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جريمه براي متخلفان سود بانكي

يادداشت-4

 زيربناي
 قراردادهاي همكاري با چين

بع��د از امض��اي برنامه جامع 
همكاري هاي مشترك 25ساله 
ايران و چين اعالم شد كه اين 
برنامه جامع الزم االجرا نيست 
و جزييات اي��ن برنامه جامع 
همكاري هاي مش��ترك بايد 
از س��وي بخش هاي مختلف 
صنعت��ي، علمي، آموزش��ي، 
معدن��ي و... طراحي، تدوين و ارايه ش��ود. اين قراردادها 
در مرحله بعد راهي مجلس خواهد شد تا مطابق قانون 
در مسير تصويب شدن قرار بگيرد. در همين راستا و بعد 
از مشخص ش��دن ابعاد و زواياي گوناگون اين نقشه راه 
اقتصادي و راهبردي، كميسيون صنايع و معادن مجلس 
نيز با تشكيل كارگروهي تالش مي كند تا زمينه، تدوين 
قراردادهاي مناس��ب صنعتي، معدن��ي و فناورانه را در 
بخش هايي چون صنعت خودروسازي، صنايع كوچك و 
متوسط، توسعه صنعت فوالد، احيا و بهره وري از معادن 
و...در دس��تور كار قرار دهد. با توجه ب��ه اين واقعيت كه 
فوندانس��يون وزيربناي اين برنامه جامع همكاري هاي 
مشترك در اين برهه زماني پي ريزي خواهد شد، ضرورت 
دارد ك��ه نهايت حساس��يت و تمرك��ز در خصوص اين 
قراردادهاي الزم االجرا در دستوركار قرار بگيرد. همان طور 
كه در زمان ساخت يك بناي مستحكم، ضرورت دارد كه 
زيربناي مستحكمي براي ساختمان مورد نظر ريخته شود، 
در زمان قراردادهاي اقتصادي نيز ضرورت دارد كه اصول 
اوليه به درس��تي رعايت شود. واقعيت آن است كه چين 
سابقه روشني در سرمايه گذاري و انتقال دانش فني در 
كشورهاي مختلف از جمله، اروپا، امريكا، آفريقا و...داشته 
است. از سوي ديگر، ايران نيز از ظرفيت هاي فوق العاده در 
زمينه جهش توليد و بهبود شاخص هاي صادراتي برخوردار 
است. ايران در زمينه هايي چون نيروي انساني تحصيلكرده، 
ظرفيت هاي انرژيك، معادن و... پتانسيل هاي منحصر 
به فردي دارد، ممزوج ساختن اين ظرفيت ها با توانايي ها 
و دانش فني چيني ها مي تواند منافع قابل توجهي را براي 
دو سوي موضوع به همراه داشته باشد. در كارگروه هاي 
ويژه اي كه براي اين منظور تدارك ديده ش��ده است، به 
دنبال آن هستيم كه با استفاده از ديدگاه هاي تخصصي و 
كارشناسي بهترين قراردادهاي مشترك تدوين و تدارك 
ديده شود...  ادامه در صفحه 2

مصطفي طاهري

يادداشت-6

 جان هايي كه 
به عدد تبديل شده اند

70 م��رگ در ي��ك روز، 70 
نفر در يك روز ج��ان باختند، 
جان باختن 70 انس��ان، عزادار 
ش��دن 70 خانواده. اين عددها 
جان هاي��ي اس��ت ك��ه در اثر 
بي توجه��ي از بي��ن مي روند. 
مسووالن موضوع تعطيلي شهر 
را جدي نمي گيرند. مردم براي 
لقمه اي نان جان خود را به حراج گذاشته اند. مترو و اتوبوس 
ارابه هاي مرگ شده اند. هيچ كس به خانواده هايي كه چشم 
انتظار عزيزانش��ان باقي ماندند، فكر نمي كند. اين روزها 
مرگ آنقدر ارزان شده كه ديگر كسي به فكر زندگي نيست. 
كوويد 19 حاال آنچنان مي تازد كه كسي را ياراي مقابله با آن 
نيست. فريادهاي مسووالن حوزه بهداشت و درمان در مقابل 
اقتصاد نا متعادل اين روزها به جايي نمي رسد. هر چه هست 
غم نان است و بس. كادر درمان از رمق افتاده و تعداد ورودي 
به بيمارستان ها خيلي بيشتر از تعداد كساني كه ترخيص 
مي شوند و اين يعني فاجعه در يك قدمي ما قرار دارد. وقتي 
ظرفيت بيمارستان ها پر شود، وقتي كادر درمان ديگر توان 
رسيدگي به بيماران را نداشته باشد، آن وقت ديگر براي چاره 
انديشي دير است. شرايط رعايت پروتكل ها هم به پايين تر 
حد خود رسيده است.  ادامه در صفحه 8

مريم شاهسمندي

  رييس شوراي شهر تهران نسبت به 
حضور بيش از 15 دقيقه در مترو هشدار داد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده را براي رفع ايرادات شوراي نگهبان اصالح كردند

»تعادل« وضعيت 
بازارسهام را بازبيني مي كند 

»تعادل« گزارش مي دهد

 »تعادل« دورنماي همكاري 
 ايران و كره جنوبي را بررسي مي كند

تالش چانگ سيه-كيون براي ديدار با روحاني

انتقاد  جهانگيري از كره: 
دولت كره در اسرع وقت  منابع ايران را آزاد كند

جلوگيري از واردات كاالي 
خارجي تكنولوژي، تيشه به 

ريشه صنعت آي تي است

 زمان طاليي سفر با مترو 
در دوران كرونا
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 اليحه ماليات بر ارزش افزوده
 اصالح شد

بي اعتمادي 
 دامنگير
 بازار شد

 جنجال 
ثبت سفارش 

نهاده ها

 تهران- سئول
  بدون توقف؟

چشم انداز 
منع واردات 

گراني يا قاچاق

انتصاب شايسته جنابعالی را به سمت سرپرستی روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان تبريک عرض نموده و توفیقات روزافزون 

شما را از خداوند متعال خواستارم.

جناب آقای مهرداد خورسندی

مهدی مهیار- روزنامه تعادل- اصفهان

سرپرست محترم روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

زهرا سلیماني| همزمان با سفر »چانگ سيه-كيون« 
نخست وزير كره جنوبي به تهران كه براي نخستين بار طي 
44سال گذشته صورت گرفته، اين پرسش كه دورنماي 
مناس��بات ارتباطي دو كش��ور در بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي، سياسي، ارتباطي، راهبردي و... چه سرانجامي 
خواهد داش��ت؟ در محافل تحليلي، رسانه اي و اقتصادي 
داخلي و خارجي مطرح ش��ده است؛ روابطي كه هر چند 
در برخي برهه هاي پس��ابرجامي حدفاصل س��ال هاي 
93 تا 96 حجم دالري آن ب��ه حدود 17 ميليارد دالر نيز 
رس��يده بود، اما بعد از خروج ترامپ از برجام در كمترين 
زمان ممكن به محدوده صفر نزديك ش��د. در اين ميان، 
برخي تحليلگران با اش��اره به وابستگي باالي كره جنوبي 
به امريكا، فقدان تصميم س��ازي هاي مستقل توسط اين 
كشور و نوع رفتار كره جنوبي پس از خروج ترامپ از برجام، 
اعالم مي كنند كه ايران بايد بازارهاي خود را از دس��ترس 
محصوالت ك��ره اي خارج كند و فضاي روابط في مابين را 
تعليق كند، اما دس��ته ديگري از كارشناسان نيز، كاهش 
مناسبات ارتباطي ايران با كره را برخالف منافع ملي ارزيابي 
كرده و معتقدند ايران مبتني بر اقتضائات زماني بايد تالش 
كند حداكثر بهره برداري را از روابط با كشورهاي مختلف از 
جمله كره جنوبي برداشت كند، اما اگر كره جنوبي مايل به 
داشتن سهمي از بازار جذاب 83 ميليوني ايران است، بايد 
سهم مشخصي از بازار خود را نيز دراختيار محصوالت توليد 
شده ايراني قرار دهد. چانگ در نخستين مرحله از ديدارهاي 
خود در تهران با »اسحاق جهانگيري« معاون رييس جمهور 
ديدار كرد. ضمن اينكه نخست وزير كره در مرحله بعد با 
»محمدباقر قاليباف« رييس مجلس و »علي الريجاني« 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار خواهد كرد. 
هر چند دفتر نخست وزير كره جنوبي با انتشار خبري قبل 
از سفر اعالم كرد كه چانگ به دنبال برنامه ريزي براي ديدار 
با »حسن روحاني« رييس جمهور ايران است، اما تا لحظه 
تنظيم اين گزارش اين ديدار از سوي مقامات رسمي ايراني 
تاييد نشده اس��ت. عالوه بر ديدار با مقامات ايراني، چانگ 
همچنين قرار است با مسووالن شركت  هاي كره جنوبي 
كه در ايران فعاليت مي كنند از جمله سامسونگ، ال جي 

و غيره ديدار كند.

   دليل سفر نخست وزير كره جنوبي به تهران
هرچند بعد از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، شركت هاي كره اي نيز همپاي شركت هاي اروپاي 
به قراردادهاي اقتصادي خود با تهران پشت كردند و تهران 
را ترك كردند، اما تنش هاي فزاينده در مناسبات ارتباطي دو 
كشور ايران و كره جنوبي زماني ابعاد و زواياي وسيع تري پيدا 
كرد كه بعد از خروج ترامپ از برجام، كره جنوبي كه به دليل 

آزمايش   موشك هاي بالستيك و هسته اي كره شمالي، تحت 
فشار همسايه شمالي خود نيز قرار داشت، براي جلب توجه 
مقامات امريكايي، روند خريد نفت از كشورمان را آرام آرام 
كاهش داد تا به محدوده تقريبا صفر درصدي رساند. ضمن 
اينك��ه بيش از 7 ميليارد دالر از دارايي ه��اي ايران در اين 
كشور نيز در همين بازه زماني بلوكه شد. ايران در واكنش 
به اين نوع تصميم سازي هاي غيرسازنده، در مهر ماه 98 
سفير كره جنوبي در تهران را احضار و اعتراض رسمي دولت 
ايران را نسبت به اين رفتار به طرف كره اي ابراز كرد. هرچند 
دولت سئول در پاسخ به اين اعتراضات اعالم كرد در جريان 
مذاكرات با طرف امريكايي به دنبال راهكاري است كه از 
طريق آن بتواند موضوع را حل و فصل كند، اما روند تحوالت 
بعدي نشان داد كه هيچ گشايشي در زمينه آزادسازي منابع 
مالي ايران صورت نگرفته است. با ظهور و بروز بحران كرونا، 
هرچند كره جنوبي ت��الش كرد برخي معافيت هاي ويژه 
براي ارسال كمك هاي محدود بشردوستانه به كشورمان 

دريافت كند، اما در ادامه با سنگ اندازي هاي اياالت متحده 
اين برنامه ها سرانجامي پيدا نكردند. اين روند ادامه داشت 
تا اينكه در 21 خرداد ماه 99 عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي ايران در نشست با خبرنگاران در حياط دولت، 
رسما كره جنوبي را متهم كرد كه با بلوكه كردن دارايي هاي 
ايران مانع از خريد مواد غذايي و پزشكي مي شود. اظهاراتي 
كه 2 روز بعد توسط روحاني رييس جمهوري كشورمان 
نيز تاييد و تكميل شد. روحاني اما در عين حال خطاب به 
مقامات كره اي هشدار داد كه در صورت عدم فراهم آمدن 
امكان دسترس��ي ايران به دارايي هاي خود در كوتاه ترين 
زمان ممكن، از راه هاي قانوني پيگير موضوع خواهند بود. 
توقيف نفتكش كره اي به دليل عدم رعايت پروتكل هاي 
زيس��ت محيطي يكي ديگر از حوادثي بود كه در مس��ير 
ارتباطي ميان دو كشور ايجاد شد. سئول اين تصميم تهران 
را به دليل بلوكه ك��ردن دارايي هايش ارزيابي مي كرد، اما 

مقامات تهران اين تصميم را غيرسياسي مي دانستند. اما 
واقع آن اس��ت كه قبل از ماجراي توقيف نفتكش كره اي 
و پيش از پيروزي باي��دن در انتخابات امريكا، جايگزيني 
كامل نفت كشورهاي حاش��يه خليج فارس با نفت ايران 
توسط كره جنوبي، نشان داد كه كره جنوبي هيچ ابايي از 
تيره تر شدن روابط ميان دو كشور ندارد. در آن بازه زماني 
مقامات كره جنوبي با تحليل اشتباهي كه از پيروزي ترامپ 
در انتخابات امريكا داش��تند، تص��ور مي كردند كه روند 
تحريم هاي اقتصادي ايران حداقل تا پايان س��ال 2025 
ميالدي تداوم خواهد داشت. اما پيش بيني هاي كره جنوبي 
با شكست ترامپ در انتخابات اياالت متحده و مهم تر از آن 
امضاي برنامه جامع همكاري مشترك با چين باعث شد 
تا جايگاه ايران در سطح معادالت جهاني ناگهان با صعود 
چشمگيري مواجه شود. اين بار اما نخست وزير كره جنوبي 
با هماهنگي مقامات امريكايي راهي تهران شده است تا در 
صورت امكان آلترناتي��وي براي تهران درخصوص برنامه 

جامع همكاري هاي مشترك با چين فراهم شود. حركتي 
كه به نظر مي رسد مقامات ايراني ابعاد و زواياي گوناگون آن 
را درك كرده اند و حاضر به تكرار تجربيات قبلي بدون اخذ 

ضمانت هاي الزم نيستند.

   روابط دو كشور در آينه اقتصاد
حجم تجارت ايران و كره جنوبي در سال 1393 خورشيدي 
و چند ماه بعد از تشكيل دولت تدبير و اميد به 17 ميليارد 
دالر رس��يد. دوره اي ك��ه در آن مذاكرات رس��مي ايران 
با كش��ورهاي 1+5 آغاز ش��د و كره جنوبي با تصور اينكه 
مناسبات ارتباطي ميان ايران با اياالت متحده در وضعيت 
عادي قرار خواهد گرفت، چش��م انداز روش��ني از توسعه 
مناسبات با ايران را در دس��تور كار قرار داده بود. اين روند 
در سال 95 با سفر رييس جمهوري كره جنوبي به تهران 
تداوم پيدا ك��رد و دوطرف از پيش بين��ي افزايش حجم 

مبادالت تجاري تا 30 ميليارد دالر سخن مي گفتند، اما در 
همين برهه نيز كه بخش قابل توجهي از بازارهاي مصرفي 
كش��ورمان در حوزه لوازم خانگي، گوش��ي هاي موبايل، 
لپ تاپ و... دراختي��ار برندهاي كره اي ق��رار گرفته بود، 
كره جنوبي هرگز راضي به انتقال دانش فني در حوزه هاي 
فناورانه به ايران نبود. به گفته كيم شؤونگ هو، سفير سابق 
كره جنوبي در تهران، در اين سال ها كه اوج مبادالت تجاري 
دو كشور محسوب مي ش��د، ايران نفت، ميعانات گازي، 
محصوالت پتروش��يمي و خاويار به كره صادر و در مقابل 
كاال هايي نظير خودرو، لوازم خانگي، محصوالت فوالدي، 
گوشي تلفن همراه و محصوالتي از اين دست را از كره جنوبي 
وارد مي كرد. با اين حال در تمام اين سال ها روابط كره اي ها 
با ايران از حد مبادالت تجاري و فروش كاال هاي مصرفي 

فراتر نرفت.
جواد منصوري، تحليلگر مس��ائل جنوب ش��رق آسيا و 
سفير سابق ايران در چين در جريان گفت وگو با خبرنگار 
»تعادل« در پاس��خ به چرايي وقوع فراز و نش��يب هاي 
مناس��بات ارتباطي اي��ران با كره جنوبي بع��د از خروج 
ترامپ از برجام گفت: مهم تري��ن نكته براي درك نظام 
تصميم س��ازي هاي كره جنوبي آن اس��ت ك��ه بدانيم، 
كره جنوب��ي پ��س از وقوع جن��گ داخلي با همس��ايه 
ش��مالي در 1953 ميالدي به  طور كامل تحت س��لطه 
اياالت متحده امريكا قرار گرفت. از اين زمان اس��ت كه 
امني��ت، دفاع، اقتصاد، روابط خارجي و... اين كش��ور به 
تابعي از سياست هاي امريكا بدل ش��د. به عبارت ديگر 
كره جنوبي در ظاهر به ش��كل يك كش��ور مستقل كه 
عضو س��ازمان ملل اس��ت، در فضاي بين المللي حضور 
دارد، اما در باطن مجموعه تصميم سازي هاي اين كشور 
ذيل تصميم س��ازي هاي اياالت متحده تعريف مي شود 
و هيچ گونه اس��تقاللي در تصميم گيري هاي اين كشور 
وجود ندارد. منصوري در ادامه با اش��اره به روابط ايران و 
كره جنوبي در سال هاي بعد از پيروزي انقالب گفت: در 
سال هاي پس از انقالب هم روابط ايران و كره جنوبي متاثر 
از روابط ايران و اياالت متحده بود. از ابتداي انقالب تا پايان 
جنگ محدوديت هايي در روابط وجود داشت؛ بعد از پايان 
جنگ اما امريكايي ها كه تصور مي كردند ايران بعد از جنگ 
وارد فضاي تازه اي خواهد شد، روابط ايران و كره جنوبي نيز 
به سرعت در مسير رشد قرار گرفت. روابط به سطح سفارت 
رسيد و حجم مبادالت اقتصادي دو كشور نيز افزايش پيدا 
كرد. اما در حوزه مباحث اقتصادي بايد به اين واقعيت اشاره 
كرد كه كره جنوبي در بسياري از زمينه هاي اقتصادي و 
فناورانه رفتار مناسبي با ايران نداشت. به عنوان مثال به 
هيچ عنوان حاضر به سرمايه گذاري پايدار، انتقال دانش 
فني، تبادل كارشناس��ان متخصص، تكنولوژي و حتي 
فروش اقالم سرمايه اي به ايران نبود. مديران كره جنوبي 
تنها حاضر به فروش كااله��اي مصرفي و نيمه مصرفي 
به ايران ش��دند؛ روندي كه برآمده از سياستگذاري هاي 
كالن امريكا بود كه تالش مي كرد در مسير توسعه پايدار 
كشور س��نگ اندازي كند. حتي خاطرم هست در دوره 
رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در دهه 70، قرار شد 
اتومبيل دوو در ايران مونتاژ شود، اما در شرايطي كه ايران 
سرمايه گذاري هنگفتي را در اين خصوص صورت داده 
بود، به  طور ناگهاني اين قراردادها به دستور امريكا لغو شد. 
ادامه در صفحه 2
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 روزنامه تعادل 
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معاون اول ريیس جمهوري با تاكید بر اينكه اقدام بانك هاي كره اي در مسدود نمودن منابع ارزي ايران به 
وجهه و جايگاه كره نزد مردم ايران آسیب زده است، تصريح كرد: از دولت كره مي خواهیم در اسرع وقت 
منابع ارزي ايران را آزاد و مشكالت سال هاي اخیر را با اقدامات عملي جبران كند. به گزارش ايسنا، اسحاق 
جهانگیري معاون اول ريیس جمهوري عصر يكشنبه )22 فروردين( در نشست خبري مشترك با چانگ 
سیه كیون نخست وزير كره جنوبي با بیان اينكه »سال آينده شصتمین سال برقراري روابط ديپلماتیك 
ايران و كره است«، اظهار كرد: در طول اين سال ها روابط از حجم بااليي برخوردار بوده است و شركت هاي 
كره اي در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران حضور داشتند به طوري كه در سال 2۰۱2 حجم مبادالت دو 
كشور به ۱۷ میلیارد دالر رسید. وي همچنین با بیان اينكه »دو كشور ايران و كره از زمینه هاي همكاري و 
مشاركت بسیار زيادي برخوردار هستند«، خاطرنشان كرد: ايران و كره جنوبي به عنوان دو كشور آسیايي 
در غرب و شرق آسیا نقش مكمل يكديگر در زمینه اقتصادي دارند. معاون اول ريیس جمهوري افزود: 
متاسفانه در سه سال گذشته به دلیل پیروي كره جنوبي از تحريم هاي غیرقانوني امريكا علیه ايران كه 
فاقد هرگونه مشروعیت بین المللي است، مناسبات دو كشور دچار ركود و كم تحركي زيادي شده است. 
كاهش مناسبات دو كشور در حالي است كه هیچ گونه تحريم بین المللي از جمله تحريم سازمان ملل 
علیه ايران وجود نداشته است. جهانگیري گفت: متاسفانه اقدام بانك هاي كره اي در مسدود كردن ۷ 
میلیارد دالر منابع ارزي ايران كه حاصل فروش قانوني و مشروع نفتي و میعانات گازي به اين كشور بوده، 
روابط دو كشور را دچار ركود جدي كرده است.  ادامه در صفحه 2

در ديدار نخست وزير كره با جهانگيري مطرح شد
نشست   مطبوعاتي

دولت كره در اسرع وقت  منابع ايران را آزاد كند

يادداشت- 1

رعايت نرخ سود مصوب بانكي
وزي��ر اقتصاد با ارس��ال نامه به 
بانك ها براي رعايت سقف سود 
مصوب به مديران عامل بانك ها 
اخطار داده است  بانك هايي كه 
سقف پرداخت س��ود مصوب 
شوراي اقتصاد را رعايت نكنند 
بايد ماليات اضافه پرداخت سود 
را نيز بپردازند. در حال حاضر، 
نرخ سود مصوب براي سپرده هاي يك ساله 16 درصد و دو 
ادامه در صفحه 3 ساله 18 درصد است...  

عباس معمارنژاد

يادداشت- 3

يارانه يا توليد؛ مساله اين است
خدا بيامرزد رفتگان شما را؛ 
دايي من ك��ه تحصيلكرده 
فرانسه، س��رد و گرم روزگار 
چش��يده، مطلع به اوضاع و 
استاد دانش��گاه تهران بود، 
س��الي يك  بار كه براي عيد 
ديدني به ديدارش مي رفتيم، 
صحبت هاي بس��يار جالبي در موضوعات اقتصادي و 
معيشتي مطرح مي كرد.  ادامه در صفحه 6

يادداشت- 3

جا خالي هاي يك قانون
قان��ون جدي��د مالي��ات بر 
خانه ه��اي خال��ي از چن��د 
روز قبل اجرايي ش��د. طبق 
اين قانون همه ش��هروندان 
موظفند كه »اطالعات امالك 
تحت تملك خود را با تعيين 
ن��وع بهره ب��رداري، حداكثر 
ظرف م��دت دو م��اه پس از 
انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي امالك و 
اسكان كشور ثبت كنند.«  ادامه در صفحه 2

حسین حقگو

يادداشت-5

جستاري در باب اقدام 
اصالحي وزارت اقتصاد

واقع آن اس��ت كه كاهش نرخ 
سود س��پرده ها كه كاهش آن 
در واقع نرخ بهره تس��هيالت 
را ني��ز كاه��ش مي ده��د در 
سياست هاي پولي كشور بسيار 
اثرگذار خواهد بود. چرا كه نرخ 
سود س��پرده ها در بخش هاي 
مختلف اقتصادي كشور، رشد 
نقدينگي افسارگسيخته را در كشور ايجاد مي كنند. در 
واقع س��پرده هايي كه نزد بانك ها اس��ت و هر ماه به آن 
سود تعلق مي گيرد، نقش برجسته اي در رشد نقدينگي، 
توس��عه پايه پولي و نهايتا تورم كشورمان ايفا مي كنند. 
نامه اي كه وزي��ر محترم اقتصاد ديروز منتش��ر و در آن 
به بانك هاي دولتي تاكيد كرده اند كه رعايت نرخ س��ود 
مصوب 15درصدي شوراي پول و اعتبار را بكنند، يكي 
از رويكردهاي اصالحي است كه مي توان از آن به عنوان 
پاس��خگويي به بخش��ي از مطالبات فعاالن اقتصادي و 
اقتصاددانان كشور تفسير و تحليل كرد. البته در اين ميان 
بايد توجه داشت كه در گواهي سپرده سال قبل بانك ها 
كه در رسانه ها منتشر شد، بانك ها نرخ 18درصد را در نظر 
گرفته بودند كه ...  ادامه در صفحه 2

حجت اهلل  فرزاني

حمیدرضا 
دانشور



نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح يكشنبه و در جريان 
بررسي ايرادات شوراي نگهبان به اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده جزو )الف( ماده )۱۰( را به ش��رح زير اصالح كردند: 
صادرات كاالها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي 
رسمي با ارايه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا 
برگ خروجي )در مورد صادرات كاال( و صادرات خدمات با 
ارايه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين 
نمايندگي رسمي جمهوري اسالمي ايران در كشور مقصد 
رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير 
اسناد و مدارك مثبته. صادرات كاالها و خدمات از قلمرو 
گمركي سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري- صنعتي، 
در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت ساالنه به تأييد 
گمرك جمهوري اس��المي ايران برسد، مشمول اين بند 

خواهد بود.

  قاليب�اف: مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده موجب 
شفافيت مي شود

رييس مجلس ش��وراي اسالمي تصويب اصالحيه قانون 
ماليات ب��ر ارزش اف��زوده را موجب ش��فافيت اطالعات 

اقتصادي و دريافت عادالنه ماليات عنوان كرد.
 محمدباقر قاليباف در جلسه علني )يكشنبه( مجلس و 
پس از اتمام رسيدگي مجلس به اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده و رفع ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس 
در اين زمينه گفت: از يكايك نمايندگان و دوستانمان 
در كميسيون اقتصادي تشكر مي كنم. اصالحيه قانون 

ماليات بر ارزش افزوده از قوانين مادر و اساسي است كه 
مي تواند در اصالحات اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد. 
خوشبختانه با همت شما نمايندگان، اين قانون مراحل 
نهايي خود را طي كرد و ايرادات شوراي نگهبان برطرف 
ش��د.وي با بيان اينكه اصالحيه قانون ماليات بر ارزش 
افزوده موجب ش��فافيت اطالعات اقتصادي، دريافت 
عادالنه ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي مي شود، گفت: 
اتفاق مهم اين است كه در اين اصالحيه مميز محوري 
حذف و سامانه محوري مبنا قرار گرفته است. همچنين 

رس��يدگي به حل اختالفات شفاف و عادالنه مي شود. 
ضمن اينكه در قانون توجه خاصي به بخش خصوصي و 
توليد كننده ها در حوزه پرداخت ماليات شده و استرداد 
ماليات نيز تعيين تكليف ش��ده است.رييس مجلس 
ضمن قدرداني از دول��ت، وزارت اقتصاد و نمايندگان 
گفت: اميدواريم اين قانون بتواند در بحث كسري بودجه 
امكان تامين هزينه هاي دولت از درآمدهاي مالياتي و 
گمركي را فراهم كند و ما با تصويب چنين قوانيني به 

سمت اصالحات اقتصادي گام برداريم.

  اليح�ه قان�ون مبارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز 
اصالح شد

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي اليحه اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را جهت تامين نظر شوراي نگهبان 
اص��الح و تصويب كردند.نمايندگان مجلس به بررس��ي 
ايرادات ش��وراي نگهبان در اليحه اصالح قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز پرداختند.بر اساس اصالح صورت گرفته در 
ماده يك اين اليحه، با توجه به اظهارنظر رييس قوه قضاييه 
مبني بر اعمال و رعايت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ ۲۹/ 
۰۲/ ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسالمي در مورد »اليحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز«، ايراد شوراي نگهبان مبني 

بر عدم رعايت بند ۲ اصل ۱۵۸ ق

  موافقت مجلس با اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز

در ماده يك اصالحي اين اليحه آمده است، با توجه به 
اظهارنظر رييس محترم قوه قضاييه طي نامه شماره  
۱۰۰/ ۱۱۳۷۲۴/ ۹۰۰ م��ورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ مبني 
 ب��ر اعمال و رعايت نظ��رات آن ق��وه در مصوبه مورخ

 ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۹ مجلس ش��وراي اس��المي در مورد 
»اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز«، ايراد 
شوراي نگهبان مبني بر عدم رعايت بند ۲ اصل ۱۵۸ 
قانون اساسي، مرتفع مي شود.همچنين نمايندگان با 
اصالح مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز موافقت كردند.

اخبار
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صالحي: حق ايران براي اقدام 
عليه عامالن، آمران و مباشران اقدام 

عليه سايت نطنز محفوظ است
رييس سازمان انرژي اتمي گفت: اقدامي كه عليه مركز 
غني سازي نطنز انجام شد، نشان دهنده شكست مخالفان 
پيشرفت هاي صنعتي و سياسي كشور براي جلوگيري از 
توسعه چشمگير صنعت هسته اي از يكسو و مذاكرات موفق 
براي رفع تحريم هاي ظالمانه است. به گزارش ايسنا، علي 
اكبر صالحي افزود: اقدامي كه عليه مركز غني سازي نطنز 
انجام شد، نشان دهنده شكست مخالفان پيشرفت هاي 
صنعتي و سياس��ي كش��ور براي جلوگيري از توس��عه 
چشمگير صنعت هسته اي از يكسو و مذاكرات موفق براي 
رفع تحريم هاي ظالمانه است. وي خاطرنشان كرد: در روز 
ملي فناوري هسته اي آخرين دستاوردهاي دانشمندان 
جوان و پرتالش كشور به نمايش گذاشته شد و همزمان 
نيز چش��م انداز رفع تحريم ها كاماًل آشكار شد. صالحي 
تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران ضمن محكوم كردن 
اين حركت مذبوحانه و تاكيد بر ضرورت برخورد جامعه 
بين المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي با تروريس��م 
هس��ته اي، حق خود را براي اقدام علي��ه عامالن و آمران 
و مباش��ران اين اقدام را محفوظ مي دارد. رييس سازمان 
انرژي اتمي گفت: همچنين براي ناكام گذاشتن اهداف 
آمران اين حركت تروريستي، جمهوري اسالمي ايران با 
جديت گسترش فناوري هسته اي از يك سو و گسترش 
براي رفع تحريم هاي ظالمانه از سوي ديگر را ادامه خواهد 
داد. بامداد روز يكشنبه حادثه اي در بخشي از شبكه توزيع 
برق مجتمع غني سازي شهيد احمدي روشن نطنز رخ داد 
كه خوشبختانه صدمات انساني و آلودگي به دنبال نداشت 
اما اين اقدام موجب قطع برق در بخشي از اين مجتمع شد.

