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 الياس حضرتي
 دبيركل حزب»اعتماد ملي«

 مسير بازگشت امريكا
 به برجام روشن است

شوراي مركزي حزب »اعتماد ملي« 
پس از چهارمين استعفاي مهدي كروبي

 با اكثريت آرا  دبيركل جديد را  برگزيد

رييس جمهوري
 در چهاردهمين نشست سران اكو
 با اشاره به عدم نياز  برجام به مذاكره:

يادداشت- 1

بازگشت ايران به بازار نفت
چشم انداز حضور ايران در بازار 
نفت چگونه اس��ت؟ آي��ا ايران 
قادر است، سهم خود را در بازار 
انرژي بين  المللي پس بگيرد؟ 
عقب نشيني تروئيكاي اروپايي 
براي صدور قطعنامه عليه ايران 
تا چه اندازه به نفع ايران در بازار 
انرژي خواهد بود؟ موضع اوپك 
در خصوص حضور دوباره اي��ران در بازار نفت چه خواهد 
بود؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از اين دست اين روزها 
بعد از برگ��زاري اجالس چهارده��م وزراي نفت اوپك به 
تناوب در محافل اقتصادي و انرژي طرح مي شود و بحث 
و تبادل نظر در خصوص آن صورت مي گيرد. بايد بدانيم، 
موقعيتي كه اقتصاد اي��ران در مواجهه با جهان پيراموني 
از جمله بازارهاي انرژي در آن قرار دارد، موقعيت بس��يار 
حساسي است و نيازمند نهايت هوشمندي و خردورزي 
براي اس��تيفاي منافع ملي ايراني��ان از دل اين تحوالت 
است. جاي خوش��حالي اس��ت كه توافق اوپك پالس در 
چهاردهمين نشست وزيران نفت و انرژي توليد كنندگان 
عضو و غيرعضو س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت، 
باعث افزودن بيش از 6دالر به قيمت نفت ش��د و رش��د 
اين بازار را به ميزان حداقل 6درصد افزايش داد. از طرفي 
هم عربستان س��عودي هم كه همواره در اجالس اوپك 
در مواجهه با ايران، س��از مخالف م��ي زد و همواره تالش 
مي كرد در مسير رشد اين بازار سنگ اندازي كند، به روند 
مورد توافق كشورهاي عضو و غير عضو اوپك تاسي كرد 
و به مطالبات كشورهاي مختلف گردن نهاد تا وضعيت و 
نرخ نفت به شرايط باثبات با چشم اندازي روشن، بازگردد. 
در واقع عربستان قبول كرد كه كاهش توليد روزانه يك 
ميليون بشكه اي نفت براي ماه آوريل ۲۰۲۱ را همچنان 
تداوم بخش��د. ضمن اينكه روس��يه به عنوان عضو غير 
اوپك مهر تاييد بر اين تحوالت زد تا دورنماي بازار نفت 
بعد از اوپك پالس در ش��رايط مطلوب تري قرار بگيرد. 
اما در كنار اين تحوالت كه در بطن ب��ازار نفت رخ داد؛ 
در خارج از بازار نفت و در عرصه سياست بين المللي نيز 
حادثه اي رخ داد كه...   ادامه در صفحه 5

حسن مرادي
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تنها يك روز سبز در قبال 
سرخ پوشي چهار روزه

»كالهبرداري  با فروش تور آنتاليا« 
واكنش انجمن صنفي دفاتر 

خدمات مسافرتي را برانگيخت

 »تعادل« از وضعيت بازار
 اقالم مصرفي گزارش مي دهد

 نايابي  نقدينگي 
در بازارسهام

 چالش 
  سفرهاي نوروز

  از كرونا 
تا تورهاي قالبي

 افزايش
 يا ثبات قيمت ها 

تا پايان سال؟

رهبر معظم انقالب:

 گرانی ها و مشکالت معيشتی
 در آستانه عيد غصه بزرگی ايجاد کرده است

مشكل معيشتي وگراني 
راه حل دارد
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 رشد فعلي اقتصاد
 قابل اتكا نيست

 معادله
 تعيين قيمت خودرو

ماهيت تكنولوژي بالك چين و 
رمزارزها، دستوري پذير نيست

 سايه سنگين سياست
 بر اقتصاد 

 تقابل اوراق و نقدينگي 
در بورس

مهر ورزي شكاف بين خانواده 
را از بين مي برد

در سال هاي گذشته تحريم ها 
فش��ار قابل توجهي به اقتصاد 
اي��ران وارد كرده و اين فش��ار 
نش��انه هاي خ��ود را در برخي 
ش��اخص هاي اقتصادي مانند 
رشد اقتصادي به وضوح نشان 
داده اس��ت. م��ا در س��ال هاي 
گذشته رشد اقتصادي منفي 
ش��ش و هش��ت درصد را نيز تجربه كرده ايم كه به معني 
كوچك شدن اقتصاد ايران نسبت به گذشته است. از اين 
رو رشد اقتصادي يك درصدي و حتي بيش از آن به معني 
عبور از بحران نيست و اين امر مثبت تنها توانسته بخشي 
از مشكالت س��ابق را پوش��ش دهد. اينكه ما امروز رشد 
اقتصادي مثبت داشته ايم، يعني تنها بخشي از فشارهايي 
كه در س��ال هاي گذش��ته بر بخش هاي مختلف اقتصاد 
وجود داشته جبران ش��ده و در قياس با هدف گذاري هاي 
گذشته و همچنين عملكرد س��ال هاي قبل هنوز راهي 
طوالني در پيش داريم.از سوي ديگر، اين رشد به عددي 
نرسيده كه چندان قابل اتكا باش��د و همچنان بر اساس 
گزارش هاي رس��مي، بخش هايي مانن��د نفت و خدمات 
رش��د منفي داش��ته اند. البته تمام اين موضوع به دليل 
تحريم ها نبوده اس��ت. ما در دوره تحريم نيز فرصت هايي 
داشتيم كه متاسفانه به درس��تي از آن استفاده نكرديم. 
يكي از اين فرصت ها مربوط به رونق توليد مي ش��ود. در 
دوره تحري��م، توفيق اجباري براي اقتص��اد ايران اين بود 
كه ديگر امكان واردات برخي كاالها وجود نداشت و براي 
جبران آن بايد توليد داخل نيازها را برطرف مي كرد اما در 
شرايطي كه ما مي توانستيم در اين فضا توليد را رونق دهيم، 
متاسفانه همچنان بس��ياري از مشكالت باقي ماند و يك 
فرصت سوزي مهم داشتيم كه نتيجه اش در رشد اقتصادي 
خود را نشان داد. عملكرد اقتصاد ايران در ماه هاي آينده تا 
حد زيادي نشان مي دهد كه رشد اقتصادي مثبت فعلي 
آيا امكان تداوم دارد يا خير؟ متاسفانه ما در تمام دهه هاي 
گذشته يك اقتصاد متكي به نفت داشته ايم و اگر در دولت 
بايدن، ش��رايط براي لغو يا كاهش تحريم ها به وجود آيد، 
قطعا با افزايش فروش نفت، بار ديگر امكان رشد اقتصادي 
قابل توجه به وجود خواهد آمد. اما در چنين شرايطي ما بايد 
بپرسيم كه آيا صرف همين موضوع كافي است؟ اگر اقتصاد 
ايران مي خواهد در عرصه جهاني جاي پاي خود را محكم 
كند و در تجارت جهاني ساير كشورها روي ما حساب كنند، 
قطعا بايد با يك اصالحات جدي و تغيير رويه به س��مت 
افزايش تولي��د كاالهاي با ارزش اف��زوده باال حركت كند 
تا در چنين شرايطي هم فشار تحريم ها در آينده كاهش 
پيدا كند و هم اساسا شانس تحريم مجدد كم شود. در غير 
اين صورت ما همچنان در يك سيكل معيوب باقي خواهيم 
ماند كه در چارچوب آن اگر دولت بتواند نفت بفروشد، رشد 
اقتصاد مثبت خواهد شد و در غير اين صورت، شرايط تلخ 

سال هاي گذشته بار ديگر تكرار مي شود.

اهمي��ت پيوس��تن به س��ند 
بازاره��اي  در   fata مال��ي 
پنج گانه كش��ور از جمله بازار 
خودرو غير قابل انكار اس��ت. 
در واقع، پيوستن به اين سند 
مال��ي بخش قاب��ل توجهي از 
مش��كالت موجود بر س��ر راه 
نقل و انتقاالت بانكي و واردات 
و صادرات كش��ور را حل مي كند. در ح��ال حاضر تمام 
كشورهاي دنيا به جز دو كشور )ايران و كره شمالي( به اين 
سند پيوسته اند. حتي اگر فرض بگيريم كه تحريم هاي 
اقتصادي امريكا عليه ايران به طور كامل برداش��ته شود، 
اما فرآيند پيوس��تن به fatf طي نش��ود، برداشته شدن 
تحريم ها هيچ فايده اي براي كش��ورمان نخواهد داشت. 
هرچند FATF  قادر نيست مجموعه مشكالت اقتصادي 
و معيشتي كشورمان را حل كند، اما حداقل براي آن دسته 
از كشورهايي كه قصد دارند با ايران كار كنند، فضايي را 
ايجاد مي كند كه بتوانند مناسبات ارتباطي و اقتصادي 
نزديك تري با ايران برقرار كنند. در حال حاضر ميلياردها 
دالر از دارايي هاي ايران در كش��ورهايي چون عراق، كره 
جنوبي، هند و حتي روسيه مسدود شده است. بهانه اي 
كه اين كشورها براي عدم انتقال مطالبات ايران دارند، اول 
تحريم هاي اقتصادي و پس از آن مشكلFATF و نقل و 
انتقاالت بانكي است. بنابراين نظر شخصي من و بسياري 
 FATF از فعاالن اقتصادي ايران، آن است كه پيوستن به
بيشتر گره گشا است تا اينكه گره زا باش��د. اقتصاد ايران 
مي تواند با حفظ شرايط و مطالباتي كه دارد اين ضرورت 
را در راستاي منافع ملي ساماندهي كند. در خصوص تاثير 
عيني اين تصميم در بازار خودرو نيز بايد به اين نكته اشاره 
كنم كه جداي از پيوستن به FATF براي رونق بازار خودرو 
بايد تحريم هاي اقتصادي نيز برداش��ته شوند. برداشته 
شدن تحريم هاي اقتصادي اين فرصت را در اختيار اقتصاد 
ايران و صنعت خودروس��ازي قرار مي دهد ت��ا از طريق 
بهبود مناس��بات ارتباطي با كشورهاي صاحب صنعت، 
تكنولوژي و فناورهاي الزم براي رشد در صنعت خودرو 
را به كار بگيرد. البته بايد توجه داشت بعد از برداشته شدن 
تحريم هاي اقتصادي، دوباره دچار مش��كالت سال هاي 
قبل نش��ويم. به هر حال اقتصاد ايران در دوران تحريم ها 
با تكيه بر توانمندي هاي داخلي و سرمايه گذاري بر روي 
توليد داخلي، قدم هاي ارزش��مندي براي بومي س��ازي 
اين صنعت برداشته اس��ت. نبايد بعد از پايان تحريم ها 
دستاوردهاي كش��ور در صنعت خودروسازي به حاشيه 
رانده ش��ود و يك بار ديگر بازار خودرو دربست در اختيار 
ش��ركت هاي خارجي قرار بگيرد. اين مشكلي است كه 
متاسفانه در هر دوره، همزمان با ورود شركت هاي خارجي 
به كش��ور ايجاد مي ش��ود. زماني كه فضا براي مشاركت 
ش��ركت هاي خارجي در صنعت خودرو فراهم مي شود، 
مسووالن فراموش مي كنند كه...  ادامه در صفحه 7

ريي��س كل بان��ك مركزي 
و معاون��ت اداره نظام ه��اي 
پرداخت راجع به تدوين يك 
آيين نامه براي تبادل رمزارزها 
كه در كميس��يون اقتصادي 
مجلس در حال پيگيري اين 
موضوع است، خبر داد درباره 
اين موضوع در معاونت ارزي 
بانك مركزي گويا آيين نامه اي تدوين شده و تعدادي 
صرافي بانكي مشخص شدند كه بتوانند طبق مصوبه 
س��وم هيات وزيران كه ب��ا ابالغيه آق��اي جهانگيري 
انجام شد، رمزارز تازه استخراج شده را به چرخه توليد 
برگردانند. هر چند كه معاون��ت ارزي بانك هيچ گونه 
همكاري با ما و بخش خصوصي ديگري، نداشته اما ما 
در كميس��يون بالك چين و  رمزارز نظام سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كش��ور س��عي كرديم تعامالتي انجام 
داده و نكاتي را در تدوين اين آيين نامه گوش��زد كنيم 
كه هرگز نبايد اس��تخراج كنندگان  را مجبور به كاري 
كنيم. شايد بعضي اين اس��تراتژي را داشته باشند كه 
اين دارايي استخراج ش��ده و محصول صنعت ش��ان را 
براي مدتي نگه دارند. در صورت تمايل براي اس��تفاده 
شخصي و س��رمايه گذاري، مي توانند مشمول ماليات 
هم شوند...  ادامه در صفحه 6

يكي از مشكالت اساسي در 
كش��ور، نبود يك استراتژي 
توس��عه اقتصادي و توسعه 
صنعتي در كشور است. نبود 
چنين سند راهبردي موجب 
شده تا نتوانيم، به اهدافي كه 
ترسيم شده يا مدنظر هست، 
دست پيدا كنيم. اما چالش 
ديگر، سايه س��نگين سياس��ت بر اقتصاد و صنعت 
كشور است. به طوري كه پشت هر تصميم اقتصادي 
يك سياست نهفته اس��ت كه اجازه نمي دهد، چرخ 
اقتصاد به خوبي حركت كند. دخالت هاي سياس��ي 
حتي اثر بيشتري از تحريم هاي اعمال شده، داشته 
است. به طوري كه نوسانات مهم ارزي تماما ناشي از 
وضعيت اقتصادي نيست، بلكه متاثر از فضاي سياسي 
حاكم بركش��ور و درعرصه بين الملل است. با ترسيم 
چنين وضعيتي، امكان اينكه بتوان وضعيت حركت 
صنعت را در سال پيش رو پيش بيني كرد، كار آساني 
نيست. چراكه اين بس��ته رفتار سياستمداران و نوع 
تصميم گيري آنها دارد. اين در حالي است كه فعاالن 
اقتصادي كه بازيگران اصلي اقتصاد به شمار مي روند، 
نقش و حض��ور چنداني در عرص��ه تصميم گيري ها 
ندارند.   ادامه در صفحه 6

طي سال هاي گذشته بسياري 
از تحليلگران و اقتصاددانان به 
تداوم از ضرورت انتشار و فروش 
اوراق ب��راي ح��ل مش��كالت 
اقتصادي كش��ور به خصوص 
بورس مي گفتند ام��ا در اصل 
براي حل مشكالت پيش آمده 
اين راه حل درس��ت نيس��ت و 
شايد شبيه به يك مسكن موقت باشد.  عرضه بدون علت 
و حس��اب و كتاب بس��ياري از نهادها در ب��ورس در عين 
ارزندگي قيمت سهام، رشد نرخ هاي جهاني و همچنين 
استقبال بخش عمده اي مردم از بورس براي جذاب كردن 
زمينه براي فروش اوراق بادرآمد ثابت بود. دولت در ماه هاي 
باقي مانده از حاكميت خود به دنبال فروش بيشتر اوراق 
است و اغلب به سمت و سوي اوراق نفتي پيش مي رود تا 
هم به نيازهاي اعتباري خود پاس��خ داده باشد و هم فشار 
تورمي كوتاه مدت به اقتصاد وارد نكند و تبعات پرداخت 
و تعهدات س��ود اين اوراق را با فرض بهبود شاخص هاي 
فروش نفت و احياي احتمالي برج��ام به آينده منتقل 
كند.  ولي در نهايت به دليل مخالفت هاي مجلس دولت 
نتوانس��ت فروش اوراق نفتي را كليد بزند و اين وضعيت 
بسيار خوب براي بازار است اما در حال حاضر همان روش 
را درخصوص اوراق مرابحه و...  ادامه در صفحه 5

 پديده ه��اي اجتماع��ي از 
جمله شكاف بين نسلي كه 
در جامع��ه اتف��اق مي افتد، 
در سه س��طح خرد، ميانه و 
كالن قابل تحليل و ارزيابي 
است، در سطح خرد بيشتر 
به حوزه روانشناسي نزديك 
مي ش��ود ك��ه ش��امل خأل 
مهارت گفت وگو بين افراد به معن��اي عام و اعضاي 
يك خان��واده به معناي خاص اس��ت ك��ه با ضريب 
اثرگذاري اندكي كه در جامعه مي تواند داشته باشد، 
به اندازه خود قابل توجه اس��ت. همه جوامع در روند 
تحول فرهنگي با اختالف دو نس��ل مواجه هس��تند 
زيرا نسل هاي گذشته بر اس��اس الگوهاي فرهنگي 
و رفتاري خاص خود كنش مي كنند و نس��ل جديد 
به ويژه در دنياي كنوني ك��ه روند تحوالت صنعتي، 
شهري، ارتباطي و اطالعاتي بسيار سريع و گسترده و 
عميق شده به سرعت در حال پوست انداختن و ارايه 
رفتارهاي خاص خود است. اين شكاف، گپ و فاصله 
نسلي در جامعه ما شديدتر است به دليل اينكه عناصر 
فرهنگي در مقابل تغيير و اصالح، بيش��تر مقاومت 
مي كنند زيرا عناصر س��نتي فرهنگي در نسل قديم 
ريشه دوانده  است.   ادامه در صفحه 8

گزارش روز

 پاپ فرانسيس
  رهبر كاتوليك هاي جهان

 در اولين سفر خود پس از جهاني 
شدن بيماري كروناوارد بغداد  شد 

پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان با گذشتن بيش 
از يكسال محدوديت هاي كرونايي براي يك سفر ۴ روزه 
امروز جمعه در ميان تدابير شديد امنيتي و مقررات منع 
ورود به بغداد، وارد عراق شد.  به گزارش ايرنا، سفر پاپ به 
عراق همزمان شده با تدابير منع تردد سه روزه كه در طول 
مدت اقامت پاپ در عراق برقرار مي باشد و همزمان دولت 
عراق تدابير گسترده امنيتي براي اين سفر تدارك ديده 
است. در اين راستا دولت عراق براي نخستين بار از مسير 
فرودگاه بغداد تا مقر اقامت پاپ را نيروي امنيتي مستقر 

و در طول مسير حركت كاروان پاپ، پرچم هاي واتيكان 
و پالكاردهاي بزرگ به نش��انه خوش��امد ب��راي او نصب 
كرده است.  استاندار نجف اشرف نيز اعالم كرده است كه 
مسووليت پوشش امنيتي سفر فردا شنبه پاپ به نجف و 
مالقاتش با آيت اهلل سيستاني، با تركيب مشترك نيروهاي 
الحشدالشعبي و نيروهاي امنيتي عراق خواهد بود و اين 
نيروها از هم اكنون وارد مرحله عملياتي شده اند. هرچند 
برخي رس��انه ها اين س��فر را چهار روزه اعالم كرده اند اما 
خبرگزاري رس��مي واتيكان مدت آن را ۳ روز اعالم كرده 

اس��ت.  به گزارش ايرنا پاپ در بدو ورود به ع��راق در پاي 
پلكان هواپيما در فرودگاه بغداد مورد استقبال مصطفي 
الكاظمي نخست وزير قرار گرفت، در حالي كه گروهي از 
مقام هاي رسمي، مذهبي و فرهنگي نيز حضور داشتند. 
وي در ادامه س��فرش در كاخ رياست جمهوري با مقامات 
سياسي و بزرگان مس��يحيت اين كش��ور ديدار خواهد 
داشت. پاپ همچنين به شهرهاي ناصريه و ذي قار سفر 
خواهد كرد و با مس��يحيان اربيل و شخصيت هاي اقليم 
كردستان ديدار خواهد داش��ت. آنچه اين سفر را نه تنها 
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مورد توجه مس��يحيان عراق بلكه عموم مردم قرار داده 
است برنامه ديدار روز شنبه با آيت اهلل سيستاني مرجعيت 
اعالي عراق است كه در روز دوم سفر پاپ صورت خواهد 
گرفت؛ ديداري كه از ابتداي اعالم سفر پاپ در صدر توجه 
رسانه هاي جهان قرار داشت. مسووالن واتيكان برگزاري 
اين ديدار را در نهايت س��ادگي توصيف كرده اند. پاپ در 
ادامه سفر به عراق با هواپيما به ناصريه مركز استان ذي قار 
خواهد رفت تا از شهر باستاني اور ديدن كند، مكاني كه 
گفته مي ش��ود زادگاه حضرت ابراهيم اس��ت. وي پس 
از ذي قار به بغداد بازخواهد گش��ت تا در آيين كليساي 
مار يوسف ش��ركت كند. رهبر كاتوليك هاي جهان روز 
يكشنبه به اربيل در شمال عراق سفر و با مقامات اقليم 
و شماري از ش��خصيت هاي ديني كردس��تان عراق در 
فرودگاه ديدار خواهد كرد و س��پس با بالگرد به موصل 
خواهد رف��ت تا در كليس��اي حوش البيعه ب��راي جان 
باختگان و قربانيان اين ش��هر دعا كند.  پاپ پس از آن با 
بالگرد به كليس��اي الطاهره در منطقه قره قوش خواهد 
رفت و پ��س از آن به اربيل بازخواهد گش��ت تا در آيين 
ورزش��گاه فرانسو حريري اين شهر ش��ركت كند. رهبر 
كاتوليك هاي جهان س��پس به بغداد بازخواهد گشت 
تا در روز بعد به رم در ايتاليا و واتيكان برگردد. سفر پاپ 
در داخل ع��راق از مدت ها پيش حواش��ي و بازتاب هاي 
مختلفي داشته است.   ادامه در صفحه 5



رهبر انقالب اسالمي پس از كاشت دو اصله نهال ميوه در 
روز درختكاري تصريح كردند: گراني و مشكل معيشتي 
مردم راه حل دارد در جلسات متعدد اين را به مسووالن 
تذكر داديم. به مناس��بت روز درختكاري و هفته منابع 
طبيعي، رهبر معظم انقالب اسالمي پيش از ظهر )جمعه( 
امروز دو اصله نهال ميوه كاشتند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
سپس در س��خناني، گياه و فضاي سبز را عاملي مهم در 
زندگي و در ساخت تمدن بش��ري خواندند و با اشاره به 
ريشه هاي معرفتي و ديني توجه به محيط زيست، گفتند: 
كاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله حسناتي است كه 
در شرع مقدس اسالم بر آن تأكيد شده است. رهبر انقالب 
اسالمي به اهميت محيط زيس��ت در قانون اساسي نيز 
اشاره و خاطرنشان كردند: فعاليت هاي محيط زيستي، 
فعاليت هاي ديني و انقالبي اس��ت و نباي��د به آنها نگاه 

تجمالتي و تزئيني شود. 
ايشان تنوع زيستي و اقليمي كشور را بستري مناسب 
براي فعال ش��دن آحاد مردم و جوانان در زمينه محيط 
زيست خواندند و با ابراز تأسف از تخريب جنگل ها، منابع 
طبيعي و سفره هاي زيرزميني به دست افراد سودجو، 
تأكيد كردند: تخريب محيط زيست بالي بزرگي است كه 
آينده بشر را هدر مي دهد، بنابراين مسووالن و همه مردم 
بايد در مقابل آن بايستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
اشاره به حوادثي مثل آتش سوزي جنگل ها و يا خشك 
ش��دن درياچه ها و تاالب ها، گفتن��د: اين حوادث قابل 
پيشگيري است و مس��ووالني كه به وظايف خود عمل 
نمي كنند، دچار تقصير هستند. رهبر انقالب اسالمي 
در بخش ديگري از سخنانشان به مساله كرونا در آستانه 
سال نو پرداختند و گفتند: سال گذشته در ايام عيد، مردم 
عزيز به توصيه ها كاماًل عمل و بالي بزرگي را از سر كشور 
دور كردند اما امسال خطر بيشتر و فراگيرتر است بنابراين 
امسال هم همگان توصيه ها را رعايت كنند.  ايشان تأكيد 

كردند: هر چه س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد بايد 
عمل شود. اگر سفر را ممنوع كردند، مردم به سفر نروند، 
 بنده هم قطعًا مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به مشكالت معيشتي 
م��ردم در اثر كرونا، گفتن��د: اگر كرون��ا ادامه پيدا كند 
مشكالت معيشتي بيش��تر خواهد شد، بنابراين بايد با 

همكاري همه، اين بيماري هر چه زودتر برطرف شود. 
رهبر انقالب اس��المي با ابراز ناخرس��ندي از گراني ها و 
مشكالت معيشتي، افزودند: اين وضع در آستانه عيد غصه 

بزرگي ايجاد كرده است.
 البته اجناس مانند ميوه ها فراوان است اما قيمت ها بسيار 
باال است كه س��ود اين قيمت باال هم به جيب باغداران 

زحمتكش نمي رود بلكه نصيب داللها و واس��طه هاي 
سودجو مي ش��ود و ضرر آن به مردم مي رسد. ايشان با 
تأكيد بر اينكه مسووالن بايد مشكل معيشتي و گراني را 
حل كنند، گفتند: اين مشكالت، همه راه حل دارد و بارها 
در جلسات متعدد اين نكات را تذكر داده و راه حل هاي 

مورد نظر كارشناسان را به مسووالن گفته ايم.
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خنثي سازي يك هواپيماربايي 
در ايران

روابط عمومي سپاه حفاظت هواپيمايي از خنثي سازي 
توطئه ربايش هواپيما در مسير اهواز _ مشهد، در شب 
گذشته )پنجشنبه( توسط نيروهاي يگان امنيت پرواز 
س��پاه خبر داد. به گزارش س��پاه نيوز؛ روابط عمومي 
فرماندهي سپاه حفاظت هواپيمايي در اطالعيه اي از 
خنثي سازي توطئه هواپيماربايي در مسير اهواز و مشهد 
در شب گذشته )پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴( خبر داد.  متن 

اطالعيه به اين شرح است.
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

 به آگاهي ملت شريف و قهرمان ايران اسالمي مي رساند: 
با الطاف و عنايات الهي، توطئه ربايش يك فروند هواپيما 
فوكر ۱۰۰ متعلق به ش��ركت هواپيمايي ايران اير كه 
پنجشنبه شب با پرواز شماره ۳۳۴ ساعت ۲۲ و ۱۰ دقيقه 
با تأخير از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز در 
آمده بود، با هوشياري پاسداران يگان امنيت پرواز سپاه و با 
فرود اضطراري هواپيما در فرودگاه اصفهان و دستگيري 
عامل آن خنثي گرديد . براساس اظهارات اوليه، عامل 
اين توطئه قصد داشته است هواپيما را پس از ربايش در 
فرودگاه يكي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
به زمين بنشاند.  مسافرين عزيزهواپيما نيز در سالمتي 
كامل با پرواز جايگزين به سمت مقصد حركت كردند . 

ابعاد و زواياي اين توطئه در حال بررسي است.«
 روابط عمومي سپاه حفاظت هواپيمايي

 حضرتي دبيركل حزب 
اعتماد ملي شد

با تاكيد مهدي كروبي بر استعفا از دبيركلي حزب اعتماد 
ملي، الياس حضرتي به عنوان دبيركل اين حزب انتخاب 
شد. به دنبال استعفاي مهدي كروبي براي چهارمين بار 
از دبيركلي حزب اعتماد ملي، الياس حضرتي به اتفاق 
آراي ش��وراي مركزي، به عنوان دبيركل حزب اعتماد 
ملي انتخاب شد. در جلسه شوراي مركزي اعتماد ملي، 
اعضاي حزب با اكثري��ت آرا، مهدي كروبي را به عنوان 

رهبر معنوي حزب انتخاب كردند.

 دولت بايدن نشان دهد 
درباره برجام جدي است

وزير امور خارجه روسيه در گفت وگويي مواضع كشورش 
را درباره تحوالت پيرامون توافق هسته اي و امكان احياي 
آن تش��ريح كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري 
ت��اس، س��رگئي الوروف وزير امور خارجه روس��يه در 
گفت وگويي اختصاصي با مجله انديشه روسي با توجه 
به تحوالت پيرامون توافق هسته اي پس از خروج دولت 
پيشين امريكا از اين توافق در س��ال ۲۰۱8 و تالش ها 
براي احياي آن گفت: ما اميدواريم كه بازگرداندن اين 
رويه به حالت قبل امكان پذير بوده و بازگرداندن پروسه 
اجراي برجام )توافق هسته اي( طبق چارجوبي كه ابتدا 
مورد موافقت قرار گرفت، در آينده نزديك امكان پذير 
باش��د چراكه ايران چندين بار درباره آمادگي اش براي 
بازگشت به تعهدات برجامي به محض احياي تعادل از 
دست رفته منافع )در توافق( صحبت كرده است. ما به 
سهم خودمان آماده ارايه هر كمكي براي ايجاد توافق بر 
اين اساس هستيم. طبق گفته اين ديپلمات ارشد روسي، 
روزنه نجات براي توافق هسته اي هنوز بسته نشده است 
و ش��رط الزم، اجراي كامل و مداوم توافق هس��ته اي از 
طرف تمامي اعضاي آن است. الورف افزود كه مسكو در 
حال همكاري تنگاتنگ با تمام طرف هاي برجام است 
تا به اين هدف برس��د و به ويژه با شركاي اروپايي اش در 
زمينه راهكارهاي احتمالي در ارتباط بوده اس��ت. وزير 
امور خارجه روس��يه بيان كرد: همه چيز در برجام به ما 
يا شركاي اروپايي بستگي ندارد، تصميم دولت بايدن 
اهميت ويژه اي دارد. از نظر ما، اقداماتي از سوي واشنگتن 
كه به تهران نشان دهد قصد واشنگتن براي بازگشت به 
برجام جدي اس��ت، مي تواند با عبور از بن بست ايران و 

برنامه هسته اي آن كمك كند.

بانك ها نبايد واحدهاي 
توليدي را تعطيل كنند

رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور با بي��ان اينكه 
توليدكنندگان از س��وي قوه قضاييه حمايت ميداني، 
علمياتي و حقوقي مي شوند، گفت: تمامي تالش خود را 
براي تحقق منويات رهبر معظم انقالب در بحث اقتصاد 
مقاومتي و جهش توليد به كار گرفته ايم.  عضو شوراي 
عالي قوه قضاييه الزمه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري را 
افزايش توليد دانست و اظهار داشت: امروز چالش جدي ما 
در كشور بحث اشتغال است؛ بايد اذعان كنيم كه بيكاري 
منجر به بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي، اخالقي، 
فرهنگي و حتي امنيتي مي شود و دشمنان نظام اسالمي 
را نسبت به آسيب زدن به امت اسالمي جسور تر مي كند. 
وي با بيان اينكه تشكيل كارگروه رفع موانع توليد با حضور 
سه قوه كشور برگرفته از رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
بود، ادامه داد: در همين راستا كميسيون مشتركي بين 
مجلس و قوه قضاييه تشكيل شده تا خأل هاي قانوني توليد 
شناسايي و رفع شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور 
با تاكيد بر اينكه در حمايت از بخش توليد نبايد كوتاهي 
كرد، افزود: گاهي مي شود يك قانون به گونه اي تفسير 
شود كه مشكل يك واحد توليدي در اجراي آن رفع شود. 
وي با انتقاد از نحوه تمل��ك واحدهاي توليدي بدهكار 
توسط بانك ها، گفت: واحدي كه در تملك بانك است يا 
بايد توسط صاحب آن يا توسط خود بانك فعال شود چرا 
كه تعطيلي آن به دليل بدهي هيچ توجيهي ندارد؛ البته 
خود بانك ها نيز مي دانند كه در اداره واحدهاي توليدي 
توانايي الزمي ندارند پس بهتر است كه به جاي تعطيلي 
واحد مربوطه در تالش براي تسهيل كننده ارايه خدمات 
به آنان باش��ند. حجت االسالم و المسلمين درويشيان 
همچنين با بيان اينكه بايد از خصوصي سازي دركشور 
حمايت كرد، گفت: دولت بايد   جز مواردي كه به مباحث 
امنيتي مربوط مي شود در حوزه اقتصادي نقش ناظر و 

تسهيل گر داشته باشد.

 اختصاص اعتبار براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ١۴٠٠ از 
اختصاص اعتبار براي همسان سازي و متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و متناسب سازي 
حقوق لشكري و كش��وري در بودجه ١۴٠٠ خبر داد. 
رحيم زارع با اش��اره به جلس��ه صبح امروز كميسيون 
تلفيق براي بررس��ي موارد ارجاعي به اين كميسيون، 
اظهار كرد: نحوه هزينه كرد ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از 
محل واگذاري پروژه هاي عمراني و سهام شركت هاي 
دولتي ب��راي پرداخت حقوق هاي مالكانه از مهم ترين 
مصوبه نشس��ت بود. وي اف��زود: به موج��ب مصوبه 
كميسيون تلفيق ۹۰ هزار ميليارد تومان از محل ۱۵۰ 
هزار ميلي��ارد تومان براي رد دي��ون، مطالبات تامين 
اجتماعي، متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي در نظر گرفته و تخصيص داده شد. زارع ادامه 
داد: همچنين براساس مصوبه ديگر اين كميسيون، ۶۰ 
هزار ميليارد تومان باقيمانده براي متناسب سازي حقوق 
لشكري و كشوري، رتبه بندي معلمان، همسان سازي 
حقوق اعضاي هيات علمي، اجراي قانون جامع معلوالن، 
مطالبات ايثارگران، همس��ان س��ازي حقوق شهداي 
بازنشسته و ايثارگران حالت اشتغال تخصيص پيدا كرد. 
نماينده مردم آباده در مجلس در پاسخ به اينكه آيا مبلغ 
۹۰ هزار ميليارد تومان براي اجراي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي كافي خواهد بود، يادآور شد: 
اگر مصوبه تخصيص ۹۰ هزار ميليارد توماني در صحن 
علني تصويب و توسط دولت اجرا شود، سازمان تامين 
اجتماعي مي تواند حداقل تا ۳ سال آينده همسان سازي 
و متناسب سازي حقوق بگيران اين سازمان را انجام دهد. 
وي اضافه كرد: جلسات كميسيون تلفيق بودجه مجلس 
همچنان طي امروز ادام��ه دارد تا موارد ارجاعي صحن 

علني در بحث بودجه سال آينده بررسي و اصالح شود.

