرغ را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، 
براس��اس اظهارات مس��ووالن گمرك ايران روزهاي 
گذش��ته ۹۰ تن مرغ به گمرك رسيده و اظهار شده و 
با وجود مجوز براي ترخيص ۱۰۰ درصدي بدون كد 
رهگيري بانك، به دليل عدم ارايه مجوز دامپزش��كي 
امكان ترخيص پيدا نكرده است. در بخش ديگري از 
اظهارات اين مسووالن آمده است كه ظاهرا ايراداتي 
در بسته بندي مرغ ها و عدم درج تاريخ توليد و انقضا به 
زبان فارسي موجب شده كه سازمان دامپزشكي مانع 
از ترخيص محموله مرغ وارداتي شده و در اين حالت 

گمرك نيز امكان ترخيص كاال را نخواهد داشت. 
در اين راس��تا حميد نجار- مدي��ركل دفتر قرنطينه 
و امنيت زيس��تي سازمان دامپزش��كي با بيان اينكه 
ترخيص محموله ه��اي وارداتي فرآين��دي دارد كه 
براي همه محموله ها ثابت است به ايسنا گفت: وقتي 
محموله اي وارد كش��ور مي شود طبق قوانين مصوب 
سازمان دامپزشكي بايد مورد بازرسي و نمونه برداري 
قرار گيرد و پس از دريافت تاييديه بهداشتي ترخيص 
شود. وي با اشاره به اينكه واردات نهاده ها معموال به دو 
شكل صورت مي گيرد، اظهار كرد: محموله هايي مانند 
نهاده ها ابتدا در مرز نگه داشته مي شوند و پس از تخليه 
از آنها نمونه برداري شده و آزمايشات مورد نظر بر روي 
آنها انجام مي شود در نهايت اگر نتايج آزمايش در دامنه 
قابل قبول قرار گرفت و با معيارهاي بهداشتي انطباق 

داش��ت، ترخيص بهداشتي مي شوند. اگر هم انطباق 
بهداشتي نداشت عودت داده شده يا اگر دامنه نتايج در 
حدي بود كه مي توانست وارد مسير سالم سازي شود 
ترخيص شده اما دامپزشكي دقيقا مشخص مي كند 

كه محموله به كجا فرستاده شود.
مديركل دفتر قرنطينه و امنيت زيس��تي س��ازمان 
دامپزشكي اضافه كرد: دس��ته ديگري از محموله ها 
هستند كه پس از ورود به كش��ور در سردخانه هاي 
تح��ت كليد گمرك تخليه مي ش��وند و پس از انجام 
نمونه ب��رداري و آزمايش هاي مورد ني��از در صورت 
انطباق نتايج با معيارهاي بهداش��تي اجازه ترخيص 
مي گيرند.وي با بيان اينكه محموله ۹۰ تن مرغ وارداتي 
در مرز ورودي بازرگان مشكلي از نظر اسناد و مدارك 
نداش��ته و مش��كل اصلي موضوعات بهداشتي بوده 
است، گفت: به ش��ركت پشتيباني امور دام و شركت 
خصوصي وارد كننده اعالم كرده بوديم محموله بايد 
در سردخانه تحت كليد گمرك تخليه و اظهار گمركي 
و س��پس از آنها نمونه برداري هاي ش��ود. متاسفانه 
برداش��ت اشتباهي شده و تصور بر اين بوده كه بدون 
نمونه برداري امكان ترخيص وجود دارد كه براساس 
قانون اجازه چنين كاري وج��ود ندارد. نجار تصريح 
كرد: شركت خصوصي و پشتيباني امور دام بايد از قبل 
گمرك را مطلع مي كردند تا سردخانه تحت كليد براي 
آنها در نظر گرفته شود. متاسفانه اين پيگيري ها انجام 
نش��د و گمرك نيز آمادگي الزم براي در اختيار قرار 
دادن سردخانه هاي تحت كليد به اين شركت نداشت.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: طي س��ال 
۱3۹۹ بيش از چهار ميليون بازرسي انجام شده كه در 
حوزه مقابله با قاچاق كاال تعداد ۹ هزار و ۴۲۹ پرونده 
تخلف به ارزش بيش از چهار هزار ميليارد تومان براي 

رسيدگي به مراجع ذي صالح ارسال شده است.
به گ��زارش س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان، »سيدجواد احمدي« اظهار داشت: 
بازرسان اين س��ازمان و س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ها در سال ۹۹ معادل چهار ميليون و 
3۲۸ هزار و ۱۲۸ مورد بازرسي از واحدهاي صنفي و 
غيرصنفي انجام داده اند كه در اين ميان، 3۴۶ هزار 
و ۲۵۲ تخلف كشف و منجر به تشكيل بيش از ۲۸۰ 
هزار و 3۲۴ پرونده شد. وي افزود: در اين بازه زماني 
از ۵۲3 هزار و ۴۵۱ واحد خرد و كالن در حوزه مقابله 
با قاچاق كاال در سطح عرضه، بازرسي انجام شده كه 
تعداد ۹ ه��زار و ۴۲۹ پرونده تخلف به ارزش بيش از 
چهار هزار ميليارد تومان ثبت و براي رس��يدگي به 