جستاري در باب اقدام اصالحي 
وزارت اقتصاد

با توجه به يك س��اله بودن اين گواهي هاي س��پرده، اين 
گواهي هاي سپرده بايد حداقل تا شهريورماه امسال رعايت 
شوند. اما نكته اي كه در ادامه نامه وزير اقتصاد مطرح شده 
بود و اهميتي به مراتب بيشتر از س��اير موضوعات دارد و 
مي توان��د در حكم يك ضمانت اجرايي مهم براي كاهش 
سود سپرده ها تلقي شود مربوط به رويكردهاي مالياتي 
بود كه در خصوص اين تصميم اتخاذ شده بود. در اين نامه 
خطاب به س��ازمان امور مالياتي اشاره شده بود كه هزينه 
سود س��پرده ها در صورت هاي مالي بانك ها، بيش از نرخ 
مصوب شوراي پول و اعتبار قابل قبول مالياتي نخواهد بود. 
در ادامه نيز تاكيد شده بود كه در صورت باال بودن ميزان 
سود سپرده ها، سازمان امور مالياتي و مميزان مالياتي اين 
هزينه ها را خط زده و برگشت خواهند داد و بانك ها مجبور 
شوند ماليات مربوط به اين برگشت هزينه را پرداخت كنند. 
هرچند از نظر بانكي و عقود اسالمي مالحظاتي در خصوص 
اين الگوي مالي و مالياتي مطرح اس��ت، در اين خصوص 
چنانچه س��پرده گذار منابعي را در اختيار بانك قرار داده 
باشد و بانك به وكالت مشتري آن را اعطاي تسهيالت كرده 
باشد و از آن سپرده ها، درآمدهاي مشروعي را كسب كرده 
باشد، بانك ها بعد از برداشتن حق الوكاله قانوني بايد ساير 
بخش هاي درآمدي را به عنوان سود در اختيار مشتريان قرار 
دهند. در نتيجه نمي توان گفت كه نرخ سود سپرده بانكي 
در عقود اسالمي و در بانكداري بدون ربا مي تواند فيكس 
باشد يا نمي تواند فيكس باشد. بنابراين نمي توان با قاطعيت 
اعالم كرد كه نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مي تواند به 
صورت فيكس اعالم شود. نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به 
صورت فيكس در خصوص نرخ سود علي الحساب سپرده ها 
مي تواند معنا داشته باشد و نه نرخ سود قطعي در پايان. اما 
متاسفانه اين ضرورت ها در شبكه بانكي كشور مورد توجه 
ق��رار نمي گيرد. از اين جنبه كه بانك ها همان نرخ س��ود 
علي الحساب تعيين شده را پرداخت مي كنند يك چنين 
موضوعاتي در بانك ها چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. 
يعني در بسياري از س��ال ها تجربه شده كه بانك ها سود 
علي الحساب ۱۸درصدي را پرداخت كرده اند در حالي كه 
سود قطعي بانك ها در آن سال، ۱۷ درصد يا كمتر بوده است. 
به  طور كلي اين پرداخت هاي ثابت و ماهيانه بانك ها باعث 
رشد نقدينگي افسارگسيخته در كشور شده است. طبيعي 
است كه كاهش اين روند و بهبود اين وضعيت اثرات قابل 
توجهي در مهار رشد نقدينگي در كشور خواهد داشت. نامه 
وزير اقتصاد از اين نظر واجد اهميت ويژه است كه تالش 
كرده بانك ها را به س��مت رعايت نرخ سود علي الحساب 
۱۵درصدي س��وق دهد. اگر اين اتف��اق رخ بدهد، حجم 
رشد نقدينگي حداقل به اندازه ۳ درصد كاهش پيدا خواهد 
كرد. اين كاهش رش��د نقدينگي هم در ادامه رشد تورم را 
در كشور كاهش خواهد داد. با اين توضيحات معتقدم نامه 
وزير اقتصاد را مي تواند يكي از رويكردهاي اصالحي در حوزه 
نظامات پولي كشور تحليل و تفسير كرد و اميدوار بود كه در 
صورت همكاري بانك ها بخشي از مشكالت عديده اي كه 
در خصوص رشد نقدينگي و... وجود دارد، بهبود پيدا كند.

ارسال اليحه دوفوريتي به مجلس 
براي دايمي كردن متناسب سازي 
رييس سازمان برنامه و بودجه از ارسال اليحه دوفوريتي به 
مجلس شوراي اسالمي براي دايمي كردن متناسب سازي 
حق��وق بازنشس��تگان خب��ر داد. محمدباق��ر نوبخت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه، گف��ت: منابع الزم براي 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشگري، كشوري و 
تأمين اجتماعي در سال جاري پيش بيني شده است و بنا به 
درخواست بازنشستگان، بزودي اليحه اي در رابطه با دايمي 
شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان به مجلس ارايه 
مي شود. بر اس��اس قانون بودجه، ۵۰ هزار ميليارد تومان 
براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان پيش بيني شده 
بود كه ۳۲ هزار ميليارد تومان آن براي بازنشستگان تأمين 
اجتماع��ي و ۱۸ هزار ميليارد تومان براي بازنشس��تگان 
لشگري و كشوري اختصاص داده شد. براي حل مشكل 
بازنشستگان تأمين اجتماعي در پايان سال گذشته ۶۰۰۰ 
ميليارد تومان در اختيار اين سازمان قرار داديم. براي سال 
۱۴۰۰ به جاي ۳۲ هزار ميلي��ارد تومان ۹۰ هزار ميليارد 
تومان براي متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان تأمين 

اجتماعي پيش بيني شده است.

جا خالي هاي يك قانون
 در غير اين صورت مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر 
اجاره از شش تا هجده برابر ماليات متعلقه مي شوند. در 

اين باره چند نكته قابل ذكر است.
به عن��وان مقدمه آنكه »ماليات« را اب��زاري اقتصادي 
مي دانند ك��ه دولت ه��ا در چارچ��وب آن و تحت نام 
سياست هاي مالي، سياست هاي اقتصادي و توسعه اي 
خ��ود را پي��ش مي برن��د. بنابراين اس��تفاده علمي و 
كارشناسانه از اين ابزار عالوه بر آنكه مي تواند به سازوكار 
بهتر فعاليت ه��اي اقتصادي و مبادل��ه كاال و خدمات 
)عرضه- تقاضا(، هدايت نقدينگي و كنترل سفته بازي 
در بازارهاي مختلف ش��ود همچنين س��بب بهبودي 
وضعيت درآمدي دولت ها و به خصوص دولت هاي دچار 
كسري بودجه و كاهش درآمدهاي غير مالياتي )نفت، 
معدن، ترانزيت و...( ش��ود و به افزايش رضايت و رفاه و 
امنيت خاطر جامعه نيز كمك نمايد. اما آيا قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي سبب رشد و توسعه بخش مسكن و 
افزايش درآمدهاي دولت و رضايت شهروندان مي شود؟ 

بعيد به نظر مي رسد، زيرا 
۱- اقتصاد ايران، اقتصادي تورمي است. چنانكه ميانگين 
نرخ تورم در طي چهار دهه اخير در كش��ورمان حدود 
بيست درصد برآورد شده است. بر اين اساس شهروندان 
براي حفظ ارزش دارايي و س��رمايه خود و درش��رايط 
پايين تر بودن نرخ س��ود سپرده هاي بانكي از نرخ تورم 
)سال گذشته نصف نرخ تورم( به بازارهاي مختلف رجوع 
مي كنند كه مسكن در كنار ارز و سكه و اتومبيل و بورس 
و... يكي از اين بازارهاست. لذا رجوع مردم و سرمايه گذاران 
به بازار مسكن و يا افزايش سفته بازي و خريد و فروش 
س��كه و ارز و اتومبيل و... نه ناش��ي از انتخاب طبيعي 
شهروندان بلكه برآمده از فضاي تورمي حاكم بر اقتصاد 
كشور است. اجباري كه سياست گذار با سياست هاي 
پولي )چگونگي تنظيم حجم پول و تعيين نرخ سود و...( 
و مالي )دخل و خرج دولت و ماليات و...( مسبب آن شده 
است.لذا تا هنگامي كه اين تورم در حال و نيز آينده )تورم 
انتظاري( كنترل نشود، هر گونه ماليات گيري جديد از 
مردم، ممكن است درآمدي موقتي براي دولت به ارمغان 
آورد و به عرضه بخشي از خانه هاي خالي منجر شود )از 
۲۷ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني كه در سرشماري 
۹۵ شناسايي شدند ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني 
يا خالي از سكنه بودند يا خانه دوم افراد بودند( اما بعيد 
است به بهبود فرآيند توس��عه اي آن بخش و در اينجا 
مسكن منجر شده و برعكس احتماال موجب سكته اي 
در ساخت مس��كن به واسطه كاهش سرمايه گذاري و 
رغبت شهروندان براي حضور در اين بازار خواهد شد و 

لذا به افزايش قيمت مسكن مي انجامد.
۲- آنچه اجرا شدن اين قانون را بس دشوار مي سازد آن 
است كه تحقق آن بسته به ميزان همكاري شهروندان 
و بارگذاري اطالعات هويتي و مالكيتي شان در سامانه 
امالك و اسكان كشور است. در واقع اجرايي شدن اين 
قانون امري بسيار سخت و عزمي ملي را طلب مي كند. 
عزمي كه جز از مسير اعتماد مردم به حاكميت و كاهش 
شكاف بين اين دو سو و وجود سرمايه اجتماعي باالي 
حاكميت ميسر نمي شود. جامعه بايد باور داشته باشد، 
همكاري در اين كار به نفع شخص وي و مصلحت عمومي 
اس��ت و اگر چه ممكن است محدوديتي براي او ايجاد 
شود اما گشايشي و منافع بزرگ تري را به لحاظ فردي 
و جمعي فراهم مي نمايد. از اين رو، صرفا با ابزار تهديد و 
مجازات نمي توان انتظار همراهي شهروندان در چنين 
حركت بزرگي را داشت. دولت مي بايست جامعه را در 
همكاري در اين مسير ترغيب و تشويق كند و شهروندان 
به اين باور برسند كه قرار نيست سرمايه هايشان قرباني 
ن��داري و كمبود منابع و ولخرجي و ريخت و پاش هاي 
دولت شود. اينكه آيا چنين فضايي فراهم خواهد شد 
يا خير، متاسفانه چندان نمي توان خوش بين بود. چرا 
كه دره ژرفي از ترس و جدايي هاي تاريخي بين دولت 
و ملت در كش��ورمان وجود دارد كه گذر از آن وكسب 
اعتماد مردم براي ارايه اطالعات نيازمند اثبات صداقت و 
كارآمدي نهادهاي حاكميتي در تعريف اهداف و چرايي 
جمع آوري آمار و كارآمدي آنها در تحليل و جدا كردن 
عادالنه و بدون تبعيض س��ره از ناسره و اجراي درست 
قانون است. دره اي كه مثال قانون هدفمندي يارانه ها را 
در كام خود كشيد و پس ازحدود يك دهه هنوز نه آمار 
مشموالن واقعي دريافت اين يارانه ها مشخص است و نه 
تاثير اجراي اين قانون بر كاهش فقر و رشد توليد و هدر 

رفت حامل هاي انرژي و...
منط��ق اقتصادي، مه��ارت سياس��ت گذار و اعتماد 
اجتماعي س��ه ضلع هر حركت اصالحي است كه در 
غياب هر يك از آنها، كار بس��امان نمي شود و فرامين 
و قواني��ن حكومتي خطوطي خواهند ب��ود بر كاغذ. 
ضرورت هاي س��ه گانه اي كه به نظر در حال حاضر در 

قانون ماليات بر خانه هاي خالي مجموع نشده است.

 زيربناي
 قراردادهاي همكاري با چين

 تا با استفاده از اين قراردادها بتوان سهم افزون تري در 
بازارهاي صادراتي در كشورهاي منطقه و ساير نقاط به 
دست آورد. ايران در اين برهه بيش از هر عامل ديگري 
نيازمند جذب سرمايه هاي خارجي براي توسعه زيربنايي 
و ايجاد زيرساخت هاي الزم براي توسعه است، برنامه 
جامع همكاري هاي مشترك با چين مي تواند زمينه 
اين همكاري هاي مشترك را براي ايران فراهم كند. به 
عنوان مثال ايران و چين مي توانند در زمينه خودروسازي 
اقدام به ايجاد ش��هرك هاي ويژه اي كنن��د كه در آنها 
توليد خودروهاي هيبريدي در دستور كار قرار بگيرد. 
يا در حوزه كسب و كار خرد و متوسط ايران مي تواند از 
تجربيات كشور چين براي توسعه اين نوع كسب و كار 
و بازاريابي اس��تفاده كند. اين روند در ساير بخش هاي 
صنعتي از جمله توليد لوازم خانگ��ي و... نيز مي تواند 
پيگيري ش��ود. معتقدم در صورتي ك��ه اين زيربناي 
قانوني الزم در خصوص قراردادهاي همكاري مشترك 
به درستي طراحي و تدوين شود و براي تصويب راهي 
مجلس ش��ود، طي دهه آينده ايران مي تواند گام هاي 

بلندي در توسعه پايدار و همه جانبه بردارد. 

قاليباف: اصالحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب شفافيت اطالعات اقتصادي مي شود

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اليحه ماليات بر ارزش افزوده را براي رفع ايرادات شوراي نگهبان اصالح كردند

پيش بيني صندوق بين المللي پول از نرخ تورم قابل باور است

اليحه ماليات بر ارزش افزوده اصالح شد

هانكه: احياي برجام مي تواند به كاهش نرخ تورم كمك كند

روحاني: فعاالن سياسي نبايد اظهارنظر اقتصادي را با اظهارنظر سياسي يكسان بپندارند

به گفته اس��تيو هانكه، احياي برج��ام مي تواند به 
كاهش ن��رخ تورم كمك كند.صن��دوق بين المللي 
پول در گزارش اخير خود از چش��م انداز اقتصادي 
جهان، روي عقيده خود مبني بر كاهشي شدن نرخ 
تورم ايران اس��توار مانده اس��ت. اين نهاد نرخ تورم 
در ايران را تا پايان امس��ال ۳۶.۵ درصد پيش بيني 
كرده كه ۱.۵ درصد از برآورد قبلي اين نهاد بيشتر 
است. صندوق بين المللي پول همچنين اعالم كرده 
است كه با از سر گيري روند نزولي نرخ تورم، در سال 
۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدي در ايران خواهيم 
بود. ايران در س��ال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتيب 

تورم هاي ۲۶ و ۲۵ درصدي را تجربه كرده بود. 
در رابطه با س��ناريوهاي احتمالي نرخ تورم ايران در 
كوتاه مدت، استيو هانكه- اس��تاد اقتصاد كاربردي 
دانش��گاه جان هاپكينز در بالتيمور امريكا و يكي از 
متخصصان مطرح جهاني در حوزه هيات هاي ارزي 
)نهادي كه وظيفه حف��ظ برابري ارزش پول ملي در 
برابر ديگر ارزها را بر عهده دارد( در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: دو عامل داراي بيش��ترين تاثير روي نرخ 
تورم سياست هاي بانك مركزي و اطمينان مردم به 

ريال در آينده خواهد بود. 
پيش بيني صندوق بين المللي پول از نرخ تورم قابل 

باور است: وي با بيان اينكه ايران يكي از كشورهاي با 
تورم باال در جهان است، گفت: طبق محاسبات من، 
نرخ تورم ايران در حال حاضر ۵۸ درصد است. با توجه 
به اين نرخ تورم، پيش بيني صندوق بين المللي پول از 
تورم ۳۶.۵ درصدي ايران تا پايان سال جاري ميالدي 

باورپذير است. 
داليل اصلي باال بودن نرخ تورم در ايران: اين اس��تاد 
اقتصاد در رابطه با علل باال بودن تورم در س��ال هاي 
اخير خاطرنش��ان كرد: تركيب دو عامل رشد بيش 
از حد پايه پولي و كم ب��ودن اطمينان مردم به ريال 

اصلي ترين داليل تورم باال در ايران هستند. 

پيامدهاي احتمالي احياي برجام بر روي نرخ تورم: 
با توجه به از سرگيري مذاكرات هسته اي بين ايران 
و طرف هاي خارجي برج��ام، برخي از گمانه زني ها 
حاكي از احتمال بازگشت طرفين به توافقات برجام 
و رفع تحريم هاي امريكا دارد. هانكه در اين خصوص 
گفت: سياست هاي بانك مركزي و اطمينان مردم به 
ريال چيزهايي هستند كه )مسير آينده( تورم به آنها 
بستگي دارد. اگر برجام احيا شود و اطمينان عمومي 
بازگردد، اين مس��اله مي تواند نقطه آغازي بر اجراي 
برخي سياست ها باشد كه در نهايت منجر به كاهش 

نرخ تورم شود. 

دويست و شانزدهمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت روز يكشنبه به رياست حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحاني رييس جمهور برگزار ش��د و رييس 
سازمان برنامه و بودجه، گزارشي از پيشرفت و تكميل 
پروژه هاي زيربنايي و خدمات عمومي كشور ارايه كرد.

به گ��زارش ايس��نا، رييس جمهور با اش��اره به عزم و 
التزام دولت به اتمام پروژه هايي كه طبق برنامه ريزي 
مي بايس��ت تا پايان كار دولت دوازده��م به نتيجه و 
بهره برداري برس��د، گفت: از مهم ترين تصميمات در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم اتمام پروژه ها در موعد 
مقرر بوده و بر اين اس��اس تمام دستگاه ها و نهادهاي 
دولتي همواره تالش كرده اند پروژه هاي كشور براساس 

زمان بندي ها و برنامه ريزي ها به نتيجه و اتمام برسد.
روحاني با اشاره به اثر منفي و سابقه طوالني شدن دوره 
ساخت پروژه هاي ناتمام در روند توسعه كشور، گفت: 

دولت تدبير و اميد تالش دارد به پديده پروژه هاي ناتمام 
كه خود متأسفانه ميراث دار آن بوده پايان دهد و دولت 
آينده را با مشكالت ناشي از آن مواجه نكند، از اين منظر 
همانطور كه بارها در جلسات گوناگون تأكيد و تصريح 
شده همه دستگاه ها موظفند پروژه هاي در دست اجرا 

را در زمان مقرر تمام و بهره برداري كنند.
رييس جمهور با بيان اينكه شعار جهش توليد در سال 
گذشته نيز با اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد مقرر و 
مطابق برنامه ريزي ها تحقق يافت، افزود: در چارچوب 
تأكيد و توصيه هاي مقام معظم رهبري همه دستگاه ها 
بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند و اين دولت 
تا آخرين روز فعاليت و مسووليت خود اين موضوع را 
سرلوحه كار خود قرار داده و هيچ دستگاهي نبايد در 

زمينه تكميل و اتمام پروژه ها تعلل يا اهمال كند.
در اين جلسه همچنين گزارش تحليلي نوسانات بازار 

سرمايه ارايه و راهكارهاي بهبود شرايط اين بازار مورد 
بررسي قرار گرفت.

رييس جمهور پس از ارايه اين گزارش، با بيان اينكه 
سياست مستمر دولت حمايت از بازار سرمايه بوده 
است، گفت: در س��ال جاري كه س��ال پشتيباني و 
مانع زدايي از توليد نامگذاري ش��ده اس��ت، س��عي 
دولت بر اين است تا موانع رشد بازار سرمايه را مرتفع 
كند و ت��الش خواهد كرد همراه با آموزش ها و ايجاد 
تمهي��دات الزم، مردم را براي ورود به بازار س��رمايه 

تشويق كند.
رييس جمه��ور با بي��ان اينك��ه دولت در راس��تاي 
چابك س��ازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به ويژه 
هدايت نقدينگي به سوي اشتغال مولد و در مجموع 
براي مردم  محور كردن اقتصاد و شفاف سازي اقتصادي، 
از ب��ازار س��رمايه حمايت مي كند و س��هام بنگاه ها و 

موسس��ات دولتي را عرضه كرده و ادامه خواهد داد، 
اظهار داشت: حمايت از بازار سرمايه به معني هدايت 
دستوري نيس��ت و دولت به وظيفه ساختارسازي و 

نظارت خود عمل مي كند.
روحاني با تأكيد بر اينكه در ش��رايط جنگ اقتصادي 
مي بايست همه با حساسيت و مراقبت در زمينه مسائل 
اقتصادي اظهارنظر كنند، گفت: فعاالن سياسي نبايد 
اظهارنظر اقتصادي را با اظهارنظر سياس��ي يكسان 

بپندارند.
رييس جمه��ور تصريح كرد: ايج��اد فعاليت نهادها و 
ابزارهاي مالي در بازار س��رمايه و نقش آفريني كامل 
و اثربخش آنها مقوله اي اس��ت كه با آگاهي و ارزيابي، 
تنظيم و اجراي موثر و كامل قوانين و مقررات اجرايي 
و نظارتي و همچنين ايجاد ساز و كارهاي يك بازار كارا 

مي تواند مفيد باشد.

تهران- سئول   بدون توقف؟
اين تحليلگر مسائل شرق آسيا در ادامه گفت: برخي افراد 
تصور مي كنند كره جنوبي بدون هماهنگي با اياالت متحده 
مي تواند پروژه هاي پايداري را با ايران پيش ببرد. يا زماني 
كه با رفتارهاي كره جنوبي مواجه مي ش��وند، شگفت زده 
مي شوند؛ اين جريانات و اشخاص البته، دركي از واقعيات 
تصميم سازي ها در كره و نقش امريكا در كشور ندارند. برخي 
هم نسبت به مسير توسعه اين كشور برخي اظهارنظرهايي 
را مطرح مي كنند كه به نظرم چندان پايه و اساس درستي 
ندارد. رشد فزاينده كره جنوبي زماني شتاب گرفت كه امريكا 
در مواجهه با اتحاد جماهير ش��وروي و كره شمالي، تالش 
كردند، سرمايه گذاري هاي فراواني در كره جنوبي صورت 
دهند و برندهاي بزرگي را در اين كشور پايه گذاري كنند. 
اما هر زمان كه اياالت متحده تصميم بگيرد، مي تواند كل 
ساختار اقتصادي اين كشور را دچار فروپاشي كند. مانند 
اتفاقي كه دو دهه قبل در اقتصاد جنوب ش��رقي آس��يا از 
جمله كره جنوبي ايجاد شد و ناگهان اقتصاد اين كشورها 

دچار فروپاشي شد.

  سايه سنگين روابط تهران با چين 
منصوري در پاسخ به اين پرسش خبرنگار »تعادل« كه بعد 
از حضور بايدن در كاخ سفيد چه روندي پيش روي روابط 
ايران با كره جنوبي ايجاد خواهد شد؟ گفت: طبيعي است كه 
حضور بايدن در كاخ سفيد تغييراتي را در راهبرد كلي امريكا 
در مواجهه با ساير كشورها ايجاد خواهد كرد. طبعا روابط 
ايران و كره جنوبي هم بايد دچار تحول شود. دولت امريكا 
در دوره بايدن، احتماال چالش ش��ديدي را با چين تجربه 
خواهد كرد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه ادامه روند 
كنوني، چين را طي ۵ يا ۱۰سال آينده بدل به قدرت اول دنيا 
خواهد كرد. بايدن اشاره كرده كه جلوي اين روند را خواهد 
گرفت و اجازه نخواهد داد جاي پاي چين در تحوالت جهاني 
بيش از اين محكم شود. يكي از مناطقي كه شاهد رويارويي 
هژموني هاي چين و امريكا خواهد بود، منطقه خاورميانه 

است. امضاي برنامه جامع همكاري هاي مشترك ايران و 
چين اين فرصت را دراختيار چين قرار مي دهد كه حضور 
متفاوتي در خاورميانه داشته باشد. اين برنامه جامع در واقع 
شوكي را به امريكا وارد ساخته است. پاسخي كه بايدن به 
يك خبرنگار درخصوص توس��عه روابط ايران و چين داد، 

بيانگر اين حس هاي فزاينده است.
او در ادامه افزود: در اين شرايط به نظر مي رسد امريكا 
در حال ب��ازي با كارت كره جنوبي اس��ت تا از طريق 
بهبود روابط با كره جنوبي، توسعه مناسبات راهبردي 
با چين تحت الشعاع قرار بگيرد. در اين ميان مقامات 

ايراني بايد با هوشمندي متوجه پشت پرده تحوالت 
باشند و بدانند كه علي رغم همه وعده هاي احتمالي، 
يك اشاره از سوي امريكا كافي است تا كره جنوبي به 
همه قراردادهاي احتمالي اش با ايران پش��ت پا بزند. 
البته آزاد س��ازي اموال بلوكه شده ايران و پيش بيني 
فروش نفت به كره جنوبي و... مي تواند محور بخشي از 
مذاكرات با نخست وزير كره جنوبي باشد، اما بايد توجه 
داشت كه كره جنوبي حتي در بحث فروش نفت نيز به 
سرعت نفت كشورهاي حاشيه خليج فارس را جايگزين 
نفت ايران كرد. نه انتقال تكنول��وژي، نه بازاريابي، نه 

سرمايه گذاري هاي مش��ترك و... مدنظر كره جنوبي 
قرار ندارد و نهايتا واردات موبايل و لوازم خانگي مدنظر 

مقامات كره اي قرار دارد. 
منصوري در پايان خاطرنش��ان كرد: ب��ا اين توضيحات 
معتقدم كه س��فر نخس��ت وزير كره جنوبي بيش��تر در 
راس��تاي رويكردهاي تبليغاتي امريكا درخصوص مهار 
برنامه ريزي هاي چين معنا دارد و عمال درخصوص توسعه 
پايدار كشور تاثيري نخواهد داشت. در اين ميان ايران بايد 
متوجه باشد كه بازار ۸۳ ميليوني خود را كه جذابيت هاي 
بسياري هم دارد به راحتي دراختيار كره جنوبي قرار ندهد. 
ايران بايد اين پيام مشخص را به طرف مقابل ارسال كند 
ك��ه ديگر به دنبال واردات اس��باب بازي و اقالم مصرفي و 
خودروهاي دست دوم كره اي نيست، بلكه ايران به دنبال 
توسعه پايدار خود است و تنها در صورتي بخشي از بازار خود 
را به روي اقالم كره اي باز خواهد كرد كه سهمي از بازار هاي 

كره و دانش فني اين كشور را دراختيار داشته باشد.
با عبور از اين دوران پرف��راز و فرود بايد ديد درنهايت 
نتايج س��فر نخس��ت وزير كره جنوبي ب��ه تهران چه 
دس��تاوردهايي را به بار خواهد آورد. بعد از آزاد كردن 
اموال بلوكه شده ايران در كره جنوبي، به نظر مي رسد 
تهران ديگر به س��ادگي بازارهاي وسيع مصرفي اش 
را دراختيار اقالم و كااله��اي كره اي قرار نخواهد داد. 
اظهارنظر يكي از مس��ووالن قضايي كش��ورمان در 
بازديد از يك��ي از كارخانه هاي ل��وازم خانگي در اين 
خصوص كه ايران ديگر اجازه ورود بي رويه برندهاي 
كره اي به بازارهايش را نخواهد داد، هر چند انتقاداتي 
را ميان فعاالن اقتصادي ايجاد كرد، اما در واقع خبر از 
نگاه تازه اي مي داد كه مس��ووالن ايراني در مواجهه با 
كره جنوبي در پيش گرفته اند. نگاهي كه در بطن آنها در 
صورتي بازارهاي كشور را دراختيار برندهاي كره اي قرار 
مي دهند كه سهمي از بازار كره دراختيار محصوالت 

توليد شده در كشورمان قرار گرفته باشد.

ادامه از صفحه اول

وي اضافه كرد: اقدام بانك هاي كره اي در مسدود نمودن منابع ارزي ايران در حالي است كه ملت ايران 
به دليل شرايط كرونايي و پيامدهاي اقتصادي و بهداشتي آن به شدت به اين منابع ارزي نياز دارند و اين 
اقدام كره اي ها دولت ايران را از منابع عمده ارزي خود براي خريد تجهيزات پزشكي، دارو و ساير نيازهاي 

اساسي كشور محروم كرده است.
معاون اول رييس جمهوري اظهار كرد: متاسفانه در اين شرايط سخت حتي شركت هاي كره اي از فروش 
دارو و تجهيزات پزشكي هم به ايران خودداري كردند و در نتيجه اين اقدامات متاسفانه وجهه و جايگاه 

كره نزد مردم ايران كه همواره مثبت و دوستانه بوده، آسيب زيادي ديده است.
جهانگيري ادامه داد: در عين حال ما سفر جناب نخست وزير به ايران را به فال نيك مي گيريم و اميدوار 
هستيم كه با تحركات و اقدامات جبراني كره اين امكان فراهم شود كه جايگاه كره در ايران بهبود يابد. 
طبعًا دولت جمهوري اسالمي آمادگي دارد به شرط برداشتن گام هاي موثر و ملموس از سوي كره، به اين 

كشور براي جبران گذشته كمك كند.
وي گفت: در ديدار خصوصي و عمومي با آقاي نخست وزير به طور صريح و شفاف انتظارات جمهوري 

اسالمي ايران از كره را مطرح كردم و از ايشان خواستم در جهت جبران گذشته تالش كند.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: خوشبختانه آقاي نخست وزير به دليل سفر قبلي خود به ايران 
به عنوان رييس پارلمان با كش�ور ما به خوبي آشنايي دارند و از توانمندي ها و ظرفيت هاي ايران براي 
مشاركت و همكاري با كره به خوبي آگاه است. جهانگيري گفت: با توجه به شكاف ايجادشده در روابط و 
انتظار به حق مردم از دولت، ما از دولت كره مي خواهيم در اسرع وقت منابع ارزي ايران را آزاد و مشكالت 

سال هاي اخير را با اقدامات عملي جبران كند.

دولت كره در اسرع وقت  منابع ايران را آزاد كند

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در سال حمايت و پش��تيباني از توليد ورفع موانع توليد، 
مسووالن اقتصادي به دنبال كاهش نرخ سود بانكي به عنوان 
يكي از موانع اصلي كاهش هزينه هاي توليد هستند. از آنجا 
كه همواره بانك ها از سودهاي بانكي تمكين نمي كنند، در 
اين زمينه وزير امور اقتصادي و دارايي جريمه مالياتي براي 
بانك هاي متخلف در نظر گرفته است. برخي كارشناسان 
معتقدند كه نرخ سود بانكي براي جذب سپرده ها بين 14 
تا 15 درصد مصوب ش��ده اما برخي بانك ها براي جذب 
منابع بيشتر، به روش هاي مختلف از جمله پرداخت هديه، 
اوراق بدهي، صندوق هاي سرمايه گذاري، بيمه و... عمال 
نرخ سود باالتري را براي سپرده ها پرداخت مي كنندو اين 
نرخ بين 15 تا 22 درصد براي سپرده گذاري هاي مختلف 
پرداخت مي ش��ود. از سوي ديگر، با وجود تاكيد مصوبات 
شوراي پول و اعتبار و پرداخت تسهيالت مرابحه به نرخ 18 
درصد، بانك ها عمال با حفظ حدود 20 درصد تسهيالت 
پرداخت شده، عمال نرخ سود باالتر حدود 22 درصد تا 23 
درصد را براي اين تس��هيالت در نظر گرفته اند. به عنوان 
مثال وقتي 100 ميليون تومان به نرخ 18 درصد پرداخت 
مي شود و 20 ميليون تومان آن ضبط مي شود، عمال براي 
80 ميليون تومان وام پرداخت شده معادل 22.5 درصد 
نرخ سود بانكي محسوب مي شود. در اين راستا، وزير امور 
اقتصادي و دارايي به 12 مدير عامل بانك زير مجموعه خود 
اعالم كرده است: با توجه به لزوم حمايت از توليد در راستاي 
تحقق شعار سال و پيرو تاكيدات قبلي، بانك ها موظف به 
رعايت دقيق نرخ هاي سود س��پرده و تسهيالت مصوب 
شوراي پول و اعتبار هستند.دژپس��ند به بانك ها اخطار 
داده اس��ت كه نرخ هاي باالتر از نرخ هاي مصوب شوراي 
پول و اعتبار جزء  هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب 
نمي شوند و سازمان امور مالياتي را مطابق گزارش سازمان 
حسابرسي موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
اين در حالي است كه وزير اقتصاد در جديدترين اظهارات 
خود درباره احتمال تغيير در نرخ سود بانكي بيان كرده كه 
تغيير اين متغير اقتصادي با توجه به شرايط طبيعي است 
اما اين امر بايد مورد بررسي بيشتري قرار گرفته و به تدريج 
انجام شود.وزير اقتصاد با ارسال نامه به بانك ها براي رعايت 
سقف سود مصوب به مديران عامل بانك ها اخطار داده است.

