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يادداشت- 1

بودجه و ضرورت تحليل تاريخي
از گذشته هاي دور تا به امروز، 
بررسي تطبيقي و تاريخي اين 
فرصت را در اختيار جويندگان 
راه حقيقت ق��رار مي دهد كه 
بتوانن��د از مي��ان روش هاي 
موج��ود بهتري��ن راه و الگ��و 
را انتخ��اب كنند و احس��ن را 
برگزينند. اساس��ا انسان هاي 
خردمند توس��ط خداوند اين گونه معرفي ش��ده اند كه 
از مي��ان مس��يرهاي موج��ود، روش و كالم احس��ن را 
برمي گزينند. مشكالتي كه اين روزها در خصوص بررسي 
بودجه و س��اير موضوعات اقتصادي توسط نمايندگان 
مجلس يازده��م مطرح ش��ده، اين پرس��ش را در افكار 
عمومي ايجاد كرده كه چرا نمايندگان مجلس يازدهم به 
رويكردهاي كارشناسي و تخصصي در خصوص مقوالت 
اقتصادي و معيشتي توجه نمي كنند؟ چرا به جاي منافع 
بلندمدت مردم به منافع كوتاه مدت كشور فكر مي كنند 
و از رويكردهاي كارشناس��ي تبعيت نمي كنند؟ بررسي 
تحليلي تاريخ نظام پارلمانتاريس��تي كش��ورمان نشان 
مي دهد كه شاخص هاي اقتصادي ايران در سال هاي پس 
از انقالب در دوره اصالحات و زمان تشكيل مجلس ششم 
به نسبت ساير دوره ها در بهترين شرايط قرار داشت. اين 
يك ادعاي صرف نيس��ت؛ آمارهاي مستند نشان دهنده 
اين واقعيت روش��ن اس��ت كه مجلس شش��م و دولت 
اصالحات بهترين ش��رايط را از نظر اقتصادي، سياسي، 
فرهنگي، هنري و... براي كشور رقم زده اند. اين در حالي 
است كه رييس دولت اصالحات رسما اعالم مي كرد كه 
يك اقتصاددان نيست و ترجيح مي دهد كه از رويكردهاي 
كارشناسي و متخصصان خبره براي بهبود شاخص هاي 
اقتصادي كشور بهره ببرد. شاخص هاي مختلف از جمله 
تورم، بيكاري، رشد سرانه درآمد، ضريب جيني و مجموعه 
شاخص هاي اقتصادي و معيشتي به نفع مردم در مسير 
رش��د فزاينده قرار داش��ت. دولت مورد حمايت مجلس 
ششم بود و اين دو ركن مهم كشور دوشادوش هم تالش 
مي كردند تا بهترين اتفاق را در اقتصاد به نفع معيشت و 
زندگي روزمره مردم رقم بزنند.   ادامه در صفحه 6
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عمق بخشي به بازار سرمايه

هفت خوان افزايش نرخ ارز

اولويت شفافيت اقتصادي

ادامه بازي با اعصاب سهامداران خرد

جهان متغير رمزارزها
در س��ال هاي گذشته بحث بر 
سر خصوصي سازي و كاهش 
تصدي گري اقتص��ادي دولت 
هم��واره مط��رح ب��وده و در 
شعارها، بسياري از مسووالن 
دولتي ب��ر آن تاكيد مي كنند 
اما در عمل هنوز فاصله زيادي 
مي��ان اين ش��عارها و آنچه در 
عمل رخ داده مي بينيم. براي سال هاي طوالني در اقتصاد 
ايران يك بانك محوري جدي وجود داش��ته و چه دولت 
و چه واحدهاي توليدي براي تامي��ن منابع مالي خود از 
تسهيالت بانكي استفاده مي كردند. اين موضوع از سويي 
به نظام بانكي كشور فشار جدي وارد كرده و از سوي ديگر 
با توجه به محدوديت منابع مالي، در بس��ياري از مواقع 
تامين منابع مالي الزم با دشواري همراه شده است. يكي 
از راه هاي اصلي كه در بسياري از كشورهاي جهان مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و بهترين گزينه به حساب مي آيد 
استفاده از ظرفيت نظام سرمايه است. در ايران عمال براي 
سال هاي طوالني به اس��تفاده بازار سرمايه بي اعتمادي 
جدي وجود داش��ته و به نظر مي رس��د با توجه به اتكا به 
پول نفت، عمال استفاده از اين ابزار مهم ناديده گرفته شده 
است. در اين بستر، بازار سرمايه عمال عمق پيدا نكرده و 
هرچند سهام هايي عرضه شده و ...  ادامه در صفحه 7

چرا نرخ ارز در بازارهاي ايران 
صعودي ش��ده اس��ت؟ اين 
پرسشي است كه پاسخگويي 
به آن، بع��د از اظهارنظرهاي 
اخي��ر مس��ووالن اجرايي و 
مس��ووالن بان��ك مرك��زي 
بيش��تر از هر زم��ان ديگري 
در تيررس رس��انه ها و افكار 
عمومي قرار گرفته است. در واقع مردم و كارشناسان به 
دنبال داليل واقعي افزايش نرخ ارز در بازار ايران هستند 
تا بتوانند تصويري از احتماالت پيش رو نيز به دس��ت 
آورند. واقع آن اس��ت كه ريش��ه اصلي مشكالت ارزي 
كشور و نوس��انات بازار ارز به دليل عملكردي است كه 
بانك مركزي در حوزه مديريت ب��ازار از خود بروز داده 
اس��ت. در بررس��ي تحليلي داليل اصلي افزايش نرخ 
دالر مي توان به ط��ور اختصار داليل را ب��ه اين صورت 
دس��ته بندي كرد: نخس��ت، احتي��اط دول��ت و بانك 
مركزي در تامين ارز مورد نياز بازار: نخستين دليل در 
بروز نوسانات مرتبط با نحوه عملكرد بانك مركزي در 
مواجهه با بازار ارزي كشور است. واقع آن است كه بانك 
مركزي در نحوه تامين ارز مورد نياز بازار، راه هاي ارايه 
آن و زمان ارايه ارزهاي مورد نياز عملكرد مناس��بي از 
ادامه در صفحه 5 خود به ثبت نرسانده است.   

با توج��ه به عمق مش��كالت 
اقتص��ادي ايران ك��ه در طول 
تمام س��ال هاي گذشته ديده 
شده، قطعا بهبود شرايط نياز 
به پيگيري جدي سياست هاي 
اصالح��ات  ايج��اد  و  كالن 
حوزه هاي��ي  در  س��اختاري 
دارد كه ب��راي مدتي طوالني 
پرداختن به آنها فراموش شده اس��ت. يكي از مهم ترين 
اين سياس��ت ها، درس گرفتن از تجربيات غلط گذشته 
و حركت به س��مت اصالح آنهاس��ت. ما براي سال هاي 
طوالني در اقتصاد به نفت وابسته بوديم و همين وابستگي 
باعث ش��ده بس��ياري از اولويت هاي مهم يا ديده نشوند 
يا هيچ برنامه اي براي تغيير شرايط ش��ان در دستور كار 
قرار نگيرد. پول سهل الوصول نفت براي مدت طوالني به 
بودجه جاري كشور تزريق شده و از اين رو چند موضوع 
مهم عمال فراموش شده اند. يكي از اين موضوعات حركت 
به سمت درآمدهاي پايدار است. اينكه در كشور ما هيچ گاه 
مكانيزيم دقيقي براي ماليات ستاني تعريف نشده و امروز 
همچنان شاهد هزاران ميليارد تومان فرار مالياتي و ناديده 
گرفتن بسياري از حوزه هاي درآمدي و ثروت براي گرفتن 
ماليات هستيم به دليل آن است كه دولت ها در دوره هاي 
مختلف هرگاه نياز پيدا كرده اند كه ...  ادامه در صفحه 6

بازار س��رمايه از تيرم��اه۹۹ با 
حاش��يه هاي عجيب و غريبي 
روبه رو شد. بازاري كه شاخص 
۲ ميليون و ۱۰۰ هزار واحدي 
را در تابل��وي خ��ود مي ديد و 
به همين دليل از غرور بس��يار 
گردن كش��ي مي كرد، چونان 
گردنش شكس��ت كه تا امروز 
هيچ كدام از طبيبان ِخبره ايران و جهان، پزشكان حاضر 
در صحن علني مجل��س و حتي اس��اتيد دولتي مدعي 
كشف واكسن كرونا نيز نتوانستند راهي براي صاف شدن 
اين گردن شكسته پيدا كنند. شكستگي گردن بورس تا 
امروز بهبود نيافته و حتي تغييرات ريز و درش��ت در بدنه 
اين بازار نيز نتوانست به اندازه يك استامينوفن براي درد 
گردن عمل كرده و اي��ن خميدگي بازار هر روز بيش��تر 
مي شود. بازاري كه مي رود تا ركورد خود را اين بار در ريزش 
بزند و بازگشتي غم انگيز به كانال زيريك ميليون واحدي 
و شايد زير۸۰۰ هزار واحدي را تجربه كند. روزي كه اين 
هشدار را دادم و از احتمال بازگشت شاخص به آبان و دي 
۹۸ گفتم، افراد به ظاهر كارشناس زيادي در مصاحبه هاي 
خود با رسانه ها قويا چنين احتمالي را رد كرده و حتي باور 
ريزش به زير۱ ميليون و ۲۰۰ را نيز رد مي كردند اما حاال 
گويا سكوت را به مصاحبه ترجيح مي دهند. از هشدار بنده 

در مورد سقوط دس��توري بازار چند ماهي مي گذرد و در 
اين مدت خروج »قاليباف اصل« از س��اختمان مالصدرا 
و ورود »دهقان دهن��وي« نيز چيزي را تغيير نداد و عمال 
اين كمر همچنان خميده اس��ت. به هر حال كار دولت و 
وزارت اقتصاد با »قاليباف اصل« تمام شد! ورود »دهنوي« 
به س��اختمان مالصدرا با شعار بازگش��ت بازار به شرايط 
مطلوب حتي در اولين روز پس از معارفه نيز اثر مثبتي بر 
بازار نگذاشت و ريزش ها ادامه يافت. »سبك دهنوي« با 
روش ساير دوستان ماقبل خودش تفاوت داشت و اين بار 
با تغيير دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفي۲، اين مدير سابق 
وزارت اقتصاد با اين روش، ادامه بازي را با ش��رايط جديد 
به نفع دولت،  ممكن ساخت.يعني بازي يك هفته مثبت 
۶ و چند هفته منفي۲! اين بازي كمي جو رواني را كاهش 
مي داد اما در اصل موض��وع كه ريزش ب��ازار بود تفاوتي 
ايجاد نكرد. بازي اخير دول��ت و حقوقي هاي كله گنده تا 
ارديبهشت۱۴۰۰ نيز مي تواند ادامه يابد، اگر كسي جلوي 
دوستان را نگيرد! بنابراين تنها راه براي تغيير بازي به نفع 
سهامداران خرد، خروج ايشان از صف هاي فروشي است 
كه هر روز بيش��تر مي ش��وند. ادامه حضور در صفوف به 
هم پيوسته فروش تنها باعث مي شود حقيقي ها نتيجه 
بازي را با گل هاي خورده بيشتري به دولت، و حقوقي ها 
واگذار كنند. دلخوش به ۶+  و ۲- نباشيد، لطفا عاقالنه از 

صف هاي فروش خارج شويد.

»جهان همواره در حال تغيير 
بوده است و تنها عامل ثابت و 
اليتغير جهان، تغيير اس��ت.« 
اين عباراتي اس��ت ك��ه نيل 
فرگوسن در كتاب برآمدن پول 
با استفاده از آنها تالش مي كند 
تصويري از واقعيت هس��تي را 
اراي��ه كند. گ��زاره اي كه همه 
شؤون و زواياي زندگي را دربر مي گيرد و يك اصل ثابت 
در گيتي است. وقتي درباره رمزارزها و هيجانات امروز اين 
بازار سخن مي گوييم، بايد بدانيم كه اين هيجانات هرچند 
امروز فراگير شده است، اما يك دهه قبل كه مفهومي ذيل 
عنوان بيت كوين و رمزارزها در فضاي اقتصاد بين المللي 
مطرح شد و بسياري را تحت تاثير قرار داد تا به امروز، به 
نظر مي رسد يك تغيير بنيادين يا يك پارادايم شيفت در 
اقتصاد جهاني در حال وقوع است. اين پرده اول تغييرات 
است؛ نقطه ثقل اقتصاد بين المللي در حال تغيير وضعيت 
از غرب به شرق جهان است. تغييري كه چنانچه توسط 
تحليلگران، فعاالن اقتصادي و اهالي رس��انه به درستي 
درك، تفسير و تحليل نشود، ايران را از منافع اين چرخه 
تغييرات باز خواهد داش��ت. اين نقطه ثق��ل همزمان با 
تغييرات، ش��رايطي را ايجاد كرده كه شاهد ذخيره نگه 
داشتن دالر هستيم.   ادامه در صفحه 5

مرتضي دلخوش

محمدرضا  منجذب

وحيد شقاقي

محمد علي رفيعي

پيمان مولوي



نمايندگان مجلس يازدهم روز دوشنبه روند بررسي اليحه 
بودجه سال 1400 را دنبال كردند و در جلسه علني خود به 
برخي پيشنهادات جديد راي مثبت دادند. با توجه به اينكه 
برخي كليات بودجه در روزهاي گذشته نهايي شده بود، 
پيشنهاداتي كه روز گذشته در صحن به راي گذاشته شد به 

برخي مسائل جزئي تر اختصاص داشت.
در كن��ار اختالف نظرهاي سياس��ي و مديريت��ي كه در 
هفته هاي گذشته بالي جان بودجه شد و به از دست رفتن 
دو ماه طاليي براي بررسي پيش��نهادات دولت انجاميد، 
بررس��ي بودجه1400 دو ابه��ام و پيچيدگي خاص نيز 
دارد. با توجه به اينكه در خرداد ماه س��ال آينده انتخابات 
رياست جمهوري برگزار خواهد شد و از مرداد همان سال، 
دولت جديد سكان هدايت كشور را در اختيار مي گيرد، اينكه 
برنامه ارايه شده از سوي دولت فعلي با چه برخوردي نسبت 
به دولت بعدي همراه شود، محل بحث و گمانه زني است. 
با توجه به اينكه تعداد زيادي از نمايندگان فعلي با دولت از 
نظر سياسي اختالف نظر دارند و اميدوارند دولت بعدي را 
گزينه اي نزديك تر به جناح سياسي آنها تشكيل دهد، در 
بررسي بودجه نيز اصرار دارند كارها طوري مديريت شود 
كه فشار مضاعفي بر دولت س��يزدهم وارد نشود. دومين 
پيچيدگي كه ارزيابي شرايط اقتصادي كشور در سال آينده 
را دشوار كرده، نامشخص بودن وضعيت برجام و به تبع آن، 
تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران است. در صورتي كه 
بنا باشد تحريم ها كنار نروند و شرايط مانند سه سال گذشته 
رقم بخورد، احتماال نمي توان انتظار داشت كه شرايط چه در 
حوزه درآمدي و چه در حوزه هزينه اي با گشايشي جدي 
همراه شود. اين در حالي است كه دولت در اليحه ابتدايي 
خود فروش روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت را در نظر گرفته 
بود كه بيش از دو برابر عدد فعلي اس��ت و تنها در صورتي 
محقق مي شود كه تحريم ها كنار رفته يا كاهش پيدا كنند. 
به دنبال آن اگر فروش نفت محقق شود، دست دولت براي 
اداره كشور بازتر خواهد ش��د و اگر نه، شرايط دشوار باقي 
مي ماند، با اين تفاوت كه كسري تراز حاصل از عدم فروش 

نفت بايد در ديگر حوزه ها سرشكن شود.

   30 ميليارد دالر فاينانس
در كن��ار فروش نفت، در صورتي كه تحريم ها نباش��ند و 
البته عضويت ايران در اف اي تي اف نهايي ش��ود، يكي از 
جديدترين گزينه هاي پيش روي اقتصاد كشور استفاده 
از سرمايه هاي خارجي است. سرمايه خارجي در دو محور 
كالن تعريف مي شود. نخست جذب سرمايه گذاران خارجي 
كه در قالب ش��ركت هاي مجزا اقدام به ورود به طرح هاي 
زيربنايي ايران كرده و در كنار كمك به توسعه كشور، سود 
معقول خود را نيز مطالبه مي كنند. دومين محور كالن نيز 
به دريافت فايناس يا وام از كش��ورها يا بانك هاي خارجي 
اختص��اص دارد. در دوره برجام، ايران طرح هاي فاينانس 
گوناگوني را نهايي كرد كه بس��ياري از آنها در حوزه هاي 
زيرس��اختي مانند احداث راه يا توسعه راه آهن يا نوسازي 
خطوط هواپيمايي تعريف شده بودند. با وجود آنكه بسياري 
از بانك هاي خارجي ارايه فاينانس به ايران را تاييد كردند اما 
با توجه به سنگ اندازي هاي دولت اوباما و سپس جابه جايي 
آن با دولت ترامپ، عمال بسياري از طرح هاي فاينانس راه 
به جايي نبردند تا ايران در دوره سه ساله اخير از استفاده از 
منابع خارجي محروم شود. با وجود آنكه مشخص نيست 

سرنوشت تعامل ايران با اقتصاد جهان در سال آينده چگونه 
خواهد شد اما نمايندگان مجلس در جلسه اخير خود، 30 
ميليارد دالر فاينانس را تعيين تكليف كرده اند. نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي اليحه بودجه در 
بخش هزينه اي، بند »الف« تبصره 3 نحوه هزينه كرد 30 
ميليارد دالر فاينانس را به تصويب رس��اندند كه در آن در 
مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي )فاينانس( 
منوط به تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر 
بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيالت مالي اخذشده از 
منابع بانك هاي كارگزار خارجي و بانك ها و موسسات مالي 
و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي 
مجاز اس��ت پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از 
طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز 
براي طرح هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك  ماه صادر 
و يا اختيار امضاي آن را ب��ا تصويب هيأت وزيران به مقام 
مس��وول ذي ربط تفويض كند. در مورد كليه طرح هاي 
دولتي و غيردولتي متقاضي اس��تفاده از تسهيالت مالي 
خارجي )فاينانس( أخذ تأييديه دستگاه اجرايي ذي ربط )به 
منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي(، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي )به منظور صدور ضمانتنامه 
دولتي(، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران )به منظور 
پايش )كنترل( تعادل و مديريت ت�راز ارزي كشور( و سازمان 
برنامه و بودجه كشور )صرفاً براي پايش )كنترل( طرح هاي 
بخش دولتي شامل طرح هاي شركت ها و طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي( ضروري بوده و بازپرداخت اصل و 
سود تسهيالت هر يك از طرح ها از محل عايدات طرح و يا 
منابع پيش بيني شده در اين قانون قابل پرداخت مي باشد.

يكي از بخش هايي كه در برنامه ريزي فاينانس��ي مجلس 
ديده مي ش��ود، توجه به آلودگي هواي ش��هرهاي بزرگ 

اس��ت. به موجب بند »د« تبصره 3 دولت مجاز است: در 
صورت تأمين پانزده درصد )1۵%( س��هم دستگاه توسط 
شهرداري ها و دستگاه هاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت 
اصل و سود توس��ط همان دس��تگاه حداقل دو ميليارد 
)2.000.000.000( دالر از تس��هيالت مالي خارجي در 
س��قف س��هميه بند )الف( اين تبصره را جهت ساخت و 
بهره برداري از خطوط قطار ش��هري و طرح هاي كاهش 
آلودگي هوا و مديريت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف 
است با رعايت ماده )۵( قانون حمايت از سامانه هاي حمل 
و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22 /۵ /13۸۵ نسبت به 
تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام كند. به شهرداري ها 
اجازه داده مي شود در صورت تامين كل سهم و تضمين اصل 
و سود اين تسهيالت خارج از سهم اين بند نسبت به اخذ 

تسهيالت اقدام كنند.

    نظارت بر شركت هاي دولتي
يكي از اصلي ترين دس��توركارهاي روز گذشته مجلس، 
تعيين تكليف عملكرد شركت هاي دولت و نظارت بر آنها 
بود. بر اس��اس مصوبه مجلس كليه ش��ركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت اين قانون 
شامل شركت ها و موسس��ات دولتي كه شمول قوانين و 
مقررات عمومي به آنها مس��تلزم ذكر يا تصريح نام است، 
شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت باالي يك ميليون نفر 
و موسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون 
 فهرست نهادها و موسس��ات عمومي غيردولتي مصوب

 1۹/ 4/ 13۷3 ب��ا اصالحات و الحاقات بعدي مكلفند پس 
از ابالغ اين قانون، در طول سال 1400 متناوبًا و هر سه ماه 
يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطالعات خود و شركت ها 
و موسس��ات تابعه و وابسته، نظير اطالعات پايه، اطالعات 

نيروي انساني )از طريق پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري 
)پاكنا(( و مديران، بودجه و صورت هاي مالي و گزارش هاي 
عملكردي در سامانه يكپارچه اطالعات شركت هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي 
و دارايي اقدام كنند. همچنين مقرر شد هرگونه توثيق سهام 
شركت هاي دولتي مشمول واگذاري نزد موسسات مالي و 
اعتباري جهت أخذ تسهيالت، جز با تأييد كتبي وزير امور 
اقتصادي و دارايي ممنوع است. نمايندگان مجلس همچنين 
براي ش��فافيت بودجه اي شركت هاي دولت چند دستور 
قانوني جديد صادر كردند. در بخش��ي از اين مصوبه آمده: 
مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و 
فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزو 
)1( اين بند را مشتمل بر اهداف كمي و كيفي نظير ارتقاي 
بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روش هاي تامين مالي، 
افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را 
در قالب شاخص هاي مربوط به تصويب برسانند. همچنين 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان 
سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركت هاي دولتي 
و يا س��اير اش��خاص حقوقي مصرح در جزو )1( اين بند با 
سرفصل هاي حس��ابداري آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه 
سال 1400 اقدام و آن را ابالغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه 
و تنظيم بودجه ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام 
نمايد. بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، جلسات فشرده 
مجلس براي بررسي اليحه بودجه در روزهاي آينده ادامه 
خواهد داشت و نمايندگان اميدوارند كه پيش از پايان سال، 

تكليف قانون بودجه 1400 را روشن كنند.
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هيچ تغييري
در سياست هاي امريكا نديده ايم

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان تاكيد كرد: ما هيچ 
گفت وگوي دو جانبه اي با امريكا نداريم و تا زماني كه امريكا 
مسير خود را اصالح نكند تغييري در سياست ايران ايجاد 
نمي شود. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در ادامه 
نشست خبري خود در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني 
بر اينكه ايران پيشنهاد مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در ارتباط با برگزاري نشست غير رسمي بين ايران و 
گروه 4+1 با حضور امريكا را رد كرده است، گفت: آنچه كه 
در اين زمينه مطرح شده بود همان پيشنهاد آقاي بورل 
بود. ما مواضع جمهوري اسالمي ايران را به روشني، صريح 
و كامل اعالم كرده ايم و هيچ تغييري در آن صورت نگرفته 
اس��ت. اين ديپلمات ارشد كشورمان ادامه داد: مسيري 
كه امريكا بايد طي كند مسير عبور از سياست هاي غلط 
دولت قبلي امريكاست اما متاسفانه تا به امروز در عمل 
هيچ تغييري در سياست هاي ضد انساني امريكا از جمله 
در مورد بحث تحريم ها و اعمال فشار حداكثري به ايران 
صورت نگرفته است. وي ادامه داد: امريكايي ها تا امروز 
رسما موضوع بازگشت به تعهدات خود را اعالم نكرده اند 
و كشورهاي اروپايي نيز همچنان در نقض تعهدات خود 
ذيل برجام به سر مي برند. وي ادامه داد: پيشنهادي براي 
برگزاري نشست غير رسمي از سوي آقاي بورل رسيده 
بود، اين پيشنهاد بدون زمان خاصي از سوي اتحاديه اروپا 
مطرح شده بود و ما همانطور كه قبال گفته بوديم تاكيد 
بر اين موضوع داريم كه مسيري كه بايد طي شود مسير 
روشني است و اگر امريكا مي خواهد در كنار ميز برجام 
جايي داشته باش��د بايد به تعهدات خود ذيل قطعنامه 
2231 سازمان ملل عمل كرده و تحريم ها را به صورت 
موثر بردارد. طي كردن اين مس��ير نياز به مذاكره و بده 
بس��تان ندارد. خطيب زاده ادامه داد: دولت امريكا با يك 
اشتباه شناختي مي خواهد مسيري كه ترامپ در پيشبرد 
آن موفق نشده بود را با چند جانبه گرايي منفي به جلو 
ببرد كه اين هم موفق نخواهد شد. پيشبرد اين سياست 
از سوي امريكا جاي تاسف دارد و اميدواريم كه آنها مسير 
روشني كه مش��خص است را انتخاب كنند. سخنگوي 
وزارت خارجه با بيان اينكه ما عمل را با عمل و اقدام را با 
اقدام پاسخ مي دهيم تصريح كرد: اگر ما رفتار متفاوتي از 
سوي طرف هاي مقابل ببينيم پاسخ ما نيز متناسب با اين 
رفتار خواهد بود. اين ديپلمات ارشد كشورمان تصريح كرد: 
در اينجا مي خواهم نكته اي را به شركاي اروپايي يادآور 
شوم و آن اين است كه مسير همكاري بهتر از هر مسيري 
جواب مي دهد. مسير تهديد و اتهام زني مسير كارساز و 
موفقي در برابر ايران نيست. بلكه مسير همكاري متقابل 
پاسخ مي دهد. در صورتيكه آنها به تعهداتشان عمل كنند 

ايران نيز فورا پاسخ اين موضوع را خواهد داد.

امريكا بدون عمل به تعهدات 
حق بازگشت به برجام ندارد

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: در جلسه كميسيون امنيت 
ملي آقاي ظريف درباره پيشنهاد حضور اياالت متحده در 
نشست اعضاي برجام گفت كه امريكا تا تعهداتش را انجام 
ندهد، حق ندارد به برجام برگردد. ابوالفضل عمويي در 
توضيح جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي گفت: جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملي 
جهت پيگيري اجراي قانون اق��دام راهبردي براي لغو 
تحريم ها با حضور دكتر ظريف وزير امور خارجه برگزار 
شد. در اين جلسه وزير امور خارجه در تشريح روند اجراي 
قانون اقدام راهبردي توس��ط دولت تاكيد كرد كه مواد 
مختلف قانون، بر اساس زمانبندي آن در حال اجراست. 
وي افزود: همچنين وزير خارجه با اشاره به اجراي ماده 
۶ قانون، گفت كه نمايندگي جمهوري اسالمي در وين، 
روز 2۷ مهرم��اه نامه توقف اج��راي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي را به مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه 
كرد. پس از آن مديركل براي بررسي نحوه ادامه همكاري 
ايران و آژانس پس از اجراي قانون و در چارچوب پادمان 
با پيشنهادهايي به تهران س��فر كرد. از قبل به او تاكيد 
شده بود كه اجراي قانون متوقف نخواهد شد. سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي افزود: آقاي ظريف گفت كه آقاي 
گروسي در سفر به تهران و در مذاكرات فني با سازمان 
انرژي اتمي در راس��تاي بازگش��ت پذيري اقدام ايران، 
پيشنهاد داد كه اطالعات دوربين هاي پروتكل الحاقي 
در داخل ايران حفظ شود و اگر ظرف 3 ماه طرف غربي 
تحريم ها را لغو كرد با نظر ايران بتواند براي تداوم داده ها 
به آنها دسترسي پيدا كنند. براساس تفاهم مديركل و 
سازمان انرژي اتمي، اگر در اين مدت به توافقي نرسيم، 
اين اطالعات از بين خواهد رفت.عمويي ادامه داد: وزير 
امور خارجه گزارش��ي از آخرين تحوالت شوراي حكام 
آژانس هم داد و توضيح داد كه اگر چنانچه در جلس��ه 
شوراي حكام قطعنامه تخريبي عليه ايران صادر شود، 
ايران واكنش جدي نشان خواهد داد. آقاي ظريف درباره 
پيشنهاد حضور اياالت متحده در نشست اعضاي برجام 
هم گفت امريكا تا تعهدات��ش را انجام ندهد، حق ندارد 
به برجام برگردد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس در پايان اظهار كرد: در 
اين نشست نمايندگان عضو كميسيون ضمن طرح 
ديدگاه ها و سواالت خود در مورد نحوه اجراي قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، بر اجراي دقيق اين 
قانون تاكيد كردند. همچنين درباره تشكيل جلسات 
كارشناسي بين دولت و مجلس براي مواجهه هماهنگ 

با زياده خواهي هاي امريكا و اروپا صحبت شد.

احياي برجام
زمان بيشتري مي خواهد

ش��بكه الجزيره از تداوم مذاك��رات اتحاديه اروپا با 
اعضاي توافق هسته اي و امريكا براي اجرايي شدن 
كامل اين توافق خب��ر داد. اتحاديه اروپا تاكيد كرد: 
مذاكرات با اعضاي توافق هسته اي و امريكا هنوز ادامه 
دارد.  اين نهاد اروپايي افزود: ما به زمان بيشتري براي 
فعاليت ديپلماتيك در راستاي رسيدن به اجرايي 

شدن كامل توافق هسته اي نياز داريم.

بيش از ۲۵۷00 خانوار
فاقد گاز طبيعي درمنطقه ساري

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: منطقه ساري بيش از 2۵۷00 خانوار فاقد 
گاز طبيعي دارد كه س��هميه نفت سفيد آنها در سال 
13۹۹ اعالم و توزيع شده است . سبحان رجب پور مدير 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
بيان كرد: در س��ال 13۹۹ براي 14 هزار و ۷۵۶ خانوار 
دايم ساكن در مناطقي كه فاقد گاز طبيعي مي باشند 
سهميه س��االنه در نظر گرفته شده است كه به تدريج 
براي هر خانوار تخصيص يافته كه بين آنها توزيع گرديد. 
مدير منطقه ساري اعتبارآخرين دوره از توزيع سوخت 
نفت س��فيد را تا 1400/1/۵ اعالم ك��رد و ادامه داد: در 
سال 13۹۹ براي حدود ۷42 هزار خانوار فصلي ساكن 
در مناطقي كه فاقد گاز طبيعي مي باشند مقدار ۶00 
ليتر سهميه نفت سفيد براي هر خانوار در نظر گرفته 
شده كه بين آنها توزيع شد . رجب پورعرضه نفت سفيد 
را به صورت الكترونيكي با شارژ سهميه در كارت بانكي 
معرفي شده از سوي مشتريان اعالم كرد و ادامه داد: در 
مجموع تعداد خانوارهاي ساكن دايم و فصلي فاقد گاز 
طبيعي در سال 13۹۹ حدود 2۵۷00 خانوار است كه 
سهميه نفت س��فيد آنها اعالم و توزيع آن از آغاز سال 
ش��روع و تا  1400/1/۵ادامه دارد . وي افزود: آن دسته 
ازمصرف كنندگان نفت سفيد سوز فاقد گاز طبيعي كه 
آخرين سهميه سوختي سال ۹۹ خود را نگرفته اند 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 شكايات و پيشنهادات 
خود را با شماره تلفن هاي 332۷013۸ و 332۷0140 
منطقه س��اري وش��ماره 0۹۶2۷ شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي ايران اطالع دهند تا رسيدگي شود.

