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يادداشت- 1

نواختن معكوس سرناي بورس
يكي از تصميماتي كه در نشست 
ستاد هماهنگي هاي اقتصادي 
دولت در خصوص بازار سرمايه 
اخذ ش��د مربوط به آن دسته از 
س��رمايه گذاري هاي خارجي 
در بازار س��رمايه است. در واقع 
بر اس��اس ضوابط تعيين شده 
آن دس��ته افرادي كه۲۵۰ هزار 
دالر در بازار بورس سرمايه گذاري كنند، اقامت ۵ ساله ايران 
دريافت خواهند كرد. تصميمي كه برخي آن را در راستاي 
تالش دولت براي جذب سرمايه هاي خارجي در بورس در 
آستانه احياي برجام تعبير و تفسير كردند. اما اگر به تجربيات 
س��ال هاي 9۲ تا 94 بازگرديم كه برجام نيز به عنوان يك 
سند بين المللي، اجرايي شده بود، متوجه خواهيم شد كه 
عملكرد خوبي از سرمايه گذاري هاي خارجي ثبت نشده 
است. شايد برخي موارد خاص وجود داشته باشند كه كساني 
كه قبال سابقه س��رمايه گذاري در اقتصاد ايران را داشتند 
كمي سرمايه هاي خود را افزايش داده باشند، اما به طور كلي 
عملكرد چندان موفقي در اين خصوص ثبت و ضبط نشده 
است. ضمن اينكه سرمايه گذاران خارجي با توجه به قدرت 
تحلي��ل بااليي كه دارند، چند موض��وع را مورد توجه قرار 
خواهند داد. نخست بحث ريسك نرخ ارز كشور است كه 
موضوع بسيار مهمي است. يعني اگر وارد بورس ايران شوند 
و سودي هم كسب كنند، اما قيمت ارز ناگهان ۲۰۰درصد 
افزايش پيدا كند، اين ش��ركت ها دست به عصاتر حركت 
خواهند كرد. همين امروز در خصوص ش��ركت ايرانسل و 
گروه هنكل آلمان كه در بورس ايران سرمايه گذاري كرده اند، 
براي خروج سرمايه هاي خود با دشواري هاي فراواني روبه رو 
هستند. ضمن اينكه سقوط ارزش ريال هم باعث شده تا 
سود كمي را برداشت كنند. بنابراين شرايط اقتصادي كشور 
به گونه اي است كه دورنماي جذب سرمايه هاي خارجي 
براي بازار سرمايه چندان محتمل نخواهد بود. اما پرسشي 
كه مطرح است اينكه مشكل اصلي بازار سرمايه چيست و 
چطور مي توان از اين چالش ها عبور كرد. من معتقدم هرچند 
مشكالت برون بازاري نيز در بورس وجود دارد، مشكل اصلي 
ادامه در صفحه 5 بازار ايران، مشكلي درون بازاري است.   

عليرضا توكلي

قيمت ملك در فروردين 1400 يك ميليون تومان عقب نشيني كرد 

آغاز تخليه حباب مسكن

يادداشت-3يادداشت-2

جداول حاشيه ساز بودجهبورس؛ قرباني بزرگ انتخابات 
در حال��ي اي��ن روزه��ا تنور 
انتخابات 14۰۰ داغ مي شود 
ك��ه اي��ن دوره از انتخاب��ات 
رياست جمهوري يك تفاوت 
عمده ب��ا دوره هاي قبلي دارد 
و آن، نق��ش ب��ازار س��رمايه 
در نتايجش اس��ت.  س��قوط 
تاريخ��ي ب��ورس در ماه هاي 
اخير كه مداخله هاي سياسي بي س��ابقه اي هم در آن 
اتفاق افتاده، مي تواند بزرگ ترين اتفاق سياسي كشور در 
سال 14۰۰ را تحت تاثير قرار دهد. اين در حالي است كه 
بيش از ۵۰ ميليون ايراني ذي نفع اين بازار مالي محسوب 
مي شوند.  همه گيري بورس در ميان خانواده ها و حضور 
اقشار مختلف جامعه در بازار سرمايه باعث شد تا بورس 
در يكي، دو س��ال اخير به يكي از سوژه هاي داغ محافل 
خبري تبديل شود و نگاه خاصي به اتفاقات اخير آن به 
وجود بيايد. پس از ريزش بي سابقه بورس، در ماه هاي 
اخير اين تئوري مطرح شد كه انتخابات 14۰۰ مي تواند 
تاثير مثبتي بر بازار سرمايه داشته باشد اما آنچه در عمل 
مشهود بود خالف اين تئوري را نشان مي دهد. در حالي 
كه گفته مي ش��ود رييس جمهور بعدي كش��ور را بازار 
سرمايه مش��خص مي كند، انتظار مي رود شاهد تالش 
جناح هاي مختلف سياس��ي براي ح��ل بحران بورس 
باشيم و بعيد نيس��ت در روزهاي باقيمانده تا انتخابات 
نيز وعده هايي مبني بر رشد بورس، كنترل تورم و بهبود 
وضعيت بازار سرمايه را از كانديداهاي رياست جمهوري 
بشنويم.  علي رغم همه اين موارد، زمزمه هايي پيرامون 
انتخابات نه تنها موجب رش��د بورس نشد، بلكه فضاي 
سياسي كشور به اين سمت پيش رفت كه رقباي سياسي 
از فضاي موجود براي تخريب طرف مقابل استفاده كنند 
تا مبادا رقيب، قهرمان اين داستان لقب گيرد.  اين روزها 
هر تحرك يك جناح خاص در راستاي ثبات بخشيدن 
به بازار سرمايه توسط جناح مقابل خنثي مي شود و از اين 
رو مي توان بورس را قرباني بزرگ انتخابات 14۰۰ ناميد. 
در ماه هاي اخير و زماني كه مجلس��ي ها مدعي شدند 
كه محمدباقر قاليباف مي توان��د اوضاع بورس را بهبود 
بخشد، شاهد لغو جلسه س��ران سه قوه از سوي حسن 
روحاني بوديم. در سوي مقابل نيز تالش هاي دولت براي 
اميدبخشي به بورس توسط حقوقي هاي جناح مقابل 
سركوب شد تا بازار سرمايه يكي از بدترين دوران تاريخ 
خود را پشت سر بگذارد.  دولت حسن روحاني در تالش 
است تا با خبرهاي اميدوار كننده برجامي، باعث بهبود 
اوضاع اقتصادي كش��ور و در راس آن بازار سرمايه شود 
ولي آنچه در عمل شاهد آن هستيم چيزي جز روزهاي 
تاريك بازار سرمايه نيست.  اظهارات احمد عليرضابيگي 
نماينده مجلس مبني بر اينكه »۵۰ ميليون ايراني در 
بورس مالباخته شدند«، حاكي از آن است كه مسووالن 
از درد مردم داغ ديده به خوبي آگاهند، اما اينكه چرا گامي 
براي بهبود اوضاع اين بازار برداشته نمي شود، همچنان 
ادامه در صفحه 5 جاي سوال بزرگي است.   

موضوع جداول بودجه از زماني 
مطرح ش��د كه نمايندگان در 
زمان بررس��ي كلي��ات بودجه 
اصالح��ي در اس��فندماه 99، 
متوجه شدند تغييراتي كه در 
جداول بودجه اعمال ش��ده در 
اختيار نمايندگان براي بررسي 
نهايي قرار نگرفته است. يعني 
برخي جداول كه رقمي حول و حوش 4۰۰هزار ميليارد 
تومان را شامل مي شد، بدون اينكه نمايندگان از آن آگاهي 
داشته باشند، تصويب شد. محسن زنگنه نماينده مردم 
تربت حيدريه در آن زمان نسبت به اين موضوع اعتراض و 
اعالم كرد، هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني نمايندگان 
بايد بدانند، بودجه اي را كه مصوب مي كنند، ش��امل چه 
اعداد و ارقامي است و قرار است براي چه مواردي تخصيص 
داده شود. در آن زمان يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس 
اعالم كرد، قبل از ابالغ بودجه به دولت اين موارد در اختيار 
نمايندگان قرار خواهد گرف��ت و بودجه در صورت تاييد 
نمايندگان در خصوص جداول راهي پاستور خواهد شد. 
اما بعد از تعطيالت نوروز و آغاز فعاليت هاي مجلس يازدهم 
در سال 14۰۰ يك بار ديگر بحث تغييرات جداول بودجه 
داغ ش��د و اعتراضاتي در خصوص آن مطرح شد. اعتراض 
بيش از 1۰۰نماينده نيز در تداوم مشكالتي كه از قبل در 
خصوص جداول وجود داش��ت، مطرح شد. اين در حالي 
اس��ت كه الياس نادران رييس كميسيون تلفيق بودجه 
14۰۰ در نشست روز ۲6 اسفندماه در پاسخ به اعتراضاتي 
كه در خصوص جداول بودجه مطرح شده بود، تاكيد كرد كه 
قطعا در خصوص جداول بودجه راي گيري خواهد شد، اما 
نمايندگان بعد از تعطيالت نوروزي متوجه شدند كه اساسا 
راي گيري در كار نيست و بودجه بدون اخذ نظر نمايندگان 
ابالغ شده است. حتي برخي افراد كميسيون تلفيق نيز از 
محتواي اين جداول خبر نداش��تند و به نظر مي رسد كه 
تنها برخي افراد خاص از اين موضوع با خبر بوده اند. آنچه 
كه از ظواهر امر پيداس��ت آن اس��ت كه در جلسات سال 
14۰۰مجلس، رييس كميسيون تلفيق تغييرات مورد نظر 
را ايجاد و با فاصله دو الي سه هفته تاخير براي دولت ارسال 
كرده است. وقتي دامنه اعتراضات نمايندگان افزايش پيدا 
كرد، رييس مجلس اعالم كرد موضوع به زودي بررس��ي 
خواهد ش��د و جداول در اختيار نماين��دگان قرار خواهد 
گرفت. در حال حاضر نمايندگان در انتظار هستند تا جداول 
و تغييرات رخ داده در اختيارش��ان قرار بگيرد. در پاسخ به 
اعتراضات نمايندگان اعالم شد كه اين رويكرد از گذشته در 
مجلس وجود داشته و تغييرات جداول بودجه بدون بررسي 
عموم نمايندگان نهايي مي شد. به عبارت روشن تر رييس 
كميسيون تلفيق همواره دس��تكاري هايي در بودجه ها 
اعمال مي كرد و بعد بودجه راهي دولت مي شد. اما حتي در 
صورت صحيح بودن يك چنين گزاره اي، مجلسي كه خود 
را انقالبي خطاب مي كند و اصل شفافيت را مهم ترين هدف 
خود عنوان مي كند، نبايد يك چنين رويه هاي اشتباهي را 
ادامه در صفحه 5 تداوم بخشد.  

احسان اركانيامير توپچي پور

 رشد ۶0 هزار توماني قيمت سكه
  دالر 23۶50 تومان معامله شد
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مجلس بازار را به رسميت نمي شناسد
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حمايت از بازار سرمايه

صفحات2 و4    

صفحه 2    

 رونمايي 
از 5 سياست 

 تشويقي دولت 
 براي رونق

بورس

ابالغ سقف 
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والدت با سعادت حضرت  امام حسن مجتبي )ع(  مبارك باد

زهرا س�ليماني| چ�را نظام اقتص�ادي مبتني بر 
بازار آزاد در صنعت خودروسازي و اساسا اقتصاد 
ايران ش�كل نمي گيرد؟ پرسشي كه پاسخگويي 
به آن بخش قابل توجهي از مش�كالت اقتصادي 
موج�ود در بازارها را نيز نمايان مي كند. فربد زاوه 
تحليلگر اقتصاد و كارش�ناس بازار خودرو دليل 
اين امر را نگراني تصميم س�ازان ارش�د كشور از 
رقابت آزاد و ش�فاف مي داند. يعني با توجه به اين 
واقعيت كه ايجاد نظام مبتني بر منطق بازار نيازمند 
پذيرش اصل رقابت آزاد و شفاف است، مسووالن 
تصميم س�از از پذيرش قواعد آن سر باز مي زنند. 
چرا كه پذيرش اصل رقاب�ت آزاد در نهايت باعث 
خواهد شد تا افراد شايسته و متخصص جايگزين 
بس�ياري از مديران غيرمتخصصي ش�وند كه از 
طريق مناسبات پش�ت پرده و غير شفاف سكان 
هداي�ت مديري�ت در بخش هاي گوناگ�ون را به 
دست گرفته اند. زاوه همچنين با تحليل مشكالت 
طرح س�اماندهي بازار خودرو كه مجلس در حال 
چكش كاري آن است، يك چنين طرح هايي را فاقد 
رويكردهاي تخصصي و علمي مي داند كه در نهايت 

امكان اجرايي شدن را نيز پيدا نمي كنند.

    اخيرا بحث طرح خودرويي مجلس ذيل عنوان 
س�اماندهي بازار خ�ودرو بعد از اي�رادات عديده 
شوراي نگهبان، باز هم در دستور كار مجلس قرار 
گرفته است. آيا ايده عرضه خودرو از طريق بورس، 

امكان اجرايي شدن دارد؟
اي��ن ايده مبناي اقتص��ادي و علمي ن��دارد و نمونه هم 
در جهان از يك چني��ن برنامه اي وجود ن��دارد. عرضه 
اقالمي خاص از طريق بورس كاال، اساسا جهت تسهيل 
معامالت است و كشف قيمت كاالهايي است كه چندين 
توليد كننده و مصرف كننده دارد. هرچندعرضه و كشف 
قيمت كاالهايي مثل فوالد، محصوالت كشاورزي و...از 
طريق بورس كاال انجام مي شود. اما نحوه عرضه اين اقالم به 
اين صورت نيست كه مثال شخصي بخواهد، چند تيرآهن 
يا چند شاخه فوالد بخرد، يا صد كيلو سيب و پرتقال بخرد، 
بعد به بورس كاال مراجعه كند. در خصوص كااليي مثل 
خودرو كه كااليي نهايي محسوب مي شود، عرضه از طريق 
بورس كاال نامفهوم است. در هيچ نقطه دنيا نيز خودرو را 
وارد بورس نمي كنند. حتي اگر بتوان تصور كرد كه يك 
چنين كااليي در بورس كاال عرضه شود، تنها به صورت 
»سبد خودرو« امكان پذير اس��ت؛ يعني 1۰۰ خودرو يا 
هزار خودرو به صورت يك سبد عرضه ممكن است. البته 
سابقه اي از اين نوع رفتارهاي اقتصادي در دنيا وجود ندارد 
كه مبتني بر اين نمونه ها بتوان تحليلي داش��ت. چرا كه 
اين نوع تصميمات هزينه هاي فراواني دارد و بهره اي هم 

نصيب اقتصاد نمي كند.
   با اين توضيحات فكر مي كنيد، چرا نمايندگان 
مجلس بر روي اين ايده پافشاري مي كنند و حتي 
به قيمت افزايش مشكالت كشور قصد دارند آن 

را امتحان كنند؟
به نظرم ۲ دليل وجود دارد؛ يكي بحث لجاجت اس��ت. 
متاسفانه مسووالن در عرصه هاي مختلف نوع خاصي از 

رفتارهاي لجوجانه و جناحي را در پيش مي گيرند كه تنها 
مشكالت را افزايش مي دهد. يعني افراد متوجه اين امر 
نيستند كه مجموعه تصميم سازي هاي آنان بايد منجر 
به توسعه كش��ور و رفاه مردم ش��ود. اما چون رفتارهاي 
سياس��ي و جناحي بر روند تصميم گيري ها غالب است، 
حاضر به اصالح رفتارهاي اشتباه خود نيستند. دليل دوم 
هم آن است كه دوس��تاني كه در مجلس حضور دارند، 
اساسا بازار را به رسميت نمي شناسند. يعني اصرار عجيبي 
دارند كه بگويند بازار وجود خارجي ندارد. بهانه اي هم به 
اسم »دالل ها« دارند كه مدام تكرار مي كنند. در نهايت 
هم مجموعه مشكالت اقتصادي كشور را گردن دالل ها 
و س��وداگران مي اندازند. در واقعيت اما مكانيسم بازار به 
گونه اي است كه نمي تواند بيشتر از قيمت عادي كشف 
ش��ده چيزي را به مردم بفروشد. وقتي قيمت كااليي در 
مكانيسم بازار كشف ش��د، هيچ داللي نمي تواند در يك 
ساختار مبتني بر بازار آزاد آن را گران تر بفروشد. اما وقتي 
ساختار عرضه و تقاضا در كشوري دچار ايراد باشد و نظام 
محفلي به جاي نظام بازار آزاد در آن وجود داش��ته باشد 

اين رخدادها شكل مي گيرند. 
   برداش�ت من از صحبت هاي ش�ما اين است كه 
طرح ساماندهي بازار خودرو سرانجامي نخواهد 

داشت؟
اين طرح مشكلي را در بخش خودرويي كشور حل نخواهد 
كرد. چه بسا قيمت خودرو در اين مكانيسم بسيار بيشتر 
نيز شود. چرا كه در وهله نخست بايد اقدام به آزادسازي 

قيمت خودرو كنند. ضمن اينكه اين روش، روند خريد 
خودرو را براي مصرف كنندگان بسيار پيچيده تر از شرايط 
فعلي مي سازد. اگر بنا باشد بورس كاال يگانه منبع عرضه 
خودرو باش��د، بيش از ۵۰هزار واح��د صنفي كه به طور 
رسمي در زمينه فروش خودرو فعاليت دارند، بايد كار و 
كاسبي خود را جمع كنند. لذا اين طرح مانند طرح ماليات 
از خانه هاي خالي نه اجرايي است و نه اثر مثبتي در وضعيت 
اقتصادي و بازار خودرو خواهد داش��ت. البته اتفاقاتي در 
مجلس يازدهم در حال وقوع است كه شايد بحث عرضه 
خ��ودرو در مقابل آنها اقدام قابل توجهي فرض نش��ود. 
موضوع دس��تكاري جداول بودجه بدون اينكه اكثريت 
نمايندگان از آن با خبر ش��وند، نشان داد كه اين مجلس 
تخصص الزم براي مواجهه با موضوعات كالن اقتصادي 
را ندارد. بدعت هايي در اين مجلس در حال وقوع اس��ت 
كه تا به امروز در تاريخ سابقه ندارد. در واقع ادعاي مجلس 
يازدهم بسيار بيشتر از دانشي كه در بطن آن وجود دارد. 
   اين شاخصه كه به آن اشاره كرديد، مختص اين 

مجلس است يا اينكه ساير ساختارهاي كشور نيز 
با اين نوع مشكالت دست به گريبان هستند؟

به موضوع درستي اش��اره كرديد، هرچند اين مشكلي 
است كه نه طي 4دهه گذشته بلكه در تمام دوران بعد از 
مشروطه و تالش هاي ايران در مسير توسعه وجود داشته 
اس��ت. اصوال مجالس در ايران محلي براي حضور افراد 
متخصص نبوده و محلي براي امتياز گيري بوده است. اما 
شاخصه خاصي كه مجلس يازدهم را از نمونه هاي مشابه 
متمايز مي سازد آن است حتي از ساز و كارهاي عادي و 
پيش افتاده مديريتي و قانوني نيز با خبر نيستند.يعني 
برخي قوانين و رويكردها در اين مجلس مصوب مي شود 
كه اساسا با قوانين موضوعي كش��ور و قانون اساسي در 
تضاد است. اگر مساله اصلي اقتصاد ايران انحصار است، 
به جاي اين همه حاشيه سازي بايد با حذف قوانين اضافه 
انحصار شكسته شود. اگر مشكل افزايش قيمت هاي مكرر 
و تورم است؛ چاره اش را بايد در سازمان برنامه و بودجه، 
بانك مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي جست وجو كرد. 
برخي اظهارات آقايان نوبخت و همتي در رقابت با نمكي 
وزير بهداشت، چيزي كم از رفتارهايي كه مجلس در پيش 
گرفته ندارد. آقاي همتي در روزهاي ابتدايي سال از حجم 
انبوه استقراض دولت و چاپ اسكناس سخن مي گويد. بعد 
نوبخت در اظهارنظري عجيب و تاريخي اعالم مي كند كه 
بانك مركزي به سازمان برنامه و بودجه بدهكار است. مگر 
داد و ستدي ميان سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي 
وجود دارد كه بدهي وجود داش��ته باشد. آقاي نوبخت با 

اين اظهارنظر مفاهيم اقتصادي را كيلومترها جابه جا كرد. 
مگر بانك مركزي مي تواند به دولت بدهكار باشد؟ بانك 
مي تواند سپرده گذاري كند يا تسهيالت بدهد. از سوي 
ديگر آقاي همتي اشاره مي كنند كه دولت ارزي را به بانك 

مركزي فروخته كه اساسا وجود خارجي ندارد.
   به نظرم منظور شما تسعير دارايي هاي مسدود 
شده كشور است كه كارشناسان معتقدند خطرات 

فراواني براي كشور خواهد داشت؟
در صحبت هاي اخيري كه ظريف با س��عيد ليالز داشت 
و حاش��يه هاي زيادي ايجاد كرد، عبارتي مطرح شد كه 
بس��يار مهم و كليدي است. آقاي ظريف اشاره كرد تمام 
دارايي مسدود شده ايران در ساير كشورها، چيزي حدود 
1۰ ميليارد دالر است. يعني تمام مشكالت اقتصادي كه 
دليل بروز آنها به دارايي هاي مسدود شده در اسير كشورها 
نسبت داده مي شد، كمتر از 1۰ ميليارد دالر بوده است. به 
عبارت روشن تر، ديگر پولي وجود ندارد كه كسي بخواهد 
پشت آن پنهان شود. وقتي پولي نباشد، اداره كشور هم 

ممكن نيس��ت. تورم هم در يك چنين شرايطي ايجاد 
مي شود و ويران مي كند. براي حل مشكل تورم، اقتصاد 
نيازمند حل مشكل تحريم ها و FATF است. ضمن اينكه 
بايد افرادي در نهادهاي مهم اقتصادي كشور حاضر باشند 
كه اصول اوليه اقتصاد را بلد باشند و اظهارات پرت و پال 
نداشته باشند. ديگر دوراني نيست كه مسووالن هر حرف 
درست و غلطي كه به ذهن شان مي آيد را عنوان كنند و آب 
هم از آب تكان نخورد. فضاي عمومي كشور شفاف است و 
اين اظهارنظرها آثار و تبعاتي را در اقتصاد و معيشت مردم 
به  جا خواهد گذاش��ت. نتيجه اين اظهارات بحران هايي 
است كه هر روز به اشكال مختلف بروز مي كنند. يك روز 
بحران مرغ، روز ديگر بحران گوشت، مسكن، خودرو و... در 
اقتصاد كشور نمايان مي شود. من نمي خواهم مانند آقاي 
ظريف در خصوص ارجح بودن »ديپلماسي» يا »ميدان« 
صحبت كنم. همين وضعيتي كه در حال حاضر در كشور 
وجود دارد، نيازمند تدبير و خردمندي بيش��تري است. 
براي مديريت اين فضا يا بايد به  طور ريشه اي موضوعات 
و مس��ائل را حل و فصل كرد يا اينكه با فضاسازي و دروغ 
زمان بروز مش��كالت را براي برهه اي به تاخير بيندازيد. 
دروغ هايي از اين دست كه عرضه خودرو در بورس باعث 
حل مش��كالت خودرو خواهد ش��د. به هر حال ته اين 
ماجرا روزي در مي آيد و مشخص مي شود كه يك چنين 

ادعاهايي درست نيست.
   منظور شما اين است كه نمايندگاني كه پيگيري 
توزيع خودرو در بورس كاال هس�تند به ساز و كار 

بورس آشنا نيستند؟
من بارها در برنامه هاي مختلف به اين مساله اشاره كرده ام، 
در يكي از برنامه هاي تلويزيوني با حضور رييس كميته 
خودرو مجلس يازدهم كه طراح اين طرح نيز محسوب 
مي ش��ود از ايشان پرسيدم كه مكانيس��م بورس كاال را 
ش��رح دهد؛ واقعا آگاهي نداشتند. اگر آگاهي داشت كه 
توزيع خ��ودرو در بورس كاال را مطرح نمي كرد. منظورم 
شخص يا جريان خاصي نيس��ت. منظورم كل ساختار 
مديريتي كشور اس��ت. تا زماني كه مديران تصميم ساز 
كشور تخصص نداشته باش��ند و دانش كافي را نيز براي 
تصميم سازي ها شان به كار نگيرند، بايد شاهد يك چنين 
طرح هايي باشيم. امروز كه بحث انتخابات در كشور داغ 
است، ضروري است كه نمايندگان رسانه ها و مخاطبان از 
متقاضيان حضور در انتخابات برخي پرسش هاي بنيادين 
را طرح كنند. درباره اس��تقالل رييس كل بانك مركزي 
بپرسند. درباره الگويي توسعه سوال كنند. درباره نحوه 
استفاده از دانايي رسوب شده اقتصاد جست وجو كنند. ما 

بايد به فكر حل علت هاي غايي مشكالت باشيم.
   شما درباره الزامات نظام بازار آزاد صحبت كرديد؛ 
چرا حاكمان در كش�ور ما به قواعد ب�ازار آزاد كه 
تحقق آن باعث رس�تگاري حاكميت و مردم نيز 

مي شود، تن نمي دهند؟
جواب اين پرس��ش را باي��د در حوزه اقتصاد سياس��ي 
جست وجو كرد. البته نظام بازار آزاد يك مسير گريزناپذير 
است. حتي كشورهاي كمونيستي مثل چين و روسيه نيز 
قواعد آن را قبول كرده اند. حتي كنگو، نيجر، الئوس و... 

هم در حال درك موضوع هستند. 
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اين طرح مشكلي را در بخش خودرويي كشور حل نخواهد كرد. چه بسا قيمت خودرو در اين 
مكانيسم بسيار بيشتر نيز شود. چرا كه در وهله نخست بايد اقدام به آزادسازي قيمت خودرو 
كنند. ضمن اينكه اين روش، روند خريد خودرو را براي مصرف كنندگان بسيار پيچيده تر از 
شرايط فعلي مي سازد. اگر بنا باشد بورس كاال يگانه منبع عرضه خودرو باشد، بيش از 50هزار 
واحد صنفي كه به طور رسمي در زمينه فروش خودرو فعاليت دارند، بايد كار و كاسبي خود را 
جمع كنند. لذا اين طرح مانند طرح ماليات از خانه هاي خالي نه اجرايي است و نه اثر مثبتي در 
وضعيت اقتصادي و بازار خودرو خواهد داشت. البته اتفاقاتي در مجلس يازدهم در حال وقوع 

است كه شايد بحث عرضه خودرو در مقابل آنها اقدام قابل توجهي فرض نشود. 

برش



در روزهايي كه موضوع انتشار فايل محرمانه ظريف 
با سعيد ليالز حاشيه هاي فراواني را در سطح افكار 
عمومي ايجاد كرده، س��خنگوي دولت از دس��تور 
رييس جمهور به وزارت اطالعات براي شناس��ايي 
عوامل انتشار فايل صوتي وزير امور خارجه خبر داد. 
اظهاراتي كه نشان مي دهد، برخي افراد و جريانات 
در مسير تحقق اهداف سياسي و جناحي خود حتي 
اقدام به سرقت اس��ناد محرمانه نيز مي كنند تا در 
حس��اس ترين مقاطع زماني به زع��م خود زير پاي 
مسوول حوزه سياست خارجي كشور را خالي كنند. 
تحركاتي كه ربيعي آن را توطئ��ه اي ناجوانمردانه 
ارزيابي مي كند كه از سوي مخالفان دولت طراحي 
و اجرا شده است. س��خنگوي دولت اما در پاسخ به 
افراد و جريانات��ي كه تالش مي كنند از آب گل آلود 
شده ماهي صيد كنند، گفت كه اختالف سليقه در 
روش ها امري طبيعي اس��ت و هي��چ معنا و مفهوم 
خاصي ن��دارد. ربيع��ي در ارتباط با انتش��ار فايل 
مصاحبه تاريخ شفاهي س��خنگوي وزارت خارجه، 
اظهار كرد: در روزهاي گذش��ته انتشار فايل صوتي 
وزير خارجه حواشي اي ايجاد كرد. اين فايل صوتي 
توسط تلويزيون پترودالري و طرفدار رنج و تحريم 
مردم منتشر شده است. همين امر نشانه توطئه آميز 

بودن ربايش و پخش گزينشي اين مصاحبه است.
س��خنگوي دولت گفت: رييس جمه��ور به وزارت 
اطالعات دس��تور دادن��د كه عوامل اي��ن توطئه را 
شناس��ايي كنند. ربايش اين اسناد، توطئه اي عليه 
دول��ت، نظام و نهادهاي س��رافراز و توطئه اي عليه 
منافع ملي ماس��ت. ما منتظر خواهيم بود كه آقاي 
ظريف ب��ه ايران برگردند و توضيحات الزم در مورد 
سوءبرداشت ها را ارائه كنند. برش هاي گزينشي از 
يك گفت وگوي بسيار طوالني با جهت گيري هاي 
شيطنت آميز منتشر ش��د، اين گفت وگو بخشي از 
برنامه اي به نام »آن سوي دولت« و با موضوع گزارش 
و روايت خدمات، اقدامات، چالش ها و دستاوردهاي 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است كه زير نظر 
مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري 
مصاحبه هايي ب��ا وزرا و معاونين رييس جمهور در 
چارچوب تاريخ شفاهي هشت س��اله دولت انجام 

گرفته است. 
بنا ب��ود كه فايل كامل نس��خه صوت��ي و تصويري 
گفت وگوه��ا در دفت��ر هي��ات دول��ت و ب��ا درجه 
طبقه بندي آرشيو ش��وند و يك نسخه گزيده از هر 
گفت وگو با توافق مصاحبه ش��ونده ها در يك نهاد 

ملي مطالعاتي آرشيو و سپس منتشر و در دسترس 
عموم قرار بگيرد.