بانك هايي كه سقف پرداخت سود مصوب شوراي اقتصاد را 
رعايت نكنند بايد ماليات اضافه پرداخت سود را نيز بپردازند.
سود مصوب براي سپرده هاي يك ساله 1۶ درصد و دو ساله 
18 درصد است ضمن اينكه سقف سود تسهيالت 18 درصد 
تعيين شده است.به ميزاني كه بانك ها سود بيشتر از نرخ 
مصوب پرداخت كنند عالوه بر اينكه به صاحب سپرده، سود 
پرداخت كرده اند مشمول پرداخت ماليات هم مي شوند. 
اين ابالغيه، مشمول همه حساب ها از سال قبل مي شود و 
به جهت يادآوري تكرار شده است سال مالي جديد بانك ها 
هنوز فرا نرسيده است از اين رو به سازمان حسابرسي اعالم 

كرديم در حسابرسي ها مشخص كنند كه بانك ها آيا نرخ 
مصوب را رعايت كردند يا خير؟س��ازمان حسابرسي بايد 
ميزان عدم رعايت بانك ها را در نرخ سود ها اعالم كند و بر 
اساس آن سازمان مالياتي براي دريافت ماليات اين اضافه 
پرداخت ها اقدام خواهد كرد.ممكن است بعضي بانك ها در 
پرداخت سود سپرده يا دريافت سود تسهيالت تخلفاتي را 
مرتكب شوند كه سازمان حسابرسي با بررسي هاي خود، 
موارد را مشخص مي كند و پس از تاييد مصداق تخلف، آن 
مورد تخلف به سازمان مالياتي معرفي خواهد شد.در بخش 
جرائم ديركرد و همچنين نرخ سود تسهيالت سال هاي قبل 
و يك سال اخير نيز برخي توليد كننده ها در جهت تامين 
نقدينگي خود نتوانس��تند با نرخ هاي مصوب تسهيالت 
بگيرند و اگر چه در متن قراردادها نرخ س��ود تس��هيالت 
مصوب نوشته مي شود اما نگهداري بخشي از تسهيالت 
و ساير برنامه هايي كه بانك ها اجرا مي كنند عمال هزينه 
تس��هيالت را براي توليد كننده باال مي برد. برخي توليد 
كنندگان نمي توانند در حد مورد انتظار خود وام دريافت 
كنند و در نتيجه طرح هاي نيمه تمام بسياري روي دست 
توليد كنندگان باقي مانده است. در شرايط سال هاي اخير 
برخي كارخانه ها براي پرداخت وام ارزي با 15 ماه تاخير 
مواجه بوده اند و به تعهد خود عمل نكرده اند در نتيجه توليد 
كننده نيز نتوانسته وام ارزي خود را به صورت كامل دريافت 
كند و ماشين آالت را كامل وارد نكرده و كارخانه به ظرفيت 
اسمي خود نرس��يده است، اما در عين حال بانك از توليد 
كننده انتظار دارد كه اقساط خود را پرداخت كند. در حالي 
كه كارخانه همچنان نيمه تمام است و نيازمند تسهيالت 
ارزي و ريالي براي تكميل و راه اندازي است.به عبارت ديگر، 
موانع توليد تنها به رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و 
اعتبار توسط بانك ها محدود نمي شود، بلكه هر نوع تاخير 
در پرداخت، هر نوع نگهداري تسهيالت و ضبط بخشي از آن 
و يا عمل نكردن به تعهدها نيز مشكل ساز شده است. برخي 

توليد كنندگان نيز با وجود تامين مبلغ ريالي خود و دريافت 
وام ارزي، به دليل افزايش هزينه ها و عدم اجراي تعهدات 
طرف خارجي نتوانسته اند وام بانكي را به ماشين آالت و مواد 
اوليه تبديل كنند و در نتيجه مشكالت متعددي در رابطه 
با توليد و عملكرد بانك ها ايجاد شده است. وقتي بانك ها با 
تاخير چندماه و چند سال به پرداخت تسهيالت مي پردازند، 
در اين مدت هزينه هاي مبادله، تحريم، كارمزدها، تورم و 
گران ش��دن كاالها، عدم اجراي تعهدات طرف خارجي، 
مشكالت حمل و گمرك و بيمه و... نيز اضافه مي شود. لذا 
اگر بانك ها به موقع عمل كنند و سرعت عمل در پرداخت 
تسهيالت داشته باشند مي توان بخشي از موانع را حل كرد. 
اين موضوعات موجب شده كه بانك مركزي ووزارت امور 
اقتصادي و دارايي بارها بر اين نكته تاكيد كنند كه بانك ها 
نبايد مبلغي از وام رانگه دارند و بايد همه وام پرداخت شود.

برخي كارشناسان مي گويند كه همواره بانك ها به تخلف در 
سود متهم مي شوند به اين صورت كه آنها معموال مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار درباره سود سپرده ها و تسهيالت را 
دور مي زدند و سودهاي باالتر از نرخ هاي مصوب دريافت 
مي كنند. در طول سال هاي گذشته سعي شده است تا با 
اين تخلف بانك ها برخورد شود اما متاسفانه تاكنون كارساز 

نبوده است.

نظارتمستمربراجرايقانوندربانكها
يك اقتص��اددان با تاكيد بر اينكه بان��ك مركزي بايد با 
هرگونه رانت مقابله كند، اصالح قانون بانكداري اسالمي 
و نظارت مس��تمر بر اجراي مقررات توسط بانك ها را از 
جمله ماموريت هاي مهم بانك مركزي برشمرد.اقتصاد 
ايران از ويژگي هايي برخوردار است كه تحت فشارهاي 
تحريم، توان و بنيه خود را از دس��ت نداده و اين موضوع 
در برخي رس��انه هاي خارجي نيز با عنوان تنوع اقتصاد 
ايران ياد مي شود. محمد واعظ برزاني تصريح كرد: اقتصاد 

ايران در بخش تولي��د از توان متنوع و تا حدودي قائم به 
ذات برخوردار است كه اين موضوع در بخش كشاورزي 
مشهودتر است. وي با تاكيد بر اينكه بايد اين بنيه تسري 
يابد و تقويت ش��ود، ادامه داد: اي��ن كار از طريق تكميل 
زنجيره ارزش و توس��عه اين زنجيره امكان پذير است و 
در اين ميان مجموعه سياس��ت هاي پول��ي و بانكي كه 
توس��ط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طراحي، 
اجرا و نظارت مي شود بايد تكميل كننده، توسعه و تعميق 
زنجيره ارزش در اقتصاد ايران باشد. اين اقتصاددان با اشاره 
به دو رويكرد سياستي در اين رابطه گفت: رويكرد نخست 
اينكه بانك مركزي بايد رانت هاي غيرقانوني را مسدود 
و رانت ه��اي قانوني را محدود كند.منظ��ور از رانت هاي 
غيرقانوني رانت هايي اس��ت كه معموال از طريق اجراي 
طرح هاي توزيع مبتني بر حداكثر كردن خالص بدهي 
براي يك موسس��ه يا گروهي از موسسات مالي مشتري 
فراواني در كوتاه مدت ايجاد كرده اما در نهايت يك خالص 
بدهي انباشته شده فراواني را به وجود آورده كه استيفاي 
حقوق طلبكاران مستلزم بر عهده گرفتن اين بدهي توسط 
بانك مركزي است. او تصريح كرد: ما در گذشته، آخرين 
تجربه تلخي كه در اين زمينه مشاهده كرديم، مربوط به 
موسس��ه پولي و اعتباري ثامن الحج )ع( ب��ود و امروز به 
شكلي نوين، بانك هايي كه ترازنامه شان صريحا حاكي 
از توليد مستمر بدهي است، همان كاركرد را براي بانك 
مركزي ايفا مي كند.يعني اين بانك هاي زيان ده فرض 
منابع بانك مركزي از طريق برداشت مستمر از حساب 
اضافه برداشت هستند و عملكرد اين بانك ها هرچه زودتر 
متوقف شود، دامنه زياني كه بر عهده بانك مركزي قرار 
مي گيرد كمتر خواه��د بود. ضمن اينكه محافظه كاري 
و به تاخير انداختن زمان افشاي بحران ساختار مالي اين 
بانك ها راهگشاي مسائل نيست. واعظ برزاني با اشاره به 
محدود كردن رانت هاي قانوني نيز گفت: بانك مركزي 
الزم اس��ت در كوتاه مدت رانت ناشي از خلق پول را براي 
بانك هاي تجاري به كمك مجموعه اي از تدابير از جمله باال 
بردن نسبت ذخائر قانوني محدود كند، در غير اينصورت 
تناسب و توازن الزم بين حوزه بخش مالي با توسعه بخش 
حقيقي برقرار نخواهد بود. در واقع تجربه تلخ دهه اخير در 
سال هاي پيش رو تكرار خواهد شدبنابراين يك مجموعه از 
تدابيري كه بانك مركزي مي تواند اتخاذ كند، مقابله با رانت 
غيرقانوني يا به عبارت ساده تر حذف اين رانت و همچنين 

محدود كردن رانت قانوني در كوتاه مدت است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: از سوي ديگر رويكرد دوم بانك 
مركزي بايد تسهيل كننده تامين مالي توليدات حقيقي 
در اقتصاد باشد و اين امر زماني ميسر خواهد شد كه روح 
عمليات بانكداري اسالمي كه واقعي بودن عمليات است 
محقق شود. ضمن اينكه اصالح قانون بانكداري اسالمي، 
اصالح مقررات داخلي بانك ها و نظارت مستمر بر اجراي 

مقررات بانك ها و ... در قالب همين رويكرد قرار دارد.

اخبار
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ظرفيتهايبالكچين
براياقتصادايران

رييس انجمن بالكچين ايران مي گويد: اينكه بانك 
مركزي به طور رسمي و جدي تصميم دارد قانوني 
براي رمز ارز ملي تدوين كند، بسيار ارزشمند و موثر 
خواهد بود. سپهر محمدي، رييس انجمن بالكچين 
ايران در گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: طبيعتا رمز 
ارز بانك مركزي بر بس��تر بانكي نخواهد بود، بلكه 
بر بس��تر بالكچين خواهد بود.وي اف��زود: با توجه 
به اينكه محدوديت هاي بسياري را بر بستر بانكي 
بر كش��ورمان ايجاد كردند، وجود ارز يا پول ملي بر 
بس��تر بالك چين اين فرصت را براي كشور فراهم 
مي آورد كه محدوديت هاي بانكي كه براي تبادالت 
بين المللي ايران وجود دارد در چارچوب آنها باقي 
نماند و مبادالت بين المللي را داش��ته باشد كه آن 
محدوديت هاي بانكي را ندارند. اين موضوع يكي از 
مهم ترين فرصت هايي است كه رمز ارز بانك مركزي 
ايجاد مي كند. رييس انجمن بالكچين ايران با اشاره 
به اينكه اين رمز ارز ملي فرصت هاي بسياري را ايجاد 
مي كند، گفت: به عنوان نمونه استفاده از فرصت هاي 
خالقي كه در بستر بالك چين فراهم مي شود يكي 
از اين مزيت هاست. به گفته محمدي، قراردادهاي 
هوشمند و اس��تفاده از ظرفيت هاي بيمه، تامين 
مالي جمعي، ظرفيت هاي خيلي زيادي اس��ت كه 
فناوري بالكچين به ما ارزاني مي دارد و ما مي توانيم 
با اس��تفاده از رمز ارز بانك مرك��زي اين موارد را به 
منصه ظهور برس��انيم و پروژه هايي مانند رمز ارز 
پيمان بر پلتفرم ققنوس و رمز ارز سورن بر پلتفرم 

سور را محقق سازيم. 

رعايتنرخسودمصوببانكي
 ضمن اينكه سقف سود تسهيالت 18 درصد تعيين 
شده اس��ت و به ميزاني كه بانك ها سود بيشتر از نرخ 
مصوب پرداخت كنند عالوه بر اينكه به صاحب سپرده، 
س��ود پرداخت كرده اند مشمول پرداخت ماليات هم 

مي شوند.
براين اس��اس وزارت اقتصاد انتظار دارد كه در س��ال 
رفع موانع توليد، بانك ها در جهت كاهش هزينه هاي 
توليد ازجمله نرخ سود بانكي، پشتيبان توليد باشند و 
نرخ هاي مصوب تسهيالت و سپرده ها را رعايت كنند 
و از اين طريق به كاهش هزينه هاي توليد كمك شود.

اين ابالغيه، مش��مول همه حس��اب ها از س��ال قبل 
مي ش��ود و به جهت يادآوري تكرار ش��ده است سال 
مالي جديد بانك ها هنوز فرا نرسيده است از اين رو به 
سازمان حسابرسي اعالم كرديم كه در حسابرسي ها 
مش��خص كنند كه بانك ها آيا نرخ مصوب را رعايت 

كردند يا خير؟
سازمان حسابرسي بايد ميزان عدم رعايت بانك ها را 
در نرخ سود ها اعالم كند و بر اساس آن سازمان مالياتي 
براي دريافت ماليات اين اضافه پرداخت ها اقدام خواهد 
كرد.ممكن است بعضي بانك ها در پرداخت سود سپرده 
يا دريافت سود تس��هيالت تخلفاتي را مرتكب شوند 
كه سازمان حسابرسي با بررس��ي هاي خود، موارد را 
مشخص مي كند و پس از تاييد مصداق تخلف، آن مورد 

تخلف به سازمان مالياتي معرفي خواهد شد.
به همين خاطر، وزير اقتصاد با ارسال نامه به بانك ها 
براي رعايت سقف سود مصوب به مديران عامل بانك ها 
اخطار داده و بانك هايي كه سقف پرداخت سود مصوب 
ش��وراي اقتصاد را رعايت نكنند باي��د ماليات اضافه 

پرداخت سود را نيز بپردازند.
انتظار داريم كه نرخ س��ود مصوب براي سپرده هاي 
يك ساله 1۶ درصد و دو س��اله 18 درصد رعايت شود 
و سقف سود تسهيالت18 درصد باش��د. لذا بانك ها 
به هر ميزاني كه س��ود بيشتر از نرخ مصوب پرداخت 
كنند عالوه بر اينكه هزينه بيشتري به سپرده گذاران 
پرداخت مي كنند، مشمول پرداخت جريمه و ماليات 
هم مي شوند. براين اس��اس انتظار داريم كه با رعايت 
نرخ هاي سود، هزينه هاي توليد براي اقتصاد كاهش 
يابد. بانك هايي كه سقف پرداخت سود مصوب شوراي 
اقتصاد را رعايت نكنند باي��د ماليات اضافه پرداخت 

سود را نيز بپردازند.
برخي كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي، سال جاري و 
سال گذشته، موضوع كاهش نرخ سود بانكي به زير 15 
درصد را مطرح كرده اند اما آنچه كه تاكنون در شوراي 
پول و اعتبار درباره سود بانكي به تصويب رسيده مربوط 
به كاهش س��ود به 15 درصد است و رعايت نرخ سود 
در حد مصوب شوراي پول و اعتبار مي تواند به تعادل 

هزينه ها و درآمدها و كمك به توليد كمك كند. 
سال گذشته كه نرخ س��ود بين بانكي به زير 9 درصد 
رسيد، برخي شايع كردند كه سقف سود بانكي از 15 
درصد به 10 درصد كاهش مي يابد. اما هيچ پيشنهادي 
براي كاهش بيشتر سود بانكي به زير15 درصد مطرح 
نشد و همچنان رعايت نرخ ها و ايجاد ثبات در بازار پول 

مورد توجه بوده است.
در اين ميان، كاهش سود در بازار بين بانكي )معامالت 
بانك ها با يكديگر( به حدود 12 درصد گمانه زني ها را 
درباره احتمال كاهش بيشتر سود سپرده هاي بانكي 
افزايش داده بود.بانك ها در اواخر فروردين99 توافق 
كردند مصوبه شوراي پول و اعتبار براي رعايت سقف 
15 درصد )براي سپرده هاي بلندمدت( در پرداخت 
سود بانكي را رعايت كنند. سابقه تصويب اين موضوع 
در شوراي پول و اعتبار به تير سال 1395 باز مي گردد .
مصوبه سال 95 ش��وراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 
سقف سود بانكي به 15 درصد توسط بانك ها از اواخر 
فروردين99 اجرايي ش��د؛ و بانك ها ب��ا توجه به مازاد 
منابع و كاهش نرخ سود بين بانكي، موضوع رعايت نرخ 
مصوب را مطرح كردند. براين اساس در شرايط تحريم و 
اقتصاد كشور، هر چه نرخ سود رعايت شده و هزينه هاي 
تسهيالت بانكي رعايت شود، عمال به كاهش هزينه هاي 

توليد و رفع موانع توليد كمك خواهد كرد. 

هزينهسرويسپيامكيبانكها
۳۰هزارتومانميشود

در حاليك��ه برخي بانك ه��ا با ارس��ال پيامك به 
مشتريان خود از افزايش هزينه سرويس پيامكي به 
30 هزار تومان خبر مي دهند، دبير كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي گفت: هنوز تصميمي 
براي افزايش هزينه سرويس پيامكي بانك ها گرفته 
نشده است اما احتمال اينكه در آينده نزديك اين نرخ 
افزايش يابد، وجود دارد.  گزارش ها حاكي از آن است 
كه برخي بانك ها اقدام به افزايش هزينه سرويس 
پيامكي خود به 30 هزار تومان كرده اند و با ارسال 
پيامكي به مشتريان خود اعالم كرده اند كه »مبلغ 
30 هزار تومان از حساب شما به عنوان هزينه يكساله 
سرويس پيامك كسر شده است «. اين در حالي است 
كه هزينه سرويس پيامكي بانك ها سال قبل از 10 تا 
12 هزار تومان به 15 هزار تومان افزايش يافته بود. 
پيش از اين بانك ها علت افزايش هزينه س��رويس 
پيامكي را افزايش هزينه دريافتي شركت مخابرات 
اعالم كرده بودند. در پ��ي اين موضوع، محمدرضا 
جمشيدي، دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي به ايسنا گفت: طي بررسي هاي صورت 
گرفته در س��ال گذش��ته، به طور متوسط هزينه 
مخابراتي هر كارت حساب بانكي معادل 40 تا 48 
هزار تومان مي ش��ود. ممكن است فردي در طول 
سال يك پيامك بانكي و فرد ديگري در شبانه روز 
چندين پيامك دريافت كند.وي افزود: در جلسات 
سال گذشته مطرح شد كه هزينه سرويس پيامكي 
به 15 هزار تومان افزايش پيدا كند كه برخي بانك ها 
از جمله بانك شهر اين افزايش را انجام داده و علت 
آن را هزينه هاي مخابراتي در اين زمينه اعالم كردند. 
البته كساني كه نمي خواهند سرويس پيامكي داشته 
باشند، مي توانند پيامك بدهند تا پول برداشته شده 
از حسابشان برگردانده شود و از اين به بعد پيامك 
بانكي دريافت نكنند.جمشيدي ادامه داد: قرار بود 
درباره تغيير نرخ 15 هزار توماني سرويس پيامكي 
بانك ها، جلسه اي با بانك هاي دولتي در اسفند سال 
گذشته داشته باشيم تا هم انديشي صورت گيرد و 
در اين زمينه اقدامي انجام شود كه تاكنون تصميمي 
براي افزايش هزينه سرويس پيامكي گرفته نشده؛ 
درحاليكه هزينه هايي كه شركت مخابرات از بانك ها 
در اين زمينه مي گيرد، خيلي فراتر از اين ارقام است و 
به همين دليل تصميم گرفته ايم كه هزينه سرويس 
پيامكي بانك ها افزايش يابد كه البته تاكنون اقدامي 
صورت نگرفته اس��ت.به گفت��ه وي احتمال اينكه 
در آينده نزديك هزينه س��رويس پيامكي بانك ها 
افزاي��ش يابد، وج��ود دارددبيركان��ون بانك هاي 
خصوصي با تأكيد براينكه هنوز جلسه تصميم گيري 
براي افزايش هزينه هاي سرويس پيامكي بانك ها 
در سال 1400 برگزار نشده است، گفت: بانك شهر، 
با تصميم درون س��ازماني اين هزينه را به 30 هزار 
تومان افزايش داد.هنوز جلسه بانك هاي خصوصي 
براي تصميم گيري درباره افزايش هزينه سرويس 
پيامكي برگزار نش��ده، قرار بود اين جلس��ه ديروز 
برگزار ش��ود كه به دليل كرونا لغو شد.دبيركانون 
بانك هاي خصوصي درب��اره ميزان افزايش هزينه 
سرويس پيامكي بانك ها در سال جاري گفت: هنوز 
مشخص نيست و بايد درباره اين موضوع در جلسه با 

تمام بانك ها تصميم گيري شود.

اقتصادجهانيدرسال۲۰۲۱
ازبحرانخارجنميشود

طبق تحقيق انجام شده، اقتصاد جهاني قادر نيست 
در سال 2021 از بحران خارج شود. به گزارش تاس، 
كارشناسان دانشكده عالي اقتصاد خاطرنشان كردند 
كه هنوز عواملي كه بر اقتصاد جهاني در سال 2020 
تأثير منفي گذاشته، از بين نرفته اند. طبق مطالعه 
كارشناسان دانشكده عالي اقتصاد همراه با اتحاديه 
صنعتگ��ران و كارآفرينان روس��يه، پيش بيني ها 
مبني بر غلبه اقتصاد جهاني بر بحران كرونا در سال 
2021 توجيه پذير نيست. در برابر پيك هاي جديد 
همه گيري كه در ماه هاي اخير بسياري از كشورها 
را درگير خود كرده است، از هم اكنون بديهي است 
كه پيش بيني هاي اوليه بهبود كامل اقتصاد جهاني 
از اين بحران در س��ال 2021 توجيه پذير نيست. 
كارشناس��ان خاطرنش��ان كردند كه هنوز عوامل 
ب��ا تأثير منفي بر اقتصاد جهان��ي، از بين نرفته اند. 
اين كارشناسان معتقدند: شدت محدوديت هاي 
 COVID-19 قرنطينه و ميزان واكسيناس��يون
متفاوت در كش��ورهاي خ��اص و همچنين ظهور 
س��ويه هاي جديد خطرناك ويروس، همچنان بر 
وضعيت اقتصاد ملي و زنجيره هاي تأمين جهاني 
تأثير منفي خواهد گذاشت. نتيجه اين گزارش اين 
است كه دولت ها بايد سياست هاي اقتصادي خود 
را با شرايط ركود طوالني تر منطبق كنند. در عين 
حال، چشم انداز بهبود اقتصادي نه تنها به اقدامات 
دول��ت، بلكه تا حد زيادي ب��ه برنامه ها و انتظارات 
بنگاه ها نيز بستگي دارد و اما درمورد دولت روسيه، 
تقويت نقش دولت، خطرات ناشي از مداخله دولت 
در كنترل مشاغل و قيمت گذاري، كاهش نيافتن 
بار اداري و ديجيتالي شدن فرايندهاي تجاري حايز 

اهميت هستند.

برگشتتراكنشهاي
فاقدكدشهاباز۶ارديبهشت

مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
اعالم كرد: در گام بعدي براي تراكنش هاي بانكي، از ۶ 
ارديبهشت تراكنش بدون كد ملي شخص حقيقي و 
شناسه ملي شخص حقوقي در پايا برگشت مي خورد.او 
تأكيد دارد كه اين اقدام تاثيري بر فعاليت مشترياني كه 
اطالعات هويتي ايشان نزد بانك ها موجود است نخواهد 
داشت.وي همچنين گفته: بانك ها براي ثبت كد شهاب 

و ثبت حساب ها در بانك مركزي اقدام كنند.

اخطار دژپسند به بانك ها: نرخ سود سپرده و تسهيالت بانكي را رعايت كنيد

 نوسان نرخ دالر در كانال ۲۴ هزار توماني

جريمه براي متخلفان سود بانكي

سكه۱۰.4ميليونشد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

قيمت دالر در بازار آزاد به 24 هزار و 800 تومان رس��يد و 
قيمت يورو 29 ه��زار و 400 تومان و درهم امارات ۶ هزار 
و 820 تومان اعالم شده است. دالر در صرافي هاي بانكي 
يكشنبه، 22 فروردين با 3۶ تومان افزايش در مقايسه با روز 
كاري گذشته به رقم 24 هزار و 288 تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو با كاهش ۷0 توماني نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز گذشته 28 هزار و 513 تومان شد.قيمت خريد 
هر دالر 23 هزار و 80۷ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۷ 
هزار و 949 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متش��كل ارزي 24 هزار و 5۷ تومان و نرخ فروش آن 24 
هزار و 298 تومان اعالم ش��د. همچنين نرخ يورو در اين 
بازار 28 هزار و 200 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 

482 تومان اعالم شد.
براساس اين گزارش، در سامانه سنا در روز معامالتي روز 
شنبه، هر يورو به قيمت 28 هزار و 393 تومان و هر دالر 
24 هزار و 134تومان به فروش رسيد.همچنين روز كاري 
گذشته در س��امانه نيما، حواله يورو به قيمت 2۷ هزار و 
۶۷4 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 22 هزار و 952 

تومان معامله شد.

كاهش۲۰هزارتومانيقيمتسكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
با كاهش 20 هزار توماني نسبت به روز كاري شنبه به رقم 
10 ميليون و 420 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز 10 ميليون و 300 هزار تومان معامله شد. 
نيم س��كه بهار آزادي ۶ ميليون و 250 ه��زار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 950 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 
2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 
3۷ هزار تومان رس��يد. هر مثقال طال نيز به قيمت چهار 
ميليون و 49۶ هزار تومان معامله شد. اونس جهاني طال نيز 
يك هزار و ۷44 دالر و 32 سنت فروخته شد.گفتني است، 
 به دليل موج جديد كرونا و اعالم ش��رايط قرمز در تهران، 
بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل اعالم 
شده است؛ قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز با استناد به 
نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است.نوسان 
قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، 
با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 2۶ 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 كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 

و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از 
واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير 
قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار 
تومان جا خوش مي كند.در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر 
و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين 
اساس، قيمت فروش دالر 24 هزار و 192 تومان و قيمت 
خري��د دالر از مردم 23 هزار و ۷13 تومان تعيين ش��ده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 381 تومان 
و قيمت خريد يورو نيز 2۷ هزار و 819 تومان اعالم شده 
است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

قيمتبيتكويناز۶۰هزاردالرگذشت
بيت كوين براي اولي��ن بار طي يك ماه گذش��ته از مرز 
۶0 هزار دالر گذش��ت و به ۶1۷12 دالر رس��يد.قيمت 
بيت كوين در اولين س��اعات روز ش��نبه به باالترين رقم 
۶1۷12 دالر رس��يد و اتر هم باالترين رقم 2190 دالر را 
تجربه كرد. بزرگترين ارز مجازي دنيا براي اولين بار طي 
يك ماه گذش��ته از مرز ۶0 هزار دالر گذشت. بيت كوين 
هفته هاست بين 52 تا 59 هزار دالر معامله مي شود. ارزش 
بيت كوين در اواسط ماه مارس به باالترين رقم ۶0900 
دالر رس��يد و پس از آن دوباره به محدوده 50 تا 59 دالر 
بازگشت.در اين ميان، اتر، دومين ارز مجازي بزرگ دنيا 
از نظ��ر ارزش بازار، چند روز پس از اينكه براي اولين بار از 
2100 دالر گذشته بود، حاال به 2200 دالر رسيده است.
اين افزايش قيمت ها چند روز قب��ل از آن صورت گرفته 
كه صرافي ارز ديجيت��ال كوين بيس تجارت در نزدك را 
آغاز كند. اين اتفاق نش��ان از بلوغ بازار ارز مجازي است.
طرفداران بيت كوين خوش بين هستند كه يك صندوق 
قابل معامله در بورس بارويكرد ارزهاي ديجيتال در 2021 

تصويب شود.

دالرباالرفت
پس از چهار ريزش متوالي، دالر دست به پيشروي مقابل 
بيشتر ارزها زد.در حالي كه انتظار مي رود رشد اقتصادي 
بيشتر كش��ورهاي جهان در س��ال جاري به ميزان قابل 
توجهي بهتر از ارقام نااميدكننده فصل قبل باشد، نتيجه 
ارزيابي صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسيه نشان 
مي دهد رهايي كامل اقتصاد جهاني از پيامدهاي كرونا و 
بازگشت سطوح توليد به زمان قبل از آغاز بحران تا پايان 
امسال محقق نخواهد شد و با توجه به آغاز موج جديدي 

از شيوع بيماري در بسياري از كش��ورهاي جهان، روي 
زنجيره تامين و به تبع آن روي نرخ رشد اقتصادي كشورها 
در س��ال آينده تاثير منفي خواهد داشت. اين گزارش از 
تشديد قرنطينه ها و يكسان نبودن ميزان توزيع واكسن در 
كشورها از ريسك هاي جديد كرونا نام برده است.  شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.13 درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته آن در سطح 92.18 واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.1۶ درصد كاهش نسبت 
به روز قبل خود و به ازاي 1.3۷0 دالر مبادله شد. يورو 0.0۶ 
درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 1.19 به 1.190 دالر 
رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.1۷ 
درصد افزايش به 109.۶99 ين رس��يد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر آمريكا به ازاي 1.312 دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.553 يوان چين اعالم 
شد. صندوق بين المللي پول از بانك هاي مركزي در سراسر 
جهان خواست تا به خاطر كمك به تقويت رشد اقتصادي 
خود و جه��ان در ميان مدت، در انتخاب سياس��ت هاي 
حمايتي خود نهايت دقت را خرج دهند چرا كه اشتباه در 
اين زمينه مي تواند زمينه ساز نوسانات مالي و ريسك هاي 
جديدي براي بازارهاي پولي و مالي شود. اين در حالي است 
كه با توجه به باقي ماندن رشد اقتصادي در سطح ضعيف، 
بانك هاي مركزي بر سر دوراهي افزايش مجدد نرخ بهره و 
انضباط بيشتر مالي براي مقابله با تورم و يا حفظ نرخ هاي 
بهره در س��طوح پايين كنوني ق��رار دارند.افزايش پياپي 
بازدهي اوراق قرضه 10 س��اله وزارت خزانه داري آمريكا 
باعث شد تا رابرت كاپالن- رييس دفتر منطقه اي فدرال 
رزرو در داالس- به معامله گران اطمينان دهد با بازگشت 
تدريجي فعاليت هاي اقتصادي به س��طح قبل از كرونا، 
وضعيت بازار اوراق قرضه نيز سر و سامان بگيرد. كاپالن 
افزايش اخير بازدهي اوراق را نشانه اي از سالمت بازارهاي 
مالي آمريكا دانست و افزود: به هيچ وجه چيزي براي نگراني 
وجود ندارد. با توجه به روند خوب واكسيناسيون و احياي 
تقاضا، پيش بيني ما اين است كه امسال رشد اقتصادي 
خوبي داشته باشيم. بازدهي اوراق قرضه 10 ساله وزارت 
خزانه داري آمريكا هفته گذشته براي نخستين بار در يك 

سال اخير از 1.۷5 درصد عبور كرد.
با ادامه فاصله گرفتن صادرات از واردات بزرگ ترين اقتصاد 
جهان، كسري تراز حساب تجاري آمريكا در ماه فوريه با 
رسيدن به ۷1.1 ميليارد دالر به باالترين سطح تاريخي 
ماهانه ثبت شده خود رسيد. اين كسري كه 3.3 ميليارد 
دالر بيش��تر از كسري ثبت ش��ده ماه قبل و 0.۶ ميليارد 
دالر بيشتر از سطح مورد انتظار بود پس از آن رقم خورد 

كه مجموع رقم صادرات آمريكا در اين ماه با كاهش 2.۶ 
درصدي نسبت به ماه قبل به 18۷.3 ميليارد دالر رسيد. 
از طرف ديگر واردات نس��بت به ماه قبل تنها 0.۷ درصد 
كم شد و به 258.3 ميليارد دالر رسيد. با افزايش سرعت 
واكسيناسيون در آمريكا، شاخص خوش بيني به اقتصاد 
اين كشور در ماه آوريل به 5۶.4 واحد رسيد كه اين رقم در 
مقايسه با ماه قبل از آن 1.8 واحد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين شاخص شش ماهه چشم انداز اقتصادي آمريكا 
كه بيانگر رويكرد فعاالن اقتصادي نسبت به افق اقتصادي 
ميان مدت اين كشور است نيز طي اين مدت با افزايش قابل 
توجه 5.1 درصدي به 55.9 درصد رسيد. آمريكا اكنون به 
نخستين كشوري در جهان تبديل شده كه بيش از 100 
ميليون نفر از جمعيت خود را واكسينه كرده است. اين روند 
تا پايان امسال تكميل مي شود.سخنان وزير خزانه داري 
آمريكا بار ديگر نگراني ها از طوالني تر ش��دن پيامدهاي 
ويروس كرونا را افزايش داده است. ژانت يلن با بيان اينكه 
در همكاري با صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از 
كشورها خواهد خواست تا در روند احياي رشد اقتصادي 
جهان مش��اركت فعال تري داشته باش��ند، افزود: هنوز 
براي آنكه بگوييم بر همه گيري غلبه كرده ايم خيلي زود 
است. يلن افزود: تنها به كمك يك سيستم مالياتي پايدار 
مي توانيم از تامين مالي الزم براي پاسخ گويي به نيازهاي 
اساسي اقتصاد در زمان مواجهه با بحران هاي اين چنيني 
مطمئن باشيم. شمار مرگ و ميرها در نتيجه ابتال به نوع 
جهش يافته ويروس كرونا در اروپا و بسياري از كشورهاي 
ديگر به سرعت رو به افزايش است. در فرانسه دولت رفت 
و آمد از ساعت هفت عصر به بعد را ممنوع اعالم كرده و در 
هلند و بلژيك، پليس با مخالفان ادامه قرنطينه درگير شده 
است. در انگليس نيز پس از گزارش هفت مورد مرگ پس 
از دريافت واكسن استرا زنكا، استفاده از آن به حال تعليق 
درآمده است. كارشناسان هش��دار داده اند كه ادامه اين 
روند روي ورود سرمايه هاي جديد به چرخه فعاليت هاي 

اقتصادي تاثير منفي جدي خواهد داشت. 
همان ط��ور كه پيش ت��ر انتظار مي رفت، ن��رخ بيكاري 
بزرگ ترين اقتصاد جهان تا پايان ماه مارس باز هم كاهشي 
شد و رقم ۶.0 درصد را ثبت كرد. اين نرخ بيكاري كه 0.2 
درصد كمتر از ماه قبل ب��وده، كمترين نرخ بيكاري اين 
كشور در طول 12 ماه اخير است. از آوريل پارسال كه نرخ 
بيكاري آمريكا با رسيدن به 14.8 درصد ركوردشكني كرد، 
روند نزولي نرخ بيكاري آمريكا ادامه داشته است. طي اين 
مدت شمار جمعيت بيكاران با كاهشي محسوس نسبت 
به ماه قبل به 9 ميليون و ۷10 هزار نفر كاهش پيدا كرد كه 

184 هزار نفر كمتر از ماه قبل است.



