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يادداشت- 1

 FATF برداشتن مانع 
از سر راه اقتصاد

در شرايطي كه سال 1400 با 
عنوان»توليد، پشتيباني ها و 
مانع زدايي ها« نامگذاري شده، 
بايد روي اين نكته تاكيد كرد 
كه امروز يك��ي از موانع جدي 
تجارت، رش��د توليد و رش��د 
اقتصادي كشور عدم پيوستن 
به FATF است. منظور از موانع 
پي��ش روي مبادالت اقتص��ادي، اين نيس��ت كه ايران 
نمي تواند كاالي��ي را صادر كند يا اقدام ب��ه واردات كاال 
كند، بلكه منظور از موانع، افزايش هزينه ها براي واردات 
و نقل و انتقاالت بانكي و اقتصادي اس��ت. يعني مردم و 
فعاالن اقتصادي بايد هزينه هاي بيشتر و مضاعفي را براي 
بهره مندي از نيازهاي خود پرداخت كنند. طبيعي است، 
هزينه اين افزايش هزينه ها را شهرونداني بايد پرداخت 
كنند كه اين روزها تحت فش��ار ش��ديدي قرار دارند. به 
عنوان نمونه، آخرين تفاهمنامه اي كه به نظر من منافع 
مشتركي را بين ايران و اقتصاد بين المللي شكل داد، برنامه 
همكاري مشترك جامع 25ساله ايران و چين است كه در 
روزهاي ابتداي سال 1400 توسط وزراي امور خارجه دو 
كشور امضا شد. هرچند اين برنامه مورد انتقادات جدي 
افراد و جرياناتي قرار گرف��ت كه حتي حداقل اطالعات 
الزم در خص��وص اين برنامه جامع اقتصادي و راهبردي 
را نداش��تند، اما واقع آن است كه اقتصاد ايران از دل اين 
برنامه هاي همكاري جامع مي تواند دستاوردهاي فراواني 
را به نفع رشد و توس��عه خود برداشت كند. در اين ميان 
گروهي اين برنامه جامع همكاري را تركمانچاي معرفي 
كردند و جماعتي ديگر نيز امضاي آن را باعث از دس��ت 
رفتن جزاي��ر جنوبي، حضور نظامي چي��ن در ايران و... 
ارزيابي كردند. اظهاراتي كه هيچكدام مستدل و مستند 
نبود و هيچ پايه و اساس درستي نداشت. مساله اصلي كه 
در جريان تحليل ها مورد توجه قرار نگرفت، اين واقعيت 
روشن بود كه اين برنامه جامع، يك تفاهمنامه است نه يك 
قرارداد الزم االج��را. چرا كه هر قراردادي از منظر قانوني 
بايد در مجلس شوراي اس��المي تصويب شود و امضاي 
رييس جمهوري پاي آن نشسته باشد. هرچند در خصوص 
اين برنامه جامع مخالفت ها و موافقت هاي فراواني ارايه 
شد، اما از ميان جناح هاي موجود در كشور هيچ طيفي با 
اين تفاهمنامه مخالفت جدي نداشت. موضوعي كه نشان 
مي دهد در خصوص برخي موضوعاتي كه به طور مستقيم 
با منافع ملي كشور ارتباط دارند، مي توان دعواهاي سياسي 
و جناحي را كنار گذاشت و در راستاي منافع عمومي كشور 
تصميم س��ازي كرد. پس از حاشيه هايي كه امضاي اين 
قرارداد در فضاي عمومي كشور ايجاد كرد، محمدجواد 
ظريف در جريان نشستي كه در يكي از شبكه هاي مجازي 
برگزار شد، ابعاد و زواياي مهمي از موضوع را تشريح كرد. 
اظهاراتي كه اهميت FATF را پيش روي افكار عمومي و 
اقتصاد كشور نمايان ساخت. محمدجواد ظريف در دفاع از 
اين تفاهمنامه به اين نكته اشاره كرد كه اگر قرار است اين 
تفاهمنامه يا برنامه هاي جامع ديگري از اين دست با جهان 
پيراموني اجرا شود، يكي از مهم ترين ملزومات آن تصويب 
FATF و پيوستن به مناسبات كنوانسيون هاي اقتصادي 
جهاني اس��ت. به عبارت س��اده تر اگر قرار است ايران با 
كش��ورهاي دوس��ت، هم پيمان و نزديك به خود مانند 
چين، روسيه، عراق، افغانستان و... مناسبات و مبادالت 
اقتصادي، تجاري و بازرگاني داشته باشد، نخستين شرط 
آن استفاده از كانال هاي مالي و بانكي تعريف شده است. 
توجه كنيد كه موضوع داشتن ارتباط اقتصادي با امريكا 
يا اروپا نيست، بلكه صحبت از ارتباطات ريشه دار اقتصادي 
و تجاري است كه ايران طي قرن ها با همسايگان خود در 
منطقه داشته است و بايد از اين مناسبات ريشه دار حفاظت 
و صيانت شود. پيش شرط استفاده از ساختار بانكي جهاني 
نيز پذيرش قواعد جهاني است.FATF دقيقا همين معنا 
را دارد، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش. ممكن است 
در اين ميان برخي كش��ورها مالحظات خاصي داشته 
باش��ند و اين مالحظات را به طور پنهان در نظر بگيرند، 
اما هيچ كش��وري در خصوص اص��ل FATF و ضرورت 
پذيرش آن ترديدي به خود راه نمي دهد. هيچ كشوري 
)به جز كره ش��مالي( در نظام بين الملل وجود ندارد كه 
اصل وجود FATF و اهميت آن براي تس��هيل روابط در 
مناسبات اقتصادي را ناديده بگيرد. با اين توضيحات بايد 
قبول كنيم كه عدم پيوس��تن ايران به FATF مشكالت 
جدي پيش روي اقتصاد و معيش��ت ايران ايجاد خواهد 
گذاشت. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه دستگاه هاي 
تخصصي كه مي توانند در زمينه پيوس��تن يا نپيوستن 
ايران به FATF اظهارنظر داش��ته باشند، در حوزه هاي 
اقتصادي بانك مركزي و وزارت اقتصاد است و در حوزه 
ديپلماسي نيز اين وزارت امور خارجه است كه مي تواند 
اظهارنظر تخصصي داشته باشد. وقتي هم بانك مركزي، 
هم وزارت اقتصاد و هم دستگاه ديپلماسي كشور با تاكيد 
اعالم مي كنند كه شرط ارتباط اقتصادي و تجاري ايران از 
كانال هاي قانوني، پيوستن به FATF است، عدم پيوستن 
به اين كنوانسيون باعث افزوده شدن بر مشكالت كشور 
و تداوم فشار معيشتي به مردم خواهد شد. امروز موضوع 
عدم پيوستن به FATFهزينه هاي تجارت كشور را چند 
برابر باال برده اس��ت، بنابراين از منظ��ر اقتصادي، روابط 
بين المللي، مبادالت تجاري، روابط بانكي و...نپيوستن به 
FATF هر روز بخش قابل توجهي از منافع ملي را از ميان 
مي برد.   ادامه در صفحه 7
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راي مجلس به حذف موازي كاري ها از فرآيند صدور پروانه ساخت

شفاف سازي مستغالت دولتي كليد خورد
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زماني براي ثبات در بازار مرغ

نگاهي گذرا به سند راهبردي 
۲۵ ساله ايران و چين 

 نگاه كشور تركيه به ديپلماسي 
اقتصادي - 1

نظارت بر خروج كاال و تنظيم 
بازار در شرايط جنگ اقتصادي 

پرهيز سهامداران از 
سرمايه گذاري مستقيم در بورس

همان طور كه حتما مخاطبان 
محترم استحضار دارند، صنعت 
مرغ كشور طي يك سال گذشته 
با التهابات فراواني روبه رو بوده 
است. يك دليل مهم براي وقوع 
اين التهابات كه به طور مستقيم 
معيش��ت مردم را دستخوش 
تكانه ه��اي پي در پ��ي كرده، 
تكاليف يارانه اي اس��ت كه دولت با تخصيص دالر 4200 
توماني براي تامين نهاده ها ايجاد كرده اس��ت. تاخير در 
تخصيص يا عدم تخصيص اين يارانه هاي ارزي در برخي 
برهه ها باعث به وجود آمدن دامنه وسيعي از مشكالت براي 
توليد كنندگان شد كه خوشبختانه اين مشكل در شرايط 
فعلي رفع شده است. در حال حال حاضر توليدكنندگان 
مرغ كشور در مبحث تامين نهاده، مشكل خاصي ندارند. 
تنها مشكلي كه در اين خصوص مش��اهده مي شود، آن 
است كه توليد كننده بعد از جوجه ريزي بايد مبادرت به 
خريد نهاده كند كه اين امر باعث تاخيري 10 الي 15روزه 
در خصوص تامين نهاده مي ش��ود. اما پرسشي كه با اين 
توضيحات به ذهن خطور مي كند، آن است كه ريشه اصلي 
مش��كالتي كه طي ماه هاي اخير در خصوص قيمت مرغ 
ايجاد شده، ناشي از چه مورد يا مواردي است؟ واقع آن است 
كه ريشه اصلي مشكالت مرغ، برآمده از برخي سودجويي ها 
و داللي ها در كنار فقدان نظارت هاي قانوني در اين زمينه 
است. يعني پس از توليد مرغ و قرار گرفتن اقالم توليدي 
در چرخه سيال مصرف، برخي داللي ها، واسطه گري ها و 
سودجويي ها، توزيع مرغ را از روند عادي خارج مي ساخت. 
به عبارت روشن تر، اين سوداگري ها ريشه اصلي مشكالت 
اخير بازار مرغ كشور بوده اس��ت. اگر فاصله بين توليد تا 
مصرف مرغ را در حكم يك پاره خط فرض كنيم، كه يك 
راس آن را مرغداري ه��ا و راس ديگر پ��اره خط را مصرف 
كننده، تشكيل مي دهد، واسطه گران و دالالن مرغ، حلقه 
مياني اين دو راس را تش��كيل مي دهند كه جريان سيال 
توليد تا مصرف را با اخالل مواجه مي كنند. موضوع وقتي 
شكلي بحراني به خود گرفت كه بحران عدم نظارت مطلوب 
نيز به مشكالت قبلي افزوده شد و سوداگران بدون نگراني 
از پيگيري هاي قانوني، طول و عرض بازار مرغ كشور را به هم 
دوختند بدون اينكه هيچ ساختار نظارتي، پيگيري خاصي 
در اين زمينه صورت دهد. در روزهايي كه توليدكنندگان 
مرغ به رغم همه مشكالت تالش مي كردند به تكاليف خود 
عمل كنند و اقالم مورد نياز مردم را توليد و تامين كنند، اين 
سوداگران بودند كه در مسير عرضه مرغ دام و دانه مي نهادند 
و سودهاي كالن به جيب مي زدند. اين گونه مرغي كه نهايتا 
مي بايست با هزار الي 1500 تومان افزايش به دست مردم 
برسد، در سايه نبود نظارت و سودجويي ها با افزايش هاي 
چند برابري در سبد مصرفي مردم قرار مي گرفت. يكي از 
مواردي كه روز گذشته توسط جهاد كشاورزي نيز به آن 
اشاره شد، بحث قطعه بندي و بسته بندي مرغ است كه 
بر اساس اعالم آقاي وزير روزانه بيش از 1000 تن مرغ به 
ادامه در صفحه 8 واسطه بسته بندي و ...   

سند همكاري هاي 25ساله 
ايران و چين پس ازچند سال 
رايزن��ي، مذاكره و بررس��ي 
درس��طوح  كارشناس��انه 
مختلف، س��رانجام درتاريخ 
هفتم فروردين م��اه 1400 
ب��ه امض��اي وزراي خارجه 
دوكشوررس��يد  .  ص��رف 
نظر از اجراي دقيق مفاد س��ند هم��كاري و باتوجه به 
اظهارنظرهاي مختلف مخالفي��ن و موافقين كه اين 
روزها درفضاي حقيقي و مجازي كش��ورحتي خارج 
ازمرزها به آن پرداخته مي ش��ود، ضروري اس��ت كه 
به شفاف س��ازي متن وحاش��يه اين س��ند همكاري 
بيشترپرداخته شود.  اين س��ندراهبردي جامع بين 
اي��ران وچي��ن صرفا يك نقش��ه راه در س��طح كالن 
درحوزه هاي مختلف اس��ت  و پي��ش درآمدي جهت 
مدون كردن قراردادهادربخش هاي مختلف به منظور 
رسيدن به اهداف استراتژيك دركشور مي باشد. واضح 
ومبرهن هس��ت كه براس��اس اصل ۷۷قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران، كليه عهدنامه ها، قراردادها 
و موافقتنامه هاي بين المللي، دركشور بايد به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي برس��د.  تا زماني كه اين سند 
درقالب قراردادهاي متنوع به تصويب نمايندگان ملت 
نرسد قابليت اجرايي نخواهدداشت.    ادامه در صفحه 5

در اين سلسله گزارش به دنبال 
پاس��خ به اين سوال ها هستم 
كه ابعاد و كيفيت ديپلماسي 
اقتصادي در تركي��ه در دوره 
حكمران��ي ح��زب عدالت و 
توسعه چگونه سياست گذاري 
شده اس�ت؟ و يا دستاوردهاي 
ديپلماس��ي ب��راي تركيه در 
زمينه توسعه اقتص�ادي چ�گونه توانسته است در جهت 
يك ابزار چانه زني براي اين كشور ايفاي نقش كند. يك 
مساله بس��يار مهم را درقرن بيستم شاهد هستيم و آن 
اين است جهاني شدن در عرصه هاي گوناگون رخ داده 
است و همين امر موجب مي شود كه با توسعه تكنولوژي 
و ب�ه تب�ع آن ني�از بازاره���اي روز دني�ا ب�ه اجن�اس و 
كاالهاي مناطق دور جهان، روابط اقتصادي در هم تنيده 
شود و جهاني ش��دن اقتصاد نيز رخ دهد.  اگر از ديدگاه 
تبار شناسانه و آن هم تاريخي به اين موضوع كنكاشي 
كنيم با اين مساله مواجه مي شويم كه اين روابط با وقوع 
جن�گ هاي جهاني اول و دوم دچار چالش هاي عديده شد 
و به نوعي مي توان مختل شدن اين امر را مشاهده كرد.  اما 
پس از جنگ جهاني دوم و با ايجاد يك فضا تحت عنوان 
جنگ سرد و ايحاد يك گفتمان جديد در عرصه روابط 
بين الملل كه از آن به عنوان به وجودآم�دن دو بلوك شرق 
ادامه در صفحه 6 و غرب ياد مي كنند.   

در ش��رايطي ك��ه ب��ا وج��ود 
تخصيص 12 ميليارد دالر براي 
كاالهاي اساسي در سال 99 و 
تامين كاالهاي مورد نياز مصرف 
كشور و ذخيره س��ازي آن و با 
وجود افزايش قيمت بسياري 
از كااله��ا، همچنان كمبود در 
بازار وجود دارد و از خروج ارز و 
سرمايه از كشور تا خروج مرغ و گوشت و جوجه يك روزه 
و بسياري از اقالم اساسي از كشور را شاهد هستيم، نتيجه 
مي گيريم كه قواع��د اقتصادي از جمله افزايش قيمت ها 
نمي تواند تخصي��ص منابع ايجاد كند و عرض��ه را زياد و 
تقاضا را متعادل كند و تخصيص ارز براي واردات كاالهاي 
اساسي با دالر 4200 توماني نيز چاره كار نبوده و همچنان 
سوءاستفاده، سوءمديريت، خروج غيرقانوني اقالم و كاالهاي 
اساسي كشور در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم ها انجام 
مي شود.  از سوي ديگر، طبق گفته وزير جهاد كشاورزي، 
با وجود توليد، عرضه و بسته بندي 3 هزار تن مرغ در تهران 
در سه شيفت و نياز 1200 تني اين شهر، مشكل در توزيع 
و فروش و قيمت ها ايجاد شده كه اينها نشان دهنده تخلف 
فراوان در اين نوع بازار اس��ت و مشكل مرغ را بايد در جاي 
ديگري جست وجو كرد.  همچنين در خبرها آمده است كه 
عالوه بر خرج مرغ به صورت قطعه شده و بسته بندي، جوجه 
يك روزه از كشور خارج شده است و ...  ادامه در صفحه 7

س��هامداران بهتر اس��ت روند 
معام��الت ب��ورس در س��ال 
گذش��ته را مالك عمل خود 
براي سرمايه گذاري در بورس 
قرار دهند و از ورود مستقيم به 
اين بازار پرهيز كنند. سهامداران 
با توجه به ضرر و زيان هايي كه 
سال گذشته متحمل شدند، 
بايد تخصص را مالك عمل خود براي ورود سرمايه هاي 
خود به بازار سهام قرار دهند. سرمايه گذاران براي كسب 
بازدهي معق��ول از بازار و جلوگيري از ض��رر و زيان هاي 
احتمالي بايد اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار از طريق 
نهادهاي واسط مانند نهادهاي مالي كنند. سرمايه گذاران 
هميشه در زمان وجود نوسان و افت و خيز در معامالت قادر 
به كسب بازدهي معقول در اين بازار از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري بودند و اين صندوق ها تاكنون بسيار بهتر از 
سهام حاضر در بازار عمل كرده است. پارامترهاي بنيادي 
اثر خود را در بازار نشان خواهند داد و شاهد تاثير افزايش 
نرخ هاي جهاني بر معامالت بورس خواهيم بود. در صورتي 
كه اعتماد به مردم بازنگردد، فعاالن قديمي بازار مي توانند 
دوباره ب��ورس را به دوران رونق بازگردانند اما اين موضوع 
نيازمند زمان اس��ت و به زودي ش��اهد اين اتفاق در بازار 
نخواهيم بود. در آن زمان ش��اخص هاي بنيادي منجر به 
ادامه در صفحه 7 تصميم گيري مي شود و ...   
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دستگاه هاي خاص

گروه كالن|  صن��دوق بين المللي پول در جديدترين 
گزارش خود، اعالم كرد رش��د اقتصادي ايران در سال 
جاري ميالدي با يك درصد رشد به 2.5 درصد مي رسد. 
اين نهاد بين المللي براي اقتصاد جهان نيز سالي كم نظير 
را پيش بيني كرده كه جهان باالترين نرخ رشد اقتصادي 
سه دهه اخير را در 2021 تجربه خواهد كرد. جديدترين 
گزارش چشم انداز اقتصادي جهان صندوق بين المللي 
پول كه دقايقي پيش منتشر شد، رشد اقتصادي ايران در 
سال 2021 يعني سال پيش رو را 2.5 درصد پيش بيني 
كرده اس��ت. اين نهاد بين المللي نرخ رشد اقتصادي در 
س��ال 2020 را نيز 1.5 درصد برآورد كرده اس��ت. نرخ 
رشد اقتصادي در سال هاي شيوع كرونا مثبت شد.اين 
درحالي است كه IMF در گزارش خود كه در پاييز 99 
منتشر شد، رشد اقتصادي ايران در سال 2020 را منفي 
5 درصد اعالم كرده و نويد رشد اقتصادي 3.2 درصدي 
در سال 2021 را داده بود كه به اين ترتيب برآورد خود از 
رشد اقتصادي 2020 را افزايش داده و پيش بيني 2021 
را كاهش داده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، نرخ رشد 
اقتصادي ايران در سال 2019 برابر با منفي ۶.۸ و در سال 

201۸ برابر با منفي ۶ عنوان شده است.

    افزايش نرخ تورم و بيكاري 
همچنين، نرخ تورم ايران در سال 2021 برابر با 39 درصد 
پيش بيني شده است. رقم تورم ايران در سال 2020 نيز 

3۶.5 درصد اعالم شده است. اين نهاد بين المللي، نرخ 
بيكاري كشور در سال 2020 را 11.2 درصد پيش بيني 
و در س��ال 2020 را 10.۸ درصد برآورد كرده اس��ت. به 
اين ترتيب نرخ بيكاري ايران در سال پيش روي ميالدي 
افزايش مي يابد. همچنين تراز حس��اب جاري ايران از 
منفي 0.۷ درصد در س��ال 2020 به 1.2 درصد در سال 

2021 رشد خواهد داشت.
 

    رشد 1،۵ درصدي اقتصاد ايران 
وتورم 36.۵ درصدي

صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از رشد اقتصاد 
جهان در س��ال 2021 را به ۶ درصد افزايش داد و رشد 
اقتص��ادي اي��ران در س��ال 2020 را 1.5 درصد و نرخ 
تورم در اين س��ال را 3۶.5 درصد اع��الم كرد.  صندوق 
بين الملل��ي پول اعالم كرد انتظ��ار دارد اقتصاد جهان 
۶ درصد در 2021 رش��د كند. آخرين پيش بيني اين 
صندوق از رش��د اقتصاد جهان در ماه ژانويه برابر با 5.5 
درصد بود. گسترش واكسيناسيون كرونا باعث افزايش 
رقم پيش بيني صندوق بين المللي پول شده است.  گيتا 
گوپينات، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول در 
گزارش اين صندوق از دورنماي اقتصاد جهان گفت: »با 
وجود بي ثباتي ب��اال در مورد همه گيري ويروس كرونا، 
به نظر مي رس��د راهي براي بيرون رفتن از اين بحران 
اقتصادي و سالمتي باز شده است«.  پيش بيني مي شود 

رشد توليد ناخالص داخلي جهان براي 2022 برابر با 4.4 
درصد باشد در حالي كه قباًل 4.2 درصد اعالم شده بود. 
رشد توليد ناخالص جهان در 2020 معادل منفي 3.3 
درصد بود. البته گوپينات هشدار داد روند بهبود اقتصاد 
جهان در تمام نقاط دنيا يكس��ان نخواهد بود. صندوق 
بين المللي پول 5.1 درصد توليد ناخالص داخلي را براي 
اقتصادهاي پيشرفته در سال جاري ميالدي پيش بيني 
مي كند. انتظار مي رود رشد توليد ناخالص داخلي امريكا 
در سال جاري از سطح قبل از بحران كرونا فراتر رود ولي 
در س��اير اقتصادهاي پيشرفته در 2022 به سطح قبل 
از بحران كرونا برس��د. در بين اقتصادهاي نوظهور و در 
حال توس��عه، چين در 2020 توانست توليد ناخالص 
داخلي خود را به سطح قبل از بحران كرونا برساند ولي 
انتظار مي رود بيش��تر اين اقتصاد ها تا 2023 به سطح 
قبل از كرونا بازگردند. پيش بيني اين صندوق از رش��د 
اقتصادهاي در حال توسعه در سال جاري ميالدي ۶.۷ 
درصد است در حالي كه انتظار مي رود رشد اقتصاد هند 
برابر با 12.5 درصد باشد.  صندوق بين المللي پول اعالم 
كرد: »به خاطر سياست بي سابقه اي كه در مقابل بحران 
كرونا در پيش گرفته ش��د، اين ركود تاثيرات كمتري 
نسبت به بحران مالي جهاني در 200۸ خواهد داشت. 
ولي اقتصادهاي نوظهور و كش��ورهاي در حال توسعه 
كم درآمد ضربه سخت تري خورده اند و با خسارت هاي 

قابل توجهي در ميان مدت مواجه هستند.«

     رشد 1.۵ درصدي اقتصاد ايران 
در سال گذشته

اين نهاد بين المللي رشد اقتصادي ايران در سال 2021 
را ني��ز 2.5 درصد پيش بيني و ميزان رش��د اقتصاد 
ايران در سال 2020 را 1.5 درصد برآورد كرده است.  
همچنين، نرخ تورم ايران در سال 2020 بالغ بر 3۶.5 
درصد بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2021 به 
39 درصد افزايش يابد. بر اساس آمار برآوردي صندوق 
بين المللي پول نرخ بيكاري ايران در سال 2020 نيز 
11.2 درصد بوده و پيش بيني مي شود در سال جاري 
نرخ بيكاري ايران به 10.۸ درص��د كاهش يابد.  تراز 
حساب هاي جاري ايران در سال گذشته ميالدي منفي 
0.۷ درصد بوده و اين رقم در سال 2021 به مثبت 1.2 

درصد خواهد رسيد.

  باالترين رشـد اقتصادي جهان در سـه دهه 
اخير 

صندوق بين المللي پول روز سه ش��نبه پيش بيني 
كرد كه جهان در س��ال جاري مي��الدي به دنبال 
كارزار واكسيناس��يون در برابر بيم��اري همه گير 
»كوويد-19« و اجراي طرح هاي محرك اقتصادي 
در كشورهاي مختلف بيشترين رشد اقتصادي طي 

سه دهه اخير را تجربه خواهد كرد. 
 ادامه در صفحه 2



ادامه از صفحه اول
اي��ن نهاد در گزارش خ��ود پيش بيني اش از ميزان 
رشد اقتصادي جهان در س��ال ۲۰۲۰ را كه در ماه 
ژانويه ۵.۵ درصد بود به ۶ درصد افزايش داده است. 
اين رقم بيشترين ميزان رشد اقتصادي از زمان ثبت 
آمارهاي صندوق بين المللي پول در س��ال ۱۹۸۰ 
اس��ت. در گزارش صندوق بين المللي پول، مستقر 
در واش��نگتن، همچنين پيش بيني شده است كه 
رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد 
خواهد رسيد. اين در حالي است كه اين نهاد در ماه 
ژانويه رشد ۴.۲ درصدي را براي سال ۲۰۲۲ پيش 

بيني كرده بود.
اقتصاددانان صندوق بين المللي پول بر اين باور هستند 
كه اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به دنبال همه گيري 
ويروس كرونا ۳.۳ درصد كوچك شد. اين رقم به اين 
معنا است كه جهان طي سال گذشته بدترين بحران 
رك��ود اقتص��ادي را از زمان ثبت آماره��اي صندوق 
بين المللي پول تجربه كرد. پيش از اين احتمال داده 
مي شد كه اقتصاد جهان طي سال ۲۰۲۰ به جاي ۳.۳ 

درصد، ۳.۵ درصد كوچك شده است.
به گفته اقتصاددانان صندوق بين المللي پول بحران 
اقتصادي س��ال گذش��ته در صورت عدم اختصاص 
كمك هاي گسترده اقتصادي به شركت ها و مصرف 
كنندگان مي توانست »س��ه برابر« بدتر از آنچه روي 

داد باشد.
بهب��ود چش��م انداز رش��د اقتص��اد جه��ان؛ تاثي��ر 
واكسيناسيون كرونا بر رونق آمريكا و اروپا چشم انداز 
رشد اقتصادي در آمريكا، چين و كشورهاي حوزه يورو 

چگونه است؟

    رشد اقتصادي در كشورهاي حوزه يورو
در گزارش روز سه شنبه صندوق بين المللي پول پيش 
بيني شده است كه آمريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد 
جهان در سال جاري ميالدي رش��د ۶.۴ درصدي را 
تجربه خواهد كرد. اين رقم بيش��ترين ميزان رش��د 
اقتص��ادي در اياالت متحده از س��ال ۱۹۸۴ تاكنون 

خواهد بود.
در اين گزارش رش��د اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۲۲ 
نيز ۳.۵ درصد پيش بيني شده است. اقتصاد چين به 
عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان در سال جاري ۸.۴ 

درصد رشد خواهد داشت.
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است كه رشد 
اقتصادي چين در سال ۲۰۲۲ به ۵.۶ درصد برسد. از 
سوي ديگر رشد اقتصادي ۱۹ كشور عضو حوزه يورو در 
سال جاري ۴.۴ درصد پيش بيني شده است. صندوق 
بين المللي پول تخمين زده است كه رشد اقتصادي اين 

كشورها در سال ۲۰۲۲، ۳.۸ درصد باشد.