 تحريم ها به اف اي تي اف 
ربطي ندارند

رييس دفتر رييس جمه��وري با بيان اينكه چه تحريم 
باشد چه نباشد، با دو اليحه FATF ارتباط خاصي پيدا 
نمي كند، گفت: تصويب اين لوايح موجب كم ش��دن 
بار فش��ار مالي و ارزانتر ش��دن هزينه تعامالت تجاري 
با كشورهاي خارجي مي ش��ود. محمود واعظي درباره 
اظهارات دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام مبني 
بر اينكه مجمع منتظر اس��ناد مكتوب دولت در رابطه 
با FATF اس��ت، گفت: بحث ما در مجم��ع دو اليحه 
پالرمو و CFT است كه در مجمع تشخيص ماند، نه صرفا 
FATF. اين دو اليحه براي روابط بانكي، شفافيت و مقابله 
با پولشويي حتي در ايران بسيار مهم است. رييس دفتر 
رييس جمهوري با اش��اره به اينكه بخشي از اين اليحه 
آن مقدار كه در اختيار بانك مركزي و دولت براي ايجاد 
شفافيت و جلوگيري از پولش��ويي است، هم اكنون در 
حال اجراس��ت، گفت: وقتي اين اليحه تبديل به قانون 
شود قدرت بانك مركزي و دولت براي اجراي شفافيت و 
جلوگيري از پولشويي بيشتر مي شود. وي ادامه داد: اين 
دو اليحه مي تواند مقداري بار فشارهاي مالي را روي ما 
كم كرده و تعامل ما را با كشورهاي خارجي ارزان تر كند 
و در نتيجه مردم براي كاالها قيمت ارزان تري پرداخت 
مي كنند. واعظي خاطرنش��ان كرد: دولت براي حضور 
فعال وزيران ذي ربط در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
آمادگي كامل دارد و وزيران امور اقتصادي و دارايي، امور 
خارجه، نفت و رييس كل بانك مركزي و معاونت حقوقي 
رياست جمهوري در جلسات چند ساعته حضور داشتند 
و اگر باز هم الزم باشد در اين نشست ها شركت مي كنند 
تا به سواالت و ابهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام پاسخ دهند. رييس دفتر رييس جمهوري درباره 
اينكه مخالفان تصويب لوايح مرتب��ط با FATF بحث 
تحريم هاي اقتصادي، رفع اين تحريم ها و شرط تحفظ 
)حق شرط( را مطرح كردند، تصريح كرد: اعتقاد ما براين 
است چه تحريم باشد چه نباشد با اين دو اليحه ارتباط 
خاصي پيدا نمي كند. وي ادامه داد: زمان تحريم برخي 
كش��ورهاي دوست و همسايه عالقه مند به همكاري با 
 FATF ايران در زمينه بانكي، به دليل وضعيت ايران در
از كار كردن با ما محذوريت داشتند و اين وضعيت مانعي 
براي همكاري اين كشورهاي دوست و همسايه با ما بود.

 واكنش نماينده  مجلس
 به اظهارات واعظي

عضو هيات رييسه كميسيون اصل ۹۰ تاكيد كرد: دولت 
نبايد دست در جيب مردم كند حتي به قيمت جبران 
كسري بودجه و اگر هم نياز منبع درآمد است بايد با انتشار 
اوراق قرضه از مردم قرض بگيرد نه اينكه با سوءاستفاده از 
اعتماد مردم پول هاي آنها را به يغما ببرد كه اين مورد حتي 
در بورس هم اتفاق افتاد. علي خضريان  درباره سخنان 
اخير واعظي رييس دفتر رييس جمهور، اظهار كرد: عمده 
نرخ گذاري هاي ارز، دولتي است كه اين امر بحث امروز و 
ديروز نيست آنهايي كه دستي در اقتصاد و اقتصاد كالن 
دارند، مي دانند كه دولت در نرخ گذاري ارز آزاد هم نقش 
پررنگي دارد. خضريان با بيان اينكه برخي اقتصاددان ها 
آن زمان معتقد بودند كه قيمت ارز تعمدي باال رفته است، 
تصريح كرد: آن زمان اين صحبت ها از جانب اقتصاددان ها 
مطرح مي شد، اما برخي ها فكر مي كردند كه اين گفته ها 
فقط براي تخريب دولت اس��ت، اما اذعان آقاي واعظي 
نش��ان داد كه واقعا چنين چيزي بوده است. وي افزود: 
رييس دفتر رييس جمهور به صراحت اعالم كه دولت 
خود در گران كردن ارز نقش داش��ته كه پيام اين اتفاق 
اين است كه دولت به جيب مردم دست اندازي كرده و 
همچنين باعث شده است ارزش پول ملي دچار آسيب 
جدي ش��ود. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي بيان 
كرد: س��والي كه از آقاي واعظي دارم اين است آيا دولت 
مجاز اس��ت براي جبران كسري بودجه خود كه بخش 
عمده آن جاري است به مردم فشار بياورد؟ و آيا اين فشار 
را   روي بخش هاي اجرايي هم آورده است يا نه؟ اگراتفاق 
افتاده اس��ت كه خود اين مورد جاي تامل دارد و به نوبه 

خود هم غلط است.

رهبر معظم انقالب:

گراني و مشكل معيشتي مردم راه حل دارد

كشاورزي و صنعت جور نفت و خدمات را كشيدند
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مركز آمار در جديدترين گزارش خود اعالم كرده كه رشد 
اقتصادي ايران در پاييز ۹۹ مثبت شده است، گزارشي كه 
پس از چند فصل حركت منفي، س��رانجام نشان دهنده 
بهبود نسبي ش��رايط در برخي حوزه هاست. با اين وجود 
آنچه امروز در اقتصاد كشور ديده مي شود، فاصله زيادي با 
استانداردهاي بين المللي و هدف گذاري هاي داخلي دارد.

اقتصاد ايران در سال هاي ۹7 و ۹8 روزهاي بسيار سختي 
را پشت سرگذاشت. پس از آنكه اجراي برجام در سال ۹۶ 
اثرات مثبت خود را نش��ان داد و كار تا جايي پيش رفت كه 
حتي صحبت از رش��د دو رقمي اقتصاد ايران مطرح بود، 
از ابتداي س��ال ۹7 و با بازگشت تحريم هاي امريكا، كار بار 
ديگر دشوار شد. دولت حس��ن روحاني در حالي كار خود 
را در سال ۹۲ آغاز كرد  كه ايران به شكل همزمان با تورم و 
ركود درگير بود. از سويي آمارها نشان از آن داشتند كه رشد 
اقتصادي ايران منفي شده و از سوي ديگر نرخ تورم نيز از مرز 
۴۰درصد گذشته است.با روي كار آمدن دولت جديد، نگاه 
مثبت جامعه به تغييرات احتمالي در ابتدا اثرات رواني مثبت 
خود را در شاخص هاي مختلف اقتصادي نشان داد و پس از 
آن، با آغاز مذاكرات هسته اي، پس از چند ماه مذاكره فشرده 
سرانجام ايران و شش كشور قدرتمند جهاني به توافق برجام 
دست يافتند كه نتيجه آن لغو تحريم هاي هسته اي بود. به 
دنبال از سرگيري فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني و 
البته حضور شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در 
ايران، رشد اقتصادي كشور به شكل قابل توجهي افزايش 
يافت و بسياري از تحليل هاي بين المللي از اين مي گفتند كه 
ايران دورخيزي بزرگ براي توسعه اقتصادي داشته است. 
با وجود تمام اين تحليل ها، با روي كار آمدن دونالد ترامپ 
در كاخ سفيد، رييس امريكا پس از چند ماه تهديد سرانجام 
تصميم گرفت در ارديبهشت سال ۹7 خروج كشورش از 

برجام را اعالم كند و به اين ترتيب دوره جديدي از تحريم ها 
عليه اقتصاد ايران به اجرا در آمد. هرچند كشورهاي اروپايي 
منتقد جدي رويكرد جديد كاخ سفيد بودند اما تهديدهاي 
امريكا باعث شد تقريبا تمامي شركت هاي اروپايي عطاي 
ماندن در ايران را به لقايش ببخشند و تحريم هاي موسوم به 
فشار حداكثري عليه ايران كليد خورد. هرچند كاخ سفيد 
اميدوار بود با اجراي اين سياس��ت ها، به هدف خود يعني 
بازگرداندن ايران به ميز مذاكره و رسيدن به توافقي جديد 
دست يابد اما ايستادگي مردم ايران اين نقشه را خنثي كرد 
و س��رانجام دولت ترامپ در حالي كار خود را در بهمن ماه 
امسال تمام شده ديد كه به خواسته مهم خود در رابطه با ايران 
دست نيافت. با وجود اينكه ايستادگي مردم ايران اين پيام را 
به جهان مخابره كرد كه فشار حداكثري راه به جايي نخواهد 
برد اما تاثير تحريم ها بر عملكرد اقتصادي كشور نيز خود را 
به شكلي مشهود نشان داد. برآوردها مي گويد كه سال ۱۳۹8 
با رشد اقتصادي با نفت منفي ۶.۱ و بدون نفت ۰.۶ درصد به 
پايان رسيده بود و تقريبا در تمامي فصول رشد منفي شد. 
آنچه  در سال ۹8، اهميت فراواني داشت، مثبت شدن رشد 
اقتصاد بدون نفت ايران بود. با وجود فشارهاي بين المللي، 
ميزان صادرات ايران كاهش نيافت و كشور توانست در برخي 
حوزه ها رشد اقتصادي مثبتي را به ثبت برساند. با اين وجود، با 
توجه به وابستگي شديد اقتصاد كشور به نفت، كاهش فروش 
اين محصول باعث شد رشد اقتصادي كشور در سال گذشته 

همچنان به شكل قابل توجهي منفي باشد.

     نشانه هايي از پايان ركود
اگرچه رشد منفي قابل توجه باعث شده اقتصاد ايران 
بسيار كوچك شود و به اين ترتيب حتي مثبت شدن 
رشد فعلي تا زمان بازگشت به حالت پيش از تحريم ها، 

زمان زيادي نياز دارد اما صرف رش��د مثبت اقتصادي 
اين اميد را به وجود آورده كه اقتصاد ايران راهي براي 
خروج از ركود پيدا كرده است. هرچند اين عدد بسيار 
محدود باشد. بر اساس گزارش مركز آمار ايران در پاييز 
امسال رشد اقتصادي كشور، به مثبت ۰.8 درصد و رشد 
اقتصادي بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه رشد گروه كشاورزي به مثبت 
٥.٥ درصد، گروه صنايع و معادن به مثبت ٣.٧ و گروه 
خدمات به منفي ١.٨ رسيده است. محصول ناخالص 
داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه نخست 
سال ١٣٩٩ به ۵۲۳ هزار ميليارد تومان با نفت و ۴۵۴ 
هزار ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است، 
در حالي كه در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۲۹ هزار 
ميليارد تومان و ب��دون نفت ۴۵۹ هزار ميليارد تومان 
بوده كه نشان از رشد منفي ۱.۲ درصدي رشد اقتصادي 
با نفت و منفي يك درصدي بدون نفت دارد. در ۹ ماهه 
اول امسال فعاليت هاي گروه كشاورزي ٣، گروه صنايع 
و معادن ٠,٨ و گروه خدمات ٣.٣- درصد نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، رشد داشته است. آمار ارايه شده مربوط 
به پاييز است و در آمار ساالنه همچنان رشد اقتصاد ايران 
منفي باقي مانده است. در كنار تحريم ها، عامل ديگري 
كه باعث شده اين رش��د با قدرت مثبت نشود، شيوع 
ويروس كروناست. بخش خدمات به عنوان اصلي ترين 
بخشي از كه از ش��يوع كرونا آسيب ديده، در پاييز نيز 
همچنان منفي مانده و نفت و گاز نيز وضعيتي مشابه 
دارند. بررسي جزئيات بيشتر رشد اقتصادي منفي در 
۹ ماهه اول امس��ال نش��ان مي دهد كه در بخش هاي 
مختلف دو رشد منفي وجود دارد كه مربوط به استخراج 
نفت و گاز طبيعي با منفي ۲.۴ و همچنين گروه خدمات 

با منفي ۳.۳ است. بر اساس اين گزارش در ۹ ماهه اول 
سال جاري گروه كشاورزي شامل بخش هاي زراعي و 
باغداري، دامداري، جنگل داري و ماهيگيري ۳ درصد، 
صنايع و معادن رش��د ۰.8 درصدي شامل استخراج 
نفت خام و گاز طبيعي منفي ۲.۴، س��اير معادن ۱.۴، 
صنعت ۰.8 انرژي ۴.7 و س��اختمان ۳.۹ درصد بوده 
اس��ت. همچنين در گروه خدم��ات منفي ۳.۳ درصد 
رشد اقتصادي ثبت شده كه شامل گروه هاي عمده و 
خرده فروشي، تامين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، 
پست، فعاليت هاي مالي و بيمه است. با وجود اين رشد 
مثبت، ابهام ها در مسير فعاليت اقتصاد ايران همچنان 
ادامه دارد.از سويي در سال آينده سرنوشت تحريم ها 
هنوز نامشخص است. در صورتي كه شرايط براي لغو 
يا كاهش تحريم ها فراهم شود، نخستين بخشي كه از 
آن سود خواهد برد، نفت و گاز است و در صورت محقق 
شدن اهداف، مي توان انتظار داشت كه رشد اقتصادي 
كشور به ش��كل قابل توجهي افزايش پيدا كند اما در 
صورتي كه تحريم ها بمانن��د، نمي توان انتظار تغيير 
قابل توجهي در اين حوزه داشت. از سوي ديگر، فرايند 
واكسيناسيون كرونا در ايران نيز مانند بسياري از ديگر 
كشورهاي جهان آغاز شده و دولت پيش بيني كرده از 
تابستان سال آينده و با رسيدن واكسن ايراني به شكل 
جدي س��رعت بگيرد. با جدي شدن واكسيناسيون، 
مي توان انتظار داشت كه بخش هاي خدماتي كه از كرونا 
آسيب ديده اند با سرعت بيشتري فعاليت هاي خود را از 
سربگيرند و در اين صورت اين مانع نيز از سر راه برداشته 
خواهد شد. به اين ترتيب مي توان دو سناريو مختلف 
براي اقتصاد ايران در ۱۴۰۰ پيشبيني كرد و بايد ديد 

سرانجام راه براي كداميك باز مي شود.

رييس جمهور:

مسير بازگشت امريكا به برجام روشن است
رييس جمهور با تاكيد بر اهمي��ت ظرفيت هاي غني و 
پتانسيل هاي ارزش��منِد منابع انساني و طبيعي، ذخاير 
انرژي، اقتصادهاي مكمل، بخش خصوصي عالقه مند و 
نيز مزيت هاي ممتاز مواصالتي منطقه اي و جهاني منطقه 
اكو تاكيد كرد كه سازمان همكاري اقتصادي )اكو( اولويتي 
مهم در پارادايم حاكم بر سياست منطقه اي و بخش مهمي 

از سياست همسايگي جمهوري اسالمي ايران است.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني روز پنجشنبه 
در چهاردهمين نشست سران سازمان همكاري اقتصادي 
)اكو( كه با شعار »همكاري اقتصادي منطقه اي در دوران 
پساكرونا« به صورت مجازي و با حضور سران ۱۰ كشور 
عضو برگزار شد، گفت: با وجود پتانسيل تجاري باال و فراهم 
بودن زيرساخت هاي الزم، تجارت درون منطقه اي ميان 
كشورهاي عضو اكو، كماكان زير ۱۰ درصد مي باشد كه به 

هيچ وجه قابل قبول نيست.
بخش��ي از متن كامل س��خنان رييس جمهور به اين 

شرح است: 
سازمان همكاري اقتصادي )اكو( اولويتي مهم در پارادايم 
حاكم بر سياس��ت منطقه اي و بخش مهمي از سياست 
همسايگي جمهوري اس��المي ايران است. منطقه اكو 
از ظرفيت ها و پتانس��يل هاي ارزش��منِد منابع انساني 
و طبيع��ي، ذخاير ان��رژي، اقتصاده��اي مكمل، بخش 
خصوصي عالقه من��د  و نيز مزيت هاي ممتاز مواصالتي 
منطقه اي و جهاني بهره مند است. در واقع، سازمان اكو 
الزامات و شرايط الزم براي ارايه الگويي موفق از همگرايي 

منطقه اي را داراست.

تاكنون گام هاي مهمي در جهت ارتقاء همكاري هاي 
اقتصادي در سازمان اكو برداشته شده و دستاوردهاي 
ارزشمندي حاصل شده است. البته در برخي حوزه هاي 
كليدي همچون تجارت، دستاوردها كمتر از حد انتظار 
بوده است. با وجود پتانسيل تجاري باال و فراهم بودن 
زيرساخت هاي الزم، تجارت درون منطقه اي كماكان 
زير ۱۰ درصد است كه به هيچ وجه قابل قبول نيست. 
اين نقيصه در سند چشم انداز ۲۰۲۵ اكو نيز به درستي 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. باور ما براين اس��ت كه 
مي بايست بر عملياتي كردن برنامه هاي مصوب سازمان 
اكو متمركز شويم تا با سرعت مناسب در مسير تحقق 
اهداف تعريف شده سازمان حركت نماييم. در اين راستا 

چند پيشنهاد ارايه مي نمايم: 
- تمركز روي اجرايي كردن موافقت نامه هاي تجاري و 
يافتن راه هاي جديد براي توسعه و ترويج تجارت درون 

گروهي در منطقه اكو، 
- فعال كردن بيش از پيش بخش خصوصي جهت رونق 

تجارت في مابين، 
- فعال س��ازي و كارآمد كردن نهادهاي موجود در اكو 
مانند بانك اكو، بيمه اكو، استاندارد اكو و اتاق بازرگاني 
اكو در س��طح همكاري ه��اي منطق��ه اي و مطابق با 

استانداردهاي بين المللي، 
- رفع موانع و چالش ه��اي همكاري هاي ترانزيتي به 

عنوان زيرساخت هاي اساسي توسعه تجارت.
جمهوري اسالمي ايران آمادگي دارد در عملياتي كردن 
موافقتنامه تجاري اكو و پي ريزي ترتيبات مالي، بانكي 

و گمركي آن با حضور همه كش��ورهاي عضو مشاركت 
فعال داشته باش��د. همچنين با برخورداري از موقعيت 
كم نظير جغرافيايي خود در حوزه ترانزيت كاال، آمادگي 
داريم امكانات و ظرفيت هاي شبكه حمل و نقلي خود و 
نيز زيرساخت هاي موجود در مناطق مجاور آب هاي آزاد 
در خليج فارس و درياي عم��ان را به عنوان پل ارتباطي 
ميان آسياي ميانه با آب هاي بين المللي در اختيار اعضاي 
اكو به ويژه كش��ورهاي محصور در خشكي و در خدمت 
توس��عه تجارت خارجي آنها قرار دهيم. جامعه جهاني 
امروز چالش هاي خطرناكي را تجربه مي كند كه تمامي 
شؤونات حيات بشري را متاثر كرده است. بيماري كوويد 
۱۹ متاسفانه آثار مخرب و عميقي بر وضعيت اقتصادي - و 
رفاه ملل جهان برجاي گذاشته است، به گونه اي كه هيچ 
ملتي به تنهايي قادر به مواجهه با اين قبيل چالش هاي 
مش��ترك نيس��ت و اراده جمعي توام ب��ا همكاري هاي 
مشترك، راهكار مواجهه موثر با اين مخاطرات است. در 
همين راستا، حسِن انتخاب موضوع »همكاري منطقه اي 
در دوره پساكرونا« به عنوان ش��عار اين نشست را براي 
منطقه اكو به فال نيك مي گيرم. يكي از ناكامي هاي تلخ 
جامعه جهاني در دوره كرونا، عدم اقدام در مقابل كشيده 
شدن دامنه سياست هاي يكجانبه گرايانه و تحريم هاي 
غيرقانوني به اين حوزه و هدف قرار دادن توان كش��ورها 
در مواجهه با اين بليه جهاني بوده است. اقدام قدرت هاي 
بزرگ در محروم ساختن ملت ها از حقوق بنيادين خود 
در كنار عدم احترام آنها به نهادهاي بين المللي، نيازمند 
پاسخي در خور از س��وي كشورهاي هم انديش با هدف 

تقويت همكاري و تشكيل جبهه اي واحد براي فائق آمدن 
بر اين گونه چالش هاست. جامعه بين المللي شاهد رويكرد 
غيرقانوني و جنگ تمام عيار اقتصادي دولت اياالت متحده 
عليه جمهوري اسالمي ايران در چهارسال گذشته بوده 
است. اين تحريم هاي ظالمانه، خسارات جبران ناپذيري 
به دولت و ملت ايران وارد كرده است. بنابر دورانديشي و 
عقالنيت جمهوري اسالمي ايران، توافقي كه امريكا آن را 
نقض و ب��راي نابودي آن حداكثر تالش را نمود، كماكان 
حفظ نموده است. اياالت متحده امريكا موظف است با لغو 
همه تحريم ها و اتخاذ تدابير عملي به برجام برگردد زيرا اين 
تكليف دولتي است كه او نقض عهد كرده است. جمهوري 
اسالمي ايران نيز اقدام امريكا را قطعًا با اقدام پاسخ خواهد 
داد. مسير بازگشت امريكا به برجام نيز روشن است و اگر 

اراده آن وجود داشته باشد، نياز به هيچ مذاكره اي ندارد.
همچنين بايد اعالم نمايم، اقداماِت غيرقانوني يكجانبه 
اياالت متحده امريكا براي به زان��و درآوردن ملت بزرگ 
ايران ناكام مانده و عليرغم تحمل فش��ارهاي س��نگيِن 
اقتصادي، اين ملت ب��زرگ با تكيه بر اراده و توان داخلي 
خود به موفقيت هاي چشمگير و دستاوردهاي بزرگي از 
جمله در زمينه مقابله با كوويد ۱۹ و آثار و تبعات آن دست 
يافته است. نمونه بارز آن، اقدام براي ساخت واكسن كرونا 
با استفاده از دانش و تجربيات دانشمندان ايراني مي باشد 
و در اين راس��تا آماده همكاري با س��اير كشورها به ويژه 
كشورهاي عضو اكو هستيم و همچنين آمادگي داريم در 
خصوص چگونگي مواجهه منطقه اكو با جهاِن پس از كرونا 

همكاري كنيم و بنيانهايي را براي همكاري پي بريزيم.
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گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
تس��هيالت پرداختي بانك ها طي 10 ماهه ابتداي سال 
1399 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 13960 هزار ميليارد 
ريال است كه اين رقم نزديك به 1400 هزار ميليارد تومان 
در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6774 هزار ميليارد 
ريال )معادل 94.3 درصد( افزايش داشته و رشد آن در طول 
تاريخ اقتصاد ايران كم نظير بوده و اين رقم بزرگ تسهيالت 
بانك��ي مي تواند آثار و تبعات قابل توجهي در س��ال هاي 
آينده در رش��د تورم و مطالبات معوق داشته باشد.  هدف 
از دريافت تس��هيالت پرداختي در بخش هاي اقتصادي 
طي 10 ماهه ابتداي سال 1399 نشان مي دهد كه سهم 
تس��هيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه 
بخش هاي اقتصادي طي 10 ماهه سال جاري مبلغ 8374 
هزار ميليارد ريال معادل 60 درصد كل تسهيالت پرداختي 
است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4461 هزار 
ميليارد ريال معادل 114 درصد افزايش داشته است. سهم 
تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش 
صنعت و معدن طي 10 ماهه سال جاري معادل 3096 هزار 
ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 37 درصد از 
منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش هاي 
اقتصادي )مبلغ 8374 هزار ميليارد ريال( است.  نگاهي به 
ارقام تسهيالت بانكي به بخش هاي اقتصادي در 10 ماه 
نخست سال 99 نشان مي دهد كه با وجود رشد 94 درصدي 
اين تسهيالت نسبت به دوره مشابه سال قبل، و افزايش 677 
هزار ميليارد توماني وام هاي بانكي به بخش هاي اقتصادي، 
همچنان سهم سرمايه در گردش در حدود 60 درصد كل 
تسهيالت بانكي بوده است. اگرچه سهم ايجاد و توسعه و 
تعمير نسبت به قبل افزايش يافته و از حدود 15 درصد در 
سال هاي قبل به 26.3 درصد افزايش داشته و خريد كاالي 
شخصي در حمايت از توليد سهم قابل توجه 8.6 درصدي 
داشته است. اما سرمايه در گردش يعني تامين مواد اوليه 
و هزينه هاي جاري واحدهاي اقتصادي همچنان س��هم 
باالي 60 درصدي دارد و از اين طريق سهم خريد مسكن 
از كل تسهيالت كاسته شده است. به عبارت ديگر، ساختار 
اقتصاد كشور و بهره وري پايين واحدهاي اقتصادي، ركود 
و نبود رشد اقتصادي مناسب، موجب شده كه با وجود رشد 
94 درصدي تسهيالت بانكي، همچنان سرمايه در گردش 
سهم باال را دارد و تمايل واحدهاي اقتصادي به رشد ايجاد 
و توسعه پايين است و بس��ياري از واحدهاي اقتصادي به 

خاطر رشد شديد هزينه هاي ارزي و ريالي و قيمت تمام 
شده و مواد اوليه، عمال با ركود، واحدهاي تكميل نشده و 
ناتمام مواجه هستند و پرداخت اقساط بانك ها نيز در آينده 
به يكي از معضالت عمده واحدهاي اقتصادي تبديل خواهد 
شد. از سوي ديگر، اگرچه رشد تسهيالت 94 درصدي در 
سال شيوع كرونا، براي مقابله با خسارت هاي كرونا، تورم 
باالي 40 درصد و رشد هزينه تمام شده، و چند برابر شدن 
قيمت ارز در چهارسال اخير الزم بوده، اما در عين حال نوع 
مصرف تسهيالت نشان دهنده بهره وري پايين، نبود رشد 
اقتصادي و كارايي مالي و ارزي در كشور بوده است و توليد 
متناسب با رش��د تسهيالت با تحرك و رشد مواجه نبوده 
است و هر چند كه از رشد مثبت اقتصادي در سال 99 خبر 
داده اند اما اين رشد تناسبي با رشد نقدينگي و تسهيالت 
بانكي ندارد. هدف از پرداخت تس��هيالت نشان مي دهد 
كه از رقم ب��زرگ 1396 هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
شبكه بانكي به همه بخش هاي اقتصادي، رقم 173 هزار 
ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد معادل 12.4 
درصد كل تسهيالت پرداخت شده است. همچنين سهم 
توسعه واحدهاي اقتصادي شامل فازهاي جديد و تكميل 
آنها معادل 11.4 درصد كل تسهيالت بوده كه 159 هزار 
ميليارد تومان را جذب كرده است.  از سوي ديگر سهم تعمير 
واحدهاي اقتصادي معادل 2.5 درصد كل تسهيالت معادل 
34 هزار ميليارد تومان بوده است. سرمايه در گردش براي 

رو پاماندن واحدهاي اقتصادي و تامين مواد اوليه، حقوق 
و هزيه هاي جاري و ادامه حيات واحدهاي اقتصادي روي 
هم 60 درصد تسهيالت معادل 837 هزار ميليارد تومان 
سهم داش��ته است. خريد كاالي شخصي نيز كه به نوعي 
در حمايت از توليد اثرگذار است و كاالي توليد شده داخل 
كشور را خريداري مي كند، معادل 8.6 درصد كل تسهيالت 
معادل 120 هزار ميليارد تومان بوده است. خريد مسكن 
نيز معادل 1.7 درصد كل تسهيالت بوده و 23 هزار ميليارد 
تومان را جذب كرده است كه البته نشان دهنده ادامه ركود 
در بخش مسكن است و اين وام ها توان زيادي در حمايت 
از توليد مسكن و ساخت و ساز ندارد. ساير تسهيالت نيز 
معادل 3.4 درصد كل تسهيالت يا 48 هزار ميليارد تومان 
از تسهيالت بانكي را جذب كرده است. سهم بخش هاي 
اقتصادي از كل تسهيالت نيز نشان مي دهد كه سهم صنعت 
و معدن و بازرگاني و كشاورزي نسبت به قبل بيشتر شده و 
از سهم خدمات كاسته شده است.  در رتبه نخست، بخش 
خدمات معادل 553 هزار ميليارد تومان يا 39.6 درصد از 
كل تسهيالت سهم داشته است. در رتبه دوم بخش مهم 
صنعت و معدن مع��ادل 413 هزار ميليارد تومان يا 29.6 
درصد از كل تسهيالت سهم داشته است. بخش بازرگاني 
نيز با 251 هزار ميليارد تومان در رتبه دوم بوده و 18 درصد 
از كل تسهيالت سهم داشته است. بخش كشاورزي با 96 
هزار ميليارد تومان جذب تسهيالت در رتبه چهارم قرار 

دارد كه 6.9 درصد از كل تس��هيالت را جذب كرده است. 
بخش مسكن و ساختمان با 80 هزار ميليارد تومان در رتبه 
پنجم در بين بخش هاي اقتصادي قرار داشته و 5.7 درصد 
از كل تسهيالت سهم داشته اس��ت. مالحظه مي شود از 
4137 هزارميليارد ريال تس��هيالت پرداختي در بخش 
صنعت و معدن معادل 74.8 درصد آن )مبلغ 3096 هزار 
ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده 
است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي 
اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است. با توجه به 
بهبود روش هاي گزارش گيري و همچنين تكميل و اصالح 
اطالعات موجود در سامانه هاي بانك مركزي توسط بانك ها 
و موسسات اعتباري، اطالعات تسهيالت پرداختي در 10 
ماهه نخست س��ال 1398 از 7185 هزار ميليارد ريال به 
7442 هزار ميليارد ريال تعديل ش��ده است؛ كه با اعمال 
اين تعديل، رشد تسهيالت پرداختي طي 10 ماهه ابتداي 
سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.3 به 87.6 
درصد مي رسد. از س��وي ديگر، عوامل ديگري بر افزايش 
تسهيالت پرداختي تاثيرگذار بوده اند كه از آن جمله مي توان 
به افزايش منابع بانك ها و موسسات اعتباري، تسهيالت 
پرداختي به اقشار آسيب ديده از شيوع كرونا، تسهيالت 
وديعه مسكن مستاجران و افزايش تسهيالت پرداختي 
به شركت هاي كارگزاري فعال در بازار سرمايه اشاره نمود. 
به نحوي كه، چنانچه رقم تسهيالت )مستقيم( پرداختي 
بابت كرونا و همچنين آثار ناش��ي از افزايش تس��هيالت 
پرداختي به شركت هاي كارگزاري مزبور از كل تسهيالت 
پرداختي طي 10 ماهه ابتدايي س��ال 1399 خارج شود، 
رش��د پيش گفت از 87.6 درصد ب��ه 62.6 درصد تعديل 
خواهد شد. شايان ذكر اس��ت كه همچنان بايد در تداوم 
مسير جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي 
از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري 
است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش سرمايه و 
بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري 
و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، 
افزايش بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش 
توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها 
و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به 
عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي اقتصادي 

)ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

 رشد باالي 57 درصدي پول 
در يك سال اخير 

عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: 
نتايج مقدماتي محاسبات آماري بانك مركزي نشان 
مي دهد رشد س��ه ماهه سوم توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي حدود 10.7 درصد و رش��د نه ماهه آن حدود 
8 درصد بوده اس��ت. اين گزارش از تداوم رشد بخش 
حقيقي اقتصاد حكايت مي كن��د. در پايان بهمن ماه 
رش��د12 ماهه پول 56.9 درصد و رشد12 ماهه شبه 
پول35.3 درصد شد.رش��د12ماهه پ��ول درمهرماه 
88.6درصد و دردي ماه 63.8 درصد بود.رشد 12 ماهه 
شبه پول در مهر ماه28.1 درصد و در دي ماه 34.3 درصد 
بود. روند اين دو متغير پولي حاكي از كاهش سياليت پول 
متأثراز كاهش انتظارات تورمي است. با توجه به كاهش 
انتظارات تورمي )كه يكي از نشانه هاي آن، كاهش نرخ 
معامالت حواله هاي ارزي صادر كنندگان عمده به كانال 
22هزار تومان به ازاي هر دالر در پايان هفته گذش��ته 
درسامانه نيما است( و عدم ضرورت افزايش نرخ سود، 
برنامه بانك مركزي برمبناي قرار دادن نرخ سودحول 
ميانگين داالن نرخ سوداست. در پايان هفته گذشته 
با اقداماتي كه بانك مرك��زي در مديريت بين بانكي، 
خصوصاً، استفاده ازعمليات ريپو، انجام داد، ميانگين 
نرخ س��ودبين بانكي به 19.7 درص��د كاهش يافت. 
بانك مركزي براي پرهيز از افزايش نرخ سودبه دنبال 

اجراونظارت بر محدوديت رشد ترازنامه بانك ها است.