رقيه ندايي|
اگر كارنامه بازارسرمايه را از ابتداي سال 1399 تاكنون 
مورد بررس��ي قرار دهيم متوجه خواهيم شدكه عوامل 
مختلفي نزول شاخص در بازارسهام را فراهم ساخته اند 
يكي از مهم ترين اين عوام��ل افزايش بي اعتمادي بوده 
اس��ت. دولتي ها و مسووالن با عملكرد خود باعث شدند 
كه بي اعتمادي يكي از ركن هاي اساس��ي ريزش بورس 
محسوب مي شود و اغلب سرمايه گذاران بورسي باتوجه 
به بي اعتمادي خود از بازارس��هام خارج ش��ده اند. عدم 
هماهنگي و مسائلي از اين قبيل باعث شده كه سهامداران 
نس��بت به بورس بي اعتماد ش��وند. اين موضوع يكي از 
عواملي بود كه خروج سهامداران از بازارسرمايه را پديد 
آورد و عمده س��هامداران جديد الورود به بورس از ترس 
ريزش هاي عمده به علت عملكرد مسووالن سهام خود را 

فروختند و به تدريج از بازارخارج شدند.
ش��ايد اگر كس��ي طي يك س��ال اخير تا ب��ه امروز 
هيچ اطالعي از ش��رايط بازار س��رمايه نداشت اصال 
نمي توانست باور كند كه آن بازار فروردين ماه 1399 
كه بازدهي 310 درصدي را ش��اهد بود امروز ش��اهد 
چنين وضعيتي باشد و )اين رشد حدود 4.1 درصد بود 
كه نسبت به ماه ها ويك سال اخير بورس يك شگفتي 
محسوب مي شود.( هر روز كه مي گذرد ارزش معامالت 
كمتر مي شود و با خود نقدينگي سرمايه گذاران خرد 
را هم به بيرون از اين بازار هدايت مي كند. در واقع اگر 
بخواهيم مثالي؛ از وضعيت اين روزهاي بورس بزنيم، 
بازار س��هام مانند بدني بي رمق ش��ده كه خونريزي 
آهسته و پيوسته اي دارد. در همين راستا روز گذشته 
خالص خريد حقوقي كه نسبتي است براي نشان دادن 
وضعيت ورود و خروج پول از بازار به باالترين رقم خود 

طي چندماهه اخير رسيده است.
طبق آنچه كه بس��ياري از كارشناس��ان بازار س��رمايه 
مي گويند با اين وضعيت فعلي و روندي كه به دليل قوانين 
محدودكننده  همچون حج��م مبنا بر بورس و فرابورس 
حاكم ش��ده اصال مشخص نيس��ت كه جريان و ورود و 
خروج پول حقيق��ي در چه بازه زماني دوباره به محدوده 
مثبت بازخواهد گشت. روز گذشته در حالي حقوقي هاي 
بازار س��هام ناگزير به خريد 377 ميليارد تومان از سهام 
سهامداران خرد شدند كه اين نسبتا براي سي و چهارمين 
روز متوالي خروج پول مردم عادي از بازار سهام را به نمايش 
مي گذاش��ت. در حال حاضر آخرين باري كه اين نسبت 
روند معكوس داشته نخس��تين روز به كارگيري دامنه 
نوس��ان نامتقارن بوده كه آن هم به لطف ايجاد هيجان 
مثبت در ميان مردم عادي رقم خورده اس��ت. از همين 
اعداد و ارقام ارايه شده روشن است كه از اعتماد عمومي 
نس��بت به بازار سرمايه كاسته ش��ده و تعداد افرادي كه 
حاضرند در اين بازار بمانند، به شدت كاهش يافته است. 
تمامي اينها در حالي رقم خورده كه شواهد و قرائن موجود 

نشانه اي از بهبود اين وضعيت ندارد.
با اين وجود اغلب كارشناس��ان نس��بت به آينده بورس 
اميدوارن��د، مي گويند مذاكرات ميان اي��ران و امريكا يا 
قرارداد 25 س��اله مي تواند وضعيت ب��ازار را تغيير دهد. 
همان گونه كه گفته ش��د اميدواري به اين نوع متغير ها 
مي تواند وضعيت ب��ورس را تغيير ده��د و در اين ميان 
فراموش نشود كه دو متغير گفته شده مي تواند روي نرخ 
دالر تاثير بگذارد و درنهايت وضعيت بورس را تغيير دهد 
)همان گونه كه در گزارش هاي پيشين اشاره شد اغلب 
سهام بورسي كاموديتي محور هستند، افزايش يا ثبات 
نرخ دالر مي تواند وضعيت بورس را به سمت وسوي تعادلي 

بودن و افزايش شاخص ببرد.( .
س��ال 1400 دولت جدي��دي روي كار مي آيد و ممكن 
است تمام گزينه هاي مورد نظر براي بازارسرمايه و اقتصاد 

كشور دچار تغيير شود اما؛ نبايد فراموش كرد كه بورس 
تنها بازاري است كه مي تواند در مقابل تورم افسارگسيخته 
يك سپر بسيار قوي باشد و سرمايه گذاران را در مقابل از 

بين رفتن سرمايه و كمبود سود نجات دهد. 

  پيش بيني ثبات و آرامش اقتصادي كشور
 در سال ۱۴۰۰

شهاب موسوي، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو شهر 
بورس، درباره آغاز غيرمستقيم مذاكرات ايران و امريكا، اظهار 
داشت: بازگشت به برجام يك بازگشت ساده نيست و تمام 
همسايگان ايران و ساير كشورهاي ديگر مانند عربستان، 
تركيه، اسراييل و حتي چين نيز از نزديك نبودن ايران و 
امريكا به يكديگر سود مي برند. تركيه در موضوع صادرات، 
واس��ط ميان ايران و ساير كشورهاس��ت و در صورت رفع 
تحريم ها، كاالي وارداتي از تركيه جاي خود را به كاالهاي 
كشورهاي ديگر خواهند داد. حتي عراق نيز اين ويژگي را 
دارد.  اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: 
برخي كشورهاي همسايه ارتباط محترمانه خود را با ايران 
حفظ مي كنند، اما عربستان رويه ديگري در پيش گرفته 
است. تحريم هايي كه عليه ايران اعمال شده، رانت 40 ساله 
به عربستان داده تا در منطقه اي كه پيش از اين در آن نفوذي 
نداشته، سعي كند خود را وارد بازي كند. در دوره اوباما و پس 
از امضاي قرارداد ما با بويينگ، عربستان پيشنهاد سه برابري 
به امريكا داد و از آنها تجهيزات هواپيمايي خريد. سعودي ها 
با اين اقدامات مي خواهند هزينه كمرنگ كردن ايران براي 
امريكا را پرداخت كنند تا آنها به سمت ايران نيايند. اسراييل 
اصاًل دوست ندارد ايران يك كشور عادي باشد و اين ربطي 
به شعارهاي ما عليه رژيم اشغالگر قدس ندارد. با اين اوصاف، 
پس به اين راحتي نمي توان گفت كه »برجام در كار خواهد 
بود« وي با اشاره به موضع »جو بايدن« در قبال ايران، عنوان 
كرد: ترامپ كه يك ديوانه تمام عيار بود، فشارهاي زيادي 
به ايران وارد كرد، اما قرار نيست جو بايدن كه از ترامپ ابراز 
انزجار مي كند، به راحتي آن برگ هاي برنده را بسوزاند. او 
تالش مي كند كه با وجود برگ هاي برنده خود، بازگشت 
به برجام را با محدوديت نفوذ ايران در منطقه و محدوديت 

برنامه هاي موشكي كشورمان همراه كند.

  قدرت مذاكره ايران باالتر رفته است
اين تحليلگر اقتصادي در مورد قرارداد 25 س��اله ايران و 
چين، گفت: انتقادات زيادي به اين قرارداد وجود دارد و 
بزرگ ترين نقد من هم به عملكرد هشت ساله دولت آقاي 
روحاني اين است كه چرا اين قرارداد خيلي زودتر و بعد 
از برجام امضا نشد؟ اگر اين قرارداد زودتر منعقد مي شد، 
سرنوشت سياس��ي و اقتصادي كشور ما تغيير مي كرد. 
قرارداد 25 س��اله ايران و چين براي ما قرارداد ايده آلي 
نيست، چون هيچ گزينه ديگري براي مان وجود نداشت. 
اين قرارداد يك پله براي رسيدن به برجام است، چون پس 
از اين قرارداد طرف امريكايي به شدت براي بازگشت به 

برجام حساس شد.
موسوي تصريح كرد: ايران يك سنگر در منطقه خاورميانه 
است كه باقي مانده و امريكا تا پاكستان و هند؛ دور چين را 
ُپر كرده و اينجاست كه نقش ايران كاماًل به چشم مي آيد. 
ما سال و روزهاي خوبي را در اقتصاد ايران در پيش خواهيم 
داشت، اما اميدوارم دولت مردان اين مسير را خراب نكنند. 
اگر ما همكاري درستي با چين داشته باشيم و آنها صادقانه 
با ايران كار كنند، اين قرارداد مي تواند اقتصاد كشورمان را 
به جلو سوق دهد. وي به تشريح مفاد قرارداد ايران و چين 
پرداخت و گفت: س��ابقه نشان داده كه چيني ها چندان 
عجيب وغريب نيس��تند. موضوع كامبوج و سريالنكا را 
فراموش كنيد؛ آنها مبلغ كالني پول از چين به عنوان وام 
دريافت كرده بودند كه نتوانستند آن را پرداخت كنند، 
اما ما قرار نيست از چيني ها وام بگيريم. ما مي خواهيم به 
چين نفت بفروشيم و اگر اشتباه نكنم، حدود 10 درصد 
به آنها تخفيف بدهيم كه طبيعي است. قرارداد با چين، 
بازگشت به برجام را سريع تر مي كند، چون قدرت مذاكره 
ايران باالتر رفته و دو تقاضا براي يك عرضه وجود دارد و 

يك برگ جديد براي ايران به وجود آمده است.

  ش�ايعات ق�رارداد اي�ران و چي�ن س�اخته 
رسانه هاي غربي است

اين مدرس اقتصاد كالن ادامه داد: براي كش��وري كه در 
تحريم است، اين قرارداد، قرارداد خوبي به حساب مي آيد، 
چون م��ا حداقل از فروش بخش��ي از نفت مان مطمئن 

هس��تيم. وقتي يك كشوري با كش��وري ديگر قرارداد 
بلندمدت تعهدآور امضا مي كند، اهميتش در جهان بيشتر 
مي شود و تحريم پذيري آن نيز كاهش مي يابد. فراموش 
نكنيد كه ما با وجود تمام تحريم هاي سخت گيرانه، اقتصاِد 
بيس��ت و دوم جهان هس��تيم و به لحاظ توليد ناخالص 
داخلي كوچك نيستيم. با امضاي اين قرارداد، طرف غربي 
هم به س��راغ ما مي آيد كه نمونه آن تكاپوي امريكا براي 
احياي برجام و آغاز مذاكرات اس��ت. يك سري شايعات 
مانند آوردن ابزار جاسوس��ي به ايران يا شايعاتي از اين 
دست، بيشتر شبيه ُجك است و در مورد حضور نيروهاي 
نظامي هم بايد بگويم كه در هيچ يك از بندهاي اين قرارداد 
به چنين موضوعي اشاره نشده كه اصاًل منطقي هم نيست. 
اين مسائل بيشتر بازي  رسانه اي غربي هاست كه از قرارداد 

25 ساله ايران و چين ناراحت هستند.

  روند دالر در سال ۱۴۰۰
وي، رون��د دالر در س��ال 1400 را ي��ك روند با ثبات 
پيش بيني كرد و افزود: اين قرارداد، فضاي سياسي و 
اقتصادي كشور را هم بهبود مي بخشد. نظر من نسبت 
به اقتصاد ايران در چهار، پنج سال آينده بسيار مثبت تر 
شده است. برداشت من اين است كه ما در سال 1400 
ثبات و آرام��ش اقتصادي بهتري خواهيم داش��ت و 
فرصت ها براي شركت هاي صادرات محور در بورس 
افزايش مي يابد. همچنين پيش بيني مي شود كه در 
سال جاري قيمت دالر هم ثبات داشته باشد. البته هنوز 
هم انتظار مي رود كه دالر به صورت موقت و تحت تأثير 
اخبار سياس��ي با كاهش روبه رو شود و به كمتر از 20 
هزار تومان برسدفكر مي كنم در سال 1400 يك رشد 
جذاب در بازار سرمايه اتفاق بيفتد و اين رشد ناشي از 
هيجان مثبت كار با دنيا باشد. قديمي هاي بازار مشابه 
اين اتفاق در سال 94 را به خاطر دارند؛ پس از اين روزها 

خيلي نترسيد.
موس��وي خاطرنش��ان كرد: در بين بازاره��اي مالي در 
سال 1400، بورس فرصت سرمايه گذاري خوبي دارد و 
دارايي هاي ارزي نيز مي تواند فرصت معامالت نوساني را 

براي سرمايه گذاران مهيا كند.
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فراخوان ارسال نظرات كارشناسي 
در مورد مصاديق ماده۱۹

جعفر جمالي عضو هيات مدي��ره و معاون حقوقي 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در همين زمينه 
از مدت ها قبل جلس��ات و مباحث كارشناسي در 
جريان ب��وده و متن نهايي تدوين و پ��س از انجام 
تش��ريفات قانوني تصويب و ابالغ ش��د. لكن پيرو 
شبهات مطرح شده و نگراني پاره اي از فعاالن بازار، 
براي اينك��ه متن ابالغي قابليت فهم همگاني پيدا 
كرده، و فعاالن بازار به طور مشخص و منجز حدود 
و ثغور آن را بدانند، رياست محترم سازمان بورس 
ماموريت داده اند كه نظرات كليه فعاالن بازار سرمايه، 
صاحب نظران، مديران نهادهاي مالي به  خصوص 
هلدينگ ها، شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق ها، 
س��بدگردان ها و بازارگردان ها و سرمايه گذاران و 
عموم فعاالن در جهت ساده سازي متن اخذ و پس 
از بررسي، در صورت لزوم، در اين مصوبه لحاظ شود.

وي افزود: به همين منظور مقرر ش��د متن مصوبه 
و س��وابق مطالعاتي آن در صفحه اي مشخص در 
تارنماي رسمي سازمان در معرض عموم قرار گيرد 
و درخواست شود تا صاحب نظران و عالقه مندان، 
نظرات خود را در خصوص ابالغيه فوق اعالم كنند. 
س��ازمان از نظرات كارشناس��ي و تضارب آراء در 
اين خصوص اس��تقبال مي كند. در اين راستا متن 
https: //cmr.seo. مذكور و سوابق آن در نشاني

ir/RuleSuggestion.aspx در مع��رض ديد 
قرار گرفته است.

همچنين به موازات اقدامات فوق، مركز پژوهش، 
توس��عه و مطالعات اس��المي موظف شده است تا 
با دي��د ارايه معيارهاي قاب��ل اندازه گيري دقيق تر 
براي متن، مجدداً مباني علمي و الگوهاي مش��ابه 
اين دس��تورالعمل در بازار سرمايه ساير كشورها را 
بررسي كند تا مطالعات به روز شده و نتيجه جهت 

بررسي هاي بيشتر تبيين و منتشر شود.
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار، در پايان 
ضمن دعوت از تمامي صاحبنظران و كارشناسان در 
اين حوزه براي اعالم نظرات خود، ابراز اميدواري كرد: 
با بررسي دقيق كارشناسي، جمع آوري نظرات افراد 
صاحب نظر و فعال بازار سرمايه و همچنين انجام 
مطالعات مجدد تطبيقي دقيق در اين زمينه، مصوبه 
و ابالغيه  متقن، شفاف و كارا تنظيم و ابالغ شود تا 
راه براي برداشتن گام هاي بايسته بيشتر براي ارتقاء 

بازار سرمايه ميسر شود.

برنج چگونه به گواهي سپرده 
تبديل  مي شود؟

جواد فالح، مدير توس��عه بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران در رابطه ب��ا جزييات عرضه برنج در بورس كاال، 
اظهار كرد: معامالت گواهي سپرده كااليي محصوالت 
كشاورزي از سال 1394 در بورس كاال آغاز شده است 
و از اين اب��زار براي اجراي سياس��ت حمايتي قيمت 
تضميني ذرت و جو دامي استفاده شد. همچنين در 
سال هاي بعد معامالت زعفران، پسته، زيره، كشمش و 
رطب مضافتي در قالب گواهي سپرده كااليي راه اندازي 
شد. وي افزود: اكنون برنج نيز به عنوان يك دارايي پايه 
جديد به اين بازار اضافه شد و معامالت آن نيز در اين 
بازار از 14 فروردين ماه امس��ال آغاز شده است كه در 
قالب اين بازار كشاورزان مي توانند محصول خود را به 
انبار مورد پذيرش بورس كاال تحويل دهند كه اكنون 
براي محص��ول مذكور يك انبار در شهرس��تان آمل 
پذيرش شده است. مدير توسعه بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران، تصريح كرد: كشاورزان پس از شالي كوبي 
محصول، با توجه به استانداردهاي در نظر گرفته شده 
مي توانند محصول خود را تحويل انبار پذيرش شده 
بدهند، مسووالن انبار پس از بررسي برنج از لحاظ كمي 
و كيفي و تطبيق آن با استانداردهاي از پيش اعالم شده، 
براي كشاورز قبض انبار صادر مي كنند كه اين قبض در 
روز كاري بعد تبديل به گواهي سپرده كااليي مي شود 
كه به عنوان يك ورقه بهادار در بازار س��رمايه قابليت 
معامله پيدا مي كند. هر گواهي سپرده كااليي معادل 
يك كيلوگرم برنج است. فالح گفت: تاكنون 12۶ تن 
برنج در انبار مورد پذيرش بورس كاال س��پرده ش��ده 
است كه در حال حاضر همين مقدار عرضه و معامله 
مي شود. اكنون از فصل برداشت برنج فاصله گرفته ايم، 
اين بازار راه اندازي شد تا در سال زراعي بعدي و با آغاز 
فصل برداشت محصول جديد، اين نوع معامله در بازار 

بين كشاورزان و ساير سهامداران معرفي شده باشد.
مدير توس��عه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران گفت: 
برنجي كه اكنون عرضه ش��ده محصولي است كه از 
خروجي شالي كوبي به دست آمده و هنوز بوجار نشده 
و در كيسه هاي 70 تا 80 كيلوگرمي مورد معامله قرار 
مي گيرد، اما چنانچه خريدار قصد تحويل محصول از 
انبار را داشته باشد، بايد حداقل صد كيلوگرم گواهي 

سپرده كااليي برنج خريداري كرده باشد.
وي اظهار كرد: البته باتوجه به مذاكراتي كه با انبار شده 
است، مس��وول انبار مي تواند متناسب با درخواست 
خريدار، محص��ول را با اخذ هزينه هاي مربوط پس از 
انجام فرآيند بوجاري و حذف نيم دانه هاي برنج از آن، 

در بسته بندي هاي 10 كيلوگرمي تحويل دهد.
فالح گفت: از آنجايي كه حداقل ميزان تحويل 100 
كيلوگرم اس��ت مصرف كننده ها و حتي خانواده هم 
مي توانند براي مصارف شخصي خود از اين بازار برنج 

مورد نياز خود را دريافت كنند.
مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران گفت: روند 
معامالت برنج نيز همانند ساير معامالت صورت گرفته 
در اين بازار به ش��يوه حراج پيوسته صورت مي گيرد 
كه در تمامي روزهاي كاري سهامداران مي توانند اين 
محصول را ساعت 9 صبح تا 15 معامله كنند. همچنين 
مهلت تسويه معامالت نيز يك روز كاري پس از انجام 
معامله است. فالح در پايان گفت: روند كشف نرخ در 
برنج نيز همانند ساير اوراق كااليي بر اساس مكانيزم 
عرضه و تقاضاست و در اين روزها برنج طارم با قيمت 
حدود 2۶ تا 27 هزار تومان مورد معامله قرار مي گيرد.

افزايش ۷ برابري مخاطبان 
دوره هاي تخصصي بازار سرمايه

سجاد موحد، مديرعامل مركز مالي ايران، از افزايش 
7 برابري مخاطبان دوره هاي آموزش��ي تخصصي 
بازار سرمايه خبر داد و گفت: سال گذشته بيش از 
14 هزار دانش پذي��ر از دوره هاي مركز مالي ايران 

استقبال كردند.
موحد با اشاره به اقدامات سال گذشته اين مركز اظهار 
كرد: به طور كلي در بحث آموزش رشد چشمگيري را 
در تعداد دوره، تعداد مشاركت كنندگان و همچنين 
نفر س��اعت آموزش��ي ش��اهد بوديم؛ در سال 99 
توانستيم در مجموع بيش از 150 هزار نفر ساعت 
آموزشي را با مشاركت بيش از 14 هزار نفر كه بيش 
از 252 دوره آموزش��ي را شامل مي شد با موفقيت 

برگزار كنيم .
وي همچنين به تعداد س��اعات برگزاري دوره ها و 
تعداد دانش پذيران اين مركز اش��اره و عنوان كرد: 
دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط اين مركز با 
احتساب زمان برگزاري، بيش از 150 هزار نفر ساعت 
آموزش را شامل شد كه اين ميزان در سال 98، 19 

هزار نفر ساعت آموزشي بود.
مديرعامل مركز مالي ايران با بيان ضرورت دانش 
و مهارت در بازار س��رمايه و افزايش تقريبي حضور 
بانوان در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اينكه ميزان 
حضور بانوان در بازار سرمايه افزايش پيدا كرده است 
ارتباط مسنقيمي با باال رفتن دانش و مهارت آنها در 
بازار سرمايه دارد؛ يكي از مواردي كه نسبت به سال 
98 در سال 99 با رشد قابل توجهي همراه بوده نرخ 
مشاركت بانوان بود؛ سال 98 ميزان حضور بانوان 
در دوره هاي آموزشي بازار سرمايه 14 درصد به كل 
دانش پذيران بود كه اين ميزان در سال 99 به 31 

درصد رسيد.
سجاد موحد با اشاره به اينكه تعداد اساتيد همراه با 
اين مركز نسبت به سال 98 با افزايش قابل توجهي 
همراه بوده، اظهار كرد: در س��ال گذشته ۶7 استاد 
هم��راه مركز مالي اي��ران بوده اند كه اين اس��اتيد 
در س��طوح باالي علمي و مرتبط با بازار سرمايه و 
همچنين داراي تجارب گرانقيم��ت در نهادهاي 
مالي معتبر و اركان بازار سرمايه هستند؛ همچنين 
نرخ مشاركت اساتيد زن از 15 درصد به 20 درصد 
افزايش پيدا كرده است و اميد مي رود اين رشد در 

سال جاري هم ادامه پيدا كند.
وي در ادام��ه مي��زان رضايتمن��دي از دوره هاي 
آموزش��ي را باالي 82 درصد عنوان و با اش��اره به 
فعاليت هاي مركز مالي ايران در راستاي مسووليت 
اجتماع��ي اظهار ك��رد: با توجه ب��ه ارتقاي ميزان 
حضور مخاطبان ب��ازار س��رمايه، در جهت انجام 
مسووليت هاي اجتماعي همگام با رشد بازار سرمايه 
در س��ال گذش��ته وبينارهاي مختلف آموزشي به 
صورت رايگان برگزار ش��د كه با اس��تقبال خوب 
مخاطبان مواجه ش��د. اين دوره ها در جهت ارتقاء 
سواد مالي افراد با موضوعات مرتبط با نياز روز بازار 

سرمايه برگزار شده است.
خاطرنشان مي شود: مركز مالي ايران از سال 92 با 
ساختار جديد در جهت تأمين نيازهاي جديد بازار 
سرمايه در راستاي توسعه آموزش و پژوهش آغاز به 
كار كرد. اين مركز از ابتداي كار تا به امروز توانسته در 
دو بخش آموزش هاي پايه و تخصصي بازار سرمايه 

دوره هاي مختلفي را برگزار كند.

ريزش غيرعادي بورس تهران
مهدي قلي پور، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو با 
بورس نيوز اظهار كرد: معتقد نيستم كه بازار به صورت 
هيجاني منفي شده چراكه هيجان، رويدادي موقتي 
است و نمي توان افول هشت ماه بورس را هيجاني دانست. 
پديده غيرعادي در ريزش بازار طوالني مدت و فرسايشي 
شدن آن است، اتفاقي كه قطعا ناشي از تصميمات دولت 
و سازمان بورس و بعضا ناشي از فشار مجلس بوده است.

وي گفت: ش��اخص بورس از 525 ه��زار واحد به علت 
انتظارات رش��دي براي دالر تا بيش از دو ميليون واحد 
در كمتر از پنج ماه رش��د كرد و ب��ا تغيير و تعديل اين 
انتظارات با آمدن بايدن طبيعي بود اين رشد پنج ماهه 
اصالح شود، ولي اقداماتي مثل دامنه نوسان نامتقارن، 
الزام صندوق هاي فيكس اينكام به خريد بيشتر سهام و 

افزايش اعتبار اين اصالح را به تعويق انداخت.
قل��ي پور بيان ك��رد: احياي برجام و ه��ر چه منجر به 
تقويت ريال به علت افزايش جريان ارزي كشور شود، 
در كوتاه مدت بورس را به خاطر انتظارات دالري تحت 
فشار قرار خواهد داد هر چند در بلندمدت به نفع بورس 
و اقتصاد خواهد ب��ود، بخش عمده اي از اين اصالح هم 
صورت گرفته، ولي شرايط فعلي بورس با كاهش شديد 
نقدشوندگي ممكن است احياي بازار را تا يك سال به 
تاخير بيندازد. كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
در مورد اثر برجام بر شركت هاي بورسي، مهم ترين مساله 
امكان فروش شركت هاس��ت كه بررسي صورت هاي 
مالي شركت ها در بيشتر صنايع نشان مي دهد كه دوره 
ترامپ فروش شركت ها كم نشده هر چند ممكن است 
هزينه هاي نقل و انتقال پول يا خريد مواد اوليه خارجي 
يا قطعات و ... بيشتر شده باشد كه در جريان رصد شديد 

نرخ ارز به چشم نيامدند.
وي تصريح كرد: اثرات برج��ام را مي توان كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت ديد، در كوتاه مدت قطعا تقويت 
ريال اثر منفي بر بورس خواهد داش��ت و ارزش دالري 
بورس مشخص است، در ميان مدت آثار برجام بر برخي 
صنايع ناشي از گشايش در تعامالت بانكي خواهد بود و 
هزينه هاي شركت ها را در انتقال پول كاهش خواهد داد. 
در بلندمدت نيز به شرط تفاهم در ساير حوزه ها به جز 
مساله هسته اي، امكان جذب سرمايه و افزايش توليد 
به واسطه طرح هاي توسعه اي جديد براي شركت ها و در 

نتيجه افزايش ارزش شركت ها وجود دارد
در كوتاه مدت صنايع دارو، بانكي، حفاري، سيمان و شايد 
خودرو و تجهيزات احتماال از احياي مذاكرات سود ببرند و 

صنايع با محصوالت دالر محور متوقف شوند.

»تعادل« وضعيت بازارسهام را بازبيني مي كند 

بي اعتمادي دامنگير بازار شد

بورس جذاب تر مي شود؟
گروه بورس|

شب روز شنبه بود كه رييس بانك مركزي سود باالي 
1۶ درصد را ممنوع ك��رد و اين خبر بازتاب زيادي در 
حوزه بورس و بازارسرمايه داشت. براساس نظرسنجي ها 
بخش عمده اي از سهامداران بورسي تا پيش از اين عالقه 
داشتند سرمايه خود را به بازاري با ثبات همانند بانك 
وارد كنند كه با اين كاهش سود اغلب اين سرمايه گذاران 
حالتي همچون پيش��ماني گرفته اند و س��عي كردند 

سرمايه خود را در بازارسرمايه حفظ كنند.
البت��ه بايد اين نكت��ه را درنظر گرفت كه بس��ياري از 
س��پرده هاي بانكي پيش از اجراي اين مصوبه افتتاح 
شده اند و اين نرخ پايين تر از 1۶ درصد براي آنان وجود 
ندارد در نتيجه هنوز هم مي توان بخشي از بازارسرمايه 

را متاثر از سود سپرده هاي بانكي دانست.
به طور كلي كاهش نرخ سود بانكي براي بورس يك خبر 
مثبت است و بنابر آمار موجود دولت توانست در سال 
99 حدود 3۶ هزار ميليارد تومان در بازار سهام، سهام 
بفروشد. به اين معني كه دولت و وزارتخانه هاي دولتي 
توانس��تند در قالب هايي همانند عرضه اوليه سهام و 
صندوق هاي ETF، سهام بفروشند. اين عدد براي سال 
1400 تقريبًا س��ه برابر يعني 95 هزار ميليارد تومان 
مصوب ش��ده است. براين اس��اس، يكي از الزمه هاي 
اصلي فروش آن 95 هزار ميليارد تومان سهام اين است 
كه بازار س��رمايه رونق بيشتري بگيرد تا اعتماد مورد 
نياز به بازار سرمايه برگردد. بر همين اساسا بسياري از 
صندوق ها خريدار اين اوراق بودند درنهايت كاهش سود 
سپرده هاي بانكي مي تواند يكي از عوامل افزايش قيمت 

اين اوراق در بازار باشد.
مهدي آسيما، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به نامه 
اخير وزارت اقتصاد به مديران عامل بانك ها گفت: در 
اين نامه آمده اس��ت كه سود پرداختي به سپرده هاي 

باالتر از 1۶ درصد، هزينه قابل قبول مالياتي نيس��ت؛ 
اين خبر را مي توان يك��ي از موثرترين اقدامات وزارت 
اقتصاد در راس��تاي حمايت از بازار سرمايه در شرايط 

كنوني دانست.
اين كارشناس بازارسرمايه اضافه كرد: هر چند كه نرخ 
سود سپرده بانك ها )مصوب شوراي پول و اعتبار( روي 
كاغذ تغييري نكرده است، اما در عمل با توجه به اينكه 
نرخ هاي پيشنهادي توسط بانك ها در ماه هاي اخير، 
نرخ هاي باالتر از نرخ هاي مصوب بوده است، اين مصوبه 

انضباط بانكي را بيش از پيش ايجاد خواهد كرد.
مهدي آس��يما در ادامه به بررس��ي اثرات اين نامه بر 
بازار س��رمايه پرداخت و گفت: با توجه به حجم باالي 
انتشار اوراق بدهي در انتهاي سال 99 و خريد بخشي 
از آن توسط صندوق هاي درآمد ثابت همچنين ساير 

اوراق بدهي موجود در پرتفوي اين صندوق ها، كاهش 
در نرخ هاي پيشنهادي سود سپرده هاي بانكي سبب 
افزايش قيمت اين اوراق در بازار خواهد شد و اين مورد 
يك خبر مثبت براي بازار س��هام خواهد بود؛ چرا كه با 
افزايش قيمت و كسب بازدهي اوراق موجود در پرتفوي 
صندوق، نگراني اين صندوق ها براي پرداخت سود به 
دارندگان واحدها كاهش و انگيزه آنها براي خريد سهام 

در بازار افزايش بسيار زيادي خواهد يافت.
وي اضاف��ه كرد: همچنين ب��ا توجه ب��ه اينكه اغلب 
سپرده هاي بانكي اين صندوق ها در زمان قبل از اجراي 
اين مصوبه افتتاح ش��ده اند، بنابراين ريسك كاهش 
نرخ س��پرده براي اين صندوق ها در حال حاضر وجود 
ندارد. هر چند در صورت عطف به ماس��بق نيز برآيند 
اين اتفاقات )كاهش نرخ سود سپرده هاي صندوق در 

مقابل افزايش قيمت اوراق بدهي( براي صندوق هاي 
درآمد ثابت مثبت خواهد بود.