  چه كش�ورهايي همچنان با مشكل روبه رو 
خواهند بود؟

صندوق بين المللي پول در برآورد خود آورده اس��ت 
كه آهنگ رش��د اقتصادي در كش��ورهاي فقيرتر كه 
قادر به اج��راي طرح هاي محرك اقتص��ادي بزرگ 
نبودند آهسته تر از ديگر كشورها خواهد بود. اين نهاد 
همچنين تخمين زده است كشورهايي كه اقتصاد آنها 
به گردشگري وابستگي زيادي دارد براي خروج از ركود 
اقتصادي و دست يافتن به رشد اقتصادي خود در دوران 
پيش از همه گيري كرونا با مشكل روبه رو خواهند بود. 
از سوي ديگر به گفته اقتصاددانان صندوق بين المللي 
پول پيامدهاي اقتصادي همه گيري كرونا پيشرفت 
سال هاي اخير در زمينه مقابله با فقر در سطح جهان 
را زير سوال برده است. در گزارش اين نهاد آمده است 
كه سال گذشته ۹۵ ميليون نفر از كساني كه تا پيش از 
همه گيري كرونا پيش بيني مي شد ديگر در فقر مطلق 
نباش��ند در نهايت در اين گروه قرار گرفتند. صندوق 
بين المللي پول تخمين زده است كه رشد اقتصادي در 
دوران پساكرونا به تدريج كند خواهد شد و به ميزان 
خ��ود در دوره پيش از همه گي��ري »كوويد-۱۹« باز 
خواهد گشت. بنا به اعالم اين نهاد بين المللي عواملي 
مانند پير شدن نيروي كار كه پيش از شيوع ويروس 
كرونا بر رشد اقتصادي كشورها تاثيرگذار بود به تدريج 

بار ديگر اهميت خواهند يافت. معضل باال رفتن سن 
نيروي كار در كش��ورهاي ثروتمن��د و چين از جمله 

چالش هاي پيش روي اقتصاد اين كشورها است.
مرتضي عزتي اقتصاددان معتقد است: رشد اقتصادي 
س��ال ۱۴۰۰ احتم��اال مثبت خواهد ش��د چ��را كه 
زمزمه هايي مبني ب��ر رفع تحريم ها وجود دارد، ضمن 
اينكه ممكن است به زودي پايان پاندمي را شاهد باشيم. 
كاهش فش��ار كرونا مي تواند موج��ب بهبود وضعيت 
اقتصاد شود و طبيعي است كه وقتي جامعه واكسينه 
شود اين ش��رايط بهبود، به ثبات مي رسد. همچنين 
امكان باز شدن فضاي كسب و كار و رفع محدوديت ها 
را فراهم مي كند و موجب مي شود كسب و كارها بيشتر 
فعالي��ت كنند ك��ه در اين صورت خود به خود رش��د 
اقتصادي ايجاد خواهد شد. وي تاكيد كرد: در اين شرايط 
مقداري از ظرفيت هاي متوقف شده در دوره كرونا نيز 
فعال مي شوند كه اثر رشد اقتصادي را تشديد مي كند و 
حتي مي تواند سرمايه گذاري هاي جديد را افزايش دهد 
اين اقتصاددان با بيان اينكه امسال جاي اميدواري است 
كه تحريم ها برطرف شود، ادامه داد: بخش عمده رشد 
اقتصاد منفي به دليل تحريم و ركود ناشي از تحريم بوده 
است كه با لغو تحريم ها، وضعيت بهبود مي يابد. اما اگر 
تحريم ها هم برطرف نشود، به دليل اينكه اقتصاد كشور 
و فعاالن اقتصادي ساز و كار انطباق با شرايط تحريم را 

ياد گرفتند مي تواند تاثيرگذار باشد.  عزتي افزود: خود 
به خود اگر تحريم هم برطرف نشود اين يادگيري كمك 
مي كند فعاليت هاي آتي، كمتر تحت تاثير تحريم قرار 
بگيرد و بتوان با ش��رايط تحريمي حيات و رشد خود 
را ادامه دهيم.  به گفته اس��تاد اقتصاد دانشگاه تربيت 
مدرس، اين عوامل مي تواند حتي اگر تحريم نباشد رشد 
اقتصادي بيشتري را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نصيب 
كشور كند. اگر هم تحريم برطرف شود و بتوانيم شرايط 
بازتري داشته باشيم قطعا وضعيت بهتر خواهد شد و 

رشد بيشتري در اقتصاد خواهيم داشت.
وي با اش��اره به نكته مهم و اساس��ي اظه��ار كرد: اگر 
مسووالن فكر مي كنند ممكن است اين تحريم ها موقتا 
برطرف و مجددا اعمال شود، به نظر مي رسد بايد آنچه 
اقتصاد ياد گرفته اس��ت را حفظ كنيم تا اگر احتماال 
تحريم ها دوباره برگشت همين شرايط را داشته باشيم و 
بتوانيم اقتصاد را در آينده از شوك هاي ناشي از تحريم، 
مصون بداريم.  عزتي در پايان يادآور شد: بخشي از رشد 
اقتصادي مثبت سال ۱۴۰۰ به علت محدوديت واردات 
خواهد بود؛ بنابراين اگر تحريم هم برطرف شد همچنان 
بايد مراقب بود كه ناگهان دروازه ها را باز نكنيم تا واردات 
زياد انجام ش��ود چرا كه مي تواند جايگزين بخشي از 
توليد داخل شود و در بخشي از فعاليت هاي اقتصادي 

رشد را كاهش دهد.
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12 ميليارد دالر واردات كاالي 
اساسي در سال ۹۹

بيش از ۲۳ ميليون و ۱۰۷ هزارتن كاالي اساس��ي به 
ارزش ۱۲ ميليارد و ۲۹ ميليون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دالر از 
گمركات در سال گذشته ترخيص شد. به گزارش ايِبنا، 
سخنگوي گمرك گفت: در سال ۹۹ بيش از ۲۳ميليون 
و ۱۰۷هزارتن كاالي اساسي به ارزش ۱۲ ميليارد و ۲۹ 
ميليون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دالر از گمركات ترخيص شد 
كه خوراك دام و طيور با بيش از ۱۳ميليون و ۴۳۸هزار 
تن ۵۸ درصد وزن كل كاالهاي اساسي ترخيص شده 
از گم��ركات را به خود اختصاص دادند. س��يد روح اهلل 
لطيفي اظهار كرد: سه كاالي ذرت، جو و كنجاله سويا 
به عنوان نهاده هاي توليد مرغ و گوشت جمعا با وزن ۱۳ 
ميليون و ۴۳۸ هزار و ۴۹۳ تن و به ارزش سه ميليارد و 
۷۴۱ميليون و ۲۱۶ه��زار و ۲۹۱ دالر، ۵۸درصد وزن و 
۳۱درصد ارزش كل واردات ۲۵ گروه كاالهاي اساسي 
را در بر مي گيرد. وي افزود: ذرت با ۹ميليون و ۷۸۲هزار 
و ۸۰۶تن به ارزش دو ميليارد و ۴۹۸ميليون و ۹۵۷هزار 
و ۱۴۱دالر، در صدر كاالهاي وارداتي كشور و كاالهاي 
اساسي وارد شده قرار دارد. كنجاله سويا با يك ميليون 
و ۸۱۹هزار و ۶۳۷تن به ارزش ۷۹۳ميليون ۹۳۸هزار و 
۸۲۱ دالر و جو با يك ميلي��ون و ۸۳۶هزار و ۵۰ تن به 
ارزش ۴۵۷ميليون و ۳۲۰هزار و ۳۲۹دالر، نهاده هاي 
دامي وارد شده در سال ۹۹ بودند.  سخنگوي گمرك در 
خصوص روغن و دانه هاي روغني گفت: در سال گذشته 
دو ميليون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸تن دانه روغني به ارزش 
يك ميليارد و ۲۴۹ميليون و ۷۳۹ ه��زار و ۷۶۴ دالر و 
روغن خوراكي، نيمه جامد، مايع و خام نيز يك ميليون 
و ۱۸۴هزار ۷۸۹تن به ارزش يك ميليارد و ۶۷ميليون و 
۶۰هزار و ۴۰۷دالر از گمركات كشور ترخيص شد.  دبير 
شوراي اطالع رساني گمرك اش��اره اي به آمار واردات 
داروهاي ش��امل كاالهاي اساسي داشت و توضيح داد: 
بيش از ۱۴هزار و ۷۹۸ت��ن دارو، تجهيزات و ملزومات 
ضروري پزشكي به ارزش يك ميليارد و ۶۴۶ميليون و 
۶۳۹هزار و ۲۳۰ دالر و ۴۵۱تن داروهاي دامي ضروري 
ب��ه ارزش ۶۴ميليون و ۱۵۹ هزار و ۶۸۹دالر در س��ال 
گذشته از گمركات ترخيص شده است.  لطيفي درباره 
واردات كاالهاي اساسي مرتبط با مواد غذايي گفت: در 
سال گذشته سه ميليون و ۱۹هزار و ۳۲۷تن گندم به 
ارزش ۸۴۱ميليون و ۲۲۹ه��زار و ۷۵۶دالر، ۹۳۶هزار 
و ۸۰۹تن برنج ب��ه ارزش ۸۶۸ميلي��ون و ۵۳۳هزار و 
۴۴۷دالر، يك ميليون و ۱۷هزار و ۷۰۹تن ش��كرخام 
به ارزش ۳۷۰ميليون و ۶۶۱هزار و ۹۵۹دالر، ۶۴هزار و 
۸۲۲تن چاي خشك به ارزش ۳۲۹ميليون و ۱۱۹هزار 
و ۴۱دالر، ۳۰هزار و ۴۸۷تن گوشت قرمز سرد سنگين 
به ارزش ۱۳۳ميليون و ۲۷۳هزار و ۳۸۹دالر، ۱۷۵هزار 
و ۲۶۰تن حبوبات ب��ه ارزش ۱۴۴ميليون و ۴۰هزار و 
۵۳۹دالر، چهار هزار و ۴۲۲تن گوشت قرمز گرم سبك 
به ارزش ۲۹ميليون و ۱۷۷ه��زار و ۴۱۸دالر و ۹هزار و 
۸۰۱تن كره به ارزش ۵۱ميليون و ۴۶۲هزار ۹۵۵دالر، از 
گمركات ترخيص و وارد كشور شد.  وي با اشاره به واردات 
كاالهاي اساس��ي مرتبط با توليد اظهار كرد: ۵۳هزار و 
۴۱۵تن ماش��ين االت توليد كننده كاالي اساسي به 
ارزش ۵۱۰ميليون و ۸۰۰ه��زار و ۴۱۳دالر، ۲۳۱هزار 
و ۶۴تن خميركاغذ ب��ه ارزش ۱۸۱ميليون و ۹۶ هزار 
۳۲۷دالر، ۲۰۷خ��زار و ۵۸۳تن كاغذ چاپ و تحرير به 
ارزش ۱۹۰ميليون و ۱۰۰ه��زار و ۶۱۳دالر، ۲۵۲هزار 
و ۲۰۴تن كودهاي شيميايي به ارزش ۱۵۳ميليون و 
۸۱هزار و ۵۷۸دالر، ۹هزار و ۷۴تن س��موم تكنيكال 
شيميايي به ارزش ۸۶ميليون و ۲۷۰هزار و ۹۸۴دالرو 
۶هزار و ۱۹تن انواع بذر به ارزش ۸۳ميليون و ۶۳۸هزار 
و ۳۴۸دالراز كاالهاي اساسي مرتبط با توليد بودند كه 
در سال ۹۹از گمركات كشور ترخيص شدند.  سخنگوي 
گمرك در پايان افزود: در سال گذشته ۷۶هزار و ۷۱۶ 
تن الستيك سنگين به ارزش ۲۸۲ميليون و ۸۴۲هزار 
و ۴۷۰دالر از گمركات كش��ور ترخيص و با هماهنگي 

وزارت راه در اختيار رانندگان قرار گرفت.

ابالغ ضوابط نحوه ايفاي تعهدات 
ارزي بر اساس مصوبه جديد دولت

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در دويست و چهاردهمين 
جلسه خود، مورخ ۱۵ فروردين ماه سال جاري، نسبت 
به اصالح و تكميل مصوبه جلس��ه يكصد و هفتاد و 
هفتم ستاد هماهنگي اقتصادي اقدام كرد. تغييراتي 
در مصوبه ۱۷۷ ايجاد شده كه از آن جمله مي توان به 
تصويب امكان ايفاي تعه��دات ارزي صادركنندگان 
سال ۹۷ و بعد از آن از طريق واردات در مقابل صادرات 
خود يا غير مشروط به ثبت اظهار صادركننده مبني بر 
در اختيار داشتن ارز مربوط به پروانه هاي صادراتي در 
سامانه جامع تجارت اشاره كرد. اين در حالي است كه 
در مصوبه ۱۷۷، اين امكان فقط براي ايفاي تعهدات 
ارزي سال ۱۳۹۸ به بعد وجود داشت.وي افزود: اختيار 
افزايش مهلت تعيين شده براي واردات ماشين آالت 
و تجهي��زات خط توليد و مواد اولي��ه توليد كاالهاي 
واس��طه اي و قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات 
پزشكي در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط كميته 
ماده ۳ موضوع مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي از ديگر مصوبات جلسه۲۱۴ 
س��تاد هماهنگي اقتصادي بود. معاون وزير و رييس 
كل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: به استثناء 
مواردي كه طبق قانون تعيين ش��ده است، گمرك 
جمهوري اس��المي ايران بايد صرفا به آن دس��ته از 
كاالهاي وارداتي كه ثبت سفارش انها داراي اعالميه 
تامين ارز اس��ت اج��ازه ترخيص ده��د، ضمن آنكه 
گمرك جمهوري اسالمي ايران مجاز است بر اساس 
تعرفه هاي اعالمي از سوي وزارت صمت و با تاييد وزير 
امور اقتصادي و دارايي، پيش از صدور اعالميه تامين 
ارز )بدون كد رهگيري( اقدام به ترخيص ۹۰ درصد 
كاالهاي اظهار شده كند .  زادبوم افزود: اين اقدام منوط 
به دريافت تعهد از متقاضي مبني بر ارايه كد رهگيري، 
حداكثر دو ماه پس از ترخيص درصدي كاال خواهد بود.

تهران هيچ گونه تقسيم بندي 
تحريم ها را نمي پذيرد

يك مقام ارشد ايراني تاكيد كرده كه تهران هيچ گونه 
تقسيم بندي تحريم ها از جمله هاي »تحريم هاي 
برجامي و غيربرجام��ي« را نخواهد پذيرفت. يك 
مقام ارشد ايراني به شبكه خبري پرس تي وي گفت: 
جمهوري اسالمي ايران تقسيم بندي تحريم هاي 
امريكا عليه ايران تحت عناوين »تحريم هاي برجامي 
و غيربرجامي« را نمي پذيرد.اي��ن مقام ايراني كه 
خواسته هويتش افشاء نش��ود، تاكيد كرده است: 
از نظر ايران، تمام تحريم هاي امريكا بايد كامال لغو 
شوند.اين مقام ايراني بار ديگر بر موضع اصولي تهران 
تاكيد كرده كه شرط ايران براي بازگشت به تعهدات 
برجامي، برداشته شدن كامل و دايمي تمام تحريم ها 
است.وي همچنين بحث »يك بازه زماني كوتاه« 
براي راستي آزمايي لغو تحريم ها را كافي ندانسته و 
گفته در كوتاه مدت نمي توان راستي آزمايي كرد كه 
امريكا به صورت موثر تحريم ها را برداشته است يا 
نه.اين مقام ايراني همچنين تصريح كه دولت هاي 
غربي بايد تضمي��ن بدهند ك��ه تحريم ها پس از 

برداشته شدن دوباره اعمال نخواهند شد.

حذف 2۴ ميليون نفر از دريافت 
يارانه به صالح نيست

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حذف ناگهاني ۲۴ 
ميليون نفر از جمعيت يارانه بگير در شرايط كرونا به صالح 
كشور نيست.  محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه 
هيات دولت گفت: بخش قابل مالحظه اي از جمعيت 
ثروتمند كشور اصال براي دريافت يارانه ثبت نام نكردند 
و جزو گردونه دريافت كنندگان يارانه نيستند و بقيه هم 
كه ثبت نام كرده اند حدود ۷۵ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر 
هستند كه در دهك هاي ده گانه تقسيم بندي شده اند. 
وي افزود: با بررسي هاي انجام شده از طريق اطالعات 
ثبتي كه در اختيارمان است؛ حذف ناگهاني ۲۴ ميليون 
نفر از اين جمع در شرايط كرونا به صالح كشور نيست 
و ما متناسب با دريافت اطالعات دقيق تر از زندگي افراد 
مي توانيم نس��بت به حذف آنها از دريافت يارانه اقدام 
كنيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: در اين 
زمينه مركز تحقيقاتي ما در كنار پايگاه اطالعات بايگاني 
مشغول به كار است و به صورت مستمر و منظم در هر 
لحظه به هرگونه اطالعات دقيقي دسترسي دارد تا اگر 
كسي مشمول دريافت يارانه نبود آن را از گردونه حذف 
 كند و از افرادي كه در نوبت هستند طبق قانون جديد 

مجلس ثبت نام جديد به عمل آورد.

افزايش مستمري بازنشستگان 
تامين اجتماعي

هي��ات وزيران، با پيش��نهاد وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي مبني بر افزايش مس��تمري بازنشستگان و 
مستمري بگيران س��ازمان تامين اجتماعي در سال 
۱۴۰۰ و مرحله دوم متناسب سازي حقوق مستمري 
بگي��ران موافقت كرد. در اين جلس��ه كه به رياس��ت 
حجت االسالم والمسلمين دكتر روحاني رييس جمهوري 
برگزار گرديد، مصوب شد از ابتداي فروردين ماه سال 
جاري، كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي 
و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين 
اجتماعي كه تا پايان س��ال ۱۳۹۹ برقرار ش��ده است، 
براساس مصوبه شوراي عالي كار براي دريافت كنندگان 
حداقل مستمري، از كارافتادگي جزيي و ساير افرادي 
كه مستمري آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه 
برقرار شده به ميزان ۳۹ درصد مستمري آنان در پايان 
اسفند ماه ۱۳۹۹ افزايش يابد. براي ساير سطوح باالتر از 
حداقل مستمري نيز به ميزان ۲۶ درصد مستمري آنان 
در پايان اسفند ماه ۱۳۹۹ به عالوه مبلغ ثابت ۲ ميليون 
و ۴۸۳ ه��زار و ۵۵۰ ريال افزايش مي يابد. همچنين به 
منظور ترميم بخشي از متناسب سازي مرحله دوم حقوق 
مس��تمري بگيران و در اجراي دادنامه هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري، مبلغ عائله مندي و حق اوالد كليه 
مستمري بگيران واجد شرايط، همانند بازنشستگان 
دس��تگاه هاي اجرايي وفق بند )۴( م��اده )۶۸( قانون 
مديريت خدمات كشوري تأمين و پرداخت مي گردد. 
هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي 
و به منظور تحكيم تعهدات مناقصه گران و پيمانكاران 
طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي، آيين نامه تضمين 
معامالت دولتي را اصالح كرد. به موجب اين اصالحيه، 
اوراق مالي اسالمي دولت به اوراق بهادار اسالمي اطالق 
مي شود كه با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به نيابت از دولت نظير اوراق مش��اركت، انواع 
صكوك اسالمي و اسناد خزانه اسالمي كه در چارچوب 
عقود اس��المي و به قيمت اسمي مشخص براي مدت 
معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. همچنين 
سپرده حسن اجراي كار عبارت است از مبلغي كه بابت 
تضمين حسن اجراي كار از هر پرداخت كارفرما به طرف 
قرارداد در قالب وجه نقد يا اوراق مالي اس��المي دولت، 
كسر و پس از دوره مقرر تعيين شده در قرارداد توسط 
كارفرما نگهداري و پس از حصول ش��رايط مندرج در 
قرارداد آزاد مي شود. عالوه بر اين، دستگاه هاي اجرايي 
مي بايد ضمن ارايه مدارك و مستندات مورد نياز، از طريق 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
نسبت به توثيق اوراق مالي اسالمي دولت مورد تضمين 
كه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند به نفع 
دستگاه اجرايي، اقدام و عمليات حسابداري مربوط را در 
دفاتر مالي ثبت نمايد. ضمن اينكه دستگاه هاي اجرايي 
مي توانند از طريق شركت مذكور نسبت به فروش اوراق 
وثيقه شده معادل مبلغ تضمين و آزادسازي مابقي آن 
اقدام نمايند. همچنين اوراق مالي اسالمي دولت مورد 
وثيقه به مبلغ ۸۵ درص��د ارزش معامالتي روز قبل به 
عنوان تضمين پذيرفته مي شود. ارزش معامالتي اوراق 
مالي اسالمي عبارت است از قيمت پاياني معامله كه از 
طريق مراجعه به پايگاه اطالع رساني شركت مديريت 
 www.tsetmc.ir فناوري بورس تهران به نش��اني

تعيين مي شود.

جهان باالترين  نرخ رشد اقتصادي  در  سه دهه اخير را  در ۲۰۲۱ تجربه خواهد كرد

پيش بيني صندوق بين المللي پول  از رشد ۲،۵ درصدي اقتصاد

اعطاي كارت اعتباري و بسته كمك معيشتي در روزهاي آينده

روحاني: راهي بهتر از اجراي كامل برجام وجود ندارد
رييس جمهور گفت: امروز صداي واحد شنيده مي شود 
كه هم��ه اطراف اين توافق هس��ته اي ب��ه اين نتيجه 
رس��يده اند كه هيچ راه حل��ي بهتر از تواف��ق برجام و 
هيچ مس��يري جز اجراي كامل برج��ام، وجود ندارد.  
حجت االسالم حسن روحاني رييس جمهور در جلسه 
هيات دولت درباره مذاكرات انجام گرفته درخصوص 
برجام اظهار داشت: امروز صداي واحد شنيده مي شود 
كه هم��ه اطراف اين توافق هس��ته اي ب��ه اين نتيجه 
رس��يده اند كه هيچ راه حلي بهتر از توافق برجام و هيچ 

مسيري جز اجراي كامل برجام، وجود ندارد.
رييس جمه��ور گف��ت: در روزهاي آين��ده يك كارت 
اعتباري در اختيار مردم قرار مي گيرد كه پش��توانه آن 
س��هام عدالت يا يارانه مردم است و اين كارت عالوه بر 
كمك به مردم، پش��تيباني و كمكي به رونق توليد نيز 

خواهد بود.
حجت االسالم والمس��لمين دكتر حس��ن روحاني 
روز چهارشنبه در جلس��ه هيات دولت، افزود: يكي از 
افتخارات اين دولت اين است كه در سال هاي ۹۷، ۹۸، 
۹۹ و ابتداي سال ۱۴۰۰ با همه سختي ها وفشارهاي 
جنگ اقتصادي و ش��ديدترين تحريم ها، كش��ور را 
طوري اداره كرده كه نه تنها دوستان ما بلكه دشمنان 
نيز اعتراف مي كنند كه فش��ار حداكثري شكس��ت 

خورده است.
روحاني با تاكيد بر اينكه به دست آمدن اين موفقيت در 
س��ايه مقاومت و ايستادگي مردم و رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب بوده است، اظهار داشت: دولت در طول 
اين جنگ اقتصادي سه ساله حاضر نشد توصيه برخي 
دوستان درمورد برقرار كردن سيستم كوپني براي تامين 
ارزاق عمومي را اجرا كند و تاكيد كرد كه مي توانيم كشور 
را به ش��كل عادي اداره و كاال را به اندازه نياز جامعه و به 
وفور تامين كنيم. اگر چه قب��ول داريم كه قيمت ها تا 
حدودي گران بود و مردم در فشار بودند اما دولت اين كار 

را براي سه سال به شكل موفقي انجام داد.
رييس جمهور با بيان اينكه امروز هيچ كسي ترديدي 
ندارد كه راه دش��من در فش��ار حداكثري و تحريم با 
شكست مواجه شده است، گفت: اگر مقاومت مردم و 
تحمل سختي ها از سوي آنان نبود، امروز شرايط ديگري 
داشتيم. دشمن با وجود همه فشارها نتوانست اقتصاد ما 
را بشكند و امروز به صراحت مي گويد اقداماتش شكست 
خورده و ديگر جواب نمي دهد و راهي جز مذاكره ندارد.

روحاني اين موفقيت را متعلق به ملت ايران دانس��ت و 
با تاكيد بر اينكه نبايد اين پيروزي افتخارآميز را دست 
كم بگيريم، افزود: براي اولين ب��ار در تاريخ، امريكا در 

سه سال گذش��ته منزوي ترين دولت در سازمان ملل، 
شوراي امنيت، افكار عمومي جهاني و دادگاه الهه بوده 
است و حتي متحدين س��نتي اروپايي امريكا نيز او را 

تنها گذاشتند.
رييس جمهور تصريح كرد: اين پيروزي بزرگ در سايه 
همراهي و ايستادگي مردم و هدايت هاي مقام معظم 
رهبري به دست آمد و نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود. 
كساني كه با پول مردم فيلم درست مي كنند، چرا براي 
اين شكست امريكا و پيروزي ملت ايران فيلم نمي سازند.

روحاني در تش��ريح داليل شكست امريكا در مصاف با 
ملت ايران اظهار داشت: دولت تحت شديدترين جنگ 
اقتصادي و تحريم هاي همه جانبه، چهارگوشه كشور را 
به كارگاه عمران و آباداني تبديل كرد. در تاريخ ۷ هزار 
ساله گذشته چه زماني را سراغ داريد كه سواحل مكران 
نشاط و رونق و آباداني امروز را داشته باشد؟ چرا از اين 
اقدامات دولت كه تحريم امريكا را به شكست كشاند، 

فيلم نمي سازند؟
رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز امريكا با اعتراف 
به شكست از ايران درخواست مذاكره دارد، چه كسي 
باعث شد امريكا با اين لحن با ملت ايران سخن بگويد؟ 
آيا دولت در همين شرايط سخت اقتصادي كشور را از 
واردات بنزي��ن و گازوئيل بي نياز و حتي توان صادرات 

ايجاد نكرد؟ آيا اينها ارزش فيلم ساختن ندارد؟
روحان��ي با بي��ان اينكه اذع��ان امريكا به شكس��ت و 
درخواست براي مذاكره و بازگشت به تعهداتش از نظر ما 
»توبه « است، گفت: البته بايد در مقام عمل هم صداقت 
امريكايي ها را بسنجيم، اما امروز حقانيت ملت ايران بر 

جهانيان آشكار شده و ديگر هيچ كس درباره صلح آميز 
بودن فعاليت هاي هسته اي ايران ترديدي ندارد.

رييس جمهور با اشاره به فراس��يدن ۲۰ فروردين ماه، 
روز فناوري هس��ته اي اضافه كرد: پس از توافق برجام 
عده اي مدع��ي بودند كه دولت هم��ه توانمندي هاي 
هسته اي كشور را فروخته و از دست داده است، اما اين 
روز فرصتي است تا مردم ببينند كه در همين سال ها به 
رغم فشارهاي اقتصادي چه پيشرفت ها و دستاوردهاي 
بزرگي در عرصه فناوري هاي هس��ته اي كشور حاصل 

شده است.
روحاني در ادامه سخنان خود با بيان اينكه دستاوردهاي 
دولت در عرصه هسته اي دروغ  بودن برخي ادعاها عليه 
دولت را آش��كار مي كند، اظهار داشت: مصوبه مجلس 
درباره احياي برجام اي��ن فرصت را ايجاد كرد تا كذب 

بودن آنچه عليه دولت تبليغ شده بود، آشكار شود.
رييس جمهور تاكيد كرد: سازمان انرژي اتمي تكاليف 
مجلس در طرح احياي برج��ام را حتي فراتر از مصوبه 
مجلس اجرا كرد تا گواهي باشد براي اينكه آنچه درباره 
از بين رفتن توانمندي  هاي هسته اي كشور گفته شده 

بود، صحيح نبود.
روحاني تاكيد كرد:  به جرات ادعا مي كنم كه هيچ زماني 
از ابتداي آغاز فعاليت هاي هسته اي كشور، توانمندي 
هسته اي ما به اندازه امروز نبوده است. به دروغ به مردم 
گفتند دولت برجام را امضا كرد تا قدرت هسته اي كشور 
را از بين ببرد، اما امروز همه مراكز و تاسيسات هسته اي 
كشور قوي تر از هميشه در حال فعاليت هستند و آنها بايد 

براي دروغ خود از مردم عذرخواهي كنند.

روحاني با اشاره به اينكه امروز همه بهانه ها براي نامشروع 
و غيرقانوني جلوه دادن فعاليت هاي هسته اي ايران از 
دست دشمن خارج شده است، خاطرنشان كرد: از سوي 
ديگر كساني كه مدعي بودند اين دولت فقط به دنبال 
مذاكره است و به تقويت بنيه دفاعي كشور توجهي ندارد، 
ديدند كه به مدد برجام تحريم تسليحاتي كشور نيز لغو 
شده و بنيه دفاعي كشور امروز به لطف تالش هاي دولت 
تدبير و اميد قطعا چند برابر سال ۹۲ است. گواه اين ادعا 
نيز سرنگوني پهپاد دشمن به وسيله سامانه پدافندي 

ساخت خودمان بود.
رييس جمهور در ادامه س��خنانش به فرارس��يدن روز 
بهداشت جهاني اش��اره كرد و گفت: امروز توانمندي 
كشور در عرصه بهداشت و درمان به لطف اجراي طرح 
تحول سالمت و نيز تجهيز و توسعه امكانات بهداشتي 
و درمان��ي حداقل دو برابر ابت��داي دولت تدبير و اميد 
است. امروز اميد به زندگي در كشورمان ارتقا يافته كه 
اين نشان از حركت سازنده دولت در عرصه بهداشت و 

درمان است.
روحاني با بيان اينك��ه دولت در دوران كرونا كار عظيم 
و بزرگي انج��ام داده و در اثناي مقابل��ه با اين بيماري 
خطرناك بخش درمان كشور را توسعه نيز داده است، 
افزود: متاسفانه هنوز درماني براي كرونا به دست نيامده 
و تنها راه مقابله رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و 
تزريق واكسن است. به وزارت بهداشت دستور داده ام كه 
تمام اقدامات در زمينه واردات و توليد واكسن در داخل 
و نيز واكسيناسيون را با جزئيات كامل و به شكل شفاف 

براي مردم تشريح كنند.
رييس جمهور با تش��ريح مشكالتي كه تحريم ها براي 
خريد و واردات واكسن كرونا براي كشور ايجاد كرده اند، 
اظهار داشت: ده ها ميليون دز واكسن يا خريداري شده 
و يا براي خريد آنها توافق شده است، اما تحريم  امريكا 
مانع نهايي شدن توافقات و انتقال واكسن ها به داخل 

كشور شده اند.
روحاني در ادامه با اش��اره به فرارسيدن ايام ماه مبارك 
رمضان گفت: به سازمان برنامه و بودجه دستور داده ام كه 
براي ماه مبارك رمضان يك نوبت اضافه كمك معيشتي 
به جمعيت تحت پوشش تخصيص داده شود. همچنين 
در روزهاي آينده يك كارت اعتباري در اختيار مردم قرار 
مي گيرد كه پشتوانه آن سهام عدالت يا يارانه مردم است 
و اين كارت عالوه بر كمك به مردم، پشتيباني و كمكي 
به رونق توليد نيز خواهد بود و اميدوارم با بهبود شرايط 
جهاني، در تامين كاال نيز ثبات بيشتري در كشور ايجاد 

شده و مردم شرايط بهتري را تجربه كنند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد چهارشنبه، 
۱۸ فروردين ماه در بازار تهران با افزايش ۲۰ هزار توماني 
نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۷۷۰ هزار 
تومان رسيدو س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سكه چهار 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون 
و ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۶۱ هزار 
تومان رس��يد.هر مثقال طال نيز به قيمت چهار ميليون 
و ۵۹۸ هزار تومان معامله ش��د. اون��س جهاني طال نيز 

يك هزار و ۷۳۷ دالر و ۶۷ سنت فروخته شد.

    روند آرام افت نرخ دالر
دالر در صرافي هاي بانكي چهارشنبه، ۱۸ فروردين با ۳۲۷ 
تومان كاهش در مقايسه با روز كاري گذشته )سه شنبه( 
به رقم ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان رس��يد.قيمت فروش يورو 
بدون تغيير نسبت به قيمت هاي پاياني روز قبل ۲۸ هزار 
و ۷۸۵ تومان ماند. قيمت خريد هر دالر ۲۳ هزار و ۹۸۳ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۲۱۵ تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار 
و ۳۸۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۶۲۵ تومان اعالم 
شد. همچنين نرخ يورو در اين بازار ۲۸ هزار و ۷۳۱ تومان 
و نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار و ۱۸ تومان اعالم شد. براساس 
اين گزارش، در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته، هر 
يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۶۱۵ تومان و هر دالر ۲۴ هزار و 
۴۷۷ تومان به فروش رسيد.همچنين روز كاري گذشته 
در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۷۸۶ تومان 
فروخته شد و حواله دالر به قيمت ۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان 
معامله شد. روز چهارشنبه، در بازار آزاد نيز قيمت دالر ۲۵ 
هزار و ۱۳۰ تومان و اونس جهاني طال ۱۷۴۲ دالر اعالم 
ش��د و به دنبال آن قيمت طال نيز اندكي افزايش داشت. 
قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون و ۶۵ هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون و ۷۶۰ 
هزار تومان و قيم��ت دالر ۲۵ هزار و ۱۳۰ تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان، نيم س��كه بهار آزادي ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، قيمت طالي 
۲۴عيار در هر گرم يك ميلي��ون و ۴۱۷ هزار تومان و هر 
مثقال طال ۴ ميليون و ۶۱۵ هزار تومان ارزش گذاري شد.

 از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و سكه تغييرات 
قيمتي در طالي جهاني و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در بازار 

تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار 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 ۲۲-۲۳ 

هزار تومان جا خوش مي كند.

در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل اندكي افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
ف��روش دالر ۲۴ هزار و ۴۶۷ توم��ان و قيمت خريد دالر 
از مردم ۲۳ هزار و ۹۸۳ تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل ۲۸ ه��زار و ۷۸۵ تومان و قيمت 
خريد يورو نيز ۲۸ هزار و ۲۱۵ تومان اعالم ش��ده 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.۱۸ فروردين ۱۴۰۰ با 
توجه به ثبات نرخ ارز، قيمت طال و سكه در مقايسه با روز 
گذشته، تغيير چنداني نداشته است. محمد كشتي آراي 
با بيان اينكه اونس جهاني طال ۱۷۴۲ دالر قيمت گذاري 
شده، افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد ۱۰ ميليون 
و ۸۵۰ هزار تومان، س��كه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۶۵۰ 
هزار تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع 
سكه ۴ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون 
و ۳۵۰ هزار تومان به فروش مي رس��د.هر گرم طالي ۱۸ 
عيار يك ميليون و ۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان و هر مثقال طال 
۴ ميليون و ۶۳۲ هزار تومان فروخته مي شود. قيمت هر 
اونس طال با ۰.۳۱ درصد كاهش به ۱۷۳۷ دالر و ۷۸ سنت 
رسيد.در حالي كه انتشار برخي آمارهاي اميدواركننده 
اقتصادي سبب تقويت احتمال ترميم سريع اقتصاد امريكا 
شده است، قيمت طال روز چهارشنبه شاهد كاهش بود و 
از باالترين رقم ۲ هفته اخير كه ديروز به ثبت رسيده بود 
فاصله گرفت. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
امروز با ۰.۳۱ درصد كاهش به ۱۷۳۷ دالر و ۷۸ س��نت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل در 

ماه ژوئن نيز با ۰.۲۶ درصد افت به ۱۷۳۸ دالر و ۵۰ سنت 
رسيد. روز سه شنبه و در حالي كه سوددهي اوراق قرضه 
خزانه داري امريكا كاهش داشت و همزمان با افت ارزش 
دالر به پايين ترين رقم ۲ هفته گذشته، قيمت طال شاهد 
جهش بود و به باالترين رق��م از ۲۵ مارس يعني ۱۷۴۵ 
دالر و ۱۵ سنت رس��يد. در ادامه انتشار آمارهاي مثبت 
از اقتصاد امريكا، ميزان فرصت هاي ش��غلي ايجاد شده 
در ماه فوريه به باالترين رقم دو سال گذشته رسيده، در 
حالي كه تعداد استخدام ها نيز رشد داشته است. افزايش 
تعداد واكسينه شدگان سبب شده تا تقاضاي داخلي در 
امريكا تقويت شود و اعطاي كمك هاي دولتي سبب باال 
رفتن نياز ش��ركت ها به نيروي كار بيشتر شود. صندوق 
بين المللي پول چشم انداز مثبت تري براي اقتصاد جهاني 
ترسيم و پيش بيني كرده كه رشد اقتصاد جهان امسال 
به ۶ درصد برس��د. حجم دارايي هاي اس پي دي آر گلد 
تراست، بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري در بازار طال 
روز سه شنبه با ۰.۴ درصد كاهش نسبت به روز قبل از آن 
به ۱۰۲۹.۰۴ تن رسيد. در همين حال قيمت فلز نقره با 
۰.۳ درصد كاهش به ۲۵ دالر ۱۰ سنت رسيد در حالي كه 
قيمت فلز پاالديوم هم شاهد افت ۰.۴ درصدي و رسيدن 
به ۲۶۷۴ دالر و ۹۱ سنت بود. اما قيمت پالتين امروز ۰.۶ 

درصد رشد داشت و ۱۲۴۰ دالر و ۴۰ سنت معامله شد.