خريد ۴۱ هزار ميليارد ريال 
اوراق بدهي

بانك مركزي با تزريق 41.3 هزار ميليارد ريال نقدينگي 
در قالب توافق بازخريد با س��ر رس��يد 7 روزه و حداقل 
نرخ 19.81 درصد به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. 
پيرو اطالعيه روز دوشنبه 11 اسفندماه 1399 مبني 
بر برگزاري حراج خريد م��دت دار اوراق بدهي دولتي 
در عمليات بازار باز، پنج بانك و موسس��ه اعتباري در 
مهلت تعيين شده سفارش فروش اوراق بدهي دولتي 
در قالب توافق بازخريد )ريپ��و( را در مجموع به ارزش 
95.5 هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين بانكي 
به بانك مركزي ارس��ال كردند. با توجه به پيش بيني 
بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، 
موضع پولي بانك مركزي در اين هفته ثبات نقدينگي 
بود. از اين رو، بانك مركزي با تزريق 41.3 هزار ميليارد 
ريال نقدينگي در قالب توافق بازخريد با سررس��يد 7 
روزه و حداقل نرخ 19.81 درصد به بانك هاي متقاضي 
موافقت كرد. معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت 
مربوط به سررس��يد توافق بازخري��د دو هفته قبل به 
ارزش 62.5 هزار ميليارد ريال توسط كارگزاري بانك 
مركزي در روز چهارش��نبه 13 اسفندماه انجام شد. به 
عالوه، در دو روز گذش��ته بانك ها و موسسات اعتباري 
در 6 نوب��ت از اعتبارگيري قاعده من��د در مجموع به 
ارزش 161 هزار ميليارد ريال استفاده كردند. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه 
تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار 
با وثيقه از بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن 
اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق باز خريد با نرخ سود 
س��قف داالن )22 درصد( استفاده كنند. همچنين در 
دو روز گذش��ته 65.9 ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي 
متعلق به بانك مركزي توسط كارگزاري اين بانك در 
بازار ثانويه فروخته شد. الزم به ذكر است بانك مركزي 
در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين  بانكي 
ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند.

موضع اين بانك )خريد يا فروش قطعي يا اعتباري اوراق 
بدهي دولتي( بر اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوس��انات نرخ بازار 
بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در 
سامانه بازار بين  بانكي اعالم مي شود. متعاقب اطالعيه 
مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين  بانكي، 
نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق 

سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

 وبينار تخصصي قانون
بانكداري ايران

رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران از تدوي��ن طرح قانون بانك��داري جمهوري 
اسالمي ايران و برگزاري وبينار تخصصي براي بررسي 
مباحث فني و كارشناسي اين طرح خبر داد. فريال 
مستوفي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به اينكه قانون 
بانكداري يكي از قوانين مه��م در حوزه پولي و مالي 
هر كشوري است كه متاس��فانه قانون فعلي كشور 
ما مربوط به حدود 40س��ال پيش و نيازمند تغيير و 
اصالحاتي است، تصريح كرد: در همين باره مجلس 
دهم طرحي را پيش��نهاد كردند كه بخشي از آن در 
همان مجلس مصوب ش��د اما نهايي نشد. اين طرح 
مجددا در مجلس يازدهم به هيات رييس��ه مجلس 
تقديم ش��ده و هم اكنون در كميس��يون اقتصادي 
مجلس در حالي بررسي است. وي با بيان اينكه اين 
قانون از 214 ماده تشكيل شده و تالش ما اين است 
كه قانون خوبي در مجلس به تصويب برس��د، تاكيد 
كرد: قانون بانكداري در برگيرنده مسائل مهم پولي و 
مالي كشور است و ما به عنوان بخش خصوصي الزم 
دانس��تيم كه تا قبل از اينكه اين قانون در مجلس به 
تصويب برسد با تشكيل تيم حرفه اي به بررسي آن 
بپردازيم كه اين كار به پايان رسيده و قرار است شنبه 
آينده در وبينار تخصصي ارايه شود.  رييس كميسيون 
بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران به وظيفه ذاتي 
اتاق بازرگاني مبني بر ارايه مشاوره به قواي سه گانه و 
همچنين قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار اشاره 
كرد و گفت: بخش خصوصي يكي از ذينفعان اصلي اين 
طرح است كه تحت تاثير مستقيم اجراي چنين قانوني 
قرار خواهد گرفت؛ در نتيجه بايد تالش شود،  آنچه در 
مجلس به تصويب مي رسد، بيشترين منافع و كمترين 
آسيب براي فضاي كسب وكار را به همراه داشته باشد.  

 مسووليت دارندگان 
درگاه هاي اجاره اي 

افرادي كه درگاه خود را اجاره مي دهند مسووليت هاي 
اجرايي آن را هم بايد بپذيرند. برخي از اين درگاه ها در 
حوزه هاي تخلفات و جرائم كيفري استفاده مي شوند 
كه مسووليت سنگيني را متوجه دارنده درگاه مي كند. 
مديرعامل شركت شاپرك درباره وجود برخي درگاه هاي 
اجاره اي گفت: در برخي اوقات ش��اهد اين هستيم كه 
يك ابزار پذيرش كه عمدتا ابزارهاي پذيرش اينترنتي 
هستند، از طرف دارندگان ابزار پذيرش به افراد ديگري 
كه ش��غل مرتبطي ندارند، اجاره داده مي شود. كاظم 
دهقان در گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: طبيعتا برخي 
از تخلفات در اين حوزه مربوط به عدم تطابق كد صنف 
ثبت شده در شركت شاپرك با نوع فعاليتي كه در آنجا 
صورت مي گيرد است كه در اينباره الزم است اشاره كنم 
با امكاناتي كه در حال حاضر داريم و امكان رصد اين حوزه 
و كشف رفتارهايي كه كد صنف را با توجه به نوع فعاليت 
تشخيص مي دهد وجود دارد، امكاناتي را به شركت هاي 
پرداخت ارايه كرديم و اطالعاتي به آنها داديم كه با اين 
موضوع برخورد كنند. وي ادامه داد: طبيعتا افرادي كه 
درگاه خود را اجاره مي دهند مسووليت هاي اجرايي آن 
را هم بايد بپذيرند. برخي از اين درگاه ها متاس��فانه در 
حوزه هاي تخلفات و جرائم كيفري استفاده مي شوند كه 
مسووليت هاي سنگيني را متوجه دارنده درگاه مي كند. 
مديرعامل شركت ش��اپرك تاكيد كرد: هرچند كه با 
برخوردها و پايشي كه در اين حوزه بود عمده اين موارد از 
شبكه پرداخت خارج شدند و به كانال جايگزين مهاجرت 
كردند، اما براي باقي مانده موارد، هم در حوزه درگاه هاي 
اجاره اي و هم كارت هاي اجاره اي بايد توجه داشته باشند 
كه مسووليت سنگيني را برايشان به دنبال خواهد داشت.

مزاياي حذف فيزيك 
كارت هاي بانكي

حذف فيزيك كارت هاي بانكي و پرداخت الكترونيكي 
بر بستر موبايل، امنيت پرداخت مشتريان را باال مي برد 
چرا كه از كارت استفاده نمي شود؛ بنابراين ريسك كپي 
كردن كارت ها ني��ز كاهش مي يابد. مع��اون بازاريابي 
و عمليات ش��ركت تجارت الكترونيكي ارتباط فردا با 
اشاره به تصميم اخير بانك مركزي براي حذف فيزيك 
كارت ها و اس��تفاده از بس��تر موبايلي گفت: اين روش 
پرداخت، يكي از روش هايي است كه مي تواند به كاهش 
يا حذف كارت هاي فيزيكي منجر شود، كارت هايي كه 
توليد و نگهداري و صدور مجدد آنها هزينه هنگفتي بر 
شبكه بانكي كشور تحميل مي كند. ضمن اينكه به دليل 
پشتيباني استاندارد EMV نيز اين مهم با اهميت ارزيابي 
شده و سطح استاندارد سرويس را در شبكه بانكي كشور 
ارتقا مي دهد. فرشيد اردواني در گفت وگو با ايِبنا تصريح 
ك��رد: اين روش پرداخت، امنيت پرداخت مش��تري را 
باال مي برد چرا كه از كارت استفاده نمي شود؛ بنابراين 
ريسك كپي كردن كارت ها كاهش مي يابد؛ اما از سوي 
ديگر مواردي هم به عنوان چالش و مانع اين روش وجود 
دارد كه بايد به آنها توجه كرد؛ نخست اينكه شركت هاي 
PSP حتما بايد به شاپرك متصل شده باشند. وي ادامه 
داد: مورد بعدي اينكه در اين روش در واقع كارت فيزيكي 
را بر روي اپليكيشني در موبايل خود خواهيم داشت، در 
حال حاضر يك اپ توسط شركت خدمات انفورماتيك 
تهيه شده و برنامه هاي ديگر كه رجيستر شده باشد هنوز 
معرفي نشده است. نكته ديگر كه بايد به آن توجه داشت 
اين است كه موبايل ها بايد هوشمند و قابليت NFC داشته 
باشد؛ هرچند كه براساس آمارها، درصد دارندگان گوشي 
هوشمند در كشور فراتر از 60 درصد جمعيت كشور اعالم 
 NFC شده ولي تعداد كم گوشي هاي مجهز به تكنولوژي

يك از عوامل محدودكننده كاربرد آن است.

 ۴000   ميليارد تومان تسهيالت
به دانش بنيان ها پرداخت شد

 مع��اون توس��عه صن��دوق ن��وآوري و ش��كوفايي 
رياست جمهوري گفت كه امسال چهار هزار ميليارد 
تومان تسهيالت به ش��ركت هاي دانش بنيان كشور 
پرداخت شده است. س��ياوش ملكي فر افزود: برنامه 
صندوق نوآوري و ش��كوفايي رياست جمهوري هم 
در س��ال جاري پرداخت بيش از چهار هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت به ش��ركت هاي دانش بنيان بود 
كه خوش��بختانه با وجود شرايط مالي سخت حاكم 
بر جامعه اين مبلغ تامين و تس��هيالت به شركت ها 
پرداخت ش��د. وي س��قف تس��هيالت پرداختي به 
شركت هاي دانش بنيان را 50 ميليارد تومان اعالم كرد 
و گفت كه عالوه بر تسهيالت، دولت از طرح هاي آن 
دسته از شركت هاي دانش بنيان كه در ارتباط با مقابله 
با كرونا بوده، حمايت هاي ويژه اي داشته است. ملكي فر 
توضيح داد: در نيمه دوم اسفند ماه سال گذشته پس 
از قطعي شدن ورود ويروس كرونا به كشور، صندوق 
نوآوري طي يك فراخوان حماي��ت خود را مبني بر 
تامين مالي توليد محصول و يا خدمات اثربخش براي 
مقابله با اين ويروس و بيماري كوويد 19 اعالم كرد كه 
طرح هاي زيادي از سوي ش��ركت ها ارسال شد و در 
نهايت 62 طرح مورد قبول صندوق قرار گرفت و دولت 
براي اجرايي كردن اين طرح ها در عرض 2 هفته 250 
ميليارد تومان تسهيالت به آنان پرداخت كرد.  وي اين 
طرح ها را شامل ساخت ونتيالتور، اكسيژن ساز، كيت 
تشخيص، ماسك و مواد ضدعفوني كننده معرفي كرد و 
افزود: خوشبختانه با توليد اين دستگاه ها و مواد، كشور 
توانس��ت در اوج تحريم ها از محصوالت مورد نياز 
براي مقابله با كرونا و بيماري كوويد 19 بي نياز شود.  
ملكي فر گفت: در حال حاضر نيز شركت هاي دانش 
بنيان دنبال ساخت واكسن هستند كه اميدواريم 
بتوانيم از اين مرحله نيز با موفقيت عبور كنيم. وي 
پرداخت تسهيالت كرونايي به شركت هاي دانش 
بنيان را يكي ديگر از حمايت هاي صندوق نوآوري و 
شكوفايي برشمرد و افزود: در مجموع بيش از 500 
ميليارد تومان تسهيالت جبران خسارت ناشي از 

كرونا در اختيار اين شركت ها قرار گرفت.   

1۴00 هزار ميليارد تومان تسهيالت در 10 ماه نخست 99 براي مقابله با ركود و مشكالت اقتصادي پرداخت شد

سهم 60 درصدي سرمايه در گردش  از كل  تسهيالت

تداوم مذاكرات بانك مركزي براي وصول مطالبات ارزي ايران

ادامه كاهش قيمت دالر و طال در بازار 
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

روز جمعه، با كاهش قيمت دالر به 24970 تومان، يورو 30 
هزار و درهم 6950 تومان، باز هم قيمت طال و سكه كاهش 
يافته و قيمت فروش سكه 10 ميليون و 640 هزار تومان 
اعالم شده است. قيمت نيم سكه 6.25، ربع سكه 3.9 و سكه 
يك گرمي 2.3 ميليون تومان داد و ستد شده و هرگرم طال 1 
ميليون و 48 هزار و مظنه مثقال طال 4 ميليون و 542 هزار 
تومان است. اين نكات نشان مي دهد كه مواضع اروپا و امريكا، 
موجب واكنش مثبت بازار شده و قيمت ها روند نزولي به خود 
گرفته است.   روز پنج شنبه نيز در بازار آزاد ارز قيمت دالر 
25 هزار و 290 تومان و درهم امارات 6 هزار و 750 تومان 
اعالم شد. اونس جهاني طال نيز يك هزار و 710 دالر و 76 
سنت فروخته شد.براين اساس بازار نيز روند با ثباتي را طي 
كرده و سكه طال در كانال 10 ميليون توماني به سر مي برد.  
هر دالر روز )پنجشنبه( در صرافي هاي بانكي 24 هزار و 659 
تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته 
127 تومان كاهش داش��ت. نرخ هر يورو نيز به 29 هزار و 
743 تومان رسيد.قيمت فروش يورو با كاهش 50 توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )چهارشنبه( 
به 29 هزار و 743 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 24 هزار 
و 171 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و 154 تومان 
بود. همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 
هزار و 265 تومان و قيمت فروش آن 24 هزار و 512 تومان 
اس��ت.عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در بازار 29 هزار و 385 
تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 554 تومان اعالم شد. در 
سامانه نيما در روز معامالتي گذشته )چهارشنبه(، هر يورو 
به قيمت 28 هزار و 400 توم��ان و هر دالر 23 هزار و 854 
تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه سنا، حواله يورو 
به قيمت 29 هزار و 385 تومان معامله و همچنين حواله دالر 

به قيمت 24 هزار و 264 تومان فروخته شد.

     سكه ۱۹۶ هزار تومان ارزان شد
 هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
)پنجشنبه، 14 اسفند( با كاهشي 196 هزار توماني نسبت 
به روز كاري گذشته 10 ميليون و 741 هزار تومان، تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 498 هزار تومان، 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 250 هزار تومان، ربع سكه 
س��ه ميليون و 900 هزار تومان و سكه يك گرمي هم دو 
ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد. در بازار طال نيز نرخ 
ه��ر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 54 هزار تومان و 
هر مثقال طال به چهار ميليون و 563 هزار تومان رسيد. اين 
كاهش قيمت تحت تاثير افت قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي و همچنين پايين آم��دن ارزش انس جهاني اتفاق 
افتاده اس��ت. قيمت طال و س��كه طرح جديد نسبت به 
روزكاري قبل با اندكي افزايش همراه شده است؛ سكه طي 
روزهاي گذشته از كانال 12 ميليوني عقب نشيني كرده و 
به كانال 11 ميليوني بازگشت؛ از جمله داليل اصلي نوسان 
در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر 
است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي 
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.

    بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز
بازار ارز برخالف هفته اول اسفند كه روزهاي پراضطرابي 
را تجربه كرد، در هفته اي كه گذشت شاهد تثبيت نسبي 
قيمت دالر در كانال 25 هزار تومان و يورو در كانال 30 هزار 
توماني بود. آرامشي كه كارشناسان بازار ارز داليل متفاوتي 
را براي آن مطرح مي كنند. در دومين هفته از آخرين ماه 
سال 1399، بازار ارز ش��اهد تثبيت قيمت دالر در كانال 
25 هزار توماني و قيمت يورو در كانال 30 هزار توماني بود. 
اين در حالي بود كه بازار ارز ماه اسفند را با قيمت دالر 26 
هزار توماني آغاز كرد، قيمت ها به سرعت تا 24 هزار و 500 
تومان هم كاهش يافت و مجددا به كانال 25 تومان بازگشت. 
التهابات شديدي كه در هفته گذشته كمتر نشاني از آن در 
بازار ارز وجود نداشت. در اين هفته معامالت بازار آزاد براي 
دالر در قيمت 25 هزار و 700 تومان و براي يورو در قيمت 
30 هزار و 900 تومان آعاز شد. اما از همان ساعات ابتدايي 
هفته روند كاهشي آرامي بر بازار حاكم شد و با وجود نوسانات 
افزايشي محدود بازار در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه در 
نهايت اين بازار روز پنج ش��نبه در حالي معامالت خود را 
به پايان رساند كه قيمت دالر در محدوده 25 هزار تومان 
معامله شد و يورو نيز در قيمت 30 هزار و 100 تومان خريد 
و فروش مي شد. قيمت گذاري ارز در صرافي هاي بانكي هم 
نوسان محدودي را در هفته گذشته تجربه كرد و در حالي 
كه قيمت فروش دالر در شنبه حدود 25 هزار و 200 تومان 
بود در ساير روزهاي هفته در كانال 24 هزار تومان قيمت 
خورد. اين روند براي فروش يورو هم حاكم بود قيمت 30 
هزار و 450 توماني يورو در روز شنبه از روز يكشنبه با كاهش 
حدود 650 توماني به قيمت 29 هزار و 790 تومان رسيد 
و در نهايت در روز سه شنبه حداقل قيمت 29 هزار و 290 
تومان را ثبت كرد. البته قيمت ارز در صرافي هاي بانكي در 
روز چهارشنبه با افزايش قيمت مواجه شد و در نهايت دالر 
ب��ا قيمت فروش 24 هزار و 660 تومان و يورو با قيمت 29 
هزار و 740 تومان كار خود را در اين هفته به پايان رساند. 
همچنين قيمت خريد دالر صرافي هاي بانكي در اين هفته 
بازه قيمتي 23 هزار و 955 تومان تا 24 هزار 830 تومان 
را تجربه كرد. در س��امانه نيما هم در هفته اي كه گذشت، 
قيمت ميانگين خريد و فروش حواله دالر از محدوده 23 
ه��زار و 620 تومان در روزه��اي ابتدايي هفته كار خود را 
آغاز و در روز سه ش��نبه به حداكثر قيمت 24 هزار و 100 
تومان رسيد. البته دالر در معامالت روز چهارشنبه مجددا 
به كانال 23 هزار تومان بازگشت و در قيمت ميانگين 23 
هزار و 850 تومان معامله شد. اين روند براي معامالت حواله 
يورو نيز در اين سامانه حاكم بود و قيمت آن از ميانگين 28 
هزار و 965 تومان روز ش��نبه به 29 هزار و 175 تومان در 
روز سه شنبه رسيد و در معامالت روز چهارشنبه مجددا به 
قيمت 28 هزار و 400 تومان كاهش يافت. بازار ارز پس از 
تحمل اضطراب هايي شديد در هفته اول اسفند ماه كه در 
پيرامون مساله بازگشت يا عدم بازگشت امريكا به برجام و 
ترك تعهد ايران از اجراي پروتكل الحاقي شكل گرفته بود، 
سرانجام با توافق سه ماهه  ميان ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، روي آرامش نس��بي به خود گرفت. آرامشي 
كه به گفته گروهي از كارشناسان بازار ارز بيش از هر چيز 
ناشي از تخليه رواني بازار و كاهش زور و توان معامله گران 

اين بازار پس از نوسانات كاهشي دي ماه و افزايشي بهمن ماه 
توصيف مي شود. به همين دليل با وجود آنكه در هفته اي كه 
گذشت اخبار مهمي مانند خبر به تعويق افتادن اعالم نتيجه 
بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تصويب 
لوايح FATF و اعالم مخالفت نمايندگان مجلس با پيوستن 
ايران به اين سازمان و همچنين حمالت موشكي به پايگاه 
امريكايي عين االسد در كشور عراق، فضاي رسانه اي را به 
خود احتصاص داده بودند، اما هيچ كدام نتوانستند، نوسان 
شديدي در بازار ارز ايجاد كنند. همچنين در روز يكشنبه 
حسن روحاني، رييس جمهوري، در خصوص وضعيت بازار 
ارز مجددا تاكيد كرد دولت از طريق آزادسازي منابع ارزي 
بلوكه شده و كاستن عوارض غيراقتصادي موثر بر فضاي 
اقتصادي كشور، تالش دارد قيمت ارز را هر چه سريع تر به 
قيمت واقعي آن نزديك كند. البته برخي فعاالن اين بازار 
علت عدم واكنش س��ريع قيمت ارز به اين اخبار را عرضه 
حجم قابل توجه ارز توسط بازارساز اعالم كرده اند. ادعايي 
كه مستند به شواهدي كه نشان دهنده تغيير رفتار معنادار 
بازارساز در اين هفته باش��د، نبوده است. به همين دليل 
برخي ديگر از كارشناسان بازار ارز، علت اين آرامش نسبي را 
خوش بيني فعاالن اين بازار به احياي برجام و تصويب لوايح 
مربوط به FATF در آينده نزديك، عنوان مي كنند. به هر 
ترتيب آنچه مشاهدات عيني از سطح بازار نشان مي دهد، 
ترجيح عمده معامله گران اين بازار به انجام معامالت روزانه 
در شرايطي اس��ت كه اصطالحا بازار در استراحت به سر 
مي برد. معامالتي كه با كمك برجسته سازي برخي اخبار 
و همچنين ايجاد جوهاي هيجاني، سعي دارد تا در قيمت 
ارز، رفت و برگشت هايي ايجاد كند تا منبعي براي كسب 

سودهاي محدود از طريق نوسانگيري شود.

    عقبگرد نرخ دالر امريكا و يورو 
روند هفتگي بازار ارز حكايت از كاهش نرخ دالر و يورو در 
صرافي هاي مجاز سطح كشور دارد.بررسي تغييرات نرخ ارز 
در شش روز فعاليت بازار )در هفته اي كه گذشت(، بيانگر 
عقب نشيني شاخص ارزي و كاهش رفتارهاي هيجاني در 
معامالت ارزي است. به گونه اي كه با مديريت بازار توسط 
سياس��ت گذار ارزي و تالش بازارساز در جهت تامين نياز 
واقعي بازار، ش��اهد كاهش بيش از 500 توماني نرخ دالر 
امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور بوديم. بر 
اين اساس هر اسكناس دالر امريكا با كاهش 579 توماني 
نسبت به اولين روز هفته، به قيمت 24659 تومان در آخرين 
روز هفته به متقاضي دريافت ارز فروخته شد. عقب نشيني 
يك كاناله دالر در حالي اس��ت كه ديگر ارز پرطرفدار بازار 
يعني يورو نيز با روند كاهشي در طول هفته همراه شد. به 
گونه اي كه هر اسكناسي يورو در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور به نرخ 29743 تومان در پايان هفته به متقاضي 
دريافت ارز فروخته شد كه اين رقم نسبت به نرخ 30447 
توماني شروع هفته، 704 تومان ارزان شده است. قيمت هر 
اونس طال با 0.30 درصد كاهش به 1692 دالر و 43 سنت 
رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه رييس فدرال رزرو روز 
گذشته اظهار داشته كه باال رفتن سود اوراق قرضه شكل 
بي نظمي نداشته است، ارزش دالر و سوددهي اوراق قرضه 
دولت امريكا افزايش بيشتري را شاهد بوده و همين مساله 

سبب سقوط قيمت طال به پايين ترين رقم حدود 9 ماه 
گذشته شده است.

    صعود پرقدرت دالر در معامالت خارجي
ش��اخص دالر پس از حدود دو هفته ار ديگ��ر ا 91 واحد 
گذشت. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت با 0.71 
درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 91.588 واحد 
بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.78 درصد 
كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.391 دالر مبادله 
شد. يورو 0.47 درصد پايين رفت و با رفتن به كانال 1.19 
به 1.198 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با 0.86 درصد افزايش به 107.878 ين رسيد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.294 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.469 يوان 
چين اعالم شد. به گزارش رويترز، روابط انگليس و اتحاديه 
اروپا يك بار ديگر بر سر مفاد توافق برگزيت متشنج شده و 
پس از آنكه انگليس اعالم كرد به كنترل ورود و خروج مواد 
غذايي به ايرلند شمالي ادامه خواهد داد، اتحاديه اروپا اين 
اقدام را محكوم كرد و ناقض توافق برگزيت دانست. طبق 
توافق برگزيت قرار بود تا ماه فوريه انگليس كنترل گذرگاه ها 
را براي جلوگيري از هرج و مرج هاي احتمالي بر عهده گيرد 
اما دولت انگليس اعالم كرد به صورت يكجانبه اين اقدام را 
تا ماه سپتامبر تمديد كرد. ايرلند شمالي جز بريتانيا و ايرلند 

جنوبي عضو اتحاديه اروپا است. 

    بيت كوين يك ميليون دالري
مديرعامل صرافي كراكن پيش بيني كرد قيمت بيت كوين 
تا 10 سال آينده به يك ميليون دالر هم برسد. به گزارش 
بلومبرگ، جسي پاول، مديرعامل صرافي كراكن با اشاره 
به اينكه ارزهاي ملي به شكل فعلي خود نشان داده اند كه 
داراي ضعف هاي زيادي هستند، پيش بيني كرد بيت كوين 
روزي به ارز غالب در مبادالت جهاني تبديل شود. وي افزود: 
به نظرم چيزي كه از طرفداران بيت كوين مي شنويد اين 
خواهد بود كه بيت كوين تا ماه خواهد رفت، تا مريخ خواهد 
رفت و در نهايت هم به ارز غالب جهاني تبديل خواهد شد. 
اشاره پاول به اين گفته ايالن ماسك- بنيانگذار تسال است 
كه گفته بود دوج كوين تا ماه خواهد رفت.  به گفته پاول، 
در كوتاه مدت مردم شاهد اين هستند كه ارزش بيت كوين 
در حال پيش��ي گرفتن از طال است در نتيجه در 10 سال 
آينده امكان رسيدن بيت كوين به قيمت يك ميليون دالر 
هم وج��ود دارد. طرفداران بيت كوين، اين ارز را جايگزين 
خوبي براي ارزهاي فيات مي دانند.  ارزش بيشتر ارزهاي 
ديجيتالي با كاهش همراه شد.به گزارش سي ان بي سي، 
تيم بسكتبال داالس ماوريكز كه از پرطرفدارترين تيم هاي 
ورزشي امريكا محسوب مي شود در بيانيه اي اعالم كرد از 
اين پس هواداران باشگاه امكان خريد محصوالت تبليغاتي 
و تجهيزات ورزش��ي اين باشگاه را با استفاده از ارزهاي 
ديجيتالي بيت كوين و دوج كوين خواهند داشت. هدف 
از اين اقدام، حركت در مسير فناوري هاي آينده عنوان 
شده است.  شمار ديگري از شركت هاي بزرگ جهان 

براي ورود به بازار رمزارزها اعالم آمادگي كرده اند. 



گروه بورس|
به دنبال حمايت ويژه مسووالن دولتي از ابتداي سال 
جاري، بازارس��رمايه ميزبان حجم بسيار عمده اي از 
نقدينگي هاي خ��رد و عمده مردم ب��وده و با ركورد 
شكني هاي مداوم ش��اخص كل بازار پس از گذشت 
زماني تعداد سهامداران بورس از حدود 200 هزار نفر 
به بيش از چهار ميليون نفر البته، بدون احتساب افراد 
داراي سهام عدالت رسيد اما در پي تغيير مسير بازار 
و شروع روندهاي نزولي آن دسته از سهامداراني كه 
بدون آگاهي و دانش كافي به رغم هشدارهاي مكرر 
وارد اين بازار شده بودند متحمل ضررهاي سنگيني 
شدند و ريزش هاي بدون وقفه شاخص كل بازار آنها 
را مجاب كرد كه س��هام خود را به فروش برسانند و 
سرمايه خود را به بازاري ديگر منتقل كنند اما در اين 
ميان بسياري از سهامداران سعي دارند پول خود را 
در همان بازارس��رمايه خرج كنند و به سمت وسوي 

هر سهم و اوراقي مي روند.
با بررسي كوتاه در بازارس��هام متوجه مي شويم كه 
اين روزها وزنه معامله به سمت وسوي اوراق مرابحه 
عام دولت سنگين شده و بخش هنگفتي از نقدينگي 
موجود در بازاربه س��مت خريد اين اوراق رفته است 
كه براساس پيش بيني ها اين روند تا ميانه هاي هفته 
جاري ادام��ه دار خواهد بود و اگر اين پيش بيني رخ 
دهد شاهد يك بازار با كمي تعادل نسبي خواهيم بود.

دولت طي چندين هفته گذشته سعي دارد با روزانه 
گس��ترده اي از اوراق را در بازار كند و اين موضوع در 
كنار سرخ پوشي بازار سرمايه قرار گرفته تا بورس بازان 
با فروش س��هام نس��بت به تزريق بخش��ي از آن به 

صندوق ها اقدام كنند.
البته طي هفته آينده نيز فروش اين اوراق ادامه دارد و 
براساس اطالعيه 11 اسفندماه فرابورس فروش اوراق 
مرابحه عام دولت تا 18 اس��فندماه يعني ميانه هاي 

هفته جاري ادامه دارد.
مس��ووالن دولتي تاكن��ون بخش قاب��ل توجهي از 
اوراق را فروخته ان��د و تنها بخش كوچكي از آن باقي 
مانده اس��ت. براي نمونه طي روز چهارش��نبه هفته 
گذشته كه بازار كمي وضعيت متعادلي داشت دولت 
20هزار ميليارد تومان اوراق در بازار به فروش رساند 
و اين موضوع در حالي اس��ت كه ارزش معامالت در 
بازارسهام در آخرين روز هفته گذشته 31 هزارميليارد 
تومان بوده و مشخص است كه 20 هزار ميليارد تومان 
آن متعلق به اوراق يا همان نماد اراد و باقي مانده كه 
حدوود11 هزار ميليارد تومان است متعلق به بورس 
و فرابورس با در نظر گرفتن معامالت اس��ناد خزانه 

اسالمي بوده است.
خريد بخش��ي از سهام توس��ط صندوق هاي درآمد 
ثابت، بخش عمده اي از منايع خريد اوراق از دولت را 
تامي��ن مي كند و تا زماني كه اين حجم از از اوراق در 
بازار عرضه مي شود و صندوق هاي بزرگ بازار مشغول 
خريد آن هس��تند، بازار س��رمايه با مشكل كمبود 

نقدينگي رو به رو است.
اين موضوع در حالي رخ مي ده��د كه بورس تهران 
هميشه حركتي روبه جلو فارغ از عواملي مانند دالر 
به نقدينگي نيازمند اس��ت و طي هفته ها و روزهاي 
گذشته اين نقدينگي ها به سمت و سوي اوراق دولت 
رفته است. اين تغيير نيز داراي دليل است و اين روند 
كاهش��ي بازار سرمايه س��هامداران خود را به سمت 
صندوق هاي درآم��د ثابت هل داده و اين صندوق ها 
نيز ملزم به خريد اوراق هستند. البته اخيرا با تصويب 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت در س��هام افزاي��ش يافت. زيرا 
روند كاهشي بازار سرمايه س��هام داران را به سمت 
صندوق هاي درآمد ثابت سوق داده و اين صندوق ها 

ملزم به خريد اوراق هستند. 
در نهايت بايد گفت مش��كل بازار غي��ر ارزنده بودن 
نيست بلكه حضور صندوق هاي بزرگ در بازار بدهي 
اس��ت كه تمام منابع را صرف خري��د اوراق از دولت 
مي كنند و با اتمام اين پروس��ه، اين فشار برداشته و 

بازار متعادل مي شود.

    سرخ پوشي 4 روزه شاخص
در هفت��ه اي كه گذش��ت بازارس��رمايه چه��ار روز 
سرخ پوش و تنها يك روز سبزپوش شد. سه شنبه 12 
اس��فند ماه، بازار پس از افت هاي پي در پي باالخره، 
هرچند اندك اما رنگ رش��د به خود گرفت معادل با 
چهار هزار واحد. با اين حال دلخوش��ي سهامداران 
بي��ش از يك روز دوام نداش��ت و آخرين روز هفته با 
افت هشت هزار واحدي شاخص همراه شد. اين روند 
نش��ان از آن دارد كه همچنان اح��وال بازار ناخوش 
است. همچنان بي اعتمادي و خستگي سهامداران 
گريبان گير حال و روز بازار بوده و طرح هاي جديدي 
كه براي بهبود بازار اتخاذ مي شوند تا كنون جز نتيجه 

عكس به همراه نداشتند.
شاخص كل بورس در مجموع 1۶هزار واحد افت كرد 
و از ارتفاع يك ميليون و 1۹3هزار واحد به ارتفاع يك 
ميليون و 1۷۷هزار واحد رسيد. شاخص كل هم وزن 
نيز با شيب كمي روندي نزولي را طي كرد. همچنين 
شاخص كل فرابورس دو روز اول هفته شاهد افت و 
س��ه روز ديگر را با رشد مواجه ش��د و در مجموع دو 

واحد افت كرد.

    تغيير مالكيت حقيقي و حقوقي
در هفته اي كه گذشت تغيير مالكيت به نفع حقوقي 

بود و هيچ روزي بازار ش��اهد ورود پول حقيقي نبود. 
در مجموع حقيقي ها بيش از سه هزار ميليارد تومان 
از بازار خارج كردند. گروه هاي »بانك ها و موسسات 
اعتباري«، »فلزات اساسي« و »فرآورده هاي نفتي« 
به ترتيب بيشترين تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي 
را ثبت كردند. از طرف ديگر بيشترين تغيير مالكيت 
حقوقي ب��ه حقيقي به ترتيب متعل��ق به گروه هاي 
»اطالع��ات و ارتباطات«، »س��اير محصوالت كاني 

غيرفلزي« و »منسوجات« بود.
گفتني است بيش��ترين ورود پول حقيقي به ترتيب 
متعلق به نمادهاي »اپال«، »س��صوفي«، »كاوه«، 
»دس��انكو«، »كپشير« و »كس��عدي« بود. از طرف 
ديگر بيشترين خروج پول حقيقي به ترتيب متعلق 
به نمادهاي »وتجارت«، »فملي«، »شپنا«، »شستا«، 

»فوالد« و »وسپهر« بود. 
ارزش معامالت در روزهاي پاياني هفته اي كه گذشت، 
كمي بهبود يافت اما در مجموع چنگي به دل نمي زد. 
متوس��ط ارزش معام��الت اين هفته به س��ه هزار و 
3۶۵ميليارد تومان رسيد. همچنين بيشترين ارزش 
معامالت باچهار هزار و ۴۴۹ميليارد تومان متعلق به 

روز سه شنبه، 12اسفند ماه بود. 