اين تحليلگر بازارسرمايه تصريح كرد: از طرف ديگر با 
كاهش نرخ پيشنهادي سپرده در بانك ها، صندوق هاي 
درآمد ثاب��ت مي توانند نرخ هاي س��ود پرداختي به 
دارندگان واحدهاي خود را كاهش دهند، بدون آنكه 
از جذابيت آنها در بازار كاس��ته ش��ود؛ بنابراين از اين 
منظر نيز نگراني و ريس��ك صندوق هاي درآمد ثابت 
براي خريد سهام در بازار بسيار كاهش خواهد يافت، 
چرا كه الزم نيست به عنوان مثال نرخ هاي 20 درصد 
و باالتر را براي حف��ظ جذابيت خود پرداخت كنند و 
صرفا با پرداخت يك درصد باالتر از نرخ پيش��نهادي 
بانك ها جذابيت بس��يار زيادي براي سرمايه گذاران 
خود خواهند داشت. آسيما افزود: از اين رو، استقبال 
از صندوق هاي بادرآمد ثابت نيز نس��بت به س��پرده 
بانكي افزاي��ش خواهد ياف��ت و ورود منابع جديد به 
اين صندوق ها از طرف سپرده  گذاران بانكي )به دليل 
پرداخت مقدار كمي نرخ باالتر و همچنين روزش��مار 
بودن پرداخت ها در صندوق هاي با درآمد ثابت( باعث 
افزاي��ش ارزش دارايي اين صندوق ها خواهد ش��د؛ و 
با توج��ه به نصاب حداقل 15 درصدي س��هام در اين 
صندوق ها، حجم بيشتري از منابع اين صندوق ها به 
خريد سهام در بازار اختصاص خواهد يافت. وي در پايان 
تاكيد كرد: عالوه بر موارد باال و اثرات آن بر صندوق هاي 
درآمد ثابت و به دنبال آن كاهش نرخ سود پرداختي در 
بازار و افزايش قدرت خريد سهام توسط اين صندوق ها 
)خبر مثبت براي بازار سهام(، با كاهش نرخ بدون ريسك 
هم در بازار پول )س��پرده بانكي( و هم در بازار سرمايه 
)اوراق بدهي و صندوق هاي درآمد ثابت(، نس��بت پي 
بر اي بازار سهام نيز افزايش خواهد يافت كه براي تقويت 

تقاضا در بازار بسيار با اهميت است.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه به مدت 10 روز فعاليت گروه هاي ش��غلي2 و 3 و 
4 در شهرهاي داراي وضعيت قرمز كرونايي تعطيل شده 
اس��ت، اما با اين حال، آن گونه كه مس��ووالن بهداشتي 
مي گويند، فاصله تا تعطيلي ملموس ش��هر احس��اس 
مي ش��ود و ميزان تردده��ا در مراكز عمومي و ش��هري 
همچنان نگران كننده است. در اين حال، محسن هاشمي، 
رييس شوراي ش��هر تهران اگرچه براين باور است كه با 
تعطيلي برخي از اصناف و مش��اغل در پايتخت حمل و 
نقل عمومي خلوت تر شده، اما به شهروندان توصيه كرده 
كه بيشتر از 15 تا 20 دقيقه در مترو تردد نداشته باشند، 
چرا كه حض��ور كمتر از 15 ت��ا 20 دقيقه در مترو خطر 
كمتري در انتقال كرونا دارد. هاش��مي همچنين ديروز 
در جلسه علني شوراي شهر تهران گفته است، نوسان و 
تزلزل مسووالن در موضع گيري و دادن وعده هاي بدون 
پشتوانه در واكسيناسيون همه را نگران كرده است و تا به 
حال تعداد كمي از مردم توانستند از واكسن استفاده كنند. 
در اين حال، ديروز كليات اليحه جامع پسماند در پارلمان 
شهري پايتخت تصويب شد. كاهش زباله، تفكيك زباله، به 
حداقل رساندن شيرابه هاي زباله همچنين تامين انرژي از 
پسماندها و رفع معضل زباله گردي از مزاياي اجراي طرح 

كاهش پسماند به شمار مي رود.
هاشمي اما ديروز در حاشيه نشست علني شوراي شهر 
درباره وضعيت كرونا در پايتخت گفت: آمار اعالم شده از 
سوي بهش��ت زهرا )س( همچنان در حال افزايش است 
و از عدد 15 مورد در روز به بيش از 70 مورد رس��يده ايم 
و اين آمار بيش��تر هم خواهد ش��د. ضمن ل��زوم رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي توسط شهروندان راه حل اصلي 
تامين واكسن است كه اميدواريم به صورت جدي تر اين 

مساله محقق شود.
رييس شوراي شهر تهران درباره تاثير حمل و نقل عمومي 
در شيوع كرونا گفت:  بر اساس آخرين داده هاي اعالم شده 
از سوي كشورهاي توسعه  يافته اگر زمان حضور در مترو 
كمتر از 15 دقيقه باشد خطر كمي در مورد انتقال كرونا 
است ولي حضور بيش از 15 تا 20 دقيقه انتقال كرونا را 

افزايش مي دهد.

  نگراني از وعده هاي بدون پشتوانه 
در واكسيناسيون 

رييس شوراي شهر تهران در دويست هشتاد و پنجمين 
جلسه شوراي شهر تهران نيز در تذكر پيش از دستور خود 
گفت: متاسفانه در هفته اخير با ورود به پيك چهارم كرونا 
شاهد جهش آمار مربوط به مبتاليان، بيماران بستري و 
قربانيان كرونا هس��تيم و تعداد فوتي ها در تهران از عدد 

70 عبور كرده است. 
او ادامه داد: اين نوسان و تزلزل مسووالن در موضع گيري 
و دادن وعده هاي بدون پشتوانه در واكسيناسيون همه را 
نگران كرده است و تا به حال تعداد كمي از مردم توانستند 

از واكسن استفاده كنند. 
هاش��مي تاكيد كرد: االن روشن اس��ت كه راه مبارزه با 
كرونا از مس��ير واكسيناس��يون كامل در كشور است و 
كش��ورهايي كه اين مس��ير را طي كردند در حال عبور 
از اين مسير هستند و بايد مساله واكسيناسيون خيلي 

جدي گرفته شود. 

او ادامه داد: افراط وتفريط در اظهارنظرهاي رسمي، موجب 
مي شود تا افكار عمومي به بازار شايعات و اخبار غيررسمي 
در شبكه هاي اجتماعي روي بياورند و نسبت به تنظيم 
رفتار خود در جامعه دچار مشكل شوند و بايد صحبت ها 
قاطع باشد تا مردم به آن عمل كنند و نتيجه حاصل شود. 
هاشمي ادامه داد: طي 15 ماه سپري شده از ورود پاندمي 
كرونا به كشور، هرزمان كه از سوي مسووالن شاهد اقتدار، 
تصميم گيري صحيح وبه موقع بوديم، مردم با همراهي با 
تصميمات، شيب اين بيماري را در كشور منفي كرده اند و 
هرزمان كه شاهد تزلزل، تردد و سخنان توخالي بوديم با 
سردرگم شدن جامعه، شيب بيماري افزايش يافته است. 
رييس شوراي شهر همچنين با اشاره به وضعيت حمل و 
نقل عمومي گفت: همچنين با توجه به نقش موثر ازدحام 
در سيستم حمل ونقل عمومي در تشديد بيماري كرونا، 
از دول��ت مي خواهيم در كنار توج��ه تبليغاتي به حمل 
ونقل عمومي تهران، گره كور شده تامين اتوبوس و واگن 
را بازكند و با تش��كيل جلسه اي با حضور رييس جمهور 
ناهماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي و سيستم بانكي را 
در تامين اعتبار توليد ناوگان حمل ونقل عمومي تهران 
برط��رف كند.  او اضافه كرد: با توجه به اينكه اعالم ش��د 
هشتاد درصد قطاري ملي توليد داخل بوده، طبيعي است 
كه امكان استفاده از اعتبار اسنادي ارزي براي توليد وجود 
ندارد و بايست دستور شفاهي رييس جمهور در مراسم 
رونمايي به سرعت و به دستور كتبي تبديل شود تا بودجه 

توليد اين قطار تامين شود.

  تصوي�ب »ط�رح جامع مديريت پس�ماند 
شهر تهران«

در رويدادي ديگر، در جريان دويست و هشتاد و پنجمين 

جلسه شوراي ش��هر تهران بررسي اليحه »طرح جامع 
مديريت پس��ماند شهر تهران« در دس��تور كار اعضاي 
شوراي ش��هر تهران قرار گرفت.  زهرا صدراعظم نوري، 
رييس كميس��يون سالمت، محيط زيس��ت و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران با قرائت گزارش اين كميسيون 
گفت: اقدامات ش��وراي پنجم زيرس��اختي و ب��ه دور از 
جنجال و هياهو بوده و اقدامات اساسي در شوراي شهر 
تهران صورت گرفته كه يكي از آنها طرح جامع مديريت 
پسماند است.  نوري افزود: شوراي شهر دربرنامه پنجم 
توسعه شهرداري را مكلف كرده است كه نسبت به تهيه 
طرح جامع پسماند ش��هر تهران اقدام كند.  وي با بيان 
اينك��ه اين طرح از آبان ۹7 آغاز و مقرر ش��د طي 1۸ ماه 
به سرانجام برسد، گفت: اين طرح با پشتوانه كارشناسي 
و مطالعاتي عميقي ارايه و پيوست آن در 20 مجلد ارايه 
شده است.  رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران با بيان اينكه در يك 
افق 20ساله يك برنامه جامع در زمينه مديريت پسماند 
ارايه شده اس��ت، اضافه كرد: اين طرح از 1400 آغاز و تا 

سال 1420 ادامه خواهد داشت. 
او افزود: در س��ال ۹۸ روزانه در حدود ۶ هزار تن پسماند 
خانگي و غيرخانگي در تهران توليد مي شد و 30 هزار تن 
در روز پسماند ناشي از ساخت و ساز و تخريب ايجاد شده 
اس��ت.  نوري با بيان اينكه اين حجم از زباله چالش هاي 
ج��دي را به وجود مي آورد، گفت: شناس��ايي پس��ماند 
مسكوني و غيرمسكوني، تفكيك از مبدا، ذخيره سازي و 
جمع آوري، بهسازي سايت آرادكوه، بهينه سازي ايستگاه 
انتقال، مديريت پسماند هنگام ساخت، بهسازي سايت 
آبعلي، مديريت پس��ماندهاي پزش��كي بي خطر شده، 
مديريت پسماند حجيم، پسماندهاي جز ويژه، مديريت 

پس��ماند فضاهاي باز و كاهش از مبدا از جمله اهداف و 
موضوعات اصلي اين طرح هس��تند. رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيس��ت و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران با تاكيد بر اينكه عوامل غير رسمي در مساله پسماند 
بايد ساماندهي شوند و ادامه داد: آموزش، اطالع رساني، 
جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي، اصالح 
س��اختار سازماني، هوشمندس��ازي و وضع و اخذ بهاي 
خدمات مديريت پسماند از ديگر اقدامات ديده شده در 

اين طرح است. 

  1600 ميليارد تومان طلب انباشته 
تعرفه هاي پسماند

نوري با بيان اينكه بهاي مديريت پسماند واقعي نيست و 
نظام ناعادالنه اي در تعرفه هاي پسماند برقرار است، گفت: 
شهرداري تهران نيز توان اخذ تعرفه ها را ندارد و براساس 
گزارش ها حدود هزار و ۶00 ميليارد تومان طلب انباشته 
از فيش هاي صادره وجود دارد و هنوز قادر نيست آنها را 

وصول كند. 
او ادامه داد: 22 منطقه ش��هرداري در قالب 123 ناحيه 
م��ورد  توجه قرار گرفتند و حدود 3 ه��زار و 437 خانوار 
بررسي و پسماندهاي آنها اخذ و آناليز و 11 رده كاري غير 
مسكوني نيز مورد بررسي قرار داده شده است و كل شهر 

تهران در غالب يك تئوري بررسي شده است. 
نوري افزود: براس��اس اين مطالعات توليد پسماند شهر 
تهران باالتر از استانداردهاي جهاني نيست. حدود 7۶4 
گرم در روز پسماند توليد ش��ده براي هر فرد است كه از 

استاندارد جهاني كه ۹00 گرم است پايين تر است. 
با راي موافق اعضاي شوراي ش��هر تهران اليحه »طرح 

جامع مديريت پسماند شهر تهران« به تصويب رسيد.

در شهر

خبرويژه
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مرگ ۲6 شهروند تهراني 
به دليل خاموشي معابر

سردار محمدحسين حميدي، رييس پليس راهور تهران 
گفت: در بهمن ماه سال گذشته 2۶ نفر از هموطنان در 
تصادفات به دليل خاموشي معابر تهران جان باختند و 
پس از اينكه روش��نايي ها افزايش يافت، شاهد كاهش 
جان باختگان عابران پياده بوديم. به گزارش تسنيم، سردار 
حميدي ديروز در يك نشست خبري با بيان اينكه پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران براي دومين س��ال متوالي 
رتبه نخست كاهش تصادفات را به خود اختصاص داد، 
اظهار كرد: در سال گذشته حدود 40 درصد از تصادفات 
مربوط به عابران پياده بود كه اقدام��ات زيادي صورت 
گرفت تا توانستيم سهم عابران پياده در تصادفات كاهش 
دهيم. حدود 44 درصد از تصادفات نيز در تهران در سال 
گذشته مربوط به موتورسيكلت بود كه نسبت به سنوات 
گذش��ته ۸ درصد افزايش داشت؛ تردد موتورسيكلتها 
در سال گذشته در تهران 15 درصد افزايش داشت. اين 
مقام انتظامي ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته 2۶ نفر 
از هموطنان در تصادفات به دليل خاموشي معابر تهران 
جان باختند و پس از اينكه روش��نايي ها افزايش يافت، 
شاهد كاهش جان باختگان عابران پياده بوديم. حميدي 
خاطرنشان كرد: متاسفانه كارتن خوابهايي كه در حاشيه 
معابر تهران تردد دارند، در سال گذشته سهم زيادي را در 
تصادفات داشتند كه تالشهاي زيادي براي جمع آوري 
آنها صورت مي گيرد اما كافي نيست. رييس پليس راهور 
عنوان كرد: با تداوم ش��رايط كروناي��ي در تهران، تردد 
موتورسيكلت رو به افزايش است كه اگر اين وضع افزايش 
پيدا كند شاهد افزايش سوانح مربوط به موتورسيكلتها نيز 
خواهيم بود. به گفته اين مقام انتظامي، حدود 37 هزار 
موتورسيكلت كه به دليل تخلفات بايد به پاركينگ هدايت 
مي شدند، با اجراي طرح »موتوريار« توسط پليس راهور 
تهران بزرگ، به پاركينگ انتقال نيافتند و راكبان آنها 
آموزش ديدند؛ اين طرح در سال جاري در 200 نقطه از 
شهر تهران اجرا خواهد شد. حميدي تصريح كرد: در سال 
گذشته حدود 5۶0 تا 570 نفر در تهران به دليل تصادفات 
جان باختند البته منتظر اعالم آمار نهايي توسط سازمان 
پزشكي قانوني هس��تيم هر چند كه در اين رابطه حائز 
رتبه نخست )از جهت كاهش آمار جان باختگان سوانح 
رانندگي( بين شهرهاي كشور شديم. رييس پليس راهور 
تهران همچنين گفت: عزيزاني كه با پالك شهرستان در 
تهران تردد دارند، اگر ساكن تهران هستند طبق قانون 
بايد پالكهاي خود را تعويض كنند، اما اگر تردد در حوزه 
كاري و استان تهران باشد هيچگونه مشكلي ندارد و فعاًل 
جريمه نمي شوند. اين مقام انتظامي در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا پالكهاي غيربومي كه سال هاي سال 
در تهران تردد داشته، با اجراي محدوديت هاي كرونايي، 
مشمول جريمه خواهند ش��د يا خير نيز گفت: تهران 
نزديك به چهار ميليون س��فر كاري دارد كه از حاشيه 
شهر و شهرس��تان هاي اطرف تهران به هسته مركزي 
اس��تان تهران آمده و به مبدا خود بازمي گردند و عمده 
ترددهاي اين وسايل نقليه در تهران صورت مي گيرد لذا 
قطعاً در بين اين چهار ميليون تردد، پالكهاي شهرستان 

نيز وجود دارد.

بهره برداري پروژه جمع آوري 
آب هاي سطحي خرمدشت در 

ارديبهشت 
پ��س از افتتاح پ��روژه عظيم بلوار مش��اهير، خط يك 
جمع آوري آب هاي سطحي در منطقه خرمدشت تكميل 
و به بهره برداري مي رس��د. خط يك جمع آوري آبهاي 
سطحي در منطقه خرمدشت كه فاز آخر آن ازاسفندماه 
سال گذشته آغاز شده بود، درحال تكميل و تا ارديبهشت 
ماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد كه با تكميل 
اين پروژه، مطالبه چندين ساله ساكنين خرمدشت و بلوار 
شهيد بهشتي محقق خواهد شد.   ناصري مقبل با اعالم 
اين خبر افزود: آب گرفتگي در منطقه خرمدشت باعث 
آلودگي و ايجاد وضعيت بصري بسيار نامطلوبي شده بود 
كه همين امر نارضايتي شهروندان را بدنبال داشت كه 
سعي كرديم در كوتاهترين زمان با انجام اقدامات عاجل 
و الزم اين مشكل را مرتفع كنيم. وي در خصوص پروژه 
هدايت و ساماندهي آبهاي سطحي در خرمدشت افزود: 
در جهت ساماندهي و جمع آوري آبهاي سطحي منطقه 
از آغ��از پروژه تاكنون، هزينه اي بالغ بر ۹ميليارد تومان 
شامل مطالعات سطح شهر، هزينه خريد و اجرا و نظارت، 
براي اين پروژه هزينه شده است. وي ادامه داد: اين پروژه 
در آينده اي بسيار نزديك به اتمام رسيده و شهروندان 
محترم شاهد بهبود وضعيت آبهاي سطحي در منطقه 
جنوبي اين شهرك خواهند بود. ناصري مقبل در خاتمه 
خاطرنشان كرد: ما با افتخار به عنوان خادمان مردم شريف 
و صبور كمالشهر در مديريت شهري شهرداري همواره بر 
اصل خدمت صادقانه پايبند هستيم و سعي داريم با همه 
موانع پيش رو از جمله موانع و مشكالت مالي موجود، 
در رفع مشكالت رفاهي و عمراني مردم كوشا باشيم و از 
هيچ تالشي در تأمين رفاه اين مردم قدرشناس كوتاهي 
نكنيم چرا كه اين مردم بارها به اثبات رساندند كه اليق 

بهترين ها هستند.

كيوسك هاي تهران تا پايان 
ارديبهشت شناسنامه دار مي شوند

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر از 
نصب برچس��ب هايQR كد روي بدنه كيوسك ها تا 
پايان ارديبهشت 1400 خبر داد. به گزارش ايلنا، سيد 
علي مفاخريان در نوزدهمين جلسه شوراي معاونان اين 
شركت با اشاره به راه اندازي سامانه كيوسك اظهار كرد: 
كدهاي QR تا پايان ارديبهشت روي بدنه كيوسك ها 
نصب مي شود تا نظارت دقيق بر وضعيت قرارداد، پرداخت 
اجاره و پيگيري شكايات مردمي از كيوسك ها انجام شود.  
وي ادامه داد: به زودي براي جمع آوري كيوسك هايي كه 
فاقد قرارداد برابر ضوابط قانوني باشند، اقدام خواهد شد. 

معافيت آژانس هاي هواپيمايي 
از تعطيلي 10 روزه اصناف 

انجمن صنفي دفاتر خدمات هوايي از باز بودن آژانس هاي 
هواپيمايي در طول تعطيلي دو هفته اي كرونايي اصناف 
خبر داد. به گزارش مهر، حرمت اهلل رفيعي، رييس انجمن 
صنفي دفاتر خدمات هوايي در نامه اي به دفاتر فروش 
بليت قطار و هواپيما و شركت هاي خدمت مسافرتي، 
در خصوص تعطيلي اين دفاتر اعالم كرد: با توجه به لغو 
نشدن پروازها و سفر با حمل و نقل عمومي و باز بودن 
ايستگاه هاي راه آهن و فرودگاه ها، آژانس هاي هواپيمايي 
و مسافرتي نيز مي توانند به روند فروش بليت ادامه دهند. 
در اين بخشنامه از آژانس ها درخواست شده تا با حداقل 
نيرو به ايفاي نقش بپردازند. بر اس��اس اين گزارش، در 
ليست اعالمي گروه هاي شغلي 1، 2، 3 و 4 از سوي اتاق 
اصناف، نامي از آژانس هاي خدمات مسافرتي به چشم 
نخورده و صرفاً از حمل و نقل عمومي برون شهري )ريلي، 

جاده اي، هوايي و دريايي( نام برده شده است.

راه فراري از ماليات بر 
خانه هاي خالي وجود ندارد

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي اظهار 
داشت: تمام خانوار ملزم هستند اطالعات و آدرس محل 
س��كونت خود را ثبت كنند بنابراين هيچ خانواده اي 
نمي تواند با اطالعات هويتي مشابه در دو محل، سكونت 
داشته باش��د چراكه قطعا يكي از اين واحدها خالي از 
سكنه حساب مي شود و مشمول ماليات بر خانه هاي 
خالي خواهد شد. محمودزاده در گفت وگو با ايلنا درباره 
افرادي كه مالك محل س��كونت آنها فوت شده و هنوز 
انحصار وراثت صورت نگرفته، تاكيد كرد: بحث مالكيت 
واحد مسكوني و ملك ارتباطي با موضوع ثبت اطالعات 
محل سكونت خانوار ندارد اما در بخش احصاي مالكيت، 
گزينه هاي رسمي و غيررسمي پيش بيني شده؛ افرادي 
كه شامل حال اين دو گزينه نمي شوند بايد رديف »ساير« 
را انتخاب كنند و توضيحات مربوط��ه را در آن بخش 
بنويسند تا وضعيت امالك اموات تعيين تكليف شود. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به موضوع احتمال 
افزايش اجاره نامه هاي صوري براي فرار از قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي گفت: شناسايي خانه هاي خالي با جعل 
قراردادهاي اجاره يا اجاره نامه هاي صوري هم امكانپذير 
است. وي تاكيد كرد: تمام خانوار ملزم هستند اطالعات 
و آدرس محل سكونت خود را ثبت كنند بنابراين هيچ 
خانواده اي نمي تواند با اطالعات هويتي مش��ابه در دو 
محل، سكونت داشته باش��د چراكه قطعا يكي از اين 
واحدها خالي از سكنه حساب مي شود و مشمول ماليات 
بر خانه هاي خالي خواهد شد. محمودزاده ادامه داد: از 
سوي ديگر تكيه ما فقط به خوداظهاري افراد نيست بلكه 
راه هاي ديگري براي شناسايي خانه هاي خالي داريم 
كه يكي از آنها رصد قبوض است و اگر فردي اطالعات 
اشتباه از واحدهاي مسكوني خود ارايه دهد ماليات اين 
فرد دو برابر خواهد شد. مالكان بدانند تمام منفذهاي 
فرار از ماليات بر خانه هاي خالي بس��ته شده و هيچ راه 

دررويي وجود ندارد.

بارش باران در ۲۷ استان 
تا آخر هفته

سازمان هواشناسي كشور با اشاره به بارش باران، تگرگ 
و رعدوبرق در 27 اس��تان تا آخر هفته، نسبت به وقوع 

سيالب هاي ناگهاني در برخي استان ها هشدار داد.
به گزارش تسنيم، بر اساس تحليل نقشه هاي همديدي 
و آينده نگري سازمان هواشناسي در استان هاي خراسان 
شمال، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، يزد، كرمان، 
فارس، اصفهان، گلس��تان، همدان، مركزي، بوشهر، 
شمال آذربايجان شرقي و ش��مال اردبيل رگبار باران، 
گاهي همراه با رعدوبرق و وزش باد پيش بيني مي شود.

سه شنبه نيز در استان هاي واقع در دامنه هاي زاگرس 
مركزي و جنوبي، شمال ش��رق، شرق، بخش هايي از 
مركز، ارتفاعات جنوب شرق و ارتفاعات البرز شرقي و 
شمال استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي و 
چهارشنبه در شمال شرق، شرق، بخش هايي از جنوب 
و ارتفاعات جنوب شرق و شمال استان هاي آذربايجان 
شرقي و آذربايجان غربي بارندگي پيش بيني شده است.

بارش پنجشنبه در نوار شرقي كشور ادامه خواهد داشت 
و در ساير مناطق كشور جو پايداري حاكم خواهد بود.

سازمان هواشناسي همچنين طي اطالعيه اي از تشديد 
فعاليت سامانه بارشي درجنوب لرستان، چهارمحال و 
بختياري، شمال و شرق خوزستان، آذربايجان شرقي، 
ش��مال و غرب آذربايجان غربي و شمال كهگيلويه و 
بويراحمد خبر داد و از جاري شدن آب در مسيل ها، آب 
گرفتگي معابر، باال آمدن ناگهاني آب رودخانه ها، برخورد 
صاعقه، آسيب به سازه هاي موقت، و لغزندگي جاده ها 

به عنوان پيامدهاي مخاطره آميز اين پديده ياد كرد.
اين سازمان همچنين شهروندان را به پرهيز از سفرهاي 
غيرضروري برون شهري، به ويژه در مناطق كوهستاني، 
بازگش��ايي آبراه ها، انجام اقدامات مديريتي رودخانه و 
سيالب، آمادگي دستگاه هاي اجرايي خدمت رسان مانند 
شهرداريها و غيره و عدم صعود به ارتفاعات و جابه جايي 

عشاير كوچ رو و چراي دام در مسيل ها توصيه كرد.

دريافت هزينه اضافي انشعابات 
ممنوع مي شود

هادي بيگي نژاد، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: دستگاه هاي خدمات رسان در طرح جهش 
توليد مسكن، فقط حق دريافت حق انشعاب را از مردم و 
انبوه سازان دارند. به گزارش تسنيم، بيگي نژاد درباره طرح 
جهش توليد و تامين مسكن اظهار كرد: در اين طرح تمام 
امكانات كشور را براي رفع مشكالت مسكن در كشور 
بسيج مي شود و هر فردي در هر طبقه اقتصادي مي تواند 
از اين تسهيالت استفاده كند. وي ادامه داد: عالوه بر اينكه 
براي خانه دار شدن افراد تحت پوشش كميته امداد برنامه 
مشخصي وجود دارد، در اين طرح براي اقشار كم درآمد 

ديگر كشور نيز برنامه ريزي شده است.

رييس شوراي شهر تهران نسبت به حضور بيش از 15 دقيقه در مترو هشدار داد

وزير راه و شهرسازي اعالم كرد

زمان طاليي سفر با مترو در دوران كرونا

افزايش ۹0 درصدي سفرهاي نوروزي 
گروه راه و شهرسازي|

براي شكل گيري موج چهارم كرونا در نوروز علل مختلفي از 
سوي مسووالن و مقام هاي رسمي دولتي اعالم شده است 
اما بي گمان بخشي از علل ايجاد اين موج كرونايي را بايد در 

افزايش سفرهاي نوروزي جست وجو كرد. 
آن گونه كه محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي اعالم 
كرده است، اگر چه سفرهاي نوروزي سال جاري نسبت به 
شرايط عادي كشور در سال ۹7، كاهش داشته است، اما 
سفرها نسبت به نوروز ۹۸، به ميزان 1۹ درصد و نسبت به 
نوروز ۹۹ كه همه جا قفل بود و تردد نبود، حدود ۹0 درصد 

افزايش داشته است.
به گفته اسالمي، حدود 4.5 ميليون نفر امسال با وسيله 
نقليه عمومي )اتوبوس، سواري و ميني بوس( سفر كردند 
اين تعداد با نفر صندلي است نه شماره ملي و ممكن است 
يك نفر رفت و برگشت داشته باشد كه در اين صورت تعداد 

نصف مي شود.
به گزارش ايرنا، وزير راه و شهرس��ازي افزود: عالوه بر اين 
حدود يك ميليون و ۸00 هزار نفر با هواپيما و ۸00 هزار 
نفر با قطار سفر كردند، حدود 3 ميليون با سواري شخصي 

جابه جا شده اند.
وي در پاسخ به اينكه ممنوعيت سفر به تركيه با تور تا چه 
زماني ادامه دارد؟ گفت: اين مصوبه سه شنبه هفته گذشته 
ابالغ شده است و زمان پايان ممنوعيت سفر با تور به تركيه 

مشخص نيست.

  تعليق پروازهاي لندن به زودي لغو مي شود
 در اين حال، محمدحس��ن ذيبخش، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري با اعالم اينكه هم اينك سفر هوايي به 
33 كشور ممنوع است، گفت: با توجه به بهتر شدن وضعيت 
شيوع كرونا در انگلس��تان و لندن، برنامه داريم پروازهاي 
لندن را تعيين تكليف كنيم و در آينده نه چندان دور تعليق 

پروازهاي لندن برداشته خواهد شد. 
  ذيبخش در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت پروازهاي 
تركيه اظهار كرد: پروازهاي تركيه فعاًل تا يك مه  برابر با 11 
ارديبهشت 1400 تعليق شده است كه اين تعليق به دليل 

شيوع شديد كرونا در كشور انگليس بود.

وي اف��زود: با توجه به آنكه وضعيت انگلس��تان و لندن از 
نظر كرونا از شرايط بحران خارج شده است، برنامه داريم 
پروازهاي لندن را تعيين تكليف كنيم و در آينده نه چندان 

دور تعليق پروازهاي لندن برداشته خواهد شد.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اظهار كرد: وضعيت 
انگلستان از نظر كرونا چندان بحراني نيست و حتي مدارس 
اين كشور باز ش��ده اس��ت و قاعدتاً  براي برقراري مجدد 

پروازهاي لندن، مشكل خاصي نبايد وجود داشته باشد.
ذيبخش افزود: در صفحه ش��خصي اينجانب، بسياري از 
ايرانيان مقيم لندن بابت تعليق پروازهاي انگلستان مراتب 
اعتراض را اعالم كرده اند و حتي بسياري از آنها اعالم كردند 
كه براي مدت زمان مشخصي به لندن آمده اند و امروز چون 
ايران پرواز لندن ندارد پشت درهاي سفارتخانه خوابيده اند.

وي گفت: سازمان هواپيمايي كشوري همه تمام تالش خود 
را انجام مي دهد تا مشكل تعليق پروازهاي لندن رفع شود،  اما 

تصميم نهايي با ستاد ملي مقابله با كرونا است.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري افزود: در اين راستا 
ش��ركت هواپيماي جمهوري اسالمي ايران فروش بليت 
پروازه��اي لندن را از تاريخ ۶ مه  به بعد )1۶ ارديبهش��ت 

1400( انجام مي دهد.
ذيبخش درباره دليل تعليق پروازهاي عراق نيز اظهار كرد: 
وضعيت كرونا در كش��ور عراق چندان مناسب نيست، با 
اين حال كشور عراق هم تأكيد كرده است كه براي صدور 
ويزا بايد حتمًا وزارت كش��ور عراق موضوع را تأييد كند و 
متقاضيان با مراجعه به سفارت عراق به وزارت كشور عراق 

ارجاع داده مي شوند.
وي افزود: در حال حاضر در پروازهاي بين عراق و ايران فقط 
اتباع دو طرف پذيرفته مي شوند يا اينكه صدور بليت و ويزا 

براي ديپلمات ها و ماموريت هاي اداري صادر مي شود.