    ۴.۵ ميليارد دالر وارد بازار ارزهاي مجازي شد
جريان سرمايه گذاري در ارزهاي مجازي در فصل زمستان 
۱۱ درصد نسبت به آخرين فصل ۲۰۲۰ افزايش داشت 
و به ۴.۵ ميليارد دالر رس��يد.اطالعات شركت انگليسي 

مديريت ارزهاي ديجيتال »كوين شيرز« نشان مي دهد 
س��رمايه گذاري در ارزهاي مجازي در سه ماه اول سال 
جاري ميالدي به ۴.۵ ميليارد دالر رس��يده كه حاكي از 
افزايش مشاركت موسسات در اين بخش است.  جريان 
سرمايه گذاري در ارزهاي مجازي در فصل زمستان ۱۱ 
درصد نسبت به فصل قبل از آن يعني آخرين فصل ۲۰۲۰ 
افزايش داش��ت ولي سرعت اين سرمايه گذاري پايين تر 
بود.  ارزش بازار ارزهاي مجازي در روز دوشنبه به باالترين 
رقم دو تريليون دالر رسيد. سرمايه بازار بيت كوين بيش 
از يك تريليون دالر اس��ت و حدود يك هفته اين رقم را 

حفظ كرده است.

  پيش بيني بانك امريكايي از قيمت بيت كوين
طبق اطالعات كوين شيرز، بيت كوين با ۳.۵ ميليارد دالر 
بيشترين جريان سرمايه گذاري را در سه ماهه اول سال 
جاري ميالدي داشته و پس از آن اتريوم با ۷۶۵ ميليون 
دالر قرار دارد. بزرگ ترين ارز مجازي دنيا از نظر سرمايه 
بازار در اواس��ط مارس به اوج ۶۱۷۸۱.۸۳ دالر رس��يد 
ولي پس از آن در محدوده پايين تري معامله مي ش��ود. 
سرمايه هاي ارز مجازي تحت مديريت تا ۵۹ ميليارد دالر 
افزايش يافته است. اين رقم در سال گذشته ميالدي برابر 
با ۳۷.۶ ميليارد دالر بود.  گري اسكيل هنوز هم بزرگ ترين 
صندوق سرمايه گذاري ارزهاي ديجيتال در جهان است 
كه ارزش س��رمايه آن به ۴۶.۱ ميليارد دالر مي رس��د. 
كوين ش��يرز دومين صندوق سرمايه گذاري بزرگ دنيا 
و بزرگ ترين شركت مديريت سرمايه هاي ديجيتال در 

اروپاست كه حدود ۵.۱ ميليارد دالر سرمايه دارد
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مسير حذف دالر از مراودات 
انعقاد پيمان ها مي گذرد

حس��ينعلي حاجي دليگاني عضو هيات رييس��ه 
مجلس با تاكيد بر اينكه افول اقتصاد امريكا نزديك 
است، گفت: انعقاد پيمان هاي دو يا چندجانبه پولي 
با هدف مراودات اقتصادي با كش��ورهاي مختلف 

مي تواند دالر را از گردونه خارج كند.
حس��ينعلي حاج��ي دليگان��ي در گفت وگ��و با 
ايِبنا با اش��اره به اينكه س��ال ها اس��ت دالر نقش 
تعيين كننده اي در اقتصاد ايران دارد، گفت: انعقاد 
قراردادها و موافقت نامه هاي دو يا چند جانبه پولي 
با برخي كشورها مس��يري است كه سلطه دالر بر 

اقتصاد ايران را كاهش خواهد داد.
نماينده مردم ش��اهين ش��هر در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه ايج��اد موافقت نامه هاي دو 
يا چند جانب��ه در قالب يك اتاق مش��ترك مابين 
كشورهايي كه با هم مراوده اقتصادي دارند بايد از 
سوي مسووالن مربوطه پيگيري شود، افزود: مراوده 
با كشورهاي مختلف بايد به صورتي انجام شود كه 
پول دو كشور بدون توجه به دالر در مراودات مورد 

استفاده قرار بگيرد.
اين عضو هيات رييس��ه مجلس با تاكيد بر اهميت 
توافق نامه هاي چند جانبه با كش��ور هاي مختلف 
براي بهبود شرايط موجود كشور تصريح كرد: قرار 
بر اين است كه در اين اتاق ها به صورت پاياپاي پول 
ملي كشورها با هم مبادله شود و دالر در اين اتاق ها 

مورد معامله قرار نگيرد.

پرداخت ۲۱ ميليون تومان وام 
با كارت اعتباري سهام عدالت

رييس جمهور اعالم كرد، يك خانوار سه نفره داراي برگ 
سهام عدالت ۵۰۰ هزار توماني، مي تواند تا ۲۱ ميليون 
تومان اعتبار در قالب كارت اعتباري سهام عدالت دريافت 
كند. بر اساس تصميمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادي 
دولت كه از سوي رييس جمهور اعالم شد، مقرر شده 
است كه به ازاي هر برگ سهام عدالت ۱۰ ميليون توماني 
۱۴ ميليون اعتبار و براي هر برگ س��هام عدالت ۵۰۰ 
هزار توماني ۷ ميليون تومان اعتبار در كارت هاي سهام 

عدالت لحاظ شود.
به گفته رييس جمهور، بر اين اس��اس يك خانوار سه 
نفره مي تواند تا ۲۱ ميليون تومان اعتبار در قالب كارت 

اعتباري سهام عدالت دريافت كند.
به گزارش تسنيم، هدف از اعطاي كارت هاي اعتباري به 
پشتوانه سهام عدالت، افزايش نقدينگي سهامداران بود. بر 
اين اساس شركت سپرده گذاري مركزي از سوي شوراي 
عالي بورس و بانك مركزي، فرايند اعطاي توثيق سهام 
عدالت را انجام مي دهد. تاكنون بيش از ۶ هزار درخواست 
از سوي مشموالن سهام عدالت به شركت سپرده گذاري 
ارسال و توثيق شد. در حال حاضر ۲ بانك ملي و تجارت 
زيرساخت هاي الزم را انجام داده اند به طوري كه بانك 
ملي اسفند ماه ۹۹ و بانك تجارت از ۷ فروردين ۱۴۰۰ 
اقدام به پرداخت تسهيالت به سهامداران كرده اند. افراد 
بايد در هر يك از اين ۲ بانك، حساب داشته باشند و از 
طريق اپليكيشن هاي بانك اقدام به ثبت نام كنند، اما 
نكته اي كه سهامداران بايد به آن توجه كنند اين است كه 
حتما بايد كارت ملي جديد داشته باشند. محمدي مدير 
پروژه كارت هاي اعتباري شركت سپرده گذاري مركزي 
در اين خصوص گفت: همه سهامداران عدالت، كه روش 
مستقيم يا غيرمستقيم را انتخاب كرده اند مي توانند از 
كارت اعتباري سهام عدالت استفاده كنند همچنين بايد 
حتما در سامانه سجام ثبت نام كنند و احراز هويت شوند 
و بعد در بانك ثبت نام كنند. مشموالن سهام عدالت، كه 
شرايط عمومي دريافت تسهيالت را در بانك ها دارند، 
مي توانند تس��هيالت دريافت كنند. وي تصريح كرد: 
يكي از شرايط دريافت تسهيالت سهام عدالت اين است 
كه سهام فرد نبايد توقيف شده باشد. اين افراد بايد قبل 
از ورود به سامانه بانك، حتما تغيير كارگزاري ناظر را در 
پرتفوي سهام عدالت خود فعال كنند. با توجه به زمان 
معامالتي بورس، افرادي ك��ه متقاضي دريافت كارت 
اعتباري سهام عدالت هستند حتما در روز هاي كاري و 
در ساعت ۸ صبح تا ۱۶ اقدام به ثبت نام كنند تا فرآيند 
توثيق سهام، سريعتر انجام شود. محمدي همچنين 
درباره محاسبه مبلغ كارت اعتباري سهام عدالت گفت: 
به طور مثال امروز ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت ۶ ميليون 
تومان است و بانك ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت را كارت 

اعتباري مي دهد.

 سياست گذاري پولي تنها 
بايد در بانك مركزي انجام شود

عزت اهلل يوسفيان مال كارشناس امور اقتصادي گفت: 
مساله مورد اش��اره سبب شده تا مكان اخذ تصميمات 
مربوط به سياست هاي پولي، ارزي و ريالي مشخص نباشد 
و متاسفانه بين سيستم هايي كه در اين زمينه مي توانند 
ورود پيدا كنند، يك صدايي و همراه��ي وجود ندارد و 
هر يك س��از خود را مي نوازد. در حالي كه نبايد اينگونه 
باشد و گردش مالي و اقتصادي بازار بايد در اين خصوص 
تعيين كننده باشد. تا زماني كه وضعيت به همين شيوه 
پيش برود، يقينا مشكالت به دنبال هم رديف خواهد شد 
و براي پول ملي ارزشي باقي نخواهد ماند.يوسفيان مال 
در اين خصوص درباره وظيفه بانك مركزي در شرايط 
فوق چنين توضيح داد: پايه پولي كش��ور، ميزان چاپ 
اس��كناس، ميزان گردش مالي بانك ها از وظايف بانك 
مركزي به حساب مي آيد، اما وقتي استقالل مورد نياز 
را براي سياست گذاري مناسب جهت پيشبرد اين موارد 
نداشته باشد، بنابراين براي موارد فوق در بخش ديگري 
تصميم گيري مي شود كه اين امر ضربه سختي به پول 
ملي كشور وارد خواهد كرد، به طوري كه هر روز از ارزش 
آن كاسته مي ش��ود.وي در ادامه تصريح كرد: وقتي از 
رييس كل بانك مركزي درخواس��ت چاپ اس��كناس 
مي كنند، با علم اينكه انجام اين كار بدون پشتوانه تورم زا 
خواهد بود درباره تحقق يا عدم تحقق آن خود تصميم 

مي گيرد و زير بار خواسته هاي دستوري نمي رود.

مقايسه تورم اعالمي مركز آمار و 
بانك مركزي 

بر اس��اس گزارش وزارت اقتصاد، نرخ تورم ۱۱ ماهه بر 
مبناي محاسبات بانك مركزي ۴۴ درصد بوده است.

وزارت اقتصاد اخيرا در گزارشي به بررسي آمارهاي كالن 
اقتصادي از جمله نرخ ت��ورم اعالمي مركز آمار و بانك 
مركزي پرداخته است. بر اين اساس نرخ تورم ۱۱ ماهه 
بر مبناي محاسبات بانك مركزي ۴۴ درصد بوده است.

آن طور كه مركز آمار ايران اع��الم كرده بود، نرخ تورم 
ساالنه اسفند ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٣٦.٤ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٢.٢ 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
ساالنه براي خانوارهاي ش��هري و روستايي به ترتيب 
٣٦.٢ درصد و ٣٧.٧ درصد مي باشد كه براي خانوارهاي 
ش��هري ٢.١ واحد درصد افزايش و ب��راي خانوارهاي 
روستايي ٢.٧ واحد درصد افزايش داشته است. در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بيشترين 
افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »گوشت 
قرمز و گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني، گوشت گوسفند و 
گوشت گاو(، گروه »قند و شكر و شيريني« )قند و شكر( 
و گروه » روغن ها و چربي ها « )روغن نباتي جامد، روغن 
زيتون، روغن مايع( و مي باشد. در گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات«، گروه »پوشاك و كفش«، گروه 
» هتل و رستوران« )كرايه تاالر پذيرايي و غذاهاي آماده( 
و گروه »مبلمان و لوازم خانگي« )ظروف آش��پزخانه( 
بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
همچنين در اين ماه گروه »سبزيجات« )گوجه فرنگي، 
پياز و خيار( نس��بت به ماه قبل كاهش قيمت داشته 
است. كاالهاي اساسي در گراني از هم سبقت گرفتند: 
قيمت بيش از ۱۰۰ قلم كاالي اساسي در بهمن ماه سال 
گذشته روندي صعودي داشته به نحوي كه سويا ركورد 
افزايش ۲۵۷ درصدي را براي خود ثبت كرد. براساس 
اعالم وزارت صنعت از تغييرات قيمتي كاالهاي اساسي 
و مهم همچنان روند افزايش��ي در ان��واع كاالها در اين 
بخش وجود داشته و كمتر كااليي در بهمن ماه سال ۹۹ 
شاهد كاهش قيمت بوده است. از ميان كاالهاي اعالمي 
در آمار وزارت صنعت الس��تيك ۱۴۳ درصدي، سيم 
۱۶۲ درصدي، ميلگرد عاج دار ۱۳۳ درصدي، تيرآهن 
۱۸۲ درصدي، كنجله سويا وارداتي ۲۵۷ درصدي، جو 
۱۴۴ درصدي، روغن نباتي ۱۵۵ درصدي، عدس ۱۶۲ 
درصدي، برنج هندي ۱۸۹ درصدي، موز ۱۵۲ درصدي و 
برنج ۱۲۲ درصد رشد قيمت داشته است. نكته قابل تامل 
اينجاست از ميان بيش از ۱۰۰ قلم كاالي اساسي اعالمي 
از سوي وزارت صنعت همه كاالها رشد قيمت داشته و 
فقط پياز رشد منفي ۱۸ درصدي را تجربه كرده است. 
اين آمار نشان از آن دارد كه دربهمن ماه سال گذشته اكثر 
كاالهاي اساسي مردم شاهد رشد بيش از ۵۰ درصدي 
قيمت ها بوده و هنوز هم اين روند متوقف نشده است. به 
نحوي كه در سال ۱۴۰۰ نيز تغييرات قيمتي در كاالهاي 

اساسي هر روز رقم هاي مختلفي را ثبت مي كند.

همتي: درخواست وام از صندوق 
بين المللي پول حق ما است

رييس كل بانك مركزي گفت: درخواست وام از صندوق 
بين المللي پول حق ما اس��ت و دريافت آن مش��روط 
به هيچ ش��رطي نخواه��د ب��ود. »عبدالناصر همتي« 
روز )چهارش��نبه( درخصوص دريافت وام از صندوق 
بين المللي پ��ول براي مقابله ب��ا پيامدهاي اقتصادي 
شيوع كرونا توضيحاتي را ارايه كرد و افزود: برخي چنين 
موضوعي را اعالم مي كنند كه به چه دليل درخواست وام 
از صندوق بين المللي پول داريم؟ در اين زمينه بايد گفت 
كه اين پول حق ما است، نرخ بهره اين وام بسيار پايين 
است و همچنين »آر اف آي« از جمله مواردي است كه 
مشروط به هيچگونه شرايطي نيست. وي اظهار داشت: 
برخي معتقدند كه در خواست وام از صندوق بين المللي 
مشروط به شرايطي است كه ممكن است باعث ايجاد 
دخالت هايي ش��ود، در حالي كه دريافت اين وام هيچ 

شرطي ندارد وما به دنبال استفاده از حق خود هستيم.

   تحريم  امريكا 
مانع دسترسي به تجهيزات پزشكي 

رييس كل بانك مركزي گفت: اي��ران اقدامات الزم 
براي واردات واكسن و انجام واكسيناسيون را شروع 
كرده اس��ت ولي هنوز دسترس��ي كامل و گسترده 
به واكس��ن كرونا وجود ندارد. با اين وجود در حالي 
كه ابهامات در مورد تحريم هاي امريكا برقرار است، 
اقدامات خوبي براي توليد داخلي واكسن انجام شده 
است.  رييس كل بانك مركزي افزود: ما بر اين باوريم 
كه واكس��ن، يك كاالي عمومي است و همگان در 
سراسر دنيا بايد واكسينه شوند تا بتوان همه گيري را 
پايان داد. بر اين اساس از كشورهايي كه مازاد واكسن 
دارند مي خواهيم آن را در اختيار ساير كشورها قرار 
دهند و از كشورهاي داراي درآمد باالتر مي خواهيم 
از برنامه كوواكس پش��تيباني كنند.  همتي با بيان 
اينكه صادرات نفت ايران از تحريم هاي اياالت متحده 
آس��يب ديد اما ص��ادرات غيرنفت��ي )و در ماه هاي 
گذش��ته بر اس��اس روش هايي صادرات نفتي نيز( 
افزايش يافت، گفت: ريال ايران اولين خط دفاعي در 
مقابل تكانه هاي خارجي بود و كاهش ارزش آن فشار 
تورمي را تشديد كرد. وي ادامه داد: عالوه بر استفاده 
از منابع صادر كنندگان غير نفتي، بانك مركزي ايران 
در يك سال گذشته، ۱۰ ميليارد دالر از منابع خود را 
براي تامين كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
اختصاص داد. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: 
همان گونه كه مي دانيد، ايران دارايي هاي ارزي قابل 
توجهي دارد اما تحريم هاي يكجانبه امريكا دسترسي 
ما به اين ذخاير را قطع كرده است در حالي كه براي 
كمك به اقتصاد و معيش��ت مردم به آنها نياز داريم. 
رييس كل بانك مركزي  افزود: با اين وجود، صندوق 
بايد خود را به تمام ابزارهاي الزم براي پاسخگويي به 
هرگونه نياز در ماه ها و سال هاي آينده مجهز كند. الزم 
است صندوق كفايت منابع خود را به طور مداوم مورد 

بازبيني قرار دهد.

تغييرات اندك قيمت انواع سكه در بازار

افزايش قيمت سكه در كانال ۱۰ ميليون توماني

دژپسند: تغيير نرخ سود بانكي با بررسي بيشتر و تدريجي انجام شود
وزير اقتصاد در مورد احتمال تغيير در نرخ سود بانكي 
گفت: طبيعتا ش��رايط اقتصادي حاض��ر، اقتضائات 
جديدي را طلب مي كند، اما اين امر بايد مورد بررسي 
بيش��تري قرار گرفته و به تدريج انجام ش��ود. فرهاد 
دژپسند تاكيد كرد: نظام بانكي كشور در سال جديد 
بايد در كنار تقويت طرف عرضه و اعطاي تس��هيالت 
مستقيم به واحدهاي توليدي، تمركز خود را بر حوزه 
مغفول مانده طرف »تقاضا«گذاشته و از طريق اعطاي 
تسهيالت به مردم جهت خريد كاالي ايراني، نسبت 
به س��اماندهي اين حوزه اقدام كنن��د. وزير اقتصاد با 
بيان اين مطلب، اعمال اين سياس��ت را بهترين نوع 
حماي��ت از توليد عنوان كرد و اف��زود: بانك ها در اين 
ارتباط مي توانند قراردادهايي را با بنگاه هاي توليدي يا 
سازمان هاي اجرايي منعقد كنند و با اين كار منابعي 
تزريق مي شود كه برگشت پذير بوده و ريسك كمتري 
دارد و اهداف مورد نظر را نيز پوشش مي دهد چه بسا كه 
اگر بنگاه هاي توليدي ما تقاضاي مكفي داشته باشند، 

اينقدر سريع دچار چالش نمي شوند. 
وزير اقتصاد ب��ا بيان اينكه حوزه »عرض��ه« را نيز نبايد و 

نمي توان رها كرد، خواستار سياست گذاري درست و دقيق 
در اين حوزه ش��د، به طوريكه تأمين مالي پروژه هايي كه 
پيشرفت باال داشته و با تزريق منابع بانك به بهره برداري 

مي رسند، در اولويت قرار گيرند.
وي به مس��اله س��رمايه در گردش بنگاه ه��اي توليدي و 
اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: بانك ها به عنوان امين 
سپرده گذاران بايد در تخصيص منابع بگونه اي عمل كنند 
كه منتهي به افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت توليد شود. 
دژپسند افزود: اگر بانك ها در ارزيابي تقاضاهاي دريافت 
تسهيالت مبتني بر توجيه فني و اقتصادي به صورت دقيق 
و حرفه اي عمل كنند، مي توانند نظام بنگاه داري كشور را نيز 
اصالح كنند. وي با اشاره به اينكه عمده طرح ها و پروژه هاي 
بزرگ كشور معموأل با مش��اركت بانك ها اجرا شده است 
گفت: معتقديم، خدمات بي بديل نظام بانكي در حمايت 
از رشد و توسعه اقتصادي كشور آنطور كه بايد مورد توجه 
و تقدير قرار نگرفته اس��ت. دژپسند با بيان اينكه با وجود 
برخي هجمه ها، نظام بانكي همچون هميشه در خدمت 
اقتصاد كشور است گفت: فعاالن اقتصادي به خصوص در 
مراودات بين المللي وابسته به نظام بانكي هستند و بانك ها 

در بسياري از زمينه ها به صورت بنياني و بنيادي نقش داشته 
و عامل تحول هستند. بانك ها بايد به طور ساماندهي شده و 
مستمر، اقدامات و خدمات خود را به آگاهي مردم برسانند. 
وزير اقتصاد با اش��اره به بخشي از فرمايشات رهبر معظم 
انقالب در سال جديد و توجه ايشان به نظام بانكي كشور 
اظهار داشت: اين سومين سال پياپي است كه نامگذاري 
شعار سال توسط مقام معظم رهبري معطوف و مربوط به 
مقوله توليد است و از اين رو ضرورت دارد نظام بانكي كشور 
همانند هميشه در راستاي تحقق شعار سال پيشگام بوده 
و عملكرد خود را نيز اطالع رساني كند.  وي يادآور شد: به 
منظور تقويت حمايت نظام بانكي از بخش هاي توليدي، 
الزم است بانك ها نيز پشتيباني شده و موانع كسب و كار آنها 
نيز مرتفع شود. وزير اقتصاد با بيان اينكه نبايد ميان بانك ها 
و بازار سرمايه احساس رقابت وجود داشته باشد، خواستار 
ارايه مدلي تركيبي، تعاملي و تكاملي توسط بانك ها و بازار 
سرمايه به نحوي شد كه ضمن تسهيل و تسريع در تامين 
مالي بنگاه ها، بخشي از تامين مالي بلندمدت و كالن به بازار 
سرمايه منتقل شود. دژپسند در ادامه به واحدهاي تمليك 
شده توليدي توسط بانك ها اش��اره كرد و گفت: بانك ها 

هيچ تمايلي به تمليك واحدهاي توليدي ندارند مگر اينكه 
پس از مس��اعدت هاي مكرر، در ايف��اي تعهدات خود به 
سپرده گذاران، به اجبار واحد توليدي را تمليك مي كنند 
و بر اساس بررسي هاي صورت پذيرفته، عمده اين واحدها 
قبل از تمليك تعطيل بوده اند. وي افزود: بانك ها بايد براي 
رهايي از هجمه هاي غيرمنصفانه مرتبط با اين مساله و در 
راستاي تحرك توليد، طرحي با موضوع آزاد سازي واحدهاي 
تمليكي بانك ها با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
بانك مركزي و بازار سرمايه ارايه دهند. دژپسند با اشاره به 
اينكه يك��ي از وظايف وزارت اقتصاد كمك به نظام بانكي 
كشور است گفت: براي گذار از نظام اقتصادي بانك محور به 
بازار سرمايه محور هنوز زمان نياز داريم، هر چند كه رابطه 
تكميلي بين اين دو وجود دارد به طوري كه بايد بازار سرمايه 
و بانك هاي كارآمد در راستاي كمك به يكديگر باشند و چه 
بسا با كمك به بازار سرمايه، باعث قوام و استحكام خودشان 
مي شوند. وي در مورد احتمال تغيير در نرخ سود بانكي نيز 
گفت: طبيعتا شرايط اقتصادي حاضر، اقتضائات جديدي 
را طلب مي كند، اما اين امر بايد مورد بررسي بيشتري قرار 

گرفته و به تدريج انجام شود.

FATF تنظيم گر استانداردهاي جهان شمول؟
 FATF سازندگان سريال گاندو ادعا دارند اساسا نبايد با
به عنوان يك معاهده استعماري و غربي تعامل داشت، 
درحالي كه سابقه تعامالت ايران با اين نهاد بين الدولي 
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم كه و چين و 
روسيه نيز در آن نقش كليدي ايفا مي كنند، به اواسط 
ده��ه ۸۰ باز مي گردد. به گزارش ايرنا، در آس��تانه فرار 
رسيدن موعد تصميم گيري درخصوص لوايح مرتبط 
با FATF )گروه ويژه اقدام مالي( در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، در يكي از س��كانس هاي سريال گاندو 
به طور س��طحي و ناقص ترين شكل ممكن به اين نهاد 
بين الدولي به عنوان يك معاهده اس��تعماري كه نبايد 
با آن تعامل داش��ت، اشاره ش��د. اتفاقي كه موجب شد 
كليپ مربوط به اين س��كانس با عنوان »پش��ت پرده 
معاهده استعماري FATF« در فضاي مجازي به صورت 
گسترده مورد بازنش��ر قرار گيرد. اما حقيقت در مورد 
FATF چيس��ت و آيا ادعاهاي ص��ورت گرفته در اين 
سريال مبني بر اس��تعماري بودن توصيه هاي نهاد و با 

واقعيت منطبق است؟

  FATF  ي�ا هم�ان گ�روه ويژه اق�دام مالي 
به دنبال چيست؟

اساسا جرايمي كه در س��طح كالن و فراملي نظير قاچاق 
انس��ان يا مواد مخدر رخ مي دهد به ارتكاب جرم پولشويي 
منته��ي مي ش��ود و بدين ترتيب پول هاي كثي��ف با گذر 
از مراح��ل پيچيده اي ب��ه عنوان پولي پ��اك و قانوني وارد 
چرخه اقتص��اد مي ش��وند. به ط��ور طبيعي ب��ه منظور 
مقابله با پولش��ويي ك��ه مايه حيات ش��كل گيري جرايم 
اصلي اس��ت، ع��الوه بر وض��ع قوانين و مق��ررات داخلي، 
همكاري و مش��اركت بين المللي ام��ري الزم و منطقي به 
 نظر مي رس��د.  در همين راس��تا، »گروه ويژه اقدام مالي«

 Financial Action Task Force(( در سال ۱۹۸۹ در 
پاريس توسط سران گروه هشت )G۸( تأسيس شد. سران 
اين گروه ضرورت تش��كيل چنين نهادي را يكسان كردن 
مقررات بانكي و مبارزه با پول شويي عنوان كردند. در سال 
۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه »مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم« خوانده شد نيز در دستور كار فعاليت هاي گروه 
ويژه اقدام مالي قرار گرفت. اين نهاد بين الدولي در حال حاضر 

به عنوان موثرترين نهاد متولي مبارزه با پولشويي و تأمين 
مالي جرايم سازمان يافته در سطح جهان شناخته مي شود.

 FATF چرا تعامل با    
براي تمام كشورهاي جهان اهميت دارد؟

اين كارگروه همه كشورهاي جهان را بر اساس پايبندي 
به توصيه هاي خود به چهار دس��ته اس��تاندارد، در حال 
پيشرفت، غيرهمكار و ليست سياه دسته بندي مي كند. 
كشورهاي دسته نخست از نظر FATF كامال توصيه ها را 
اجرا مي كنند و در عين حال عضو اصلي اين نهاد بين الدولي 
محسوب مي شوند. دسته دوم شامل كشورهايي است كه 
در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردها هستند اما عضو 
اصلي اين نهاد نيستند و دو دسته آخر، كشورهايي هستند 
كه با گروه ويژه اقدام مالي همكاري مناسبي ندارند و از نظر 
FATF داراي ريسك باال در زمينه پولشويي و تأمين مالي 
تروريسم هستند. اين كشورها خود به دو دسته متفاوت 
تقسيم مي شوند و فقط عليه يك دسته از اين كشورها »اقدام 
مقابله اي« )Counter Measure( انجام مي شود. به 

عبارت ديگر FATF درخصوص اين كش��ورها از اعضاي 
خود درخواست مي كند تا اقدامات متقابل موثر در بند ۱۹ 
توصيه نامه را اجرايي كنند. اين بند تصريح مي كند: »در 
صورتي كه گروه ويژه كشوري را با ريسك باال اعالم كند، 
كش��ورها بايد بتوانند اقدامات متناسب با ريسك باالتر را 

نسبت به آن كشور انجام دهند.« 

 FATF چرا ايران از منظر  
داراي ريسك باالي پول شويي است؟

در س��ال ۲۰۰۹، براي نخستين بار نام ايران به عنوان 
»كش��ورهاي داراي ريسك باال« توس��ط گروه ويژه 
اقدام مالي در فهرست اقدامات مقابله اي قرار گرفت. 
بنا بر اذعان رييس س��ابق مركز اطالعات مالي »عدم 
جرم انگاري تأمين مالي تروريس��م«، »نبود ساختار 
گزارش دهي عمليات مشكوك به پولشويي« و »عدم 
عضويت در هيچ گروه منطقه اي اقدام مالي« از جمله 
داليل اصلي FATF براي قرار دادن ايران در ليس��ت 

سياه در آن سال بوده است.
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گروه بورس|
بازار سرمايه بازاري هوشمند است و حتي از نگاه 
برخي كارشناسان، اتفاقات سياسي را قبل از به 
وقوع پيوستن پيش بيني و بر اساس احتماالت 
به اتفاقاتي مانند انتخابات واكنش نشان مي دهد. 
كارشناس�ان عقيده دارند به اين دليل كه بازار 
سهام در جامعه فراگير شده و ضريب نفوذ زيادي 
پيدا كرده است قطعا كانديداهاي انتخابات ۱4۰۰ 
باي�د براي جذب آراي مردمي توجه بيش�تري 
به بازار س�هام داشه باش�ند. اما بورس فارغ از 
هر گونه توج�ه نيازمند آس�ودگي از دخالت و 

سياست گذاري است.

بررسي وضعيت بازار سرمايه پيش از انتخابات سال هاي 
1388، 1392 و 1396 نشان مي دهد كه شاخص كل 
بورس در ماه هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري 
س��بزپوش بوده اس��ت اما به نظر مي رس��د روند بازار 
در سه ماه ابتدايي امس��ال كه قرار است در اين مدت 
دولت جديد مشخص شود، به راحتي قابل پيش بيني 
نباشد. چرا كه بازار س��رمايه از اواخر سال 1398 و تا 
ميانه هاي سال 1399 همه گير شد و بسياري از مردم 
س��هامدار ش��دند، از اين رو بازار س��هام در سال هاي 
1388 و 1392 و 1396 متفاوت از بازار امروز است و 
به اعتقاد كارشناسان با اتفاقاتي كه در اين مدت روي 
داده نمي توان پيش بيني درس��تي از ما ه هاي آينده 

بازار داشت.
در اين بين س��ه نگاه يا سه عقيده اساسي وجود دارد؛ 
برخي معتقدند دولت حس��ن روحاني در مدت زمان 
باقي مانده تا پايان فعاليتش بازار را متعادل نگه مي دارد 

و با كمي رشد به دولت بعدي تحويل مي دهد. 
اما  در مقابل گروه ديگر به اين ايده خوش بين نيستند و 
بر اين باورند رقباي دولت اجازه اين كار را نخواهند داد 

و دولت بعدي بازار را سر و سامان خواهد داد. 
در نهايت گروه آخر نيز معتقدند در اين مدت باقي مانده 
تا انتخابات رياست جمهوري، بازار سرمايه با روند فعلي 
به جلو خواهد رفت و رش��د و ريزش خاصي نخواهند 
داش��ت تا بعد از انتخابات سياست هاي دولت جديد 

براي بورس چه باشد.

