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يادداشت- 1

30 دليل براي تجارت با چين
پاسخي به مقاله جناب آقاي 

دكتر شمس اردكاني
با شناختي كه بنده از چيني ها 
طي مراوداتي كه طي سال هاي 
دانشجويي در اروپا و فعاليت هاي 
اجرايي در ايران و همچنين در 
چي��ن داش��تم به اي��ن نتيجه 
رسيده ام كه سياسيون و مجريان 
چيني سه زبان دارند: نخست، زبان دهان، كه ابزاري است 
براي رساندن كالم؛ دوم؛ زبان قلب كه بي احساس ترين قلب 
را دارند.  سوم؛ زبان مغز كه غيرقابل پيش بيني است.  لذا از 
نظر من اين قرارداد بايد امضا بشود چون براي ايران در روابط 
بين الملل در سطح جهاني و منطقه اي و مبارزه با سياست هاي 
ناپايدار و پليد امريكايي ها، سياست هاي چرچيلي اروپايي ها و 
سياست هاي عوامل امريكا در منطقه بسيار ضروري و الزامي 
است.  اما بايد در طول روابط و مذاكرات و مراودات مشترك، 
همانند مسابقات جهاني فوتبال برترين بازيكنان بين المللي 
خودمان را انتخاب كنيم، كساني كه از توانايي بسيار بااليي در 
مباحث كارشناسي، حقوقي و بين المللي برخوردار باشند تا 
نه تنها مشكلي براي منافع ملي پيش نيايد بلكه منفعت هاي 
بزرگي براي ايران در سطح ملي، منطقه اي و جهاني به دست 
آورند.  ما ايرانيان در نظام بين الملل هيچ وقت فرصت شناس، 
فرصت ساز و فرصت دار نبوديم، لذا براي برتري در اين قرار داد 
بايد در انتخاب اف��راد براي انجام هرگونه كاري با چيني ها 
مانند يك مربي فوتبال سخت ترين تمرينات و سخت ترين 
دوره هاي مهم ملي و بين المللي را انجام داده باشيم.  اگر ما 
بازار ۵۰۰ ميليوني كشورهاي همسايه شمالي و جنوبي را 
باختيم به خاطر انتخاب نامناسب بازيكنان و مربيان نابلد 
به مباحث ملي و بين المللي بود، آنها اصال با فنون بازي هاي 
بين المللي آشنايي نداشتند.  ازنظر من، مشكل در قرار داد 
اين بازي نيست، بلكه مش��كل در بازيكنان ايراني در اين 
مسابقه ملي و بين المللي اس��ت . براي اين كار نياز به 
گذراندن سخت ترين و فشرده ترين دوره هاي آموزشي 
و تمرينات كماندويي سياسي، اقتصادي، بين المللي، 
فرهنگي، گردشگري، تجاري، عمراني، چين شناسي 
و چيني شناسي و...  ادامه در صفحه 6

 مرتضي طالع ماسوله 

دكتر مدني زاده استاد اقتصاد دانشگاه شريف تشريح كرد

3 چالش فوري اقتصاد در 1400

يادداشت-2

 توافق ۲۵ ساله ايران و چين
 و تاثير آن بر بازار سرمايه

اساسا آيا تاثيري خواهد داشت؟ 
بايد ش��اهد نظريه مخالفان و 
منفي ش��دن بورس باشيم و يا 
موافقان و رشد آن؟ صحبت ها 
و اظهارنظر هاي��ي كه توس��ط 
مخالف��ان و موافق��ان در حال 
پخش شدن در فضاي مجازي 
است ما را وامي دارد تا به اين نكته 
توجه كنيم كه آيا اين سند چشم انداز يا توافقنامه داراي بار 
حقوقي موثر است؟ قراردادي است با بند و ضمائم و اعداد 
مشخص؟ و يا صرفا نقشه راهي است براي فردا؟  آيا قياس 
آن با قراردادهاي اكوادور و سريالنكا موضوعيت حقوقي و 
مصداقي دارد يا قياس مع الفارق است؟ آيا اشاره به مقاله 
آقاي Fulton Jonathan پژوهشگر حوزه خاورميانه در 
مجله Council Atlantic قابل تامل است؟  متفكران 
علوم سياسي عقيده دارند كه ارتباط ما با يك قدرت بزرگ تر 
مي تواند مسير پيشرفت را براي ما سريعتر كند و اما نكته اي 
كه حائز اهميت است چگونگي انتخاب مسير و راه هاي ادامه 
آن است. در اين خصوص مي توانيم اشاره اي داشته باشيم 
به سخنان فرشاد مومني كه درباره اين توافقنامه مي گويند: 
صرف برقراري رابطه با امريكا و چين ...  ادامه در صفحه 5

مينا  غضنفريان 

يادداشت-3

 نتيجه اوراق فروشي
 در آينده

در ش��رايطي ك��ه منط��ق 
اقتصادي حك��م مي كند كه 
دولت ها براي جبران كسري 
بودجه خود تا حد امكان كمتر 
از استقراض استفاده كنند و به 
سمت اس��تفاده از روش هاي 
اقتصادي مانند اخذ ماليات و 
شناسايي حفره هاي ماالتي 
حركت كنند، اما بنا به داليل گوناگون، تصميم سازان 
ايراني اس��تقراض و فروش اوراق را به عنوان مهم ترين 
ارهكار براي جبران كسري بودجه برگزيدند.  بايد ديد 
اين روش ها چه اثراتي در فرايند كلي بورس به جا خواهد 
گذاشت.  پيش از اين به احتمال بروز تورم در سال هاي 
ابتدايي دولت آينده اشاره كرده ام.  اقدامات دولت فعلي 
راه چاره اي جز انتخاب سياست هاي تورمي براي دولت 
باقي نخواهد گذاشت. پرداخت اصل و فرع اين حجم از 
اوراق حتي در صورت رفع تحريم ها نيز به راحتي ميسر 
نخواهد ب��ود و دولت آينده يا بايد تورم را انتخاب كند يا 
با وضع ماليات شديد توليد نيمه جان را از بين ببرد كه 
دولت جديد را در فشار بيشتري قرار خواهد داد.  بورس 
و دالر دو گزينه در دسترس دولت بعد خواهد بود.  رونق 
بورس مي تواند باعث فروش سهام دولتي و كسب ماليات 
ادامه در صفحه 7 بيشتري از معامالت بورس شود.   

محسن عباسي

يادداشت-4

دوئل برتري مرغ با وزارت 
صمت در يك سال اخير 

4 تا ۵ برابر ش��دن قيمت مرغ 
در يك س��ال اخير از فروردين 
99 تا فروردين 14۰۰ و بررسي 
عوام��ل آن از مديريت وزارت 
صمت و سياست هاي تنظيم 
بازار، تا رون��د توليد، مصرف و 
تخصيص ارز و... نشان مي دهد 
ك��ه عامل عمده رش��د باالي 
قيمت مرغ و مش��كالت مردم در صف فروش و كميابي 
مرغ، سوءمديريت در تنظيم بازار بوده كه بيشترين اثر را بر 
بازار و قيمت ها داشته است. به عبارت ديگر، نبود سياست 
مناسب و ضعف مديريت در تنظيم بازار موجب شده كه 
خريد به موقع، عرضه مرغ و بررسي چالش هاي موجود 
به درس��تي انجام نشود و در نتيجه كمبود، نايابي و رشد 
شديد قيمت مرغ را به همراه داشته باشد. نگاهي به آمارها 
و نرخ ها نشان مي دهد كه در فروردين 1399 نرخ مصوب 
مرغ 1۰8۰۰ تومان بود و در بازار به دليل عرضه 1۰۰ هزار 
تن مرغ خريداري شده، قيمت ها كاهش يافت و به 98۰۰ 
تومان رسيد و دليل اين روند در سال گذشته، اختصاص 
ارز 42۰۰ توماني، توليد و خريداري و تامين نياز كشور و 
تنظيم بازار به موقع بوده است و ...  ادامه در صفحه 8

محسن شمشيري

يادداشت-5

 سه چالش صنعت آب 
در سال 1400

س��ال جدي��د از راه رس��يده و 
طبيعت جامه نو به خود پوشيده 
است، نو ش��دن سال هميشه 
فرصتي براي نو شدن رويكردها 
و تجديد نظر در روش هاست، 
از اين رو در اين يادداش��ت سه 
چالش اصلي صنع��ت آب در 
سال جاري به اختصار معرفي 
مي گردد تا با همكاري و همدلي دس��تگاه اجرايي و بدنه 
مهندسي صنعت، بتوانيم به بهتر شدن حالمان در سال 
جديد اميدوار باقي بمانيم.  چالش پروژه هاي نيمه تمام: يكي 
از مهم ترين چالش هاي صنعت احداث در تمام بخش ها از 
جمله در بخش آب پروژه هاي نيمه تمام مي باشد، ده ها هزار 
پروژه نيمه تمام و نيمه جان در گوشه كنار اين مرزوبوم رها 
شده و عالوه  بر اينكه ده ها هزار ميليارد تومان سرمايه ملي 
بدون استفاده و قبل از رسيدن به بهره برداري در معرض 
استهالك قرار گرفته اس��ت همچنين باعث مستهلك 
شدن نيروهاي انساني كارفرمايي و پيمانكاري و مهندسي 
كشور در اين بخش شده است. راهكارهايي همچون امكان 
استفاده از سرمايه گذاري و مشاركت عمومي و خصوصي، 
خاتمه دادن قراردادهاي بالتكليف، رعايت عدالت بودجه اي 
براي سال جاري از جمله اقدامات مديريت چالش يادشده 
مي تواند باشد.   ادامه در صفحه 5

هادي كهولي

 اعضاي شوراي شهر براي استفاده غيرمجاز
 سازندگان از معابر جريمه تعيين كردند

 افزايش 25 درصدي 
سود شركت ها در بازارسهام 

 سلطه بيت كوين  بر بازار
 ارزهاي ديجيتالي  به پايين ترين 

سطح  ۷ ماه گذشته رسيد

 روساي 3  اتاق در نامه اي 
به رييس جمهوري: 

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند

ارزيابي از ۷۷95  فعال 
اقتصادي نمونه نشان مي دهد

 هزينه تراشي 
در ركود ساخت و ساز
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 رشد درآمد شركت هاي بورسي 
در اوج ركود اقتصادي

 بيت كوين 
  در مرز 

 اصالح  و صعود

گره ارزي 
صادركنندگان 

تصوير بازارها در آينه  احياي برجامرا بازكنيد

 وضعيت بد 
 امنيت 

سرمايه گذاري

زهرا سليماني | تيك تاك ثانيه شمار بازگشت اياالت 
متحده به برجام، 3 س��ال پس از خروج ترامپ از سندي 
كه قطعنامه شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد را نيز بر 
تارك خود داش��ت، بعد از نشس��ت آنالين روز جمعه 13 
فروردين ماه ايران با كش��ورهاي 1+4 آغاز شد. روزي كه 
شركت كنندگان در نشست مجازي كميسيون مشترك 
برجام تصميم گرفتند ادامه نشست را روز سه شنبه هفته 
جاري با حضور مقامات امريكايي به صورت حضوري در وين 
دنبال كنند. بعد از مشخص شدن نشست روز سه شنبه و 
در ش��رايطي كه مقامات ايراني اعالم كردند هيچ مالقات 
مستقيمي ميان ايران و امريكا در وين صورت نخواهد گرفت، 
بازارهاي اقتصادي كشور نسبت به اين خبر واكنش نشان 
دادند و نشانه هاي مثبتي در بازارهاي ۵گانه كشور نسبت 
به تحوالت آينده مشاهده شد. در روز شنبه نرخ دالر حدود 
هزار تومان كاهش پيدا كرد و يكشنبه بازار ارز در وضعيت 
باثبات تري قرار گرفت. روزي كه در آن علي اكبر صالحي، 
رييس سازمان انرژي اتمي در شبكه اجتماعي كالب هاوس 
ضمن اعالم محورهاي اصلي جلسه 1+۵ در روز سه شنبه، 
عنوان كرده كه مذاكرات برجام از كش��مكش هاي اوليه 
عبور كرده و وارد مرحله فني شده است. همچنين رابرت 
مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران نيز ديروز از ضرورت 
برداشتن تحريم هاي اقتصادي توسط امريكا سخن گفت. 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم ضمن تماس با 
طرف هاي اروپايي روز جمعه در پيام توئيتري در ارتباط با 
نشست مجازي كميسيون مشترك برجام با بيان اينكه در 
اين نشست تصميم بر برگزاري جلسه حضوري روز سه  شنبه 
آينده در وين، پايتخت اتريش گرفته شده است، گفت: » 
نشستي بين ايران و امريكا صورت نخواهد گرفت. لزومي 

هم براي آن وجود ندارد.«

  وقتي دولت بايدن از رفع تحريم ها 
سخن مي گويد

در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان و فعاالن اقتصادي در 
تاب و تاب نتايج نشست روز سه شنبه بي تابي مي كردند، 
اظهارنظره��اي راب��رت مالي در خصوص ض��رورت رفع 
تحريم هاي اقتصادي با واكنش هاي مثبتي از سوي فعاالن 
اقتصادي كش��ور رو به رو شد. نماينده ويژه امريكا در امور 
ايران با تاكيد بر اين نكته كه امريكا مجبور است تحريم هايي 
را كه ب��ا توافق مغايرت دارد بردارد، گف��ت: پايان دادن به 
تحريم هاي اقتصادي به شرطي است كه ايران آماده باشد 
اقدامات هسته اي كه در مغايرت با تعهدات برجامي اش انجام 
داده است را معكوس سازد و به مسير سابق بازگردد. رابرت 
مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران ضمن اعالم آمادگي 
كشورش براي لغو تحريم هاي ناسازگار با برجام، گفته است 
كه مذاكرات س��ختي براي بازگشت تهران و واشنگتن به 
تعهدات اتمي در پيش اس��ت، اما اين مذاكرات در مسير 
درستي است. او گفت: ما مجبوريم تحريم هايي را كه با توافق 
مغايرت دارد،  برداريم به شرط آنكه ايران آماده باشد اقدامات 
هسته اي كه در مغايرت با تعهدات برجامي اش انجام داده 
است را معكوس سازد و به مسير سابق بازگردد. رابرت مالي 
در گفت وگو با شبكه امريكايي »پي بي اس« گفت امريكا 
مي داند كه براي بازگرداندن ايران به تعهدات اتمي اش بايد 
تحريم هايي كه در تضاد با برجام است، لغو شود. نماينده 

ويژه دولت امريكا در امور ايران درباره هدف واش��نگتن از 
مذاكرات غيرمس��تقيم با ايران گفت: هدف اين است كه 
ببينيم مي توانيم روي گام هايي كه امريكا بايد براي بازگشت 
به توافق هسته اي و همچنين ايران بايد براي بازگشت به 
تعهداتش در توافق هس��ته اي بردارد به يك توافق دست 
يابيم يا نه. سال هاست كه امريكا چنين تعاملي با ايران دارد. 
اين مذاكرات نيز غيرمستقيم خواهد بود. اكنون نيز هدف 
ما اين است كه ببينيم آيا مي توان روي يك نقشه راه براي 
بازگشت هر دو طرف به توافق دست يافت يا خير. به گفته 
رابرت مالي، »كميسيون مشترك برجام« در روز سه شنبه 
اولين گام خواهد بود. اين، مس��يري سخت و دشوار است 
چراكه زمان زيادي از دست رفته است و بي اعتمادي دوطرفه 
وجود دارد. اما مي خواهيم با شركاي اروپايي و غيره خود كه 
با ايران گفت وگو مي كنند، مذاكره كنيم تا ببينيم مي توانيم 
گام هاي بازگشت را تعيين كنيم يا نه. اگر آنها )ايران( براي 
بازگشت به توافق جدي باشند، ما هم جدي هستيم.اين 
مقام امريكايي در پاسخ به اينكه چگونه واشنگتن مي خواهد 
انجام تعهدات ايران را راستي آزمايي كند، گفت: ما يك بار 
پيش از اين، در سال 2۰1۶ اين كار را انجام داده ايم. آژانس 
بين المللي انرژي اتمي مي تواند اين راستي آزمايي را انجام 
دهد. كاري كه مي خواهيم انجام دهيم اين است كه ايران 

به پايبندي كامل به توافق بازگردد.

  مشكل مذاكره ايران و امريكا حل شده است
در روزهايي كه مس��ووالن اجرايي و مديريتي كش��ور به 
دليل رويكردهاي جناحي و سياسي صدا و سيما ترجيح 
مي دهند كه از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي براي تبادل 
نظر و اطالع رس��اني بهره ببرند، علي اكبر صالحي، رييس 
سازمان انرژي اتمي كشورمان نيز براي تشريح دورنماي 
مذاكرات هس��ته اي و برجامي در كالب هاوس حاضر شد 
و تصويري از دورنماي احتمالي پايان تحريم ها ارايه كرد. 
صالحي در اين نشس��ت مجازي به سواالت افراد مختلف 
شركت كنندگان پاسخ داد. از جمله مهم ترين مواردي كه 
صالحي در اين نشست بيان كرد اظهاراتي مرتبط با پايان 
بن بست مذاكرات از سوي ايران و امريكا بود. صالحي تاكيد 
كرد كه كه ايران و امريكا به اين نتيجه رسيدند كه بن بست 
مذاكرات را كنار بگذارند. صالحي در پاسخ به سوال محمود 
صادقي، نماينده اصالح طلب مجل��س دهم در خصوص 
پايان بن بس��ت مذاكراتي پيش روي ايران و امريكا تاكيد 
كرد: مشكل اينجا بود كه ايران و امريكا هر كدام مي گفتند 
ديگري قدم اول را بردارد، اما االن اين مشكل حل شد و آن 
را دور زديم. به گزارش »تعادل« صالحي در پاسخ به سوال 
علي عليزاده )عليز( درباره عاقبت مشكل ايران و امريكا گفت: 
در اين 42 سال تالش شد جمهوري اسالمي ساقط شود، اما 
اين اتفاق نيفتاد، زيرا ايران مانند يك آهن گداخته است كه 
روزبه روز قوي  تر شده است، اما اكنون امريكا به اين عقالنيت 
رسيده كه نبايد به ايران فشار بياورد و مذاكره كند، اما براي 
اين موضوع و رسيدن به استقالل هم هزينه داديم. ايران كليد 
طاليي منطقه است و امريكا اكنون به اين درك رسيده است.

  افزايش ظرفيت غني سازي اورانيوم
 به 1۶ هزار و ۵00 سو 

در شرايطي كه چهره هاي اصولگرا و تندرو طي سال هاي 

بعد از امضاي برجام مدام بر طبل از ميان رفتن ظرفيت هاي 
هسته اي كشور مي كوبيدند، رييس سازمان انرژي اتمي 
به اين نكته اش��اره كرد: آنقدر برجام را كوبيدند تا مشكل 
درست كنند و همنوا با رژيم صهيونيستي اين كار را انجام 
دادند. اگر اين برجام محدوديت است، بايد پرسيد اين چه 
محدوديتي است كه 1۶ هزار و ۵۰۰ سو غني سازي داريم؛ 
در حالي كه قبل از برجام حداكثر ظرفيت غني سازي ما 13 
هزار سو بود. صالحي با اشاره بدهي هاي خارجي ايران گفت 
صنعت هسته اي براي ايران اقتدار مي آورد اما ما هزينه براي 
اتمام آن نداشتيم و از روسيه كمك گرفتيم بنابراين از ملت 
و دولت روسيه تشكر مي كنم كه از ما حمايت كردند. رييس 
سازمان انرژي اتمي در پاسخ به پرسش ياشار سلطاني در 
خصوص ناديده گرفتن وضعيت معيشتي خانواده ها گفت: 
حتما آينده روشن جمهوري اسالمي ايران را خواهيد ديد. 
اين بچه )جمهوري اسالمي( تازه به راه افتاده و بايد بيفتد 
و بلند شود و سپس قد بكشد. مسير آينده روشن است. ما 
با كشورهايي همچون كره شمالي متفاوت هستيم. ما در 
زمينه هاي مختلف جلو رفتيم و البته مشكالت داريم كه 
بخش عمده آن تحميلي است. صالحي گفت: فرض كنيد 
در داخل مشكل ما بهترين ها باشد اما اگر مسائل بين الملل 
و تجارت ما كار نكند، باز به مشكل برمي خوريم. نيويورك 
تايمز چندي پيش گزارش داد كه ايران بهترين مكان براي 
سرمايه گذاري است. در اين شرايط ترامپ فشار آورد و گفت 

تا نوكر ما نباشيد، تحريم را را رفع نمي كنيم.

  بن بست مذاكرات ايران و امريكا 
در حال برطرف شدن است

فرناز فصيحي، فرد ديگري بود ك��ه در كالب هاوس اين 
سوال را از صالحي پرسيد كه بن بس��ت مذاكرات ايران و 
امريكا چگونه شكسته شده و راهبرد جديد چيست و آيا گام 
به گام پيش خواهيد رفت؟ صالحي پاسخ داد كه نمي توانم 
جزييات اين موضوع را فاش كنم زيرا زود است اما در مسير 
گفت وگو هستيم و بن بست در حال برطرف شدن است. 
االن همه فهميده اند اين بن بس��ت نه به نفع امريكا نه به 
نفع ايران و نه به نفع كشورهاي منطقه است و اميدواريم تا 
هفته آينده قطعيت بيشتري درباره اين مساله مطرح كرد 
اما در مجموع خوشبين هستم. نگار مرتضوي، تحليلگر 
ايراني ساكن امريكا درباره بازگشت كامل ايران به تعهدات 
سوال پرسيد و اطالعاتي درباره برجام پالس نيز جويا شد 
كه چقدر براي اين موضوع آمادگ��ي وجود دارد و چه بده 
بستان هايي براي اين مساله مورد نياز است؟ صالحي گفت: 
بازگشت كامل به تعهدات زمان مي برد اما مي توانيم آن را 
فريز كنيم. يعني اگر نياز شد دو طرف كاري كنند، ايران 
درجات غني سازي را متوقف مي كند. ايران زنجيره هاي 
غني سازي جديدي داريد كه توقف آن زمان مي برد و بايد 
تحت نظارت آژانس فرصت بدهيم و همه آنها را جمع كنيم. 
مثال در صورت بازگشت امريكا به برجام، غني سازي 2۰ را 
همان لحظه مي توانيم متوقف كنيم. اما درباره برجام پالس، 

ما همچنين چيزي را قبول نداريم.

  در مسير ثبات بازارها
محسن جليلوند، استاد روابط بين الملل در جريان گفت وگو 
با »تعادل« در پاسخ به اين پرسش كه در خصوص تحوالتي 

كه ممكن است بعد از احياي احتمالي برجام و تعات پسا 
برجامي به وقوع بپيوندد، مي گويد: در مواجهه با مقوالت 
اقتصادي بايد از رويكردهاي احساسي و هيجاني پرهيز كرد 
و مبتني بر رويكردهاي عقالني و عالمانه موضوعات مرتبط 
با اقتصاد و نظامات اثرگذار بر بازارها را تحليل و تفسير كرد. 
اقتصاد يك مساله ساختاري است. هرچند بخشي از آن تابع 
حالت رواني بازار است اما اصل و بنياد اقتصاد بر روي مسائل 
ساختاري و بلندمدت بنا ش��ده است. اينگونه نيست كه 
مجموعه مشكالت اقتصادي كشورمان كه برآمده از بيش از 
نيم قرن تحوالت ريشه دار در حوزه هاي ارتباطي، فرهنگي، 
اجتماعي و... است، ناگهان در اثر برگزاري يك جلسه يا يك 

نشست به كلي از ميان برود.
اين استاد روابط بين الملل در ادامه يادآور مي شود: مشكالتي 
كه اقتصاد ايران بعد از تحريم هاي همه جانبه ترامپ و مهم تر 
از آن دهه ها تحريم كشورهاي غربي با آن روبه رو شده است، 
مساله اي نيست كه به سرعت و به طور ناگهاني با برداشته 
ش��دن بخشي از تحريم ها به س��مت بهبود حركت كند.

مشكالت اقتصاد ايران كه طي دهه ها بر روي هم رسوب 
كرده با آزاد ش��دن 7 ميليارد دالر دارايي هاي بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي و س��اير دارايي هاي مسدود شده به 
رشد مورد نظر دست پيدا نخواهد كرد. ضمن اينكه فراموش 
نكنيد رويكردي كه ايران در خصوص مذاكرات برجامي در 
پيش گرفته است، رويكرد چندان منعطفي هم محسوب 
نمي شود و ايران اعالم كرده تا زمان برداشته شدن تحريم ها 
توسط امريكا حاضر نيست به تعهدات برجامي خود باز گردد. 
با اين شرايط نمي توان رويكردهاي تحليلي در خصوص 

چشم انداز آينده را بسيار خوش بينانه ارايه كرد. 
جليلوند با اشاره به رويكردي كه ايران در زمينه اقتصادي 
دنب��ال مي كند، خاطرنش��ان ك��رد: براي بهب��ود كامل 
شاخص هاي اقتصادي ايران بايد به طور بنيادين نظامات 
اقتصادي خود را دستخوش تحول و تغيير قرار دهد. البته 
اظهاراتي كه رابرت مالي روز يكشنبه در خصوص برداشته 
شدن بخش��ي از تحريم ها ارايه كرده است در حكم پالس 
مثبتي است كه از منظر رواني در بازارهاي كشور تاثير خواهد 
داش��ت. به عنوان مثال مي توان پيش بيني كرد كه دامنه 
نوسانات در بازار ارز كشور كه به دليل رويكردهاي خصمانه 
ترامپ طي سه سال گذشته با مشكالت فراواني مواجه شده 
بود به سمت بهبود وضعيت حركت كند. ثبات در بازار ارزي 
كشور به طور طبيعي بخشي از نوسانات در ساير بازارها را 

نيز كاهش خواهد داد. 

  واكنش بازارها به نشست مشترك برجامي
يكي از مهم ترين بازارهايي كه بس��ياري از تحليلگران با 
ارزيابي آن تالش مي كنند تصويري از تحوالت آينده را رصد 
كنند، بازار ارز كشور است. بالفاصله پس از اظهارنظرهاي 
مقامات ايراني و امريكايي در خصوص احتمال برداش��ته 
شدن تحريم هاي اقتصادي، نشانه هاي مشخصي از ريزش 
قيمت دالر مشاهده شد. ارزيابي هاي تحليلي كارشناسان 
نيز حاكي از آن است كه اين روند در صورت احياي برجام با 
سرعت افزون تري تداوم خواهد داشت. بر اساس اظهارات 
فعاالن بازار ارز اين ريزش ها احتماال تا روز سه شنبه و موعد 
رسمي برگزاري نشست مشترك برجام در وين تداوم خواهد 
داشت.   ادامه در صفحه 5



»بي ثباتي اقتصادي ناشي از كسري بودجه و تورم«، 
»كاهش توليد و سرمايه گذاري« و در نهايت »نبود 
نظام جامع تامين اجتماعي« چالش هايي هستند 
كه بايد در سال جاري درباره آنها اقدامات اساسي 
انجام شود، در غير اين صورت، در سال هاي آينده 
با مش�كالت بزرگ تري مواجه خواهيم ش�د. اين 
جمالت، محور گفت وگوي مبسوط دكتر مدني زاده 
با پادكست »سكه« اس�ت. گفت وگويي كه در آن 
از سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه نقدي به 
»دوستي خاله خرسه« تعبير و مكانيسم تورم زاي 
اقتصاد ايران تش�ريح شده است. دكتر سيد علي 
مدن�ي زاده فارغ التحصي�ل اقتصاد از دانش�گاه 
شيكاگو،  در حال حاضر عضو هيات علمي دانشگاه 
صنعتي شريف است. بخش هايي از مصاحبه دكتر 

مدني زاده را در ادامه مي خوانيد.

   آقاي دكتر وضع پي�ش روي اقتصاد ايران را 
چطور مي بينيد؟

در س��ال هاي 1400 ت��ا افق 1404، يكس��ري مس��ائل 
كوتاه مدتي پيش رويمان هس��ت و يكسري مسائلي در 
افق ميان مدت وجود خواهند داشت كه البته به هم مرتبط 
هستند. اين مسائلي هم كه عرض مي كنم عمدتا در سطح 
مسائل اقتصاد كالن كشور است نه جزييات اقتصاد خرد. در 
حوزه اقتصاد كالن ما االن با سه مساله اصلي روبرو هستيم 
كه اگر در سال 1400 به آن نپردازيم ممكن است ادامه پيدا 
كند. البته يكسري مسائل ريشه اي نيز وجود دارند كه در 4 
سال آينده بايد به آنها پرداخته شود. در اين گفت وگو درباره 
كارهايي در 1400 بايد انج��ام بدهيم، صحبت خواهيم 
كرد. بالطبع تا افق 1404 بايد يكسري اقدامات كوتاه مدت 
و يكسري اقدامات ميان مدت نيز صورت گيرد. تيم جديد 
رياست جمهوري كه مستقر مي شود عمال دغدغه اصلي اش 
بايد رفع اين مسائل باشد. برنامه هفتم كه نقشه راه 4 و 5 
سال آينده را ترسيم مي كند، نيز بايد حول اين مسائل باشد و 
مطالبه گري مردم در انتخابات بايد از جنس اين جور مسائل 
باشد. موضوع اول مساله بي ثباتي اقتصادي است كه پيش 

روي ما هست كه بايد نسبت به آن اقدام بشود.
   بي ثباتي اقتصادي يعني چه؟

بي ثباتي اقتصادي عمدتا ناظر به مساله تورم است. متاسفانه 
در شرايطي قرار گرفتيم كه به دليل مسائل مرتبط با كسري 
بودجه قابل توجه است. در بودجه سال 1400 مشابه بودجه 
دو سال قبل، اين كسري بودجه قابل توجه وجود دارد و اين 
موضوع يكي از ريشه هاي تورم است. البته اين چيزي كه االن 
مشاهده مي كنيم عوامل ديگري هم دارد ولي براي سال 
1400 مي توان گفت يكي از عوامل اصلي ايجاد بي ثباتي 
مساله بودجه است كه ادامه دار خواهد بود. هر كاري الزم 
است بايد انجام بدهيم تا بتوانيم در سال 1400 و سال هاي 
بعد بودجه را مديريت كنيم. البته ديگر مساله بودجه 1400 
با توجه به اينكه تصويب شده گذشته و عمال مساله پيش 
روي ما است و شايد كار زيادي نشود براي آن انجام داد مگر 
در صحنه و عمليات بتوانيم كسري بودجه را مديريت كنيم 
طبق قاعده و قوانين مصوب خيلي كار خاصي نمي شود 
كرد، مگر اينكه بعدها اصالحيه اي داده بش��ود تا بودجه 

ترميم پيدا كند.
   مساله تورم كه مساله چندسال اخير نيست. 
مساله درازمدت ما است. ولي كسري بودجه در 
چند سال اخير خيلي جدي ش�ده است. انگار 
ت�ورم معضلي اس�ت كه همچنان هس�ت ولي 

داليلش عوض مي شود.
نه دقيقا. ما به صورت تاريخي مس��اله كس��ري بودجه را 
داش��ته ايم. كس��ري بودجه به صورت پيدا و پنهان بوده 
است. بعضي وقت ها پنهان بوده بعضي وقت ها به صورت 
فرابودجه اي بوده در ادامه صحبت ها در موردش صحبت 
مي كنم. مجموعه بدهي هاي انباشته دولت از كجا آمده 
و ايجاد شده است؟ مجموعه كسري بودجه هاي ساليان 
متمادي بوده كه روي هم انباشته شده است. دولت  درآمد 
و منابع كافي براي هزينه هاي كه مي كرده نداشته است. 
خ��ودش را به تامين اجتماعي، به بانك ها، به پيمانكارها، 
به شركت هاي دولتي بدهكار كرده و آنها خود را به بانك ها 

بدهكار كرده اند.
   يعني حتي دوراني كه ما درآمدهاي سرشار 

نفتي داشتيم اين كسري بودجه پابرجا بوده؟
اين كسري بودجه بوده و به طرق مختلف تامين مي شده 
قديم تر مس��تقيما از بانك مركزي تامين مي شده است. 
يك مدت مستقيم از بانك ها گرفته مي شده. بدهي دولت 
به بانك ها را ببينيد بدهي شركت هاي دولتي يعني ظاهر 
بودجه، كس��ري اندكي داشته يا نداش��ته، ولي در باطن 
بودجه و در البه الي تبصره هاي بودجه و حتي مواد قانوني 
تكليفي ك��ه بعضا در بودجه نمي آي��د، هزينه هايي براي 
دولت ايجاد ش��ده اس��ت. نمونه اش 3 درصدي كه دولت 
بابت حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي بايد 
پرداخت كند. اين يك قانون دايمي هس��ت جزو تكاليف 
دولت است اما در هيچ بودجه اي هم نمي آيد نه در تبصره ها 
و نه در متن. اين به عنوان هزينه دولت است بايد بدهد، اما 
نمي دهد. انباشته مي شود و در پي آن تامين اجتماعي پول 
زيرمجموعه اش را نمي تواند بدهد و اينها خود را به بانك ها يا 
زيرمجموعه هايشان بدهكار مي كنند و نمي توانند از انجام 
تعهدات خود برآيند. در نتيجه بانك ها هم به بانك مركزي 
بدهكار مي شوند و عمال اين بدهي ها به پايه پولي تبديل 

مي شود. امثال اين موضوع الي ماشاءاهلل وجود دارد.
   اگر بخواهيم واقعا مساله تورم را در حالت كلي از 
بين ببريم بايد كسري بودجه پيدا و پنهان را از بين 

ببريم. راهش چيست؟ 
يك نكته كليدي دارد. بايد بودجه به صورت كامل شفاف 
شود و هر چيزي هست بايد در قانون بودجه بيايد يعني مثال 
3 درصد تامين اجتماعي بايد در بودجه بيايد. كسري اي 
كه به شركت بازرگاني دولتي بابت خريد تضميني گندم 