وداع با پيكر شهيد محمدي
در شركت برق منطقه اي مازندران

همزمان با فرا رس��يدن س��الروز رحلت جانسوز بانوي 
قهرمان كربال حضرت زين��ب )س(، وداع با پيكر مطهر 
شهيد علي اكبر محمدي با حضور همكاران آن شهيد در 
محوطه شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان برگزار 
شد. در اين مراس��م مديرعامل شركت برق منطقه اي 
مازندران وگلس��تان با گراميداشت ياد وخاطره شهيد 
محمدي بيان داش��ت: زنده نگه داش��تن ياد و خاطره 
ش��هيدان كمتر از شهادت نيس��ت، مهندس حسين 
افضلي با گراميداش��ت ياد 14شهيد صنعت آب و برق 
مازندران اظهار داش��ت، اين مراسم يادآور فداكاري ها و 
رشادت هاي رزمندگان و شهدايي است كه جان تازه اي به 
جامعه داده و عرصه ايثار و شهادت را براي مشتاقان واليت 
تبيين و الگويي براي انتخاب چگونه زيستن و چگونه مردن 
بودند. اين مراسم با توجه به شيوع ويروس كرونا با رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار شد و شركت كنندگان در 
مراسم، بار ديگر با آرمان هاي شهداي واالمقام و ارزش هاي 

نظام مقدس جمهوري اسالمي تجديد ميثاق كردند.

رونمايي از كتاب
»تاريخ آب و فاضالب اصفهان«

 با حضور جمعي از مديران عامل ادواري ش��ركت آبفا، 
كتاب »تاريخ آب و فاضالب اصفهان« رونمايي ش��د . 
مديرعامل شركت آّبفا استان اصفهان در اين مراسم گفت: 
اين كتاب با هدف مستند سازي تالش هايي كه در دهه 
چهل تاكنون در راستاي ارايه خدمات زير بنايي همچون 
تامين آب شرب س��الم و بهداشتي و جمع آوري، دفع و 
تصفيه فاضالب به مردم اصفهان صورت گرفته، منتشر 
شده است. هاشم اميني با بيان اينكه بنيانگذار صنعت 
آبفا در كشور، اصفهان مي باشد عنوان كرد: صنعت آبفا 
در اصفهان پايه گذاري شد و ديگر استان هاي كشور با 
الگو برداري از اصفهان، چگونگي ارايه خدمات آبفا را در 
دستور كار قرار دادند. وي ادامه داد: صنعت آبفا اصفهان 
همچنان در ارايه خدمات به مردم در كش��ور پيش��رو 
محسوب مي ش��ود چرا كه كاركنان فعلي اين صنعت 
ميراث دار خوبي از لحاظ خدمات رساني بي وقفه به مردم 
مي باشند. مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با بيان 
اينكه در 11 سال گذشته به رغم محدوديت هاي منابع 
آب، آب ش��رب پايدار مردم تامين گرديد، تصريح كرد: 
عالوه بر اينكه با استفاده از تكنولوژي نوين آب شرب مردم 
در سطح استان به صورت پايدار تامين گرديد، خدمات 
رساني در قالب جمع آوري، انتقال، دفع فاضالب به صورت 
بهداشتي با سرعت قابل توجهي در دستور كار قرار گرفت، 
به گونه اي كه تقريبا در هر سال يك تصفيه خانه در سطح 
اس��تان در مدار بهره برداري قرار گرفته است.  اميني به 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي آبفا اشاره 
كرد و اظهار داشت: از س��ال ۹2 تاكنون بيش از 3 هزار 
ميليارد تومان به روش هاي مختلف از جمله بيع متقابل، 
فاينانس و تبصره 3 سرمايه گذاري شده است.   وي بهره 
مندي آبفا از تكنولوژي در ارايه خدمات مستمر به مردم را 
موثر برشمرد و بيان داشت: تودشك اولين شهر هوشمند 
از لحاظ تامين و توزيع آب ش��رب مي باشد و اين امر در 
ديگر شهرها همانند خوانس��ار و بادرود عملياتي شده 
است. مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با بيان اينكه 
اين كتاب در ۶04 صفحه، قطع وزيري و در قالب شش 
فصل و دو ضميمه منتشر شده اظهار داشت: »اصفهان 
در دهه 1340 شمس��ي«، » اصفهان پيش از تشكيل 
سازمان آب و فاضالب«، »تاسيس سازمان آب و فاضالب 
اصفهان«، »گسترش كار سازمان آبفا به شهرهاي اطراف« 
و »تشكيل شركت آب و فاضالب استان اصفهان« عناوين 
پنج فصل نخست اين كتاب را تشكيل مي دهند. فصل 
ششم اين كتاب كه »تاريخ شفاهي« نام دارد حاوي 
20 مصاحبه با افراد مطلع و تاثيرگذار در طول تاريخ 
فعاليت شركت آب و فاضالب استان اصفهان است كه 
مطالعه آن براي مخاطب لذت بخش است. ضميمه 
نخست اين كتاب به »خاطرات مهندس امير سعيد 
موسوي حجازي« بنيانگذار سازمان آب و فاضالب 

اصفهان در سال 134۵ اختصاص دارد.

گام هاي مهم مجلس در مديريت فاينانس و آلودگي هوا

شركتهايدولتيزيرذرهبيننظارتقرارميگيرند

گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي: حسن روحاني، رييس جمهور: 

توافق با ايران موقت استتوطئه كردند تا كمر برجام را بشكنند
رييس جمهور گفت: بعضي ها فكر مي كنند كه دولت 
يازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سايه 
برجام كار كرده است. البته برجام كار بسيار بزرگي براي 
احقاق حقوق مردم بوده و از بس بزرگ بوده است دنيا 
توطئه كرد كه كمر برجام را بشكند. وي با بيان اينكه كار 
دولت براي احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده است، 
اظهار كرد: يكي از مواردي كه براي احقاق حقوق مردم 
تالش شده است مساله بهره برداري از منابع مشترك 
نفتي و گازي است كه در اين بخش كار بسيار بزرگي 
انجام گرفته است. روحاني ادامه داد: در منطقه پارس 
جنوبي كه ميدان مشترك ايران با قطر است، قطر دو 
برابر استفاده مي كرد و ما عقب بوديم و امروز هم تراز 
و حتي يك مقدار جلوتر از اين منابع عظيم مشترك 

استفاده مي كنيم.
رييس جمهور گفت: فرق منبع اختصاصي با مشترك 
در اين اس��ت ك��ه از منبع اختصاصي ه��ر زماني كه 
بخواهيد مي توانيد استفاده كنيد اما در منبع مشترك 
همسايه استفاده مي كند يعني هر ساعتي بخشي از 
منافع ما از دست مي رود بنابراين از اين منبع مشترك 
هم همسايه عزيز ما بايد استفاده كند و هم ما اين كار را 
انجام دهيم كه اين كار را كرديم. وي تأكيد كرد: امروز 
در غرب كارون منابع نفتي مشترك با همسايه عزيزمان 
عراق داريم و توليد ما در اين منطقه ۵ برابر شده است 
بنابراين حقوقي كه از دس��ت مي رفت��ه اين دولت با 
سرمايه گذاري در اين بخش و حتي بخش هاي ديگر 

توانسته جلوي آن را بگيرد.
رييس جمهور افزود: ما منابع مشترك را توسعه داديم و 
در اين دولت منابع از اين ميدان بهره برداري شده است 
كه قباًل اس��تفاده از آن صفر بوده است. با تالش هاي 
انجام شده در سال ۹2 و ۹3 تا پايان سال ۹۵ به توليد 
30 هزار بش��كه در ميدان مشترك رسيديم كه هيچ 
استفاده از آن نمي كرديم و امروز فاز دوم آن را افتتاح 
كرده و ۶۵ هزار بش��كه در روز از اين ميدان مشترك 

استفاده مي كنيم.
روحاني با بيان اينكه در س��ال هاي اخير ما در شرايط 
تحريم و شرايط جنگ اقتصادي قرار داشتيم و ناچار 
بوديم درآم��د ارزي را از غيرنفت به دس��ت بياوريم، 

اظهار كرد: يكي از جاهاي��ي كه ما را ياري كرد و يكي 
از افتخ��ارات ما در اي��ن دولت اين بود ك��ه صادرات 
غيرنفتي مان تقريباً هر سال افزايش پيدا كرد. البته آغاز 
امسال به داليل كرونا با كاهش صادرات غيرنفتي مواجه 
بوديم اما با بررسي آمار و ارقام در جلسه اقتصادي روز 
گذشته خوشبختانه در اين دو ماه آخر مشابه پارسال 
شده است. رييس جمهور تاكيد كرد: بخش بزرگي از 
اين صادرات غير نفتي مربوط به پتروش��يمي و فوالد 
است و اين دو نقش عمده اي در صادرات غيرنفتي ما 
ايفا مي كنند. روحاني با اشاره به آغاز كار طرح بزرگ 
ديگر با ارزش 2 ميليارد دالر گفت: اين طرح در دولت 
بعد به افتتاح مي رس��د و آن مورد بس��يار مهم هم در 
بخش پتروشيمي ماست. وي با بيان اينكه همه آنچه 
كه تا پايان امسال به دست آورده ايم در سايه اراده، ايمان 
ايستادگي شما مردم بوده اس��ت، گفت: اگر افتتاح و 
موفقيتي داشتيم، مربوط به فرزندان اين ملت و جوانان 
عزيز و همه مردم از همه اقشار و گروه ها بوده است كه 
تالش بسياري انجام داده اند. رييس جمهور تصريح كرد: 
مطمئنا دنيا و امريكا ناچار خواهد شد در برابر اين ملت 

بزرگ زانو بزند و تحريم هاي ظالمانه را كنار بگذارد.
روحاني با بيان اينكه يكي از پيروزي هاي بزرگ به دست 
آمده سرنگوني ترامپ اس��ت، اظهار كرد: آن قصاب و 
قاتل در امريكا سرنگون ش��د و دولت جديد تاكنون 
چهار بار اعتراف كرده اس��ت فش��ار حداكثري دولت 
امريكا شكست خورده و به نتيجه نرسيده است و اين 
بزرگ ترين موفقيت ما در تاريخ است كه خود آناني كه 
اين تحريم را بر ما روا داشته اند به خاطر ايستادگي ما 
كاماًل اعتراف مي كنند كه اين تحريم و فشار به جايي 

نرسيده است.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آغاز نشست 
ش��وراي حكام در بخشي از س��خنراني اش، گزارشي از 
همكاري ماه هاي اخير ميان ايران و آژانس ارايه داد. پايگاه 
اينترنتي آژانس متن سخنراني رافائل گروسي مديركل 
اين نهاد بين المللي را در آغاز نشس��ت منتشر كرد كه 
در بخش��ي از آن به فعاليت هاي اخير آژانس در ايران و 
همكاري هايي كه بين ايران و اين نهاد انجام گرفته، اشاره 
شده است.  گروس��ي در سخنراني  آغازينش در شوراي 
حكام گفت: گزارش من درباره راستي آزمايي و نظارت 
در جمهوري اسالمي ايران تحت قطعنامه 2231 شوراي 
امنيت سازمان ملل دربرگيرنده فعاليت هاي ما در چند ماه 
اخير در زمينه راستي آزمايي و نظارت بر اجراي تعهدات 
هس��ته اي ايران در برنامه جامع اقدام عمل مش��ترك 
)برجام( است. از زمان گزارش فصلي پيشينم به بعد، 11 
گزارش كه شامل اطالعات به روز رساني شده درباره اين 
فعاليت ها بود، منتشر كرده ام. اين گزارش ها نشان دهنده 
تحوالت��ي قابل توجه درباره برنام��ه ايران طي چند ماه 
گذشته هس��تند. او ادامه داد: در 1۵ فوريه 2021 ايران 
به آژانس اطالع داد كه »اقدامات داوطلبانه شفاف سازي 
را چنان كه در برجام مقرر شده است« از جمله مقررات 
پروتكل الحاقي و دستورالعمل 3.1 اصالح شده مقررات 
متمم توافق پادماني ايران را در 23 فوريه 2021 متوقف 
مي كند. من پيش تر اطالع داده بودم كه متوقف كردن 
يا محدود ساختن فعاليت هاي راستي آزمايي و بازرسي 
آژان��س در اين مرحل��ه، تاثيري جدي بر ت��وان آژانس 
در زمينه گ��زارش دادن اجراي تعه��دات ايران خواهد 
گذاشت. مديركل آژانس در ادامه سخنراني اش مطرح 
ك��رد: در 21 فوريه 2021 در تهران با علي اكبر صالحي 
معاون رييس جمهور ايران و محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه درباره پيدا كردن راهكاري كه مورد موافقت دو 
طرف بوده و تداوم فعاليت هاي ضروري راستي آزمايي 
آژانس را ممكن بس��ازد، مذاكراتي داشتم. همانطور كه 
اعالم ش��د، توانس��تيم به يك تفاهم  دو طرفه موقت در 
زمينه  فعاليت هاي فني برسيم. مفاد اين تفاهم نامه به 
گزارشم ضميمه شده اس��ت. مايلم تاكيد كنم كه اين 
يك تفاهم نامه فني موقت و سازگار با قوانين ايران است. 
اين تفاهم نامه همچنين آژانس را قادر مي س��ازد كه به 

راستي آزمايي و بازرسي كامل تعهدات هسته اي ايران 
تحت برجام و اينكه چه زماني ايران اجراي اين تعهدات را 
از سر خواهد گرفت، ادامه بيابد. گروسي همچنين بيان 
كرد: گزارشي نيز درباره توافق پادماني ان.پي.تي با ايران 
منتشر كرده ام. در اين گزارش متذكر مي شوم كه طبق 
بند 3۹ توافق پادماني، مقررات متمم نمي توانند به طور 
يك جانبه اصالح شوند. بنابراين، الزم است كه ايران به 
اجراي دستورالعمل اصالح شده 3.1 مقررات متمم اين 
توافق ادامه ده��د. انجام ندادن اين كار، با تعهدات ايران 
در مقررات متمم توافق پادماني ايران مغاير خواهد بود. 
مديركل آژانس اظهار كرد: وجود ذرات چندگانه اورانيوم 
طبيعي با منش��أ فعاليت انس��اني از جمله ذرات تحول 
يافته ايزوتوپي در مكاني كه توسط ايران اعالم نشده بود، 
آشكارا نشان مي دهد كه مواد هسته اي يا تجهيزات آلوده 
به مواد هس��ته اي در اين محل وجود داشته است. ايران 
با گذشت 1۸ ماه، توضيحات الزم، كامل و معتبر از نظر 
فني را درباره وجود اين ذرات ارايه نداده اس��ت. آژانس 
به خاطر عدم ارايه شدن توضيحات معتبر فني از سوي 
ايران، درباره مواد هسته اي اعالم نشده اي كه ممكن بوده 
است در اين محل اعالم نشده وجود داشته باشد و اينكه 
اين نوع مواد هس��ته اي هنوز تحت توافق پادماني ايران 
گزارش نشده است، عميقا نگران است. او بر اظهاراتش 
افزود: ايران درباره سه محل ديگر كه هيچ كدامشان به 
آژانس اعالم نشده بودند، به هيچ يك از سوال هاي آژانس 
درباره وجود احتمالي مواد هسته اي در اين محل ها پاسخ 
نداده است. در نتايج نمونه گيري هاي محيطي كه در سال 
2020 از دو مورد از اين محل ها انجام شد، اورانيوم طبيعي 
با منشأ فعاليت انساني كشف شد. در ماه گذشته، نتايج و 

سوال هاي مربوطه مان را به ايران منتقل كرديم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز دوشنبه نرخ هر اونس طال در بازار جهاني به 1739 دالر 
رسيد و كارشناسان معتقدند كه با وجود بسته 1.9 تريليون 
دالري امريكا و احتمال بروز تورم به دنبال آن، و همچنين 
رش��د قيمت اوراق قرضه در امريكا، بازار هنوز از وضعيت 
اقتصاد و شرايط مقابله با كرونا مطمئن نيست و لذا بعد از يك 
كاهش قابل توجه 100 دالري در قيمت طال، بازهم قيمت 
اين فلز زرد به 1739 دالر افزايش يافته است.  همچنين به 
دنبال اعالم قيمت دالر 25 هزار و 400 تومان، قيمت يورو 
30 هزار و 600 تومان و درهم امارات 6 هزار و 920 تومان، 
قيمت سكه نيز در كانال 11 ميليون تومان و به قيمت 11 
ميليون و 210 هزار تومان معامله شد.  هر دالر روز )دوشنبه( 
در صرافي هاي بانكي 24 هزار و 794 تومان معامله شد كه 
قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته )يكشنبه( 13 تومان 
كاهش داش��ت. نرخ هر يورو نيز به 29 هزار و 594 تومان 
رسيد. قيمت فروش يورو با كاهش 250 توماني نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )يكشنبه( به 29 هزار 
و 594 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 290 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و هشت تومان بود. 
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار و 
552 تومان و قيمت فروش آن 24 هزار و 797 تومان است. 
عالوه براين، نرخ خريد يورو در بازار 29 هزار و 401 تومان و 
نرخ فروش آن 29 هزار و 695 تومان اعالم شد.براساس اين 
گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته )يكشنبه(، 
هر يورو به قيمت 29 هزار و ۸10 تومان و هر دالر 24 هزار 
و ۸72 تومان به فروش رسيد.  همچنين در سامانه سنا روز 
)يكشنبه(، حواله يورو به قيمت 29 هزار و 19 تومان معامله 
و همچنين حواله دالر به قيمت 23 هزار و 592 تومان 
فروخته شد.بررسي رفتار فعاالن بازار ارز در روزهاي اخير 
نشان دهنده ترديد و سرگرداني آنهاست به طوري كه 
آنها از تداوم رشد بهاي ارز نااميد شده و چشم به ريزش 
قيمت ها دارند، به نظر مي رسد كه دالالن بازار ارز اكنون 

به پيشواز تحوالت پيش رو رفته اند.

     نوسان قيمت سكه در كانال ۱۱ ميليوني
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران روز 
)دوشنبه، 11 اسفندماه( با افزايش 190 هزار توماني نسبت 
به روز كاري گذشته 11 ميليون و 210 هزار تومان معامله 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و ۸00 
هزار تومان معامله شد.نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 300 
هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون تومان و سكه يك گرمي 
هم 2 ميليون و 350 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 
۸4 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و 700 هزار 
تومان رس��يد. اونس جهاني طال نيز امروز يك هزار و 745 
دالر و 56 س��نت فروخته شد. قيمت سكه از 30 دي ماه تا 
چند هفته گذشته در كانال 10 ميليون توماني در نوسان 
قرار داشت، اما به تدريج رشد كرد. بررسي ها نشان مي دهد 
در روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
صعودي داشته است قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت 
به روزكاري قبل با افزايش جزئي همراه شده است؛ سكه طي 
روزهاي گذشته از كانال 12 ميليوني عقب نشيني كرده و به 
كانال 11 ميليوني بازگشت؛ از جمله داليل اصلي نوسان در 
بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ 
قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است.

     رشد قيمت طال
در حالي كه دالر تضعيف ش��ده و مجلس نمايندگان 
امريكا بس��ته محرك مال��ي 1.9تريلي��ون دالري را 
به تصويب رسانده است، قيمت طال روز دوشنبه شاهد 
افزايش حدود يك درصدي بود. ب��ه گزارش رويترز، 
قيمت هر اونس طال با 0.93 درصد افزايش به 1750 
دالر و 23 سنت رس��يد. روز جمعه قيمت فلز زرد به 
پايين تري��ن رقم از ماه ژوئن يعن��ي 1716 دالر و ۸5 
سنت رس��يده بود. قيمت طال در معامالت آتي براي 
تحويل در ماه آوريل نيز با 2.23 درصد رشد به 174۸ 
دالر و 10 س��نت رس��يد. به دنبال افزايش سوددهي 
اوراق قرضه دولت امريكا، قيم��ت طال در روز جمعه 
شاهد افت 3درصدي بود و بيش��ترين افت ماهانه از 
نوامبر 2016 را به ثبت رس��اند. استفن اينز تحليلگر 
بازار طال در موسس��ه آكس��ي گفت: كاهش نس��بي 
سوددهي اوراق قرضه و تضعيف دالر سبب شده است 
طال مجدداً اندكي افزايش يابد. تصويب بسته محرك 
مالي در مجلس نمايندگان امريكا نيز تأثيري مثبت بر 
بازار طال داشته اس��ت. با تصويب بسته محرك مالي 
1.9 تريليون دالري در مجلس نمايندگان، جو بايدن 
رييس جمهوري امريكا اولين پيروزي خود را در زمينه 
تصويب لوايح مالي به دست آورده است. ارزش دالر از 
باالترين رقم يك هفته گذشته كه در جلسه قبل به ثبت 
رسيده بود عقب نشيني كرده و سبب باال رفتن جذابيت 
طال براي خريداراني شده است كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند. بسته محرك مالي مي تواند تبعات 
تورمي به همراه داش��ته باش��د و در اين وضعيت طال 
محل امني براي سرمايه گذاري جهت در امان ماندن 
سرمايه گذاران از تأثيرات تورمي به شمار مي رود، در 
عين حال افزايش سوددهي اوراق قرضه سبب كاهش 

جذابيت بازار طال براي سرمايه گذاران مي شود.

   قيمت طالي جهاني افزايش يافت
با كاهش ارزش دالر امري��كا و حمايت از محرك مالي، 
قيمت طال افزايش يافت.به گزارش فاركس ليدرز، اوايل 
روز دوشنبه، قيمت طال پس از رسيدن به كمترين سطح 
طي هشت ماه گذشته، روند افزايشي داشت، كه با ضعف 
دالر و تح��والت بع��دي در اقدامات مح��رك در اياالت 
متحده پشتيباني ش��د. همزمان با نوشتن اين گزارش، 
طال كمي باالتر از 1750 دالر در هر اونس معامله ش��د. 
قيمت قبل��ي اين فلز زرد تا ح��دود 1716 دالر كاهش 
داشت كه پايين ترين س��طح از ژوئن 2020 بوده است. 
عالوه بر اين، در ماه فوريه با وجود بيش��ترين سود اوراق 
يك ساله خزانه داري امريكا، طال بدترين عملكرد ماهانه 
را طي بيش از 5 س��ال داشته است. روز دوشنبه، قيمت 
طال پس از تصويب اليحه محرك اياالت متحده توسط 
مجلس، افزايش يافته است. احتماال محرك مالي بيشتر 
نيز در ضعف دالر و تقويت طال نقش داشته است. در حالي 
كه با افزايش سود اوراق قرضه دولتي در اياالت متحده، 
آلمان و استراليا، كه فرصت نگه داشتن شمش هاي بدون 
سود را باال مي برد، سود طال محدود باقي مي ماند. عالوه 
بر اين، مركز كنترل و پيشگيري از بيماري اياالت متحده 
با تأييد واكسن كوويد جانسون اند جانسون، به ريسك 
بيشتر سرمايه گذاران قوت بخشيده و جذابيت اين فلز 

گرانبها را كم كرده است.

    ثبات بازار ارز نياز به تغيير سياست ها دارد
غالمرضا مرحبا عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه 
براي ثبات در بازار ارز راهكارهاي بس��يار زيادي وجود 
دارد كه بايد سياس��ت گذاران از آن به خوبي اس��تفاده 
كنند گفت: بايد در سياست هاي اتخاذ شده يك بازنگري 
اساسي صورت گيرد. غالمرضا مرحبا، نماينده مجلس در 
گفت وگو با ايِبنا در پاسخ به اين سوال كه كم هزينه ترين 

راهكارها براي دس��تيابي به دو هدف كليدي تعادل در 
بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي چيس��ت؟، اظهار كرد: 
نمي توان گفت كم هزينه ترين راهكار بلكه بايد به دنبال 
بهترين راهكار باشيم تا ارزش پول ملي تقويت و همچنين 
تعادل در بازار ارز ايجاد ش��ود. تعدادي مولفه  اقتصادي 
از تج��ارت خارجي تا تجارت داخلي وجود دارد كه بايد 
سياست هاي اين امور توسط بانك مركزي كه به عنوان 
متولي سياست هاي پولي كشور است در نظر گرفته شود. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين عوامل 
نمي تواند ارزش پ��ول ملي را تقويت كنند، اما مي تواند 
با ثبات تر از گذش��ته نگه دارد، گفت: راهكارهاي بسيار 
زيادي وجود دارد كه بايد سياست گذاران از آن به خوبي 
استفاده كنند. يعني بايد در سياست هاي اتخاذ شده يك 
بازنگري اساسي صورت گيرد.علل بعدي كه باعث شده 
پول ملي از ارزش بيفتد وجود پول هاي بي پشتوانه است 
كه بايد از چاپ بيش از حد آن جلوگيري شود. وي با بيان 
اينكه برخي از سياست هاي انبساطي باعث مي شوند كه 
ثبات در بازار ارز ايجاد نشود، بيان كرد: متولي ايجاد ثبات 
در بازار ارز بانك مركزي است كه بايد سياست هايي را 
اتخاذ كند كه بتوان تا حدي بازار ارز كنترل ش��ود و در 
نهايت نتيجه آن قدرت گرفتن ارزش پول ملي مي شود. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به استقالل 
نداشتن بانك مركزي، گفت: سياست هاي پولي برعهده 
بانك مركزي است و سياست هاي مالي برعهده وزارت 
اقتصاد و امور دارايي، به هر حال بانك مركزي از جمله 
نهادهايي اس��ت كه بايد استقالل در درون خود داشته 
باشد.اكنون استقالل بانك مركزي تاحدودي خيلي بهتر 
از گذشته شده است، ولي در حال حاضر به هر حال بانك 
مركزي به عنوان يك نهاد پولي بايد استقالل راي و نظر 
كارشناسي داشته باشد به نحوي كه دولت هر زمان و هر 

چه خواست اتفاق نيفتد.
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شرط توثيق سهام شركت هاي دولتي 
براي دريافت تسهيالت

با مصوبه مجلس سرمايه قانوني بانك توسعه تعاون در 
بودجه سال 1400 افزايش يافت. همچنين در بند »ز« 
تبصره 2 اليحه بودجه آمده است؛ هرگونه توثيق سهام 
شركت هاي دولتي مشمول واگذاري نزد موسسات 
مالي و اعتباري جهت أخذ تس��هيالت، جز  با تأييد 

كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

 مجوز مجلس براي اخذ تسهيالت
از بانك هاي توسعه اي خارجي

نماين��دگان مجلس با اخذ تس��هيالت از بانك هاي 
توس��عه اي خارجي از جمله بانك توس��عه  اسالمي، 
 )AIIB( بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي
و بانك توس��عه و تجارت اكو موافقت كردند. در بند 
»ج« تبصره 3 ماده واحده اليحه بودجه آمده اس��ت: 
به منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب شده از 
بانك هاي توس��عه اي از جمله بانك توسعه  اسالمي، 
بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي )AIIB( و 
بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه هاي استفاده كننده 
از تس��هيالت مذكور مجازند در سقف بند )الف( اين 
تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در 
چارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي 
طرح هاي با پس��وند وامي مندرج در پيوست شماره 
)1( اين قانون نس��بت به هزينه كرد آن در چارچوب 

موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

 امكان دريافت وام بانكي براي 
همه صاحبان سهام عدالت فراهم شد

امكان وثيقه قرار دادن سهام جهت دريافت تسهيالت 
براي همه سهامداران فراهم شد.حسين فهيمي، مدير 
س��مات گفت: پيش از اين تنها براي مشموالن سهام 
عدالت مجوز اس��تفاده از امكان توثيق مكانيزه سهام 
جهت دريافت كارت اعتباري و تسهيالت بانكي داده 
ش��ده بود كه به تازگي هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، مجوز اس��تفاده از اين امكان را براي ساير 
سهامداران صادر كرد. تمامي بانك ها و موسسات مالي 
اعتباري قادر خواهند بود با استفاده از زيرساخت توثيق 
مكانيزه سهام در شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه، امكان وثيقه سهام بدون مراجعه 
حضوري و مدارك كاغذي را براي مشتريان خود فراهم 
كرده و نس��بت به ارايه كارت اعتباري يا تسهيالت به 
مشتريان خود اقدام كنند.بانك هاي عامل بر اساس برنامه 
زمان بندي و ميزان منابع در اختيار خود مي توانند از اين 
روش استفاده كنند.سهامداران بورس هم قادر خواهند 
بود به جاي فروش سهام جهت تامين نقدينگي مورد نياز 
خود از كارت هاي اعتباري و تسهيالت اعطايي بانك ها 
استفاده كنند و مدت زمان بيشتري براي مديريت فروش 

سهام خود در اختيار داشته باشند.

 تصويب مشروط در پالرمو 
و CFT كارايي ندارد

رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه ما 
درگيريك جنگ تمام عيار اقتصادي هس��تيم گفت: 
پذيرش مكانيس��م هاي FATF ش��فافيت بخشي به 
سازوكار دورزدن تحريم هاست و اين كار عمال خودزني و 
خودتحريمي است. به گزارش سازمان پدافند غيرعامل، 
طي هفته هاي اخير، خصوصا پس از پيروزي بايدن در 
انتخابات رياست جمهوري امريكا و استقرار وي در كاخ 
سفيد، بار ديگر موضوع »بررسي لوايح اف اي تي اف« 
مورد توجه محافل سياسي و اقتصادي كشور قرار گرفته 
است. واشنگتن و متحدانش، پيوستن ايران به لوايح 
و خصوصا تصويب پالرمو و س��ي اف تي را پيش شرط 
هرگونه تعليق تحريم هاي احتمالي عليه كش��ورمان 
دانس��ته و برخي در داخل نيز به صورت خواس��ته يا 
ناخواسته، تصويب لوايح را يك »الزام« براي استمرار 
حيات اقتصادي و سياسي كشور تلقي مي كنند.  سردار 
غالمرضا جاللي رييس س��ازمان پدافن��د غيرعامل 
كشور در اين خصوص در گفت وگويي با اشاره به اينكه 
بزرگ ترين خطر يا نقطه آس��يب در قبال يك پديده 
سياسي يا بين المللي، ساده انگاري يا تحريف آن پديده 
و در نتيجه، اعمال محاسبات و رفتارهاي نادرست در 
قبال آن است، گفت: در شرايط فعلي از يك سو شاهد 
فشار اروپايي ها براي انعقاد يك توافق موقت بازدارنده در 
خصوص برجام بوده و از سوي ديگر، شاهد اعمال فشار 
گروه مالي ويژه، براي تصويب لوايح چهارگانه هستيم. 
بدون شك ميان فشارهاي پشت پرده و آشكار امريكا و 
تروييكاي اروپايي بر سر پذيرش يك توافق جديدتر و 
گسترده تر از برجام و اقدامات ضدايراني گروه ويژه اقدام 
مالي، ارتباطي كامال مس��تقيم وجود دارد. وي با بيان 
اينكه نبايد در مواجهه با موضوع لوايح مد نظر اف اي تي 
اف دچار ساده انگاري و ساده سازي كاذب صورت مساله 
شويم، گفت: طرفداران تصويب لوايح مد نظر اف اي تي 
اف در چنين شرايطي بدون آنكه روي عواقب و تبعات 
سخت پذيرش خواسته گروه مالي اقدام ويژه متمركز 
شود، سعي در تصويب لوايح، به مثابه يك الزام و مقوله 
اجتناب ناپذير دارند. اين پيش فرض نادرست و مغاير با 
»استراتژي مقاومت فعال« در برابر دشمنان ملت ايران 
است.  سردار جاللي با تاكيد بر اينكه بايد از حاميان اف اي 
تي اف پرسيد تصويب پالرمو و CFT چه تاثير مثبت يا 
گشايشي را در عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي 
با ايران ايجاد مي كند، يادآور شد: نكته قابل تاملي كه 
مقامات غربي خود نيز برآن تاكيد دارند اين است كه 
تصويب لوايح چهارگانه از سوي ايران، صرفا يكي از پيش 
شرط هاي عادي سازي احتمالي روابط تجاري با ايران 
محسوب مي شود. بنابراين، در اينجا بحث احتماالت و 
پيش شرط ها مطرح است نه گزاره هاي قطعي و قابل 
اس��تناد. اين در حالي است كه در مقابل، ستانده هاي 
مبهمي كه اساسا مشخص نيس��ت ما آنها را در قبال 
تصويب لوايح چهارگانه به دس��ت بياوريم، بسياري از 

داشته هاي عيني خود را از دست خواهيم داد.

تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
مشروط به تشكيل كارگروه نظارتي

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس 
به ش��رط تش��كيل كار گروه نظارت بر ارز ترجيحي با 
تخصيص ارز 4200 توماني موافقت كرد گفت: در اين 
كارگروه رياست سازمان برنامه و بودجه، وزير صمت، وزير 
اقتصاد و رييس كل بانك مركزي حضور دارند. محمدرضا 
پورابراهيمي درباره س��از وكار نظارت بر تخصيص ارز 
4200 توماني اف��زود: ما در ابتدا در اليحه دولت درباره 
تخصيص ارز 4200 توماني به دليل اينكه نتوانسته بود 
به هدف خود در دسترسي مردم به كاال هاي اساسي با 
نرخ هاي ترجيحي برسد با اين موضوع مخالفت كرديم، 
اما با پيگيري ها و اسرار دولت، كميسيون تلفيق و مجلس 
به توافق رسيدند كه ارز 4200 باقي بماند. براي اينكه 
نظارت بيشتري بر قيمت كاال هاي اساسي كه با نرخ ارز 
ترجيحي منابع آن تامين مي شود و مردم بتوانند از اين 
كاال ها با نرخ هاي قابل قبولي استفاده كنند مقرر شد كار 
گروهي با مسووليت دولت تشكيل شود. در اين كارگروه 
رياست سازمان برنامه و بودجه، وزير صمت، وزير اقتصاد 
و رييس كل بانك مركزي حضور دارند البته به تناسب 
موضوعات در بخش دارو هم وزير بهداشت و همچنين 
در بخش كشاورزي و دامي وزير جهاد كشاورزي حضور 
خواهد داشت. در مصوبه مجلس اين كميته تخصصي 
با هدف نظ��ارت، عمليات تخصي��ص، توزيع و تامين 
كاال هاي اساسي در كشور تش��كيل شد كه به صورت 
مشترك بايد پاس��خگوي مجلس باش��ند و گزارش 
عملكرد را به طور مستمر به كميسيون برنامه و بودجه و 
سايركميسيون هاي تخصصي ارايه كنند. پورابراهيمي 
با اشاره به اينكه در خصوص دارو هم تمهيدات الزم اتخاذ 
شده است تصريح كرد: درباره ساير اقالم كاال هاي اساسي 
نيازمند ساختار جديد بوديم كه اميدواريم با اين ساختار 
جديد و تعهدات دستگاه مربوطه در اين فرآيند بتوانيم 
شرايط تامين كاال و قيمت هاي قابل قبول براي مردم 

براساس نرخ ترجيحي داشته باشيم.

پرداخت آنالين 
خسارت خودرو در صنعت بيمه

طبق اعالم يكي از پلتفرم هاي خدمات بيمه، از اين پس 
مردم مي توانند خس��ارت هاي مربوط ب��ه خودرو را به 
صورت آنالين دريافت كنند.بيشترين ميزان عدم رضايت 
مردم از بيمه، مربوط به فرآيند پرداخت خسارت است. 
عالوه بر آن، شيوع ويروس كرونا و به دنبال آن موج هاي 
جديد اين بيماري، بسياري از شركت ها را بر آن داشت تا 
خدمات خود را به صورت آنالين عرضه كنند تا به شيوع 
بيماري دامن نزنند. بيميتويكي از پلتفرم هاي خدمات 
بيمه اي كشور است كه پرداخت آنالين خسارت بيمه 
را ارائه داده اس��ت و در حال حاض��ر به دليل اهميت و 
محبوبيت بيشتر بيمه هاي مربوط به خودرو، فقط براي 
بيمه بدنه و بيمه شخص ثالث ارايه مي شود. تيم لطيف 
رييس هيات مديره بيميتو امروز در نشست خبري كه 
به صورت آنالين با حضور ارس اناري عضو هيات مديره 
و حامد ولي پوري مديرعامل اين مجموعه برگزار شد، با 
بيان اينكه ما با بيمه مركزي تعامل خوبي داريم، ضمن 
اينكه داراي اين نماد هستيم و از وزارت ارشاد نيز مجوز 
رسمي داريم، اظهار كرد: با وجود مشكالت متفاوتي كه 
در زمينه دريافت خسارت وجود دارد، شركت هاي بيمه 
تصميم جدي براي رفع اين مشكالت نگرفتند و تنها 
راه حل نسبي كه ارايه شد، پرداخت خسارت سيار توسط 
برخي از شركت هاي بيمه است. به همين منظور پس از 
مشاهده و ارزيابي مشكالت موجود، بيميتو به عنوان 
يكي از اولين پلتفرم هاي استعالم و خريد آنالين بيمه 
در ايران، به تازگي بخشي تحت عنوان »پرداخت آنالين 
خسارت« براي بيمه بدنه و بيمه شخص ثالث به سايت 
خود اضافه كرد. حامد ولي پوري مديرعامل بيميتو گفت: 
در اين خدمت جديد، افرادي كه بيمه بدنه يا شخص ثالث 
خود را از بيميتو خريداري كرده اند، در زمان خسارت چه 
مقصر باشند چه زيان ديده، مي توانند به سايت بيميتو 
بخش »پرداخت آنالين خسارت« مراجعه كنند و با ثبت 
درخواست، روند دريافت خسارت خود را به كارشناسان 
بيميتو واگذار كنند. كارشناسان بخش خسارت بيميتو، 
پس از تاييد درخواست، دريافت مدارك الزم و ارزيابي 
خسارت، مراحل دريافت خسارت از شركت بيمه 
را به جاي بيمه گذاريا زيان ديده طي مي كنند و در 
نهايت مبلغ نهايي خس��ارت به شماره حساب فرد 

زيان ديده واريز مي شود.

صنعت نقره كشور گرفتار ناهماهنگي 
وزارت صمت و بانك مركزي

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: در 
10ماهه امسال حدود 2400 كيلوگرم نقره قاچاق 
كشف شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال 
9۸ رشد بيش از 12 برابري داشته است. حميدرضا 
دهقاني نيا افزود: در10 ماهه س��ال 9۸ هم حدود 
194 كيلوگرم نقره قاچاق كش��ف كرديم كه اين 
رقم در مدت مشابه امسال به 2400 كيلوگرم رسيده 
است . افزايش حجم كشفيات امسال به دليل تشديد 
اقدامات مقابله اي ستاد در سال 99 بوده است.  وي 
با بيان اينكه قاچاق؛ هشدار دهنده نادرست بودن 
سياست هاي اقتصادي است اضافه كرد: تالش ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز؛ حل اساسي مشكل قاچاق 
و تسهيل واردات مواد اوليه مصنوعات نقره است و 
انتظار داريم مسووالن در اين زمينه همكاري كنند. 
شناسنامه مصنوعات طال استخراج و زيرساخت آن 
در وزارت صمت آماده شده است، اما بانك مركزي 
به عنوان دبير كارگروه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز براي شناسنامه دار كردن مسكوكات طال 
همكاري نكرده است. حدود چهار سال پيش وزارت 
صمت طرحي را در اين زمين��ه ارايه كرد، اما بانك 
مركزي با آن مخالف بود و اعالم كرد خودش طرحي 
را ارايه مي دهد كه ارايه آن طرح را نيز مش��روط به 
سراسري شدن ارايه فاكتور الكترونيك كرده و هنوز 

اين طرح را ارايه نكرده است.

روند كاهشي نرخ دالر صرافي در كانال ۲۴ هزار توماني

سكه 11.۲ ميليون تومان، اونس جهاني 1739 دالر معامله شد

آزادي خريد و فروش بيت كوين براي واردات كاال

ثبات بازار ارز نياز به تغيير سياست ها دارد

معادله بيت كوين وتشديد خروج ارز
گروه بانك و بيمه| 

همزم��ان با افزايش خريد و فروش بي��ت كوين در داخل 
كشور، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي به بيان 
توضيحاتي درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعالم كرده 
است: در اين خصوص مصوبه هيات وزيران را گرفته ايم كه 
اخيرا اصالحاتي هم روي آن انجام شد و مقرر شده 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. خريد و فروش 
بيت كوين آزاد نمي ش��ود فقط آنهايي كه به طور رسمي 
استخراج كرده اند و تنها براي واردات كاال مي توانند از رمزارز 
استفاده كنند. درحالي رييس كل بانك مركزي اعالم كرده 
رمزارزهايي كه به صورت رسمي استخراج شده اند مي توانند 
در واردات استفاده شوند كه آمارها نشان مي دهد، حجم 
باالي رمزارزهاي موجود به صورت غيررسمي در بازار معامله 

مي شوند كه اتفاقا موجب خروج ارز زيادي هم شده اند.
با داغ شدن بازار خريد و فروش بيت كوين و ساير رمزارزها 
در ايران، انتقادات به نبود قانون در اين خصوص باال گرفته 
است و بسياري از تحليل گران اين حوزه تأكيد دارند كه اگر 
دولت موضع خود را در اين خصوص فوراً مشخص نكند بايد 
منتظر فاجعه اي در بازار بيت كوين مشابه 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 
كه همانطور كه دولت سال قبل براي ماينينگ قوانين وضع 
كرد و اين بازار را به عنوان يك صنعت به رسميت شناخت 
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 نشده است نه در دولت و نه در مجلس!
بعد از آنكه در هفته هاي اخير و همزمان با افزايش محسوس 
قيمت بيت كوين در دنيا، تعداد زيادي از مردم راهي بازار 
رمرزارزها مخصوصاً بيت كوين شدند، باالخره موضع بانك 

مركزي درباره خريد و فروش بيت كوين در ايران اعالم شد 
هرچند خيلي كوتاه! عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي درباره مبادله رمزارزها گفت: در اين خصوص مصوبه 
هيات وزيران را گرفته ايم كه اخيرا اصالحاتي هم روي آن 
انجام شد و مقرر شده 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.خريد و فروش بيت كوين آزاد نمي شود 
فقط آنهايي كه به طور رسمي استخراج كرده اند و تنها براي 
واردات كاال مي توانند از رمزارز اس��تفاده كنند.  همانطور 
كه از اظهارات همتي مشخص اس��ت، فقط رمز ارزهايي 
كه به صورت رسمي استخراج مي شوند مجاز به استفاده 
در واردات خواهند شد و تكليف ساير رمزارزها همچنان 

نامشخص خواهد بود. 
اين درحالي اس��ت كه ميزان اس��تخراج قانون��ي رمز ارز 
)بيت كوين( طبق برآورد بانك مركزي مستند به آمار وزارت 
صنعت ناچيز بوده و استخراج غيرقانوني بيشتر است؛ ضمن 
اينكه بيت كوين هاي استخراج شده در ماينرهاي غيرقانوني 
نيز به ميزان 5- 6 درصد كل بيت كوين استخراج شده كه 
ادعا مي شود، نيست؛ بماند كه اين سوءاستفاده با سياست 
قيمت گذاري ب��رق وزارت نيرو از جمل��ه اختصاص برق 
رايگان به برخي تشديد شده است. بنابراين حجم زيادي از 
بيت كوين هاي موجود در بازار داخلي، از طريق صرافي هاي 
خارجي خريداري شده اند؛ تحليل گران اين بازار معتقدند 
كه ادامه وضعيت موجود رمز ارزها در ايران به معناي مجوز 
خروج س��رمايه و ارز زيادي از كشور است، همانطور كه تا 
االن نيز براي خريد ماينر و توليد بيت كوين، ارز زيادي از 
كشور خارج شده است. محل اصلي تأمين ارز ديجيتال، 
صرافي هاي خارجي هس��تند كه در واقع در اين روش با 
مقدار زيادي خروج ارز از كشور مواجهيم؛ هرچقدر تقاضاي 
ارزهاي ديجيتال در ايران باالتر برود خروج ارز از كش��ور 
بيشتر خواهد ش��د.  اگرچه معامالت صرافي هاي داخلي 
توسط نهادهاي نظارتي قابل رصد است اما با انتقال ارزها به 

صرافي هاي بين المللي اين مزيت كمرنگ مي شود. ضمن 
اينكه، گسترش پذيرش و معامالت ارزهاي ديجيتال در 
كشور باعث تقويت اقتصاد زيرزميني و پولشويي شده است.

گفتني است، بيش از 20صرافي رمزارز با تعداد كاربران و 
مبادالت روزانه قابل توجه در كشور وجود دارد كه همگي از 
درگاه هاي پرداخت بانكي و شبكه هاي ملي پرداخت نظير 
شتاب و ش��اپرك براي تبديل ريال استفاده مي كنند در 
حالي كه بانك مركزي تاكنون به هيچكدام از اين صرافي ها 

مجوز نداده است. 
طبق سياست اعالمي بانك مركزي در مستند رمز ارزها، 
خريد و فروش رمزارزها در صرافي هاي غيرمجاز ممنوع 
است؛ مشخص نيس��ت كه اين صرافي ها چگونه از بستر 

پرداخت الكترونيك كشور بهره مند مي شوند!
سياست اعالمي بانك مركزي در مستند رمز ارزها درباره 

رمزارزهاي جهانروا مانند بيت كوين به قرار زير است: 
 صدور و انتشار اين نوع رمزارزها در اختيار توسعه دهندگان 
آن است و بانك مركزي در اين زمينه امكان پذيرش نقش 
و مسووليتي ندارد. استفاده از رمزارزهاي جهانروا به عنوان 
ابزار پرداخت در داخل كش��ور ممنوع است. رمزارزهاي 
جهانروا تنها در صرافي هايي كه مقررات آن در بخش الزامات 
عمومي صرافي ها آورده شده است، قابل خريد و و فروش و 
تبادل هستند. توسعه كيف پول رمز ارزي براي رمزارزهاي 
جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش كيف پول رمزارزي، 
براي اشخاص حقيقي و حقوقي بالمانع است. در حال حاضر 
استخراج رمزارزهاي جهانروا در كشور به عنوان يك صنعت 
در نظر گرفته شده و مقررات گذاري در اين حوزه از حيطه 

وظايف و نظارت بانك مركزي خارج است.
عدم وضع قوانين براي رمز ارزها در ايران موجب شده است 
تا با رشد باالي قيمت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال 
)آلت كوينز( آمار فعاالن اين بازار در ايران از حدود 100 هزار 
نفر در دوسال گذشته به بيش از يك ميليون نفر در سال 
جاري برسد؛ افرادي كه وارد اين بازار مي شوند يا معامله گر 
هستند كه آگاهي بيشتري دارند و از نوسانات سود مي برند 
يا اغلب سرمايه گذاراني هس��تند كه به نيت كسب سود 

بيشتر، گاهي تمام دار و ندار خود را مي بازند. با اين تفاسير 
ممكن است ارزهاي ديجيتال همانند موسسات غيرمجاز 
به چالشي براي اقتصاد ايران تبديل شوند و بانك مركزي 
اگرچه اكنون كنار گود ايستاده و تماشا مي كند اما با بزرگ تر 
شدن چالش و درگير شدن ميليون ها ايراني با يك تكليف 
قانوني به مركز گود پرتاب شده و ميدان دار اين عرصه خواهد 

شد كه قدري دير است!

    افزايش بي سابقه قيمت بيت كوين
 باعث ايجاد هزاران ميليونر رمز ارز شد

آمارها نش��ان مي دهد كه در حال حاضر بيش از 93 هزار 
حساب بيت كوين به ارزش حداقل 1 ميليون دالر وجود 
دارد. به گزارش راش��اتودي، به دليل افزايش قيمت بيت 
كوين، اخيراً تعداد حساب هايي كه اين ارز رمزنگاري شده 
را در خود دارند افزايش يافته اس��ت.بر اس��اس اطالعات 
منتشر شده توسط پايگاه اينترنتي »بيت اينفوچارتس«  
BitInfoCharts، در ح��ال حاض��ر بي��ش از 93 هزار 
حساب بيت كوين به ارزش حداقل 1 ميليون دالر وجود 
دارد.همچنين اين آمار نشان مي دهد كه ۸214 حساب 
وجود دارد كه داراي بيت كوين با ارزش بيش از 10 ميليون 
 422104 BitInfoCharts دالر هستند. به گفته سايت
حساب نيز موجودي بيت كوين آنان هركدام به بيش از 100 
هزار دالر مي رسد.پس از اعالم تسال براي سرمايه گذاري 
1.5 ميليارد دالري بيت كوين، بزرگ ترين ارز رمزنگاري 
ش��ده جهان براي اولين بار در اين ماه باالتر از نقطه عطف 
50 هزار دالر قرار گرفت. بيت كوين با سرمايه بازار خود به 
ارزش حدود ۸50 ميليارد دالر، داراي ارزشي بيشتر از تسال 
يا فيس بوك و تقريباً دو برابر ارزش شركت وارن بافت يعني 

»بركشاير هاتاوي« Berkshire Hathaway است.
اين در حالي است كه قيمت بيت كوين بعد از رسيدن به 5۸ 
هزار دالر به حدود 47 هزار دالر سقوط كرد. كارشناسان رمز 
ارزها هشدار داده بودند كه سرمايه گذاري بر روي بيت كوين 
و برخي ارزهاي ديجيتال اشتباه است چرا كه به احتمال زياد 

به زودي قيمت ها نزولي خواهند شد.



گروه بورس|
بازارسرمايه در حالي براي يازدهمين روز متوالي با افت 
نماگر اصلي خود مواجه شد كه يكي از ركودي ترين 
روزهاي سال جاري را نيز پشت سر گذاشت و به طرز 
عجيبي دوبار بازار خرس��ي را به خود ديده اس��ت. در 
اين روز ارزش معامالت س��هام در بورس و فرابورس 
به بيش از س��ه هزار ميليارد تومان رس��يد كه يك در 
مقايسه با روزهاي گذشته يك شگفتي تلقي مي شود. 
درست است كه ميزان صف هاي خريد در بازار افزايش 
يافته اما به موجب كاهش نقدش��وندگي بسياري از 
سهامداران قادر به نقدكردن سهام خود نيستند. اين 
روند فرسايشي كه حدود ۷ ماه به درازا كشيده، حاال 
سياست گذار بورسي را نيز بر س��ر دوراهي قرار داده 
است. يك مس��ير اداره بازار سهام با شيوه فعلي يعني 
دامنه نوس��ان نامتقارن بوده و راه ديگر شوك درماني 
آن اس��ت. اين ش��وك نيز به نظر مي رسد چيزي جز 
حذف محدوديت قديمي و خودساخته دامنه نوسان 

نمي تواند باشد.
بورس با كاهش نقدش��وندگي روبه روشده و برخي از 
فعالين بورسي نيز اين كاهش نقدشوندگي را گردن 
دامنه نوسان منفي درصد و اوراق دولتي انداخته اند. 
اما اصل ماجرا اينجاست بازار به داليل مختلف به اين 
وضعيت رسيده و هر فردي به دنبال مقصري مي گردد 
و معموال به جاي اينكه انگشت اتهام به سمت مشكل 
اصلي كه در حال حاضر همانا محدوديت دامنه نوسان 
است، نشانه رود به خطا رفته و زمين و زمان به عنوان 

متهم معرفي مي شوند.
اين نكته قابل توجه است كه بخش عمده اي از اوراق 
دولتي توسط بانك ها خريد شده و منابعي كه صرف 
خريد آنان شده به هرحالتي وارد بازارسهام نمي شد 
و بخش ديگ��ري از اوراق نيز توس��ط صندوق هاي 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت خريداري 
ش��ده و اغلب مخاطبان اين صندوق ها سرمايه گذار 
ريسك گريز است و انتظار آن نمي رود كه منابع آن 
وارد بازارسهام ش��ود و از ابتدا هم منابع جمع آوري 
شده آن بايد به همين نوع سرمايه گذاري اختصاص 
مي يافت.  بيراه نيست بگوييم آن چيزي كه موجب 
رشد بسيار سريع در روزهاي نخست سال جاري شد، 
ورود نقدينگي عمده به بازارسهام بود چراكه نرخ بهره 
بين بانكي كاهش يافته بود و نيك مي دانيم كاهش 
نرخ بهره بين بانكي كه تا حدي ناشي از كاهش نرخ 
سپرده قانوني بود، پايه پولي را به شدت افزايش داد و 
اين پول مازاد در دست مردم در كنار شرايط تورمي 
به وجود آمده در اقتصاد كشور، راه بازار سرمايه را در 

پيش گرفت.
برگردي��م به ماجراي پرحاش��يه اوراق دولتي. ورود و 
خريد مس��تقيم افراد حقيقي در اي��ن اوراق چندان 
محتمل نيست و چنانچه در حال حاضر اين بازيگران 
س��هام اس��تراتژي ماندن در بازار را با فروش سهام و 
خريد يونيت صندوق با درآمد ثابت كرده باشند، جاي 
بسي خوشحالي است؛ چراكه در اين صورت حداقل 
مي توان اميدوار بود منابع داخل بازار باقي بماند و راهي 
ديگر بازارهاي دارايي نشود. اين يونيت هاي صندوق؛ 
هرلحظه در صورت بهتر شدن وضع بازار، توسط بخشي 
از سرمايه گذاران ريس��ك پذيرتر ابطال شده و وجوه 

ناشي از آن، صرف خريد سهام خواهند شد.
از ن��گاه بس��ياري از كارشناس��ان س��رمايه گذاري 
نهادهاي مالي، سود دوره اي كه اين اوراق بهادار هر 
ش��ش ماه يك بار به آخرين دارنده هاي آن پرداخت 
مي كند، نسبت به سپرده بانكي و ساير فرصت هاي 
س��رمايه گذاري بدون ريس��ك از جذابيت باالتري 
برخوردار اس��ت و با توجه به اينك��ه اين اوراق بهادار 
)اوراق مرابحه عام( از ضمانت خزانه داري كل كشور و 
سازمان برنامه و بودجه بهره مند است، سرمايه گذاران 
نهادي و بانك ها و س��اير نهادهاي مالي كه به دنبال 
سرمايه گذاري در فرصت هاي سرمايه گذاري بدون 
ريسك هستند، اقدام به سرمايه گذاري در اين اوراق 
مي كنند. بايد توجه داشت افزايش عمق بازار بدهي 

يكي از الزامات براي توسعه اقتصادي است. در عين 
حال بايد توجه داشت نقدينگي كه از طريق نهادهاي 
مالي اشاره شده جذب ابزارهاي مالي بازار اوراق بدهي 
همچ��ون اوراق مرابحه عام و... مي ش��ود درصورت 
ع��دم اختصاص در اين نوع اوراق بهادار، به واس��طه 
قوانين و مقررات و اميدنامه صندوق يا به دليل حوزه 
فعاليتي خود، قدرت و توانايي هدايت به بازار سهام 
را ندارن��د، چراكه بانك ها، س��رمايه گذاران نهادي و 
نهادهاي مالي اش��اره ش��ده با مديريت صندوق ها و 
سبدهاي اختصاصي، پاسخگوي نياز سرمايه گذاران 
ريس��ك گريز موجود در بازار هس��تند، مشترياني 
كه به واس��طه ويژگي هاي رفتاري خ��ود تمايلي به 
سرمايه گذاري در بازار سهام و در معرض ريسك قرار 
گرفتن را ندارند و به همين دليل تمايل دارند وجوه 
و پس انداز خود را در س��پرده بانكي يا صندوق هاي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت قرار دهند بازده بدون 

نوساني نيز دريافت كنند.

بورسصعوديميشود؟
نويد قدوسي، كارشناس بازارسرمايه با اشاره به تداوم 
روند منفي در معامالت بورس مي گويد: تا حدودي 
ريسك هاي تهديدكننده بازار برطرف شده است، بازار 
از چند وقت گذش��ته با ريسك اليحه بودجه همراه 
بود كه كليات آن تصويب و اختالفات موجود بر سر 
بودجه برطرف شد، اكنون ديگر مشكلي براي تصويب 
اليحه بودجه وجود ندارد. از چند وقت گذش��ته در 
بازار نگراني هايي براي كاهش نرخ ارز وجود داش��ت 
كه اكنون در بازار ش��اهد هس��تيم براي تثبيت نرخ 
دالر در محدوده هاي قيمت ۲۵ هزار تومان مشكل 
وجود دارد؛ بنابراين نمي توان انتظار كاهش قيمت 
دالر تا ن��رخ ۱۵ هزار تومان را داش��ت واين موضوع 
مي تواند عامل محركي براي بازگشت روند صعودي 

به بازار باشد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار مي كند: در كنار 
برطرف شدن ريس��ك اليحه بودجه و نوسان قيمت 
دالر در محدوده هاي ٢٥ هزار تومان، اكنون قيمت هاي 
جهاني در موقعيت خوبي قرار دارند و برخي از كاالها 
مانند قيمت مس در س��قف تاريخي خود قرار گرفته 
اس��ت. قيمت سهام با افت خوبي همراه بوده است و با 
توجه به پيش بيني سودي كه شركت ها ارايه داده اند 
مي توان به آينده شركت ها و همچنين بازار اميدوار بود.

قدوس��ي به تقويت انتظارات تورمي در كشور تاكيد 
كرده و مي گويد: كاهش انتظارات تورمي در آذر و دي 

ماه باعث افت قيمت مسكن و ورود آن به دوران ركود 
سنگين، افت حدودي ٣٠ درصدي قيمت خودرو شد 
در حالي كه اكن��ون با افزايش نرخ دالر، قيمت ها در 
بازارهاي سرمايه گذاري افزايش يافته كه اين موضوع 
نش��ان دهنده تقويت انتظارات تورمي در بازار است. 
اكنون مس��ائلي كه بايد به عنوان عامل محرك بازار 
باشد در جهت مثبت قرار دارند اما جو ترس و هيجان 
حاكم ايجاد شده در بازار، روند معامالت را با هيجان 
همراه كرده است و نمي توان شاهد پيشروي معامالت 

بورس در مسير واقعي خود باشيم.
وي با بيان اينكه به لحاظ س��نتي و تجربه، روند بازار 
س��هام در بهمن ماه سال هاي مختلف معقول نبوده 
است و همچنين هميشه معامالت اين بازار در اسفند 
ماه تا ۲۰ اس��فند روند خوبي را در پيش نمي گيرند، 
اظهار مي كند: علت اين موضوع به سهامداران حقوقي 
باز مي گردد، با توجه به اينكه سال مالي آنها ۲۹ اسفند 
ماه است تمايل به سمت فروش سهام و شناسايي سود 
افزايش پيدا مي كند كه اين موضوع فشار فروشي را 
در بازار ايجاد مي كند. س��هامداران بيشتر در اسفند 
ماه معامالت خود را در هفته دوم و س��وم اسفند ماه 
انجام مي دهند تا بعد از فروش حقوقي ها، بازار روند 

صعودي را در پيش بگيرد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه پارامترهاي 
بنيادي بازار س��هام در وضعيت خوبي ق��رار دارند و 
در صورتي كه اتفاق سياس��ي، كشور را تهديد نكند 
مي توان به آينده بازار اميدوار بود، خاطرنشان مي كند: 
اكنون عواملي كه بخواهد روند بازار را صعودي كند 
فراهم است اما هيجان معامالتي بازار، همه گير شده 
است. نمي توان بازار را در روزهاي پاياني اسفند ماه به 
صورت دقيق پيش بيني كرد اما به نظر مي رسد بازار 

در فروردين ماه روند رو به بااليي را در پيش بگيرد.
قدوس��ي مي گويد: س��هامداران براي فروش سهام 
بايد وضعيت بنيادي بازار را مورد بررسي قرار دهند 
اما وضعيت سهام در ش��رايط فعلي بازار، متفاوت با 
يكديگر است و نمي توان عجوالنه تصميم به فروش 
آنها در بازار گرفت. سهامداران در روند صعودي بازار 
وارد سرمايه گذاري در بورس شده اند و اكنون گمان 
مي كنند بدون توجه به وضعيت س��هام شركت ها و 
با در نظر گرفتن صف هاي خريد، هر س��همي را كه 
خريداري كنند رش��د مي كن��د، در حالي كه اكنون 
چنين ش��رايطي در بازار حاكم نيس��ت و بايد دقت 
كنند تا با در نظر گرفتن تحليل سهام شركت ها، سهام 

خوبي را در بازار براي خريد در نظر بگيرند.

چهخبرازوضعيتبازار؟
براساس معامالت روز دوشنبه بيش از چهار ميليارد 
و ۱۹۸ ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش ۵۴ هزار و ۹۴۷ ميليارد ريال داد و س��تد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۹۷۴ واحد كاهش 
به ۴۳۱ هزار و ۴۱۶ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با ۶۳۶ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۸۲۶ واحد رسيدند. 
شاخص بازار اول دو هزار و ۹۵۷ واحد و شاخص بازار 
دوم هفت هزار و ۷۳۱ واحد كاهش داشتند. عالوه بر 
اين در بين همه نمادها، نماد »فوالد مباركه اصفهان« 
ب��ا ۸۸۹ واحد، »فوالد خوزس��تان« ب��ا ۶۲۵ واحد، 
»ف��رآوري معدني اپال كاني پ��ارس« با ۴۱۵ واحد، 
»فوالد كاوه جنوب كيش« با ۳۹۰ واحد، »معدني و 
صنعتي چادرملو« با ۲۹۱ واحد، »معدني و صنعتي 
گل گهر« با ۲۲۳ واحد، »فوالد آلياژي ايران« با ۱۳۵ 
واحد، »پتروشيمي پارس« با ۱۰۵ واحد و »پااليش 
نفت تبريز« با ۱۰۲ واحد تاثير مثبت را بر ش��اخص 
بورس داش��تند. نماد ملي »صنايع م��س ايران« با 
يك ه��زار و ۵۰ واحد، »ش��ركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي« با ۷۰۰ واح��د، »ايران خودرو« با 
۳۷۷ واحد، »س��رمايه گذاري غدير« با ۳۶۰ واحد، 
»صنايع پتروش��يمي خليج فارس« ب��ا ۳۵۹ واحد، 
»پااليش نفت اصفهان« با ۳۴۲ واحد و »گس��ترش 
نفت و گاز پارس��يان« با ۳۳۴ واح��د تاثير منفي بر 
شاخص گذاش��تند. برپايه اين گزارش، روز مذكور 
بازار نماد شركت »سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، 
»پااليش نفت اصفهان«، »ملي صنايع مس ايران«، 
»پتروشيمي بوعلي سينا«، »فوالد مباركه اصفهان«، 
»پااليش نفت بندرعباس« و »بانك تجارت« در گروه 
نمادهاي پر تراكنش قرار گرفتند. گروه بانك ها هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۶۲۶ ميليون و ۷۰۷ هزار برگه سهم 
به ارزش دو هزار و ۹۲۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.

امروز شاخص فرابورس نيز بيش از پنج واحد افزايش 
داش��ت و روي كانال ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار ۹۶۳ ميليون و ۲۵۹ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۹۹ هزار و ۲۲۸ ميليارد ريال داد و ستد 
شد. در روز گذش��ته نمادهاي »پليمر آريا ساسول«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »پتروشيمي غدير«، »توسعه 
و عمران استان كرمان«، »شركت آهن و فوالد ارفع«، 
»پتروش��يمي مارون«، »توليدات پتروش��يني قائد 
بصير«، »ف��والد هرمزگان جنوب« و »زغال س��نگ 
پرورده طبس« تاثير مثبت بر شاخص بورس گذاشتند.
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پذيرش57شركت
درفرابورسطيسالجاري

مونا سادات كابلي، مدير پذيرش فرابورس ايران آماري 
از تازه ترين ش��ركت هاي پذيرش ش��ده در فرابورس 
ارايه كرد و گفت: در صنعت  سرمايه گذاري، ۳ شركت 
سرمايه گذاري هامون شمال، سرمايه گذاري اقتصاد شهر 
طوبي و پترو فرهنگ پذيرش شدند كه شركت هامون 
شمال از  شركت هاي فرعي سرمايه گذاري صبا تامين 
به ش��مار مي رود، سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي از 
شركت هاي سازمان بازنشستگي شهرداري تهران بوده 
 و شركت پترو فرهنگ نيز از شركت هاي زيرمجموعه 
صندوق ذخيره فرهنگيان است.  به گفته مدير پذيرش 
فرابورس ايران در صنعت محصوالت غذايي و آشاميدني 
نيز ش��اهد پذيرش ش��ركت بهار رز عاليس چناران با 
برند »عاليس«  بوديم و در صنعت لوازم خانگي نيز دو 
شركت صنايع گلديران و شركت گروه صنعتي انتخاب 
الكترونيك آرمان توانستند رأي مثبت هيات  پذيرش را 
 دريافت كنند.  كابلي همچنين از پذيرش شركت صنايع 
شيميايي كيمياگران امروز در صنعت شيميايي خبر داد 
كه مواد موثر شركت هاي دارويي را توليد مي كند و  افزود: 
شركت بانيار پليمر گنبد كه در زمينه توليد پلي استايرن 

انبساطي  EPS  فعاليت مي كند نيز پذيرش شد. 