  تداوم تعليق پروازها به 33 كشور 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اظهار كرد: در حال 
حاضر به دليل شيوع ويروس كرونا در دنيا، تعليق پروازها 
به 33 كشور ادامه دارد كه در اين باره مي توان به كشورهايي 
نظير عراق، انگليس، آفريقاي جنوبي، برزيل و غيره اشاره 
كرد. پروازها به كشور تركيه نيز برقرار است، اما تعداد پروازها 

تا اندازه اي محدود ش��ده اس��ت. اما طبق تصميم دولت 
تورهاي پروازي به تركيه لغو شده است.

  پيشنهاد عمليات بازگشت ايراني ها 
در اين حال، تورج دهقان زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اگر ستاد ملي مقابله 
با كرونا به سازمان هواپيمايي اعالم كند پروازهاي داخلي يا 
خارجي را محدود كرده، كاهش دهد يا تعطيل كند اين كار 
را انجام مي دهيم چراكه ما سياست گذار نيستيم اين وظيفه 
بر عهده دستگاه هايي مانند اين ستاد است. از سوي ديگر 
حتي اگر مسافر خارجي به ايران بيايد و تست PCR منفي 
داشته باشد مجدداً در ايران نيز از او تست گرفته  مي شود. 
بنابراين اگر به تس��ت هايي كه در ايران گرفته مي ش��ود، 
اعتمادي وجود دارد، پس مي توان در وضعيت پروازهاي 

مسافري بازنگري انجام داد.

  خيابان خوابي ايرانيان در لندن و استانبول 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا پروازهاي خارجي 
مقاصدي مانند انگلستان كه در اين كشورها ويروس كرونا 
نسبتاً كنترل شده همچنان ممنوع و پرواز به برخي كشورها 
كه شيوع ويروس كرونا در آنجا گسترش پيدا كرده هنوز 
ممنوع نشده است، اعالم كرد: در اين زمينه اگر به صفحه 
اينستاگرام سازمان هواپيمايي كشوري يا برخي از مسووالن 
اين سازمان مراجعه كنيد، متوجه مي شويد كه مردم تا چه 
حد نسبت به اين تصميمات انتقاد مي كنند و حتي به ما 
توهين مي كنند در حالي كه به م��ا ربطي ندارد، برخي از 
شهروندان ايراني در كشورهايي مانند انگلستان و تركيه در 
خيابان هاي لندن و استانبول مي خوابند و پولي ندارند اما 
نمي توانند به ايران كه كشورشان است، باز گردند. در اين 
زمينه بايد نسبت به شهروندان خودمان و هموطنانمان 
احس��اس مس��ووليت كنيم و نمي توانيم به دليل شيوع 
وي��روس كرونا آنها را همانجا رها كنيم. رييس س��ازمان 
هواپيمايي كشوري ادامه داد: يكي از كارهايي كه مي توان 
در اين زمينه انجام داد اين است كه همه آنها را موظف كنيم 
كه در كشور مبداء خود تست كرونا بدهند و در ايران نيز از 
آنها تست PCR گرفته شود و تا زماني كه نتيجه اين تست 

مشخص مي شود آنها را در هتلي مشخص قرنطينه كنيم كه 
هزينه آن را هم خودشان پرداخت كنند اما نبايد هموطنان 
خودمان را به حال خودشان در كشورهاي مختلف رها كنيم 
كه در خيابان ها بخوابند. دهقان زنگنه اضافه كرد: من زماني 
كه اعتراضات و انتقادهاي زياد مردم را كه در انگلستان مانده 
بودند و هيچ كاري از آنها بر نمي آمد، تصميم گرفتم كه هر 
كاري مي توانم انجام دهم و در اين راستا با هزاران التماس و 
خواهش توانستم يك مجوز پرواز فوق العاده به لندن براي 
بازگرداندن اين مسافران دريافت كنم. به نظر من در چنين 
شرايط و برهه حساسي بايد عملياتي و سريعتر عمل كنيم 
و تصميمات و مصوبات ابالغي نيز بايد به موقع اعالم شود 
من از همه مس��ووالن و متوليان خواهش مي كنم كه هر 
كاري كه مي توانند انجام دهند تا هموطنانمان بتوانند به 

كشورشان باز گردند.

  شركت هاي هواپيمايي زيان زيادي 
تحمل  كرده اند 

رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري درب��اره وضعيت 
ش��ركت هاي هواپيمايي و فعاالن اين صنعت نيز گفت: 
مسلماً در سال جاري بايد از شركت هاي هواپيمايي حمايت 
شود چرا كه آنها طي 14 ماه گذشته زيان هاي بسياري را 
متحمل ش��دند حتي در اين شرايط مورد هجمه هم قرار 
گرفتند و فشار زيادي به آنها وارد شد در حالي كه بيشترين 
همكاري را با وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا انجام 
دادند. حتي برخي از مس��ووالن كه در ايام عيد با هواپيما 
جابه جا شدند با من تماس گرفتند و رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي در پرواز خود را تاييد كردند.
دهقان زنگنه تاكيد كرد: دولت در سال 1400 بايد از صنعت 
هوانوردي حمايت بيشتري كند چرا كه اين صنعت بسيار 
پيچيده است و همه دشمنان اين مرز و بوم طي سال هاي 
گذشته به دنبال اين بودند كه بتوانند صنعت هوانوردي ايران 
را زمين گير كنند اما با تالش متخصصان ايراني آرزوي آنها بر 
باد رفت. حتي توانستيم با محوريت ايران اير و كمك گرفتن 
از شركت هاي دانش بنيان قطعه سازي در صنعت هوانوردي 
را آغاز كنيم و از اين پيچ هم رد شويم اما در اين شرايط نبايد 

بيش از حد به اين صنعت فشار وارد كنيم.



حمايت  از توليد بومي به سبك ممنوع كردن كاالي 
خارجي از آن دسته سياست هايي است كه دولت در 
يكي دو سال اخير بيش از پيش روي آن دست گذاشته 
و اكنون در روزهاي اخير، چند اظهار نظر از مسوولين 
دولتي و حاكميتي نشان مي دهد كه آنها قصد دارند با 
تحكم بيشتري بر اين سياست پافشاري كنند؛ سياستي 
كه از نظر كارشناسان و فعاالن اقتصادي اين حوزه با 
اصول ابتدايي اقتصاد و مديريت تناقض دارد و موجب 

گراني بيشتر و قاچاق بيشتر در كشور خواهد شد. 
معاون دادستاني كش��ور در بازديد از خط توليد گروه 
صنعت��ي انتخاب تاكيد كرد كه ال جي و سامس��ونگ 
حق ندارند وارد ايران شوند. او گفت كه كاالي ايراني به 
كيفيت جهاني دست پيدا كرده و از اين رو در قوه قضاييه 
و دس��تورات اين نهاد تاكيد ش��ده تا از واردات كاالي 
خارجي كه توليد مش��ابه داخلي دارد جلوگيري شود. 
پس از آن جمال ارونقي، معاون فني گمرك نيز با تاكيد 
بر اينكه آنها يك دستگاه اجرايي هستند و نه قانون گذار 
اعالم كرد كه بر اساس دستوراتي كه به آنها داده شده، 
واردات كااليي كه توليد مش��ابه ملي دارد ممنوع بوده 
و ش��خص واردكننده بايد ظرف سه ماه كاال را از كشور 
خارج كند. تمامي اين اظهارات در روزهاي آغازين كاري 
سال جديد حكايت از اين دارد كه صحبت هاي وزارت 
صنعت در سال گذشته مبني بر اينكه آنها مي خواهند از 
توليد ملي حمايت كنند و »اصل در عدم واردات كاالي 
خارجي است« در سال جديد قرار است جدي تر گرفته 
ش��ود. ممنوعيت واردات كاالي خارج��ي و يا افزايش 
تعرفه هاي گمركي آن به منظور حمايت از توليد داخلي 
در برخي صنايع جواب خود را پس داده و نمونه بارز آن 
صنعت خودرو سازي در كشور است كه پس از اعمال اين 
قانون، با مشكالت عديده اي همراه بوده است. از آنجايي 
كه بسياري از محصوالت وارداتي در جرگه قطعات حوزه 
فاوا قرار مي گيرد، فعاالن اين حوزه بيم اين را دارند كه 
مشكالتي مانند سال گذشته و يا بيشتر از آن گريبانگير 

فعاالن اين حوزه شود. 

    تصميماتي كه با پايه ترين اصول اقتصاد
و مديريت منافات دارد

محمدرضا فرجي، رييس اتحاديه فناوران رايانه استان 
تهران اذعان دارد كه اين تصميمات با پايه ترين اصول 
اقتصاد و مديريت منافات دارد. او با اش��اره به اظهارات 
رهبري در مورد حمايت از تولي��د ملي، گفت: » هيچ 
كجا گفته نش��ده كه بازرگانان را در راس��تاي حمايت 
از توليدكنندگان نابود كني��د و يا كاري كنيد كه بازار 
ب��ه كمب��ود كاال و گراني جنس بربخ��ورد و در نتيجه 
مصرف كنندگان زيان ببينند. عواقب سياستي كه دولت 
پيش گرفته اما دقيقا به همي��ن موارد برمي گردد.« او 
در پاس��خ به اين پرسش كه چگونه سياست عدم ورود 
كاالي خارج��ي باعث گراني بازار خواهد ش��د، گفت: 
»يك توليدكننده ادعا مي كند كه مي تواند محصولي 
را توليد كند و به واسطه صحبت هاي اين توليد كننده، 
واردات جن��س خارجي آن كاال ب��ا ممنوعيت همراه 
مي شود. توليدكننده مذكور اما در عمل نمي تواند نياز 
بازار را كال تامين كند و از اين رو جنس خودش هم در 
بازار كمياب مي شود و همان جنس ايراني و ملي نيز با 
قيمت گزاف تري به دست مصرف كننده مي رسد. جنس 
خارجي هم به صورت قاچاق وارد كشور مي شود، بدون 
نظارت و گارانتي به دست مشتري با قيمت چند برابري 
مي رسد. كجاي اين مساله به نفع اقتصاد كشور است؟« 
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اشاره به مشكالت 
عديده اي كه اجراي اين طرح در سال گذشته ايجاد كرد، 
گفت: »س��ال گذشته گفته شده بود كه مواردي چون 
CPU هم توليد داخلي دارد و بازرگانان ما به مشكالت 
شديدي برخورد كرده بودند! من خودم به كسي كه در 
ايران CPU توليد كند چن��د ميليارد جايزه مي دهم، 
چرا خودمان را گول مي زنيم وقتي نمي توانيم كااليي 
را توليد كنيم و مي گوييم مي توانيم؟ آن هم كااليي كه 
كشورهايي مثل آلمان هم در توليد آن مشكل دارند. به 

هر حال هر جايي يك صنعتي دارد، فرش ايراني زير پاي 
ايالن ماسك هم براي فرشبافان ايراني است و آنور توليد 
نمي شود، CPU هم كااليي نيست كه هر كشوري آن را 

به راحتي و به طور انبوه توليد كند.«

    به خود توليدكنندگان رحم كنيد
فرجي در پاسخ به اين س��وال كه آيا هيچ مشكلي در 
بين ش��ركت ها و توليدكنندگان ايراني در اين زمينه 
مشاهده ش��ده يا خير، بيان كرد: »شركت گرين كه 
يكي از بهترين توليدكنندگان كيس و پاور در منطقه 
است، ماش��ين آالت كارخانه اي آورده كه چندين ماه 
است در گمرك باقي مانده و نمي تواند آنها را ترخيص 
كند. توليدكنن��ده ايراني گاه نياز به ماش��ين آالت و 
دس��تگاه هايي دارد تا بتواند با آنها مس��ير خط توليد 
خود را پيش ببرد. گري��ن هم اكنون با قيمت مصوب 
جنس خود را مي فروش��د اما چون مجبور شده خط 
توليد خود را كاهش دهد و كمتر جنس به بازار بدهد، 
عرض��ه اش با تقاض��ا برابري نمي كن��د و كيس هاي 
۶۰۰ هزار تومني اش به چند ميليون قيمت رسيده، 
بدون آنكه خودش در اين مورد دخيل باشد.« فرجي 
مي گويد شركت گرين بارها به خود او و در جلسات با 
نهادهاي مختلف اذعان داشته كه هيچ وقت نرفته اند تا 
جلوي واردات پاور و كيس را بگيرند چرا كه به رقابت 
اعتقاد دارند: »آنها مي گويند كه بايد جنس خارجي 
در بازار باشد تا بتوانند با آن رقابت كنند و حذف رقيب 
جهاني را درست نمي دانند.« فرجي با طرح اين مساله 
كه اگ��ر روزي يك توليدكننده بگوي��د من كارتريج 
توليد مي كن��م آن وقت تكليف هزاران مدل كارتريج 
در بازار براي برندهاي مختلف چه مي شود مي گويد: 
»نمي ش��ود به اين راحتي و بدون هيچ مطالعه اي به 
نفع توليدكنندگان كار كرد؛ بايد بازار را هم سنجيد.«

    قاچاق بيشتر به ضرر توليدكننده است
همچنين مس��عود ش��كراني، عضو كميسيون شبكه 
سازمان نظام صنفي رايانه اي با بيان اينكه اين قوانين 
مس��اله قاچاق را در كشور افزايش مي دهد و در نهايت 
به ضرر توليدكننده ايراني است، گفت: »گاهي مواقع 
جنس قاچاق ارزان تر از جنس توليدشده داخلي تمام 
مي شود، آنهم با حقوق ۱۵۰ دالري كارگر و ارز ۴۲۰۰ 
توماني كه بعض��ي توليدكنندگان گرفتن��د. چرا اين 
اتفاق مي افتد؟ چون عرضه آنها كم اس��ت و ناخودآگاه 
جنس ش��ان در بازار گران مي شود ولي جنس چيني 

قاچاق مي آيد و قيمت تمام ش��ده كمتري هم دارد.« 
شكراني مي گويد كه اين قانون باعث شده كه گاه يك 
كارگاه تولي��دي با ظرفيت توليد پايي��ن ادعاي توليد 
يك جنس را مي كند و س��پس ب��ا ممنوعيت واردات 
كاالي رقبايش، بازار را انحصارا دست خودش مي گيرد: 
»در اين مي��ان گاه دالل بازي هم پيش مي آيد و قانون 
فعلي راه را براي دالالن باز مي كند. دولت نبايد بگذارد 
چنين اتفاقي در صنعت رخ بدهد. در خودرو و يا لوازم 
خانگي چنين اتفاقاتي تقريبا رخ داد و حاال نمي توانند 
مشكالت زيادي كه پشت آنهاست را جمع كنند؛ اگر 
دامنه گستره اين اشتباهات به همه كاالها اعم از IT و 
غير IT برسد، اوضاع نابساماني به وجود خواهد آمد.« 
عضو كميس��يون شبكه نصر با اش��اره به فقدان تبلت 
دانش آموزي در سال گذش��ته، بيان كرد: »زماني كه 
ديديم هيچ راهي وجود ندارد و تبلت هاي دانش آموزي 
به دست مصرف كنندگاني كه به آن نياز دارند نمي رسد، 
خودمان يك پويش راه اندازي كرديم و توانس��تيم در 
پويش نهال چند ده هزار دستگاه تامين كنيم اما قطعا 
اين پاسخگوي نياز كل كشور نيست.« شكراني در پاسخ 
به اين پرسش كه اگر اين نحوه حمايت از توليد ملي را 
دردسرساز مي داند پس چه روشي را درست مي داند، 
گفت كه حمايت ها بايد مرحله به مرحله انجام شوند و 
نه اينكه يكباره قواعد تجارت كال تغيير پيدا كند: »اگر 
شركتي ادعاي توليد يك كاال يا قطعه اي را كرد، بايد به 
آن شركت فرصت داده ش��ود تا خودش را ثابت كند و 
بتواند در زمينه توليد آن قطعه و يا كاال به خودكفايي 
برس��د. باور كنيد شركت هاي ايراني تمايل به خريد از 
توليدكنندگان ايراني دارند اما مساله اينجاست كه در 
قوانين دولت ناگهان تمام بار يك وسيله در بازار به دوش 
يك توليدكننده كوچك مي افتد و او نمي تواند نسبت به 
تعهداتش درست عمل كند. بايد ذره ذره شرايط بهتري 
براي آنها ساخت و در طول همين دوره هم از آنها حمايت 

كرد تا بتوانند به مرحله توليد برسند.« 

     بحث كاالي ITمحور با ساير كاالها جداست
منوچهر پرچمي، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه وضع 
چنين قوانيني تيشه به ريشه زدن اقتصاد كشور است، 
گفت: مساله قهر جهاني با شركت هاي بين المللي به ضرر 
اقتصاد و دانش كشور است. كاالي غذايي با كااليي مثل 
حوزه IT زمين تا آسمان تفاوت دارد، در كاالهاي آي تي 
محور ما نياز به دانش روز و تجهيزات به روز داريم ولي 
ش��ايد يك مواد غذايي در صد سال هم تغييري در آن 

پيدا نشود. نبايد تمامي كاالها و محصوالت براي دولت 
در يك دسته قرار بگيرند و هر چيزي كه مشابه آن در 
ايران وجود داشت، وارداتش ممنوع اعالم شود.« پرچمي 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا خروج برخي شركت هاي 
خارجي طي سال هاي اخير در ايران باعث رونق توليد 
ملي نشده است و آيا واقعا در برخي كاالها به خودكفايي 
رسيده ايم، بيان كرد: »بايد خروج شركت هاي خارجي 
را نيز تاحدي درك كرد، به هر حال آنها حاضر نيستند 
بازار ميليارد دالري كشورهاي دنيا را به خاطر بازار ايران 
با اين حجم از قدرت كم خريد مردم براي تهيه اجناس 
برند آنها رها كنند. آنها فروش شان در بازار ايران از نصف 
هم كمتر ش��ده بود، چطور مي توان آنها را مجاب كرد 
كه با اين فروش كم در كنار سايه تهديدات كشورهاي 
ديگر، كماكان به فعاليت خود مثل سابق ادامه دهند؟ 
آيا ش��رايطي برايش��ان در نظر گرفته ش��د و يا صرفا 
خواستار اين بوديم كه با وجود تهديدات، همچنان در 

ايران بمانند؟«

    ثروت ايجاد كنيم، با همه روش ها
نه فقط توليد

او مي گوي��د واژه هايي چون خودكفايي و اس��تقالل 
ويژگي هاي مثبتي دارند ام��ا مي توانند همانقدر هم 
فريبانه ظاهر ش��وند: »نبايد فكر كنيم خودكفايي و 
استقالل با تحريم دنيا به وجود مي آيد. دنيا ما را تحريم 
ك��رد و ما هم آنه��ا را تحريم كنيم ك��ه در نهايت چه 
بشود؟ تجار ايراني در دنيا معروف به اين هستند كه هر 
طور شده راهي براي دور زدن تحريم ها پيدا مي كنند، 
بسياري از واردكنندگان را مي شناسم كه زندگي شان 
را قمار كردند و كاالهاي حوزه فناوري چون س��رور را 
وارد كش��ور كردند و االن تحت شديدترين تحريم ها 
هستند. آنها در هرجاي دنيا بروند دستگير مي شوند 
اما اين كارها را كردند تا تكنولوژي همچنان در كشور 
باشد، آيا نبايد قدردان اين دسته از بازرگانان هم در كنار 
توليدكنندگان بود؟« پرچمي با اشاره به اين نكته كه 
هدف اصلي اقتصاد نه تنها »توليد« نيست بلكه »ايجاد 
ثروت براي همه اقشار جامعه« است مي گويد كه توليد 
يك وسيله براي اين راه است ولي نه تنها وسيله موجود: 
»آن چيزي كه بهره وري باالتر و در نتيجه رفاه به همراه 
مي آورد، ثروت سازي است. ثروت بيشتر و كسب درآمد 
بيشتر براي كشور منجر به ارزاني در بازار و خطوط توليد 
هم خواهد شد؛ اصال مي توان گفت منجر به يك شرايط 

برد- برد براي همه خواهد شد.« 
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خبر ويژه

پخش ويژه برنامه »مهّنا«
در استقبال از ماه مبارك رمضان

همراه اول با تكيه بر تجارب موفق پيشين خود، ويژه برنامه 
دو قسمتي »مهّنا« را در استقبال از ماه مبارك رمضان پخش 
مي كند. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، با نزديك شدن ماه مهماني خدا، ويژه برنامه استقبال 
از ماه مب��ارك رمضان با عنوان »مهّن��ا« از طريق روبيكا 
پخش مي شود.  ويژه برنامه »مهّنا« كه اقدامي در راستاي 
آماده سازي مردم براي ورود به ماه مبارك رمضان جهت 
بهره برداري حداكثري از فيوضات رمضان الكريم اس��ت، 
توسط تيمي متمركز و متخصص از همراه اول و روبيكا در 
كربالي معلي ضبط شده است. مهّنا كه به معناي »گوارا« 
است روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري )۲۳ و ۲۴ 
فروردين( رأس ساعت ۲۱ با اجراي مژده لواساني، روايتگري 
حامد عسكري، مداحي حميد عليمي و همچنين سخنراني 
حجت االسالم والمس��لمين علي سرلك از طريق روبيكا 
براي تمامي ايرانيان پخش مي شود. همراه اول با در اختيار 
قرار دادن ظرفيت هاي الزم زيرساختي و ارتباطي به سوپر 
اپ روبيكا، تمام سعي خود را براي ايجاد فرصتي مناسب و 
درخور ايام ماه مبارك رمضان و غني سازي محتواي فضاي 
ديجيتال كشور انجام مي دهد تا مردم در دوران خانه نشيني 
و حفظ پروتكل هاي بهداشتي، با كمترين دغدغه بتوانند تك 
تك لحظات معنوي اين ماه را همراهي كنند. الزم به ذكر 
اس��ت، همراه اول همزمان با شيوع كرونا در كشور ضمن 
تقويت و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، در رويدادهاي 
خاص و با تكيه بر بسترهاي خود گام هاي مهمي در عرصه 
محتواي ديجيتال برداشت كه نظير آن را در ماه محرم سال 
گذشته و عزاداراي سيد و ساالر شهيدان شاهد بوديم؛ همراه 
اول با همكاري پيام رسان بومي روبيكا امكان ويژه اي را براي 
هيات هاي مذهبي سراسر كشور فراهم آورد كه برگزاري 
مراسم  عزاداري را در دوران محدوديت هاي ناشي از شيوع 

ويروس كرونا، تسهيل كرد.

ادامه از صفحه اول

يارانه يا توليد؛ مساله اين است
هرچند آق دايي كم حرف مي زد، اما همان اندك س��خن ها 
نيز براي همه فاميل حجت بود. خاطرم هست در يكي از عيد 
ديدني ها كه مصادف ش��ده بود با افزايش نرخ بنزين و موج 
اول افزايش قيمت هاي برآمده از آن، خدا بيامرز آقاي دايي، 
اظهارنظرش پس از ش��نيدن درد دل ها و گاليه ها اين بود: 
»متاسفانه به مردم گفته نمي شود كه تا به حال اجناس به زور 
و ضرب سوبسيدها ارزان نگه داشته مي شدند و حاال دولت دارد 
قيمت ها را منطقي مي كند.« اين حرف در آن زمان كه من هنوز 
دانشجوي جواني بودم، خيلي قابل فهم نبود. همه مي گفتند كه 
قيمت ها گران شده و دايي مي گفت كه دارد منطقي مي شود. 
در واقع آن مرد آگاه از ضرورت واقعي شدن قيمت ها سخن 
مي گفت و اين مرحله را قدمي مهم در مسير بهبود و توسعه 
كشور ارزيابي مي كرد. بعدها كه عقل مان رسيد و مفهوم گراني 
و ارزاني را بيشتر درك كردم، بيشتر عمق آن گفته ها را متوجه 
شدم و دريافتم كه قيمت و ارزش حقيقي هر كاال چگونه تعيين 
مي شود. دريافتم كه در يك اقتصاد در حال رشد، نمي بايست 
احتكار، رانت يا قاچاق وجود داشته باشد. دريافتم كه وقتي 
به كااليي سوبسيد داده مي شود در حقيقت به  طور تصنعي 
روي آن كاال قيمت گذاري مي شود. دريافتم كه با اين كار در 
حقيقت زمينه هاي رانت، فساد و قاچاق براي عده اي فراهم 
مي شود. متوجه شدم كه دولت ها اگر به دنبال حذف فساد 
و رانت هستند بايد زمينه حذف يارانه هاي غيرشفاف را براي 
نجات اقتصاد ملي فراهم كنند. كاري كه هر چند ساده نيست 
وليكن ضروري است. در شرايط فعلي شرايطي كه در اثر كاهش 
درآمدهاي نفتي ايجاد شد؛ دولت ناچار به حذف بسياري از 
يارانه هاي غيرضروري شد كه مهم ترين آنها تعديل نرخ ارز بود. 
واقعي كردن نرخ ارز و حذف ارزهاي يارانه اي ضرورتي بود كه 
اقتصاد ايران را در برابر واقعيت خود قرار داد. مانند آينه اي كه 
واقعيت چهره ها را پيش روي آنان نمايان مي كند. اميد است 
كه با حذف دالر ۴۲۰۰ توماني زمينه حذف ارز سوبسيدي 
چند قلم كاالي باقيمانده نيز فراهم شود و اقتصاد كشور از اين 
معضل ديرپا كه منشأ رانت و فساد فراواني است، نجات يابد. 
به بركت شناور كردن نرخ ارز و حذف ارزان فروشي ارز، توليد 
داخلي در سال گذشته جان گرفت و توليدكنندگان داخلي كه 
حقير هم يكي از آنهاست پس از چندين دهه رقابت نابرابر حاال 
دارند نفسي مي كشند و ميدان را از رقباي خارجي مي گيرند 
به دليل حذف ارز ارزان، صادرات نيز دوباره دارد جان مي گيرد 
و كشور از يك مصرف كننده به توليدكننده و صادركننده بدل 
مي شود مجموعه اي اين تحوالت برآمده از اين تغيير و چرخش 
بزرگ است. در خاتمه به عنوان يك شهروند كه دلبسته اين 
نظام و اين آب و خاك است به دولت مردان و سياستگذاران 
محترم چند توصيه دارم: نخست اين واقعيت با افكار عمومي 
در ميان گذاشته شود كه آنچه در حال وقوع در اقتصاد كشور 
است قدم هاي اساسي در جهت ريشه كني معضالتي است كه 
تا به امروز بر اقتصاد كش��ور حاكم بوده است. دوم: در صورت 
ايجاد گشايش هاي ارزي و پايان تحريم هاي اميد است كه فيل 
مسووالن و تصميم سازان دوباره ياد هندوستان نيفتد. فرايند 
بازگشت به دوران ارزپاشي و ارزان فروشي ارز تكرار نشود. اگر 
باز هم يك چنين اشتباهاتي صورت بگيرد، تمام دستاوردهايي 
كه طي اين مدت براي اقتصاد كشور حاصل شده است از ميان 
خواهد رفت.س��وم؛ پرسش اساسي آن است كه كدام اقشار. 
گروه ها بيشترين آسيب را از اين شرايط اقتصادي تازه متحمل 
خواهند شد. به نظرم نبايد نگران افرادي كه مشاغل آزاد دارند، 
بود. اين دسته از افراد و مشاغل به سرعت خود را با شرايط جديد 
اقتصادي تطبيق خواهند داد. اما كارمندان، كارگران و حقوق 
بگيران تحت فشارهاي شديدي قرار دارند كه بايد براي آنها 
اقدامات عاجلي صورت بگيرد. ضمن اينكه دهك هاي پاييني 
جامعه نيز بايد ذيل حمايت هاي يارانه ه��اي دامنه دار قرار 
بگيرند.چهارم؛ باقي مانده اقالم و كاالهايي كه هنوز ارز ارزان 
دولتي دريافت مي كنند نيز بايد از اين چرخه بي حاصل خارج 
شوند و قيمت هاي اين اقالم نيز واقعي اعالم شود. وضعيتي 
كه طي ماه هاي اخير در خص��وص قيمت مرغ اين واقعيت 
عريان را نمايان كرد كه حتي در صورت تزريق ميلياردها دالر 
ارز ارزان دولتي نيز ضمانتي براي كاهش قيمت محصوالت و 
كاالها وجود نخواهد داشت و كااليي كه بعد از تزريق ده ها و 
صدها ميليارد دالر ارز به دست مردم مي رسد، قيمتي بسيار 
افزون تر از پيش بيني هاي دولتمردان را خواهد داشت. در واقع 
سود حاصل از تزريق اين ارزهاي دولتي به جيب سوداگران و 
دالالن خواهد رفت و مردم نصيبي از چرخه معيوب نخواهند 
داشت. راهكار معقول آن اس��ت كه دولت مابه التفاوت اين 
ارز هاي دولتي را در قالب يارانه بين نيازمندان واقعي )نه كل 

جمعيت كشور( توزيع كند. 

جلوگيري از واردات كاالي خارجي تكنولوژي، تيشه به ريشه صنعت آي تي است

چشم انداز منع واردات، گراني يا قاچاق

تحليل قيمت بيت كوين
قيمت بيت كوين براي اولين بار در ماه آوريل به باالي 
۶۱ هزار دالر رسيد. به نظر مي رسد كه تريدرها نيز بازار 
بيت كوين را صعودي تلقي مي كنند. به گزارش كوين 
تلگراف، قيمت بيت كوين در تاري��خ ۱۰ آوريل )۲۱ 
فروردين(، براي اولين بار در اين ماه به باالي ۶۱ هزار 
دالر رس��يد. آخرين باري كه قيمت بيت كوين از اين 
محدوده فراتر رفته بود به روزهاي ابتدايي ماه مارس 

بازمي گردد.
با اين صعود، خوش بيني به بازار بازگش��ته و تريدرها 
به دنبال سطوح حمايت و مقاومت جديد در بازه هاي 
زماني كوتاه مدت هس��تند. در آين��ده نزديك، به جز 
قيمت ۶۱.8۰۰ دالر كه بيش��ترين قيمتي است كه 
بيت كوين تا به حال تجربه كرده، سه قيمت ديگر نيز 
وجود دارند كه تريدره��ا بايد زير نظر بگيرند: قيمت 
۶۱.۱88 دالر، قيمت ۵8.۳87 دالر و قيمت ۵۳ هزار 
دالر. ت��ا زماني كه قيمت بيت كوي��ن باالي ۵8.۳87 
دالر باق��ي بماند و ت��الش كند كه س��طح مقاومت 
۶۱.۱88 دالري را نيز بشكند، مي توان منتظر ركورد 
جديدي از قيمت اين ارز ديجيتال در آينده نزديك بود. 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه اگر قيمت بيت كوين 
موفق به ثبت يك ركورد جديد ش��ود، عقب نشيني 
كوچكي را در بازار آلت كوين ها ش��اهد خواهيم بود؛ 
حداقل تا زماني كه بيت كوين نوسانات خود را پس از 
ثبت اين ركورد جديد پشت سر بگذارد و قيمت آن به 

ثبات برسد.