 مصاحبه وزير امور خارجه به سرقت رفت
اما پرسش��ي كه اين روزها در س��طح افكار عمومي 
جريان دارد آن اس��ت كه چه فرد ي��ا جرياني اقدام 
به انتشار اين فايل مصاحبه بسيار مهم كرده است. 
سخنگوي دولت در پاس��خ به اين پرسش ها گفت: 
فايل گفت وگ��وي آق��اي ظريف به دالي��ل كامال 
روش��ن كه البته همه ابعاد آن هنوز روشن نيست، 
ولي بعد توطئه آميز بودن آن روش��ن است، توسط 
افرادي كه هويت آنها در دس��ت بررس��ي است به 
سرقت رفت و منتشر ش��د. جمع بندي فعاليت ها و 
اقدامات در پايان همه دولت ها امري مرس��وم بوده 
اس��ت و اين  بار با ن��گاه نوآورانه ب��ا دو هدف انتقال 
تجارب با هدف آسيب شناس��انه و س��پس مستند 
س��اختن فعاليت ه��ا و اقدام��ات دولت ه��م براي 
ثب��ت تاريخي و هم مطالعه عالقه مندان به ش��كل 
انتش��ار عمومي پيش بيني ش��ده ب��ود. هدف اول  
آسيب شناسي سياس��ت گذاري هاي دستگاه هاي 
مختلف از زبان مسووالن عالي دستگاه ها، پرسيدن 
موانع سياست گذاري و مشكالت آن بوده تا با سندي 
تاريخي و قابل استفاده از تجربيات مسووالن پيشين 
براي آيندگان باشد. ربيعي خاطرنشان كرد: كامال 
قابل انتظار است كه در جريان آسيب شناسي جنبه 
نقد بيش��تري هم ديده شده اس��ت، ولي اين نافي 

همكاري و همدلي بين همه مسووالن دستگاه هاي 
ايراني در عرصه عمل نيست. ربيعي تاكيد كرد: در 
همه جاي جهان اينها جزو اخبار مش��هود اس��ت و 
در كشور ما هم به س��ابقه قدمت انقالب جمهوري 
اس��المي وجود دارد و امام خمين��ي)ره( هم اين را 
اختالف طلبگي مي دانستند و اين اختالفات محدود 

به دستگاه وزارت خارجه نيست.

  شائبه انتخاباتي بودن انتشار 
فايل مصاحبه ظريف خنده دار است

ربيعي در ادامه شائبه انتخاباتي بودن يا انتشار عمدي 
دولت را خنده دار دانس��ت و گف��ت: توضيح دادنش 
ارزشي ندارد. وي تصريح كرد: بيشترين لطمه در اين 
خصوص و موارد پيش آمده، شامل دولت شده و اتفاقا 
هدف دولت كه انتخابات پرشور است. بار ديگر تاكيد 
مي كنم هدف دولت اين نيس��ت تا از جريان خاصي 
حمايت كند تا با اين حمايت از مردم راي بگيرد، بلكه 
دولت با هر كس��ي كه از صندوق راي بيرون بيايد با 
كمال ميل همكاري خواهد كرد و براي تداوم دولت 
خود هيچ برنامه اي نداشته است و اين ادعاي بسيار 
غلطي اس��ت. البته با تالش هاي نيروهاي اطالعاتي 
ما مش��خص خواهد كرد كه توطئه ها چه بوده است. 
سخنگوي دولت تاكيد كرد: كسي نمي تواند در عمق 
عالقه و دوستي ظريف به همه سربازان وطن و تبعيت 
از رهبري شك كند اتفاقا در همين فايل و فايل هاي 
بعدي كه منتشر خواهد شد دوستي با سردار شهيد و 

تبعيت از رهبري در سخنان ظريف كامال موج مي زند. 
ربيع��ي در ادامه گفت: افرادي با مقاصد مختلف اين 
فايل ها را ربودند. اين اتفاق توطئه آميز روي داده كه 
پيگيري مي شود. ربيعي يادآور شد: سردار سليماني 
هم با زندگي پربركت خود و با شهادت رسواساز قلدر 
بزرگ و شرير جهاني بود و هم در عمر پربركت خود 
مقوم امنيت و آرامش مردم و سرزمين بوده است و در 
اين تحليل محتوا نقش سرمايه آفرين شهيد سليماني 

را هدف قرار داده اند.

 ايران و امريكا در حال بررسي
تبادل زندانيان دو كشور

ربيعي در بخشي از اين نشست در پاسخ به پرسشي 
درباره درخواس��ت دول��ت ايران براي آزاد ش��دن 
زنداني��ان ايران��ي در امري��كا اظهار ك��رد: همواره 
ايده هاي��ي درباره تبادل زندانيان ب��ا امريكا مطرح 
بوده اس��ت و طرفين در حال بررس��ي آن از طريق 
ديپلماتيك هستند. وي ادامه داد: ما مايل هستيم 
هم��ه زندانيان تحريمي كه به ناحق در بازداش��ت 
امريكا هس��تند و بي��ش از زنداني��ان امريكايي در 
ايران هستند آزاد ش��وند. جمهوري اسالمي ايران 
با مالحظات انس��اني و اخالقي ك��ه نهاد قضايي ما 
بر آن تاكيد دارد به دنبال اين امر اس��ت. سخنگوي 
دولت درباره برخورد با كولبران ايراني در مرز تركيه و 
اقدامات دولت در اين زمينه گفت: بالفاصله بعد از اين 
حادثه چند مرحله اعتراض مالقات و قرار مرزي بين 
نيروهاي مرزي دو طرف در منطقه چالدران برگزار 
ش��د. اظهارات كولبران ايراني عزيز كه مورد اذيت و 
آزار ق��رار گرفته اند در مرزباني ثبت و ضبط ش��ده و 
وزارت خارجه در تهران همان روز يادداشت خود را 
تحويل سفير كشور تركيه داده است. ربيعي در پاسخ 
به سوال ديگري درباره برنامه دولت براي ساماندهي 
ورود بخش خصوصي به مقوله واردات واكسن گفت: 
دولت خود را مكلف مي داند تا همه ايرانيان بتوانند به 
صورت رايگان واكس��ينه شوند و در كنار اين تكليف 
براي اين موض��وع برنامه ريزي الزم را هم انجام داده 
اس��ت.بنابراين واكسيناسيون رايگان برنامه خدشه 
ناپذير دولت اس��ت. وي افزود: در خصوص واردات 
بخ��ش خصوصي، اوال همه واردات واكس��ن تحت 
نظارت سازمان غذا و داروي كشور بايد انجام شود 
و موافقت استاندارد و س��ازمان غذا و دارو را كسب 
كند، بدون تاييد اين معاونت ه��ر گونه اقدام براي 

واردات واكسن ممنوع است.

راهبرد

خبر
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رهبر انقالب از پيام های تسليت 
سيدحسن نصراهلل و اسماعيل 

هنيه تشکر کردند
رهبر انقالب اسالمی در پيام های جداگانه ای به دبيرکل 
حزب اهلل لبنان و رييس دفتر سياسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطين )حماس( از پيام های تسليت آنان به  
مناسبت درگذشت سردار مجاهد سيدمحمد حجازی 
تش��کر و برای مجاهدان حزب اهلل و حم��اس، و ملت 

فلسطين آرزوی توفيق و سالمتی کردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  

متن پيام های رهبر انقالب اسالمی به اين شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
جناب مس��تطاب حجت االس��الم والمسلمين آقای 

سّيدحسن نصراهلل برادر عزيز دامت برکاته
سالم عليکم؛

پيام تسليت مهربانانه و برادرانه  جناب عالی را به مناسبت 
درگذشت تأسف بار سردار مجاهد سّيدمحّمد حجازی 
رضوان اهلل علي��ه دريافت کردم و از ابراز محبت ش��ما 
متشکرم. آن مرحوم عمری در حال جهاد فی سبيل اهلل 
گذرانيد و در حال جهاد فی سبيل اهلل به لقاءاهلل پيوست، 
و اين سرگذشت مبارک و غبطه انگيزی است. رحمت 
خدا بر او باد. خداوند جنابعالی را در کنف حمايت خود 
حفظ کند و برکات وجود شما را برای اسالم و مسلمين 
مستدام بدارد. حقير هميشه دعاگوی شمايم و به همه  

برادران حزب اهلل سالم می رسانم.
والسالم عليکم و رحم�］ اهلل  

سّيدعلی خامنه ای       
۷ ارديبهشت ۱۴۰۰      

برابر با ۱۴ رمضان المبارک ۱۴۴۲

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
برادر مجاهد جناب آقای اسماعيل هنّيه دامت توفيقاته

سالم عليکم؛
از پيام محبت آميز جنابعالی به مناسبت درگذشت سردار 
مجاهد سّيدمحّمد حجازی رحمةاهلل عليه متشکرم. آن 
مرحوم با جهاد زندگی ک��رد و در حال جهاد به لقاءاهلل 
پيوست. ما همواره در قضيه فلسطين با برادران مجاهد 
فلس��طينی همدل و همراهيم و خود را در يک سنگر 
می دانيم و از خداوند قادر حکيم نصرت ملت فلسطين 
را مسألت ميکنيم. خداوند ش��ما را در اين راه پر اجر و 
پر افتخ��ار کمک فرمايد. به برادران در حماس س��الم 

می رسانم.
والسالم عليکم و رحم�］ اهلل  

سّيدعلی خامنه ای     
۷ ارديبهشت ۱۴۰۰     

برابر با ۱۴ رمضان المبارک ۱۴۴۲

سياست هاي مناسب براي جذب 
نخبگان خارج از كشور تدوين شود

رييس جمهوري بر لزوم تدوين و اجراي سياست هاي 
مناسب براي جذب هر چه بيش��تر و مانع زدايي در راه 
بازگش��ت نخبگان و صاحبان دانش و سرمايه به داخل 
كش��ور تأكيد كرد. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني عصر سه ش��نبه در جلسه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، نخبگان و افراد تحصيلك��رده مقيم خارج را 
سرمايه اي مفيد و بزرگ براي كشور خواند و بر لزوم تدوين 
و اجراي سياست هاي مناسب براي جذب هر چه بيشتر 
و مانع زدايي در راه بازگشت نخبگان و صاحبان دانش و 
سرمايه به داخل كشور تأكيد كرد. وي با اشاره به غيرواقعي 
و مبالغه آميز بودن آمار مطرح  شده در رسانه ها در زمينه 
مهاجرت نخبگان و تحصيلكردگان به خارج از كشور بر 
لزوم روش��نگري و ارايه آمارهاي حقيقي در اين زمينه 
تأكيد كرد و گفت: دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
بايد در امر ش��ناخت و تدوين روش ها و سياس��ت هاي 
تش��ويقي و جذب كننده نخب��گان و تحصيلكردگان 
ايراني خارج از كشور تالش كند. در جلسه امروز شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، رييس بنياد نخبگان گزارشي از 
مهاجرت نخبگان و اجرايي سازي سند راهبردي نخبگان 
كشور ارايه كرد. بر اساس اين گزارش، ۶۳ درصد اين سند 
مسير اجرايي س��ازي را طي كرده است. در اين جلسه، 
همچنين موضوع بازگشت نخبگان ايراني خارج از كشور 
مورد بررسي قرار گرفت كه بر اين اساس، مسير بازگشت 
ايرانيان نخبه از ۲۰ دانشگاه برتر جهان، شيب تندي در 
۲ س��ال اخير پيدا كرده و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۵۰ 
نخبه ايراني به كشور بازگشته اند كه ۴۰۰ نفر از آنان جذب 
هيات علمي دانشگاه ها شده و ۲۳۰ نفر در شركت هاي 

دانش بنيان فعاليت مي كنند

 افزايش محدود قيمت نفت 
در بازارهاي جهاني

قيمت نفت بع��د از كاهش در روزه��اي اخيرروز 
گذش��ته تا حدي افت قيمت را جبران كرد و گران 
شد. به گزارش ايرنا، افزايش شمار مبتاليان به كرونا 
در هند باعث شد تا قيمت نفت در روزهاي گذشته با 
كاهش همراه شود. اين كاهش البته در معامله هاي 
امروز تا حدي جبران شد. با اين حال، نگراني نسبت 
به وخامت وضعيت هند در مقابله با كرونا، همچنان 
اجازه رشد بيش��تر قيمت ها در بازارهاي جهاني را 
نمي دهد. اين مقاومت قيمت ها براي رش��د به اين 
دليل است كه هند سومين واردكننده بزرگ نفت 
جهان به شمار مي رود و در صورتي كه قرنطينه براي 
كنترل بيماري ادامه دار باشد، مي تواند بر تقاضاي 
هند اثر گذارد. با اين حال ريزش قيمت ها در روزهاي 
گذشته باعث شد تا طالي سياه نرخ خود در بازار را تا 
حدي ترميم كند. در اين شرايط قيمت نفت برنت با 
رشدي محدود، چهار دهم درصد گران شد و به ۶۵ 

دالر و ۹۶ سنت در هر بشكه رسيد.

عراقچي: در روند درستي 
قرار داريم

دور اول نشست كميسيون مشترك برجام كه سه شنبه 
با حضور هيات ه��اي ايران و گروه ۱+۴ در وين از س��ر 
گرفته شده بود، پايان يافت. در اين نشست هيات هاي 
شركت كننده تصميم به تس��ريع در روند گفت وگوها 
گرفتند.  در اين جلس��ه حاضران تصميم به تس��ريع 
روند گفت وگوها گرفته و توافق شد فعاليت گروه هاي 
كارشناسي در دو حوزه لغو تحريم ها و هسته اي به صورت 
فشرده و سريع ادامه يابد. همچنين تصميم گرفته شد كه 
گروه كارشناسي سوم با نام »گروه كارشناسي ترتيبات 
اجرايي« با هدف گفت وگو در خصوص ترتيبات عملي 
مورد نياز براي اجرايي ش��دن لغو تحريم ها و س��پس 
بازگشت امريكا به برجام تشكيل شود. مذاكره كنندگان 
ايراني در فرآيند مذاكرات بر لزوم تسريع در مذاكرات 
و عدم فرسايش��ي شدن آن تاكيد داش��ته اند. پيش از 
ظهر امروز در جلس��ه س��ه جانبه مهمي ميان روساي 
هيات هاي ايران، روسيه و چين، طرف ها بر هماهنگي 
كامل ميان سه كشور و لزوم رفع يكجاي تحريم ها عليه 
ايران تأكيد كردند. در همين چارچوب، دو ديدار ميان 
دكتر عراقچي و انريكه مورا برگزار شد. تسريع در فرآيند 
مذاكرات و جلوگيري از فرسايشي شدن آن از تاكيدات 
طرف ايراني در اين مذاكرات بوده اس��ت. رييس هيات 
مذاكره كننده هسته اي پس از نشست امروز كميسيون 
مشترك برجام گفت: در روند درس��تي قرار داريم اما 
هنوز چالش ها و جزييات سختي وجود دارد؛ كارگروه ها 
از امروز كار خودش��ان را آغاز خواهند كرد. سيدعباس 
عراقچي معاون سياس��ي وزير خارجه و رييس هيات 
مذاكره كننده هسته اي پس از نشست امروز كميسيون 
مشترك برجام گفت: در روند درستي قرار داريم اما هنوز 
چالش ها و جزييات س��ختي وجود دارد؛ كارگروه ها از 
امروز كار خودشان را آغاز خواهند كرد. وي افزود: هرگاه 
نياز باش��د كه ما در يك جمع بزرگ تري روند كار اين 
كارگروه ها را بررس��ي كنيم يا اگر الزم باشد گره اي باز 
كنيم، جلسه كميسيون مشترك را تشكيل خواهيم داد. 
عراقچي در ادامه گفت: كارگروه هسته اي و رفع تحريم ها 
وارد نگارش خواهند ش��د و كارگروه سوم هنوز بايد در 
خصوص كالن مسائل از جمله در خصوص راستي آزمايي 
بحث داشته باشند. دور تازه اي از رايزني هاي ايران و گروه 
۱+۴ به منظور احياي برجام بعدازظهر امروز سه شنبه 
در چارچوب نشست كميسيون مش��ترك برجام در 
وين آغاز شد. در اين جلسه حاضرين تصميم به تسريع 
روند گفت وگوها گرفته و توافق شد فعاليت گروه هاي 
كارشناسي در دو حوزه لغو تحريم ها و هسته اي به صورت 
فشرده و سريع ادامه يابد. همچنين تصميم گرفته شد كه 
گروه كارشناسي سوم با نام »گروه كارشناسي ترتيبات 
اجرايي« با هدف گفت وگو در خصوص ترتيبات عملي 
مورد نياز براي اجرايي ش��دن لغو تحريم ها و س��پس 

بازگشت امريكا به برجام تشكيل شود.

پاسخ معاونت قوانين مجلس به 
ادعاي سازمان برنامه و بودجه

معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي توضيحاتي را در 
رابطه با ادعاي سازمان برنامه و بودجه مبني بر بي اطالعي 

از اصالحات جداول بودجه ۱۴۰۰ ارايه داد.
به گزارش خانه ملت، معاونت قوانين مجلس ش��وراي 
اس��المي توضيحاتي را در مورد ادعاي سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور مبني بر اينكه اين سازمان در جريان 

تغييرات جداول بودجه نبوده است، ارايه داد.
متن اين توضيحات به شرح زير است: 

با توجه به انتش��ار مطلب خالف واقع از سوي سازمان 
برنامه و بودجه كشور مبني بر اينكه اين سازمان در جريان 
تغييرات جداول بودجه نبوده است، الزم به ذكر است 
كه درباره بودجه س��ال جاري طبق روال سنواتي پس 
از تصويب قانون، جداول طي نشست هاي هيات رييسه 
كميسيون تلفيق با س��ازمان برنامه و بودجه كشور بر 
اس��اس احكام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و 
اجزاي آن اصالح مي گرديد كه در خصوص قانون بودجه 
۱۴۰۰ نيز طبق همين روال اقدام ش��ده است و پس از 
اصالح ارقام مندرج در ج��داول در انطباق با مصوبات 
مجلس، جداول اصالح شده و براي دولت ارسال گرديد.

البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خالف س��نوات قبل بنا بر 
مذاكرات به عمل آمده با معاون امور مجلس رياس��ت 
محترم جمهوري مقرر شد كه جداول با امضاي رياست 

مجلس ارسال شود.

رییسکلبانکمرکزی:

رييس کل بانک مرکزی در خصوص جلس��ات امروز 
با رييس جمه��ور و رييس مجل��س در خصوص بازار 
سرمايه نوشت: اراده جمعی دولت ومجلس حمايت از 
بازارسرمايه و اقدام برای افزايش اعتماد سهامداران به 

بازار بورس است.
عبدالناصر همتی رييس کل بانک مرکزی در صفحه 
اينس��تا گرام خود نوش��ت :امروز دو جلسه مفصل در 
خصوص بورس داش��تيم. يکی در س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دول��ت و در حضور رييس جمه��ور و ديگر 
جلسه ای در مجلس شورای اسالمی در حضور رييس 

محترم مجلس.
اراده جمعی دولت و مجلس حمايت از بازار س��رمايه و 
اقدام برای افزايش اعتماد سهامداران به بازار بورس است. 
تصميمات متخذه درجهت حمايت  از بورس خصوصا 

سهامداران خرد بود.
مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهيالت به کارگزاری 
ها و شرکت های سرمايه گذاری ، پيشنهاد مستثنی 
شدن بانک ها از قانون رفع موانع توليد درخريد سهام 
بورسی غير مديريتی ، فروش ۲۰۰ ميليون دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ريالی 
آن به صندوق تثبيت سهام ونيز اصالح نرخ تسعير 
دارايی های ارزی بانک ها، مواردی از موافقت های 

بانک مرکزی بود.

سخنگويدولتدرنشستهفتگيباخبرنگارانمطرحكرد

معاونحقوقيوفنيمالیاتيسازمانامورمالیاتيكشور:

دستور رييس  جمهور براي شناسايي سارقان فايل ظريف

سقف معافيت مالياتي در سال جاري ۴۸ ميليون تومان است

رونمايي از 5 سياست تشويقي دولت براي رونق بورس

معاون حقوقي و فني مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
كشور در بخش��نامه اي اعالم كرد: س��قف معافيت 
مالياتي در س��ال ۱۴۰۰ ساالنه ۴۸ ميليون تومان و 

ماهانه چهار ميليون تومان است.
س��ازمان امور ماليات��ي ايران، در بخش��نامه اي كه 
»محمود عليزاده« به ادارات كل امور مالياتي سراسر 
كشور ابالغ كرده، آمده است: با توجه به مقررات جزء 
)۴( بند )الف( تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور س��قف معافيت مالياتي موضوع ماده ۸۴ 
قانون ماليات هاي مس��تقيم، در سال ۱۴۰۰ ساالنه 

مبلغ ۴۸۰ ميليون ريال تعيين مي شود.
برپايه بخشنامه اعالمي از سوي عليزاده، نرخ ماليات 
بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق 
و مزايا )به اس��تثناي قضات و مشموالن تبصره هاي 
)۱( و )۲( م��اده ۸۷ - باتوجه به اينكه ماده ۸۷ فاقد 
تبصره هاي ۱ و ۲ اس��ت- به نظر مي رس��د كه مراد 
قانونگذار ماده ۸۶ بوده اس��ت( قان��ون ماليات هاي 
مستقيم و با رعايت ماده )۵( قانون اصالح پاره اي از 
مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات 
علمي )آموزش��ي و پژوهشي( ش��اغل و بازنشسته 
دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي مصوب ۱۶ 
اس��فندماه ۱۳۶۸ با اصالح��ات و الحاقات بعدي و 

كارانه به شرح ذيل است: 
- نسبت به مازاد ۴۸۰ ميليون ريال تا ۹۶۰ ميليون 
ريال ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۹۶۰ ميليون ريال تا 

يك ميليارد و ۴۴۰ ميليون ريال ۱۵ درصد

- نسبت به مازاد يك ميليارد و ۴۴۰ ميليون ريال تا 
۲ ميليارد و ۱۶۰ ميليون ريال، ۲۰ درصد

- نسبت به مازاد ۲ ميليارد و ۱۶۰ ميليون ريال تا ۲ 
ميليارد و ۸۸۰ ميليون ريال، ۲۵ درصد

- نسبت به مازاد ۲ ميليارد و ۸۸۰ ميليون ريال تا سه 
ميليارد و ۸۴۰ ميليون ريال، ۳۰ درصد

- نسبت به مازاد س��ه ميليارد و ۸۴۰ ميليون ريال، 
۳۵ درصد

بر اساس بخش��نامه اعالمي، حقوق اعضاي رسمي 
هيات علمي دانشگاه ها با رعايت ماده ۵ قانون اصالح 
پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي 
هيات علمي )آموزشي و پژوهشي( شاغل و بازنشسته 
دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي مصوب ۱۶ 

اس��فندماه ۱۳۶۸ با اصالح��ات و الحاقات بعدي، با 
رعايت معافيت ه��اي مقرر در قان��ون ماليات هاي 
مستقيم، در سال ۱۴۰۰ مشمول ماليات به نرخ ۱۰ 
درصد )۱۰درصد( خواهد بود. همچنين براس��اس 
ماده )۵( قانون اص��الح پاره اي از مقررات مربوط به 
پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي )آموزشي و 
پژوهشي( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي، از درآمد مشمول ماليات اعضاي هيات 
علمي موضوع اين قانون حداكثر ۱۰درصد به عنوان 
ماليات كسر خواهد شد. با توجه به اينكه در جزء )۴( 
بند )الف( تبصره ۱۲ مذكور عبارت »كارانه« خارج 
از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضاي هيات 
علمي به كار رفته اس��ت، بنابراي��ن كارانه دريافتي 

توس��ط اعضاي هيات علمي )با رعايت بخش��نامه 
۵۱۸/۹۸/۲۰۰مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸( مشمول نرخ 
۱۰ درصد نب��وده و با توجه ب��ه ميزاني كه حقوق و 
مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها نرخ پلكاني 
مقرر را پوشش مي دهد به نرخ بعدي مشمول ماليات 
خواهد بود. به عنوان مثال، چنان چه حقوق و مزاياي 
فوق العاده اعضاي رس��مي هي��ات علمي مبلغ يك 
ميليارد و ۴۴۰ ميليون ريال باش��د، كارانه دريافتي 
به نرخ هاي مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ ياد ش��ده 
)حسب مورد ۲۰ درصد، ۲۵ درصد و غيره( مشمول 
مالي��ات خواهد بود. برپايه اين گ��زارش، با توجه به 
استثناي احكام تبصره هاي )۱( و )۲( ماده ۸۶ قانون 
ماليات هاي مستقيم از مقررات جزء )۴( بند )الف( 
تبصره ۱۲ ياد شده، همه احكام تبصره هاي )۱( و )۲( 
ماده واحده قانون اصالح ماده ۸۶ قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۹۶ )اعم از نرخ و غيره( 
مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ هم چنان الزم االجراء 
است. همچنين باتوجه به اينكه درآمد حقوق قضات 
از نرخ ه��اي مقرر در جز )۴( بن��د )الف( تبصره ۱۲ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور مستثني شده 
است، درآمد حقوق قضات در سال ياد شده مشمول 
مقررات ماده ۸۵ قانون ماليات هاي مستقيم بوده و 
پس از اعمال معافيت مالياتي س��ال ۱۴۰۰ تا هفت 
برابر آن )معادل )سه ميليارد و ۳۶۰ ريال( مشمول 
ماليات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول 

ماليات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

هيات دولت در جلس��ه روز گذشته خود تصميمات 
مهمي براي حمايت از بازار سرمايه و توسعه بسترهاي 
س��رمايه گذاري در بورس و پشتيباني از تامين مالي 
طرح هاي توسعه اي و س��رمايه گذاري در بنگاه هاي 

اقتصادي كشور اتخاذ كرد.
به گ��زارش آبان نيوز ب��ه نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
رياست جمهوري، دويست و بيست و يكمين جلسه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دول��ت در ادامه مباحث 
جلسات قبلي اين ستاد به بحث و بررسي وضعيت بازار 
سرمايه اختصاص داشت و پيشنهادهاي مطرح شده 
براي ابزارهاي حمايتي از س��هامداران خرد بررسي و 
تصميمات مهمي به منظور حمايت از بازار سرمايه و 
توسعه بسترهاي سرمايه گذاري در بورس و پشتيباني 
از تامين مالي طرح هاي توسعه اي و سرمايه گذاري در 

بنگاه هاي اقتصادي كشور اتخاذ شد.
اين تصميمات براي تصويب به شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي سران قوا ارايه خواهد شد.