پذيرششركتهايتوسعهپروژه
از ديگر اخبار جديد در حوزه پذيرش شركت ها، پذيرش 
شركت هاي توسعه پروژه است كه مدير پذيرش فرابورس 
در اين باره اظهار كرد: در اين  حوزه، شركت تجلي توسعه 
معادن و فلزات از شركت هاي زيرمجموعه توسعه معادن 
و فلزات، تقاضاي پذيرش را به فرابورس ارسال كرده است 
كه  همگام با پذيرش در بازار دوم فرابورس، درصدد كسب 
مجوز الزم جهت افزايش س��رمايه از سازمان بورس و 
اوراق بهادار برمي آيد. كابلي در ادامه از ساير شركت هايي 
كه اخي��را موفق به اخ��ذ رأي مثبت هي��ات پذيرش 
فرابورس شده اند، نام برد و گفت: در صنعت ماشين آالت 
و  تجهيزات، ش��ركت برف��اب و در صنعت س��يمان، 
شركت هاي سيمان سفيد ش��رق از زيرمجموعه هاي 
سرمايه گذاري غدير و شركت بين المللي ساروج بوشهر 
 از زيرمجموعه هاي سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان، 
فرايندهاي پذيرش را با موفقيت طي كردند.  او با بيان 
اينكه همچنين شركت بيمه تعاون به عنوان شركت 
تعاوني سهامي عام پذيرش شد، افزود: نماد معامالتي 
اين ش��ركت يعني »وتعاون« از  بازار پايه ب��ه بازار دوم 
فرابورس منتقل خواهد شد.  مدير پذيرش فرابورس ايران 
از ديگر شركت هاي پذيرش  شده به شركت كشاورزي 
و دامپروري فجر اصفهان اشاره كرد كه از شركت هاي 
زيرمجموعه  بنياد مستضعفان است.  كابلي در نهايت 
از رعايت الزامات پذي��رش و در نتيجه اخذ رأي مثبت 
هيات پذيرش از سوي شركت هاي پااليش نفت جي، 

خالص سازان روي زنجان  و ريل پرداز نوآفرين خبر داد. 

اعضايصندوقفرهنگيان
تاآخرفروردينفرصتدارند

صندوق ذخيره فرهنگيان در اطالعيه اي از اعضاي اين 
صندوق خواست اطالعات كد بورسي خود را تا پايان 
فروردين ۱۴۰۰ ثبت كنن��د. در اين اطالعيه خطاب 
به اعضاي فعلي و پيش��ين موسس��ه صندوق ذخيره 
فرهنگيان آمده است: با توجه به سياست گذاري هاي 
اين موسسه مبني بر ورود هلدينگ هاي آن به بورس 
كه مراحل مطالعاتي و اجرايي آن در حال انجام است 
و جهت آمادگي براي برنامه ريزي هاي آتي، در اختيار 
داشتن اطالعات بورس��ي اعضا ضروري است. بر اين 
اساس از اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان درخواست 
شده است نسبت به ثبت اطالعات كد بورسي خود اقدام 
كنند. بر اساس اين اطالعيه، اعضا به ۲ شيوه مي توانند در 
سامانه هاي جديد، اطالعات بورسي خود را وارد كنند: 
در وهله اول اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان شامل 
ش��اغالن و افرادي كه بعد از سال ۱۳۹۵ بازنشسته 
ش��ده اند، مي توانند از طريق وب سايت موسسه به 
آدرس https: //www.szf.ir قس��مت مش��اهده 
 ص��ورت وضعيت يا به ط��ور مس��تقيم از آدرس

 https: //mb.szf.ir وارد س��امانه صورت وضعيت 
اعضا شده و در بخش مشخصات پرسنلي، كد بورسي 
خود را وارد كنند. همچنين روش دوم براي وارد كردن 
اطالعات بورس��ي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان 
عبارت اس��ت: آن دس��ته از اعضاي صندوق كه قبل 
از س��ال ۱۳۹۵ بازنشسته ش��ده اند از طريق سامانه 
saham.tadbir-atlas.ir مي توانند كد بورس��ي 
خود را وارد كنند. در بخشي ديگري از اين اطالعيه آمده 
است: فرهنگيان مش��مول اين طرح مي توانند از دهم 
اسفندماه جاري تا پايان فروردين ۱۴۰۰ براي ثبت نام 
در سامانه اقدام كنند. در اين اطالعيه عنوان شده است 
كه همچنين به آن گروه از اعضاي موسسه كه كد بورسي 
ندارند توصيه مي شود تا پايان فروردين ماه ۱۴۰۰، كد 
بورسي دريافت كرده و در سامانه ثبت كنند. اطالعات 
تكميلي از طريق سايت صندوق ذخيره فرهنگيان به 

آدرس www.szf.ir به اطالع خواهد رسيد. 
مهدي نيكدل، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان 
پيش از اين درباره فعاليت هاي اين مجموعه در بورس 
به گفته بود: ورود ش��ركت هاي اين صندوق به بورس 
عالوه بر شفافيت باعث مي ش��ود كه ارزش روز دارايي 
فرهنگيان از طريق ورود شركت ها به بورس مشخص 
 شود. برخي از شركت هاي موسسه مانند ماشين سازي 
اراك و ايران ارقام از قبل در بورس حضور داشتند و 
برخي ديگر نيز مانند بيمه معلم و شركت بازرسي 
مهندسي و صنعتي سال گذشته وارد بورس شدند. 
همچنين برنامه داريم تا شركت هاي پتروشيمي 
مانند مرواريد و كيمياي پارس خاورميانه را هم در 
آينده وارد بورس كنيم. وي افزود: صندوق ذخيره 
فرهنگيان از وارد  كردن شركت هاي زيرمجموعه به 
بورس اهدافي دارد كه مهم ترين آنها شفافيت است. 
وقتي شركت ها به بورس وارد  مي شوند، در يك اتاق 
شيش��ه اي قرار مي گيرند كه تم��ام عملكرد آن به 

صورت شفاف و مشخص است.

همگانيشدنمكانيزهسهام
برايدريافتكارتاعتباري

حسين فهيمي، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با اعالم اينكه »امكان 
توثيق مكانيزه سهام، جهت دريافت كارت اعتباري و 
تسهيالت بانكي براي تمام سهامداران فراهم شد«، 
گفت: مجوز اس��تفاده از امكان توثيق مكانيزه سهام 
جهت دريافت كارت اعتباري و تسهيالت بانكي، پيش 
از اين تنها براي مشموالن س��هام عدالت راه اندازي 
ش��ده بود و به تازگي هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، مجوز استفاده از اين امكان را براي ساير 
سهامداران نيز صادر كرد. فهيمي توضيح داد: تمامي 
بانك ها و موسسات مالي اعتباري قادر خواهند بود با 
استفاده از زيرساخت توثيق مكانيزه سهام در شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 
امكان وثيقه سهام بدون مراجعه حضوري و مدارك 
كاغذي را براي مش��تريان خود فراهم كرده و نسبت 
به ارايه كارت اعتباري يا تسهيالت به مشتريان خود 
اقدام كنند. وي افزود: بانك هاي عامل بر اساس برنامه 
زمان بندي و ميزان مناب��ع در اختيار خود مي توانند 
از اين روش استفاده كنند. فهيمي خاطرنشان كرد: 
س��هامداران بورس هم ق��ادر خواهند ب��ود به جاي 
فروش س��هام جهت تامين نقدينگي مورد نياز خود 
از كارت هاي اعتباري و تس��هيالت اعطايي بانك ها 
اس��تفاده كنند و مدت زمان بيشتري براي مديريت 

فروش سهام خود در اختيار داشته باشند.

سهاميكميليونتوماني
برايمتولدانسال۱۴۰۰

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
صبح روز دوشنبه و در جريان بررسي جزييات اليحه 
بودجه در بخش هزينه اي با پيشنهاد محسن زنگنه 
درخصوص الحاق يك بند به تبص��ره ۲ ماده واحده 
اليحه بودجه موافقت كردند كه براس��اس آن دولت 
مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ 
متولد مي شود، ۱۰ ميليون ريال از محل يك درصد يك 
دوازدهم هزينه هاي شركت هاي دولتي را به صورت 
ماهانه كس��ر و پس از واريز رديف خاص صرفًا جهت 
خريداري صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوكار اجرايي از 
جمله خانوارها، مشمول نحوه خريد و انتخاب صندوق 
و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و 

دارايي به تصويب هيات وزيران برسد.

دربارهكتاب»نقشماليرفتاري
دربهبودمديريتسرمايهگذاري«

كت��اب » نقش مال��ي رفتاري در بهب��ود مديريت 
سرمايه گذاري« نوش��ته توماس هوارد و جيسون 
ووس ترجم��ه اي��وب گ��ودرزي در ۲۲۶ صفحه 
توسط انتشارات چالش منتشر شده است. در اين 
كتاب شما با معادالت رياضي و نظريه هاي مختلف 
كالسيك براي سهام مناسب سروكار نداشته بلكه 
قرار است ياد بگيريد كه در برخورد با مسائل مالي 
چگونه از روانشناس��ي ذهن خود استفاده كنيد تا 
انتخاب درستي داشته باشيد. »ديوانگي است كه 
فكر كنيم انسان ها هميشه منطقي عمل مي كنند« 
جمله اي معروف از آقاي ريچارد تالر از بنيان گذاران 
علم رفتاري اس��ت. اين جمل��ه را مي توان خالصه 
تمام روانشناسي انسان دانست. انسان هاي به ظاهر 
منطقي هم��واره تالش مي كنند بر خوردش��ان با 
مسائل مختلف را بر اساس محاسبات منطقي و از 
پيش تعيين ش��ده انجام دهند كه گاهي مواقع با 
شكست مواجه مي شوند علت آن را ناتواني خود در 
ارزيابي مس��اله مورد نظر مي دانند؛ در حالي كه به 
عقيده اكثر محققين در حوزه علوم رفتاري اينكه 
ش��ما رفتار خودتان را درست انجام دهيد بخشي 
از حل مس��اله اس��ت و بخش عمده آن رفتار ديگر 
انسان ها در مواجهه با آن مساله است كه روي انتخاب 

و تصميم نهايي تان اثرگذار است.

الزاميبرايتسويهاعتبارات
تاپايانسالنيست

سيد روح اهلل ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران 
ب��ورس و اوراق به��ادار از نب��ود الزام براي تس��ويه 
اعتبارات مشتريان كارگزاري ها تا پايان سال خبر 
داد و عنوان كرد كه نه در قوانين وضع ش��ده توسط 
سازمان بورس اوراق بهادار و نه در قراردادها و ضوابط 
كانون كارگ��زاران، الزامي براي تس��ويه اعتبارات 
كارگزاري هاي فعال در بازار سرمايه تا پايان سال مالي 
وجود ندارد.  اين مقام مسوول ادامه داد: طبق مقررات 
موجود در بازار سرمايه، كارگزاري هاي فعال در بازار 
الزامي براي تسويه اعتبارات خود در پايان سال مالي 
ندارند. بنابراين هر ش��ركت كارگ��زاري در صورت 
تمايل مي تواند تصميم به تسويه اعتبارات مشتريان 
خود بگيرد يا مهلت بيشتري براي در اختيار داشتن 
اعتبارات، به آنها دهد. وي در ادامه با اشاره به قوانين 
مربوطه، تصريح كرد: در واقع نه در قوانين وضع شده 
توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نه در قراردادها و 
ضوابط كانون كارگزاران، الزامي براي تسويه اعتبارات 
كارگزاري ه��ا وجود ندارد. در اين راس��تا ش��ركت 
كارگزاري مي تواند با توجه به ش��رايط بازار سهام و 
همچنين وضعيت اختصاصي خود، مهلت بيشتري 
براي تسويه اعتبارات قائل شود. ميرصانعي در پاسخ 
به اين سوال كه اين موضوع چه تاثيري بر روند بازار 
سرمايه خواهد داشت، گفت: طبيعتا هر چقدر ميزان 
تسويه اعتبارات بيشتر باشد، يعني عمال مشتريان 
موظف هس��تند براي بازپس دادن اين اعتبارات به 
فروش سهام خود اقدام كنند. به اين ترتيب هر چه 
ميزان تس��ويه اعتبارات باالتر باش��د، عرضه سهام 
تشديد شده و روندي قيمتي سهام را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. اين امر سبب مي شود تا فشاري از سمت 

عرضه به بازار سهام ايجاد نشود.

دماسنج بورس براي يازدهمين روز متوالي سرخ پوش شد

سقوط شاخص،  بدون توقف

نگرانيمجلسبرايواگذاريمديريتشركتهايسهامعدالتبهدولت
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس روز گذشته و در حاشيه صحن علني مجلس 
گفت: ش��وراي عالي بورس در تاري��خ ۱۴ بهمن ماه 
۹۹ مصوبه اي تصويب و به س��ازمان بورس ابالغ كرد 
كه نس��بت به برگزاري انتخاب��ات هيات مديره هاي 
شركت هاي استاني سهام عدالت تصميم گيري شود. 
اين تصميم سبب مي شود هياتي مركب از مديركل 
امور اقتصاد و دارايي هر استان به عنوان رييس، معاون 
هماهنگي هر اس��تان به عنوان دبير و نمايندگان دو 
تش��كل اتاق تعاون و اتاق بازرگاني ب��ه عنوان اعضا، 
انتخاب��ات مجامع اس��تاني را برگزار كنن��د. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس اضافه ك��رد: اين بدان 
مفهوم است جايي كه بايد خود مردم براي مجامع خود 
تصميم بگيرند، اين مديران تصميم گير خواهند بود در 
حالي كه بايد محدوديت هاي ثبت نام كه در س��امانه 

سجام وجود دارد، بر طرف شود.
نماينده مردم كرمان با بيان اينكه اين شرايط مقررات 
جديدي را براي آينده سهام عدالت در كشور رقم خواهد 
زد، گفت: مقرر شد كميسيون اقتصادي فردا با دعوت 
از وزير اقتصاد تشكيل جلسه دهد. زيرا در مجلس ما 
نگران دولتي كردن س��هام عدالت در تصميم گيري 
هستيم در حالي كه بايد همه سهامداران سهام عدالت 
امكان حضور در انتخابات را داشته باشند.۶۰ درصد از 
۵۰ ميليون نفر از جمعيت سهامدار سهام عدالت روش 
غير مستقيم براي خريد و فروش سهام خودرا انتخاب 

كردند و بايد امكان شركت در انتخابات را داشته باشند تا 
اعضاي هيات مديره مدنظر را خود مردم انتخاب كنند.

پور ابراهميي افزود: متاسفانه به دليل عدم اطالع رساني 
و تعيين افراد طبق مصوبه دولت براي ش��وراي عالي 
بورس، نگران��ي جدي براي تبديل ش��دن مجموعه 
سهام هاي ش��ركت هاي اس��تاني س��هام عدالت به 
مجموعه هاي متعل��ق در اختيار دول��ت وجود دارد. 
مغايرت هايي كه با استناد باال دستي و بندهاي۳، ۴ و 
۵ موافقتنامه براي واگذاري سهام عدلت طبق دستور 
رهبر معظم انقالب وج��ود دارد و در اين موافقتنامه 
ايشان تاكيد كردند كه كاهش تصديگر دولت در اقتصاد 
كشور بايد رقم زده شود. اما دولت به دنبال اين است كه 
ماهيت مديريت اين شركت ها را در دست بگيرد و به 

روشي كه دراين موضوع است، اقدام كند.
وي با بي��ان اينكه س��هام عدالت از س��ال ۱۳۸۴ در 
دستور كار نظام و حاكميت قرار گرفت و بعد از دستور 
مقام معظم رهبري براي آزادس��ازي س��هام عدالت، 
ش��اهد اتفاقاتي در اين باره هستيم، گفت: حدود ۵۰ 
ميليون نفر از جمعيت كشور از سهام عدالت برخوردار 
هستند و بخش��ي از سهام اين ۵۰ ميليون نفر مربوط 
به شركت هاي بورسي و بخش��ي ديگر هم مربوط به 
شركت هاي غيربورسي است. حدود ۳۶ شركت از اين 
شركت ها از جمله شركت هاي مهم كشوري هستند 
كه تقرببا هر كدام به طور متوسط بين ۳۰ تا ۴۰ درصد 
سهام آنها متعلق به مردم است. تقريبا ارزش پرتفوي 

آنها علي رغم نوساناتي كه در طول ايام اخير داشتيم 
۵۰۰ هزار ميليارد تومان است و ارزش غير بورسي كه 

به حدود ۱۳ شركت است.
رييس كميس��يون اقتصادي تصريح كرد: با توجه به 
اينكه قيمت آنه��ا در بورس نيامده هنوز مش��خص 
نيس��ت و ب��رآورد دقيقي از آنه��ا وجود ن��دارد. زيرا 
مجموع ارزش ۱۳ ش��ركت غيربورسي و ۳۶ شركت 
بورسي پرتقوي س��هام عدالتي را تشكيل مي دهند 
كه متعلق به ۵۰ ميليون نفر از جمعيت ايران اس��ت 
و بر اس��اس تصميماتي كه در طول ايام اخير از طرف 
مس��ووالن بخش هاي دولتي شاهد بوديم، قرار بود تا 
تصميم گيري در خصوص واگذاري آنها انجام ش��ود. 
حدود ۶۰ درصد باقي مانده نيز درخواس��ت داشتند 
كه به روش غيرمستقيم درباره سهام خود عمل شود. 
همچنين ۳۱ شركت سهام عدالت استاني قرار است 
ظرف هفته هاي آينده مالكيت حدود ۶۰ درصد از سهام 
شركت هاي بورسي سهام عدالت را به طور مستقيم در 

اختيار بگيرند.
وي با بيان اينكه سازمان بورس اعالم كرده كه افرادي 
كه قصد دارند در مجامع شركت كنند بايد در سامانه 
سجام ثبت نام كرده باشند، اظهار داشت: اين درحالي 
است كه براساس ماده ۱۷ دستورالعمل سهام عدالت، 
قرار بود هويت اين افراد از طريق شماره حسابي بانكي 
كه اقدام مي كنند، احراز شود. ولي به واسطه اين تصميم 
يعني الزام به ثبت نام در سامانه سجام حدود ۴۵ درصد 

ثبت نام نكردند يعني فق��ط ۵۵ درصد احراز هويت 
شده اند. در ماده ۷۲ و ۱۰۱ قانون تجارت اختيارات در 
حوزه برگزاري مجامع انتخاباتي مشخص شده است 
ولي اين مغايرات هاي قانوني با اس��ناد باال دس��تي و 
قانون وجوددارد و دولت به دنبال اين است كه ماهيت 

مديريت سهام شركت ها را در دست گيرد.
پورابراهيمي ب��ا تاكيد بر اينكه اعضاي كميس��يون 
اقتصادي به صورت جدي پيگير اين موضوع هستند، 
افزود: كميسيون برگزاري مجامع با رويكرد علمي و 
تخصصي و با مش��اركت همه مردم در تعيين اعضاي 
هيات مدي��ره را دنب��ال مي كند و احتماال نشس��ت 
مشتركي با رييس قوه قضاييه براي بررسي جنبه هاي 
قضاي��ي و حقوقي اين موضوع برگ��زار خواهيم كرد. 
وي با بيان اينكه بس��ياري از مردم نمي دانند كه قرار 
است ۲۰ اسفندماه انتخابات اعضاي هيات مديره كل 
كش��ور براي اداره س��هام عدالت انجام شود، گفت: از 
نظر كميسيون اقتصادي تصميم شوراي عالي بورس 
در زمينه برگزاري اين انتخابات فاقد وجاهت قانوني 
اس��ت. بر همين اس��اس لغو انتخابات ۲۰ اسفندماه 
و برگزاري انتخابات قانوني محور نشس��ت مشترك 
كميسيون اقتصادي با وزير اقتصاد خواهد بود. نماينده 
مردم كرمان خاطرنشان كرد: معتقديم حق راي مردم 
نمي تواند به يك كانون بدون هويت در اقتصاد منتقل 
شود و انتقال حق مردم در خريد و فروش سهام در قالب 

شركت هاي سرمايه گذاري استاني درست نيست.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه طي يكسال گذشته ريسك زندگي در 
كالنشهرها به دليل شيوع كرونا بيش از پيش افزايش 
يافته است، شهرداران كالنشهرها طي دو نامه جداگانه 
به رييس جمهوري و معاون اول او ضمن درخواس��ت 
كم��ك از دولت تقاض��ا كردند حداق��ل هزينه هايي 
كه ش��هرداري ها در دوران ش��يوع كرونا داش��تند به 
عنوان هزينه هاي قابل قبول پذيرفته شود. به گزارش 
»تعادل«، با شيوع كرونا از سال گذشته، كالنشهرها با 
مشكالت عديده اي مواجه شده اند. چه آنكه از سويي 
موظف به انجام هزينه هاي مضاعفي در ناوگان حمل و 
نقل عمومي بابت ضدعفوني چندين باره در طول روز 
مي شدند و از سوي ديگر، به دليل تعطيلي هاي كرونايي، 
كاهش سفرهاي شهري و تشويق شهروندان به استفاده 
از خودروهاي ش��خصي با افت درآمد رو به رو شده اند. 
كاهش درآمدها و افزاي��ش هزينه ها تنها پيامد كرونا 
نبوده اس��ت و افزايش آلودگي هوا به دليل رفت و آمد 
بيشتر خودروهاي شخصي، افزايش مصرف برق از سوي 
شهروندان و به دنبال آن افت فشار گاز نيروگاه هاي برق 
جملگي منجر به افزايش آلودگي هوا به ويژه در فصل 
پاييز و زمستان سال جاري شد. مساله اي كه بار ديگر، 
زنگ هاي هشدار درباره كمبود ناوگان مترو و فرسودگي 
ناوگان اتوبوس را يادآور شد. در چنين شرايطي، كمال 
مرادي، دبيركل مجمع شهرداران كالنشهرهاي ايران با 
اشاره به زيان هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا به شهرها 
بيان كرد: زماني كه مجموعه اقتصادي كالن كشور از 
ويروس كرونا آسيب ببيند، طبيعي است اين رخداد بر 
درآمدهاي شهرداري ها به عنوان نهادهاي محلي هم 
تاثير مي گذارد. به گزارش ايسنا، به گفته او، زماني كه 
كسب و كاري نيست، ساخت و سازها كمرنگ يا متوقف 
و بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در شهرها ضعيف 
مي ش��ود. طبيعتا به همان ميزان شهرداري ها از نظر 
كسب درآمد دچار مشكل مي شوند. اما مشكل ديگري 
كه براي شهرداري ها در اين برهه زماني وجود دارد اين 
اس��ت كه كرونا هزينه هاي اين نهاد را به دليل رعايت 
استانداردها و پروتكل هاي بهداشتي هم افزايش داده 
است. مرادي با بيان اينكه هزينه هاي شهرداري ها براي 
نظافت اماكن عمومي شهر و به ويژه در حوزه حمل و نقل 
عمومي افزايش پيدا كرده است، گفت: در اين شرايط كه 
درآمدها به شدت كاهش و هزينه ها افزايش پيدا كرده، 
متاسفانه هيچ اقدام و اتفاق خاصي از سمت دولت براي 
كمك به شهرداري ها رخ نداد.دبيركل مجمع شهرداران 
كالنشهرهاي ايران با بيان اينكه شهرداران كالنشهرها 
دو نامه به رييس جمهوري و معاون اول نوشتند، توضيح 
داد: در اين دو نامه، در زمينه كمك به ش��هرداري ها از 
سوي دولت درخواس��ت و اين موضوع مطرح شد كه 
حداق��ل، هزينه هايي كه ش��هرداري ها در اين دوران 
داشتند به عنوان هزينه هاي قابل قبول پذيرفته شود و 
دولت هر زمان در شرايط مالي بهتري بود، اين هزينه ها 
را پرداخت كند.او ادامه داد: نامه نگاري هاي شهرداران 
كالنشهرها به ستاد ملي مقابله با كرونا ارجاع شده است 
و در حال بررسي است؛ اما انتظار شهرداري ها اين است 
كه چون بخش زيادي از خدمات عمومي ش��هرها كه 
۷۵ درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده است، از 
سوي شهرداري ها انجام مي شود، نياز مبرم به كمك و 

حمايت دولت دارند.

   افزايش انتشار آالينده ازن در ايران 
در اين حال، براساس گزارش تازه انتشار يافته وضعيت 
هواي جهاني در س��ال ۲۰۲۰ در ايران انتش��ار آالينده 
ازن افزايش يافته است. سولماز احدي با اشاره به اينكه 
همه گيري ويروس كرونا در سراسر جهان، نگراني هاي 
جمعي درخصوص بهداشت عمومي را به دنبال داشته 
است و متخصصان همچنان در حال تحقيق و مطالعه 
روي عوارض ناشي از اين ويروس نامرئي هستند، اظهار 
كرد: در عين حال، نگراني هايي درب��اره انتقال ويروس 
كرونا از طريق هوا وجود دارد كه متاسفانه در بسياري از 
نقاط جهان ناديده گرفته مي شود.  وي ادامه داد: مطالعات 
اخير نشان مي دهد كه تاثير سوء آلودگي هوا بر سيستم 
تنفسي و قلبي - عروقي، عاملي بر آسيب پذيري بيشتر 
افراد در برابر اثرات كرونا است. اين درحالي است كه اثرات 
بيماري كرونا ممكن است طي چند هفته كوتاه ظاهر شود 
اما بروز پيامدهاي ناشي از آلودگي هوا از جمله بيماري هاي 
مزمن يا مرگ زودرس، ممكن است سال ها طول بكشد.  
به گزارش ايلنا، اين كارشناس واحد پايش شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران با اش��اره به اينكه گزارش وضعيت 
هواي جهاني كه در س��ال ۲۰۲۰ منتش��ر شده است، 
تصريح كرد: آمار ارايه شده در اين گزارش نشان مي دهد 
كه طي سال ۲۰۱۹ در سطح جهاني، رتبه آلودگي هوا از 
پنجمين عامل خطر براي مرگ زودرس به رتبه چهارم 
رسيده است. همچنين بر اس��اس اين گزارش در سال 
۲۰۱۹، مواجهه با آلودگي هوا منجر به ۶.۶۷ ميليون مرگ 
زودرس در سراسر جهان شده است. از سويي ديگر حدود 
۱۲ درصد از كل آمار مرگ و مير جهاني مربوط به مرگ 
زودرس ناشي از آلودگي هوا است. احدي با بيان اينكه بر 
اين اساس نرخ مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا نسبت به 
مرگ ناشي از تصادفات رانندگي در سراسر جهان بيشتر 
اس��ت، گفت: در گزارش وضعيت هواي جهاني به اين 

موضوع اشاره شده كه طي س��ال ۲۰۱۹ آالينده ذرات 
معلق كمت��ر از ۲.۵ ميكرون در ه��واي آزاد عامل ۴.۱۴ 
ميليون مرگ و در فضاي بسته عامل ۲.۳۱ ميليون مرگ 
شده اس��ت. در اين بين آالينده ازن نيز سبب ۳۶۵ هزار 
مرگ زودرس شده است. به گفته وي با استناد به گزارش 
وضعيت هواي جهاني مي توان گفت كه بيش از ۹۰ درصد 
از جمعيت جهان درمعرض هواي آلوده بوده اند و بيشترين 
مواجه با آلودگي هوا در آسيا، آفريقا و خاورميانه رخ داده 
است همچنين ۱۰ كشوري كه بيشترين ميزان مواجه با 
آلودگي هوا در سطح جهان را دارند، در اين مناطق واقع 
شده اند. اين كارشناس واحد پايش شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران درباره وضعيت ايران در اين گزارش تصريح 
كرد: بر اساس گزارش جهاني، ميزان مواجهه جمعيت 
كشور ايران با آالينده ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون در 
سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۳.۴ ميكروگرم 
بر متر مكعب كاهش و درخصوص آالينده ازن حدود ۵.۹ 
ppb افزايش يافته است. احدي با اشاره به اينكه در برخي 
از كشورها اجراي محدوديت هاي ناشي از ويروس كرونا 
منجر به كاهش قابل مالحظه سطح برخي از آالينده ها 
شده است، اظهار كرد: بررسي شواهد در برخي از كشورها 
نشان مي دهد كه اين تغييرات موقتي است و با كاهش 
محدوديت ها، ميزان انتشار آالينده ها نيز مجدد افزايش 
مي يابد. هرچند كه محدوديت هاي ترددي ناشي از شيوع 
كرونا تنها يك راه حل موقت براي كاهش آلودگي هوا ارايه 
داده است اما اين موضوع مي تواند الهام بخش استراتژي 
كاهش آلودگي هوا و مطالبه هواي پاك در بلندمدت باشد.