مراجع ذي صالح ارسال شده است.
احمدي خاطرنشان كرد: در همين مدت، جمعًا بالغ 
بر ۱۴۲ هزار و ۸۶3 بازرسي از انبارها و مراكز نگهداري 
كاال در سطح كشور انجام شده و بيش از سه هزار و۲۴۹ 
پرونده تخلف ب��ا ارزش ريالي بالغ بر ۲ ميليارد و ۲۹۲ 
ميليون و ۲۸۱ هزار تومان به سازمان تعزيرات استان ها 
ارسال شده است. احمدي همچنين به ارايه عملكرد 
تلفن ۱۲۴ ستاد خبري سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها پرداخت و تصريح كرد: طي سال ۱3۹۹ در 
مجموع، ۲۴۰ هزار و ۴۲ فقره شكايت مردمي با برآورد 
ارزش بيش از ۲۹ ميليارد تومان در خصوص تخلفات 
صنفي و غيرصنفي از طريق تلفن ۱۲۴ اس��تان ها به 
صورت تلفني، كتبي و حضوري دريافت شده است .وي 
تصريح كرد: از مجموع شكايات دريافتي در مدت مورد 
اشاره، هفت هزار و ۲۱۷ فقره كه صرفًا جنبه موردي 
و شخصي داشته و تخلف تكراري و عمومي نبوده در 
كارگروه هاي استاني منجر به مصالحه و جلب رضايت 
شاكيان شده و به تبع آن از تش��كيل و ارجاع پرونده 

اجتناب شده است.
احم��دي عمده ترين گزارش هاي مردم��ي در حوزه 
كاالي��ي را مربوط به عرض��ه نان، م��رغ و روغن و در 
بخش خدمات مربوط به تعمير خودروهاي س��بك و 
رستوران هاي غذاخوري دانست و تاكيد كرد: بيشترين 
تخلفات صورت گرفته گرانفروشي و تقلب بوده است.به 
گفته احمدي، طي سال ۹۹، بيش از ۱۵۹ هزار گشت 
مشترك بين بازرسان س��ازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها با اتاق اصناف و سازمان تعزيرات 
حكومتي و ديگر دستگاه هاي مربوط انجام گرفته كه 
براي ۶۹ هزار و 33۱ مورد، پرونده تخلف به ارزش يك 
ميليارد و ۹۴۵ ميليون و 3۷۵ هزار تومان تشكيل شده 
است.معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 
حمايت گفت: از مجموع گشت هاي برگزار شده ۱۴ 
هزار و ۸۰۷ مورد مربوط به اسفندماه ۱3۹۹ بوده كه 
منجر به تشكيل ۶ هزار و ۵۶۴ پرونده تخلف شده است.

جزییات واردات واکسن های خارجی از  مورخ  15 بهمن 1399 تا 26 فروردین 1400
میزان ) دوز(تاريخ ورود و  ترخیصنوع واکسن رديف

20 هزار1399.11.15روسی )اسپوتنیک(1
100 هزار 1399.11.25روسی )اسپوتنیک(2
250 هزار 1399.12.10چینی3
200 هزار 1399.12.14روسی )اسپوتنیک(4
125هزار 1399.12.20هندی5
100هزار 1400.1.5روسی )اسپوتنیک(6
100هزار 1400.1.12روسی )اسپوتنیک(7
700 هزار و 800 1400.1.16کواکس )کره جنوبی(8
400 هزار1400.1.26چینی9

1/995/800-جمع کل 

ارزي براي واردات نهاده ها 
تخصيص نيافته است

ايس�نا | نماين��دگان بخش خصوص��ي در اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران از هفته هاي 
پاياني سال ۱3۹۹، هيچ تخصيص ارزي براي واردات 
نهاده ها صورت نگرفته اس��ت و اين مس��ال منجر به 
مشكل در تامين نهاده ها و البته تامين نيازهاي اصلي 
مردم خواهد شد. اتحاديه واردكنندگان نهاده ها دام 
وطيور در نامه اي به اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور، با اش��اره به عدم تخصي��ص ارز براي 
واردات نهاده ه��اي دامي از هفته هاي پاياني اس��فند 
س��ال ۱3۹۹ اعالم كرد كه وقفه در پرداخت ارز حتي 
براي كوتاه مدت آثار زيان بار و غيرقابل جبراني دارد. 
به گ��زارش روابط عمومي ات��اق بازرگاني تهران، اين 
تش��كل بخش خصوصي، با اش��اره به اين توقف اين 
كاالها در گمركات و بنادر از جهانگيري خواست كه به 
اين نهاده ها ارز تخصيص داده شود تا شرايط ورود آنها 
به بازار داخل و عرضه و واحدهاي پرورش دام و طيور 
فراهم شود. اعضاي اين اتحاديه هش��دار داده اند كه 
توقف در تخصيص ارز و تامين نهاده ها منجر به افزايش 
ريسك كمبود و نوسان قيمت در بازار كاالهاي اساسي 
و ارزاق عمومي مردم را به دنبال دارد. همانطور كه پيش 
از اين در بازارهايي مانند بازار مرغ اين رخداد اتفاق افتاد.