   ارايه سهام تشويقي به خريداران پااليش يكم
براساس تصميم اتخاذ شده در اين جلسه، به خريداران 
صن��دوق قابل معامل��ه پااليش يكم ك��ه واحدهاي 
اين صن��دوق را از دول��ت خريداري ك��رده و بعدا به 
دليل نوس��انات متحمل زيان ش��ده اند، از واحدهاي 
سرمايه گذاري همين صندوق يا س��اير موارد سهام 
تشويقي داده خواهد شد. همچنين براساس مصوبات 
امروز در راس��تاي مصوبه تخصيص يك درصد منابع 
خالق توس��عه ملي به صندوق تثبيت بازار، مقرر شد 
منابع ريالي معادل ۲۰۰ ميليون دالر از مصوبه مذكور 
توس��ط بانك مركزي كارس��ازي و در وجه صندوق 
تثبيت پرداخت شود. در جلسه امروز ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت همچنين تصويب شد كه ممنوعيت 
اعطاي تسهيالت بانكي به شركت هاي سرمايه گذاري، 
هلدينگ هاي سرمايه گذاري و كارگزاري براي حمايت 
از بازار و توسعه سرمايه گذاري آنها در سهام لغو، شود.
اعطاي اقامت ۵ ساله به سرمايه گذاران خارجي بورس

براس��اس تصمي��م اين س��تاد ب��ه منظور تش��ويق 
سرمايه گذاري، به س��رمايه گذاران خارجي كه طبق 
ضوابط، ۲۵۰ هزار دالر در بازار بورس سرمايه گذاري 
كنند، اقامت ۵ س��اله جمهوري اس��المي ايران اعطا 

مي شود.
بر اين اس��اس ۸۰ درصد درآمد ناشي از ماليات نقل و 
انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت براي 
حمايت از بازار سهام و تشويق سرمايه گذاري در اين 

حوزه به حساب صندوق تثبيت بازار واريز شود.
صفر شدن ماليات آن بخش از سود انباشته شركت هاي 
بورس��ي كه به حساب افزايش س��رمايه منظور شود 
با هدف ترغيب ش��ركت هاي بورس��ي ب��ه افزايش 
سرمايه گذاري و توسعه شركت ها از ديگر تصميمات 

ستاد اقتصادي دولت بود.
امه��ال ماليات��ي يك س��اله ۵۰ درص��د مبلغ خريد 
شركت هايي كه نسبت به خريد س��هام خودشان يا 
زيرمجموعه ش��ان با هدف حمايت از بازار و مبتني بر 

ضوابط ش��وراي عالي بورس اقدام مي كنند، از جمله 
تصميمات مهم اتخاذ شده در اين جلسه بود كه بعد از 
تصويب در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 

اجرايي خواهد شد.
معافيت بانك ها و موسس��ات اعتباري كه در راستاي 
حمايت از بازار سرمايه سهام خريداري كنند يا اموال و 
دارايي هاي مازاد خود را به سهام تبديل كنند از شمول 
ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد و جرايم ناشي از آن، 
فراهم شدن امكان سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي 
در بازار سرمايه به عنوان اصالح اساسنامه اين صندوق، 
ك��ه در صورت تصويب نقش مهم��ي در حفظ ارزش 
دارايي هاي اين صندوق براي نسل هاي آينده خواهد 

داشت، از ديگر تصميمات امروز ستاد بود.
ستاد هماهنگي اقتصادي همچنين به صندوق تثبيت و 
صندوق توسعه بازار اجازه داد تا سقف ۲۰ هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي با ضمانت دولت منتشر و در راستاي 

ايجاد پايداري و توسعه بازار به كار گرفته شود.

درآمد مشمول ماليات حقوق )ريال(
نرخ مالياتنسبت مازادتااز

معاف----1480.000.000

10 درصد480.000.001960.000.000480.000.000

15 درصد960.000.0011.440.000.000960.000.000

20 درصد1.440.000.0012.160.000.0001.440.000.000

25 درصد2.160.000.001.2.880.000.0002.160.000.000

30 درصد2.880.000.0013.840.000.0002.880.000.000

اراده جمعی دولت ومجلس 
حمايت از بازارسرمايه است



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري به 
موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران 
در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت انواع 
ارز در هفته هاي اخير روند كاهشي داشته است.در بازار ارز 
قيم��ت دالر 23 هزار و 650 تومان، قيمت يورو 28 هزار و 
700 تومان و درهم امارات 6 هزار و 540 تومان اعالم شده 
است. اما برخي كارشناسان معتقدند كه اگر بازار متشكل 
ارزي و صرافي ها همراهي كنند و در مقابل كاهش قيمت ها 
مقاومت نش��ود، قيمت دالر مي تواند به 23 هزار تومان و 
كمتر از آن كاهش ياب��د. در عين حال برخي فعاالن بازار 
معتقدند كه دليل كاهش نيافتن بيش از اين، به خاطر نتايج 
مذاكرات است و بازار منتظر اخبار مثبت از مذاكرات است 
و در صورتي كه اخبار تازه اي منتشر شود، موجب كاهش و 
ريزش قيمت ها خواهد شد. همچنين بايد توجه داشت كه 
طبيعت اثر تورم و نقدينگي بر نرخ دالر، نرخ ارز را افزايش 
مي دهد و در ح��ال حاضر، ثبات قيمت ارز عمال به معني 
كاهش نسبي آن در برابر تورم و رشد نقدينگي است و نبايد 

انتظار كاهش شديد قيمت دالر را داشته باشيم. 

    نرخ شكني در بازار متشكل ارزي
جلوي دالر 23 هزاري را گرفت

قيمت ارز كه از روزهاي قبل وارد مس��ير نزولي شده بود 
در بازار متشكل و صرافي هاي بانكي با افزايش همراه شد؛ 
صراف ها معتقدند اين اقدام موجب ش��د جلوي ريزش 
بيشتر قيمت ارز گرفته شود.سير نزولي قيمت ها در بازار 
ارز از هفته هاي گذشته آغاز شده است و درحالي همچنان 
ادامه دارد كه بارديگر چشم بازاري ها به مذاكرات دوخته 
شده است و هر خبري از مذاكرات بيرون بيايد مستقيماً در 
اين بازار اثر مي گذارد. خوش بيني ها به دور جديد مذاكرات 
هسته اي موجب شده اس��ت بازار طال و ارز شاهد ريزش 
قيمت ها باشند؛ جو رواني حاكم در بازار موجب شد قيمت 
دالر توان مقاومت در كانال 24 هزار تومان را از دست بدهد، 
دالر چند روزي اس��ت كه در كانال 23 هزار تومان درجا 
مي زند.تغيير كانال در بازار سكه نيز تا حدودي مشاهده 
مي ش��ود؛ ديروز براي ساعتي قيمت س��كه از كانال 10 
ميليون تومان به 9 ميليون تومان بازگشت ولي خيلي روي 
اين كانال دوام نياورد و باز هم به كانال 10ميليوني برگشت. 
باوجود تعطيلي بازار به دليل محدوديت هاي كرونايي ولي 
باز هم با كاهش قيمت ها، بر تعداد فروشنده ها در بازار افزوده 
شده و خريداري براي ارز در روزهاي اخير وجود نداشته 
است.صراف ها مي گويند: بازار ُشل است و تا مشخص شدن 
تكليف مذاكرات احتماالً همين روند را طي خواهد كرد البته 
اگر صرافي هاي بانكي و بازار متشكل اجازه دهند! گاليه 
اصلي صراف ها از قيمت هايي است كه همزمان با روزهاي 
ريزشي بازار از سوي صرافي هاي بانكي و بازار متشكل اعالم 
مي شود؛ آنها مي گويند قيمت دالر مي توانست با توجه به 
اخبار موجود و جو رواني حاكم در بازار 23 هزار تومان شود 
ولي قيمت هايي كه در آغاز معامالت از سوي بازار متشكل 
اعالم شد، مانع ريزش بيشتر قيمت ها شد؛ دالر هم اكنون 
بين 23 ه��زار و 600 تومان تا 23 ه��زار و 700 تومان در 
نوسان است.قيمت دالر عمده در بازار متشكل ارزي صبح 
سه ش��نبه ابتدا 23 هزار و 172 تومان ثبت شد و در نيمه 
روز به 23 هزار و 99 تومان رسيد. قيمت دالر خرده فروشي 
)س��نا( نيز در صبح روز 23 هزار و 403 تومان اعالم شد و 
در نيمه روز 23 هزار و 330 تومان ثبت شد.قيمت يورو در 
بازار متشكل ابتدا 27 هزار و 700 تومان ثبت شد سپس 
در نيمه روز با افزايش 91توماني به قيمت 27 هزار و 791 
تومان رس��يد. قيمت يورو س��نا نيز ابتدا 27 هزار و 977 
تومان اعالم شد و در نيمه روز 28 هزار و 69 تومان ثبت شد. 
همچنين نرخ دالر در صرافي هاي بانكي روز سه شنبه در 
مقايسه با روز كاري گذشته با كاهش 28 توماني به رقم 23 

هزار و 305 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش6 
توماني نسبت به قيمت  پاياني روز گذشته 27 هزار و 983 
تومان شد.قيمت خريد هر دالر 22 هزار و 843 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز27 هزار و 429 تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي23 هزار و 74 تومان 
و نرخ فروش آن 23 هزار و 305 تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ يورو در اين ب��ازار 27 هزار و 706 تومان و نرخ فروش 
آن نيز27 هزار و 983 تومان اعالم شد. در سامانه سنا در 
روز معامالتي گذشته )دوشنبه( هر يورو به قيمت27 هزار 
و 871تومان و هر دالر 23 ه��زار و 245 تومان به فروش 
رسيد. همچنين روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله 
يورو به قيمت27 هزار و 868 تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت23 هزار و 95 تومان معامله شد. در بازار طال نيز 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
سه شنبه، هفتم ارديبهشت ماه با 60 هزار تومان افزايش 
نسبت به روز كاري گذشته به 10 ميليون و 40 هزار تومان 
رسيد.روند نزولي قيمت ها در بازار سكه و طال در روزهاي 
اخير، تشديد شده است. به نظر مي رسد كه به دليل تحوالت 
سياست خارجي و چشم انداز كاهشي نرخ دالر، قيمت ها 
در بازار سكه و طال تمايل به افت بيشتر دارد، به طوري كه 
فعاالن اين بازار كاهش بيش��تر قيمت ها را انتظار دارند.

ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به رقم 10 
ميليون و 40 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز9 ميليون و 900 هزارتومان معامله شد. نيم سكه 
بهار آزادي پنج ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه سه 
ميليون و 600 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 2 ميليون 
تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي18 عيار به 996 هزار تومان رسيد. هر مثقال طال 
نيز به قيمت چهار ميليون و 315 هزار تومان معامله شد. 
اونس جهاني طال نيز امروز يك هزار و 781 دالر و55 سنت 
فروخته شد.كاهش قيمت دالر به عنوان مهم ترين عامل 
افت قيمت سكه و طال در روزهاي اخير به شمار مي رود. 
صراف ها و فعاالن بازار تأكي��د دارند: در روزهايي كه بازار 
ريزشي است، چشم ها به قيمت هايي دوخته مي شود كه از 
بازار متشكل و صرافي هاي بانكي بيرون مي آيد، و اگر اين 
قيمت ها خالف جهت بازار در ساعات پاياني روز قبل باشد، 

به بازار سيگنال داده مي شود.

     طال زيريك ميليون تومان رسيد
دبير هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر از كاهش قيمت 
هر گرم طالي18 عيار به كمتر از يك ميليون تومان در7 
ارديبهشت1400 خبر داد.نادر بذرافشان، دبير هيات مديره 
اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل افت قيمت ارز و نبود 
تقاضا براي خريد طال و سكه، شاهد كاهش قيمت ها در اين 
بازار هستيم. بذرافشان افزود: انس جهاني به 1778 دالر 
رسيده و به اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد10 ميليون 
تومان، قيمت سكه طرح قديم9 ميليون و 850 هزار تومان، 
نيم سكه 5 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 
500 هزار تومان و سكه هاي گرمي2 ميليون تومان فروخته 
شده است.هر مثقال طال 4 ميليون و 300 هزار تومان و هر 

گرم طالي18 عيار995 هزار تومان فروخته شده است.

   دالر ارزان شد
گفتني است، به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز 
در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل 
اعالم شده اس��ت؛ قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز با 
استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است. 
نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت 
نوروز، با تالش س��فته بازان، قيمت دالر به م��رز 26 هزار 
تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات 
هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده 
است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و 
بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد 
داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات 
موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت 
ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا 
خوش مي كند.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    درگاه شاپرك صرافي هاي عرضه  كننده 
رمزارزها 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ما در راستاي 
صيانت از حقوق م��ردم از بانك مركزي درخواس��ت 

كرديم درگاه ش��اپرك صرافي هايي كه اقدام به عرضه 
رمزارزها مي كنند را مس��دود كند.محس��ن عليزاده، 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه ريزش بازار سرمايه منجر به گرايش مردم به 
سرمايه گذاري در بازار رمزارزها شد، گفت: اين موضوع 
از زمان ش��روع به كار مجلس يازدهم در دس��تور كار 
نمايندگان و به ويژه كميسيون اقتصادي قرار گرفت. 
وي افزود: از همان ابتداي ش��روع به كار كميس��يون، 
بانك مركزي اعالم كرد كه آيين نامه مرتبط با رمزارزها 
تدوين شده و طي يكي دو هفته آينده هم ابالغ مي شود 
اما از اين وعده يك��ي دو هفته آينده بانك مركزي يك 
س��ال گذشته و متأس��فانه هنوز هم ابالغ نشده است. 
عليزاده يادآورشد: ما در جلسه اي كه پيش از تعطيالت 
سال جديد در مجلس با بانك مركزي داشتيم دوستان 
موضوعي را مطرح كردند كه گويايك ايرادي در دستگاه 
امنيتي است و اين قول را به ما دادند كه در عرض چند 
هفته اين ايراد را برطرف مي كنند و اين آيين نامه هم 
ابالغ خواهد شد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه يكي از موضوعات مهم جلسات كميسيون 
موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت و بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد درخواس��ت كرديم كه س��ريعًا به اين 
موضوع بپردازند.مجلس شوراي اسالمي اين آمادگي 
را دارد كه تدوين قانون در اين زمينه را با قيد فوريت در 
دستور كار قرار دهد و با توجه به حساسيتي كه در حوزه 
رمزارزها وجود دارد مطمئنًا اين را در دستور كار ويژه 
قرار مي دهد. عليزاده با بيان اينكه موضوع رمزارزها در 
يك كميته تخصصي در كميسيون اقتصادي پيگيري 
مي شود، افزود: ما در راستاي صيانت از حقوق مردم از 
بانك مركزي درخواس��ت كرديم كه تا زمان ابالغ اين 
آيين نامه، درگاه شاپرك صرافي هايي كه اقدام به عرضه 
رمزارزها مي كنند را مسدود كند تا بعد از ابالغ آيين نامه، 
به صورت قانوني كار كنند.همان نهادي كه مجوز فعاليت 
صرافي ها را صادر كرده بايد جلوي فعاليت ها را بگيرد و 
در حقيقت اين بانك مركزي است كه بايد نظارت كند.

اگر كم كاري در اين زمينه صورت گرفته از جانب بانك 
مركزي بوده اما االن بانك مركزي به دنبال اين است كه 

رمزارز ملي را تعريف كند.
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بهره مندي بيش از 10 هزار نفراز
تسهيالت ازدواج در سال جاري

بيش از 10.681 نف��ر )و به مبلغ 7781 ميليارد ريال( 
با ابالغ قانون بودجه 1400 به ش��بكه بانكي در س��ال 
جاري و تا پايان4 ارديبهش��ت ماه 1400 از تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج بهره مند ش��ده اند. به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي و با اشاره به مكاتبه يكي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با رياست كل بانك 
مركزي درخصوص پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار هم زمان آن نامه در 
فضاي مجازي، مطالب زير به منظور تنوير افكارعمومي 
منتشر مي ش��ود: بند )الف( تبصره )16( قانون بودجه 
س��ال 1400 كل كشور، طي نامه ش��ماره 1029 .00 
مورخ 7 .1 .1400 به شبكه بانكي ابالغ شده است و همه 
بانك ها و موسسات عامل ملزم به اجراي قانون هستند. 
همچنين اكنون نيز بانك ها در حال اخذ مدارك و اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانكه با ابالغ 
قانون در س��ال جاري، تا پايان4 ارديبهشت ماه 1400 
بالغ بر 10.681 نفر )و به مبلغ 7781 ميليارد ريال( از 
تسهيالت ياد شده بهره مند شده اند.درخصوص اجراي 
بند »الف« تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 يادآور 
مي شود، طي س��ال 1399 بالغ بر 824.654 نفر و به 
ميزان 430.032 ميليارد ريال از تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج بهره مند شده اند و باتوجه به اخبار انتشار يافته 
مبني بر افزايش سقف فردي قرض الحسنه ازدواج در 
اواخر سال 1399 تعداد 81.728 نفر افراد در صف كه 
در ش��رف تكميل پرونده هاي خود ب��راي دريافت وام 
ازدواج بوده اند، نس��بت به تكميل پرونده اقدام نكردند 
و لذا صرفًا افراد يادش��ده در صف انتظار س��ال 1399 
بوده و در صورت واجد ش��رايط بودن در س��ال جديد 
از قانون ياد ش��ده بهره مند خواهند شد.ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت، آمار عملكرد تسهيالت قرض الحسنه 
نسبت به س��پرده هاي پس انداز قرض الحسنه )پس از 
كسر ذخيره قانوني( در پايان آذرماه سال 1399، بالغ 
بر 110 درصد بوده است كه حاكي از پرداخت مبلغي 
بيش از كل منابع پس انداز قرض الحسنه بانك ها براي 
انجام تكاليف قرض الحسنه )از جمله بابت قرض الحسنه 
ازدواج، افراد تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيستي، 
سيل زدگان فروردين1399، ديه و...( است.خاطرنشان 
مي شود هرگونه قضاوت مبتني بر گزارش هاي مردمي 
يا مصاحبه هاي يك وزارتخانه و پيش از اخذ اطالعات از 
مرجع قانوني و انتشار همزمان نامه ارسالي به رياست كل 
بانك مركزي، در فضاي مجازي و ايراد اتهام، در دوره هاي 
مختلف مجلس قانونگذاري بي سابقه بوده است.بديهي 
است افراد مشمول قانون در حدود توان تسهيالت دهي 
بانك ها از محل حس��اب هاي قرض الحسنه، مستحق 
دريافت تسهيالت ياد شده بوده و هرگونه مصاحبه يا 
مكاتبه، تغييري يا تأثيري در اجراي قانون نخواهد داشت.

برگشت تراكنش هاي
حساب   بي هويت

مع��اون اداره نظام ه��اي پرداخت بان��ك مركزي در 
گفت وگو با شبكه خبر به ارايه توضيحاتي در خصوص 
برگش��ت خوردن تراكنش هاي حس��اب هاي بدون 
هويت در پايا پرداخت.به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، اهم موارد مطرح ش��ده توس��ط محمدرضا 
ماني يكتا به شرح زير اس��ت: محدوديت هاي اعمال 
شده از روز گذشته، بخشي از سلسله تغييراتي است 
كه شبكه بانكي در راس��تاي اجراي مقررات مبارزه با 
پولشويي متعهد به انجام آن است. اين تغييرات شامل 
كنترل هايي است كه در سامانه هاي تسويه ساتنا و پايا 
بين بانك مركزي و بانك ها انجام مي شود كه فاز اول آن 
در بهمن ماه سال گذشته در ساتنا انجام شد و فاز دوم 
آن از 6 ارديبهشت در پايا انجام مي شود. بر اين اساس 
از ارسال و تبادل تراكنش هايي كه فاقد شناسه شهاب 
باشند يعني مشتريان ارسال كننده اين تراكنش ها در 
شبكه بانكي شناس��ايي هويتي دقيق نشده باشند و 
اطالعاتشان در سامانه هاي مرتبط ثبت نشده باشند 
جلوگيري مي ش��ود. زماني كه مش��تريان نسبت به 
افتتاح حس��اب در بانك اقدام كرده اند اطالعات شان 
در س��امانه نهاب بانك مركزي ثبت و كد شهاب اخذ 
شده است. در حال حاضر بالغ بر 98 درصد مشتريان 
حقيقي شبكه بانكي به طور كامل احراز هويت شده اند 
و در مورد سايرين نيز هماهنگي ها و كنترل هاي الزم با 
بانك ها انجام شده و تاكنون مشكلي پيش نيامده است. 
بر اين اساس نيازي به مراجعه و اقدام از سوي مردم و 
مشتريان بانكي وجود ندارد و بانك ها اقدامات الزم را 
انجام مي دهند. بر اساس الزام بانك مركزي، دريافت كد 
شهاب براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل 
به استفاده از خدمات بانكي هستند، الزامي است. ارايه 
خدمات بانكي به مشتريان حقيقي و حقوقي بانك ملي 
ايران كه حساب آنها فاقد كد شهاب بوده، با محدوديت 
مواجه است. اين امر در راستاي اجراي مصوبات كميته 
عالي مبارزه با پولشويي و الزامات قانوني ناظر بر لزوم 
شناسايي دقيق مشتريان و بنا بر مفاد بخشنامه بانك 
مركزي اس��ت و از اين رو خدمات بانكي بايد صرفا به 
مشترياني ارايه ش��وند كه هويت و اطالعات سجلي، 
مكاني و كسب و كاري آنها مشخص و براي هر يك از 
آنها شناسه شهاب از بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران اخذ شده باشد. شناسه هويت الكترونيك بانكي 
)كد شهاب( شناس��ه اي16 رقمي است كه براي هر 
مش��تري بانكي به صورت اختصاصي صادر و در تمام 
بانك ها به صورت يكس��ان تعريف مي ش��ود؛ درواقع 
مشتريان بانكي كه داراي حس��اب هاي جداگانه در 
بانك هاي مختلف هستند، كافي است از طريق يكي از 
بانك ها كد شهاب دريافت كنند تا در بانك هاي ديگر از 
همان كد استفاده شود.استعالم كد شهاب حساب هاي 
 https://bmi.ir/fa/shahab بانك ملي ايران در
و بازوي ble.ir/shahab_bot در پيام رس��ان بله 
امكان پذير است.  مشترياني كه پس از مراجعه به اين 
سايت و بازوي بله متوجه شدند هنوز كد شهاب ندارند، 
مي توانند با مراجعه به شعب بانك و تكميل اطالعات 

خود، آن را دريافت كنند.

عدم موافقت با فروش
اوراق بدهي در عمليات بازار باز

بانك مرك��زي با توجه ب��ه كفايت مناب��ع در بازار 
بين بانكي ريالي، با س��فارش ف��روش اوراق بدهي 
دولتي بانك هاي متقاضي موافقت نكرد. به گزارش 
روابط عمومي بان��ك مركزي، پي��رو اطالعيه روز 
سه شنبه 31 فروردين ماه 1400 مبني بر برگزاري 
حراج خريد مدت دار اوراق بدهي دولتي در عمليات 
بازار باز، ش��ش بانك در مهلت تعيين شده سفارش 
ف��روش اوراق بدهي دولتي در قالب توافق بازخريد 
)ريپو( را در مجم��وع به ارزش 128.6 هزار ميليارد 
ريال از طريق سامانه بازار بين بانكي به بانك مركزي 
ارسال كردند.با توجه به پيش بيني بانك مركزي از 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع پولي 
بانك مركزي در اين هفته ثب��ات نقدينگي بود. از 
اين رو، بانك مركزي با توجه به كفايت منابع در بازار 
بين بانكي ريالي، با سفارش فروش اوراق بدهي دولتي 
بانك هاي متقاضي موافقت نكرد. معامالت مربوط به 
سررسيد توافق بازخريد دو هفته قبل به ارزش 45.3 
هزار ميليارد ريال توسط كارگزاري بانك مركزي در 
روز دو شنبه 6 ارديبهشت ماه انجام شد.به عالوه، در 
هفته منتهي به 6 ارديبهشت، دو بانك در دو نوبت 
از اعتبارگيري قاعده مند در مجموع به ارزش 24.8 
هزار ميليارد ريال استفاده كردند. همچنين در اين 
دوره، مبلغ 140.1 هزار ميليارد ريال از ريپوي انجام 
شده در قالب اعتبارگيري قاعده مند سررسيد شد. 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مشروط به 
در اختيار داشتن اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق 
بازخريد با نرخ سود سقف داالن )22 درصد( استفاده 
كنند. همچنين در هفته منتهي به 6 ارديبهش��ت 
457.5 ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي متعلق به 
بانك مركزي توس��ط كارگزاري اين بانك در بازار 
ثانويه فروخته شد.شايان ذكر است بانك مركزي در 
چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي 
ريال��ي، عمليات بازار باز را ب��ه صورت هفتگي اجرا 
مي كند. موضع اين بانك )خريديا فروش قطعي يا 
اعتباري اوراق بدهي دولتي( بر اس��اس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش 
نوس��انات نرخ بازار بين بانكي حول ن��رخ هدف، از 
طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم 
مي شود. متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي مي توانند در راس��تاي مديريت 
نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نس��بت به ارسال  
سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار 

بين بانكي اقدام كنند.

عوامل موثر بر
كنترل تورم و تقويت ريال

انور حبيب زاده بوكاني عضو كميس��يون اقتصادي با 
اشاره به لزوم گسترش ديپلماسي اقتصادي و ارتباط با 
دنيا، گفت: مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي به عوامل 
مختلفي از جمله تقويت ارتباط با دنيا و برنامه ريزي هاي 
صحيح داخلي مرتبط است. وي درباره عوامل موثر بر 
مهار ت��ورم و تقويت ارزش ريال به خبرنگار ايِبنا گفت: 
ايجاد آرامش و آسايش براي بازار نياز به عوامل گوناگوني 
دارد كه يكي از آنها هماهنگي بيشتر بين ادارات دولتي 
و ديگر دستگاه هاي فعال در اين زمينه است. موسسات 
بانكي و پولي از جمله مراكزي به حساب مي آيند كه بايد 
اين مساله را بيش از ساير نهادها مورد توجه قرار دهد. 
وي در ادامه اضافه كرد: مساله ديگر در اين رابطه توجه 
به ارزش پول ملي كه همواره بر آن تاكيد ش��ده، است. 
اهميت حفظ اين مساله به قدري واضح به نظر مي رسد 
كه بر كسي پوشيده نيس��ت، بنابراين براي عملياتي 
شدن اين مهم بهتر آن است تا ضمن برقراري ارتباطات 
موثر با سرمايه گذاران، حمايت از فعاليت هاي اقتصادي 
هم در ليست كارهاي ضروري قرار گيرد. موضوع ديگر 
ارتباط با ديگر كشورهاي دنيا است. گسترش ديپلماسي 
اقتصادي و ارتباط با دنيا به اندازه اي قابل اهميت است 
كه به هيچ وجه نبايد آن را كوچك ش��مرد. اين مساله 
نقش اساسي در حل مشكالت اقتصادي خواهد داشت، 
بنابراين ضمن آنكه نياز است تا در اين زمينه كوشش 
فراوان صورت گي��رد، بايد براي كس��ب نتيجه هم از 
مديران حرفه اي استفاده كرد تا راه منجر به بيراهه نشود. 
حبيب زاده بوكاني در ادامه تصريح كرد: انتخاب مديران 
شايسته تنها به بحث ديپلماسي محدود نمي شود، بلكه 
مبحثي است كه در تمام حوزه ها به ويژه قسمت اقتصادي 
به جد بايد مورد توجه قرار گيرد. بانك مركزي، بانك هاي 
عامل يا مستقل نياز دارند تا از افرادي تشكيل شوند كه 
مشخصات كاملي را براي تحت اختيار گرفتن اين سمت 
در بر داشته باشند زيرا نقش اين طيف از مديران در امور 
اقتصادي كشور در هر شرايطي كه قرار داشته باشيم، 
بسيار اساسي و تعيين كننده است. اين نماينده مجلس 
در اين رابطه افزود: كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با توجه به موقعيت و شرايط پولي و بانكي كشور 
تذكرات الزم را در اين زمينه داده اس��ت، به خصوص 
درباره بورس كه سرمايه هاي مردم را با مشكل روبرو كرده 
است. وي درباره امكان سياست گذار پولي براي اجرايي 
ساختن اين موارد بيان كرد: سياست گذار پولي براي به 
وجود آوردن شرايطي كه تضمين كننده باشد، بايد با يك 
برنامه ريزي درست و دقيق و علمي پيش برود. به اين 
معنا چنانچه برنامه بر اساس نظر مديران دلسوز كشور 
كه به طور حتم شاخص هاي تعيين شده را جهت توسعه 
كشور مدنظر قرار مي دهند، باشد، توانايي يافتن راهي 
مناسب براي خروج از شرايط موجود به وجود خواهد 
آمد. حبيب زاده بوكاني در ادامه اظهار داش��ت: مساله 
مورد اشاره به شروطي پيش مي رود و آن هم اين است 
كه ارتباطات درست و دلسوزانه بين مسووالن برقرار شود 
كه در اين صورت مشكالت اقتصادي نه به طور يك باره، 

بلكه به مرور برطرف خواهد شد.
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نرخ شكني در بازار متشكل ارزي جلوي كاهش دالر را گرفت

دور تازه ريزش لير و ثبات قيمت طال
باال گرفتن تنش هاي بين آنكارا و واشنگتن باعث ريزش 
مجدد لير ش��د.به گزارش بلومبرگ، روابط بين امريكا و 
تركيه وارد دور تازه اي از تنش ش��ده اس��ت. پس از اعالم 
خبر كنار گذاشته شدن تركيه از پروژه جنگنده اف-35 به 
دليل خريد سامانه دفاع موشكي از روسيه، دولت امريكا در 
اقدامي جديد، نسل كشي ارامنه توسط امپراتوري عثماني 
را به رسميت شناخت. فعاالن بازارهاي مالي نگرانند كه با 
افزايش تنش هاي كنوني، تحريم هاي جديدي توسط امريكا 
عليه اقتصاد تركيه وضع شود و شرايط به مانند دوره پرتنش 
سال 2018 شود.  وادار شدن بازار ساز به تزريق حجم زيادي 
از منابع ارزي به بازار براي بازگرداندن ثبات و آرامش به آن 
باعث شده است تا حجم ذخاير ارزي تركيه در ماه هاي اخير 
با كاهش محسوسي نسبت به ماه هاي قبل تر مواجه شود. 
طبق اعالم بانك مركزي تركيه، تا پايان ماه مارس حجم 
ذخاير ارزي اين كشور به 50.894 ميليارد دالر رسيده كه 
كمترين سطح ثبت شده از ماه ژانويه تاكنون بوده است. 
تركيه با وجود هدف گذاري هاي اخير خود هنوز موفق نشده 
اس��ت تا تورم را به محدوده هشت درصدي كاهش دهد.  
مسائل اخير باعث شد تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين 
سطح سه هفته اخير خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي 
را تجربه كند و به كمترين نرخ برابري خود در يك ماه اخير 
برسد تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال 8.2 لير تثبيت 
شود. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر دالر با 
0.26 درصد افزايش به 8.287 لير رسيد. ارزش پول ملي 
تركيه از سال 2018 تاكنون 50 درصد در برابر اسكناس 
امريكايي تضعيف شده است. بانك مركزي نيز ذخاير ارزي 
كمي در اختيار دارد كه اين مساله روي توانايي اين نهاد در 
كنترل نوسانات ارزي تاثير منفي گذاشته است.در برابر ديگر 

ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 10.015 لير و هر 
پوند معادل 11.512 لير اعالم شد.