تحميل مي شود بايد در بودجه بيايد. يارانه و مابه التفاوت 
ارز 4200 بايد در بودجه بيايد. تمام پول هاي شركت هاي 
دولتي كه از بانك ه��ا مي گيرند، انواع و اقس��ام بدهي به 
پيمانكارها ايجاد مي شود و ضمانت هايي كه دولت يا شوراي 
اقتصاد مي كنند. شوراي اقتصاد مثال ضمانت مي كند فالني 
تس��هيالت از كجا بگيرد اما طرف پرداخت نمي كند، به 
بدهي دولت تبديل مي شود. تمام اينها در بودجه بايد بيايد. 
با احصاي اين موارد در بودجه تازه خواهيم فهميد كه ما در 
كشور چقدر خرج مي كنيم. ام الخبائث و ام الفساد كشور 
كسري بودجه است كه به صورت غيرشفاف ايجاد مي شود 
و كسي درك درستي از اين ام الخبائث ندارد كه منجر به تورم 
مي شود. فقط مقصر تورم را در رفتار فروشنده و بقالي سر 
كوچه و سوپرماركت و كارخانه دار لبنياتي و دالل هاي ميوه 
دنبال مي كنند  و  مقصرهاي اصلي تورم را در جلو صحنه 
نمي بينيم پشت صحنه هستند كه طراحي تورم مي كنند 
به اسم كسي كه مقابله مي كند و بايد نظارت بكنيم و نبايد 
اجازه بدهيم قيمت ها زياد بشود. يك ماسك مهربان هم به 
چهره خودش مي زند ولي واقعيت اين است كه خودش بوده 
كه تورم را ايجاد كرده و در تمام دولت ها همين است. فرقي 
نمي كند ويژگي كلي اقتصاد ايران است شما نگاه بكنيد چند 
دهه اس��ت همين رويه را داريم. فقط روش ها عوض شده 
يعني طرقش فرق كرده. يك زماني مستقيم از بانك مركزي 
مي گرفتيم بعدا قانون جلو آن را گرفت. بعد غيرمستقيم از 
كانال بانك ها گرفتيم بعد از كانال آحاد اقتصادي گرفتيم. 
پس اول بايد بودجه شفاف باشد. دوم اوراق بدهي باشد سوم 
اينكه يك قانون باالدستي باشد و سقف بگذارد براي ميزان 
كسري بودجه و ميزان بدهي دولت. و تخطي از آن بايد راهي 
بايد داشته باشد. در بعضي از كشورها وقتي دولت مي رسد 
به سقف بدهي اش، كل دولت تعطيل مي شود اجازه يك 
ريال پرداخت اضافه ندارند چون به سقف رسيدند. آنجا يك 
جنگ سياسي رخ مي دهد كه براي چه به سقف رسيدي 
يك كشمكش صورت مي گيرد و آن خودش يك باالنس 
ايجاد مي كند كه دولت نتواند بدون هزينه تعهد ايجاد بكند. 
لذا بايد قانون باالدستي روي ميزان كسري بودجه، مجموعه 
بدهي دولت و اينكه بدهي دولت آيا پايدار مي ماند يا نه اين 
سقف را بايد بگذارند. نرخ اوراق هم عمال تا حدي خودش 
يك ابزار كنترلي و بازدارنده است. اينها در واقع يك مجموعه 
مسائل قديمي كشور است كه ما در سال هاي پيش رو هم 

جزو مسائل اصلي كه بايد به آن بپردازيم.
مساله تورم هميش��گي بوده اما االن مساله جدي تر شده 
است. االن به خاطر تحريم، كاهش درآمد نفتي، به خاطر 
افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان و يك سري پرداخت 
يارانه اي هزينه هاي دولت افزايش هنگفتي داشته اما از سوي 
ديگر، درآمدها آنچنان رش��دي نداشته است و در نتيجه 
كس��ري بودجه افزايش بيشتري يافته است. عدد اسمي 
درآمدها رشد كرده ولي وقتي تورم را از آن بيرون مي كشي، 
مي بيني رشدي نداشته. ما طبق قانون برنامه ششم امسال 
بايد 350 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته باشيم 
تازه با ت��ورم 8 درصد. دو تا ت��ورم 40، 50 درصدي اضافه 
كنيم اين نزديك 500 درصد مي شده. ولي االن نگاه كنيد 
نصف آن عدد هم نمي گيريم. درآمدها افزايش پيدا نكرده 
هزينه ها خيلي سرسام آور زياد شده و كسري را زياد كرده و 
يكي از اين برنامه هاي دولت در سال 1400 بايد مقابله با اين 
كسري بودجه باشد و هر تيم جديدي هم كه بخواهد بيايد 
سكان اين كشتي را بگيرد، بايد به عنوان دغدغه شماره يك 
آن باشد. چون عامل اصلي اين شرايط حاد تورمي مساله 
كسري بودجه است. اين بايد شعارش باشد يعني مطالبه 
مردم اين بايد باشد كه چه جور مساله تورم حل خواهد شد. 
مساله تورم اين نيست كه دالل گران مي فروشد يا بقال گران 
مي فروشد، مساله اصلي دولت است. اين كسري دولت است 
كه تبديل به پول قدرت و تبديل به نقدينگي و در نهايت به 

سر مردم خروار مي شود. 
   چقدر عوامل غيراقتصادي مثل تحريم را در 

اين بي ثباتي و در اين تورم دخيل مي دانيد؟
تحريم يك تلنگر و محرك اصلي بوده. اگر مي توانستيم نفت 
بفروشيم مثل دولت هاي قبلي كه فروختند، يك مقدار قابل 
توجهي از كسري بودجه پوشش داده مي شد و به صورت 
حداقل و مسكني تورم كنترل مي شد. گرچه اصوال نحوه 
استفاده ما از منابع نفتي در كشور طبق قواعد باالدستي 
جوري اس��ت كه چه نفت داشته باشيم، چه نفت نداشته 
باشيم وضع ما خراب مي شود. بايد مفصل درباره آن صحبت 
كرد. مشكل ما داشتن يا نداشتن نفت نيست، مشكل ما 

نحوه حكمراني حاكم بر منابع نفتي است.
   اگر بخواهيم س�اده بگوييم اينكه ما درآمد 
نفتي مي داش�تيم هزينه ه�ا را مثل دولت هاي 
قبل باز هم كنترل نمي كرديم و چون متناسب 
ب�ا درآمد نفتي هزينه ها افزاي�ش پيدا مي كرد 

بنابراين تورم برطرف نمي شد.
دقيقًا اين جوري اس��ت. وقتي درآم��د نفتي باال مي رفته 
هزينه ها را زياد مي كرديم اين جور نبوده كه آن را نگه  داريم 
و ذخيره  كنيم. وقتي درآمد ب��اال مي رفت هزينه ها را باال 
مي برديم، دالرش را ريال مي كرديم بعد به واردات تبديل 
مي شد. نرخ ارز را پايين نگه مي داشتيم و با اين درآمد نفتي 
كه داش��تيم واردات زياد مي شد و موقتا تورم را پايين نگه 
مي داشتيم، ولي چون مجبور بوديم، به ازاي آن پول چاپ 
مي كرديم و اين چاپ پول تبديل مي شد به تورم. بعدا هم به 
محض اينكه يك ذره منابع كم مي شد و كفاف نمي داد، يك 
جهش ارزي اتفاق مي افتد و اين پول هايي كه به نقدينگي 
تبديل شده بود، به افزايش نرخ ارز منجر مي شد و بعد دوباره 
تورم قابل توجه باال مي برد. بعد چون هزينه ها باال رفته بود 
اگر اين درآمد نفتي در هر بره هاي كم مي شد، ديگر پول 
نداشتيم هزينه ها را پرداخت بكنيم و مجبور بوديم برويم 
غيرمستقيم سراغ منابع بانك مركزي كه دوباره مي شد موج 
تورمي. يعني اگر قيمت نفت باال برود هم تورم و هم ركود 
درست مي كرديم به واسطه بيماري هلندي. وقتي كه قيمت 
نفت پايين مي آمد چون هزينه تراشيده بوديم نمي توانستيم 

هزينه ها را تامين بكنيم، باز دوباره تورم مي شد. اين يكي 
از مسائل ريشه اي كشور است به اين مساله هم بايد به طور 
جدي پرداخته بشود. در 4 سال آينده مسائلي كه با آن روبرو 
هستيم زياد است. ولي يكي از مسائل كليدي اين است كه 
همه درآمدها بايد در بودجه درج شود. شما امسال هم ببينيد 
ما تا پارسال درآمد نفت نداشتيم در بودجه نمي آمد، امسال 
كه هنوز معلوم نيست قرار است منابع بيايد تمامش را در 
بودجه ديديم 2.3 ميليون بش��كه مي خواهيم بفروشيم. 
نحوه قانونگذاري بودجه اي ده ها سال است كه منسوخ شده 
ان شاءاهلل ما چند 10 سال ديگر ياد بگيريم اين كار را نكنيم.

    عامل بعدي؟
مساله بعدي كه در سال 1400 پيش رو داريم و اين خودش 
مي تواند ادامه دار باشد، مساله توليد و سرمايه گذاري است. 
ما طي دو، سه سال گذشته به واسطه مساله تحريم كه توليد 
را در كشور كاهش داد، مجموع توليد نفتي را كاهش داد و 
منابعي ورودي به كشور را كاهش داد. بعد تحريم هاي تجاري 
كه اتفاق افتاد واردات به خصوص واردات كاالهاي سرمايه اي 
را با دش��واري مواجه كرد و بي ثباتي كه ايجاد شد منجر به 
خروج سرمايه زيادي شد. همه اينها دست به دست هم داد 
كه طي دو سال گذشته ركود هم داشته باشيم و اقتصادمان 
نزديك به 12، 13 درصد كوچك شد و سرمايه گذاري افت 
كرد. يعني منابعي كه سرمايه گذاري مي شد رفت تبديل به 
دالر و زمين و بيت كوين و... شد. اوراق بدهي دولت، كسري 
بودجه دولت را پوشاند لذا منابع قابل توجهي سرمايه گذاري 
نشد. سرمايه گذاري خالص منفي شد. كل سرمايه كشور 
آب رفت. ظرفيت توليد براي س��ال هاي آينده در مجموع 
كاهش پيدا كرده است. پس يكي از معضالت پيش روي ما 
توليد خواهد بود و سرمايه گذاري لذا دولت بايد برنامه جدي 
داش��ته باشد براي توليد اينكه توليد را زياد بكند. دوم بايد 
براي سرمايه گذاري كاري كرد. در سرمايه گذاري احتماال 
ما ناچار باشيم يك بخش قابل توجهي سرمايه گذاري هاي 
زيرساخت ها انجام بشود نه صرفا دولتي ولي با كمك دولت. 
دولت بايد بگويد، بخش خصوصي بيا اينجا راه بساز. بخش 
خصوصي بيا اين جا راه آهن بساز، مترو بساز، پتروشيمي 
بساز، پااليشگاه بس��از هر جا هم كه الزم باشد يارانه سود 
آن را هم پرداخت بكند. در حوزه هايي مثل پتروشيمي و 
پااليش��گاه و در حوزه هايي كه بعد از كرونا ان شاءاهلل فعال 
خواهند شد مانند گردشگري، اقتصاد ديجيتال، در حوزه 
دارو در حوزه هاي مختلف به خصوص حوزه هاي زيرساختي 
راه آهن، راه، فرودگاه توليد روي آن سوار مي شود و در اينها 
دولت بايد بيايد يك جايي خودش س��رمايه گذاري كند 
يك جايي بخش خصوصي را راغب كند تا سرمايه بياورد 
و از مشاركت هاي عمومي خصوصي استفاده بكند. چند 
صد هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام داريم در تمام اين 
پروژه ها دولت مي تواند منابع بخش خصوصي را جذب كند 
تضمين بدهد كه مثال تا 10 سال بهره برداري از اين پروژه ها 

به پيمانكار تعلق داشته باشد.
   دو م�ورد را مش�خصا اش�اره كردي�د يكي 
بي ثباتي اقتصادي و ديگري بي رونقي توليد و 

سرمايه گذاري و عامل سوم؟
موضوع سومي كه در چند سال آينده با آن روبرو هستيم و 
ريشه اش در همان بي ثباتي و كاهش توليد و سرمايه گذاري 
است، مساله تامين اجتماعي است. مساله معيشت اقشار 
ضعيف جامعه است. چند درصد مردم زير خط فقر هستند 
يك دهه قبل چند درصد زير خط فقر بودند؟ االن دقيقا 
همين مساله بي ثباتي اقتصادي منجر به خروج سرمايه هاي 
بزرگ از كشور شده اس��ت كه به عدم سرمايه گذاري و به 
تورم هاي باال منجر شد. كيك اقتصاد 13، 14 درصد كوچك 
شد ولي اين كوچك شدن متوازن نبوده است. يك قشري 
از قضا روي همين موج تورمي درآمدها و ثروت خود را چند 
برابر كرد. تعداد كساني كه زير خط فقرند رو به رشد است و 
مساله پيش روي ما اينكه است كه بتوانيم يك نظام تامين 
اجتماعي را درس��ت كنيم. چگونه طرحي را براي اقشار 
ضعيف داشته باش��يم ؟ اينكه افراد زير خطر فقر را چطور 
پوش��ش بدهيم كه باز راه حلش يك بخشي در همان آن 
بي ثباتي اقتصادي است كه بايد از بين برود. وقتي كه هنوز 
عامل ايجادكننده فقر را از بين نبريد نمي شود بگوييد من 
به آنها پول مي دهم و از طرف ديگر آنها فقيرتر شوند. اين 
رويه اي كه االن هست پول بدهيد به مردم به 7 دهك پول 
بدهيم از كجا بدهيم؟ از جايي بايد بدهيم و اين خودش تورم 
درست مي كند. بهش يارانه نقدي مي دهي اما دو برابر از آن 
مي گيري. ببخشيد اين دوستي خاله خرسه است. ظاهرش 
هم خيلي وجه سياسي قشنگي دارد ولي اين فاجعه است 
شما عامل توليد فقر را از بين ببريد مهم ترين كاري كه دولت 
بعدي بايد در اولويتش باشد اين است كه خط فقر را چه كار 
بايد بكند؟ با مردم زير خط فقر چه كار مي خواهد بكند؟ و 
اين بي ثباتي اقتصادي و كاهش توليد و سرمايه گذاري كه 
عامل از بين برنده اين فقر هستش را چه كار مي كند؟ تازه 
اينها كه درست بشود هنوز يك تعداد قابل توجهي از مردم 
زير خط فقر خواهند بود و يك برنامه تامين اجتماعي پايدار 
و با پوشش كافي نداريم كه مطمئن باشيم هر ايراني در هر 
نقطه از ايران به هر دليلي اگر يك بازه اي از زمان دچار مساله 
فقر شد و رفت زير خط فقر و نمي توانست معاش خودش را 
تامين بكند از طرف حاكميت جمهوري اسالمي تضمين 
بشود در خيلي از كشورها اين را داريم در همه آن كشورها 
كه اسمشان را مي گذارند ليبرال و نئوليبرال و .... در همه شان 
داريم ولي در ايران كه خيلي درب��اره عدالت ادعامان هم 
مي شود، ما عدالت نداريم. چه عدالتي داريم؟ يكي درآمدش 
با رانت دولتي چند برابر مي شود يكي حق مسلمش كه در 

جيب ديگري است سر گرسنه بر زمين مي گذارد.
   توصيه شما مشخصا چيست؟

چند كار بايد بشود يكي اين است كه نظام تامين اجتماعي 
عمومي بايد شكل بگيرد. همه زير پوشش تامين اجتماعي 
مي روند بعد همه وقتي زير پوشش تامين اجتماعي هستند، 
همه يا خودشان بيمه تامين اجتماعي را مي دهند يا اينكه 

دولت پرداخت مي كند.

   پوش�ش تامين اجتماعي يعني چه خدماتي 
دريافت مي كنند؟

مساله خدمات درماني است. مساله خدمات بازنشستگي 
است. اين مي شود اليه اول. ما بايد يك نظام چند اليه رفاهي 
را در كشور پياده كنيم كه اين نظام چند اليه يك بخش آن 
مي شود نظام بيمه اي اعم از بيمه سالمت و خدمات درماني 
و بهداشت است يك بخشش مي شود بازنشستگي. يك 
بخش بيمه هاي بيكاري. اسمش است كه ما بيمه بيكاري 
داريم يك پولي هم مي دهيم ولي آن ساختار بيمه بيكاري 
كه بايد باشد، نداريم هر كس��ي بيكار شد االن فردا بيمه 
بيكاري وصل بشود. بايد طوري باشد كه بيكار شدي وصل 
شوي، بيكاري هم تمام ش��د قطع شود. يك موقع وصل 
مي شود ولي معلوم نيست كه قطع مي شود و بعد يك اليه 
ديگر چتر تامين اجتماعي حمايتي است. اينجا الزم است 
هم بحث شناسايي شكل بگيرد. واقعا افراد را بشناسيم و 
بدهيم و بعد كسي كه مستحق هم نيست ندهيم. در اين 
زمينه تالش هاي قابل تقديري انجام شده در وزارت رفاه. 
پايگاه رفاه ايرانيان كه شكل گرفته تالش هاي ارزشمندي 
شده ولي اين تا وقتي لينك نشود، كارآيي الزم را ندارد. جزو 
يكي از برنامه هاي اصالحاتي بود كه مي خواستم بگويم انجام 
بشود. ما الزم داريم بحث مالياتي بر درآمد خانوار را در كشور 
هر چه سريع تر احيا كنيم آن اگر احيا بشود مي تواند كمك 
كند به كسر بودجه. چند بعد مهم است يكي اينكه ما يك 
تصويري از وضعيت خانوارها پيدا مي كنيم مي فهميم كه 
چند چند هستيم دوم اينكه از آن كس كه درآمد بيشتر دارد 
ماليات را مي گيريم بعد مي فهميم كه كي ندارد كه حمايتش 
كنيم. با ماليات است كه مي توانيم بفهميم چه كسي درآمد 
دارد واقعا و چه كسي مستحق است. از آن طرف مالياتي كه 
از مكانيزم مي گيريم كسري بودجه را كاهش مي دهد و باعث 
مي شود بودجه هم متوازن بشود يكي از اولويت يك دولت و 
مجلس اين است كه پي اي تي را تصويب بكند اين خودش 

يك موضوع كليدي است.
   حجم عظيمي از يارانه هاي پنهان و آشكار داريم 
ولي باز وقتي كه بحث تامين اجتماعي مي شود 
يك اقتصادداني مثل دكتر مدني زاده مي گويد 
اينكه نش�د عدالت، جريان چي است؟ چرا ما با 
اين همه حجم عظيم يارانه ها هنوز به حداقلي از 

عدالت نرسيده ايم؟
ما كشور فقيري نيستيم. خيلي كشور ثروتمندي هستيم 
اين همه منابع نفت و گاز. آمار توليد نفت و گاز را از شركت 
نفت دربياوريد ضربدر قيمت جهاني بكنيد به دالر تبديل 
كنيم ببينيم چند صد هزار ميليارد تومان مي شود. پس اين 
كجاست؟ به شما مي گويم تماما در بحث نظام قيمت  هاي 
س��ركوب شده در واقع تلف مي ش��ود. شما يك چيزي را 
ك��ه صد تومان مي ارزد 2 توم��ان مي دهي بعد اتفاقي كه 
مي افتد اين است كه در بهترين حالت با قيمت 2 تومان به 
مصرف كننده مي رسد كه اين طور نيست در واقع با قيمت 
باالي با قيمت جهاني مي رسد مابه التفاوت مي شود رانت 
مي شود منابع دهك 10. ثروت دهك 10. فرض كنيم با 
همان 2 تومان برس��د چي مي شود هر كي درآمد بيشتر 
است مصرفش بيش��تره با قيمت ارزان تر مي خرد. باز هم 
عادالنه نيست. در صورتي كه انفالي است كه مال همه است 
ما دو تا ام الخبائث داريم در كشور يكي كسري بودجه است، 
يكي هم قيمت گذاري است يعني اين قيمت گذاري دارد 
عدالت را به هم مي ريزد اين دستور كار دولت بعد كه بتواند 
قيمت گذاري هايي كه هست منابعي ازاد مي كند كه حق 
عمومي است. وقتي يك سيستم حكمراني بدون فساد دارم 
شايد واقعا بهتر باشد ما اين پول ها را ببريم در سيستم هاي 
تامين اجتماعي ببريم در آم��وزش و به اين بدهم و به آن 
ندهم. ولي اگر فساد باالست، دنبال شناسايي نمي روم من 

به همه يكسان مي دهم.
   قبل از جمع بندي اگر ما اين مصاحبه را 10 سال 
پيش مي كرديم آيا حرف هايي كه آن موقع براي 
ما مي زدي با چيز هايي كه امروز گفتي متفاوت بود.

ما به داليلي مشق هاي ننوش��ته زياد داريم. حكايت يك 
بنده خدايي بود روحاني دعوت كرده بودند مس��جد دهه 
عاشورا صحبت بكند. سر نماز ديد كه جماعت نماز را اشتباه 
مي خوانند گفت واجب تر از روضه امام حسين است برايشان 
مسائل نماز را گفت. فردا آمد ديد دوباره مردم اشتباه نماز 
مي خوانند دوباره در مورد نماز گفت. سه چهار شب گفت 
مردم عصباني شدند گفتيم براي ما روضه امام حسين بخوان 
چرا از نماز مي گويي. گفت آنهايي كه من به شما مي گويم 
عمل بكنيد تا من بروم مرحله بعد ما مش��ق هاي ننوشته 
و كارهاي نكرده زياد داريم. روزب��ه روز تعداد اينها زيادتر 
مي شود سوال شما قطعا جوابش اين است من اگر 10 سال 
پيش بود همين مشكالت راداشتيم و در برهه هايي از زمان 
اولويت اين مسائل تغيير مي كند ما 10 مشق ننوشته داريم 
يك سال هايي سه موردش باال مي آيد. ما پنج سال پيش 
همه داشتيم در مورد بحران بانكي صحبت مي كرديم آيا 

االن مس��اله بحران بانكي ما حل شد؟ حل نشد! خورديم 
در ديوار سرمان شكست نابود شديم يك تورم وحشتناك 
برايمان به وجود آورد هيچ كس هم نفهميد نصفي از اين 
بدبختي هايي كه امروز داريم در واقع مال همان بحران بانكي 
است. هيچ جايي هم صحبتي نمي شود چون كمتر كسي 
مي تواند اينها را به هم ارتباط بدهد. همه اش تحريم نيست. 
تحريم يك بخشي از داستان است آن نقدينگي كه جمع 
ش��ده بود به هم ريخت. من در مورد نظام بانكي صحبت 
نكردم اما در جمع بندي خواهم گفت. االن امروز كه با شما 
صحبت مي كنم اولويت يك نيست. ولي احتماال سه چهار 

سال ديگر دوباره اولويت يك مي شود.
االن اولويت اول ما كسري بودجه است 5 سال پيش اما با 
مساله بحران بانكي بود. مشق هاي ننوشته اگر بخواهيم 
بگوييم در سياس��ت هاي پولي مشكل داريم حوزه بانكي 
مشكل داريم بازار مالي مش��كل داريم تامين اجتماعي 
مشكل داريم بازار ارز مشكل داريم سياست هاي ارزي در 
حوزه نفت و مديريت منابع نفتي مش��كل داريم در حوزه 
تامين اجتماعي در همه اينها مشق هاي ننوشته زياد داريم 
ولي اينه��ا اولويت هاش فرق مي كن��د. االن ترتيباتي كه 
خدمتتان عرض كردم به نظر من اينها اولويتش آمده باال. 
شايد جالب باشد برايتان بعضي از مصوبات شوراي امنيت 
ملي مردم خبردار مي شوند كه معموال كشور به بن بست 
مي رسد شوراي عالي امنيت ملي ورود مي كند يك مصوبه 
بدهد. شما نگاه كنيد مصوبات كه آمده بيرون آنجايي كه 
رس��يد به ته خط بحران و مجبور شد شوراي امنيت ملي 
ورود كند و يك تصميم امنيتي گرفته اند ببينيد آن مساله 
آيا از دو سه سال قبلش موضوع گفته نشده؟ راه حل هاش 
گفته نشد؟ آنقدر نمي كنيم مي خوريم به ديوار بعد مجبور 
مي شويم يك تصميم امنيتي مديريت بحراني بگيريم. 
يعني آنقدر براي پالسكو هيچ كاري نمي كنيم تا بريزد. بعد 
مجبور بشويم مديريت بحران و آوار جمع كنيم تصميمات 
آوار جمع كردن هست. موسسات غيرمجاز را ببينيد آوار 

جمع كردن بود و قس عليهذا.
جمع بندي: يك اينكه خالصه بحث اين بود كه سه تا مساله 
اصلي مان بي ثباتي و توليد و سرمايه گذاري و تامين اجتماعي 
و معيشت اقشاري كه روز به روز زير خط فقر مي رود. اين سه 
اولويت اصلي هر دولت مستقري كه بخواهد بيايد. محورهاي 
اصلي برنامه هفتم به اعتقاد من بايد به عنوان محور شعارهاي 
كانديداهاي رياست جمهوري كه باالخره براي اين سه مساله 
مي خواهند چه راهكاري ارايه بدهند و مردم به برنامه هايشان 
و تيم اقتصادي كه اين مسائل را حل مي كند راي بدهد. چه 
كارهاي مهمي واقعا بايد انجام بشود. يك- مساله كسري 
بودجه است. كه بايد هم به لحاظ سياستي يعني باالنس 
بودجه اصالح بش��ود دو- قوانين دايمي كه دارد كسري 
بودجه را درست مي كند بايد اصالح شود كه حاال از قانون 
محاس��بات عمومي گرفته تا قانون برنامه و بودجه و يك 
جاهايي بايد اصالحاتي بشود چون اين طور نيست كه قانون 
بودجه ما هر سال كسري داريم خيلي از كسري ها از قوانين 
دايمي ما ناشي مي شود ساختار غلط است كه همين جور 

كسري درست مي كند.
   مخاطب شما لزوما دولت هم نيست؟

براي اين اصالح قانون مخاطب مجلس است شوراي نگهبان 
است مخاطب مجمع تشخيص مصلحت است. دولت بايد 
اليحه اش را بدهد باالخره تا دولت نخواهد يك كاري بكند 
مجلس كاري نمي توانند بكنند دولت بايد تصميم بگيرد 
دولت مستقر عزمش اين باشد كه اين مساله كسري بودجه 
را حل كن��د و يكي از راه هاي اصل��ي بحث اصالح قوانين 
مهم ترينش شفافيت و اوراق پذيري بدهي دولت و سقف 
اوراق دولت. تا اين درست نكنيم تا دفع موش نكنيم انبار 
را از گندم نبايد پر كنيم. دوم بع��د از دفع موش حاال بايد 
گندم بريزيم در انبار مي ش��ود قانون ماليات مستقيم كه 
بايد اصالح بشود پي آي تي بيايد سر كار. ما مبتني بر درآمد 
خانوار ماليات بگيريم نه اينكه اين چون راننده است ماليات 
ندهد اين چون فرش مي بافد ماليات ندهد اين چون وكيل 
است ماليات بدهد آن چون كشاورز است ماليات ندهد اين 
چه وضع مملكتداري است مگر عهد ساسانيان است اين 
جوري كشورداري كنيم اين همه كشورهاي دنيا درآمدهاي 
خانوارشان را مي بينند و بر اساس آن ماليات مي گيرند يك 
زماني توانايي شناسايي درامد نداشتيم گفتيم كشاورزان 
فقيرند، كشاورزي مهم است. من با كشاورزي مشكل ندارم 
من با نحوه نگاه به مساله مشكل دارم ما از وكال بايد بگيريم 
از پزشكان خونخوار بايد بگيريم اين پزشك كشور است 
اين چه طرز برخورد اس��ت. كارش را بكند پول ماليات را 
بدهد انگار ما يك گروهي را پيدا مي كنيم بريزيم سرشون 

و ماليات بگيريم.
   حتي يك گروهي كه ماليات ندهند؟

اين ش��غل ماليات ندارد درآمد بعضي از مشاغل از اساتيد 
دانشگاه بيشتر است. از قاضي بيشتر درآمد دارد. ولي معاف 
است. بيمه تامين اجتماعي روستايي را دولت مي دهد . مگر 

همه كساني كه در روستاها هستند فقيرند بايد مورد انعام و 
اكرام دولت قرار بگيرند؟ به اسم يارانه هاي مربوط، روستايي 
و عشاير مي گيرد ولي در شهر برج مي سازد مي گوييم خيلي 
تشكر مي كنيم يك ريال هم روي برج سازي هم نمي گيرند. 
ماليات از مجموع درآمد ما چه كار داريم از كجا درمي آورد 
ماليات بر مجموع درآمد سود بانكي مي گيرد سود سهام 
مي گيرد يا از كشاورزي مي گيرد يا از پول استاد دانشگاهي 
مي گيرد يا از كارگري اش مي گيرد از هر جايي از يك حدي 
باالتر ماليات بده��د يك حدي پايين تري من بهت يارانه 
مي دهم موضوع دوم. اصالح سوم مي شود تامين اجتماعي 
يعني اين ماليات هايي كه مي گيريم يارانه ها را فعال كنيم. 
اقدام چهارم بحث قيمت گذاري كه گفتم يك برنامه چهار، 
پنج ساله بايد داده بش��ود كه آرام ارام قيمت هاي فيكس 
شده اجازه بدهد بازار تنظيم كند. بازار كار كند دولت هم 
آقايي بكند رگوالتور بازار باشد داور كه نمي آيد وسط بازي، 
بازي كند ما االن داورمان وسط بازي است. دولت بايد بيايد 
بيرون آقايي بكند. تنظيم گري كند بخش را نه اينكه وسط 
تو چرا اين وري دويدي تو چرا آن وري دويدي. مساله بعدي 
پروژه هاي س��رمايه گذاري كه خوابيده خصوصي بكند 
سرمايه بيايد برد - برد سرمايه هاي خوابيده فعال مي شود 
اشتغال ايجاد مي شود سرمايه هايي كه خارج مي شود داخل 
كشور مي ماند سرمايه گذاري مي شود يك كاالي عمومي 
توليد مي ش��ود جاده است، راه آهن، همه مردم منفعتش 
را مي برند زيرساخت هاي كشور ساخته مي شود خودش 
مي ش��ود پايه توليد. اين نكته را هم اضافه كنم در انتهاي 
جمع بندي فراموش كردم در ميان بحث بگويم. به عنوان 
آخرين برنامه ضروري كه به سمت آن بايد برويم موضوع 
بحث توليد و س��رمايه گذاري كه عرض كردم كه ما دچار 
مشكل شديم. يك مشكل ريشه اي داريم كه آن هم توليد 
سرمايه گذاري دولتي است كه در ظاهر بعد از اصل 44 قرار 
بود خصوصي سازي بشود و مساله حل بشود االن نه تنها 
آن خصوصي سازي درست انجام نشد االن جوري شده كه 
خيلي جاها شروع مي كنند اصال اشتباه بوده برگشت بزنيد. 

االن دو اتفاق بد افتاده. 
   برگشت بزنيد يعني چه؟

االن اين جوري شده اسما خصوصي سازي انجام شده يك 
سري خصوصي سازي شده خوب بوده يك سري بد بوده 
ناجور بوده علم ش��ده به عنوان اينكه ببينيد چه فسادي 
شده و سعي مي كنند ضد خصوصي سازي اعمال بكنند 
برگردانند دولتي كنند. يك موضوع مهم تر اينكه در فرايند 
خصوصي س��ازي اتفاقي كه افتاده اين است كه از دست 
دولت به صورت مستقيم مديريت و مالكيت ها خارج شد 
مالكيت رفت دست نهادهاي عمومي بيرون دولت. مثال 
در تامين اجتماعي، رفته در نهاد عمومي غير دولتي ديگر 
و ي��ك مالكيت رفت آنجا. دو يك بخ��ش قابل توجهي از 
مديريت رفته آنجا يا اينكه هنوز كماكان مديريت در اختيار 
دولت است. يعني دولت مالكيت داده رفته ولي مديريت 
را نگه داش��ته. مثال بانك هاي اصل 44 مديريت با دولت 
است ولي مالكيت تقريبا داده رفته به ظاهر. نقض غرض 
و برعكس است. بايد دولت مديريت مي داد مشكل اينكه 
دولت دارا باشد نيست مشكل اين است كه دولت اداره نكند 
داشتنش مهم نيست اداره كردنش مهم است كه ناكارآمد 
اداره مي كند. آمار رسمي بورس ببينيد شركت هاي بورسي 
ساختار سهامداريش را نگاه كنيد ببينيد به كجاها مي رسد 
شركت هاي غيربورسي را نمي گويم. چند تا زير مديريت 
دولت يا نهاد عمومي هس��ت االن مشكل اين است وزير 
ايكس ان تا شركت را هيات مديره مي چيند عمال مي شود 
اداره دولتي كش��ور را مي گرداند و يك��ي از آن اصالحات 
اساسي است كه بايد در طي 4، 5 سال آينده برويم سمت 
اين وضعيت ناكارايي عميق در اقتصاد هست به آن بپردازيم. 
اين يك موضوعي است 10 سال كماكان مساله كشور است. 
االن اولويت يك نيست از آن مسائلي است كه به آن نپردازيم 
هميني هست كه هست. سيستم با يك سيستم دولتي جلو 
خواهد رفت و ما همان مشكل نبود انگيزه سرمايه گذاري 
نبودن بخش خصوصي و بعد هم تازه خلط بخش خصوصي 
و دولتي هم اتفاق مي افتد يعني اين هم تازه خودش يك 

منشأ كراپشن خواهد بود.
   مش�خصا توصي�ه ش�ما و پيش�نهاد ش�ما 

خصوصي سازي است؟
مهم تر از همه اين است كه دولت و نهادهاي عمومي منع 
بش��وند از مديريت بنگاه ها. برود به س��مت اينكه قدرت 
مديريتش��ان برود. منع قانوني جاي خود منع اقتصادي. 
االن ظاهرش دولت كجاست مگر دولت چند تا شركت دارد 
ولي آخرش در اين اليه هاي هرمي كه شكل گرفته دولت 
هنوز كماكان دارد چند صد تا شركت يا چند هزار شركت 
را عمال مديريت مي كند و همين طور نهادهاي عمومي. 
بخش خصوصي خالص در اقتصاد كشور بسيار بسيار بخش 
كوچكي است و تا وقتي آنها هستند اجازه نمي دهند بخش 

خصوصي رشد بكند و كارايي را نشان بدهد.
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گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در بازار آزاد قيمت دالر 24 هزار و 600 تومان، قيمت يورو 
29 هزار توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 780 تومان اعالم 
شده است. با كاهش قيمت دالر به 24 هزار و 600 تومان، 
قيمت طالي ۱8عيار هرگرم يك ميليون و ۵6 هزار تومان، 
مظنه هر مثقال طال 4 ميليون و ۵77 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱0 ميليون و 6۵0 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱0 
ميليون و 400 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 
400 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و ۱00 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان معامله 
شد.  قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل 
با كاهش محسوس همراه شده اس��ت؛ سكه در روزهاي 
گذش��ته در كانال ۱۱ميليون تومان در نوسان بود ولي با 
پايان رسمي تعطيالت نوروزي بار ديگر قيمت ها در اين بازار 
نزولي شده و سكه نيز به كانال ۱0 ميليوني بازگشته است. 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.