متن نامه اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور به 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري به شرح 
زير است: »ضمن آرزوي توفيق براي جنابعالي و قبولي 
طاعات، اين اتحاديه حسب تكليف ملي و تشكيالتي 
خود الزم مي داند به استحضار برساند از هفته پاياني 
س��ال ۹۹ تاكنون هيچ گونه تخصيص و تامين ارز از 
طرف بانك مركزي براي نهاده هاي دام و طيور انجام 
نشده است. اين در حالي است كه برنامه ريزي واردات 
كاالهاي اساسي آن هم در شرايط بحراني نياز به اقدام 
به موقع، مس��تمر و بدون وقف��ه دارد و تخصيص ارز 
بايد پيوستگي و استمرار داشته باشد. وقفه هاي عدم 
پرداخت ولو كوتاه مدت، آثار بسيار زيان باري دارد كه 
به سادگي قابل جبران نيست. تجربه سال گذشته گواه 
اين امر مي باش��د.لذا اين تشكل موكداً ازحضرتعالي 
استدعا دارد به اين مقوله ورود عاجل فرموده و با درايت 
و ش��ان ورود خود دس��تور اقدام فوري براي تامين و 
تخصيص ارز م��ورد نياز واردات نهاده هاي دام و طيور 
انجام شده و رسوبي در گمركات صادر نموده و كشور 
را از تنگناي حادث شده عبور دهيد و از ريسك كمبود 
كاال و نوسانات قيمتي و عوارض آن پيشگيري فرماييد.

الزم به ذكر اس��ت؛ به رغ��م واردات مطلوب كاالهاي 
اساسي توس��ط بخش خصوصي و موجودي كاال در 
بنادر از سوي بانك مركزي تخصيص ارز براي واردات 

نهاده هاي دامي صورت نگرفته است.«

جزييات ۹ استاندارد تعليق شده 
صنعت خودرو

مهر | معاون س��ازمان اس��تاندارد ضمن تشريح ۹ 
استاندارد تعليق ش��ده براي صنعت خودرو، گفت: 
اگر شوراي عالي استاندارد تصميم به بازگشت اين 
اس��تانداردها بگيرد، قطعا رعايت اين ۹ مورد مثل 
قبل الزامي خواهد شد.وحيد مرندي مقدم با اشاره 
به اينكه به دليل شرايط كشور، اجراي ۹ استاندارد از 
استانداردهاي ۸۵ گانه الزامي براي صنعت خودرو به 
حالت تعليق درآمده است، اظهار داشت: با توجه به 
تحريم هاي اعمال شده عليه صنعت خودروي كشور 
و تأثير آن در توليد داخلي، ش��وراي عالي استاندارد 
ك��ه رعايت ۸۵ اس��تاندارد را ب��راي صنعت خودرو 
الزامي كرده بود، اجراي ۹ استاندارد را تعليق كرده 
است.معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي 
استاندارد افزود: با تعليق ۹ استاندارد، در حال حاضر 
رعايت ۷۶ استاندارد از س��وي خودروسازان الزامي 
اس��ت.وي تصريح كرد: البته بايد در نظر داشت كه 
اين ۸۵ اس��تاندارد مجموعه اي از استانداردهاست 
و وقتي مي گوييم ۹ استاندارد تعليق شده به معناي 
اين نيس��ت كه همه خودروهاي توليد شده اين ۹ 
اس��تاندارد را رعايت نكرده اند؛ شايد يك يا دو مورد 
از اين اس��تانداردها براي يك خودرو باشد.مرندي 
مقدم گفت: اين استانداردها شامل حفاظت از عابر 
پياده، نش��انگر تعويض دنده، نشانگر فشار باد تاير، 
كنترل پايداري در ترمزگيري، چراغ رانندگي در روز، 
الزامات نصب چراغ، سيستم ترمز اضطراري پيشرفته، 
سيستم هش��دار انحراف از مسير، استحكام كابين 
خودروهاي تجاري است.به گفته وي، توليدكنندگان 
داخلي در حال س��اخت سيستم هشدار حفاظت از 
عابر پياده و سيستم هش��دار انحراف از مسير براي 

نصب روي خودروهاي توليد داخل هستند.

بهبود ۲۰  درصدي سطح 
كيفيت محصوالت سايپا

مهر | بررسي عملكرد سال ۹۹ گروه خودروسازي 
سايپا نش��ان مي دهد كه اين مجموعه موفق شده 
است با كسب ۷ ستاره جديد كيفي، سطح كيفيت 
محصوالت خود را به ميزان۲۰ درصد ارتقا دهد.در 
بررسي كارنامه يكسال گذشته گروه سايپا مي توان به 
كسب و افزايش۷ ستاره جديد كيفي براي محصوالت 
سايپا اش��اره كرد.افزايش يك س��تاره كيفي براي 
محصوالت تيبا، تيبا۲، ساينا، وانت سايپا۱۵۱ و وانت 
پيكاپ ريچ از اتفاقات مثبت س��ال ۹۹ در مجموعه 
سايپا بوده است، به گونه اي كه خودروهاي ياد شده از 
۲ ستاره به 3 ستاره ارتقا پيدا كردند. خودروي كوييك 
هم كه بسيار مورد استقبال مردم قرار گرفته، با يك 
افزايش س��تاره ديگر اكنون ۴ ستاره كيفي دارد.در 
اين ميان كاميون الوند هم با ۴ ستاره كيفي در حال 
توليد شدن است و بر اين اساس مي توان گفت سال 
گذشته سطح كيفي محصوالت سايپا به طور متوسط 
۲۰ درصد بهبود پيدا كرده و بر اس��اس برنامه ريزي 
مديريت ارشد گروه سايپا اين روند افزايش كيفي در 