    ارزش بازار ارزهاي ديجيتالي
خبر ورود بزرگ ترين بانك امريكايي به بازار بيتكوين باعث 
صعود جديد رمزارزها شد.به گزارش سي ان بي سي، برخي 
از منابع آگاه گفته اند بانك جي پي مورگان در حال بررسي 
مكان معرفي صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر بيت 
كوين به مشتريان خاص خود است. ورود بزرگ ترين بانك 
امريكايي به عرصه ارزهاي ديجيتالي مي تواند موجي از ورود 
جريان هاي تازه سرمايه گذاري به اين بازار را همراه داشته 
باشد. پيشتر امكان انتقال وجه بر بستر بالك چين براي 
 تراكنش هاي بين بانكي داخلي در برخي از حساب هاي 

جي پي مورگان به صورت آزمايشي فراهم شده بود. 

    دالر باال رفت
ارزش دالر مقابل بيش��تر ارزهاي مهم افزايش يافت.به 
گزارش رويترز، هر چند انتظار نم��ي رود در كوتاه مدت 
بانك مركزي امريكا تمايلي به تغيير نرخ بهره داشته باشد، 
وضعيت بازار كار و رش��د اقتصادي امريكا نسبت به سال 
گذشته آشكارا بهبود يافته اس��ت. از سوي ديگر اما كند 
بودن توزيع واكسن در سطح كشورهاي اروپايي تا جايي 
پيش رفته كه اتحاديه اروپا از شركت استرا زنكا به دليل عمل 
نكردن به تعهداتش شكايت كرده است. با توجه به شيوع 
موج س��وم كرونا در اروپا، شاخص خوش بيني به اقتصاد 
آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپايي، در ماه آوريل 
رشد كمتر از حد انتظار داشت. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 

در معامالت امروز با 0.11 درصد افزايش نس��بت به روز 
گذشته در س��طح 90.847 واحد بسته شد.در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.11 درصد كاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازاي1.389 دالر مبادله شد. يورو0.1 درصد 
پايين رفت و با ماندن در كانال 1.20 به 1.208 دالر رسيد.

در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.12 درصد 
افزايش به 108.124ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي1.281 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.485يوان چين اعالم شد.

    قيمت طالي جهاني ثابت ماند
با توجه به جلسه پيش روي بانك فدرال رزرو، قيمت طال 
ثابت ماند.به گزارش رويترز، روز سه شنبه قيمت طال در 
آستانه جلسه سياس��ت پولي فدرال رزرو اياالت متحده 
كمي تغيير كرد، در حالي كه پاالديوم زير پيك قبلي قرار 
گرفت. طالي اس��پات با قيمت1780 دالر در هر اونس 

ثابت بود. معامالت آتي ط��ال در اياالت متحده با 1780 
دالر در هر اونس تغيير چنداني نكرد.قيمت هر اونس طال 
با 0.03 درصد كاهش به 1780 دالر و 88 سنت رسيد.در 
حالي كه تقويت دالر سبب كاهش جذابيت سرمايه گذاري 
در بازار طال شده و بازارها به دنبال سرنخ هايي از نشست 
سياست گذاري فدرال رزرو هستند، قيمت طال امروز اندكي 
 كاهش داش��ت.فعاالن بازار اكنون منتظر پايان نشست 
دو روزه فدرال رزرو در روز چهارش��نبه هستند. هرچند 
انتظ��ار نمي رود تغيير سياس��ت عم��ده اي رخ دهد اما 
سرمايه گذاران به دقت چش��م اندازي را كه رييس بانك 
مركزي امريكا براي اقتصاد اين كشور در ماه هاي پيش رو 
ترسيم خواهد كرد دنبال مي كنند.در همين حال بانك 
مركزي ژاپن سياس��ت پولي خود را ثابت حفظ كرده در 
حالي كه محدوديت هاي جديد اعمال شده براي مقابله 
با كرونا بر چش��م انداز اقتصادي اين كشور كه وضعيتي 

شكننده را تجربه مي كند سايه افكنده است.



گروه بازارسرمايه|
سرخ پوش�ي ش�اخص بورس ط�ي هفته ها و 
روزهاي اخير صداي س�هامداران را درآورده 
است. بازار سرمايه به صورت فرسايشي بر مدار 
نزولي سير مي كند اين فرسايش در حالي است 
كه اجراي برخي قوانين و دس�تورالعمل هاي 
ناهماهنگ با ذات بازار، وضعيت پيچيده اي را 
براي بازارسهام به وجود آورده است. درحالي 
كه مس�ووالن و همچنين سياست گذاران بر 
روي اجراي برخي از قوانين دست و پا شكسته 
همانند دامن�ه نوس�ان نامتقارن پافش�اري 
مي كنند تا شايد راه نجاتي براي بازار باشد اما 
هيچ اتفاق خوشايندي رخ نمي دهد و همچنان 
صف هاي فروش قفل هس�تند و نقدشوندگي 
تاالر شيشه اي به پايين ترين حد خود رسيده 
است. در ش�رايط حال حاضر كه سهامداران 
عالقه اي به ماندن در اين بازار را ندارند، فعالين 
و كارشناسان بورسي بر اين نظرند كه اجراي 
برخي قوانين مي توانست بازار را در يك زمان 
كوتاه از روند فرسايشي مدار نزول خارج كند 

و به تعادل برساند.
چند و چندين ماه است كه بازارسهام درحال 
اصالح قيمت اس�ت و تقريبا مي توان گفت از 
يك شيوه شكست خورده تبعيت مي كند كه 
در س�ال هاي 1392 و 1393 در ب�ازار اجرايي 
شد آن زمان هم فعاالن و كارشناسان بورسي 
بر اين عقيده بودند كه دامنه نوسان وضعيت 
نامطلوبي براي بازار پديد خواهد ساخت و در 
سال 1399 نيز دامنه نوسان بر روي بازار اجرا 
شد و تاكنون ادامه دارد و شاهد روند اصالحي 
در بازار هستيم و همين موضوع باعث شد كه 
س�رمايه ها از بورس خ�ارج و وارد بازارهايي 
همچون رمز ارزها ش�ود و اي�ن موضوع براي 
اقتصاد كشور از جمله بورس سودي ندارد بلكه 

زيان بار نيز است.

     دامنه نوسان اجرايي شود يا خير؟
»تع��ادل« در نظرس��نجي خ��ود از مي��ان فعالين و 
كارشناس��ان بازارسرمايه س��والي مبني بر آيا دامنه 
نوس��ان بايد در بازار اجرايي شود يا خير بررسي كرد. 
دامنه نوسان نامتقارن از 25 بهمن ماه سال گذشته در 
بازار سهام اجرايي شده و نقدشوندگي سهام موجود 
را حد قابل توجه��ي كاهش داده اس��ت. در اين بين 
47درصد كارشناسان و فعالين بازار نسبت به افزايش 
دامنه نوسان راي داده بودند و 30 درصد نيز عدم تغيير 
دامنه نوسان را خواستار بودند و حدود 23 درصدنيز با 

حذف كامل دامنه نوسان موافق بودند.

     توجه به منافع سهامداران بازار
يكي از كارشناس��ان ب��ازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تع��ادل« با بي��ان اينك��ه دامنه نوس��ان نامتقارن 
مشكالت نقدشوندگي بازارس��رمايه را افزايش داده 
و طوالني كرده اس��ت، مي گويد: با محدوديت هاي 
فعلي دامنه نوس��ان، موجي از بي اعتمادي نس��بت 
به بازار س��رمايه به راه افتاده اس��ت. سهامداراني كه 
تجربه س��رمايه گذاري طوالني در تاالر شيشه اي را 
ندارند نااميدتر از س��اير بازارها در صفوف فروش به 
بست نشيني خود ادامه مي دهند. تصميماتي كه در 
بازار سرمايه به اجرا درآمد به ضرر منافع سهامداران 

تمام شد. تصميماتي كه به جاي متعادل كردن بازار 
بي اعتمادي مردم به بورس و فرار سهامداران را رقم 
زد. بخشي از تغيير روند اصالحات نيازمند تغييرات در 
رفتار سازمان بورس است. اعضاي شوراي عالي بورس 
و متوليان بورسي بارها اعالم كرده اند كه با شيوه فعلي 
مديريت بازار مخالفند و برخي دستور العمل ها مورد 
تاييد اين مجموعه نيس��ت، اما از سوي ديگر شاهد 
اجراي آن در بازار هستيم اين در حالي است كه بايد 
مشخص شود دامنه نوسان نامتقارن با وجود اين همه 

مخالف برچه اساسي همچنان اجرا مي شود. 
بررس��ي در تصميماتي كه سياس��ت گذار بورس��ي 
ب��راي بازار س��رمايه اتخاذ كرده نش��ان مي دهد در 
اي��ن تصميمات منافع س��هامداران بررس��ي دقيق 
نشده اس��ت. مش��كالتي كه گره معامالتي و دامنه 
نوس��ان نامتقارن به وجود آورد اين موضوع را نشان 
مي دهد. در همين راستا بارها كارشناسان اين بازار 
به سياست گذار حذف دامنه نوس��ان و به دنبال آن 
افزايش حجم مبنا را كه صد درصد منافع سهامداران 
را پوش��ش مي دهد پيش��نهاد دادند اما بدون توجه 
به عواقب اين دس��تورالعمل ها به تعادل نرس��يدن 
بازار، طوالني شدن پروسه اصالح قيمت ها و خروج 
بي س��ابقه سهامداران را مش��اهده كرديم. اظهارات 
ضد و نقيض سياس��ت گذار پولي در مورد نرخ سود 
بانكي از يكسو و از سوي ديگر قيمت گذاري دستوري 
و تعزيرات��ي دولت در برخي كااله��ا از جمله فوالد، 
مواد اوليه صنايع غذايي و برخي كاالهاي مورد نياز 
شركت هاي خودروس��ازي با وعده حمايت از بورس 
تضاد فاحش��ي دارد، روند تعادلي بازار را با مشكالت 
بيشتري مواجه كرد و بازگشت سرمايه داران به بورس 
را دشوار كردند. يكي ديگر از كارشناسان بازارسرمايه 
نيز درخصوص دامنه نوس��ان اظهار مي كند: جريان 

حركتي بازار سرمايه همچون هفته هاي گذشته بود 
و بنده به شخصه معتقد هستم كه بازار سهام تنها با 
يك روز مثبت شدن نمادهاي شاخص ساز، شاخص 
با توجه به وجود دامنه نوسان، عملكرد مثبت داشته 
است و همين مس��اله موجبات اين موضوع را فراهم 
مي سازد كه ريزش شاخص در طول يك هفته، شدت 
كمتري به خود بگيرد. اگر اقدامي موثر و كارشناسانه 
ب��راي بهبود وضعيت ب��ورس انجام نش��ود، همين 
شرايط و روند فعلي در بازار ادامه دارخواهد بود. طي 
روزهاي گذشته ش��اهد بوديم كه اعتراضات برخي 
از س��هامداران از تهران به برخي از شهرستان ها نيز 
منتقل شده است. اين فرآيند اعتراضات و تجمعات 
اصال نتيجه خوبي ب��راي ادامه بازارس��هام ندارد. از 
آنجايي ك��ه وعده ها و صحبت ها يا اثرگذار نيس��ت 
ي��ا به طور كامل عمل��ي نمي ش��ود، بي اعتمادي در 
بازارسهام گس��ترش يافته و صف هاي فروش حرف 
اول را در بازار سرمايه مي زند. البته با توجه به شرايط 
موجود و روند معامالت طي روزهاي اخير و واكنش 
خاص س��هامداران و بازار نمي توان نظر تخصصي و 

كارشناسانه اي براي روند معامالت داشت.
با وجود اين دست از س��يگنال ها براي بورس اوراق 
بهادار، واكنش خاصي از آن ديده نمي شود و همچنان 
آن جو هيجاني در بازارس��هام وجود دارد. مذاكرات 
برجام ش��ايد از مهم تري��ن ابهامات موج��ود براي 
بازار باش��د اما در عمق بازار دليلي براي ريزش هاي 
ممتد وج��ود ندارد، بنابراين اين ريزش ها ناش��ي از 
بي اعتمادي و رفتارهاي هيجاني اس��ت.نياز اصلي 
بازار نقدينگي است و تا زماني كه تزريق نقدينگي در 
بازار سرمايه به شكل درست صورت نگيرد و چرخش 
و ورود و خروج پول در بازارسهام پايين باشد، تحركي 

در بازار ديده نمي شود.

     چه خبر از وضعيت بازار؟
در پايان معامالت روز گذش��ته، ش��اخص كل بورس 
پ��س از رش��د ۱5ه��زار و 723واحدي ش��اخص كل 
معادل با ۱.3درص��د در ارتفاع يك ميليون و 202هزار 
واح��دي قرارگرفت و همچنين ش��اخص كل هم وزن 
با كاه��ش 0.03درصدي مواجه ش��د. آخرين قيمت 
75نماد حداقل يك درصد نس��بت به قيمت روز قبل 
آنها افزاي��ش يافته و 4۶7نماد با كاه��ش بيش از يك 
درص��دي قيمت هم��راه بوده ان��د. حقوقي ه��ادر روز 
مذكور حدود ۱70ميلي��ارد تومان نقدينگ��ي از بازار 
خارج كردند. نمادهاي »خساپا«، »شپنا«، »خودرو«، 
»بركت«، »فملي«، »شس��تا« و »خگس��تر« در گروه 
پرتراكنش هاي بورس و نمادهاي »كرمان«، »ذوب«، 
»ش��گويا«، »بپيوند«، »آريا«، »بگيالن« و »پيزد« در 
گروه پرتراكنش هاي فرابورس قرار گرفتند. ارزش كل 
معامالت خرد بورس و فرابورس نيز در مجموع به بيش 
از س��ه هزار و 250ميليارد تومان رسيد. حقوقي هادر 
چهارمين روز كاري هفته ح��دود ۱70ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد س��ه 
ه��زار و 250ميلي��ارد توم��ان بود، اش��خاص حقوقي 
23درصد يعني 750ميليارد تومان س��هام خريدند و 
مازاد خريدشان پنج درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »بانك ها 
و موسسات اعتباري«، »اس��تخراج كانه هاي فلزي« و 
»س��يمان، آهك و گچ« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فلزات اساس��ي« و »شركت هاي 
 چندرش��ته اي صنعتي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د.
همچنين افزايش سهام حقيقي ها در 3۱نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۸2نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۱۹0ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 330ميليارد تومان بود.
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تغيير در نحوه بررسي روزانه 
معامالت اوراق تبعي

نگار نظري مديريت ابزار هاي نوين مالي اعالم كرد: با توجه 
به آخرين تغييراتي كه در »دستورالعمل معامالت اوراق 
اختيار فروش تبعي« درنظر گرفته شده، نحوه بررسي 
روزانه معامالت اوراق تبعي با هدف حمايت از س��هام و 
سهام پايه آن بدين شكل انجام خواهد شد؛ در شرايطي 
كه اوراق اختيار فروش تبعي به منظور حمايت از سهام 
منتشر  شود، در صورتي كه در انتهاي روز معامالتي خريد 
اوراق تبعي، خريدار اوراق اختيار فروش تبعي، دارايي پايه 
را تحت مالكيت نداشته باشد يا بيش از تعداد دارايي پايه 
در اختيار، اوراق اختيار فروش تبعي خريداري كرده باشد 
يا مجموع خريد روز و مانده دارايي شخص در نماد تبعي 
مذكور از سقف خريد اعالمي در اطالعيه عرضه براي هر 
كد بيشتر باشد، اوراق اختيار فروش تبعي مازاد فاقد اعتبار 
بوده و وجه پرداختي جهت خريد پس از كسر هزينه هاي 
احتمالي در صورت وجود، به خريدار اوراق اختيار فروش 
تبعي بازگردانده خواهد شد. مدير ابزارهاي نوين مالي 
ادامه داد: پس از روز خريد اوراق تبعي و در ساير روزهاي 
معامالتي، در صورتي كه سرمايه گذار سهام پايه خود را 
به فروش برساند اوراق تبعي آن نيز از درجه اعتبار ساقط 

و وجه خريد آن نيز به عرضه كننده تعلق خواهد يافت.

درگاه اطالع رساني تجميعي 
اسناد خزانه راه اندازي شد

ندا بش��يري، مدير ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران 
با اشاره به اينكه تماس هاي مكرري از سوي دارندگان 
اس��ناد خزانه براي اطالع از كد پيگيري، وضعيت كلي 
اسناد خزانه صادرشده و مشكالتشان در اخذ اصل برگه 
اسناد خزانه اس��المي دريافت كرده ايم، اظهار كرد: در 
راستاي حل اين مشكالت و بهبود كيفيت اطالع رساني 
به ذينفعان اس��ناد خزانه اس��المي، فرابورس »درگاه 
اطالع رساني تجميعي اس��ناد خزانه« را در اواخر سال 
۱3۹۹ راه اندازي كرد.  بشيري درخصوص خدمات اين 
س��امانه، گفت: از طريق درگاه اطالع رساني تجميعي 
اسناد خزانه اسالمي، ذينفعان قادر خواهند بود تمامي 
اطالعات اسناد خزانه اسالمي صادرشده را كه به فرابورس 
ايران ارس��ال شده است مشاهده كنند.بشيري با بيان 
اينكه اطالع رساني اين درگاه از طريق واردكردن كد يا 
شناسه ملي و همچنين شماره تلفن همراه معرفي شده 
از س��وي دس��تگاه هاي صادركننده اوراق امكان پذير 
است، افزود: پس از وارد كردن اين اطالعات، كد تاييد 
به تلفن همراه كاربر فرستاده مي شود كه با وارد كردن 
آن، تمامي اطالعات اسناد خزانه اسالمي دريافت شده 
توسط فرابورس ايران مشاهده مي شود. مدير ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس تاكيد كرد كه جهت اس��تفاده از 
درگاه اطالع رس��اني تجميعي اسناد خزانه، الزم است 
شماره تلفن همراه ذينفعان اس��ناد خزانه اسالمي در 
فهرست هاي هفتگي بانك هاي عامل به فرابورس ايران 
ارسال شود.وي در نهايت با اشاره به اينكه فرابورس ايران 
مسووليتي در قبال صحت شماره هاي تلفن همراه ندارد، 
افزود: از اين رو ضروري است دستگاه هاي واگذاركننده 
اوراق نسبت به اعالم شماره تلفن صحيح ذينفعان اسناد 
خزانه اسالمي به بانك هاي صادركننده اهتمام ورزند. 
شايان ذكر است امكان قبلي رهگيري اسناد خزانه به 
صورت تكي و با وارد كردن شناسه ملي و كد رهگيري 

كماكان در سايت فرابورس پابرجاست.

بورس قدرت جذب 
سپرده هاي بانكي را دارد

جواد عش��قي نژاد، نايب رييس هيات مديره شركت 
بورس تهران گفت: س��رمايه گذاران اكنون نه از بازار 
سرمايه كه از تمامي بخش هاي اقتصادي اين انتظار 
را دارند كه قابليت پيش بيني براي آن بخش ها وجود 
داشته باشد تا سرمايه گذار بتواند با بررسي پارامترهاي 
اقتصادي براي سرمايه گذاري و فعاليت برنامه ريزي 
كند. اين مقام مس��وول اظهار ك��رد: وضعيت كنوني 
بورس در كش��ور هم معلول رفتارهاي هيجاني و هم 
نتيجه رفتارها يا تصميم ها در س��اير بازارها اس��ت و 
نمي توان آنچه زمينه س��از افت در پي شاخص بورس 
شده اس��ت تنها به ماهيت بورس ربط داد. در نگاهي 
كالن عدم يكپارچگي بخش هاي مختلف اقتصادي 
اعم از پولي، مالي و بازار س��رمايه زمينه ساز وضعيت 
كنوني در اين بازار شده است. عشقي نژاد با بيان اينكه 
بورس دماسنج اقتصادي در كشور است، تصريح كرد: 
بخش هاي مختلف اقتص��ادي از نوعي بي برنامگي و 
ناهماهنگي رو به رو هستند و نبايد از بررسي روش هايي 
كه موجب شد تا بازار پول و سرمايه متالطم شود، غفلت 
كرد. نايب رييس هيات مديره ش��ركت بورس تهران 
خاطرنش��ان كرد: ممكن است بخشي از نقدينگي به 
س��مت بازار رمزارزها هدايت ش��ود و شاهد ركود در 
بخش مسكن يا طال باشيم و در نهايت منابع پولي در 
اختيار شبكه بانكي نيز نتواند مسير تسهيالت دهي 
خود را به درستي انجام دهد اما اگر بتوان يكپارچگي و 
هماهنگي را بين بخش هاي مختلف بازارهاي پولي و 
مالي ايجاد كرد مشكالت موجود كاهش خواهد يافت. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه كاهش نرخ سود بانكي 
مدافعاني دارد كه معتقدند س��رمايه ها با كاهش نرخ 
سود به سمت بازار س��رمايه مي رود اما اين امكان نيز 
وجود دارد كه به س��مت بازارهاي ديگر هدايت شود 
و هدف سياست گذار را تامين نكند، خاطرنشان كرد: 
براي بسياري از تصميم هاي اقتصادي نمي توان منتظر 
تضمين ها ماند و بايد به تئوري هاي كالن بازار پولي كه 
تجربه هايي نيز از آنها در دست هست، پياده سازي كرد 
و اشكاالت اجرايي مي تواند به معيوب بودن بخش هاي 
ديگر مرتبط باش��د. نائب رييس هيات مديره شركت 
بورس تهران عنوان كرد: اگر هماهنگي بين بخش هاي 
مختلف اقتصادي وجود داش��ته باش��د بس��ياري از 
نابس��اماني هاي موجود از بين خواهد رفت. بسياري 
از بازارهاي كااليي اكنون از مرحله تورم عبور كرده و 
حباب را نيز پشت سر گذاشته اند و دچار مگاحباب هايي 
شده اند كه ممكن اس��ت در آينده نزديك ما را دچار 

چالش و آسيب در آن صنعت كنند. 

     فروش »كدما« كاهشي شد
ش��ركت معدني دماوند گزارش عملك��رد يك ماهه 
منتهي به 3۱ فروردين ماه ۱400 را منتشر كرد.درآمد 
ماهيانه شركت در فروردين ماه امسال 7۸4 ميليون 
ريال بوده است كه نسبت به اس��فند ماه ۹۹ كاهش 
۹۹درصد داشته است. مقايسه فروش اين شركت در 
فروردين ماه ۱400 با ماه مش��ابه در س��ال ۹۹ نشان 
مي دهد ميزان درآمد شركت 5۹درصد كاهش يافته 
اس��ت. مقدار ۱00درصد از درآم��د »كدما« از طريق 
فروش داخلي بوده است.ش��ركت معدن��ي دماوند از 
ابتداي س��ال مالي تا انتهاي فروردي��ن ماه ۱400 در 
مجم��وع مبلغ 7۸4 ميليون ريال فروش داش��ته كه 
نسبت به فروش شركت در مدت مشابه سال ۹۹ افت 

5۹درصد داشته است.

     فروش بيشتر »وسبحان«
شركت سرمايه گذاري سبحان با سرمايه 3 هزار و ۹00 
ميليارد ريال صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها 
در دوره ي��ك ماهه منتهي به 3۱ فروردين ماه ۱400 
را حسابرسي نشده منتشر كرد.شركت سرمايه گذاري 
س��بحان با انتش��ار عملكرد يك ماهه منتهي به 3۱ 
فروردين ماه سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك 
ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده 3۶۸ ميليارد و 505 ميليون ريال و 
ارزش بازار معادل 40۹ ميليارد و ۱40 ميليون ريال در 
سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين شركت طي اين مدت تغييري نكرد. درحالي كه 
ارزش شركت سرمايه گذاري سبحان نيز با كاهش ۸ 
ميليارد و ۱00 ميليون ريال مع��ادل 40۱ ميليارد و 
40 ميليون ريال محاس��به شد.»وسبحان« تعدادي 
از سهام چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل ۱۱2 ميلي��ارد و 3۸4 ميلي��ون ريال به مبلغ 
۱۱4 ميليارد و ۹00 ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
 بابت 2 ميليارد و 5۱۶ ميليون ريال سود كسب كرد .

شركت سرمايه گذاري س��بحان طي دوره يك ماهه 
منتهي به فروردين ماه س��هام هيچ شركت بورسي را 

خريداري نكرد.

     افزايش ارزش »سمگا«
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 
با سرمايه 4 هزار و 500 ميليارد ريال صورت وضعيت 
پرتفوي س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي 
به 3۱ فروردين ماه ۱400 را حسابرسي نشده منتشر 
كرد.گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري 
ايران با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به 3۱ فروردين 
ماه سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد 
شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام ش��ده يك هزار و 342 ميلي��ارد و 5۶5 ميليون 
ريال و ارزش بازار معادل يك ه��زار و 244 ميليارد و 
4۸۸ ميليون ريال در س��بد سهام خود داشت. بهاي 
تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي اين مدت با 
افزايش ۱۶۹ ميليارد و 4۹۶ ميليون ريال به يك هزار 
و 5۱2 ميليارد و ۶۱ ميليون ريال رسيد. ارزش گروه 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 
نيز با افزايش 40 ميليارد و 437 ميليون ريال معادل 
يك هزار و 2۸4 ميلياردو ۹25 ميليون ريال محاسبه 
شد.»سمگا« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل 3 ميليارد و ۸0۹ ميليون ريال 
به مبلغ 3 ميليارد و 5۸۶ ميلي��ون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت 223 ميليون ريال زيان كسب كرد . گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران طي 
دوره يك ماهه منتهي به فروردين ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۱73 ميليارد 

و 305 ميليون ريال خريداري كرد.

     افزايش فروش »خودرو«
شركت ايران خودرو با سرمايه 30۱ هزار و ۶5۶ ميليارد 
و ۶۸ ميلي��ون ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي 
به پايان 3۱ فروردين ماه ۱400 را منتشر كرد. شركت 
ايران خودرو در دوره يك ماهه ياد شده، معادل 44 هزار 
و 73۱ ميليارد و ۶۹4 ميليون ريال از محصوالت خود را 
به فروش رسانده است.بررسي آمار توليد و فروش اين 
شركت نشان مي دهد در اين دوره »گروه پژوه« با توليد 
24 هزار و 72۹ دستگاه در صدر بيشترين توليد در بين 
محصوالت شركت ايران خودرو قرار داشته است. در اين 
دوره يك ماهه، همين محصول با فروش 2۸ هزار و 422 
دستگاه در صدر فروش هاي فروردين ماه »خودرو« قرار 
گرفت. الزم به ذكر است شركت ايران خودرو در دوره 
يك ماهه منتهي به 3۱ فروردين ۱3۹۹، معادل 3 هزار 
و ۸۶3 ميليار و 53۸ ميليون ريال فروش داشته است.