    حباب سكه كم شد
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: در ۱۵ فروردين 
۱400 ب��ا توجه ب��ه افت ن��رخ ارز در بازاره��اي داخلي، 
شاهد كاهش قيمت سكه و دالر در بازار هستيم.محمد 
كش��تي آراي با بيان اينكه اونس جهاني طال ۱73۱ دالر 
قيمت گذاري شده افزود: هر قطعه سكه طرح جديد ۱0 
ميليون و 720 هزار تومان، سكه طرح قديم ۱0 ميليون و 
400 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و ۵00 هزار تومان، 
ربع س��كه 4 ميلي��ون و 200 هزار تومان و س��كه گرمي 
2 ميليون و 3۵0 هزار تومان به فروش مي رس��د.هر گرم 
طالي ۱8 عيار يك ميليون و ۵3 هزار و 600 تومان و هر 
مثقال طال 4 ميليون و ۵64 هزار تومان فروخته مي شود. 
كشتي آراي ضمن تش��ريح آخرين وضعيت بازار طال و 
س��كه از كاهش 200 هزار توماني حباب سكه خبر داد و 
گفت: قيمت س��كه طرح جديد و قديم نسبت به هفته 
دوم تعطيالت نوروز ۵00 هزار تومان كاهش يافته است.

محمد كشتي آراي درباره وضعيت فعلي بازار طال و سكه 
اظهار داشت: با توجه به مباحث سياسي، هسته اي، برجام 
و ... ش��وك قيمتي در بازار ارز داشتيم كه همين موضوع 
باعث كاهش قيمت طال و س��كه ش��د. وي با بيان اينكه 
كاهش ه��زار توماني قيمت دالر باعث كاهش ۵00 هزار 
توماني قيمت سكه شد، تصريح كرد: اين درحالي است كه 
تقاضايي در بازار وجود ندارد و داد و ستدي نداريم. نايب 
رييس اتحاديه طال و جواهر ضمن تأكيد براينكه كاهش 
قيمت ارز عامل اصلي كاهش قيمت طال و سكه است، افزود: 
در هفته دوم تعطيالت نوروز، قيمت هر گرم طالي ۱8 عيار 
به يك ميليون و۱00 هزار تومان رسيده بود ولي از ديروز با 
كاهش قيمت ارز، هر گرم طالي ۱8 عيار نيز با كاهش ۵0 
هزار توماني همراه شده و با قيمت يك ميليون و ۵0 هزار 
تومان معامله مي شود. كشتي آراي با اشاره به اينكه بازار 
هنوز داغ نشده و روال معمول نيز از سرگرفته نشده است 
درباره حباب سكه گفت: همزمان با كاهش تقاضا، حباب 
سكه نيز كاهش يافته است، حباب سكه با 200 هزار تومان 
كاهش به 3۵0 هزار تومان رسيده است. نوسان قيمت در 
ب��ازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 

سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتش��ار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... 
باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است؛ تا 
جايي كه دالر كه در هفته دوم تعطيالت نوروز ۱400 در 
محدوده 2۵ هزار و 700 تومان معامله مي شد در نخستين 
روز كاري بعد از تعطيالت به كانال 24 هزار تومان بازگشته 
است. اين در حالي است كه در تاريخ ۱۱ فروردين كمتر 
معامله گري حاضر بود زير محدوده 2۵ هزار و 700 توماني 
اقدام به فروش دالر كند. اين مساله زماني قابل توجه تر به 
نظر مي رسد كه تا تاريخ 27 اسفند، بازار ساز باقدرت زيادي 
در برابر ورود دالر به كانال 2۵ هزارتوماني مقاومت به خرج 
مي داد. در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت 
به روز كاري قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اس��اس، 
قيمت ف��روش دالر 24 هزار و 36۵ تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم 23 هزار و 882 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 482 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 27 هزار و 9۱8 تومان اعالم شده است.نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.

    روز آرام دالر
ارزش دالر جهان��ي مقابل ارزه��اي مهم تغييرات كمي 
داشت.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 
0.02 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 93.04 
واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.07 
درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي ۱.383 
دالر مبادله شد. يورو 0.08 درصد پايين رفت و با ماندن 
در كانال ۱.۱7 به ۱.۱76 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.۱۱ درصد كاهش به ۱۱0.693 

ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي ۱.3۱3 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل 6.۵67 يوان چين اعالم شد.

    ناكامي بيت كوين
در فتح كانال ۶۰ هزار دالري

بيت كوين پس از ناكامي در رس��يدن به قله جديد، عقب 
نشس��ت.پس از بانك هاي مركزي چين، كانادا، روسيه و 
سوئد، حاال بانك مركزي تايلند نيز اعالم كرده است كه تا 
سال 2022 از نسخه آزمايشي ارز ديجيتالي خود رونمايي 
خواهد كرد. طبق بيانيه منتش��ره توسط اين بانك، هدف 
اصلي از توسعه چنين ارزي، فراهم كردن امكان دسترسي 
شهروندان به روش هاي نوين پرداخت و تراكنش هاي مالي 
خواهد بود. با اين حال تا زماني كه ارز ديجيتالي به طور كامل 
از نظر مشخصه هاي امنيتي به تاييد نرسد، عرضه اين ارز به 
صورت عمومي انجام نخواهد شد. بانك جي پي مورگان با 
انتشار گزارشي با اشاره به افزايش روزافزون سرمايه ورودي 
به بازار ارزهاي ديجيتالي پيش بيني كرد در صورت كاهش 
نوسانات شديد قيمتي، بيت كوين به زودي بتواند به رقم 
۱30 هزار دالر برسد. اين بانك نوسانات باالي بازار ارزهاي 
ديجيتالي را بزرگ ترين مانع بر سر ورود نهادهاي بزرگ به 
اين بازارها داونسته است.  غول هاي بزرگ مالي امريكايي 
كماكان نسبت به سرمايه گذاري در بازار ارزهاي ديجيتالي 
مشتاق هستند. با اعالم خبر احتمال سرمايه گذاري هاي 
جديد بانك گلدمن ساكس و موسس��ه بلك راك در بازار 
ارزهاي ديجيتالي، بار ديگر اوضاع به نفع گاوهاي بازار تغيير 
كرده است و برخي تحليلگران احتمال رسيدن بيت كوين 
به 70 هزار دالر را طي روزهاي آتي محتمل داونسته اند. در 
سه ماه اخير بيت كوين بيش از 30 هزار دالر افزايش قيمت 
داشته است.  مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر ۱930 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين 

رقم نسبت به روز قبل 0.23 درصد كمتر شده است. در حال 
حاضر 60 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت 
كوين و ۱2 درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين ۱2 سال 
پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 

ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

    راه اندازي آزمايشي روبل ديجيتال 
رييس كميته دوماي روس��يه اعالم كرد آزمايش روبل 
ديجيتال در اواخر 202۱ يا اوايل 2022 آغاز مي ش��ود 
و احتم��ااًل براي نقل و انتقال هاي داخلي طي دو تا س��ه 
سال آينده كاربرد خواهد داش��ت.اولين نمونه از شكل 
جديد ارز ملي روس��يه يعني روبل ديجيتال تا چند ماه 
ديگر راه اندازي مي شود. وي طي مصاحبه اي با راشاتودي 
گف��ت: »روبل ديجيتال در حال حاضر باالترين ش��كل 
پول است« و اضافه كرد بانك مركزي قرار است نقشه راه 
توس��عه اين ارز ديجيتال را به زودي منتشر كند و نمونه 
اوليه آن تا پاييز آماده مي شود.  وي با اشاره به اينكه از اين 
ارز ديجيتال احتمااًل براي نقل و انتقال هاي داخلي طي دو 
تا سه سال آينده استفاده مي شود، گفت: »آزمايش هاي اين 
ارز ديجيتال در اواخر 202۱ يا اوايل 2022 آغاز مي شود«. 
مفهوم روبل ديجيتال در اكتبر 2020 توسط مقامات اين 
كشور اعالم شد. اين شكل جديد از پول به همراه روبل نقدي 
و غيرنقدي وجود خواهد داشت. بر خالف ارزهاي مجازي 
مثل بيت كوين، روبل ديجيتال مخاطرات كمتري دارد 
چون توسط بانك مركزي منتشر شده و پشتوانه آن پول 
سنتي است.  رييس بانك مركزي روسيه در ماه فوريه اعالم 
كرد در مورد راه اندازي روبل ديجيتال با جامعه بانكداري 
مش��ورت كرده اس��ت و قول داد تا فصل تابستان مفهوم 
دقيق ت��ري از آن را ارايه  دهد. پ��س از آن، اين طرح مورد 
مذاكرات بيشتري با عموم مردم، شركت كنندگان بازار و 

بانك ها قرار خواهد گرفت.
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۲۷۰ ميليون كارت بانكي
در كشور صادر شد

تعداد 270 ميليون و ۵46 هزار عدد انواع كارت بانكي 
تا پايان بهمن ماه پارسال در كشور صادر شده است. تا 
بهمن سال گذشته معادل 270 ميليون و ۵46 هزار و 
۱6۱ عدد كارت بانكي در قالب كارت برداشت، اعتباري، 
هديه و كارت پول الكترونيك توسط شبكه بانكي كشور 
صادر شده است.بررسي آمار بانك مركزي نشان مي دهد 
كه بانك ملي ايران با صدور بيش از 8۱ ميليون عدد انواع 
كارت بانكي در رده نخست صدور انواع كارت بانكي قرار 
دارد. بر اس��اس گزارش اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي تا پايان بهمن ماه بالغ بر 2۵2 ميليون و 906 هزار 
و 9۱۵ عدد كارت بانكي از نوع برداشت در شبكه بانكي 
صادر شده كه بانك ملي ايران با تعداد 49 ميليون و 8۵۵ 
هزار و 929 عدد كارت، بيشترين صدور كارت برداشت 
در ميان بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري كشور را 
داشته است.بانك هاي ملت، سپه و صادرات در رده هاي 
بعدي قرار دارند.بانك خاورميانه كمترين تعداد كارت 
برداشت را در شبكه بانكي صادر كرده است. همچنين تا 
پايان بهمن ماه پارسال بالغ بر چهار ميليون و 6۱2 هزار 
و 484 عددكارت بانكي از نوع اعتباري در شبكه بانكي 
صادر شده كه بانك ملت با تعداد يك ميليون و 3۵6 هزار 
و 7۵7 عددكارت، بيش��ترين صدور كارت اعتباري در 
ميان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كشور را داشته 
اس��ت. عالوه براين، آمار بانك مركزي نشان مي دهد 
۱۱0 ميليون و 40 هزار و 84۵ عدد كارت خريد يا هديه 
در سطح كشور توسط شبكه بانكي صادر شده كه بانك 
ملي ايران با صدور 3۱ ميليون و 29۱ هزار و 284 عدد 
كارت هديه در رتبه نخست اين جدول قرار گرفته و پس 
از آن نيز بانك هاي پارسيان و ملت قرار دارند. طبق اين 
گزارش، حدود يك ميليون و 98۵ هزار و 9۱7 عدد كارت 
پول الكترونيك نيز توسط بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري در دوره مورد بررسي صادر شده كه عمده بازار 

كارت پول الكترونيك در اختيار بانك ملت است.

رنگ بندي وضعيت اعتباري 
صادركنندگان چك صيادي

امكان استعالم سوابق اعتباري صادركنندگان چك 
براي عموم مردم فراهم شده است، بنابراين ذي نفعان 
نبايد بدون اس��تعالم، چك هاي جديد صيادي را 
از صاحبان آن دريافت كنن��د.  دريافت كنندگان 
چك هاي بنف��ش )چك هاي جدي��د( مي توانند 
با ارس��ال شناس��ه اس��تعالم ۱6رقمي مندرج در 
چك هاي صي��ادي از طريق برنامك هاي موبايلي، 
وب سايت بانك مركزي يا سامانه استعالم پيامكي 
70۱70۱، از وضعيت اعتباري صادر كننده چك به 
لحاظ سابقه چك برگشتي مطلع شوند. وضعيت 
سفيد به اين معناس��ت كه صادركننده چك فاقد 
هرگونه سابقه چك برگشتي بوده يا در صورت وجود 
سابقه، تمامي موارد رفع سوء اثر شده است. وضعيت 
زرد به معناي داش��تن يك فقره چك برگشتي يا 
حداكثر مبلغ ۵0 ميليون ريال تعهد برگشتي است. 

توزيع دسته چك هاي جديد 
در بانك ها

سخنگوي اجراي قانون جديد چك با اعالم توزيع دسته 
چك هاي جديد در بانك ها، گفت: امكان ثبت چك با هر 
كارت بانكي فراهم شد و الزم نيست تطابقي بين بانك 

صادركننده چك و كارت وجود داشته باشد.
س��خنگوي اجراي قانون جديد چك ب��ا بيان اينكه از 
۵ فروردي��ن ۱400 ماده 2۱ مك��رر قانون صدور چك 
اجرايي و از آن تاريخ هم دسته چك هاي جديد با رنگ 
بنفش و عبارت تاكيدي »كارسازي اين چك منوط به 
ثبت صدور، دريافت و انتقال آن در سامانه صياد است« 
در شبكه بانكي توزيع شده اس��ت. آمنه نادعليزاده در 
گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: در ابتداي مطرح ش��دن 
قانون جديد چك محدوديتي وجود داش��ت مبني بر 
اينكه زمان ثبت چك، كارت بانكي بايد متعلق به همان 
بانكي باشد كه چك آن صادر مي شود و بايد تطابق الزم را 
دارا مي بود. در حال حاضر براي رفاه حال مردم و تسهيل 
خدمت دهي، مش��تريان مي توانند با هر كارت بانكي، 
چك خود را ثبت كنند و الزم نيست تطابقي بين بانك 
صادركننده چك و بانك صادركننده كارت وجود داشته 
باشد.  وي افزود: توزيع چك هاي جديد همچنان ادامه 
دارد و به مرور نيز به حجم اطالعاتي كه در سامانه صياد 
تجميع مي شود، اضافه خواهد شد. البته نرخ تغييرات 
كند اس��ت چرا كه با نوعي همزيستي روبرو هستيم و 
چك هاي قبلي كماكان داراي اعتبار هستند. سخنگوي 
اجراي قانون جديد چك با تاكيد براينكه شبكه بانكي 
كشور آمادگي الزم در اين خصوص را دارد، اظهار كرد: 
بانك ها درگاه هايي شامل اينترنت بانك يا همراه بانك 
خودشان را به سامانه صياد مجهز كردند و به مشتريان 
اعم از حقيقي و حقوقي خدمت رساني مي كنند. عالوه 
بر درگاه هاي بانكي، اپليكيشن هاي پرداخت نيز فعال 
ش��ده اند كه در حال حاضر 4 اپليكيشن بزرگ شبكه 
بانكي فعال هستند. مش��تريان مي تواند براي اطالع 
از اين 4 اپليكيش��ن به سايت شركت شاپرك مراجعه 
كنند.  نادعليزاده گفت: چك هاي قديمي مي تواند به 
روال س��ابق خود پذيرش و پردازش شود و هيچ خللي 
هم در فرآيند پردازش چك هاي قديمي رخ نداده است، 
اما بانك مركزي به زودي چك هاي قديمي را در فرجه 
زماني مناسب جمع آوري خواهد كرد كه البته هنوز اين 
زمان تعيين و اعالم نشده است؛ بنابراين مردم نبايد نگران 
دسته چك هاي قديمي خود باشند.  وي با بيان اينكه 
چك هاي جديد نبايد در وجه حامل صادر شوند و در واقع 
سامانه صياد اجازه صدور در وجه حامل را نخواهد داد، 
افزود: مردم دقت كنند كه چك هاي بنفش حتما بايد در 
سامانه صياد ثبت شده باشند و اگر اينگونه نبود از دريافت 
چك خودداري كنند چرا كه در صورت عدم ثبت چك 
در سامانه صياد، بانك وجه چك را پرداخت نمي كند و 

ممكن است گيرنده چك متضرر شود.

جزييات ساعت كار جديد 
بانك ها در شهرهاي رنگي كرونا

كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي اعالم كرد: 
تا اطالع ثانوي س��اعات فعاليت بانك ها براي پذيرش 
مش��تريان، از 8 صبح الي ۱4 بعد از ظه��ر و در روزهاي 
پنج شنبه 8 صبح تا ۱2:30 خواهد بود. كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي پيرامون ساعت كار شعب 
و نحوه حضور كاركنان بانك ها در ش��هرهاي آبي، زرد، 
نارنج��ي و قرمز اطالعيه اي صادر كرد ك��ه در آن آمده 
است:  با توجه به سواالتي كه در خصوص نحوه چگونگي 
ارايه خدمات بانك ها و نحوه حض��ور كاركنان آنان در 
روزهاي جاري كه در بعضي از شهرها از نظر ستاد ملي 
كرونا تغيير وضعيت هشدار داده اند، ضرورتاً به استحضار 
مي رساند: مطابق يا مفاد نامه شماره ۱82۵/99- ك ه� 
مورخ 99/9/۱3، تا اطالع ثانوي ساعات فعاليت بانك ها 
براي پذيرش مش��تريان از 8 صبح ال��ي ۱4 بعد از ظهر 
و در روزهاي پنجش��نبه ت��ا ۱2:30 خواهد بود. حضور 
كاركنان بانك ها در ش��هرها با هش��دار قرمز به ميزان 
۵0درصد مي باشد و ۵0 درصد بقيه كاركنان مي توانند 
با توجه به نظر مديران محترم مناطق به نحوي كه ارايه 
خدمات شعب متوقف يا با خدشه روبه رو نگردد به صورت 
نوبت��ي از طري��ق دوركاري ادامه يابد. در ش��هرهاي با 
هش��دار نارنجي از جمله تهران و البرز حضور كاركنان 
به ميزان دوس��وم خواهد بود و يك سوم آنان مي توانند 
مشروط به امكان ارايه كامل به مشتريان از طريق نوبتي 
دوركاري داشته باشند. بديهي است در ساير شهرها با 
هشدارهايي با رنگ هاي زرد و آبي ارايه خدمات بانكي 
با حضور صدردرصدي كاركن��ان خواهد بود. طبيعتًا 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي )استفاده از لوازم التحرير 
اختصاصي، مواد ضدعفوني كننده، رعايت فاصله مكاني 
بين افراد و...( و توصيه و پيشنهاد به مراجعين براي انجام 
امور بانكي آينده با استفاده از تجهيزات الكترونيكي مورد 
عنايت همكاران بانكي و به ويژه مديران شعب خواهد بود. 
تغيير رنگ شهرها با هشدارهاي ستاد ملي كرونا در آينده 
كماكان مشمول مراتب مندرج در نامه حاضر خواهد بود.

چرا درگاه هاي پرداخت
رمز ارزها مسدود نشد؟

درحالي با دستور شاپرك بايد درگاه هاي پرداخت 
كس��ب وكارهايي چون فروش رمز ارز از هفته دوم 
اسفند 99 مس��دود مي شد كه مش��اهدات نشان 
مي دهد صرافي هاي ديجيتال بدون هيچ مشكلي 
همچنان درحال خريد و فروش رمز ارزها هستند. 
به گزارش تسنيم، همزمان با داغ شدن بازار خريد 
و فروش بيت كوين و س��اير رمزارزه��ا در ايران، در 
هفته هاي پاياني سال 99، انتقادات به نبود قانون در 
اين خصوص باال گرفت و بسياري از تحليلگران اين 
حوزه تأكيد كردند كه اگر دولت موضع خود را در اين 
خصوص فوراً مشخص نكند بايد منتظر فاجعه اي 
در بازار بيت كوين مش��ابه آنچه طي ماه هاي اخير 
در بازار سرمايه رخ داد، باشيم. ناصر حكيمي معاون 
سابق فناوري هاي نوين بانك مركزي در گفت وگو با 
تسنيم ضمن تأكيد بر مبهم بودن بازار رمزارزها در 
ايران تأكيد كرد همانطور كه دولت سال قبل براي 
ماينينگ قوانين وضع كرد و اين ب��ازار را به عنوان 
يك صنعت به رسميت ش��ناخت بايد براي خريد 
و فروش بيت كوين نيز قوانيني داشته باشد. با اين 
حال اما هنوز دولت و بانك مركزي موضع خود را در 
اين خصوص روشن نكرده اند و قانوني هم در زمينه 
مبادالت رمز ارزها وضع نش��ده اس��ت نه در دولت 
و نه در مجلس! البته افزايش محس��وس مبادالت 
بيت كوين در ايران در ماه هاي اخير موجب ش��د تا 
در نهايت واكنشي هرچند كوتاه از بانك مركزي در 
محافل خبري مطرح شود؛ در هفته هاي پاياني سال 
99 و همزمان با افزايش محسوس قيمت بيت كوين 
در دنيا و بعد از آنكه تعداد زيادي از مردم راهي بازار 
رمرزارزها مخصوصاً بيت كوين شدند، باالخره موضع 
بانك مركزي درباره خري��د و فروش بيت كوين در 
ايران اعالم شد هرچند خيلي كوتاه! رييس كل بانك 
مركزي با تأكيد براينكه خريد و فروش بيت كوين آزاد 
نمي شود، اعالم كرد: در اين خصوص مصوبه هيات 
وزيران را گرفته ايم كه اخيرا اصالحاتي هم روي آن 
انجام ش��د و مقرر ش��ده افرادي كه به طور قانوني و 
رسمي رمز ارز توليد كنند امكان اين را داشته باشند 
كه براي واردات از آن استفاده كنند. به زودي براي 
بيت كوين صرافي هايي مشخص مي كنيم كه فقط 
براي مبادالت تجاري بتوان از آن استفاده كرد. همتي 
تاكيد كرد: خريد و فروش بيت كوين آزاد نمي شود 
فقط آنهايي كه به طور رس��مي استخراج كرده اند و 
تنها براي واردات كاال مي توانند از رمزارز اس��تفاده 
كنند. چندي بعد هم معاون همتي در بانك مركزي 
با حضور در گفت وگوي ويژه خبري با تأكيد بر ممنوع 
بودن معامالت رمز ارز در كشور خطاب به مردم گفت: 
مردم بدانند خطرهاي اين رمز ارزها بسيار زياد است و 
پرونده هاي بسياري در زمينه كالهبرداري، سرقت از 
كيف پول و مسدود شدن كيف پول رمز ارزها تشكيل 
شده است. طبق اعالم معاون اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي، بر اساس قانون شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي و مصوبه هيات دولت در سال 98 مبادله 
رمز ارزها در كش��ور ممنوع است. همزمان با اعالم 
موضع بانك مركزي در خصوص بيت كوين و خريد 
و فروش رمزارزها در ايران، مركز ملي فضاي مجازي 
هم اعالم كرد كه سايت هاي خريدوفروش بيت كوين 
مجوز ندارند.  بنابراين و با توجه به موضع گيري هايي 
كه تاكنون توسط مراجع رسمي اعالم شده است، 
مبادله رمز ارزها تنها براي استخراج رسمي رمز ارز 
در جهت واردات بالمانع بوده اما معامله اين نوع ارز 
بين افراد ممنوع اس��ت.  با اين حال اما بيش از 20 
صرافي رمزارز با تعداد كاربران و مبادالت روزانه قابل 
توجه در كش��ور وجود دارد كه همگي از درگاه هاي 
پرداخت بانكي و شبكه هاي ملي پرداخت نظير شتاب 
و شاپرك براي تبديل ريال استفاده مي كنند در حالي 
كه بانك مركزي تاكنون به هيچ كدام از اين صرافي ها 

مجوز نداده است. 

قيمت سكه و دالر كاهش يافت

۲ مصوبه مهم دولت براي بانك مركزي؛ سرمايه بانك مركزي افزايش يافت

كاهش ۵۰۰ هزار توماني سكه 

مجوز به بانك مركزي براي دسترسي به اطالعات موديان مالياتي
گروه بانك و بيمه |

هيات وزيران به بانك مرك��زي اجازه داد به موجب قانون 
ماليات هاي مستقيم، از اطالعات موجود در پايگاه اطالعات 
هويتي، عملك��ردي و دارايي مودي��ان مالياتي با رعايت 
طبقه بندي مربوط استفاده نمايد. هيات وزيران در جلسه 
27 اسفند ۱399 به پيشنهاد بانك مركزي، سازمان امور 
مالياتي كش��ور را مجاز كرد از اطالعات موجود در پايگاه 
اطالع��ات موضوع ماده )۱69( مك��رر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، اطالعات مورد نياز جهت استقرار سامانه هاي 
س��نجش اعتبار و شناسايي روابط اش��خاص را با رعايت 
طبقه بندي مربوط و در حد نياز در اختيار بانك مركزي قرار 
دهد. ضمن اينكه سرمايه بانك مركزي نيز از محل اندوخته 
احتياطي افزايش يافت و به مبلغ 63 هزار و 39۵ ميليارد 
ريال رس��يد و هيات وزيران به استناد قانون پولي و بانكي 
كشور، با پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي مبني بر 

افزايش سرمايه بانك مركزي موافقت كرد.

    بانك مركزي با ساختار فعلي 
نمي تواند  منافع كالن را تامين كند

از سوي ديگر،   ياسر مرادي استاد دانشگاه و مشاور حقوق 
بانكي هم در ارتباط تصويري با اين برنامه با اشاره به اينكه 
واحد هاي توليدي به تسهيالت ارزان قيمت نياز دارند، گفت: 
براي سرمايه در گردش آنها به تسهيالت ارزان قيمت، نيازي 
نداريم، بانك بايد اعتبار سنجي كند و به توليدكننده واقعي 
داراي اعتبار الزم و كافي، تسهيالت را اعطا كند.در برخي 
موارد، بانك ها با فشار و البي ها مجبور مي شوند به واحد هايي 
كه ظرفيت و اعتبار الزم ندارند، تسهيالت بدهند باوجود 
اطالع از اينكه اين تسهيالت و منابع اعطايي بر نمي گردد 
و اين موجب هدر رفت منابع مي شود.همچنين بسياري 
از واحد ه��اي توليدي، زيرس��اخت هاي الزم براي اعطاي 
وثيقه بانكي مورد تاييد قانون را ندارند و بانك براي تمليك 
اين وثايق با مش��كالت فراواني روبرو مي ش��ود. اين استاد 
دانشگاه و مشاور حقوق بانكي با بيان اينكه شبكه بانكي بر 
مصرف تسهيالت اعطايي نظارت دقيقي ندارد، اضافه كرد: 
تسهيالت در محل خود مصرف نمي شود. امهال غير واقعي 

براي تسهيالت گيرندگاني كه مي دانيم توانايي بازپرداخت 
ندارد خيانت به ش��بكه بانكي و توليد كننده است.  رييس 
مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني نيز با اشاره به اينكه نظام 
بانكي، نظام تامين اجتماعي يا نظام حمايتي نيست، گفت: 
نظام بانكي قرار نيست خزانه دوم دولت باشد.سال هاست 
كه سياست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانكي را از 
كاركرد خود خارج كردند. وي با بيان اينكه نقش نظام بانكي 
در طرح هاي زودبازده و طرح هاي مشابه، صرفاً نگاه حمايتي 
بود، ادامه داد: زماني كه اين بنگاه ها جنبه اقتصادي نداشته 
باشند، پول، خراب مي شود و به جايي مي رود كه بازده ندارد. 
از آن جايي كه هميشه كس��ري بودجه وجود دارد يكي از 
راه هاي تامين اين كسري، رجوع مستقيم و نامستقيم به 
بانك هاست. وي با بيان اينكه حجم عمده اي از منابع بانك ها 
به عنوان بدهي هاي دولت، محبوس شده است، تاكيد كرد: 
بانك بايد بانكداري كند نه اينكه به عنوان منبع تامين كسري 
بودجه باشد.سياست گذار بايد نظام بانكي را در مسير توسعه 
كشور، هدايت كند ضمن اينكه بانك مركزي و نظام بانكي 
به اصالح نياز دارند. رييس مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني 
با بيان اينكه گردش پول در همه اقتصاد هاي مدرن؛ جدي 
مديريت مي ش��ود، افزود: بايد بانك هاي اطالعاتي نظام 

مالياتي، بانكي و عمليات تولي��د را به هم وصل كنيم.بي 
ثباتي قيمت مواد اوليه و نبود دسترسي به موقع به منابع 
مالي از مشكالت اصلي توليد كنندگان است. رييس مركز 
پژوهش ها با اشاره به اينكه منابع مالي، خون رگ هاي توليد 
است، گفت: با توجه به اينكه هزينه تامين مالي در قيمت 
تمام شده محصول توليدي موثر است بنابراين اين موضوع 
بر مصرف كننده هم تاثير دارد. محمد قاس��مي افزود: اگر 
چه حرف هاي زيادي درباره ميزان نقدينگي در كشور زده 
مي شود، اما واقعيت اين است كه تامين مالي توليد از طريق 
بازار سرمايه و س��رمايه گذاري خارجي در كشور، چندان 
وسيع نبوده اس��ت.مي توان گفت نقدينگي و منابع كافي 
براي سرمايه گذاري در كشور وجود ندارد و از منابع موجود 
هم به خوبي استفاده نمي شود. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در اين برنامه گفت به علل مختلف، هدف گذاري 
تامين مالي براي بنگاه هاي كوچك و زود بازده، محقق نشده 
و اين موض��وع در دولت هاي مختلف اتفاق افتاده و آمار ها 
بيانگر آن است كه تا 40 درصد از اين منابع به جاي اينكه به 
مجموعه فعاليت هاي تعريف شده حوزه اقتصادي برسد به 
اين هدف ها اصابت نكرده است. محمدرضا پورابراهيمي با 
تاكيد بر اصالح قانون بانك مركزي و قانون بانكداري گفت: 

بانك مركزي كه در ساختار اقتصادي فعلي بخشي از قوه 
مجريه است نمي تواند منافع و سياست هاي كالن اقتصادي 
كشور را حفظ كند. زماني كه تورم در كشوري وجود دارد، 
گرفتن وام براي سرمايه گذاري در حوزه غير توليدي براي 
تسهيالت گيرنده ايجاد مزيت مي كند.بايد جذابيت بازار هاي 
موازي را براي سوق پيدا كردن منابع چه در قالب تسهيالت 
بانكي و چه در قالب تسهيالت مالكيت شخصي به توليد، 
كاهش دهيم. وي افزود: زماني توليد در كشور رونق مي گيرد 
و تسهيالت بانكي زماني به هدف اصابت مي كند كه بتوانيم 
بازار هاي موازي را به ش��كلي مديريت كنيم كه جذابيت 
توليد در اقتصاد كشور افزايش يابد.اعمال ماليات بر عايدي 
سرمايه، ظرفيتي را فراهم مي كند تا بتوانيم نقدينگي را به 
سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي هدايت كنيم.هر اقدامي 
كه مزيت هاي توليد را براي سرمايه گذار بيشتر كند و مزيت 
بازار هاي موازي را كاهش دهد، ظرفيت س��ازي مي كند تا 
مسير نقدينگي به سمت توليد س��وق پيدا كند. دولت يا 
مجلس يا هر نهاد تصميم گيرنده ديگر كه تصميمي را بر نظام 
بانكي تكليف كند بايد در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادي 
باشد و هر مابه التفاوتي را بايد در قالب تعهداتشان به نظام 
بانكي بپردازد.  پورابراهيمي با اشاره به اينكه قوانين حوزه 
نظام بانكي بايد دقيق اجرا شود، افزود: بانك مركزي بايد بر 
بانك هاي دولتي و خصوصي نظارت كند تا بر اساس ضوابط، 
عمل كنند.وثائق بايد جزئي از اعتبار باشد و اهليت فردي كه 
در ارتباط با رويكرد تصميم گيري براي گرفتن تسهيالت 
اقدام مي كند مهم است. پورابراهيمي با بيان اينكه ناترازي 
نظام بودجه اي و ناترازي نظام بانكي را بايد مديريت كنيم، 
افزود: بار ها بحث اصالح قانون بانكداري و بانك مركزي و 
حوزه نظام بانكي كشور مطرح شد و هر بار گفتند در اين باره 
اليحه دولت را ارايه مي كنيم و تالش كرديم با دولت همكاري 
كنيم.بانك مركزي كه در ساختار اقتصادي فعلي ما بخشي از 
قوه مجريه است قطعي نمي تواند منافع و سياست هاي كالن 
اقتصادي كشور را حفظ كند.مجلس يازدهم، محكم و قاطع 
درباره اصالح قانون بانك مركزي و هم درباره اصالح قانون 
بانكداري اقدام مي كند و اميدواريم در سال ۱400 اين دو 

اصالح را در نظام اقتصادي، عملياتي كنيم. 