سال جاري نيز تداوم خواهد داشت.
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خبرروز

توزيع ۶۸۵  بسته غذايي ۷۲ ساعته بين زلزله زدگان گناوه
سخنگوي جمعيت هالل احمر از توزيع ۶۸۵ بسته غذايي ۷۲ ساعته شرايط اضطراري عمومي در ميان زلزله زدگان شهرستان 
گناوه اس��تان بوش��هر خبر داد. محمدحسن قوس��يان گفت: همچنين در سه روز گذشته ۲۹۹ دس��تگاه چادر امدادي در 
شهرس��تان هاي گناوه و ديلم توزيع شده و طبق آخرين اطالعات ارزيابي شده دريافتي از منطقه زلزله تاكنون هزار و ۱۹۶ 
 نفر امدادرس��اني شده اند.طبق گزارش هاي دريافتي از ۲۷ روستا، منطقه عشايري و سه شهر، ۲۱ روستا كمتر از ۳۰ درصد 
آسيب ديدگي به ابنيه، ۶ روستا بين ۳۱ تا ۵۰ درصد آسيب ديدگي به ابنيه و ۲۹۹ باب تعداد خانه غيرقابل سكونت به علت 

رعب از پس لرزه ها و ترك خوردگي ثبت شده اند.

آمارفوتيهايتهرانشكست؛150متوفيكروناييتنهادريكروز

عكسروز

جامعه خبر

 ۲۰۰ ميليون واكسن
 كروناي فيك  در جهان

حدود ۲۰۰ ميليون واكسن فيك و تقلبي در دنيا توليد 
شده به فروش مي رسد؛ در ايران هم متاسفانه به اسم 
واكسن كرونا ارقام بسيار بااليي از مردم طلب مي كنند، 
توصيه ما اين است كه مردم فقط از مسيري واكسن 

را دريافت كنند كه وزارت بهداشت اعالم مي كند.
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
درباره وضعيت واردات واكسن كرونا در كشور، گفت: 
تاكنون ۵۲۰ هزار ُدز اسپوتنيك وي وارد كشور شده، 
۶۵۰ هزار ُدز واكس��ن چيني، ۷۰۰ هزار ُدز واكسن 
آس��ترازنكا و ۱۲۵ هزار ُدز واكسن بهارات هند وارد 
كش��ور شده اس��ت كه تاكنون بيش از ۵۰۰هزار ُدز 
واكس��ن كرونا در كشور تزريق شده اس��ت.او افزود: 
به طور كلي كوواكس قرار بود ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار 
ُدز واكسن به ما بدهد، اما فعال فقط ۷۰۰ هزار ُدز به ما 
داده اند يا مثال بهارات هند قرار بود طبق قرارداد به ما 
۲.۵ ميليون ُدز واكسن دهند، اما فقط ۱۲۵ هزار ُدز 
دادند. در عين حال روسيه براي واكسن اسپوتنيك 
از قرارداد ۱۰ ميليوني۲ ميليون ُدزش را نهايي كرد 
كه از آن هم فعال ۵۲۰ هزار ُدز به ما داده اند.محمدي 
با اشاره به برخي انتقادات مبني بر روند كند واردات 
واكسن كرونا به كشور، گفت: فرآيند ساخت واكسن، 
فرآيندي پيچيده و زمان بر اس��ت. در حال حاضر در 
كشور خودمان هنوز واكس��ن كرونا به بهره برداري 
نرس��يده است، اما وقتي واكس��ن كرونا در كشور به 
بهربرداري برسد، انتظار مي رود كه ابتدا براي مردم 
خودمان واكسن تزريق كنيم و بعد از آن اگر مازاد بر 
جمعيت واكسن داشتيم، صادر كنيم. در كشورهاي 
ديگر هم به همين صورت است. كشورهايي كه اكنون 
به ما واكسن مي فروشند، واكسن را توليد كردند و ابتدا 
براي مردم خودشان تزريق مي كنند و امكان محدودي 
هم براي صادرات گذاشتند. به هر حال مي بينيم كه 
كشورهاي توليدكننده هم هنوز همه مردم خودشان 
را به صورت ۱۰۰ درصد واكسينه نكردند. ما هم هر 
زمان كه واكس��ن كروناي داخلي مان را توليد كنيم 
تا زماني كه مردم خودمان را واكسينه نكنيم، اجازه 
صادرات به كسي نمي دهيم. هرچند كه برخي كشورها 
همزمان با توليد، صادرات هم انجام مي دهند كه به ما 
هم مي فروشند.محمدي با اشاره به ثبت واكسن هاي 
كرونايي كه وارد كشور مي شوند، در سامانه تي تك، 
گفت: كليه اطالعات واكسن هايي كه وارد كشور شده 
و تزريق مي ش��وند در قسمتي به نام داشبورد كه در 
سامانه تي تك است، وجود دارد و به صورت لحظه اي 
براي همكاران ما قابل مشاهده است كه بدانند كه در 
چه منطقه اي، چه تعدادي و از چه واكسني ارايه دادند. 
چه تعداد واكسن وارد شده، چه تعداد تزريق شده، چه 
ميزان در دوز اول و چه ميزان در دوز دوم تزريق شده و 
در كدام استان، دانشگاه، شهر و كدام منطقه بهداشت 
چه ميزان و براي كدام كد ملي تزريق شده است. همه 

اين اطالعات در سامانه تي تك به ريز ثبت مي شود.