    وضعيت صنايع مختلف
بيش��ترين معامالت بورس و فراب��ورس در هفته اي 
كه گذش��ت به گروه »فلزات اساسي« تعلق داشت 
به طوري كه دو ه��زار و 318ميليارد تومان فقط در 
اين بخش جا به جا ش��د، گروه»استخراج كانه هاي 
فلزي« با معامالت ه��زار و 8۵1ميليارد توماني دوم 
شد و »بانك ها و موسسات اعتباري« در جايگاه سوم 

قرار گرفت.
پربازده تري��ن گروه ه��ا به ترتيب »منس��وجات« با 
۵.2درص��د، »محصوالت كاغذي« ب��ا 1.۷درصد و 
»استخراج زغال س��نگ« با 1.۴درصد بازدهي ثبت 
شدند. از طرف ديگر كم بازده ترين گروه ها به ترتيب 
»مخاب��رات« با منف��ي ۴.3درصد، »ش��ركت هاي 
چندرش��ته اي صنعت��ي« ب��ا منف��ي 3.۹درصد و 
»محصوالت چوبي« ب��ا منفي 3.۶درص��د به ثبت 

رسيدند.

    بازارسهام درهفته اي كه گذشت
محمد علي دهقان دهنوي، سخنگوي شوراي عالي 
بورس، روز 12 اس��فند ماه در دويس��ت و ششمين 
جلسه ش��وراي عالي بورس يكي از موضوعات مهم 
مطرح شده در اين جلسه را تصويب پيشنهادي عنوان 
كرد كه حاصل ارزيابي و پيشنهاد سازمان بورس در 

قالب فعاليت صندوق توسعه بازار است.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسالت و هدف 
صندوق توسعه بازار را كمك به پايداري و ثبات بازار 
عنوان كرد و گفت: پيش��نهادي مبن��ي بر حمايت 
از س��هامداران خرد ب��راي روند آينده ب��ازار مطرح 
شد.براساس اين پيشنهاد، سهامداراني كه در تاريخ 
امروز ارزش پورتفوي آنها10 ميليون تومان يا كمتر 
اس��ت و ورود آنها به بازار سرمايه در سال جاري تا به 
امروز اتفاق افتاده است، بتوانند روي پورتفوي سهام 
خود نوعي ضمانت حداقل بازدهي از صندوق توسعه 

دريافت كنند.
محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس اظهار داش��ت: تاكيد ط��رح حمايت صندوق 
توسعه بازار از سهامداران خرد بر ايجاد ديد بلندمدت 
براي س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه و در راستاي 
حمايت از س��هامداران خردي است كه امسال وارد 

بازار شده اند.
وي جامعه آماري اين طرح را حدود ۴ ميليون و ۵00 
هزار نفر ذكر كرد و گفت: از بين افرادي كه از ابتداي 
سال ۹۹ اولين معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها 
به ۶ ميليون و 100 هزار نفرمي رسد، حدود ۴ ميليون 
و ۵00 هزار نف��ر داراي پرتفوي كمتر از 10 ميليون 
تومان هستند كه در راستاي رفع نگراني ها و انتفاع 
اين افراد از سود بازار سرمايه، مقرر شد كه يك اختيار 

فروش در سررسيد ارديبهشت 1۴01 براي اين افراد 
منتشر شود. مدير عامل بورس تهران، علي صحرايي 
گفت: فلزات اساس��ي، فوالدي ها و پتروشيمي ها به 
لحاظ ارزندگي مشكل بنيادي ندارند و قاطبه بازار از 
جمله 3۶ شركت سهام عدالتي را همين ها تشكيل 
مي دهن��د. مدير عام��ل بورس ته��ران، ابهام و عدم 
اطمينان را مساله اصلي بازار در وضعيت فعلي دانست 
و افزود: در كنار اين مس��اله ن��رخ ارز و برخي اخبار 
منتشره درمورد آن دايم به بازار پيام كاهش مي دهد 
و اين مس��اله در خروج يا عدم خروج سهامداران در 

بازار نقش دارد.
محمد عطايي، مدير نظارت بر كارگزاران س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه تسويه اعتبارات 
شركت هاي كارگزاري گفت: مقررات ناظر بر فعاليت 
ش��ركت هاي كارگزاري در حوزه معامالت اعتباري 
اوراق بهادار شامل الزامات دستورالعمل هاي خريد 
اعتباري و كفايت سرمايه در تمام سال و نه در پايان 
سال و به طور مستمر و يكس��ان اعمال شده و مورد 
نظارت قرار مي گيرند. به گفته محمد عطايي، مراجع 
نظارتي الزامي براي تسويه اعتبارات كارگزاري هاي 
فعال در بازارسرمايه در پايان سال مالي شركت هاي 

كارگزاري ندارند.
راضي��ه صباغيان، مدي��ر نظارت ب��ر نهاد هاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه مديريت 
عرضه و تقاضاي س��هام در بازار به واس��طه فعاليت 
صندوق هاي سرمايه گذاري از مهم ترين مسائل امروز 
بازار سرمايه اس��ت، گفت: در جلساتي كه با حضور 
رياست و اعضاي محترم هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و س��رمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
برگزار شد، دغدغه اي با موضوع بازنگري حد نصاب 
سرمايه گذاري در سهام صندوق هاي سرمايه گذاري 

با درآمد ثابت مطرح شد.
باغيان افزود: بر اين اس��اس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با هدف بهبود فرآيند داد و ستد سهام و تسهيل 
تزريق بخشي از سپرده هاي بانكي به معامالت سهام 
مقرر كرد، سرمايه گذاري در سهام براي صندوق هاي 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت مجدداً 

الزامي شود.
جواد عش��قي نژاد، عضو هيات مديره شركت بورس 
ته��ران در خصوص مصوبه ش��وراي عال��ي بورس و 
حمايت از سهامداران حقيقي گفت: تصميم شوراي 
عالي بورس براي حمايت از سرمايه گذاران حقيقي در 
واقع اين امر را منعكس مي كند كه بازار در بلندمدت 
سودده خواهد بود و اين مساله اي است كه نهاد ناظر 

نيز بر آن صحه مي گذارد.
جواد عش��قي نژاد بيان داش��ت: اين تصميم بسيار 
درستي است اما مطلوبيت آن وقتي نمايان مي شود 
كه س��اير نهادهاي تصميم گير كالن اقتصادي نيز 
همراه با تصميمات ش��وراي عالي ب��ورس مبني بر 
حمايت از سهامداران حقيقي همراه باشند. الزم است 
ساير سياست گذاري هاي پولي و اقتصادي نيز همراه با 
شوراي عالي بورس در هر تصميم گيري و اجراي آن، 

منافع سهامداران خرد را در نظر بگيرند.
حسين فهيمي، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه گفت: مجوز استفاده 
از امكان توثيق مكانيزه س��هام جهت دريافت كارت 
اعتباري و تس��هيالت بانكي، پيش از اين تنها براي 
مش��موالن س��هام عدالت راه اندازي ش��ده بود و به 
تازگي هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
مجوز استفاده از اين امكان را براي ساير سهامداران 

نيز صادر كرد.
فهيمي توضيح داد: تمامي بانك ها و موسسات مالي 
اعتباري قادر خواهند بود با اس��تفاده از زيرساخت 
توثيق مكانيزه س��هام در ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وج��وه، امكان وثيقه 
س��هام بدون مراجعه حضوري و م��دارك كاغذي را 
براي مشتريان خود فراهم كرده و نسبت به ارايه كارت 
 اعتباري يا تس��هيالت به مشتريان خود اقدام كنند.

ميرصانعي، دبير كل كانون كارگزاران بورس و اوراق 

بهادار از نبود الزام براي تس��ويه اعتبارات مشتريان 
كارگزاري ها تا پايان س��ال خبر داد و عنوان كرد كه 
نه در قوانين وضع شده توسط سازمان بورس اوراق 
بهادار و نه در قرارداده��ا و ضوابط كانون كارگزاران 
الزامي براي تسويه اعتبارات كارگزاري هاي فعال در 

بازار سرمايه تا پايان سال مالي وجود ندارد.
ميرصانعي در پاسخ به اين سوال كه اين موضوع چه 
تاثيري بر روند بازار س��رمايه خواهد داش��ت، گفت: 
طبيعتا هر چقدر ميزان تسويه اعتبارات بيشتر باشد، 
يعني عمال مشتريان موظف هس��تند براي بازپس 
دادن اين اعتبارات به فروش سهام خود اقدام كنند. به 
اين ترتيب هر چه ميزان تسويه اعتبارات باالتر باشد، 
عرضه سهام تشديد شده و روند قيمتي سهام را تحت 

تاثير قرار خواهد داد.
در روز يكش��نبه خبر عرضه اوليه سهام شركت ريل 
پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين« منتشر شد. قرار بر 
عرضه تعداد ۷۴2 ميليون س��هم »حآفرين« معادل 
10درصد از سهام شركت، چهارشنبه )13 اسفندماه( 

در فرابورس ايران بود.
اما اين عرضه اوليه در روز سه شنبه بدون اعالم رسمي 
داليل آن، لغو و به زمان ديگري موكول شد. قرار بود 
در اين عرضه اوليه به هر كد معامالتي حداكثر ۷00 
س��هم در دامنه قيمتي پنج هزار و 28۵ريال تا پنج 
هزار و 38۵ريال تعلق و از اين تعداد، ۶۶8 ميليون و 
۵20هزارسهم در فرآيند كشف قيمت جهت عرضه 
به عموم اختصاص يابد و تعداد ۷۴ ميليون و 280هزار 
س��هم اين ش��ركت نيز در روز پس از عرضه اوليه به 
صندوق ها با ضريب تخصيصي بازاري هر دارنده واحد 

صندوق تعلق گيرد.
معامالت آتي نقره نيز از س��اعت 10 و 30 دقيقه روز 
سه ش��نبه به طور آزمايش��ي در بورس كاالي ايران 
آغاز شد كه در ۵ دقيقه نخس��ت اين معامالت و در 
استقبال سرمايه گذاران 21۶ قرارداد آتي نقره ثبت 
شده است. هر قرارداد آتي نقره 100 گرم، استاندارد 
كاال به صورت ساچمه مطابق استاندارد ۹۹۹ و حد 
نوسان قيمت مثبت و منفي ۵ درصد نسبت به قيمت 
تسويه روز قبل است؛ قيمت تسويه در روز سررسيد بر 
مبناي قيمت روز جهاني نقره و نرخ ارز سنا خواهد بود.

محمدرضا ش��اه نظ��ري، مديريت نظ��ارت بر بازار 
گفت: به منظور ارتقاي س��المت بازار سرمايه و در 
راس��تاي صيانت از حقوق س��هامداران و با توجه به 
ماده ۷ دس��تورالعمل انضباطي كارگ��زاران و ماده 
12 دستورالعمل اجرايي معامالت برخط، مديريت 
نظارت ب��ازار با توجه به تأثي��ر قابل مالحظه برخي 
اقدام��ات معامله گران ب��ر روند معام��الت اقدام به 
مس��دود نمودن 3 ايس��تگاه معامالتي و ۴2 مورد 
دسترس��ي برخط س��هامداران طي هفته گذشته 
نموده اس��ت كه م��واردي از جمله ورود س��فارش 
خريد يا فروش و اقدام معامله در سمت ديگر، حذف 
نامتعارف سفارش، سفارش هاي متعدد كم حجم و 
معامله متفاوت با جريان بازار از داليل اين اقدامات 
بوده و در برخي موارد نيز به كارگزاران مربوطه تذكر 

داده شده است.
هماي��ون دارابي، مديرعامل ش��ركت س��بدگردان 
داريوش در خصوص مصوبات ش��بانه شوراي عالي 
بورس بيان داشت: بر اساس اين مصوبه، افراد حقيقي 
همچنان مانند گذشته مورد حمايت نهاد ناظر قرار 

گرفته اند.
 در گذشته نيز، اين حمايت ها به شكل هاي مختلفي 
ص��ورت مي پذيرفت مانند روزهاي��ي كه صف هاي 
فروش به حمايت بازارگردان ها متعادل مي ش��د يا 
مثال در مواردي كه بازار منفي بود و اجازه انتشار اوراق 
تبعي صادر مي شد. وي ادامه داد: سهامداران حقيقي 
به عنوان قش��ر وس��يعي از دارن��دگان اوراق بهادار 
در بازار س��رمايه، به دليل ترس ه��اي به وجود آمده 
نقدينگي خود را جا به جا و به بازارهاي موازي تمايل 
پيدا مي كنند كه بازدهي مناسبي نخواهند داشت و 
اين روند حمايتي مي تواند انگيزه اي براي ثبات آنها 

در بازار سرمايه شود.
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روزهاي بد بورس هاي جهاني 
رقم خورد

انتظ��ارات معامله گران براي افزايش ن��رخ تورم پس از 
صحبت هاي رييس بانك مركزي امريكا افزايش يافته 
است. جروم پاول گفته بازگشايي كسب و كارها كه به 
تدريج در حال انجام شدن است منجر به افزايش نرخ تورم 
در كوتاه مدت خواهد شد. در اروپا هم نگراني از وضعيت 
اقتصادي پس از انتظار آمار رش��د بخش خرده فروشي 
بيشتر ش��ده اس��ت. در ماه ژانويه متوسط رشد بخش 
خرده فروشي در 1۹ كشور عضو منطقه يورو منفي ۵.۹ 
درصد بوده كه اين رقم بزرگ ترين رشد منفي از ماه آوريل 
سال قبل تاكنون بوده است. فعاالن بازار انتظار داشتند كه 
اين رشد حداكثر منفي 1.1 درصد اعالم شود. بحث هاي 
داغي بر سر مسير آينده نرخ هاي بهره و نرخ هاي تورم در 
اقتصادهاي بزرگ بين معامله گران وجود دارد. اگرچه 
تقريبا همه معامله گران روي اجتناب ناپذير بودن افزايش 
تورم در ماه هاي آتي تاكيد دارند اما برخي نگران اند تورم 
با روند فعلي از كنترل خارج ش��ود و بازگرداندن آن به 
محدوده هاي ه��دف كار زمان بر و پرهزينه اي باش��د. 
بانك هاي مركزي سراس��ر جهان ناچار شده اند تا براي 
حماي��ت از واحدهاي مختلف اقتصادي و كاس��تن از 
تبعات اقتصادي كرونا دست به تزريق سنگين نقدينگي 
و كاهش شديد نرخ بهره بزنند به طوري كه نرخ بهره در 
بسياري از كشورها اكنون در محدوده صفر يا منفي قرار 
دارد. آرتور هوگان، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در موسسه 
نشنال سكيوريتيز كورپوريشن گفت: اكنون زمان آن 
رس��يده اس��ت كه توجه معامله گران و فعاالن بازار به 
شاخص هاي بنيادي جلب شود. اخبار مربوط به ويروس 
اميدواركننده تر از قبل هستند اگرچه هنوز تا خالصي از 
آن فاصله زيادي داريم اما مي توانيم رد پاي بهبود تدريجي 
در بخش هاي مختلف را مشاهده كنيم. با توجه به حضور 
خوب و نيرومند سياست گذاران پولي، بازارها كمتر نسبت 
به كافي نبودن سياست هاي پولي و مالي براي حمايت از 
رشد اقتصادي نگران اند. در بورس امريكا و وال استريت 
همه شاخص ها نزولي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 1.۴۹ 
درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 30 هزار و 
۹۶۵.۵۷ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵00« با 
1.۷8 درصد كاهش تا سطح 3۷۶0.18 واحدي پايين 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 1.۹۶ درصد ريزش در س��طح 12 هزار و 
۷۷0.82 واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس 
در اروپا، ش��اخص »فوتسي 100« بورس لندن با 0.3۷ 
درصد ريزش نس��بت به روز قبل و در سطح ۶۶۵0.88 
واحد بسته شد. شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت 
در آلمان با كاهش 0.1۷ درصدي و ايستادن در سطح 1۴ 
هزار و ۵۶.3۴ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص 
»كك ۴0« بورس پاريس با پيشروي 0.01 درصدي در 
سطح ۵830.۶۵ واحد بسته ش��د. در مادريد شاخص 
»ايبكس 3۵« 0.3 درصد باال رفت و به 83۵۴ واحد رسيد. 
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 22۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش 2.13 درصدي تا س��طح 28 هزار و 
۹30.11 واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ 2.1۵ درصد پايين رفت و در سطح 
2۹ هزار و 23۶.۷۹ واحد بس��ته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« افت 3.1۵ درصدي را تجربه كرد 
و در سطح ۵280.۷1 واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.8۴ 
درصد كاهش و ايس��تادن در سطح ۶۷۶0.۷1 واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود. 

قيمت عادالنه مهم ترين مزيت 
عرضه بورسي امالك

امير گلگير، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو با كاال 
خبر گفت: نخستين عرضه هاي امالك در بورس كاال، 
مرب��وط به امالك مازاد بانك ه��ا و نهادهاي دولتي بود 
كه موفقيت آميز رقم خورد و پس از تجربه موفق عرضه 
امالك نهادها، ش��اهد پذيرش و درخواست عرضه يك 
ملك تجاري بخش خصوصي در بازار معامالت امالك 
و مس��تغالت بورس كاال هس��تيم. اين براي نخستين 
بار اس��ت كه يك فرد حقيقي ملكي را جهت عرضه در 
بورس كاال پذيرش كرده است. گلگير اظهار داشت: قطعا 
شفافيت بزرگ ترين عامل در هر معامله اي است و با عرضه 
امالك در بورس كاال ش��فافيت قيمتي به عنوان اولين 
مزيت مطرح مي شود چراكه فرآيند معامالت و كشف 
قيمت هاي عادالنه در تاالر امالك و مستغالت بورس كاال 
رقم مي خورد. مزيت ديگر كاهش هزينه مبادالت امالك 
است و اين هزينه در بورس نسبت به ارقامي كه در بازار 
سنتي اتفاق مي افتد قابل مقايسه نبوده و كارمزد ناچيزي 
است كه از سوي طرفين معامالت پرداخت مي شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: عرضه امالك 
بانك ها، نهادهاي دولتي و حتي شهرداري ها در بورس 
كاال سبب رهايي اين نهادها از مباحث مربوط به تشريفات 
مزايده مي شود. مدير بورس كاال و انرژي كارگزاري صبا 
تامين با بيان اين نكته كه مزيت ديگر عرضه امالك در 
بورس كاال را مي توان به در دس��ترس عموم بودن اين 
عرضه ها و شرايط برابر براي همه اشاره كرد گفت: با عرضه 
امالك در بورس كاال تمامي مشخصات براي عموم قابل 
نمايش بوده و به جهت شفافيت موجود، تصميم گيري 
براي افراد را آسان كرده است. عالوه بر اين فرآيند بازاريابي 
در اين شيوه براي عرضه كنندگان آسان تر شده و بازاريابي 
عمده اي براي امالك شكل مي گيرد. اين كارشناس بازار 
سرمايه در ادامه اظهار داشت: بازار وسيعي براي عرضه 
امالك پيش بيني ش��ده و با مطرح شدن فروش متري 
مسكن در بورس كاال و به واسطه بازار پر تقاضاي مسكن، 
چشم انداز اين بازار را مي توان بسيار مثبت ديد. البته هر 
گونه مانعي در روند اين معامالت ب��ه مرور و با افزايش 
سطح عرضه ها، نمايان و برطرف خواهد شد و مي توان 
بازار خوبي را براي تابلوي مسكن بورس كاال متصور بود.

هيچ كااليي در بورس كاال مشمول 
قيمت گذاري دستوري نيست

حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل ب��ورس كاالي ايران 
در گفت وگو ب��ا ايلنا گفت: با اتفاقاتي كه اخيرا رخ داد 
همگان به اين جمع بندي رسيدند كه قيمت گذاري 
دستوري در بورس امكان پذير نيست و در حال حاضر 
در بورس كاال، هيچ كااليي مش��مول قيمت گذاري 
دستوري نيست. وي درباره ورود معامالت خودرو به 
بورس كاال اظهار داشت: ورود خودرو به بازار سرمايه 
طرح مجلس بوده و نمايندگان در حال پيگيري اين 
موضوع هستند. اين مقام مسوول درباره زمان اجرايي 
شدن اين طرح مجلس گفت: در مجلس، كميسيون 
صنايع نقطه نظراتي درباره اصالح طرح اوليه داشت و 
به همين دليل در حال بررس��ي است و اجرايي شدن 
آن به زمان تصويب اين طرح در مجلس بستگي دارد. 
مديرعامل بورس كاالي ايران همچنين با اش��اره به 
انتقادات كارشناسان و مسووالن از جمله وزير اقتصاد 
به دستوري بودن قيمت ها در بورس گفت: با اتفاقاتي 
كه اخيرا رخ داد همگان به اين جمع بندي رسيدند كه 
قيمت گذاري دستوري در بورس امكان پذير نيست. 
س��لطاني نژاد ادامه داد: در حال حاضر در بورس كاال 
هيچ كااليي مشمول قيمت گذاري دستوري نيست. 

    معامله تيكت هاي حمل و نقل 
وي همچنين با اشاره به عرضه ظرفيت هاي صنعت 
حم��ل و نقل ريلي در ب��ورس كاال گفت: با امضاي 
تفاهمنامه با راه آهن جمهوري اسالمي ايران، اين 
امكان ب��راي صاحبان كاال فراهم خواهد ش��د كه 
تيكت هاي حمل و نقل يا حواله هاي حمل و نقلي در 
بخش ريلي را با بهترين قيمت در بورس خريداري 
كنند و حمل و نق��ل محصول و بار خود را با قيمت 
رقابتي انجام دهند. مديرعامل بورس كاال ادامه داد: 
در اين بستر معامالت هم به شكل مناقصه و هم به 

شكل مزايده امكان پذير است.

بازار سرمايه بايد شناور باشد
مهدي رباطي، مدير عامل كارگزاري بورس بيمه ايران 
در ويبنار بررسي مهم ترين چالش هاي بازار سرمايه و 
راه هاي برون رفت از آن كه با همكاري كارگزاري بورس 
بيمه ايران و انديشكده سياست گذاري اقتصادي تهران 
برگزار شد، گفت: كاهش صادرات نفت باعث شد تا دولت 
بورس را به عنوان منبعي براي تامين مالي نگاه كند كه از 
اين طريق هواي تنفسي براي اقتصاد كشور ايجاد شود. 
نگاه  دولت در ايران به بورس كوتاه مدت بود كه تركيب 
اين نگاه با هدف تامين مالي باعث ش��د تا عده زيادي 
وارد بورس ش��وند و نياز كوتاه مدت خود را رفع و بازار 
را به حال خود رها كنيم.وي ادامه داد: ارزش معامالت 
بازار سرمايه اواخر س��ال ۹۶ تا اواسط سال ۹۷ معادل 
100 ميليارد تومان بوده اس��ت اما طي يك سال رشد 
100 درصدي پيدا كرد و دركنار اين موضوع تاكنون 
پيشرفت فني و تكنولوژيكي در جهت توسعه ابزارهاي 
مالي براي كاهش ريسك سهامداران انجام نشده است. 
بورس مثل يك چاه نفت به عنوان منبع درآمدي جذاب 
براي دولت كشف ش��د اما سياست گذاران شناخت و 
آگاهي از بازار سرمايه نداشتند. رباطي با بيان اينكه هر 
روند مثبتي و منف��ي در بازارهاي مالي زماني به پايان 
مي رسد، گفت: از همين جهت ريزش بورس قابل پيش 
بيني بود. نقد ش��وندگي بازار يكي از مهم ترين مزيت 
بورس نس��بت به ساير بازارها اس��ت كه در اين زمينه 
دولت بايد س��عي مي گرد تا مانع خروج پول از بورس 
مي شد كه بايد پيش از سقوط و تركيدن حباب بورس 
براي بحران برنامه ريزي انجام مي گرفت. حباب زماني 
در بازارها مي تركد كه خريدار جديدي در بازارها وجود 
نداشته باشد.مدير عامل كارگزاري بورس بيمه ايران 
ادامه داد: بازار سرمايه تابع حرف و وعده نيست و تنها 
كاري كه سياس��ت گذار بايد در اين زمينه انجام دهد 
اين است كه نقش تنظيم گري و مديريتي ساختارهاي 
بازار براي آمادگي در بحران ها را به خوبي ايفا كند. وي 
ادامه داد: دامنه نوسان نامتقارن در شروع بحران ها در 
بازارهاي سرمايه مورد استفاده قرار مي گيرد نه زماني 
كه بازار س��رمايه ايران حدود ۷0 تا 80 درصد سقوط 
كرده است. دامنه نوسان نامتقارن نقد شوندگي بازار را 
به زير صفر رساند و بازار سرمايه بايد شناور باشد. دامنه 
نوسان نامتقارن تصميم غلطي بود كه باعث شد تا به 
تعادل رسيدن بازار به تاخير بيفتد و موجب باالتر رفتن 
ريس��ك معامالتي و نقد شوندگي بازار شود. بورس به 
دليل خروج نقدينگي زياد و كاهش حجم معامالت هنوز 
به رسيدن تعادل فاصله دارد. رباطي افزود: براي بهبود 
بازار بايد دامنه نوسان به حالت عادي خود برگردد تا مانع 
خروج پول از بورس شود. اقدام ديگر در اين زمينه حذف 
كردن پيش بيني سود است كه در كنار اين دو مورد بايد 
توسعه نهادهاي مالي نيز به صورت جدي دنبال شود كه 
مردم خودشان مستقيم وارد بازار نشوند تا ريسك بازار 
كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: كاهش نرخ بهره بانكي نه 
به صالح اقتصاد كالن و نه بازار سرمايه است زيرا، موجب 
تورمي شدن اقتصاد مي شود. در شرايط فعلي كاري براي 
نجات بازار نمي توان انجام داد به جز اينكه ساختارهاي 
بازار را به س��مت الگوهاي جهاني حركت دهيم. مدير 
عامل كارگزاري ب��ورس بيمه ايران گفت: تا زماني كه 
متغيرهاي واقعي اقتصادي تغيير نكند، اتفاق خاصي 
در بازار سرمايه رخ نخواهد داد. در وضعيت فعلي اقتصاد 
ايران اگر نرخ ارز دوباره سركوب شود، بازار سرمايه به يك 
ركود عميق و بلندمدت خواهد رفت. وي با بيان اينكه 
عمده صنايع كشور از سركوب نرخ ارز آسيب مي بينند، 
تصريح كرد: در افق يك ساله انتظار بهبود براي بورس 
را نخواهيم داشت و بازار ش��رايط ركودي خود را طي 
خواهد كرد مگر اينكه شرايط تورمي تداوم پيدا كند، 
روابط سياس��ي بهبود و تحريم ها برداشته شود و دالر 
سركوب نشود.  رباطي در پايان سخنانش مطرح كرد 
كه دالر در سال آينده حداقل بين 1۹ تا 23 هزار تومان 
و حداكثر 2۷ هزار تومان خواهد بود. همچنين، سال 
آينده بازار رمزارزها باالترين بازدهي را نسبت به ساير 

بازارها خواهند داشت.

تنها يك روز سبز در قبال سرخ پوشي چهار روزه

تغيير وزنه سهام به سمت و سوي اوراق مرابحه عام دولت موجب شد تا نقدينگي بازار كم شود
ناياب شدن نقدينگي در بازارسهام



گروه راه و شهرسازي|
دو هفته مانده به آغاز سال نو، همچنان برخي از ابعاد 
سفرهاي نوروزي در داخل و خارج كشور نامشخص 
اس��ت. در حالي مس��ووالن دولتي به انجام سفرهاي 
داخلي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مبني بر استفاده 
از حمل و نقل عمومي و مراكز گردش��گري عمومي 
راي داده اند كه در داخل ش��هرهاي كشور  همچنين 
در كشورهاي خارجي انجام سفر با خودروي شخصي 
توصيه مي ش��ود. در اين حال، از آنجا كه در برخي از 
شهرها و اس��تان هاي كشور همچنان وضعيت شيوع 
كرونا قرمز است، به نظر مي رسد، انجام مراقبت هاي 
بهداشتي و انجام تست كرونا در ناوگان عمومي متولي 
و مسوول ويژه اي ندارد. در اين ميان، برخي اظهارات 
و توصيه ه��اي مس��ووالن دولتي مبني ب��ر احتمال 
كالهبرداري در ف��روش برخ��ي از تورهاي خارجي 
همچون تور آنتاليا، واكنش اعتراضي انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرتي را برانگيخته و اين انجمن از 
مسووالن دولتي خواسته تا مردم را دچار نگراني نكنند.

    انجام تست وظيفه وزارت بهداشت يا راه
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي بر اين باور است كه 
انجام تست از مسافران هوايي،  جاده اي و ريلي وظيفه 
وزارت بهداشت است نه كاركنان وزارت راه. اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم در واكنش به برخي اظهارنظرها 
درباره ع��دم كنترل كرون��ا در فرودگاه ها اظهار كرد: 
بهداشت مرزي وزارت بهداشت بايد تست هاي مربوط 
به كرونا را بگيرند و كاركنان فرودگاه ها وظيفه ديگري 
دارند و نمي توانند از مسافران تست بگيرند. وي افزود: 
در ترمينال ه��ا و پايانه هاي ج��اده اي، ريلي و هوايي 
مكان هايي را در اختيار وزارت بهداشت قرار داده ايم تا 
در آنجا اكيپ هايي را مستقر كرده و از مردم تست كرونا 
بگيرند. وي تصريح كرد: هر مسافري كه با اتوبوس، قطار 
يا هواپيما مي خواهد به خارج از استان خوزستان سفر 
كند بايد تست كرونا بدهد. وزير راه و شهرسازي تاكيد 
كرد: اين يك قاعده و ابالغ است و بايد نيروهاي وزارت 
بهداشت آن را انجام دهند. اسالمي بيان كرد: به عنوان 
نمونه در يك پرواز 100 نفر س��وار مي شوند و يك نفر 
نمي تواند از همه اينها تست كرونا بگيرد و طبيعتا همه 
پروازها مختل مي شود. انتظار مي رود وزارت بهداشت 
با استقرار نيروهاي بيشتر روند گرفتن تست كرونا از 

مسافران را تسريع كند.

    آنتاليا ۱۶ سال است كه پرواز مستقيم ندارد
در تحولي ديگر، حرمت اهلل رفيعي، رييس هيات مديره 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و هوايي ايران در 
واكنش به اظهارات محمدحسن ذيبخش، سخنگوي 
س��ازمان هواپيمايي درباره كالهب��رداري در زمينه 
فروش تور آنتاليا  گفت: 1۶ س��ال است كه از ايران به 
آنتاليا پرواز مس��تقيم نداريم، ارتباطي هم به ويروس 
كرونا ندارد. اما چرا حاال، نزديك تعطيالت نوروز ذهن 
مردمي كه تور خريده اند را با چنين اظهاراتي مشوش 

و نگران مي كنند!؟
به گزارش ايسنا، ذيبخش به تازگي گفته است، هيچ 
پرواز مس��تقيمي به آنتاليا نداريم و مسافران مراقب 
كالهبرداري ه��ا در زمينه فروش تور آنتاليا باش��ند. 
آژانس هاي مسافرتي با تبليغ فروش تور آنتاليا مسافران 
را به استانبول يا شهرهاي ديگر تركيه مي برند و از آنجا 
با دريافت هزينه دوباره به آنتاليا مي رس��انند. رييس 
هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و 
هوايي ايران   در واكنش به اين اظهارات گفت:   1۶ سال 
است حق نداريم به آنتاليا پرواز مستقيم داشته باشيم، 
حتي شركت هاي هواپيمايي تركيه يك توقف كوتاه 
در مس��ير آنتاليا دارند و پرواز آنها هم خيلي مستقيم 
نيس��ت. اما چرا نزديك به تعطيالت نوروز كه معدود 
مردمي بعد از يك سال محدوديِت سفر، با اين هزينه 
ارز و ع��وارض خروجي و با ه��زار نگراني ديگر از بابت 

بسته شدن ناگهاني مرزها و برنگردادن پول هايشان، 
تور خريده اند چنين اظهاراتي مطرح مي شود كه آنها را 
نگران تر كنند. وي درباره كالهبرداري كه به آژانس ها 
در ارتباط با فروش تور نس��بت داده مي ش��ود، اظهار 
كرد: هيچ آژانس مسافرتي ادعا نمي كند تور آنتاليا با 
پرواز مستقيم انجام مي شود. همه پروازهاي اين مسير 

سال هاست كه غيرمستقيم شده است.

    پروزاهاي تركيه همچنان  برقرار است
رفيعي درباره احتمال محدودي��ت پروازهاي تركيه 
همزمان با تعطي��الت نوروز گفت: طب��ق اطالعاتم، 
پروازهاي تركيه همچنان برقرار است و مشكلي نيست.

تبليغ س��فر به آنتاليا و لغو پروازهاي مستقيم به اين 
مقصد از اوايل دهه ۸0 در ايران ممنوع ش��ده اس��ت. 
دليل آن انتش��ار تصاوي��ري از ايراني ها در آن منطقه 

ساحلي اعالم شد.
تا چند س��ال پيش نيز تورهاي اي��ن مقصد با عنوان 
»سواحل مديترانه« يا به نام شهرهاي اطراف آن تبليغ 
مي ش��د و از همان س��ال ها پروازهاي آن، به صورت 
غيرمس��تقيم و به فرودگاه هايي در چند كيلومتري 
آنتاليا مثل آدانا، غازيان تپه و اس��پارتا انجام مي شود؛ 
فرودگاه هايي كوچك يا با كاربري نظامي كه امكانات 
ضعيفي دارند و بيشترين مساله و سودجويي ها و تضييع 
حقوق مس��افر نيز در اين بخش اتفاق مي افتد كه به 

دليل ممنوعيت رخ داده كسي پاسخگوي مشكالت 
اين سفرها  نيست. برخي آژانس داران ايراني معتقدند 
با تصميمي كه س��ال ها پيش براي پروازهاي آنتاليا 
گرفتند، فقط صورت مس��اله پاك شد، چون نه تنها 
ضرر اقتصادي به كشور زده شد و اين فرصت را نصيب 
شركت هاي هواپيمايي تركيه كردند  بلكه جان مسافر 
كه ناچار بوده فاصله فرودگاه هاي كوچك و نظامي را با 

اتوبوس طي كند نيز به مخاطره افتاده است.