     بي توجهي مجلس به حمل و نقل پايتخت
در تحولي ديگر، مناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: شهرداري تهران پيشنهادات خود در 
زمينه حمل ونقل را به مجلس داده و برخي از پيشنهادات ما 

در كميسيون هاي تخصصي بررسي و تاييد شده، اما بعيد 
است كه هر يك از آنها در صحن علني نهايي شوند و اين 
موضوع نگران كننده است.هاشمي در گفت وگو با ايلنا در 
خصوص پيگيري شهرداري تهران درباره مصوبات ستاد 
ملي كرونا در زمينه حمل و نقل عمومي گفت: ستاد ملي 
كرونا مصوبه اي براي تامين ۵ هزار دستگاه اتوبوس داشته 
است و منتظر هستيم، نتيجه و سهم شهرداري تهران از 
اين تعداد اعالم شود. براي اين منظور كارگروهي تعريف 
ش��ده كه در آن س��هم ش��هرداري ها از تعداد اتوبوس ها 
تصويب و تعيين مي شود. معاون ش��هردار تهران گفت: 
ش��هرداري تهران از اين مصوبه ۵۰ درصد از كل س��هم 
كشور را درخواست كرده است. او درباره مشكالت بخش 
خصوصي اتوبوسراني و جلسه هم انديشي شورا و شهرداري 
در اين زمينه گفت: سيستم ناوگان حمل ونقل عمومي 
تهران بيش از ۱۰ س��ال است كه نوس��ازي نشده است. 
اتوبوس هاي ما فرسوده هستند و عمده آنها متعلق به بخش 
خصوصي اند. وقتي عمر اين اتوبوس ها از ۱۲-۱۰ س��ال 
بيشتر مي شود براي راننده ديگر اقتصادي نيست كه آن را 
در خطوط قرار دهد و طبيعي است كه ديگر كار نمي كند. 
برخي از رانندگان نيز به دليل شيوع كرونا و كاهش مسافران 
اتوبوس ها ديگر كار نمي كنند و اين شرايط باعث مشكالتي 
در شركت واحد اتوبوسراني ش��ده است.  معاون شهردار 
تهران با اشاره به اينكه دولت سهم خود در حوزه حمل و نقل 
را پرداخت نمي كند، گفت: از طرفي دولت نيز يارانه خود 
را پرداخت نمي كند و شهرداري نيز تنها در سقف بودجه 
مي تواند كمك كند. به همين خاطر عقب ماندگي هاي اين 
قسمت نيازمند حمايت مالي دولت و حمايت بيشتر در 
بودجه ساالنه شهرداري است.  هاشمي گفت: اين بخش 
فعال سرپا مانده است و با تصويب شوراي شهر و در قالب 
يك اصالحيه كمك مي شود تا همكاران ما در اين بخش 

در شب عيد دچار مشكل نشوند. 
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هفت خوان افزايش نرخ ارز
در واقع بانك مركزي بيشتر در شمايل نهادي واكنشگر به 
مديريت بازار ارز پرداخته است تا ساختاري كه به دنبال كنش 
مناس��ب در مواجهه با بازار ارز باشد. مبتني بر اين رويكرد 
نخستين دليل افزايش نرخ ارز و شايد مهم ترين دليل آن 
نحوه مديريت اين بازار توس��ط بانك مركزي است. دوم؛ 
كاهش صادرات نفتي و غيرنفتي به دليل كرونا و لذا كاهش 
عرضه ارز در داخل؛ گزاره دوم در خصوص مشكالت ارزي 
نيز مرتبط با عرضه ارز در داخل اس��ت. به هر حال شرايط 
پساكرونا، تحريم هاي اقتصادي و برخي مشكالت داخلي 
وضعيتي را ايجاد كرد كه صادرات كش��ور در بخش هاي 
مختلف با كاهش روبه رو شد. در اين شرايط بانك مركزي 
هم در عرضه ارز مورد ني��از بازار، مديريت مطلوبي از خود 
نشان نداد تا در نهايت بازار با كمبود ارز و پس از آن با افزايش 
نرخ ارز مواجه شود. سوم؛ گشايش فعاليت هاي اقتصادي 
و افزاي��ش تقاضاي ارز براي تامين م��واد اوليه براي توليد 
و غيره؛ در شرايطي كه گش��ايش هاي اقتصادي براي هر 
اقتصادي مي تواند خبر اميدبخشي باشد، اما اين روند براي 
اقتصاد ايران منجر به افزايش تقاضاهاي ارزي و متعاقب آن 
افزايش نرخ ارز ش��د. با توجه به اينكه بنگاه هاي اقتصادي 
براي افزايش دامنه هاي فعاليت خود احتياج به تجهيزات 
و تكنولوژي هاي خاصي داشتند، اين روند بر افزايش نرخ 
ارز افزود. چهارم؛ تشديد تحريم هاي امريكا، كه هم موجب 
كاهش درآمدهاي ارزي شده و هم مشكل ورود ارز به داخل 
را ايجاد كرده است: نمونه عيني يك چنين مشكالتي در 
بلوكه شدن حدود ۷ميليارد دالر از دارايي هاي ارزي ايران 
در كره جنوبي نمايان ش��د. تحريم هاي امريكا باعث شد 
ايران نتواند از درآمدهاي ارزي خود استفاده كند و اين روند 
باعث افزايش نرخ ارز در كشورمان شد. اين روند در نهايت 
اثرات عيني خود را در افزايش نرخ باقي گذاشت و باعث شد 
نرخ ارز صعودي شود. پنجم؛ تامين كسري بودجه دولت با 
افزايش نرخ ارز: موضوع بعدي معادله كسري بودجه دولت 
است. كسري بودجه اي كه يكي از عوامل اصلي تكانه هاي 
ارزي كشور بوده است. اين روند كسري بودجه هر سال در 
زمان بررسي بودجه دوباره طرح مي شود و در نهايت باعث 
اس��تقراض از بانك مركزي، چاپ پول توسط دولت، رشد 
نقدينگي، توسعه پايه پولي و... مي شود. ششم؛ گسترش 
شديد نقدينگي طي چند ماه اخير و لذا كاهش ارزش ريال؛ 
يكي از تبعاتي عيني كسري بودجه و استقراض بانك مركزي 
در رشد نقدينگي نمايان مي شود. رشد نقدينگي هم بعد از 
بروز، باعث مشكالت فراواني در اقتصاد كشور مي شود و در 
نهايت ساختارهاي پولي و مالي را با اخالل مواجه مي كند. 
نتيج��ه عيني يك چنين روندي باعث افزاي��ش نرخ ارز و 
متورم شدن ساختارهاي پولي و مالي كشور مي شود. هفتم؛ 
كاهش شديد قيمت نفت؛ در نهايت عاملي كه باعث افزايش 
نرخ ارز در كشور شده، كاهش قيمت و كاهش فروش نفت 
و متعاقب آن كاهش ورودي ارز به كش��ور است. اين روند 
بعد از تحريم هاي اقتصادي و عدم امضاي اف اي تي اف و... 
شرايط ارزي كشور را در وضعيت نامتقارني قرار مي دهد. 
نتيجه يك چنين وضعيتي در نهايت باعث افزايش نرخ ارز و 
متعاقب آن بروز مشكالت اقتصادي و معيشتي فراواني براي 
كشور خواهد شد. بديهي است ابداع راه حل براي هركدام از 
مشكالت باال )كه سخت و پيچيده است( مي تواند مشكل 
افزايش نرخ ارز را التيام بخشد. بخشي از مشكالت ياد شده از 
طريق اعمال مديريت داخلي مطلوب، بخشي ديگر از طريق 
بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و بخشي ديگر از 

طريق طراحي نقشه راه تقنيني منطقي رفع خواهد شد.

جهان متغير رمزارزها
طي دهه اخير ذخيره دالر از ۶8درصد در نظام بين المللي 
به ۶۰درصد كاهش يافته است. اين كاهش ذخاير دالر به 
اين معنا نيست كه دالر مشكلي دارد، مساله اين است كه 
ناخودآگاه با قدرت گرفتن اقتصاد شرق، نقش خود را در سبد 
پولي SDR ياIMF قوي تر مي كند. همزمان با اينكه يوان 
در س��ال ۲۰۱۶ وارد SDR شد و در حال حاضر ۱۰درصد 
صندوق بين المللي پول را يوان تش��كيل مي دهد و ساير 
ذخاير ارزي را يورو، دالر، پوند، ين و... قرار دارند. همزمان با 
اين تغييرات يك اتفاق مهم تر در حال وقوع است و آن اينكه 
ارزهاي ديجيتال هم پا به عرصه وجود مي گذارند. اما اينها 
صورتي بر همان پول هاي پر قدرت شرقي هستند. يعني يوان 
ديجيتال تقريبا همان يوان است اما با پلتفرم جديدتر و قدرت 
اشاعه افزون تر. مبتني بر اين الگوست كه دالر، يورو و... هم به 
دنبال ارزهاي ديجيتال راه افتاده اند تا خود را بازآوري كنند. 
در مقابل اين تحوالت ما رمزارزها را داريم كه مبتني بر عدم 
تمركز هستند. رمزارزهايي كه در چند حوزه ايجاد شده اند. 
يكي از انواع و اقسام اين رمزارزها تبديل به دارايي خواهند 
ش��د و در آينده از اين نوع رمزارزها به عنوان دارايي جهت 
ذخيره استفاده خواهد شد. براي كساني كه ممكن است به 
اين مباحث عالقه مند باشند، مي گويم كه كميته نظارت بازل 
كه زيرمجموعه بانك تسفيه بين المللي است. اين كميته در 
آخرين سوالي كه مطرح كرده بود اشاره كرده بود كه چگونه 
مي توان رمزارزها را در زمره طبقه بندي دارايي ها قرار داد. اين 
سوالي است كه سيستم بانكداري جهاني نيز به عنوان يك 
معادله طرح كرده و در حال فكر كردن به آن است. رمزارزها 
در همين امروز كه در حال صحبت كردن در خصوص آن 
هستيم به نوعي در تضاد با نظام سنتي فعلي بانكداري و مالي 
جهاني هستند. بانك هاي مركزي كه در شرايط فعلي، راحت 
پول چاپ مي كنند و هر زمان كه ساختارهاي سياسي اراده 
كنند مي توانند براي جبران كسري بودجه پول پرقدرت 
چاپ كنن��د. از ايران گرفته تا امريكا و اتحاديه اروپا و...يك 
چنين رويكردهاي را در پيش مي گيرند. اما در مواجهه با 
اين رويكردهاي سنتي، رمزارزها هستند كه به خاطر نوع 
و منشأ آنها مي توانند دوران تازه اي را در نظام پولي و مالي 
جهاني خلق كنند. جهان مالي و جهان سرمايه گذاري در 
اين عصر و هنگامه چه ما بخواهيم و چه نخواهيم در حال 
تغيير و دگرگوني است. اين جهان همان طور كه شبكه هاي 
اجتماعي، اينترنت ماه��واره اي و ... را مي بيند، رمزارزها و 
تحوالت جديد پولي و مالي را ني��ز به خود خواهد ديد. در 
حوزه دارايي، تراكنش ها و هجينگ و... تحوالت جديدي در 
راه هستند. به نظرم بهتر است به جاي رويكردهاي تعصبي، 
موافق يا مخالف بهتر است، تفكرات عميقي در خصوص 
تحوالت تاريخي داشته باشيم. به همين دليل است كه همه 
مخاطبان فرهيخته تعادل را دعوت مي كنم به خواندن كتاب 
»برآمدن پول« اثر نيل فرگوسن را بخوانند. و به جمله اي دقت 
كنند كه مي گويد: »جهان همواره در حال تغيير بوده است. 
تنها عامل ثابت و اليتغير جهان، تغيير است.« اين گزاره در 
خصوص بازارهاي پولي و مالي نيز صدق مي كند. بازارهايي 

رو به سمت تغيير و دگرگوني دارند.

پايان برج سازي در حريم رضوي
ش��وراي عالي معماري و شهرس��ازي ايران طرح 
ويژه تفصيلي باف��ت پيرامون حرم مطهر رضوي را 
تصويب كرد. به گزارش فارس، به منظور حفظ شأن 
و جايگاه حرم مطهر و تداوم هويت معنوي زيارت، 
ارتقاي تسهيالت اقامتي براي اقشار كم درآمد و نيز 
حمايت از جمعيت مج��اور باقيمانده »طرح حرم 
رضوي« در ش��وراي عالي شهرسازي و معماري به 
تصويب رسيد. پس از گذشت افزون بر ٢۵ سال از 
آغاز طرح توسعه بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا 
)ع( و با گسترش نارضايتي هاي اجتماعي و همچنين 
در پاسخ به دغدغه هاي مجاورين، زائرين، نخبگان 
محلي و كش��وري مبني بر حف��ظ جايگاه معنوي 
بافت پيراموني حرم مطهر رضوي، از انتهاي س��ال 
گذش��ته "طرح ويژه تفصيلي بافت پيراموني حرم 
مطهر رضوي " در دستور كار قرار گرفت. با توجه به 
اهميت مساله، مراحل تهيه طرح طي بازه فشرده 
يك ساله و با مشاركت متخصصان ملي و محلي حوزه 
شهرسازي به انجام رسيد. جلوگيري از مرتفع سازي، 
حفظ كليه مساجد و حسينيه ها، ارايه ضوابط ويژه 
براي آثار فرهنگي و هويتي، احياي٢٧محور تشرف 
و نيز رونق بخشي به ساير گذرهاي تاريخي از ديگر 
ويژگي هاي ط��رح حريم رضوي اس��ت كه مورد 
تصويب شوراي عالي معاري و شهرسازي قرار گرفت.

زلزله خاموش در انتظار 
دشت هاي ۴ استان

مديركل دفتر بررس��ي مخاطرات زمين شناسي 
و زيس��ت محيطي س��ازمان زمين شناس��ي و 
اكتشافات معدني كش��ور از وارد شدن داده هاي 
نقشه پهنه گسلي ۶ كالن شهر به فاز داوري خبر 
داد و با بيان اينكه پس از تاييد، اين داده ها منتشر 
خواهد ش��د، گفت: عالوه بر آن نقشه فرونشست 
دش��ت هاي ۴ اس��تان در دس��تور كار اس��ت كه 
اميدواريم تا پايان سال جاري منتشر شود.  دكتر 
رضا شهبازي در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه 
اين مطالعات در كالن شهرهاي »تهران«، »كرج«، 
»مشهد«، »تبريز«، »كرمان« و »شيراز« به صورت 
مشخص در حال اجرا اس��ت، ادامه داد: از سوي 
ديگر سازوكار اجراي اين پروژه و اعالم نتايج آن در 
سازمان زمين شناسي پيچيده است؛ چرا كه قبل 
از آنك��ه داده ها در اختيار عموم قرار گيرد، بايد در 
شوراي ارزيابي اين سازمان مورد داوري قرار گيرد 
و در صورت تاييد اين شورا، نتايج به مرحله انتشار 
خواهند رسيد. وي با اش��اره به خطر فرونشست 
بسياري از دشت هاي كشور، اظهار كرد: اين پديده 
به صورت ويژه در دش��ت هاي اس��تان هاي البرز، 
تهران و س��منان و به ويژه اصفهان وجود دارد كه 
تهيه نقشه پهنه فرونشست اين مناطق در دستور 

كار ما قرار دارد.

قرنطينه مسافران مشكوك
در فرودگاه ها و بنادر 

شهرام آدم نژاد، جانشين وزير راه در ستاد مديريت 
بحران از ابالغ دس��تورالعمل به روز شده پذيرش 
مس��افران بين المللي هوايي و دريايي در ش��رايط 
شيوع كرونا و قرنطينه ۱۴ روزه مسافران مشكوك 
خبر داد.به گزارش مه��ر، آدم نژاد با تاكيد بر توجه 
مردم به شرايط پذيرش مسافران بين المللي در ايران 
هنگام تصميم گيري و برنامه ريزي براي سفر، گفت: 
با توجه به شيوع نوع جهش يافته ويروس كرونا در 
جهان و به منظور شفاف سازي الزامات ورود به كشور 
در ش��رايط كرونا براي م��ردم و همچنين افزايش 
هماهنگي ها و انسجام اقدامات بين وزارت هاي راه 
و شهرسازي، بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
و امور خارجه، دس��تورالعمل به روز شده پذيرش 
مس��افران بين المللي در فرودگاه ها و بنادر كشور 
براساس پروتكل هاي بهداشتي، در كارگروه متشكل 
از متخصصان اين سه بخش بازنگري و تدوين شد.او 
گفت: بر اساس اين دستورالعمل تمامي مسافران 
باالي 8 سال كه قصد س��فر به جمهوري اسالمي 
ايران را دارند، ملزم به ارايه گواهي تست مولكولي 
PCR منفي با اعتبار حداكثر ۹۶ س��اعت هستند.

وي اف��زود: اين آزمايش ها كه در مبدا و مقصد بايد 
ارايه شود، مي بايست از سوي آزمايشگاه هاي مورد 
تأييد مرجع بهداشتي رسمي كشور مبدا صادر شده 
باشند كه اسامي اين آزمايشگاه ها از طريق وبسايت 
كنسولگري هاي جمهوري اس��المي ايران در هر 

كشور مبدا اعالم خواهد شد.

ساخت ۲۰۰ كيلومتر خط مترو 
در شهرهاي جديد

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اتخاذ 
سياست توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل گفت: 
ساخت ۲۰۰ كيلومتر مترو بين شهرهاي جديد و 
شهرهاي مادر در دستور كار قرار دارد. به گزارش 
تسنيم، حبيب اهلل طاهرخاني با بيان اينكه به اين 
منظور بر حمل و نقل ريلي، آزادراهي و بزرگراهي 
تمركز كرده ايم، افزود: ساخت حدود ۲۰۰ كيلومتر 
خ��ط مترو بي��ن ش��هرهاي جديد و ش��هرهاي 
 مادر را در دس��تور كار داريم ك��ه اولين آن مترو 
كرج-هشتگرد، سال گذشته به طول ۲۶ كيلومتر 
افتتاح شد. مترو اصفهان- بهارستان، پروژه مهم 
ديگري اس��ت كه در اين حوزه در دست ساخت 
داريم. طول اين خط ۱۵ كيلومتر اس��ت و تالش 
مي كنيم تا س��ال آينده اين پروژه را افتتاح كنيم. 
معاون وزير راه و شهرسازي، مترو مشهد-گلبهار 
را ديگر پروژه مهم شركت عمران شهرهاي جديد 
در حوزه حمل و نقل ريلي خواند و خاطرنشان كرد: 
پيشرفت اين خط مترو كه حدود ۴۰ كيلومتر طول 

دارد، هم اكنون حدود ۴۰ درصد است.

دولت هزينه هاي كرونايي را پرداخت كند

سمت و سوي معامالت آپارتمان به كدام سو مي رود؟

2 نامه شهرداران كالنشهرها به دولت

كمبود عرضه مسكن، اهرم رشد قيمت ها
مهدي سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينكه اصلي ترين تعريف از ركود مسكن، كاهش ساخت و 
ساز است، پيش بيني كرد: در كوتاه مدت احتماال قيمت ها 
به ثبات مي رسد اما به دليل كمبود عرضه نسبت به تقاضا 
در ميان مدت احتماال با شيب ماليم رشد قيمت مسكن 
مواجه مي شويم. سلطان محمدي اظهار كرد: معموال واژه 
ركود در بازار مسكن را در هر سه شاخص حجم معامالت، 
كاهش قيمت و كاهش توليد و عرضه واحدهاي مسكوني به 
كار مي برند كه هم اكنون در هر سه شاخص با افت مواجهيم. 
اما از منظر اقتصادي تعريف درست از ركود مسكن، ميزان 
ساخت و ساز و در واقع عرضه مسكن است كه طي سه سال 
گذشته با وجود رشد قيمت ها، عرضه كاهش يافته و سهم 

ساخت و ساز در توليد ناخالص داخلي پايين آمده است.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: با توجه به اثرات رواني تحوالت 
سياسي، رشد قيمت طي سه سال گذشته و پايين آمدن 
توان متقاضيان در حال حاضر شيب رشد قيمت مسكن كند 
شده و بازار با نوعي تعديل در اين بخش مواجه شده است. با 
توجه به چرخه هاي رونق و ركود دوره هاي قبل، انتظار داريم 
كه قيمت ها در كوتاه مدت به ثبات برسد و حتي ممكن است 

در بعضي ماه هاي آينده با رشد منفي قيمت مواجه شويم.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در چرخه هاي رونق 
و ركود، زماني كه وارد چرخه ركود مي شويم رشد قيمت ها 
معموال پايين تر از تورم مي رسد. البته در اين مقطع وقتي 
از قيمت ها حرف مي زنيم يعني قيمت حقيقي را در نظر 
مي گيريم و اثر تورم را خارج مي كنيم. با اين حساب رشد 
قيمت مسكن كمتر از تورم عمومي خواهد بود كه به معناي 

كاهش قيمت حقيقي مسكن است.
سلطان محمدي يادآور شد: بعد از پشت سر گذاشتن برهه 
زماني سه سال گذشته كه با افزايش قيمت دارايي ها در همه 
عرصه هاي اقتصادي از جمله بورس، ارز، طال، خودرو و لوازم 
خانگي مواجه بوديم هم اكنون مقداري چشم انداز اقتصادي 
بهتر شده و انتظار مي رود بخشي از حباب اين بازارها تخليه 
شود. همه اين عوامل به نشانه دوم ركود يعني كاهش حجم 
معامالت است. وي با بيان اينكه خريداران به دليل عالئمي 
كه مي بينند منتظرند قيمت ها كاهش پيدا كند افزود: از 

س��وي ديگر فروشندگان به دو دليل در قيمت هاي قبلي 
ايستادگي مي كنند؛ يكي چسبندگي بازار مسكن است 
كه اين بخش نس��بت به تغييرات محيطي، كند واكنش 
نشان مي دهد. دوم رشد قيمت زمين، مصالح ساختماني، 
دستمزد و هزينه هاي باالسري بخش مسكن است. در واقع 
اگر سازندگان بخواهند با قيمت هاي كمتر از نرخهاي فعلي 
واحدهاي خود را بفروشند نمي توانند در آينده پروژه جديد 
تعريف كنند. اين داليل به كاهش حجم معامالت در بازار 

مسكن منجر شده است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن، ركود ساخت و ساز را اتفاق 
خوبي براي بازار مسكن ندانست و گفت: از منظر اقتصاد 
ملي، كاهش حجم توليد مسكن دقيقترين تعريف از ركود 
اين بخش است. متاسفانه در سه سال گذشته با وجود آنكه 
قيمت ها افزايش يافت و انتظار مي رفت با رشد ساخت و 
ساز مواجه باشيم ديديم اين اتفاق نيفتاد و متوسط ساخت 
و ساز ساالنه در كل كشور بين ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد باقي 
ماند. در اين شرايط ممكن است شكاف بين عرضه و تقاضا 
باعث افزايش قيمت ها در آينده شود.س��لطان محمدي 
درباره پيش بيني از وضعيت آينده بازار مسكن تاكيد كرد: 
چيزي كه مي توان گفت اينكه شيب تند رشد قيمت ادامه 
پيدا نمي كند اما بعيد است انتظار خيلي از افراد براي سقوط 
ش��ديد قيمت مس��كن نيز در آينده محقق شود. ممكن 
است در كوتاه مدت شاهد ثبات نسبي باشيم اما به نظرم 
در ميان مدت قيمت ها با شيب ماليمي رو به باال حركت 
خواهد كرد. البته ابهاماتي كه در مولفه هاي مختلف مثل 
سياست داخلي، سياست خارجي، نرخ ارز، درآمد سرانه، 
حجم سرمايه گذاري در بخش مسكن و غيره وجود دارد 
پيش بيني وضعيت آينده بازار مسكن را دشوار كرده است.

وي راهكار كنترل بازار مسكن را افزايش عرضه در اطراف 
شهرهاي بزرگ دانست و گفت: در تهران حدود ۷۰ درصد 
قيمت مسكن را زمين تشكيل مي دهد و از طرف ديگر زمين 
چنداني در تهران وجود ندارد. امكان افزايش تراكم هم با 
توجه به پر ش��دن ظرفيت جمعيت پذيري تهران و ديگر 
كالن شهرها نيست. تنها راه حل اين است كه سرمايه گذاري 
در شهرهاي اقماري انجام ش��ود تا بخشي از فشار تقاضا 

در شهرهاي مركزي كاهش پيدا كند. البته صرفا عرضه 
زمين ها و زيرس��اخت هاي محلي كفايت نمي كند و بايد 
شهرهاي اطراف به سيستم هاي حمل و نقل، خطوط ريلي 

و بزرگراه هاي مناسب تجهيز شوند.

   3  علت ركود بازار مسكن
در همين حال، فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان 
اظهار كرد: آنچه در بازار مسكن اتفاق مي افتاد انعكاس 
ش��رايط اقتصاد كالن است اما ركود بازار مسكن از سه 
علت نشأت مي گيرد. هم اكنون گروه متقاضيان مصرفي 
از يك طرف با كمبود نقدينگي مواجهند و از طرف ديگر 
در انتظار تحوالت سياسي و اقتصادي هستند. وزارت راه 
و شهرسازي نيز به عنوان متولي بخش مسكن به جاي 
اينكه به تسهيل فرآيند ساخت و ساز و خريد و فروش 
مس��كن كمك كند، مكررا طي حدود يك سال و نيم 
گذشته توصيه نخريدن را دنبال كرده است.وي با بيان 
اينكه عليرغم كاهش معامالت مسكن شاهد افزايش 
قيمت ها هس��تيم گفت: هم اكنون خريد و فروش در 
بازار مسكن بسيار كاهش يافته و طبيعتا بايد نرخ هاي 
پايين بيايد اما رشد قيمت زمين و مصالح ساختماني، 
اين بازار را به س��مت ركود تورمي كش��انده است. بازار 
مصالح س��اختماني تقريبا به حال خود رها شده و در 
يك فرآيند رانت گونه قيمت بعضي مصالح بعد از خروج 
از درب كارخانه توس��ط واسطه ها و دالالن سه تا چهار 
برابر مي شود. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اين ادعا 
كه دستگاه هاي متولي نظارت در حوزه مصالح ساختماني 
مداخالت الزم را صورت نداده اند افزود: همه ما به اقتصاد 
آزاد باور داريم اما متاسفانه بعضي از سطوح اقتصاد كشور 
ما غيرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنايع مادر، فوالد 
يا س��يمان انحصار را به وضوح مي بينيم و دس��تگاه هاي 
انحصارگر شرايط را بر بخش توليد سخت كرده اند. اين باعث 
مي شود مسكن به عنوان كااليي كه توسط بخش خصوصي 
توليد مي شود با قيمت بااليي به دست مصرف كننده برسد.

پورحاجت گفت: در آش��فته بازار كنوني، دالالن سيمان 
چه ها كه نمي كنند. سيمان درب كارخانه ۱8 هزار تومان 

است اما تا به دست سازنده برسد ۴8 هزار تومان مي شود. 
اين تخم مرغ نيست كه كسي نتواند رصدش كند. ورودي و 
خروجي كارخانجات و افرادي كه در اين حوزه فعال هستند 

مشخص است.

     صادرات سيمان به هنگام نياز كشور
وي تاكيد كرد: االن كارگاه هاي س��اختماني نياز مبرم 
به س��يمان دارند اما اولويت بعضي مسووالن صادرات 
سيمان به كش��ورهاي ديگر است. بازار مسكن طي سه 
سال گذش��ته به اندازه كافي متالطم بوده و مهم ترين 
عامل در كنترل اين بازار افزايش ساخت و ساز است. ما 
نمي گوييم صادرات مصالح نداشته باشيم اما اولويت بايد 
تامين نياز داخلي باشد و مازاد مصرف را صادر كنيم. در 
غير اين صورت اجازه دهند واردات س��يمان هم داشته 
باش��يم تا حداقل بتوانيم مصالح مورد نياز خود را تهيه 
كنيم.دبير كانون انبوه سازان درباره پيش بيني از آينده 
بازار مسكن گفت: ديديم كه با وجود افت شديد معامالت 
قيمت مسكن شهر تهران در بهمن ماه به ميانگين ۲8.۳ 
ميليون تومان رسيد. رشدهاي ۲ تا ۳ درصدي براي بازار 
مسكن غيرمنطقي نيست اما نگراني ما اين است كه رشد 
تدريجي ادامه پيدا كند. اگر ساخت و ساز به همين منوال 
در ركود بمان��د افزايش قيمت، محتمل ترين گزينه در 
ماه هاي آينده است. البته پيش بيني مي كنيم شرايط 
س��اخت و ساز در س��ال آينده بهتر ش��ود اما با توجه به 
كمبود ۵ ميليون واحد مسكوني به اين زودي نمي توان 
تقاضاي بازار مس��كن را پاس��خ داد. با اين حال مي توان 
افزايش قيمت را با برنامه ريزي مناسب براي توليد مسكن 
و كاهش هزينه هاي باالسري حوزه ساخت، كنترل كرد. 
پورحاجت ادامه داد: متقاضيان مسكن با كمبود نقدينگي 
مواجهند و تسهيالت فعلي جوابگو نيست. افزايش حقوق 
و افزايش سقف تس��هيالت بانكي بايد متناسب با رشد 
قيمت مسكن باشد اما دولت فعال چنين سياستي را دنبال 
نمي كند. باال بردن سقف تسهيالت مسكن و كاهش نرخ 
سود، برنامه هايي كه تمام دنيا دنبال كرده اند و كوتاه ترين 

مسير براي خانه دار كردن مردم است.



با برگزاري انتخابات به صورت كاماًل الكترونيكي، مرحله 
شمارش دستي آرا حذف مي شود و مي توان اطالعات هر 
صن��دوق را پس از اتمام مهلت انتخابات در زمان كوتاهي 
استخراج كرد. صندوق هاي الكترونيكي در طول ساعات 
راي گيري پلمب بوده و پس از اتمام انتخابات، با تشريفات 
قانوني پلمب آنها رفع مي ش��ود و با روشي فني، اطالعات 
حافظه صندوق اس��تخراج ش��ده و براي وزارت كشور و 
ناظرين بر انتخابات ارسال مي شود. البته موضوع راي گيري 
اينترنتي يا بر پايه تلفن همراه نيز با اصل مخفي بودن آراء 
مشاركت كنندگان در انتخابات مغايرت دارد و كشورهايي 
كه راي گيري اينترنتي انجام داده اند، به دليل همين مساله 
مخفي نماندن آرا و مخاطرات امنيتي، از اين شيوه برگزاري 
انتخابات عقب نشيني كرده اند. به نظر مي رسد راي اينترنتي 
در ح��ال حاضر جايگاهي ندارد و راه��كار ممكن و موثر، 
الكترونيكي شدن فرآيند اخذ و شمارش آراء در انتخابات 
است. در اين راستا رييس كميته فناوري اطالعات ستاد 
انتخابات كشور گفت ۲۵ فرآيند را در زمينه انتخابات به 
صورت الكترونيكي انجام مي دهيم كه البته با توجه به شرايط 
انتخابات و شعب اخذ رأي ممكن است متفاوت باشد. امير 
شجاعان در چهل و هفتمين محفل هم افزايي فعاالن فضاي 
مجازي پاك كه با عنوان »الزامات و چالش هاي رأي گيري 
الكترونيكي« برگزار شد، در خصوص برنامه هاي كشور براي 
الكترونيكي كردن فرآيند انتخابات شوراهاي شهر و روستا 
و رياست جمهوري س��ال ۱۴۰۰ توضيح داد. وي با تاكيد 
بر اينكه مفهوم انتخابات رايانه اي و الكترونيكي متفاوت 
از انتخابات از راه دور است، گفت: عمومًا وقتي از انتخابات 
الكترونيكي صحبت مي كنيم اين طور تصور مي شود كه 
بايد فرآيند رأي گيري و انتخابات به صورت از راه دور انجام 
شود. اما  در انتخابات ملي، اين طور نيست كه بدون مراجعه 
به محل اخذ رأي، بتوان از افراد رأي دريافت كرد. شجاعان 
با تاكيد بر اينكه عموماً در اكثر كشورها اين فرآيند به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود، خاطرنشان كرد: وقتي صحبت 
از انتخابات الكترونيكي مي ش��ود به اين معني نيست كه 
رأي دهندگان بتوانند از منزل رأي بدهند. اين فرآيند شايد 
در انتخابات صنفي ممكن باشد اما در انتخاباتي در گستره 
ملي، غيرممكن است. حتي كشوري مانند استوني با حدود 
يك ميليون نفر جمعيت كه اين مدل را امتحان كرد هم 
اكنون در اين باره عقب نش��يني كرده اس��ت. وي با اشاره 
به داليل عدم اجراي انتخابات از راه دور گفت: مخاطرات 
فضاي سايبر، احتمال هك شدن و يا اينكه ربات به جاي 
فرد رأي دهنده، رأي دهد و نيز صيانت و عدم افشاي رأي، 
رواج خريد و فروش رأي و ني��ز رأي گيري به زور از جمله 
موضوعاتي است كه باعث شده كشورها به سمت انتخابات 
از راه دور نروند. البته گفته مي شود كه فناوري بالك چين به 
لحاظ فني شايد تا حدودي بتواند برخي مخاطرات را كاهش 

دهد. اما به طور كل هنوز كشورها به اين سمت نرفته اند.