     ارزش بازار »وساپا« افزايش يافت
گروه س��رمايه گذاري سايپا با سرمايه ۱0 هزار و ۶75 
ميليارد ريال صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها 
در دوره ي��ك ماهه منتهي به 3۱ فروردين ماه ۱400 
را حسابرسي نشده منتشر كرد.گروه سرمايه گذاري 
سايپا با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به 3۱ فروردين 
ماه سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد 
شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام شده ۱4 هزار و 274 ميليارد و 345 ميليون ريال 
و ارزش ب��ازار معادل 74 ه��زار و 325 ميليارد و 4۸0 
ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده 
سهام بورسي اين شركت طي اين مدت با افزايش 532 
ميليارد و ۸۱5 ميليون ريال به ۱4 هزار و ۸07 ميليارد 
و ۸۶0 ميليون ريال رسيد. ارزش گروه سرمايه گذاري 
سايپا نيز با افزايش 2 هزار و ۶۶2 ميليارد و 7۸7 ميليون 
ريال معادل ۱7 هزار و ۹۹4 ميليارد و 243 ميليون ريال 
محاسبه شد. »وساپا« تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل 2۸ ميليارد و ۶45 
ميليون ريال به مبلغ ۱20 ميليارد و 20۱ ميليون ريال 
واگذار كرد و از اين باب��ت ۹۱ ميليارد و 55۶ ميليون 
ريال سود كسب كرد .گروه سرمايه گذاري سايپا طي 
دوره يك ماهه منتهي به فروردين ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 5۶۱ ميليارد 

و 4۶0ميليون ريال خريداري كرد.
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وقت كشي براي احياي بورس

مجلسموافقعرضهامالكاشخاصحقيقيدربورسكاالاستبستهپيشنهادي۳+۷برايحمايتازبازارسرمايه
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته و در 
نشست خبر دولت، از اجراي سه مصوبه براي حمايت 

از بازار سرمايه خبر داد.
محمدعلي دهقان دهنوي در اين خصوص بيان داشت: 
اختصاص يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به 
صندوق تثبيت بازار، رفع ممنوعيت نهادهاي مالي بازار 
سرمايه براي استفاده از تسهيالت بانكي و اعطاي اقامت 
5 ساله براي سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام از 
امروز به صورت مصوبه در بازار سرمايه اجرايي خواهد 
شد.وي در خصوص پيشنهادات هفته گانه ديگر بيان 
داشت: نخستين پيش��نهاد اين بود كه ۸0 درصد از 
درآمد ناشي از ماليات نقل و انتقال سهام در سال ۱400 

در حساب صندوق تثبيت وارد شود.
دومين مصوبه به منظور ترغيب شركت هاي فعال در 
بازار سرمايه اين است كه چنانچه سود انباشته صرف 
افزايش سرمايه شود، شركت ها به همان اندازه معاف 
مالياتي مي شوند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
درخصوص سومين مصوبه اعالم داشت: شركت هايي 
كه نسبت به خريد سهام خود و زيرمجموعه هايشان 
در جهت حمايت از بازار با اصول شوراي عالي بورس 
و اوراق بهادار، اقدام كنند مي توانند تا 50 درصد مبلغ 
خريد اين سهام به عنوان امهال مالياتي در يك سال 
منظور شود و اجازه داده مي شود بخشي از اين ماليات 
را طي يك سال نزد خود نگهداري كرده و از محل آن 

به خريد سهام مبادرت ورزند.
دهقان دهنوي با اشاره به اينكه سابق بر اين، بانك ها و 
موسسات اعتباري به دليل مفاد قانون رفع موانع توليد 
امكان سرمايه گذاري در بازار سرمايه را نداشتند، ادامه 
داد: به موجب چهارمين پيشنهاد، بانك ها و موسسات 
اعتباري مي توانند از م��اده ۱۶ و ۱7 قانون رفع موانع 
توليد به مدت سه سال معاف شوند و از منابع مالي خود 

از بازار سرمايه حمايت كنند.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پنجمين 
مورد اين بود كه در خواست شد امكان سرمايه گذاري 

صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه فراهم شود. طبق 
اساس��نامه اين صندوق، سرمايه گذاري در بازار پولي 
و مالي خارجي جزو مصارف مجاز ش��مرده شده بود، 
اما خواس��ته شد كه بازار س��رمايه هم مشمول موارد 
سرمايه گذاري صندوق شود. اين مورد در دولت تصويب 
شد و اميدواريم در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 

نيز تصويب شود.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: 
مطابق شش��مين پيش��نهاد، درخواست ش��ده تا به 
صندوق تثبيت و توسعه بازار كه دو نهاد حمايتي كه 
جزو  اركان بازار سرمايه هستند اجازه داده شود تا سقف 
20 هزار ميلي��ارد تومان اوراق بدهي با ضمانت دولت 
منتش��ر و از محل اين منابع سياست هاي حمايتي از 

بازار دنبال شود.
دهقان دهنوي در خصوص هفتمين پيشنهاد گفت: 
افرادي كه واحدهاي صندوق اي تي اف پااليشي يكم 
و خري��داري كرده بودند و در اين م��دت دچار ضرر و 
زيان ش��ده بودند، ضرر آنها به نوعي جبران ش��ود. به 
اين ترتيب، از طريق واحدهاي همين صندوق يا ساير 
سهام يا صندوق هايي كه دولت براي واگذاري خواهد 
داش��ت به صورت جايزه و هبه و به اندازه زيان به افراد 

متضرر تعلق بگيرد.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پايان تاكيد 
كرد: برنامه سازمان بورس تقويت و توسعه بازار و ايجاد 

پايداري بيشتر در بازار سرمايه خواهد بود.

محس��ن عليزاده عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس با تاكيد بر دليل اي��ن افزايش قيمت ها اظهار 
داشت: بسياري از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه 
داشتيم كه مالكان آنها را در بازار عرضه نمي كردند، اين 
افراد مسكن در كشور را تبديل به يك كاالي مصرفي 
كرده اند. همين موضوع سبب شكل گيري سوداگري 
عظيمي در اين بازار شد و اين امر باعث تحت تاثير قرار 

گرفتن بازارهاي موازي از اين موضوع شد.

     راه اندازي تابلوي مسكن در بورس كاال
وي در ادامه به عرضه مسكن در بورس كاال اشاره كرد و 
افزود: به دنبال چنين مسائلي اقدام به راه اندازي تابلوي 
مسكن در بورس كاال كرديم تا مسكن با ساز و كار قوي 
در اين بورس به صورت متري يا واحدي عرضه ش��ود 

و در آنجا با قيمت هاي شفاف مورد معامله قرار گيرد.
عليزاده با بيان اينكه مجلس ۱00 درصد موافق عرضه 
مس��كن در بورس كاال اس��ت، گف��ت: در بورس كاال 
متقاضيان مي توانند به صورت خيلي شفاف قيمت ها 
را مشاهده و در نهايت اقدام به معامله كنند و براساس 
س��از و كارهاي موج��ود در اين ب��ورس، ديگر امكان 
سوداگري عجيب براي هيچ فردي و كشف قيمت هاي 

كاذب وجود ندارد.

     مجلس موافق بورسي شدن 
امالك  اشخاص  حقيقي

عضو ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس با اش��اره به 
گفته هاي اخير معاون وزير راه تاكيد كرد: ما موافق ورود 
اش��خاص حقيقي در بورس كاال براي معامالت مسكن 
هس��تيم چراكه با اين اقدام يك روند منطقي و شفاف 

قيمت در كشور ايجاد مي شود.
عضو ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس در پاس��خ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا اشخاص حقيقي مي توانند امالك 
خود را به منظور ش��كل گيري ساز و كار قانوني و شفاف 
در بورس كاال به فروش برسانند، اظهار داشت: بله، امكان 

عرضه امالك اشخاص حقيقي در بورس كاال فراهم است 
و رونق اين معامالت باعث مي شود تا قيمت هاي متناسب 
با هر منطقه به صورت شفاف اعالم شود و از اين طريق، 
ميانگين قيمتي در هر منطقه از تهران يا كشور به صورت 
شفاف مشخص شده و متناسب با آن خريد انجام مي شود. 
وي به مزاياي ش��فافيت معامالت امالك براي اقتصاد 
كشور اشاره كرد و افزود: از طريق ابزارهاي مالي بورس 
كاال، مي توان نقدينگي بيش از اندازه كشور را به سمت 
بخش توليد مسكن هدايت و بخش عرضه را تقويت كرد.

     رهايي دولت از تشريفات زمانبر
عليزاده در ادامه به مزاي��اي ورود امالك مازاد دولت به 
بورس كاال و حذف تش��ريفات مزايده هاي غيرشفاف و 
زمانبر اشاره كرد و گفت: تشريفات مزايده امالك دولتي 
سدي بر سر راه شفافيت و عدالت در اين حوزه است كه 
تابلوي بورس كاال ظرفيت مناسبي براي ايجاد شفافيت و 
سرعت در اين حوزه را دارد. عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي بورس وجود اطمينان در فعاليت هاي اقتصادي و 
توليد را الزمه پويايي اقتصاد كشور دانست و اظهار داشت: 
يكي از راه هاي ايجاد اطمينان، تمركز معامالت كااليي به 
شيوه اي شفاف و به دور از دخالت هاي دستوري است كه 

زمين اين بازي، بورس كاال است.

     حمايت از مردم با فروش متري مسكن
وي در پاس��خ به سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا امكان 
فروش متري مسكن از طريق ابزارهاي مالي بورس كاال 
و كمك به خانه دار شدن مردم وجود دارد، گفت: يكي 
از نقاط قوتي كه در بورس كاال براي راه اندازي تابلوي 
مسكن و عرضه امالك ديده شده است، امكان فروش 
متري با انتشار اوراق سلف مسكن است كه در صورت 
حمايت نهادهاي مرتبط با بازار مسكن، فروش متري 
مس��كن كمك زيادي به خانه دار شدن مردم، حفظ 
ارزش پول مردم و تعادل بخشي به قيمت هاي مسكن 

خواهد كرد.



مجيد  اعزازي|
با افت يك ميليون توماني متوس��ط قيمت هر متر مربع 
مس��كن تهران طي فروردين سال جاري، اين شاخص به 
سطوح قيمتي بهمن ماه سال گذشته بازگشت. تازه ترين 
آمار بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن پايتخت حاكي از 
آن است كه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در نخستين 
ماه س��ال جاري با ثبت رشد منفي 3.1 درصد نسبت ماه 
قبل، به 9 ميليون و 322 هزار تومان افت كرده است. با ثبت 
رشد منفي 3.1 درصدي، بازدهي ماهانه مسكن اگر چه در 
قياس با بازدهي بازارهاي موازي با كمترين افت مواجه شده 
اما اختالفي 5.8 درصدي با تورم فروردين 1400 دارد. در 
نخستين ماه سال جاري، فقط شاخص تورم ركوردي مثبت 
و 2.7 درصدي را برجاي گذاشت و بازار سهام، دالر، سكه و 
مسكن به ترتيب رشد منفي 6.7 درصد، منفي 3.5 درصد، 
منفي 8.5 درصد و منفي 3.1 درصد را ثبت كردند. مساله اي 
كه از سويي نشان از سيطره ريسك هاي غيراقتصادي بر 
تحوالت بازارها دارد و از سوي ديگر، شدت واكنش هر يك 
از اين بازارها به ريسك هاي يادشده را به نمايش مي گذارد. 
بر اين اساس، با مستثني كردن بازده سكه به دليل اثر پذيري 
از نوس��ان در نرخ جهاني طال، مي توان بازار سهام و پس از 
آن بازارهاي دالر و طال را به ترتيب اثرپذيرترين بازارها از 
تحوالت عرصه سياست خارجي و افزايش احتمال لغو يا 
توقف تحريم ها قلمداد كرد و گفت كه مسكن كمترين اثر 
را از اين پارامتر پذيرفته است. اما در اين ميان، آنچه واقعي و 
باقي است و تحولي اساسي در آن رخ نداده، كسري بودجه 
سال جاري و تداوم رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم است 
و بي گمان، در صورت عدم تغيير سياست هاي اقتصادي 
پس از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري و همچنين 
پس از دستيابي به توافق هسته اي احتمالي، پس از سپري 
ش��دن چند ماه دوباره آثار مخرب آنها در اقتصاد كش��ور 
نمايان خواهد ش��د. از اين رو، اگر چه با مشخص شدن دو 
ريسك انتخابات و مذاكرات هسته اي احتمال دسترسي 
ايران به منابع مالي برون مرزي خود افزايش مي يابد و در 
نتيجه آن افت قيمت ها تحت تاثير كاهش نرخ دالر تداوم 
خواهد يافت، اما بي گمان اين شرايط با توجه به معضالت 
ساختاري اقتصاد پايدار نخواهد بود. به عبارت روشن تر، در 
صورتي كه نرخ دالر از سوي سياست گذار سركوب نشده 
و به طور مصنوعي پايين نگه داشته نشود، نرخ دالر همگام 
با نرخ تورم و رشد حجم نقدينگي به طور بطئي و تدريجي 
افزايش خواهد يافت و با آهنگي متناسب با آن، ساير بازارها 

نيز طي طريق خواهند كرد.

   3  درصد حباب خالي شد
در پي جهش قيمت مس��كن طي س��ال 97، 98 و 99 به 
اعتقاد بسياري از كارشناسان، در بازار مسكن حباب قيمتي 
تشكيل شده است به اين معني كه ارزش و ارزندگي امالك 
بسيار كمتر از قيمت هاي معامالتي است. برخي بررسي ها 
حاكي از اين است كه در مناطق لوكس نشين شمال تهران 
اختالف ميان ارزش امالك و قيمت هاي معامالتي آنها به 
حدود 100 ميليون تومان در هر متر مربع رس��يده است. 
اين اختالف يا همان حباب قيمتي البته در مناطق مياني و 
جنوبي تهران به مراتب كمتر از مناطق شمالي است. از اين 
رو، در پي تحوالت غيراقتصادي در آبان سال گذشته، انتظار 
مي رفت كه حباب قيمت مسكن تخليه شود و نرخ ها دچار 
افت شوند. اين چشم انداز اما فقط طي ماه هاي آبان و آذر رخ 
داد و در سه ماهه زمستان 99 قيمت مسكن دوباره روندي 
صعودي در پيش گرفت. پس از نوروز سال 1400 نيز برخي 

از كارشناسان با توجه به ريسك هاي غيراقتصادي پيش 
بيني كرده اند كه در س��ال جاري قيمت مسكن در تهران 
حدود 30 درصد دچار افت شده و حباب آن تخليه شود. با 
اين حال، برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند 
كه بنا به ريس��ك هاي دروني اقتصاد ايران، تخليه حباب 
مسكن بيشتر از سه ماه دوام نخواهد آورد و دوباره قيمت ها 
در بازار مسكن صعودي خواهند شد. با توجه به اينكه طي 
سال هاي گذش��ته همواره در ارديبهش��ت ماه تحوالتي 
قيمتي و معامالتي مثبتي ثبت شده است، برخي انتظار 
دارند كه در ارديبهشت سال جاري نيز قيمت ها همزمان با 
تعداد معامالت دچار رشد مثبت شوند اما با توجه به تعليق 
و انتظار حاكم بر بازار مسكن به واسطه مذاكرات هسته اي و 
انتخابات رياست جمهوري به نظر مي رسد، ارديبهشت سال 
جاري با ماه مشابه در سال هاي گذشته كمي متفاوت باشد.

آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، در فروردين ماه 
سال 1400، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران، 29.32 ميليون تومان بود كه 
نس��بت به ماه قبل 3.1 درصد كاهش نشان مي دهد. اين 
شاخص در اسفند سال گذشته 30 ميليون و 274 ميليون 
تومان بود. از اين رو، متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن 
در فروردين نسبت به اسفند گذشته 95 هزار تومان افت را 
تجربه كرده است. با اين حال، متوسط قيمت هر متر مربع 
مسكن در فروردين سال جاري نسبت به ماه مشابه سال 
قبل همچنان 91.7 درصد بيش��تر است. اين شاخص در 
فروردين سال گذشته 15 ميليون و 95 هزار تومان گزارش 
شده بود. همچنين در فروردين سال جاري، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 2 هزار و 100 فقره 
مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 60.3 درصد كاهش 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 68.5 درصد افزايش نشان 
مي دهد. در فروردين سال گذش��ته، اگر چه بازار مسكن 
همچون س��ال جاري تنها يك هفته فعال بود و سه هفته 

به دليل كرونا و تعطيالت نوروزي متوقف شده بود، اما تنها 
1200 فقره معامله انجام شد. از همين رو، شاهد رشد 68.5 
درصدي تعداد معامالت در فروردين سال جاري نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته هستيم. بررسي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي 
از آن است كه تعداد واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 35.1 

درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. 

     6  منطقه متورم تهران
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد كه مناطق يك، سه، 
دو، شش، پنج و چهار به ترتيب گرانترين مناطق مسكوني 
در پايتخت به شمار مي روند و متوسط قيمت هر متر مربع 
آپارتمان در اين مناطق باالت��ر از ميانگين پايتخت )29 
ميليون و 322 هزار تومان( است. همچنين متوسط قيمت 
مسكن در ساير مناطق پايين تر از ميانگين تهران است.  
منطقه يك با متوس��ط قيمت هر متر 66 ميليون و 802 
هزار تومان، منطقه سه با متوسط قيمت هر متر 56 ميليون 
و 512 هزار تومان و منطقه دو با متوس��ط قيمت هر متر 
46 ميليون و 62 ه��زار تومان گرانترين مناطق تهران در 
فروردين 1400 به شمار مي روند. مناطقي كه به ترتيب 
نس��بت به اسفند سال گذشته، رش��د منفي 2.8 درصد، 
9.3 درص��د و 4.3 درصد را ثبت كرده اند. منطقه 18 اما با 
متوسط قيمت هر متر مسكن 13 ميليون 445 هزار تومان 
ارزان ترين منطقه تهران به شمار مي رود. منطقه 20 )با هر 
متر 13 ميليون و 547 هزار تومان( و 17 )با قيمت هر متر 
13 ميليون و 853 تومان( نيز به ترتيب در رده دو م و سوم 

ارزانترين مناطق پايتخت جاي گرفته اند.

      بيشترين افت و رشد قيمت در مناطق؟
بر اساس اين گزارش، بيشترين افت قيمت اما به ترتيب در 
مناطق 20 )با منفي 16.1 درصد(، 3 )با منفي 9.3 درصد( 
و 17 )با منفي 9.2 درصد( ثبت شده است. مناطق 18، 7 و 3 

اما در فروردين ماه سال جاري نسبت به اسفند سال گذشته 
بيشترين رشد قيمت را تجربه كرده اند. منطقه 18 با ثبت 
رشد مثبت 10.8 درصد در رتبه برتر قرار گرفته و در پي آن 
منطقه 7 با رشد مثبت 9.7 درصد و منطقه 3 با رشد مثبت 

4.8 درصد در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 

     سهم مناطق از معامالت؟
بر اساس گزارش آماري بانك مركزي، توزيع تعداد معامالت 
انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين 
سال 1400 حاكي از اين است كه از ميان مناطق 22 گانه 
شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.1 درصدي از كل معامالت، 
بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص 
داده است.  در مجموع 71.8 درصد از كل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران در فروردين امسال مربوط به 10 
منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 

2، 10، 4، 15، 8، 7، 14، 1 و 11( بوده است.

     بيشترين افت و رشد معامالت ملك
به گزارش »تع��ادل«، در فروردين م��اه1400 تنها در 9 
منطقه از مناطق 22 گانه تهران، تعداد معامالت ملك از 
100 فقره بيشتر بوده است. منطقه 5 با 296 فقره معامله 
ملكي حايز بيشترين تعداد معامله مسكن است و پس از آن 
منطقه دو با 196 و منطقه 10 با 171 فقره قرار گرفته اند. از 
سوي ديگر، منطقه 19 با ثبت 15 فقره معامله، منطقه 20 
با ثبت 16 فقره معامله و منطقه 22 با ثبت 29 فقره معامله 
كمترين تعداد معامالت ملكي را در فروردين ماه سال جاري 
داشته اند. اين گزارش همچنين حاكي است، تعداد معامالت 
طي فروردين سال جاري نسبت به اسفند سال گذشته در 
همه مناطق دچار رشد منفي شده است اما بيشترين رشد 
منفي معامالتي در منطقه 20 با منفي 80 درصد، منطقه 
22 با منفي 68.4 درصد و منطقه 21 با منفي 66.3 درصد 

گزارش شده است.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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انتقادات 9 تشكل از اليحه 
مشاركت عمومي و   خصوصي

9 تشكل بخش خصوصي در نامه اي اليحه مشاركت 
عموم��ي و خصوص��ي را موجب بي قانون��ي در حوزه 
اجراي پروژه هاي عمراني و تاراج اموال عمومي عنوان 
كردند.به گزارش فارس، مهم ترين تشكل هاي بخش 
خصوصي فعال در طرح هاي عمراني، نسبت به شيوه  
پيش��برد »اليحه مش��اركت عمومي و خصوصي« با 
انتشار بيانيه اي هشدار دادند.در اين بيانيه بزرگ ترين 
تشكل هاي مهندسي و حرفه  اي بخش خصوصي كشور 
نسبت به كنار گذاشتن قانون برگزاري مناقصات با بهانه   
مشاركت دادن بخش خصوصي هشدار داده و از دولت 
و مجلس خواستند كه قواعد محاسبات عمومي كشور 
را ب��ر هم نزنند، چرا كه اين ام��ر منجر به بي  انضباطي 
مالي مي ش��ود.امضا كنندگان اين بيانيه همچنين به 
روش بررسي و تغيير اليحه در هفت ماهه  گذشته نيز 
اعتراض داشته و اصالح اين روش را درخواست كردند.

البته اين بيانيه »مشاركت عمومي و خصوصي« را داراي 
نقش مهمي در ارتقا و فراهم س��اختن زيرساخت هاي 
كشور و خدمات عمومي دانسته و آورده است: مشاركت 
عمومي و خصوصي داراي ظرفيت هايي براي توس��عه  
پايدار است اما در عين حال نبود شفافيت و كفايت در 
چارچوب قانوني كشور زمينه ساز فساد و رفتار نادرست 
با وجوه عمومي اس��ت.در ادامه تصريح شده: بنا بر اين 
اوال بر فراهم س��اختن فرايندهاي كارآمد و شفاف در 
دوره  اعطا يا تشكيل قراردادهاي عمومي و خصوصي و 
ثانيا بر ضرورت قوانيني كه شفافيت، عدالت و پايداري 
بلند م��دت را تأمين كنند، تاكيد مي ش��ود.در ابتداي 
اين بيانيه با اش��اره به بررسي اليحه مشاركت عمومي 
و خصوصي توسط 9 تشكل امضا كننده آمده است: ما 
معتقديم كه موفقيت استفاده از اين اليحه در برنامه هاي 
آتي توسعه پايدار كشور به سازگاري با قوانين پايه مانند 
قانون مناقصات، كاربردي بودن اين اليحه و حضور كامل 
بخش خصوصي واقعي كشور در چارچوب شناخته شده 
بين المللي، ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد.در بخش 
ديگري از اين بيانيه آمده است: دغدغه آن را داريم كه 
نابسندگي چارچوب قانوني و نبود شفافيت مي تواند 
مانع سرمايه گذاري در زيرساخت ها و خدمات عمومي 
گردد و خطر فساد بيشتر و مديريت نادرست و نامناسب 
وجوه عمومي را به همراه داشته باشد.اين بيانيه مي افزايد: 
تأكيد مي كنيم بر اهميت فراهم سازي رويه هاي كارآمد 
و شفاف براي اعطاي قراردادهاي مشاركت هاي عمومي 
� خصوصي و تسهيل اجراي پروژه از طريق قوانيني كه 
شفاف سازي، عدالت و پايداري بلندمدت را ارتقاء بخشند 
و محدوديت هاي نامطلوب و ناخواسته بر مشاركت بخش 
خصوصي را در توسعه و اجراي زيرساخت ها و خدمات 
عمومي، از ميان بردارند .در پايان امضا كنندگان ضمن 
تأكيد بر اصالح اليحه مشاركت عمومي و خصوصي بر 
پايه محورهاي اشاره شده در اين بيانيه، تاكيد كردند: 
معتقديم كه كنار گذاش��تن قوانين پايه مانند قانون 
مناقصات و مزايده عمومي و موادي از قانون محاسبات 
عمومي كش��ور، مترادف با بي قانوني در حساس ترين 
پروژه هاي زيربنايي و خدمات عمومي كش��ور اس��ت. 
همچني��ن تعميم واگ��ذاري پروژه ها، ب��ه پروژه هاي 
تكميل شده و حتي در دست بهره برداري، تاراج اموال 
عمومي است.اين بيانيه توسط 9 تشكل بخش خصوصي 
امضا شده است. س��نديكاي شركت هاي ساختماني 
ايران، سنديكاي شركت هاي تاسيساتي و فني ايران، 
انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ايران، 
انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و 
پتروشيمي، جامعه مهندسان مشاور ايران، سنديكاي 
صنعت برق، انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسكن 
و ساختمان استان تهران، انجمن صنفي توليد كنندگان و 
فناوران صنعتي ساختمان و انجمن شركت هاي حفاري 

نفت و گاز ايران اين بيانيه را امضا كرده اند.

نواختن معكوس سرناي بورس
برخي اظهارنظرها در خصوص اينكه مش��كالت برون 
بازاري است و به نرخ بهره، تورم، نوسانات ارزي، آزاد شدن 
قيمت محصوالت در بورس كاال، تخفيف هاي مالياتي و... 
مربوط اس��ت، از نظر من چندان منطقي نيست. اما من 
فكر مي كنم مش��كل بازار در ايران دروني است. بازاري 
كه در يك عدم تعادل به س��ر مي برد، اين عدم تعادل به 
نظر من به دليل مساله قيمت )price( است. برخي از 
سهم هاي ايران در قيمت هاي واقعي خود قرار ندارند. با 
تنفس مصنوعي ممكن است براي مدتي بتوان اين سهم 
را در وضعيت نرمال قرار داد، اما در بلندمدت اين وضعيت 
قابل دوام نيست. مثالي كه يكي از دوستان مطرح مي كرد، 
آن است كه اگر كسي بخواهد خانه اي را در هوا معلق نگه 
دارد، اين امر شدني است. چرثقيل هاي بزرگ مي خواهد، 
مقداري زيادي انرژي و هزينه. اما بالفاصله با پايان گرفتن 
اين هزينه ها و انرژي خانه دوباره س��قوط مي كند و در 
وضعيت تعادلي خودش قرار مي گيرد.در سال هاي قرن 
20 در روس��يه، دالر شروع به افزايش قيمت كرد. بانك 
مركزي روسيه با اين ادعا كه اين قيمت ها واقعي نيست، 
شروع به توزيع دالرهاي خود در بازار كرد. اين باعث شد 
تا سرعت رشد قيمت دالر براي مدتي متوقف شود. كار 
به جايي رس��يد كه بيش از 95درصد ذخيره هاي ارزي 
بانك مركزي روس��يه توزيع ش��د، اما تقاضا همچنان 
وجود داشت. بالفاصله پس از متوقف ساختن وضعيت 
قيمت ها دوباره باال رفت. اين مث��ال را از اين جهت زدم 
كه در اقتصاد ايران هم همه تجربه پول پاش��ي، 4200 
تومان��ي، دالر 1226توماني و س��كه 546هزار توماني 
س��ال 91 در خاطره ها هنوز وجود دارد. بالفاصله پس 
از پايان پول پاش��ي ها دوباره قيمت ارز و سكه باال رفت 
تا نقطه تعادلي خودش را پيدا كرد. در آن برهه سكه به 
800هزار تومان رسيد. اين نوع حمايت ها در بازار سرمايه 
نيز يك چنين تبعاتي را به دنبال خواهد داشت و تا زماني 
كه پول پاشي ها و حمايت ها وجود داشته باشد، ممكن 
است نش��انه هايي از ثبات بروز كند، اما بالفاصله پس از 
قطع شدن اين حمايت ها دوباره نوسانات از راه خواهند 
رسيد تا بازار نرخ و قيمت اصلي خود را بيابد. شايد برخي 
اين مساله را مطرح كنند آيا امكان تغيير نقطه تعادل بازار 
سرمايه ممكن نيست؟ من معتقدم كه بازار سرمايه معلول 
است، يعني خروجي يك سري گزاره هاي پيراموني است. 
يعني مثال نرخ بهره قطعا در تحوالت بورس اثر دارد. ولي 
آيا مي توان نرخ بهره را 10 درصد يا كمتر كرد؟ خير؛ چون 
شاخص ديگري در اقتصاد كه تورم است، در اثر اين تصميم 
دچار تكانه مي شود. ابتدا بايد تورم تك رقمي شود، بعد از 
تورم، نرخ بهره كاهش پيدا كند و در نهايت بازار سرمايه به 
سمت بهبود وضعيت حركت كند و قيمت سهام صعودي 
شود. در واقع اقتصاد مانند سرنايي است كه نمي توان آن را 
معكوس نواخت. نمي شود ابتدا به دنبال رشد قيمت سهام 
رفت؛ بعد تالش كرد تا نرخ بهره را كنترل كرد و در آخرين 

حلقه اين زنجيره هم به به دنبال مهار تورم حركت كرد.

بورس؛ قرباني بزرگ انتخابات
برخالف اخبار منتشر ش��ده مبني بر تزريق منابعي از 
صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه، همچنان اين اتفاق 
رخ نداده اس��ت تا رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ضمن انتقاد از اين موضوع خواستار تزريق يك درصدي 
وعده داده شده به بورس شود.  به قطعيت مي توان گفت 
كه اوضاع بازار سرمايه هيچگاه به اين ميزان بحراني نبوده 
و قطعاً در روزهاي باقيمانده تا انتخابات شاهد اين خواهيم 
بود كه ب��ورس به محور نخس��ت برنامه هاي اقتصادي 
كانديداهاي رياست جمهوري تبديل شود.  اما آنچه فعال 
مشهود است، اين است كه جناح هاي مختلف سياسي به 
هيچ عنوان دوست ندارند كه جناح مخالف به عنوان منجي 
بورس لقب گيرد و عدم قبول باخت در موضوع بورس را به 
حل اين بحران عظيم ترجيح مي دهند. در اين ميان و در 
روزهاي پر هياهوي كشور، صداي سهامداران معترض از 
سعادت آباد نه تنها به پاستور و بهارستان نمي رسد، بلكه 

حرف آنها در بلوار كشاورز هم خريدار ندارد!