گروه بورس|
روز گذشته ششمين روزبورسي از سال جاري آغاز شد و 
پس از گذشت 6 روز اغلب كارنامه هاي كاري شركت هاي 
بورسي تكميل ش��ده است. براس��اس آمارهاي موجود 
شركت هاي بورسي رشدي در حدود 12 هزار ميلياردتومان 
داشتند كه اين رشد به واسطه آمد و شد بازار محقق شد. 
باتوجه به تحريم و مشكالت پيش آمده در كشور، اقتصاد 
ايران در س��ال گذش��ته هيچ گونه رشد و حركت مثبتي 
نداشته درنتيجه نبايد انتظار يك رشد شارپي از بورس و 
بازارهاي موازي آن داش��ت. البته نبايد فراموش كرد كه 
جهش ويروس كرونا باعث ش��د كه اغلب كشورها رشد 
اقتصادي نداشته باش��ند و ايران نيز از اين قاعده مستثنا 
نيست. براساس آمارهاي موجود اقتصاد كشور در حال رشد 
اس��ت و از ركود خارج شده و اين موضوع موجبات جهش 
درآمدشركت هاي بورسي را فراهم ساخته است. در ماه ها و 
روزهاي پاني سال گذشته تقريبا 12 هزار ميليارد تومان به 
درآمد قطعي شركت هاي بورسي اضافه شد و اگر بخواهيم 
آمارها را دقيق تر كنيم اين رشد بايد به آستانه 13 الي 15 
هزارميليارد تومان درآمد واقعي برسد. بسياري بر اين نظرند 
كه اين افزايش درآمدها موجبات بهبود عملكردشركت هاي 
بورسي را فراهم مي سازد، متغيرهاي همانند قيمت سهام، 
درآمد و امثال آن تغيير مي كند درنتيجه جذابيت بورس نيز 
به روزهاي گذشته خود يعني پيش از تابستان باز مي گردد. 

     رصد شركت هاي بورسي
اگر وضعيت بازارسرمايه را از ابتداي فصل زمستان تا پايان 
آن بررس��ي كنيم متوجه خواهيم شد كه بورس به يك 
روند معقول و متفاوتي دست پيداكرده است و اين روند 
متفاوت مي تواند موجبات رشد تاالرشيشه اي را فراهم 
سازد. رصد شركت هاي بورس��ي در آخرين فصل سال 
گذشته نشان مي دهد كه ميزان درآمد و سودخالص آنان 
افزايش يابد و ازس��ويي ديگر قيمت سهام زير مجموعه 
اين شركت ها نيز تاحدود زيادي سامان يافته. در اين بين 
نبايد فراموش كرد كه بسياري از بورس بازان بي صبرانه 
در انتظار فصل تابستان و زمان برگزاري مجامع شركت ها 
هستند تا با خريد سهام و بررسي صورت و گزارش هاي 
مالي به يك سود متناسب دست پيداكنند )البته بسياري 
از شركت ها و هلدينگ ها در اين فصل سهامي، با عنوان 
سهام جايزه به سهامداران خود مي دهند كه اين موضوع 
باعث محبوبيت بيش از گذشته سهام مي شود.( بنابراين؛ 
پيش بيني مي شود طي فصل تابستان سود شركت هاي 

بورسي افزايش يابد.

    افزايش قدرت محرك بورسي
به طور كلي درآمدهاي يك شركت به عنوان محرك 
براي سرمايه گذاري محسوب مي شود و هر چه ميزان 
درآمدهاي يك شركت افزايش يابد، سرمايه گذاري 
در آن شركت نيز افزايش مي يابد. اغلب كارشناسان و 
تحليلگران بازارسرمايه ميزان درآمدهاي شركت هاي 
بورسي را به عنوان يك متغير كليدي و مهم در سرمايه 
تلقي مي كنند و درنهايت با محاسبه نسبت قيمت به 
در آمد بازار سهام، صنايع و شركت ها سهام موجود را 
ارزش گذاري مي كنند. همان گونه كه گفته شد نسبت 
قيمت به درآمد بازارس��هام يك مولفه مهم است واز 

جذابيت س��رمايه گذاري در سهام بورسي و بازگشت 
سرمايه در بازار به ما مي گويد. اين بدان معناست كه 
هرچه نس��بت قيمت به درآمد بازارسهام پايين است 
جذابيت س��رمايه گذاري در س��هام بورسي افزايش 
مي بايد. براساس آمارهاي موجود افزايش ميزان سود 
شركت هاي بورس در چند ماه گذشته اين نسبت هم 
از 40 مرتبه در ماه مرداد سال مالي گذشته، اكنون به 
محدوده 16/5 مرتبه رسيده است و نشان مي دهد با 
درنظر گرفتن افزايش ميزان سودآوري شركت هاي 
بورس و كاهش يك ميليون واحدي ش��اخص تا چه 

حد قيمت سهام شركت هاي بورس ارزان شده است.

     ركود  بورس
شاخص كل تهران تا پيش از 19 مردادماه سال گذشته با 
يك صعود شارپي به محدود 2 ميليون و 100 هزار واحد 
رسيده بود اما از روز 20 مردادماه نزول بازار آغاز شد و هنوز 
هم ادامه دار است. همچنين بسياري از شركت ها در اين 
دوره نزول و سقوط به دليل كاهش تقاضاي كل و تحريم ها 
با مشكالت مالي مواجه شدند و هنوز هم اين مشكالت 
مالي در بسياري از صنايع ادامه دارد. اثر تحريم ها حتي 
منجر شده بود كه بسياري از شركت ها در زمينه صادرات و 
نقل و انتقال هاي مالي با مشكل مواجه شوند و حتي مجبور 
شوند براي فروش محصوالتشان در بازارهاي منطقه اي 

تخفيف هاي زيادي به مشتريان بدهند.اين موضوع در كنار 
ركودي كه اقتصاد ايران، در ماه هاي نخست سال قبل با 
آن مواجه شده بود منجر شد تا ميزان درآمد شركت هاي 
بورس به طور ميانگين با 22درصد كاهش مواجه شود، 
به طوري كه ميزان درآمد ش��ركت هاي بورس در مرداد 
و شهريور سال قبل كه سراشيبي نزول بورس هم دقيقا 
از همان زمان آغازشد، با 39هزار ميليارد تومان كاهش 
به پايين ترين سطح خود رسيد. اين دوره مصادف بود با 
زماني كه شاخص كل بورس و P/E( نسبت قيمت به درآمد 
)بازار سرمايه به باالترين نقطه تاريخي خود رسيده بود. 
در اين دوره به دليل رش��د شديد قيمت سهام شركت ها 
ميانگين نس��بت قيمت به درآمد كل ب��ورس تهران به 
محدوده 40مرتبه رسيده بود اما با وجود رشد قيمت ها 
نمودار درآمد زايي ش��ركت هاي بورس صعودي نبود تا 
از رش��د قيمت سهام شركت هاي بورس پشتيباني كند 
و ش��ايد يكي از مهم ترين داليل آغاز نزول بازار سهام از 
20مرداد ماه تاكنون همين موضوع باشد كه دوره بازگشت 
سرمايه در بازار س��هام به باالترين حد خود در نيم قرن 
گذشته رسيده بود.اما با پايان تابستان فصل ترميم آغاز 
شد و درآمد شركت هاي بورس در اين فصل اندكي بهبود 
يافت؛  طوري كه سود واقعي شركت هاي بورس از محدوده 
136هزار ميليارد تومان در مرداد ماه به 199هزار ميليارد 
تومان در پاييز امسال رسيد.در اين دوره زمينه هاي اوليه 
خروج اقتصاد از ركود هم مهيا ش��د. اين روند رو به رشد 
با بهبود عملكرد اقتصادي كش��ور در ماه هاي آخر سال 
قبل تداوم يافت و مطابق تازه ترين آمار ها جمع كل سود 
شركت هاي بورس در چند ماه گذشته كه زمينه هاي اوليه 
آن از پاييز آغاز شده بود 12هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته است. با اين ميزان رشد جمع كل سود شركت هاي 

بورس در سال قبل با 25درصد افزايش مواجه شد.
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شفاف سازي
در خصوص سهام عدالت

پيرو مصوبه مورخ12 اسفندماه 99 شوراي عالي بورس و 
اطالعيه شفاف سازي مورخ 26 اسفند ماه 99 اين سازمان 
به استحضار مي رساند، مطابق با مصوبه شورا مقرر شد؛ به 
مشمولين سهام عدالت كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده اند، س��ود شركت هاي س��رمايه پذير در صورتي 
پرداخت مي شود كه سهام خود را تا تاريخ 25 اسفند ماه 
99 همچنان به فروش نرسانده و مالكيت آن را در اختيار 
داشته باشند. بديهي است سود سهام سهامداران شركت 
مزبور به نسبت ميزان سهام آن ها در شركت تعلق گرفته و 
در صورت فروش سهام از سوي مشمولين سود سهام نيز 
به خريداري تعلق خواهد گرفت كه در تاريخ 25 اسفند 
ماه 99 سهامدار باشد و در اين راستا بخشي از سود سهام 
در سال گذشته به حساب سهامداران واريز شده است. 
همچنين باتوجه به شناسايي سود تقسيمي در مجامع 
شركت هاي سرمايه پذير در صورت هاي مالي و اطالعات 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني قبل از مصوبه مذكور، 
مجدداً خاطرنشان مي سازد؛ از آنجا كه پرداخت سود 
سهام از محل سود تقسيمي در مجامع عمومي عادي 
ساليانه شركت هاي س��رمايه پذير سهام عدالت كه در 
س��ال 99 برگزار شده، توسط ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه دريافت و تجميع 
شده و به حساب مشمولين سهام عدالت واريز شده است، 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني نمي توانند از محل 
سود سهام شركت هاي سرمايه پذير درآمد شناسايي و 
ثبت نمايند و مي بايست صورت هاي مالي خود را اصالح 
و نسبت به حذف درآمد سود سهام شناسايي شده از اين 
بابت اقدام نمايند. همچنين، ضروري است در صورت 
دريافت وجه از شركت هاي سرمايه پذير، شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني نسبت به عودت و پرداخت آن 
به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه اقدام نمايند.باتوجه به موارد فوق، مقتضي است 
س��هامداران محترم موضوعات فوق را در تصميمات 
س��رمايه گذاري خود درخصوص س��هام شركت هاي 

سرمايه گذاري استاني مدنظر قرار دهند.

درباره كتاب
»سواد اقتصادي براي همه«

امروزه دانش و س��واد اقتصادي براي همه افراد جامعه 
بسيار مهم است. ش��ما مي توانيد يك سرمايه گذار در 
بازارهاي مالي يا يك مدير يا يك تاجر يا يك مغازه دار يا 
حتي يك خانه دار باشيد؛ سواد اقتصادي به شما كمك 
مي كند كه محيط پيرامون خود را دقيق بشناس��يد و 
بتوانيد به درس��تي تصميم گيري كنيد. نياز به دانش 
اقتصادي بر هيچ كس پوش��يده نيست. كتاب »سواد 
اقتصادي براي همه« نوش��ته عادل ريوندي توس��ط 
انتشارات چالش در ۸5 صفحه منتشر شده است. اين 
كتاب به ش��ما كمك مي كند تا مفاهيم اقتصادي را به 
زبان س��اده بياموزيد. در اين كتاب تالش شده است تا 
مفاهيم بسيار ساده و روان نوشته شده و از اصطالحات 
تخصصي اقتصاد اس��تفاده نش��ود، پس هر شخصي 
مي تواند با هر سطح دانشي كه دارد مفاهيم را به سادگي 
ياد بگيرد. اين كتاب بيش��تر بر اساس مفاهيم اقتصاد 
كالن نوشته شده است و سعي شده آمارهايي از منابع 
معتبر نيز گنجانده شود. اين كتاب اخيراً به مجموعه 
كتاب هاي كتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده 
شده است. اين كتابخانه فعاليت خود را از سال 13۷4 با 
هدف اطالع رساني و ارايه خدمات به دانشجويان، اساتيد، 
سرمايه گذاران و ساير عالقه مندان آغاز كرد. سير توسعه 
و تكميل منابع طي سال هاي پس از آن در راستاي تبديل 
اي��ن كتابخانه به تخصصي ترين مرك��ز مورد مراجعه 

محققان و عالقه مندان به بازار سرمايه تداوم يافت.

راه حل جديد 
براي موفقيت كارآفرينان

نجم الدين مدنيان، مدير تامين مالي جمعي ش��ركت 
مشاورس��رمايه گذاري فاينتك گفت: چه سرمايه گذار 
باشيد و چه يك كارآفرين، با استفاده از سكوي تامين مالي 
جمعي هم آفري��ن مي توانيد فرصتي را براي رش��د و 
پيشرفت اهداف اقتصادي خود فراهم كنيد. وي ادامه 
داد: وقتي نوبت به اجراي طرح هاي جديد در شركت ها 
مي رسد، يكي از بزرگ ترين چالش هايي كه با آن روبرو 
خواهيد ش��د، تامين مالي آن اس��ت. در واقع، بيش��تر 
كارآفرينان مي گويند كه جمع آوري پول، سخت ترين 
كاري است كه بايد انجام دهند؛ اما خوشبختانه، اين روزها 
براي جمع آوري سرمايه، انتخاب هاي بيشتري نسبت به 
گذش��ته وجود دارد. يكي از جديدترين و نوآورانه ترين 
روش هاي تامين مالي طرح ها، سرمايه گذاري جمعي 
اس��ت.  مدنيان تاكيد كرد: س��رمايه گذاري جمعي به 
گروه هاي بزرگي از سرمايه گذاران اين امكان را مي دهد 
تا سرمايه خود را با هم در كسب وكارهايي كه به نظر آنها 
ارزشمند و سودآور است، سرمايه گذاري كنند. در چند 
سال اخير ميلياردها دالر از طريق سكوهاي تامين مالي 
جمعي براي اجراي طرح هاي شركت ها، تامين سرمايه 
انجام شده است. سكوي تامين مالي جمعي هم آفرين 
نيز اين فرصت را در اختيار كارآفرينان كشور قرارداده تا 
به آنها در تامين مالي طرح هاي خود كمك كند. عالوه بر 
اين، اگر يك سرمايه گذار هستيد، اين سكو مكان خوبي 
براي يافتن فرصت هاي كم نظير سرمايه گذاري است. 
مدير تامين مالي جمعي شركت مشاورسرمايه گذاري 
فاينتك اضافه كرد: وقتي بيشتر افراد به سرمايه گذاري 
فكر مي كنند، اولين چيزي كه به ذهن آنها خطور مي كند، 
اين واقعيت است كه آنان به سود مناسبي نياز دارند كه 
مي خواهند، سال ها از منافع آن استفاده كنند. تحقق 
اين آرزو با اين واقعيت كه سرمايه گذاران ممكن است در 
سرمايه گذاري تجربه نداشته باشند و سرمايه خود را از 
دست دهند، مردم را دلسرد مي كند، اما با هم آفرين، همه 
مي توانند به شبكه بزرگ سرمايه گذاران آنالين بپيوندند 
و فرصت فوق العاده اي براي كسب درآمد براي خود مهيا 
كنند. ما اين كار را با ارايه يك س��كوي آنالين، شفاف، 
انعطاف پذير و كارآمد انجام مي دهيم كه ش��ركت هاي 
آينده دار را به شبكه و جامعه سرمايه گذاران متصل كند.

افزايش ۱۰۸ درصدي ارزش 
معامالت بورس كاال در سال ۹۹

مرور معامالت س��ال 99 بورس كاال نشان مي دهد كه 
ج��داي از ثبت ركورده��اي جديد در حج��م و ارزش 
معامالت به تفكيك محصوالت مختلف، ۸ ركورد اصلي 
در بازار فيزيكي به ثبت رسيده است؛ طي سال گذشته 
ركورد تاريخي حج��م و ارزش معامالت بازار فيزيكي، 
حجم و ارزش معامالت محص��والت صنعتي، حجم و 
ارزش معامالت پتروش��يمي و حجم و ارزش معامالت 
فرآورده هاي نفتي همگي شكسته شد. همچنين عالوه 
بر رشد بسياري از متغيرها، ركورد تاريخي ارزش معامالت 
گواهي س��پرده كااليي و ارزش معامالت صندوق هاي 
سرمايه گذاري كااليي در سال گذشته نيز جابه جا شد. 
طي دوره مورد بررس��ي، در بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران بالغ بر 33 ميليون و 390 هزار تن انواع كاال در حالي 
دادوستد شد كه اين حجم نسبت به دوره مشابه با رشد 
2۷ درصدي همراه بود. ارزش معامالت نيز با افزايش 12۷ 
درصدي به رقم 312 هزار و 635 ميليارد تومان نزديك 
شد.از كل كاالهاي معامله شده در بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران نزديك به 12.۷ ميليون تن كاال به صورت 
سلف فروخته شد و حدود دو ميليون تن كاال نيز به صورت 
نسيه مورد معامله قرار گرفت و مابقي يعني بيش از 1۸.6 
ميليون تن كاال نيز به صورت نقدي خريداري شد و در اين 
بين، حجم معامالت نسيه رشد 225 درصدي را نسبت 
به دوره پيش از آن تجربه كرد. در بخش تاالر محصوالت 
صنعتي و معدني بيش از 13 ميليون و ۷3۸ هزار تن كاال 
به ارزشي بالغ بر 166 هزار ميليارد تومان مورد دادوستد 
قرار گرفت كه نسبت به سال پيش از آن به ترتيب رشد 42 
و 1۷1 درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد. 
در اين تاالر حدود 9.۸ ميليون تن كاال به صورت سلف، 
2۷9 هزار تن كاال در قالب قرارداد نسيه و 3.6 ميليون تن 
كاال به صورت نقدي فروخته شد كه در اين بين حجم 
معامالت سلف و نقدي با افزايش 29.۷ و 10۷.۸ درصدي 
همراه بود كه عمده اين حجم و ارزش مربوط به معامالت 
فوالد بوده اس��ت.تاالر صنعتي و معدني بورس كاال در 
سال 99 معامله 12 ميليون و 43۷ هزار و 232 تن فوالد 
به ارزش 130 هزار ميليارد تومان را تجربه كرد كه 90.5 
درصد از كل معامالت اين تاالر را به لحاظ حجم و ۷۸.۸ 
درصد از نظر ارزش را به خود اختصاص داده است. حجم 
معامالت فوالد در س��ال گذشته رشد 36.۸ درصدي را 
شاهد بود و ارزش معامالت آن هم با رشد 195 درصدي 
همراه بوده اس��ت.بورس كاالي ايران در سال گذشته 
ميزبان دو بازار و تحويل جديد بود، بازار اول به آغاز تابلوي 
معامالت امالك و مستغالت در بازار فيزيكي اختصاص 
داشت كه با فروش سه باب ملك، ارزش اين معامالت به 
32ميليارد و 645ميليون تومان رسيد. معامالت مناقصه 
نيز بازار جديد ديگري بود كه در سال 1399 آغاز به كار 
كرد تا با معامله 20 هزار عدد كنتور برق ارزش 6 ميليارد 

و ۷15 ميليون توماني در اين حوزه ثبت شود.

افزايش بازدهي بورس
نسبت به بازارهاي موازي

مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با اقتصادآنالين گفت: مطابق با پايان هر سال )29/ 12( 
كه سود شركت ها شناسايي مي ش��ود، در فروردين و 
ارديبهشت ماه سال جديد، بازار سرمايه به طور معمول 
با روندي مثبت همراه است. اما سال جديد با انتخابات 
رياست جمهوري همراه اس��ت و فضاي انتخاباتي در 
كشور وجود دارد. شهريورماه سال جاري نيز، سكان دار 
جديد دولت مشخص خواهد ش��د. وي افزود: به نظر 
من در س��ه يا چهار ماه پيش رو )خرداد تا شهريورماه 
س��ال جاري(، بازار سرمايه با حركت و نوسانات زيادي 
همراه نيس��ت. اما از مهرماه، بازار سهام به روند مثبت 
باز خواهد گش��ت. اگرچه پيش بيني من اين است كه 
اين روند مثبت، 40 ت��ا 60درصد بازدهي براي بورس 
خواهد داشت و رشد شتابان سال 99 براي آن قابل تصور 
نيست. اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص موضوع 
دامنه نوسان تصريح كرد: حذف يا اعمال دامنه نوسان 
در ش��رايطي كه بازار سهام مثبت است، تفاوت زيادي 
ايجاد نمي كند. صفاري درمورد بازدهي بازار س��رمايه 
درمقايسه با ساير بازارهاي موازي اظهار داشت: من فكر 
مي كنم كه بازدهي بازار سهام نسبت به ديگر بازارهاي 
موازي مانند دالر، مسكن و... بيشتر است. اگرچه در سال 
جديد بيش از 40 يا 50درصد تورم را شاهد خواهيم بود و 
به دليل اينكه بورس تنها بازاري است كه تورم را پوشش 
مي دهد، تا مدت زيادي اين بازار با بازدهي بيشتري همراه 
خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: صنايع صادرات محور 
و سود محور در سال جاري با استقبال بيشتري از سوي 
سرمايه گذاران مواجه خواهند شد. اما سرمايه گذاران 
بايد به اي��ن موضوع نيز توجه كنند كه س��ال 1400، 
سال شوك سياسي است و تحوالت سياسي، بازتاب ها، 

عكس العمل ها و... ريسك زيادي را وارد خواهند كرد.

بررسي چشم انداز بورس در مجلس
سيد محمدرضا ميرتاج الديني، عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برگزاري جلسات 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طي هفته 
جاري در روزهاي يكشنبه و سه شنبه )15 و 1۷ فروردين 
ماه( گفت: چشم انداز بازار سرمايه، روز گذشته در جلسه 
اين كميسيون با حضور دژپس��ند، وزير امور اقتصاد و 
دارايي و دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار بررسي مي ش��ود. نماينده مردم تبريز، آذرشهر 
و اسكو در مجلس تصريح كرد: در جلسه روز يكشنبه 
وضعي��ت اقتصادي با محوريت وضعي��ت درآمدهاي 
كشور هم با حضور بذرپاش، رييس ديوان محاسبات كل 
كشور بررسي خواهد شد. عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس بيان كرد: همچنين در جلسه روز 
سه شنبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
حضور نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه به بررسي 
عملكرد منابع و مصارف )دريافت ها و پرداخت ها( قانون 
بودجه س��ال 99 و اقدامات به عمل آمده جهت اجراي 
قانون بودجه سال 1400 و نحوه ادامه اجراي طرح هاي 

مشاركت عمومي - خصوصي خواهيم پرداخت.

افزايش 25 درصدي سود شركت ها در بازارسهام 

رشد درآمد شركت هاي بورسي در اوج ركود اقتصادي

چرا بورس نزولي شد؟
امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در خصوص علل و 
عوامل افت  و خيز معامالت بازار سهام در بورس و فرابورس و 
نوسانات شاخص كل در سال 99 گفت: اظهارنظر درباره اين 
موضوع نيازمند بررسي وضعيت بازار در سال 9۸ است، در 
اسفند سال 9۷ و ابتداي سال 9۸ با برخي اتفاقات غيرمترقبه 
و بروز حوادث طبيعي مانند سيل در شمال و جنوب ايران، 
زلزله كرمانشاه و كرمان روبرو شديم، همچنين در كنار آن 
شيوع ويروس كرونا در انتهاي سال 9۸ باعث شد تا نياز به 

تامين مالي مورد توجه قرار گيرد.

   كريدور نرخ سود بانكي قابل اصالح است
هاموني با بيان اينكه نرخ سود بازار بين بانكي از اواخر سال 
139۸ به دليل افزايش نقدينگي ناش��ي از كرونا روندي 
نزولي را آغاز كرد، خاطرنشان كرد: اين موضوع نشان دهنده 
افزايش نقدينگي در بازار بود كه باعث شد تا بانك ها حاضر 
شوند با نرخ كمي يكديگر را تامين مالي كنند و بازار سهام 
با قدرت بس��يار بيش��تر به روند صعودي خود ادامه دهد. 
مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه بانك مركزي تاكنون 
در كنترل نرخ سود بانكي موفق عمل كرده است و فرابورس 
ذينفع تصميم گيري هاي اتخاذ شده و انجام اقدامات جديد 
از سوي بانك مركزي است، افزود: اكنون نرخ سود بين بانكي 
حدود 20 درصد اس��ت، بانك مركزي در تالش اس��ت تا 
برخي از اقدامات مانند عمليات بازار باز و بازخريداوراق مالي 
اسالمي را به سرانجام برساند. وي با اشاره به اينكه نرخ سود 
بانكي اكنون بين 14 تا 22 درصد است و كريدور نرخ سود 
بانكي قابل اصالح است، اظهار داشت: با بهينه كردن نرخ 
سود بانكي و با دست يافتن به نرخ قابل اتكا و كاهش نوسان 
در ساير بازارها مي توان ريشه مسائل ايجادشده در بازارهاي 

سرمايه گذاري را برطرف كرد.

    ورود بالغ بر ۱۲۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
به بورس

هاموني خاطرنش��ان كرد: بازار كه از مردادم��اه وارد مدار 
نزولي شد ناشي از كاهش ورود نقدينگي بود و ديگر از آن 
زمان به بعد نقدينگي چنداني به اين بازار وارد نشد. به گفته 
مديرعامل فرابورس ايران شايد بتوان با دامنه نوسان و ديگر 
اقدامات به كارگرفته شده سرعت رشد و افت شاخص بورس 
را كاهش و افزايش داد، اما نبايد ريشه اين موضوع را فراموش 

كرد زيرا ريشه و دليل افت وخيزها مربوط به جاي ديگر است 
و خارج از حيطه اختيارات بازار سرمايه و سازمان بورس قرار 
دارد. وي به ميزان نقدينگي وارد شده به بازار سهام اشاره 
كرد و گفت: از ابتداي سال كه بازار در مدار صعودي پرشتاب 
قرار داشت تا مردادماه كه شاخص بورس وارد مدار نزولي 
شد بالغ  بر 120 هزار ميليارد تومان وارد بازار شد.هاموني در 
پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مقصر اصلي ريزش شاخص 
بورس در بازار است يا خير گفت: براي پاسخ به اين سوال بايد 
نكاتي را در نظر گرفت مبني بر اينكه آيا دولت با قصد و نيت 
قبلي و با هدف دستكاري قيمت به دنبال روند صعودي بازار 
بوده است؟ آيا دولت به دنبال اين بوده است تا بعد از افزايش 
غافلگيركننده قيمت ها سهام خود را بفروشد و از اين بازار 
خارج ش��ود؟ آيا دولت چنين نگاه سفته بازانه اي را به بازار 
سهام داشته است؟ دولت به هيچ عنوان به دنبال هيچ يك 
از اين مسائلي كه مطرح شده است نبود، يكي از مشكالتي 
كه بازار را به اين روز انداخت و باعث اصالح و كاهش شديد 
قيمت سهام شركت ها شد، برنامه هاي بهينه ناسازگار بود كه 
بازار را از مسير صعودي خود بازگرداند.وي اظهار داشت: در 
كشور برخي از دستگاه هاي اقتصادي كه بر سود شركت هاي 
بورسي تاثيرگذار هستند داراي يك ناسازگاري با يكديگر 
هستند كه باعث تغيير مسير معامالت بورس در بازار شدند، 

در حالي كه ممكن است برنامه  آنها در بين مجموعه خود 
هماهنگ و داراي تاثير مثبت در عملكرد آنها باشد. دولت 
به هيچ عنوان در بازار هدف سفته بازانه اي را نداشته و ندارد، 
زيرا قرار نيست دولت براي دو روز در اين بازار بماند، كسب 
درآمد كند و در انتها از اين بازار خارج شود.هاموني با بيان 
اينكه دولت امسال بخشي از كسري بودجه خود را از طريق 
اخذ ماليات و بخش ديگر را از اوراق در فرابورس تامين مالي 
كرده است، گفت: دولت با نگاه درستي اقدام به ورود در بازار 
سرمايه كرده است؛ چرا كه تامين مالي از طريق اوراق راه حل 
بهينه و دقيق تري نس��بت به تامين مالي از طريق انتشار 
پول است. مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه باكشف 
قيمت ها از طريق عرض��ه و تقاضا زمينه پيش بيني پذير 
شدن معامالت و رقابت پذيري بازار فراهم مي شود و در اين 
صورت بازار تحليل پذير خواهد شد، گفت: با رقابت پذيري 
بازارها به طور حتم قيمت ها به قيمت هاي واقعي نزديك تر 
و يارانه ها هدفمندتر خواهد ش��د كه اين موضوع زمينه 
اصالح الگوي مصرف را فراهم و مساله كسري بودجه دولت 
را برطرف مي كند. وي اظهار داش��ت: با رقابت پذير شدن 
اقتصاد، قيمت ها از حالت دستوري خارج مي شوند و بازار 
رقابتي تر عمل خواهد كرد، در نهايت با مديريت كسري 
بودجه دولت، زمينه كنترل تورم نيز فراهم خواهد شد. اين 

مقام مسوول با بيان اينكه هماهنگي هاي خوبي بين بورس و 
بانك مركزي براي بهبود وضعيت بازار صورت گرفت تا بتوان 
شاهد بازگشت دوباره روند صعودي به بازار باشيم، گفت: 
دولت خود مخالف قيمت گذاري دستوري بود و از مواضع 
اعالم شده كوتاه آمد كه اين موضوع خود نوعي موفقيت 

و براي اقتصاد مردمي نوعي دستاورد محسوب مي شود.

    انجام حمايت حقوقي از بازار تا يك ماه
هاموني به حمايت حقوقي ها از بازار اش��اره كرد و افزود: 
زماني كه وعده حمايت حقوقي ها از بازار داده ش��د قرار 
بر كاه��ش نرخ دالر تا 15 ه��زار تومان يا تصميم گيري 
براي قيمت گذاري دستوري فوالد و خودرو نبود، چنين 
صحبت هايي به شدت روند بازار را تحت تاثير خود قرار داد. 
مديرعامل فرابورس ايران به تالش هاي صورت گرفته براي 
بازگرداندن رشد به بازار سهام اشاره كرد و افزود: هر آنچه كه 
در توان وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي عالي بورس 
و سازمان بورس بود انجام شد تا بورس به روند صعودي 
خود بازگردد.وي اظهار داش��ت: از بازارگرداني گرفته تا 
تغيير ريزس��اختارها و مذاكره با حقوقي ها براي بهبود 
وضعيت بازار انجام شد، در واقع اقداماتي را كه مسووالن 
در بازار سرمايه مي توانستند انجام دهند تا روند بازار بهتر 
شود صورت گرفت، اما اقدامات به كار گرفته شده با نتيجه 
مثبت همراه نبودو متغيرهاي كالن ديگري نيز در اين 
روند اثرگذار بودند. هاموني با بيان اينكه از زماني كه وعده 
حمايت حقوقي ها داده شد تا يك ماه، حقوقي ها هر روز 
صبح با هماهنگي شركت بورس تهران و سازمان بورس از 
بازار حمايت كردند، گفت: با اين اقدام وضعيت بازار بهتر 
و روند معامالت ثبات پيدا ك��رد اما بعد از ايجاد برخي از 
ناهماهنگي ها كه به آن اشاره كردم، روند بازار تغيير كرد و 
ديگر شاهد تاثير مثبت حمايت حقوقي ها از بازار نبوديم.

مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه ما نمي توانستيم به 
نمايندگي از همه ارگان ها اعالم كنيم بازار بايد مثبت شود، 
افزود: زماني كه امكان فروش سهام عدالت در بازار فراهم 
شد، در مذاكرات انجام شده با بانك مركزي اعالم كرديم 
كه بهتر است براي بهبود وضعيت بازار كارت اعتباري سهام 
عدالت اعطا شود تا از اين طريق فشار فروش در بازار كاسته 
شود، اكنون نهايي شدن اجراي اين اتفاق در حال انجام 

است و زيرساخت هاي الزم براي آن فراهم شده است.

جمع كل درآمد شركت هاي بورسي
درآمد قطعي شركت هاماه )سال 1399( 

169.6فروردين 
171ارديبهشت

175.3خرداد
170تير

136.5مرداد
147.4شهريور

169.9مهر
191.8آبان
199.2آذر
188.8دي

207بهمن
212اسفند
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سه چالش صنعت آب در سال 1400
چال�ش اس�تقرار دولت جديد: س��ال جاري 
س��ال انتخابات و س��ال تغيير دولت خواهد بود، 
يكي از چالش ه��اي تمام بخش ها از جمله بخش 
آب، بالتكليفي هاي ناش��ي از تغيي��رات خواهد 
بود، مديران از ارديبهش��ت ماه درگير بالتكليفي 
و مشغله هاي انتخاباتي ش��ده و سپس تغييرات 
در دس��تگاه هاي اجرايي چندين ماه بالتكليفي 
براي صنعت به همراه خواهد داشت. راهكارهايي 
همچ��ون مطالب��ه تس��ريع در تصميم گيري ها 
همزمان ب��ا اس��تقرار دولت جدي��د و همچنين 
مشاركت فعاالنه سنديكاهاي تخصصي در فرايند 
انتخ��اب مدي��ران اجرايي مربوط��ه مي-تواند از 

راهكارهاي مقابله با چالش يادشده باشد. 
چالش محدودي�ت بودجه عمران�ي: دولت 
دوازدهم و همچنين دول��ت آتي به دليل كاهش 
درآمدهاي نفتي، دچار كس��ري ش��ديد بودجه 
بوده و اين كس��ري معموال در كاهش هزينه هاي 
س��رمايه گذاري در طرح هاي زيرس��اختي خود 
را نش��ان مي دهد. راهكارهاي��ي همچون تالش 
براي تقويت بيشتر روش هاي جديد تامين مالي 
پروژه به خص��وص تقويت مش��اركت عمومي و 
خصوصي، پيگيري اس��تفاده از اوراق بدهي براي 
پيشبرد پروژه ها از جمله راهكارهاي پيشرو براي 
مديريت اين چالش خواهد بود.  در مجموع به نظر 
مي رسد كه سال جاري سالي دشوار براي صنعت 
آب خواهد ب��ود، اگرچه اميدهايي از جمله امكان 
گش��ايش هاي بين المللي، موضوع گردش دولت 
و مس��ووالن اجرايي به شرط مستقر شدن دولت 
توس��عه گرا مي تواند اميدهاي پيش��روي صنعت 
باشد وليكن در مجموع سال جاري، همچنان سال 

سختي براي صنعت خواهد بود.