كرونا جان ۳۸۸  نفر ديگر را در ايران گرفت
۲۴ هزار و ۸۸۶ بيمار جديد كرونا شناسايي 
شد و با فوت ۳۸۸ نفر ديگر از هموطنان 
مبتال به كوويد۱۹، تعداد جان باختگان 
اين بيماري در ايران ب��ه ۶۷ هزار و ۹۱۳ 
نفر رسيد.به گزارش مركز روابط عمومي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۴ 
هزار و ۸۸۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 

در كشور شناسايي شد كه س��ه هزار و ۵۸۵ نفر از آنها 
بستري شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
دو ميليون و ۳۱۱ هزار و ۸۱۳ نفر رسيد.وزارت بهداشت 
در اين اطالعيه افزود: تاكنون يك ميليون و ۸۲۳ هزار 
و ۹۵۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص شده اند. چهار هزار و ۹۹۱ نفر از بيماران مبتال 

به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند 
و ۱۴ ميليون و ۷۳۹ هزار و ۷۱۹ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است.بر اساس اين گزارش، هم اكنون ۳۰۱ 
شهر كشور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر در 
وضعيت نارنجي، ۴۵ شهر در وضعيت زرد و 
۷ شهر در وضعيت آبي قرار دارند و بر اساس 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و »به« 
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است. وزارت 
بهداشت همچنين اعالم كرد: تاكنون ۴۹۷ هزار و ۴۱۸ 
نفر دوز اول واكسن كرونا و ۱۴۳ هزار و ۷۸۴ نفر نيز دوز 
دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده 

در كشور به ۶۴۱ هزار و ۲۰۲ دوز رسيد.

واكسن بايد رايگان تزريق شود
عض��و كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد براينكه 
مخالف واردات واكس��ن براي پولدارها 
هس��تيم، گفت: واكس��ن هاي وارداتي 
كرونا از س��وي بخ��ش خصوصي بايد 
رايگان به مردم تزريق شود. حسين علي 
شهرياري، گفت: تمام هدف ما از اينكه 
اصل ۴۴ قانون اساسي را اجرا كنيم  اين 

اس��ت كه واگذاري ها و تصدي گري ها بايد به بخش 
خصوصي واگذار ش��ود چرا كه در قانون اين مس��اله 
ثابت ش��ده اس��ت.او ادامه داد: در شركت ها جوانان و 
دانشمنداني وجود دارند كه توان بسيار زيادي دارند 
و اگر به نخبگان خ��ود اعتماد كنيم در تمام زمينه ها 
خودكفا خواهيم شد.او در واكنش به اينكه واگذاري 
امور س��المت مردم به بخش خصوص��ي هزينه ها را 
افزاي��ش مي دهد، گفت: ما مواف��ق افزايش هزينه ها 

نيستيم، بلكه مي گوييم امور واگذار شوند 
اما براي مردم هزينه اي نداش��ته باشند 
يعني بيمه ها بايد تقويت شود. مشكل ما در 
بيمه است ما صنعت بيمه نداريم بلكه يك 
صندوق است كه در آن پول قرار مي گيرد 
و در بيمه ها مشكل داريم. در نهايت دولت 
بايد نظارت داش��ته باش��د تا هزينه ها از 
جيب مردم پرداخت نشود، اما خود دولت 
تصدي گري نداشته باشد.  عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس درباره واردات واكسن گفت: به شدت 
مخالف اين هستم واكسن را بياورند و پول دارها واكسن 
بزنن��د و فقرا نه. در اين ب��اره در مجلس موضع گيري 
خواهيم كرد. اشكالي ندارد كه بخش خصوصي نسبت 
به واردات واكسن اقدام كند اما آن را در اختيار دولت 
بگذارد و دولت با وظيف��ه حاكميتي خود به مردم به 

صورت رايگان تزريق كند.