جداول حاشيه ساز بودجه
راهكار معقول آن است كه مجلس ابتدا به طور شفاف موضوع 
را اطالع رساني مي كرد، بعد حتي در صورت كمبود وقت 
براي اعمال اصالحات در سال جاري، برنامه ريزي هاي الزم 
براي اصالح رويه هاي اشتباه از سال آينده را در دستور كار 
قرار م��ي داد. اين نوع روش هاي مخفيانه در واقع دور زدن 
س��اير نمايندگان است و تناسبي با اصل شفاف سازي كه 
برخي ادعا مي كنند، ندارد. به هر حال نمايندگان معترض 
منتظر هستند تا جداول اصالح شده به دست شان برسد تا 
مشخص شود چه نوع تغييراتي در جداول اعمال شده است.

عذرخواهي متفاوت حناچي
در پي اظهارات محس��ن هاشمي رييس شوراي شهر 
تهران مبني ب��ر عذرخواهي از مردم به دليل كمبودها 
و ضعف هايي مديريت شهري، شهردار تهران نسبت به 
اين مطالب واكنش نشان داد.پيروز حناچي در چند رشته 
توييت نوشت:  يك: ابايي از عذرخواهي بابت كاستي ها 
در برابر مردم نداشته و ندارم ولي با مشاهده تحريف ها و 
تخريب هاي غيرتخصصي و غيرمنصفانه اي كه با غفلت 
از عملكرد مجموعه خدوم شهرداري در بحبوحه تحريم 
و كرونا بنابر مقاصد سياسي انجام مي شود الزم مي دانم 
به نوعي ديگر از مردم عذرخواهي نمايم. دو: عذرخواهي 
مي كنم كه عليرغم همه اقدامات صورت گرفته نتوانستم 
همه دست اندازان به بيت المال را به دستان قانون بسپارم. 
عذرخواهي مي كنم كه نتوانستم شهر را به طور كامل 
از چنگال رانت خواران رها كن��م و بيت المالي را كه از 
راه هاي مختلف در اختيار افراد خاص بود از دستانشان 
خارج كنم. سه: شهروندان شريف بدانند حركتي كه در 
مبارزه با فساد، رانت و شهرفروشي و توسعه شفافيت آغاز 
كرده ايم هرگز با اين هجمه ها و تخريب ها متوقف نخواهد 
شد و اميدوارم با حضور مردم و تاييد تداوم نگاه حاكميت 
قانون، تعهد و تخصص و نه سرمايه داري در شهر، در برابر 

خداوند و آيندگان سربلند باشيم.

آغاز طرح مديريت سرعت
در 6۰۰ كيلومتر از راه هاي كشور

وزير راه و شهرسازي از مشاركت آزمايشي 600 كيلومتر از 
راه هاي كشور در طرح مديريت سرعت خبر داد. به گزارش 
تسنيم، محمد اسالمي با تبريك هفتم ارديبهشت، روز 
ايمني حمل ونقل اظهار كرد: اهميت اين روز از اين بابت 
است كه نشان مي دهد به فكر جان انسان ها و سالمت 
جامعه هستيم. وي ادامه داد: امروز اين توفيق را داشتيم 
كه با مشاركت سازمان جهاني بهداشت به عنوان اولين 
كشور در منطقه شرق مديترانه طرح مديريت سرعت 
را در كش��ور اجراي��ي كنيم. طرح مديريت س��رعت با 
آنچه كه تا امروز صورت گرفته تف��اوت دارد. تاكنون با 
توجه به وضعيت طرح هندسي راه بر اساس يك سري 
محاسباتي كه بر اساس مفروضات طراحي جاده انجام 
مي شد، س��رعت حداكثر و حداقل را براي جاده تعيين 
مي كرديم. اين كار روتين است و اكنون نيز انجام مي شود. 
وي افزود: اما در طول زمان در حاشيه راه ها اتفاقاتي رخ 
داده و بارگذاري هايي انجام ش��ده است. ظهور مناطق 
سكونتگاهي يا فعاليت هاي ديگر ترددهاي گوناگوني به 
جاده تحميل كرده است. طرح مديريت سرعت با هدف 
قرار دادن فرهنگ رانندگي، در قالب يك برنامه با چند 
فاز، سرعت را براي رانندگي تنظيم و مديريت مي كند. 
بر اساس اين برنامه هم وزارت راه و شهرسازي در جاده 
اقداماتي انجام مي دهد و هم پليس اقدامات كنترلي را 
مدنظر قرار مي دهد تا عبور ايمن تضمين ش��ود. وي با 
اشاره به جزييات طرح مديريت سرعت گفت: اين طرح 
امروز در سه استان و 6 محور شرياني پر ترافيك به طول 
600 كيلومتر به صورت پايلوت آغاز مي شود. بر اين اساس 
به صورت گام به گام همه راه ها را به راه هوشمند تبديل 
مي كنيم. همانطور كه در كشورهاي پيشرو هم اين اتفاق 
مي افتد، در مسير هوشمند با استفاده از ابزارهايي نظير 
پيامك و تابلوهاي ديجيتال راننده را هشيار مي كنيم. اين 
اتفاق اكنون در آزادراه هايي كه تازه احداث كرده ايم، مانند 
آزادراه تهران-شمال اتفاق مي افتد. وزير راه و شهرسازي 
درباره هزينه اين طرح نيز گفت: اين طرح آزمايشي در 
طول يك سال انجام مي شود. حدودا 290 ميليارد تومان 

براي اين يك سال هزينه خواهد شد.
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آغاز تخليه حباب مسكن

ديروزدرپارلمانشهريپايتختعنوانشد

شباهت منطقه 21 به نوار غزه
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز درباره موضوعات مختلف از 
جمله اختالل در انجام خدمات شهرداري به مردم تا آسيب 

به كتيبه تاريخي شهر ري به شهردار پايتخت تذكر دادند.
دويست و نودمين جلسه صحن شوراي شهر تهران صبح 
ديروز برگزار شد و اعضاي شورا تذكرات مختلفي را مطرح 
كردند و ش��وراياري منطقه 21 نيز در صحن شورا حضور 
يافت و در مورد مشكالت اين منطقه و مطالبات شهروندان 
توضيحات��ي را ارايه كرد. مجيد فراهاني پس از اس��تماع 
صحبت هاي رابط شوراياري منطقه 21، گفت: مشكل در 
پيشبرد پروژه هاي كوچك مقياس محلي در برخي نقاط 
منطقه 21 وجود دارد همچنين سازندگاني شهرك هاي 
مختلفي در اين منطقه ساخته اند اما مشاعات و سرانه ها 
را تأمين نكرده اند در صورتي كه جزو تعهدات شان بوده كه 
نشان مي دهد شهرداري منطقه بايد در گرفتن تضمين از 
تعاوني ها جديت بيشتري داشته باشند. وي با اشاره به اينكه 
منطقه 21 داراي بافت صنعتي بوده و مهم ترين مش��كل 
ذاتي منطقه شكل جغرافيايي آن است كه شبيه باريكه غزه 

در نظر گرفته شده گفت: اين منطق داراي مشكل حمل 
و نقل عمومي و خدمت رس��اني در حوزه خدمات شهري 
است. وي بيان داشت: همچنين از 61 پروژه توسعه محلي 
در اين منطقه 20 پروژه فقط فعال اس��ت كه اين موضوع 

جاي سوال دارد.

      موظف كردن شهرداري جهت تهيه واكسن
ابراهيم اميني نايب رييس شوراي شهر تهران هم با اشاره 
به روز شوراها گفت: امروزه بيش از دو سوم اختيار شوراها 
در دست نهادهاي ديگر است. عمر شوراي پنجم تهران با 
مشكالتي ازجمله كاهش شديد ارزش پول ملي، بدهي هاي 
فراوان، شيوع كرونا و غيره روبرو بود با اين حال شاهد كاهش 
هزينه هاي جاري و افزايش شفافيت در شوراي شهر بوديم.

وي افزود: مدتي اس��ت خبر مجوز واردات واكسن توسط 
بخش خصوصي و فروش به آن شهروندان توانمند شنيده 
مي شود. اگر اين موضوع رنگ حقيقت پيدا كند، چهره بدي 
از كشورمان به جهانيان مخابره خواهد شد. چطور مي توان 

رفع تبعيض هاي ناروا براي همه و برطرف ساختن هر نوع 
محروميت در زمينه هاي مختلف را به ياد آورد و از واكسن 
پولي سخن گفت. نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
تصريح كرد: دولت موظف اس��ت طب��ق قوانين، از محل 
درآمدهاي عمومي نيازهاي جامعه را تأمين و واكس��ن را 
براي همه به طور يكسان تأمين كند. اميدواريم متوليان 
حتي در صورت واردات واكسن پولي، آن را به صورت رايگان 
ميان عموم جامعه توزيع كنند و شاهد اتفاقاتي نظير احتكار 
واكسن نباشيم. اميني خاطرنشان كرد: شوراي شهر در نظر 
دارد با تصويب طرحي فوريتي، شهرداري تهران را موظف 
به تهيه واكسن كرونا براي فعالين و شاغلين كادر مديريت 
شهري نظير كاركنان ميادين ميوه و تره بار، آتش نشاني، 

كاركنان بهشت زهرا و ديگر فعالين اين بخش كند.

     اختالل در انجام خدمات شهرداري به مردم
محمد عليخاني عضو ديگر شوراي شهر هم در تذكري به 
پيروز حناچي، شهردار تهران اظهارداشت: طي يك هفته 
اخير سامانه شهرسازي، سامانه ماده 100 و سامانه آرشيو 
اسناد قطعي مكرر داشته و در انجام خدمات شهرداري به 
مردم، اختالل ايجاد شده اس��ت. وي افزود: اين امر باعث 
شده تا مردم در اين شرايط كرونايي ساعت ها در راهروهاي 
شهرداري سرگردان باشند. عضو شوراي اسالمي شهر تهران 

خاطرنشان كرد: ضرورت دارد تا مديران مديريت شهري به 
جاي پيگيري اخراج كاركنان بي دفاع، وظايف خود را به 
درستي انجام دهند تا بيش از اين موجب ايجاد نارضايتي 

ميان مردم و كاركنان شهرداري نشوند. 

     آسيب به كتيبه تاريخي چشمه علي در شهر ري 
حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
ش��هر هم در تذكري به مديران شهري و ميراث فرهنگي 
اظهارداش��ت: روز گذشته كتيبه تاريخي چشمه علي در 
شهرري مورد آس��يب قرار گرفته و افرادي آن را با رنگ مو 
مخدوش كرده اند. وي افزود: اين اتفاق نتيجه آن است كه 
تا چه اندازه در مراقبت اين آثار كوتاهي مي شود البته اين 
خرابكاري قابل ترميم است اما الزم بوده اقدامي جدي براي 
حفاظت از اين آثار انجام شود. نظري همچنين با اشاره بر 
روز ش��وراها گفت: در آستانه نهم ارديبهشت و روز شوراها 
هستيم و 22 سال از آغاز به كار شوراها مي گذرد. اما در تمام 
اين سال ها نهاد شورا همواره از سوي ديگر دستگاه ها تحت 
فشار بوده است.عضو شوراي اسالمي شهر تهران اظهار كرد: 
اميدوارم به جايگاه ها و نقش شوراها در كشور بيشتر توجه 
شود و همه در دفاع از اين نهاد همراه شوند. اميدوارم در آينده 
شاهد تحول در قانون شوراها با محوريت مديريت يكپارچه 

شهري و ايجاد مرجعي براي مقررات كالن شهري باشيم.



ادامه از صفحه اول|
از يك منظر بنيه علمي مديران ايراني ضعيف اس��ت. 
يعني افرادي كه در بطن هسته سياسي قرار مي گيرند و 
باال مي آيند و مديريت كالن كشور را به دست مي گيرند، 
فاقد توان تئوريك و علمي هس��تند. در ميان مديران 
ارشد كشور در40 سال گذشته، يك مورد و در 80 سال 
گذشته 2 مورد وجود داشته اند كه فروتني پيشه كرده اند 
و اجازه داده اند تا افراد شايس��ته و متخصص، س��كان 
هدايت موضوعات ريشه اي را به دست بگيرند. يك مورد 
دولت اصالحات و آقاي خاتمي بودند كه از همان ابتدا 
اعتراف كردند كه شخصا از اقتصاد چيزي نمي دانند و 
مديريت اقتصاد كش��ور را به دست افراد متخصص در 
سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت سپرد. نمونه يك 
چنين مديراني در سال هاي قبل از انقالب هم عاليخاني 
در دوره پهل��وي دوم در دهه 40 بود كه از رويكردهاي 
تخصصي استفاده مي كرد. در غير اين دو مورد نمونه هاي 
فراگيري را نمي توان پيدا كرد كه تصميم سازان ارشد از 

رويكردهاي علمي بهره جامعي برده باشند.
   در دول�ت روحاني يك چني�ن رويكردهاي 

تخصصي آيا جايگاهي داشت؟
در دولت اول روحاني، حضور علي طيب نيا يك چنين 
شرايط نسبي را ايجاد كرده بود. اما در دولت دوازدهم 
يك چنين كاراكتري ك��ه در حكم كاپيتان خردمند 
اقتصاد، رويكردهاي كالن اقتصادي را ذيل يك برنامه 
جامع ساماندهي كند، وجود نداش��ت. در بقيه موارد 
واقعيت آن اس��ت كه ضعف تئوري��ك و علم در حوزه 
مديريت اجرايي بس��يار مش��هود بوده است. يك روز 
سلطان خودرو گرفته مي شود، يك روز سلطان ارز، يك 
روز سلطان شكر. همه اين بگير و ببندها براي آن است كه 
ضعف تئوريك و علمي سيستم در مواجهه با مشكالت 
پنهان بماند. راهكار علمي در زمان بروز بحران سال 97، 
از ميان بردن 60 تن طالي كشور نبود، راهكارش اين 
بود كه اجازه داده شود تا نرخ دالر به صورت شناور باقي 
بماند. هر چند راه حلي سخت، دردناك و دشوار است، 

اما در نهايت رستگاري اقتصاد از اين مسير مي گذرد.
   يعني دولت ها متوجه يك چنين ضرورت هايي 

نيستند؟چرا به اين الزامات تن نمي دهند؟
در هر دولتي زماني وجود دارد كه دولت ها بر س��ر اين 
دوراهي قرار مي گيرند كه آيا به مردم راس��ت بگويند 
و فحش و ناس��زا بشنوند، يا اينكه دروغ بگويند و براي 
مدتي ظهور بحران ها را به تاخير بيندازند. دولت خاتمي 
دولتي بوده كه در زمان قرار گرفتن بر سر اين دوراهي 
كمترين دروغ ها را گفته و تبع��ات آن را پذيرفته، اما 
دولتي مانند احمدي نژاد دولتي است كه در هر بحراني 
به جاي راستگويي، مسير اظهارات كذب را انتخاب كرده 
است. مثالش مانند پزشكي است كه وقوع يك بيماري 
صعب العالج را در مورد فردي تش��خيص مي دهد، اما 
واقعيت را به او نمي گويد. بيمار زمان را از دست مي دهد 

تا جايي كه ديگر نمي توان براي درمان او كاري صورت 
داد. نحوه عملكرد بسياري از مسووالن كشور در مواجهه 
با مشكالت مانند رفتار پزشكي است كه درد را از بيمار 

پنهان مي كند. 
   اگ�ر ش�ما در س�ال 97 و آغ�از بحران ه�اي 

اقتصادي، مسووليت داشتيد، چه مي كرديد؟
هم��ه كش��ورهايي ك��ه توس��عه را درك كرده ان��د 
ب��ا دردهاي ش��ان مواجه ش��ده اند. در س��ال 97 اگر 
من مسووليت داش��تم، نه تنها اجازه نمي دادم سكه 
بفروشند، نه تنها اجازه نمي دادم نرخ دالر سركوب شود، 
بلكه شفاف به افكار عمومي اعالم مي كردم كه ترامپ 
براي اقتصاد شمشير را از رو بسته و بايد همه مهياي 
اين ش��رايط دشوار باشيم. ش��رايطي كه دشوارترين 
شرايط تاريخ سياسي كشورمان محسوب مي شود. اما 
دوس��تان وزرا را به خط كردند و اعالم كردند كه هيچ 
خطري نمي افتد. شبي كه ترامپ از برجام خارج شد 
من مهمان يكي از اساتيد برجس��ته اقتصادي بودم؛ 
مدام مس��ووالن ارشد كش��ور با او تماس مي گرفتند 
و اع��الم مي كردند كه دالر را چ��ه نرخي اعالم كنيم، 
خوب است؟ مگر جدول سودوكوست كه يك عددي 
را پيدا كنيد؟! نرخي را اعالم كردند بعد به برخي افراد 
خاص ارزهاي ارزان دولتي تخصيص دادند و كشور به 

وضعيت امروز دچار شد.

   باز هم به بحث انحصارات برگشتيم كه ريشه 
اصلي مشكالت اقتصادي كش�ور در بازارهاي 

5گانه است؟
دردآور ترين دليل مش��كالت در صحنه آموزشي كشور 
به وقوع پيوس��ت. اينقدر سهميه هاي عجيبب و غريب 
در فضاي آموزشي تخصيص پيدا كرد كه امروز ساختار 
دانشگاهي كشورمان در سطح جهان اعتباري ندارد. قابل 
قبول است فرزند كسي كه جانش را براي كشور فدا كرده 
از س��هميه هاي آموزشي استفاده كند، اما چرا يك عضو 
هيات علمي بايد خانواده اش از سهميه ها استفاده كنند؟ 
ريشه مش��كالت به روزي برمي گردد كه براي مسووالن 
كشورمان تعهد نسبت به تخصص ارجح دانسته شد. يك 
روانش��ناس روس كه ابداع كننده مدلي از رفتار درماني 
است براي اجراي يكي از ايده هاي درماني خود راهي يكي 
از دارالتأديب هاي بدنام مسكو شد. مركزي كه هر شخصي 
از آنجا بيرون مي آمد مدتي بعد به جرم قتل و تجاوز و اعتياد 
و... زنداني مي ش��د. اين فرد بعد از مدتي از طريق اعطاي 
مسووليت به خود افراد و شراكت در مديريت دارالتأديب 
نتيجه اي به دس��ت اورد كه سال هاست در دانشگاه هاي 
روانشناسي تدريس مي ش��ود. از آن دارالتأديب افرادي 
بي��رون آمدند كه بعدها در زم��ان گورباچف، مهم ترين 
سمت هاي مديريتي اين كشور را به دست گرفتند. ايران 
هم براي توسعه بايد اجازه بدهد، مردم در مديريت كشور 

مش��اركت كنند. در غير اين صورت مديراني در صحنه 
مديريت كالن كشور حضور پيدا خواهند كرد كه هرچند 
عنوان دكتر را دارند اما بهره اي از دانش و تخصص نبرده اند.
   مردم چگونه مي توانند زمينه تحقق يك چنين 

فضايي را فراهم كنند؟
مردم نيز بايد به قدرت خود واقف ش��وند. مردم اگر از 
قيمت خودرو ناراضي هس��تند. اگر از قيمت گوجه و 
مرغ و تخم مرغ آزار مي بينند، بايد زمينه حضور افرادي 
را در صحنه مديريتي كشور فراهم كنند كه تخصص 
و خردورزي الزم را دارند. ش��ما از من پرس��يديد، چرا 
حاكمان زمينه تحقق بازار آزاد را در اقتصاد كشور فراهم 
نمي كنند. به اين دليل كه نخستين گزاره تحقق نظام 
مبتني بر بازار، پذيرفتن اصل رقابت آزاد است. سيستم 
اگر بخواهد اقتصادي مبتني بر نظام بازار را ايجاد كند، 
بايد زمينه رقابت آزاد و منصفانه را فراهم كند و اگر يك 
چنين فضايي فراهم شود، بسياري از افرادي كه امروز 
در سمت هاي مهم در بخش هاي مختلف حضور دارند، 
بايد جاي خود را به افرادي شايس��ته تر بدهند. با اين 
توضيحات معتقدم سرنوشت طرح خودرويي مجلس نيز 
با توجه به اينكه مبتني بر دانش اقتصادي و واقعيت هاي 
بازار تنظيم نشده سرنوش��تي بهتر از ساير طرح هاي 
اقتصادي مجلس پيدا نمي كند و امكان اجرايي شدن 

نخواهد داشت.
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تغييرات حريم خصوصي آيفون چه 
پيامدي براي مصرف كنندگان دارد؟

 iOS اپل به روزرس��اني جديدي براي سيستم عامل
ارايه مي كند كه تنظيمات جديد حريم خصوصي را با 
هدف محدود كردن رديابي كاربران آيفون در تبليغات 
ديجيتال به همراه خواهد داشت. به گزارش پيوست 
اين تغيير باعث مي شود تا بيش از يك ميليارد كاربر 
آيفون در برخي اپليكيش��ن ها هشدار هاي جديدي 
دريافت كنند كه از آنها اجازه دسترسي به داده هايشان 
را درخواست مي كند. اپل معتقد است كه مي توان از 
اين داده ها براي رديابي عادت هاي اينترنت گردي در 
اپليكيشن ها و وبسايت ها استفاده كرد. درنتيجه اين 
تغييرات كاربران كنترل بيشتري روي داده هاي خود 
خواهند داشت. اين تغيير براي تجارت ها نيز پيامدهايي 
دارد. اگر كاربران آيفون اجازه دسترسي به اطالعات را 
به شركت ها ندهند، بازار ۱00 ميليارد دالري تبليغات 
موبايلي ضربه خواهد دي��د كه البته متخصصان اين 
صنعت هنوز نمي توانند شدت اين تاثير را حدس بزنند. 
اپل از توسعه دهندگان اپليكيشن مي خواهد تا براي 
دسترسي به شناساگر هاي تبليغات ديجيتال از كاربران 
آيفون يك هش��دار به اين مضمون براي كاربر ارسال 
كنند »آيا اجازه مي دهيد كه شما را در اپليكيشن ها و 
وب سايت هاي متعلق به ديگر شركت ها دنبال كنيم« 
و در ادامه نيز بايد توضيحي ارايه شود كه اين اجازه به 

چه دليلي درخواست شده است. 
برخ��ي تحليل گران تبليغات موبايلي ب��اور دارند كه 
احتماال كمتر از يك نفر از هر س��ه نفر اي��ن اجازه را 
به اپليكيش��ن ها خواهن��د داد. دارن��دگان آيفون در 
تنظيم��ات حريم خصوصي گوش��ي خ��ود يك منو 
»tracking« )ردياب��ي( دارند كه درآنجا مي توانند 
با يك لمس ساده دسترسي اپليكيشن ها را آزاد و لغو 
كنند. تبليغ كنندگان و توسعه دهندگان اپليكيشني 
كه تبليغات مي فروش��ند مي گويند ك��ه درصورت 
نپذيرفتن كاربران، بازدهي تبليغات كاهش مي يابد. 
صنعت تبليغات مدت ها است كه براي تبليغات بهتر 
عادت هاي مردم در فض��اي وب را دنبال مي كند و به 
اين صورت تشخيص داده مي شود كه مثال شما كدام 
ماشين يا لباس را بيشتر مي پسنديد. كاهش داده هاي 
كاربران ممكن است به كاهش فروش برند ها و كاهش 
درآمد تبليغاتي اپليكيشن ها و انتشارات منتهي شود. 
اين اقدام اپل باعث تنش بيشتر با فيس بوك خواهد شد 
كه مي گويد چنين تغييري به دليل تضعيف تبليغات و 
از بين بردن هدف گيري مشتريان محلي به تجارت هاي 

كوچك ضربه وارد مي كند.

     چرا اپل چنين تغييري را اعمال كرد؟
به ادعاي اپل اين شركت مي خواهد كنترل داده هاي 
مشتريان و اش��تراك گذاري آن را به دست خودشان 
بس��پارد. اگر جمع آوري اطالعات در سياست حريم 
خصوصي اپليكيش��ن عنوان شده باش��د هنوز هم 
اپليكيش��ن ها مجاز خواهند بود تا داده هاي كاربران 
آيف��ون را جمع آوري كنند. اي��ن تغييرات تنها براي 
آن دس��ته از داده هايي هستند كه توسعه دهندگان 
اپليكيشن از طريق شخص ثالث جمع آوري مي كنند 
ي��ا داده ها را با داده هاي خارجي ش��خص ثالث براي 
بهب��ود تبليغات هدفمن��د تركيب مي كنن��د. اپل 
»nutrition labels« )برچسب هاي تغذيه( را به 
حريم خصوصي فروشگاه اپليكيشن خود اضافه كرده تا 
مشخص كند اپليكيشن ها چه داده هايي را جمع آوري 
مي كنند. كاربران آيفون حتي درصورت رد درخواست 
اپليكيشن براي دسترس��ي به داده ها نيز تبليغات را 
مش��اهده خواهند كرد، البته تا زماني كه تبليغات از 
طريق داده هايي هدفمند شوند كه خود اپليكيشن 
به تنهايي آن را جمع آوري كرده است. براي مثال يك 
ش��بكه اجتماعي مثل فيس بوك هنوز  هم مي تواند 
براس��اس داده هاي خودش مث��ل گروه هاي كاربر يا 
پست هايي كه اليك مي كند تبليغات هدفمندي را 
در اختيار كاربر ق��رار دهد. اما اگر فيس بوك بخواهد 
براساس داده هاي ديگر وب سايت ها تبليغات هدفمند 

را ارايه كند بايد از كاربر كسب اجازه كند. 

شركت هاي آلماني از اپل 
شكايت كردند

اپل در نسخه جديد iOS به كاربران اجازه مي دهد تا 
خود تصميم بگيرند كدام اپ ها مي توانند از اطالعات 
آنان براي تبليغات اس��تفاده كنند. در همين راس��تا 
شركت هاي آلماني از اپل شكايت كرده اند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شركت هاي مختلف 
بخش هاي رس��انه، اينترنت و تبليغات��ي آلمان يك 
شكايت آنتي تراست عليه اپل ثبت كرده اند آنها ادعا 
مي كنن��د تنظيمات حريم خصوص��ي جديد آيفون 
نشان دهنده فرايند سوءاستفاده در بازار و نقض قانون 
رقابت اس��ت. ش��كايت مذكور ك��ه در »اداره كارتل 
فدرال آلمان« )قانونگذار رقابت در اين كش��ور( ثبت 
شده، در حالي مطرح مي ش��ود كه اين شركت قصد 
دارد چارچوب شفاف س��ازي جدي��دي ارايه كند. در 
اين چارچوب جديد كاربران انتخاب مي كنند كه چه 
شركت يا ماهيتي مي تواند براي مقاصد تبليغاتي آنها 
را رديابي كند. چند اتحاديه تجاري آلمان نيز در يك 
بيانيه مشترك نوشته اند: در نتيجه اين اقدامات يك 
س��ويه، اپل تمام رقبا را از ف��رآوري اطالعات مرتبط 
تجاري در اكوسيستم خود منع مي كند. در شكايت 
نامه ثبت ش��ده نام گ��روه اصلي البي گري انتش��ار 
روزنامه ها و فدراسيون تبليغات آن نيز ديده مي شود. 
اپل اين اتهام��ات را رد و ادعا مي كند چارچوب كه در 
نسخه جديد iOS۱4 ارايه ش��ده از حريم خصوصي 
افراد محافظت مي كند. اپل نيز در بيانيه اي اعالم كرد: 
اطالعات كاربران به خودش��ان تعلق دارد و آنها بايد 
درباره اش��تراك گذاري آن تصميم بگيرند. در نسخه 
جديد iOS۱4 كاربر مي تواند انتخاب كند كدام اپ ها 
اجازه دارند به منظور تبليغات آنالين، اطالعات شان را 

با شركت هاي طرف سوم به اشتراك بگذارند.

برزيل براي مقابله با انتشار 
اخبار جعلي قانون وضع مي كند

برزيل در ح��ال وضع قانون جديدي ب��راي مقابله با 
انتش��ار اخبار جعلي اس��ت كه به موجب آن چنين 
اقدامي مستوجب زندان و جريمه نقدي خواهد بود. به 
گزارش مهر به نقل از زد دي نت، نمايندگان مجلس 
قانون گذاري برزيل در حال بررس��ي قانون جديدي 
هستند كه به موجب آن تهيه و انتشار اخبار جعلي جرم 
تلقي شده و به خصوص در ايام برگزاري انتخابات در 
اين كشور با چنين اقدامي برخورد جدي مي شود. در 
صورت تصويب اين قانون، توليد، ترويج، سازمان دهي، 
تأمين مالي و انتشار اخبار جعلي اقدامي جنايت كارانه 
محس��وب ش��ده و افراد متخلف به يك تا پنج س��ال 
زندان و نيز جريمه نقدي متناسب محكوم مي شوند. 
در قانون يادش��ده به طور مشخص به اپليكيشن هاي 
محبوب اطالع رساني مانند واتس اپ يا تلگرام اشاره 
نش��ده و به طور كلي انتشار اخبار جعلي از طريق ابزار 
اطالع رساني آنالين جرم تلقي شده است. در سال هاي 
اخير همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري يا 
مجلس در نقاط مختلف دنيا انتشار اخبار جعلي براي 

بدنام كردن رقبا شدت گرفته است.