تصوير بازارها در آينه برجام
قيمت دالر كه روز يكشنبه كاهشي بيش از هزار 
توماني را تجرب��ه كرده بود در روز دوش��نبه نيز 
در وضعيت باثباتي قرار گرف��ت. يكي از صرافان 
استان البرز در جريان گفت وگو با خبرنگار تعادل 
با اشاره به اينكه اين كاهش مقطعي يك حمايت 
كوتاه مدت از احتماالت آينده است به دليل آنكه 
انتظ��ارات در زمينه برجام از آخر هفته گذش��ته 
به طور ويژه اي تغيير كرده اند پس از رسيدن اخبار 
خوش از نشست روز سه شنبه، حركت نزولي ارز 

ادامه خواهد يافت. 
وحيد شقاقي ش��هري، رييس دانشكده اقتصاد 
دانشگاه خوارزمي در همين خصوص اعالم كرد: 
به اعتقاد بنده، چشم انداز ارز در چشم انداز پيش 
رو كاهشي خواهد بود كه در اين زمينه، سه عامل 
مهم دخيل هس��تند كه موجبات كاهش قيمت 
دالر را فراه��م خواهن��د كرد و بر همين اس��اس 
احتم��ال دارد ك��ه قيمت دالر در م��رز ۲۰ هزار 
تومان و حتي اعداد و ارقامي پايين تر، قرار بگيرد. 
شقاقي شهري توضيح داد: البته اين سير نزولي، 
تدريجي انج��ام خواهد ش��د و دالر در محدوده 
حداقل ۱۹ ت��ا ۲۲ هزار تومان ب��ه اصطالح ِرنج 
خواهد زد، مورد اول افزايش ميزان صادرات نفتي 
پس از گشايش هاي احتمالي و پايان تحريم هاي 
نفتي است كه طي اين چندماهه نيز رخ داده و به 
نظر مي رسد در آينده نيز ميزان رشد صادرات نفت 
با روند صعودي همراه خواهد ش��د، مورد دوم نيز 
مربوط به افزايش صادرات غير نفتي است، كه خود 
وابس��ته به دو عامل ديگر است و مورد سوم مهار 
بيماري كرونا و بازگشت رونق به اقتصاد است. با 
گسترش ثبات در بازار ارز تحليلگران پيش بيني 
مي كنند كه س��اير بازارهاي كشور از جمله بازار 
بورس، طال، خودرو و مسكن نيز متاثر از گسترش 
ثبات چشم اندازهاي روشن تري را پيش روي خود 

تصويرسازي كنند.

 توافق ۲۵ ساله ايران و چين
 و تاثير آن بر بازار سرمايه

براي ما دستاوردي نخواهد داشت مگر اينكه اين 
توافق بر محور منافع ملي ما باشد. به عقيده اين فرد 
سرنوشت ما را توانمندي هاي انديشه اي و سازماني 

و اراده اي مردم و مسووالن رقم مي زند.
 بزرگمردان سياس��ي اگر با خارجي ها مذاكره اي 
نداشته باشند اشتباه است و از طرفي هم اگر بدون 
مشورت با متفكران و دانش داخلي اين كار را انجام 
دهند باز هم سودي ندارد و در نهايت عاقبت مثل 

كره شمالي خواهد شد.
بايد توجه كنيم كه يكي از مهم ترين موضوعاتي 
كه باعث اين توافقنامه ش��ده اس��ت بحث پروژه 
كمربند و راه مي باشد كه اين پروژه توسط چيني ها 
ايجاد شده است و در آن به دنبال كمك به اصالح 
زيرساخت هاي كشورهاي در مسير جاده ابريشم 
مي باشد تا بتواند راه هاي ارتباطي گسترده اي ايجاد 
كند. بايد اش��اره كنم كه چين كشوري قدرتمند 
مي باشد از اين رو كه سهم امريكا از توليد ناخالص 
جهاني از ۵۰ درصد در س��ال ۱۹۵۰ به ۲۵ درصد 
در سال ۱۹۹۱ و در حال حاضر به يك هفتم جهان 

كاهش پيدا كرده است.
در حالي كه در س��ال ۲۰۱۹ ص��ادرات چين دو 
تريليون و چهارصد و نود و نه ميليون دالر بوده،  اما 
صادرات امريكا در آن سال يك تريليون و ششصد 
و چهل و پنج دالر ب��وده . پس به لحاظ اقتصادي 

چين جايگاهي پيدا كرده كه قابل انكار نيست.
براي جمع بن��دي مي توان گفت اين توافقنامه در 
صورتي كه ب��ه  خوبي اجرا ش��ود مي تواند خيلي 
مفيد باشد و باعث رش��د اقتصاد كشور شود و در 
پي آن باعث رشد بورس در طول زمان شود )و اما 
نه يك رشد سريع و آني.( و از طرفي هم مي تواند 
مضر باشد و به اقتصاد كشور ضربه زده و باعث افت 

بورس شود.

 برخورد با متخلفان 
سفر اردويي مشهد

داريوش باقرجوان، مديركل دفتر مس��افر س��ازمان 
راه��داري گف��ت: در كليپي كه اخيراً منتش��ر ش��د 
و تع��دادي از زائ��ران ام��ام رض��ا )ع( ب��دون رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و بدون زدن ماسك در اتوبوس 
از كبودرآهنگ به مش��هد مي رفتند، به دليل رعايت 
نشدن مقررات، شركت، راننده و مالك اتوبوس قطع 
خدمات ش��دند. باقرجوان در گفت وگ��و با فارس، در 
تشريح آمار س��فرهاي نوروزي از طريق حمل و نقل 
عمومي جاده اي، اظهار داشت: امسال به دليل شيوع 
كرونا و تأكيد س��تاد ملي مقابله با كرونا مبني بر عدم 
انجام سفر، توصيه ما هم به مردم، ماندن در خانه و عدم 

انجام سفرهاي غيرضروري بود.
وي اف��زود: در اي��ن ايام ناوگان فقط براي س��فرهاي 
ضروري آماده شده بود، با همين رويكرد، پيش فروش 
بليت ن��وروزي نداش��تيم و فروش بليت ه��ا در واقع 
روزفروش بود و فقط براي سفرهاي ضروري، ناوگان 

فراهم بود و ظرفيت ها هم محدود شده بود. 
او با بيان اينكه در نوروز ۹۹ با توجه به آنكه در روزهاي 
آغازين شيوع كرونا در كشور بوديم، سفرها تقريبا لغو 
ش��ده بود، گفت:  اگر بخواهيم سفرهاي نوروز ۱4۰۰ 
را با نوروز ۹8 كه ش��رايط عادي بود مقايسه كنيم، ما 
امسال ۲۱.4 درصد در تعداد مسافر كاهش داشته ايم.  
وي افزود: تا س��اعت ۲4 روز گذشته تعداد ۵ ميليون 
و ۱۰۰ هزار مسافر از طريق ناوگان عمومي مسافري 
جاده اي جابه جا شده اند.  باقرجوان افزود: در راستاي 
رعاي��ت فاصله گذاري اجتماعي، تعداد س��رويس ها 
)ناوگان( ۹ درصد افزايش يافت.  مديركل دفتر مسافر 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: از ۲۵ 
اسفند ۹۹ تا پايان وقت ۱4 فروردين ۱4۰۰، تعداد 673 
هزار س��فر انجام شد.  وي توضيح داد: در واقع با وجود 
افزايش س��رويس ها با كاهش ۲۱.4 درصدي مواجه 
بوديم. باقرجون افزود:  در اين ايام سامانه هاي پاسخگو 
برقرار كرديم و تالش كرديم با مسافران همراه باشيم، 
همكاران ما در پايانه ها تا آخرين لحظه مستقر بودند، 
۱8۰۰ مورد شكايت از طريق تلفن گوياي ۱4۱، وب 
سايت سازمان راهداري و غيره ثبت شد كه 3۲6 مورد 
آن مربوط ب��ه عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 
اتوبوس ه��ا بود كه همكاران ما ورود و مش��كل را رفع 
كردند. مديركل دفتر مسافر سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي افزود: يك مورد از برخورد ما همان كليپي 
بود كه يكي دو روز اخير منتشر شد كه تعدادي از زائران 
امام رض��ا )ع( بدون رعاي��ت فاصله گذاري اجتماعي 
و بدون زدن ماس��ك در اتوب��وس از كبودرآهنگ در 
۱۲فروردين به سمت مشهد حركت كرده بودند كه 
به همين دليل ش��ركت، راننده و مالك اتوبوس قطع 
خدمات شدند و با راننده و مالك برخورد شد.  وي افزود: 
در مورد ديگري هم كه پيش از اين خبرگزاري فارس 
گزارشي از عدم رعايت فاصله گذاري در يكي از سفرها 
داده بود )از اينجا بخوانيد(، ب��ا مالك و راننده خاطي 
برخورد شد. در آن موضوع، راننده و مالك مقصر بودند. 
مديركل دفتر مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي تأكيد ك��رد: تالش مي كنيم هزينه تخلف را 
براي شركت هاي تعاوني، راننده و مالك افزايش دهيم 

تا اجازه تخلف نداشته باشند.

 پيشنهاد جذاب وزير راه 
به مالكان خانه هاي خالي 

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به اجراي 
ماليات برخانه هاي خالي از ۱۹ فروردين گفت: كساني 
ك��ه خانه خالي زياد دارند، در ص��ورت عرضه به بازار، 
آمادگ��ي داريم به آنها زمين مرغوب ش��هري جهت 
ساخت وساز بدهيم. اسالمي در گفت وگو با مهر درباره 
تأثير ثبت اطالعات ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي 
در سامانه امالك و اسكان كش��ور اظهار كرد: ما روند 
شناسايي واحدهاي خالي را انجام داده ايم اما در قانون 
هم آمده كه بايد همه افرادي كه ملكي دارند، آن را در 
سامانه اسكان ثبت كنند. وي افزود: ما يك ميليون و 
3۰۰ هزار خانه خالي را به سازمان امور مالياتي معرفي 
كرده ايم؛ همچنين طبق اصالحيه جديد قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي، قانونگذار مردم را به ثبت اطالعات 
ملكي خود در س��امانه جامع امالك و اسكان و وزارت 
راه و شهرس��ازي را به تهيه زيرساخت هاي آن مكلف 
كرده اس��ت. اس��المي درباره اينكه آيا بخش هايي از 
مردم مي توانند از پس رقم مالياتي سنگيني كه براي 
خانه هاي خال��ي تعيين مي ش��ود، بربيايند يا خير؟ 
گفت: نكته مهم اين است كه مالكان خانه هاي خالي يا 
واحد خود را به بازار اجاره بياورند يا با فروش آن، براي 
سرمايه گذاري به بخش هاي ديگر مانند ساير بازارها 
منتقل كنند؛ بايد كاري كنيم كه س��رمايه گذاري در 

بخش مسكن، صرفًا به سمت توليد برود.

 ثبت ۲۶۵ مورد شكايت
 از ايرالين ها و آژانس ها

سازمان هواپيمايي كشوري از ثبت ۲۲۵ فقره شكايت 
مسافران از شركت هاي هوايپمايي داخلي و 4۰ شكايت 
مسافران از آژانس هاي فروش بليت هواپيما در اسفند 
ماه س��ال گذش��ته خبر داد. به گزارش مهر، سازمان 
هواپيمايي كشوري جدول پايش شكايات مسافران از 
عملكرد شركت هاي هواپيمايي و آژانس هاي فروش 
بليت مربوط به اسفند سال ۹۹ را منتشر كرد. بر اساس 
اين گزارش، مجموعًا ۲۲۵ ش��كايت از ش��ركت هاي 
هواپيمايي و 4۰ شكايت از آژانس ها و در مجموع ۲6۵ 
فقره شكايت به ثبت رسيده است. اين سازمان به ۲۵۱ 
فقره از شكايات معادل ۹۵ درصد آنها به شاكيان پاسخ 
داده است. بر اساس اعالم سازمان هواپيمايي، ايران اير 
با ۵۱ شكايت، بيش��ترين ميزان ش��كايات واصله از 
مسافران را داشته و قشم اير با ۲۹ شكايت در رتبه بعدي 
قرار دارد. كمترين ميزان شكايات نيز به هواپيمايي پويا 
با »بدون ثبت شكايت« و شركت هواپيمايي فالي پرشيا 

با يك فقره شكايت اختصاص دارد.

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه طي ماه هاي اخير، حجم س��اخت و ساز در 
تهران به كمترين ميزان خود در دهه ۱3۹۰ رسيده است، 
ديروز اعضاي شوراي شهر به دو طرحي راي دادند كه به 
موجب آنها، هزينه هاي ساخت و ساز افزايش مي يابد. به 
اين ترتيب، از سويي براي حصار كارگاهي در پروژه هاي 
ساختماني زمان تعيين شد و سازندگان موظف هستند 
متناسب با هزينه مندرج در پروانه ساختماني از معبر و 
پياده رو براي فعاليت هاي ساختماني خود استفاده كنند 
اما در صورتي كه سد معبر و پياده رو بيشتر از زمان تعيين 
شده طول بكشد، سازندگان بايد 7 برابر هزينه ماهانه سد 
معبر و پياده رو، به شهرداري جريمه پرداخت كنند. در 
واقع اعضاي شوراي شهر در اين مصوبه از اهرم »قيمت 
تمام شده« ساخت وساز با هدف ايجاد انگيزه در سازندگان 
براي پايان دادن به موقع عمليات احداث ساختمان ها و 
همچنين ساماندهي معابر و پياده روها استفاده كردند. از 
سوي ديگر، اعضاي شوراي شهر به شهرداري مجوز دادند 
تا عوارض بهاي ايمني از پروانه هاي ساخت پس از سال 
۹8 را اخذ كند. اگر چه، ميزان درآمدهاي ش��هرداري از 
محل اين دو مصوبه مش��خص نيست، اما ميزان افزايش 
هزينه هاي ساخت وساز براي هر ساختمان از محل هزينه 
صدور پروانه ساخت صورت مي گيرد. اين در حالي است 
كه در تاريخ ۱۲ بهمن س��ال ۹۹، اليحه نحوه محاسبه و 
دريافت عوارض ساختماني مبتني بر تعيين ارزش امالك 
در شهر تهران )با تاكيد بر موقعيت مكاني( با افزايش ۵۰ 
درصدي عوارض س��اختماني تصويب شد. افزايش ۵۰ 
درصدي عوارض ساختماني )حدود ۱۰ درصد باالتر از نرخ 
تورم سال گذشته( در شرايطي كه ركود كم سابقه اي بر 
بازار مسكن تهران حاكم است، قابل توجه ارزيابي مي شود. 
به گزارش »تعادل«، در اسفند سال ۹8 نيز شوراي شهر 
تهران به رشد 3۰ درصدي عوارض ساختماني در سال ۹۹ 
راي داد. اين مصوبه اما به دليل شيوع كرونا و پيامدهاي 
اقتصادي آن تا اول تيرماه سال گذشته به تعويق انداخته 
شد، اما س��رانجام از اول تابستان ۹۹ اجرايي شد. به اين 
ترتيب از اول تابس��تان س��ال گذش��ته، دامنه عوارض 
س��اختماني كه براي هر متر مرب��ع از ۵۰۰ تا 8۰۰ هزار 
تومان نوسان داشت، با رشد 3۰ درصدي به 6۵۰ هزار تا 
يك ميليون تومان در هر متر مربع رسيد. از اين رو انتظار 
مي رود كه با رش��د ۵۰ درصدي عوارض ساختماني در 
سال ۱4۰۰، ميانگين عوارض براي ساخت هر متر مربع 
واحد مسكوني بين يك ميليون و 3۰۰ تا ۲ ميليون تومان 
بسته به موقعيت ملك نوسان داشته باشد. اگر چه در سال 
گذش��ته و در پي افزايش 3۰ درصدي عوارض ساخت، 
نرخ اين عوارض در بهترين و شمالي ترين مناطق تهران و 
براي ساختمان هاي بلندمرتبه به متري ۲ ميليون تومان 
نيز افزايش يافت و بر همين اساس پيش بيني مي شود 
كه نرخ عوارض ساختماني در مناطق و ساختمان هاي 
يادش��ده به حدود 4 ميليون تومان برسد، اما همچنان 
نرخ عوارض ساخت در ۱4۰۰ نيز عادالنه نخواهد بود و اثر 
متفاوتي روي قيمت واحدهاي مسكوني شمال و جنوب 

پايتخت خواهد گذاشت..

     جريمه ۷ برابري براي سد معبر غيرمجاز
بررس��ي ط��رح دس��تورالعمل حص��ار كارگاهي در 
پروژه هاي س��اختماني ش��هر تهران صبح ديروز در 
شوراي ش��هر تهران مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي 
شوراي شهر با تصويب دستورالعمل حصار كارگاهي 
در پروژه هاي ساختماني شهر تهران به پيشنهاد تعيين 
جريمه 7 برابر در تداوم غيرمجاز سد معبر ساختماني 

راي موافق دادند.
ساالري رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
ش��هر تهران در اين باره گفت: ساماندهي كارگاه هاي 
ساختماني از چالش هاي عمده سطح محالت است 
كه مورد دغدغه شهروندان تهراني هم بوده است. پياده 
راه ها در برخي مناطق بسيار محدود است و حصاركشي 

عابري��ن پياده را مجبور مي كند كه از س��طح خيابان 
حركت كنند. مجيد فراهاني، ضمن موافقت با اين طرح 
گفت: آمار باالي مرگ و مير افراد بر اساس فعاليت هاي 
پر خطر و ساخت و سازها مانند گودبرداري، تخريب و 
كار در ارتفاع باعث شده مساله ايمني در كارگاه هاي 
ساختماني جزو ضروري ترين فعاليت هاي ساختماني 

به شمار برود.

      اشغال معبر بايد هزينه زا شود
وي ادامه داد: در اين پيشنهاد هدف اين بود كه اشغال 
معبر هزينه زا شود و همانند تجربه موفقي كه در اين 
زمينه شهر مشهد داشته و مالك بايد براي سد معبر 
برنامه زمانبندي به ازاي هر ماه ارايه دهد. اما براي اينكه 
معبر فروشي نشود الزم است كه جريمه بازدارنده اي 
داشته باشيم و جريمه 7 برابري به نظرم مطلوب است. 
وي اين پيشنهاد را ضروري دانست و گفت: مبلغ نسبتًا 
بازدارنده اي است كه در منطقه يك جريمه آن حدود 
4۰ ميليون تومان در مي آيد. اين پيشنهاد با ۱۱ موافق 
به تصويب رسيد. اعطا نيز در جريان بررسي اين طرح 
گفت: در پايان مدت معين شده در مجوزهاي صادره 
س��اخت و س��از، مالك موظف به جمع آوري حصار 
حفاظتي موقت كارگاهي و مصالح ساختماني دپو شده 
و ماش��ين آالت كارگاهي و رفع سد معبر از پياده رو با 
رعايت كليه الزامات ايمني است. اگر ما قاعده اي را وضع 
كنيم كه در ظرف مدت زماني معين، براي ساخت و ساز 

از پياده رو استفاده كنند و اگر ساختمان در زمان معين 
به اتمام نرسيد، صرفا بگوييم بايد، حصار جمع آوري 
شود، يك نوع تبادل مالي غيررسمي براي چشم پوشي 
از تخلف صورت مي گيرد، كمكي به آزادسازي پياده رو 
صورت نمي گيرد. سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: 
وقتي سازنده متعهد ش��د در يك مدت زماني معين 
از لحاظ فني س��اختمان را به پايان برس��اند و اگر در 
اين زمان مقرر همچنان شهر را به كارگاه ساختماني 
تبديل كرد بايد ارقام بازدارنده تعيين كه از سوي مالك 
پرداخت شود. وي با بيان اينكه نمي توان پياده رو را تا 
زمان نامشخصي در اختيار كارگاه ساخت و ساز قرار داد، 
گفت: اين موضوع در جهت احقاق حقوق شهروندان 
و حقوق عمومي است. قطعًا اگر چنين پيش بيني اي 
انجام نش��ود تبادل مالي غير رسمي فس��اد زا ايجاد 
مي شود و از سويي حقوق شهرونداني كه مي خواهند از 

پياده رو استفاده كنند، تضييع مي شود.

      پرداخت بهاي ايمني 
در رويدادي ديگر، با موافقت اعضاي ش��وراي ش��هر 
تهران، مجوز دريافت عوارض بهاي ايمني از پروانه هاي 
ساخت پس از سال ۹8 به شهرداري تهران داده شد. 
زهرا صدراعظم نوري از سوي كميسيون هاي سالمت، 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري و برنامه و بودجه 
در توضيح اين طرح گفت: در س��ال ۹۵ شوراي شهر 
مصوبه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن به شهرداري 

اجازه اخذ عوارض بهاي ايمني از ساختمان ها داده شده 
است. در مصوبه سال ۹۵ به شهرداري تكليف مي شود 
كه از س��ال ۹6 اين مصوبه اجرا شود اما شهرداري به 
دليل عدم فراهم كردن س��از و كار هاي الزم، آن را از 
سال ۹8 اجرا مي كند. وي افزود: لذا در بهايي كه اخذ 
مي كند معمواًل عنوان جايزه خوش حسابي يا جريمه 
را تلقي مي كند. حال شهرداري امكان جايزه را براي 
ساختمان هاي ساخته ش��ده در فاصله سال هاي ۹6 
تا ۹8 ندارد لذا از ش��ورا مي خواهم موضوع اخد بهاي 
ايمني را از سال ۹6 به سال ۹8 منتقل كند. اين عضو 
ش��وراي شهر عنوان كرد: ش��وراي شهر بايد دستگاه 
نظارتي بر ش��هرداري و مصوبات خود باش��د و وقتي 
مصوبات ما اجرا نمي شود ما بايد آن را پيگيري كنيم. 
اين مصوبه از س��ال ۹6 اجرا نشده لذا شهرداري براي 
اجراي فعلي آن نياز دارد كه تاريخ اجراي قانون براي آن 
تغيير كند. سپس علي اعطا سخنگوي شوراي شهر در 
سوالي گفت: سوال مهم اين است كه رقم بهاي ايمني 
براي س��اختمان ها در طول اين مدت چقدر اس��ت؟ 
مهدي داوري، رييس سازمان آتش نشاني در پاسخ به 
اعطا عنوان كرد: اين رقم براي دو سال ۹6 تا ۹8 برابر 
با 4۰ ميليون تومان است. در آن زمان سامانه امالك 
بايد به سامانه آتش نشاني متصل مي شده تا اليحه اجرا 
شود كه متاسفانه انجام نشده است اما حال از سال ۹8 
اجرا شده اس��ت. در نهايت اين طرح با ۱6 راي موافق 

به تصويب رسيد.

اعضاي شوراي شهر براي استفاده غيرمجاز سازندگان از معابر جريمه تعيين كردند

معاون وزير راه: پروازها را نمي توان ناگهان كامال متوقف كرد

هزينه تراشي در ركود ساخت و ساز

چالش تشديد شيوع كرونا و توقف پروازهاي تركيه
به گفته تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير راه و شهرسازي، 
تعدادي از مس��افران تركيه اي در اي��ران حضور دارند و 
تعدادي از ايراني ها هم در كشور تركيه حضور دارند كه 
باالخره بايد به كش��ور برگردند، از اين رو، نمي توان همه 
پروازهاي تركيه را به ناگاه كامال متوقف كرد. دهقاني زنگنه 
در گفت وگو با فارس درب��اره آخرين وضعيت پروازهاي 
تركيه و تصميم گيري ستاد ملي مقابله با كرونا درباره اين 
پروازها به دليل شيوع شديد ويروس كروناي انگليسي در 
تركيه اظهار داشت: هنوز ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغي 
در اين باره به ما نداشته است. وي ادامه داد: البته بايد به 
اين موضوع توجه داشت كه به هر حال تعدادي از مسافران 
تركيه اي در كش��ور ما حضور دارند و تعدادي از ايراني ها 
هم در كشور تركيه حضور دارند كه باالخره بايد به كشور 
برگردند و نمي توان همه پروازها را به ناگاه كاماًل متوقف 
كرد با اين حال ما تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا 
هستيم. رييس سازمان هواپيمايي كشوري افزود: البته در 
همه پروازهاي خارجي و همين پروازهاي تركيه، تست 
منفي كرونا يكي از الزامات براي مسافران است و مسافران 
بايد حتماً تست معتبر منفي كرونا داشته باشند. بر اساس 
اين گزارش، روز شنبه ۱4 فروردين، سعيد نمكي، وزير 
بهداشت، با توجه به شيوع گسترده بيماري كوويد ۱۹ در 
كشور تركيه با ويروس جهش يافته، در نامه اي به عبدالرضا 
رحماني فضلي وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد 
مبارزه با بيماري كرونا، بر ضرورت توقف يك هفته اي اياب 
و ذهاب از طريق مرزهاي هوايي و زميني با اين كش��ور و 
لزوم همكاري استانداران در اين زمينه، تاكيد كرد. در اين 

حال، مس��ووالن عاليرتبه وزارت راه و شهرسازي بر اين 
باورند كه براي توقف پروازهاي تركيه به دليل شيوع شديد 
كرونا در اين كشور، ستاد ملي مقابله با كرونا بايد تصميم 
بگيرد. در واقع آنها به طور تلويحي، دستور يا درخواست 

وزير بهداشت در اين زمينه را مالك نمي دانند.
وزير بهداشت در نامه اي به وزير كشور اعالم كرده است: 
شهروندان ايراني كه در تركيه به سر مي برند و قصد ورود 
به كشور را دارند و همچنين اتباع كشور تركيه كه در ايران 
بوده و قصد خروج از كش��ور را دارند، مي توانند با رعايت 
پروتكل ه��اي مربوطه و انجام تس��ت PCR و اطمينان 
از عدم آلودگي اقدام ب��ه ورود و خروج كنند؛ با توجه به 
شيوع گسترده بيماري كرونا در كشور تركيه با ويروس 
موتاسيون يافته، ضروري است، حداكثر تا 48 ساعت آينده 
به مدت يك هفته اياب و ذهاب از طريق مرزهاي هوايي 
و زميني با كشور مذكور متوقف شود. در مورد هموطناني 
كه از مرزهاي زميني و هوايي وارد كش��ور مي شوند نيز 
ايجاد قرنطينه براي موارد مش��كوك يا مثبت ضروري 
اس��ت. با اين حال رييس انجم��ن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرتي نظر ديگري درباره مسدود شدن مسير تركيه 
دارد. حرمت اهلل رفيعي به ايسنا گفته است: به نظر مي رسد 
وزارت بهداشت نمي تواند شرايط را كنترل و مديريت كند 
و توپ را به زمين ديگري مي اندازد و سفر را به عنوان گزك 
دست گرفته است. اگر اين وزارتخانه نگران انتقال بيشتر 
بيماري از خارج كشور است، چرا به پروازهاي شلوغ داخلي 
توجه نمي كند؛ تعداد پروازها و مسافران كيش به هيچ وجه 
با تركيه قابل مقايسه نيست. او با اشاره به كاهش سفر و 

پروازهاي تركيه، اظهار كرده است: در حالت عادي بين 
ايران و تركيه هفتگي ۲۰۰ فروند هواپيما مجوز پرواز دارند 
كه در تعطيالت نوروز امسال، برخالف سال هاي گذشته 
نه تنها مجوز اضافه اي براي پروازهاي اين مس��ير صادر 
نشد كه تعداد پروازهاي بين ايران و تركيه از حدود ۲8 به 
۵ پرواز در روز رسيد. چطور فكر مي كنند حجم سفر در 
مسير تركيه زياد شده است؟! رفيعي گفته است: بهتر است 
براي متقاعد كردن مردم از آمارهاي درست استفاده كنيد. 
يك گزارش و آمار دقيق ارايه دهيد كه يك بيمار مبتال به 
ويروس جهش يافته يا كوويد ۱۹ در بين مسافران تركيه 
بوده است. وزارت بهداشت اين آمارهايي را كه مي دهد در 
كجا ثبت كرده اس��ت؟ آيا دوائر نظارتي به آن دسترسي 
دارند؟ ما كه به عنوان آژانس دار به سامانه اي كه آمار افراد 

مبتال در آن ثبت شده باشد دسترسي نداريم.
او اضافه كرده است: چرا وقتي از مسافر خروجي و ورودي 
تست منفي مي خواهند يا قانون قرنطينه را برقرار كرده اند، 
اين همه نگراني دارند؟ مگر اينكه كنترل مس��افران در 
مرزها دچار مشكل باشد. در بيش��تر كشورها با همين 
قوانين، ترددهاي بين المللي در حال انجام و تحت كنترل 
اس��ت. او در پاسخ به اينكه در صورت لغو پروازها تكليف 
مس��افراني كه بليت يا تور خريده اند، چه خواهد شد، با 
سياست مس��دود كردن مرزها مخالفت كرد و خواستار 
تشديد نظارت ها شد و در ادامه گفت: مسافر ايراني با هر 
دستوري كه داده مي شود فقط متحمل دلهره و نگراني 
شده است. قطعا مس��دود شدن مسير تركيه بسياري از 

مسافران ايراني را دچار سرگرداني و بالتكليفي مي كند.

تركيه از جمله مسيرهاي پرتردد خارجي ايران محسوب 
مي شود كه سفر به آن تنها جنبه تفريحي ندارد. با توجه 
به حجم سرمايه گذاري شهروندان ايراني در اين كشور 
براي خريد خانه، تردد به تركيه در اين سال ها و تا پيش 
از همه گيري كرونا افزايش قابل توجهي داشته است. از 
طرفي، با توجه به محدود شدن پروازهاي بين المللي ايران 
از سال ۹8 بسياري از مسافران از مسير ترانزيتي تركيه 
براي دسترس��ي به مقصد مورد نظر استفاده مي كنند. 
عالوه بر اين، با توجه به فعال نبودن سفارتخانه هاي برخي 
كش��ورهاي خارجي در ايران، شهروندان ايراني به ناچار 
براي پيگيري امور تحصيلي، اداري و مهاجرتي از طريق 

سفارتخانه هاي مقيم در تركيه اقدام مي كنند.
با اين وجود، شدت جهش ويروس كرونا از هفته گذشته 
در تركيه براي ايران به عنوان همسايه شرقي اين كشور 
نگران كننده شده است. خبرگزاري آناتولي در خبري از 
وزير بهداشت تركيه نقل كرده كه آمار مبتاليان به انواع 
جهش يافته كرونا در اين كشور درحال افزايش است و اين 
آمار 7۵ درصد كل مبتاليان را تشكيل مي دهد. بر همين 
اساس، مقررات قرنطينه در بسياري از شهرهاي تركيه 
تمديد شده است. ۱۰ فروردين، عليرضا وهاب زاده، مشاور 
وزير بهداشت با اشاره به اين وضعيت، در توئيتر نوشت: 
سراسر ش��هرهاي تركيه در وضعيت قرمز است، اما هم 
پروازها به اين كشور ادامه دارد و هم تورهاي گردشگري 
برقرار است. گردشگران و مسافران به اين همسايه شمال 
غربي كشورمان مي توانند ناقل ويروس كشنده كروناي 

انگليسي به داخل كشور باشند.

رييس ش�وراي اس�امي ش�هر ته�ران گفت: 
مصوبه مربوط به ساماندهي حصار هاي كارگاه 
ساختماني تخلفات را كاهش مي دهد اما هنوز 
باج گيري هاي مالي در اين پروژه ها و قوانين وجود 
دارد. محسن هاش�مي در حاشيه جلسه امروز 
شوراي شهر و در جمع خبرنگاران درباره مصوبه 
امروز شوراي شهر گفت: امروز بحث حصارهاي 
كارگاهي در پروژه هاي ساختماني شهر تهران كه 
موجب ايجاد بي نظمي در شهر و ايجاد مزاحمت 
براي شهروندان مي شود، در جلسه شورا مطرح 
ش�د.  وي اف�زود: براي س�اماندهي و نظم دهي 

اين حصارها، تصويب كرديم كه س�خت گيري 
بيشتري براي اين حصار هاي ساختماني داشته 
باشيم. به طوري كه براي بخشي از زمان ساخت 
بتوانند از پياده رو استفاده كنند اما براي طوالني 
نشدن مدت زمان اس�تفاده از فضاي پياده رو، 
به�اي خدمات اس�تفاده از اين فضا ب�راي آنها 
گذاشته ش�د و اگر كارگاه مدت بيش�تري را از 
اين فضا اس�تفاده كند، بايد بهاي بيش�تري را 
پرداخت كند تا كمتر در سطح شهر مانع داشته 
باشيم.  رييس شوراي اسامي شهر تهران گفت: 
معموال كارگاه ها پس از يك تا يك سال و نيم بعد 

مي توانند وارد ساختمان شده و فضاي خيابان 
را اش�غال نكنند. البت�ه اگر قادر ب�ه حضور در 
ساختمان نباشند يك سال ديگر مهلت دريافت 
خواهند ك�رد اما پس از آن بايد بهاي خدمات را 
پرداخت كنند.  وي در پاسخ به اينكه ممكن است 
اين مصوبه زمينه انجام تخلفات و باج گيري هاي 
مالي را فراهم كن�د يا خير، عنوان كرد: اين نوع 
قوانين به دليل نبود تعريف دقيق، احتمال خطا 
دارد اما اين قانون باج گيري را كم خواهد كرد چرا 
كه بر اساس گزارش ناظران خواهد بود اما باز هم 

امكان تخلفات وجود دارد.