متادون خاصيت درماني براي ترك »شيشه« ندارد
مديركل درمان س��تاد مب��ارزه با مواد 
مخدر با اشاره به اينكه متادون خاصيت 
درماني براي ترك »شيشه« ندارد، گفت: 
براي درمان اعتياد به حشيش، شيشه، 
كوكايين و موادي از اين دس��ت درمان 
داروي��ي وجود ندارد.رضا تويس��ركان 
منش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
در گذشته گفته مي شد كه متادون در 

درمان مصرف كننده هايي كه به شيشه مبتال هستند 
تأثير دارد، آيا اين مطل��ب را تأييد مي كنيد يا خير، 
اظهار كرد: خير اين طور نيس��ت. از نظر علمي س��ه 
دسته مواد داريم، گروه اول به نام مواد مخدر هستند، 
كه معروف ترين آن در ايران ترياك و فرآورده هاي آن 
همانند شيره است، هروئين هم تركيب صنعتي ترياك 
است و كراك افغاني كه قباًل ً استفاده مي شد معجوني از 

ترياك و هروئين است. او افزود: اينها مواد 
مخدر هس��تند، براي مواد مخدر درمان 
دارويي جايگزين داريم. همان ماده اي كه 
فرد با ناخالصي و تزريق وريدي استفاده 
مي كند را با درمان هاي آگونيست يعني 
معادل آن عوض مي كنيم به عنوان مثال 
ش��ربت ترياك براي كس��ي كه ترياك 
مصرف مي كند مي تواند جايگزين باشد.

تويسركان منش بيان كرد: به عنوان مثال فردي كه 
شيشه مصرف كرده و تشنج مي كند يا دماي بدن او 
به شدت باال مي رود يا دچار كم آبي مي شود را مي توان 
درمان كرد و برايش دارو تجويز ك��رد اما در واقع آن 
داروها عوارض مصرف را درمان مي كند نه خود اعتياد! 
براي درمان اعتياد به حشيش، شيشه، كوكايين و غيره 

درمان دارويي وجود ندارد.

سال خشكي را پيش رو داريم

قدر هر قطره آب را بدانيم
تعادل| سالي كه گذشت سال پر بارشي 
نبود. كمبود آب امسال بيش از هر زمان 
ديگري خودش را نشان مي دهد و اين 
يعني بايد قدر هر قطره آب را بيشتر بدانيم. چند سالي 
مي شود كه ايران رو به خشكس��الي پيش مي رود و 
اين مساله بايد بيش��تر از هميشه مورد توجه مردم و 
مسووالن قرار بگيرد.  رييس مركز ملي خشكسالي و 
مديريت بحران سازمان هواشناسي هم از خشكسالي 
شديد و بي سابقه در ايران خبر داد و گفت: دستگاه هاي 
ذي ربط بايد باتوجه به درنظر گرفتن اين شرايط براي 
مصرف آب موجود در كشور برنامه ريزي كنند و ارزش 
قطره قطره آب را بدانند چراكه درحال حاضر كمبود 
آب جدي است. احد وظيفه با اشاره به اينكه از مهر ماه 
سال گذشته تاكنون در كشور تنها حدود ۱۱۳ ميليمتر 
بارش داشته ايم، اظهار كرد: اين ميزان ۴۳ درصد كمتر 
از ميانگين بلندمدت كشور اس��ت. از سويي ديگر از 
ابتداي فصل بهار تاكنون در كشور ۴.۸ ميليمتر بارش 
داشته ايم كه متاسفانه اين مقدار نيز نسبت به ميانگين 

بلندمدت كشور ۸۵.۵ درصد كاهش يافته است.
او در ادامه با بيان اينكه درحال  حاضر كشور در شرايط 
خشكسالي بسيار شديد قرار گرفته است، تصريح كرد: 
۴۳ درصد كم بارشي در ايران از مهرماه تاكنون به نوعي 
ركورد در حوزه خشكسالي محسوب مي شود. مشابه 
اين شرايط را در سال ۱۳۸۷ كه خشك ترين سال آبي 
ايران بود، تجربه كرده بوديم. امسال هم به نوعي يكي از 

خشك ترين سال هاي آبي در ايران است.

    خشكسالي طي سال آبي زراعي
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با اشاره به اينكه خشكسالي در بخش هايي 
از ايران طي سال آبي زراعي جاري ازجمله قسمت هاي 
ش��رقي، سيس��تان و بلوچستان، خراس��ان جنوبي، 
هرمزگان و... بي سابقه بوده است، گفت: ميانگين بارش 
بلندمدت در هرمزگان ۱۳۹ ميليمتر گزارش ش��ده 
است اين درحالي است كه طي هفت ماه اخير تنها ۱۲ 
ميليمتر بارش در اين استان داشتيم بنابراين با كاهش 
۹۱ درصدي بارش ها در اين منطقه مواجه هستيم. به 
گفته وظيفه بارش ها در استان سيستان و بلوچستان نيز 

۹۳ درصد و در استان كرمان ۷۰ درصد كمتر از ميانگين 
بلندمدت گزارش شده است. وضعيت بارش ها در غرب 
كشور نيز شرايط خوبي ندارد. براي مثال استان همدان 
۲۱ درصد، لرستان ۳۳ درصد، چهار محال و بختياري 
۳۵ درصد و همدان ۲۱ درصد كاهش بارش داشته است.