تيك تاك مركز شفافيت و 
پاسخگويي در اروپا تاسيس مي كند

تيك تاك يك مركز ش��فافيت و پاس��خگويي در اروپا 
تاسيس مي كند تا شيوه هاي حفظ امنيت كاربران را به 
كارشناسان و سياست گذاران در اين منطقه نشان دهد. 
به گزارش مهر به نقل از پرس آسوسيش��ن، تيك تاك 
تصميم دارد يك »مركز ش��فافيت و پاسخگويي« در 
اروپا تأسيس كند. اين مركز فرصتي براي كارشناسان 
و سياس��ت گذاران فراهم مي كند تا بتوانند ساختار و 
شيوه هاي ايمن سازي پلتفرم را مشاهده كنند. تيك تاك 
در حالي از تصميم ب��راي راه اندازي مركز مذكور خبر 
داده كه با س��واالت زيادي درب��اره ميزان امنيت روبرو 
است. هفته گذشته »آن النگفيلد« كميسيونر سابق 
كودكان در انگليس اعالم كرد شكايتي قانوني را عليه 
اين اپ اشتراك گذاري ويدئو رهبري مي كند. براساس 
اين شكايت تيك تاك اطالعات كودكان را در مقياس 
صنعتي و وسيع جمع آوري مي كند. البته اپ چيني اين 
اتهامات را رد كرده اس��ت. تيك تاك در بيانيه اي اعالم 
كرد »مركز شفافيت و پاسخگويي« در ايرلند تأسيس 
مي شود و به كارشناسان بازديدكننده امكان مي دهد 
تا شيوه هاي استفاده از فناوري براي ايمن نگه داشتن 
كاربران پلتفرم و همچنين بازبيني محتوا را رصد كنند 
كه به وس��يله بازبين هاي انساني و يادگيري ماشيني 
انجام مي شود. تيك تاك سال گذشته مركز مشابهي را 
در امريكا تأسيس كرد كه تاكنون تورهاي مجازي براي 
بيش از 70سياست گذار و كارشناس فراهم كرده است.

مايكروسافت و اينتل از استخراج 
غيرقانوني رمزارز جلوگيري مي كنند

مايكروسافت س��عي دارد با استفاده از فناوري اينتل از 
استخراج غيرقانوني رمزارز در رايانه ها جلوگيري كند. 
 Microsoft به گزارش مهر به نقل از يو تودي، نرم افزار
Defender Endpoint ك��ه ي��ك راه حل امنيتي 
براي شركت ها است، استفاده از فناوري »رديابي تهديد 
اينتل« را گسترش داده تا با استخراج غيرقانوني رمزارز 
مقابله كند. فناوريTDT اينتل با استفاده از اطالعات تله 
متريك هرگونه ناهنجاري در عملكردCPU را رديابي 
مي كند. با كمك اين روش، بدافزار قبل از مبتال كردن 
رايانه و استخراج رمزارز، شناس��ايي مي شود. در حال 
حاضر مجرمان از روش هاي مختلفي استفاده مي كنند 
تا نرم افزارهاي آنتي ويروس نتوانند آنها را رديابي كنند. 
در اين ميان اينتل ادعا مي كند همكاري با مايكروسافت 
شيوه هاي دفاعي براي ش��ركت ها را موثرتر مي كند. 
همزمان با افزايش ارزش رمزارزها در سراس��ر جهان، 
استخراج كنندگان غيرقانوني رمزارز افزايش يافته است. 
مايكروسافت ادعا مي كند بسياي از مجرمان سايبري به 
جاي نصب باج افزار در رايانه هاي كاربران، به طور مخفيانه 
با استفاده از دستگاه هاي آنها رمزارز استخراج مي كنند.

 ارزش مايكروسافت 
به نزديك ۲۰۰۰ ميليارد دالر رسيد

مايكروسافت ش��ركت نرم افزاري كه 46 سال پيش 
توسط بيل گيتس هم بنيان گذاري شد حاال در حال 
رس��يدن به ارزش 2 هزار ميليارد دالر اس��ت. سهام 
مايكروس��افت، 26 آوريل ي��ك افزايش قيمت 20 
درصدي را تجربه كرد اين درحالي اس��ت كه ارزش 
سهام اين شركت طي يك سال گذشته تقريبا ثابت بود 
و با اوج قيمت هاي جديد سرمايه بازار مايكروسافت 
به يك هزار و 970 ميليارد دالر رسيده است كه تنها 
۱.۵ درصد با مرز مهم 2000 ميلياردي فاصله دارد. 
به گزارش پيوست به نقل از فوربز، مايكروسافت كه 
به دليل فروش قابل توجه نرم افزارهاي تجارت ابري 
در دوران پاندمي رش��د بااليي داشت به نظر دومين 
شركتي خواهد بود كه هش��ت ماه پس از اپل از مرز 
2000 ميليارد دالر ارزش بازار عبور خواهد كرد. اپل 
در ماه آگوس��ت به 2 هزار ميليارد دالر سرمايه بازار 
رس��يد و در حال حاضر 2۳00 ميلي��ارد دالر ارزش 
دارد. مايكروسافت سومين شركتي بود كه در آوريل 
س��ال 20۱9 و كمتر از يك سال پس از اپل و آمازون 
از مرز يك هزار ميليارد دالري ارزش بازار عبور كرد. 
البته غول نفتي عربستان يعني شركت آرامكو اولين 
ش��ركتي بود كه در دسامبر س��ال 20۱9 به ارزش 
بازار 2000 ميليارد رس��يد و در اولي��ن روز معامله 
خود در عربس��تان از پيش بيني ها فراتر رفت. سهام 
مايكروسافت در سال گذشته ۵0درصد افزايش يافت 
كه باعث شد تا ارزش اين شركت از مجموع ارزش تسال 
و فيس بوك يعني پنجمين و ششمين شركت هاي با 
ارزش اياالت متحده امريكا فراتر برود. تنها دو شركت 
آم��ازون )۱700 ميليارد دالر ارزش ب��ازار( و الفابت 
)۱600 ميليارد دالر ارزش بازار( از لحاظ ارزش به اپل 

و مايكروسافت نزديك هستند.

فربدزاوهعرضهخودروازطريقبورسراتحليلميكند

توزيع خودرو  در بورس شدني نيست

نيازهاي ارتباطي ايران در توافق با چين چيست؟
يك كارش��ناس فناوري اطالعات در تشريح نيازهاي 
فناورانه ايران در توافق با چين گفت: گلوگاه هاي فعلي 
كش��ور در فضاي مجازي از جمله پيام رس��ان بومي و 
گوش��ي داخلي با اين همكاري قابل حل خواهد بود. 
محمدامين احمدلو در گفت وگو با مهر، با اشاره به سند 
توافق هم��كاري ميان ايران و چين كه مي تواند منجر 
به حل بسياري از نيازهاي ارتباطي كشور باشد، اظهار 
داشت: در صورتي كه ايران در اين سند همكاري، تنها 
مصرف كننده نباشد و بتواند از ظرفيت هاي دانشي و 
انتقال تكنولوژي چين استفاده كند، اين توافق به نفع 
كشور است. وي يكي از نيازهاي جدي كشور را توسعه 
۵G عنوان كرد و با بيان اينكه آينده ارتباطي جهان روي 
اين فناوري در حال شكل گيري است، گفت: اين به اين 
معنا است كه كش��ورمان يك سرمايه گذاري جدي و 
گسترده در اين حوزه نياز دارد و بايد براي آن برنامه ريزي 
مناسب صورت گيرد. برآوردها نشان مي دهد كه براي 
توس��عه فراگير ۵G در داخل كشور به سرمايه گذاري 
چند ده ميلياردي نياز داريم و اپراتورهاي ارتباطي نيز 
مصرف كننده اصلي اين تجهيزات هستند. با اين وجود 
مي توان با توجه به توافق همكاري با كشور چين، به اين 
نيازها پاسخ داد. در اين حوزه بايد مشخص شود كه چه 
سهمي را مي توانيم خودمان با اتكا به شركت هاي دانش 
بنيان داشته باشيم و توليدكنندگان ما در اين صنعت 

چطور مي توانند نقش آفريني كنند.

     تحقق پروژه فيبرنوري خانگي
 با همكاري چين

اين كارش��ناس فناوري اطالعات و ارتباطات به پروژه 
دسترسي ش��بكه اينترنت ثابت مبتني بر فيبرنوري 
)FTTX( به عنوان يكي ديگر از حوزه هاي جدي كشور 

براي تعامل با چين نام برد كه مدت ها است بالتكليف 
باقي مانده و گفت: كشور مدت ها است كه عالقه مند 
به ورود به FTTX بوده و نيازمند يك سرمايه گذاري 
گسترده است تا ارتباطات فعلي كه عمدتًا مبتني بر 
سيم مسي اس��ت را به فيبرنوري انتقال دهد. در اين 
زمينه با پيوس��ت هاي فناوري و الزام��ات مورد نياز، 
مي توان س��هم جدي در اين حوزه داش��ت. احمدلو 
با تاكيد بر اينكه بايد برنامه ريزي مش��خصي صورت 
گيرد كه صرفًا تبديل به يك مصرف كننده تجهيزات 
خارجي نباشيم، افزود: بايد توجه داشت كه تعامل ما 
در حوزه فاوا با طرف چيني با يك كشور دست چندم 
در اين حوزه نيست، بلكه شركت هاي چيني در حوزه 
تأمين كنندگان تجهيزات وندور اول دنيا به حس��اب 
مي آيند و ش��ركت هاي پيش��روي دنيا در اين حوزه 
چيني هس��تند. در اين توافق بايد به توانمندي هاي 
داخلي خودمان نيز تمركز داشته باشيم و رشد داخلي 

را از منظر شركت ها و توليدكنندگان جدي بگيريم.

     خروج ۲،۵ ميليارد دالري با واردات گوشي
اين كارشناس به موضوع توليد گوشي موبايل به عنوان 
يكي ديگر از نيازمندي هاي مهم كشور اشاره كرد كه در 
سند توافق ايران و چين نيز به آن اشاره شده و گفت: ما 
شاهد خروج ارز جدي در حوزه واردات گوشي موبايل 
هس��تيم. مطابق گزارش رسمي سال گذشته مبلغي 
در حدود 2.۵ ميليارد دالر به واس��طه واردات گوشي 
موبايل، ارز از كشور ما خارج شده است. وي گفت: ما بايد 
به صورت جدي روي اين حوزه سرمايه گذاري كنيم و 
ببينيم چه راهكارهايي را مي توانيم به كار ببنديم تا در 
عين اينكه كيفيت محصوالت حفظ شود و محصوالت 
متنوع در اختيار مردم قرار گيرد، بتوانيم خروج ارز را تا 

حد قابل قبول و منطقي كاهش دهيم. احمدلو با اشاره 
به اينكه الزم است با طرف چيني تعامالت صورت گيرد 
تا از توانمندي هاي اين كش��ور در حوزه توليد گوشي 
استفاده شود، خاطرنش��ان كرد: هم اكنون حدود 2۵ 
درصد سهم بازار گوش��ي كشور را چيني ها در اختيار 
دارند و با توجه به اينكه شركت هاي چيني ممكن است 
عالقه مند باشند كه سهمش��ان را در اين بازار افزايش 
دهند، مي شود بخشي از توليداتشان در داخل كشور ما 
انجام شود. در همين حال حتي مي توان نيم نگاهي به 
بازارهاي منطقه اي داشت و ايران را به هاب توليد گوشي 

برندهاي مطرح چيني در منطقه تبديل كرد.

     سهم بازار ايران از ترانزيت داده 
يك ششم اهداف برنامه است

اين كارشناس با بيان اينكه موضوع ديگري كه مي شود 
با چيني ها وارد تعامل ش��د بحث س��رمايه گذاري در 
حوزه ترانزيت داده بين الملل است، گفت: طبق برنامه 
ششم توسعه بايد تا انتهاي سال ۱400 كشور به سهم 
۳0 ترابيت بر ثانيه از بازار تب��ادل داده و ترانزيت داده 
بين الملل برس��د. اما در شرايط فعلي سهم كشور ما از 
اين بازار كمتر از ۵ ترابيت بر ثانيه است. از اين رو اين يك 
بازار جدي است كه مي توان با توجه به توانمندي هاي 
چي��ن در اين حوزه و موقعيت ژئوپليتيك كش��ور ما، 
سرمايه گذاري مشتركي داشته باشيم و شاهد ارزآوري 
و رش��د اقتصادي براي كشور باشيم. وي يكي ديگر از 
نيازهاي اين حوزه را سرمايه گذاري در بحث تجهيزات 
مخابراتي عنوان كرد و ادامه داد: س��رمايه گذاري روي 
چيپ ست ها كه يكي از گلوگاه هاي كشور براي توسعه 
محصوالت به روز مخابراتي با ظرفيت هاي باال است، 

مي تواند در اين همكاري مورد توجه قرار گيرد.

     رفع گلوگاه كشور
در حوزه پيام رسان و موتور جست وجو

احمدلو ب��ا بيان اينك��ه در حوزه هاي ن��رم افزاري، 
خدم��ات پايه كاربردي مانند توليد پيام رس��ان ها و 
موتور جست وجو و ايميل بومي يكي از الزامات اسناد 
شبكه ملي اطالعات اس��ت كه مانند همه كشورها 
قابليت حكمراني و حاكميت را دارد و از نظر امنيتي و 
حريم خصوصي نيز براي هر كشوري مهم است، افزود: 
چين در چند سال اخير در حوزه پلتفرم هاي شبكه 
اجتماعي، پيام رسان و موتور جست وجو توانسته به 
يك ظرفيت جدي برسد و نيازمندي و وابستگي به 
پلتفرم هاي امريكايي را قطع كرده اس��ت. از اين رو 
ما مي توانيم از تجربيات اين كش��ور در جهت انتقال 
دانش فني و رفع گلوگاه هاي فعلي اس��تفاده كنيم. 
وي ادامه داد: از س��وي ديگر برخي عدم توس��عه در 
حوزه پيام رس��ان و موتور جست وجوي بومي را بازار 
كوچك و محدود داخل مي دانند، از اين رو مي توان 
با اين اشتراك، توليد پيام رسان را با هدف در اختيار 
گرفتن بازارهاي منطقه اي و كشورهاي فارسي زبان و 
مسلمان در دستور كار قرار داد. اين كارشناس با تاكيد 
بر اينكه از بسياري از گلوگاه هاي فعلي كشور در حوزه 
ICT از بعد فناورانه يا بعد بازار مي توان با مشاركت با 
كشور چين رد شد، خاطرنشان كرد: مي توان در اين 
زمينه با توجه به بازار بزرگي كه كشور چين در اختيار 
دارد، در حوزه توليد محتوايي تبادالتي داشته باشيم. 
در اين س��ند همكاري مهم اين است كه براي حفظ 
منافع كش��ور و ارتقاي توان توليدكنندگان داخلي، 
فراتر از مقوله خريد محص��والت و تجهيزات به اين 
همكاري نگاه كنيم و با اين كشور تعامل راهبردي و 

گسترده در سطح باال داشته باشيم. 

احتمالتمديدمصوبهتعرفههمتاقوتگرفت
در حالي كه س��امانه اطالع رس��اني طرح ثبت تلفن 
همراه )همتا( اعالم كرده بود كه واردكنندگان قانوني 
تلفن همراه به كشور از اين ماه ديگر نيازي به پرداخت 
»تعرفه همت��ا« ندارند، اين اطالعيه از روي س��امانه 
اطالع رساني طرح ثبت تلفن همراه )همتا( حذف شده 
است. كارشناس سامانه همتا دليل حذف اين اطالعيه را 
احتمال تمديد مصوبه از سوي سازمان تنظيم مقررات 
به علت كرونا عنوان كرد. به گزارش پيوست، علت لغو 
پرداخت تعرفه همتا توسط واردكنندگان، اتمام زمان 
مصوبه  296 كميس��يون تنظيم مق��ررات، مبني بر 
دريافت مبلغ ۳0740 ريال بابت تعرفه »خدمت ثبت 

شناسه رهگيري تجهيزات با قابليت نصب سيم كارت« 
بود. اما حاال اكبر سلطاني، كارشناس همتا اعالم كرده 
كه احتمال دارد اين تعرفه براي 2 يا ۳ ماه ديگر تمديد 
شود. او در خصوص نحوه تمديد مصوبه ها به پيوست 
گفت: تمامي تعرفه ها مدت دار هستند و پس از پايان 
مدت تعرفه، س��ازمان يا ارگاني كه درخواست تعرفه 
داده بايد براي تمديد تعرفه اقدام و داليل مشخصي را 
براي تمديد شدن آن اعالم كند. تعرفه همتا نيز تا پايان 
فروردين ۱400 زمان داشت و پس از آن سامانه همتا 
براي تمديد اين تعرفه بايد اقدام كند. سلطاني ادامه داد: 
از آنجايي كه جلسات تمديد تعرفه ها به علت كرونا قابل 

برگزاري نيست، سازمان تنظيم، تعرفه هاي موجود را 
2 يا ۳ ماه ديگر تمديد كرده اس��ت. حاال با وجود آنكه 
اقدامي از س��وي همتا براي تمديد اين تعرفه صورت 
نگرفته بود، در حال بررسي هستيم تا مشخص شود 
تعرفه همتا هم شامل تمديد تعرفه ها مي شود يا خير. 
به همين دليل خبر لغو تعرفه همتا فعال از روي كانال 
اطالع رساني حذف شده است. براساس اعالم انجمن 
واردكنندگان موبايل، ميانگين واردات گوشي در ماه 
بين يك تا يك و نيم ميليون واحد است. با اين حساب 
درآمد تعرفه همتا به صورت ميانگين عددي بزرگ تر از 
4.۵ ميليارد تومان در ماه مي شود. سلطاني در پاسخ به 

اين سوال كه آيا حذف اين تعرفه مشكلي براي سامانه 
همتا و هزيه هاي جاري آن ايجاد مي كند يا نه گفت: 
تمام مبلغ تعرفه همتا جزو درآمد هاي دولت اس��ت و 
مستقيما به حس��اب خزانه دولت واريز مي شود. تنها 
قس��متي از آن قرار بود براي هزينه هاي اجراي طرح 
رجيستري هزينه شود. طبق اعالم سلطاني از امسال 
مبلغ ۳0 ميلي��ارد تومان در رديف بودجه هزينه هاي 
دولت لحاظ شده كه براي هزينه هاي طرح رجيستري 
و سامانه همتا در نظر گرفته شده است و اگر اين مبلغ 
تخصيص پيدا كند قرار اس��ت ك��ه هزينه هاي طرح 

رجيستري از اين طريق اعمال شود.
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ويژه

معاونبهرهبرداريوتوسعهآبآبفاي
استاناصفهان:

آب اصفهان  جيره بندي نمي شود 
اما كاهش فشار شبكه داريم

معاون بهره برداري و توس��عه آب شركت آبفاي استان 
اصفهان با تاكيد بر اينكه اصفهان امس��ال در ش��مار 
شهرهاي با تنش آبي است، گفت: در برنامه توزيع آب 
سال جاري، اصال برنامه جيره بندي آب براي اصفهان 
نداريم، اما با كاهش فشار شبكه آب مواجه خواهيم بود 
چراكه نياز مردم با توليد آب برابري نمي كند.  ناصر اكبري 
با اشاره به وضعيت بحراني ذخيره سد زاينده رود، اظهار 
كرد: به دليل ذخيره اندك سد زاينده رود به طور قطع 
در ماه هاي گرم پيش رو در حوزه شرب و خانگي شاهد 
كاهش فشار آب هس��تيم، اما اگر مردم سرانه مصرف 
آب ش��رب خود را به ميزان ۱۵ ليت��ر مديريت كنند، 
بدون دغدغه از تابستان امسال گذر خواهيم كرد. وي 
با اشاره به جاري بودن مقطعي زاينده رود در يك دهه 
گذشته توضيح داد: در نخستين سال هاي خشك شدن 
زاينده رود وضعيت سفره هاي آب زيرزميني غني تر بود، 
اما شرايط امسال همانند سال ۱397 است كه با كاهش 
ميزان بارندگي ها رو به رو بودي��م.  معاون بهره برداري 
و توسعه آب ش��ركت آبفاي استان اصفهان در ادامه به 
تفاوت امسال با س��ال 97 اش��اره كرد و گفت: امسال 
اصفهان از لحاظ خش��كي و بارش ها همانند سال 97 
است، با اين تفاوت كه همانند سال 99 در وضعيت شيوع 
كرونا هستيم كه اين شرايط را بسيار سخت تر كرده است. 
اكبري تاكيد كرد: امسال اصفهان جزو شهرهاي با تنش 
آبي است، چراكه تنها يك چهارم سد زاينده رود ذخيره 
آب دارد و بارش ها ميزان مناسبي نداشته است. وي با 
بيان اينكه با افزايش دما بين 3۰ تا 3۵ درصد به مصرف 
آب افزوده مي شود، اظهار كرد: به طور معمول در ماه هاي 
تير و مرداد، دماي ثبت شده بين 3۵ تا ۴۲ درجه است و با 
توجه به نبود بارش ها و تداوم شيوع كرونا تابستان امسال 

شرايط سختي را خواهيم داشت. 

گوجهسبز۴۵تا۸۵هزارتومان
تس�نيم| در مي��ان 
ميوه ه��اي فصل گوجه 
س��بز با وج��ود كاهش 
قيم��ت آن در روزهاي 
اخي��ر، كم��اكان ه��ر 
كيلوگ��رم آن ۴۵ تا ۸۵ 
هزار تومان ب��ه فروش 
مي رس��د. ميوه ه��اي 

فصل ب��ا قيمت هاي باالي��ي در ب��ازار در حال خريد 
و فروش هس��تند به طوري كه قيم��ت هركيلوگرم 
كوجه سبز بر اس��اس مش��اهدات ميداني در تهران 
۴۵ تا ۸۵ ه��زار تومان و توت فرنگي در بازار به قيمت 
3۵ ت��ا ۵۰ ه��زار تومان ب��ه فروش مي رس��د.قيمت 
عمده فروش��ي هركيلوگ��رم گوجه س��بز برغان در 
ميدان مرك��زي ۴۰ تا 6۰ هزارتوم��ان و توت فرنگي 
گلخانه اي 3۰ هزارتومان تا ۴۵ هزار تومان بيشترين 
و هندوان��ه با ۴ هزار تومان تا 6 ه��زار تومان كمترين 
 قيمت اعالم شده هس��تند . در ميان ديگر ميوه هاي
 فصل كه قيمت آنها در نرخ نامه اتحاديه بارفروش��ان 
آمده اس��ت قيمت عمده فروش��ي هر كيلوگرم شاه 
پسند و طالبي 6 تا ۱۰ هزار تومان و ملون ۵ تا ۱۰ هزار 

تومان است.

تامين مالي ۲۷هزار ميليارد توماني 
پروژه هاي اولويت دار

وزير صنعت، معدن و تجارت از تامين مالي ۲7 هزار 
ميليارد توماني از طريق طرح تامين مالي واحدها و 
پروژه هاي داراي اولويت )طرح تام( خبر داد و گفت: 
واحدهاي راكد، نيمه تعطيل و ظرفيت هاي خالي 
به طور هدفمند در راس��تاي اين طرح تامين مالي 

خواهند شد.
»عليرضا رزم حسيني« در آيين امضاي تفاهم نامه 
تامين مالي واحده��ا و پروژه ه��اي داراي اولويت 
)طرح تام(، افزود: بيش از س��ه ميليون و ۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد كش��ور وجود 
دارد و وزارت صنعت موظف به بسترسازي و فراهم 
كردن زمينه هاي الزم ب��راي جذب اين نقدينگي 
در بخش توليد اس��ت. وي با تاكيد ب��ر اينكه اين 
سياست را در سال ۱۴۰۰ نيز دنبال خواهيم كرد، 
گفت: بايد بخش توليد براي سرمايه گذاري سودآور 
باشد تا سرمايه هاي سرگردان به سمت اين بخش 

هدايت شوند.
وزير صنع��ت، معدن و تجارت ادام��ه داد: از طريق 
سياس��ت هاي تامين مالي دولت همچون تبصره 
۱۸ و تسهيالت رونق توليد، پارسال ۴۰ هزار و ۲3۰ 
ميليارد تومان به بخش توليد تزريق ش��ده است. 
رزم حسيني اضافه كرد: از يك ميليون و 6۰۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت ارايه شده از سوي شبكه 
بانكي در سال گذشته نزديك به 7۲۰ هزار ميليارد 
تومان به بخش توليد تزريق شده است. وي در ادامه، 
جهت گيري بخش توليد را مثبت ارزيابي كرد و از 
رشد صنعتي هشت درصدي در سال گذشته خبر 
داد. وزير صنعت، تجارت خارجي كشور را در سال 
گذشته 7۵ ميليارد دالر و ميزان تامين كاال )واردات 
و صادرات( را ۱۴6 ميليون تن برشمرد و اين حجم از 
صادرات و تجارت را نشانگر رشد و پويايي صنعت و 
توليد در كشور با وجود همه مشكالت از جمله شيوع 

ويروس كرونا و تحريم هاي ظالمانه قلمداد كرد.

ذخيره سازي بيش از ۸۲  ميليون 
عدد  ماسك  در انبارها

وي با بيان اينكه در تامين اقالم بهداشتي مرتبط با 
كرونا نه تنها خودكفا بلكه صادركننده نيز هستيم، 
گفت: بيش از ۸۲ ميليون عدد ماس��ك در انبارها 
موجود اس��ت، در حوزه دس��تگاه هاي ونتيالتور 
صادرات محور شديم و كارخانه هاي شوينده  دو يا 

سه شيفت كار مي كنند.
رزم حسيني همچنين گريزي به طرح تام )تامين 
مالي واحده��ا و پروژه ه��اي داراي اولويت بخش 
صنع��ت، معدن و تج��ارت( زد و گفت: ب��رآورد ما 
اين اس��ت كه رقم قابل توجهي از طريق اين طرح 
به صورت پولي )مال��ي( و اعتباري به بخش توليد 
تزريق شود. وي، خلق پول از مسير توليدكنندگان و 
شركت هاي برتر را ضروري دانست و بيان داشت: در 
اين راستا سال گذشته ۱۰۰ شركت بزرگ و توانمند 
شناس��ايي و تفاهم نامه هايي با آنها امضا شد و اين 

طرح امسال نيز تداوم خواهد داشت.
رزم حسيني، همچنين به برنامه هاي وزارت صنعت 
براي توس��عه صنعتي در مناطق كمتر برخوردار از 
طريق طرح اقتصاد مقاومتي با شركت هاي برتر اشاره 
كرد و افزود: از اين مسير نيز شركت هاي برتر براي 

حوزه توليد تامين مالي خواهند كرد.
وي از رش��د بي��ش از ۸۰ درص��دي ص��ادرات در 
فروردين ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد و گفت: واردات كاالهاي مورد نياز 
توليد، تجهيزات و قطعات مورد نياز كارخانجات به 
صورت هدفمند دنبال مي شود و در صورت برداشته 
شدن تحريم ها نيز سياست تقويت و تعميق ساخت 
داخل ت��داوم خواهد يافت. در آييني با حضور وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت، تفاهم نامه تامين مالي 
واحده��ا و پروژه هاي داراي اولويت )طرح تام( بين 
ايمي��درو، معاونت معدن��ي وزارت صنعت و بانك 

تجارت )به عنوان بانك عامل( به امضا رسيد.

الزام خودروسازان به افزايش 
توليد  و  ارتقاي كيفي  محصوالت

عليرضا رزم حس��يني همچنين در جلسه كميته 
خودرو كه در محل سالن جلسات شهيد سليماني 
دفتر وزارتي برگزار شد، با اشاره به بسيج مجموعه 
وزارت صمت براي تحقق فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري در زمينه مانع زدايي و پش��تيباني از توليد، 
بيان كرد: به منظور عملياتي شدن شعار سال جاري 
در صنعت خودرو، س��ازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران )ايدرو( بايد ضمن تالش حداكثري، 

برنامه ريزي الزم را انجام دهد.
وي افزود: خودروسازان براي تامين نياز داخل بايد 
ضمن برنامه ريزي براي افزايش كمي محصوالت 
خود، بيش از پيش در مسير ارتقاي كيفي و توليد 
خودروي باكيفيت و در ش��أن مردم ش��ريف ايران 
گام بردارند.وزير صنعت، مع��دن و تجارت بر لزوم 
داخلي سازي حداكثري قطعات خودرو تاكيد كرد 
و گفت: شركت هاي خودروسازي بايد اين مهم را به 
عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي كاري مدنظر 
قرار داده و براي تحقق آن در سال جاري برنامه ريزي 
كنند. محس��ن صالحي نيا، ريي��س هيات عامل 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( نيز 
در اين جلسه با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام گرفته 
براي افزايش توليد شركت هاي خودروسازي، گفت: 
طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته، خودروسازان در 
سال ۱۴۰۰، بيش از يك ميليون خودرو توسط دو 

خودروساز بزرگ توليد و روانه بازار خواهند كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان اين جلسه، از 
دو محصول در آستانه توليد انبوه »تارا« و »شاهين« 
متعلق به ايران خودرو و س��ايپا بازديد و در جريان 
اقدامات انجام گرفته براي عرضه اين دو خودرو به 

بازار قرار گرفت.