     فصل بندي بورس 1400
مصطفي صفاري، كارش��ناس بازار س��رمايه درباره 
وضعي��ت بورس در انتخاب��ات 1400 اظهار مي كند: 
احس��اس مي كنم كه بورس در سال 1400 دو فصل 
دارد. چ��ون انتخابات رياس��ت جمهوري را در س��ال 
1400 در پيش داريم و حضور دولت جديد و نيروهاي 
اقتصادي آن دولت جديد بر روي روند بازار تاثيرگذار 
هس��تند. باتوجه به ش��رايط اقتص��ادي و بودجه اي 
معتقدم سال جاري بازار سرمايه بهترين فرصت براي 
س��رمايه گذاري اس��ت. اما نه به اندازه بازدهي اوايل 
س��ال 99 بلكه بازدهي 40 تا 60 درصد را بايد انتظار 
داشت. در س��ال 1400 انتظاري از بازدهي شتابان از 
بازار سرمايه نبايد داشت. احتمال ريزش شاخص كل 
پيش از پايان عمر دولت فعلي وجود ندارد زيرا امسال 
بر خالف سال هاي گذشته شركت ها موظف هستند 
پيش بيني سود خود را اعالم كنند. صفاري با اشاره به 
اينكه بازار سرمايه همانند سال گذشته دچار افت شديد 

نمي شود، اضافه مي كند: اين نكته هم بايد توجه شود 
كه همانند سال گذشته رشد هم نداريم. معموال زماني 
كه در فوتبال تيمي نتيجه نمي گيرد، نخستين اقدامي 
كه انجام مي دهد مربي تيم عوض مي شود. مربي جديد 
هم بايد با همان بازيكنان ادامه بازي ها را پيش ببرد. بازار 
سرمايه هم همانند بازي فوتبال است. بر اين باور نباشيم 
كه با عوض شدن رييس سازمان بورس تغييرات زيادي 
رخ مي دهد. تغيير در رياس��ت سازمان بورس بيشتر 
ش��وك درماني است و قرار نيس��ت كه رييس جديد 
سازمان كارهاي عجيب و جديدي براي بازار به ارمغان 

آورد. بازار بورس شاخص و دماسنج اقتصاد است.
صفاري در پايان  مي گويد: سياست هاي اقتصادي در 
بورس اثرگذار اس��ت. شوك هاي اقتصادي و سياسي 
مي تواند بر روي بازار سرمايه تاثيرهاي بسياري بگذارند. 
با تغيير شوك سياسي و اقتصادي شاهد تغييرات در 
بازار سرمايه مي شويم و با تغيير رييس سازمان بورس 

اتفاق خاصي در روند بازار نخواهد داشت.

     ادامه بازي خطرناك دولت در بورس
محسن عباس��لو، كارشناس بازارس��رمايه مي گويد: 
مهم تر از كنترل هيجان برجام، كنترل دولت است در 
حالي كه نقدينگي بازار تا حد بس��ياري كاهش يافته 
دول��ت همچنان به دنبال انتش��ار اوراق و جمع آوري 
نقدينگي است. مشخص نيس��ت چه كسي در حال 
تصميم گيري ها اس��ت در حالي كه نقدينگي در بازار 
كاهش يافته، اما با انتشار اوراق 10 هزار ميليارد تومان 

نقدينگي از بازارخارج مي كنند.
اين كارشناس بازارسرمايه توضيح مي دهد: هر چند 
با توافق در برجام ممكن اس��ت دالر تا 21 هزار تومان 
كاهش يابد، اما با وضعيت نقدينگي در كشور تورمي 
باالي 3۵ درصد خواهد بود و اين بدين معني است كه 

دالر توانايي پايين ماندن را نخواهد داشت و جدي  رشد 
خواهد كرد. يك جو رواني را به سهامداران حقيقي القا 
كردند كه در صورت توافق در برجام قيمت دالر كاهش 
مي يابد اين در حالي است كه با برجام وضعيت برخي 
از سهام ها بهتر خواهد شد، اما مشخص نيست چرا اين 

سهام ها  نيز منفي هستند.
كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينك��ه هيچگونه 
شفاف سازي در بازار صورت نمي گيرد، مي گويد: چرا 
شركت ها در اين باره اينكه اگر نرخ دالر كاهش يابد چه 
اتفاقي براي آنها مي افتد شفاف سازي نمي كنند، يكي 
از داليل ايجاد صف فروش در كل بازار به دليل اطالع 
نداشتن س��هامداران از وضعيت شركت ها در صورت 

كاهش نرخ دالر است.

     اثر مخرب انتخابات بر روي بازار سرمايه
عليرضا كاهدي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با دنياي اقتصاد مي گويد: بازار سرمايه فصل بهار را در 
حالي قرار است طي كند كه ما در اين فصل انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوازدهم را پيش رو داريم و همين 
مساله تاثير زيادي در روند بازار خواهد داشت. زماني 
بورس ما بازار مهمي نبود كه گروه هاي سياسي بخواهند 
براي انتخابات كاري برايش انجام دهند ولي االن بازار 
مهمي شده و نگاه بس��ياري از مردم شايد به روند اين 
بازار باشد. سقوط بورس مي تواند نارضايتي گسترده اي 
ايجاد كند. كاهدي در همين حال مي گويد كه چندان 
خوش بين نيس��ت كه بازار در اين مدت س��ه ماهه تا 

انتخابات رياست جمهوري رشدي داشته باشد. 
 او توضيح مي دهد: رقباي دولت در انتخابات س��عي 
بر اين دارند كه بازار ريزش داش��ته باشد. شايد بهتر 
است اينگونه بگوييم كه برداشت آنها اين است كه اگر 
بازار منفي باش��د از لحاظ سياسي به نفع آنان خواهد 

بود و آنان دس��ت باال را در انتخابات خواهند داش��ت. 
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه 
سهام كدام صنايع در اين مدت مي تواند اوضاع بهتري 
نسبت به صنايع ديگر داشته باشند مي گويد: اوال سهم 
با سهم فرق مي كند. ممكن است برخي صنايع به دليل 
اتفاقات اقتصادي كه در آينده مي افتد فرصت هاي عالي 
براي سرمايه گذاري در اختيار سهامداران قرار دهند. 
برداشت من اين است كه مذاكرات خيلي سريع جواب 
ندهد و احتماال در اين مدت يك رشد قيمت ارز داشته 
باشيم بنابراين به نظر مي رس��د گروه صادراتي مورد 

توجه قرار گيرند و براي سرمايه گذاري جذاب شوند.
پيمان ارمغان، كارش��ناس بازارس��رمايه نيز در اين 
خصوص مي گويد: فاكتوري كه اكنون بيش از بحث 
انتخابات رياس��ت جمهوري در فصل پيش رو بر روي 
بازار تاثير خواهد گذاشت بحث برجام  و مذاكرات است. 
به اين صورت كه اگر افقي ديده شود و احتمال توافق 
تقويت شود اين موضوع باعث فشار بر روي قيمت دالر 
خواهد شد و به تبع آن سهم هايي كه قيمت آنها با دالر 
باال و پايين مي شود از اين موضوع آسيب خواهند ديد. 
از آن طرف ش��ركت هايي كه از رفع تحريم ها منتفع 
مي شوند، جذاب خواهند ش��د. در اولين گام نيز بايد 
ديد نتيجه نشست وين چه مي شود. نشست وين كه در 
حال برگزاري است اولين قدم جدي در بحث مذاكرات 
هسته اي بوده است و نتيجه اش مسير سياست  خارجه 
ما را مشخص خواهد كرد. به عبارت ديگر اگر در اولين 
قدمي كه برداشتيم نتيجه خاصي حاصل نشود شايد 
ما تداوم رشد منفي و تورم را داشته باشيم اما اگر نتايج 
ملموسي از نشس��ت وين بيرون بيايد آن زمان شايد 
بايد از سهام هايي كه وابسته به قيمت دالر هستند به 
سمت سهام هايي كه از رفع تحريم ها منتفع مي شوند 

حركت كنيم.

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه تا انتخابات 1400 را بررسي مي كند

انتخابات چقدر بر بورس تاثير دارد؟

 برپايه معامالت روز گذشته بازار  
افت 10 هزار واحدي شاخص بورس تهران

 آخرين مهلت براي متقاضيان 
هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري استاني

برپايه معامالت روز گذشته بازار بيش از يك ميليارد و 
8۷2 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
21 هزار و 810 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و 2۵6 واحد كاهش 
به 43۷ هزار و 11۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با 818 واحد افت به 284 هزار و ۷82 واحد رسيدند. 
شاخص بازار اول هشت هزار و 30۵ واحد و شاخص بازار 

دوم 20 هزار و 848 واحد كاهش داشتند.
حقوقي ها روز چهارشنبه حدود 4۷0ميليارد تومان 
وارد ب��ازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت خرد 
ه��زار و ۵۷0ميلي��ارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 
42درصد يعني 660ميليارد تومان س��هام خريدند 
و م��ازاد خريدش��ان 30درصد از كل معامالت ش��د. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار سهام در سه گروه 
»فلزات اساس��ي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»فرآورده هاي نفتي« رق��م خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »ساير محصوالت كاني غيرفلزي« 
و »ماشين آالت و دستگاه هاي برقي« به نفع حقيقي ها 

تمام شد.
در اي��ن روز افزاي��ش س��هام حقيقي ه��ا در 9نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در 9۵نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول 20ميلي��ارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
440ميلي��ارد تومان بود. همچني��ن آخرين قيمت 
34نماد حداقل يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و ۵23نماد با كاهش بيش از يك درصدي 

قيمت همراه بوده اند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد »بانك پاسارگاد« 
با 114 واحد، »تامين س��رمايه امين« با 104 واحد، 
»صنايع سيمان دشتستان« با 84 واحد، »آلومينيوم 
ايران« ب��ا 81 واحد، »پرداخت الكترونيك س��امان 
كيش« با 3۷ واحد، »داروس��ازي امين« با 2۷ واحد، 
»بين المللي محصوالت پارس« با 18 واحد، »صنعتي 
بهش��هر« با 16 واحد، »لبنيات پاك« ب��ا 14 واحد و 
»لوله و ماشين س��ازي ايران« با 13 واحد تاثير مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند. در مقابل »فوالد مباركه 
اصفه��ان« با يك ه��زار و 2۵4 واح��د، »ملي صنايع 
م��س ايران« ب��ا يك ه��زار و 1۵0 واحد، »ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۷4۵ واحد، »صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس« ب��ا ۷1۷ واحد، »معدني 
دماوند« با ۵49 واحد، »پااليش نفت اصفهان« با 4۷۵ 
واحد، »نفت و گاز پتروش��يمي تامين« با 428 واحد 
و »بانك ملت« با 362 واحد تاثير منفي بر ش��اخص 
بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، روز گذشته »نماد 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، »ملي صنايع 
مس ايران«، »زامياد«، »ف��رآوري معدني اپال كاني 
پارس«، »معدني دماوند«، »تامين سرمايه امين« و 
»پتروشيمي بوعلي سينا« در گروه نمادهاي ُپرتراكنش 
قرار داشتند. گروه فلزات اساسي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
133 ميليون و 329 هزار برگه سهم به ارزش دو هزار 

و 49 ميليارد ريال داد و ستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز چهارشنبه ش��اخص فرابورس نيز حدود هشت 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و 924 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۵68 ميليون و 
980 هزار برگه سهم به ارزش 13۵ هزار و ۷83 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
در اي��ن روز نمادهاي »بيمه پاس��ارگاد«، »هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه«، »سنگ آهن گهرزمين«، 
»مديري��ت انرژي امي��د تابان ه��ور«، »بيمه اتكايي 
ايرانيان« و »توليد برق ماهتاب كهنوج« تاثير مثبت 
بر ش��اخص اين بازار داشتند. همچنين نماد »پليمر 
آريا ساس��ول«، »پتروش��يمي مارون«، »پتروشمي 
تندگوي��ان«، »گروه توس��عه مالي مه��ر آيندگان«، 
»سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشيمي زاگرس«، 
»سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشيمي زاگرس« 
و»صنايع ماش��ين هاي اداري اي��ران« تاثير منفي بر 

شاخص فرا بورس داشتند.

س��خنگوي شوراي عالي بورس با اش��اره به مصوبات 
جلس��ه ش��وراي عالي بورس گفت: موض��وع اصلي 
بحث جلس��ه ش��وراي عالي بورس، س��هام عدالت و 
برگزاري مجامع و انتخاب هيات مديره ش��ركت هاي 

سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بود.
محمدعل��ي دهقان دهن��وي تصريح كرد: ق��رار بود 
اس��فندماه اين انتخابات برگزار شود، اما از آنجا كه در 
برخي از اس��تان ها، تعداد اف��راد كافي براي عضويت 
هيات مديره ثبت نام نكرده بودند و همچنين در برخي 
موارد فرايند تاييد صالحيت ثبت نام كنندگان مشمول 
مرور زمان ش��ده ب��ود، اين نگراني وجود داش��ت كه 

انتخابات مناسب و پرشوري را شاهد نباشيم.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از همين 
رو شوراي عالي بورس، مصوب كرد تا سازمان بورس 
برنامه ريزي مجددي براي اين موضوع داشته باشد و 

مجامع اين شركت ها در تاريخ ديگري برگزار شود.
وي با بيان اينكه امروز برنامه س��ازمان بورس به شورا 
ارايه شد، گفت: خوشبختانه با اندك تغييراتي برنامه 
پيش��نهادي به تصويب رس��يد و مقرر ش��د از اواخر 
ارديبهش��ت و در چندمرحله مجامع اين ش��ركت ها 
برگزار ش��ود. بر اين اس��اس تا تاريخ 28 فروردين ماه 
افرادي ك��ه تمايل دارن��د به عضوي��ت هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني انتخاب شوند، 
فرصت دارند تا در سامانه ستان سازمان بورس و اوراق 
بهادار ثبت نام كنند. رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ابراز داشت: سپس صالحيت ها بررسي شده و 
زمان برگزاري انتخابات براي هر استان اعالم مي شود. 
در اين مورد هم اطالع رساني گسترده اي صورت خواهد 
گرفت، زيرا تعداد قابل توجهي از مردم كشور، سهام دار 
شركت هاي س��رمايه گذاري اس��تاني هستند و بايد 
افرادي را به عنوان هيات مديره انتخاب كنند كه مورد 
اعتماد و ذيصالح آنها باشند. دهقان با تاكيد بر اينكه 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني مدير سرمايه هاي 
سهام داران هستند، خاطرنشان كرد: اين شركت ها به 
عنوان اهرم توسعه استان ها فعاليت خواهند كرد. به 

همين دليل امكان برگزاري مجامع به صورت فيزيكي 
در شرايط كرونايي وجود ندارد.

سخنگوي شوراي عالي بورس در ادامه بيان داشت: به 
دليل تعداد زياد افراد، مجامع به صورت الكترونيكي 
برگ��زار خواهد ش��د و احراز هويت ها ه��م به صورت 
الكترونيكي خواهد بود. ثبت نام مردم در سجام براي 
احراز هويت الكترونيكي است و وقتي مجامع به صورت 
الكترونيكي برگزار مي شود بايد اين اطمينان حاصل 
شود كه همان سهام دار ثبت نام كننده، راي خود را در 
سامانه به ثبت مي رساند. به اين ترتيب، خواهش ما از 
مردم اين است كه اين اقدام را انجام دهند به اين دليل 

كه شرط ورود به مجمع، فقط ثبت نام سجامي است.
رييس سازمان بورس با بيان اينكه هم اكنون متوسط 
ثبت نام افراد در سامانه س��جام به 6۵ درصد رسيده 
اس��ت، افزود: يعني 6۵ درصد افراد ثبت نام سجام را 
به سرانجام رساندند و مشكلي براي انتخابات ندارند. 
در بعضي از استان ها اين عدد به 80 درصد هم رسيده 
اس��ت و قاعدتا تا فرصت باقي مانده، افراد بيش��تري 
مي توانند در اين س��امانه ثبت نام كنند. استان هايي، 
اولويت برگزاري مجامع را دارند كه بيش��ترين تعداد 
ثبت نام را داشته باشند. رييس سازمان بورس در ادامه 
ابراز داشت: شرايط شركت وعضويت در هيات مديره 
شركت ها مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 
كه براي همه شركت هاي پذيرفته شده جاري است، 
خواهد بود و ارتباطي به سابقه نخواهد داشت. افراد بايد 

شرايط الزم را داشته و تاييد صالحيت شوند.
دهقان دهنوي در خصوص جاماندگان سهام عدالت 
متذكر شد: تخصيص سهام عدالت سال ها پيش انجام 
شده اس��ت و افرادي كه واجد ش��رايط بوده اند سهام 
عدالت خود را در اختيار گرفتند. ديگر س��هامي براي 
تخصيص وجود ندارد و تصميم در خصوص مباحثي 
كه جديدا در خصوص اعطاي س��هام عدالت به افراد 
جديد در برخي محافل منتشر شده است، مربوط به 
دولت خواهد بود و تصميم گيري آن بر عهده سازمان 

بورس نيست.

معافيت »ماليات بر عايدي سرمايه« 
گامي در جهت حمايت از بورس

امير س��يدي، مديرعامل كارگزاري امين سهم در 
گفت وگو با سنا در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه 
گفت: موضوع ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري 
از نقاط كش��ورهاي پيش��رفته جهان وجود دارد و 
الزم است كه در كشور ما هم اجرا شود. به نظر من 
مهم ترين امالك يكي از مهم ترين حوزه هايي است 
كه مي تواند تحت پوشش ماليات بر عايدي سرمايه 
قرار بگيرد. سيدي افزود: امالك، يكي از بزرگ ترين 
بخش هاي اقتصاد است و گستره وسيعي را شامل 
مي ش��ود. براين اس��اس، در اين حوزه سود زيادي 
شناسايي مي شود كه اگر در كشور ما ماليات ستاني 
انجام مي شد، مي توانست به امر توسعه زير ساخت ها 
و نيز موضوع عدالت اقتصادي كمك بسيار زيادي 
بكند.  وي تصريح كرد: همان طور كه در باال اش��اره 
شد، در حال حاضر بازار امالك، بازار بسيار بزرگ تر 
و مهم تري در كشور ما است به طوري كه حداقل تا 
سال گذشته نسبت به بازار سرمايه اين بازار بسيار 
بازار بزرگ تري بوده است؛ اما مالياتي كه از اين بخش 
دريافت شده اس��ت، بسيار پايين تر از بازار سرمايه 
بوده اس��ت. اين فعال بازار سرمايه بيان داشت: در 
بازارهاي اغلب كشورها به اين صورت است كه اگر 
در معامله اي س��ودي شناسايي شود به آن ماليات 
تعلق مي گيرد. در مورد بازار س��هام هم به همين 
شكل است، مي توان گفت به نوعي ماليات بر عايدي 
س��رمايه در بازار س��هام از قبل وجود داشته است. 
در ديگر كش��ورها به اين شكل است كه هر چقدر 
معامالت كوتاه مدت انجام دهيد، ماليات بر دارايي 
سهام باالتر است و اگر سرمايه گذاري خود را به طور 
بلندمدت در نظر گرفته باشيد، اين ماليات كاهش 
پيدا مي كند.  وي در ادامه اظهار كرد: ماليات از خريد 
و فروش سهام سال گذشته حدود 1۷ هزار ميليارد 
تومان بوده است كه نشان مي دهد بازارسرمايه بيشتر 
از تمام بازار هاي ديگر ماليات پرداخت كرده است؛ 
اين خود يك نوع ماليات بر عايدي سرمايه است كه 
خيلي هم نقد شونده بود و طي سال گذشته دريافت 
شد. اين كارش��ناس بازارسرمايه افزود: به نظر من 
بالموضوع است كه در شرايط فعلي ما بخواهيم براي 
بازار س��رمايه صحبتي از ماليات برعايدي سرمايه 
داشته باشيم، زيرا همانطور كه اشاره شد، ماليات 
بر خريد و فروش در معامالت بازارسرمايه سال هاي 
س��ال اس��ت كه پرداخت مي ش��ود.؛ بنابراين اگر 
بخواهيم براي بازار سرمايه ماليات بر عايدي سرمايه 
تعريف كنيم، در واقع يك نوع ماليات مضاعف را در 
اين حوزه وارد كرده ايم؛ در حالي كه جا دارد به بازار 
سرمايه كمك شود تا اين بازار بتواند رشد باالتري 
انجام دهد، به طوريكه شاهد تشكيل سرمايه ثابت 
در نهادهاي حقوقي شركت هاي بورسي و در نتيجه 
رشد اقتصاد كشور باشيم. وي در نهايت تاكيد كرد: 
در بازار سرمايه نه تنها معامله گران بلكه شركت ها 
از شفافيت برخوردارند و همچنين ماليات خود را 
به طور ش��فاف پرداخت مي كنند، اتفاقي كه شايد 
در ديگر بخش هاي اقتص��ادي به اين قدرت وجود 
نداشته باش��د؛ بنابراين اين تصميم درست است و 
بايد حداقل چندين سال به اين صورت باقي بماند 
تا اينكه بتواند براي بازارسرمايه جبراني نسبت به 
بازار هاي ديگر كه ماليات نداده اند، اتفاق بيفتد. در 
نظر داشته باشيد كه مزيت اين اقدام را مي توان در 

كل اقتصاد مشاهده كرد.

هيچ طرحي مبني بر وضع ماليات 
بر سود سهام در بودجه وجود ندارد

جعفر قادري، عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس ش��وراي بيان داشت: در بودجه 
1400 هيچ بندي در خصوص وضع ماليات بر سود 
س��هام وجود ندارد . وي در اين خصوص ادامه داد: 
مباحثي در خصوص وضع ماليات بر سرمايه و سود 
سپرده هاي بانكي مطرح است، اما در خصوص سود 
سهام هيچ بند و طرحي در بودجه وجود ندارد. بلكه 
اين طرح ش��امل ماليات بر امالك با انواع كاربري، 
وسايل نقليه موتوري زميني، مسكوك طال، شمش 
طال و طالي آب ش��ده، زي��ور آالت از جنس طال و 
پالتين و جواهرات و همچنين انواع ارز خارجي است. 
قادري تاكيد كرد: ماليات بر سود سپرده هاي بانكي 
را نيز مي توان در قالب طرح هايي ارايه داد مبني بر 
اينكه اين سود تا محدوده اي شامل معافيت از ماليات 
شوند و به مازاد آن ماليات تعلق بگيرد كه آن هم جاي 

بررسي بيشتر دارد.

پوشش  ريسك  ساخت  مسكن 
به وسيله ابزارهاي مالي بورس كاال

نماين��دگان در نشس��ت علن��ي روزچهارش��نبه 
18فروردين ماه مجلس شوراي اسالمي در جريان 
بررسي طرح جهش توليد و تامين مسكن، با ماده 
)14( و تبصره  آن با 1۷1 رأي موافق، 2 رأي مخالف 
و يك رأي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در 
جلسه موافقت كردند. در ماده 14 آمده است: وزارت 
امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور پوشش 
ريسك ساخت مسكن، امكان پيش خريد و ساير 
ابزارهاي پوشش ريسك خريد مصالح ساختماني 
)صرفا فوالد و سيمان( را در بورس كاال فراهم نمايد.

نماين��دگان در نشس��ت علني روز چهارش��نبه 
18فروردين ماه مجلس شوراي اسالمي در جريان 
بررسي طرح جهش توليد و تامين مسكن، با ماده 
)14( و تبصره  آن با 1۷1 رأي موافق، 2 رأي مخالف 
و يك رأي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در 
جلسه موافقت كردند. در ماده 14 آمده است: وزارت 
امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور پوشش 
ريسك ساخت مسكن، امكان پيش خريد و ساير 
ابزارهاي پوشش ريسك خريد مصالح ساختماني 
)صرفا فوالد و سيمان( را در بورس كاال فراهم نمايد.

 رونمايي از مدرسه آنالين 
بازار سرمايه در سال 1400

سجاد موحد؛ مديرعامل مركز مالي ايران در گفت وگو 
با تس��نيم با اش��اره به ضرورت دانش و مهارت در بازار 
سرمايه و افزايش تقريبي حضور بانوان در بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: اينكه ميزان حضور بانوان در بازار سرمايه 
افزايش پيدا كرده است ارتباط مستقيمي 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؛ به طوري كه سال 98 
ميزان حضور بانوان در دوره هاي آموزشي بازار سرمايه 
14 درصد به كل دانشپذيران بود كه اين ميزان در سال 
99 به 31 درصد رسيد. وي همچنين با بيان اينكه تعداد 
اساتيد همراه با اين مركز نسبت به سال 98 با افزايش 
قابل توجهي همراه بوده اظهار كرد: در سال گذشته 6۷ 
استاد همراه مركز مالي ايران بوده اند كه اين اساتيد در 
سطوح باالي علمي و مرتبط با بازار سرمايه و همچنين 
داراي تجارب گرانقيمت در نهادهاي مالي معتبر و اركان 
بازار سرمايه هستند؛ گفتني است نرخ مشاركت اساتيد 
زن از 1۵ درصد به 20 درصد افزايش پيدا كرده است و 
اميد مي رود اين رشد در سال جاري هم ادامه پيدا كند. با 
توجه به ارتقاء ميزان حضور مخاطبان بازار سرمايه، ما نيز 
در جهت انجام مسووليت هاي اجتماعي همگام با رشد 
 بازار سرمايه در سال گذشته تعداد دوره هاي بورس كمپ 
)Bourse Camp( را افزاي��ش دادي��م اين دوره ها 
در جه��ت ارتق��اء س��واد مالي اف��راد ب��ا موضوعات 
مرتب��ط ب��ا ني��از روز ب��ازار س��رمايه برگزار ش��دند. 
اين مق��ام مس��وول در ادامه تش��ريح عملك��رد اين 
 مركز در س��ال 99 عنوان ك��رد: دوره هاي��ي با عنوان

 Bourse Solutionدر مركز مالي ايران برگزار ش��د 
كه اين دوره ها فراتر از دوره بورس مپ است و به صورتي 
كه بر روي مباحث تخصصي به صورت جزئي تر پرداخته 
مي ش��ود؛ دانش پذيران در اين دوره هاي سطح كيفي 
دانش و مهارت خود را در بازار س��رمايه به صورت قابل 
توجهي ارتقاء مي دهند. م��ا در اين مركز براي حضور 
فعال تر عالقه مندان در بازار سرمايه خارجي دوره هاي 
ProfessionalSolution را برگ��زار كردي��م كه 
هدف اصلي اين دوره ها ارتقاء افراد در سطح بين المللي 
با راهكارهاي حرفه اي است. افراد حاضر در اين دوره ها 
آمادگ��ي الزم را براي حض��ور در آزمون هاي حرفه اي 
 FRM تحليلگر مالي خب��ره( و( CAF جهان نظي��ر
)مديريت ريسك مالي( به دست مي آورند. وي افزود: در 
حال حاضر اين دوره ها شامل آمادگي مشاغلي همچون 
مديريت پورتفوي، حسابداري كارگزاري و حسابداري 
صندوق هاي سرمايه گذاري مي شود و همچنين آمادگي 
آزمون هاي اصول بازار سرمايه، تحليلگري بازار سرمايه 
و معامله گري بازار سرمايه از جمله مباحثي است كه در 
اين دوره مورد تدريس قرار مي گيرند. در سال گذشته 
80 درصد از اف��رادي كه در بعد از گذراندن اين دوره ها 
در آزمون هاي حرفه اي بازار س��رمايه شركت كرده اند 
توانسته اند اين آزمون ها را با موفقيت پشت سر بگذارند. 
سجاد موحد با بيان اينكه تمام افرادي كه به نوعي با اين 
مركز در ارتباط هس��تند از خانواده مركز مالي ايران به 
حساب مي آيند، گفت: هر فردي كه در راستاي افزايش 
و ارتقاء سطح كيفي دانش و مهارت در بازار سرمايه همراه 
مركز مالي ايران است جزئي از خانواده ما است به طوري 
كه ما تالش مي كنيم تا در طول ش��بانه روز اين افراد را 
در حوزه آموزش مشاوره و راهنمايي كنيم؛ همچنين 
در تالشيم تا با افزايش كيفيت در خدمت رساني شاهد 
هرچه بزرگ تر شدن اين خانواده شويم. افزايش سطح 
دانش و مهارت در بازار سرمايه همواره يكي از دغدغه هاي 
اين مركز بوده زيرا اين امر موجب يكي از عوامل مهم در 
بهبود وضعيت بازار سرمايه است؛ همچنين براي امسال 
افزايش مباحث آموزش��ي در بورس تلنت، رونمايي از 
مدرسه آنالين مركز مالي ايران و طراحي سامانه هايي كه 
بتواند مسير مهارت و اشتغال در بازار سرمايه را به صورت 

حرفه اي مديريت كند را در نظر داريم.

شفافيت ارايه اطالعات محصول 
و خريداران و فروشندگان

احمد رحيمي، سرپرس��ت مديري��ت عمليات عرضه 
ب��ورس كاال از برنامه ريزي بورس كاال ب��راي مقابله با 
رانت و شفافيت بيشتر عرضه محصوالت فوالدي خبر 
داد و اظهار داشت: براي اينكه اين شفافيت ايجاد شود 
اطالعات از ابتدا تا انتهاي عرضه محصوالت فوالدي به 
صورت ش��فاف در اختيار متقاضيان قرار گرفته و همه 
به صورت يكسان مي توانند به اين اطالعات دسترسي 
داشته باشند. طبق هماهنگي با دفتر رياست جمهوري 
و مجلس از س��ال گذش��ته ارايه اطالعات عرضه هاي 
زنجيره هاي فوالد از سنگ آهن تا تيرآهن، ميلگرد، نبشي 
و ناوداني، انجام شده و در محصوالت پايين دستي نيز اين 
اقدامات در حال انجام است كه تا پايان امسال به زنجيره 
عرضه محصوالت فوالدي بورس كاال اضافه خواهد شد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا همه توليدكنندگان 
و عرضه كنندگان محصوالت ف��والدي ملزم به عرضه 
محصوالت در سامانه بورس هستند، گفت: اين الزام در 
حال حاضر بر روي يكسري از محصوالت مانند شمش، 
ميلگرد، تيرآهن و ورق وجود دارد ولي روي زنجيره هاي 
قبل و بعد از توليد اين محصوالت اين الزام وجود ندارد 
اما با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تالش داريم كليه 
زنجيره هاي توليد و عرضه به طور شفاف در بورس كاال 
ارايه شود تا هم در همه نقاط كشور و هم با تنوع بيشتر، 
پاسخگوي نياز مشتريان و متقاضيان اين محصوالت 
باشيم. از ابتداي تأسيس بورس كاال بستري ايجاد شده 
ت��ا محصوالت در معرض ديد عموم ق��رار گيرد و همه 
متقاضيان خرد و كالن در هر نقطه از كشور مي توانند 
از طريق سايت بورس كاال به اين اطالعات دست يابند 
و اقدام به خريد كنند و اين دسترسي به صورت يكسان 
و برابر در اختيار همگان است. وي درنهايت تاكيد كرد: 
اين ش��فافيت ارايه اطالعات محص��ول و خريداران و 
فروش��ندگان كار را براي نهادهاي نظارتي آسان كرده 
و تمامي زنجيره توليد و عرضه محصوالت فوالدي در 

دسترس و قابل استناد است.