      بارش هاي كمتر از ميانگين
او ادامه داد: اين ش��رايط در شمال كشور نيز وجود 
دارد و بارش ها در استان گيالن و مازندران به ترتيب 
۲۵ و ۲۱ درص��د كمتر از ميانگي��ن بلندمدت بوده 
است. از سويي ديگر اوضاع در نوار شرقي كشور بدتر 
است و استان هاي گلستان ۴۲ درصد، سمنان ۵۱ 
درصد، خراسان رضوي ۵۸ درصد، خراسان جنوبي 
۶۱ درصد و خراس��ان شمالي ۵۱ درصد كم بارشي 
داشته اند. رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناس��ي افزود: در مركز كشور 
نيز شرايط بارش ها مانند ساير مناطق خوب نيست. 
براي مثال بارش ها در استان تهران از ابتداي مهرماه 
تاكنون ۲۳ درصد كمتر از ميانگين بلندمدت گزارش 
شده است. بارش ها در استان هاي قم، البرز، قزوين و 
زنجان نيز به ترتيب ۲۱، ۱۹، ۲۹ و ۳۴ درصد كاهش 

يافته است.

   سال آبي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
يكي از بدترين سال هاي آبي در ايران 

 وظيفه در ادامه با بيان اينكه به طور كلي س��ال آبي
 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ يكي از بدترين سال هاي آبي در ايران 
بوده است، تصريح كرد: گاهي اوقات در كشور ما كم 
بارشي در پاييز و زمستان با بارش هاي بهاره جبران 

مي شود اما متاسفانه در اين فصل نيز بارش خاصي 
نخواهيم داش��ت و حتي طي فروردين ماه برخي از 

استان ها هيچ بارشي دريافت نكرده اند.

    چرايي وقوع خشكسالي شديد در ايران
وي درباره چرايي وقوع خشكسالي شديد در ايران 
توضيح داد: به طور كلي كشور ما از گذشته تاكنون 
نوسانات بارشي شديدي را تجربه كرده است و طي 
۶۰ سال اخير همواره با ترسالي ها و خشكسالي ها در 
ايران دست و پنجه نرم كرده ايم البته بخشي از اين 
موضوع به تغييرات اقليم مربوط است. تغيير اقليم 
پديده اي جهاني است كه در كشور ما سبب افزايش 

تعداد سال هاي خشك و افزايش دما شده است.

    فروردين ۳   درجه گرمتر از هميشه بود
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به اينكه ميانگين دماي كشور در بلندمدت طي فروردين 
ماه ۱۵.۵ درجه گزارش ش��ده اس��ت، اظهار كرد: اين 
درحالي است كه ميانگين دماي كشور طي فروردين 
۱۴۰۰ بيش از ۱۸ درجه سانتيگراد بوده است بنابراين 
دماي هوا در اين ماه حدود سه درجه گرم تر شده است.

    در بسياري از نقاط در شرايط تنش آبي هستيم
وي با بيان اينكه در چنين شرايطي به  دليل كاهش بارش 
و ذوب برف، ذخيره آبي در مناطق كوهستاني به شدت 
كاهش پيدا مي كند، گفت: اين وضعيت ما را در شرايط 
تنش آبي قرار خواهد داد. درحال  حاضر نيز مي توان گفت 
كه بسياري از نقاط ايران در جنوب و شرق كشور در شرايط 
تنش آبي هستند و كاهش بارش ها مي تواند حتي روي 
تامين آب شرب نيز اثرات خود را نشان دهد. رييس مركز 
ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
با تاكيد بر اينكه اين شرايط به هيچ عنوان به نفع محيط 
زيست كشور نيست و اثرات خود را بزودي نشان خواهد 
داد، تصريح كرد: دس��تگاه هاي ذي ربط بايد باتوجه به 
درنظر گرفتن اين ش��رايط براي مصرف آب موجود در 
كشور برنامه ريزي كنند و ارزش قطره قطره آب را بدانند 

چراكه درحال  حاضر كمبود آب جدي است.

گزارش

رويداد

ممانعت ش��ركت ملي نفت از ورود بازرسي استانداري 
تهران براي نظارت بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 
قرارگاه ستاد ملي كرونا گزارش داده شده است. استاندار 
تهران با تاكيد بر اينكه نظ��ارت بر رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در دس��تگاه هاي ملي برعهده دانشگاه هاي 
علوم پزشكي با كمك استانداري و نيروي انتظامي قرار 
داده ش��ده است، گفت: وارد هفته س��المت شديم و از 
اسفند سال گذشته تا امروزهمه اركان سالمت اقدامات 
هوشمندي در جهت مقابله با پيك چهارم انجام دادند كه 
با شرايط تحريم در كشور اثربخش بوده است. انوشيروان 
محسني بندپي در جلسه س��تاد كروناي استان تهران 
گفت: آمارها نش��ان دهنده اين اس��ت كه در پيك هاي 
قبلي مدتي شاهد افزايش بيماران سرپاي بوده ايم و بعد 
اين افزايش متوقف مي ش��د و در مراحل بعدي افزايش 
بستري و فوتي را شاهد بوديم. اما در پيك چهارم همه چيز 
تفاوت دارد در مدت يك ماه فروردين ش��اهد افزايش و 
پيك مراجعين سرپايي و بستري ها و فوتي ها بوديم. لذا 
الزم اس��ت آن چه مي توانيم در مهار اين بيماري به كار 
بگيريم و از هيچ كوششي فروگذار نباشيم. او ادامه داد: 
قطعا چاره اي نداريم جز اينكه مصوبات ستاد ملي كرونا و 
آن چه به عنوان محدوديت ها در نظر گرفته شده را اجرا 
كنيم، هر چند كه پيش��نهاداتي داريم. در شرايط قرمز 
به طور دقيق مشخص ش��ده كه چه گروه هايي مجاز به 
فعاليت هستند و كدام ها اجازه فعاليت ندارند. استاندار 
تهران با اشاره به اينكه ۵۰ درصد ظرفيت بيمارستان ها 
در تهران براي كرونا اختصاص پيدا كرده اس��ت، افزود: 
يكهزار تخت اورژانس به اين منظور اختصاص پيداكرده 
تا بتوانيم اين پيك را يك جا كنترل كنيم. اما حداقل تا دو 