به گفته تحليلگر ناشناسي با نام مستعار ِركت كپيتال، 
براي اينكه قيمت بيت كوين بتواند در روزهاي پيش رو 
ركورد جديدي را ثبت كند، بايد ابتدا قيمت ۵8 هزار 
دالري آن به عنوان يك س��طح حمايت تثبيت شود. 
بيت كوين در ماه فوريه س��ال جاري تالش كرده بود 
تا به محدوده مقاومت ۶۰ هزار دالر دس��ت پيدا كند؛ 
اما موفق نشده بود بيش از ۵8 هزار دالر پيش برود. به 
همين علت، قيمت ۵8 هزار دالر براي اين ارز ديجيتال 
از اهميت بااليي برخوردار است. رائول پال، مديرعامل 
شركت گلوبال مكرو اينِوسِتر نيز روند كلي بيت كوين را 

مثبت ارزيابي مي كند. پال خروج بيت كوين از محدوده 
نوسان سه ماه اخير را نشانه اي از قوت گرفتن شتاب 
)مومنتوم( فن��ي آن مي داند و بي��ان مي كند: اينكه 
بيت كوين توانس��ته از محدوده نوسان سه ماهه خود 
خارج شود، اتفاق بزرگي است. اين اتفاق نشان مي دهد 
كه بيت كوين به زودي روند صعودي شديدي را شروع 
خواهد كرد. يك تحليلگر بازار مشتقات با نام مستعار 
كاكتوس نيز معتقد است داده هاي درون زنجيره اي در 

حال حاضر، در قوي ترين حالت خود قرار دارند.
اي��ن تحليلگر به خ��روج حجم ب��االي بيت كوين از 

صرافي هاي ارز ديجيتال اشاره مي كند و آن را نشانه اي 
از تجمع اين بيت كوين ها در نزد سرمايه گذاران كالن 
مي داند. به گفته اين تحليلگر، موارد زير نش��انه هايي 
هس��تند كه از آغ��از روند صع��ودي بيت كوين خبر 
مي دهند. تحليلگران زيادي معتقدند كه صعود قيمت 
بيت كوين، به ثباتي نسبي در بازار آلت  كوين ها منجر 

خواهد شد.
يك تريدر مطرح و ناش��ناس با نام مس��تعار كالئو در 
اين باره بيان مي كند كه تس��لط بيت كوي��ن بر بازار 
در روزهاي آتي، باعث س��كون در ب��ازار آلت كوين ها 
مي شود. او اين گونه توضيح مي دهد: با وجود احتمال 
صعود قيمت بيت كوي��ن در آينده نزديك، تازه كاران 
بايد مراقب سكوني كه اين اتفاق در بازار آلت كوين ها 
ايجاد مي كند باش��ند و از ورود به اي��ن بازارها )تا حد 
امكان( اجتناب كنند. تمام س��ود ب��ازار در طول اين 
مدت، معطوف به بيت كوين خواهد بود. البته ممكن 
است قيمت دالري اين آلت كوين ها در طي اين مدت 
افزايش كوچكي را تجربه كند، اما قيمت آنها نسبت به 
بيت كوين شانس زيادي را براي افزايش نخواهد داشت. 
اگر قيمت بيت كوين به روند افزايشي خود ادامه دهد، 
اين ارز ديجيتال در كوتاه مدت عملكرد بهتري را نسبت 
به آلت كوين ها نماي��ش خواهد داد و احتمال مي رود 
كه روند صعودي آلت كوين ها تنها زماني آغاز شود كه 
بيت كوين ركورد جديد خود را ثبت كرده و نوسانات 

پس از آن را نيز طي كرده باشد. 

پنجمين دوره جايزه بازي هاي 
جدي در پاييز برگزار مي شود

پنجمي��ن دوره رويداد جامع جاي��زه بازي هاي جدي 
SeGaP۲۰۲۱( ۱۴۰۰( پاييز امسال برگزار خواهد شد 
و صاحبان اثر مي توانند بازي خود را شامل نسخه جديد 
يك بازي يا نسخه به روزرساني شده بازي در دوره هاي 
قبل جش��نواره، براي دبيرخانه جايزه ارسال كنند. به 
 Serious( گزارش ايسنا، بازي هاي جدي يا هدفمند
Games(، بخشي كليدي از بازي هاي ديجيتال هستند 
كه ما را در آموزش، بهداشت، درمان، تبليغات مذهبي و 
سياسي و ساير اهداف جدي ياري مي كنند. به عبارتي 
اصطالح بازي هاي جدي راهي براي معرفي گونه اي از 
بازي هاي ديجيتال با رويكردي فراتر از سرگرمي است. در 
اين راستا بنياد ملي بازي هاي رايانه اي اعالم كرد رويداد 
 )SeGaP۲۰۲۱( ۱۴۰۰ جامع جايزه بازي هاي جدي
پاييز امس��ال و در پنجمين دوره به ميزباني دانشكده 
برق و مهندسي كامپيوتر دانشگاه تهران برگزار خواهد 
ش��د. جايزه بازي هاي ج��دي ۱۴۰۰ طبق روال چهار 
دوره گذشته در سه بخش اصلي جشنواره، هكاتون و 
سمپوزيوم برگزار مي شود و همچنان عالوه بر بازي هاي 
ديجيتال، حامي س��اير سرگرمي  هاي جدي همچون 
بازي هاي روميزي يا شبيه  سازها نيز خواهد بود. يكي 
از ن��كات مهم اين رويداد در س��ال ۱۴۰۰، تغيير زمان 
برگزاري آن است. با توجه به پايان سال ميالدي و تداخل 
آن با تاريخ برگزاري رويداد در دي ماه و همچنين مشكل 
در برقراري ارتباط و مشاركت سخنران هاي خارجي، 
دبيرخانه جايزه بازي هاي جدي تصميم دارد برخالف 
 ،DGRC دو دوره گذش��ته و با تداوم س��نت برگزاري
سيگپ ۲۰۲۱ را در هفته اول آذر برگزار كند. پنجمين 
دوره جايزه بازي هاي جدي در بخش جش��نواره بازي 
جدي سال ۱۴۰۰ نيز ميزبان آثار توليدشده در اين زمينه 
است. صاحبان اثر مي توانند بازي خود را )نسخه جديد 
يك بازي يا نسخه به روزرساني شده بازي در دوره هاي 
قبل جشنواره( براي دبيرخانه جايزه ارسال كنند. بخش 
هكاتون بازي هاي جدي ۱۴۰۰ نيز همچون سال گذشته 
شاهد رقابت سه روزه در سه شهر تهران، تبريز و اصفهان 
خواهد بود و موضوع هكاتون و نهاد حامي آن متعاقبا اعالم 
مي شود. بخش سمپوزيوم بين المللي بازي هاي جدي 
۱۴۰۰ امسال نيز پذيراي مقاالت تخصصي انگليسي 
است و مقاالت پذيرفته شده بعد از دريافت مجوز همچون 
دوره هاي گذشته، براي نمايه سازي به پايگاه استنادي 
IEEE Xplore ارسال خواهند شد. همچنين با توجه 
به اهميت موضوع روش تحقيق و تجاري سازي بازي هاي 
جدي، اين موضوع از اولويت هاي دبيرخانه براي دريافت 
مقاالت بوده و جاي��زه ويژه اي براي اين موضوع در نظر 
خواهد گرفت. در صورت تداوم شرايط كرونا در كشور 
همچون سال گذش��ته برگزاري اين رويداد به صورت 
آنالين قابل تصور خواهد بود. تاريخ هاي دقيق ارسال آثار، 
ثبت  نام، برگزاري و لينك هاي ثبت نام در هر يك از سه 

بخش رويداد نيز در آينده اعالم خواهد شد.

اخبار

فناوري موتور »چرخ عكس العملي 
ماهواره« تجاري سازي شد

فناوري موتور براشلس چرخ هاي عكس العملي مورد 
استفاده در سيستم كنترل وضعيت ماهواره تجاري   سازي 
ش��د. به گزارش پژوهش��گاه فضايي ايران، در راستاي 
كاربردي كردن و انتقال سرريز فناوري هاي فضايي به 
صنايع كشور، پژوهشگاه فضايي ايران طي قراردادي با 
بخش خصوصي، اقدام به تجاري سازي فناوري موتور 
»براش��لس« چرخ هاي عكس العملي مورد اس��تفاده 
در سيستم كنترل وضعيت ماهواره )به همراه درايور( 
كرده اس��ت. هادي رضايي، معاون پژوهش و فناوري 
پژوهشگاه فضايي ايران در اين باره گفت: فناوري طراحي 
و ساخت موتور بدون جاروبك )براشلس( از دستاوردهاي 
پژوهشكده رانشگرهاي فضايي پژوهشگاه فضايي ايران 
است و به منظور استفاده در زيرسيستم كنترل وضعيت 
ماهواره ها طراحي و ساخته شده است. اين فناوري طي 
قراردادي با بخش خصوصي در مرحله تجاري سازي براي 
تأمين موتورهاي الكتريكي پهپادهاي كشاورزي قرار 
گرفته است. وي در خصوص كاربرد اين فناوري تشريح 
كرد: با توجه به گس��ترش روزافزون كاربرد موتورهاي 
الكتريكي در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي به 
منظور مصرف بهينه انرژي الكتريكي، طراحي و ساخت 
موتورهاي الكتريكي پر بازده و محركه هاي س��رعت 
متغير مربوط، مورد توجه زيادي قرار گرفته اس��ت. در 
 )BLDC( ب��دون جاروبك DC اين بين، موتورهاي
به دليل مزاياي فراوان نظير ب��ازده باال، چگالي توان و 
گشتاور زياد، س��هولت در كنترل، روش ساخت ساده، 
قابليت اطمينان باال و نگهداري كم هزينه تر، طي دو دهه 
اخير در كاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. 
معاون پژوهش��گاه فضايي ايران افزود: در صنايع مادر 
نظير پااليشگاه ها نيز، به دليل حساسيت هاي زياد تنها 
موتورهاي بدون جاروبك مي توانند مورد استفاده قرار 
گيرند. رضايي درباره ضرورت طراحي و س��اخت اين 
محصول در كش��ور اظهار داشت: با توجه به اينكه اين 
موتورها پيش از اين، به صورت انحصاري وارداتي بوده 
و موجب خروج ارز و وابستگي فناوري به خارج از كشور 
مي شود، طراحي و ساخت اين محصول به صورت كاماًل 
بومي با قابليت رقابت با نمونه مش��ابه خارجي و حتي 
قابليت سفارشي سازي آن بر اساس درخواست كارفرما، 
با توجه به شرايط كشور از اهميت بااليي برخوردار است. 
معاون پژوهش و فناوري پژوهشگاه اظهار اميدواري كرد 
كه با توجه به سوابق پژوهشكده رانشگرهاي فضايي در 
طراحي، ساخت و تست انواع موتورهاي بدون جاروبك 
با كاربرد فضايي در ابعاد فيزيكي و كاركردهاي گوناگون 
و نيز سابقه همكاري اين مجموعه با مراكز دانشگاهي 
كشور، مي توان با جهت دهي مناسب اين فناوري به روز 
دنيا را در خدمت صنايع كشور درآورد. رضايي تاكيد كرد: 
فرآيند طراحي بهينه، انتخاب المان ها و فناوري ساخت 
اين محصول بر اساس استانداردهاي نظامي و فضايي 
است. شرايط محيطي مرتبط براي محصوالت فضايي 
و گذراندن تست هاي سخت گيرانه، قابليت اطمينان 

اين محصوالت را در وضعيت مطلوبي قرار داده است. 



تعادل |
طي روزهاي گذشته يك عضو اتاق بازرگاني تهران 
عنوان كرد كه ثبت سفارش نهاده هاي دامي متوقف 
شده اس��ت. توقفي يك ماهه كه به گفته اين فعاالن 
اقتصادي، آثار خود را در ماه هاي آينده نشان خواهد 
داد واحتم��اال وضعيت توليد مرغ در هفته هاي آتي 
دچار مشكل خواهد شد. اما وزارت جهاد كشاورزي 
اين موضوع را رد كرد. بنابه اظهارات سرپرست دفتر 
خدمات بازرگاني معاونت توس��عه بازرگاني وزارت 
جهاد كش��اورزي، ثبت س��فارش نهاده هاي دامي 
متوقف نش��ده، بلكه در مقطعي وزارت صمت اين 
كار را انج��ام م��ي داد و هم اكنون ادامه اي��ن كار را 
وزارت جهاد كش��اورزي انج��ام مي دهد. در همين 
راس��تا، دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و 
طيور نيز در اظهاراتي عنوان كرد كه از روز يكشنبه 
۲۲ فروردين قرار است وزارت جهاد نسبت به ثبت 
س��فارش نهاده هاي دامي و پيگيري تخصيص ارز 
مورد نياز آنها از بانك مركزي اقدام كند. با اين حال، 
اما يك منبع آگاه در گفت وگو با »خبرگزاري مهر« 
گفته است كه ثبت سفارش نهاده هاي دامي برخالف 
ادعاي وزارت جهادكشاورزي حدود يك ماه متوقف 
بود و روز گذشته باز شده، اما هيچ ثبت سفارشي از 

سوي وزارت جهاد تاييد نشده است.

  از توقف يك ماهه تكذيب وزارت جهاد 
طي روزهاي گذشته كاوه زرگران عضو اتاق بازرگاني 
تهران اعالم كرده بود كه از ۲۰ اس��فندماه تاكنون 
به دلي��ل جابه جايي اختي��ارات از وزارت صمت به 
وزارت جهاد كشاورزي، هيچ ثبت سفارشي در حوزه 
نهاده ها انجام نشده و حتي برخي محموله هايي كه 
وارد شده نيز به دليل نقص مدارك و مشخص نبودن 
نهاد متولي، امكان پهلوگي��ري و تخليه نيافته اند و 
به دليل وجود بروكراس��ي دولتي، واردات نهاده ها 
توسط بخش خصوصي مختل شده است. او همچنين 
در بخش ديگري از صحبت هاي��ش به اين موضوع 
اشاره كرده بود كه تامين نهاده ها و واردات آن مانند 
گذشته در شرايط معمول به سر نمي برد و از حدود 
يك ماه گذش��ته به دليل جابه جاي��ي اختيارات از 
وزارت صمت به وزارت جهاد كش��اورزي هيچ ثبت 
سفارشي در حوزه نهاده ها انجام نشده است. به گفته 
وي اين توقف يك ماهه در روند ثبت س��فارش، آثار 
خود را در ماه هاي آينده نشان خواهد داد واحتماال 
وضعيت توليد مرغ در هفته هاي آتي دچار مش��كل 
خواهد شد. اما صحبت هاي اين عضو اتاق بازرگاني 
تهران با واكنش وزارت جهادكشاورزي همراه شد. 
به طوريكه سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت 
توس��عه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي ضمن رد 
ادعاي توقف ثبت س��فارش نهاده هاي دامي اعالم 
كرد كه ثبت سفارش نهاده هاي دامي متوقف نشده 
بلكه در مقطعي وزارت صمت اين كار را انجام مي داد 
و هم اكنون ادامه اين كار را وزارت جهاد كش��اورزي 

انجام مي دهد.
البته بيش از اين، ثبت س��فارش واردات نهاده هاي 
دامي و پيگيري امور مرتبط ب��ا آن در وزات صمت 

انجام مي شد كه در اسفندماه سال گذشته اين وظيفه 
به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد. در اين ميان، 
حسن عباسي معروفان تعطيالت ايام نوروز را علت 
ايجاد وقفه در تخصيص ارز دانسته و گفته بود: »در 
اين فاصله به دليل تعطيالت ايام نوروز، بانك مركزي 
براي ثبت س��فارش ها تخصيص ارز انجام نداده كه 
اين مساله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز 
گذشته با نماينده بانك مركزي اين موضوع مطرح 

شد كه تخصيص ارز از هفته جاري آغاز شود.«

  ثبت سفارش نهاده ها همچنان بسته
به  رغم تكذيب وزارت جهاد كشاورزي، يك منبع آگاه 
ادعاي اين وزارتخانه را رد كرد. اين يك منبع آگاه در 
واكنش به مباحث مطرح شده مبني بر از سرگيري 
ثبت سفارش نهاده هاي دامي به » خبرگزاري مهر« 
توضيح داده: »س��ايت ثبت سفارش از روز گذشته 
يعني ۲۲ فروردين ماه باز شده وهيچ ثبت سفارشي 
هنوز از س��وي وزارت جهاد تاييد نش��ده اس��ت و 
فقط پرونده ها ارجاع مي ش��ود.« اين مقام مسوول 
در ادامه گفته اس��ت: »زماني كه ثبت سفارش باز 
مي شود اما تاييد پرونده انجام نمي گيرد يعني عماًل 
ثبت سفارش بسته اس��ت«. او تاكيد كرده: قبل از 
سال نيز اين موضوع از سوي انجمن هاي تخصصي 
اعالم ش��ده بود كه ثبت سفارش متوقف شده، ولي 
مسووالن به آن توجه نكردند.« بنابه گفته اين مقام 
مسوول، ثبت سفارش يكي از مراحل انجام واردات 
اس��ت و آثار آن فوراً در بازار مشخص نمي شود و در 
ماه هاي آينده نتايج اين تأخير نمايان خواهد ش��د. 
او در عين ح��ال اين را هم گفته ك��ه وزارت جهاد 

كش��اورزي در حوزه ثبت سفارش سردرگم است و 
بازار را در حوزه نهاده هاي دامي با مشكالت بسياري 

مواجه كرده است.

  آغاز ثبت سفارش به تازگي!
البت��ه صحبت ه��اي روز گذش��ته دبي��ر اتحاديه 
واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور ايران مبني بر 
اينكه قرار است ثبت سفارش نهاده هاي دامي از امروز 
توسط وزارت جهاد كش��اورزي انجام شود، نيز مهر 
تاييدي به حرف هاي فعاالن اقتصادي در خصوص 
 توقف يك ماهه ثبت سفارش نهاده هاي دامي است. 
عباس حاجي زاده در گفت وگو با »ايس��نا« با اعالم 
اين مطلب اظهار كرده: »يكي ديگر از مس��ائلي كه 
مقرر شده توسط وزارت جهاد كشاورزي اقدام شود، 
پيگيري تخصيص ارز م��ورد نياز واردات نهاده هاي 
دامي از بانك مركزي اس��ت.« او درباره وقفه ايجاد 
شده در ثبت سفارش نهاده هاي دامي نيز عنوان كرده 
كه وظايف تنظيم بازار و ثبت س��فارش نهاده هاي 
دامي در اواخر سال گذشته از وزارت صمت به وزارت 
جهاد كشاورزي منتقل شد؛ بنابراين ايجاد و تعيين 
س��اختار الزم در اي��ن وزارتخانه ب��راي انجام ثبت 
سفارش و همچنين رسيدن به تعطيالت آغاز سال 
نو موجب شد كه در روزهاي ابتداي سال جاري در 
روند ثبت سفارش نهاده هاي دامي وقفه ايجاد شود. 
بنابه اظهارات دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران، پيگيري هاي به موقع وزارت جهاد 
كش��اورزي از بانك مركزي براي تخصيص ارز مورد 
نياز واردكنندگان و آغاز ثبت س��فارش ها مي تواند 
روند تامين نهاده هاي دامي مورد نياز صنايع مرتبط 

را تسهيل كند.

  تغيير ريل ثبت سفارش نهاده ها
در اين ميان، روز گذشته قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت در امور بازرگاني در خبري اعالم كرد كه بر 
اساس تصميمات س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
مس��ووليت و اختيار ثبت س��فارش، تعيين اولويت و 
تخصيص ارز نهاده هاي دام، طيور و كشاورزي به وزارت 
جهاد كشاورزي منتقل شد. محمدصادق مفتح با اعالم 
اين خبر اف��زود: بنا به مصوبه س��تاد اقتصادي دولت 
تمامي امور مربوط به ثبت سفارش، تعيين اولويت، نوع 
و مقدار، تخصيص و تامين ارز از بانك مركزي مربوط 
به نهاده هاي دام و طيور و نهاده هاي كشاورزي )ذرت، 
كنجاله، علوفه و .....( از وظايف وزارت صمت منفك و به 
وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده است. او بيان كرده 
بود كه در اين زمينه تمامي اقدامات مربوط به تخصيص 
و تامين ارز و همچنين ترخيص اين كاالها از گمرك به 
اشكال مختلف، با مجوز وزارت جهاد كشاورزي انجام 
خواهد ش��د. قائم مقام وزير صم��ت در امور بازرگاني 
همچنين تصريح كرد كه فعاالن اقتصادي و توليدي 
مي توانند موارد مربوط به اين كاالها را از وزارت جهاد 
كش��اورزي پيگيري كنند. بنابراين به گفته مفتح؛ به 
منظ��ور حصول اطمينان ناش��ي از تامين مكفي و به 
موقع و متناسب نهاده هاي مورد نياز كشور، به وزارت 
جهاد كشاورزي اجازه داده شد تا در شرايط خاص براي 
واردات نهاده ها در چارچوب برنامه زماني مورد نياز و بر 
اساس ابالغيه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با ارز 
حاصل از صادرات بخش كش��اورزي يا اشخاص ثبت 

سفارش كند.

خبر
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فروش مرغ بيش از نرخ مصوب 
مجاز نيست

ايس�نا |نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوش��تي اعالم كرد كه در كل كشور بايد مرغ با قيمت 
مصوب ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان توزيع ش��ود و اگر چنين 
اتفاقي نمي افتد سيستم توزيع با مشكالتي همراه است. 
حبيب اسداهلل نژاد با بيان اينكه همه مرغداران مرغ زنده 
را با قيمت هركيلو ۱۷ هزارو۱۰۰ تومان تحويل كشتارگاه 
مي دهند و اين رقم در برخي استان ها كمتر هم مي شود، 
گفت: بنابراين در كل كشور بايد مرغ با قيمت مصوب 
توزيع شود و هيچ فروشگاهي مجاز به فروش مرغ باالتر 
از ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان نيس��ت. اگر چنين موضوعي 
در حال وقوع اس��ت، سيستم توزيع همچنان مشكل 
دارد. وي ادامه داد: براس��اس آناليزهايي كه انجام داده 
بوديم نرخ مصوب مرغ بايد بيشتر از اين مقدار مي شد 
ولي چون بازار نيازمند ثبات بود توليدكنندگان قيمت 
مصوب را پذيرفتند و آن را اجرا مي كنند. اما موضوعي 
كه بايد به آن توجه ش��ود قيمت جوجه يك روزه است 
كه به بيش از ۶۰۰۰ تومان رس��يده و با قيمت مصوب 
۴۲۰۰ تومان به دست توليد كننده نمي رسد؛ در حالي 
كه قيمت جوجه يك روزه بر مرغ ح��دود ۷ درصد اثر 
تورمي دارد. وي اضافه كرد: همچنان نهاده با ۱۰ تا ۱۵ 
روز تاخير به دست مرغدار مي رسد كه اين مشكل هم 
بايد حل شود. وي درباره تخصيص ۱۰۰ درصدي ذرت 
و كنجاله سوياي دولتي تا ۵۰ روز به واحدهاي مرغداري 
مشكالت مرغداران گفت: تخصيص اين مقدار نهاده در 
يك بازه زماني مشخص اقدام فني و كارشناسي نيست 
و با تخليه واحدهاي مرغداري در ۵۰ روز موافق نيستيم، 
زيرا تخليه به شرايط واحدهاي توليدي و كيفيت نهاده 
بستگي دارد و نسخه واحدي نيست كه بتوان براي همه 
مرغداري ها اجرا كرد. وي تصريح كرد: اگر مرغي مثال 
در ۴۰ روز به وزن ايده آل برس��د و تا ۵۰ روز به آن دان 
داده شود اين نهاده تبديل به كود شده و صرفه اقتصادي 
ندارد. اگر هم مرغدار نهاده اضافي را نگه دارد كه ممكن 
است بازار سياه نهاده ايجاد شود. بنابراين سهميه نهاده 
دامي بايد براساس نياز مرغداران باشد. نايب رييس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوشتي كشور با بيان اينكه در 
حال حاضر بيش از ۵كيلوگرم نهاده براي هر قطعه مرغ 
به مرغداران تعلق مي گيرد، گفت: براي هرمرغ ۴كيلو و 
٨٠٠ گرم تا ۵كيلو نهاده كافي اس��ت. يعني بايد  سهم 
نهاده كاهش يابد و از آن طرف زمان تخليه واحدهاي 

مرغداري به توليدكنندگان واگذار شود.

معرفي شركت توزيع برق غرب 
مازندران به عنوان شركت برتر 

ش��ركت توزيع برق غرب مازندران به عن��وان يكي از 
شركت هاي برتردر اجراي طرح هاي ساز وكاري تحول 
ديجيتال و هوشمند س��ازي صنعت برق معرفي شد. 
مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق غرب مازندران با اع��الم اين مطلب گفت: تمامي 
مش��تركين ديماندي فعال )تعداد ۴۴۵۲ مشترك( 
داراي كنتور هوش��مند با قابليت قرائت از راه دور بوده 
و براي ۲۴۲۴ مش��ترك س��ه فاز مكانيكي پرمصرف، 
كنتور هوشمند نصب شده است. وي افزود: در مناطق 
آلوده به انشعابات غيرمجاز براي ۱۹۵۲ مشترك تكفاز، 
كنتور هوش��مند در خارج از دسترس مشترك نصب 
شده وتمامي كنتورهاي فوق در تعرفه هاي مختلف از 
طريق مركز پايش مورد رصد قرار مي گيرند. فرح زاد در 
تكميل صحبت هاي خود گفت: در ايام پيك در فصل 
گرما و همچنين در ايام بحراني صنعت برق، به منظور 
تامين برق پايدار تمامي مشتركين ضمن هماهنگي با 
مشتركين ديماندي و با توجه به هوشمند بودن كنتور 
اين مش��تركين، بار مصرفي آنها به همراه تغييرات بار 
شبكه در مركز پايش به صورت ساعت به ساعت مورد 
پايش قرارگرفته و از ظرفيت موجود صنايع، چاه هاي 
كش��اورزي، ادارات و مجتمع هاي تجاري در راستاي 
مديريت در مصرف برق و جلوگيري از بروز خاموش��ي 
ناش��ي از افزايش مصرف مشتركين استفاده مي شود. 
شايان ذكر است اين شركت در سال گذشته با ۲۴۲۹ 
مشترك )شامل ۵8۹ مشترك صنعتي، ۹۲۱ مشترك 
كشاورزي، ۴۲۵ مشترك اداري، ۴۵۴ مجتمع تجاري 
و ۴۰ مركز CNG( تفاهم نامه همكاري امضا كرده كه 
منجر به كاهش بار بي��ش از ۴۰ مگاواتي در طرح هاي 

مختلف شده است.

رشد ۸۱ درصدي مصرف 
سي ان جي در منطقه چالوس

مدير ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي منطقه 
چالوس از رشد 8۱ درصدي مصرف سي ان جي و كاهش 
مصرف بنزين درتعطيالت نوروز ۱۴۰۰ خبر داد. تورج 
اماني مدير منطقه از رشد 8۱ درصدي مصرف سي ان جي 
در ۱۳ روز ابتدايي سال جاري خبر داد. اماني گفت: توسعه 
و تجهيز جايگاه هاي سي ان جي و نهادينه كردن فرهنگ 
صرفه جويي با مصرف سوخت پاك، باعث رشد چشم گير 
مصرف س ان جي در تعطيالت نوروزي سال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل در غرب استان مازندران 
شده است. مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
چالوس افزود: با رشد مصرف سي ان جي در بازه زماني اول 
فروردين تا ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ مصرف بنزين در غرب 
استان ۴ ميليون و۵۰۰ هزار ليتر صرفه جويي شده است. 
اماني اظهار كرد: سه مركز تست تبديل ناوگان سي ان جي 
مجاز در منطقه غرب استان مازندران در شهرهاي محمود 
آباد، سرخرود وچالوس آماده خدمت رساني جهت گاز 
سوز نمودن خودروها بوده اند كه با افتتاح دو گارگاه جديد 
در شهرهاي محمود آباد ونوشهر تعداد كل كارگاه هاي 
تبديل ناوگان غرب استان به تعداد ۵ عدد رسيده است. 
 CNG ياداور مي شود منطقه چالوس با ۴۱ باب جايگاه
روزانه به صورت تقريبي ۳۵۰ هزار متر مكعب مصرف گاز 

طبيعي مي نمايد.

بازنگري۸ هزار رديف تعرفه 
براي حمايت از توليد 

فارس|معاون امور صنايع وزارت صمت از بررسي 
به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي در سال 
جاري خبر داد. مهدي صادقي نياركي با تش��ريح 
مهم ترين راهبرده��اي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در س��ال جديد از بررس��ي بيش از 8 هزار 
رديف تعرفه گمركي در سال جاري خبر داد و گفت: 
تعرفه هاي گمركي با محوريت توانمند سازي صنايع 
داخلي و ايجاد محدوديت وارداتي براي تجهيزات 
داخلي سازي شده از س��وي دفاتر تخصصي مورد 
واكاوي ق��رار مي گيرد. وي افزود: در س��ال توليد، 
پش��تيباني ها و مانع زدايي ها در تالش هستيم تا 
سياست هاي كاهش ارزبري در كش��ور را با اتخاذ 
تدابيري دنبال كنيم كه بازنگ��ري در رديف هاي 
تعرفه اي يكي از سياست هاي پشتيباني از صنايع 
داخلي به شمار مي رود. صادقي نياركي، رصد مستمر 
وضعيت توليد محصوالت منتخب صنعتي را از ديگر 
برنامه هاي وزارت صمت برشمرد و از برنامه ريزي 

براي احصاء ظرفيت هاي خالي صنايع خبر داد.

قيمت »زولبيا« و »باميه« اعالم شد 
رييس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و كافه 
قنادي، گفت: نرخ مصوب هر كيلوگرم زولبيا و باميه براي 
عرضه در ماه مبارك رمضان تعيين شد. علي بهره مند در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: 
نرخ مصوب هر كيلوگرم زولبيا و باميه براي واحدهاي 
قنادي، شيريني فروش��ي و كافه قن��ادي درجه يك و 
درجه دو مصوب شد. رييس اتحاديه دارندگان قنادي، 
ش��يريني فروش و كافه قنادي تهران، افزود: براساس 
قيمت مصوب نرخ هر كيلوگرم زولبيا و باميه براي عرضه 
در واحدهاي قن��ادي درجه يك ۴8 هزار تومان و براي 
عرضه در واحدهاي درجه دو ۳8 هزار تومان تعيين شده 
است. وي با تاكيد بر اينكه مردم حتما زولبيا و باميه را از 
واحدهاي قنادي مجاز خريداري كنند، افزود: متاسفانه 
برخي واحده��اي صنفي نيز اقدام به ف��روش زولبيا و 
باميه مي كنند كه تهيه آن در محيط هاي نامناسب و 
غيربهداشتي انجام مي شود بنابراين در جهت اطمينان 
از بهداشتي بودن محصول خريداري شده مردم حتما 
زولبيا و باميه را از قنادي ها و شيريني فروشي ها مجاز 
خريداري كنند. بهره مند در مورد نحوه تعيين قيمت 
زولبيا و باميه گفت: اتحاديه قنادي، شيريني فروشي و 
كافه قنادي نظر كارشناسي خود را در رابطه با تعيين 
قيمت به س��ازمان حماي��ت اعالم مي كن��د و پس از 
بررسي هاي الزم قيمت نهايي اين كاال توسط سازمان 

صمت استان اعالم مي شود.

اوج گيري قيمت جهاني مواد 
غذايي

تسنيم |گزارش جديد سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد )فائو( نشان مي دهد كه قيمت كاالها در بازار 
جهاني مواد غذايي در ماه مارس به باالترين سطح در ۷ 
سال گذشته رسيده است. به گزارش راشاتودي، گزارش 
جديد سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( نشان 
مي دهد كه قيمت كاالها در بازار جهاني مواد غذايي در 
ماه مارس براي دهمين ماه متوالي افزايش يافته است. 
شاخص قيمت مواد غذايي فائو كه تغييرات ماهانه در 
قيمت هاي بين المللي كاالهاي غذايي را رديابي مي كند، 
در مارس به طور متوسط ۱۱8.۵ واحد را نشان داد كه ۲.۱ 
درصد بيشتر از ماه فوريه بود و به باالترين سطح از ژوئن 
۲۰۱۴ رسيده است. طبق اعالم فائو، بيشترين افزايش 
قيمت مواد غذايي در ماه مارس مربوط به شاخص قيمت 
روغن نباتي بود كه 8 درصد نسبت به ماه قبل افزايش 
يافت و به باالترين سطح خود طي ۱۰ سال اخير رسيد. 
در گزارش فائو آمده است: قيمت روغن سويا نيز به دليل 
چشم انداز تقاضاي شديد از سوي بخش زيست ديزل با 
افزايش قيمت مواجه شد. شاخص قيمت لبنيات ۳.۹ 
درصد نسبت به ماه فوريه افزايش يافت. قيمت كره كه 
تا حدودي به علت كاهش تأمين مواد در اروپا و افزايش 
تقاضا همراه بود، شاهد افزايش قيمت بوده است. قيمت 
پودر شير نيز كه با افزايش واردات در آسيا به ويژه چين 
پشتيباني ش��د، به دليل كاهش توليد در اقيانوسيه و 
كمبود كانتينر حمل و نقل در اروپا و امريكاي شمالي 

افزايش يافت.