    ستاد مقابله  با كرونا
پول بليت  هاي ابطال شده را مي دهد

در اين ميان، بازپس گيري هزينه تهيه بليت سفرهاي 
هوايي در صورت لغو مجوزهاي س��فر از سوي ستاد 
كرونا يكي از نگراني هاي شهروندان است كه مقصود 
اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در 
اين باره گفت: اگر با تشخيص ستاد ملي مقابله با كرونا 
قرار باشد پروازهاي نوروزي انجام نشود، مسافراني كه 
بليت تهيه كرده اند، همه پول بليت را بدون كسر جريمه 
دريافت مي كنند. اسعدي ساماني در گفت وگو با فارس 
درباره موضوع ابطال بليت پروازها و  جريمه كنسلي در 
پرواز هاي نوروزي بيان كرد: اين موضوع پيش از اين 
براي مسافران حمل و نقل هوايي ابهامي ايجاد كرده 
بود كه ضرورت دارد، در اين حوزه شفاف سازي شود. 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي اظهار كرد:  اگر  
مسافري خود درخواست كنسلي بليت پرواز نوروزي 
خود را داشته باش��د، طبق مقررات مشمول جريمه 
كنسلي مي شود و مبلغي بابت كنسلي بسته به مدت 
زمان مانده به پرواز از كل پول بليت، كس��ر و مابقي به 

مسافر برگردانده  مي شود.
وي ادامه داد: اما اگر شرايط ش��يوع ويروس كرونا به 
نحوي باشد كه  س��تاد ملي مقابله با كرونا ابالغ كند، 
سفر در ايام نوروز ممنوع است، پول بليت مسافران به 
صورت كامل به آنها عودت مي شود؛ اگر ستاد مقابله با 
كرونا محدوديتي ابالغ كند، قطعًا پول بليت مسافران 
بدون كسر جريمه به آنهايي كه براي ايام نوروز بليت 
گرفته اند، پرداخت مي شود و هيچ جاي نگراني براي 
مردم نيست. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تاكيد 
كرد: پروازهاي شركت هاي هواپيمايي طبق مقررات و با 
هماهنگي سازمان هواپيمايي كشوري انجام مي شود؛ 
سياست ش��ركت هاي هواپيمايي كامال هماهنگ با 

سياست هاي سازمان هواپيمايي كشوري است.
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ادامه از صفحه اول

پاپ  در عراق
طي چن��د روز اخي��ر تدابير امنيتي ش��ديدي در عراق 
مخصوصا بغداد اتخاذ شده است كه به مشكالتي همچون 
تشديد ترافيك منجر ش��د. تردد پاپ در عراق عمدتا با 
هواپيما و بالگرد صورت خواهد گرفت و گفته مي شود يكي 
از داليل آن امكان مراقبت و حفاظت امنيتي بيشتر است.  
درگيري هاي اخير عراق و چند حادثه امنيتي به ترديدها 
در انجام سفر دامن زده بود، اما واتيكان اعالم كرد سفر تحت 
هر شرايطي انجام مي شود.  اين اولين سفر خارجي پاپ از 
زمان جهان گيري ويروس كروناست. سفر پاپ در مجامع 
فرهنگي و سياسي عراق هم بازتاب هايي داشته است، از 
شيخ همام حمودي رييس مجلس اعالي اسالمي عراق، 
كه با انتشار پيامي سفر پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي 
جهان به عراق را نش��انه جايگاه تمدني و تاريخي عراق 
دانس��ت و ديدار پاپ با آيت اهلل سيس��تاني مرجع عالي 
شيعيان عراق را تاكيدي بر جايگاه عظيم اسالمي و نقش 
بزرگ عراق در نهادينه كردن ارزش هاي مبتني بر برادري، 
عدالت و صلح و پيامي تاريخي توصيف كرد كه براساس 
آن ملت ها با امنيت و تسامح در كنار هم همزيستي داشته 
باشند و فردايي روشن را بسازند تا رهبر كليساي آشوري 
كلداني عراق پاتريك لوئيس رافائل ساكو كه گفته همه 
عراقي ها مش��تاق ديدار پاپ از عراق هس��تند و نه فقط 
مس��يحيان! غالم رضا اباذري رايزن فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران در بغداد هم با انتشار توييتي درباره سفر پاپ 
فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان به عراق، اين سفر را 
نشانه تمدن ريشه دار عراق، تاريخ، مرجعيت، حوزه علميه 
و نقش مهم اين كشور در منطقه و جهان توصيف كرد. اما 
سفر پاپ در شبكه هاي اجتماعي عراق هم بازتاب هايي 
متفاوت داشت و كاربران عراقي از زواياي مختلفي به اين 
سفر پرداخته اند، ازجمله به عنوان مثال شماري از مردم 
عراق دولت عراق را كه طي روزهاي اخير به پاك س��ازي 
و زيباسازي خيابان هاي بغداد اهتمام داشته مورد انتقاد 
قرار دادند و خواس��تار چنين تالش هايي در تمام مدت 
سال شدند. بغداد پايتخت كشور عراق سال هاست كه با 
مشكالتي همچون ترافيك، جمع آوري زباله، قطع مكرر 
برق و نظاير آن مواجه است و مردم مسووالن را به كوتاهي 
در مقابل نيازهاي ضروري عمومي متهم مي كنند.  پاپ 
فرانسيس روز گذشته در آستانه پرواز به سمت عراق در 
توئيتي نوشت:  فردا براي سفر سه روزه عازم عراق مي شوم. 
من مدت هاست كه مي خواهم با اين مردمي كه اين همه 
رنج ديده اند، مالقات كنم. من از شما مي خواهم كه اين 
سفر را با دعا همراهي كنيد، تا اين ديدار به بهترين شكل 
ممكن انجام ش��ود و ثمرات مورد نظر را به بار آورد. وزير 
خارجه عراق نيز در مصاحبه اي پي��ش از ورود پاپ ابراز 
داش��ت كه تمام مقدمات ورود س��فر به عراق مهيا شده 
است. برخي گروه هاي مخالف حضور نظامي امريكا مانند 
سرايا اولياءالدم كه مسووليت تعدادي از حمالت به مقرها 
و پايگاه هاي امريكا را بر عهده گرفته است، در بيانيه اي اعالم 
كرده كه به احترام آيت اهلل سيستاني در مدت حضور پاپ 

درعراق حمالت خود را متوقف خواهد كرد.

بازگشت ايران به بازار نفت
جاي پاي ايران را ب��راي تاثيرگذاري مثبت در بازار نفت 
محكم تر كرد. با توقف تصميم سه كشور اروپايي كه قصد 
داش��تند در همگامي با امريكا، قطعنامه اي را در شوراي 
حكام سازمان انرژي اتمي عليه ايران به تصويب برسانند، 
ايران به عنوان كشوري كه مي تواند اثرات مثبتي بر تحوالت 
بين المللي داشته باشد، توانست تصوير مناسب تري از 
خود در اجالس اوپك به جاي بگذارد و موضع كشورمان 
در اين زمينه قوي تر شد. به هر حال زماني كه كشورهاي 
اروپايي و امريكا پذيرفتند كه با ايران وارد مناسباتي بدون 
پيش ش��رط براي بازگش��ت به برجام شوند و مطالبات 
ايران را قبول كردند، نشان دهنده توانمندي كشورمان 
در مواجهه با تحوالت بيروني است. البته ايران اعالم كرده 
كه قبل از هر اقدامي بايد تحريم هاي اقتصادي ظالمانه 
عليه كشورمان پايان يابد تا روند احياي برجام در دستور 
كار قرار بگيرد. ايران همچنين تاكي��د كرده كه تا زمان 
برداشته شدن تحريم ها، هيچ اقدامي را مبتني بر خواسته 
طرف مقابل در خصوص بازگشت به تعهدات برجامي اش 
برنامه ريزي نخواهد كرد. از سوي ديگر ايران با قدرت اعالم 
كرده كه مذاكرات دوباره اي در خصوص برجام كه پيش 
از اين چهارچوب آن با تاييد كش��ورهاي مختلف همراه 
شده، نخواهد داشت. با اين توضيحات اروپا و امريكا راهي 
جز پذيرش مطالبات به حق و قانوني ايران ندارند، البته 
غرب به اين نتيجه رسيده است كه فشار حداكثري خللي 
در وضعيت ايران نخواهد داشت و اين كشور برنامه هاي 
خود را بر اساس راهبردهاي كالنش دنبال خواهد كرد. با 
اين توضيحات مي توان پيش بيني كرد كه ايران به زودي 
به بازارهاي بين المللي باز خواهد گشت و در حوزه نقش 
آفريني ايران در عرصه تجارت بين المللي نفت هم اخبار 
خوشي در راه خواهد بود. البته همانطور كه اشاره كردم 
نحوه حضور ايران در بازارهاي بين المللي بايد با نهايت تدبير 
و خردورزي صورت بگيرد تا منافع حداكثري كشورمان از 
دل اين تحوالت برآمده از مناسبات بين المللي استيفا شود.

تقابل اوراق و نقدينگي در بورس
 ساير اوراق موجود در پيش گرفته است. انتشار سنگين 
و ادامه دار همچنين بي سابقه اين اوراق، تععدات و بدهي 
بزرگي را برگردن اقتصاد خواهد داش��ت و دولت بعدي 

وضعيت خود  را با نامطلوبي بسيار آغاز  خواهدكرد.
در اين بين مشاركت تمامي اركان جامعه همانند بانك ها 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري در اين اوراق مانع تزريق 
نقدينگي در بورس مي ش��ود و هم اكن��ون نيز با كمبود 
نقدينگي و گم شدن نقدينگي در بورس روبه رو هستيم. 
اگر وضعيت بدين شكل پيش رفت دولت بعدي هم بنابر 
احتمال قوي چاره اي جز تامين مالي عمده نخواهد داشت 
و يا بايد اوراق مذكور را چاپ نمايد و پرداخت هاي سررسيد 
اوراق را انجام دهد كه بنابر احتمال 99 درصدي منجر به 
يك بدهي بسيار عميق تر دولت آينده مي شود و يا بار ديگر 
بايد قيمت ارزها افزايش يابد تا پرداخت سود اين اوراق از 
اين منبع تامين، يا بايد چاپ پول انجام شود كه تورمي 
بيش از پيش دربر دارد و يا با فروش سهام و ساير دارايي ها 
جبران شود. همچنين تامين مالي از طريق افزايش ماليات 
يا قرض از منابع خارجي هم گزينه كم اثري در اين شرايط 
است كه اگر دولت بتواند اين كار را در اولويت هاي خود قرار 

دهد وضعيت مطلوب تري خواهيم داشت.

در شهر

كاهش 55 درصدي
بوي نامطبوع تهران

اس��تاندار تهران با اشاره به اينكه س��اعات اجراي طرح 
ممنوعيت تردد شبانه در پايتخت تغيير نمي كند، گفت: 
اجراي اين طرح از س��اعت 21 تا 3 بام��داد ادامه دارد. 
انوشيروان محس��ني بندپي استاندار تهران در حاشيه 
افتتاح دو ايس��تگاه مت��روي دوالب و مي��دان قيام در 
جمع خبرنگاران درباره 3 درخواست حسن روحاني از 
شهرداري تهران گفت: موضوع رفع بوي نامطبوع تهران 
يكي از مطالبات از شهرداري پايتخت است كه اقداماتي 
جهت رفع اين مش��كل تاكنون انجام گرفته اس��ت. به 
گزارش فارس، وي افزود: بوي نامطبوع چندين كانون 
دارد كه يكي از آنها دام گسترها و ديگري تصفيه خانه هاي 
شهرهاي پيراموني اس��ت كه با اعتبارات تصويب شده 
طبق بررسي كارشناسان محيط زيست 55 درصد بوي 
نامطبوع پايتخت كمتر شده است.  وي درباره درخواست 
ديگ��ر روحاني در م��ورد كودكان كار گفت: جلس��ات 
مختلفي در اين زمينه برگزار شده، از جمله روز گذشته 
كه جلسه اي با مديركل اتباع، شهرداري و بهزيستي تهران 
برگزار شد. وي افزود: جمع آوري كودكان كار از شهريور 
آغاز شده و تاكنون ۶50 نفر از اين كودكان در مراكزي 
كه شهرداري فضاي آن را آماده و بهزيستي بستر اشتغال 
ايجاد كرده است، پذيرش شده اند.  بندپي گفت: اكنون 
۶00 نفر از اين افراد آزاد و 50 نفر هنوز در مراكز هستند. 
همچنين ۸0 درصد كودكان كار، اتباع خارجي و بقيه 
هموطنانمان هستند كه براساس آيين نامه ها اقدامات 
الزم جهت ساماندهي اين افراد انجام گرفته است.  وي 
بيان داش��ت: درخواس��ت ديگر روحاني از حناچي در 
مورد س��اماندهي ارتفاع ساخت و ساز بوده كه اقدامات 
خوبي توسط ش��هرداري انجام گرفته و نظم و انضباط 
درون ش��هر را به لحاظ ساخت و سازها شاهد هستيم. 
وي درباره اجراي محدوديت هاي تردد شبانه گفت: اين 
محدوديت ها همچنان اعمال خواهد شد و از شهروندان 
درخواست همكاري در اين زمينه داريم. ساعات طرح 
تغيير نمي كند و از ساعت 21 تا 3 صبح اجراي آن ادامه 
دارد.  پيروز حناچي، شهردار تهران نيز در حاشيه افتتاح 
2 ايستگاه دوالب و ميدان قيام در خط 7 متروي تهران 
درباره 3 درخواست حسن روحاني از آن توضيحاتي ارايه 
داد. حناچي اظهار كرد: اين 2 ايستگاه در دو محله تاريخي 
تهران قرار دارد و تا پايان سال و سال جديد بهره برداري 
از ايستگاه هاي ديگر را هم در دستوركار داريم. وي درباره 
3 درخواست حسن روحاني از شهرداري تهران گفت: 
موضوع اول در زمينه ب��وي نامطبوع تهران در منطقه 
جنوب بود كه قول داده ايم با همكاري استانداري اقدامات 
الزم را انجام دهيم و اين مشكل بايد برطرف شود.  شهردار 
تهران درباره درخواس��ت ديگر حس��ن روحاني درباره 
انسجام ساختمان ها گفت: اين مساله يك كار بلندمدت 
و ميان مدت اس��ت و در طرح تفصيلي اين موضوع در 
دستوركار قرار دارد. حناچي درباره تكدي گري در تهران 
گفت: شهرداري در اين زمينه مسووليت هايي دارد و هم 
براي كودكان كار و هم افرادي كه تكدي گري مي كنند، 
مراكزي درنظر گرفته شده تا توانمندي هاي الزم را به 
دست آورند و آموزش و مهارت به آنها داده شود كه اين 

قضيه با شدت بيشتري پيگيري خواهد شد.

خبر ويژه

حمايت متروي تهران
از توليدات داخل

 فرنوش نوبخت، نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري مت��روي ته��ران و حومه گفت: 
نمايش��گاه ها فرصت خوبي براي شناسايي وتعامل با 
توليد كنندگان داخلي است. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
نوبخت افزود: حركت هاي بزرگي در بخش مهندسي 
و عمليات انجام ش��ده است و با تكيه بر تجربه 22 سال 
بهره برداري از مترو و توانايي علمي توانسته ايم كارهاي 
خوبي در كاهش سرفاصله حركت قطارها داشته باشيم.

وي تصريح كرد: ما سعي كرده ايم از تمام ناوگان تا حدي 
كه امكان داش��ت براي خدمات رس��اني به شهروندان 
استفاده كنيم و تمام تالش خود را كرده ايم كه با توجه به 
كمبودها مشكالتمان را به مردم انتقال ندهيم و با بهترين 
شرايط خدمات رساني كنيم اما براي ادامه خدمت نياز 
به همراهي و كمك هاي كافي براي تعميرات اساس��ي 
قطارها داريم.نوبخت با اشاره به اينكه 31 رام قطار نسل 
اولي نياز مبرم به تعميرات اساسي دارند افزود: امسال تنها 
20 ميليارد تومان از بودجه در قالب اوراق مشاركت براي 
سال 1۴00 پرداخت شد كه رقم خيلي كمي است. وي 
در ادامه با بيان اينكه تعامل خوبي با توليدكنندگان داخلي 
داريم گفت: شركت ذوب آهن اصفهان طبق قرارداد قبلي 
بخشي از ريل ها را تحويل شركت بهره برداري متروي 
تهران داد و اميدواريم 550 تن ريل Uic5۴  مخصوص 

خطوط درون شهري را هم تا پايان سال تحويل دهد.

»كالهبرداري  با فروش تور آنتاليا« واكنش انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي را برانگيخت

چالش هاي سفر نوروز؛ از كرونا تا تورهاي قالبي

كالنشهرها از آستانه تحمل طبيعت  عبور كرده اند

3 چالش اصلي محيط زيست كالنشهرها
گروه راه و شهرسازي|

 آنگونه كه س��يد آرش حسيني ميالني، رييس كميته 
محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي اسالمي شهر 
تهران گفته اس��ت، كالنشهرهاي كش��ور از سه چالش 
آلودگي هوا، خشكس��الي و پس��ماندهاي شهري رنج 
مي برند وكالنش��هرها از آس��تانه تحمل طبيعت عبور 
كرده اند. به گفته ميالني، براي پيشبرد شهرهاي پاك در 
كل كشور نيازمند 15 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
توس��ط دولت طي پنج سال هستيم. اصوال سهم دولت 
در اجراي اين راهبردها محقق نمي شود و دولت ها سهم 
خودشان به مديريت هاي شهري را نمي پردازند. ميالني 
در هماي��ش بررس��ي چالش ه��ا و رويكردهاي محيط 
زيس��تي گفت: نگاه به روندهاي گذشته موجب شده تا 
به اين جمع بندي برس��يم كه ظرفيت خدمت رس��اني 
طبيعت در كالنشهرهاي كشور ديگر پاسخگوي سطح 
آاليندگي و تقاضاهاي موجود نيست. به عبارت ديگر، ما 
در كالنشهرها از آستانه تحمل طبيعت عبور كرده ايم.  به 
گزارش ايلنا، وي ادامه داد: در شرايط فعلي ناگزير هستيم 
سياست ها و برنامه هاي توس��عه را با رويكرد تاب آوري 
محيط زيستي طراحي و اجرا كنيم.  اين عضو شوراي شهر 
تهران ظرفيت هاي طبيعي شهر مانند توان تهويه طبيعي، 
ظرفيت آبدهي آبخوان، باغ��ات و روددره ها   همچنين 
زيرساخت هاي شهري مانند سيستم حمل و نقل عمومي، 
سيستم تصفيه پساب و بازچرخاني آب و سيستم فضاي 
سبز ش��هري را از اركان اصلي تاب آوري شهر برشمرد و 
اظهار داشت: توان تهويه طبيعي هر شهري با شهر ديگر 
متفاوت اس��ت. مثال اين توان در تبريز بيشتر بوده يا در 
تهران، اين ت��وان در بازه 120 روزه آبان تا بهمن كاهش 
مي يابد كه اث��ر آن را در افزايش آلودگي هوا مش��اهده 
مي كنيم.  حسيني ميالني با بيان اينكه حدود 90 درصد 
از لكه هاي سبز حاشيه روددره هاي شهري تهران نابود 
ش��ده اند، تصريح كرد: هدف مديريت ش��هري در دوره 
پنجم حفاظت از ظرفيت هاي طبيعت شهري با رويكرد 
جلوگيري از تخريب بيشتر آنها و تالش براي احيا بوده 
است.  وي با بيان اينكه استفاده از آب شرب در تهران از 
آستانه تحمل آبدهي آبخيزهاي اطراف و آبخوان آن عبور 
كرده است، خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني وزارت 
نيرو تا سال 1۴10ما نيازمند تامين آب براي 11.5 ميليون 
نفر هستيم. در گذشته براي تامين آب شرب، سدهايي در 
شعاع 100 كيلومتري تهران ساخته شد اما اينك جايي 
ديگر باقي نمانده كه سدي ساخته شود يا آب آن به تهران 
آورده شود. به همين خاطر، تهران مجبور به استفاده از 

ظرفيت هاي موجود و مديريت مصرف است. 
سخنگوي كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري با تاكيد بر ضرورت افزايش تاب آوري شهر تهران در 
برابر شوك ها و استرس ها ابراز داشت: در برابر شوك هايي 
چون سيالب و زمين لرزه در كنار استرس هاي  آلودگي هوا 
و خشكسالي، ضرورت دارد تاب آوري كالنشهرها در برابر 

آنها افزايش يابد تا شهر به شرايط پايداري برسد. 

    آلودگي، خشكسالي و پسماندهاي شهري
حسيني ميالني س��ه موضوع آلودگي هوا، خشكسالي 
و پس��ماندهاي ش��هري را چالش ه��اي اصلي محيط 
زيست شهري كالنشهرها برش��مرد و بيان كرد: تهران 
در رتبه بن��دي جهان��ي كيفيت هوا در س��ال 2019 از 
ميان ۸9 كالنش��هر، در جايگاه بيس��ت و چهارم از نظر 
آلودگي ق��رار دارد و ميزان متوس��ط ذرات معلق كمتر 
از 2.5 ميكرون آن به صورت س��االنه بيشتر از 2.5 برابر 
استاندارد جهاني است.  وي با بيان اينكه ميزان روزهاي 
ناسالم كالنشهرهاي كشور در سال 99 نسبت به سال هاي 
گذشته افزايش يافته است، يادآور شد: به رغم تالش هاي 
30س��اله براي كاهش آلودگي هوا، كش��ور در تقويت 
ناوگان حمل و نقل عمومي و توس��عه مترو ناموفق بوده 
و دچار عقب افتادگي هايي نسبت به برنامه هاي مصوب 
شده اس��ت. به گونه اي كه تهران فقط موفق به احداث  
نيمي از خطوط در مقايس��ه با ه��دف مصوب در برنامه 
خطوط ريلي مترو ش��ده و اين رقم در ساير كالنشهرها 
30 درصد است و از سوي ديگر در كشور 1.5 برابر ميزان 
فعلي ناوگان، نيازمند واگن هستيم.  عضو هيات رييسه 
شوراي شهر تهران با اشاره به تجربه مكزيكوسيتي براي 
كاهش آلودگي هوا عنوان كرد: مكزيكوس��يتي در دهه 
۸0 و 90 ميالدي از آلوده ترين شهرهاي جهان بود. اين 
ش��هر دو برابر تهران داراي جمعيت است. آنها با اجراي 
برنامه هاي 10ساله و پنج ساله اقدام به كاهش آلودگي 
هوا كردند. طيف متنوع��ي از اقدامات مانند جابه جايي 
صنايع، اصالح س��وخت، نوس��ازي ناوگان اتوبوسراني، 
توسعه مترو، برقي سازي خودروها و... در اين راستا انجام 
شد و به موفقيت خوبي دست يافتند. نكته اينجاست كه 
اين شهر 20 سال زودتر از تهران احداث خطوط مترو را 
شروع كرده و ميانگين طول دوره ساخت هر خط مترو 
زير 5سال است.  حسيني ميالني با بيان اينكه تاخير در 
توسعه مترو و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي توان 
شهر را براي مقابله با آلودگي هوا كاهش مي دهد، گفت: 
ميانگين بهره برداري از نخس��تين فاز هر خط مترو در 
تهران 10 سال و بهره برداري و تكميل كليه ايستگاه ها 
25 سال زمان مي برد. سهم دولت در تامين مالي توسعه 
مترو در 20 سال گذشته همواره نزولي بوده و ميانگين 
آن حدود 20 درصد است و عمده بار، بر دوش مديريت 
شهري بوده است.  وي درباره فضاهاي سبز شهري هم 
اظهار داشت: افزايش فضاهاي سبز شهري همواره جزو 
مطالبات شهروندان بوده است. طبق قانون هواي پاك 
حداقل س��رانه هر نفر در ش��هرهاي باالي 50 هزار نفر  
15 متر مربع به ازاي هر نفر است. اين نرخ هم اكنون در 
تهران 1۶.۴ مترمربع به ازاي هر نفر است. در شهر تهران 
تا بهمن امسال 22۸9 بوستان ش��هري وجود دارد كه 
نيازمند تامين آب هستند. هم اكنون براي آبياري آنها از 
سفره هاي آب  زيرزميني استفاده مي شود.  رييس كميته 
محيط زيست و خدمات شهري افزود: وزارت نيرو درصدد 
تغيير در ميزان تخصيص بهره برداري شهرداري تهران در 

استفاده از چاه ها و سفره هاي آب  زيرزميني است. در اين 
چارجوب تفاهم نامه اي ميان شهرداري و وزارت نيرو به 
امضا رسيد كه براساس آن، استفاده از پساب براي آبياري 
فضاهاي س��بز از هفت ميليون مترمكعب فعلي بايد به 
1۴5 ميليون مترمكعب در سال 1۴10 برسد و استفاده 
از آب چاه ه��ا از 133 ميليون مترمكعب به ۸0 ميليون 
مترمكعب كاهش يابد.  حس��يني ميالني تغيير الگوي 
كشت، كاشت گياهان بومي مقاوم در برابر كم آبي و توقف 
توسعه چمنكاري را از ديگر اقدامات موثر براي جلوگيري 
از افزايش مصرف آب براي آبياري فضاهاي سبز دانست و 
تصريح كرد: با تغيير الگوي كشت و توقف چمنكاري 20 
درصد از مصرف آب براي آبياري فضاهاي سبز كاهش 
مي يابد.  وي عوارض قط��ع درختان در تهران را 150 تا 
200 ميليارد تومان در سال برشمرد و خاطرنشان كرد: 
شوراي شهر مصوب كرده اس��ت هزينه و عوارض قطع 
درختان صرف��ا مختص تملك باغ��ات و تبديل آنها به 
فضاهاي سبز عمومي با اولويت مناطق كم برخوردار شود 
تا اينگونه بتوان از آخرين لكه هاي سبز در شهر حفاظت 
كرد.  اين عضو شوراي شهر لغو مصوبه برج باغ و تصويب 
طرح خانه باغ را از ديگر اقدامات موثر شوراي پنجم براي 
حفاظت از ميراث هاي طبيعي شهر دانست و ابراز داشت: 
طرح خانه باغ به دليل سود باالي ساخت و ساز تاكنون 
چندان محقق نشده اما مانع از تخريب باغات و برج سازي 
شده است در حالي كه متاسفانه براساس طرح برج باغ، 
12۸ هكتار از باغات ارزشمند تهران طي 10 سال قبل 
از 97 تخريب ش��دند.  حس��يني ميالني درباره چالش 
پسماندهاي شهري هم گفت: ظرفيت اغلب مراكز دفن 
پسماند در شهرها و كالنشهرهاي كشور به پايان رسيده 
و جايگزيني مراكز جديد دفن به ويژه در شمال كشور با 
دشواري هاي زيادي روبه رو است. ميزان تفكيك زباله ها 
بسيار پايين است در حالي كه تفكيك پسماند از مبدا از 

زنجيره هاي مهم مديريت پسماند شهري است و انجام 
آن، نيازمند مشاركت ش��هروندان است كه به دليل در 
نظر نگرفتن نقش شهروندان، اين حلقه مورد بي توجهي 
قرار گرفته اس��ت.  وي سرانه هر ش��هروند تهراني را در 
توليد پس��ماند 73۸ گرم در روز برش��مرد و در تشريح 
آسيب شناسي مديريت پسماند شهر تهران بيان كرد: 
عدم مشاركت ش��هروندان در تفكيك پسماند از مبدا، 
ذخيره سازي نامناسب، زباله گردي، ماشين آالت قديمي 
رفت و روب و جمع آوري، ايستگاه هاي مياني كم بازده 
و تاسيس��ات فرس��وده پردازش در مراكز دفن از جمله 
آسيب هاي مديريت پسماند تهران هستند.  سخنگوي 
كميسيون سالمت، محيط زيس��ت و خدمات شهري 
با بيان اينكه از مهم ترين اقدامات ش��وراي پنجم، الزام 
شهري به انجام مطالعات طرح جامع مديريت پسماند 
است، يادآور شد: اين طرح هم اكنون به پايان رسيده و 
در قالب يك اليحه به شورا ارسال شده كه افق 20ساله 
مديريت پسماند شهري را ترسيم مي كند و در آستانه 
تصويب در صحن شوراي شهر در آينده اي نزديك است.  
حس��يني ميالني اضافه كرد: براي اج��راي اين طرح، 
طرح پايلوت به نام »كاپ« هم اكنون در ادارات دولتي 
و ساختمان هاي شهرداري و چهار منطقه شهرداري در 
حال اجرا است.  وي با بيان اينكه براي پيشبرد شهرهاي 
پ��اك در كل كش��ور نيازمند 15هزار ميلي��ارد تومان 
سرمايه گذاري توسط دولت طي 5  سال هستيم، عنوان 
كرد: اصوال سهم دولت در اجراي اين راهبردها محقق 
نمي ش��ود و دولت ها سهم خودش��ان به مديريت هاي 
ش��هري را نمي پردازند. ش��هرداري هم به تنهايي قادر 
به تامين منابع نيس��ت. بنابراين تامين منابع مالي در 
سيستم هاي مديريت شهري از جايگاه مهمي برخوردار 
اس��ت و طراحي ساختارهاي جديد براي توسعه پايدار 

داراي اهميت زيادي است. 

 برابر رای شماره 99.16750 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی قلندری فرزند تقی در ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی مساحت 1475.44مترمربع قسمتی از پالک9-اصلی به شماره کالسه 99.670واقع دراراضی 
قریه پارچ بخش25 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19909867
 تاریخ انتشار نوبت اول 1399.12.02   تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.12.16 

 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آيين نامه قانون تعيين 
وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

برابر رای شماره 99.18964 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی اکبر باقری خلیلی فرزند حسین در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 3372.38مترمربع قسمتی از پالک52-اصلی به شماره کالسه 99.1046واقع 
دراراضی قریه علمدارمحله بخش17 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19909864
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.12.02  تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.12.16 

 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آيين نامه قانون تعيين 
وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

 برابر رای شماره 99.16748 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی قلندری فرزند تقی در ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی مساحت 164مترمربع قسمتی از پالک9-اصلی به شماره کالسه 99.672واقع دراراضی قریه 
پارچ بخش25 ثبت بهشهر محرز گردیده اس�ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19909868
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.12.02  تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.12.16 

  آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آيين نامه قانون تعيين 
وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



هرچن��د به ظاهر قيم��ت اينترنت خانگ��ي در ايران 
ارزان تر از موبايل است، اما به نسبت جهاني، خدمات 
گران قيمتي است و با توجه به سرعتي كه دارد، اينترنت 
موبايل مقرون به صرفه تر است. اين در حالي است كه 
در دنيا اينترنت موبايل لوكس محس��وب مي شود و 
افراد بيشتر از اينترنت خانگي استفاده مي كنند. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات هم مي گويد اش��كال در 
اينترنت خانگي است. سرعت اينترنت خانگي در ساير 
نقاط دنيا باالتر است، در حالي كه بابت اين سرعتي كه 
در ايران ارايه مي شود، پولي كه گرفته مي شود بيش از 

مبلغي است كه در دنيا مرسوم است.
ظاهر اينترن��ت خانگي در ايران ارزان ت��ر از اينترنت 
موبايل است. اما واقعيت اين است كه در ساير كشورها 
اينترنت خانگي به خاطر داير شدن خدمات فيبرنوري، 
كيفيت مناسبي دارد. ما در ايران به خاطر مشكالت با 
مخابرات در خصوصي سازي و اينكه سرمايه گذاري در 
اين شركت مدت هاست متوقف شده، رشد خوبي در 
اينترنت خانگي نداشتيم. محمدجواد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره انتقادات نسبت 
به قيمت اينترنت بيان كرد: شايد بتوان گفت ما يكي 
از ارزان ترين اينترنت هاي جه��ان را داريم، دليل اول 
اينكه ارزش ريال ايران پايين است و به دليل تحريم ها 
ارز ايران ارزش خود را به نحو قابل توجهي از دست داده 
است، يعني اگر در دنيا ۱ گيگ اينترنت موبايل ۲ يورو 
باش��د كه به هر گيگ ۶۰ هزار تومان تبديل مي شود، 
البته در خارج از ايران هم درآمدهاي شان با يورو است 
و قابل قياس با ايران نيس��ت. وي ادامه داد: نكته دوم 
اين است كه اپراتورها در مقطعي در يك رقابت منفي، 
قيمت ها را دامپ كردند، يعني قيمت ها را پايين آوردند 
براي اينكه سايت رقباي شان كه اينترنت خانگي بود را 
از مدار خارج كنند. اين رقابت تا حدي پيش رفت كه 
كاربران آنها ب��ا اين فرايند عادت كردند و ديگر امكان 
افزايش قيمت به شيوه ساير نقاط دنيا و يا روال منطقي 
را نداشتند. در اين شرايط قيمت اينترنت ايران يكي از 
ارزان ترين اينترنت هاي دنيا است. اما واقعيت اين است 
كه شاخصي كه بايد بسنجيم، مقرون به صرفه بودن 
است كه در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. منظور از 
مقرون به صرفه بودن ديگر الزاما ارزان بودن نيس��ت، 
يعني نگاه كنيم، پولي كه كاربر براي اينترنت پرداخت 
مي كند، نسبت به درآمدش به چه صورت است. در اين 
شاخص در حال حاضر ايران مطابق با آخرين گزارش 
مجمع جهاني اقتصاد، در جمع ۲۵ كش��ور اول دنيا 
اس��ت، در اينترنت موبايل هم وضعيت ايران در اين 
شاخص خيلي مناسب است و در جمع  ۱۵ كشور اول 
جهان است. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه مخابرات هميشه مي گويد درآمدش كم است و 
تعرفه را افزايش دهيد، افزود: ما هم مي گوييم سرويس 
جديد داير كنيد كه تعرفه بر آن اس��اس باال رود. باال 
رفتن تعرفه روي سرويس قديمي امكان پذير نيست. 
اين يك چرخه باطل است كه بايد از آن خارج شويم. 
سهامداران اپراتورها بايد بخش اعظمي از هزينه الزم 
براي س��رمايه گذاري را بياورند، چون ما نمي توانيم از 
جيب مردم همه هزينه را تامين كنيم. ما به عنوان دولت 
اعالم كرديم حاضر هستيم خودمان نيز آورده بياوريم 
و مابقي سهامداران مخابرات هم بايد اين را بپذيرند. 
اين شكل از همكاري خوب پيش رفته و اميدواريم به 
توافق برسيم. آذري جهرمي ادامه داد: هرچند زمان 
زيادي گذاشتيم ولي داريم به نقاط خوبي مي رسيم 
كه مخابرات هم از بن بست خارج شود و تن به رقابت 
و سرمايه گذاري دهد و ما شاهد رشد توسعه اينترنت 
خانگي باشيم. طبيعتا چون مخابرات خصوصي شده 
است، دولت نمي تواند سرمايه اي به آن تزريق كند جز 
قدرالسهم ۲۰ درصدي كه در مخابرات دارد و به همان 
اندازه مي تواند سرمايه گذاري كند. ما نمي توانيم پولي 
از بيت المال در مخابرات سرمايه گذاري كنيم، اما تالش 

براي حل اين مشكل ادامه دارد.