۲۵فرآينددرانتخاباتالكترونيكيدنبالميشود
رييس كميته فناوري اطالعات ستاد انتخابات كشور با بيان 
اينكه مفهوم انتخابات الكترونيكي اين است كه فرآيندهاي 
انتخابات به صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود، گفت: ما 
۲۵ فرآيند را در زمينه انتخابات در داخل كشور به صورت 
الكترونيكي انجام مي دهيم كه البته با توجه به ش��رايط 
انتخابات و ش��عب اخذ رأي ممكن است، متفاوت باشد. 
وي افزود: اين فرآيندها فقط مربوط به روز اخذ رأي نيست 
و از ماه ها قبل آغاز مي ش��ود. به نحوي كه ۱۴ فرآيند قبل 
از روز اخذ رأي، ۴ فرآيند در روز اخذ رأي، ۳ فرآيند پس از 
اخذ رأي و مابقي به عنوان پش��تيبان فرآيندها به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود. براي مثال عمليات ثبت نام، 

احراز صالحيت، تشكيل پرونده هاي الكترونيكي داوطلبان و 
ارسال الكترونيكي به مراجع ذي صالح، از جمله فرآيندهاي 
مرحله قبل از اخذ رأي است كه به صورت الكترونيكي انجام 
مي شود. شجاعان با اش��اره به اينكه براي ارزيابي مدارك 
تحصيلي و صالحيت داوطلبان در انتخابات، با مشكل نبود 
سيستم الكترونيكي مواجه هستيم، ادامه داد: متأسفانه در 
كشور پايگاه مرجع براي ارزيابي مدارك تحصيلي داوطلبان 
وجود ندارد. ما با بخشي از دانش��گاه ها مثل دانشگاه آزاد 
به صورت برخط ارتباط داريم و براي برخي دانش��گاه ها و 
حوزه هاي علميه كه داراي سيستم الكترونيكي نيستند، 
تصوير مدارك را بايد ارسال كنيم تا پاسخ دهند. وي در مورد 
۴ فرآيندي كه در روز رأي گيري بايد به صورت الكترونيكي 
انجام ش��ود، توضيح داد و گف��ت: در روز اخذ رأي از ميان 
۴ فرآيند، ۳ فرآيند در تمامي ش��عب در سراسر كشور به 
صورت الكترونيكي انجام مي شود. اما يك فرآيند ديگر كه 
رأي گيري كاماًل الكترونيكي و ماشيني محسوب مي شود 
براي انتخابات شوراها در ۹ كالن شهر به جز تهران در نظر 
گرفته شده است. اما در انتخابات رياست جمهوري تعرفه 

اخذ رأي به صورت كاغذي خواهد بود.

سيستمهايانتخاباتيماازامريكاقويتراست
رييس كميته فناوري اطالعات س��تاد انتخابات كش��ور 
با اش��اره به برگزاري انتخابات اخي��ر امريكا كه به صورت 
دستي و الكترونيكي به صورت همزمان برگزار شد، گفت: 
سيستم هاي انتخاباتي ما به مراتب قوي تر از امريكا است. ما 
با دستان توانمند ايراني، سامانه هايي را توليد كرده ايم كه به 
لحاظ اجرا جزو بهترين ها در دنيا محسوب مي شوند. وي با 
تشريح فرآيند اول تا چهارم مربوط به روز رأي گيري گفت: 
فرآيند اول مربوط به احراز هويت الكترونيكي و پيشگيري 
از رأي تكراري اس��ت كه بسياري از كشورها اين مرحله را 
به عنوان رأي گيري الكترونيكي قلمداد مي كنند. وقتي 
فرد براي رأي دهي مراجعه مي كند با دستگاه هاي خاص 
منظوره كه براي احراز هويت در داخل كشور طراحي كرديم، 
احراز هويت مي شود. در حافظه اين سيستم يك فايل هش 
شده از پايگاه ثبت احوال ثبت شده كه به ما كمك مي كند 
حتي در شعب آفالين نيز مشكل احراز هويت نداشته باشيم. 
شجاعان با بيان اينكه اين دستگاه مجهز به دوربين با قدرت 
پردازش تصوير است و از روي كارت ملي و يا شناسنامه فرد، 
هويت وي را احراز مي كند، ادامه داد: اين كنترل در كسري 
از ثانيه انجام مي شود و ش��ماره ملي فرد به پايگاه وزارت 
كشور ارسال مي شود تا از رأي گيري تكراري پيشگيري 
ش��ود. وي با اشاره به اينكه در انتخابات اخير اين سيستم 
براي ۹۸ درصد از رأي دهندگان درست عمل كرد و جلوي 
رأي تكراري را گرفت، افزود: اطالعات كد ملي، كد شعبه و 

ساعت اخذ رأي بالغ بر ۹۹ درصد از افرادي كه رأي دادند، 
به ثبت رسيد و ابهاماتي از جمله رأي تكراري و يا تعويض 
رأي و مواردي از اين قبيل به هيچ عنوان اتفاق نيفتاد. رييس 
كميته فناوري اطالعات ستاد انتخابات كشور تنها مشكل را 
نبود سيستم اطالعاتي از آدرس فرد عنوان كرد و گفت: ما در 
زمينه پايگاهي كه آدرس سكونت فرد را مشخص مي كند 
نقص داريم و از معدود كشورهايي هستيم كه با اين مشكل 
مواجه هستيم. شجاعان با تاكيد بر اينكه در فرآيند مربوط 
به احراز هويت الكترونيكي براي رأي گيري افراد ادعا داريم 
كه از بهترين هاي دنيا هستيم، گفت: حتي در امريكا نيز 
برخي سامانه ها دچار مشكل شد و چند هزار رأي از ترامپ 
به سمت بايدن رفت. اما اين اتفاقات در سيستم هاي ما رخ 

نمي دهد و سيستم ما خطاناپذير است.

بوميسازيصندوقالكترونيكيرأي
وي با بي��ان اينكه فرآيند دوم در روز اخ��ذ رأي مربوط به 
رأي گيري ماش��يني اس��ت، تاكيد كرد: براي رأي گيري 
ماش��يني، صندوق الكترونيكي رأي كاماًل بومي طراحي 
كرديم كه هيچ امكاني براي اتصال به هيچ شبكه اي را ندارد 
و فقط كابل برق دارد و كاماًل آفالين است. شجاعان ادامه داد: 
فرآيند به اين نحو خواهد بود كه پس از احراز هويت مراجعه 
كننده، كارت با امضاي الكترونيك مجري شعبه اخذ رأي و 
امضاي ناظر شوراي نگهبان صادر مي شود. پس از آن فرد با 
اين كارت به دستگاه مراجعه مي كند و دستگاه پس از كنترل 
امضا اقدام به شناسايي تصوير داوطلب و دريافت رأي كرده و 
اتمام رأي را اعالم مي كند. اين دستگاه كاماًل رمز نگاري شده 
است. در اين فرآيند رأي فرد پرينت مي شود و نسخه دوم 
از رأي فرد به عنوان بك آپ در صندوق مي ماند. همچنين 
تمام پورت هاي دستگاه پلمب مي شود و هيچكس نمي تواند 
حافظه آن را تخليه كند. به همين دليل در طول روز اخذ 
رأي هيچ اطالعاتي وجود نخواهد داشت كه چه كسي چه 
تعداد رأي آورده است. وي با اشاره به اينكه صورت جلسه به 
صورت اتوماتيك تنظيم و عمل تجميع رأي نيز در وزارت 
كشور انجام مي شود، خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزي 
در ۸ كالنشهر كه باالي يك ميليون نفر جمعيت دارند به 
جز تهران، فرآيندها به صورت الكترونيكي انجام مي شود. 
وي درباره تأمين امنيت شبكه در زمان أخذ رأي نيز گفت: 
 USSD زيرساخت ارتباطي ما براي دستگاه احراز هويت
است و از پروتكل رمز نگاري استفاده مي كنيم. در طول زمان 
رأي گيري تمام پورت هاي خارجي پلمب مي شود. و حتي 
در صورت قطعي برق هم دستگاه ها داراي باتري داخلي 
هستند. شجاعان با تاكيد بر اينكه ما در كشور سيستم هاي 
انتخاباتي قوي و حرف براي گفتن داريم، ادامه داد: مدعي 
هستيم كه مي دانيم ۹۹.۳ افراد در چه شعبي رأي دادند و 

چه سني داشتند. وي با اشاره به اينكه تمام مراحل عمليات 
تجميع رأي به صورت الكترونيكي انجام مي شود، اضافه 
كرد: براي رأي گيري نوعي دس��تگاه را تعبيه كرديم كه 
عملكردي شبيه تلفن دارد و حتي كم سوادان هم مشكلي 
با آن نخواهند داشت. شجاعان گفت: ما در سال ۹۰ اولين 
تجربه دستگاه رأي گيري الكترونيكي را در كشور داشتيم 
و دستگاهي شبيه ATM بانكي طراحي كرديم كه در ۱۴ 
حوزه انتخابيه به نصب رسيد. بعد از آن طراحي دستگاه هاي 
جديد را با ماژول اثر انگشت و كنترل تصوير فرد با مدارك 

ظاهري اجرايي كرديم.

۵۰۰نوعتستامنيتي
برايدستگاههاياخذرأيانجامشد

اين مقام مس��وول با تاكيد بر اينكه اين دستگاه ها داراي ۳ 
گواهينامه امنيت بوده و انواع تست هاي مختلف روي آن 
انجام شده است، خاطرنشان كرد: بيش از ۵۰۰ نوع تست 
امنيتي و ايمني روي اين دستگاه انجام شده و تاييديه دريافت 
كرده ايم. به طوري كه در انتخابات شوراها در دوره قبل ۹ هزار 
و ۶۴۴ شعبه مجهز به اين دستگاه شدند. وي گفت: نتايج 
دور قبلي انتخابات شوراها كه توسط اين دستگاه اخذ رأي 
انجام شد، نشان مي دهد كه زير يك درصد خرابي داشتيم و 
تخليه الكترونيكي آرا در ۹۹.۵ درصد شعب انجام شده بود. 
به لحاظ زمان نيز در ۴۳ شهر كار تجميع آرا زير يك ساعت 
و در ۷۲ درصد شهرها نيز ظرف مدت دو ساعت، كار تجميع 
آرا انجام شد. وي افزود: ما در اين دوره اپليكيشني نيز طراحي 
كرديم كه امكان مسيريابي نزديك ترين شعبه اخذ رأي را 
به فرد. مي دهد. وي در مورد تدابير انديش��يده شده براي 
خرابي احتمالي دستگاه گفت: در صورت بروز مشكل، تيم 
پشتيبان مشكل را مرتفع مي كند. البته در تمامي شعب اخذ 
رأي، صندوق دستي رأي و مهر را آماده مي گذاريم. تا ادامه 
رأي گيري با تعرفه انجام شود و برگشت به حالت الكترونيكي 
نخواهند داش��ت. وي با بيان اينكه در انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا و رياس��ت جمهوري به صورت همزمان ۷۰ 
هزار شعبه اخذ رأي خواهيم داشت خاطرنشان كرد: براي 
صحت عملكرد دستگاه اخذ رأي حاضر هستيم به صورت 
رندم دستگاه را در اختيار تيم هاي پژوهشي دانشگاهي قرار 
دهيم. ما معتقديم كه نظام انتخاباتي كشور داراي امنيت و 
اعتماد است و مردم آن را برگزار مي كنند. به لحاظ فني نيز 
شواهد محكمي داريم كه نشان مي دهد اين سيستم خوب 

كار مي كند و از سيستم دستي به مراتب بهتر است.

كلشبكههمقطعشود
اختالليدربرگزاريانتخاباتنخواهيمداشت

وي در مورد بروز مشكل احتمالي براي شبكه اينترنت در روز 
اخذ رأي تاكيد كرد: تمامي دستگاه هاي اخذ رأي در شعب 
آفالين هستند و تنها، مراكز تجميع رأي، دسترسي به شبكه 
دارند. ما از قبل مي دانيم شعب كجاست و با مجموعه هاي 
مخابراتي براي ارتباط تلفن همراه هماهنگي خواهيم داشت 
و در كنار آن دستگاه قابليت اتصال به تلفن ثابت را هم خواهد 
داشت. وي با بيان اينكه مخابرات در حالت آماده باش خواهد 
بود و چند هزار خط تلفن نيز براي شعب آماده شده است 
اضافه كرد: دستگاه احراز هويت بدون شبكه كار مي كند و 
اگر همه شبكه قطع شود، انتخابات قطع نمي شود. فرآيند 
ارسال صورت جلسه نيز الكترونيكي طي مي شود تا اجازه 
اعالم نتايج داشته باشيم. ش��جاعان يادآور شد: براي اين 
دوره از انتخابات با توافق شوراي نگهبان در محل شعبه اخذ 
رأي و پس از شمارش آرا، عمليات امضاي ديجيتال روي 
صورت جلسه انجام و يك نسخه از آن ارسال مي شود. اين 

موضوع سرعت عمل را افزايش مي دهد.
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بودجهوضرورتتحليلتاريخي
مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني نيز )علي رغم 
وجود رييس جمهوري مثل جرج بوش پسر كه رفتارهاي 
معقول نداشت( در وضعيت خوبي قرار داشت. بودجه اي 
كه توسط مجلس شش��م اراده ش��د يكي از بهترين 
بودجه هاي سنواتي در كش��ور بود، برنامه توسعه اي 
كه در زمان مجلس ششم ارايه شد، مبتني بر واقعيات 
كشور تهيه شد و اگر دولت و مجلس بعدي به مفاد اين 
برنامه هاي توسعه اي وفادار مانده بود، اتفاق هاي مناسبي 
براي اقتصاد و معيشت كشورمان مي افتاد. گزاره اي كه 
باعث شد اين موفقيت شكل بگيرد، توجه به مباحث 
تخصصي اقتصاد و آثار و تبعات عملي اين تصميمات 
بود تا اينكه توجه به شعارهاي بدون عمقي در خصوص 
مردم گرايي و انقالبي گري و توجه به مستضعفان. مبتني 
بر اين عوامل عملكري كه در دوره زمامداري مجلس 
شش��م و دولت اصالحات در تاريخ معاصر كشورمان 
ثبت شد، يكي از بهترين نمونه هاي توجه به علم گرايي 
و تخصص گرايي است و نتايج عملي آن در شاخص هاي 
اقتصادي نيز قابل رديابي است. حال بايد ديد، مجلس 
يازدهم آيا از اين دستاوردها و واقعيت ها بهره برده است 
يا خير؟ بررس��ي بودجه در مجلس بر خالف ادعاهاي 
اوليه اي كه در خصوص حمايت از اقشار آسيب پذير، 
بهبود شاخص هاي معيشتي و... مطرح شد با حاشيه هاي 
فراواني روبه رو شده است. در واقع مجلس يازدهم، بودجه 
سنواتي كشور را از روند تخصصي عادي خود خارج كرده 
و آن را زير سايه رخدادهاي سياس��ي قرار داده است. 
نمايندگان با اس��تفاده از رويكردهاي پوپوليستي به 
جاي اينكه به منافع بلندمدت مردم و كشور فكر كنند، 
موضوعات پيش پا افتاده سياسي و جناحي را مدنظر قرار 
داده اند. مواردي كه اغلب به ضرر منافع بلندمدت مردم 
است و ممكن است مشكالت زيادي را ايجاد كند. بار 
اول كه بودجه دولت با سقف بيش از ۸۰۰هزار ميليارد 
توماني در آذرماه تقديم مجلس شد، نمايندگان موارد 
فراوان هزينه اي را وارد بودجه كردند كه سقف بودجه 
را به بيش از ۱۲۰۰هزار ميليارد تومان افزايش دادند. 
هرچند نمايندگان در اظهاراتش��ان اشاره مي كردند 
كه معيشت مردم برايشان اهميت دارد، اما حتي يك 
دانش آموز مقدماتي اقتصاد هم مي داند كه يك چنين 
افزايش سقفي در بودجه، باعث افزايش دامنه هاي تورم، 
رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي و در نهايت فقر مطلق 
خواهد شد، اما نمايندگان به يك چنين واقعيت هايي 
بي توجهي كردند. نتيجه اين بي توجهي اين شد كه حتي 
خود نمايندگان نيز حاضر به حمايت از بودجه نشدند و 
بودجه رد شد. ضمن اينكه در زمان راي گيري هم اعالم 
شد كه نمايندگان متوجه نبودند در حال راي به اليحه 
تقديمي دولت هستند يا گزارش كميسيون تلفيق را 
روي ميز ارزيابي هايش��ان قرار داده اند. در نهايت رفتار 
نمايندگان با بودجه اصالحي نيز نشان داد كه نمايندگان 
بيشتر از اينكه از منظر تخصصي به مقوالت اقتصادي 
توجه داشته باشند، با استفاده از المان هاي پوپوليستي 
موضوعات اقتصادي را مورد بررس��ي قرار مي دهند. 
واقع آن است كه كشورهاي توسعه يافته با توجه به اين 
واقعيت كه همواره از يك الگوي كالن توسعه اي بهره 
مي برند، تالش زايدالوصفي را به كار مي برند تا موضوعات 
كالن اقتصادي تحت تاثير موضوعات سياسي و جناحي 
قرار نگيرد. اما اين روند در كشور ما مبتني بر يك منطق 
اقتصادي پذيرفته شده از سوي جناح هاي سياسي، 
پيش نمي رود. كافي اس��ت كه تغييرات سياس��ي و 
جناحي در س��اختارهاي اجرايي و تقنيني به وقوع 
بپيوندد تا كل برنامه ريزي هاي اقتصادي كش��ور از 
اساس دچار تغيير شود. يك چنين روندي را به عينه 
در جريان بررسي بودجه ۱۴۰۰ در مجلسي كه عنوان 
انقالبي را براي خود برگزيده مي توان مش��اهده كرد. 
مجلسي كه به جاي تخصص گرايي، شعار سر مي دهد، 
به جاي حمايت از اقشار آسيب پذير، منافع بلندمدت 
آنان را به باد مي دهد و به جاي علم گرايي، به حاشيه ها 
مي پردازد. با يك چنين گزاره هايي طبيعي است كه 
بودجه به سرنوشتي دچار مي شود كه امروز در حال 
تجربه آن هستيم.  اي كاش مسووالن و تصميم سازان 
ايراني هم ياد مي گرفتند كه تجربيات امتحان شده را 

دوباره تكرار نكنند.  اي كاش...

اولويتشفافيتاقتصادي
پول جدي��دي به اقتصاد تزريق كنند به س��راغ نفت 
رفته اند و همان طور كه در سال هاي گذشته ديده ايم در 
صورتي كه بنا به هر دليلي درآمد نفتي كاهش پيدا كند 

عمال مشكالت اقتصادي قابل مديريت نخواهند بود.
خوشبختانه در دو سال گذشته با استفاده از شيوه هاي 
جديدتر، بخش��ي از نياز كش��ور به درآمدهاي پايدار 
تامين شده اما اين خطر وجود دارد كه اگر با كنار رفتن 
تحريم ها بار ديگر امكان استفاده از پول نفت به وجود 
آيد، باز هم به خانه اول برگرديم و تمامي اين اصالحات 
ناديده گرفته شوند. ديگر موضوعي كه زير سايه نفت 
عمال فراموش شده، كاهش هزينه هاي دولت و به دنبال 
آن رشد جدي نقدينگي است كه همواره ادامه داشته 
اس��ت. وقتي پول نفت به دست مي آيد، شركت هاي 
دولتي از آن بهره مند مي ش��وند و بسياري از نهادها و 
سازمان ها نقدينگي ساالنه دريافت مي كنند و عمال 
سياس��ت هايي مانند كاهش تصدي گري اقتصادي 
دولت فراموش مي ش��ود. در چنين بستري اگر بانك 
مركزي و س��اير نهادهايي كه در امر اجراي بودجه و 
تزريق نقدينگي فعالي��ت مي كنند موظف به نظارت 
جدي بر عملكرد مالي بانك ها و س��اير نهادها بشوند، 
مي توان انتظار داشت كه شرايط كشور تغيير مثبتي 
داش��ته باش��د اما در غير اين صورت اين مش��كالت 
همچنان به جاي خود باقي هستند. در اين ترديدي 
نيس��ت كه برطرف كردن برخي معضالت اقتصادي 
ايران به چند سال زمان و يك برنامه ريزي همه جانبه 
دارد اما در عين حال بايد به اين موضوع نيز توجه كرد 
كه برخي موضوعات مثل شفاف كردن تبادالت مالي 
بانك ها و شركت هاي دولتي در كوتاه مدت ممكن است 
و با استفاده از آن مي توان در مقابل برخي از معضالت 

ايستاد تا در آينده نوبت به مسائل كالن تر نيز برسد.

۱۴.۵ميليونامريكايي
بهاينترنتثابتدسترسيندارند

كميس��يون فدرال ارتباطات تصميم دارد يارانه اي 
براي خانوارهاي كم درآمد امريكايي اختصاص دهد 
تا به اينترنت پرس��رعت دسترسي يابند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از نيويورك تايمز، كميسيون 
فدرال ارتباطات يارانه اي اضطراري براي خانوارهاي 
كم درآمد تصويب كرده تا بتوانند به اينترنت پرسرعت 
دسترس��ي يابند. اين اقدام در حقيقت تالشي براي 
اتصال بس��ياري از خانوارهاي امريكايي به اينترنت 
طي دوران همه گيري اس��ت. اين كميسيون ۴ نفره 
به طور ناش��ناس توافق كردند تا ماهان��ه ۵۰ دالر به 
خانوارهاي كم درآمد و ۷۵ دالر به خانواري س��اكن 
زمين هاي س��اكنان بومي امريكا براي دسترسي به 
اينترنت اختصاص دهند. اين كميسيون همچنين 
تخفيفي ۱۰۰ دالري براي خري��د رايانه يا تبلت به 
خانوارهاي واجد شرايط اعطا مي كند. سال گذشته 
كنگره امريكا به عنوان بخش��ي از اليحه كمك هاي 
مالي كووي��د ۱۹ بودجه اي ۳.۲ ميليارد دالري براي 
تأمين س��رويس اينترنت خانوارها جهت دوركاري، 
آموزش و خدمات درماني از راه دور اختصاص داده بود. 
طرح جديد كميسيون فدرال ارتباطات نيز از همين 
بودجه اس��تفاده مي كند. طبق گزارش كميسيون 
فدرال ارتباطات ۱۴.۵ ميليون امريكايي به اينترنت 
ثابت دسترسي ندارند. اين در حالي است كه با شيوع 
ويروس كرونا در سال گذشته، برطرف كردن شكاف 
ديجيتالي در اين كشور اهميت بيشتري يافته است.

درخواستترامپازايالتهاي
امريكابرايمجازاتغولهايفناوري

رييس جمهور سابق امريكا در كنفرانس اقدام سياسي 
محافظ��ه كاران، دولت هاي ايالتي را تش��ويق كرد با 
تصويب قانون به مجازات غول هاي فناوري بپردازند 
كه صداهاي محافظ��ه كار را خام��وش مي كنند. به 
گزارش ايس��نا، دونالد ترامپ در نخستين سخنراني 
عمومي خود از زمان ترك كاخ سفيد و در آخرين روز 
كنفرانس اقدام سياسي محافظه كاران كه در اورالندوي 
فلوريدا برگزار شد، گفت: اگر آزادي بيان نداشته باشيم، 
همه تمهيدات يكپارچگي انتخابات در سراسر جهان 
هيچ ارزشي ندارند. اگر جمهوري خواهان براي گفتن 
حقيقت و افشاي فساد سانسور شوند، ما دموكراسي 
نخواهيم داشت و تنها استبداد چپگرا برايمان مي ماند. 
ترامپ بر سر حذف شدن حس��ابش در فيس بوك و 
توييتر به دليل نقض سياس��ت هاي اين شبكه هاي 
اجتماعي، مكررا ش��ركت هاي فناوري را به سانسور 
متهم كرده است. ترامپ گفت: زمان شكستن انحصار 
ش��ركت هاي بزرگ فناوري و احياي رقابت منصفانه 
فرا رسيده است. بخش ۲۳۰ كه مقررات اينترنت است 
و به عنوان بخشي از قانون رعايت اخالق در ارتباطات 
۱۹۹۶ تصويب شده است، بايد لغو شود. بخش ۲۳۰ 
به وب سايت ها اجازه مي دهد به سامان دهي محتوا در 
پلتفرم هاي ش��ان بپردازند. همچنين براي محتوايي 
كه توس��ط كاربران منتشر مي شود، مصونيت داشته 
و مورد پيگرد قانون��ي قرار نمي گيرند. رييس جمهور 
سابق امريكا گفت: اگر دولت فدرال حاضر به اقدام در 
اين باره نيست، در اين صورت هر ايالت در اين اتحاديه 
كه ما راي داريم بايد شركت هايي مانند توييتر، گوگل 
و فيس بوك را هر زمان كه صداه��اي محافظه كار را 
خاموش مي كنن��د، هدف مجازات ه��اي بزرگ قرار 
دهند. بر اس��اس گزارش بيزنس اينسايدر، ترامپ به 
ران دس��نتيس، فرماندار فلوريدا اشاره كرد كه اوايل 
فوريه پيشنهادهاي جديدي را مطرح كه بر اساس آن، 
از تعليق حساب نامزدهاي سياسي توسط شبكه هاي 
رس��انه اجتماعي جلوگيري مي شود و اين شركت ها 
براي هر روز از تعليق شدن حساب جريمه خواهند شد. 

مشكالت انتخابات از راه دور: مخاطرات فضاي سايبر، احتمال هك شدن، رواج خريد و فروش رأي و رأي گيري به زور

كرونا و چالش هاي راي گيري الكترونيكي

سيگنالي براي قيمت بيت كوين بعد از ۵  ماه
طي يك هفته گذشته، قيمت  بيت كوين سه بار موفق 
ش��ده كه از ناحيه حمايتي ۴۴.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ دالر 
دفاع كند. به عقيده كارشناسان، اين ناحيه از اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت و مي تواند به عنوان يك كف 
قيم��ت عمل كند. به گزارش كوي��ن تلگراف، قيمت   
بيت كوين بار ديگر به محدوده ۴۴.۰۰ دالر تا ۴۵.۰۰ 
دالر سقوط كرد. اين سومين بار در ۷ روز گذشته است 
كه   بيت كوين اي��ن ناحيه را لمس مي كند. در صرافي 
بيت استمپ )Bitstamp(، قيمت بيت كوين تا زير 
۴۴.۰۰۰ دالر هم رسيد و پس از آن روند احياي خود 
را آغاز كرد و در ح��ال حاضر به بيش از ۴۶.۰۰۰ دالر 
رسيده اس��ت. به گفته برخي از تحليل گران، افزايش 
فروش ماينرها باعث ش��د تا ديروز قيمت  بيت كوين 
كاهش پيدا كند. س��ومين بازگش��ت قيمت به اين 
محدوده، احتماال بارقه اميدي براي خريداران بازار بوده 
اس��ت. داده هاي گالسنود نشان مي دهد كه شاخص 
SOPR ش��اهد يك »بازيابي كامل« بوده است. اين 
ش��اخص نش��ان مي دهد كه خروجي هاي خرج كرد 
حس��اب ها در زمان انجام تراكنش در وضعيت سود 
بوده اند يا ضرر. اين معيار پراهميت، براي اولين بار از ماه 
سپتامبر ۲۰۲۰ )شهريور( به بازه منفي وارد شده بود؛ 
به عبارت ديگر  سرمايه گذاران در حال حاضر به طور 
ميانگين با اندكي ضرر بيت كوين هاي خود را منتقل 
مي كنند. به گفته گالس��نود، اين اتفاق نشان دهنده 
كاهش برداشت س��ود از س��وي معامله گران است. 
تحليل گران گالس��نود عنوان مي كنند: به طور كلي، 
ديروز ش��اهد ضرر درون زنجيره اي تحقق يافته ۲۳۴ 
ميليون دالري بوديم. اين كمتري��ن ميزان از آوريل 

سال ۲۰۲۰ است.
فيليپ سويفت )Philip Swift(، بنيان گذار پلتفرم 
معامالتي ديس��نتريدر )Decentrader( و خالق 
روش ضريب نرخ طاليي هم از جمله كساني بود كه به 
كاهش شديد SOPR  اشاره كرده است. به عقيده او، اين 
اتفاق و همزمان شدن آن با بازيابي نرخ تأمين سرمايه 

بازارهاي مشتقه، به عنوان نشانه اي بالقوه از تغيير روند 
تفسير مي شود. او در تشريح داليل اين ادعا گفت كه 
پيش تر اين اتفاق باعث آغاز يك روند صعودي جديد 
شده بود. سويفت در ادامه گفت: SOPR  در حال حاضر 
بازيابي شده، اين يعني حاال آدرس هاي فروشنده در 
ضرر بيت كوين مي فروشند. اين يك سيگنال »خريد 
در كف« در بازار صعودي است. همزمان با اين اتفاق، 
نرخ تأمين سرمايه بازارهاي مشتقه هم بازيابي شده و 
صعودي است. آخرين باري كه SOPR وارد محدوده 
سبز شد، پنج ماه پيش بود. در آن زمان قيمت هر واحد    
بيت كوين در محدوده ۱۰.۰۰۰ دالر قرار داشت. در آن 
زمان، اين محدوده اصلي ترين مانع بر سر راه آغاز روند 
صعودي اين ارز ديجيتال بود. از پنج ماه پيش تا به حال، 
قيمت  بيت كوين با جهشي پنج برابري، تا اوج ۵۸.۰۰۰ 
دالري پيش رفته است. اين در حالي است كه با ورود 
به ماه م��ارس، معامله گران با احتياط عمل مي كنند. 
از لحاظ تاريخي، ماه مارس هم براي بازارهاي سنتي 
و ه��م براي بازار ارزهاي ديجيت��ال ماهي نزولي بوده 
است. سويفت در يك اظهارنظر خصوصي گفت: فكر 
مي كنم كه مارس آهسته و همراه با ترديد در بازارهاي 
سنتي باشد، اما به طور كلي ديدگاهي صعودي در مورد 
بيت كوين دارم و انتظار دارم طي سه ماه آينده رشدي 
شديد داشته باشد. معامله گران بسياري معتقدند كه 
بايد چشم به ناحيه ۴۴.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ دالر دوخت. 
ويل��ي وو )Willy Woo(، تحليل گر مطرح، معتقد 
است كه ناحيه ۴۵.۰۰۰ دالر حمايت قدرتمندي است 
و كاهش قيمت به اين ناحيه با خريد سنگين خريداران 
 )Santiment( همراه خواهد بود. محققان سنتيمنت
با بي��ان اينكه وضعيت فعلي ب��ازار ارزهاي ديجيتال 
تماما به عملكرد    بيت كوين در حفظ ناحيه ۴۵.۰۰۰ 
دالري وابسته است، عنوان كردند: به ناحيه حمايتي 
۴۴.۰۰۰ توجه كنيد. اين ناحيه شاخصي براي تمام 
ارزهاي ديجيتال است. حواستان به فعاليت هاي درون 

زنجيره اي هم باشد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 
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تعادل | 
»سوريه يك فرصت ويژه براي حضور بخش خصوصي« 
فرصتي تجاري كه روز گذش��ته درهمايش »فرصت ها و 
راهكارهاي تجارت با سوريه« با حضور فعاالن اقتصادي و 
برخي مسووالن دولتي مورد واكاوي قرار گرفت. اما نكته 
حائز اهميت اين است كه عليرغم موافقتنامه تجارت آزاد با 
سوريه، براساس آنچه خود متوليان تجاري عنوان كردند، 
بيشترين صادرات ما به سوريه در سال ۸۹ به ميزان ۵۰۰ 
ميليون دالر بود اما اين رقم تا پايان ديماه ۹۹ به كمتر از ۹۰ 
ميليون دالر رسيده است. البته برنامه ريزي بر اين است كه 
تا س��ال ۱۴۰۲ ميزان صادرات به سوريه به ۴۰۰ ميليون 
دالر افزايش يابد. از اين رو، در اين نشس��ت تاكيد شد كه 
سياست هاي تجاري در س��وريه بر بخش خصوصي اين 
كشور متمركز شود.برهمين اساس، رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و سوريه اعالم كرد كه بزودي بانك اطالعاتي 
كه دربرگيرنده اصلي ترين نيازهاي اقتصادي روز سوريه 

است، رونمايي مي شود. 