در حاشيه پارلمان شهري
احتمال باج گيري  مالي در پروژه هاي ساختماني 



همزمان با كاه��ش قيمت بيت كوي��ن و افزايش قيمت 
آلت كوين ها نسبت به اين ارز ديجيتال، سلطه بيت كوين 
در بازار ارزه��اي ديجيتال به كمترين ميزان در هفت ماه 
اخير رسيد. سلطه بازار، سهم ارزش بازار يك ارز ديجيتال 
نسبت به بقيه ارزها را نشان مي دهد. با وجود اين، يكي از 
تحليلگران و معامله گران فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال 
به نام فيلب فيلب، افزايش قيمت بيت كوين را در پي عرضه 
اوليه عمومي صرافي كوين  بي��س كه در تاريخ ۱۴ آوريل 
)۲۵ فروردين( سال جاري اتفاق خواهد افتاد پيش بيني 
كرده و مي گويد قيمت بيت كوين آماده جهش جديد است. 
قيمت بيت كوين پس از رسيدن سلطه اين ارز ديجيتال به 
كمترين ميزان ۷ ماه گذشته، در محدوده ۵۸ هزار و ۳۰۰ 
دالر قرار گرفت. بيت كوين در روزهايي ابتدايي سال ۲۰۲۱ 
موفق شده بود تا به سلطه ۷۲ درصدي برسد؛ از آن زمان به 
بعد، شاهد كاهش اين ميزان بوديم و در حال حاضر سهم 
بيت كوين از بازار ۵۶.۲۷ درصد اس��ت؛ اين يعني ارزهاي 
ديجيتال ديگر هم حاال بار ديگر فرصت ارزاندام دارند. سلطه 
بازار، سهم ارزش بازار يك ارز ديجيتال نسبت به بقيه ارزها را 
نشان مي دهد. قيمت اتريوم، ارز ديجيتال شماره ۲ بازار، به 
محدوده ۲,۰۰۰ دالر رسيد و پس از آن اوج تاريخي تازه اي 
را ثبت كرد. قيمت اتريوم ۲۰ فوريه )۲ اسفند( موفق شده 
بود تا با عبور از ۲,۰۰۰ دالر، اوج ۲,۰۳۶ دالري را ثبت كند؛ 
اما اين اوج دوام چنداني نداشت و با كاهش همراه شد. ديروز 
اما، اتريوم تا ۲,۱۵۲ دالر اوج گرفت و در حال حاضر هم با 
قيمت ۲,۰۴۰ دالر معامله مي شود. از ميان ۲۰ ارز ديجيتال 
برتر بازار، پولكادات، ريپل، يوني سواپ، چين لينك و بيت 
تورنت بيشترين جهش ها را به نام خود ثبت كردند. قيمت 
پولكادات با صعودي ۲۰ درصدي تا ۴۶ دالر پيش رفت كه 
بيشتري رشد قيمت در ميان ۱۰ ارز ديجيتال برتر بازار بود. 
اين جهش سه روز پس از آن صورت گرفت كه جسي پاول، 
مديرعامل صرافي كراك��ن، در اظهارنظري اعالم كرد كه 
پولكادات مي تواند با كارمزدهاي كمتر جاي اتريوم را بگيرد. 
پاول در بخشي از صحبت هاي خود گفت كه كارمزدهاي 
شبكه در يك روز و به واسطه افزايش تقاضا از ۱۳ دالر به ۲۲ 
دالر رسيد. در مدت مشابه، چين لينك با ۶ درصد افزايش 
توانس��ت تا ۳۲.۴۴ دالر اوج بگيرد. در حال حاضر قيمت 
چين لينك تا ۲۹ دالر پايين آمده اس��ت. يوني سواپ هم 
با جهشي ۸ درصدي به ۳۱.۴۲ رسيد و در حال حاضر در 
محدود ۲۹.۹ دالر قرار دارد. قيمت ريپل هم در حال حاضر 
به ۰.۵ دالر رسيده است. اين ارز ديجيتال در روزهاي گذشته 

موفق شد تا به سطوحي كه پيش از طرح شكايت كميسيون 
بورس امريكا در آن قرار داشت برسد. بيت تورنت از جمله 
ديگر ارزهاي ديجيتالي بود كه توانست اوج تاريخي خود را 
بشكند و تا ۷۷۸۰۰ دالر پيش رود. در حال حاضر هر واحد 
بيت تورنت با صعودي ۹۱ درصدي به نسبت هفته گذشته، 

در محدود ۷۶۰۰ دالر معامله مي شود.

احتمالافزايششديدقيمتبيتكوين
يكي از تحليلگران و معامله گران فع��ال در حوزه ارزهاي 
ديجيتال به نام فيلب فيلب، افزايش قيمت بيت كوين را 
در پي عرضه اوليه عمومي صرافي كوين  بيس كه در تاريخ 
۱۴ آوريل )۲۵ فروردين( س��ال جاري اتفاق خواهد افتاد 
پيش بيني كرده و مي گويد قيمت بيت كوين آماده جهش 
جديد اس��ت. اين تحليلگر معتقد است رفتار بيت كوين 
در مرز ۶۰ هزار دالر، مش��ابه با رفتار آن در زمان ۲۰ هزار 
دالر خواهد بود. طبق پيش بيني هاي فيلب فيلب، قيمت 
بيت كوين پس از عرضه اوليه عمومي كوين  بيس ابتدا با 
نوساناتي مواجه خواهد شد كه شرايط را براي گاوها دشوار 
مي كند؛ ام��ا قيمت اين ارز ديجيت��ال در نهايت افزايش 
چشمگيري را تجربه خواهد كرد. اگرچه قيمت بيت كوين در 
ماه آوريل نوساناتي مقطعي را تجربه خواهد كرد، اما تريدرها 
و هودلرهاي اين ارز ديجيتال مي توانند به افزايش قيمت 
آن اميدوار باشند. فيلب فيلب كه هم بنيانگذار وب سايت 
آموزش��ي DecenTrader نيز هس��ت، در تازه ترين 
پيش بيني خود كه در روز جمعه منتشر شد، از روند صعودي 

بازار و افزايش قيمت بيت كوين خبر داده است.

داليلزياديبرايادامه
روندصعوديبيتكوينوجوددارد

بيت كوين به تازگي از يك سقوط قيمت ناگهاني كه در اوايل 
هفته جاري اتفاق افتاد جان سالم به در برده است و جمعه، 
۲ آوريل هم موفق شد قيمت ۶۰ هزار دالر را تجربه كند، 
هرچند بار بيت كوين روز گذش��ته بار ديگر شاهد سقوط 
بود، اما داليل زيادي براي ادامه روند صعودي بيت كوين در 
كوتاه مدت وجود دارد. فيلب فيلب وضعيت فعلي بيت كوين 
را اينگونه توصيف مي كند: »با وجود هفته خوبي كه پشت 
سر گذاشتيم، خيلي سخت اس��ت كه به افزايش قيمت 
بيت كوين اميدوار نباشيم. البته نظر من اين نيست كه اين 
روند صعودي با همين شدت ادامه خواهد داشت؛ اما معتقدم 
كه در آستانه يك افزايش قيمت چشمگير هستيم.« تطبيق 

الگوي رفتاري قيمت بيت كوين در زمان فعلي با زماني كه 
قيمت اين ارز ديجيتال در محدوده مقاومت ۲۰ هزار دالر 
قرار داشت، حاكي از آن است كه بيت كوين در اين زمان هم 
ابتدا با يك جهش قيمت روبرو ش��د و پس از آن، نوسانات 
و اصالح��ات مقطعي و كوتاه مدتي را تجربه كرد. بس��يار 
محتمل است كه همين اتفاق براي مقاومت ۶۰ هزار دالري 
بيت كوين ني��ز رخ دهد. فيلب فيلب در اين باره مي گويد: 
»چند هفته قبل تحليلي را منتشر كردم كه نشان مي داد 
نوعي شباهت بين وضعيت فعلي، با زماني كه بيت كوين 
در محدوده قيم��ت ۲۰ هزار دالر بود وج��ود دارد. در آن 
زمان، قيمت بيت كوين پس از يك اصالح موقتي، افزايش 
كم سابقه اي را تجربه كرد. از آن زمان تاكنون، بيت كوين 
تقريبًا به همين الگو ادامه داده و اكنون نيز اتفاق مشابهي 

در انتظار آن است.«

دورويدادمهمدرانتظاربازاربيتكوين
فراموش نكنيد كه اتفاق پي��ش رو، چالش هاي خاص 
خود را نيز خواهد داش��ت. صرافي كوين  بيس كه حال 
براي عرضه اوليه عمومي خود در تاريخ ۱۴ آوريل )۲۵ 
فروردين( كاماًل آماده اس��ت، ممكن است با اين اقدام 
به طور ناخواسته موجب كاهش موقتي قيمت بيت كوين 
ش��ود. عرضه اوليه عمومي غالبًا در ابتدا باعث افزايش 
فشار فروش خواهد شد؛ اتفاقي كه مشابه آن را در مورد 
شركت پخش محصوالت غذايي دليورو در لندن مشاهده 
كرديم. فيلب فيلب مي گويد: »عرضه اوليه عمومي كوين 
 بيس، ممكن است باعث افزايش مقطعي نوسانات در بازار 
بيت كوين شود بنابراين بايد تغييرات قيمت را به ويژه از 
اين تاريخ تا زمان انقضاي قراردادهاي اختيار معامله )كه 
در انتهاي ماه رخ مي دهد( به دقت زيرنظر داشته باشيم.« 
انقضاي ماهانه قراردادهاي اختيار معامله در صرافي ها 
نيز خ��ود عامل تأثيرگذاري بر تغييرات قيمت اس��ت. 
همانطور كه در انتهاي ماه گذش��ته )مارس( مشاهده 
كرديم، بسته شدن قراردادها سرمايه اي حدود ۶ ميليارد 
دالر را در بازار جابه جا كرد؛ هرچند كه اين اتفاق در انتها 
تأثيري بر عملكرد كلي بيت كوين نداش��ت. در همين 
راستا، ويلي وو، تحليل گر آماري شناخته شده نيز افزايش 
قيمت بيت كوين را پيش بيني كرده است. وو براي اثبات 
ادعاي خود به داده هاي گلس نود، كه يك شركت تحليل 
درون زنجيره اي اس��ت استناد مي كند. طبق اطالعات 
آماري اين شركت هم، پيش از اينكه هودلرهاي قديمي 

به جهت كسب سود بيشتر شروع به فروش دارايي هاي 
خود كنند، قيم��ت بيت كوين، دوره افزاي��ش خود را 
پشت سر خواهد گذاشت. صرف نظر از عرضه اوليه عمومي 
صرافي كوين  بي��س و تأثير آن بر قيمت بيت كوين، وو 
معتقد است كه قيمت اين ارز ديجيتال به هيچ وجه به 
كمتر از ۴۶ هزار و ۴۰۰ دالر نخواهد رسيد. وو مي گويد: 
»به عقيده من ۴۶ هزار و ۴۰۰ دالر قيمتي است كه امكان 
ندارد در بازار صعودي فعلي، دوباره آن را مشاهده كنيم.«

قيمتبيتكوينبه۱۳۰هزاردالرميرسد
از س��وي ديگر، افزايش قيمت ۵۰۰ درصدي بيت كوين 
دريك س��ال اخير موجب ش��ده تا اين رمزارز طرفداران 
زيادي را در وال استريت جذب خود كند. ماه گذشته قيمت 
بيت كوين به اوج قيمت ۶۰ هزار دالر رسيد و پس از آن كمي 
سقوط كرد. در حال حاضر حجم بازار رمزارز ها به نزديك 
۲ هزار ميليارد دالر رسيده است كه به نظر مي رسد عامل 
اصلي آن توكن هاي امور مالي نامتمركز )DeFi( است. حاال 
تحليلگران بانك جي پي مورگان غول بانكداري وال استريت 
و منتقد سابق بيت كوين گفته اند كه بيت كوين در طوالني 
م��دت مي تواند به ۱۳۰ هزار دالر برس��د البته درصورتي 
كه نوس��ان آن ش��بيه طال شود. نوس��ان زياد بيت كوين 
يكي از اصلي ترين انتقادهايي است كه به اين رمزارز وارد 
مي شود. تحليلگران جي پي مورگان به رهبري نيكوالئوس 
پانيگيراتزوگلو، در متني خطاب به مشتريان گفتند »با توجه 
به مقياس بزرگ س��رمايه گذاري مالي روي طال، هرگونه 
خروج از طال به دنبال ارز جايگزين در طوالني مدت بردي 
براي بيت كوين محسوب مي شود. اين بانك دريافته است 

كه در يك دوره زماني ۶ ماهه نوساني معادل ۷۳ درصد به 
ثبت رس��يده و پيش بيني كرده است كه در شرايط فعلي 
نوسان بيت كوين به ثبات تبديل شده است و همين موضوع 
مي تواند بار ديگر موجب توجه سرمايه گذاران سازماني شود. 
به گفته جي پي  مورگان، نوسان باال »مانعي است براي ورود 
سازمان ها«. با خريد بيت كوين توسط سرمايه گذاران بزرگ 
سازماني از جمله صندوق سرمايه رافر در لندن و غول بيمه 
MassMutual قيمت آن افزايش يافته است. قيمت 
بيت كوي��ن طي اي��ن دوره از حدود ۱۰ ه��زار دالر به اوج 
قيمت ۶۰ هزار دالر رسيد اما جي پي مورگان معتقد است 
هنوز هم راهي براي افزايش قيمت وجود دارد. تحليل گران 
جي پي مورگان مي گويند: »اصوال براي مطابقت بيت كوين 
با مجموع س��رمايه گذاري بخش خصوص��ي روي طال، 
قيمت بيت كوين بايد به ۱۳۰ هزار دالر برسد.« اما جامعه 
بيت كوين پس از روند صعودي اين رمزارز در سال ۲۰۲۱ 
همچنان هيجان بااليي دارد. پائولو آردوينو مدير ارشد فني 
بيت فينكس صرافي رمزارز و بيت كوين با اشاره به خبر اين 
هفته پي پال كه به كاربران امكان خرج كردن بيت كوين و 
چند رمزارز ديگر را در ۲۹ ميليون فروشگاه خود مي دهد 
گف��ت: »پس از يك عملكرد فوق العاده در س��ه ماهه اول 
ك��ه اين رمزارز به اوج قيمت ۶۱ هزار و ۷۰۰ دالر رس��يد، 
بيت كوين در ماه آوريل يك بازار رمزارز سرحال را رهبري 
مي كند.« طبق گفته او »خبر جديد پي پال نشان مي دهد 
كه نوسان ذاتي توكن هاي ديجيتال مانعي براي افزايش 
استفاده از آنها نيس��ت. اين روند احتماال به اولين كاربرد 
معنادار بيت كوين در سيستم مالي سنتي و صنعت كارت 

اعتباري محسوب مي شود.«

دنياي فناوري
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اطالعاتبيشاز۵۰۰ميليونكاربر
فيسبوكفاششد

اطالعات بي��ش از ۵۰۰ ميليون كارب��ر فيس بوك در 
فضاي مجازي فاش شده اس��ت. اين اطالعات شامل 
شماره تماس، نام كاربري و موقعيت مكاني افراد است. به 
گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اطالعات بيش از 
۵۰۰ ميليون كاربر فيس بوك در وب سايتي مخصوص 
هكرها قرار گرفته اس��ت. هرچند به نظر مي رسد اين 
اطالعات قديمي باش��ند با اين وجود نمونه اي از انبوه 
اطالعاتي اس��ت كه فيس بوك و شبكه هاي اجتماعي 
ديگر جمع آوري مي كنند. نشريه »بيزينس اينسايدر« 
نخست از اطالعات افشا شده خبر داد. طبق گزارش آن 
اطالعات مربوط به كاربران ۱۰۶ كشور و شامل شماره 
تماس، نام كاربري فيس بوك، نام كامل، موقعيت مكاني، 
تاريخ تولد و آدرس ايميل است. البته اين پديده جديدي 
نيست و سال ها اس��ت كه فيس بوك با چالش امنيت 
اطالعات دس��ت و پنجه نرم مي كند. شبكه اجتماعي 
مذكور در سال ۲۰۱۸ ميالدي ويژگي را غيرفعال كرد كه 
به كاربران اجازه مي داد با استفاده از شماره تماس كاربر 
ديگري را جست وجو كنند. اين امر پس از آن اتفاق افتاد 
كه شركت »كمبريج آنااليتيكا« به اطالعات ۸۷ ميليون 
كاربر فيس بوك بدون رضايت آنان دسترسي يافت. در 
دس��امبر ۲۰۱۹ ميالدي نيز محققان امنيت سايبري 
اوكرايني مخزن اطالعاتي حاوي نام، شماره تماس و نام 
كاربري بيش از ۲۶۷ ميليون كاربر فيس بوك )كه بيشتر 
در امريكا ساكن بودند( را در فضاي مجازي كشف كردند. 
البته هنوز مشخص نيست اطالعاتي كه به تازگي فاش 

شده با اين مخزن مرتبط باشد.

بازگشاييدفاترمايكروسافت
بهتاخيرافتاد

مايكروسافت تاخير بازگشايي كامل دفاتر خود را از ماه 
جوالي به س��پتامبر به تاخير انداخته است. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، مايكروسافت به جرگه شركت هاي 
فناوري پيوس��ته كه تاريخ بازگش��ايي دفاتر خود را به 
اواخ��ر ۲۰۲۱ ميالدي موكول كرده اند زيرا پيش بيني 
مي ش��ود ش��يوع كوويد ۱۹ در آن بازه كاهش يابد. به 
نوشته نشريه ورج مايكروسافت بازگشايي كامل دفاتر 
خود را از ماه جوالي به ۷ س��پتامبر موكول كرده است. 
به گفته سخنگوي شركت اين اقدام با توجه به مشاوره 
مداوم با كارشناسان بهداش��تي و اطالعات انجام شده 
است. كورت دل بنه، معاون اجرايي ارشد مايكروسافت در 
ايميلي براي كارمندان نوشت: تأخير در بازگشايي دفاتر 
انعطاف پذيري بيشتري براي كارمندان فراهم مي كند تا 
درباره تابستان برنامه ريزي كنند. به گفته او در صورتي كه 
شرايط بازگشت به محل كار در مناطق مختلف خطرناك 
باش��د، مديران محلي نيز آزادي اختيار بيشتري براي 
تصميم گيري درباره بازگشت كارمندان به محل كار دارند. 
هم اكنون تعداد محدودي از كارمندان اين شركت به طور 
حضوري در محل كار خود حاضر مي شوند. از ابتداي ماه 
مارس حدود ۲۰ درصد كارمندان مايكروسافت در سطح 
جهان به دفاتر بازگشته اند. اين تأخير در بازگشايي دفاتر 
نش��ان دهنده عدم قطعيت درباره وضعيت همه گيري 
كوويد ۱۹ است. هرچند تعداد افراد واكسينه شده در حال 
افزايش است و بازگشت به محل كار ايمن تر خواهدبود، 
اما هنوز مشخص نيست تا ماه جوالي تعداد كافي از افراد 
در برابر ويروس محافظت ش��ده اند يا خير. اين شركت 
قباًل اعالم كرده بود احتمااًل به بيشتر كارمندانش اجازه 

مي دهد نيمي از هفته را دوركاري كنند.

سلطه بيت كوين بر بازار ارزهاي ديجيتالي، به پايين ترين سطح ۷ ماه گذشته رسيد

بيت كوين  در مرز  اصالح  و صعود

۳۰دليلبرايتجارتباچين

ويژه

چتر بركت بر سر روستاييان سراسر كشور 
ازدرمان7هزارزوجنابارور
تابيمه2۰۰هزاركودكيتيم

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از درمان 
رايگان ۷ هزار زوج نابارور س��اكن در مناطق روستايي 
كشور خبر داد. اميرحسين مدني با بيان اين مطلب افزود: 
تا به امروز ۷ هزار زوج نابارور در مناطق محروم روستايي 
براي طي مراحل كامل درمان رايگان پذيرفته ش��ده و 
تحت حمايت »طرح بركت خانواده« قرار گرفته اند كه 
باعث تولد ۸۰۰ نوزاد شده است. وي خاطرنشان كرد: 
در راستاي تحقق سياست هاي كلي جمعيت ابالغي 
مقام معظم رهبري مبني بر تحكي��م بنيان خانواده و 
پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري 
و تسهيل دسترسي همه افراد به خدمات درمان ناباروري، 
طرح بركت خانواده با هدف شناس��ايي، ساماندهي و 
ارايه خدمات كامل مالي و حمايتي در امور تشخيصي و 
درماني زوج هاي نابارور مناطق روستايي در بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام آغاز شده و در حال انجام است.

به گفته مديرعامل بنياد بركت، با شناسايي، معرفي به 
مراكز درماني و پوشش كامل هزينه هاي درمان ناباروري 
زوج هاي كم بضاعت ساكن مناطق روستايي و محروم 
كشور تا به امروز بيش از ۸۰۰ نوزاد در اين مناطق به دنيا 
آمده اند. مدني با اشاره به اينكه طرح بركت خانواده از سال 
۱۳۹۴ توسط شركت خدمات بيمه بركت به اجرا درآمده 
است، بيان كرد: با آغاز طرح بركت خانواده تا به امروز ۱۳ 
هزار و ۲۷۰ زوج نابارور در مناطق روستايي شناسايي و 
۷ هزار زوج براي طي مراحل فرآيند تشخيص و درمان 
به مراكز درماني معرفي  شده اند. وي در تشريح خدمات 
ارايه ش��ده رايگان به زوج هاي نابارور گفت: انجام انواع 
خدمات تشخيصي و درماني اعم از آزمايش هاي باليني، 
تصويربرداري، IUI، IVF و ICSI و تامين داروهاي مورد 
نياز، از جمله خدمات رايگان ارايه  شده به معرفي شدگان 
است. بيمه بركت عالوه بر هزينه هاي درمان زوج هاي 
نابارور مناطق روستايي، هزينه هاي زايمان آنها را نيز 
تامين مي كن��د. مديرعامل بنياد برك��ت تاكيد كرد: 
زوج هاي نابارور روستايي مي توانند با مراجعه به دفاتر 
استاني شركت خدمات بيمه بركت و تشكيل پرونده 
درمان ناباروري از خدمات حمايتي درمان ناباوري طرح 

بركت خانواده استفاده نمايند. 

   براي بازيكنان اين مسابقه است و قبل از ورود به اين بازي، 
تمام مقامات مربوطه آموزش هاي الزم را به خوبي با نمرات 
عالي بگذرانند تا همچون موفقيت هاي امنيتي و دفاعي، 
موفقيت هاي جديدي را براي ايران عزيز به ارمغان بياورند. 

اما همان گونه كه مستحضريد، 
۱- آن چيزي كه آقاي ظريف امضاكردند قرارداد يا توافقنامه 
نبود، بلكه يك يادداشت تفاهم است كه الزام حقوقي ندارد. 
۲- انجام مراحل اين قرارداد حداقل يك س��ال يا بيش��تر 
به طول مي انجامد و بايد پروس��ه مذاكرات كارشناسي در 
سطح معاونين وزراي مربوطه، سپس در سطح وزرا، سپس 
شوراهاي عالي هيات دولت مثل شوراي امنيت ملي و . . . ، 
سپس تاييد هيات دولت، سپس تصويب مجلس، سپس 
تاييد شوراي نگهبان، سپس تاييد رهبري انجام خواهد شد. 
براي آشنايي بسياري از عزيزان بايد به عرض برسانم كه اين 
قرار داد مانند رفتن براي يك سفر مقدس و زيارت يك مكان 
مقدس است، هم هدف مقدس است و هم مكان مقدس، 
اما بايد ديد كه راكب سفر كيست و مركب سفر چيست؟ و 
همراهان سفر كيستند؟ موضوع قرارداد با چين نيز چنين 
است، بس��يار الزم و الزامي اس��ت، اما با همه شناختي كه 
از چيني ها طي ۳۵س��ال در اروپا، ايران و خود چين دارم، 
نگراني من به عنوان يك متعصب ايراني مانند بسياري از 
ايران دوس��تان از راكبان و مركبان و همراهان اين سفر يا 
اين مسابقه جهاني است.  ما مواجه هستيم با پديده اي كه 
اسم تاريخي و ميراثي اش اژدهاي آسيا نام داشته كه امروز 
اژدها بودن خود را در قالب اقتصاد، تجارت، توليد، سياست، 
فرهنگ و . . .  نشان مي دهد.  براي اينكه آشنايي بيشتري با 
اين اژدهاي تاريخي و ميراثي در قرن بيست و يكم داشته 
باشيم الزم است ش��ناختي از آمارها و ويژگي هاي چين 

به شرح ذيل داشته باشيم: 
۱- قدرت اقتصادي شان از امريكا پيشي گرفته است.  فقط 
۱۰۰۰ميليارد دالر از امريكا طلب دارند و ۱۰۰۰ميليارد در 

امريكا سرمايه گذاري كرده اند. 
۲- با ايجاد رتبه مثبت ۴۰ در شكيبايي اجتماعي، باالترين 
ثبات اجتماعي در چين را برقرار كرده است. اما ايران منهاي 

۴ و تركيه مثبت۴ و كره مثبت۳۸ است. 
۳- براي ايجاد ثبات اقتصادي رشد ۶. ۸ خود را حفظ كرده 
است، در برخي از بخش ها هرساله ۲برابر رشد داشته است 
و حتي در دوران كرونا، برعكس همه كشورهاي جهان كه 
رشد منفي شديدي داشتند، اما كشور چين رشد ۴درصدي 

داشت. 
۴- براي بيش از ۳۰۰ ميليون جوان خالق و فعال چيني در 
داخل و بيش از ۱ ميليون چيني ايجاد اشتغال كرده است كه 
۵۰۰ هزار نفرشان مهندس در بخش هاي تخصصي هستند 

و در كشورهاي مختلف درحال فعاليت مي باشند. 
۵- سالي ۱۰ميليارد براي معرفي چين و جذب گردشگر در 

۱۸۰ كشور دنيا هزينه مي كنند. 
۶- فق��ط در امريكا ۳۵۰هزار دانش��جوي چيني در حال 
تحصيل هستند، كه بيشتر نقش جاسوس و سارقان علمي 

در دانشگاه هاي امريكا را دارند. 
۷- بيش از ۱۵۰۰ميليارد دالرصادرات در دنيا دارند، تاكنون 
۶۰ كش��ور دنيا را تحت تاثير تجارت و صادرات خود قرار 
داده اند و با آنها قرارداد تجاري دارند و بين ۳۰ تا ۷۰ درصد 

صادرات آن كشورها متعلق به محصوالت چيني است. 
۸- اتحاديه اي را باعنوان مرواريدآسيا تشكيل داده اند كه 
بزرگ ترين كمربند دريايي جاده ابريشم و با ۶ خط اتصالي 
اصلي زميني و صده��ا خطوط فرعي بزرگ ترين كمربند 
حمل و نقل زميني جهان را در كش��ورهاي جاده ابريشم 
ايجاد كرده اند، كه در نهايت وصل به كش��ورهاي اروپايي 
خوهد شد.  فقط براي وصل به پاكستان و دستيابي به آبهاي 
درياي عمان، يكي از زيباترين و طوالني ترين اتوبان هاي 
جهان را با ۸۸۰ كيلومتر با ۶۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري 

انجام داده است. 
۹- تعداد۱۶راديو مع��روف و بين المللي كه از بزرگ ترين 
راديوهاي جهان هس��تند را خريداري كرده اند تا فرهنگ 
چين را تبليغ كنند و با ايجاد ۵۰۰ مركز كنفسيوس شناسي 
تسلط فرهنگي خود را در جهان بيشتر كنند تا جايي كه امروز 
جوانان بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي غربي تغيير 
مذهب داده اند و براي نشان دادن اين تغيير با لباس سنتي 

بودايي در جوامع اروپايي ظاهر مي شوند. 
۱۰- در بحران ۱۵ ماهه كرونا، چين تنهاكشوري در دنيا بود 
كه رشد مثبت ۴ درصدي داشته است اما امريكا منفي ۱۲ 
داشته است.  ۱۱- درسال۱۹۸۰ازهر۱۰۰نفر۸۸نفر فقير 
بودندامااالن ازهرصد نفر ۴نفرفقيرند.  ۱۲- ساالنه بين ۱۵ 
تا ۲۰ اعدامي از مقامات ارش��دي كه در دستگاه حكومتي 
اختالس مي كنن��د دارند.  ۱۳- بازارهاي خرده فروش��ي 
امريكا، آسيا، اروپا و آفريقارا فتح كرده است. در سال۲۰۱۰ 
فقط۱۰درصدتجارت جهاني را در اختيارداشت، در حال 
حاضر به ۳۴ درصد رس��انده اس��ت.  ۱۴- نخست وزيرش 
نابغه ترين اقتصاددان دنياست، و بالطبع انتخاب كليه مقامات 
در كليه مناصب به ويژه سفرا باالجبار بايد دوره هاي تخصصي 
اقتصاد داخل��ي و بين المللي و ش��يوه هاي بازاريابي براي 
محصوالت چيني را بگذرانند.  ۱۵- فقط در حوزه صادرات 
دارو ۲۵۴ ميليارد دالر صادرات داشته و در اين بخش كامال 
مستقل اس��ت.  و در صادرات تجهيزات پزشكي رتبه اول 
جهان را دارد.  ۱۶- بيش از ۷۰درصد توزيع صنعت غذايي 
به صورت اتوماسيون مي باشد كه با اين روش توانسته است 
بزرگ ترين صادرات محصوالت غذايي را در جهان داشته 
باشد.  ۱۷- براي تس��لط مديريتي جهاني ۷۵۰ موسسه 
تخصصي آموزش مديريتي به زبان انگليسي در شهرهاي 
چين براي مديران دولتي و خصوصي راه اندازي كرده است. 
۱۸-  براي تس��لط به بازار جهاني و شناخت هرچه بيشتر 
كشورها ۵۰۰ مركز كشور شناسي در مهم ترين شهرهاي 
جهان راه ان��دازي كرده اند.  ۱۹-  به تع��داد ۱۲۰ميليون 
گردشگر چيني به كشورهاي دنيا سفر مي كنند كه بخشي از 
اين سفرهاكه به صورت شخصي انجام مي شود براي شناخت 
كشورها و آشنايي به نيازهاي كشورها و افزايش صادرات 

محصوالت خرد به اين كشورهاست. 
۲۰- از س��ال انقالب چين۱۹۴۹ تا۱۹۷۰ فقط ۶ معاهده 
خارجي امضاكردند، ام��ا از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ به تعداد ۲۶۸ 
معاهده باكش��ورهاي خارجي امضا كرده ان��د.  ۲۱- براي 
يك برنامه استراتژيك دريايي، نظامي، اقتصادي، تجاري، 
نفتي، گازي و تسلط به آب هاي بين المللي جنوبي چين، 
جزيره مصنوعي بخ نام يونگچوي راه اندازي كرده اس��ت 
كه تسلط بيشتري به تردد ۳۰درصد كشتي هاي دنيا كه 

از آنجا تردد مي كنند، داشته باشد، و بهره برداري پايدار از 
۱۰درصدآبزيان دنيا، ۱۱ميليارد بشكه نفت، ۱۰۰تريليون 
گاز در آنجاس��ت، داشته باشد، و همچنين براي تسلط به 
آبه��اي بين المللي، ۶ جزيره مصنوعي ديگ��ري را در اين 
بخش ساخته اس��ت كه معموال براساس مقاوله نامه هاي 
بين المللي بايد موجب اعتراض سازمان هاي بين المللي و 
كش��ورهاي دنيا به ويژه كشورهاي همسايه قرارگيرد، اما 
تاكنون هيچكدام شان جرات اعتراض نداشته اند. ۲۲-  فقط 
در پاكس��تان ۶۲۰ميليارد و در كش��ورهاي عربي در طي 
۱۰سال ۲۹ ميليارد سرمايه گذاري كرده است، )درصورتي 
كه امريكا با ۵۰ س��ال روابط با كش��ورهاي عربي فقط ۱۰ 
ميليارد س��رمايه گذاري كرده اس��ت(. فقط در بندري در 
پاكستان كه روبروي جزيره گوآدر چابهار است ۴۰ميليارد 
دالر سرمايه گذاري كرده است.  ۲۳- بيش از دوبرابر بانك 
جهاني به كشورهاي دنيا وام پرداخته است.  ۲۴- در فضاي 
مجازي باالترين حجم مبادالت نت وركينگ را در جهان را 
داشته است و رتبه اول جهان را به دست آورد.  مثال شركت 
نت ورك ماركتينگ علي بابا چين مبلغ ۱۵۰ ميليارد دالر 
در سال ۲۰۱۳ س��ود خالص داشت.  ۲۵- در طي ۴۰سال 
۲۰هزارمايل ريل در چين راه اندازي كرده است اما امريكا 
طي ۱۰۰س��ال فقط ۵۰۰مايل ريل راه اندازي كرده است.  
۲۶- يكي از محاس��نات فاخر و شايس��ته اين كشور براي 
پيش��برد كارهاي خود در جهان به خاطر اين است كه در 
فرهنگ بودايي توصيه شده است كه كارهاي موفق خودرا 
به كس��ي نگويند. به همين علت كارهاي خودرا در جهان 
بس��يار آرام و خزنده در حال پيشروي هستند.  ۲۷-  شهر 
شانگهاي كه ۴۰ سال پيش روستايي بيش نبوده، درحال 
حاضر تبديل به يكي از ۵ شهر بزرگ تجاري دنيا شده است.  
۲۸- كشور هنگ كنگ، يكي از ببرهاي اقتصادي شرق آسيا 
كه بيش از ۵۰ سال در اختيار استعمار انگليس بوده و اتباع 
آن كشور داراي مليت انگليسي بودند و با پاسپورت انگليسي 
به همه جا سفر مي كردند، از چنگ انگليس درآورد و تحت 
حكمراني خود درآورد.  ۲۹- دفاتري با عنوان مشاوره پزشكي 
در بسياري از كشورها براي جذب بيمار راه اندازي كرده اند، و 
با قيمت هاي معقول و مناسب آنها را معالجه مي كنند تا هم 
درآمد درماني بيش��تري داشته باشند و هم نظام خدمات 
پزشكي خود را برند س��ازي كند ۳۰- جهت دستيابي به 
پروژه هاي بزرگ عمراني، صنعتي، تجاري و...  در كشورهاي 
دنيا، با در اختيار گذاشتن تسهيالت بانكي بسيار بااليي را در 
اختيار شركت هاي مشاوره مهندسي قرار مي دهند و سفير و 
ديپلمات هاي خود را در آن كشورها را مكلف مي كنند نهايت 

همكاري با اين شركت ها را داشته باشند.  و الخ... 
اين همان اژدهاي تاريخي و ميراثي چين است كه قرن ها 
پس از شكست از مغول ها به مدت ۷۰۰ سال در فقر، فالكت، 
استعمار و فساد، بسر مي بردند و حال به بزرگ ترين غول 
تجاري، اقتصادي، توليدي، سياسي، فرهنگي و...  جهان 
تبديل شده است.  براي رسيدن به پاسخ درست بايد براي 
سواالت ذيل جواب هاي عميق، اساسي و بنيادين پيدا كرد.  