    ساختار قيمت گذاري اينترنت
وي درباره س��اختار قيمت گ��ذاري اينترنت توضيح 
داد: س��ه اپراتور تلفن همراه و بي��ش از ۲۰ اپراتور كه 
خدم��ات اينترنت خانگي ارايه مي دهند، در كش��ور 
وجود دارد. به لحاظ كلي ساختار شركت هاي ارتباطي 
ايران در ارايه خدمات در بازار رقابتي اس��ت. معموال 
در بازارهايي كه به صورت رقابتي فعاليت مي كنند و 
فضاي انحصاري ندارند، تعرفه گذاري بر اس��اس آزاد 
و رقابتي اس��ت و فضاي رقابت است كه قيمت بازار را 

تعيين مي كند. دولت تعرفه گذار بسته هاي اينترنتي 
نيست، اپراتورها در رقابت با يكديگر قيمت بسته ها را 
تعيين و ارايه مي كنند. آن چيزي كه دولت مشخص 
مي كند، سقف قيمت است. در حال حاضر قيمت هر 
كيلوبايت اينترنت از سوي كميسيون تنظيم مقررات 
كه نهاد تصميم گير براي تعرفه گذاري است، ۰.۴ريال 
تعيين شده، يعني سقف قيمت براي هر گيگ اينترنت 
مي تواند ۴۰ هزار تومان باشد. اپراتورها مي توانند در 
رقابت با يكديگر، بس��ته هاي متنوعي ارايه دهند كه 
شرايط بازار و فضاي رقابتي كه بين آنها وجود دارد اين 
قيمت را مشخص مي كند. البته اين قيمت ها براي تلفن 
همراه است و شرايط تلفن خانگي كمي متفاوت است.

    تالش براي شكستن انحصار مخابرات
در حوزه فيبر نوري

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاس��خ به اينكه 
چرا راهكاري براي اس��تفاده از فيبرنوري ش��ركت ها 
در مناطقي كه مخابرات فيبر كش��يده وجود ندارد، 
اظهار كرد: راهكار اين موضوع، مصوبه اي بوده كه در 
سال ۹۶ در كميس��يون تنظيم مقررات تحت عنوان 
»بيت استريم« داشتيم. بر اساس اين مصوبه مخابرات 
موظف اس��ت با ش��ركت هاي ديگر همكاري كند تا 
امكان ارايه خدمات به ساير شركت ها فراهم شود. چند 
ماه قبل بين ش��ركت مخابرات ايران و دو شركت در 
تهران، قم، بوشهر و ساير استان ها قراردادهايي امضا 
شد تا اين دو شركت نيز بتوانند خدمات فيبرنوري ارايه 
دهند. آذري جهرمي در ادامه با بيان اينكه سهامداران 
مخابرات هم��واره بر رفع انحصار نگاه بدبينانه دارند و 
دخالت هاي مديريتي مانع از انجام اين كار شد، گفت: 
مخابرات خيلي سخت در اين مسير حركت مي كند 
و ضمانت هاي اجرايي آن مصوب��ه نيز به اندازه كافي 
نيست. ايستادگي مخابرات ايران به لحاظ اقتصادي 
غلط و ضدتصميم هاي خودش��ان است، زيرا انحصار 
هيچگاه سازنده نيست. البته ما نيز بايد براي تصميم مان 
ضمانت هاي اجرايي  داشته باشيم و در دستور كارمان 

است تا جرايم سنگيني را براي مصوبه ها وضع كنيم.

    مصوبه مجلس، قطعا باعث گراني اينترنت 
خواهد شد

آذري جهرمي درباره مصوبه مجلس براي افزايش حق 
س��هم اپراتورها گفت: گفتني ها را گفته ايم و حاال بايد 
منتظر بمانيم. مجلس ب��ه مصوبه قبلي ابهام وارد كرده 
و آن را به كميسيون تلفيق برگردانده است. دو روز قبل 
كميسيون تلفيق در اين زمينه جلسه اي داشته اند كه 
هنوز اطالعات رس��مي از نتيجه اين جلسه اعالم نشده 
است و مصوبه كميسيون تلفيق بايد در صحن مجلس 
به تصويب برس��د. وي ادامه داد: اگر مصوبه افزايش ۱۰ 
درصدي حق الس��هم اپراتورها در هر شرايطي تصويب 
شود، نيازي به اين نيست كه اجازه افزايش بهاي تعرفه 
به اپراتورها داده شود. تنها قيمتي كه االن گذاشته شده، 
۰.۴ ريال ب��راي هر كيلوبايت يا ۴۰ هزار تومان براي هر 

گيگ اس��ت و به صورت خودكار اگر مالياتي كه دولت 
از اپراتوره��ا مي گيرد افزايش پيدا كن��د، اپراتورها هم 
مي توانند تا سقف مجوز، تعرفه را باال ببرند و اين اتفاقي 
است كه با قانوني شدن اين مصوبه خواهد افتاد و اينترنت 
۱۰۰ درصد گران خواهد شد، در حالي كه گراني اينترنت 
ضد توسعه و رشد فناوري اطالعات در ايران است. وزير 
ارتباطات با بيان اينكه اگ��ر اين مصوبه تبديل به قانون 
شود، الزم االجراس��ت، گفت: اكنون تمام صحبت ما با 
مجلس، نمايندگان و افكار عمومي اين است كه در يك 
روال مردم ساالري در خصوص موضوعي كه قرار است 
قانون شود، گفت وگو كنيم. اين اظهارات كه با اين مصوبه، 
اينترنت گران نمي شود و اپراتورها حق اين كار را ندارند، 
كارشناسي نيست و اگر اين روال تبديل به قانون شود، 
تاثير بسزايي در قيمت اينترنت در ايران خواهد داشت. به 
شخصه اميدوارم اين مصوبه در كشور اجرا نشود و منابع 
مالي م��ورد نياز براي توليد و نظارت در فضاي مجازي و 

اين خواسته نمايندگان، از منابع ديگري تامين شود.

    قيمت اينترنت نسل پنجم گران نيست
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاس��خ به اينكه آيا 
قيمت اينترنت نسل پنجم گران است، بيان كرد: زماني 
كه نسل پنجم برقرار ش��ود، سرعت باال مي رود و ميزان 
مصرف نيز افزاي��ش مي يابد. در دنيا معم��وال اينگونه 
اس��ت كه به ازاي هر ۱۰۰ درصد رشد ترافيك، قيمت 
۵۰ درصد كاهش پيدا مي كن��د. اين فرمول در اقتصاد 
پهناي باند مصرفي كاربران در تمام دنيا اجرايي مي شود 
و اصوال قيمت اينترنت همواره نزولي است و هيچ وقت 
صعودي نيست، در مقابل كمك مي كنند ترافيك رشد 
كند و مصرف باال برود. وي با بيان اينكه معموال با افزايش 
ترافيك، قيمت ه��ا كاهش پيدا مي كن��د، توضيح داد: 
طبيعي است وقتي اينترنت نسل پنجم ارايه شود و مصرف 
باال رود، قيمت ها كاهش پيدا خواهن��د كرد. اين روال 
منطقي بازار است و اگر تصميمي خالف اين گرفته شود، 
ضد توس��عه اينترنت و فناوري اطالعات در ايران است. 
گران شدن اينترنت به اين معني است كه عالقه مند به 
توسعه اينترنت نيستيم. سياست كلي ما همواره كاهش 

قيمت اينترنت بوده.

    اعتراضات مراجع فرهنگي
در رابطه با بسته هاي شبانه

آذري جهرمي درباره حذف بسته هاي شبانه و نامحدود 
اپراتورها توضيح داد: اين مساله بيشتر به شرايط رقابتي 
بين اپراتورها برمي گردد. آنها بس��ته هاي متناسب با 
ساعت ها و گروه هاي مختلف در جذب مشتريان ارايه 
مي كنند. حذف بس��ته ها از س��وي يك اپراتور باعث 
مي شود كاربران به سمت اپراتور ديگري كه اين بسته ها 
را دارد، بروند. ما به عن��وان تنظيم گر بازار بايد مراقب 
باشيم اپراتورها با يكديگر تباني نكنند زيرا اين كار به 
ضرر مشتريان مي انجامد. مانند اتفاقي كه دو ماه پيش 
رخ داد و اپراتورها در يك هماهنگي با يكديگر قيمت  
بس��ته ها را باال بردند و بس��ته هاي پرطرفدار را حذف 

كردند. اين مصداق تباني است كه ما به آن ورود كرديم، 
تذكر داديم و به جريمه تهديدشان كرديم تا بسته ها 
را به حالت قبل برگرداندند. ما براي كنترل بازار براي 
اپراتور غالب مقرراتي را فرض مي كنيم،  از جمله اينكه 
اپراتورهاي غالب براي تغيير قيمت و حذف بسته هاي 
خود بايد از سازمان تنظيم مقررات اجازه بگيرند. اين 
فرآيند، نظارتي اس��ت كه ما بر آنها داريم و در شرايط 
عادي در تعيين قيمت بس��ته ها دخالتي نمي كنيم و 
اپراتورها با هم رقابت مي كنن��د، مگر اينكه بخواهند 
تباني كنند يا قيمت بسته ها را باالتر از سقف ارايه دهند. 
وزير ارتباطات با اشاره به منطق ارايه بسته هاي شبانه 
اپراتورها بيان كرد: منطق حكم مي كند ش��بكه هاي 
ارتباطي نيز مانند شبكه هاي برق كه ساعت اوج مصرف 
و كم مصرفي دارند، در ساعات كم مصرفي بسته هايي 
با قيمت كمتر ارايه بدهند تا به اين واس��طه مشتريان 
را به سمت س��اعات كم مصرف هدايت كنند. زيرا در 
صورت مص��رف كاربران در اوج مص��رف، اپراتور بايد 
سرمايه گذاري بيش��تري براي توسعه ظرفيت شبكه 
انجام دهد و پس از توس��عه ش��بكه، صرفا در ساعت 
محدودي مي تواند از ظرفيت باالي توس��عه داده شده 
كسب درآمد كند. بنابراين منطقي است اپراتورها به 
لحاظ قيمتي، در ساعت كم باري بسته هايي با قيمت 
كمتر ارايه دهن��د. آذري جهرمي درب��اره اينكه چرا 
بسته هاي ش��بانه و نامحدود از سوي اپراتورها حذف 
شدند، گفت: در بسياري كشورهاي دنيا اين بسته ها 
ارايه مي شود. اما واقعيت اين است كه اعتراضاتي از سوي 
مراجع فرهنگي در كشور در رابطه با بسته هاي شبانه 
مطرح شد و ما ابالغيه اي دريافت كرديم كه مي گفت 
كاربران به س��مت بس��ته هاي اينترنت رايگان شبانه 
س��وق پيدا نكنند، زيرا تاثير منفي روي دانش آموزان 
و دانش��جويان داشت كه شب بيدار مي ماندند و صبح 
نمي توانستند از كالس هايشان استفاده كنند.، به همين 
دليل توصيه كرده بودند كه اين بس��ته ها حذف شود. 
وي ارايه بسته هاي ش��بانه اينترنت از سوي اپراتورها 
را يك درخواست منطقي دانست و بيان كرد: با توجه 
به نامه هايي كه شايد به خود اپراتورها هم ارسال شده 
بود، آنها هم بر اين اس��اس منطق را زير پا گذاشتند؛ 
منطق ايجاب مي كند در ساعت پيك شبانه، بسته هاي 
ارزان قيمت ارايه شود. اين موضوع باعث شد ما دو ماه 
پي��ش دوباره اپراتورها را ف��را بخوانيم و به آنها توصيه 
كرديم بسته هاي ش��بانه را ارايه كنند تا بخشي از بار 
ترافيكي شبكه را به ساعت هاي كم باري انتقال دهند. 
البته ما دخالتي در اين موضوع نداريم و شرايط رقابتي 
اپراتورهاست. به نظر مي رسد اگر يك اپراتور بسته شبانه 
ارايه كند، بقيه اپراتورها هم در فضاي رقابتي چاره اي 
ندارند جز اينكه به آن سمت بروند. االن توصيه رسمي 
ما به اپراتورها اين است و به آنها اعالم كرديم و سازمان 
تنظيم مقررات پيگير اس��ت كه بسته هاي شبانه را به 
سبد ارايه خود برگردانند. البته االن هم بسته هاي شبانه 
ارايه مي شود اما مي توانند به اين سمت هدايت شوند كه 

بسته هاي ارزان قيمت و رايگان بدهند.
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توضيحاتي درباره طرح
توقف صدور دفترچه هاي درماني

نشس��ت خبري مدير درمان تامين اجتماعي فارس 
با محوريت طرح توقف دفترچه هاي درماني و نسخه 
الكترونيك برگزار شد. به گزارش واحد روابط عمومي 
مديريت درمان، دكتر امي��ري در خصوص اقدامات 
كلي صورت گرفته در مورد نس��خ الكترونيك گفت: 
اين طرح در سال ۱3۹۵ مطرح شده و در سال ۱3۹7 
كليد خورده است و در كل كشور به صورت استاني در 
حال اجرا است. ضعف هاي زيادي در سيستم وجود 
داشته اس��ت كه رفته رفته مرتفع ش��ده كه در حال 
حاضر به كمترين ميزان نقص رسيده است. وجود نسخ 
الكترونيك تأثير بسيار زيادي در نظام سالمت دارد، 
به طوري كه پزشك با دسترسي به سيستم الكترونيكي 
مي توان��د اطالعات بس��يار مفيدي در م��ورد بيمار 
خود داشته باش��د. به طور مثال اگر بيمار حساسيت 
دارويي خاصي داشته باش��د پزشك مي تواند به اين 
اطالعات دسترسي داشته باشد و اطالعات مفيدي در 
زمينه تجويز دارو و تشخيص بيماري و پزشكي ارايه 
مي ش��ود. بيمارهم بدون نگراني از تداخالت دارويي 
مي تواند نس��خه خود را دريافت كند. ميزان مصرف 
دارو و ميزان موجودي داروخانه ها نيز در اين سيستم 
مشخص مي شود. به طور مثال مشخص مي شود كه 
مثاًل در استان خاصي مصرف داروهاي قلبي بيشتر 
از داروهاي ديگر هست كه اطالعات مفيدي در مورد 
تخصيص دارو به ما مي دهد. در حال حاضر بيشتر از 
۶۵% نس��خه هاي بيماران در سطح كشور به صورت 
الكترونيكي است. مشكل ناخوانا بودن نسخه ها به طور 
كلي رفع خواهد شد. نسخه الكترونيكي فقط با ارايه 
كد ملي صادر مي شود. بيماري كه نياز به چند قلم دارو 
دارد اگر به داروخانه مراجعه كرد و فقط يك مورد از دارو 
را دريافت كرد ديگر نياز به تهيه نسخه مجدد نمي باشد 
و مي تواند بقيه اقالم دارويي را از داروخانه ديگري تهيه 
كند. سازمان تامين اجتماعي صدور دفترچه ها را از 
تاريخ ۱3۹۹/۱۲/۰۱ متوقف كرده است. از آنجايي كه 
كار كردن با سيستم نسخ الكترونيك نياز به برقراري 
سيستم اينترنت دارد اين شرايط مهيا شده است تا در 
صورت قطعي سيستم بيمار بتواند از نسخه فيزيكي هم 
استفاده كند. در حال حاضر محدوديتي براي استفاده 
از نس��خه كاغذي وجود ندارد و ب��ه داروخانه ها ابالغ 
شده است كه در صورت دريافت نسخه با تاريخ و مهر 
معتبر پزشك نسخه تحت عنوان صفحه اول دفترچه 
بيمار در نظر گرفته شود. نگراني بيمه شدگان در مورد 
سرگرداني با شروع نسخ الكترونيك بي مورد است و 
كليه تمهيدات الزم براي اجراي اين طرح در نظر گرفته 
شده است. وزارت بهداشت پاي كار است و با تفاهمي 
كه بين مدير عامل س��ازمان و وزارت بهداشت برقرار 
شده مراكز دولتي و دانشگاهي متعهد به پذيرش نسخ 
الكترونيكي هستند. ورود به تهيه نسخه الكترونيك به 
صورت آرام است، به طوري كه بيمه شدگاني كه داراي 
دفترچه با برگ هاي استفاده نشده دارند مي توانند تا 
آخرين برگه  به صورت نسخه كاغذي استفاده كنند. 
با تمام شدن نسخه هاي دفترچه هاي بيمه شدگان در 
دو الي سه ماه آينده ما به صورت كامل به سمت نسخ 
الكترونيك پيش خواهيم رفت. او در پاس��خ به اينكه 
اگر اينترنت قطع باش��د چطور مي ش��ود از سيستم 
نس��خ الكترونيك اس��تفاده كرد؟ گفت: استفاده از 
نس��خه كاغذي با مهر و امضاي پزشك داراي تاريخ و 
كد ملي بيمار، زماني كه نسخ الكترونيكي به صورت 
سراسري و كامل در سطح كشور اجرا شود ممكن است 
محدوديت هاي اينترنت نيز بيش��تر باشد كه در اين 
زمان پزشك مي تواند نسخه بيمار را در يك سر نسخه 
و يا س��ربرگ يادداشت كند و بيمار آن را به داروخانه 
ارايه كند همراه با كد ملي. وي در پاس��خ به اينكه آيا 
داروخانه ها تعرفه اي براي اس��تفاده از طرح نس��خه 
الكترونيك مشخص كرده اند؟ اظهار كرد: مرجع ابالغ 
هر گونه تعرفه در نظام س��المت اداري، شوراي عالي 
بيمه اس��ت. هيچ ارگاني به غير از شوراي عالي بيمه 
مجاز به ابالغ يا اجراي تعرفه نيست. به طور مثال ما به 
عنوان درمان تأمين اجتماعي استان فارس نمي توانيم 
خارج از ضابطه بيمه تعرفه اي را مشخص كنيم. البته 
كليه استان ها مذاكراتي با شوراي عالي بيمه داشتند 

اما مجوزي ابالغ نشده است.

۲۶۰۰ ميليارد تومان تسهيالت
به بازنشستگان پرداخت مي شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كشور از اختصاص 
۲۶۰۰ ميليارد تومان تس��هيالت براي بازنشستگان 
خبرداد. به گزارش تسنيم، مصطفي ساالري در جلسه 
ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد اس��تان ايالم اظهار 
كرد: ۲۶۰۰ ميليارد تومان تسهيالت به بازنشستگان 
پرداخت مي شود. ۱۴ ميليون بيمه شده اصلي تحت 
پوشش سازمان تأمين اجتماعي جمعيتي بالغ بر ۴۵ 
ميليون نفر را شامل مي شود كه افراد تحت پوشش بيمه 
تامين اجتماعي نشان دهنده گستردگي اين سازمان در 
كشور است. وي برنامه ريزي و خدمات دهي به جمعيت 
۴۵ ميليون نفري س��ازمان تامين اجتماعي كشور را 
مهم و حياتي عنوان كرد و افزود: عالوه بر بيمه شدگان 
نزديك به سه ميليون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در كشور 
نيز تحت پوشش اين س��ازمان قرار دارند. ساالري در 
ادامه به فرمول هاي محاس��به متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان اشاره كرد و گفت: اين فرايند در حال انجام 
است و به زودي اين هماهنگ سازي پرداخت ها محقق 
مي شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از افزايش 
۱۰۰ برابري تسهيالت قرض الحسنه به بازنشستگان 
كشور طي سال جاري خبر داد و گفت: سال گذشته 
۲۰۰ ميلي��ارد تومان تس��هيالت قرض الحس��نه به 
بازنشستگان پرداخت شده و اين رقم در سال جاري ۲ 
هزار ميليارد تومان بوده است. ماهانه بيش از ۱۴هزار 
ميلي��ارد تومان ب��راي جامعه تحت پوش��ش هزينه 
مي ش��ود كه ۱3 ميليارد تومان از اين ميزان وصولي 

درآمدي منابع بيمه اي است.

ماهيت تكنولوژي بالك چين و 
رمزارزها، دستوري پذير نيست

 اما اگر براي تامين ارز واردات به چرخه واردات برمي گردد، 
در صورت واگذاري به صرافي هاي تعيين ش��ده بانك 
مركزي حتما بايد به عنوان صادركننده طبق مصوبه 
هيات وزي��ران ه��م از معافيت هاي ماليات��ي و هم از 
مشوق هاي صادراتي بهره مند ش��وند. موضوع ديگر، 
نامه يكي از نمايندگان مجلس و تصميم براي محدود 
كردن درگاه هاي بانكي صرافي ها اس��ت. شاهد ارسال 
نامه هايي از مجموعه ش��اپرك به عن��وان ناظر و واحد 
رگوالتوري شركت هاي پرداخت يار و درگاه هاي بانكي 
بوديم كه صرافي هاي رمزارز را با دش��واري هايي براي 
دريافت و پرداخت مواجه كردند، البته برخورد خاصي 
هم تاكنون انجام نشده است. متاسفانه به دليل ماهيت 
بورس و تبعات و نوس��انات و تشويق هاي بي جايي كه 
بعضي از مسووالن براي حضور و سرمايه گذاري مردم در 
بورس انجام دادند، شايد بيشتر دنبال مقصر مي گرديم 
و بازاري هم مظلوم تر از بازار حوزه رمزارزها پيدا نشده 
اس��ت. درحالي كه درخواس��ت براي مح��دود كردن 
درگاه ها و مقابله با صرافي ها يك تصميم استراتژيك 
اشتباه است. حوزه رمزارزها حوزه اي بسيار متالطم و 
ريسكي است  و افراد  خودشان اين ريسك را مي پذيرند 
كه اقدام به سرمايه گذاري در اين حوزه كنند يا نكنند. 
نگراني ها درباره مقصد رمزارزها يا خروج پول از بورس 
واقعا ارتباطي به اين حوزه ندارد و طبق بررس��ي هايي 
كه انجام شده، س��رمايه گذاري در اين حوزه نسبت به 
پولي كه از بورس خارج شده عدد بسيار ناچيزي است. 
اگر حجم معامالت هم در اين مدت رشد داشته، علت 
اصلي اش رش��د قيمتي خود رمزارزه��ا بوده كه باعث 
ثروتمندتر شدن سرمايه گذاران اين حوزه و ارزشمندتر 
شدن حجم معامالت شده و تعداد معامالت رشد آنچنان 
زيادي نداش��ته و انداختن تقصير به گردن اين حوزه 
بسيار اشتباه است. در حال حاضر پلتفرم هاي تبادل ارز 
ديجيتال داخل كشور بسيار امن است و بدون انحصار و 
با شرايط رقابتي سالم در حوزه اقتصاد ديجيتال مشغول 
فعاليت هستند. ايجاد نماد رمزارزها در سازمان بورس و 
اجازه به صندوق هاي سبدگرداني و شركت هاي فعال 
و باس��ابقه در اين حوزه براي تشكيل صندوق هايي با 
پشتوانه رمزارز، مي تواند براي اين حوزه راهگشا باشد و 
مشكل احراز هويت را هم حل كرده و به شفافيت اين فضا 
كمك كند. البته خود صرافي ها و پلتفرم هاي رمزارزي  
مي توانند در نقش امين الصندوق و تامين كننده نقدينگي 
اين بازار باشند و از هر جهتي به نقش  پلتفرم هاي تبادل 
رمزارزها نگاه كنيم، در حال حاضر در همه زمينه ها  براي 
كشور بسيار مفيد و راهگشا خواهد بود. ماهيت تكنولوژي 
بالك چين و رمزارزهايي كه بر بستر بالك چين هستند 
به صورت جهان روا، خيلي دستوري پذير نيست، بايد 
با رويكرد آموزشي ريسك ها و مخاطرات اين فضا را به 
مردم آم��وزش داد، كما اينكه  اكنون با فضاي ملتهبي 
كه ايجاد شده، طبق بررسي ها نارضايتي پليس فتا را 
در پي داشته كه منجر به دور شدن جريانات مالي اين 
حوزه از بستر شفاف و امن شده و رويكردي است كه در 
دنيا كامال منسوخ شده است. به هم زدن سيستم فعلي 
باعث  عدم سرمايه گذاري كردن در اين حوزه نمي شود 
بلكه زمينه ساز تضييع حقوق مردم  مي شود، زيرا به هر 
حال يك مساله فطري و اقتصادي است كه اگر قيمت 
ي��ك كاال يا خدمت جهان روا، در حال افزايش اس��ت، 
مردم تمايل داشته باشند كه بخشي از زندگي خود را به 
آن حوزه بياورند. اما ما بايد اين پديده را بپذيريم و با آن 
تعامل كنيم و با آموزش، مردم را از ريسك ها و مخاطرات 
اين حوزه مطلع كنيم و توزيع سبد زندگي شان را به آنها 
گوشزد كنيم، اينكه هيچ وقت نيازي نيست الزاما همه 
تخم مرغ هاي ش��ان را در يك سبد مانند رمزارز يا هيچ 
بخش ديگر بگذارند و هرگونه حركت ديگري منجر به 

نتيجه عكس خواهد شد.

سايه سنگين سياست  بر اقتصاد
بنابراين اگر سياستمداران در سطوح باال، در مسير افزايش 
حضور فعال در عرصه تجارت بين الملل و پيوستن به نظام 
يكپارچه اقتصاد جهاني گام بردارند، تا شاهد لغو تحريم ها 
و برقراري روابط بانكي باشيم، اقتصاد كشور به صورت قابل 
توجهي سامان پيدا خواهد كرد. حال اگر، سياستمداران 
همچنان بر اهداف ايدئولوژيك خود پافشاري كنند و در 
مسير تسهيل روابط بين الملل حركت نكنند، پيشرفتي 
در اقتصاد نخواهيم داشت. نكته ديگري كه دراينجا الزم به 
ذكر است اينكه، وزارت صمت در حوزه سياست گذاري ها 
نقش به خصوصي ندارد. وزارت صمت حتي نمي تواند 
در رابط��ه با نرخ ارز ورود پيدا ك��رده و دخالت كند. نرخ 
ارز يكي از مسائل بسيار مهم در حوزه اقتصاد و صنعت 
است و ارتباط مس��تقيمي با وزارت صمت دارد؛ اما اين 
وزارتخانه نمي تواند نقشي در رابطه با نرخ ارز و در رابطه 
با مسائلي مانند يارانه ها تصميم گيري كند. اين درحالي 
است كه وزارت صمت مي تواند تنها در رابطه با مسائل 
جزئي نظر بدهد و تصميم گيري كند. در چنين حالتي، 
وزارت صمت هيچ اثر قابل توجهي بر اقتصاد ندارد.  اين 
در حالي اس��ت كه رونق در اقتصاد هر كشوري، نتيجه 
سياست هايي است كه نهادهاو سازمان هاي اقتصادي 
آن دنبال مي كند. اما دس��تگاه هاي به ظاهر اقتصادي 
مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صمت و حتي 
بانك مركزي تاثير زيادي بر روند سياست هاي اقتصادي 
كشور ندارند. رونق زماني در صنعت و اقتصاد يك كشور به 
وجود مي آيد كه معيارهاي مهم اقتصادي مانند »تحريم، 
تورم، ارتباطات بانكي، ارتباطات گمركي، امكان مبادالت 
تجاري )صادرات و واردات(، جذب سرمايه خارجي و...« 
در كشور فراهم باشد. اقتصاددان ها مي توانند در رابطه 
با اين موضوعات اظهارنظر كنند، اما در نهايت تمام اين 
مسائل تحت تاثير رفتار و تصميم سياستمداران است. 
بنابراين پيش بيني روند توليدات صنعتي در سال آينده 
در چارچوب اقتصاد نمي گنجد و بس��تگي به تصميم 
سياستمداران دارد. در واقع مهم ترين چالش پيش روي 
پيشرفت ما در اقتصاد و صنعت، نحوه سياست گذاري در 
كشور است كه تصميم گيرندگان اقتصادي نقش قابل 

توجهي در آن ندارند.

قيمت اينترنت موبايل در كشور، از ارزان ترين تعرفه ها در جهان است

مشكل اينترنت ايران، خدمات ثابت است

براي جلوگيري از تالطم اجتماعي، بايد به رمزارزها توجه كرد
دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: هرگونه تحول 
تاريخي با تالطم هاي اجتماعي و اقتصادي همراه بوده 
بنابراين بايد مباحث بسيار مهمي همچون رمزارزها، 
توكن ها، فين تك ها و س��اير مواردي نو در اين حوزه با 
پوش��ش جهاني مورد توجه قرار گيرد. به گزارش ايرنا، 
رييس مركز ملي فضاي مجازي در همايش ملي جامعه، 
تعليم و تربيت كه در دانش��گاه خوارزمي برگزار شد به 
اهميت توجه به مباحث فضاي مجازي در دانشگاه ها و 
توجه به تحوالت حوزه فناوري اشاره كرد. سيد ابوالحسن 
فيروزآبادي، دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي 
مجازي كشور در اين همايش گفت: مباحث تربيتي، 
روانشناس��ي، امور اجتماعي و اقتص��ادي و بحث هاي 
چندرشته اي، ميان رشته اي و فرا رشته اي از مهم ترين 
مباحثي است كه بايد در دانشگاه ها مورد توجه قرار گيرد 
كه اميد است نظام دانشگاهي كشور با پرداختن به اين 
مباحث خأل ايجاد شده را برطرف كند. وي اعالم كرد: در 

حوزه روانشناسي و تربيتي مباحث بسيار مهمي همچون 
پديده »خود« مطرح است كه به بازنمايي خود و نمايش 
ماندگار، گس��تردگي و توسعه خود در صفحه نمايش 
مي پردازد كه اين خود ديجيتالي با نوعي خودشيفتگي 

همراه است.
فيروزآبادي خاطرنشان كرد: در حوزه تعليم و تربيت نيز 
فراتر از مباحث آموزش تعاملي كه در اوايل س��ال هاي 
۲۰۰۰ مطرح بود امروز ب��ا مباحث كالس هاي درس 
سكويي )platform( مواجهيم كه به فرديت گرايي 
حوزه آموزشي تاكيد دارد. افراد در حقيقت به صورت 
انفرادي به طراحي آموزش و يادگيري مي پردازند و در 
نهايت در كنار مزيت فضاي مجازي كه شخصي سازي 
اطالعات بر روي سكوهاست اين نگراني ايجاد مي شود 
كه ما ش��اهد نوعي فرا فرديت گرايي در نظام آموزشي 
باشيم. وي اظهار داشت: نظام هاي آموزشي كالسيك 
مبتني بر حضور و رقابت بودند اما امروز اشكال جديدي 

ايجاد ش��ده كه درح��وزه اجتماع��ي مباحث جدي و 
عميقي مطرح مي كند. در واقع روي نظام هاي سكويي، 
رسانه هاي اجتماعي شاهد شكل گيري حباب هستيم 
كه اين حباب ها بحث قطبي شدن اجتماعي و عواقب 
سياس��ي و اجتماعي را در همه كش��ورها در پي دارد. 
همچنين شخصي سازي اطالعات در اينگونه سكوها 
مي تواند انس��ان ها را به اهداف اقتص��ادي، تبليغاتي و 
رس��انه اي براي سوءاستفاده هاي سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي تبديل كند. فيروزآبادي در خصوص مزاياي 
شكل گيري اين فضا در حوزه دانشگاه گفت: مزيت شكل 
گرفتن فضا خودآموزي در دانش��گاه ها باعث مي شود 
اف��راد در عين حال هم معلم و آموزگار و هم دانش��جو 
باش��ند. در واقع در نظام شبكه اي كاربران هم رسانه و 
 هم خبرنگار هس��تند كه از آن به كاربران محتواس��از 
)user generated content( تعبير مي شود يعني 
كاربران مي توانند در كنار توليد محتوا، رسانه با پوشش 

جهاني، گستردگي و ماندگاري ديجيتالي نيز باشند. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور با اشاره به مباحث 
اقتصادي فضاي مجازي افزود: با توسعه فضاي مجازي 
و توسعه فعاليت كاربران، افراد مي توانند همزمان بنگاه، 
موسسه آموزشي و رس��انه باشند و اين بدان معناست 
كه هويت هاي حقوقي متكثر ب��ا كاركردهاي متنوع 
در حال شكل گيري است كه با ظهور اقتصاد سكويي، 
خدماتي و اشتراكي و گيگ دنيا با ابزارهاي پولي و مالي 
و قراردادهاي هوش��مند بس��ياري مواجه خواهد شد. 
فيروزآبادي با اعتقاد بر اينكه اين تحوالت سريع و تكثرها 
مي تواند باعث بروز تالطم ها و بحران هايي شود، افزود: هر 
گونه تحول تاريخي با تالطم هاي اجتماعي و اقتصادي 
همراه بوده كه اين دوره نيز اينچنين خواهد بود بنابراين 
بايد مباحث بسيار مهمي همچون رمز ارزها، توكن ها، 
فين تك ها و ساير موارد  نو در اين حوزه با پوشش جهاني 

مورد توجه قرار گيرد.