   ايجاد خط ويژه براي صادرات به سوريه
كيوان كاش��في، رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
سوريه به ارايه گزارشي در خصوص چالش ها، فرصت ها 
و پيشنهادهايي براي توس��عه روابط با سوريه پرداخت و 
گفت: به رغم تأكيدي كه براي توسعه روابط سياسي وجود 
دارد اما هنوز روابط اقتصادي دو كشور قابل قبول نيست.او 
در همين زمينه تصريح كرد: سوريه هم مانند ايران تحت 
تحريم اس��ت و همين امر اقتصاد سوريه را كوچك كرده 
است. از طرفي در سوريه تس��لط ارگان هاي دولتي را در 
حوزه هاي مختلف ش��اهد هستيم كه ازيك طرف خوب 
است و از طرفي نامطلوب.او تأكيد كرد: متأسفانه به رغم 
فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه حمل ونقل اما هنوز 
كوتاه ترين و سريع ترين دسترسي به سوريه فراهم نيست 
و در بخش ترددها و پروازهاي هوايي نيز چالش هايي وجود 
دارد كه البته اميدوار هستيم با رايزني هاي صورت گرفته 
تعداد پروازهاي مستقيم به سوريه افزوده شود.كاشفي در 
تشريح مهم ترين اقدامات اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
سوريه از تهيه بسته هاي مشاوره اي براي فعاالن اقتصادي 
خبر داد و اعالم كرد: بزودي بانك اطالعاتي كه دربرگيرنده 
اصلي ترين نيازهاي اقتصادي روز سوريه است رونمايي 
خواهد شد.او با اشاره به برگزاري پاويون تخصصي ايران 
در نمايش��گاه حلب تأكيد كرد كه اين نمايش��گاه طيف 
گسترده اي از مخاطبان را دربرمي  گيرد و فرصت خوبي 
براي حضور فعاالن اقتصادي و شركت هاي ايراني خواهد 
بود. بعد از آن، حس��ن دانايي   فر دبير ستاد توسعه روابط 
اقتصادي ايران سوريه و عراق نيز بر اهميت حضور بخش 
خصوصي در توس��عه روابط ايران و سوريه تأكيد كرد.او 
روند مشاركت بخش خصوصي در بازسازي سوريه را به دو 
مرحله ساماندهي و بهره برداري تقسيم كرد و توضيح داد: 
در طول دو سال گذشته و با برگشت آرامش قابل توجه در 
سوريه و فراهم كردن مقدمات بازسازي سوريه، سنگ بناي 
مرحله سازمان دهي و ساختار سازي شروع شده است. در 
همين زمان مركز تجارت ايرانيان در سوريه و از آن مهم تر، 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه راه اندازي شد.او افزود: 
موضوع حمل ونقل و ترانزيت هميشه موردتوجه بوده و 
اميدوار هس��تيم از دونقطه خسروي و مهران به مرزهاي 
زميني سوريه با حداكثر سرعت و كمترين قيمت متصل 

شويم.دانايي فر افزود: كشتيراني، راه ترانزيت و حمايت از 
شركت هايي كه تمايل به تهاتر دارند در دستور كار ما قرار 
دارد و لذا تالش هايي را براي اعطاي برخي از مش��وق ها 
داشته ايم و صحبت هايي نيز در اين باره با مسووالن دولتي 
انجام شده است.در همين راستا، كاهش سقف تعهدات 
ارزي ازجمله موضوعاتي است كه به گفته دانايي فر براي 
تقويت مشاركت بخش خصوصي در دستور كار قرار دارد.

    محدوديت هاي صادراتي كدامند؟ 
از سوي ديگر، »فهد محمود دوريش«، رييس اتحاديه 
اتاق هاي بازرگاني سوريه با تأكيد بر اين موضوع كه هر دو 
كشور سوريه و ايران در جنگ اقتصادي قرار دارند، ابراز 
اميدواري كرد تا همكاري دو كشور بتواند به اين جنگ 
پايان دهد.او خواستار اجرايي شدن تفاهم نامه تجارت آزاد 
بين ايران و سوريه شد كه در سال ۲۰۱۱ به امضا رسيده 
اما هنوز عملياتي نشده است. تشكيل كميسيون مشترك 
باهدف استانداردسازي مشترك و تأسيس شركت هاي 
مش��ترك ازجمله مهم ترين ديگر موضوعاتي بود كه از 
س��وي رييس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني سوريه مطرح 
ش��د. وي ادامه داد: محدوديت هايي نيز براي صادرات 
برخي از كاالها وجود دارد يا اينكه براي صادرات برخي 
كاالها همچون شير خش��ك ممانعت ايجاد مي كنند؛ 
اين در حالي اس��ت كه در تفاهم نامه مش��ترك ايران و 
س��وريه بندي براي ممنوعيت صادرات و واردات وجود 
ندارد.درويش گفت: در تفاهم نامه تجارت آزاد با ايران ۸۸ 
قلم كاال ممنوعيت دارد كه تالش داريم اين ممنوعيت به 
صفر برسد. او همچنين افزود: براي»تأسيس شركت هاي 
هلدينگ بين دو كشور«، »بانك مشترك ايران و سوريه« 
و »تهاترهاي تجاري با سامانه پرداخت الكترونيك« نيز 
بايد برنامه ريزي كنيم. پرداخت هاي گمركي هم بايد به 

جاي ۴ درصد به صفر درصد برسد. همچنين براي ايجاد 
خط اعتباري بين ايران و سوريه اعالم آمادگي مي كنيم.

    عقب گرد در صادرات به سوريه 
در همين حال، مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان 
توسعه تجارت ايراندر سخناني اظهار كرد: اقتصاد سوريه 
به دليل مسائل امنيتي كوچك شده، به شكلي كه تجارت 
سوريه با جهان در سال ۲۰۰۸ با ميزان ۳۰ ميليارد دالر بود 
اما اين رقم در سال ۲۰۱۹ به كمتر از ۵ ميليارد دالر رسيده 
است كه اين مساله طبيعتًا روي روابط تجاري سوريه با 
ايران اثر داشته است. با اين وجود به دليل راهبردي بودن 
سوريه بايد از همين حجم نيز استفاده كنيم. به گفته فرزاد 
پيلتن عالوه بر صادرات كاال و خدمات مي توانيم، خدمات 
فني و مهندسي را به اين كشور صادر كنيم كه البته تاكنون 
نيز پروژه هاي خوبي در اين حوزه در س��وريه اجرا شده 
است.پيلتن افزود: نيازهاي سوريه در بخش هاي مختلف 
زياد است و به طور مثال بخش بازسازي و نوسازي صنايع 
سوريه و ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي در اين كشور بايد 
مورد توجه قرار گيرد. البته سرمايه گذاري هاي مشترك 
خوبي در سوريه انجام شده اما بايد افزايش يابد. او گفت: 
در سازمان توس��عه تجارت يك برنامه سه ساله )تا سال 
۱۴۰۲( براي توسعه صادرات و واردات و صدور خدمات 
فني و مهندس��ي به سوريه طراحي كرده ايم. همچنين 
براساس آمار اعالمي پيلتن، بيشترين صادرات ما به 
سوريه در سال ۸۹ به ميزان ۵۰۰ ميليون دالر بود اما 
اين رقم در ده ماهه س��ال ۹۹ به كمتر از ۹۰ ميليون 
دالر رسيده است. مي توانيم با برنامه ريزي ۱.۵ ميليارد 
دالر به سوريه صادرات داشته باشيم.وي گفت: در نظر 
داريم تا سال ۱۴۰۲ ميزان صادرات به سوريه را به ۴۰۰ 

ميليون دالر برسانيم.

    تعرفه تجاري با سوريه بايد صفر شود
از آن سو، حميد زادبوم، رييس كل سازمان توسعه تجارت 
ايران هم با اش��اره به موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و 
س��وريه گفت اين اقدام نيز يكي از اقدامات براي توسعه 
تجارت بين دو كشور است كه توسط وزارت صمت زمينه 
آن فراهم شد و عليرغم اينكه جمهوري اسالمي ايران با 
هيچ كشوري فعال تجارت آزاد ندارد ايران با كشور سوريه 
موافقتنامه تجارت آزاد دارد. در اين موافقتنامه فقط ۸۸ 
قلم كاال مستثني شده و بقيه كاالها آزاد است اما تجارت 
آزادي است كه تعرفه آن روي ۴ درصد بسته شده است 
اما در حال تالش هس��تيم تا با كمك مجلس و موافقت 
طرف سوريه تعرفه هاي گمركي اين كاالها را از ۴ به صفر 
برسانيم و ۸۸ قلم كاال را نيز تا حد امكان كاهش يابد. او 
ادامه داد: ما معتقديم با همكاري ستاد توسعه اقتصادي 
ايران و سوريه يك تشكيالت سه جانبه بين اتاق بازرگاني 
و سازمان توسعه تجارت ايجاد شود. ما بايد در خصوص 
توسعه روابط بانكي با س��وريه حركت كنيم و بايد تراز 
تجاري با س��وريه را به حد معقولي برسانيم و نسبت به 
رفع موانع غيرتعرفه اي نيز اقدام كنيم و همچنين توسعه 
زيرساخت هاي حقوقي و فيزيكي و آشنايي تجار ايراني 
با سوريه از ديگر اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. عالوه بر اين باي��د روي موضوع تهاتركاال بين دو 
كشور كار شود و يك كارگروه در اين زمينه در سازمان 
توسعه تجارت تش��كيل ش��ده و روي موضوع تهاتر با 
كشورهاي مختلف كار مي شود.  همچنين در اين نشست، 
تيمور بش��ير گنبدي، مديركل روابط بين الملل وزارت 
راه و شهرسازي از انعقاد تفاهم نامه با طرفين سوري در 
حوزه احداث، خدمات فني و مهندسي خبر داد كه مقرر 
شده تا براي هدايت راهبري پروژه هاي زيربنايي، شركت  

مشتركي بين ايران و سوريه تاسيس شود.

روي خط خبر رويداد

ادامه از صفحه اول
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دستورالعمل خريد تضميني 
گندم ۱۴۰۰ ابالغ شد

مهر |مديركل هماهنگي بازرگاني داخلي شركت 
بازرگان��ي دولتي ايران از ابالغ دس��تورالعمل خريد 
تضميني گندم داخلي سال ۱۴۰۰ خبر داد. مرتضي 
سعادتي كيا گفت: دستورالعمل خريد تضميني گندم 
داخلي سال ۱۴۰۰ به استناد قانون اصالح تضمين 
خريد محصوالت اساس��ي كشاورزي مصوب پنجم 
آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسالمي و تصويب نامه 
شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي 
محصوالت اساسي كشاورزي براي اجرا در مراكز خريد 
به استان ها ابالغ شده است. وي افزود: دستورالعمل 
خريد تضميني گندم سال ۱۴۰۰ شامل سه بخش، 
اقدام��ات قبل از خريد، حين خري��د و اقدامات پس 
از اتمام فصل خريد تضميني گندم اس��ت. مديركل 
هماهنگي بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي 
ايران گف��ت: مرحله قبل از خري��د تضميني گندم 
ش��امل تعيين مراكز خريد عوام��ل اجرايي و انعقاد 
قرارداد با مراكز غيرملكي و اطالع رس��اني به جامعه 
هدف، تشكيل كارگروه هماهنگ خريد گندم استان 
و تشريح وظايف آن و ضوابط استفاده از مراكز خريد 
اس��ت. مديركل هماهنگي بازرگاني داخلي شركت 
بازرگاني دولتي ايران افزود: اقدامات مرحله عمليات 
حين خريد نيز شامل: رعايت ضوابط گندم هاي قابل 
خريداري و تحويل گيري، قيمت و سازوكارهاي خريد، 
زمان و محدوده خريد، استفاده از سامانه سيفا و اعمال 
نظارت بر عملكرد مراكز خريد خواهد بود. وي گفت: 
اين دستورالعمل همچنين شامل اقداماتي ديگر در 

مرحله پس از پايان خريد است.

براي مطالبات مان از عراق
كاال نمي گيريم

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق اظهار 
داشت: بايد توجه داشت كه عراق كااليي ندارد كه بخواهيم 
در مقابل پول هاي خود آن را وارد كنيم. بنابراين در مقابل 
اين پ��ول كاال وارد نخواهيم كرد و احتماال خود پول وارد 
كشور شود. يحيي آل اسحاق در مورد اظهارات وزير امور 
خارجه عراق پيرامون بازپرداخت مطالبات ايران اظهار كرد: 
پرداخت هاي ايران تسويه و فعاليت هاي صادراتي ما به عراق 
در حوزه انرژي ادامه پيدا مي كند اما هنوز جزيياتي از آن 
منتشر نشده است. وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه عراق 
كااليي ندارد كه بخواهيم در مقابل پول هاي خود آن را وارد 
كنيم. بنابراين در مقابل اين پول كاال وارد نخواهيم كرد و 
احتماال خود پول وارد كشور شود. مطالبات ما در عراق قبال 
حدود ۵ ميليارد دالر بود كه مقداري از آن را قبال دريافت 
كرده ايم. بنابراين پولي ك��ه االن در عراق داريم بين ۴ تا 
۵ ميليارد دالر است. وي با بيان اينكه رابطه ايران با عراق 
يك رابطه استراتژيك و رو به توسعه است، افزود: برآورد ما 
اين است كه تا پايان س��ال ميزان صادرات سال جاري ما 
به عراق به ۹.۵ تا ۱۰ ميليارد دالر برسد كه سال گذشته 
اين رقم ۱۲ ميليارد دالر بود. توافق طرفين اين است كه 
تا ظرف چند سال آينده ميزان تبادالت دو كشور را به ۲۰ 
ميليارد دالر نيز برسانند. اما شرايطي كه به وجود مي آيد 
ممكن است تغييراتي ايجاد كند؛ براي مثال شيوع كرونا 
موجب كاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدي شده است. رييس اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و عراق در پاسخ به سوالي در مورد 
موانع بانكي انتقال اين پول گفت: براي انتقال پول از عراق 
به ايران به مش��كل خاصي برنمي خوريم، بانك مركزي 
ايران و عراق توافقاتي براي اين كار انجام داده اند و راه هاي 
متعددي براي اين كار وجود دارد. قبال عراق بانك TBI را 
معرفي كرده بود كه از طريق اين بانك عمل شود. بايد ديد 

روند چطور پيش مي رود.

ترخيص ۴۰ ميليون دالر
كاالي ممنوعه

ايسنا |معاون فني گمرك ايران از تعيين تكليف كاالهاي 
گروه ۲۷ شامل حدود ۴۰ ميليون دالر كاالي ورود ممنوع 
كه در آستانه فساد قرار گرفته بودند در جلسه اي با حضور 
مسووالن مربوطه از جمله وزارت صمت خبر داد و اعالم 
كرد كه صاحبان كاال به زودي مي توانند نسبت به ترخيص 
كاالي خود اقدام كنند. بنا به توضبحات ارونقي، براساس 
مفاد ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و 
واردات وقتي كااليي مشمول افزايش سود بازرگاني يا ايجاد 
محدوديت و يا ممنوعيت شود اگر شرايط الزم را داشته 
باشد بايد نسبت به ترخيص آن با شرايط قبل از ممنوعيت 
اقدام ش��ود، بنابراين در صورت مطابقت اين كاالها با اين 
شرايط، تعيين تكليف و ترخيص با هماهنگي دستگاه هاي 
مربوطه از جمله گمرك، وزارت صمت و بانك مركزي انجام 
خواهد شد. گروه ۲۷، گروه كااليي با اولويت ارزي غير فعال 
است كه با وجود دريافت اغلب مجوزهاي قانوني از جمله 
ثبت سفارش وزارت صمت با محدوديت هايي مواجه شده 
و امكان ترخيص پيدا نكردند. »لوازم آرايشي و بهداشتي، 
لوازم التحرير، سيستم تهويه هوا، كيسه فيلتر صنعتي، 
پارچه رومبلي، ماش��ين آالت راه سازي، وسايل ورزشي، 
وسايل جانبي لوازم خانگي، تجهيزات و لباس ايمني، ميوه 
موز و كمپوت آناناس برخي اقالم« از انواع زياد كاالهايي 

هستند كه در قالب گروه ۲۷ اكنون در گمرك مانده اند.

عمق بخشي به بازار سرمايه
فعاليت ها ادامه دارند، اما بازار عمق الزم را ندارد. يكي از 
داليل اصلي اين موضوع، مقاومت برخي مديران مياني در 
برابر خصوصي سازي بوده است. اينكه با سهام شركت ها 
را عرضه كنيم اما مديريت آن را انتقال ندهيم، در واقع 
هيچ تفاوت اجرايي خاصي رخ نداده و امكان استفاده از 
ظرفيت هاي بورس نيز فراهم نشده است. در سوي ديگر 
ماجرا، وقتي بورس جدي گرفته نشده، مقدمات ورود 
مردم به اين بازار نيز به درستي فراهم نشده است. بازار 
سرمايه پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و باال و پايين 
شدن ش��اخص در آن طبيعي است. در اين فضا بايد به 
سهامداران جديد آموزش داد كه چگونه به اين بازار ورود 
كنند تا از سويي سرمايه خود را از دست ندهند و از سوي 
ديگر مقدماات رشد شاخص فراهم شود. اينكه در قوانين 
باالدستي به مساله عرضه سهام شركت هاي دولتي اشاره 
شود، قطعا اتفاق مثبتي است اما اينكه اين توجه به چه 
شكل اجرايي شود، اهميت بيشتري دارد. اگر بنا باشد 
اتفاقي كه در ماه هاي ابتدايي سال جاري افتاد تكرار شود، 
جز ايجاد جو ملتهب و حباب نتيجه اي ندارد. اين در حالي 
است كه اگر دولت، زيرساخت هاي الزم براي عمق بخشي 
به بازار را در دستور كار قرار دهد و عرضه سهام را به شكل 
جدي در دستور كار قرار دهد، مي توان انتظار داشت كه 
بازار سرمايه نقش محوري تري داشته باشد اما در غير اين 
صورت باز هم التهاب در بازار شرايط را دشوار خواهد كرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد 
كيش منصوب شد

ايرنا| با حكم دبيرش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتصادي، »جعفر آهنگران« به عنوان سرپرست سازمان 
منطقه آزاد كيش منصوب شد. »مرتضي بانك« با صدور 
حكمي »جعفر آهنگران« را با حفظ س��مت به عنوان 
سرپرست سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد.در 
حكم مشاور رييس جمهوري آمده است: »بنا به اختيار 
حاصله قانوني به موجب اين حكم با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست موقت س��ازمان منطقه آزاد كيش منصوب 
مي شويد..« آهنگران مسووليت معاونت برنامه ريزي و 
هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتصادي را نيز برعه��ده دارد. پيش از اين 
»غالمحسين مظفري« مسووليت مديرعاملي سازمان 

منطقه آزاد كيش را بر عهده داشته است.

افزايش ۴۰۰ درصدي
قيمت خواربار

ايس�نا | رييس اتحاديه خواربارفروش��ان اهواز با 
اشاره به افزايش عمده قيمت خواربار و ناتواني مردم 
براي خريد، از اقدام به ابطال جواز كسب اعضاي اين 
صنف در اهواز به دليل مشكالت مالي خبر داد. امير 
حسين زاده با اشاره به كسادي بازار خواربارفروشان 
در آس��تانه عيد نوروز در اهواز، اظهار كرد: مردم در 
خريد مايحتاج اوليه خود مانده اند و خريدن آجيل 
فعال براي افرادي اس��ت كه از وضع مالي مناسبي 
برخوردارن��د و تواناي��ي خريد باالي��ي دارند. وي با 
اشاره به تاثير فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ بر بازار 
خواربارفروشان افزود: پررنگ شدن حضور شركت ها 
و فروشگاه هاي زنجيره اي و تكثيرشان در هر منطقه 
از ش��هر، باعث از بين رفتن شغل خرده فروشان و از 
جمله خواربارفروشان ش��ده است. رييس اتحاديه 
خواربارفروش��ان اهواز گفت: در سال جاري حدود 
۳۰۰ نف��ر از اعضاي صنف ما اقدام ب��ه ابطال جواز 
كس��ب كردند و تغيير ش��غل دادند زي��را نه توان 
رقابت با فروشگاه هاي زنجيره اي و نه توان پرداخت 
هزينه هاي جانبي را دارند. حس��ين زاده با اشاره به 
افزايش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدي قيمت  خواربار بيان 
كرد: هر كيلوگرم پسته ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، بسته 
به نوع و كيفيت محصول قيمت دارد و قيمت حبوبات 
مانند نخود و عدس نيز هر كيلوگرم به ۲۵ تا ۳۰ هزار 
تومان رسيده است. وي افزود: اگر اين روند ادامه پيدا 
كند، خواربارفروشان رو به نابودي مي روند زيرا حتي 

توان دستيابي به سود قانوني خود را نيز ندارند.

درخواست توليدكنندگان
براي رفع ممنوعيت صادرات تاير

تسنيم| سخنگوي انجمن تاير گفت: متأسفانه در 
حال حاضر تعرف��ه واردات تاير راديال حدود ۵ يا ۶ 
درصد است كه همين امر سرمايه گذاري داخلي را 
براي توليد اين تايرها اقتصادي نمي كند. مصطفي 
تنها با اش��اره به اينكه در ۱۰ ماهه نخست امسال 
حجم توليد كارخانجات تاير به ميزان يك سال توليد 
در سال گذشته بوده است، اظهار داشت: اين موضوع 
يك دستاورد مهم براي صنعت تاير به شمار مي آيد 
البته درصدديم در سال آينده رشد توليد را افزايش 
بيشتري دهيم. وي با اعالم اينكه در تاير هاي سواري 
نياز كش��ور حدود ۲۰ تا ۲۱ ميليون حلقه اس��ت، 
افزود: در س��ال آينده با تكيه بر توانمندي داخلي 
بيش از نياز بازار تاير س��واري توليد خواهيم كرد . 
براي تحقق اين افزايش توليد سرمايه گذاري هاي 
زيادي صورت گرفته اس��ت.  س��خنگوي انجمن 
تاير تصري��ح كرد: متأس��فانه ممنوعيت صادرات 
طي دو سال اخير براي توليدكنندگان تاير اعمال 
شده كه به نظر مي رسد در شرايط فعلي كه توليد 
با مازاد روبه رو است اين ممنوعيت ها بايد برطرف 
شود. س��وال توليدكنندگان از دولت اين است چرا 
نمي گذاريد صادرات انجام دهيم! وي با اش��اره به 
اينكه س��رمايه گذاري هاي زياد در توليد تاير هاي 
سواري ش��ده اس��ت، تصريح كرد: اگر ممنوعيت 
صادرات تاير برقرار باش��د به ط��ور حتم جذابيت 
سرمايه گذاري در حوزه تاير كاهش خواهد يافت. 
تنها در ادامه صحبت هاي خود به توليد تاير هاي باري 
و اتوبوسي هم اشاره كرد و گفت: در بخش تايرهاي 
باري و اتوبوسي ما با دو نوع تاير باياس و راديال روبه 
رو هس��تيم كه در حوزه باياس نياز بازار به صورت 
كامل توسط توليد كننده داخلي تأمين مي شود اما 
در تايرراديال ما با كمبود توليد مواجه هستيم. البته 
قرار است در سال آينده با سرمايه گذاري هاي انجام 
شده ميزان توليد تاير راديال هم در كشور افزايش 
پيدا كند. وي تصريح كرد: متأسفانه در حال حاضر 
تعرفه واردات تاير راديال حدود ۵ يا ۶ درصد است 
كه همين امر سرمايه گذاري داخلي را براي توليد 
اين تايرها اقتص��ادي نمي كند به همين منظور از 
دول��ت مي خواهيم براي حماي��ت از توليدكننده 
داخلي تجديد نظره��اي الزم را در تعرفه تاير هاي 

راديال انجام دهد.

فرصت هاي ويژه تجارت با همسايه غربي ترسيم شد

توزيع ميوه شب عيد از 22 اسفند كليد مي خورد

چشم انداز تجاري با سوريه تا ۱۴۰۲

وضعيت نابسامان اقالم مصرفي در بازار 
تعادل |

با نزديك ش��دن به ش��ب عيد قيمت كاالهاي مصرفي 
صعودي تر مي شود. اما امسال گراني و افزايش بي ضابطه 
قيمت ها باعث به وجود آمدن دامنه وسيعي از نارضايتي ها 
در كشور شده است. حال در روزهاي پاياني اسفند مسووالن 
تنظيم بازار ادعا مي كنند كه مشكلي در تامين اقالم مصرفي 
مردم از جمله »مرغ، تخم مرغ، روغن، ميوه و ...« نيست. اما 
رصد بازار گوياي چيز ديگري است. يا نيست يا اگر هم هست 
گران است. با اين حال متوليان ستاد تنظيم بازار، از متعادل 
شدن بازار مي گويند. به گفته آنها، امسال از ۲۲ اسفند ماه 
توزيع ميوه سال نو آغاز خواهد شد و قيمت هر كيلو موز كه 
در بهمن امسال نسبت به دي ماه ۳۳ درصد و در مقايسه 
با بهمن پارسال ۱۹۳.۲ درصد گران تر شده، با واردات موز 
اين افزايش قيمت جبران خواهد ش��د. اما مساله كمبود 
روغن همچنان جنجال برانگيزاست؛ مسووالن مي گويند 
مش��كلي در تامين روغن نيس��ت و به اندازه كافي روغن 
موجود است و مردم احتكار نكنند؛ اما رصد بازار از كمبود 
روغن حكايت دارد. به طوري كه حتي برخي فروشگاه ها و 
مغازه ها اصال روغن عرضه نمي كنند. حال مشخص نيست 
وقتي جنسي در بازار نيست، مردم چگونه مي توانند اقدام به 
احتكار كنند. به نظر مي رسد، مسووالن بايد مساله را از بعد 

ديگري بررسي كنند. 

    از بازار ميوه چه خبر؟
امسال شاهد قيمت هاي بس��يار بااليي در بازار كاالهاي 
مصرفي بوديم. ميوه نيز به عنوان يكي از كاالهاي مصرفي 
نوسانات زيادي را تجربه كرد. اما اين افزايش قيمت ها به 
گونه اي بوده كه پيشبيني مي شود با نزديك شدن به سال 
نو تامين اقالم اساس��ي به يكي از دغدغه هاي اصلي مردم 
تبديل شود.اما دبير ستاد تنظيم بازار مي گويد، با انباشت 
ميوه در كشور مواجهيم. به گفته عباس قبادي، نزديك به 
۵۰۰ هزار تن پرتقال در شمال كشور و بيش از اين مقدار نيز 
سيب داريم كه به نوبت عرضه خواهد شد، حتي به دنبال 
صادرات سيب نيز هستيم و مردم از لحاظ تامين ميوه مورد 
نياز خود نبايد نگراني داشته باشند. حدود ۲۰ استان ميوه 

خود را از انبارهاي شمال و غرب كشور به استان هاي متبوع 
خود برده اند و اگر تمامي اين ميوه ها جابه جا ش��ود از ۲۲ 
اسفندماه توزيع ميوه شروع خواهد شد. وي با بيان اينكه 
قيمت ميوه در همان ايام تعيين خواهد شد كه يقينا كمتر از 
قيمت فعلي بازار خواهد بود، تصريح كرد: قيمت هر كيلوگرم 
سيب در ميدان بهمن تهران تقريبا ۷ تا ۹ هزار تومان و در 
ميادين ميوه و  تره بار كمتر از ۱۰ هزار تومان است. سيب 
قرمز و سيب زرد هم حدود ۱۱ هزار تومان به فروش مي رسد.

عباس قبادي در ادامه با بيان اينكه صادرات ميوه در سال 
۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ حدود ۷۰ درصد و امسال به نسبت 
سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد رشد داشته، گفت: بايد توجه 
داشت كه سركوب قيمت از طرفي سبب به مخاطره افتادن 
توليد و متعاقب آن صادرات مي شود. در مدت اخير قيمت 
موز در بازار نوسان زيادي داشته و با رشد قابل توجه تا بيش 
از ۶۰ هزار تومان نيز فروش رفته است. اين در حالي است 
كه بررسي تازه ترين گزارش مركز آمار از وضعيت قيمت 
كاالهاي خوراكي نشان مي دهد كه در بهمن ماه پارسال 
قيمت هر كيلو موز به طور متوسط حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ 
تومان بوده كه در بهمن امسال به متوسط ۴۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان رسيده است. وي همچنين وعده داد كه با واردات موز، 
افزايش قيمت جبران شود و قيمت موز در هفته هاي آتي به 
تعادل مي رسد و در خصوص نوسان قيمت ميوه در بازار نيز 
گفت: فصل توليد با فصل عرضه متفاوت است. مثال توليد 
برخي ميوه ها در پاييز اما پيك مصرف آنها فروردين ماه است 
كه بخشي از نوسانات به اين موضوع برمي گردد.در ميانه 
بهمن ماه، قيمت هر كيلو موز وارداتي در خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسيد. بر اساس 
گزارش مركز آمار از تغيير قيم��ت كاالهاي خوراكي، در 
دي ماه امسال قيمت هر كيلو موز در دي ماه پارسال به طور 
متوسط ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است كه در همين ماه در 
سال جاري به متوسط قيمت ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسيده 
و افزايش ۱۴۰.۳ درصدي داشته است. از ارديبهشت ماه 
امس��ال واردات موز به دليل محدوديت هاي ارزي به 
نوعي ممنوع و در ادامه واردات آن مشروط به صادرات 
سيب شده است. البته اخيرا ستاد تنظيم بازار با واردات 

موز در مقابل صادرات محصوالت كشاورزي ابالغي 
از سوي وزارت جهاد كشاورزي موافقت كرد.

    اما وعده هاي بي سرانجام تامين روغن
اين روزها، بازار روغن اوضاع نابس��اماني را تجربه كرده و با 
مساله كمبود يا نبود روغن مايع و جامد مواجه بوديم. در 
واقع روغن مايع در بازار به ندرت يافت مي شود، روغن جامد 
هم اگر باشد با قيمت چندين برابري وجود دارد. مسووالن 
تنظيم بازار بارها وعده حل شدن كمبود روغن را داده اند 
اما تغيير قابل توجهي در بازار ايجاد نش��ده است. اين در 
حالي اس��ت كه، رييس سازمان حمايت از مردم خواسته 
بود تا از احتكار خانگي روغن خودداري كنند؛ در حالي كه 
مشاهدات ميداني نشان مي دهد كه روغني در بازار نيست 
تا مردم احتكار كنند. اما همچنان با وجود اين شرايط، معاون 
امور بازرگاني داخلي وزارت صمت در خصوص تامين روغن 
خام مورد نياز واحده��اي توليدي گفت كه در اين زمينه 
مش��كلي وجود ندارد و بالغ بر ۴۵۰ هزار تن روغن خام در 
گمركات كش��ور وجود دارد كه به اندازه نياز ۴ ماه كشور 
است. در س��ال هاي گذشته كارخانجات روغن حدود ۱۵ 
روز تعطيلي داشتند )تعطيالت نوروز( كه امسال مقرر شد 
تعطيلي ها به حداكثر سه روز كاهش يابد و كارخانجات با 
سه شيفت كار كنند تا كسري روغن در بازار جبران شود. 
وي با اعالم اينكه سهميه ورق نيز براي كارخانجات روغن 
در نظر گرفته شده، اظهار كرد: مقرر شد كه كل نياز حلب 
كارخانجات روغن تأمين شود كه خوشبختانه معاونت امور 

صنايع وزارت صمت اين كار را انجام داده است. به گفته اين 
مقام مسوول در اين جلسه سازمان حمايت گزارشي از روند 
قيمت ها در بازار را ارايه داد كه بر اساس اين گزارش در هفته 
گذشته تنها در سه يا چهار قلم كاال افزايش قيمت داشته 
و در مابقي كاالها ثبات نسبي حاكم بوده است و در حوزه 
كاالهاي اساسي نيز شرايط خوب است. روند ورودي كاال به 
كشور نيز با ثبات و مناسب است، رقم هاي قابل توجهي كاال 
در بنادر و گمركات كشور در حال ترخيص است. او ادامه 
داد: ورودي كاال به كش��ور به نسبت هفته گذشته بالغ بر 
۴۵۰ هزار تن بوده كه عدد خوبي است.قبادي در حالي اين 
اظهارات را مطرح مي كند كه همچنان تامين روغن جامد 
در بازار با مشكل مواجه است.  اكنون سري به بازار گوشت و 
مرغ بزنيم. در هفته هاي گذشته قيمت هر كيلو گوشت مرغ 
به حدود ۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ به بيش از ۴۰ 
هزار تومان هم رسيد. اين در حالي است كه نرخ مصوب هر 
كيلو مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ و هر شانه ۳۰ عددي تخم مرغ ۳۴ 
تا ۳۵ هزار تومان است.قبادي در اين خصوص نيز مي گويد: 
در خصوص گوشت قرمز مشكل خاصي نداريم و قيمت ها 
با ثبات است و روند كاهشي قيمت تخم مرغ را نيز در بازار 
داريم. در خصوص گوشت مرغ مقرر شد كه وزارت جهاد 
كشاورزي ورودي مرغ را به بازار بيشتر كند تا التهاب موجود 
برطرف شود. البته از لحاظ تامين مرغ مشكلي وجود ندارد و 
نزديك به ۱۰ ميليون قطعه جوجه ريزي بيشتر از ماه گذشته 
بر اساس گزارش وزارت جهاد كشاورزي انجام شده است و 

اميدواريم اين مشكل حل شود.
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خبرروز

رسيدگي به ۴ پرونده در دادگاه مطبوعات
سخنگوي هيات منصفه دادگاه مطبوعات از رسيدگي به چهار پرونده در دادگاه مطبوعات خبر داد. احمد مومني راد اظهارداشت: روز 
يكشنبه ۱۰ اسفند سال ۱۳۹۹در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي چهار پرونده بررسي 
شد. او ادامه داد: پرونده اول مربوط مدير مسوول خبرگزاري »ايرنا« با اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بود كه پس از تشكيل 
دادگاه وكيل شاكي رضايت خود را به رياست دادگاه اعالم كرد و پرونده مختومه شد. پرونده دوم مدير مسوول »پايگاه انتخاب خبر« 
مستحق تخفيف دانسته نشد. در پرونده سوم مدير مسوول »پايگاه خبري نفت ما« مجرم شناخته نشد و در پرونده چهارم مديرمسوول 

روزنامه »عطرياس« با اكثريت آراء متهم مجرم شناخته شد.