كاهش ارزبري ۲۱۰ ميليون 
يورويي با داخلي سازي قطعات

ايكوپرس|گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال هاي 
۹8 و ۹۹ و ش��رايط سخت تحريم، با اجراي پروژه هاي 
مختلف و برگزاري ميزهاي ساخت داخل توانست در 
مجموع ۲۱۰ ميليون يورو كاهش ارزبري را محقق كند. 
شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو 
)س��اپكو( در س��ال هاي ۹8 و ۹۹ با اجراي ۱۳۵ پروژه 
داخلي سازي قطعات و مجموعه هاي خودرو و اجراي 
پروژه هاي بهينه س��ازي طراح��ي ۲۱۰ ميليون يورو 
كاهش ارزبري محقق كرده است. در حوزه قالب و ابزار 
خودروي تارا نيز ايران خودرو موفق به ساخت دو هزار 
دست قالب و ابزار به وزن س��ه هزار تن با صرفه جويي 
ارزي ۲۲ ميليون دالر ش��ده اس��ت. اين شركت در دو 
سال اخير، با توسعه همكاري با شركت هاي دانش بنيان، 
صنايع دفاع و هوافضا، توانسته از ظرفيت هاي موجود در 
اين نهادهاي توانمند بهره برداري كرده و بخشي از اهداف 
توسعه ساخت داخل خود را از طريق آن محقق كند. در 
حال حاضر، ساپكو ۱۳۱ پروژه با شركت هاي دانش بنيان 
با ظرفيت قرارداد هزار ميليارد تومان و كاهش ارزبري 
ساالنه ۱۵۰ ميليون دالر و همچنين ۲۱ پروژه با صنايع 
دفاع با هدف ۳۳ ميليون يورو كاهش ارزبري ساالنه را 
دنبال مي كند. ۲۳ تفاهم نامه شركت ساپكو با سازمان هوا 
فضا نيز بخشي از پروژه هايي است كه با ظرفيت قرارداد 
دو هزار ميليارد تومان و كاهش ارزبري ساالنه ۴۶ ميليون 

دالر در حال پيگيري است.

»تعادل« گزارش مي دهد

معاون فني گمرك تشريح كرد

جنجال ثبت سفارش نهاده ها

پنج مصوبه جديد در چرخه تجارت 
معاون فني گمرك ايران از پنج مصوبه فوري در راستاي 
حمايت از توليد خب��ر داد. بنابه اظهارات مهرداد جمال 
ارونقي، »واردات با ارز متقاض��ي«، »صدور مجوز ورود 
موقت توس��ط گمرك«، »ح��ذف پروانه هاي صادراتي 
س��رزمين اصلي به مناطق آزاد و ويژه«، »ترخيص ۹۰ 
درص��دي نهاده هاي توليد بدون ك��د رهگيري بانك« 
و»رفع تعهد پروانه هاي صادراتي سال ۹۷« جزو مهم ترين 
مصوبات س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي دولت به ش��مار 

مي روند. 
معاون امور گمركي گمرك ايران در ادامه به تشريح هر 
يك از اين مصوبات پرداخت و افزود: واردات مواد اوليه به 
صورت ورود موقت براي پردازش، صرفًا پس از انجام ثبت 

آماري در سامانه جامع تجارت 
و صدور مجوز نهايي توس��ط 
گمرك جمهوري اس��المي 
ايران مج��از اس��ت و پروانه 
صادرات��ي از اي��ن محل حق 
واگذاري باب��ت واردات ندارد 
و صادر كننده صرفًا به ميزان 
مابه التفاوت واردات و صادرات، 

متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور است. اين 
مقام مسوول در گمرك ايران با اشاره به اينكه مصوب شد 
گمرك ايران، پروانه هاي صادراتي صادر شده از سرزمين 
اصلي به مناط��ق آزاد يا ويژه كه براي مصرف در منطقه 

استفاده مي شوند را از گزارش 
آماري صادرات كشور حذف 
كند و دارندگان اين پروانه ها 
ح��ق واگ��ذاري آن را ندارند. 
افزود: در صورت صادرات كاال 
از سرزمين اصلي به مناطق ياد 
شده و از آنجا به خارج از كشور، 
صادر كننده متعهد به بازگشت 
ارز حاصله به چرخه اقتصادي كشور است. ارونقي گفت: 
مهم ترين تصميم اتخاذ ش��ده مرتبط با گمرك كه در 
سال جاري مشكل واحدهاي توليدي را مرتفع خواهد 
كرد اين است كه گمرك مجاز است بر اساس تعرفه هاي 

اعالمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تأييد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، بدون كد رهگيري بانك 
اقدام به ترخيص ۹۰ درصد كاالهاي اظهار شده نمايد. 
اين اقدام منوط به دريافت تعهد از متقاضي مبني بر ارايه 
كد رهگيري، حداكث��ر دو ماه پس از ترخيص درصدي 
كاال است. معاون گمرك ايران همچنين گفت: بر اساس 
اين تصميمات، وارد كننده مي تواند ارز مورد نياز خود را 
از محل ارز صادركنندگان )خود يا غير( به ميزان كوتاژ 
صادراتي به ش��كل واردات در برابر صادرات تأمين كند. 
اين روش براي پروانه هاي صادراتي سال ۱۳۹۷ و بعد از 
آن و منوط به ثبت اظهار صادر كننده مبني بر در اختيار 

داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتي امكان پذير است.

رييس اتاق اصناف تهران: يك منبع آگاه خبر داد 
دستورالعمل هاي بهداشتي تنها براي اصناف نيسترييس شوراي رقابت به بازرسي فراخوانده شد

رييس شوراي رقابت به دليل اظهاراتش در مورد عدم 
تناس��ب قيمت خودرو با تورم به سازمان بازرسي كل 
كش��ور فراخوانده ش��د. يك مقام آگاه در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: رييس 
شوراي رقابت اخيراً در اظهاراتشان گفته بودند قيمت 
فعلي خودرو با نرخ تورم تناسب ندارد. وي گفت: قرار بود 
رييس شوراي رقابت امروز با حضور در سازمان بازرسي 
كل كشور در مورد اين اظهاراتشان توضيح بدهد. وي با 
بيان اينكه اظهارات آقاي شيوا منجر به افزايش قيمت 
خودرو در بازار شده است، گفت: قيمت گذاري خودرو 
به اين شكل اس��ت كه قيمت قطعات اصلي خودرو از 
سوي خودروس��ازان اعالم و پس از بررسي هاي بانك 
مركزي، نرخ تورم بخش��ي )صنعت خ��ودرو( اعالم 
مي شود و اعمال هرگونه كاهش يا افزايش قيمت، بر 
اساس همين نرخ تورم بخشي اعالمي از سوي بانك 

مركزي انجام مي شود.
اين مقام آگاه افزود: بر همين مبناس��ت كه مشخص 
مي شود هر خودرويي بايد چه ميزان افزايش يا كاهش 
قيمت داشته باش��د؛ در سال گذشته در دو بازه بهار و 

تابستان، در مورد قيمت گذاري خودرو اقدام شد، اما با 
توجه به شرايط خاصي كه درباره نحوه قيمت گذاري 
خودرو در نيمه دوم سال گذشته مطرح شد، موضوع 
قيمت گذاري سه ماهه لغو و اين موضوع به ابتداي سال 
۱۴۰۰ موكول شد كه متناس��ب با آن، اقدامات الزم 

بعدي صورت خواهد گرفت.
وي تصريح ك��رد: با توجه به اينك��ه اظهارات رييس 
شوراي رقابت منجر به افزايش قيمت خودرو در بازار 
شد، سازمان بازرسي كل كشور از منظر حقوق عامه به 
موضوع ورود كرده و آقاي شيوا را جهت ارايه توضيح به 

اين سازمان فراخوانده است.

فارس|رييس ات��اق اصناف تهران با بيان اينكه اصناف 
دستورالعمل ها و مصوبات بهداشتي ستاد ملي كرونا را 
رعايت مي كنند، گفت: اين در حالي اس��ت كه در زمان 
تعطيالت اصناف، بانك ها، مراكز بيمه و مالياتي باز هستند. 
قاس��م نوده فراهاني با انتقاد از اينكه دستورالعمل هاي 
بهداشتي تنها براي اصناف نيست، گفت: به رغم تعطيلي 
اصناف، متاسفانه بانك ها، در اين ايام باز هستند و اين در 
حالي است كه اصناف با بانك ها در ارتباط هستند و آنها 
هم بايد تعطيل باشند. وي با بيان اينكه به رغم تعطيلي 
اصناف مراكز مالياتي و بيمه اي نيز باز هس��تند، افزود: 
ازدحام جمعيت در اين مراكز نيز بسيار زياد است و هيچ 
گونه توجهي به تعطيلي اين مراكز نمي شود. رييس اتاق 
اصناف تهران اظهار داش��ت: دي��واري كوتاه تر از اصناف 
نيست، ما همكاري مي كنيم، ولي بايد به مشكالت اصناف 
رسيدگي ش��ود. رييس اتاق اصناف تهران در واكنش به 
ادعاهاي برخي مش��اغل مبني بر كوتاهي اتحاديه هاي 
صنفي در اعالم نكردن تعطيلي به زيرمجموعه خود بيان 
داش��ت: با توجه به اينكه دستورالعمل تعطيلي اصناف 
در روز پنجش��نبه هفته گذشته ابالغ ش��د و در اين روز 

اتحاديه هاي صنفي تعطيل هس��تند، بنابراين از طريق 
پيامك به روساي اتحاديه هاي صنفي موضوع تعطيلي ۱۰ 
روزه اصناف از روز شنبه ۲۱ فروردين ابالغ شد، اما با توجه 
به تعطيالت پنجش��نبه و جمعه اتحاديه برخي اتحاديه 
امكان اطالع رساني به موقع به زيرمجموعه هاي خود را 
نداش��تند. وي افزود: البته با توجه به بازرسي هاي انجام 
شده اغلب اصناف از مصوبه ستاد ملي كرونا تمكين كرده 
بودند. نوده فراهاني گفت: بيمه، ماليات و غيره مشكالتي 
براي اصناف ايجاد مي كند كه دول��ت بايد به اين موارد 
رس��يدگي كند تا اصناف در شرايط كرونايي با سختي و 

زيان بيشتر مواجه نشوند.
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خبرروز

»بنفشه آفريقايي« به جشنواره آتالنتا رسيد
فيلم سينمايي »بنفشه آفريقايي« به كارگرداني مونا زندي حقيقي و تهيه كنندگي عليرضا شجاع نوري كه سال گذشته به صورت 
آنالين در ايران اكران شد، در ادامه حضور جهاني خود به جشنواره آتالنتا امريكا راه پيدا كرد. به گزارش ايرنا، جشنواره Atlanta يكي 
از معتبرترين جشنواره هاي فيلم در اياالت متحده امريكا و مورد تاييد آكادمي اسكار است. بنفشه آفريقايي پيش از اين در فستيوال هاي 

امريكايي ديگري چون بوستون، هيوستون، تگزاس، سن لويس و فينيكس نيز حضور داشته و به نمايش درآمده است.
فاطمه معتمدآريا، سعيد آقاخاني و رضا بابك بازيگران بنفشه آفريقايي هستند. همچنين مهدي حسيني نيا، رويا جاويدنيا، ندا جبراييلي 

و مريم شيرازي نيز در اين فيلم ايفاي نقش مي كنند.

محیطزيست

تبديل كردن آش��وراده به قطب گردشگري استان 
گلستان دوسال پيش با دستور مقام قضايي متوقف 
شد، اما استانداري گلس��تان طي روزهاي ابتدايي 
سال 1400 از صتور مجوز طبيعت گردي آشوراده 
در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور خبر داد. 
اين موض��وع نگراني فعاالن و كارشناس��ان محيط 
زيست را به دنبال داشته اس��ت چراكه بارها و بارها 
نس��بت به تهديدات اجراي طرح گردش��گري در 
آشوراده هشدار داده اند. امير صياد شيرازي - مدير 
مرك��ز حفاظت فوك خزري اي��ران - پيش از اين با 
انتشار نامه اي ضمن انتقاد از اجراي پروژه گردشگري 
آشوراده تاكيد كرده بود كه اجراي اين پروژه خالف 
موازين حفاظتي از فوك خزري و به ش��دت مخرب 
است. علي ارواحي - مشاور مديريت زيست بوم هاي 
تاالبي مي گوي��د: حدود دو دهه اس��ت كه موضوع 
گردشگري در آشوراده مطرح شده و فراز و فرودهايي 
بسياري داشته است. آشوراده در شبه جزيره ميانكاله 
واقع ش��ده و البته تنها جزيره ايران��ي درياي خزر 
است. از سوي ديگر يونسكو اين منطقه را به عنوان 
ذخيره گاه زيست كره معرفي كرده عالوه بر اينها نام 
تاالب ميانكاله در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده 
اس��ت و سازمان حفاظت محيط زيست نيز از آن به 

عنوان پناهگاه حيات وحش حفاظت مي كند.
مجموعه اين موارد حاوي اين پيام اس��ت كه تاالب 
ميانكال��ه، خليج گ��رگان و جزيره آش��وراده ازنظر 
ارزش هاي زيستي و تنوع زيستي نيازمند توجهي 

ويژه و رويكردي متفاوت است. 
مش��اور مديريت زيس��ت بوم هاي تاالبي در ادامه 
صحبت هاي خود ضمن بيان نگراني هايي كه درباره 
اجراي طرحي گردش��گري در آشوراده وجود دارد، 

مي گويد: طرح گردشگري آشوراده در ابتدا يك طرح 
۳۸0 هكتاري بود كه پس از مخالفت هاي بس��يار با 
آن به ۳۸ هكتار محدود شد همچنين در اين طرح 
پيش بيني شده است كه در ۲۲ هكتار از اين مساحت 
زون تفرج متمركز اجرايي شود. اجراي چنين طرحي 
نيازمند زيرس��اخت هايي ازجمله اسكله، آالچيق، 

رستوران و ديگر زيرساخت هاي گردشگري است. 
او همچني��ن تاكيد مي كند كه طرح گردش��گري 
آشوراده به دليل مالحظاتي به طرح طبيعت گردي 
آشوراده تغيير كرده است اما به هرحال اين نگراني 
وج��ود دارد ك��ه دس��تگاه هاي مج��ري مطابق با 
معيارهاي طبيعت گردي و مالحظات آن در مناطق 

محيط زيستي و زون هاي حساس عمل نكنند.

  ط�رح طبيعت گ�ردي آش�وراده فوك 
خزري را تهديد مي كند

دركنار تمامي اينها چن��د روز پيش مركز حفاظت 
فوك خزري اي��ران اعالم كرد كه جزيره آش��وراده 
شاهد حضور بيش��ترين جمعيت فوك خزري در 
س��واحل كشور ايران اس��ت بنابراين برهم خوردن 
امنيت اين منطقه به معناي آسيب جدي به قلمرو 
زيستي اين گونه و برخالف معاهدات بين المللي و 
اصول مربوط به حفاظت فوك خزري است. ارواحي 
نيز در اين باره تصريح مي كند: هركسي كه با اصول 
طبيعت گردي آشنايي داشته باشد به خوبي مي داند 
كه طرح هاي گردشگري و طبيعت گردي در زون هاي 
حساسي مثل آشوراده چه مشكالتي براي آن منطقه 
و گونه هاي در معرض خط��ر انقراض ازجمله فوك 

خزري ايجاد مي كند.
ارواح��ي در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود با 

اش��اره به اينكه متاس��فانه اين ديد وجود دارد كه 
آشوراده تبديل به قطب گردشگري استان گلستان 
شود، اظهار مي كند: چنين چيزي همسو با موازين 
طبيعت گردي اصولي نيس��ت. هرچن��د كه براي 
مديريت پايدار زيست بوم ها تاكيد بر حفظ تعادل بين 
حفاظت و بهره برداري است اما زون هاي حساس جزو 
استثناها هستند و در اين زون ها ما امكان ايجاد زون 

تفرجگاهي متمركز را نخواهيم داشت.
به گفته مش��اور مديريت زيس��ت بوم هاي تاالبي 
درخصوص اجراي طرح طبيعت گردي آشوراده اين 
نگراني وجود دارد كه راهي براي توسعه بيشتر در اين 
منطقه باز شود و مانند بسياري از نقاط به مرحله اي 
برسيم كه ديگر نتوانيم آن را مديريت كنيم. هرچند 
بهره برداري اصولي منجر به درآمد زايي براي جوامع 
محلي مي شود اما درخصوص طرح طبيعت گردي 
آش��وراده از س��رمايه گذاري هاي دولت��ي و بخش 
خصوصي استفاده خواهد شد و به نظر مي رسد كه 

نفعي براي جوامع محلي نخواهد داشت.
او در ادامه با اش��اره به مشكالت تاالب ميانكاله كه 
مستقيم روي آشوراده اثرگذار است، تصريح مي كند: 
طي سال هاي اخير با مرگ و مير گسترده پرندگان 
مهاجر در اين منطقه به دليل آنچه كه سم بوتوليسم 
گفته مي ش��ود، مواجه بوده ايم. در حال  حاضر اين 
سوال مطرح است كه درحالي كه ميانكاله و آشوراده 
با مشكالت مختلفي دس��ت و پنجه نرم مي كنند، 
بارگذاري ه��اي جديد چه قدر مي تواند ش��رايط را 
بحراني تر كند؟ آيا ارزيابي جامعي از اين مساله صورت 
گرفته اس��ت يا خير و آيا ستاد مديريت تاالب هاي 
كشور مهم ترين شرح وظايف خود را براي حفاظت 

از تاالب ها مي داند يا خير؟

خطراتي كه تنها جزيره ايراني خزر را تهديد مي كند

افزايشتعدادقربانيهادرموجچهارمكرونا

عكسروز

جامعه ادامهازصفحهاول

جان هايي كه به عدد 
تبديل شده اند

 مردم خسته و آشفته به روزهايي فكر مي كنند 
كه كرون��ا نب��ود و چ��رخ اقتصاد به س��ختي 
مي چرخيد، حاال كه ديگر ب��ا وجود اين كرونا 

هيچ كس ياراي چرخاندن اين چرخ را ندارد.
اما اي��ن جان هايي ك��ه از بي��ن مي روند، تنها 
عددهايي نيستند كه در اخبار اعالم مي شوند، 
هر ك��دام اينها خان��وده اي دارند ك��ه داغدار 
مي ش��وند، هر كدام اينها انسان هايي هستند 

كه قرار بود زندگي خوبي را تجربه كنند اما...
روزي كه رييس دولت با چهره خندان از پشت 
سر گذاشتن پيك كرونا مي گفت، خبر نداشت 
كه قرار اس��ت سفرهاي نوروزي چه سوغاتي را 
براي مردم شهرها به ارمغان بياورند، آن زماني 
كه حرف هاي وزير بهداشت براي سفر نكردن 
مردم در نوروز دس��تمايه شوخي هاي مجازي 
ش��ده بود، كس��ي نبود پيش بيني كند كه چه 
فاجعه اي در حال رخ دادن اس��ت. مس��ووالن 
محترم اين مردم نيستند كه باعث شدن تا موج 
چهارم كرونا چنين س��همگين بر كشور حمله 
كند، مقصر تمام اين اتفاقات شما هستيد كه با 
ندانم كاري خود باعث بروز چنين فاجعه اي در 
كشور شديد. شما كه فكر كرديد مي توانيد مردم 
را منتظر توليد واكسن داخلي نگه داريد، شما كه 
هر از گاهي با حرف هايتان اهميت اين پاندمي 
را به پايين ترين حد ممكن رس��انديد و كاري 
كرديد كه آنها هم بدون در نظر گرفتن خطرات 
به زندگ��ي روزمره خود ادام��ه دهند. تعلل در 
واردات واكس��ن، تعل��ل در الك داون ك��ردن 
ش��هرهاي پر خطر حتي در شرايط كنوني كه 
موج چهارم كل كشور را با ويروس جهش يافته 
در بر گرفته همه و همه باعث شد تا جان مردم به 
اعدادي تبديل شود كه انگار هيچ ارزش ديگري 
ندارن��د. اينك��ه در يك روز ۲5۸ انس��ان جان 
مي بازند، در واقع نشان دهنده بي توجهي شما 
است كه دست روي دس��ت گذاشته ايد و تنها 
با ش��عار دادن مي خواهيد بحراني را پشت سر 
بگذاريد كه به شعور بيش از شعار نياز دارد. هنوز 
هم كسي قرار نيست اقدامي انجام دهد، حاال كه 
مي گويند قرار است روزهاي آينده شرايط بدتر 
و بدتر شود، باز هم هيچ همتي براي الك داون 
كردن شهرهاي پرخطر به چشم نمي خورد. باز 
هم قرار اس��ت جان مردم قرباني اقتصاد نيمه 
جاني شود كه مدت هاست رو به احتضار است 
و در حال مرگ. تا دير نشده فكري كنيد، تمام 
بار اين ندان��م كاري را روي دوش مردم و كادر 
درمان نياندازيد. االن وقت بي توجهي و اقدامات 
باري به هر جهت نيست. بايد دست به كار شويد. 
شهرهاي پر خطر را الك داون كنيد تا بيشتر از 

اين مردم را قرباني نكرده ايد.

فوتي هاي كرونا در كشور به ۲۵۸ تن رسيد
س��خنگوي وزارت بهداش��ت ضمن اعالم شناسايي 
۲1ه��زار و ۶۳ بيم��ار جدي��د كووي��د 1۹، از ج��ان 
باختن ۲5۸ تن به دليل اي��ن بيماري خبر داد. دكتر 
سيماسادات الري گفت: بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۲1 ه��زار و ۶۳ بيمار جدي��د مبتال به 
كوويد1۹ در كش��ور شناسايي شد كه دو هزار و ۷۸0 
نفر از آنها بستري شدند.او ادامه داد: مجموع بيماران 
كوويد1۹ در كشور به دو ميليون و ۷0 هزار و 141 نفر 
رسيد. همچنين ۲5۸ بيمار كوويد1۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۶4 
هزار و 4۹0 نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: 
خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۷10 هزار و ۹۷4 
نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها ترخيص 

ش��ده اند.: چهار هزار و ۳۹۲ نف��ر از بيماران مبتال به 
كوويد1۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند. الري ادامه داد: تا كنون 1۳ 
ميليون و ۶۷۳ هزار و 4۶۶ آزمايش تشخيص كوويد1۹ 

در كشور انجام شده است.

فوت ۲۶ نفر به دليل خاموشي بزرگراه ها
در بهمن ماه س��ال گذش��ته ۲۶ نفر از هموطنان را 
به دليل خاموش��ي بزرگراه ها از دست داديم كه با 
برگش��ت روش��نايي به معابر اين عدد كاهش پيدا 
كرد. ريي��س پليس راهور پايتخ��ت گفت: پليس 
راهور تهران براي دومين سال متوالي پليس راهور 
تهران در كاهش تصادف��ات و حوادث موفق و برتر 
بوده است. س��ردار محمدحسين حميدي رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در نخستين 
نشست خبري س��ال 1400 اظهار كرد: حدود 40 
درصد از تصادفات سال ۹۹ مربوط به عابرين پياده 
بود و اقدامات زيادي توسط شهرداري تهران انجام 
شد تا توانستيم سهم عابرين پياده را ۸ درصد كاهش 
دهيم. حميدي گفت: ح��دود 44 درصد از حوادث 
سال گذشته مربوط به موتورسيكلت بود و نسبت 
به سال هاي گذش��ته اين حوادث ۸ درصد افزايش 
داش��ت. همچنين تردد موتورسيكلت در پايتخت 
15 درصد افزايش داش��ت. همچنين1۶ درصد از 
تصادفات س��ال ۹۹ مربوط به خودروهاي سواري 
است. او ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته ۲۶ نفر 
از هموطنان را به دليل خاموشي بزرگراه ها از دست 
داديم. با برگشت روشنايي به معابر اين عدد كاهش 
پيدا كرد. حميدي خاطرنشان كرد: 4 نفر از ماموران 
پليس راهور بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و 

بيشترين آسيب را از ويروس كرونا اين پليس ديد. 
۳۷ هزار موتورسيكلتي كه بايد به پاركينگ منتقل 
مي شدند با اجراي طرح موتوريار به پاركينگ نرفتند. 
او گفت: در سال ۹۹ رقم تصادفات منجر به فوت به 
حدود 5۶0 نفر رسيد البته بايد صبر كنيم تا پزشكي 
قانوني آمار نهايي اسفندماه را اعالم كند. حميدي با 
اش��اره به برنامه هاي راهور براي سال 1400 افزود: 
ساماندهي موتورسيكلت سواران، اجراي جدي تر 
طرح موتوريار، س��اماندهي بار شهري، ساماندهي 
خودروه��اي جرثقيل دار و همچنين س��اماندهي 
حوزه هاي مربوط به عابرين پياده از اهداف ما در سال 
1400 است. رييس پليس راهور فاتب بيان كرد: در 
حوزه اصالحات هندسي هنوز جاي كار است و خيلي 
از زيرگذرها بايد راه اندازي شود و خيلي از معابر نياز 
به ايمن س��ازي دارد، همچنان نصب نيوجرسي در 
بزرگراه ها را دنبال مي كنيم. حميدي گفت: تهران 
نزديك به 4 ميليون س��فر كاري دارد، براي همين 
معيار ممنوعيت هاي ترددي را در استان تهران در 
نظر گرفته ايم نه شهر تهران؛ طبق قانون ساكنين 
هر شهر و اس��تان بايد پالك بومي داشته باشند و 
افرادي كه پالكشان را تغيير نداده اند زودتر بايد اين 
كار را انجام دهند، اما فعاًل پالك هاي غيربومي كه 
در محدوده تهران تردد مي كنند جريمه نمي شوند.

بحران كرونا و وضعيت بالتكليف »الك داون« تهران 

مرگ 70 نفر در تهران فقط در يك روز
گليمان�دگار| محدوديت هاي اعمال 
شده در تهران هيچ دردي را دوا نمي كند، 
بازي ك��ردن با واژه ها نمي توان��د كرونا را 
كنترل كند. دكتر زالي، فرمانده عمليات مديريت كرونا در 
تهران معتقد است كه مسووالن هيچ كدام كرونا را جدي 
نگرفته اند. س��تاد كرونا از »الك داون« 10 روزه تهران 
س��خن مي گويد و از سوي ديگر هيچ كس اين مساله را 
رعايت نمي كند. با اين شرايط نبايد انتظار داشته باشيم 
كه بتوانيم كرونا را كنترل كنيم. فقط در روز شنبه تهران 
۷0 فوتي كرونايي داشته است. در همين روز بيش از ۸00 
هزار نفر با مترو جابه جا شده اند. اين چه الك داوني است 
كه جريان شهري هيچ تغييري نكرده و مردم در حال رفت 
و آمد هستند. چرا بايد وقتي مي گوييم الك داون باز دولت 
اعالم كند كه يك سوم كارمندان به سر كار بيايند. اين 
يك سوم ارباب رجوع هم خواهند داشت. مساله شوخي 
نيست. بايد تعطيلي كامل را در دستور كار قرار دهيم تا 
بتوانيم اين شرايط را كنترل كنيم. شرايط كامال بحراني 
است اما نه مردم و نه مسووالن اين مساله را باور نكرده اند. 

  هر ۱۶ دقيقه مرگ يك تهراني به دليل كرونا
در ش��رايطي ك��ه در ۲0 فروردين ماه ه��ر 1۶ دقيقه 
يك تهراني ج��ان خود را به دليل كرونا از دس��ت داده، 
معتقد اس��ت كه تنها راه حل كنترل بيماري به ويژه در 
كالن شهري مانند تهران كه ازدحام جمعيت و ترددهاي 
درون ش��هري كامال متفاوت اس��ت، رفتن به س��مت 
الك داون واقعي است. زالي مي گويد: آنچه ما در سطح 
شهر مي بينيم الك فرمانده عمليات مديريت كرونا در 
تهران داون نيس��ت و ما داريم با الفاظ بازي مي كنيم. او 
مي افزايد: همانطور كه هفته گذشته هم به شدت هشدار 
داديم، تنها راه ممكن براي تهران و براي عبور از شرايط 
بحراني فعلي با توجه به حج��م باالي ابتال، راه حل الك 
داون و تعطيلي كامل است؛ در حالي كه اكنون ريتم شهر 
تغييري نكرده اس��ت. فرمانده عمليات مديريت كرونا 
در تهران همچنين با اش��اره به اينكه برخي اعتقادي به 
نظارت ها ندارند و بسياري از دستگاه هاي مسوول در اين 
زمينه اعتقاد به اين موضوع ندارند، مي گويد: گزارشاتي 
داريم كه برخي دستگاه هاي ملي استنكاف كرده و حاضر 
به پذيرش مصوبات س��تاد نبودند. به اين شكل كنترل 

اپيدمي بسيار سخت خواهد بود. قطعا كساني كه در اين 
زمينه تسامح مي كنند، جان مردم را به بازي گرفتند و بايد 
پاسخگو باشند. افزايش روبه رشد بار بيماري در شهرها، 
كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي، شلوغي وسايل 
حمل و نقل عمومي، فعاليت زير زميني و چراغ خاموش 
مش��اغل گروه دو و سه در ش��هرهاي قرمز و نارنجي و... 
همگي از نگراني هاي جدي در كنترل بيماري در روزهاي 
پيش رو است. در شرايطي كه غلبه ويروس انگليسي بر 
كشور با وجود سفرها و ديد و بازديدهاي نوروزي توانست 
ضربه سختي به بدنه نظام سالمت وارد كرده و زحمات 
چندين ماه��ه كادر درمان را تا ح��د زيادي تنزل دهد، 
تعطيلي ش��هرها و محدوديت هاي هوشمند كرونايي 
براي جلوگيري از خس��ارات زيان بار اين بيماري اعمال 
شده است؛ محدوديتهايي كه البته تا اينجاي كار و در روز 
اول اجرا چندان اثربخش خوانده نشد و با توجه به اينكه 
افزايش بيش��تر آمار ابتال، بستري و مرگ ناشي از كرونا 
پيش بيني شده است، بايد ديد در روزهاي آتي چگونه 
قرار است نظارت بر اجراي اين محدوديت ها، عملي شود.

  نقشه كرونا در كشور قرمزتر و سياه مي شود
از س��وي ديگر وزير بهداش��ت ني��ز مي گويد: وضعيت 
نقشه هاي كرونا در كشور نش��ان مي دهد كه به سمت 
قرمزتر شدن كشور و به سمت رنگ سياه پيش مي رويم. 
برآورد ما اين است كه هفته جاري و آتي نقشه كرونا به 
مراتب قرمزتر و سياه مي شود. امروز با كمال تاسف حدود 

۲5۸ م��رگ را تجربه كرديم خيلي براي من س��خت و 
سهمگين بود كه در مدت كمتر از سه هفته تعداد مرگ ها 
پنج برابر شود. وزير بهداشت افزود: در كشور به فاصله پنج 
روز 4۷ شهر قرمز به ۲5۷ شهر رسيده، اين نشان از اين 
است كه به سمت شرايط بدتر مي رويم. رعايت پروتكل ها 
به 5۸ درصد رس��يده و همه اين مسائل با افزايش موارد 
بس��تري و مرگ و مير ارتباط مستقيم دارد. منحني ها 
نشان مي دهد هر قدر اجراي پروتكل ها كمتر شود ميزان 

بستري و مرگ و مير و ابتال باالتر مي رود.

  پيك چهارم و ش�رايطي كه تا كنون تجربه 
نكرده ايم

همچنين بنابر اعالم دكتر عليرضا رييسي، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا در حال حاضر در اكثر استان ها 
شيب تندي از بيماري را شاهد هستيم و حتي استان هايي 
هم كه ت��ازه از موج قبلي كرونا رهاي��ي يافتند در حال 
پيشروي به س��مت موج جديدي از بيماري هستند تا 
جايي كه ۲5۷ ش��هر در وضعيت قرمز، 1۲۹ ش��هر در 
وضعيت نارنجي، 51 شهر در وضعيت زرد و تنها 11 شهر 
در وضعيت آبي قرار دارند. او مي گويد: ش��رايط فعلي و 
پيش رو را تاكنون تجربه نكرده ايم و پيك چهارم كرونا در 
مقايسه با سه پيك قبلي شرايط متفاوتي خواهد داشت. 
آنچه از مسوولين مي خواهيم اين است كه عالوه بر آنكه 
زيرساخت ها را آماده مي كنند، آموزش، توصيه، تصويب 

قانون و اجراي آن را هم مدنظر قرار دهند. 
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