تعادل |
افزايش قيمت كاالها خبر تازه اي نيس��ت؛ خصوصا 
وقتي به روزهاي پاياني سال نزديك تر مي شويم. اما 
گراني و افزايش قيمت هاي ه��رروزه، نه تنها زندگي 
را براي مردم سخت كرده، بلكه توانايي خريد و امرار 
معاش را نيز با مش��كل روبرو كرده است. در شرايط 
كنوني تأمين اقالم ضروري براي مردم به يك دغدغه 
جدي تبديل ش��ده اس��ت. قيمت هاي بي س��ابقه و 
سرس��ام آوري كه در بازا ش��اهد هستيم، سبب شده 
تا برخي مواد غذايي از سبد غذايي خانواده ها حذف 
شود. بنابراين سبد خريد اقشار كم درآمد و كارگران و 
مستمري بگيران كه بيشترين قشر جامعه را تشكيل 
مي دهند، به مرور كوچك و كوچك تر مي شود. يك روز 
خبر از گراني اقالم مصرفي مي شود؛ روز ديگر خبر از 
فروش قسطي گوشت و فروش حواله مرغ. در اين ميان 
هرچه هست نبود يك برنامه منسجم براي تنظيم بازار 
ونتيجه تمام اين بي برنامگ��ي هاو افزايش قيمت ها، 
حذف اقالم ضروري از سبد مصرفي خانوارهاست. اما 
گراني ها و باالبودن قيمت كاالها تا جايي پيش رفته 
كه گاليه رهبر انقالب را نيز در پي داشت. به طوري كه 
روز گذشته در سخناني با ابراز ناخرسندي از گراني ها 
و مشكالت معيش��تي، اظهار داش��تند: »اين وضع 
در آس��تانه عيد غصه بزرگي ايجاد كرده است. البته 
اجناس مانند ميوه ها فراوان است، اما قيمت ها بسيار 
باال است كه سود اين قيمت باال هم به جيب باغداران 
زحمتكش نمي رود بلكه نصيب دالل ها و واسطه هاي 
سودجو مي شود و ضرر آن به مردم مي رسد.« با وجود 
اين همه نارضايتي از بازار اقالم مصرفي، مش��خص 
نيست چرا هيچ برنامه و راهكار جدي براي سر وسامان 
دادن به اين وضع از سوي متوليان امر ديده نمي شود و 
تنها به نسخه دستوري عدم افزايش قيمت ها بسنده 

مي كنند. 

    از گراني تا گوشت قسطي 
شهروندان هر روزه با مراجعه به فروشگاه ها براي تهيه 
مايحتاج عمومي خود با افزايش محس��وس قيمت 
برخي اقالم خوراكي و به خصوص كاالهاي اساس��ي 
مواجه مي شوند كه اين افزايش تاثير بسيار زيادي بر 
حجم و كيفيت سبد خريد آنها گذاشته است. با وجود 
گفته هاي مس��ووالن مبني بر تامين كاالي اساسي 
براي ش��ب عيد و عدم افزايش قيمتها؛ اما همچنان 
مردم نگران افزايش قيمتها هستند. در شرايط فعلي 
مسائلي مانند درآمد خانوار و مصرف كننده بر ميزان 
تقاضا تاثير مي گ��ذارد ، بنابراين مصرف كنندگان به 
سمت كاالها ارزان تر و با كيفيت غذايي بيشتر مي روند. 
عالوه بر اين با توجه به روند صعودي قيمت گوشت، 
اخيرا گفته هايي مبني بر فروش قس��طي گوش��ت 
وجود داش��ت. هرچند صديف بي��ك زاده، مديركل 
دفتر خدمات بازرگاني وزارت صمت در اين باره گفته 
اس��ت: معموال كااليي قس��طي فروخته مي شود كه 
روي دست فروشنده مانده اس��ت. اگر كاال مشتري 
داشته باشد فروش��نده ترجيح نمي دهد كاالي خود 
را قسطي بفروش��د. بنابراين به هيچ وجه خبر فروش 
قسطي گوشت را تاييد نمي كنم. او با بيان اينكه وجود 

مشكالت را نمي توان انكار كرد اما فكر نمي كنم فروش 
قسطي گوش��ت با چك و غيره باش��د، گفت: متولي 
اعالم آمار اينكه توليد گوشت در حلقه عمده فروشي 
كاهش يا افزايش داشته، وزارت جهاد كشاورزي است 
اما مستندات كارگروه تنظيم بازار نشان مي دهد كه 
كاهش توليد نداش��ته ايم. اين مقام مسوول با اشاره 
به حذف واس��طه ها از بازار گوشت گفت: براي حذف 
واسطه ها و عرضه مستقيم اين كاال جلساتي تشكيل 
ش��د كه به طور مس��تقيم از توليد تا مصرف دام زنده 
با قيمت مش��خصي در اختيار واحد هاي كش��تار و 
بسته بندي قرار بگيرد تا با يك حاشيه سود معقول، 
منطقي و مورد تأييد نهادهاي ذي ربط مانند سازمان 
حمايت، كشتار را انجام داده و محصول را بفروشند. 
مس��ووالن وزارت صمت در مورد اينكه چرا با وجود 
عرضه زياد قيمت ها كاهش پيدا نمي كند، مي گويند: 
كاهش قيمت زماني اتفاق مي افتد كه قيمت تمام شده 
توليد كاهش يابد وگرنه با عرضه زياد نيز نمي ش��ود 
هم چني��ن انتظاري از توليدكننده داش��ت. اگر اين 
اتفاق بيفتد بسياري از توليدكنندگان از توليد خارج 
مي شوند. برخي از مسووالن هم مي گويند: از زماني 
كه ارز گوشت از ترجيحي به نيمايي تغيير كرد، تقاضا 
فروكش كرده و به سمت ديگر اقالم پروتئيني متمايل 
ش��د. مردم مرغ يا پروتئين هاي گياهي مانند سويا و 
حبوبات را جايگزين گوشت كرده اند. بنابراين كاهش 
تقاضا مخصوصا در دهك هاي پايين قابل انكار نيست. 
عالوه بر اين حجم وارداتي كه در س��ال هاي گذشته 
داشتيم و چند صد ميليون دالر براي واردات گوشت 
قرمز اختصاص پيدا مي كرد كاهش شديدي داشته و 

نسبت به سال گذشته محسوس است. 

     حواله فروشي در بازار مرغ
ب��ازار مرغ نيز اوض��اع بهتري از بازار گوش��ت ندارد؛ 
چراكه هفته هاس��ت همچنان با چالش صف در بازار 
اين محصول در شهر تهران و برخي ديگرشهرها روبرو 
هس��تيم. اما قيمت مرغ در بازار ب��ا وجود وعده هاي 
مس��ووالن مبني بر كاهش قيمته��ا همچنان روند 
صع��ودي دارد و خبري از كاه��ش و يا حتي تثبيت 

قيمتها نيز نيست. در اين ميان، به گفته يكي از منابع 
آگاه، تعداد محدودي از خرده فروشان مرغ در تهران 
حواله خريد مرغ با قيمت مصوب از عمده فروشي ها 
را دريافت مي كنند كه اين موضوع باعث ايجاد رانت 
مي ش��ود. صاحبان اين حواله ها با فروش بخش��ي يا 
 تم��ام مرغ دريافتي با قيمت باالت��ر از نرخ مصوب به 
خرده فروشان بازار را دچار تالطم مي كنند. بنابراين 
قيمت مرغ در خرده فروشي ها هر روز گران تر مي شود، 
به عنوان مثال يك خرده فروش كه حواله مرغ با قيمت 
مصوب را دارد با مراجعه به ميدان تره بار بهمن، مرغ را 
با قيمت مصوب ۱۹,۴۰۰ تومان دريافت مي كند، در 
حالي كه مرغ دريافتي را بايد با نرخ مصوب ۲۰۴۰۰ به 
فروش برساند كه اين كار را نمي كند و مرغ را با قيمت 
۲۵ تا ۲۶ هزار تومان در اختيار خرده فروشي هايي كه 
حواله دريافت نمي كنند مي گذارد. به اين ترتيب و با 
اين دالل بازي ها قيمت مرغ در بازار به حدود ۳۳ تا ۳۴ 
هزار تومان هم رسيده است. در نتيجه براي جلوگيري 
از رانت ايجاد شده و با توجه به افزايش توزيع مرغ قرار 
است موضوع حذف حواله از فرآيند توزيع مرغ بررسي 
ش��ده و به احتمال بسيار زياد اين موضوع به تصويب 
برس��د. در واقع با توجه به بررس��يهاي انجام ش��ده، 
مي توان گفت بازار مرغ نه از كاهش توليد بلكه از سوء 
مديريت ها رنج مي برد كه نتوانسته تا كنون عرضه را 
در بازار متعادل كرده و طوري نظارت كند كه قيمت ها 

در كوتاه مدت افزايش نيابد.

     سيگنال افزايش قيمت نان 
از س��وي ديگر برخي شنيده ها حاكي از اين است كه 
احتمال افزاي��ش قيمت نان نيز وج��ود دارد. نان به 
عنوان پايه اي ترين كاال در سبد خانوارها نقش بسيار 
مهم��ي دارد و افزايش قيمت آن تاثير زيادي بر افراد 
كم درآمد جامعه خواهد داشت. اگر حكم ديوان عدالت 
اداري مبني بر آزادسازي صدور مجوز نانوايي سنتي 
اجرايي شود؛ قيمت نان افزايش پيدا خواهد كرد. به 
گفته يكي از مسووالن اين صنف، اگر تعداد نانوايي ها 
در يك منطقه بيش از نياز باش��د، هزينه توليد براي 
نانوايان افزايش مي يابد چراكه ميزان فروش و درآمد 

حاصل از ميزان هزينه پيشه مي گيرد. در اين شرايط 
نانوايان به سمتي سوق پيدا مي كنند كه درآمد خود 
را از راه هاي ديگر افزايش دهند كه يكي از اين راه ها، 
تعيين خودس��رانه قيمت بر اساس هزينه تمام شده 
توليد اس��ت. به طوري كه روز گذش��ته معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه تا پايان سال هيچ 
گونه افزايش قيمتي در بازار اتفاق نمي افتد. اما آيا اين 
وعده عملي خواهد شد يا همچون گذشته با نزديك 
شدن به ايام نوروز قيمت كاال رو به افزايش مي گذارد؟ 
عباس تابش، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به ترخيص كاالهاي اساسي از گمركات گفت: در 
يك ماه گذشته افزون بر ۴ ميليون تن كاالي اساسي 
از گمركات كش��ور ترخيص ش��ده است. مديرعامل 
سازمان حمايت از توليدكنندكان و مصرف كنندگان 
با بيان اينكه پس از تامين گوش��ت مرغ در توزيع آن 
مش��كلي وجود ندارد، گفت: وزارت جهاد كشاورزي 
مكلف ش��ده ۱۳۰ ميليون قطعه جوجه ريزي انجام 
و مرغ اس��تحصالي تحويل شبكه توزيع با مسووليت 
سازمان حمايت دهد. متاسفانه در چند روز گذشته 
ميزان تحويل مرغ به ش��بكه توزيع به آن عددي كه 
نيازمند بود نمي رسيد اما اين آمار رشد خوبي داشته و 
آمار ۲ تا ۳ روز گذشته نشان مي دهد كه ميزان تحويلي 
مرغ به ش��بكه توزيع به رقم معقول��ش دارد نزديك 
مي شود ولي هنوز به عدد مورد نياز نرسيده ايم. با توجه 
به تعهد وزارت جهاد كشاورزي و قولي كه همكاران 
در اي��ن وزارتخانه براي تامين گوش��ت مرغ داده اند 
پيش بيني مي شود مشكلي به لحاظ تحويل اين ماده 
پروتئيني نداش��ته باش��يم. تابش، با تاكيد بر تامين 
كاالي اساسي براي شب عيد تصريح كرد: در تامين 
روغن كه تعديل قيمت داشته و فراواني در بازار محقق 
شده امروز در شبكه هاي توزيع انبار روغن و عدم جذب 
روغن داريم. او با بيان اينكه هر جا فراواني كاال داشته 
باشيم مش��كلي وجود ندارد، گفت: با وجود پيگيري 
همكاران در وزارت جهاد كش��اورزي ب��راي تامين 
گوشت مرغ، تخم مرغ و ساير كاالهاي ديگر موضوع، 
بازرسي و نظارت به صورت شبانه روزي فعال و در اين 
راستا خودروهاي متحدالشكل بازرسي و نظارت در 
استان ها راه اندازي شده اس��ت. تابش، با بيان اينكه 
هيچ گونه افزايش قيمتي تا پايان سال در بازار اتفاق 
نمي افتد، افزود: سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان بررسي قيمت هيچ كااليي در دستور 
كار ندارد و اگر اتفاق خاصي در اقتصاد كشور به لحاظ 
شاخص هاي كالن اقتصادي رخ ندهد مردم به لحاظ 
قيمت نگراني نداشته باشند. وي، ذخاير مواد پروتئيني 
از جمله گوشت قرمز و سفيد و مواد دامي به اندازه كافي 
دانست و تصريح كرد: ماهانه ميزان جوجه ريزي ۱۱۰ 
ميليون قطعه اس��ت ولي براي ايام پايان سال وزارت 
جهاد كش��اورزي ۱۳۰ ميليون قطع��ه جوجه ريزي 
برنامه ريزي شده اس��ت اميد مي رود نيازي به توزيع 
ذخاير كاالهاي اساسي نداشته باشيم. رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به 
ترخيص كاالهاي اساس��ي از گمركات گفت: در يك 
ماه گذش��ته افزون بر ۴ ميليون تن كاالي اساسي از 

گمركات كشور ترخيص شده است.

روي موج خبر

ادامه از صفحه اول

اخبار مهم
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قاچاق سيگار كاهش يافت
جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( حاكي از كاهش ۱۵درصدي 
قاچاق س��يگار و افزايش حدود ۲ برابري صادرات و 
واردات تنباكوي معسل است. به گزارش ايسنا، روند 
قاچاق سيگار در سال گذشته كاهشي بود، به طوري 
كه در كل سال گذشته برآورد وزارت صمت از ميزان 
قاچاق سيگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد 
كاهش يافته بود، اما در س��ال جاري با مشكالتي كه 
به دليل عدم تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه در 
زمينه توليد اين محصول ايجاد و منجر به توقف توليد 
در هشت واحد از ۱۵ واحد توليد محصوالت دخاني 
شد، قاچاق سيگار رو به افزايش گذاشت،  تا جايي كه 
در ارديبهشت امسال برآوردها از ميزان قاچاق سيگار 
نزديك به دو برابر دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ بود. اما از ماه 
گذشته ميزان افزايش قاچاق تك رقمي شد و حاال هم 
در ۹ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل قاچاق سيگار كاهش ۱۵ درصدي داشته 
اس��ت. بر اس��اس اين آمار در ۹ ماهه اول امسال ۴۱ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون نخ سيگار توليد شده كه نسبت 
به توليد ۴۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون نخ در ۹ ماهه اول 
سال گذشته ۳.۲ درصد افزايش داشته است. در پي 
اين افزايش توليد و با توجه به اينكه ميزان مصرف در 
اين هشت ماه ۴۸ ميليارد و ۷۵۰ ميليون نخ برآورد 
شده، برآورد قاچاق سيگار هم با ۱۵ درصد كاهش، از 
هشت ميليارد و ۶۷۰ ميليون نخ سيگار در ۹ ماهه اول 
سال قبل به هفت ميليارد و ۳۹۰ ميليون نخ سيگار در 
مدت مشابه امسال رسيده است. اين در حالي است كه 
آمارها نشان مي دهد از ابتداي امسال تا پايان آذر ماه 
صادرات سيگار با كاهش ۷.۷درصدي به ۸۱ ميليون 
و ۳۰۰ هزار نخ رسيده است. صادرات سيگار در مدت 
مشابه سال گذشته ۸۸ ميليون و ۱۰۰ هزار نخ بوده 
اس��ت. در مورد تنباكو، آمار توليد برخالف ماه هاي 
قبل منتشر نشده، اما صادرات تنباكوي معسل بيش 
از دو برابر و واردات آن نزديك به دو برابر شده است. 

معادله  تعيين قيمت خودرو
 چه سرمايه گذاري هايي براي رشد صنعت خودروسازي 
و توسعه قطعه س��ازي بومي در داخل شده است. بايد 
مراقب باشيم كه اين بار از همان سوراخي كه در دفعات 
قبلي گزيده ش��ده ايم، ضربه نخوريم. اما نكته اي كه در 
خصوص تعديل يا افزايش قيمت خودرو بايد مورد توجه 
قرار بگيرد، ارتباط قيمت خودرو در داخل با نرخ ارز است. 
بر اساس يك قانون نانوشته اقتصادي در ايران همزمان 
با افزايش قيمت ارز، قيمت مجموعه كاال و خدمات در 
كشورمان دچار افزايش قيمت مي شود. از جزئي ترين 
خدمات تا كلي ترين اقالم و نيازها با نوس��انات قيمت 
ارز دچار نوس��ان مي شوند. حال بايد ديد، نرخ ارز به چه 
دليل در اتمسفر اقتصادي دچار افزايش مي شود. جداي 
از كمبود ارز، تحريم ها و...يكي از المان هاي اثرگذار در 
افزايش نرخ ارز رش��د نقدينگي در كشورمان است. در 
واقع فعاالن اقتصادي براي محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز پايه 
را ضرب در افزايش حجم نقدينگي مي كنند تا نرخ ارز از 
دل اين محاسبات استخراج شود. متاسفانه در حال حاضر 
حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به ۳ه��زار و ۳۰۰هزار 
ميليارد تومان رسيده است. رقمي كه باعث شده قيمت 
ارز متناسب با رشد نقدينگي به محدوده قيمتي باالي 
۲۰هزار تومان برسد. حتي با فرض پايان يافتن تحريم ها 
و پيوس��تن بهFATF در ش��رايطي كه هر روز بيش از 
۲هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده مي شود، 
نمي توان توقع داش��ت كه ن��رخ ارز در محدوده رويايي 
كه برخي مسووالن دارند، سقوط كند. تنها روشي كه 
مي توان ارز را در محدوده قيمتي ۱۰ الي ۱۵هزار توماني 
قرار داد، سركوب نرخ ارز به وسيله دالرهاي نفتي است 
كه تبعات يك چنين تصميمي براي اقتصاد به مراتب 
خسارت بار تر از ساير روش ها است. اتمسفري كه بايد 
اميدوار بود در فضاي اقتصادي كشور ايجاد شود، ثبات 
در نرخ ارز اس��ت. يعني دولت از چاپ پول، استقراض و 
پمپاژ نقدينگي افسارگسيخته خودداري كند تا بازار ارز 
وارد دوره اي از ثبات شود. پس از آن بازار خودروي كشور 
نيز مانند ساير بازارها ثبات را به خود خواهد ديد و فضا 
براي بهبود شاخص هاي توليد فراهم خواهد شد. در اين 
صورت نوسانات پي در پي در بازار خودرو رخت بر مي بندد 
و فضا براي تبديل خودرو از يك كاالي سرمايه اي به يك 
كاالي مصرفي فراهم خواهد شد. به نظرم اين دستاوردي 
است كه اقتصاد ايران مبتني بر آن مي تواند دستاوردهاي 

افزونتري حداقل در بازار خودرو به دست آورد. 

قيمت ها كاهش مي يابد
رييس اتحاديه بار فروش��ان ميدان مركزي تهران 
گفت: در تامين ميوه شب عيد مثل سيب و پرتقال، 
هيچ مشكلي وجود ندارد و قيمت ها تا شب عيد رو 
به كاهش است. مصطفي دارايي نژاد افزود: در حال 
حاضر قيمت پرتقال در كف مي��دان مركزي از ۹ تا 
۱۱هزار تومان، س��يب از ۷ تا ۱۴ هزار تومان، خيار 
بوته اي ۶ هزار تومان و خيار گلخانه اي از ۹ تا ۱۰هزار 
تومان فروخته مي شود. وي اضافه كرد: از دو سه هفته 
اخير تا به امروز، شاهد افت قيمت همه ميوه ها هستيم 
و اين روند ادامه دار خواهد بود. دارايي نژاد گفت: در 
حال حاضر ۵۰۰ هزار تن پرتقال در انبار هاي استان 
مازندران دپو شده اس��ت و امسال چند روز زودتر از 
س��ال قبل، عرضه ميوه هاي شب عيد را آغاز كرديم 
و قطعا تا شب عيد باز هم قيمت ها كاهش مي يابد. 
داراي��ي نژاد در خصوص كمب��ود نارنگي هم گفت: 
امس��ال به دليل س��رما زدگي محصول نارنگي در 
شهر هاي فس��ا و داراب و تمام شدن محصوالت در 
شهر هاي اس��تان مازندران با كمبود نارنگي مواجه 
شديم كه با برنامه ريزي صورت گرفته قرار شد ۱۰هزار 
تن نارنگي پاكس��تاني وارد شود و با قيمت هر كيلو 

۱۵ هزار تومان در سطح خرده فروشي عرضه شود.

چرا ميوه گران شد؟
ايسنا| سيد رضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصوالت 
كشاورزي در پاسخ به اينكه آيا صادرات علت گراني برخي 
از ميوه ها در بازار اس��ت، اظهار كرد: صادرات نقشي در 
گراني ميوه ها ندارد، زيرا وقتي ميوه گران باشد مقرون 
به صرفه نيس��ت كه صادرات انجام شود. از طرفي تنها 
برخي از ميوه ها از جمله پرتقال، س��يب و كيوي صادر 
مي شود و گالبي كه اخيرا گفته مي شود قيمت آن باال 
رفته حتي يك كيلو هم صادرات ندارد. وي ادامه داد: در 
دي و بهمن مقداري صادرات پرتقال داشتيم ولي به دليل 
اينكه پرتقال مصري قيمت پايين تري دارد، شيرين تر 
از پرتقال هاي ما است و س��ايز بندي استانداردي دارد 
بازار كشورهاي هدف را تامين مي كند و از طرفي مسير 
صادراتي براي آنها باز است. در صورتي كه ما با مشكالت 
تحريم مواجهيم و هزينه هاي حمل و نقل نيز بسيار باال 
است و همين امر باعث ش��ده صادرات مويرگي انجام 
شود. رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي اضافه 
كرد: در خصوص سيب هم مي توان گفت كه به اندازه 
كافي در سردخانه موجود است و مازاد مصرف، سيب 
توليد مي شود و هيچ نگراني اي براي تامين سيب شب 
عيد نداريم. همچنين كيوي نيز در بازار كم نيست كه 
صادرات را علت گراني بدانيم. وي در پاسخ به اينكه علت 
گراني ميوه در يك ماه اخير چيس��ت، تصريح كرد: در 
ميدان مركزي پرتقال تامسون شمال واكس خورده به 
صورت عمده ۱۰ تا ۱۲ هزارتومان، سيب درختي ۷ تا ۱۱ 
هزارتومان، كيوي از ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان است و اگر اين 
اقالم گران تر به دست مصرف كننده مي رسد بايد علت 
آن را در جاي ديگري جست وجو كرد. به گفته وي در 
يكي دو هفته اخير بازار ميوه در ميادين عمده فروشي 
راكد شده است و مردم بيشتر به دنبال خريد مايحتاج 
شب عيد خود هستند و به همين دليل افزايش قيمتي 

در ميدان مركزي نداشتيم.

 مديرعامل ايدرو در 
نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي: 
ذوب آهن اصفهان، توليد ريل از 
شمش تا نورد را محقق ساخته است

محسن صالحي نيا مديرعامل ايدرو با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان در هشتمين نمايشگاه بين المللي 
حمل و نقل ريلي گفت: توليد ريل آرزوي ايرانيان بود، 
آرماني كه ساليان س��ال مردم و مسووالن تحقق آن را 
خواستار بودند .   وي افزود: ذوب آهن اصفهان توانست 
بر اين آرزو و خواسته جامه عمل بپوشاند و خودكفايي 
در تولي��د اين محص��ول داراي ارزش اف��زوده باال را به 
ايرانيان هديه كرد.صالحي نيا اظهار داشت: وزارت راه و 
همچنين معاونت ساخت داخل وزارت صمت، پشتيباني 
بسيار خوبي از توليد ريل ذوب آهن كرد و همچنان نيز 
حمايت ها از توليد اين محصول ادامه دارد.مديرعامل 
ايدرو تصريح كرد: در گذش��ته شمش براي توليد ريل 
وارد مي شد، اما امروز ذوب آهن اصفهان از توليد شمش 
تا نورد را در كارخانه محقق س��اخته اس��ت.اين مقام 
مسوول خاطرنش��ان كرد: سنگ معدن در گذشته در 
اختيار ذوب آهن بود و زنجيره كامل را در اختيار داشت 
اما متاسفانه اين زنجيره گسسته شد و حال ذوب آهن 
نمي تواند با ظرفيت كامل به توليد بپردازد.صالحي نيا 
بيان كرد: توليد پايدار مواد اوليه براي اين صنعت مادر 
بايد با جديت دنبال ش��ود و با رويكرد جديد وزارتخانه 
برنامه هاي خوبي را شاهد خواهيم بود. شايان ذكر است 
هشتمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي )صنايع، 
تجهيزات و خدمات وابسته( سيزدهم اسفندماه با حضور 
سعيد رس��ولي مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران، محس��ن صالحي نيا معاون وزير صمت و رييس 
هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
)ايدرو( و جمعي از مسووالن كشوري در محل دايمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران افتتاح شد و تا شانزدهم 
اسفندماه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي ويژه بازديد 

متخصصان داير خواهد بود.

نرخ خدمات صنف قاليشويان 
اعالم شد

فارس| حميد محمدي، رييس اتحاديه قاليشويان 
تهران در مورد نرخ قاليش��ويي در سال جديد گفت: 
قاليشويان در سال ۱۳۹۸ افزايش قيمتي نداشتند، 
اما امسال نرخ قاليشويي بين ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش 
يافته اس��ت. رييس اتحاديه قاليشويان تهران درباره 
وضعيت تقاضاي قاليشويي در ايام پايان سال، افزود: 
به دليل شيوع از سال گذشته تقاضا براي قاليشويي 
كاهش يافته، به طوري كه سال گذشته در اين مقطع با 
شيوع ويروس كرونا در كشور تقاضا قاليشويي به شدت 
كاهش يافت و امسال نيز تقريبا همان شرايط حاكم 
اس��ت، بنابراين در مقايس��ه با بازار شب عيد دو سال 

گذشته حدود ۴۰ درصد تقاضا كاهش يافته است. 
وي با تاكيد بر اينكه مردم به واحدهاي قاليشويي بدون 
مجوز اعتماد نكنند، گفت: در ايام پاياني سال تبليغات 
اينترنتي و پخش تراكت هاي تبليغاتي قاليشويي زياد 
مي شود كه برخي مردم بدون توجه به پروانه فعاليت 
اين تبليغ كنندگان قاليشويي به آنها اعتماد مي كنند 

و دچار مشكالتي مي شوند.
محم��دي بيان داش��ت: به دلي��ل اينك��ه اغلب اين 
قاليشويي هاي غير مجاز داراي مكان مشخصي نيستند 
و هيچ گونه مجوز فعاليت قانوني از اتحاديه ندارند، در 
نتيجه در صورت بروز هر گونه مشكلي، امكان پيگيري 

از طريق اتحاديه وجود ندارد. 
وي گفت: متقاضيان براي جلوگيري از بروز هر گونه 
مش��كل احتمالي براي انتخاب قاليشويي به سايت 
اتحاديه قاليش��ويان تهران مراجعه كنن��د و يكي از 
واحدهاي داراي مجوز را انتخاب كنند.محمدي بيان 
داشت: در اين صورت اگر خسارت احتمالي به فرش 

وارد شود، اتحاديه پاسخگو خواهد بود.

»تعادل« از وضعيت بازار اقالم مصرفي گزارش مي دهد

افزايش يا ثبات قيمت ها تا پايان سال؟

منابع خارجي اعالم كردند

توقف صادرات هند به ايران
خبرگزاري رويترز در يك گزارش اختصاصي و با استناد 
به س��خنان چند مقام تجارت خارجي هند خبر داده 
كه به دليل كاهش اندوخته روپيه ايران، شركت ها و 
بازرگانان هندي حاضر نيس��تند براي صادرات مواد 
غذايي مثل »شكر، برنج و چاي« با ايران قراردادهاي 
جديد امضا كنند. اين خبرگزاري در ادامه نوشته است 
كه حجم روپيه ايران در دو بانك هندي كه از س��وي 
دولت براي انجام اين معامالت تعيين شده اند به شدت 
كاهش يافته و صادركنندگان هندي اطمينان ندارند 

كه مبلغ قراردادهاي جديد به موقع پرداخت شود.
با ممنوع ش��دن معامالت نفتي ايران با دالر به دليل 
تحريم هاي امريكا، دهلي نو و تهران توافق كردند كه 
صادرات نفت ايران به هند به صورت روپيه محاس��به 
ش��ود و ايران در ازاي صادرات نفت، اقالم كشاورزي و 
موادغذايي از اين كش��ور وارد كند. ولي دولت هند در 
ماه مه ۲۰۱۹ و پس از پايان دوره معافيت از تحريم هاي 
امريكا خريد نفت از ايران را متوقف كرد. منابع مطلع 
از تجارت خارجي هند مي گويند پس از ۲۲ ماه توقف 
صادرات نفت اي��ران به هند، ذخي��ره روپيه ايران در 

بانك هاي آن كش��ور به ش��دت كاهش يافته اس��ت. 
همچني��ن به گزارش دويچه وله، مدير يك ش��ركت 
تجاري بين المللي در ش��هر بمبئي گفت: »بازرگانان 
هندي به دلي��ل تاخير چند ماه��ه در پرداخت ها، از 
معامله با ايران امتناع مي كنند.« او افزود: حجم روپيه 
ايران در دو بانك هندي كه از سوي دولت براي انجام 
اين معامالت تعيين ش��ده اند به شدت كاهش يافته 
و صادركنن��دگان هندي اطمين��ان ندارند كه مبلغ 

قراردادهاي جديد به موقع پرداخت شود. 
در عين حال، مدير ارشد بانك توسعه صنعتي هند، يكي 
از بانك هاي مجاز براي معامله با ايران، به خبرگزاري 
رويترز گفت: به دلي��ل توقف معامالت نفتي، ذخيره 
روپيه ايران به شدت كاهش يافته و به زودي تمام خواهد 
شد. »ويجاي ستيا« تاجر برنج و رييس سابق اتحاديه 
صادركنندگان برنج هند ني��ز گفت: صادركنندگان 
برنج در مورد وضعيت فعلي پرداخت ها نگرانند. سال 
گذش��ته دريافت پول معامالت با ايران تاخير زيادي 
داشت و تجار برنج شش ماه پس از انتقال محموله پول 
خود را دريافت كردن��د.  خبرگزاري رويترز مي افزايد 

كه در سال هاي اخير اقالم اصلي واردات ايران از هند 
برنج، شكر، چاي، دانه س��ويا و دارو بوده است. در سه 
ماهه اول سال ۲۰۲۰ ايران حدود ۷۰۰ هزار تن برنج 
باسماتي از هند وارد كرد ولي به گفته ويجاي ستيا، اين 
رقم در سال جاري ميالدي به شدت كاهش يافته است. 
آمارهاي تجارت خارجي هند نشان مي دهد كه در سال 
۲۰۲۰ ايران بزرگ ترين خريدار برنج باسماتي و شكر 
هند بوده است. كارشناسان تجارت بين المللي تخمين 
مي زنند ايران بيش از يك سوم برنج و شكر مورد نياز 

خود را وارد مي كند.
بانك مركزي و وزارت بازرگاني ايران حاضر نشدند در 
مورد اين موضوع اظهارنظر كنند. يك مقام ايراني كه 
حاضر نشد نامش در گزارش قيد شود به خبرگزاري 
رويترز گفت: ما براي حل مشكل پرداخت ها با دولت 
هند و تجاري آن كش��ور در حال مذاكره هس��تيم و 
معتقديم كه اين مساله به زودي حل خواهد شد. دليل 
اصلي تاخير در پرداخت ها، تحريم هاي امريكاس��ت.  
»راحيل شيخ« مدير يك شركت بازرگاني مواد غذايي 
در هند، گفت با توجه به ممنوعي��ت معامله با دالر و 

كاهش ذخيره روپيه ايران، تجار شكر در حال بررسي 
اين معامالت با يورو هستند. به گفته او، در پي كاهش 
ميزان خريد شكر از سوي ايران، صادركنندگان هندي 
روي كشورهاي ديگر مثل اندونزي و سريالنكا تمركز 

كرده اند.
يك مقام وزارت بازرگاني هند گفت: صادرات اين كشور 
به ايران در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل حدود ۴۲ 
درصد كاهش يافته و در مجموع ۲.۲ ميليارد دالر بوده 
كه نازل ترين رقم طي يك دهه اخير است. به گفته اين 
مقام، روند كاهش ص��ادرات هند به ايران ادامه دارد و 
در ماه ژانويه امسال به حدود ۱۰۰ ميليون دالر تنزل 
پيدا كرده كه نصف رقم مشابه در ژانويه ۲۰۲۰ است. 
تجار و شركت هاي بازرگاني هند اميدوارند كه دولت 
جديد امريكا بخشي از تحريم هاي آن كشور عليه ايران 
را كاهش دهد. مدير يك شركت بازرگاني در بمبئي 
گفت: اگر دولت جو بايدن فقط بخشي از محدوديت ها 
را لغو كند و به ايران اجازه دهد كه نفت خود را به روپيه 
بفروشد معامالت تجاري بين ايران و هند دوباره رونق 

خواهد گرفت.