گروه راه و شهرسازي|
ديروز و در جريان ادامه بررسي مواد طرح »جهش توليد 
و تامين مسكن« مواد 9، 10، 21 و 22 اين طرح بررسي 
و به تصويب مجلس رس��يد. بر اساس اين مصوبات و در 
صورت تاييد شوراي نگهبان، موازي كاري از فرآيند صدور 
پروانه هاي ساختماني حذف مي شود. دولت نيز مكلف 
است اراضي خود را به صورت رايگان براي تامين مسكن 
واگذار كند. همچنين كليه دستگاه هاي دولتي ملزم به 
ثبت تمامي امالك و مس��تغالت خود در سامانه اموال و 

دارايي هاي دولت )سادا( شدند.
به گزارش »تعادل«، حس��ن روحاني، رييس جمهور در 
آغاز دور دوم رياس��ت جمهوري خود از نوسازي ناوگان 
جاده اي و نوسازي بافت فرسوده و تامين مسكن به عنوان 
دو برنامه اصلي خود نام برد و در همين چارچوب، به تمامي 
دستگاه هاي دولتي ابالغ كرد تا زمين شهري خود را براي 
توليد مسكن در اختيار وزارت راه و شهرسازي به عنوان 
متولي مسكن قرار دهند، اما اين دستور و خواسته هيچگاه 
عملي نشد و آنگونه كه مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
اعالم كرده اند، دليل اين مساله عدم همراهي و عدم تمايل 
دستگاه ها براي واگذاري زمين هاي خود بوده است. از اين 
رو، به نظر مي رسد كه ضمانت اجرايي محكمي در مصوبه 
مجلس وجود نداشته باشد، بار ديگر، دستگاه و نهادها از 
اعطاي زمين هاي خود براي مسكن سازي امتناع خواهند 
كرد و اين تامين مس��كن روي زمين هاي دولتي مسير 
نخواهد شد. در اين حال، يكي ديگر از مصوبه هاي مجلس 
مبني بر واگذاري زمين هاي كشاورزي براي ساخت وساز 
در حاشيه شهرها پيامدهاي منفي متعددي در پي خواهد 
داشت، از سويي، انجام اين كار منجر به نابودي كشاورزي 
و كاهش محصوالت كشاورزي مي شود و از سوي ديگر 
ساخت و ساز در زمين هاي خارج از شهرها، مستلزم ايجاد 
زيرساخت هاي شهري در اين زمين هاي يادشده خواهد 

بود كه هم زمانبر و هم بسيار هزينه بر هستند.

    جهش توليد و تامين مسكن 
ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي وزارت كشور را 
مكلف به پرهيز از هرگونه موازي كاري در مراحل صدور 

پروانه تا تفكيك سند ساختمان كردند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني ديروز در جريان بررسي گزارش كميسيون 
عمران در خصوص طرح جهش توليد و تامين مس��كن 
با پيشنهاد الحاقي محمد حسين فرهنگي به اين طرح 

موافقت كردند.
بر اساس اين پيشنهاد الحاقي، وزارت كشور موظف است 
با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و 
امالك ترتيبي اتخاذ نمايد كه در مراحل صدور پروانه تا 
صدور سند تفكيك و كليه مراحل كارشناسي و نظارتي 
مسكن چه به صورت انبوه سازي، چه مشاركتي و انفرادي 
هيچ گونه اقدام موازي و مكرر اعم از رأس��ا يا با ارجاع به 
همديگر انجام نش��ده و هر مرحله تنها يك بار توس��ط 
شهرداري يا سازمان نظام مهندسي يا ثبت اسناد صورت 
پذيرد. در اين مراحل بايد مراحل استحكام بنا و رعايت 

خطوط معماري و اصول زيبايي شناختي لحاظ شود.

    واگذاري رايگان اراضي دولتي
براي تامين مسكن 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همچنين در مصوبه اي 
كليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه ها و شركت هاي 
دولتي را مكلف به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود 

جهت توليد مسكن كردند.
بر اين اساس، كليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه هاي 
دولتي همچنين ش��ركت هايي كه صد در صد سرمايه و 
س��هام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به 
واگذاري و تحويل رايگان اراض��ي در اختيار خود كه در 
چارچوب مكان يابي موضوع ماده )۶( قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 قرار 

مي گيرند )به استثناي مناطق چهارگانه تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت(، ظرف دو ماه از تاريخ 
الزم االجرا شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه و 
شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند 
پس از اعالم وزارتخانه يادش��ده ظرف يك ماه نسبت به 
تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر امالك و صدور سند 
مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي 

اقدام نمايند.
تبصره ۱ - چنانچه دستگاه هاي موضوع اين ماده ظرف 
دو ماه از تاريخ درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به 
واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام 
ننمايند، ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند به درخواست 
وزارت راه و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده 
اقدام و س��ند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي 

وزارت راه و شهرسازي صادر نمايند.
تبصره ۲ - زمين هاي متعلق به وزارت جهادكشاورزي 
واقع در مح��دوده و حريم ش��هرها كه بر اس��اس ماده 
)12( قانون تش��كيل وزارت جهادكش��اورزي مصوب 
1379/10/10 و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيات 
وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، الزم است قبل 
از ارج��اع موضوع به هيات وزيران، ب��ه تأييد وزارت راه و 
شهرس��ازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري اراضي 

جهت احداث و توليد مسكن برسد.

    الزام دستگاه هاي دولتي به ثبت امالك خود 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي همچنين كليه 
دس��تگاه هاي دولتي را مكلف كردند ت��ا تمامي اموال و 
مستغالت خود را در س��امانه اموال و دارايي هاي دولت 

)سادا( ثبت نمايند.
بر اساس ماده 22 طرح »جهش و توليد مسكن«، كليه 
دستگاه هاي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند 
تمامي امالك و مستغالت در اختيار خود را حداكثر سه 
ماه پس از تصويب اين قانون در سامانه اموال و دارايي هاي 
دولت )سادا( ثبت نمايند. همچنين كليه دستگاه هاي 
دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطالعات 
مربوط به هرگونه معامله و اج��اره اراضي تحت اختيار 
خود را در قالب هاي مختلف، به همراه جزييات مربوط به 
معامله )از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده( در 
سامانه ملي امالك و اسكان اعالم عمومي نمايند. متخلف 

از اجراي اين حكم به دادگاه صالحه معرفي مي شود.

كليه دس��تگاه هاي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم 
مكلفند ظرف مهلت ش��ش ماه از الزم االجرا شدن اين 
قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اختيار 
خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي باشند از سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام 
نمايند. در غير اين صورت متخلف به انفصال از خدمات 
دولتي و عمومي از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردد.

بر اس��اس ماده 29 قانون برنامه شش��م توسعه، دولت 
مكلف است طي س��ال اول اجراي قانون برنامه نسبت 
به راه اندازي س��امانه ثبت حقوق و مزاي��ا اقدام كند و 
امكان تجميع كلي��ه پرداخت ها به مقامات، روس��ا و 
مديران كليه دستگاه هاي اجرايي شامل قواي سه گانه 
جمهوري اسالمي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها 
و موسسات و دانشگاه ها، شركت هاي دولتي، موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباري 
دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي )در مواردي كه آن بنيادها و نهادها 
از بودجه كل كش��ور اس��تفاده مي نمايند(، موسسات 
عمومي، بنيادها و نهادهاي انقالب اس��المي، مجلس 
شوراي اسالمي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و 
موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند و همچنين 
دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم 
ذكر يا تصريح نام اس��ت اعم از اينكه قانون خاص خود 
را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير 
وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت 
ملي گاز ايران، ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، 
سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، س��ازمان بنادر و كشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران، س��ازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران، س��ازمان صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ايران و شركت هاي تابعه آنها، ستاد 
اجرايي و قرارگاه هاي س��ازندگي و اش��خاص حقوقي 
وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص 
پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان 
دسترس��ي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم 
شود. وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي 
اتمي ايران از شمول اين حكم مستثنا هستند. اجراي اين 
حكم درخصوص بنگاه هاي اقتصادي متعلق به وزارت 
اطالعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها 

با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

    صيانت از سبك زندگي ايراني - اسالمي 
در رويدادي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
وزارت راه وشهرس��ازي را مكلف به صيانت از فرهنگ 
و سبك زندگي ايراني- اسالمي در طراحي و ساخت 

پروژه هاي مسكن كردند.
بر اس��اس ماده 21 اين طرح جه��ش توليد و تامين 
مس��كن، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تهيه 
دس��تورالعمل طراحي و س��اخت پروژه هاي مسكن 
حمايتي، تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني 
اس��المي -  ايراني را صيانت نمايد و الزامات زيس��ت 
محيطي، بهره وري انرژي، پدافند غيرعامل، پايداري، 
ارتقاء كيفيت، اس��تحكام و ايمن��ي در برابر حوادث 
طبيعي و غيرمترقبه با استفاده از روش هاي مناسب از 

جمله صنعتي سازي مسكن را رعايت نمايد. 
بر اس��اس تبصره اين ماده، وزارت راه و شهرس��ازي 
مكلف است سه ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، 
بانكداري مركز مديريت حوزه هاي علميه شاخص هاي 
تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني اسالمي-

ايراني را تدوين نمايد.
بر اس��اس ماده 9 اين طرح، سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كش��ور مكلف اس��ت اراضي ملي مورد 
نياز تامين مسكن و خدمات عمومي پشتيبان، واقع 
در محدوده و حريم ش��هرها همچني��ن اراضي مورد 
نياز وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي طرح هاي مصوب 
شهرك س��ازي در خارج از حريم ش��هرها را حداكثر 
ظرف مدت 2 ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون 
تحويل وزارت راه و شهرسازي نمايد. بر اساس تبصره1 
اين ماده، وزارت خانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و 
ارتباطات و فناوري اطالعات مكلفند زير ساخت هاي 
الزم در حوزه وظايف ذاتي خود را در اين اراضي فراهم 
نمايند. بر اساس تبصره 2 اين ماده، اراضي كشاورزي 
حاصلخي��ز )درج��ه 1 و 2(، جنگل ه��اي طبيعي و 
دست كاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان ها، پارك ها 
و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي، عرصه هاي ذخيره 
ژنتيكي، ايس��تگاه هاي توليد بذر، حوضه هاي آبخيز 
زوجي، محدوده ايس��تگاه هاي پايش و اندازه گيري 
آبخيزداري، بستر و حريم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها 
و راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و مناطق چهارگانه 
محيط زيستي نمي توانند براي ساخت مسكن مورد 

استفاده قرار گيرد.
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آبفا اصفهان ميزبان مديران جديد
اميني، مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
اظهار داش��ت: فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بي وقفه 
درصدد ارتق��اي كيفيت خدمات به مردم در س��طح 
استان هستند به طوري كه شعار سال 1400 از سوي 
شركت آبفا اس��تان اصفهان حفظ ارزش آب، ارتقاي 
دانش س��ازماني، خدمات نوين و پايدار نامگذاري شد.  
مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با اشاره به عدم 
بارندگي هاي كافي در سال آبي جاري گفت: بارندگي ها 
در بسياري از حوضه هاي آبريز كشور كمتر از حد نرمال 
بوده است، براين اساس بدنه مديريت جديد شركت بايد 
با تالش ش��بانه روزي و به كارگيري دانش و تخصص 
الزم درصدد تامين آب ش��رب پايدار مردم در شهرها 
و روستاهاي استان باش��ند. در اين برنامه محمدرضا 
جواهري به عنوان سرپرس��ت طرح بازس��ازي شبكه 
فاضالب شهر اصفهان، مهرداد خورسندي سرپرست 
دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني، حسين اكبريان 
سرپرست دفتر امورقراردادها، مجتبي اورنگي سرپرست 
دفتر بهره برداري و توسعه تاسيسات تامين، تصفيه و 
خطوط انتقال آب، محس��ن سلماني سرپرست دفتر 
حسابرسي و نظارت مالي، عباس عباسي خاك به عنوان 
سرپرس��ت مركز مديريت ارتباط با مشتريان، روح اهلل 
سعيدي سرپرست دفترسامانه خدمات غيرحضوري، 
محمدحسين مسلمي سرپرس��ت امور مالي و حسن 
گلي سرپرست دفتر برنامه ريزي و بودجه شركت آب و 

فاضالب استان اصفهان معرفي شدند.

افزايش 21 درصدي مصرف گاز 
در ايالم

عباس شمس اللهي، مديرعامل شركت گاز استان ايالم 
گفت: در سال 1399 ميزان مصرف گاز در استان ايالم 
775 ميليون متر مكعب بوده است كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل 21 درصد افزايش نشان مي دهد. در 
سال 98 نزديك ۶40 ميليون مترمكعب گاز در سطح 
استان اعم از مناطق شهري، روستايي، صنعتي گاز مصرف 
گرديده كه در سال گذش��ته 135 ميليون مترمكعب 
بيشتر مصرف شده است. مديرعامل شركت گاز استان 
ايالم به آمار تفكيك مصرف گاز در سال گذشته اشاره و 
تصريح كرد: از اين مقدار گاز مصرفي، مصارف خانگي با 
39 درصد، صنعتي با 50 درصد، CNG باش��ش و نيم 
درصد، تجاري با دو درصد و ساير مصارف عمومي از جمله 
اداري، مذهبي و آموزشي با 2.5 درصد، كل ميزان مصرف 
گاز در استان را شامل شده است. رعايت الگوي مصرف 
از سوي مشتركان اعم از خانگي، تجاري، صنعتي، اداري 
و غيره ضروري به نظر مي رسد كه انتظار مي رود در سال 
جاري و خصوصا در فصل سرد سال، آحاد مختلف مردم 

اين موضوع را دستور كار خود قرار دهند.

تغيير قيمت بليت متروي تهران 
و حومه از ارديبهشت ماه 1۴۰۰

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه گفت: طبق مصوبه اعمال تغيير نرخ كرايه 
حمل و نقل عمومي ش��هر تهران كه به تأييد شوراي 
اسالمي شهر تهران و فرمانداري تهران رسيد، همانند 
سنوات گذش��ته از روز چهارشنبه يكم ارديبهشت ماه 
1400 اين تغييرات برابر مصوبه ابالغ شده انجام مي شود. 
وي در ارتباط با افزايش قيمت بليت مترو اظهار كرد: بر 
اساس مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران قيمت بليت 
مترو براي بليت تك سفره داخل شهري 2000 تومان، 
تك سفره حومه 2300 تومان، تك سفره فرودگاه امام 
خميني )ره( 10000 تومان و تك س��فره هش��تگرد 
۶000 تومان تعيين شده است. گفتني است ميانگين 
چهار نوع بليت متروي تهران و حومه 25 درصد افزايش 
داشته است. مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي 
ته��ران و حومه گفت: افرادي ك��ه از خطوط حومه اي 
استفاده مي كنند بايد در ايستگاه مبدأ بليت تك سفره 
مخصوص حومه، هشتگرد و فرودگاه امام خميني )ره( 
را تهيه كنند. امسال هم همانند سال گذشته كارت بليت 
اقشار خاص با تخفيف هاي مصوب شده ارايه مي گردد. 
وي در پايان گفت با بهره برداري از ايستگاه هاي شهيد 
اشرفي اصفهاني، يادگار امام، شهيد ستاري و دانشگاه 
تربيت مدرس در خط ۶ و ايستگاه هاي چهل تن دوالب، 
آهنگ، برج ميالد تهران، اميركبير و ميدان قيام در خط 
7 وسعت خدمات رس��اني به شهروندان افزايش يافته، 
ضمن اينكه براي رفاه حال بيش��تر مسافران حومه اي 
تعداد اعزام حركت قطارها در مسير كرج - هشتگرد نيز 

افزايش داشته است.

نگاهي گذرا به سند راهبردي
2۵ ساله ايران و چين 

دربهمن ماه سال 94 شي جين پينگ رييس جمهور چين 
به مناسبت پنجاهمين سالگرد برقراري روابط ديپلماتيك 
ميان ايران وچين وديدار با رهبري و رييس جمهور، بنياد اين 
سند همكاري پايه گذاري گرديد. درحال حاضرجمهوري 
خلق چين، دومين قدرت اقتص��ادي جهان پس ازامريكا 
رادراختي��اردارد وبابيش از 47كش��ور دني��ا قراردادهاي 
همكاري دوجانبه دارد. چين يكي ازشركاي اصلي تجارت 
اياالت متحده امريكاست به طوري كه بدهي امريكا تا سال 
2020 به چين بيش از هزار ميليارد دالر رس��يده اس��ت 
ودرس��ال ميالدي گذش��ته، صادرات چين به امريكا بالغ 
بر590ميليارددالر بوده اس��ت.  بررس��ي هاي انجام شده 
ازحجم مطالبات چين و امريكا بيانگراين موضوع است تقريبا 
20 درصد از ۶3 تريليون دالر اوراق قرضه امريكا دراختيار 
چين قراردارد، اما دولت مركزي چين به دنبال اس��تفاده 
از راهكارهاي اقتص��ادي جهت كاهش حجم مطالباتش 
ازامريكاس��ت اين موض��وع اقتدار اقتصادچين رانش��ان 
مي دهد به عبارتي ديگر ماشه اقتصاد امريكا در دست چين 
مي باشد!  اقدام ايران درامضاي سند همكاري با چين يك 
دستاورد مهم و ارزشمنداست. اين امرنشانگر هوشمندي، 
فراس��ت، زيركي و مهم تر ازهمه واقع بيني مبتني براراده 
تغييرنگاه ديپلماتيك از غرب به شرق مي باشد، به شرطي 
كه دولتمردان بانگاه منافع محور براساس سه اصل عزت 
حكمت مصلحت ازحقوق ملت ما به بهترين ش��كل دفاع 
نمايند.  ازطرفي ايران به عنوان كش��وركليدي وتاريخي 
وقدرت منطقه اي درمس��يرجاده ابريش��م ازظرفيت ها 
وتوانمندي هاي بالقوه وكم نظيردرحوزه هاي مختلف به 
ويژه درحوزه نفت وانرژي و از سرمايه عظيم ونيروي انساني 
جوان ونخبه بهره مند است كه بايدازاين ظرفيت ها به درستي 
استفاده شود اما در اين مقطع ازتاريخ كشور ما باخروج  دولت 
وقت امريكاازبرجام وعهدشكني كشورهاي غربي ومتعاقب 
آن وضع تحريم هاي ناجوانمردانه، سخت و طاقت فرسا به 
ويژه درزمينه هاي اقتصادي، حيات و معيشت مردم را سخت 
نشانه گرفته به طوري كه استمرار وضعيت تحريم شوندگي 
مي تواند خسارات جبران ناپذيري به كشور و مردم ما تحميل 
كند، مضاف بر اين عدم مديريت صحيح و بعضا تصميمات 
نادرست وعدم توجه به ظرفيت ها وتوانمندي هاي داخلي 
ازطرف دولتم��ردان، اثرتخريبي تحريم ه��ا را دوچندان 
نموده است. اين تحريم هادرواقع زندگي رادركليه زمينه ها 
برمردم دش��واركرده، درچنين شرايطي سند همكاري و 
متعاقب آن قراردادهاي متنوع دربخش هاي مختلف يك 
روزنه تنفس براي اقتصاد نحيف كشور ايجاد خواهد نمود. 
درنگاه بين المللي درحالي كه ميزان تجارت رسمي ايران 
با چين درسال ميالدي گذش��ته 15ميليارد دالربوده كه 
اين مبلغ درقبال تجارت كشورچين بااياالت متحده امريكا 
بس��يار اندك بوده به نظر مي رسد با اجراي سند راهبردي 
ايران وچين به باالترين سطح ممكن برسد،  دراين شرايط 
سخت وطاقت فرساي كشوركه بارفتارهاي نسنجيده ونه 
چندان خردمندانه بعضي ازمسووالن و دشمنان ريزودرشت 
منطقه اي و بين المللي ب��راي ملت ما به ارمغ��ان آوردند 
اين اقدام مي تواند زمينه بهبود ش��رايط كشور درتمامي 
زمينه ها به ويژه درزمينه هاي اقتصادي باپيش فروش نفت 
ومحصوالت پتروشيمي ومعدني را فراهم سازد. براساس 
افق بلندمدت 25ساله مبني برهمكاري و سرمايه گذاري و 
اجراي پروژه هاي امنيتي، دفاعي، كشاورزي، اقتصادي، نفت 
وگازوانرژي مقرر گرديد كشورچين 400ميليارددالردرايران 
سرمايه گذاري نمايد درعوض ايران تخفيف هاي ويژه براي 
فروش نفت به چين قايل شود وعالوه برتخفيف هاي فوق 
به قيمت جهاني ودرعين حال دوس��ال ب��راي پرداخت 
خريدقيمت نفت وقت داده شود.  باتوجه به امضاي اين سند 
همكاري مخالفين وموافقين زيادي درروزهاي گذش��ته 
نظرات متفاوتي ابرازداشته اند كه مي توان اين افرادرادرسه 
گروه بشرح ذيل تقسيم نمود،  گروه اول:  عمدتا مخالف 
نظام هستند كه بيشتردرخارج كشور و در مقام اپوزيسيون 
نظام فعاليت مي نمايند، كه بهره مندي ازشبكه هاي رسانه اي 
گسترده چه درفضاي مجازي چه درفضاي حقيقي سعي 
دراغواي افكارعمومي، سياه نمايي امور، به طرح مسائلي 
چون فروش كشور، مستمره گي جديدايران، قياس باعهده 
نامه تركمانچاي، ، ، ، ، ، مي پردازند، به جرات مي توان گفت 
كه 99درصد از اين گروه حتي يك بارهم متن  سند راهبردي 
رامطالعه نكرده اند، فقط به مخالفت و آينده نامعلوم وتيره 
وتاراين توافق تاكيد دارند،  گروه دوم:  از اين سند همكاري 
اس��تقبال و حمايت مي كنند، دوجناح سياس��ي كشور، 
اصالح طلبان و اصولگرايان، ازاين دس��ته اند، چه آناني كه 
فرياد مي زنند ظريف و روحاني خائن اند، وچه دولتمردان 
وبه اصطالح اعتدالگرايان حمايت شان از اين تفاهم جالب 
و درخور توجه است. اصالح طلبان، اصولگرايان و نيروهاي 
ارزشي وانقالبي به جهت اينكه تفاهمنامه همكاري جزو 
قراردادهاي استراتژيك نظام جمهوري اسالمي خواهدبودبه 
اين دليل موردقبول همه اين گروه ها  س��ت.  گروه سوم: 
نسبت به اين تفاهم محتاط هستند و عقيده دارند كه بايد 
درعمل بررسي شود، زماني كه اين سند همكاري به قرارداد 
تبديل نشده، نبايد اظهارنظر قطعي كرد، و همه جوانب امر 
در نظرگرفته شود، اين گروه مي گويند بايد سكوت وحوصله 
كرد، كه چه اتفاقي مي افتد، هيچ اقدام عملي تاكنون نديديم، 
بايد منتظركيفيت قراردادها باشيم، كه اگر در جهت رشد و 
تعالي منافع ملت باشد، حمايت مي كنيم اگرنشد اعتراض 
مي كنيم، اين گروه عقيده دارندكه اين تفاهم تلنگري به 
امريكا زده كه اگرايران بتواند به ش��رق نزديك شود، غرب 
مجبور خواهد شد كه در مناسبات باايران تجديدنظركند، اين 
گروه معتقدنداين سند همكاري مي تواند گسست سياسي 
كه در بين نيروهاي انقالب رخ داده را بهم نزديك كند.  باهمه 
اوصاف نگارنده يكي ازداليل موفقيت اين توافق نگاه وتالش 
دش��منان اين مرزوبوم به ويژه دولتمردان امريكا، و بعضا 
كشورهاي مرتجع منطقه اي كه با تبليغات گسترده رسانه اي 
و فرافكني از نوع ديپلماتيك سعي درجلوگيري ازتفاهم فوق 
و ارتباط بيشتر ايران و چين درقالب سند قرارداد بلندمدت 
25س��اله را دارند تا با تداوم و استمرار وضعيت اقتصادي 
نامطلوب نارضايتي عامه مردم را تشديدكنند،  اميد آنكه 
درآينده اي نزديك باتالش و پش��تكار و اتخاذ تصميمات 
عاقالنه و مدبرانه ضمن حفظ قداست وعظمت ملت بزرگ 
ايران، و پرهيز از هرگونه رفتارهاي احساسي و هيجاني در 
روابط منطقه اي و بين المللي بارويكرد مبتني بر اصل »برد-

برد«درزمينه همكاري هاي دوجانبه حداقل آسايش وامنيت 
اقتصادي را براي ملت ما به ارمغان بياورند.

درشهر

آغاز واكسيناسيون
۵۵۰۰ راننده اتوبوس 

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
با توجه به قرمز شدن وضعيت كرونا در تهران گفت: به 
اين منظور، موضوع عمليات ضد عفوني كردن ناوگان 
اتوبوسراني بيش از پيش تشديد و انجام مستمر و منظم 
آن را به صورت ويژه مورد توجه قرار داده ايم. به گزارش 
ايس��نا، ترفع همچنين از آغاز عمليات واكسيناسيون 
رانندگان ناوگان اتوبوسراني تهران كه روزانه با صدها و 
هزاران شهروند سر و كار دارند، تا چند روز آينده خبر داد 
و افزود: 5500 راننده اتوبوس به منظور در امان ماندن از 
كرونا به زودي واكسينه مي شوند. بر اساس گزارش روابط 
عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران، وي با اشاره به 
اينكه واكسيناسيون 2 هزار راننده بخش عمومي و 3500 
راننده بخش خصوصي شركت واحد در چند مرحله انجام 
خواهد شد، اظهار كرد: اين مهم با درخواست و پيگيري 
مديريت شهري از ستاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشت، 
درمان و علوم پزش��كي و با همكاري و مساعدت ستاد 
مذكور و وزارت بهداشت از سوي يكي از دانشگاه هاي 

علوم پزشكي تهران به زودي آغاز مي شود.

راي مجلس به حذف موازي كاري ها از فرآيند صدور پروانه ساخت

چرا رييس جمهور با پيشنهاد وزير كشور موافقت كرد؟

شفاف سازي مستغالت دولتي كليد خورد

پشت پرده مخالفت با توقف سفرها به تركيه 
در حالي وزير بهداش��ت خواس��تار توقف يك هفته اي 
س��فرهاي هوايي و زميني به تركي��ه به دليل وضعيت 
بحراني شيوع كرونا ش��ده بود كه رييس جمهوري پس 
از نامه وزير كشور با اين پيشنهاد مخالفت كرده است. به 
گزارش تسنيم، 11 فروردين امسال وزير بهداشت طي 
نامه اي به شرح زير خطاب به وزير كشور و فرمانده قرارگاه 
عملياتي س��تاد مبارزه با بيماري كرونا خواستار توقف 
سفرهاي هوايي و زميني به كش��ور تركيه به مدت يك 
هفته شد؛ »با توجه به شيوع گسترده بيماري كوويد19 
در كشور تركيه با ويروس موتاسيون يافته، ضروري است 
حداكثر تا 48 س��اعت آينده به مدت ي��ك هفته اياب و 
ذهاب از طريق مرزهاي هوايي و زميني با كشور مذكور 
متوقف شود. بديهي است شهروندان ايراني كه در تركيه 
به س��ر مي برند و قصد ورود به كشور را دارند و همچنين 
اتباع كشور تركيه كه در ايران بوده و قصد خروج از كشور 
را دارند مي توانند با رعايت پروتكل هاي مربوطه و انجام 
تس��ت PCR و اطمينان از عدم آلودگي اقدام به ورود و 
خروج كنند. ضمناً جهت هموطناني كه از مرزهاي زميني 
و هوايي وارد كشور مي شوند ايجاد قرنطينه براي موارد 
مشكوك يا مثبت ضروري خواهد بود. خواهشمند است 
دستور فرماييد استانداران محترم در اين زمينه همكاري 

و مساعدت الزم را به عمل آورند.«

    مخالفت وزير كشور با توقف سفرها
اين در حالي بود كه سه روز بعد يعني 14 فروردين ماه وزير 

كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
طي نامه اي به حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني با 
اين پيشنهاد مخالفت كرد. در اين نامه، عبدالرضا رحماني 
فضلي نوشته است: »با احترام با عنايت به درخواست وزير 
محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر توقف 
اياب و ذهاب از طريق مرزهاي هوايي و زميني با كشور تركيه 
به مدت يك هفته به استحضار مي رساند جلسه فوق العاده 
كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي بهداشت، 
راه و شهرس��ازي، امور خارجه و پليس گذرنامه برگزار كه 
گزارش آن به همراه پيشنهادات مزيد استحضار و صدور 

اوامر الزم تقديم مي گردد.
اهم مطالب مطروحه به اين شرح است: 

    در ش��رايط تحريمي كش��ور فعاليت مرزها از ابعاد 
سياس��ي، اجتماع��ي، اقتصادي و مباح��ث مرتبط با 
ضرورت هاي زندگي شهروندان از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار است اين امر در مورد مرزهاي ايران با كشور 
تركيه حساسيت بيشتري داشته، چراكه تنها مسير تردد 

به اروپا در حوزه تجاري و مسافري است.
    در حال حاضر برابر توافقات ايران و تركيه به صورت 
هفتگي 200 پرواز ميان دو كش��ور انجام مي شود كه 
نيمي از آنها را ناوگان ايراني و نيمي ديگر توسط ناوگان 
تركيه اي صورت مي پذيرد، توقف تردد مسافري آسيب 

جدي به اين توافق وارد مي كند.
   محدوديت تردد مس��افري از طريق هوايي موضوع 

كنس��ل كردن پروازها و پرداخت خس��ارت را متوجه 
شركت هاي ايراني كرده كه با توجه به محدوديت زماني، 

عماًل خسارت سنگيني وارد مي كند.
   با توجه به فراواني پروازهاي تركيه اي به ساير كشورهاي 
دنيا و مقرون به صرفه بودن هزينه بليت آنها، بسياري 
از ايرانيان از آن طريق به كش��ور مس��افرت )ترانزيت( 
مي كنند. هرگونه تصميم بدون اطالع قبلي مشكالت 

متعددي را براي آنها در پي خواهد داشت.
    بس��ته ش��دن مرزهاي تركيه و باز بودن هم زمان 
مرزهاي هوايي ساير كش��ورها مانند امارات از منظر 
سياسي و اجتماعي در مناسبات دو كشور تبعات منفي 

در پي خواهد داشت.
    توقف تردد مسافري بدون اطالع رساني قبلي در حوزه 
اجرا نيز مشكالت متعددي را براي نيروي انتظامي و ساير 
دستگاه هاي مستقر در مرز به همراه خواهد داشت، قطعًا 

عدم توجه به آن اصل تصميم را با چالش مواجه مي كند.
     نمايندگان وزارت امور خارجه، راه و شهرس��ازي و 
نيروي انتظامي با بسته شدن مرز به دليل تبعات سوء 

مختلف مخالف بودند.
    نماين��ده وزارت بهداش��ت پس از اس��تماع نظرات 
دستگا ه ها، تصميم گيري را منوط به هماهنگي نهايي 

مجدد با وزارت متبوع دانستند.
علي  اي ح��ال پس از بحث و تبادل نظر پيش��نهادات 
ذيل مورد قبول اعضا قرار گرفت��ه تا در صورت تأييد 

حضرتعالي ابالغ گردد: 

1� با توجه به تبعات سوء توقف تردد از مرزهاي هوايي 
و زميني با تركيه، موضوع بسته شدن مرزها در شرايط 

فعلي منتفي شود.
2� جمعيت هالل احمر نسبت به انجام تشديد كنترل 
مسافران ورودي از كشور تركيه در مرزهاي زميني و 

هوايي اقدام عاجل كند.
3� وزارت بهداشت با همكاري وزارت امور خارجه و وزارت 
راه نس��بت به تعيين مراكز آزمايش��گاهي مورد تأييد در 
خارج اقدام و اطالع رس��اني الزم از طريق وزارتخانه هاي 
راه و شهرسازي و امور خارجه به شهروندان و شركت هاي 
هواپيمايي انجام تا افراد با گواهي سالمت وارد كشور شوند.

4� وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ظرف روز جاري لغو تور تركيه را به تمام شركت هاي 

هواپيمايي ابالغ كند.«
بر اساس اين گزارش، رييس جمهور 1۶ فروردين ضمن 
مخالفت با توقف اياب و ذهاب از طريق مرزهاي زميني 
و هوايي با تركيه با پيش��نهادات وزير كشور موافقت 
كرده است. در نامه رييس دفتر رييس جمهور به وزير 
كشور آمده است: نامه شماره 29۶1 مورخ 14 فروردين 
1400 جنابعالي و ضميمه آن با موضوع »درخواست 
وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني 
بر توقف اياب و ذهاب از طريق مرزهاي هوايي و زميني 
با كشور تركيه و پيشنهادهاي مطرح شده« به استحضار 
رياس��ت جمهوري رس��يد، پي نوش��ت فرمودند: »با 

پيشنهاد موافقم«.
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موضوع وي پي ان قانوني و دسترس�ي برخي از 
كاربران به س�ايت هاي فيلترش�ده، اين روزها 
بار ديگر مطرح شده و برخي مس�ووالن از رفع 
فيلتر سايت هايي مانند يوتيوب براي گروه هاي 
خاص خبر مي دهند. موض�وع وي پي ان قانوني 
از س�ال ۱۳۹۱ مطرح ش�د و پس از آن در مقاطع 
زماني مختلف از سوي مسووالن به آن پرداخته 
ش�د، اما به داليل مختلفي از جمله عدم تمايل 
شركت ها و مشكالت اقتصادي به نتيجه نرسيد 
و البته تاكنون به صورت مقطعي و هر چند سال 
يك بار، اين بحث پيش كشيده شده اما به نتيجه 
نمي رس�د و اكنون به نظر مي رس�د مس�ووالن 
تصميم گرفتن�د كاربران را براي دسترس�ي به 
سايت هاي فيلترشده طبقه بندي كنند. هرچند 
جزييات اين طرح هنوز كامال مشخص نيست و 
اينكه كدام گروه هاي خاص قادر به اس�تفاده از 
محتواي اينترنت بدون پااليش هستند يا كدام 
س�ايت ها براي اين گروه ها رفع فيلتر مي شود و 
البته اينكه صالحيت اين گروه ها چطور بررسي 
مي ش�ود، از سواالت مطرح ش�ده براي كاربران 

فضاي مجازي است.

اگرچ��ه موض��وع وي پ��ي ان قانون��ي و دسترس��ي 
طبقه بندي شده كاربران به محتواي اينترنت موضوع 
جديدي نيس��ت، اما اين روزها به نظر مي رس��د وارد 
فاز جدي تري ش��ده اس��ت. در حال حاضر بسياري از 
سايت هاي علمي و آموزشي از يوتيوب تا پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي به دستور قضايي يا تصميم كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مسدود شده اند. از 
طرفي اگرچه اينترنت بدون هيچ گونه پااليش و فيلتر، از 
مواردي است كه تقريبا هيچ يك از مسووالن داخلي آن 
را نپذيرفته و هر كدام خواهان نوعي نظارت بر محتواهاي 
اينترنتي بوده اند، اما ميزان اين نظارت و درخواست براي 
مسدود كردن فضا براي كاربران، بسته به نظر هر يك از 
آنها متفاوت بوده است. طرح وي پي ان قانوني پيش از 
اين در سال ۱۳۹۱ از سوي شركت ارتباطات زيرساخت 
مطرح شده بود كه البته اجرايي نشد. در آن زمان مهدي 
اخوان بهابادي، دبير وقت شوراي عالي فضاي مجازي 
در دولت محمود احمدي نژاد، درباره واگذاري خدمات 
وي پي ان قانوني گفته بود: شركت ارتباطات زيرساخت 
با همكاري برخي دستگاه هاي حاكميتي مشغول تدوين 
طرح واگ��ذاري خدمات وي پي ان قانون��ي به كاربران 
حقيقي است و شركت ارتباطات زيرساخت بايد به ما 
اعالم كند كه به چه نحو امكان ارايه اين خدمات وجود 
خواهد داشت. هرچند رضا تقي پور، وزير وقت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات درباره اين موض��وع گفته بود: اگر 
بح��ث VPN را به مفهوم اساس��ي آن در نظر بگيريم، 
كاركردهاي مختلفي دارد كه بعضي از آنها حتي براي 
امنيت شبكه الزم هستند اما آنچه اين روزها در اصطالح 
عمومي رايج شده، آن است كه VPN با استفاده از روش 
تغيير آدرس براي دور زدن سامانه پااليش )فيلترينگ( 
مورد استفاده قرار مي گيرد. طبيعتا اين مفهوم امكان 
داخلي ش��دن ندارد و اقدامي خالف قانون محس��وب 
مي شود. او البته خاطرنش��ان كرده بود: نوع ديگري از 
VPN كارب��ردي مثبت دارد و درح��ال حاضر بعضي 

بانك ها و شبكه هاي اجرايي نيز از آن بهره برده اند؛ اين 
ش��بكه خالف قانون نيس��ت اما همان طور كه گفتيم 
اگر مفه��وم VPN را به معن��اي دور زدن قانون براي 
دسترسي به بعضي پايگاه هاي اينترنتي  پااليش شده در 

نظر بگيرند، استفاده از آن خالف مقررات خواهد بود.

     از وي پي ان بومي استقبال نشد
درنهاي��ت اگرچه حت��ي در برهه اي از طرف ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت اعالم ش��د اين شركت، متولي 
س��اماندهي و اختصاص ش��بكه اختصاصي مجازي 
)VPN( در كشور اس��ت و انتقال اطالعات و داده هاي 
بااهميت سازمان ها و نهادهاي كش��وري براي تبادل 
در فضاي مجازي با اس��تفاده از VPN از امنيت نسبي 
برخوردار خواهد شد، اما محمود خسروي، مديرعامل 
وقت ش��ركت ارتباطات زيرساخت، ش��هريور ۹۲، با 
اش��اره به عدم اس��تقبال از VPN بومي آن را طرحي 
شكست خورده دانست و در نهايت اعالم شد كه اين طرح 
با شكست اقتصادي مواجه شده است. هدف از اجراي 
طرح وي پي ان قانوني به گفته مس��ووالن، آن است كه 
برنامه ريزي صورت بگيرد تا اقشار مختلف مردم كه با 
توجه به شرايط شغلي و اجتماعي شان، نيازمندي هايي 
براي دسترسي به اينترنت بدون فيلتر دارند، بتوانند از 
اين دسترسي استفاده كنند. براي مثال طبق اين طرح، 
اساتيد دانشگاهي، پزشكان، خبرنگاران و اقشار مختلف 
جامعه مي توانند دسترسي هاي خاص خودشان را به 
اينترنت داشته باشند، دسترس��ي هايي كه با آنچه در 
اختيار يك كودك قرار مي گيرد، متفاوت است. با گذشت 
مدت ها از اين اخبار، محمدجواد آذري جهرمي س��ال 
۱۳۹۸ درباره وظايف قانوني وزارت ارتباطات در احراز 
هويت افراد در اينترنت گفته بود: اينكه سوال مي كنند 

چرا وزارت ارتباطات فيلترشكن ها را نمي بندند اين كار 
وظيفه ما نيس��ت. فرض كنيد فردا صبح بيدار شويد و 
ببينيد همه فيلترشكن ها از دسترس خارج شده اند و در 
اين صورت استاد دانشگاهي كه به دنبال مطالب علمي 
مي گردد، تاجري كه مي خواه��د تحريم ها را دور بزند 
و حس��اب بانكي اش را متصل كند و توسعه دهندگان 
نرم افزار به مش��كل بر مي خورند. نمي ش��ود س��طح 
دسترسي دانش��جو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح 

دسترسي يك كودك ۸ و ۹ ساله برابر باشد. 

     مديريت وي پي ان براي 
ارايه خدمات اينترنتي به گروه هاي خاص

آن زمان ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي، درباره موضوع وي پي ان قانوني اظهار كرده بود: 
اين موضوع از قديم در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح 
بود، شكست نخورده اما اجرا هم نشده است. با توجه به 
اينكه اقتصاد وي پي ان، اقتصاد بزرگي شده و سازمان ها 
و افراد زيادي از آن بهره برداري مي كنند، اميدواريم با 
مسووليت پذيري دادستاني و وزارت ارتباطات، شاهد 
اپراتورهاي وي پي ان رسمي در كشور باشيم و وي پي ان 
طبق يك مقررات و با نظم مشخصي از طريق اپراتورهاي 
رس��مي واگذار و با توجه به مواردي كه در كش��ور نياز 
است، از آن استفاده شود. فيروزآبادي همچنين درباره 
شرايط دريافت وي پي ان هاي قانوني اظهار كرده بود: 
س��ازمان هاي خاصي با توجه به فعاليتش��ان و نياز به 
امنيت و انتها به انتها بودن، ني��از دارند كه از وي پي ان 
استفاده كنند، از جمله سازمان هاي دولتي، بانك ها و 
سفارتخانه ها؛ از طرفي در بعضي حوزه ها شاهد تحريم 
وسيع سايت ها و اپليكيش��ن هاي امريكايي هستيم و 
الزم است براي كسب وكارهايي كه از اين اپليكيشن ها 

اس��تفاده مي كنند، وي پي ان صادر كني��م. به  همين 
دليل  آيين نامه اي در كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه در ح��ال تدوين اس��ت و اميدواريم موضوع 

استفاده از وي پي ان در كشور ساماندهي شود.
در جديدترين تصميم ها براي دسترسي طبقه بندي شده 
كاربران به اينترنت، به نظر مي رسد مسووالن تصميم 
گرفتند به افراد مختلف دسترسي هاي مختلف دهند. 
در اين راستا چندي پيش فيروزآبادي درباره طبقه بندي 
كاربران فضاي مجازي بيان كرد: اين برنامه كاري بين 
وزارت ارتباطات و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و 
معاونت فضاي مجازي دادستاني است، اين پروژه تحت 
عنوان مديريت وي پي ان و مديريت اينترنت كشور انجام 
مي شود براي اينكه نيازهاي اينترنتي  طبقات مختلف 
مانند خبرنگاران، پزش��كان، دانشگاهيان، با كيفيت 
بهتري ارايه خدمت شود. درحالي كه اين روزها موضوع 
دسترس��ي كاربران مختلف به اينترنت و سايت هاي 
فيلترشده اي مانند يوتيوب بار ديگر مطرح شده است، 
محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور، به تازگي 
درباره رفع فيلت��ر يوتيوب براي برخ��ي از افراد مانند 
دانشجويان و خبرنگاران، گفته است: بحث فيلترينگ 
و رفع فيلترينگ براي دستگاه ها را در كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه تصويب كرده ايم. البته اين موضوع را 
چندين ماه است كه تصويب كرده ايم، دستگاه ها حسب 
مورد هركدام بايد نيازهاي خودش��ان را اعالم كنند تا 
بعداز اينكه نيازش��ان به كارگروه رسيد، در دبيرخانه 
كارهاي الزم انجام ش��ود. بنابراين ما اي��ن آمادگي را 
داشتيم، پيگيري هم كرديم، پيرو هم به وزارت خانه ها و 
دستگاه هاي مربوطه زديم تا كار انجام شود، مقدماتش 
فراهم شده است اما دس��تگاه ها مقداري در انجام كار 

تاخير دارند.

موضوع وي پي ان قانوني و طبقه بندي كاربران اينترنتي در دسترسي به سايت هاي فيلترشده بارديگر داغ شده است

جنجال رفع فيلترينگ براي دستگاه هاي خاص

تدارك 15 هزار شغل جديد 
بركت براي كولبران

مدني، مديرعامل بنياد بركت از راه اندازي ۱5 هزار شغل 
براي كولبران اس��تان  هاي مرزي غربي كشور خبر داد 
و گفت: امسال نيز همانند سال گذشته ورودي جدي 
به حوزه اش��تغال زايي براي كولبران سه استان مرزي 
كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي خواهيم داشت 
و ۱4 شهرستان اين سه استان زير پوشش فعاليت هاي 
بنياد قرار خواهن��د گرفت. مدني افزود: بنياد بركت در 
سال گذش��ته اقدام به ايجاد ۳500 طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور براي كولبران كرد كه ايجاد نزديك به ۱۱ 
هزار فرصت شغلي را به دنبال داشت. امسال نيز راه اندازي 
5 هزار طرح در دستور كار است كه باعث فراهم آمدن 
فرصت هاي كسب و كار و تامين اشتغال پايدار براي ۱5 
هزار نفر خواهد ش��د. وي با اشاره به اشتغال زايي براي 
كولبران ۱4 شهرستان در س��ال جديد اظهار داشت: 
كولبران شهرستان هاي پاوه، جوانرود، ثالث باباجاني و 
روانسر در استان كرمانشاه؛ سردشت، پيرانشهر و اشنويه 
در آذربايجان غربي و مريوان، سروآباد، بانه، كامياران، 
سنندج، ديواندره و س��قز در كردستان تحت پوشش 
فعاليت هاي بنياد بركت در س��ال ۱400 قرار دارند. به 
گفته مديرعامل بنياد بركت، ۳7 مجري و تسهيلگر بنياد 
فرآيند ايجاد اشتغال براي كولبران را در سه استان مرزي 
كشور برعهده دارند. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر 
اينكه زنان كولبر براي ۱5 هزار شغل جديدي كه در سال 
۱400 تدارك ديده شده، در اولويت قرار خواهند داشت، 
خاطرنشان كرد: بنياد از سال گذشته درصدد شناسايي 
زنان كولبر برآمده و تا به امروز ۱۱0 طرح اشتغال زايي 

خرد و خانگي را براي اين زنان راه اندازي كرده است.

مي توانيم »كالب هاوس« 
داخلي بسازيم

معاون حقوقي و امور مجلس مركز ملي فضاي مجازي 
با دعوت از بخش خصوصي براي ايجاد خدمتي مشابه 
كالب هاوس در داخل كشور، تاكيد كرد: ايجاد سرويس 
و خدماتي مشابه كالب هاوس در داخل كشور با توجه به 
زيرساخت هاي داخلي به راحتي مقدور است. به گزارش 
ايسنا، اپليكيشن شبكه اجتماعي كالب هاوس به افراد 
اجازه مي دهد در چت روم هاي صوتي به صحبت درباره 
موضوعات مختلف بپردازند كه اين روزها محبوبيت رو به 
رشدي پيدا كرده است و البته به محلي براي گفت وگوي 
مس��ووالن هم تبديل شده اس��ت و محمدجواد آذري 
جهرمي-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- كه معموال 
در شبكه هاي اجتماعي حضور پيدا مي كند هم به يكي از 
حاضران چت روم هاي مختلف اين اپليكيشن تبديل شده 
است. در اين راستا امير خوراكيان با بيان اينكه در فضاي 
مجازي ايده ها و نوآوري ها، پديده س��از و تعيين كننده 
هس��تند، اف��زود: هر س��رويس جديدي متناس��ب با 
ويژگي هايي كه دارد با اقبال كاربران و مخاطبان مواجه 
مي شود. راه اندازي برخي از اين سرويس ها به دانش فني 
باال، زيرساخت هاي ارتباطي گسترده و هزينه هاي بسيار 
زياد نياز دارد اما ويژگي هاي فني و ترافيكي برخي ديگر، 
به گونه اي است كه راحت تر مي شود به نمونه داخلي آن 
دست پيدا كرد. سطح دانش فني و تجربه كشور به گونه اي 
است كه هم اكنون ايجاد سرويسي مشابه كالب هاوس به 

سادگي در داخل كشور مقدور است.

دستورالعمل الزامات ارتقاي 
سواد فضاي مجازي ابالغ شد

دس��تورالعمل »الزامات ارتقاي س��واد فضاي مجازي 
در حوزه محت��وا و خدمات فرهنگي فضاي مجازي« از 
سوي ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ شد. به 
گزارش مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي، 
دس��تورالعمل »الزامات ارتقاي سواد فضاي مجازي در 
حوزه محتوا و خدمات فرهنگي فضاي مجازي« با هدف 
ارتقاي آگاهي، دانش و مهارت كاربران براي اس��تفاده 
بهينه از فضاي مج��ازي و ض��رورت افزايش محتواي 
مرتبط با فرهنگ سازي و سواد مجازي از سوي شوراي 
عالي فضاي مجازي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ابالغ شد. اين دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در قالب اليحه اي به مركز ملي پيشنهاد و پس 
از طي مراحل تصويب خواهي به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي ابالغ شد. برشناسايي و معرفي فعاالن برتر در 
ارتقاي س��واد فضاي مجازي و اعطاي نشان مسووليت 
اجتماعي در گس��ترش س��واد فضاي مجازي، تدوين 
مقررات اجرايي اعطاي تسهيالت و حمايت هاي مادي و 
معنوي براي توليد، انتشار محتواي سواد فضاي مجازي 
و حمايت از توسعه كسب و كارهاي برتر در ترويج سواد 
فضاي مجازي به منظور هم افزايي و هماهنگي اقدامات 
دس��تگاه هاي عضو كارگروه، ايجاد س��از و كار پايش و 
ارزيابي فصلي فعاليت اشخاص مشمول، پيگيري تحقق 
مصوبات كارگروه و ارايه گزارش عملكرد به مركز ملي 
فضاي مجازي در فواصل شش ماهه از وظايف و اختيارات 
كارگروه است. در اين دستورالعمل تاكيد شده كه افراد 
مشمول بايد نسبت به آگاه سازي كاربران نسبت به حقوق، 
مسووليت ها و پيامدهاي استفاده از خدمات و محتواي 
فضاي مجازي و جرايم مرتبط، اطالع رس��اني ش��يوه 
استفاده صحيح از خدمات و محتواي ارايه شده و رده بندي 
سني آنها، اطالع رساني به اوليا و مربيان در خصوص نحوه 
نظارت بر كودكان و نوجوانان مراقبت از ايشان در هنگام 
استفاده از خدمات و محتواي فضاي مجازي، اطالع رساني 
و اخ��ذ مج��وز از كاربران در خصوص دسترس��ي هاي 
كارافزارها و سكوها به ابزارها، داده هاي شخصي كاربران 
و موقعيت مكاني آنان، تدوين و انتش��ار منشور اخالق 
حرفه اي و ايجاد امكان ثبت و پيگيري شكايات و انتقادات 
كاربران، ارايه يك نسخه از محتواي توليدي و منتشر شده 
در زمينه افزايش سواد فضاي مجازي كاربران به مركز و 

رعايت مصوبات كارگروه اقدام كنند.

 نگاه كشور تركيه
به ديپلماسي اقتصادي 1

شاهد هستيم كه روابط اقتصادي كشورهاي جهان به طور 
عمده اي در داخل بلوك خود صورت مي گرفت و كشورهاي 
داخل هر دو بلوك سعي در تأمين نيازهايشان از كشورهاي 
هم بلوك خود مي كردند.  البته يك تلقي اشتباه بعضا رخ 
مي دهد و آن اين است كه بعضي از تحليلگران بر اين باورند 
كه بين كش��ورهاي دو بلوك هيچ گون�ه رابطه اقتصادي 
وجود نداشت اما شايد سطح تحليل درست تر اين است كه 
شايد بتوان رواب�ط گس�ترده اقتص�ادي بين آنها را متصور 
نبود يا اگر هم بود ب���ا رعاي�ت تمام جوانب و مالحظ�ات 
امنيت�ي ص�ورت مي گرفت و اين يك اصل واضح و مبرهن 
بود كه كشورهاي تابع ابرقدرت ها با نظارت و رياست رهبران 
هردو بلوك بايد اق��دام به تع�امالت اقتص�ادي با يكديگر 
مي كردند. شايد در اينجاي گزارش بد نباشد كه به تحليل 
اين رويكرد بپردازيم؛ اين رويكرد و سياس��ت هاي دوگانه 
بلوك ش��رق و غرب، خس��ارت هاي متعددي را به همراه 
داش��ت كه در ابتدا در بلندمدت خس��ارت هاي زيادي به 
خصوص به كشورهاي بلوك ش��رق وارد كرد. اما در طرف 
ديگر سطح تحليل، كشورهايي كه عضويت در بلوك غرب 
را پذيرفته بودند و با در پيش گرفتن سياست توسعه روابط 
ه�م بل�وكي، توانسته بودند ت�ا حد بسيار زيادي اقتصاد خود 
را ترقي دهند و راه مش��خصي را جهت توس�عه در پ�يش 
گرفتن�د وهمين امر سبب شد تا به توفيقات عديده اي نيز 
برس��ند. اما ب�ا پايان يافتن اين مرحله يعني دوران جنگ 
سرد و رخداد اتفاقي بسيار مهم در فضاي بين الملل يعني 
فروپاش��ي دو بلوك، ضربه بسيار شديدي به كش�ورهاي 
عض�و بل�وك ش�رق سابق وارد آمد البته اين كشورها با در 
پيش گرفتن يك سياست گذاري بر مبناي استقالل، سعي 
در شروع به حركت كردند اما با گذشت زمان متوج�ه عم�ق 
جري�ان شده و از اين رو سردرگم شدند. البته يك رويكرد 
نامناس��ب نيز در اين زمينه پيش آمد و آن اين بود كه اين 
كشورها عقب ماندگي هاي خ�ود را از چش�م رقاب�ت هاي 
ابرقدرت ها ديدند.  اما برخي تحليل گران معتقدند كه در 
طرف ديگر ماجرا كشورهاي غربي به رخداد فروپاشي بلوك 
شرق، يك نگاه فرصت محور پيدا كردند و اين اتقاق را مسير 
تازه اي در جهت برقراري روابط گس��ترده اقتصادي با اين 
كشورها علي الخصوص كشورهاي بازمان�ده از بلوك شرق 
دانستند.  اما خصوصيت يا مش��خصه اصلي در اين دوران 
اين است كه در اين بازه زماني تغييرات ص�ورت گرفت�ه در 
اذهان و گفتم�ان هاي فضاي بين الملل موجود بر مبناي 
روند جهاني شدن داراي ويژگي هايي همچون، سير فزاينده 
اقتصاد جهاني، نقش پررنگ س��ازمان هاي بين الملل�ي و 
ساختارهاي جديد اقتصاد سياسي در دو ركن مهم يعني 
اقتصاد و روابط بين الملل پا به عرصه ظهور گذاشت. از اين 
رو در فضاي جامعه بين الملل رويكرد جديد و متناسب با 
آن فضا پديد آمد اين رويكرد يك مشخصه اصلي داشت و 
آن اين بود كه دولت ها با اولويت اقتصاد، به برقراري روابط 
گسترده با يك ديگر تالش كردند و مخاص�مات گذش�ته 
را كنار گذاش��تند و همين امر سبب شد تا پژوهشگران و 
تحليلگران عرصه هاي سياست و اقتصاد در پي ايجاد يك 
مفهوم عميق و استراتژيك به مساله سازي بينديشند كه ما 
امروزه به آن »ديپلماسي اقتصادي« مي گوييم. در اينجاي 
بحث شايد بهتر باشد در ابتدا چارچوب نظري اين گزارش 
را به عرصه تحليل بياوريم.  اما امروزه در عصر جهاني شدن 
ديپلماس��ي اقتصادي به مثابه يكي از مهم ترين ابزارهاي 
دولت ها براي پيشبرد اه�داف بلندمدت توسعه اقتصادي 
و اجتماعي است، و همين امر سبب مي شود كه امروزه در 
وضعيتي موسوم به جهاني شدن، دولت ها برا ي دستيابي 
اهدافي همچون موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني تالش هاي 
عديده اي را انجام دهند. البته امروزه بر كسي پوشيده نيست 
كه اين تالش ها مستلزم بهره گيري مناس�ب از فن ديپلماسي 
ب��راي افزايش فرصت ها در زمينه ج�ذب س���رمايه هاي 
خ�ارجي، انتق�ال تكنولوژي، صدور خدمات و گس��ترش 
تجارت خارجي مي باشد.  يك تحليلگر غربي، درتحليلي بر 
ديپلماسي اقتصادي بيان مي كند كه ديپلماسي اقتصادي 
يك علم است، امروزه در عصر جهاني شدن با يك نگاه دقيق 
مي توانيم اين علم جديد را ي��ك مجموعه بدانيم كه اين 
مجموعه مشتمل است بر فعاليت هاي مرتبط با فعاليت هاي 
خارج از مرزهاي اقتصادي يعني ص�ادرات، واردات، درآم�د، 
وام، مساعدت، مهاجرت و همين امر سبب مي شود كه به اين 
مهم يعني ديپلماسي اقتصادي بسيار پراهميت بنگريم. علم 
ديپلماسي اقتصادي يك جامع نگري كاملي دارد به طوري 
كه مي توان در ي��ك ديدگاه كلي بيان كرد كه مبناي علم 
ديپلماسي اقتصادي بر پايه همكاري دو يا چندجانب�ه مي�ان 
كش�ورها، سازمان ها و ديگر بازي گران بين المللي است و 
همين امر موجب مي شود سياست به اقتصاد كمك مي كند 
و موان�ع همك�اري ه�اي اقتص�ادي را كاهش دهد.  در اي�ن 
حين در كشورهاي مختلف استراتژي هاي مختلفي صورت 
مي گيرد تا هدف مهمي تحت عنوان همكاري هاي مالي 
صورت گيرد يكي از مسائلي كه در اين بين چالش عديده 
اجرا مي كند اين اس��ت كه به طور س�نتي اه�داف اص�لي 
ديپلماسي را همكاري در سطح بين المللي و تأمين صلح 
مي انگاريم.  و به همين دليل نمي توانيم تغيي�رات عمي�ق 
جهاني را كه ما سال ها و دهه هاي اخير تجربه كرده ايم را به 
عنوان يك مانع در تحقق اين اهداف بدانيم از اين رو ديدگاه 
متناسب با اين امر اولويت را به سياست خارجي مي دهد.

حال با توجه به مطالب كه تا كنون در اين گزارش مطرح شد 
مي توان اينطور برداشت كرد كه هدف ديپلماسي اقتصادي 
در واق��ع ادغام منافع ملي در حوزه سياس���ت خ�ارجي و 
بازرگاني خارجي است تا ابزار ديپلماتيك را به شيوه هاي 
مختلف در خدمت توليدكنندگان داخلي قرار دهد.  امروزه با 
رشد و فراگير شدن روند جهاني شدن اينطور به نظر مي رسد 
كه كشورها سياست گذاري خود را در تعامل با مسائل ناشي 
از جه�اني ش�دن يا ب�ا نف�وذ فزاين�ده سازمان هاي تدوينگر 
اس��تانداردهاي اقتصاد بين الملل نظير سازمان جه�اني 
تج�ارت، بان�ك جهاني، صندوق بين المللي پول، اتحاديه 
بين المللي مخابرات، سازمان بين المللي كار و...در عرصه 
جهاني تنظيم مي كنند. اما در پايان اين گزارش بايد مطرح 
كرد كه ديپلماسي اقتصادي مولفه هاي گوناگون و فراواني 
دارد كه از جمله آنها مي توان به مواردي همچون استفاده 
از توان چانه زني هم در منظر سياست و هم در منظر اقتصاد 
در جهت تعامالت اقتص��ادي با ديدگاه ص��ادرات، ايجاد 
همكاري هاي گوناگون در قالب تفكرات چندجانبه گرايي، 
ارتباط مس��تمر وزارت خارجه با توليدكنندگان و مبادي 

داخلي اشاره كرد.

انگليس گوگل و فيس بوك كنترل مي كندمدير تحقيقات گوگل استعفا داد
مدير تحقيقات گوگل در اعتراض به اخراج همكارانش 
از س��مت خود اس��تعفا كرد. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، سم بنجيو مدير تحقيقات گوگل طي يك ايميل 
داخل سازماني اعالم كرد از سمت خود در اين شركت 
اس��تعفا مي دهد. دليل اين اقدام واكنش��ي به اخراج 
همكارانش در ماه هاي قبل بود كه شيوه هاي بررسي 

تحقيقات در اين شركت را نقد كرده بودند.
پيش از اي��ن دو محقق گوگل در اعت��راض به اخراج 
تيمنيت گبرو )محقق هوش مصنوعي گوگل( از سمت 

خود اس��تعفا كرده بودند. اما بنجي��و در رده باالترين 
كارمندي است كه در اعتراض به اين امر گوگل را ترك 
مي كند. گوگل نيز استعفاي بنجيو و ايميل او را تأييد 
كرده است. او كه يك محقق برجسته به حساب مي آيد 
حدود ۱4 س��ال در اين ش��ركت فعاليت كرده و جزو 
نخستين كارمنداني بود كه در پروژه ۱0 ساله »گوگل 
برين« فعاليت كرد. اين پروژه الگوريتم هاي پيشرفته 
براي فعالسازي سيستم هاي هوش مصنوعي مدرن را 

توسعه داده است.

رگوالتوري جديد انگليس براي نظارت بر گوگل و فيس بوك 
و كنترل قدرت آنها بر توليدكنندگان محتوا از جمله ناشران 
اخبار فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
رگوالتوري جديد انگليس براي نظارت بر فيس بوك و گوگل 
فعاليتش را آغاز مي كند كه هدف اصلي آن بررسي امكان 
ارتقاي توازن قدرت ميان پلتفرم ها و ناش��ران اخبار است. 
 CMA در س��ازمان )DMU( واحد بازارهاي ديجيتال
مستقر است و با هدف جلوگيري از سوءاستفاده شركت هاي 
فناوري از سلطه شأن بر بازار ايجاد شده زيرا رگوالتور رقابت 

اين كشور اعالم كرده بود قوانين موجود كافي نيستند. اين 
در حالي است كه قدرت و گستره شركت هاي فناوري بزرگ 
سريع تر از توانايي هاي دولت براي نظارت بر آنها رشد كرده 
است. در ماه فوريه اختالف بين فيس بوك و دولت استراليا 
بر سر تصويب قانوني مربوط به اجبار پرداخت هزينه اخبار 
از سوي شركت هاي فناوري نيز نمونه اي از اين روند است. 
 DMU در اين ميان اليور داودن وزير ديجيتال انگليس از
خواس��ته قانوني براي نظارت ب��ر رابطه ميان پلتفرم هاي 
فناوري و تهيه كنندگان محتوا مانند ناشران اخبار ارايه كند.

سرنوشت عربستان پس از نفت 
در گزارش بلومبرگ آمده است

حدود 45 درصد ش��هروندان ش��اغل عربس��تان شامل 
عربستاني ها و خارجي ها صرفا به دليل نفت و ثروتي كه 
توليد مي كند، در اين كش��ور حضور دارند. در حالي كه 
الگوي دبي به عنوان يك مركز مالي و تجاري براي رونق 
اقتصادي بدون نفت ارايه مي شود، مشخص نيست چنين 
راهكارهايي بتواند در عربس��تان هم تكرار شود و موفق 
باشد، چراكه جمعيت عربس��تان ۱0 برابر است و از نظر 
فرهنگي بسيار محافظه كارتر اس��ت.  اما عربستان، اين 
كش��ور غني از نفت اگر از نفت كه هويت و ثروتش به آن 
وابسته است با گام هايي دور شود و همزمان در حوزه هاي 
ديگر سرمايه گذاري كند، مي تواند حتي پس از گذار انرژي 
از فسيلي به تجديدپذير هم يكي از كشورهاي با درآمد باال 
باقي بماند. عربستان كه همسايه ايران است، از منابعي مانند 
معادن فسفات، مس و طال برخوردار است كه به دليل تمركز 
بر نفت در حد پتانس��يلي كه دارند توسعه داده نشده اند. 
عالوه بر اين عربستان يكي از بزرگ ترين سايت هاي مهار 
و ذخيره سازي كربن در جهان را در اختيار دارد و با توسعه 
اين بخش مي تواند در دوره اي كه دنيا به س��مت كاهش 
انتشار كربن پيش مي رود، از ذخيره سازي آن درآمدزايي 
كند. اما ظرفيت اصلي عربستان در دنياي بدون نفت در 
توليد انرژي خورشيدي است كه هم با صادرات برق حاصل 
از آن و هم استفاده از اين انرژي براي توليد هيدروژن سبز 
مي تواند همچنان يكي از بزرگ ترين قطب هاي انرژي دنيا 
باقي بماند.  اگرچه اين كشور در اين زمينه ها پيش رفته اما 

در بسياري از موارد از همسايگانش عقب است. عالوه بر اين 
نفت و ثروتي كه توليد مي كند در تار و پود اقتصاد عربستان 
رخنه كرده كه اصالحات اقتصادي را بسيار دشوار مي كند. 
اين كشور همچنين با احتمال بي ثباتي هاي سياسي در 
آينده مواجه است چرا كه رابطه حاكمان سعودي و مردم 
در صورت گذار از نفت تغييرات عمده اي خواهد داشت. با 
مرور فرصت هاي اين كشور نفتي براي ساختن اقتصادي 
كمتر وابسته به انرژي هاي فسيلي مي توان درس هايي براي 

كاهش اتكا به نفت در ايران گرفت.