هفته ديگر براساس آمار روند افزايش مراجعين سرپايي 
بستري ها و فوتي ها ادامه دارد. لذا كميته هايي كه الزم 
است بايد براي انجام اقدامات موثر، فعال شوند. او ادامه 
داد: دستگاه هاي اس��تاني مصوبات را به خوبي رعايت 
مي كنند؛ ام��ا در مراجعه به برخي دس��تگاه هاي ملي 
مشاهده شده كه برخي از كارمندان و مراجعه كنندگان 
از ماسك اس��تفاده نمي كنند و برخي دستگاه ها نيز با 
كمال تاس��ف اجازه بازرسي ندادند و متاسفانه استاندار 
تهران در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود با انتقاد از 
عدم در اختيارگرفتن اطالعات توسط وزارت بهداشت به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي استان تهران گفت: در وزارت 
خانه انحصار اطالعاتي وجود دارد كه مش��كالتي براي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران ايجادكرده است اين در 
شرايطي است كه مصوبه قرارگاه مبني در اختيارگرفتن 
اطالعات توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران وجود 
دارد و اين اتفاق تاكنون رخ نداده است. محسني بندپي 
با اشاره به خدمت زياد بيمارستان هاي تهران همچون 
بيمارستان حضرت رسول، مسيح دانشوري و ... گفت: 
۱۱ درصد فوتي هاي ما در اين بيمارستان ها و ۲۵ درصد 
در بيمارستان هاي كوچك است بي ترديد بايد نسبت به 
تقويت بيمارستان هايي كه قدمت زيادي دارند اقدام كنيم.  
استاندار تهران با اشاره به روند افزايشي تعداد مراجعان 
سرپايي، بستري و فوتي ها گفت: ما در پيك هاي قبلي 
چنين شرايطي نداشتيم؛ اما در پيك چهارم با مشكالت 
بسياري مواجه شديم و بايد به اين نكته توجه كنيم كه 
ويروس انگليسي به لحاظ قطر يك چهارم ويروس ووهان 
چين است. لذا بايد براساس گفته وزير بهداشت پوشش 
واكسيناسيون افزايش پيدا كند و نظارت ها را دقيق تر و 

علمي تر كنيم. او ادامه داد: البته همه نظارت ها به اصناف 
برنمي گردد، بلكه دستگاه هاي دولتي ما نيز بايد در شرايط 
قرمز ضروري ها ۵۰ درصد و ساير دستگاه ها بهره گيري 
يك سوم از نيروهاي خود را رعايت كنند. متاسفانه برخي 
گزارش ها نشان مي دهد برخي از وزارت خانه ها پرسنلشان 
حتي از ماسك استفاده نمي كنند و برخي دستگاه هاي 
ملي با كمال شرمساري بخشنامه ستاد ملي كه نظارت 
را برعهده دانشگاه هاي علوم پزشكي با كمك استانداري 
و ني��روي انتظامي قرار داده اس��ت را نمي پذيرند. البته 
دستگاه هاي متخلف براساس بازرسي هاي انجام شده به 
قرارگاه ستاد ملي اعالم شدند. به گفته محسني بندپي 
۶۱۰۰ تخت بيمارستاني كه براي كرونا ويروس اختصاص 
داده شده بود تكميل شد كه ۱۲۰۰ تخت ديگر افزايش 
پيدا كرد و خط ۶۰۷۰ براي راهنمايي بيماران راه اندازي 
ش��د تا هر بيماري كه به بيمارس��تان مراجعه كرد و جا 
نبود با تماس با اين خط نس��بت به مراجعه اين بيمار به 

بيمارستان اقدام شود.
استاندار تهران با تاكيد بر اينكه در شهرهاي قرمز فعاليت 
مشاغل گروه دو و سه و چهار بايد متوقف باشد، افزود: تمام 
بوستان ها و پارك ها و همچنين سرو غذا داخل رستوران ها 
ممنوع است و اين اجازه به معاونان بهداشتي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي داده شده تا با رستوران هايي كه در داخل 
خود نسبت به سرو غذا اقدام مي كند برخورد شود. استاندار 
تهران در پاسخ به سوالي در خصوص تعطيلي هفته آينده 
براي تهران گفت: ما در حال حاضر بايد نسبت به اجراي 
دقيق مصوبات ستاد ملي كرونا و نظارت بر آنها اقدام كنيم 
و اگر چه الزم باشد خود ستاد ملي مقابله با كرونا نسبت 

به آن تصميم گيري خواهد كرد.

تعطيلي تهران منوط به تصميم ستاد ملي
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