نماينده بانك مركزي در نشست ستاد رفع موانع توليد خبر داد 

 ۱۶۴۴ واحد توليدي درتملك ۱۲ بانك
در جديدترين جلسه ستاد رفع موانع توليد نماينده بانك 
مركزي از تملك هزار و ۶۴۴ واحد توليدي توس��ط ۱۲ 
بانك خبر داد. صد و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس 
ستاد و با هدف پيگيري و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي 
مختلف در وزرات صنعت، معدن و تجارت برگزار ش��د. 
در ابتداي جلسه سيد مهدي نيازي دبير ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد گزارش��ي از اه��م اقدامات دو هفته 
اخير ستاد و دبيرخانه ارايه كرد كه شامل موارد زير بود: 
برگزاري دو جلسه كارگروه در استان هاي يزد و قزوين 
با حضور رييس س��تاد و وزير صنعت، معدن و تجارت، 
پيگيري موضوع تعيين تكليف بازپرداخت تسهيالت 

ارزي واحد هاي توليدي كه در دستور كار ستاد اقتصادي 
دولت قرار گرفته اس��ت، تشكيل ۱۰ كميته تخصصي 
ذيل دبيرخانه ستاد با مس��ووليت مديران ذي ربط در 
دستگاه هاي اجرايي، پيگيري امكان تقسيط مطالبات 
مالياتي واحد هاي احيا شده و عملياتي كردن مصوبات 
اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، بررسي 
ميداني ستاد و دبيرخانه از مشكالت واحد هاي توليدي 
داراي سه ش��يفت كاري كه تاكنون دو بازديد شبانه از 
واحد هاي استان تهران و البرز انجام شده، برنامه ريزي 
براي جلسه مشترك با استانداران و انتخاب استان هاي 
فعال و برتر و تهيه موانع بخ��ش توليد در حوزه تامين 
اجتماع��ي. همچنين عملكرد دس��تگاه هاي مختلف 

اجرايي بر اساس مصوبات جلسات پيشين ستاد، مورد 
پيگيري و ارزيابي قرار گرفت و نمايندگان بانك مركزي، 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، سازمان محيط زيس��ت، معاونت امور معادن و 
صنايع معدني گزارشاتي را در اين خصوص ارايه دادند. 
بر اساس گزارش ارايه شده بانك مركزي در اين جلسه 
در خصوص موضوع واحد هاي تملك شده توسط شبكه 
بانكي، از تعداد ۳۲ بانك و موسسه اعتباري غيربانكي در 
كشور، پاسخ استعالم از ۲۴ واحد دريافت شده است و 
بانك مركزي متعهد شد، ظرف مدت يك هفته گزارش 
مربوط به واحد هاي تملك ش��ده ۸ بانك باقي مانده را 
تدوي��ن و ارايه كند.همچنين بر اس��اس گزارش بانك 

مركزي تا پايان آذرماه سال جاري، ۱۴ بانك و موسسه 
رسماً اعالم كردند كه هيچ گونه واحد توليدي تملك شده 
ندارند و ۱۲ بانك ديگر كه پاسخ استعالم آنها مشخص 
شده است، تا همان تاريخ، هزار و ۶۴۴ واحد تملك شده 
دارن��د كه از اين تعداد ه��زار و ۳۹۲ واحد صنعتي بوده 
است و ۱۳۰۰ واحد آن در زمان تملك، غيرفعال بودند 
و فعاليت توليدي و اشتغال زايي نداشتند. بعد از گزارش 
بانك مركزي مصوب شد فهرست كامل اين واحدها تا 
هفته آينده در اختيار دبيرخانه قرار گرفته تا ضمن ارسال 
ليست به استانداران سراس��ر كشور و ارزيابي وضعيت 
آنها، برنامه ريزي براي احياي مجدد آنها در سال آتي در 

دستور كار قرار گيرد.
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خبرروز

درگذشت غالمرضا جمشيدنژاد بر اثر كرونا
غالمرضا جمشيدنژاد، مترجم، محقق و مصحح متون علمي و نسخه هاي خطي، در ۷۵سالگي بر اثر ابتال به كرونا از دنيا رفت. پايگاه 
اطالع رساني شهر كتاب با اعالم اين خبر نوشت: غالمرضا جمشيدنژاد متولد سال ۱۳۲۴ در كاشمر ازجمله مصححان و پژوهشگران 
پيشكسوت در حوزه احياي نسخ خطي است كه آثار بسياري تأليف، تصحيح و ترجمه كرده است. او از تدريس در حوزه علميه مشهد 
و دبيري ادبيات فارسي در وزارت آموزش و پرورش گرفته تا استادي و مدرسي در دانشگاه هاي آزاد اسالمي، دانشگاه تهران، دانشگاه 
الزهرا، دانشگاه عالمه طباطبايي، مركز آموزش مديريت دولتي و... را در پرونده كاري خود داشت و به علت ارايه روش هاي ابتكاري و نو 

در امر تعليم و تربيت، در سال تحصيلي ۱۳۷۶ به احراز مقام »معلم نمونه« مفتخر شد. 

رويداد

يكسال گذشته در چنين روزهايي، بخشنامه اي مبني بر 
حضور پرستاران و كادر درمان باردار و شيرده حضور در 
فضاهاي پرخطر صادر شد. اين بخشنامه با هدف ممانعت 
از حضور اين گروه صادر شد تا قرباني ويروس مرگباري به 
نام كرونا نشوند اما اخبار رسمي حاكي از آن است كه سه 
پرستار باردار و يك ماماي باردار، قرباني اجرا نشدن اين 
بخشنامه هستند.  الهام داوري دولت آبادي درباره مرگ 
سفيدپوشان جامعه سللالمت توضيح داد: به گروه هاي 
پرخطر مثل زنان باردار و مادراني كه فرزند كوچك دارند، 
اعالم شده اسللت كه نبايد در بخش هاي ويژه كرونايي 
مشغول به كار شوند. برخي از پرستاران به دليل رسالتي كه 
برعهده دارند، متقاضي حضور در اين بخش ها مي شوند. 
من معتقدم، حتي اگر يك پرسللتار بنا برنظر شخصي 
خود متقاضي كار در بخش هاي ويژه است؛ سيستم هاي 
مديريت پرسللتاري و درماني نبايد مجوز حضور آنها را 
صادر كنند. او ادامه داد: در ارتباط با اين موضوع، پرسشي 
مطرح مي شللود؛ آيا اراده اي براي اجراي اين بخشنامه 
وجود دارد؟ اطالعات در دسللترس من نشان مي دهد، 
اين بخشنامه در بيمارستان هاي اصفهان اجرا مي شود. 
يكي از پرستاران شاغل در بيمارستان تامين اجتماعي 
اصفهان كه براي بيماران كرونايي درنظر گرفته شللده 
است، به مرخصي زايمان مي رود. پس از اتمام مرخصي 

زايمان، مديران بيمارستان به او پيشنهاد مرخصي بدون 
حقوق را مي دهند. بيمارستان توانايي پرداخت مرخصي 
با حقوق به اين سفيدپوش جامعه سالمت را نداشته است. 
داوري افزود: برخي از پرستاران وضعيت معيشتي مناسبي 
ندارند و به ناچار در اين بخش ها حاضر مي شوند. كمبود 
نيروي انساني مورد نياز هم از ديگر عوامل حضور اجباري 
پرستاران در بخش هاي كرونايي مي شود. اگر شيوه فعلي 
ادامه داشللته باشد، به طور حتم خبرهاي بدي مبني بر 

فداشدن پرستاران را خواهيم شنيد. اين پرستار گفت: 
وارد پيك جديدي از اين بيماري شده ايم و ديگر توان و 
رمقي براي ما باقي نمانده است. آنچه كه مسلم است، اخبار 
خوشايندي در روزهاي آتي نخواهيم شنيد. دوستان ما با 
توجه به احتمال وقوع شرايط بحراني، استخدام ۳۰ هزار 
نيروي پرستاري جديد را پيشنهاد مي دادند. انجام به نحو 
احسللن امور در شرايط عادي هنر نيست، فارغ شدن بر 

مشكالت در شرايط بحراني هنر است.

برخي از پرستاران در راه رسالت  خود  فدا  مي شوند
جامعه ادامهازصفحهاول

مهر ورزي شكاف بين 
خانواده را از بين مي برد

در فضللاي گفت وگويللي، رابطلله تنگاتنللگ و 
مستقيمي بين تحول، پويايي و تكامل فرهنگي 
وجود دارد. خأل فرهنگ گفت وگو در جامعه ما، 
سبب شللده سللازمان ها و مراجعي كه مسوول 
كاهش شللكاف نسلي هسللتند عمال به صحنه 
نيايند، در نتيجه اين شللكاف نسلللي شديدتر 
مي شود. در واقع اختالف بين فرزند و والدين كه 
منجر به قتل و كنش هاي خشونت بار مي شود 
همگي ريشلله در بيرون از خانللواده دارد؛ آنجا 
كه تعامل، تفاهم، گفت وگللو و كنش ارتباطي 
عقالني بين افراد صللورت نمي گيرد و الگوهاي 
جديد توسللط مدافعان الگوهاي سنتي حذف 
مي شوند، تعصب، عصبيت و خشونت جايگزين 
آن مي شود. به طور طبيعي اين دست به حذف 
زدن و معدوم كردن نگاه مخالف در سطح كالن، 
در سطح خانواده و كف خيابان در نزاع دو راننده يا 
نزاع هاي قومي بازتوليد مي شود. اين ها حلقه هاي 
پيوسته يك زنجير هستند و هيچ حلقه اي جداي 

از حلقه هاي ديگر قابل تحليل نيست. 
دراين ميان سه عنصر دخيل در كاهش شكاف 
بين نسلللي شللامل خانواده، مدرسلله و رسانه، 
خانللواده در سللطح خللرد، آمللوزش و پرورش 
 در سللطح ميانلله و رسللانه در سللطح كالن در 
دوباره سللازي ذهن يا »برساخت گرايي« ايفاي 
نقش مي كننللد. پدر و مللادر و همه عنصرهاي 
تربيتي در سللطح ُخرد تابع سطح ميانه و كالن 
هستند و نمي توان منفك از سطح ميانه و كالن، 
در مورد آن وارد گفت وگو شللد، در نتيجه وقتي 
كنش ارتبللاط معقول در سللطح جامعه اتفاق 
نيفتد خانللواده هم از جامعلله بازتابي مي كند. 
وقتي صحنه تمرين خوب شنيدن، حرف زدن و 
آموزش گرفتن براي والدين وجود نداشته باشد 
آنها هم تابع شرايط تحميلي مي شوند. بر همين 
اساس نخست بايد به اصالح ساختارهاي سطوح 
كالن و ميانه پرداخت و آنها را از حداقل پتانسيل 
برخوردار كرد تا »برساخت گرايي« مفيد شكل 
گيرد در غير اينصورت همچنان در بر همان پاشنه 
مي چرخد. وقتي آموزش هاي عاطفه و مهرورزي 
از كتاب هللا و فيلم ها و سللريال ها رخت بربندد 
زندگي هاي سللرد و خاموش شكل مي گيرد. با 
ايجاد شللكاف عاطفي در ميان والدين، جدايي 
فرزندان از والدين هم خود به خود رخ مي دهد؛ 
فرداي روزگار دختر و پسر خانواده سر از جاهاي 
ديگر درمي آورند، در نتيجه تضاد فرهنگ سنتي 
و مدرن، بسترهاي خشونت و جنايت گسترده 

مي شود. 
حال آنكه مهللرورزي والدين با هم الگويي براي 
جذب فرزندان مي شود؛ همانند ُمسكن و مرهم، 

زخم ها و شكاف ها را از بين مي برد.

81  فوتي جديد كرونا در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشللت از شناسايي 
۸هزار و ۳۶۷ بيمار جديللد كوويد۱۹ در 
كشور طي ۲۴ ساعت گذشللته خبر داد. 
دكتر سيماسللادات الري گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸ هزار و ۳۶۷ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه ۷۰۲ نفر از آنها بستري 
شدند. او افزود: مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كشللور به يك ميليون و ۶۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسيد. 
الري ادامه داد: متاسللفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۸۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۶۰ هزار و ۵۱۲ نفر رسلليد. 
خوشللبختانه تا كنون يك ميليون و ۴۲۸ هزار و ۸ نفر از 

بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارسللتان ها 
ترخيص شده اند. سخنگوي وزارت بهداشت 
افزود: سه هزار و ۷۶۷ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارسللتان ها تحت مراقبت قرار دارند. او 
گفت: تللا كنون ۱۱ميليللون و ۱۵۱ هزار و 
۵۰۹آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شللده اسللت. الري ادامه داد: در حال 
حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳۲شهرستان نارنجي، ۲۵۱ 
شهرستان زرد و ۱۵۴ شهرستان آبي هستند. سخنگوي 
وزارت بهداشت گفت: شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
خرمشللهر، دزفول، دشللت آزادگان، رامهرمز، شادگان، 

شوشتر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

تمامي صنوف ساعت 20  تعطيل كنند
فرمانده انتظامي تهران بزرگ تاكيد كرد 
كه ساعت كار صنوف در پايتخت ساعت 
۲۰ بوده و با هرگونه فعاليت صنوف در 
خارج از اين ساعات برخورد خواهد شد. 
سردار حسللين رحيمي درباره ساعت 
فعاليت صنوف در روزهاي پاياني سال 
گفت: سللاعت كار صنوف تغيير نكرده 
و همان سللاعتي كه با توجه به شرايط 

كرونايي و محدوديت هاي آن اعالم شده بود، همچنان 
پا برجاسللت و واحدهاي صنفي تا سللاعت ۲۰ اجازه 
فعاليت دارنللد. او درباره فعاليت برخللي از صنوف تا 
ساعات نيمه شللب نيز گفت: متاسفانه گزارش هايي 
از فعاليت برخي از واحدهللاي صنفي به خصوص در 
مناطق حاشلليه اي و معابر كم ترددتر داشللته ايم كه 
حاكي از فعاليت آنان تا ساعات پاياني شب بود كه حتما 

با اين موارد برخورد خواهد شللد. رييس 
پليس پايتخت با تاكيد بر اينكه سللاعت 
كار صنوف كماكان سللاعت ۲۰ اسللت، 
گفت: كار پليس در نظارت، اعمال قانون 
و تعطيلي نيز سللاعت ۲۱ آغاز شده و به 
صنوف متخلف تذكر و هشدار مي دهيم كه 
در صورت مشاهده با آنان برخورد خواهد 
شد. او اضافه كرد: پيشنهاد ما به صنوف اين 
است كه ساعات فعاليت خود را از صبح، كمي زودتر آغاز 
كنند تا شهروندان نيز بتوانند در تراكم جمعيت كمتر 
و زمان بيشتري براي خريد مراجعه كنند. او با تاكيد 
بر اينكه هيچ فورجه اي وجود نداشللته و خودروهاي 
غيرمجاز از ساعت ۲۱ تا سلله بامداد جريمه خواهند 
شد، گفت: ترافيك در تهران به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ 

درصد افزايش پيدا كرده است. 

تصويب 90 هزار ميليارد اعتبار براي بازنشستگان
رييللس اتحاديه پيشكسللوتان جامعه 
كارگللري از تصويب ۹۰ هللزار ميليارد 
تومان اعتبار براي سازمان و انتظار براي 

تصويب نهايي در صحن علني خبر داد.
حسللن صادقي گفت: اعتبللار بند )و( 
تبصره ۲ اليحه بودجه، ۹۰ هزار ميليارد 
تومان بود كه در رفت و برگشللت ميان 
مجلس و دولت بلله ۱۵۰ هزار ميليارد 

تومان افزايش يافت. درخواست ما اين بود كه ۹۰ هزار 
ميليارد تومان از اعتبار ۱۵۰ هزار ميليارد توماني بند 
)و( به تامين اجتماعي اختصاص يابد كه خوشبختانه 
بعد از رفت و برگشت هاي بسيار و باال و پايين كردن ها، 
اين مساله در كميسيون تلفيق قطعي شد و نمايندگان 
كميسيون تلفيق مصوب كردند كه ۹۰ هزار ميليارد 
تومان از اعتبار ۱۵۰ هزار ميليللارد توماني بند )و( به 
سازمان اختصاص يابد. او افزود: نگراني ما بابت صحن 
علني مجلس و مطرح شدن اين مصوبه در صحن است. 

كميسيون هاي ديگر از جمله كميسيون 
آموزش و پرورش و كميسلليون امنيت، 
ظاهراً به تكاپو افتاده اند كه اعتبار سازمان 
را كاهش دهند. صادقي گفت: هشللدار 
مي دهيللم هرنوع كاهللش اعتبار تامين 
اجتماعي، عواقب منفي خواهد داشللت. 
اگر مي خواهند بازنشسللتگان معترض 
نباشللند و هر روز به كف خيابان نيايند، 
مصوبه كميسيون تلفيق را عيناً در صحن علني مجلس 
تصويب كنند. دغدغه ما اين اسللت كه اين مصوبه و 
اعتبار ۹۰ هزار ميليارد توماني، دچار كاهش و نقصان 
نشود و عيناً در صحن مجلس به تصويب برسد. به گفته 
صادقي، در مصوبه كميسيون تلفيق، بودجه بند )و( 
كاماًل آناليز و تفكيك شللده و ۹۰ هزار ميليارد تومان 
به سازمان اختصاص داده اند تا تامين اجتماعي بتواند 
با آن، متناسب سللازي حقوق بازنشستگان را با منابع 

پايدار اجرايي كنند.

هنر

انيميشن اليو اكشن »تام و جري« در اولين روزهاي اكران با بيش از ۱۳ ميليون و ۵۰۰ 
هزار دالر فروش، شروعي توفاني داشت و اميد را به صنعت كرونازده سينماداري در 
امريكا برگرداند. به گزارش پايگاه اطالع رساني ورايتي، انيميشن اليواكشن تام و جري 
از استوديو فيلمسازي برادران وارنر در سه روز اول اكران ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار دالر 
فروش كرد، فروشي فراتر از انتظار كه يكي از ركوردهاي سينمايي روزگار كرونا به شمار 
مي رود و از بهبود اوضاع سينماها حكايت دارد. تام و جري به كارگرداني تيم استوري و 
بازي كلويي مورتز، مايكل پنيا و كالين ُجست در ۲ هزار و ۴۷۵ سالن سينما در امريكاي 
شمالي روي پرده رفته است. اين فيلم همچنين در سرويس پخش اينترنتي اچ بي او 
مكس نيز پخش شده و به مدت ۳۱ روز در دسترس مشتركان اين سرويس قرار دارد. 
استوديو فيلمسازي برادران وارنر به دليل شيوع كرونا ترتيبي اتخاذ كرده كه ۱۸ فيلم 
اين كمپاني همزمان با سينماها، در سرويس اچ بي او مكس نيز اكران شوند. همچنين 

تاكنون در ۳۳ كشور، ۳۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دالر فروش كرده است.

 »تام و جري« گيشه كرونازده  امريكا
 را احيا كرد

هنر

فيلم كوتاه »يك محكوم به مرگ گريخته اسللت« ساخته علي عامري مهابادي به 
جشنواره اي در انگليس راه يافت. اين اثر روايتگر داستان مردي است كه در محبسي 
)واقعي يا ذهني( گرفتار آمده است و سعي دارد كه رنج هاي ناشي از تنهايي و زندان 
را تحمل كند. در عين حال به دنبال راهي براي گريز است، اما... ايمان حميدي تنها 
بازيگر فيلم كوتاه يك محكوم به مرگ گريخته است، هست كه مديريت توليد اين 
فيلم كوتاه را نيز بر عهده دارد. فيلمنامه نويس، كارگردان و طراح صحنه اين فيلم 
كوتاه بر عهده علي عامري مهابادي بوده كه تدوين و جلوه هاي ويژه تصويري آن را 
فرشاد شهاليي و از موسيقي فرانتس شوبرت سونات شماره ۲۰ براي پيانو، آندانتينو 
استفاده شده است. نسخه خارجي و بلند اين فيلم پايه خاطرات آندره دويني ساخته 
شده اسللت؛ يك زنداني جنگي كه در طول جنگ جهاني دوم در زندان مونتلوك 
نگهداري مي شد. اين فيلم يكي از شاهكارهاي روبر برسون است با سبك و استايل 
متفاوت و مختص خودش. تماشاي آن بر هر عالقه مند به سينما جزو الزامات است...

 »يك محكوم به مرگ گريخته است« 
در جشنواره انگليسي

گليماندگار| آمار مللرگ و مير و ابتال 
به كرونا همچنان افزايشي است و در اين 
شللرايط مساله سللفرهاي نوروزي مانند 
بمب سللاعتي مي ماند كه ممكن اسللت اين پاندمي را 
به اوج رسللانده و مللا را به روزهاي مللرگ و مير ۴۰۰ تا 
۵۰۰ نفري و حتي بيشللتر برساند. اينكه در بسياري از 
شبكه هاي اجتماعي تورهاي خارجي تبليغ مي شوند و 
كنسرت هايي كه قرار است برگزار شود و البته كه تست 
كروناي تقلبي هم كه ديگر در بازار سللياه اين سرزمين 
مساله اي نيست كه به راحتي نتوان آن را به دست آورد. 
فكر كنيد يك نفر با تست كرونا مثبت برگه تقلبي تست 
كرونا منفي مي گيرد، سوار هواپيمايي مي شود كه هيچ 
فاصله گذاري در آن رعايت نشده و خيلي راحت تعداد 
قابل توجهي انسان ديگر را مبتال مي كند. همين مساله 
در اتوبوس هاي بين شهري، قطارها و ... هم قابل مشاهده 
است، افرادي كه تست كرونا مثبت هستند، بليت اتوبوس 
مي خرند و مسللافرت مي كنند در حالي كه مي دانند به 
راحتي عامل ابتال و مرگ ديگران مي شوند. در اين شرايط 
مساله سفرهاي نوروزي و اينكه سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري بر آن اصرار دارد و البته كه كسب و كارهايي 
مثل هتل داري و ... در اين مدت كرونا بسيار ضرر كرده اند 
اما مسللاله اين است كه اين محدوديت ها در همه جاي 
جهان اسللت. چطور ما مي توانيم بدون در نظر گرفتن 
اين مسائل و مشكالت برنامه سفرهاي نوروزي را ترتيب 
دهيم. اينكه مسووالن مي گويند قرنطينه در نوروز شايعه 
است، خود دليل ديگري است تا برخي افراد سودجو از 
اين مساله استفاده كرده و تورهاي مسافرتي را به مردم 
بفروشند و كسللي هم كاري به آنها نداشته باشد. اينكه 
مي گويند سفر با خودرو شخصي ايمن ترين نوع سفر براي 
نوروز است، مساله ديگري است كه انگار مسووالن به آن 
توجه ندارند. در حالي كه شهرهاي گردشگر پذير اغلب 
در شرايط بحراني كرونا قرار دارند ديگر چه فرقي مي كند 
كه افراد با خودرو شخصي به اين شهرها سفر كنند يا با 
وسايل حمل و نقل عمومي. فردي كه به مسافرت مي رود 
تمام طول مدت را در ماشين خود نمي گذراند، آنها براي 
ديدن اماكن تاريخي و خريد از بازارهاي سنتي از ماشين 
خود پياده مي شوند و ازدحام ايجاد شده در اين مناطق 

مي تواند خطر آفرين باشد. 

  موافق هيچ مسافرتي در عيد نوروز نيستيم
شايد به همين خاطر است كه وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي در بيستمين »پويش ره سالمت« 

گفت: وزارت بهداشت مطلقا موافق هيچ مسافرتي در 
عيد نوروز نيست و مانند سال گذشته كه گفتيم از ۲۵ 
اسفند تا بعد از تعطيالت، فرصتي براي احياي كادر 
بهداشت و درمان داشته باشيم، بايد از رفت و آمدها 

جلوگيري كنيم.
او افزود: صحنه هاي دردناكي در خوزستان مي بينيم 
و در عرض ۴۸ ساعت ريه هاي يك فرد پر از ويروس 
است. در چنين شرايطي مي خواهيم كوپن مسافرت 
بدهيم. مي دانيم مردم خسللته هسللتند. ولي ناچار 
هستيم براي حفظ سالمت مردم روي برخي از اين 
پروتكل هاي بهداشتي بايستيم. يكي از دغدغه هاي 
همكاران ما همين تعطيالت نوروزي است و پيشنهاد 
ما اين اسللت كه تردد و مسللافرت انجام نشود. اين 
جاده هاي پرازدحللام و ترددهاي بللي رويه و در هم 
آميختگي جمعيت و انتقال ويللروس جهش يافته 
سركش به شدت نگران كننده است. به ما گفته مي شود 
براي سفر پروتكل طراحي شود. ما مي گوييم آب آلوده 
نخوريد، اما اگر اصرار مي كنيد، بجوشانيد و بخوريد. در 

چنين وضعيتي هستيم.

    كادر بهداشت و درمان 
هر روز  نحيف تر مي شود

وزير بهداشللت بيان كرد: كادر بهداشت و درمان در 
بي توجهي ها هر روز نحيف تر مي شود. عده اي اندك 
به مسائل و مشكالت ما بي توجهي مي كنند. عيد نوروز 
را در پيش داريم. اميدواريم عيد خوبي برگزار شود، اما 
همه نگرانيم و مي دانيم با گردش ويروس جهش يافته 
انگليسي در همه كشور، مسافرت به عنوان اصلي ترين 

عامل بسيار موثر است.
او افزود: وقتللي خبرنگار به بازار مللي رود و به فردي 
مي گويد چرا ماسك نزدي، مي گويد نه خودم مي زنم 
و نه به مشللتري ها مي گويم بزنند. به فرد مي گويند 
چرا ماسك نزدي، مي گويد اعتقاد ندارم. مي گويند 
ماسللك يك پروتكل بهداشللتي اسللت، بعد فرد با 

مسخره مي گويد كه ممكن اسللت ويروس از گوش 
من وارد شللود. اين بي توجهي ها باعث نگراني نظام 

سالمت است.

     اين جنگ غير قابل پيش بيني است
از طرف ديگر طبللق مصاحبه اي كه محمود واعظي 
رييس دفتر رييس جمهور انجام داده بود، شهرهاي 
گردشللگري كشللور براي ايام نللوروزي محدوديت 
خواهند داشت اما محدوديتي كه تنها شامل خودرو 
مي شللود. از طرفي كمتر از ۲۰ روز تا آغاز سللال نو و 
انجام سللفرهاي نوروزي مانده اسللت و مردم هنوز 
تكليفشان را درباره اين سفرها نمي دانند. چون عليرضا 
رييسي سخنگوي ستاد مبارزه با كرونا گفته به نظر 
بنده فعاًل مللردم اقدام به رزرو بليللت هواپيما، قطار 
و...  بللراي نوروز ۱۴۰۰ نكنند؛ چون ما در يك جنگ 
غيرقابل پيش بيني با ويروس هستيم و تا زماني كه 
واكسيناسيون كافي انجام نشود، هر لحظه منتظر يك 

تغيير رفتار و جهش عجيب از سوي ويروس هستيم .
اما شللهرام آدم نژاد معاون وزير راه و شهرسللازي با 
بيان اينكه پيش فروش بليت مانند نوروزهاي قبل از 
سال ۹۹ انجام نخواهد شد، گفته است: در سال هاي 
گذشته از بيش از يك ماه گذشته امكان پيش خريد 
بليت وجود داشت اما امسال ديگر پرواز فوق العاده يا در 
نظر گرفتن ناوگان ويژه براي پاسخگويي به سفرهاي 
نوروزي نخواهيم داشللت و فقط سفرهاي برنامه اي 
انجام مي شللود. هر چند در سللال هاي گذشته ويژه 
ايام نوروز، ظرفيت ناوگان را افزايش مي داديم امسال 
فقط سفرهاي برنامه اي مدهاي مختلف حمل و نقل 

انجام مي شود.

    انواع سفر از ديد وزير گردشگري
از طرف ديگر علي اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگي 
مردم را به سللفر برنامه ريزي شده فرا خوانده و گفت: 
درباره سفرهاي نوروزي، تابع تصميمات ستاد كرونا 

هستيم و جلسه اي را با وزارت بهداشت و دستگاه هاي 
مرتبط برگزار كرديم و سه نوع سفر دسته بندي شد. 
يكي سفرهايي كه در قالب تورهاي گردشگري بود 
و از نقطه شللروع و برگشللت تحت مديريت و تحت 
پروتكل هاي بهداشتي قرار دارد. وزارت بهداشت هم 

كمترين دغدغه را در اين مورد دارد.
او گفت: دسللته دوم سفر كساني است كه اقامت در 
مراكز مجاز گردشللگري را تحت پروتكل ها تجربه 
مي كنند اما رفت و برگشللت آنهللا از ناوگان ريلي و 
هوايي هست و در قالب تور نيست. وزارت بهداشت 
دربللاره اين دو بخللش دغدغه ندارد. بخش سللوم 
سللفرهايي هسللت كه مردم به صورت انبوه انجام 
مي دهند. اين سللفر جزو موارد نگران كننده است. 
ما فكللر مي كنيم براي اين بخش چگونه مي شللود 
اقدامات خوبي انجام داد. تصميماتي گرفته شد به 
عنوان مثال زدن چادر و كمپ كردن ممنوع شده و 

به استانداران هم ابالغ شد.
مونسان افزود: اقامت در مراكز غيرمجاز گردشگري 
ممنوع است و هيچ دستگاهي حق ندارد از امكانات 
خود به عنوان اقامتگاه اسللتفاده كند. از طرف ديگر 
مردم بايد موارد را رعايت كنند شايد حتي بيشتر از 
گذشته. تا بتوانيم در ايام نوروز سفرهاي تحت كنترل 
را داشته باشلليم. وزير ميراث فرهنگي اظهار داشت: 
در هواپيماها اين طور كه مي دانم ناوگان هوايي تنها 
بايد تا ۶۰ درصد مسللافر گيري كنند. در اتوبوس ها 
بايد صندلي ها كاماًل به صورت شللطرنجي اشللغال 
شللود. در قطارها نيز همين طور هست. در سفرهاي 
مسللووالنه، گزارش هاي منفي نداشللته ايم ولي در 
هتل ها پروتكل هاي سللختگيرانه داريم. آنقدر اين 
پروتكل خوب بود كه به سازمان جهاني گردشگري 
نيز آن را اعالم كرديم و آنها نيز منتشر كردند. سفرهاي 
نوع يك و نوع دو كمترين دغدغه را دارند. در نوع سوم با 
محدوديت هايي كه در حال برنامه ريزي است؛ تالش 

مي كنيم آنها را هم تحت مديريت قرار دهيم.

     سفر از نوع چهارم ممنوع است
وزير ميراث فرهنگي در حالي سلله نوع سفر را تعريف 
كرد كه ايرج حريرچي معاون وزير بهداشت گفت: ۴ نوع 
سفر داريم. گروه اول سفر با تور به هتل، گروه دوم سفر 
بدون تور به هتل، گروه سوم سفر با خودروي شخصي به 
خانه اقوام، ويالي شخصي و… و گروه چهارم سفرهاي 
غيررسمي است كه مردم در پارك چادر مي زنند و يا در 
مدارس اسكان داده مي شوند كه اين نوع چهارم امسال به 
كلي ممنوع است. حريرچي بيان كرد: ۹۰ درصد سفرها 
مربوط به گروه سوم است. سفر گروه هاي يك و دو فعاًل 
بالمانع است، اما با گسترش ويروس كروناي انگليسي 

ممكن است جلوي آن هم گرفته شود.

    تعيين تكليف رزروهايي كه لغو   مي شود
اين در حالي است كه تيموري معاون گردشگري وزارت 
ميراث فرهنگي نيز در مصاحبه با صدا و سيما اعالم كرد 
كه مردم براي شللهرهايي كه قرمز و نارنجي نيسللتند؛ 
مي توانند تورهاي گردشگري را ثبت نام كنند. امسال 
با توجه به شرايط ناپايدار شهرها، همكاران ما آمادگي را 
دارند كه اگر سفري رزرو شد و در آن شرايط امكان انجام 
سفر نبود؛ با همان تعرفه تا سه ماه اين خدمات و سفر را 

به آنها تضمين دهند.
آنطور كه تيموري گفته مسافران مي توانند در صورتي كه 
رزرو آنها به دليل تغيير شرايط شهرها كنسل شد؛ به مدت 

سه ماه دوباره همان خدمات را دريافت كنند.

      سفر با خودروي  شخصي به شهرهاي ۶  استان 
ممنوع  شد

با اين وجود حريرچي معاون وزير بهداشت گفته كه بيش 
از نيمي از شهرهاي كشور زرد هستند و افق چنداني براي 
كاهش آنها وجود ندارد. اسللتان هاي مسافر پذير مثل 
مازندران، گيالن، گلستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان 
در شرايط زرد هم سفر به آنها ممنوع است. يعني سفر 
به اين ۶ اسللتان حتي با وجود رنگ زرد ممنوع اسللت. 
همچنين اصفهان، مشهد و شيراز هم اگر زرد باشند، سفر 
به آنها امكان پذير نخواهد بود. البته سفر به اين شهرها و 
محدوديت هايي كه براي آنها تصميم گيري شده درباره 
خودروي شخصي اسللت. به نظر مي رسد همانطور كه 
رييس جمهور نيز گفت سللفرهاي ۱۴۰۰ نيز همانند 
سفرهاي نوروز ۹۹ است و مردم بايد بتوانند سال ديگري 
را در خانه خود بمانند تا شللاهد موج ديگري از شلليوع 

ويروس اين بار از نوع انگليسي آن نباشيم.

گزارش
چه كساني مردم  را تشويق  به  سفر مي كنند؟

كمي هم به فكر كادر درمان باشيم
سفرهاي نوروزي به چه قيمتي؟


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