با وجود اينكه بحث درباره نزديك شدن به پيك تقاضاي 
نفت ب��ه دليل ت��الش جهاني ب��راي فاصل��ه گرفتن از 
سوخت هاي فسيلي با هدف مقابله با گرمايش جهاني زياد 
است، اما به اين معنا نيست كه مصرف نفت تا سال ۲050 
به صفر مي رسد. يك گزارش در سال ۲0۱۹ توسط پنل 
بين دولتي تغييرات اقليمي كه نقشه راهي براي جلوگيري 
از گرمايش جهاني بيش از ۱/5 درجه سانتيگراد طراحي 
كرده بود، نشان داد در سال ۲050 بين ۱۱ تا 57 ميليون 
بشكه نفت در روز مصرف خواهد شد.  اين موضوع با توجه 

به توليد ۸ ميليون بشكه اي كنوني عربستان و هزينه توليد 
فقط ۲/۸ دالر در هر بشكه كه ارزان ترين در جهان به حساب 
مي آيد، به اين معني است كه پادشاهي سعودي يكي از 
آخرين بازيگران بازار نفت خواهد بود. نكته دوم اينكه تالش 
جهاني متمركز بر كاستن مصرف نفت به عنوان انرژي بوده، 
اما اين ماده خام مصارف ديگري هم دارد. حدود ۱0 درصد 
توليد جهاني نفت يعني نزديك به ۱0 ميليون بشكه در روز، 
براي توليد محصوالتي استفاده مي شود كه نمي سوزند 
مانند پالستيك، آسفالت، روان كننده ها، مواد شيميايي و 
كود. چنين محصوالتي احتماال به سختي با مواد غيرفسيلي 
در دهه هاي آينده جايگزين شوند. عربستان مي تواند مانند 
برخي ديگر از حكومت هاي پادش��اهي منطقه در توليد 
پالستيك، آلومينيوم و هيدروژن سرمايه گذاري كند اما 
هيچ صنعت ديگري مانند نفت نيست كه چنين مزيت هاي 
منحصر به فردي براي اين كشور داشته باشد. عربستان و 
برخي ديگر كشورهاي منطقه وضعيت مشابهي دارند. آنها 
در يك بحران استراتژيك گير افتاده اند. اگر دنيا موفق به 
كاهش انتشار كربن شود، كسب و كاري كه عربستان را براي 
هشت دهه سر پا نگه داشته است، سال هاي كمي تا پايان 
عمرش خواهد داشت. از سوي ديگر، اگر دنيا در گذار انرژي 
شكست بخورد يا در واقع، گرمايش جهاني بيش از ۲ درجه 
سانتيگراد شود، بخش هايي از كشورهاي حوزه خليج فارس 
ممكن است آنقدر گرم و مرطوب شوند كه موج هاي هواي 
گرم مرگبار تا پايان قرن حاضر به امري روزمره تبديل شود. 



تعادل - گروه تجارت| 
به دنبال انتشار خبري مبني بر تصميم   شوراي قيمت گذاري 
محصوالت اس��تراتژيك درباره قيمت گندم، مديرعامل 
شركت بازرگاني دولتي افزايش اين قيمت را يك شايعه 
مي داند و از آغاز قطعي خريد تضميني گندم با قيمت چهار 
هزار تومان از هفته گذشته خبر داده و گفته هيچ برنامه اي 
براي افزايش اين مبلغ وجود ندارند. شوراي اقتصاد در سال 
99 طي نشس��ت هايي در نهايت قيمت خريد تضميني 
گندم براي س��ال زراعي 1۴00 را ۴ هزار تومان به ازاي هر 
كيلوگرم تعيين كرد؛ اما گندم كاران و تشكل هاي بزرگ 
بخش كشاورزي به استناد آناليز قيمت انجام شده معتقد 
بودند با توجه به افزايش قيمت عوامل توليد، حداقل قيمت 
خريد تضميني هر كيلوگرم گندم بايد ۵ هزار تومان باشد. 
انتقادهايي كه نسبت به قيمت تعيين شده وجود داشت، 
در نهايت موجب شد تا وزير جهاد كشاورزي طي نامه اي 
به اعضاي شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك از 
جلس��ه اي در 23 فروردين براي بررسي اين موضوع خبر 
بدهد تا اعضا در اين مورد تصميم بگيرند، موضوعي كه به نظر 
مي رسد مورد توجه وزارت صمت و شركت بازرگاني دولتي 
ايران نيست. نبود هماهنگي بين وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
اجرايي درباره موضوعات چندوجهي و استراتژيك از عوامل 
اصلي بروز مشكالت و كمبودها در بازار است. متأسفانه اين 
نگراني وجود دارد كه درباره گندم هم مشكالت موجود در 
حوزه تأمين مرغ و تخم مرغ كه سال 99 آغاز شد و همچنان 
ادامه دارد، اتفاق افتد. بخش خصوصي با انتقاد از سركوب 

قيمتي، خواستار توقف اين روند است.

    اختالف دو وزارتخانه بر سر قيمت گندم
شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك دوشنبه 
هفته آينده در جلسه اي فوري قيمت خريد تضميني 
گندم را بررسي و در اين زمينه تصميم گيري مي كند. 
در همين رابطه، كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي 
طي نامه اي به اعضاي اين ش��ورا از تشكيل جلسه در 
تاريخ مذكور خبر داده و از اعضا خواسته در اين جلسه 
حضور يابند. در اين نامه دستور كار جلسه، »بررسي 
درخواس��ت برخي از اعضاي شورا براي اصالح قيمت 
تضميني گندم در سال زراعي 1۴00-1399« اعالم 
شده است. وزير جهاد كشاورزي همچنين در تازه ترين 
اظهارات خود گفته بود كه نگراني هايش در خصوص 
قيم��ت گندم را با رييس جمهور در ميان گذاش��ته و 
ايشان تصميم گيري در اين خصوص را به جلسه شوراي 
اقتصاد واگذار كردند كه اميدواريم تا يك هفته ديگر 

تكليف قيمت گندم مشخص شود.
 اين درحالي اس��ت كه ش��ركت بازرگاني دولتي ايران 
در گزارش��ي كه هفته دوم سال منتشر كرده بود اعالم 
كرد قرار است از نيمه دوم فروردين ماه، خريد تضميني 
گندم عالوه بر استان هاي فارس و كرمان، در استان هاي 
خوزستان، سيستان وبلوچستان و بوشهر نيز آغاز و به 
دنبال آن در ساير اس��تان ها عمليات خريد تضميني 
انجام شود. شركت بازرگاني دولتي ايران با اعالم اينكه 
ب��رآورد اوليه از خريد تضميني گندم در س��ال جاري 
بيش از 9 ميليون تن اس��ت، طبق نظر شوراي اقتصاد 
قيمت مصوب خريد تضميني گندم را چهار هزار تومان 
براي هر كيلوگرم اعالم كرد. برپايه اين گزارش، امسال 
بر اس��اس اعالم وزارت جهاد كش��اورزي، ۶ ميليون و 
1۵2 هزار هكتار زمين زراعي زير كشت گندم رفته كه 
نسبت به سال گذشته كشت اين محصول 2.3 درصد 
افزايش داشته است. در سال 99 مقدار خريد تضميني 
گندم از كشاورزان 31 استان به هشت ميليون و 200 
هزار تن رس��يد كه ارزش ريالي گندم هاي خريداري 
شده بيش از 20۸ هزار و ۷00 ميليارد ريال بود. شوراي 

اقتصاد قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي 
جاري را ۴ هزارتومان به ازاي هر كيلوگرم تعيين كرده؛ 
اما گندمكاران و تش��كل هاي بزرگ بخش كشاورزي 
به اس��تناد آناليز قيمت انجام ش��ده معتقدند با توجه 
به افزايش قيمت عوامل تولي��د، حداقل قيمت خريد 
تضميني هر كيلوگرم گندم بايد ۵ هزارتومان باشد. در 
اين بين نگراني هايي نسبت به وضعيت گندم و مواجه 
شدن با آنچه درباره بازار مرغ و تخم مرغ روي داد، وجود 
دارد. رييس كميسيون كش��اورزي اتاق تعاون در اين 
مورد ابراز نگراني كرده و با اشاره به اينكه سركوب قيمتي، 
چالش مهم بخش كشاورزي است، از دولت خواسته كه 

راه رفته درباره مرغ را در مورد گندم تكرار نكند.
درحالي كه وزير كشاورزي طي نامه اي به اعضاي شوراي 
قيمت گذاري محصوالت استراتژيك از تشكيل جلسه فوري 
درباره بررسي قيمت خريد تضميني گندم خبر مي دهد، 
يزدان س��يف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با 
بيان اينكه 2 هزار تن خريد تضميني گندم تاكنون انجام 
شده است، اظهار كرد: در سه استان »هرمزگان، سيستان 
و بلوچس��تان و فارس«، تحويل محصوالت كشاورزان به 
شركت بازرگاني دولتي آغاز شده اس��ت و اين روند ادامه 
دارد. او موضوع افزايش قيم��ت خريد تضميني گندم را 
يك شايعه دانسته كه موجب اختالل در بازار مي شود. بر 
اساس گفته هاي او با توجه به افزايش ۴۸ درصدي قيمت 
خريد تضميني گندم از س��وي دولت در مهرماه سال 99 
هيچ برنامه اي براي افزايش دوباره وجود ندارد و در اين بازار 
ثبات خواهد بود. طي سال هاي اخير به دليل خودكفايي در 
توليد گندم و خريد از كشاورزان داخلي، ورود اين محصول 
به كش��ور ممنوع بوده و به غيراز تكميل ذخاير كشور در 
برخي مواقع توسط شركت بازرگاني دولتي، مجوزي براي 
واردات گندم براي بخش خصوصي صادر نشده است. وي 
در خصوص بازار جو و گندم ني��ز تصريح كرد: مجوزي از 
سوي ستاد تنظيم بازار صادر شده تا بخشي از جو مورد نياز 
دامداران از ذخاير راهبردي كش��ور تامين شود تا آسيبي 
به خريد تضميني گندم وارد نش��ود. مديرعامل شركت 
بازرگان��ي دولتي ايران درخص��وص پرداخت وجه گندم 
خريداري شده نيز تصريح كرد: دوره انتظار پرداخت وجه 

به كش��اورزان در س��ال 9۸ حدود 2۸ روز بود كه در سال 
گذشته به 23 روز رسيد و در حال حاضر نيز طي كمتر از 2 

هفته نقد خواهد شد.

    راه رفته بازار مرغ را براي گندم 
تكرار   نكنيد!

مخالفت وزارت صمت با اصالح قيمت گندم، درحالي است 
كه اعضاي شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك 
اخيرا در نامه اي به وزير جهاد كشاورزي خواستار تشكيل 
جلس��ه فوري ش��ورا براي بررس��ي قيمت گندم شده 
بودند. در متن اين نامه آمده بود: »تعيين نرخ مناس��ب 
خريد تضميني گندم به منزله راهبردي ترين محصول 
كشاورزي كشور عالوه بر تداوم خود اتكايي در تأمين نياز 
داخلي، متضمن صرفه جويي قابل توجه ارزي، توسعه 
اشتغال و استمرار توليد محصول بوده لذا انتظار طبيعي 
ما و خانواده ميليوني كشاورزان گندم كار كشور آن است 
كه با توجه به افزايش بي سابقه هزينه هاي مستقيم توليد 
و ديگر پارامترهاي موثر در قيمت تمام شده محصول در 
سال جاري، نسبت به تعديل نرخ خريد گندم در شوراي 
قيمت گذاري اقدام شايس��ته به عمل آيد. از طرفي نظر 
به اختالف فاحش قيمت گندم در كشورهاي همجوار 
)تا ميزان 9 هزار تومان به ازاي هر كيلو گرم(  همچنين 
گراني اقالم خوراك دام و طي��ور در صورت عدم اصالح 
قيمت كنوني، قطع به يقين با عدم تحويل گندم به دولت 
از سوي كشاورزان و رواج داللي، سلف خري و سود جويي 
مواجه خواهيم شد! مضافًا طبق گزارش واصله از اقصي 
نقاط كشور، بر اثر كاهش ميزان بارندگي و افت محسوس 
عملكرد ديمزارهاي مناطق مختلف و واگذاري بخشي از 
اراضي زير كش��ت گندم به دامداران، كسري حدود ۵0 
درصدي آمار گندم تحويلي نسبت به سال زراعي گذشته 

قابل پيش بيني خواهد بود.«
ارسالن قاسمي، رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون 
هم درباره انتقادات گس��ترده به عدم اصالح قيمت خريد 
تضميني گندم، به »خبرگزاري مهر« گفته بود: با توجه به 
شرايط بارندگي و اقليمي كشور و احتمال وقوع خشكسالي، 
بايد برنامه ريزي ها منطبق با اين شرايط و در جهت تسهيل 

اوضاع باشد. در حالي كه دولت وظيفه داشت نهاده مورد 
نياز مرغ��داران را تأمين و از توليد حمايت كند، نه تنها به 
اين وظيفه خود به درس��تي عمل نكرد بلكه با س��ركوب 
قيمت مرغ، به بحران بازار دامن زد. او تاكيدكرده كه بخش 
كش��اورزي ضامن امنيت غذايي كش��ور است و دولت ها 
موظف به تأمين امنيت غذايي هس��تند اما متأسفانه در 
كش��ور ما دولت ها مي خواهند هزينه اي��ن كار را از جيب 

كشاورزان بردارند.
اين فعال بخش خصوصي همچنين گفته است: مشابه اين 
اتفاق درباره مرغ رخ داد و در حالي كه دولت وظيفه داشت 
نهاده مورد نياز مرغداران را تأمين و از توليد حمايت كند، نه 
تنها به اين وظيفه خود به درستي عمل نكرد بلكه با سركوب 
قيمت مرغ، به بحران بازار دامن زد. قاسمي اضافه كرد: از 
دولت مي خواهيم كه راه رفت��ه درباره مرغ را در خصوص 
گندم و دانه هاي روغني و ساير محصوالت استراتژيك تكرار 

نكند و از اين تجربه درس بگيرد.
ارزيابي ها نيز نش��ان مي دهد، نياز ساالنه كشور به گندم 
براي ذخاير استراتژيك كشور ساالنه حدود 3 ميليون تن، 
مصرف خبازي كشور حدود ۸.۵ ميليون تن و مصرف صنف 
و صنعت حدود 2 ميليون تن است بنابراين كشور ساالنه 
ب��ه حدود 13 ميليون تن گندم نياز دارد بر اس��اس اعالم 
مسووالن مربوطه ميزان خريد گندم در سال زراعي گذشته 
۸.2 ميليون تن بوده و در سال هايي كه به خودكفايي كامل 
رسيديم به طور ميانگين ساالنه 11.3 ميليون تن گندم از 
كشاورزان خريداري شده است. خودكفايي كامل گندم 
در ۵ سال و طي سال هاي 13۸3 تا 13۸۶ و سال 139۵ با 
ميانگين خريد 11.3 ميليون تن اتفاق افتاده وخودكفايي در 
زمينه نياز مصرفي طي ۸ سال و در سال هاي 13۸۸ و 13۸9 
و سال هاي 139۴ تا 1399 با ميانگين خريد 9ميليون تن 
حاصل شده اس��ت. از اين رو، تجربه نشان داده كه هرگاه 
قيمت گندم منطقي بوده كش��اورزان نيز از كش��ت اين 
محصول استقبال كرده و كشور در توليد گندم به خودكفايي 
رسيده است. برهمين اساس، فعاالن اين حوزه مي گويند: 
در چنين شرايطي نبايد به سمت و سويي حركت كنيم كه 
توليد داخلي محصوالت كشاورزي تضعيف شده و قاچاق 

خروجي گسترش يابد.

7اخبار مهم 
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ترخيص مشروط كاالهاي ممنوعه 
آغاز شد

بعد از تصميمات اتخاذ شده در رابطه با تعيين تكليف 
كاالهاي گروه 2۷، اعالم مس��ووالن گمرك از ش��روع 
ترخيص اين كاالها براس��اس ضوابط تعيين ش��ده و 
مشروط به ارايه كد رهگيري بانك حكايت دارد. اواخر 
اسفند سال گذش��ته، زماني بود كه س��رانجام بعد از 
مدت ها بحث و حواش��ي در رابطه با كاالهاي گروه 2۷ 
ك��ه داراي اولويت ارزي غيرفعال و به نوعي مش��مول 
ممنوعيت واردات بود، مسووالن مربوطه براي تعيين 
تكليف اين حج��م از كاال تصميم گيري كردند. اين در 
حالي بود كه طبق اعالم مس��ووالن گمرك برآوردها 
نش��ان مي داد كه حدود ۵0 ميليون دالر كاالي گروه 
٢٧ مشمول محدوديت واردات به لحاظ شرايط ارزي 
شده و امكان ترخيص نداشت. اما تازه ترين اعالم معاون 
فني گمرك به ايس��نا از اين حكايت دارد كه ترخيص 
كاالهاي گروه 2۷ طبق ضوابط در دستور كار قرار گرفته 
و بر اين اساس با توجه به ليست ارايه شده حدود 300 
رديف اظهارنامه را مشمول خواهد شد. ارونقي افزود: بنا 
بر شرايط تعيين شده ترخيص كاالهاي گروه 2۷ منوط 
به ارايه كدرهگيري بانك در كليه رويه هاي وارداتي اعم 
از بانكي و غيربانكي است. در عين حال كه تامين ارز از 
محل ارز اشخاص انجام خواهد شد. به گفته وي، چنانچه 
رديف تعرفه اظهاري و مندرج در ثبت سفارش ارايه شده، 
وفق استنباط گمرك تغيير كند ترخيص كاال منوط به 

ويرايش ثبت سفارش خواهد بود.

۶۰۰  مرغداري متخلف 
شناسايي  شدند

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت 
از تشكيل پرونده تخلف براي حدود ۶00 مرغداري به 
دليل احتكار يا عرضه خارج از شبكه خبر داد. به گزارش 
شاتا، سيدجواد احمدي اظهار كرد: پس از التهابات ايجاد 
شده در بازار مرغ و عدم عرضه كافي اين محصول به بازار 
و دريافت گزارشاتي مبني بر اينكه برخي از مرغداران 
از عرضه مرغ به ب��ازار خودداري كرده يا مرغ توليدي را 
خارج از شبكه عرضه مي نمايند، موضوع در دستور كار 
اين سازمان قرار گرفت. وي ادامه داد: طي بازرسي هاي 
انجام ش��ده از نزديك به 3000 واحد مرغداري توسط 
بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها 
در بازه زماني 20 روزه گذشته، ۵۷3 واحد توليد كننده 
مرغ كه مبادرت به احتكار يا عرضه خارج از شبكه مرغ 
كرده بودند، شناسايي و پس از تشكيل پرونده با ارزش 
بي��ش از يك ه��زار و 1۷0 ميليارد ري��ال، به تعزيرات 

حكومتي معرفي شدند.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت 
با اش��اره به اقدامات انجام شده اين سازمان در بازرسي 
از مرغداري ها، كش��تارگاه ها و عمده فروشان و خرده 
فروش��ان مرغ اظهار كرد: با توجه به وضعيت نابسامان 
بازار مرغ در ماه هاي اخير بازرسان اين سازمان و سازمان 
صمت اس��تان ها همگام با سياست گذاري دولت براي 
صيانت بيش��تر از حقوق مصرف كنندگان، كمك به 
برقراري ثب��ات و رفع التهاب و ناامن س��ازي فضا براي 
س��ودجويان، با بهره گيري از تمام ظرفيت و امكانات 
موجود نسبت به تش��ديد نظارت ها و بازرسي ها از اين 
مراكز در سراس��ر كش��ور اقدام كردند. احمدي با بيان 
اين مطلب افزود: از تعداد كل اين بازرس��ي ها كه طي 
بازه زماني 20 روزه )2۶ اس��فند 1399 تا 1۵ فروردين 
1۴00( انجام شد، ۵۷3 واحد متخلف كه اقدام به احتكار 
و عرضه خارج از ش��بكه مرغ با سن باالي ۷ هفته كرده 
بودند، شناسايي و به تعزيرات حكومتي معرفي شدند. 
وي تصريح كرد: ارزش ريال��ي پرونده هاي تخلف اين 
واحدها بالغ بر يك هزار و 1۷0 ميليارد ريال بوده است كه 
جهت سير مراحل قانوني و صدور راي نهايي به تعزيرات 
حكومتي استان ها ارسال شد. احمدي در ادامه با تذكر 
به برخي از واحدهاي مرغ��داري كه در اين برهه قصد 
احتكار و عرضه خارج از ش��بكه محصول خود را دارند، 
گفت: بازرسان اين سازمان با جديت و مطابق قانون با آنها 
برخورد خواهند كرد. وي از عموم شهروندان تقاضا كرد 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادي اعم از احتكار، 
عرضه خارج از شبكه، گرانفروشي، عدم صدور فاكتور، 
تقلب، امتناع از ف��روش كاال، عدم درج قيمت، فروش 
اجباري كاال و خدمات مراتب را به تلفن 12۴ اعالم كنند.

احتمال افزايش ۱۰ درصدي 
قيمت لوازم خانگي

نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: با 
توجه به افزايش دستمزدها، افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي و مواد اوليه؛ پيش بيني مي شود كه قيمت لوازم 
خانگي در س��ال پيش رو بين ۵ ت��ا 10 درصد افزايش 
يابد. محمد حسين اس��الميان در گفت وگو با » ايلنا« 
اظهار كرد: با توجه به اينكه روزهاي پاياني سال تقاضاي 
چنداني وجود نداشت و توليدكنندگان لوازم خانگي 
هم از ابتداي ارديبهش��ت كار خود را آغاز مي كنند، در 
روزهاي ابتدايي سال هم تقاضا زيادي وجود ندارد. وي 
با اشاره به افزايش توليد در سال 99 گفت: توليد در سال 
گذشته به حدي افزايش داشت كه در مورد برخي كاالها 
مانند ماشين لباسشويي و يخچال هيچ كمبودي در بازار 
وجود نداشته باشد اما با وجود افزايش توليد، تقاضا در 
بازار وجود ندارد. وي با پيش بيني افزايش قيمت در سال 
جاري تصريح كرد: با توجه به افزايش دستمزدها، افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي و مواد اوليه؛ پيش بيني من اين 
است كه قيمت لوازم خانگي در سال پيش رو بين ۵ تا 
10 درصد افزايش يابد. در مورد تلويزيون با توجه به اينكه 
قطعات زيادي بايد وارد شود احتماال افزايش 20 درصدي 
را شاهد خواهيم بود. وي در مورد علت اين افزايش قيمت 
توضيح داد: توليدكنندگان مجبور هس��تند كه پول 
بيشتري براي خريد مواد اوليه بپردازند و همينطور ميزان 
دستمزدها هم افزايش يافته است. قيمت حامل هاي 
انرژي هم كه گران شده بنابراين قيمت تمام شده بيش 
از قيمت فعل��ي خواهد بود و توليدكنندگان مجبور به 

افزايش قيمت هستند.

ادامه از صفحه اول

اختالف وزارت صمت و جهاد كشاورزي بر سر اصالح قيمت گندم 

مصوبه 177 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اصالح شد

نگراني ها از سركوب  قيمتي »گندم«

جزييات رفع تعهد ارز صادراتي سال 97
تعادل -  گروه تجارت |

س��رانجام پس از رايزني هاي صورت گرفته ميان بخش 
خصوصي و دولت، مصوبه 1۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت مورد بازنگري قرار گرفت و در جلس��ه روز يكشنبه 
هفته جاري، اعضاي اين س��تاد با اصالح و تكميل مصوبه 
جلسه 1۷۷، ش��يوه نامه جديدي را كه شامل تسهيالت 
بيش��تر براي واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد و 
تعيين تكليف تعهد ارزي صادرات سال 9۷ است، مصوب 
كردند. براساس مصوبه جديد، نحوه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات سال 9۷ تعيين شده و صادركنندگاني كه در اين 
سال صادرات داشته اند مي توانند از محل ارز صادراتي خود، 
اقدام به واردات كنند. همچنين بر مبناي اين مصوبه، مقرر 
ش��د ظرف مدت يك هفته و حداكثر تا 23 فروردين ماه 
سال جاري، كميته ماده 2 از سوي وزراي مرتبط تشكيل 
جلسه داده و مسائل و مشكالت پيش روي صادركنندگان 
و واردكنندگان كه در كميته اقدام ارزي س��ازمان توسعه 
تجارت ايران مصوب ش��ده اس��ت را بررسي و به تصويب 

برساند.

    تكاليف محوله به بانك مركزي و صمت 
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، وزارت 
صمت به عنوان مسوول تجارت خارجي كشور، بر مبناي 
برآورد درآمد ارزي كش��ور كه در س��تاد اقتصادي دولت 
تعيين مي شود، اقدام به مديريت ثبت سفارش بر اساس 
اولويت بن��دي كااليي ك��رده و ارز مورد ني��از واردات را از 
روش هاي تعيين شده در اين مصوبه از جمله ارز حاصل از 
صادرات، تامين كند. در عين حال واردكنندگان مي توانند 
ارز مورد نياز خود را از محل ارز حاصل از صادرات كه به بانك 
مركزي، بانك ها، شبكه صرافي هاي مجاز در نظام يكپارچه 
معامالت ارزي )سامانه نيما( فروخته مي شود، تامين كنند. 

همچنين تمامي صادركنندگان محصوالت پتروشيمي، 
فرآورده هاي نفتي و فوالدي مكلفند ارز حاصل از صادرات 
خود را به بانك مركزي )سامانه نيما( عرضه كنند و ساير 
صادركنندگان نيز مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در 
سامانه نيما عرضه كنند. از آن سو، بانك مركزي مكلف است 
در كوتاهترين زمان ممكن بر مبناي ثبت سفارش دريافت 
شده موضوع بند يك نسبت به صدور گواهي ثبت آماري در 
سامانه جامع تجارت اقدام كند. همچنين واردكننده موظف 
است تعهدات الزم به منظور واردات كاال به كشور را به بانك 
عامل ارايه دهد. همچنين ارز حاصل از صادرات بايد ظرف 
مدت ۴ ماه از زمان صدور به يكي از روش هاي مرتبط بند 
)1( به چرخه اقتصادي كشور بازگردد. از سوي ديگر واردات 
مواد اوليه به صورت ورود موقت براي پردازش، صرفا پس 
از انجام ثبت آماري در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز 
نهايي توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران مجاز است و 
پروانه صادراتي از اين محل حق واگذاري بابت واردات ندارد 
و صادركننده صرفا به ميزان مابه التفاوت واردات و صادرات 
متعهد به بازگش��ت ارز با روش هاي مربوطه در بند )1( به 

چرخه اقتصادي كشور است.

     تكاليف محوله به گمرك 
بر اس��اس اين ابالغيه، گمرك جمهوري اس��المي ايران 
پروانه هاي صادر ش��ده از س��رزمين اصلي به مناطق آزاد 
تجاري، صنعتي يا ويژه اقتصادي كه براي مصارف منطقه 
استفاده مي شوند را از گزارش آماري صادرات كشور حذف 
خواهد كرد و بازرگانان اين پروانه ه��ا، حق واگذاري آن را 
ندارند. همچنين در صورت صادرات كاال از سرزمين اصلي 
به مناطق يادشده و از آن جا به خارج از كشور، صادركننده 
متعهد به بازگشت ارز حاصله از روش هاي مرتبط بند )1( 
به چرخه اقتصادي كشور اس��ت. بر اساس مصوبه ستاد 

هماهنگي اقتصادي دولت، به استثناي مواردي كه مطابق 
قانون و مقررات مجاز تعيين شده است، گمرك جمهوري 
اسالمي ايران بايد صرفا به آن دس��ته از كاالهاي وارداتي 
كه ثبت سفارش آنها داراي اعالميه تامين ارز است، اجازه 
ترخيص دهد. گمرك جمهوري اسالمي ايران بر اساس 
تعرفه هاي اعالمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجاز اس��ت با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش از 
صدور اعالميه تامين ارز )بدون كد رهگيري بانك( اقدام 
به ترخيص 90 درصد كاالهاي اظهارشده كند. اين اقدام 
منوط به دريافت تعهد از متقاضي مبني بر ارايه كد رهگيري 
حداكثر دو ماه پس از ترخيص درصدي كاال است. در عين 
حال بر اساس اين مصوبه، واردات كاالهاي اساسي، ضروري، 
مواد اوليه و تجهيزات توليد از محل اين منابع و درآمدهاي 

ارزي نفت و گاز تامين مي شود.

     نحوه تامين ارز واردكنندگان
واردكنندگان مي توانند ارز مورد نياز خ��ود را از محل ارز 
صادركنندگان اعم از خود يا غير به ميزان كوتاژ صادراتي 
به ش��كل واردات در برابر صادرات ي��ا تهاتر تامين كنند؛ 
ام��ا ثبت تمامي اطالعات مربوط به گ��ردش ريالي و نرخ 
ارز مورد معامله در س��امانه جامع تجارت ضروري است و 
اطالعات مورد نظر از سوي وزارت صنعت، معدن تجارت به 
صورت برخط در اختيار بانك مركزي ايران قرار مي گيرد. 
همچنين بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
اين روش براي پروانه هاي صادراتي س��ال 139۷ و بعد از 
آن و من��وط به ثبت اظهار صادركننده مبني بر در اختيار 
داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتي در سامانه جامع تجارت 
امكان پذير خواهد بود. همچنين روش جاري تهاتر تحت 
مديريت ايميدرو با هماهنگي بانك مركزي ادامه مي يابد. 
واردكننده نيز مي تواند از محل ارز خود يا اشخاص ديگر با 

ثبت اطالعات مربوط به گردش مالي ريالي واردكننده و 
فروش��نده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خريد ارز 
منوط به تعهد طرفين معامله بر اساس وجود و تامين ارز 
مورد مبادله اقدام كند. واردات ماش��ين آالت و مواد اوليه 
موضوع سرمايه گذاري خارجي از طريق ثبت سفارش از 
محل منابع ارزي س��رمايه گذار خارجي با مجوز سازمان 
سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران صورت 
 IPC مي گي��رد. واردات از محل قراردادهاي بيع متقابل و
نفتي يا روش هاي اعتباري مرسوم، طبق مقررات جاري 
انجام مي شود. همچنين در اين مصوبه آمده است كه كميته 
ماده )2( موضوع مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي مجاز است نسبت به افزايش مهلت 
تعيين ش��ده براي واردات ماشين آالت و تجهيزات خط 
توليد و مواد اوليه توليد، كاالهاي واسطه اي و قطعات خط 
توليد، دارو و تجهيزات پزشكي در سال 1399 و 1۴00 اقدام 
و مهلت مذكور را بر اساس ثبت سفارش به بانك مركزي 
اعالم كند. اين در حالي اس��ت كه بر اساس مصوبه اخير، 
وزارت نفت مكلف ش��ده است با همكاري وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور، خزانه داري كل كشور و 
گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت به تدوين مقررات 
الزم براي تهاتر نف��ت خام و ميعان��ات گازي با كاالهاي 
اساس��ي، ضروري و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز براي 
توليد اقدام كند. همچنين بر اساس مصوبه فوق، تبادل هر 
گونه اطالعات در فرآيند تجارت خارجي با واردكنندگان و 
صادركنندگان توسط كليه دستگاه هاي مسوول صرفا از 
طريق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و اين سامانه  بايد 
اطالعات مورد نياز دستگاه هاي مربوطه را به صورت برخط 

و سيستمي ارسال و دريافت كند.