محیطزيست

كارشناسان محيط زيس��ت و سازمان ملل متحد 
هشدار داده اند كه افزايش دماي جهان بيش از ۱.۵ 
درجه سانتيگراد خواهد بود مگر اينكه كشورهاي 
جهان س��ختگيري بيش��تري در مورد جلوگيري 
از افزايش گازهاي گلخانه اي داش��ته باش��ند. اگر 
دولت ها مايلند افزايش دماي زمين از آستانه ۱.۵ 
درجه س��انتيگراد فراتر نرود بايد تا س��ال ۲۰۳۰ 
مي��الدي، توليد گازه��اي گلخان��ه اي را به نصف 
برس��انند. اما جديدترين مجموعه سياس��ت هاي 
ارايه شده توسط كشورهاي جهان به سازمان ملل 
متحد حاكي از آن است كه ميزان توليد اين گازها 
تاسال ۲۰۳۰ حداكثر در حد فعلي تثبيت مي شود. 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، اين وضعيت 
را »آژير قرمز براي سياره ما« خوانده است. او گفته 
است اين وضعيت نش��ان مي دهد كه دولت ها در 
هيچ جاي جه��ان از اراده الزم براي محدود كردن 
افزايش دماي آب و هوا به ۱.۵ درجه و دستيابي به 
اهداف توافقنامه پاريس )در مورد تغييرات اقليمي( 
برخوردار نيستند. دبيركل سازمان ملل هشدار داده 
كه كشورهاي اصلي توليدكننده گازهاي گلخانه اي 
بايد اهداف بس��يار بلند پروازانه ت��ري را در زمينه 

كاهش اين نوع گازها دنبال كنند.

بنابر گزارش شبكه خبري بي بي سي، دكتر »نيكالس 
هونه« از انستيتوي جديد آب و هوا مي گويد: اگر در 
مورد ۱.۵ درجه سانتيگراد )آستانه افزايش دما كه 
كش��ورهاي جهان در توافق اقليمي پاريس توافق 
كرده اند از آن تجاوز نشود( جدي باشيم، يك فاصله 
بزرگ وجود دارد كه بايد جبران كنيم. او افزوده است 
كه ميزان توليد جهاني گازهاي گلخانه اي بايد نصف 
ش��ود در حالي كه طبق توافق هاي كنوني مقدار آن 
فقط تثبيت مي ش��ود و اين وضعيت واقعا مطلوب 
نيست. بعضي از كشورها حتي برنامه اي در اين زمينه 
ارايه نداده اند و در مورد برخي ديگر - مانند استراليا - 
نظر بر اين است كه هيچ پيشرفت قابل توجهي نسبت 
به پيشنهادهاي قبلي نداشته اند. ميزان توليد گازهاي 

گلخانه اي كش��ورهايي كه در اين زمينه كم كاري 
مي كنند يا برنامه اي ندارن��د ۱۰-۱۵ درصد توليد 
جهاني گازهاي گلخانه اي است. همچنين مكزيك 
و برزيل به دليل فقدان پيشرفت در زمينه مقابله با 
توليد گازهاي گلخانه اي با انتقاد زيادي مواجه بوده اند. 
البته نشانه هاي مثبتي هم وجود دارد. به عنوان مثال 
اتحاديه اروپا در مقايس��ه با هدف اعالم ش��ده براي 
كاهش ۴۰ درصدي ميزان كربن نس��بت به ميزان 
سال ۱۹۹۰، در نظر دارد اين كاهش را به ۵۵ درصد 
برساند. به گفته دكتر هونه، هدف اتحاديه مي توانست 
بيشتر باشد، اما ترديدي نيست كه باز هم گام خوبي 
در مسير درست برداشته شده است. او همچنين نپال، 
آرژانتين و انگليس را به خاطر تعيين هدف كاهش ۶۸ 
درصدي تا سال ۲۰۳۰ نسبت به ميزان گاز توليدي 
در سال ۱۹۹۰ قابل تحسين دانسته است. انگليس 
مدعي است كه قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ تقريبًا هيچ 
گاز آالينده اي توليد نكند و به اصطالح به هدف »صفر 
كردن توليدخالص كربن« برسد. همچنين پيشنهاد 
مربوط به محدود كردن توليد كربن موسوم به طرح 
تعيين شده ملي براي كمك به حفظ محيط زيست 
حاكي از يك رقابت س��ازنده بين ژاپن و چين بر سر 

صفر كردن توليد گاز گلخانه اي بوده است.

روند توليد كربن، جهان را در وضعيت قرمز قرار مي دهد
جامعه خبر

چهارمين دليل مرگ و مير 
زودرس چيست؟

كارشناس واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران با اش��اره به صعود آلودگي هوا به رتبه چهارم 
مرگ و مير زودرس گفت: انتشار آالينده ازن در ايران 
افزايش يافته اس��ت. سولماز احدي درباره وضعيت 
آلودگي هوا اظهارداشت: همه گيري ويروس كرونا 
در سراس��ر جهان، نگراني هاي جمعي درخصوص 
بهداشت عمومي را به دنبال داشته است و متخصصان 
همچن��ان در حال تحقيق و مطالع��ه روي عوارض 
ناش��ي از اين ويروس نامرئي هستند، درعين حال، 
نگراني هايي درباره انتقال ويروس كرونا از طريق هوا 
وجود دارد كه متاس��فانه در بسياري از نقاط جهان 
ناديده گرفته مي ش��ود. او ادامه داد: مطالعات اخير 
نشان مي دهد كه تاثير سوء آلودگي هوا بر سيستم 
تنفس��ي و قلبي - وعروقي، عاملي بر آسيب پذيري 
بيشتر افراد در برابر اثرات كرونا است. اين درحالي است 
 كه اثرات بيماري كرونا ممكن است طي چند هفته 
كوتاه ظاهر شود اما بروز پيامدهاي ناشي از آلودگي هوا 
ازجمله بيماري هاي مزمن يا مرگ  زودرس، ممكن 
است سال ها طول بكشد. اين كارشناس واحد پايش 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به گزارش 
وضعيت هواي جهاني كه در سال ۲۰۲۰ منتشر شده 
است، تصريح كرد: آمار ارايه  شده در اين گزارش نشان 
مي دهد كه طي سال ۲۰۱۹ در سطح جهاني، رتبه 
آلودگي هوا از پنجمين عامل خطر براي مرگ زودرس 
به رتبه چهارم رسيده است. همچنين بر اساس اين 
گزارش در سال ۲۰۱۹، مواجهه با آلودگي هوا منجر 
به ۶.۶۷ ميليون مرگ زودرس در سراسر جهان شده 
 اس��ت. از س��وي ديگر حدود ۱۲ درصد از كل آمار 
مرگ ومير جهاني مربوط به مرگ زودرس ناشي از 
آلودگي هوا است. احدي در ادامه با بيان اينكه بر اين 
اساس نرخ مرگ  و مير ناشي از آلودگي هوا نسبت به 
مرگ ناش��ي از تصادفات رانندگي در سراسر جهان 
بيشتر است، گفت: در گزارش وضعيت هواي جهاني 
به اين موضوع اشاره شده كه طي سال ۲۰۱۹ آالينده 
ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون در هواي آزاد عامل 
۴.۱۴ ميليون مرگ و در فضاي بس��ته عامل ۲.۳۱ 
ميليون مرگ شده است. در اين بين آالينده ازن نيز 
سبب ۳۶۵ هزار مرگ زودرس شده است. به گفته او با 
استناد به گزارش وضعيت هواي جهاني مي توان گفت 
كه بي��ش از ۹۰ درصد از جمعيت جهان درمعرض 
هواي آلوده بوده اند و بيشترين مواجهه با آلودگي هوا 
در آسيا، آفريقا و خاورميانه رخ داده است همچنين ۱۰ 
كشوري كه بيشترين ميزان مواجهه با آلودگي هوا در 
سطح جهان را دارند، در اين مناطق واقع شده اند.وي  
تصريح كرد: بر اساس گزارش جهاني، ميزان مواجهه 
جمعيت كشور ايران با آالينده ذرات معلق كمتر از ۲.۵ 
ميكرون در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود 
۳.۴ ميكروگرم بر متر مكعب كاهش و درخصوص 

آالينده ازن حدود ppb ۵.۹ افزايش يافته است.

۱۰۸ نفر ديگر جان باختند
تاكن��ون يك ميلي��ون و ۶۳۹ ه��زار و 
۶۷۹ نفر در كش��ور به ط��ور قطعي به 
ويروس كرونا مبتال شده و با فوت ۱۰۸ 
نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كرونا د تعداد 
جان باختگان كرونا در كشور به ۶۰ هزار 
و ۱۸۱ نفر رسيده است. سخنگوي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸ 

هزار و ۵۱۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه ۸۱۲ نفر از آنها بستري شدند. با اين 
حس��اب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك 
ميليون و ۶۳۹ هزار و ۶۷۹ نفر رس��يد. سيما سادات 
الري افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۸ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۶۰ هزار و ۱۸۱ نفر رسيد. 

او گفت: خوشبختانه تا كنون يك ميليون 
و ۳۹۹ هزار و ۹۳۴ نفر از بيماران، بهبود 
يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
س��ه هزار و ۷۲۷ نفر از بيماران مبتال به 
كووي��د۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت قرار 
دارند. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: 
تاكنون ۱۰ ميلي��ون و ۹۱۲ هزار و ۴۰۹ 
آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده 
اس��ت. الري بيان كرد: در حال حاضر ۱۱ شهرستان 
قرمز، ۳۲ شهرس��تان نارنجي، ۲۵۱ شهرس��تان زرد 
و ۱۵۴ شهرس��تان آبي هستند. همچنين شهرهاي 
آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت 
آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، كارون و هويزه در 

وضعيت قرمز قرار دارند.

مبلغ مستمري پرداختي به مددجويان كم است
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با 
اشاره به ضرورت حمايت دولت از نهادهاي 
حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي 
خواستار افزايش مستمري پرداختي به 
مددجويان شد. سيدحسن موسوي چلك 
با انتقاد از ميزان پايين مستمري پرداختي 
به مددجويان نهادهاي حمايتي، گفت: 
پرداخت مستمري ماهانه ۶۰۰ هزار تومان 

به يك خانواده پنج نفره در حد يك شوخي است و نيازي 
از آنان حل نمي كند. ما فقرا را تحت پوش��ش نهادهاي 
حمايتي برده ايم اما توانمندسازي به خوبي انجام نشده 
است. رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با عنوان 
اينكه تعريف درس��تي از توانمندي در س��ازمان هاي 
حمايتي كشور وجود ندارد، گفت: براي توانمندي صحيح 
فقرا خيلي تغييرات بايد صورت گيرد و تنها راه چاره در اين 

راستا، اعمال نظام چنداليه تأمين اجتماعي 
است. موس��وي چلك با عنوان اينكه افراد 
نيازمند بايد بر حسب نياز و شرايط، بدون 
وابستگي به نهادهاي حمايتي، مساعدت 
اجتماعي دريافت كنند، افزود: بر اس��اس 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي، 
وزارت رفاه مسووليت اين كار را برعهده دارد. 
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با 
اشاره به قانون مصوب مجلس در سال ۷۱ در حمايت از 
زنان سرپرست خانوار و نيازمندان اظهار كرد: مشموالن 
اين قانون مشخص شده و در حال حاضر تحت حمايت 
بهزيستي و كميته امداد هستند. دولت بر همين اساس در 
بودجه ساالنه مبلغي را به اين حوزه تخصيص مي دهد اما 
به دليل عدم اختصاص بودجه كافي، مددجويان خدمات 

مناسبي دريافت نمي كنند.

اهداي پالسما، ۶۰ روز بعد از عالئم كرونا
ب��ر اس��اس آخري��ن نتاي��ج مطالعات 
انجام ش��ده، بهترين زمان براي اهداي 
پالس��ماي بهبوديافتگان به مبتاليان 
كرونايي، ۶۰ روز بعد از شروع نخستين 
عالئم اين بيماري اس��ت. س��خنگوي 
س��ازمان انتقال خ��ون گف��ت: نتايج 
 اي��ن مطالعات نش��ان داده اس��ت كه 
اهدا كنندگان بايد باالي ۳۰ سال سن 

داش��ته باشند و به نوع شديدتر كوويد ۱۹ مبتال شده 
باشند. بشير حاجي بيگي ادامه داد: سازمان غذا و داروي 
امريكا نيز استفاده از پالس��ماي غني از آنتي بادي را 
محدود به استفاده در مطالعات باليني و مراحل اوليه 
بيماري كرده است كه البته بهتر است سه روز از ابتدايي 
بيماري انجام شود يا بيماران داراي بيماري زمينه اي 
كه منجر به نقص توليد آنتي بادي مي ش��ود، ش��ده 

باشند. سخنگوي س��ازمان انتقال خون 
گفت: همچني��ن جديدترين مطالعات 
نشان مي دهد كه تزريق پالسماي بهبود 
يافتگان كرونا با باالترين سطح آنتي بادي 
در مراحل اوليه بيماري )در سه روز اول( 
مي توان��د نتايج ثمر بخش��ي در كاهش 
پيش��رفت بيماري در مبتاليان به كرونا 
داشته باشد. س��خنگوي سازمان انتقال 
خون گفت: تا پايان دي امسال در كشور ۱۵ هزار نفر از 
بهبوديافتگان كرونا به منظور كمك به درمان مبتاليان 
به كرونا پالسما اهدا كرده اند. حاجي بيگي افزود: از ۱۸ 
هزار بهبود يافته كرونا كه از اول ارديبهشت تا پايان دي 
ماه براي اهداي پالس��ما به مراكز انتقال خون سراسر 
كش��ور مراجعه كردند، ۱۵ هزار بهبود يافته شرايط 

اهداي پالسما را داشتند و موفق به اهدا شدند.

هنر

فيلم كوتاه »هفته شانزدهم« به كارگرداني هاشم جهرمي در جشنواره اي در 
امريكا به نمايش در مي آيد. فيلم كوتاه هفته ش��انزدهم به كارگرداني هاش��م 
جهرمي و تهيه كنندگي پويان صادقي در هشتمين دوره جشنواره فيلم كوتاه 
لس آنجلس شركت مي كند. اين جشنواره هر ساله در شهر لس آنجلس به منظور 
شناساندن استعدادها و چهره هاي جديد به تماشاگران عالقه مند برگزار مي شود 
و امس��ال به دليل شيوع ويروس كوويد ۱۹ در تاريخ ۱۳ و ۱۴ مارس برابر با ۲۲ 
و ۲۳ اس��فند ماه با حضور فيلم هايي از سراس��ر جهان به صورت آنالين برگزار 
مي شود. در مجموع ۸۲ فيلم در اين فستيوال حضور دارند. مهرنوش ستاري، 
حميدرضا نوروزي، دنيا جهان منش، ميثم فخرايي، امير زمستاني، بهاره ودادي 
و مهدي مرادي بازيگران اين فيلم كوتاه هستند. تدوين اين فيلم كوتاه بر عهده 

پويان صادقي بوده و هاشم جهرمي كار نويسندگي آن را بر عهده داشته است.

نمايش »هفته شانزدهم« 
در جشنواره امريكايي

هنر

فيلم كوتاه داستاني »عروسك« در شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم زنان ونكوور 
حضور مي يابد. فيلم كوتاه عروسك، به كارگرداني نسرين گل ريحان در پنجمين حضور 
بين المللي خود در بخش مسابقه شانزدهمين دوره فستيوال فيلم زنان ونكوور كانادا 
حضور خواهد داشت.اين جشنواره از تاريخ ۴ الي ۱۴ ماه مارس )۱۴ الي ۲۴ اسفندماه 
۹۹( در شهر ساحلي ونكوور كانادا برگزار مي شود. عروسك كه در موسسه فرهنگي 
هنري آينه فردا و به تهيه كنندگي حسين شهابي توليد شده، روايتگر ماجراي يك 
خبرنگار زن جنگي است كه در شهر حلب سوريه جان كودكي را از دست داعش نجات 
داده و او را از مرز عبور مي دهد.رزا بهشتيان، سحر عبدالهي، محمدجواد اسدي و نبي اله 
مينايي نقش هاي اصلي اين فيلم را ايفا مي كنند. احمد قزلباش، محمود قزلباش، جاسم 
سبحاني، ترنم سرافراز، روشا حسن پور، مصطفي دارابي، رضا ايوبي و مهدي ميالن 
ساير بازيگران و ريحانه محمدنژاد و مونا عطارياني نيز بازيگران مهمان اين فيلم هستند. 

»عروسك« 
در جشنواره بين المللي فيلم زنان ونكوور 

گليماندگار| يك سال بيشتر است 
كه اين كرون��اي لعنتي به جان جهان 
افتاده و قرباني مي گيرد. هر روز تعداد 
بيشتري بر خانواده هاي س��وگوار اضافه مي شود. 
خانواده هايي كه عزيزش��ان را از دس��ت مي دهند 
و حتي جايي براي س��وگواري ندارند، كساني كه 
مي ميرند و مرثيه اي برايش��ان خوانده نمي ش��ود، 
هر چه هس��ت كفني اس��ت كه رويش پالستيك 
كش��يده اند و چند نفري كه ب��ا لباس هاي عجيب 
خاك آهك بر س��ر جنازه مي ريزند. هر روز يكي از 
ما داغدار مي شود. شمار قربانيان اگرچه گاهي كم 
اما تمام نمي شود و دوباره اوج مي گيرد، مثل همين 
حاال كه شمار قربانيان كرونا باز هم سه رقمي شده 
اس��ت. ما مانده ايم و ۲۵۰ هزار دوز واكس��ني كه 
چيني ها برايمان فرس��تاده اند و البته حتي كفاف 
واكسيناس��يون كادر درمان ي��ك ميليون و ۳۰۰ 
ه��زار نفري را هم نمي دهد. ام��ا در تمام اين مدت 
كس��ي به اين فكر نكرد كه كرونا ب��ا روح و روان ما 
عزيز از دست داده ها چه كرده است. از طرفي ترس 
بيماري و از طرف ديگر ناگهاني سوگوار شدن. اين 
اتفاقات مي تواند هر انسان سالمي را از پا در بياورد 
و روانه گوش��ه اي از چاه افسردگي كند. اما هر چه 
هس��ت هيچ كس نه خود ما و نه حتي مس��ووالن 
فرصتي ندارند كه به اين قس��مت ماجرا فكر كنند. 
تمام آنچه در اين يك سال و اندي بر ما رفته است 
تمام و كمال صرف محافظت از خود و عزيزانمان در 
برابر كرونا شده است و صرف چانه زدن با مسووالن 
بر سر خريد واكسن و توزيع رايگان اقالم بهداشتي 

در بين نيازمندان و ...
از س��وي ديگر هس��تند ش��هرونداني هم كه اصال 
كرونا برايشان معنا و مفهومي ندارد و مرگ را براي 
همسايه مي دانند، نه پروتكل ها را رعايت مي كنند، 
نه اعتقادي به فاصله گ��ذاري اجتماعي دارند و نه 
حتي حاضرند از سفر و تفريحات خود دست بكشند 
و در اين بين كادر درمان بايد جور بي مسووليتي آنها 

را هم بكشد. خالصه كه مغلمه اي است ايران ما...

  ذهن ما هنوز درگير است
پروانه موسوي جامعه شناس درباره تاثيرات كرونا 
بر روح و روان افراد به »تعادل« مي گويد: در اين يك 
سال و اندي كم و بيش تاثيرات كرونا را بر رفتارهاي 
م��ردم ديده ايم، اما نكته قابل توجه اين اس��ت كه 

ذهن ما هنوز درگير بحث سالمتي جسممان است 
و زماني كه اين پاندمي تمام شود آن وقت است كه 
صدمه هاي روحي اين بيماري را مي توانيم با وضوح 
بيشتري در بين مردم ببينيم. بيش از همه آنهايي 
كه عزيزانشان را از دست داده اند. متاسفانه در حال 
حاضر هيچ كس به فكر سالمت روان خود نيست. 
جامعه ما هميشه از اين موضوع فراري بوده، مردم 
مساله س��المت روان را هيچ وقت جدي نگرفته اند 
و از س��وي ديگر مسووالن هم تالش چنداني براي 
بهبود وضعيت سالمت روحي و رواني افراد جامعه 
انجام نداده ان��د. تنها هر از گاهي آماري از س��وي 
برخي روانشناسان و جامعه شناسان در مورد تعداد 
بيماراني كه درگيري روحي دارند منتشر مي شود 

اما خبري از ادامه و پيگيري اين موضوع نيست.
او در پاس��خ به اين سوال كه هزينه هاي مراجعه به 
روانپزشك و روانكاو شايد يكي از داليلي باشد كه 
م��ردم از اين موضوع حذر مي كنن��د، مي گويد: ما 
حاضريم براي هر چيزي پول خرج كنيم اما وقتي 
پ��اي روح و روانمان به ميان مي آي��د، هزينه هاي 
درماني را بهانه مي كني��م براي اينكه از زير بار اين 
كار شانه خالي كنيم. البته كه هزينه ها زياد است اما 
براي افرادي كه واقعا بضاعت مالي ندارد، در حالي 
كه در بين اف��راد متمول هم تع��داد قابل توجهي 
افراد با انواع و اقسام پيچيدگي هاي روحي و رواني 
داريم كه اصال به فكر درمان خود نيستند. موسوي 
در بخش ديگري از س��خنان خود مي افزايد: بعد از 
تمام ش��دن پاندمي كرونا ما كار سخت و دشواري 
پيش رو داريم. اين بيماري باعث افسردگي طيف 
وسيعي از جامعه شده است، از كادر درمان تا افرادي 
كه مبتال شده و يا عزيزانشان را به خاطر اين بيماري 
از دست داده اند و حتي كساني كه در هيچ كدام از 
دس��ته هاي باال قرار نمي گيرند و تمام اين مدت را 
با ترس مبتال شدن به اين بيماري سپري كرده اند. 
قطعا جامعه ما بعد از پش��ت سر گذاشتن كرونا به 

يك ريكاوري رواني نيازمند است و اين كار سخت 
و طوالني مدتي خواهد بود.

  س�هل انگاري نتيجه طوالني شدن مدت 
بيماري است

مصطفي اقليما، جامعه ش��ناس ني��ز درباره علت 
بي توجهي مردم به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و اوج گرفتن دوباره بيماري به »تعادل« مي گويد: 
ترس ناشي از شرايط خطرناك پاندمي كوويد ۱۹ 
كه در ابتداي ش��يوع ويروس ايجاد شده بود رفته 
رفته با طوالني شدن مدت بيماري جاي خود را به 
عادي انگاري شرايط و بعضا سهل انگاري در رعايت 
پروتكل ها داد. در واقع اجتناب از اين عادي انگاري 
مس��تلزم رش��د عميق فردي و درون پذيري است 
و در صورتي كه افراد به اين رش��د عميق نرس��يده 
باش��ند نحوه تبيين رعايت دستورالعمل ها توسط 
گروه ه��اي صاحب نفوذ بايد به گونه اي باش��د كه 

مردم به رعايت آنها ترغيب شوند چراكه ذهن انسان 
به طور ناخودآگاه برخوردي حساسيت زدايانه با اين 
هشدارها دارد و فشارهاي رواني ناشي از حضور دايم 
در منزل منجر به گرايش ش��ديد افراد براي خروج 
از خانه مي ش��ود.  او در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: افراد به دو دلي��ل »نياز به حفظ فرديت 
خود« و »نياز ب��ه حفظ كنترل ب��ر زندگي خود« 
ممكن اس��ت در ازاي پرداخت ه��ر هزينه مالي و 
جاني از رعايت پروتكل ها س��رپيچي كنند. در اين 
ميان افكار و باورها و بعضا ش��ايعات فراواني شكل 
گرفت. افراد و نهادهاي بسياري دست بر پژوهش  
در اين راستا زدند. از جمله آن پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات بود كه مطابق با سومين نظرسنجي 
اين پژوهشگاه كه به صورت تلفني روي ۲۰۲۴ نفر 
در مهرماه س��ال جاري انجام شد حدود ۵۹ درصد 
افراد هن��گام پاندمي كوويد ۱۹ احس��اس امنيت 
مي كنن��د و اين بيانگر ب��روز رفتارهايي نظير عدم 

رعايت پروتكل هاي بهداش��تي از سوي آنهاست. 
اقليما مي افزايد: فش��ارهاي رواني ناشي از بيكاري  
و فرسودگي شغلي ناش��ي از دوركاري ها از جمله 
پيامدهاي رواني پاندمي كوويد ۱۹ است. به طوري 
ك��ه ۵۰ درصد اف��راد در برخي كش��ورها مبتال به 
اختالالت رواني ش��ده اند و در ص��ورت تداوم روند 
پاندمي اين آمار نيز افزايش مي يابد. اما اين پيامدها 
براي زنان دو چندان احس��اس مي ش��ود. بيكاري 
۶۲ درص��دي زنان جهان و حضور بيش��تر آنها در 
خانه، دغدغه زنان براي حمايت از والدين و همسر 
و فرزن��دان، بار آموزش مج��ازي فرزندان بر دوش 
مادران و... از جمله داليلي اس��ت كه زنان را بيشتر 
در معرض ابتال به بيماري هاي روان قرار داده است. 
در اين مدت اما اختالفات زناش��ويي و خانوادگي 
در ميان زوجين و والدين ب��ا فرزندان نيز افزايش 
يافته است. بروز اختالفات در شرايط فعلي به دليل 
افزايش ميزان حضور اعضا خانواده در كنار يكديگر 
امري طبيعي به نظر مي رسد اما بعضا اين اختالفات 
منجر به افزايش خشونت نيز شده است، به طوري 
كه مطابق با آمار سازمان غير دولتي ديد بان حقوق 
بش��ر طي پاندمي كوويد ۱۹ خشونت خانگي عليه 

زنان افزايش يافته است.

  بيگانه هراسي 
اين جامعه ش��ناس در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: مطابق با يافته هاي آزمايش��گاهي تامل 
بر اپيدمي ها منج��ر به افزايش مرتب��ط با مرگ و 
باورهاي اضطرابي و بيگانه هراس��ي مي ش��ود كه 
مي تواند بدبيني و ش��كاكيت را افزايش دهد. اين 
بيگانه هراس��ي از ابزارهاي دس��تيابي به احساس 
ناميرايي است. از سوي ديگر اما برخي كارشناسان 
معتقدن��د بس��ياري از رفتاره��اي اجتنابي مردم 
در دوران پاندم��ي كووي��د ۱۹ ربطي ب��ه رعايت 
پروتكل ها ندارد و ناش��ي از انفعال و از دست دادن 

رواب��ط اجتماع��ي اس��ت چراكه در ح��ال حاضر 
ش��اهد رفتارهاي اجتنابي نظي��ر كاهش تماس با 
خويش��اوندان ولو به شكل مجازي هستيم كه بايد 
ب��راي آن فكري كرد. در چنين ش��رايطي ش��اهد 
رفتارهاي هيجاني نظير خري��د به دليل هراس از 
كمبود اجناس هستيم چراكه افراد درگير »آسيب 
آگاهي« هس��تند و تمام فكر آنها روي حل مشكل 
متمركز شده است. از سوي ديگر با چينن آشفتگي 
هيجاني نمي توان از افراد انتظار رفتارهاي س��الم 
داشت. از اين رو با جامعه بحراني مواجه هستيم كه 
مسير اصلي زندگي اعضا آن تهي و گرفتار رفتارهاي 
ناكارآمد شده اند كه نيازمند فعال سازي رفتاري، 
بازتعريف ارزش ه��ا و كمك به بازگش��ت افراد به 

زندگي هستيم.

  سونامي اختالالت رواني در پسا كرونا
رييس س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 
نيز نسبت به ايجاد سونامي اختالالت رواني در پسا 
كرونا هش��دار داده و مي گويد: ستاد ملي كرونا به 
مساله سالمت روان به عنوان يك مساله حاشيه اي 
نگاه نكند بلكه به عنوان يك مساله اصلي نگاه كند، 
چراكه در دوران پس��ا كرونا با س��ونامي اختالالت 
رواني و آسيب هاي اجتماعي مواجه خواهيم بود و 
از اكنون بايد پيش بيني ها، هماهنگي و ساختارهاي 
الزم را ايجاد و انجام دهيم. محمد حاتمي همچنين 
به اثرات روانش��ناختي قرنطين��ه روي كودكان و 
نوجوانان نيز اش��اره كرده و مي افزايد: س��نين ۶ تا 
۱۸ سال س��نين تحول رشد اس��ت و اين رشد در 
بس��تر فعاليت جمع��ي و نقش پذي��ري اجتماعي 
محقق مي شود و در اين قرنطينه اين رشد حاصل 
نمي شود و در دوران پسا كرونا با كودك و نوجواني 
ش��اهد خواهيم بود كه نتوانسته رشد به هنجاري 
را طي كند. در ش��رايط فعلي تمام��ي افرادي كه 
دچار بيماري ش��دند  يا در خان��واده خود عزيزي 
را از دس��ت دادند از نظر رواني با مشكالتي مواجه 
شده اند، به طوري كه پيش از پاندمي كوويد ۱۹ با 
امكان برگزاري مراس��م ع��زاداري و همدلي مردم 
با خانواده ها ش��رايط درك از دست دادن عزيزان 
راحت ت��ر بود اما اكنون اين س��وگ را بايد در خود 
حف��ظ كنيم و مردم با س��وگ در خود فرو رفته اي 
مواجه اند و اين سوگ فرو رفته در دوران پسا كرونا 

بروز مي كند.

گزارش
ضربه هاي ناگهان كرونا با روح و روان ما چه مي كند؟

سونامي اختالالت رواني در پسا كرونا
مردگانبيمرثيهوزندگانبيسوگواري
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