۱- نوع فكرش و شيوه فكر كردنش چه بود؟
۲- چه عواملي باعث اين جهش غول آسا شد؟

۳- چگونه آن انسان فقير، فاسد، استعمارزده به اينجا رسيد؟
۴- چه تصميمي و چگونه تصميمي آنها را به اينجا رساند؟

۵- فرهنگ مذهب كنفسيوسي تا چه اندازه در اين ۴ دهه 
نقش داشته است؟

۶-  مكتب سياسي و ايدئولوژيك مائوييسم تا چه اندازه در 
اين ۴ دهه نقش داشته است؟

۷- آيا انقالب مائو باعث اين تحول و توسعه غول آساي جهاني 
شد؟ يا تفكر انقالبي كمونيستي توسعه گراي مرد شماره دو 
چين بنام آقاي چون الي فارغ التحصيل از كشور فرانسه 

باعث اين توسعه غول آسا شد؟ كدام؟ 
پاسخ به اين سواالت را بايد دانشمندان بزرگ علوم مختلف 
ايراني با همكاري ايرانيان چين شناس در ايران و مقيم در 
چين با انجام پژوهش هاي بنيادين پيدا كنند.  اما مواردي را 

بشرح ذيل تقديم اساتيد مي دارم: 
راهكارهاي ۲۵ ساله براي ايران: 

با شناختي كه از چيني ها دارم، در مواجهه با آنها بايد شير بود 
و شير ماند.  من به عنوان يك ايراني كوچك نگران انعقاد اين 
قرارداد نيستم، بلكه خوشحال هم هستم.  اما من از ضعف 
سياست ها و ضعيف بودن سياستمداران آتي در سطح ملي 
و بين المللي نگران هستم. مثل همان نگراني كه در زمان 
دانشجويي خود در سوييس با شنيدن خبر آغاز همكاري 
شركت پژو با ايران در اخبار شبكه تي اف ان فرانسه داشتم، 
چون با ترفندهاي منافق گونه و استعمارگونه فرانسوي ها 
در س��ال هاي زندگي ام با فرانس��وي ها در سوييس كامال 

آشنايي داشتم. 
و متاسفانه همان شد كه نبايد مي شد. 

۱- عدم تس��لط ايرانيان در مذاكرات فن��ي و بازرگاني با 
فرانسوي ها

۲- ع��دم مش��اوره و بهره ب��رداري از ايرانيان بازنشس��ته 
ش��ركت پژوه، كه اش��راف كاملي به نقاط ضع��ف و قوت 

فرانسوي هاي طرف مذاكره و شركت پژوه داشتند. 
۳- عدم بهره برداري از وكالي تراز اول ايراني مقيم فرانسه كه 

اشراف خوبي براي مذاكرات حقوقي داشتند. 
۴- والخ... 

اعتقاد دارم كه هيچ تقصيري بر اجنبي نيس��ت، اما اين ما 
هستيم كه بايد آنقدر تسلط علمي، اجرايي، روانشناسانه، 
جامعه شناسانه و...  داشته باشيم و از توانمندي هاي منابع 
انساني متخصص استفاده كنيم تا هر كدام از شيوه هاي آنها 
را شناسايي و مسلح به تاكتيك هاي الزم خودمان باشيم تا 
از ميدان مذاكره پيروزمندانه بيرون آييم.  اعتقاد دارم اين 

شكست را دوباره با كشور ديگري تكرار نكنيم. 

اماراهكارها:
۱-  جان اف كندي در سال ۱۹۶۵ در امريكا براي افزايش 
سرعت توسعه سياست هاي امريكا در جهان، با تشكيل يك 
تيم قوي محرمانه شروع به شناسايي ۳۵۰ دانشمند برتر در 
امريكا كرد، تا با مطالعه اساسي به مدت يك سال بهترين 
استراتژي هاي درازمدت خود را به ايشان ارايه دهند.  اين 
برنامه ها آنقدر از اهميت بااليي برخوردار بود كه بعد از ترور 
وي در سال ۱۹۶۷ توسط روساي جمهور بعدي ادامه پيدا 

كرد و به سرانجام رسيد. 
۲-  س��نگاپور با تش��كيل يك تيم محرمانه قوي از نوابغ 
بين المللي از تخصص هاي مهم و مورد نياز را در سال ۱۹۹۵ 
تشكيل داد و با انجام يك مطالعه جامع از تجارب كشورها و 

برنامه راهبردي ۱۰۰ ساله خود را تهيه كرد كه همين باعث 
ش��د كه توليد ناخالص ملي اين كشوري كه كل مساحت 
و شرايط جغرافياي شهرس��تان بندرانزلي گيالن را دارد، 
از ۳۸ ميليارد دالر بعد از ۲۰ س��ال ب��ه ۴۸۰ ميليارد دالر 
برساند، رتبه امنيت س��رمايه گذاري در اين كشور با رتبه 

سوم جهاني رسيد. 
۳-  مالزي با ورود يك بينش در عالم سياس��ت بنام دكتر 
ماهاتير محمد، يك پزش��كي كه از ادامه فعاليت طبابت 
خود دست كشيد و براي كشورش با تجربه اي كه از دنياي 
پيشرفته  اي مانند امريكا داشت وارد سياست شد و در بدو 
ورودش برنامه ۲۰ ساله اي را با همكاري نوابغ و حضور شخص 
خودش در اين جلس��ات و انجام آنها با مديريت مقتدرانه 
و جسورانه خود، اين كشور را به يكي از ببرهاي اقتصادي 
شرق آسيا تبديل كرد، كشوري كه بخش اعظمي از مردمش 
روزي در باالي درختان جنگل هاي مالزي زندگي مي كردند، 
توانست بدون داشتن منابع بزرگ زيرزميني اين كشور را 

تبديل به يكي از مراكز توريستي و تجاري آسيا كند. 
۴-  كشوري مانند ژاپن كه بعداز جنگ باامريكا با از دست 
دادن ۴۱درصد منابع مل��ي، ۲۵درصد منابع غير نظامي، 
افزاي��ش ۱۵ برابري قيمت كااله��اي عمومي، بيكاري به 
باالترين رتبه جهاني رسيد، اما با استفاده از فرهنگ اصيل 
مديريت يوش��يدايي و راهبردهاي ميجي كه همزمان با 
امير كبير ايران پديده توس��عه را در ژاپن ب��ه راه انداخت، 
توانست در دهه ۱۹۵۰ با جمع آوري مستندات راهبردي 
كشورهاي پيشرفته، تجارب عملي دنيا و بنوعي سرقت علم 
و تكنولوژي هاي جديدغرب و پشتكار قوي ژاپني، آنها را در 
قالب يك برنامه اجرايي تدوين تا فونداسيوني براي پيشرفت 
اين كشور شود، و دولت تمام مقامات از روستا تا شهر را مقيد 
به انجام آنها كرد، كه اين امر باعث گرديد كه در سال ۲۰۱۵ 
درآمدس��رانه ژاپن به۴۰هزار يعن��ي ۱۵برابرايران، توليد 
ناخالص ملي به ۵تريليون يعني۱۰برابرايران، ۱۰۰۰ميليارد 
دالرصادرات، يعني ۵برابر ايران، س��ومين اقتصاد جهان، 
رشد كشاورزي را به۱. ۲درصد، صنعت به۲۷. ۵ وخدمات 

به ۷۱. ۴ رساند. 
۵- تج��ارب چين را هم ك��ه در ۳۰ بن��د در مطالب فوق 

به عرض رساندم
حال ما هستيم كه بايد با استفاده از حداقل حداقل ۱ دهم 
درص��د از نوابغ و دانش��مندان از جميعت۷ميليون نفري 
ايراني مقيم در كشورهاي پيشرفته )يعني ۷ هزار نفر از نوابغ 
و دانشمند( با تجربه علمي و عملي با تخصص هاي مختلف 
و هزاران نخبه و دانشمند ايراني مقيم ايران استفاده كنيم، 
هيچ ضرورتي ندارد كه مجددا چرخ هاي جديدي را اختراع 
كنيم، چ��ون به اندازه كافي برنامه، اس��تراتژي، تاكتيك، 
راهبرد، راهكارهاي خرد و كالن از كش��ورهاي فوق الذكر 
و ساير كشورهاي پيشرفته كوچك و بزرگ كمونيستي، 
سوسياليستي، فدرالي، اسالمي، توتاليتر، الييك و...  را در 
اختيار داريم، فقط نياز به سخت كوشي براي جمع آوري 
بهترين آنها و تطبيق آنها با شرايط كشور و اجراي درست آنها 
داريم، تا همه نگراني ها در مورد اين قرارداد مهم بين المللي 
با چين در اذهان همه عاشقان به وطن رفع گردد و موجب 
سربلندي همه وطن دوستان ايراني و كشور اسالمي مان در 

قرن حاضر و فرزندان آتي ما گردد. 

ادامه از صفحه اول



تعادل-  گروه صنعت |
بازوي پژوهش��ي مجلس، پايش امنيت سرمايه گذاري 
به تفكيك استان ها و حوزه هاي كاري را در تابستان 99 
منتشر كرد. شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران 
در تابستان 1399 كميت 6.46 از 10 )10 بدترين حالت( 
سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه 
فصل قبل از آن يعني فصل بهار 1399برابر با 6.16 محاسبه 
شده بود كه نشان مي دهد ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در 
تابستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخالف روند 
فصل زمستان نامناسب تر )بدتر( شده است. نامناسب ترين 
مولفه امنيت سرمايه گذاري كه فعاالن اقتصادي را بيش از 
همه آزار مي دهد در اين مطالعه نيز مانند دوره هاي گذشته 
»عمل مسووالن به وعده هاي داده شده« بوده است، اما 
نكته قابل توجه رشد شديد ارزيابي نامناسب )4.94 در 
پاييز 1398 به 8.19 در تابس��تان 99( از مولفه »ميزان 
اختالل ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي« خصوصا 
در روند چند مطالعه فصلي اخير است. ديگر داده هاي اين 
پژوهش نشان مي دهد كه استان هاي »تهران، مازندران و 
كردستان« نامناسب ترين و استان هاي »ايالم، هرمزگان 
و سيستان و بلوچستان« مناسب ترين وضعيت را از نظر 
شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به ساير استان ها در 

تابستان 1399 كسب كرده اند.

     جزييات شاخص امنيت سرمايه گذاري 
يازدهمين سنجش پي درپي و فصلي »شاخص امنيت 
سرمايه گذاري در ايران« منتشر شد. اين گزارش، با استفاده 
از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي 
7795 فعال اقتصادي نمونه از ميان فعاالن اقتصادي همه 
استان هاي كشور بوده، كه وضعيت امنيت سرمايه گذاري 
در تابستان سال 1399 را به تفكيك 31 استان، 38 مولفه، 
7 نماگر و 9 حوزه كسب وكار نشان مي دهد. در ادامه روند 
نامناسب شدن شاخص امنيت س��رمايه گذاري در بهار 
1399 در پايش تابستان 1399 نيز اين روند ادامه داشته 
و شرايط به گونه اي رقم خورده كه عدد شاخص امنيت 
سرمايه گذاري نامناسب تر از تمام فصول گذشته محاسبه 
شده است؛ عوامل متعددي را مي توان براي اين امر بيان 
كرد ازجمله به روزرساني اطالعات آماري و در دسترس 
قرار گرفتن داده هاي مربوط به سال 1398 و قرار گرفتن 
آنها در تحليل هاي مورد نظر، مشاركت به نسبت مناسب 
فعاالن كسب وكار در سنجش مورد نظر در استان هايي كه 
سابقا مشاركت در آنها چندان رضايت بخش نبوده است. 
در نهايت وضعيت پرنوسان اقتصاد كالن كشور كه بر همه 

مولفه هاي مورد سنجش تأثيرگذار بوده است. 
روند نزولي و نامناسب شدن شاخص امنيت سرمايه گذاري 
در شرايطي اتفاق افتاده كه با شيوع پاندمي كرونا از اوايل 
اس��فندماه 1398به تدريج فروش بسياري از واحدهاي 
توليدي را تحت تأثير ق��رار داده تا حدي كه فروش ويژه 
پايان س��ال و ايام ن��وروز 1399 منتفي ش��د و در ادامه 
در فصل بهار و تابس��تان 1399 با الزامي ش��دن رعايت 
محدوديت هايي كه از طرف ستاد ملي مقابله با كرونا به 
تمام دستگاه ها و نهادها و بخش هاي اقتصادي ابالغ شده 
بود و در كنار آن ب��ا افزايش نااطميناني هاي مختلف در 

متغيرهاي اقتصادي )خصوصا ن��رخ ارز و نرخ تورم( اين 
پديده به بسياري از كس��ب وكارها ضربات سختي زد و 
عالوه بر تعطيلي هاي اجباري آن واحدها، به دليل ترس 
وهراس ايجاد ش��ده در مردم، تقاضاي هميشگي براي 
خريد و دريافت كاال و خدمات به شدت كاهش يافت كه 
بر اثر آن كسب وكارهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون 
را با كاهش شديد فروش و عرضه خدمات مواجه كرد، از 
طرف ديگر آسيب ديدن زنجيره تأمين بسياري از كاالها، 
منجر به عدم تأمين متناسب با نياز جامعه آن كاالها شد 
و به تبع آن نوسانات قيمتي را براي بسياري ديگر از كاال و 

خدمات به بار آورد. 

      بدترين امتياز را مسووالن گرفتند
براساس ارزيابي فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين 
پيمايش، در تابستان 1399 نامناسب ترين مولفه هاي 
امنيت س��رمايه گذاري ارزيابي ش��ده به ترتيب عبارت 
بوده  از: »1. عمل مس��ووالن ملي به وعده هاي داده شده 
)8.68( از 10 و 10 بدتري��ن وضعي��ت؛ 2. اعمال نفوذ و 
تباني در معام��الت ادارات )8.57(؛ 3.عمل مس��ووالن 
 استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده )8.34( . 
در مقابل، مناسب ترين مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري 
طي تابستان 1399 نيز به اين ترتيب بوده: »1.رواج توزيع 
كاالي قاچاق )4.64(؛ 2.س��رقت مال��ي )پول نقد، كاال، 
تجهيزات( )4.74(؛ 3.اس��تفاده غيرمجاز از نام و عالئم 
تج��اري يا مالكيت معن��وي )4.98( .« همچنين طبق 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس براساس ارزيابي فعاالن 
اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در بهار 1399 

نامناسب ترين مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي 
شده به ترتيب عبارت بوده از: »1.عمل مسووالن ملي به 
وعده هاي داده شده )8.48 از 10 و 10 بدترين وضعيت(؛ 
2.عمل مسووالن استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي 
داده شده )8.31(؛ 3.اعمال نفوذ و تباني در معامالت ادارات 
)8.06( .« و مناسب ترين مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري 
طي بهار 1399 نيز به اين ترتيب ب��وده : »1.رواج توزيع 
كاالي قاچ��اق 3.96؛ 2.س��رقت مالي )پ��ول نقد، كاال، 
تجهيزات( )4.08(؛ 3.اس��تفاده غيرمجاز از نام و عالئم 
تجاري يا مالكيت معنوي )4.42( .« با توجه به بررسي هاي 
به عمل آمده مالحظه مي شود كه نامناسب ترين مولفه 
امنيت سرمايه گذاري كه فعاالن اقتصادي را بيش از همه 
آزار مي دهد در اين مطالعه نيز مانند دوره هاي گذش��ته 
»عمل مسووالن به وعده هاي داده شده« بوده است، اما 
نكته قابل توجه رشد شديد ارزيابي نامناسب )4.94 در 
پاييز 1398 به 8.19 در تابس��تان 99( از مولفه »ميزان 
اختالل ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي» خصوصًا 

در روند چند مطالعه فصلي اخير است.

    امنيت سرمايه گذاري در استان ها
اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده هاي پيمايشي 
و آماري و نهايتًا ارايه شاخص كلي )تركيب دو مجموعه 
داده پيمايش��ي و آماري(، تهيه ش��ده اس��ت. براساس 
فقط يافته هاي داده هاي پيمايش��ي در تابستان 1399 
نيز فعاالن اقتصادي مش��اركت كننده در اين پيمايش 
از اس��تان هاي »خراسان جنوبي، كردس��تان و زنجان، 
نامناس��ب ترين ارزيابي و اس��تان هاي اي��الم، قزوين و 

هرمزگان« مناسب ترين ارزيابي را از وضعيت مولفه هاي 
پيمايشي شاخص امنيت سرمايه گذاري ارايه كرده اند. اما 
پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايش��ي در 
اين پژوهش، استان هاي »تهران، مازندران و كردستان« 
نامناسب ترين و استان هاي »ايالم، هرمزگان و سيستان و 
بلوچستان« مناسب ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت 
سرمايه گذاري نسبت به ساير استان ها در تابستان 1399 
كسب كرده اند. ارزيابي شاخص امنيت سرمايه گذاري در 
بهار 1399 نشان داده بود سه استان يزد، خراسان جنوبي 
و گلس��تان به ترتيب جزو مناس��ب ترين ها بودند و سه 
استان تهران، البرز و اصفهان به ترتيب جزو نامناسب ترين 
اس��تان ها در آن پايش ارزيابي ش��ده بودند. اين گزارش 
در ادامه مي افزايد: با وجود رتبه پايين اس��تان تهران در 
امنيت سرمايه گذاري بازهم شاهد هجوم انواع سرمايه 
به سمت استان تهران هستيم. كه بررسي چرايي اين امر 
خود گزارشي مستقل را طلب مي كند، اما شايد اين روند 
سرمايه گذاري در تهران در مقايسه با ساير استان ها حاكي 
از اين امر باش��د كه منافع ديگري در استان تهران وجود 
دارد كه نسبت به خطرپذيري سرمايه گذاري و به نوعي 
نامناسب بودن وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارجحيت 
دارد. همچنين براس��اس نتايج اين مطالعه، در تابستان 
1399 از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در 
اين پايش، فعاالن اقتصادي در حوزه )زراعت، باغداري و 
جنگلداري( مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها 
و فعاالن اقتصادي در حوزه )هتل، رستوران، تهيه و توزيع 
غذا( نامناس��ب ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه ها از 

وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارايه كرده اند.

روي خط خبر 
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گاليه وزير كشاورزي
 از فروش مرغ قطعه بندي 

وزير جهاد كش��اورزي در نامه اي به استانداران 
سراس��ر كش��ور با گاليه از فروش م��رغ تنظيم 
بازاري به صورت قطعه بندي شده و با قيمت آزاد 
در بازار، از ممنوعي��ت قطعه بندي مرغ تا اطالع 

ثانوي خبر داد.
 وزير جهاد كش��اورزي در نامه اي به استانداران 
سراسر كشور با اشاره به تخلف اصناف در فروش 
مرغ قطعه بندي شده با وجود ممنوعيت اين كار، 
اعالم كرد: بن��ا به بررس��ي هاي به عمل آمده در 
صبح روز جاري )13/ 01/ 1400( از سطح شهر، 
مرغ تحويلي اصناف به صورت گس��ترده به شكل 
قطعه بندي شده در اختيار مردم قرار مي گيرد و 
از فروش مرغ كامل خودداري مي ش��ود. در اين 

نامه آمده است: 
با احترام، در راس��تاي تصميمات دومين جلسه 
قرارگاه ساماندهي مرغ كشور مورخ 1400.1.13 
ضمن تأكيد مجدد به برگزاري جلسات كميته اي 
متناظر اس��تاني، انتظار است پيگيري مصوبات 
و اج��راي موارد مش��روحه ذيل در دس��تور كار 
قرار گي��رد: 1- قطعه بن��دي در كليه واحدهاي 
بس��ته بندي مرغ تا اطالع ثانوي ممنوع اس��ت. 
ادارات كل دامپزشكي در اين خصوص اقدامات 
الزم را انج��ام خواهند داد. در صورت مش��اهده 
هر گونه تخل��ف برابر مق��ررات از طريق مراجع 
قضايي با متخلفين برخورد شود. 2- عرضه مرغ 
قطعه بندي در سطح اصناف و كليه مراكز فروش 
تا اطالع ثانوي ممنوع مي باش��د. 3- استانداران 
محترم نسبت به رفع موانع و تسهيل تبادل مرغ 
مازاد بر نياز استان كه توسط قرارگاه ساماندهي 
مرغ كش��ور براي تنظيم بازار س��اير اس��تان ها 
برنامه ريزي شده است، اقدام نمايند. 4- انجماد 
و نگهداري مرغ تحت هر عنواني در سردخانه ها 
تا اطالع ثانوي ممنوع است. 5- عرضه مرغ به هر 
شكل و با هر شرايطي در سراسر استان ها تنها بر 
اس��اس قيمت مصوب امكان پذير بوده و فروش 
م��رغ تحت عناوين ديگر نظير مرغ س��بز، بدون 
آنتي بيوتيك ي��ا هر عنوان ديگر ب��ا قيمت هاي 
غيرمص��وب تا اط��الع ثانوي ممنوع مي باش��د. 
س��ازمان هاي صمت و تعزيرات حكومتي و ساير 
دستگاه هاي نظارتي استان با تشكيل اكيپ هاي 
بازرس��ي ضمن نظارت و پايش مستمر بازار مرغ 
با متخلفين، محتكرين و گران فروشي تحت هر 
عنوان برخورد قانوني به عمل آورند. ضمنًا اقالم و 
موارد كشف شده از طريق ادارات صمت استان با 
قيمت مصوب )مرغ كامل( در سطح بازار عرضه 
گردد. 7- با توج��ه به اينكه عمده تخلفات انجام 
شده در كش��تارگاه ها به دليل محدوده فعاليت 
آنها از ساعت 8 شب تا 8 صبح صورت مي پذيرد، 
لذا استانداران محترم نسبت به تعيين نمايندگان 
پاسخگو، تام االختيار و در ارتباط با مراجع قضايي 
براي برخورد قانوني در هر شهرس��تان به عنوان 

كشيك شبانه اقدام نمايند.

 نتيجه اوراق فروشي
 در آينده

فروش مجدد اوراق قرض��ه دولتي هم گزينه اي 
اس��ت كه مانند دگزامت��ازون بر اقتصاد كش��ور 
عم��ل خواهد كرد و فقط بح��ران را بزرگ تر و به 
زمان بعد منتقل مي كن��د.  در واقع در حكم يك 
مس��كن مقطعي بروز بخشي از مشكالت موجود 
را براي مدتي به تاخير خواهد انداخت.  تس��عير 
دارايي هاي خارجي و ب��ازي با نرخ دالر هم يكي 
از دم دس��ت  ترين گزينه هاي تامين مالي دولت 
اس��ت كه به ط��ور كامل توس��ط دول��ت و بانك 
مركزي بدون استقالل براي تامين مالي استفاده 
مي شود.  اظهارات رييس كل بانك مركزي نشان 
داد كه اي��ن روش مهم ترين روش دولت در كنار 
استقراض براي جبران كسري بودجه در سال هاي 
97، 98 و 99 بوده است.  در واقع ساير بازارها در 
حد و اندازه اي نيس��تند كه دولت بتواند مستقال 
از آنه��ا تامين مالي كند و اي��ن بازارها صرفا پيرو 
شرايط تورمي ساير بازارها خواهند بود. حال باد 
ديد سرنوش��ت بورس در مدت باقي مانده از عمر 
اين دولت و دولت بعدي چگونه رقم خواهد خورد. 
از عمر اين دولت چند ماه باقي مانده و بعيد است 
دولتي كه آمار كوچك ترين اقدامات عمراني خود 
را مرتبا فري��اد مي زند ب��ورس را اينگونه تحويل 
دولت بع��دي دهد.  در اين صورت يك بازار آماده 
را در كف قيمت به رقيب خود واگذار خواهد كرد.  
به نظر مي رس��د، دولت انگيزه دارد تا تنور بورس 
را در كوتاه مدت دوباره گرم كند و احتماال از همه 
ابزارهاي خود در اين راستا استفاده خواهد كرد.  
اگر دولت را دولتي منطق��ي بدانيم كه به دنبال 
ترميم عملكرد خ��ود در بورس باش��د، احتماال 
جذاب ك��ردن بورس در دس��تور كار قرارخواهد 
گرفت و احتماال نقدينگي قابل توجهي به بورس 
تزريق خواهد شد و همزمان جذابيت هايي نظير 
ب��از كردن دامنه نوس��ان و اعط��اي امتيازاتي به 
بورس و ش��ركت ها صورت خواهد گرفت. دولت 
بعدي در هر شرايطي بورس را تحويل بگيرد نياز 
به حمايت اوليه از بورس خواهد داش��ت.  بورس 
ديگر يك بازار كوچك نيس��ت و كم كم هم تراز 
بانك مركزي، نقش خود را در تامين مالي و تنظيم 
نقدينگي ايفا خواهد كرد.  گفتني اس��ت دراين 
 p.e رويكرد به عملكرد خوب شركت ها و نسبت
مناسب و منطقي ش��ركت ها اشاره نشده است و 
صرفا اث��ر تورم بر كليت اقتصاد و بازار ارز و بورس 

بررسي شده است. 

وزير صمت كرونا گرفت 
و به مجلس نرفت

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس درباره حاضر 
نشدن وزراي صمت و جهاد در اين كميسيون گفت: 
متأسفانه وزير صمت به دليل ابتالي به بيماري كرونا 
در جلسه حاضر نشد. مهدي طغياني از حاضر نشدن 
وزراي صم��ت و جهاد كش��اورزي در جلس��ه ديروز 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خبر داد 
و گفت: پيرو برگزاري جلسه اي پيش از آغاز سال جديد 
با حض��ور رييس مجلس در خصوص تنظيم بازار و به 
ويژه تأمين كاالهاي اساسي در مجلس شوراي اسالمي، 
مقرر شد پس از پايان تعطيالت نوروزي مجدداً با حضور 
وزراي صمت و جهاد كش��اورزي عملك��رد دولت در 
حوزه تنظيم بازار در پايان سال 99 و برنامه ها براي ماه 
رمضان سال جاري بررسي شود. وي با بيان اينكه جلسه 
ديروز)يكشنبه( از چند هفته قبل تنظيم شده افزود: 
متأسفانه وزير صمت به دليل ابتالء به بيماري كرونا در 
جلسه حاضر نشد و وزير جهاد كشاورزي هم بر خالف 
وعده پيشين و با وجود اعالم حضور به اين جلسه نيامد.

انتخابات هيات رييسه اتاق تعاون 
ايران برگزار شد

ابقاي عبداللهي براي 3 سال ديگر 
به عنوان رييس اتاق تعاون ايران

انتخابات هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران برگزار و 
بهمن عبداللهي به عنوان رييس اتاق تعاون ايران 
به مدت 3 سال آينده انتخاب شد. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، با برگزاري مجمع 
نمايندگان ع��ادي به طور فوق الع��اده اتاق تعاون 
ايران، تركيب جديد هيات رييسه اتاق تعاون ايران 
مش��خص و بهمن عبداللهي به عنوان رييس اتاق 
تعاون ايران براي 3سال آينده در سمت خود ابقا شد.

بر اين اس��اس، اس��ماعيل خليل زاده ب��ه عنوان 
نايب رييس هيات رييس��ه و علي مطيع جهاني به 
عنوان منشي هيات رييسه اتاق تعاون ايران انتخاب 
شدند. گفتني است، مجمع نمايندگان اتاق تعاون 
ايران 20 اسفند ماه سال 1399 برگزار شد و دستور 
جلسه آن به تصويب اعضاي مجمع رسيد. ايان ذكر 
است در مجمع مذكور، بهمن عبداللهي، علي مطيع 
جهاني، اسكندرمحمدي، اس��ماعيل خليل زاده، 
احمد هاشمي، عليرضا محمودي و محمد جليليان 
به عنوان اعضاي اصلي هيات رييس��ه براي مدت 3 

سال انتخاب شدند.
همچنين س��يداحمد ميرزايي و محمدتقي حاج 
ابراهيمي نيز به عنوان بازرسان اصلي براي يك سال 

مالي انتخاب شدند. 
خاطرنش��ان مي ش��ود، همزمان انتخابات انجمن 
مركزي نظارت بر انتخاب��ات تعاوني ها و اتاق هاي 
تعاون نيز برگزار و صمد مرعشي، عبداله بهرامي و 
مرتضي رخيصي به عنوان اعضاي اصلي و احمدرضا 

عامري به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.

 شارژ اولين سهميه 
 نفت سفيد خانوارهاي فاقد

 گاز طبيعي در ۱۴۰۰
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: براي هر خانوار 500 ليتر نفت سفيد در 
نظر گرفته شده است كه در كارت بانكي معرفي شده 
مشتريان شارژ شده و تا تاريخ 1400/3/31 اعتبار دارد . 
سبحان رجب پور مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري اعتبار اين دوره از توزيع سوخت نفت 
سفيد را از تاريخ 1400/1/4 تا 1400/3/31 اعالم كرد و 
ادامه داد: عرضه نفت سفيد به صورت الكترونيكي با شارژ 
سهميه در كارت بانكي معرفي شده از سوي مشتريان 
انجام مي شود . وي افزود: مصرف كنندگان نفت سفيد 
س��وز فاقد گاز طبيعي با در دست داشتن كارت بانكي 
به فروشندگي هاي عرضه سوخت محل سكونت خود 
مراجعه و نسبت به دريافت مقدار سوخت تعيين شده 
اقدام نمايند . مدير منطقه ساري از شهروندان خواست 
تا ش��كايات و پيش��نهادات خود را با شماره تلفن هاي 
33270138 و 33270140 منطقه س��اري و شماره 
09627 ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

اطالع دهند تا رسيدگي شود .

از فعاالن عرصه  سوخت رساني 
نوروزي منطقه چالوس تجليل شد

مدير منطقه چالوس با تجليل از  همكاران منطقه، مالكان 
وكاركنان جايگاه ها و مديران عامل شركت هاي حمل 
و نق��ل  فرآورده هاي نفتي، رانن��دگان فعال در عرصه 
سوخت رس��اني  نوروزي آنان را طاليه داران خدمت 
ناميد و از آنان تجليل كرد . در نشس��تي كه صبح روز 
يكشنبه مورخ 15 فروردين 1400 در اتاق كنفرانس 
منطقه برگزار شد، تورج اماني مدير منطقه چالوس از 
مديرعامل، مديران ذي ربط ستادي و عملياتي منطقه، 
همكاران حوزه حمل ونقل، تامين وتوزيع و همچنين 
مديران عامل ش��ركت هاي حمل ونقل فرآورده هاي 
نفتي، رانندگان زحمتكش س��وخت رسان، ومالكان 
وكاركنان جايگاه ها كه ازروزهاي پاياني سال 99 تا پايان 
13 فروردين با همت مضاعف در عرصه سوخت رساني 
به جايگاه هاي غرب استان مازندران تالش وافر نمودند 
تقدير نمود. مدير منطقه چالوس در ادامه گفت: اميد 
اس��ت با تعامل و همدلي بتوان در سال جديد با انرژي 
وتوان مضاعف نسبت به خدمت رساني و عرضه سوخت 
به جايگاه هاي منطقه گام برداريم . ياداور مي شود منطقه 
چالوس با 58 باب جايگاه عرضه سوخت مايع و 41 باب 
جايگاه CNG وبيش از 1300 نازل به مسافران نوروزي 

خدمت رساني نمودند.