نظارت بر خروج كاال و تنظيم 
بازار در شرايط جنگ اقتصادي 

نظارت بر بازار كاالهاي اساسي ضعيف است و الزم است 
كه دولت عالوه بر عرضه و تقاضا و قيمت ها، به مش��كل 
خ��روج كاال به صورت قاچاق از كش��ور و همچنين عدم 
تنظيم بازار نهادها و كاالهاي وارداتي و توزيع آن و نظارت 
بر مراكز تهيه و توزيع توجه كند و تنها به قواعد اقتصادي 
اكتفا نكند بلكه نظارت بر تنظيم بازار و خروج كاال از كشور 
را تقويت كند. اينكه چه عاملي باعث مي شود كه عده اي در 
برابر نياز هموطنان خود در شب عيد و با وجود گراني ها، 
اقدام به خروج كاالهاي اساس��ي از بازار و خروج از كشور 
كنند و وجدان و شرافت حرفه اي را در نظر نگيرند، نكته 
قابل تاملي است، اما پرسش مهم تر اين است كه چرا دولت 
تنها به افزايش قيمت ها تن داده و تنظيم بازار و نظارت بر 
بازار ها، داللي ها، خروج كاال از كش��ور را زير ذره بين قرار 
نمي دهد؟ اينكه هزاران تن كاال، مرغ، جوجه يك روزه و 
بسياري از كاالهاي ديگر از كشور خارج مي شود اما گزارش 
نمي شود و دولت در برابر آن اقدامي انجام نمي دهد، مشكل 
عمده اي است و س��ازمان هاي نظارتي و تنظيم بازار بايد 
دقت و نظارت قوي تري را به كار بگيرند.  در سال 99 بيش 
از 23 ميليون و 10۷ هزارتن كاالي اساسي به ارزش 12 
ميليارد و 29 ميليون و 13 ه��زار و 30۵ دالر از گمركات 
در س��ال گذشته ترخيص ش��د و بانك مركزي ارز مورد 
نياز با دالر ۴200 توماني براي تامين كاالهاي اساس��ي 
را پرداخت كرده اس��ت. جالب اين است كه خوراك دام 
و طيور با بيش از 13ميلي��ون و ۴3۸ هزار تن ۵۸ درصد 
وزن كل كاالهاي اساسي ترخيص شده از گمركات را به 
خود اختصاص دادند. سه كاالي ذرت، جو و كنجاله سويا 
به عنوان نهاده هاي توليد مرغ و گوشت جمعا با وزن 13 
ميليون و ۴3۸ هزار و ۴93 تن و به ارزش س��ه ميليارد و 
۷۴1 ميليون و 21۶ ه��زار و 291 دالر، ۵۸ درصد وزن و 
31 درصد ارزش كل واردات 2۵ گروه كاالهاي اساسي را 
در بر مي گيرد .ذرت با 9 ميليون و ۷۸2 هزار و ۸0۶ تن به 
ارزش دو ميليارد و ۴9۸ ميليون و 9۵۷ هزار و 1۴1 دالر، 
در صدر كاالهاي وارداتي كشور و كاالهاي اساسي وارد شده 
قرار دارد. كنجاله س��ويا با يك ميليون و ۸19 هزار و ۶3۷ 
تن به ارزش ۷93 ميليون 93۸ ه��زار و ۸21 دالر و جو با 
يك ميليون و ۸3۶ هزار و ۵0 تن به ارزش  ۴۵۷ ميليون و 
320 هزار و 329 دالر، نهاده هاي دامي وارد شده در سال 
99 بودن��د.  البته با وجود اين حج��م واردات و رقم باالي 
نهاده هاي دامي براي توليد مرغ و گوشت، برخي صاحب 
نظران معتقدند كه نوع سفارش ها و زمان آنها و تركيب و 
تناسب آنها درست نبوده است يعني يكي از نهادهاي بيش 
از مقدار مورد نياز و به موقع وارد شده و نهاده ديگر از جمله 
كنجاله به موقع و به اندازه كافي وارد نشده است. و جالب اين 
است كه با كاهش شديد ذخاير در انبارها، عده اي دنبال آن 
بوده اند كه دو، سه روزه نهاده هاي مورد نياز وارد شود و بانك 
مركزي ارز تخصيص دهد و گمرك ترخيص كند و... در 
حالي كه همه اين مراحل اداري و هماهنگي بانك مركزي، 
سازمان تجارت، وزارت صمت، گمرك و... به هماهنگي و 
صرف مدت زمان منطقي نياز دارند و نبايد انتظار داشت 
كه بالفاصله هر كمبودي جبران شود.  وزير صمت نيز در 
اظهاراتي گفته است كه در 99 قلم كاال مشكل نداشتيم 
فقط در مرغ مشكل نسبي داشتيم كه الحمدهلل مديريت 
شد. اين در حالي اس��ت كه بر اساس بررسي هاي وزارت 
صمت، يك سوم از 100 كاالهاي اساسي در بهمن ماه 99، 
تورم سه رقمي داشتند. بسياري از كاالها با گراني وچند 
برابر شدن قيمت ها مواجه شده اند و در هر مقطعي چند 
نوع كاال با ناهماهنگي و عدم نظارت و تنظيم بازار مواجه 
بوده اند، در مقطعي گوجه فرنگي، در مقطعي سيب زميني 
و پياز و و در مقطع ديگري روغن نباتي و عيد امسال مرغ 
مشكل داشته است.   طبق اين گزارش روغن 1۵۵درصد 
پرتقال1٦٢درصد ع��دس 1٦٢درصد آهن 1٨٢درصد 
برنج هندي 1٨٩درصد كنجاله ٢۵٧درصد افزايش قيمت 
داشته اند؛ كه تورم اين اقالم  ٢برابر مرغ بوده؛ اما وزير صمت 
مي گويد در 99 قلم مشكل نداشتيم و فقط در مرغ مشكل 
نسبي داشتيم كه الحمدهلل مديريت شد. وزير صمت بايد 
توجه داشته كه فقط گفتار درماني مشكل را حل نمي كند 
و بايد نظارت تقويت ش��ود تا كاالها و نهادها به موقع وارد 
شوند و قبل از ايجاد كمبود و صفر شدن انبارها، نهادها وارد 
كشور شوند. همچنين از خروج مرغ و جوجه و ساير كاالها 
جلوگيري شود و اجازه ندهند كه عده اي به راحتي هزاران 
تن كاالي اساسي و مورد نياز معيشت مردم ايران را از كشور 
خارج كنند.  مجلس نيز بايد در برابر كوچك تر شدن سفره 
مردم و فشار مضاعف به اقشار ضعيف اقداماتي را انجام دهد 
و نظارت بر بازارها را تقويت كند. در شرايط جنگ اقتصادي 
و تحريم ها، بايد نظارت بر بازارها تقويت شود و وقتي افزايش 
قيمت ها مانع از ايجاد كمبود ونايابي كاالها نمي شود، بايد 
بر بازارها نظارت كرد و تنظيم بازار را تقويت كرد و برخورد 

جدي با عوامل خروج كاال از كشور داشته باشيم. 

پرهيز سهامداران از 
سرمايه گذاري مستقيم در بورس

بسياري از شركت هاي كاموديتي محور كه توليدكننده در 
زمينه پتروشيمي، فلزات اساسي و معدن هستند اكنون 
با نرخ بسيار زيادي به فعاليت مي پردازند و سود تقسيمي 
جذابي را براي سال آينده خواهند داشت. سهامداران بايد 
در كنار تحليل هاي انجام شده در انتخاب سهام، دقت نظر 
داشته باش��ند، ارزش سودآوري شركت ها را مدنظر قرار 
دهند و زمان بيشتر را براي صرف بازار براي سرمايه گذاري 
كنند. سهامداران نبايد چنين تصوري را داشته باشند كه 
مانند گذشته با خريد هر سهمي قادر به كسب بازدهي هاي 

معقول در بازار هستند.

 FATF برداشتن مانع 
از سر راه اقتصاد

اثرات اي��ن فقدان در بلندمدت باعث كوچك تر ش��دن 
اقتصاد، افزايش اقتصاد زيرزميني و توسعه فساد در كشور 
خواهد شد. ضمن اينكه عدم پيوستن به fatf توان رقابتي 
كشورمان در مواجهه با ساير كشورها را دچار فرسايش 
خواهد كرد. موضوعي كه ضرورت دارد، تصميم سازان تا 
فرصت و زمان هست براي جلوگيري از وقوع آن دست به 
اقدامات عاجلي بزنند، چرا كه خردمندان از گذشته تاكيد 
كرده اند كه وقت طالست و نبايد به سادگي آن را از كف داد.
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خبرروز

سينماي ايتاليا سانسور را پس از ۱۰۰ سال كنار گذاشت
سينماي ايتاليا قانون سانسور كه برخي از آثار مهم سينمايي را در اين كشور تحت تاثير قرار داده بود، پس از بيش از ۱۰۰ سال كنار گذاشت. 
»ماريو فرانچسكيني« وزير فرهنگ ايتاليا به طور رسمي اعالم كرد كه قانون سانسور كه از سال ۱۹۱۴ و در سال هاي نخستين شروع سينما 
متولد شده بود، كنار گذاشته شده است و سيستم كنترل و مداخله كه به دولت اجازه دخالت در آزادي هنرمندان مي داد قطعا به پايان رسيده 
و در نتيجه از اين پس نمي توان جلوي اكران فيلم هاي جديد را گرفت يا به داليل اخالقي و مذهبي خواستار تدوين مجدد آثار سينمايي 
شد و در عوض فيلمسازان بايد فيلم هاي خود را بر اساس سن مخاطبين طبقه بندي كنند. بر اساس آمار منتشر شده در يك مطالعه، از 

سال ۱۹۴۴ تاكنون ۲۷۴ فيلم ايتاليايي، ۱۳۰ فيلم امريكايي و ۳۲۱ فيلم از توليدات ديگر كشورها در سينماي ايتاليا سانسور شده اند.

رويداد

محققان دانشگاه شهيد بهشتي موفق به كشف روشي جديد در سنجش ساكارز 
عسل شدند كه اين روش براي اولين بار در دنيا ارايه مي شود. دكتر مينايي عضو 
هيات علمي دانش��كده علوم و فناوري هاي زيستي از روشي جديد در سنجش 
ساكارز عسل براي نخستين بار در دنيا توسط محققان دانشگاه شهيد بهشتي خبر 
داد و گفت: تعيين س��اكارز در عسل يكي از مهم ترين شاخص هايي است كه در 
عسل سنجش مي شود و توسط آن اصالت عسل مشخص مي شود. همواره در بين 
توليد كنندگان و صادر كنندگان عسل جاي خالي يك روش صحيح اندازه گيري 

ساكارز عسل كه قابل اطمينان باشد خالي بوده است.
مينايي افزود: محققان دانشگاه شهيد بهشتي با درك اين مشكل، در حدود سه 
سال روي روش جايگزين تحقيق كردند و در نهايت موفق به ارايه روش اندازه گيري 
ساكارز عسل با اس��تفاده از آنزيم شدند. در اين روش به طور كمي و دقيق مقدار 
ساكارز در عسل مشخص مي شود. اين روش براي اولين بار در دنيا براي سنجش 

ساكارز عسل ارايه مي شود.
او با اشاره به اهميت كنترل كيفي عسل اظهار داشت: عسل به عنوان يك محصول 
با ارزش طبيعي در دنيا ش��ناخته مي شود و بر اين اس��اس سرمايه گذاري هاي 
گس��ترده اي در راستاي پرورش زنبور عس��ل و كندو داري صورت گرفته است. 
متأسفانه در اين محصول با ارزش، تقلب هاي گسترده اي مشاهده مي شود كه لزوم 
ارزيابي هاي دقيق علمي را جهت كنترل كيفي آن ضروري مي كند. عضو هيات 
علمي دانشكده علوم و فناوري هاي زيستي، افزود: »گروه پژوهشي سنجش عسل 
بهشتي« متشكل از متخصصان رشته بيوشيمي، گرده شناسي و ميكروبيولوژي 
حدود ۳ سال است كه روي محتواي بيوشيميايي و خواص درماني عسل تحقيق 
مي نمايند و در اين راستا به نوآوري هاي بس��ياري هم دست يافته اند. اين گروه 

در حال حاضر با در دست داشتن تمام روش هاي دقيق سنجشي قادر به تعيين 
محتواي شيميايي، آنزيمي، گرده و ميكروبي عسل بوده و خواص درماني نمونه هاي 
عسل را نيز به خوبي مشخص مي كنند. مينايي با اشاره به ويژگي هاي سنجش 
س��اكارز ابداعي محققان دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: اندازه گيري مقدار 
ساكارز به روش آنزيمي، يك روش كاماًل دقيق است كه مختص اين آزمايشگاه بوده 
و در هيچ آزمايشگاه ديگري انجام نمي شود. اين روش از سنجش توسط هيدروليز 
اسيدي ساكارز كه در بسياري از آزمايش��گاه ها انجام مي گيرد بسيار دقيق تر و 
ساده تر است. مقدار ساكارز در عسل مرغوب معمواًل كمتر از ۵ درصد است. البته 
مقدار ساكارز بستگي به نوع محل و گياهي دارد كه زنبور از آن تغذيه كرده است.

روش جديد سنجش ساكارز عسل براي نخستين بار در دنيا ابداع شد

نقشهخیزموجچهارمكرونادرسراسركشور

مرزپرگهر

جامعه ادامهازصفحهاول

زماني براي ثبات
در بازار مرغ

قطعه بن��دي از دايره مصرف در ب��ازار خارج و در 
اختي��ار برخي اف��راد و جريان هاي خ��اص قرار 
مي گرفت. بخش قابل توجهي از اين ظرفيت هاي 
مرغ به جاي سبد مصرفي مردم، راهي رستوران ها، 
تاالرها، بيمارس��تان ها و... مي شد. خوشبختانه 
تشكيل قرارگاه ويژه ساماندهي بازار مرغ، ضمن 
ايج��اد هماهنگي ه��اي الزم مي��ان بخش هاي 
مختلف، باعث ش��د تا گلوگاه هاي مشكل ساز و 
مفسده انگيز در حوزه توزيع نيز شناسايي شود. 
از سوي ديگر همخوان ش��دن قيمت تمام شده 
توليد مرغ با قيمت فروش و متعارف شدن قيمت 
اعالمي، باعث شد تا قيمت مرغ منطقي شود. در 
اصل قيمت م��رغ از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۷ 
هزار و ۱۰۰ تومان افزايش پيدا كرد تا در مبحث 
توليد، انگيزه الزم براي فع��االن اقتصادي ايجاد 
شود. در گذش��ته، عدم همخواني قيمت اعالمي 
با قيمت تمام شده باعث ش��ده بود تا بسياري از 
توليد كنن��دگان، برنامه ريزي هاي توليدي خود 
براي جوجه ريزي و... را متوقف كنند. اين روند بعد 
از اصالح، تغيير پيدا كرد تا در نظام عرضه مرغ در 
كش��ور تحوالت مثبتي ايجاد شود. البته قرارگاه 
ساماندهي مرغ، در ابتداي راه است. اين قرارگاه از 
۱۱ فروردين ماه تشكيل شده و هنوز راه زيادي تا 
ثبات كامل باقي مانده است. البته بعد راه اندازي 
اين ساختار متمركز، مجموعه سياستگذاري ها 
بر اس��اس منطق بازار پيش رفته است. اين روند 
باعث شده بازار مرغ به سمت آرامش پيش برود و 
هم در بحث نظارت در توزيع، حذف بسته بندي، 
جلوگيري از س��وداگري ها و... اقدامات منطقي 
ص��ورت گرفته اس��ت. در كنار اين م��وارد براي 
متعادل س��اختن بازار، سن كش��تار از ۴۵ روز به 
۵۰ روز افزايش دادند و نهاده الزم آن را نيز تامين 
كردند كه اثرات مثبتي در بازار مرغ به جا گذاشت. 
از سوي ديگر با توجه به اين واقعيت كه استان هاي 
البرز و تهران در واق��ع تعيين كننده قيمت مرغ 
در سراسر كشور هستند، تصميم گرفته شد كه 
نيازهاي اين دو اس��تان بيش از نيازهاي روتين 
اين مناطق تامين شود تا از طريق تزريق آرامش 
در اين اس��تان ها، قيمت مرغ در سراسر كشور به 
سمت آرامش حركت كند. مجموعه اين عوامل 
چشم انداز روشني از آرامش در بازار مرغ را پيش 
روي تحليلگران نماي��ان مي كند. نبايد فراموش 
ك��رد، مرغ و تخم م��رغ يك��ي از مهم ترين اقالم 
مصرفي مردم به شمار مي روند و ثبات و آرامش در 
قيمت اين محصول در واقع آرامش را به سفره هاي 
مصرفي مردم بازمي گرداند. معتقدم بعد از ماه ها 
التهاب و آشفتگي نش��انه هاي روشني از ثبات و 
آرامش در بازار مرغ كشور ايجاد شده كه مي تواند 

از پرواز مرغ در سفره هاي مردم جلوگيري كند.

تعطيلي ۱۰ روزه ضروري است
تعطيلي حداقل ۱۰ روزه براي مديريت 
كرونا و عب��ور از وضعيت نگران كننده و 
وخيم كنوني ضروري است، اين پيشنهاد 
به س��تاد مقابله با كرونا ارس��ال ش��د و 
اميدواريم ب��راي حفظ جان مردم به آن 
عمل شود. عضو كميته علمي ستاد ملي 
مقابله با كرونا گفت: ويروس جهش يافته 
انگليسي كرونا مهمان ناخوانده اي است 

كه از چند ماه قبل موارد تك گير آن در كشور مشاهده 
شد اما اكنون به قدري اين ويروس در كشور گسترش 
يافته و منتشر شده كه به نظر مي آيد، اين نوع ويروس، 
گونه غالب كرونا در كشور محسوب مي شود، به طوري 
كه هيچ يك از اس��تان هاي كش��ور از آسيب ويروس 
بريتانيايي كرونا در امان نمانده است. مرداني ادامه داد: 
ويروس كروناي انگليسي خيلي سريع از يك فرد به فرد 
ديگر انتقال پيدا مي كند، سرعت انتقال و شدت سرايت 
آن نسبت به ويروس چيني كرونا بسيار بيشتر و ميزان 

سرايت آن تا حدود ۷۰ درصد بيشتر است. 
بيشتر موارد ابتال به اين بيماري به صورت 
خانوادگي است و شواهد نشان مي دهد كه 
به نوعي به صورت جمعي و گروهي افراد 
را مبتال مي كند. به عن��وان مثال در يك 
مراس��م خانوادگي در تهران كه ۴۳ نفر 
حضور داشتند همه ۴۳ نفر مبتال شدند. 
مرداني ادامه داد: مجموع ش��واهد نشان 
مي دهد كه ويروس كروناي انگليس��ي گونه غالب در 
ايران شده و اكثر استان هاي كشور و مراكز استان ها از 
جمله تهران، كرج، زنجان، اصفهان، ايالم، خرم آباد و 
اراك را گرفتار كرده و همه اين استان ها وضعيت قرمز 
پيدا كرده اند. به همين علت اعضاي كميته علمي ستاد 
ملي كرونا به اتفاق آرا طي نامه اي به ستاد ملي كرونا 
درخواست كرده اند كه در اين مناطق تعطيلي ۱۰ روزه 
اعمال شود تا بتوانيم با افزايش موارد ابتال كه واقعا همه 
بيمارستان هاي كشور را درگير كرده، مديريت كنيم.

كرونا جان ۱۹۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
س��خنگوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي از فوت ۱۹۳ نفر ديگر 
از هموطنان مبت��ال به كوويد ۱۹ خبر 
داد. به اين ترتيب شمار جان باختگان 
اين بيماري در ايران به ۶۳ هزار و ۶۹۹ 
نفر رسيد. سيما س��ادات الري افزود: 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي 
۲۰ هزار و ۹۵۴ نفر بيمار جديد مبتال 

به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و دو هزار و ۳۱۹ 
نفر بستري ش��دند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميلي��ون و ۹۸۴ هزار و 
۳۴۸ نفر رسيد. س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: 
تاكنون يك ميليون و ۶۷۵ هزار و ۸۹۱ نفر از بيماران، 

بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. همچنين چهار هزار و ۱۷۷ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند و تاكنون ۱۳ ميليون و ۳۳۱ هزار 
و ۲۲۹ آزماي��ش تش��خيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام ش��ده است.الري افزود: 
هم اكن��ون۲۵۷ شهرس��تان از جمله 
همه مراكز استان ها و كالنشهرها در وضعيت قرمز 
قرار دارند. همچنين ۱۲۹ شهرس��تان نارنجي، ۵۱ 
شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبي هستند. بر اساس 
مصوبات س��تاد ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و 
»به« شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است.

هواي برخي استان ها از دوشنبه باراني و خنك مي شود
 س��ازمان هواشناس��ي كش��ور ب��ا 
پيش بيني بارش باران در برخي استان ها 
از كاهش ۵ تا ۷ درجه اي دما در سواحل 
درياي خزر طي امروز خبر داد. بر اساس 
نقشه هاي همديدي و آينده نگري سازمان 
هواشناسي امروز در اكثر مناطق كشور 
آسمان صاف و جو پايداري حاكم است. 
پنجش��نبه براي برخي از مناطق شمال 

غرب، غرب، جنوب غرب و دامنه هاي زاگرس مركزي 
افزايش ابر، بارش پراكنده و وزش باد پيش بيني ش��ده 
اس��ت. روزهاي جمعه و شنبه هفته آينده براي برخي 
از مناطق شمال غرب، سواحل درياي خزر، دامنه هاي 
جنوبي البرز مركزي، شمال شرق، غرب، مركز، جنوب 
غرب دامنه هاي زاگرس مركزي و جنوبي رشد ابر بارش 
پراكنده گاهي رع��د و برق و وزش باد ش��ديد موقتي 

پيش بيني مي شود. بر اساس اعالم سازمان 
هواشناسي يكش��نبه هفته آينده همين 
شرايط عالوه بر مناطق ذكر شده در برخي 
نقاط شرق و جنوب شرقي پيش بيني شده 
است. دوشنبه هفته آينده در برخي مناطق 
شمال غرب، ارتفاعات البرز مركزي، شمال 
شرق، شرق و جنوب شرق بارش پراكنده 
و وزش باد روي خواهد داد. همچنين روز 
جمعه در اس��تان هاي ساحلي درياي خزر افزايش ۶ تا 
۱۰ درجه دما انتظار مي رود و در ساير مناطق كشور طي 
همين مدت و افزايش نسبي دما روي مي دهد. شنبه 
هفته آينده با س��رعت باد در نوار غربي گرد و خاك دور 
از انتظار نيست. تا آخر وقت امروز نيز درياي خزر مواج 
است.همچنين از اواخر وقت جمعه تا اوايل صبح يكشنبه 

بخش شمالي خليج فارس مواج پيش بيني مي شود.

ذرهبین

رييس پليس راهور ناجا با تشريح آخرين وضعيت منع تردد در جاده هاي كشور اعالم 
كرد كه خودروهاي با پالك غيربومي در معابر ش��هري نيز جريمه مي شوند. سردار 
سيدكمال هاديانفر درباره نحوه اعمال قانون خودروها با پالك غيربومي درشهرها گفت: 
خودروهايي كه پس از مهلت ۷۲ ساعته از زمان تغيير رنگ بندي شهرها همچنان در 
شهرهاي نارنجي و قرمز حضور داشته باشند، جريمه خواهند شد و بر اين اساس در 
شهرهاي قرمز يك ميليون تومان و در شهرهاي نارنجي نيم ميليون تومان جريمه 
برايشان صادر خواهد شد. در همين راستا نيز با تصميمات اتخاذ شده اين گونه خودروها 
در تهران و البرز جريمه نمي شوند، اما به طور مثال اگر خودرويي با پالك اصفهان، شيراز، 
مازندران و ... در تهران يا هر ش��هر غيربومي ديگر آن پالك كه داراي وضعيت قرمز يا 
نارنجي باشد تردد كند جريمه مي شود. او درباره منع تردد شبانه نيز گفت: اين طرح نيز 
همچنان برقرار بوده و در تمام شهرهاي كشور اعم از شهرهاي داراي وضعيت آبي، زرد، 

نارنجي و قرمز از ساعت ۲۲ تا۳ بامداد اعمال مي شود.

جريمه پالك هاي غيربومي در معابر داخلي 
شهرهاي قرمز و نارنجي

نقدروز

۸۵ درصد كشور در وضعيت قرمز و نارنجي هستند اما محدوديت هاي مشاغل در 
اين شهرها به خصوص تهران رعايت نمي شود. معاون كل وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي با بيان اين مطلب گفت: اكنون ۲۵۷ شهر كشور در وضعيت قرمز، 
۱۲۹ شهرستان نارنجي، ۵۱ شهرستان زرد و فقط ۱۱ شهرستان آبي هستند در 
واقع ۸۵ درصد كشور در وضعيت قرمز و نارنجي است اما محدوديت هاي مصوب 
ستاد ملي كرونا براي مش��اغل گروه دو در شهرهاي قرمز و محدوديت فعاليت 
مشاغل گروه ۳ در شهرهاي نارنجي رعايت نمي شود و به خصوص وضعيت تهران 
قابل قبول نيست. او افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله كرونا در شهرهاي قرمز 
از زمان اعالم اين وضعيت بايد مشاغل گروه دو شامل بوستان ها، مراكز تفريحي، 
پاساژها، بازارهاي سرپوش��يده، مراكز خريد و فروش بزرگ )مال ها(، بازارهاي 
موقت روز و محلي، مراكز شماره گذاري و خريد و فروش خودرو، آرايشگاه هاي 

زنانه و مردانه، مراكز فروش لوازم آرايشي و... تعطيل باشند.

 تعطيلي مشاغل در شهرهاي قرمز 
رعايت   نمي شود

رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي: 

 انتظار براي توليد واكسن داخلي 
ايران را از سرعت اپيدمي عقب انداخت 

ازهمان روزهايي كه صحبت از س��اخت 
واكسن داخلي كرونا به ميان آمد، سازمان 
نظام پزشكي كشور طي بيانيه اي به دولت 
اعالم كرد كه نخريدن واكس��ن ومنتظ��ر ماندن براي 
واكسن داخلي اشتباه بزرگي است كه مي تواند مردم را با 
مشكالت زيادي مواجه كرده و تعداد مبتاليان و فوتي ها 
را به ميزان غير قابل كنترلي افزايش دهد. اما هيچ كدام از 

اين هشدارها و توصيه ها جدي گرفته نشد.

    عقب ماندن از سرعت اپيدمي
رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي با انتقاد از 
عملكرد ضعيف مسووالن در تامين واكسن كرونا تاكيد 
كرد: انتظار براي توليد واكسن داخلي، ايران را از سرعت 
اپيدمي عقب انداخت. عباس آقازاده با اشاره به اينكه در 
تمام دنيا طبق سند ملي واكسيناسيون اولويت تزريق 
واكسن كرونا با كادر درمان و بهداشت است، بيان كرد: 
با اين اولويت بندي، سعي مي كنند تا فضاي امن تري را 
براي خدمت رساني كادر درمان ايجاد كنند، ضمن اينكه 
از آغاز اين بحران ما شاهد ابتال و شهادت افراد متعهد و 
عزيزي از كادر درمان بوديم. او ادامه داد: تلفات باال در اين 
قشر نشان مي دهد كه چقدر نياز است تا از اولويت بندي 
تزريق واكسن برخوردار باشند، در واقع اصال موضوع اين 
نيست كه خون كادر درمان رنگين تر از ديگر اقشار است، 
بلكه موضوع نقش كادر درمان در سالمت مردم جامعه 

مطرح است.

  پشت سر ويروس كرونا در حركت هستيم
آقازاده اف��زود: هر كش��وري همچون كش��ور ما براي 
تزريق واكس��ن اولويت بندي را در نظر گرفته و زماني 
واكسيناسيون اين اپيدمي را به زانو در مي آورد كه بيش از 
۷۰ درصد آن جامعه واكسينه شوند، يعني واكسيناسيون 
گروه هاي خاص در جاهاي خاص به تنهايي كافي نيست 
و سرعت اقدامات ما در برابر اين ويروس از سرعت اپيدمي 
عقب  مانده و بيماري با س��رعت بيشتري در جامعه در 
حركت است و ما در پشت آن در حركت هستيم.او گفت: 

در اين شرايط نتوانستيم با اپيدمي برخورد كنيم و ابتكار 
عمل را به دست بگيريم تا از آن جلو بيفتيم و يكي از ابعاد 
عقب ماندن ما در تامين واكسن مردم بود، خوشبختانه 
در كشور براي ساخت واكسن تالش هايي شده و خيلي 
هم خوشحال هستيم، اما اين تالش ها زماني عمال مجوز 
استفاده مي گيرد كه مراحل معيني را طي كنند، در واقع 
از ۶ ماه پيش گفتيم اگ��ر همه چيز خوب پيش رود، در 
بهترين حالت در اواخر خرداد و اوايل تير واكسن ايراني در 
دسترس مردم قرار مي گيرد. آقازاده افزود: تاكيد داشتيم 
و گفتيم كه نمي توان منتظر نتيجه زحمت ها و تالش 
دانشمندان داخلي ماند، چون در اين مدت، انتظار براي 
نتيجه واكسن داخل ما را از اپيدمي عقب مي اندازد و براي 
همين بايد از منابع معتبر علمي و who واكسن تهيه 
كنيم و بي��ن گروه هاي هدف جامعه توزيع كنيم تا بعد 

با توليد انبوه داخلي پوشش ۷۰ درصدي داشته باشيم.

     برايند اقدامات براي تامين واكسن ضعيف بود
او ضمن اشاره به اينكه از طرف نظام پزشكي ماه ها است 
كه مساله تامين واكسن عنوان مي شود، ادامه داد: با توجه 
به تالش هاي وزارت بهداشت و ساير بخش هاي حكومت، 
اما برايند و ماحصل اينها ضعيف بوده و در رابطه با تامين 

واكسن مورد نياز، فعال و موثر برخورد نكرديم.

     واكسيناسيون كادر درمان 
بخش خصوصي هنوز انجام نشده است

او در مورد وضعيت واكسيناسيون كادر درمان افزود: در 

رابطه با كادر درماني هم بخشي كه در بيمارستان هاي 
دولتي مشغول هس��تند و يا جزو هيات علمي دانشگاه 
علوم پزش��كي هس��تند، يعني در بخش دانشگاهي و 
دولتي فعاليت مي كنن��د، به خصوص اف��رادي از اين 
گروه كه در بخش هاي آي س��ي يو و كرونايي مش��غول 
هستند، تقريبا درصد بااليي از آنها تا اين لحظه واكسن 
را دريافت كردند، ول��ي در بخش خصوصي، مطب ها، 
بيمارستان هاي خصوصي، موسس��ات تصويربرداري، 
داروخانه ها، فيزيوتراپي ها و كل بخش خصوصي كه بيرون 
از بخش دولتي كار مي كنند، هنوز واكسيناسيون انجام 
نشده است. رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي 
گفت: در حال حاضر توزيع واكسن، طبق سند ملي انجام 
خواهد شد، با واكسن اسپوتنيك تا االن اين اقدام انجام 
شده است و در ادامه با واكسني كه ماه ها از سبد كوواكس 
ثبت س��فارش كرديم انجام خواهد شد و از امروز توزيع 
واكسن از دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور انجام 
مي شود و تا زماني كه كل كادر درمان تكميل شود، اين 

كار ادامه خواهد داشت.

    آمار اعالمي واكسيناسيون ۸۰   درصدي
 كادر درمان دقيق نيست

رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي با اشاره به 
صحبت ه��اي مريم حضرتي معاون پرس��تاري وزارت 
بهداشت، مبني بر اينكه تاكنون ۸۰ درصد كادر درمان 
بيماران كرونايي در كشور واكسينه شده اند، بيان كرد: 
ايش��ان به طور كامل به آمار واكسيناسيون كادر درمان 
واقف نيستند، اگر منظورش��ان كادر درمان پزشكان و 
پرستاران بيمارستان هاي دولتي است، اين آمار باز هم 
دقيق نيس��ت، چون در بيمارستان هاي دولتي سراسر 
كشور هم ۸۰ درصد همكاران ما واكسيناسيون نشدند و 
حتي ۸۰ درصد پرستاران استخدام بيمارستان دولتي ما 
هنوز واكسن دريافت نكردند، اين آماري كه ايشان دادند 
به نظر دقيق نيست و بايد اصالح شود چون ما كادر درمان 
را فقط كساني كه در وزارت بهداشت يا در بيمارستان هاي 

دانشگاهي هستند، تلقي نمي كنيم.
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