ارزيابي از 7795  فعال اقتصادي نمونه نشان مي دهد

وضعيتبدامنيتسرمايهگذاري

روساي 3  اتاق در نامه اي به رييس جمهوري: 

گره ارزي صادركنندگان را باز كنيد
تعادل- گروه تجارت |

بخش خصوصي كه در س��ال هاي گذشته با دولت بر سر 
نحوه تعامل با صادركنندگان اختالف نظرهايي داش��ته، 
در نخس��تين روزهاي كاري س��ال جديد، در نامه اي به 
رييس جمهوري بار ديگر بر خواسته هاي خود تاكيد كرد. 
حدود سه سال گذشته و در شرايط تحريم هاي اقتصادي 
امريكا، صادركنندگان غيرنفتي ملزم شده اند تا با بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود به كش��ور، بخشي از نياز ارزي 
كش��ور را تامين كنند. با وجود آنكه آمارها نشان مي دهد 
كه بخش مهمي از اين ارز به كشور بازگشته اما همچنان 
اختالف نظرهايي وجود دارد و اين بار روس��اي س��ه اتاق 
بازرگاني، تعاون و اصناف در متني مشترك از حسن روحاني 
-رييس جمهوري- خواس��ته اند تا بخشي از مشكالت را 
پيگيري كند. متن كامل اين نامه كه از سوي اتاق بازرگاني 
ايران با امضاي غالمحسين شافعي ، رييس اين اتاق منتشر 
كرده، به شرح زير است: »احتراماً همان گونه كه مستحضر 
هستيد، بروز مش��كالت متعدد در حوزه سياست گذاري 
ارزي كشور بعد از وقوع تحريم هاي ظالمانه سبب گرديد 
تا به  رغم ظرفيت ها و فرصت هاي ايجادش��ده پيش روي 
صادركنندگان كشور در سايه كاهش ارز پول ملي صادرات 
نتواند از اين ش��رايط به نفع پيشبرد اهداف اقتصاد ملي و 
توسعه بنگاه هاي اقتصادي و صادراتي بهره برداري كند كه 
البته بخشي از اين مسائل به دليل بروز سخت ترين تحريم ها 

و بخشي ديگر به دليل مشكالت داخلي كشور بروز و ظهور 
يافته است. در اين ميان، صدور بخشنامه هاي متعدد ارزي 
و تجاري از سوي دستگاه هاي اجرايي به ويژه بانك مركزي 
طي دو سال و نيم گذشته، در شرايطي صادرات كشور را 
زمين گير كرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ 
كه در همين ش��رايط س��خت و غبارآلود، بر اساس اعالم 
رسمي رييس كل بانك مركزي، بالغ بر 22 ميليارد دالر از ارز 
صادراتي كشور كه پوشش دهنده 70 درصد نيازهاي ارزي 
بخش هاي مختلف كشور بوده، از طريق صادرات غيرنفتي 
تأمين شده است. در چنين شرايطي، با درايت حضرتعالي 
مبني بر تغيير ريل سياس��ت گذاري هاي تجاري از بانك 
مركزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاري اختيارات 
تجارت خارجي كشور به اين وزارتخانه كه با صدور ابالغيه 
مصوبه 177 س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت با موضوع 
»شيوه هاي رفع تعهد ارزي و بازگش��ت ارز صادراتي« به 
شماره 90829 تاريخ 12 آبان 1399، به منصه ظهور رسيده 
است، بارقه هاي اميد در دل صادركنندگان كشور به وجود 
آمد؛ اما از آنجايي كه ابالغيه مزبور با رويكرد حل مشكالت 
وارداتي و تأمين مواد اوليه كارخانجات از طريق ارز حاصل از 
صادرات تهيه و تدوين شده است، بايد عالوه بر حل مشكالت 
واردات، مسائل پيش روي صادركنندگان را نيز حل وفصل 
نمايد. نكته حائز اهميت آن اس��ت كه روح ابالغيه 177 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اگرچه در حوزه واردات، 

بخشي از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد ديگر آن 
يعني حوزه صادرات، كماكان مشكالت جدي به قوت خود 
باقي مانده و چنانچ��ه در جهت رفع آن اقدام نگردد، عماًل 
اجراي اين ابالغيه نيز بالاثر خواهد شد؛ به همين دليل وزير 
محترم صنعت، معدن و تجارت با اش��راف بر اين موضوع، 
كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت را مامور نمود تا 
با حضور نمايندگان تمامي دستگاه هاي مختلف اجرايي 
در كنار نمايندگان س��ه اتاق ايران، تعاون و اصناف موارد 
تكميلي اين ابالغيه را موردبررسي قرار داده كه درنهايت، 
خروجي اين جلسات، تدوين پيش نويس 13 بندي مورد 
تأييد تمامي دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي بوده 
كه تقديم كميته مزب��ور جهت تصويب گرديد. اما اكنون 
به رغم تمامي تالش هاي صورت گرفته و طرح اين موضوع 
در كميته ماده )2( بعد از گذشت بالغ بر سه ماه، متأسفانه 
اين پيش نويس به تصويب نرسيده و به تبع آن ابالغيه 177 
كماكان بالاثر باقي مانده، به نحوي كه صادركنندگان در پايان 
سال 1399 هنوز تكليف خود را در مورد صادرات سال هاي 
1397، 1398 و 1399 نمي دانن��د و در طرف مقابل نيز 
واردكنن��دگان به همين داليل ق��ادر به تصميم گيري و 
اس��تفاده از ارز صادراتي به ميزان كافي نيستند؛ به نحوي 
كه مجدداً احساس كمبود مواد اوليه در واحدهاي توليدي 
نمايان شده است. گواه اين ادعا عرضه ارز در سامانه نيما به 
ميزان دو برابر تقاضا بوده كه اين امر اثبات كننده اين موضوع 

است كه مش��كل تجارت خارجي همچنان پابرجاست و 
تنظيم واردات در مقابل صادرات محقق نش��ده است. لذا 
اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران به همراه اتاق 
اصناف و اتاق تعاون ايران به عنوان مشاوران قواي سه گانه 
در اين خصوص ضمن ابراز نگراني از روند كنوني، معتقدند 
چنانچه اصالحيه 13 بندي مذكور به تصويب رسيده بود، 
عالوه بر حل مشكالت باقي مانده از سال هاي پيش در حوزه 
تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات، فعاالن اقتصادي 
در اين حوزه در س��ال 1400 نيز چشم انداز روشني پيش 
روي خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهميت صادرات 
غيرنفتي و پشتيباني از واردات به منظور تأمين نياز مواد 
اوليه و تجهيزات توليد مستدعي است شخصًا به موضوع 
ورود نموده و دستور فرماييد تا هر چه سريع تر و تا پيش از 
اتمام سال 1399 پيش نويس مذكور كه مورد تأييد تمامي 
دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي عضو كميته اقدام 
ارزي س��ازمان توسعه تجارت ايران قرارگرفته، در كميته 
ماده )2( تصويب و ابالغ شود تا دغدغه فعاالن حوزه تجارت 
خارجي تا قبل از پايان سال جاري برطرف گردد. شايان ذكر 
است كه اين پيشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات 
دستگاه هاي اجراي مسوول در حوزه تجارت خارجي است 
و عماًل ابالغيه 177 را اجرايي خواهد نمود. توفيق روزافزون 
جنابعالي و تمامي خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.«

مديرعامل شركت ملي مس خبر داد 

عملكرد مثبت شركت مس در سال 99
تعادل-  گروه معدن |

مديرعامل ش��ركت مل��ي صنايع مس اي��ران خبر داد: 
ذخاير مس در س��ال 1399 با كش��ف يك ميليارد تن 
ذخيره جديد، از مرز 8 ميليارد تن عبور كرد. »اردش��ير 
سعدمحمدي« روز گذش��ته در نشستي خبري با بيان 
اينكه اي��ران اكنون رتبه هفتم از نظ��ر ذخاير مس را در 
سطح جهان داراست، گفت: در تالش هستيم تا در سال 
1400 اي��ن رتبه را يك پله باالتر ارتق��ا دهيم. بنابر آمار 
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران، با اكتشافات 
انجام شده در 2 سال اخير، 7.5 ميليون تن به ذخاير مس 
اضافه ش��ده و امروز بيش از 40 ميليون تن ذخيره مس 

خالص در كشور وجود دارد. او، با بيان اينكه ظرفيت فعلي 
كارخانه هاي كنسانتره يك ميليون و 250 هزار تن است، 
افزود: قرار اس��ت ظرف 4 سال آينده ظرفيت توليد را به 
2 ميليون و 300 هزار تن برسانيم. همچنين مقرر شده 
ظرفيت توليد كاتد را نيز به 600 هزارتن افزايش دهيم؛ 
تا جايگاه ما را از ش��رايط فعلي با 2 ميلي��ارد دالر درآمد 
به حدود 4و نيم ميليارد دالر ارتقاء دهد. به گفته س��عد 
محمدي، فروش س��ال 99 حدود 90 درصد در مقايسه 
با س��ال 98 رشد داش��ته، عالوه بر اين272 هزار و 400 
تن كاتد مس نيز فروخته شده است. او با بيان اينكه سال 
گذشته هيچ گونه تنش��ي در بازار به وجود نيامد، گفت: 

220 هزار تن مس كاتد در بورس كاال عرضه داشتيم كه 
150 هزار تن فروش داخلي داشته ايم. مديرعامل شركت 
ملي صنايع مس ايران در ادامه به برنامه ريزي براي افتتاح 
س��ه طرح در سال 1400 اش��اره كرد كه شامل معدن و 
 كارخانه كنسانتره »دره آلو«، معدن و كارخانه كنسانتره 
»دره زال« و كارخانه فولوتاس��يون حال از س��رباره هاي 
سرچشمه است. سعدمحمدي افزود: برنامه هاي توسعه اي 
شركت در قالب 29 پروژه با سرمايه گذاري 2.4 ميليارد 
يورو و 30 هزار ميليارد تومان تعريف شده است. به گفته 
او اجراي برنامه هاي توسعه اي شركت سبب خواهد شد تا 
شركت ملي مس در زمره 10شركت برتر جهان در توليد 

مس قرار بگيرد.   او در ادامه با تاكيد بر خلق بازارهاي جديد 
بيان كرد: كيفيت محصول ما مورد استفاده در صنايع هاي 
تك است پس بايد بازار هاي مناسبي براي آن پيدا كنيم. 
توسعه هاي انجام شده ما را به بازار هاي جديدتر اميدوار 
مي كند. سعدمحمدي در ادامه با اشاره به اينكه حدود 24 
ميليون تن مس در دنيا توليد مي شود كه 20 ميليون تن 
آن توليد معدني است، بيان كرد: كشور چين 9 ميليون و 
500 هزار تن توليد و 12 ميليون تن مصرف مس دارد و 
اين مي تواند فرصتي براي توليدات مس ما است. كشوري 
با 50 درصد مص��رف مس دنيا همراه خوبي براي انتقال 

دانش و افزايش بهره وري كشور باشد.
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خبرروز

»شناي پروانه« ركورد زد
شناي پروانه با ثبت يك ركورد منحصر به فرد در اكران آنالين به نمايش خود ادامه مي دهد. سينمايي »شناي پروانه« به كارگرداني محمد كارت 
توانست در دو روز ابتدايي اكران آنالين خود به فروش يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان برسد. اين فروش در حالي رقم خورده است كه از ابتداي 
اكران آنالين كه از نوروز سال گذشته آغاز شده است ۳۶ فيلم به نمايش عمومي در آمدند و فروش شناي پروانه در دو روز ابتدايي به عنوان يك 
ركورد در ميان آثار اكران آنالين توانسته است در جذب مخاطب موفق عمل كند. »شناي پروانه« سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه مردم را از سي 
و هشتمين جشنواره فيلم فجر دريافت كرد. امير آقايي، جواد عزتي، طناز طباطبايي، علي شادمان، مهدي حسيني نيا، ايمان صفا، ناهيد مسلمي، 

نادر شهسواري با حضور افتخاري عليرضا داودنژاد و هنرمندي پانته آ بهرام ومعرفي آبان عسكري بازيگران »شناي پروانه« هستند.

رويداد

س��ازمان فضايي ناس��ا اعالم كرد كه بالگرد »نبوغ« بر 
سطح سياره  سرخ قرار گرفته و از فضاپيماي مادر يعني 
مريخ نورد »استقامت« جدا شده است. به گزارش پايگاه 
اينترنتي اسپيس، مقامات آزمايشگاه پيشرانه جت ناسا در 
»پاسادينا«، »كاليفرنيا« روز يكشنبه اعالم كردند: بالگرد 
مريخي »نبوغ« با موفقيت بر سطح اين سياره قرار گرفت 
و سفر ۴۷۱ ميليون كيلومتري آن به همراه مريخ نورد 
»استقامت« با قرار گرفتن بر سطح اين سياره سرخ پايان 
يافت. قرار است اين بالگرد يك هفته ديگر بر فراز مريخ 
پرواز كند.  »نبوغ« كه تنها ۱.۸ كيلوگرم وزن دارد بالگردي 
كوچك است كه با انرژي خورشيدي كار مي كند و يك 
باتري قابل شارژ مجدد براي گرم نگه داشتن تجهيزات 
خود در طول شب هاي سخت مريخ دارد. تا امروز نبوغ 
به مريخ نورد استقامت متصل بود و براي گرم نگه  داشتن 
تجهيزاتش از انرژي هسته اي استقامت استفاده مي كرد. 
اكنون اين بالگرد از يك باتري داخلي براي تامين انرژي 
يك گرمگن مهم استفاده مي كند. »باب باالرم« مهندس 
ارش��د پروژه نبوغ مي گويد: اين گرمكن مي تواند دماي 
بخش هاي داخلي بالگرد را در حدود ۴۵ درجه  فارنهايت 
)هفت درجه  س��انتي گراد( نگه دارد. در حالي كه دماي 
شب هاي مريخ مي تواند به منفي ۱۳۰ درجه فارنهايت 
)منفي ۹۰ درجه  سانتي گراد( برسد؛ اين دستگاه به راحتي 
از اجزاي اصلي بالگرد مانند باتري و برخي از تجهيزات 

حس��اس الكترونيكي در برابر سرماي شديد محافظت 
مي كند. مقامات ناسا اعالم كردند كه انتظار مي رود نبوغ 
اولين پرواز خود را روز ۱۱ آوريل )۲۲ فروردين( انجام دهد 
و داده هاي آن روز ۱۲ آوريل به زمين مي رسد. اين بالگرد 
۸۵ ميليون دالري اولين بالگرد ارسال شده به سياره اي 
ديگر است و براي بررس��ي فناوري هاي مورد نياز براي 
پرواز در سيارات ديگر طراحي شده است. نبوغ دو دوربين 
به هم��راه دارد كه اطالعات پ��رواز را ثبت مي كند. اين 
اطالعات توسط مريخ نورد استفامت نيز مشاهده خواهد 
شد. درصورتي كه همه چيز به خوبي پيش رود، نبوغ در 

طول سفر ۳۱ روزه در مريخ، چندين پرواز طوالني مدت بر 
روي دهانه »جزرو« انجام خواهد داد. ارتفاع هر پرواز نبايد 
بيش از پنج متر باشد و طول مسير آن ۹۰ متر خواهد بود. 
كاوشگر استقامت روز پنجشنبه ۳۰ ژوئيه ۲۰۲۰ )نهم 
مرداد ۱۳۹۹( زمين را به مقصد سياره سرخ ترك كرده 
بود. استقامت بزرگ ترين و پيچيده ترين كاوشگري است 
كه تاكنون به س��ياره مريخ ارسال شده و قرار است يك 
 ماموريت ۲ س��اله را براي جست وجوي عاليم حيات و 
آماده س��ازي مقدمات براي ديدارهاي آتي انسان ها بر 

سطح اين سياره سرخ انجام دهد.

بالگرد نبوغ بر سطح مريخ فرود آمد

موزههنرهايمعاصرتعطیلشد

عكسروز

جامعه ادامهازصفحهاول

دوئل برتري مرغ با وزارت 
صمت در يك سال اخير 

عالوه بر توليد مناسب، عواملي چون خريداري مناسب و 
عرضه مورد نياز و تنظيم بازار مناسب عامل ثبات قيمت ها 
بوده و مردم در خريد مرغ دچار مشكل نشده اند و عرضه 
و تقاضا متعادل بوده اس��ت.  اما سوءمديريت چند ماه 
اخير باعث شد كه با وجود تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
از سوي بانك مركزي، به دليل ناكارآمدي مسووالن در 
تنظيم بازار، عمال قيمت مرغ بيش از ۴ برابر افزايش يافته 
و قيمت مرغ از زير ۱۰ هزار تومان به باالي ۴۰ هزار تومان 
و ۵۰ هزار تومان برسد.   به عبارت ديگر، قيمت ها در اين 
مدت ۵ برابر شده و نشان مي دهد كه سوءمديريت بازار 
بسيار بوده و نبود سياست درست در تنظيم بازار، بيش 
از مشكالت توليد مرغ و تخصيص ارز بوده است و متولي 
اصلي تنظيم بازار كه وزارت صمت بوده سياست هاي 
مناسبي را اعمال نكرده اس��ت.  شرايط بازار ارز در يك 
س��ال اخير و تخصيص ارز حمايتي ۴۲۰۰ توماني نيز 
نشان مي دهد كه بانك مركزي در سال ۹۹ تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني را مانند سال هاي قبل انجام داده است زيرا 
در سال هاي ۹۷ و ۹۸ كه ترامپ سياست فشار حداكثري 
و جنگي را دنبال مي كرد، مشكالت فروش نفت و تامين 
ارز بيش��تر بود. اما در دوره اي كه بايدن رييس جمهور 
آمريكا شد، مشكالت تحريم و فشار حداكثري كمتر بوده 
و كشور در سال ۹۹ عمال امكان فروش نفت نيز داشته 
است. لذا انتظار مي رفت كه وضعيت بازار مرغ و بسياري 
از كاالهاي ديگر و روند قيمت ها بهتر باشد و با تخصيص 
ارز به موقع، خريد خارجي و عرضه مرغ و ساير كاالها، 
قيمت مايحتاج مردم با ثبات و متعادل باشد.  در نتيجه 
در شرايطي كه متولي توليد مرغ وزارت جهاد كشاورزي 
و متولي تخصيص ارز بانك مركزي بوده اس��ت انتظار 
مي رفت كه در تنظيم بازار نيز وزارت صمت به خوبي 
عمل كند و با خريداري مرغ و عرضه آن، عملكرد بهتري 
در بازار داشته باشد. اما متاسفانه به دليل عملكرد ضعيف 
در چند ماه اخير، عمال صف هاي طويل در شرايط شيوع 
كرونا تشكيل ش��د و مردم با وجود خطر كرونا در صف 
ايستادند و شأن مردم در صف هاي مرغ امسال لگدمال 
شده و نقاط ضعف بسياري را در اين مسير شاهد بوديم.  
اكنون اين پرسش وجود دارد كه متولي تنظيم بازار كه 
وزارت صمت است آيا مي تواند در ماه هاي آينده وضعيت 
بازار مرغ و ساير كاالها و مايحتاج مردم را با ثبات قيمت 
همراه سازد؟ در شرايطي كه مصرف مرغ و بسياري از 
كاالها عمال افزايش نداشته و در حد سال گذشته است 
و توليد مرغ نيز انجام مي شود و تخصيص ارز كاالهاي 
اساسي نيز از سوي بانك مركزي صورت گرفته است چه 
عوامل موجب شده كه خريد و بازرگاني خارجي كاالهاي 
اساس��ي و ذخيره سازي و عرضه كاالها به خوبي انجام 
نشود؟ چه عواملي موجب شده كه عرضه مرغ به اندازه 
كافي نباشد و عمال كميابي و قيمت هاي باال را در بازار 
شاهد باشيم. وزارت صمت نبايد نقاط ضعف و مشكالت 
موجود را به حوزه وزارت جهاد كشاورزي مرتبط بداند و 
يا تخصيص ارز را بهانه قرار دهد بلكه بايد با خريد و عرضه 
به موقع، ذخيره  سازي و عرضه مناسب در بازار، شرايط را 

براي تامين نياز مردم فراهم سازد. 

كرونا جان ۱۶۱ نفر ديگر را در كشور گرفت
تاكنون يك ميلي��ون و ۹۳۲ هزار و 
۷۴ نفر در كش��ور به ط��ور قطعي به 
ويروس كرونا مبتال ش��ده و با فوت 
۱۶۱ نفر از بيم��اران مبتال به كرونا 
تعداد جان باختگان كرونا در كشور 
به ۶۳ هزار و ۱۶۰ نفر رسيده است. 
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي با بيان اين مطلب 

گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ 
هزار و ۶۸۰ بيمار جديد مبت��ال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و ۵۷۲ نفر از 

آنها بستري شدند. 
با اين حس��اب، مجموع بيم��اران كوويد۱۹ در 
كش��ور به يك ميلي��ون و ۹۳۲ ه��زار و ۷۴ نفر 
رسيد. سيما سادات الري ادامه داد: خوشبختانه 

ت��ا كنون يك ميلي��ون و ۶۵۰ هزار و 
۵۶۹ نفر از بيماران بهب��ود يافته ، يا 
از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
چهار ه��زار و ۵۷ نفر از بيماران مبتال 
به كووي��د۱۹ در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. او افزود: تاكنون ۱۳ ميليون و 
۱۱۱ هزار و ۱۱۸ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. همچنين در 
حال حاضر ۴۷ شهرستان قرمز و ۱۲۶ شهرستان 
نارنجي هستند و بر اس��اس مصوبات ستاد ملي 
مقابله با كرونا مس��افرت »از« و »به« شهرهاي 
ب��ا وضعيت قرمز و نارنجي، ممنوع اس��ت. الري 
گفت: همچنين ۲۴۷ شهرستان در وضعيت زرد 

و ۲۸شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

پرداخت حقوق فروردين بازنشستگان با افزايش ساالنه 
بازنشس��تگان س��ازمان تامي��ن 
اجتماع��ي حقوق فروردي��ن ماه را 
ب��ا اعم��ال افزايش حقوق س��اليانه 
درياف��ت و همزمان ب��ا آن دومين 
مرحله متناسب س��ازي حقوق نيز 
اجرا خواهد شد. رييس كانون عالي 
بازنشستگان تأمين اجتماعي با بيان 
اين مطلب گفت: در سنوات گذشته 

افزايش ساليانه حقوق بازنشستگان در اواخر بهار 
انجام و مابه التفاوت حقوق بازنشس��تگان نيز در 
تابستان پرداخت مي شد، اما در سال جاري اين 

رويه تغيير كرده است. 
علي اصغ��ر بيات افزود: امس��ال بازنشس��تگان 
حق��وق فروردين را ب��ا اعمال افزاي��ش حقوق 
س��اليانه درياف��ت مي كنند و همزم��ان دومين 
مرحله متناسب سازي حقوق اجرا مي شود. بيات 
با بيان اينكه در سال گذش��ته نيز اولين مرحله 

متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعي انجام ش��ده اس��ت، 
ادامه داد: بعد از انجام متناسب سازي 
در م��رداد س��ال ۹۹ ش��اهد اجراي 
طرح مش��ابهي در ساير صندوق هاي 
بازنشستگي بوده كه نسبت به تأمين 
اجتماع��ي افزايش حقوق بيش��تري 
داشته و شكاف ايجاد شده نارضايتي 
بحقي را در بين بازنشس��تگان تأمين اجتماعي 
ايجاد كرد. او تصريح ك��رد: بنابراين براي بهبود 
وضعيت معيش��ت بازنشس��تگان و رف��ع فاصله 
ايجاد شده در دريافتي بازنشستگان صندوق هاي 
مختلف در اس��فند ماه پرداختي علي الحس��اب 
به بازنشس��تگان تأمين اجتماعي انجام شد و از 
فروردين امس��ال نيز افزايش حقوق سال جاري 
آنان همراه با دومين مرحله متناس��ب س��ازي 

انجام مي شود.

توقف پذيرش بيماران غيراورژانس در بيمارستان ها 
در پ��ي افزايش مراجعان س��رپايي 
و بس��تري ب��ه مراك��ز درمان��ي و 
پيش بيني روند روبه رش��د بيماران 
كوويد ۱۹ پ��س از پايان تعطيالت و 
مراجعات مس��افران نوروزي، معاون 
درمان وزارت بهداشت در ابالغي به 
روساي دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
بر ضرورت مديريت ظرفيت موجود 

بيمارستان ها تاكيد كرد. دكتر قاسم جان بابايي 
در ابالغيه اي به روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و روساي بيمارستان هاي مسيح دانشوري و مركز 
آموزش��ي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيد رجايي 
تاكيد كرده است: از تاريخ ۱۴ فروردين ماه جهت 

توقف پذيرش بيماران الكتيو در كليه 
مراكز درماني اع��م از دولتي، عمومي 
غيردولت��ي، خصوصي و خيريه تحت 
پوش��ش آن دانش��گاه يا دانشكده به 
نح��وي برنامه ريزي كنيد كه حداكثر 
ظرفيت براي پذيرش بيماران مشكوك 
به كوويد-۱۹ دربخش هاي بستري و 
ويژه فراهم ش��ود. بديهي است رصد 
مستمر وضعيت در س��طح كشور و هر منطقه در 
حال انجام بوده و برقراري روال عادي در پذيرش 
بيماران غير اورژانسي و جراحي هاي الكتيو پس 
از پايدار شدن شرايط با هماهنگي اين معاونت از 

سرگرفته خواهد شد. 

ذرهبین

از جمعيت حدود دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفري بيكاران بيش از ۱.۷ ميليون نفر مرد 
هستند. اخيرا مركز آمار ايران گزارشي از وضعيت اشتغال و بيكاري را منتشر كرد 
كه نشان داد جمعيت فعال به حدود ۲۵.۶ ميليون نفر مي رسد كه از اين تعداد ۲۳.۱ 
ميليون نفر شاغل و ۲.۴ ميليون نفر بيكارند. با اين حال نرخ بيكاري نسبت به زمستان 
سال گذشته حدود ۰.۹ درصد كاهش و به ۹.۷ رسيده است. بررسي جزئيات بيشتر 
از اين حكايت دارد كه از جمعيت بيكار، ۱.۷ ميليون نفر را مردان تشكيل مي دهند 
كه نرخ بيكاري بين آنها ۸.۴ درصد است، در زمستان ۱۳۹۸ جمعيت مردان بيكار 
۱.۹ ميليون نفر با نرخ بيكاري ۹.۲ ثبت شده بود. براين اساس از تعداد مردان بيكار 
حدود ۱۸۳ هزار نفر كم شده است. در بين زنان جمعيت بيكار ۶۸۵ هزار نفر با نرخ 
۱۶.۵ است ولي در سال گذشته زنان بيكار ۸۱۲.۹ ميليون نفر با نرخ بيكاري ۱۷.۲ 
بوده اند، بنابراين از جمعيت زنان بيكار ۱۲۶.۹ هزار نفر كم شده است. اين در حالي 
است كه از مجموع حدود ۲۳ ميليوني شاغالن بيش از ۱۹.۵ ميليون نفر مرد و حدود 

۳.۴ ميليون نفر را زنان تشكيل مي دهند.

۱/7 ميليون مرد و ۶85 هزار زن بيكارند 
نقدروز

بنا به گفته رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ ۲۰ دالل مرغ دستگير شده اند 
و حاال مسووالن خبر از روزهاي آرام در بازار مرغ مي دهند. همان قصه تكراري سلطان، 
سكه و سلطان ارز و ... با اعالم اين خبر سوالي مطرح مي شود كه آيا واقعا بازار كاالهاي 
اساسي را چند نفر دالل مي توانند به راحتي آب خوردن در دست بگيرند و مردم را براي 
تهيه مايحتاج روزانه شان به درد سر بيندازند؟ اگر چنين ادعايي درست باشد كه آن 
وقت بايد بپرسيم پس دولتمردان چه كار مي كنند. چرا قبل از اينكه مرغ به كيلويي 
۳۲ هزار تومان برسد و در اين اوضاع كرونايي مردم مجبور شوند براي خريد مرغ در 
صف هاي چند كيلومتري بايستند، كسي كاري انجام نداد و مانع اين افزايش قيمت 
نشد؟ حاال بايد منتظر بمانيم تا سلطان روغن هم دستگير شود تا مردم بتوانند روغن 
را با قيمت واقعي بخرند. بازار گوشت و تخم مرغ و برنج كي قراراست به تعادل برسد. 
بازار لبنيات چطور؟ اصال چه زماني قرار است اين تغيير روزانه قيمت ها متوقف شود 
و مردم براي خريد آنچه احتياج دارند اينقدر درگير باال رفتن هزينه هايشان نباشند. 
يادمان باشد بر خالف وعده مسووالن هيچ كااليي به قيمت قبل از گراني بر نمي گردد. 

اقتصاد در دست دالالن؛ چرا و چگونه؟

خيز چهارم كرونا در تهران 

كمتر از 30 درصد كادر درمان واكسينه شده اند

واردات واكسن بايد جدي گرفته  شود
تع�ادل | تعلل كردن براي س��اخت 
واكس��ن داخلي و وارد نكردن واكسن 
خارج��ي ب��ه قيم��ت جان خيل��ي از 
مردم تمام مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه حتي 
واكسيناس��يون كادر درمان هم به طور كامل انجام 
نشده و فقط نزديك ۳۰ درصد از كادر درمان واكسينه 
شده اند.  اين هشدارهايي است كه فرمانده عمليات 
مديريت بيماري كرونا اعالم كرده است. هشدارهايي 
كه ماه هاي متمادي است از سوي كارشناسان حوزه 
درمان اعالم مي شود و در اين بين اما ديگر مسووالن 
هيچ تالشي براي بهتر شدن وضعيت انجام نمي دهند.  
از س��ويي س��اده انگاري دولتمردان مردم را راهي 
سفرهاي پر مخاطره مي كند و از سوي ديگر بسياري 
بر اين باورند كه دولت مي خواهد فقط با جريمه كردن 
مردم بودجه مورد نيازش را تامين كند. اما مس��اله 
اينجاست كه دولتمردان چقدر مساله واكسيناسيون 

را جدي گرفته اند. 

     واردات واكسن بايد اولويت اول باشد
فرمانده عمليات مديريت س��تاد كرونا در كالنشهر 
تهران گفت: مهم ترين راهبرد در شرايط فعلي و در 
آستانه شكل گيري خيز چهارم كرونا، بايد استفاده از 
تمام ظرفيت هاي كشور براي واردات واكسن باشد. 
عليرضا زالي با اشاره به وضعيت واكسيناسيون كادر 
درمان بيان كرد: در تهران اگر مجموعه همكاران را در 
نظر بگيريم، هنوز واكسيناسيون به سقف ۳۰ درصد 
هم نرسيده است. او در پاسخ به اينكه آيا ميزان واكسن 
كروناي وارد شده براي كادر درمان كفايت مي كند؟ 
گفت: قطعا نه و ما پيش بيني مي كنيم، اگر گروه هاي 
ارايه دهنده خدمات درماني و بهداشتي در كل كشور 
را در نظر بگيريم، پيش بيني ما براي تزريق واكسن، 
جمعيت ۷۵۰ هزار نفري آنها است. فرمانده عمليات 
مديريت ستاد كرونا در كالنش��هر تهران ادامه داد: 
حال اگر در نظر بگيريم ۴۰ درصد از ارايه دهنده هاي 
خدمات بهداش��تي درماني در تهران هستند، پس 
۲۵۰ ت��ا ۳۰۰ هزار نف��ر در كل مجموعه همكاران 

بخش بهداش��تي درماني در تهران خواهند بود كه 
آن عدد واكسن وارد شده خيلي پايين تر از اين است. 
زالي افزود: توصيه ما اين است كه به سرعت شرايط 
واكسيناسيون شكل بگيرد، به خصوص اينكه بخش 
خصوصي كه بخش عمده اي از خدمات را در تهران 
ارايه مي دهند و همچنين بخش عمومي غيردولتي 
در راند اول و دوم خيلي مورد واكسيناس��يون قرار 
نگرفتن��د، در حالي كه با توجه به اينكه كادر درمان 
اي��ن بخش ها ه��م در معرض خطر هس��تند، بايد 
مورد واكسيناس��يون قرار گيرند. يادمان باشد كه 
۸۰ درص��د خدمات س��رپايي در ته��ران در بخش 
خصوصي انجام مي شود و آنها هنوز جزو نقاط پر خأل 
از نظر واكسيناسيون هستند. او افزود: به هر حال به 
نظر مي رسد كه مهم ترين راهبرد در شرايط فعلي و 
در آستانه شكل گيري خيز چهارم، استفاده از تمام 
ظرفيت هاي كشور به خصوص ظرفيت هاي وزارت 
خارجه، بانك مركزي و دولت است كه هرچه سريع تر 
بايد از همه روش هاي متعارف موجود جهاني با توجه 
به كمبود واكسن استفاده كنند و به سرعت واكسن 
كرونا را وارد كنند. زالي در مورد شرايط تهران گفت: 
تهران االن شهر نارنجي است، اما متاسفانه با وجود 
ويروس جهش يافته تبديل رنگ ها خيلي سريع تر از 
دوره ها و امواج قبلي پيش مي رود، امروز اگر تهران 
را نارنجي تلقي مي كنيم شايد در چند روز آينده به 
سرعت به شهر قرمز تبديل شود. او افزود: به طور مثال 
ش��هر پرديس در استان تهران تا روز جمعه نارنجي 
بود و روز ش��نبه به س��رعت قرمز شده است، يعني 

بيست و چهار ساعت بيشتر طول نكشيد، اين اتفاق 
ممكن است براي شهرهاي تهران و استان تهران هم 
پيش بيايد. فرمانده عمليات مديريت ستاد كرونا در 
كالنشهر تهران در پايان بيان كرد: پيش بيني ما اين 
اس��ت كه در موج جديد بيماري، تبديل رنگ هاي 

كشور با شتاب و سرعت بيشتري اتفاق بيفتد.

     رنگ بندي شهرها 
با توجه به كروناي جهش يافته تغيير مي كند

از سوي ديگر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: در آينده نزديك شاهد تغيير متغيرهاي رنگ 
بندي  شهرهاي كش��ور و در نظر گرفتن مولفه هاي 
تاثيرگذار مانند وي��روس جهش يافته خواهيم بود 
و محدوديت ها متناس��ب با رنگ بندي هاي جديد، 
ابالغ خواهد ش��د. س��عيد نمك��ي در دوازدهمين 
اجالس مجازي روساي دانشگاه ها و دانشكده هاي 
علوم پزشكي سراسر كشور اظهار داشت: خيز جديد 
بيماري با خيزهاي قبلي، متفاوت اس��ت. يكي دو 
روز قب��ل به معاون محترم درم��ان تاكيد كردم كه 
فعال اعمال غير اورژانسي لغو شود تا با مشكل كمبود 
تخت هاي بيمارستاني در كشور روبرو نشويم چون 
رفتار ويروس جهش يافته با ويروس قبلي متفاوت 
اس��ت.  وزير بهداشت خاطرنش��ان كرد: در شرايط 
كنوني حتما بايد تعداد مراكز منتخب ۱۶ س��اعته 
فعال تر ش��ود و گس��ترش پيدا كند و در اين مراكز، 
داروهاي سرپايي آنتي وايرال به ويژه در مراحل اوليه 
بيماري، تست هاي تشخيصي و تيم هاي مراقبتي 
براي افراد در تماس با بيماران حضور داشته باشند 
تا مراجعات بيمارستاني كنترل شود. وي گفت: در 
آينده نزديك شاهد تغيير متغيرهاي رنگ بندي هاي 
شهرهاي كشور و در نظر گرفتن مولفه هاي تاثيرگذار 
مانند ويروس جهش يافته خواهيم بود و محدوديت ها 
متناس��ب با رنگ بندي هاي جدي��د، ابالغ خواهد 
ش��د. انتظار ما اين است كه روس��ا و همكاران ما در 
دانشگاه ها، همچنان بر روي پروتكل ها ايستادگي 

و مقاومت كنند. 

گزارش
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