مخالف انحصارطلبي هستم
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در واكنش به 
زمزمه بازگشت برندهاي كره اي به بازار لوازم خانگي گفت: 
رقابت هميشه بايد باشد، اگر رقابت نباشد، انحصارطلبي 
شكل مي گيرد. اما با واردات كاال در شرايط فعلي موافق 
نيس��تم. اكبر پازوكي با بيان اينكه بعد از رفتن دو برند 
كره اي ال جي و سامسونگ از بازار لوازم خانگي دو شركت 
سام و جي پالس جايگزين شدند، ادامه داد: اگر در مورد 
واردات لوازم خانگي در سال 96 يا اوايل سال 97 پرسيده 
مي شد، پاس��خم اين نبود. اما امروز پتانسيل الزم را در 
ش��ركت هاي توليد لوازم خانگي با سرمايه گذاري هاي 
صورت گرفته داريم. وي افزود: دولت بايد از توليدكننده اي 
كه س��رمايه گذاري كرده و از پول مملكت وام گرفته و 
كارخانه داير كرده، پشتيباني كند، اگر دولت مي خواهد 
كمكي انجام دهد، بايد زمينه انتق��ال فناوري را ايجاد 
كند، ماش��ين آالت به روز وارد ش��ود، چرا جنس آماده 
وارد كنيم؟رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با 
بيان اينكه در حال حاضر كارخانه هاي لوازم خانگي اكثر 
اقالم را توليد مي كنند و براي ساير اقالم هم زمينه هاي 
توليد در حال فراهم شدن است، گفت: بايد دستگاه ها و 
ماشين آالت وارد شود و به سمت ارتقاي توليدات براي 
صادرات برويم. كاالي تكميل شده نبايد وارد كشور شود. 
پازوكي ادامه داد: توليدكننده هم بايد دغدغه داش��ته 
باشد كه يك رقيب بزرگ هميشه كنارش هست و بداند 
اگر تكنولوژي، كيفيت و ظاهر محصوالت را ارتقاء ندهد 
 و به روز نباش��د، در بازار دوام نمي آورد و حذف مي شود.

وي افزود: حرف ما اين است توليد كننده اي كه در كشور 
س��رمايه گذاري كرده است، بايد حمايت شود، از طرف 
ديگر هم بايد نظارت صورت بگيرد. توليدكننده نبايد فكر 
كند چون كاالي خارجي و وارداتي در بازار نيست و واردات 
ممنوع اس��ت، هر كااليي را مي تواند به مصرف كننده 
تحميل كند. شعار ما در اتحاديه هميشه اين بوده »ايراني 
كاالي خ��وب ايراني بخر«. قرار نيس��ت مصرف كننده 

مجبور به خريد اجناس بي كيفيت باشد.

     آخرين فرصت ثبت اطالعات 
لوازم خانگي برقي و الكترونيكي

آخرين فرصت ثبت اطالع��ات و دريافت كد رهگيري 
گروه كااليي لوازم خانگي برقي و الكترونيكي بيس��تم 
ارديبهشت خواهد بود.به گزارش اتاق اصناف ايران، با 
توجه به تصويب و اب��الغ ضوابط تبصره ۴ الحاقي ماده 
۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گروه كااليي لوازم 
خانگي، برقي و الكترونيك از سوي رييس جمهور و الزامي 
شدن ضوابط تعيين شده در اين مصوبه، براي گروه )ب( 
از مورخ ۱۴۰۰، كليه كاالهاي لوازم خانگي گروه ب شامل 
)اتو برقي، اجاق گاز، آب ميوه گيري، آبسرد كن، آسياب؛ 
آون برقي، پنكه، تصفيه آب، جارو شارژي، چرخ گوشت، 
دستگاه چاي ساز، سينماي خانوادگي، غذاساز، قهوه 
ساز، گوشت كوب الكترونيكي، مخلوط كن الكترونيكي، 
مخلوط كن الكترونيكي، همزن، بخارشوي، اتوپرس، آرام 
پز و زود پز، داكت اسپيلت، تصفيه هوا، تستر( ملزم به 
دريافت شناسه رهگيري هستند. بنابراين واردكنندگان 
كاالهاي فوق تا تاريخ بيستم ارديبهشت۱۴۰۰ فرصت 
دارند نس��بت به اظهار موجودي اولي��ه كاال و دريافت 
شناسه رهگيري در سامانه جامع تجارت اقدام كنند. 
اس��ناداظهارواردات، براساس مس��تندات ارايه شده 
واس��تعالمات الزم ازگمرك موردصحت سنجي قرار 
خواهد گرفت. الزم به ذكراست پس ازتاريخ مذكور ارايه 
كد رهگيري به كاالهاي فوق كه قبل از يكم خرداد ۱۴۰۰ 
واردات آن انجام شده است، امكان پذير نبوده و عواقب 
آن بر عه��ده واردكنندگان خواهد بود. همچنين براي 
كاالهاي مجاز واردات��ي نيز از تاريخ يكم خرداد ۱۴۰۰ 
واردكنندگان موظفند شماره سريال كاالهاي وارداتي را 
به صورت كامل و دقيق، قبل از اتمام تشريفات گمركي 

در سامانه جامع تجارت وارد كنند.

آخرينقيمتلبنياتدربازار

تعيينقيمتخودروبهبعدموكولشد

ايس�نا| برخي گزارش��ات حاكي از آن اس��ت كه لبنيات 
در آس��تانه ماه رمضان با افزايش قيمت مواجه شده است. 
موضوعي كه انجمن صنايع لبني در واكنش به آن مي گويد 
كاالهايي كه مشمول قيمت گذاري دولتي هستند به هيچ وجه 
افزايش قيمت نداشتند، اما ممكن است سايرمحصوالتي 
كه قيمت گذاري آنها براساس هزينه هاي توليد شركت ها 
صورت مي گيرد مانند ش��ير كاكائو، ماس��ت همزده، شير 
طع��م دار و داراي ويتامين و... ب��ه دليل افزايش هزينه هاي 

توليد گرانتر ش��ده باش��ند.بر اساس مش��اهدات ميداني 
قيمت خامه صبحانه 3۰ گرمي۵۰۰۰ تومان، خامه پاكتي 
صورتي۲۵۰ گرمي۱۴ هزارتومان، ك��ره ۵۰ گرمي۵۴۰۰ 
تومان، كره ۱۰۰ گرمي۱۰ تا ۱۱ تومان، ماس��ت پرچرب و 
همزده ۱۵۰۰گرمي۲9هزارتومان، ماست پرچرب ۱۰۰۰ 
گرمي۱۰ه��زار و۸۰۰ تومان، پنير س��فيد۲۰۰گرمي۱۲ 
هزارتومان، پني��ر س��فيد۴۰۰گرمي۱9 هزارتومان، پنير 
س��فيد۴۰۰ گرمي معمولي۱۴هزار و۵۰۰ تومان، شير كم 

چرب فراپاستوريزه۱۰هزار و۸۰۰ تومان، شير پرچرب ۱۱ تا 
۱۲ هزارتومان، شير معمولي و با ويتامينD3 77۵۰ تا ۸۰۰۰ 
تومان، شير پاكتي پرچرب ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان، دوغ يك و نيم 
ليتري۱۲هزار و۵۰۰تومان، بستني قيفي وانيلي3۰۰۰تومان، 
بستني زعفراني ويفري۵۰۰۰تومان، بستني بيسكويتي 
وانيلي۵۰۰۰ تومان، بستني چوبي وانيلي3۰۰۰تومان، پنير 
خامه ۱۰۰گرمي6۰۰۰ تومان، پنير خامه ۲۰۰ گرمي۱3 

هزارتومان و شيركاكائو۲۲۰گرمي۵۰۰۰تومان است.

مهر| جلس��ه ش��وراي رقابت ب��راي چگونگ��ي اعمال 
دستورالعمل قيمت گذاري خودرو برگزار شد اما اين جلسه 
نتيجه اي نداش��ت و مقرر شد در جلسه بعدي اين موضوع 
مجدد بررسي شود. روز دو شنبه در شوراي رقابت جلسه اي 
براي بررسي چگونگي اعمال دستورالعمل قيمت گذاري 
خودرو برگزار شد. با اين حال، خبرها حاكي از آن است كه 
اعضاي شورا در اين جلسه، به جمع بندي و تصميم مشخصي 
نرس��يدند و مقرر شد بررس��ي نحوه اعمال دستورالعمل 
قيمت گذاري خودرو در جلسه بعدييعني۱3 ارديبهشت ماه 
ادامه يابد.بر اساس اين گزارش، سال گذشته مقرر شده بود 
قيمت خودرو هر سه ماه يك بار به تناسب تورم بخشي )تورم 

صنعت خودرو( تغيير كند، اما اين دستورالعمل براي زمستان 
99 اجرايي نشد. آن طور كه رضا شيوا رييس شوراي رقابت 
در 3۰ دي ماه س��ال 99 اعالم كرد، شوراي رقابت با در نظر 
گرفتن بهره وري و كيفيت، تصميم گرفت قيمت خودرو براي 
زمستان افزايش نيابد و طبق تصميم اين شورا، از اين پس 
قيمت گذاري خودرو به جاي هر سه ماه، هر 6 ماه يا ساالنه 
تعيين خواهد شد. اما وي در ۱7 فروردين۱۴۰۰ علت عدم 
افزايش قيمت خودرو در زمستان را پايين بودن نرخ تورم در 
فصل مذكور اعالم كرد و گفت كه تا ابتداي۱۴۰۰ مي توان 
گفت كه 6 ماه است هيچ افزايش قيمتي نداشته ايم؛ براي 
تصميم گيري در مورد قيمت خودرو در سه ماه اول ۱۴۰۰ 

منتظر اعالم نرخ تورم بخشي هستيم تا بر اساس اين نرخ، 
قيمت خودرو نيز تغيير كند.پس از اين اظهارنظر و به دنبال 
آن ايجاد جنجال در بازار و محافل مختلف، شيوا مجدد در 
اظهارنظ��ري متناقض اعالم كرد كه ش��وراي رقابت براي 
دستورالعمل 6 ماهه قيمتي خودرو تصميمي نگرفته است و 
جاي نگراني نيست. به گفته شيوا، اگر ثبات در بازار به ويژه ارز 
ادامه دار باشد بازنگري در قيمت خودرو در بازه زماني يك ساله 
انجام خواهد شد. با توجه به عدم اعالم تورم بخشي خودرو 
و تعطيلي بازارها كه منجر به ثبات و كاهش نسبي قيمت ها 
شده، بايد منتظر ماند و ديد شوراي رقابت در جلسه آتي خود 

چه تصميمي درباره قيمت خودرو اتخاذ خواهد كرد.

تعادل| 
رييس ات��اق ايران به همراه تعدادي از فعاالن اقتصادي، با 
حسن روحاني، رييس جمهوري ديدار كردند تا مشكالت 
اقتصادي را به طور مستقيم با رييس قوه مجريه در ميان 
بگذارند.اما مهم ترين مسائلي كه از سوي بخش خصوصي 
در اين نشست مطرح و خواس��تار اين شدند كه در مدت 
باقيمانده از دولت دوازدهم مورد توجه قرار گيرد ش��امل 
مواردي چون »توجه به مساله خشكسالي وتبعات ناشي 
از آن، ساماندهي به بازار سرمايه، مساله تحريم ها، ضرورت 
كاهش ديوانساالري وكاهش دخالت دولت درتصدي گري 
و اقتصاد، نگراني از شتاب گرفتن خروج سرمايه وجلوگيري 
از آن، تامين واكس��ن كرون��ا، ح��ذف ارز ترجيحي دارو  
وكاالهاي اساسي، نگراني بخش خصوصي از ارزپاشي درپي 
آزادسازي منابع بلوكه، انتقاد از دخالت بهداشت در حوزه 
اقتصاد سالمت وجلوگيري از اين روند، جلوگيري از صدور 
بخشنامه هاي مزاحم و انتقاد از پتروشيمي ها به دليل ابداع 
آنان در قيمت گذاري مواد اوليه...« است. در همين حال، 
رييس اتاق ايران، راهكارهاي پيشنهادي بخش خصوصي 
براي حل بحران خشكسالي را به صورت كتبي در قالب 9 

بند به  رييس جمهور ارايه كرد. 

    ستاد مديريت خشكسالي تشكيل شود
رييس پارلمان بخش خصوصي در ديدار با رييس جمهور 
كشور عنوان كرد: در ماه هاي پاياني عمر دولت دوازدهم و 
در شرايطي كه در چند سال اخير، كشور آماج شديدترين 
تحريم هاي اقتصادي تجربه ش��ده بش��ري برعليه يك 
كش��ور بود و همزمان در بيش از يك سال پاياني با پديده 
غريب همه گير شدن يك بيماري ناشناخته و سرسخت 
دس��ت وپنجه نرم كرد، جاي گله گذاري و پن��د و اندرز و 
درخواس��ت هاي بلندپروازنه نيست. شايس��ته است به 
رغ��م همه ناماليمات به نمايندگ��ي از بخش خصوصي، 
به رييس جمهور، اعضاي كابينه و تمامي مديران ارش��د 
خسته نباش��يد عرض كنم.غالمحسين شافعي در ادامه 
به ارايه پيش��نهاداتي در زمينه خشكسالي سال جاري و 
وضعيت بورس پرداخت. غالمحسين شافعي گفت: اولين 
نكته وضعيت كشور به لحاظ خشكسالي در سال جاري 
و مخاطرات جدي پيش روي آن است؛ ميزان بارندگي تا 
اول ارديبهشت ماه س��ال جاري تنها ۱۱3 ميلي متر بوده 
كه نسبت به ميانگين ۱99 ميلي متري سال گذشته، ۴3 
درصد كاهش داشته اس��ت؛ از طرفي هيچ استاني تا اين 
تاريخ بيش��تر از ميانگين، بارندگي نداشته است. شافعي 
افزود: ميزان كاهش بارندگي در بس��ياري از استان هاي 
كشور بسيار زياد است. به عنوان مثال در استان خراسان 
رضوي ۵۸ درصد، استان فارس ۵۰ درصد، استان كرمان 7۰ 
درصد، كرمانشاه ۴7 درصد و هرمزگان 9۰ درصد كاهش 
بارندگي داشته است. حتي در استان گلستان ۴۲ درصد و 
گيالن و مازندران ۲۰ درصد كاهش بارندگي داشته است. 
براساس پيش بيني ها سال زراعي ۱۴۰۰-۱399 را مي توان 
خشك ترين س��ال در چهل س��ال اخير ناميد. در چنين 
شرايطي دسترسي و تأمين آب و فعاليت هاي اقتصادي 
با مشكالتي جدي روبروست و فعاالن اقتصادي وضعيت 
س��ختي پيش رو دارند كه در صورت عدم تدبير، شرايط 
سخت تر هم خواهد شد. شافعي در ادامه تبعات اين كاهش 
بارندگي را به شرح زير دسته بندي كرد ۱- توليد محصوالت 
ديم مانند گندم، جو و حبوبات در مناطق با بارندگي كمتر 
از ۲۵۰-۲۲۰ ميلي متر با خسارت جدي مواجه خواهد شد 
و بعضاً در مناطقي نظير خراسان رضوي، خراسان شمالي، 
زنجان، قزوين، مركزي، بوشهر، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
گلستان و فارس در كل يا قسمت هاي اعظم قابل برداشت 
نخواهد بود.  ۲- وقوع سرماي ناگهاني در بسياري مناطق، 
موجب خس��ارات به مزارع و باغات شده است. 3- كاهش 
شديد بارندگي، موجب عدم رشد كافي گياهان مرتعي و 
توليد علوفه براي اغلب دام هاي كشور به استثناي دام هاي 
اصيل و دورگه شده است و اين امر موجب فشار به دامداران 
و تهديدي براي چراي مزارع گن��دم و جو خواهد بود. ۴- 
كمبود علوفه موجب افزايش غيرقابل پيش بيني قيمت مواد 
علوفه اي موجود شده؛ به عنوان مثال قيمت جو در ابتداي 
س��ال جاري در برخي از مناطق به كيلويي بيش از 6 هزار 
تومان رسيده يا قيمت كاه در مواردي به بيش از ۴ هزار تومان 
رسيده است. ۵- با افزايش شدت خشكي، در عرصه هاي 
طبيعي، پديده هاي آتش سوزي جنگل ها، تشديد پديده 

ريزگردها و طغيان آفات و بيماري ها به وقوع مي پيوندند. 
6- كمبود بارندگي قطعاً بر ميزان آب ذخيره مخازن سدها 
اثر چشمگيري گذاشته و با توجه به ضرورت اولويت تأمين 
آب شرب و صنعت، كشت محصوالت تابستانه با تهديدهاي 
جدي مواجه است. كاهش آب تابستانه باعث مخاطراتي 
براي كسب وكارها مي شود. دومين موضوعي كه رييس اتاق 
ايران خطاب به حسن روحاني مطرح كرد، به موضوع بورس 
اختصاص داشت. او گفت: اكنون بحث من اين نيست كه اوج 
گرفتن شاخص بورس در كشور در دوره اي كه كشور با ركود 
عميقي دست وپنجه نرم مي كرد، روند تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص طي يك دوره ۱۰ ساله نزولي بود و حجم فروش 
اكثر شركت ها و صادرات شان به دليل اپيدمي كرونا كاهشي 
بود، نمي توانست ناشي از بهبود عملكرد بخش واقعي اقتصاد 
و بنگاه هاي كشور باشد. به نظر ما آنچه اكنون مهم است 
اعتبار نهاد دولت و حاكميت در ايران و بازس��ازي اعتماد 
ازدست رفته مردم به بورس و به عنوان يك نهاد تأمين مالي 
سالم است.  وي ادامه داد: چه بخواهيم و چه نخواهيم اكنون 
اين تحليل وجود دارد كه دولت براي تأمين كسري بودجه 
خود يا هر انگيزه ديگري به دارايي هاي مردم دست درازي 
كرده اس��ت يا به عبارت دقيق تر خود مي دانسته كه چه 
اتفاقي خواهد افتاد و مسامحه كرده است. پيشنهاد مي كنم 
دولت در فرصت باقيمانده با ارايه گزارش هايي مستند اين 
شائبه را از بين ببرد. اين گزارش حتماً برندگان و بازندگان را 
مشخص كند و ميزان تأمين مالي دولت را هم در برداشته 
باشد تا بتوانند اعتماد مردم را جلب كنند. در پايان شافعي 
راهكارهاي پيشنهادي بخش خصوصي براي حل بحران 
خشكسالي را به صورت كتبي به  رييس جمهور ارايه كرد 

كه به شرح زير است: 
۱- تدارك س��ريع مواد علوفه اي نظي��ر واردات حداقل 
س��ه ميليون تن جو به نحوي كه در فصل بهار در اختيار 
دامداران، عشاير و كشاورزان قرار گيرد. ۲- تدارك واردات 
حداقل ۵-۴ ميليون تن گندم چه تحت عنوان افزايش 
ذخيره استراتژيك، چه اطمينان جامعه از كفايت عرضه 
نان. 3- اولويت كشت تابستانه در مناطق به محصوالت 
اساسي موردنياز غذاي مردم و علوفه جهت تأمين مواد 
پروتئيني اختصاص يابد. ۴- تشكيل ستادهاي مديريت 
خشكسالي در سطح ملي و استاني با مشاركت نمايندگان 
بخش خصوصي و تشكل هاي بخش هاي مصرفي. ۵- در 
اين شرايط الزم است آب شهري با دقت و براساس نظم، 
حداقل نياز را تأمين و تنظيم كرده و با مصرف كنندگان 
خارج از مقدار تعيين ش��ده اطالع رساني، ارشاد و نهايتًا 
برخورد ش��ود. 6- آب بخش صنعت و معدن براس��اس 
حداقل نياز تأمين شود و بازچرخاني آب در كنار تخصيص 
و اجازه استفاده از تصفيه پساب هاي شهري براي بخش 
صنعت و معدن مورد حمايت قرار گيرد. 7- از تخصيص 
آب شرب براي فضاي سبز خودداري شود و شهرداري هاي 
موظف ش��وند كه نسبت به اس��تفاده از آب تصفيه شده 

پساب هاي شهري براي فضاي سبز استفاده كنند. ۸- با 
اطالع رساني مناسب به فعاالن اقتصادي، مشاركت آنها 
در حل مشكالت تأمين آب براي فعاليت خود جلب شود. 
9- در شرايط بحران خشكسالي هرگونه تصميم گيري 
براي تعديل و كنترل برداشت آب از چاه ها براي يك فصل 

زراعي بايستي ناديده گرفته شود.

    مسائل مهم اقتصاد 
رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در ديدار فعاالن اقتصادي 
با رييس جمهور به دو مساله تحريم و ديوانساالري دولتي 
اشاره و از چالش هاي ايجاد شده براي فعاالن اقتصادي از 
اين دو محور شد. موضوع نخست كه مسعود خوانساري، به 
آن اشاره كرد، كنترل تحريم و تالش براي وخيم تر نشدن 
وضعيت بود. به گفته او، دولت در اين مورد موفق عمل كرد 
و اجازه نداد كه كار كشور به بحران بزرگي برسد كه در ذهن 
ترامپ بود. موضوع كه مورد اش��اره او قرار گرفت: مس��اله 
ديوانس��االري بود كه در حال حاضر به بزرگ ترين پاشنه 
آشيل دولت تبديل شده و كار را براي بخش خصوصي بسيار 
دشوار كرده است. با صدور مجوزهاي بيش از اندازه، وجود 
امضاهاي طاليي و صدور روزانه بخشنامه هاي متعدد كه 
در عمل، مخل كسب وكار است، بخش خصوصي امنيتي 
براي سرمايه گذاري احس��اس نمي كند. به گفته او، رشد 
سرمايه گذاري طي سال هاي گذشته نسبت به استهالك 
منفي ش��ده و در عمل خروج سرمايه شتاب گرفته است. 
تنها راه مقابله با اين وضعيت، كاهش ديوانساالري وكاهش 
دخالت دولت درتصدي گري و اقتصاد اس��ت.رييس اتاق 
بازرگاني تهران واكس��ن كرونا را از ديگر دغدغه هاي مهم 
فع��االن بخش خصوصي عن��وان كرد.  در اين نشس��ت 
همچنين به گفته خوانس��اري، صادركنندگان عمدتا به 
مشكالت سال هاي گذشته اشاره كردند كه رفع شده است. 
فعاالن در حوزه دارو به مساله تخصيص ارز اشاره كردند كه 
اگر به موقع انجام نشود، زمينه ساز كمبود در بازار است و 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني را عامل كمبودها دانستند و 
اشاره كردند كه اگر واردكنندگان از ارز آزاد استفاده كنند، 
واردات تسريع مي ش��ود. همين مساله در مورد كاالهاي 
اساسي هم مطرح شد كه اگر ارز غيرترجيحي به واردات اين 
كاالها تخصيص داده و يارانه ريالي از مسير ديگري پرداخت 

شود، شاهد كمبود كاال در بازار نخواهيم بود. 

    بازهم گله از بخشنامه هاي مزاحم
در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت، رييس كميس��يون 
تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگاني تهران 
در نشس��ت با رييس جمهور به اين نكته مهم اشاره كرد 
كه صادركنندگان نگران آن هستند كه با رفع تحريم ها 
و آزادشدن منابع مالي كشور، دولت با عنوان تقويت پول 
ملي، اقدام به ارزپاش��ي در بازار ارز كرده و اين مس��اله، 
ص��ادرات را تحت تاثير قرار دهد. به گفت��ه آنها، اگر اين 

اقدام بدون بررسي هاي كارشناسي و با تعيين نرخ هاي 
دستوري صورت گيرد، قطعا پيش بيني هايي كه در مورد 
رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، محقق نخواهد 
ش��د. در واقع، عالوه بر كاهش صادرات، افزايش قاچاق 
نيز محتم��ل خواهد بود. از اي��ن رو، دولت بايد از چنين 
اقدامي پرهيز كند.محمد الهوت��ي، همچنين گفت از 
آقاي روحاني درخواست كردم كه در روزهاي باقيمانده 
از فعاليت دولت از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 

جديد پرهيز شود.

    انتقاد از وزارت بهداشت 
در بخش ديگ��ري از اين ديدار، برخي سياس��ت هاي 
وزارت بهداشت در حوزه اقتصاد و كسب و كار بنگاه ها 
م��ورد انتقاد قرار گرفت. محم��ود نجفي عرب، رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت مي گويد كه اين وزارتخانه 
مداخالت جدي و فراقانوني در اقتصاد سالمت دارد كه 
به كارآفرينان اين حوزه آسيب جدي وارد كرده است.

اين در حالي اس��ت كه نقش و وظيفه وزارت بهداشت 
بايد صرف��ا رگوالتوري و نظارت ب��ر كيفيت كاالهاي 
سالمت محور باشد.او، مشكالت ناشي از سياست هاي 
وزارت بهداشت و متولي گري نادرست اين وزارتخانه در 
حوزه اقتصاد سالمت را با رييس جمهور در ميان گذاشت 
و خواستار تمكين اين وزارتخانه به مصوبات قانوني شد.  
  به گفته نجفي عرب، وزارت بهداشت در حال حاضر 
ع��الوه بر آنكه مس��وول كميت و كيفي��ت كاالهاي 
سالمت محور است، در قيمت گذاري ها مداخله جدي 
دارد و در عين حال، خود نيز مصرف كننده بخش عمده 
كاالها و محصوالت حوزه درمان و سالمت است. وي 
سپس با يادآوري اينكه در جلسه ديدار با رييس جمهور، 
نسبت به عدم تمكين وزارت بهداش��ت از مواد ۲ و 3 
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار انتقاد شد، افزود: 
بر اساس اين قانون، تمامي آيين نامه و بخشنامه ها پيش 
از تصويب و ابالغ، بايد همراهي و مشورت اتاق بازرگاني 
و تشكل هاي اقتصادي را به همراه داشته باشد، در حالي 
كه وزارت بهداشت عمال نش��ان داده تامل و اعتنايي 
به اين قانون ن��دارد. در بخش ديگ��ري از اين ديدار، 
س��عيد تركمان، رييس هيات مديره انجمن صنايع 
پليمر، از پتروشيمي ها به دليل آنچه كه ابداع آنان در 
قيمت گذاري مواد اوليه عنوان شد، انتقاد كرد. به گفته 
وي، نرخ گذاري صنايع باالدس��تي بر مبناي باالترين 

قيمت  در برخي بازارهاي صادراتي تعيين مي شود.
رييس جمهور پس از شنيدن سخنان فعاالن اقتصادي 
به چند مورد از دستاوردهاي دولت اشاره كردند و قرار 
شد، آقاي نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور 
مش��كالت مطرح شده توس��ط كارآفرينان و فعاالن 
اقتص��ادي را دس��ته بندي كرده و حل مس��ائل را در 

۱۰۰روز باقي مانده پيگيري كند.

فعاالناقتصاديدرديداربارييسجمهورمطرحكردند

۱۰ ضرورت در ۱۰۰ روز باقي مانده!
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خبرروز

۴۶۲  فوتي جديد كرونا  در كشور
بر اساس اعالم وزارت بهداشت طي شبانه روز منتهي به سه شنبه، ۲۰هزار و ۹۶۳ بيمار كوويد -۱۹ در كشور شناسايي شدند و متاسفانه ۴۶۲ تن 
نيز جان باختند. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تاكنون ۷۰۵ هزار و ۱۴۷ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۱۸۴ هزار و ۴۰۷ 
نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۸۸۹ هزار و ۵۵۴ ُدز رسيد. از دوشنبه تا سه شنبه ۷ ارديبهشت 
۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۰ هزار و ۹۶۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۳۳۸۶ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۴۳۸ هزار و ۱۹۳ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهي به سه شنبه، ۴۶۲ بيمار 

كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۷۰ هزار و ۵۳۲ نفر رسيد. 

میراثنامه

مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري يزد از ثبت ش��هر تفت و باغات بهم 
پيوسته و نخلس��تان هاي بافق در فهرست ميراث 
كشور خبر داد. سيد مصطفي فاطمي در گفت وگو 
با ايس��نا، با بيان اينكه شهرس��تان تفت به عنوان 
باغشهر اس��تان يزد از ظرفيت بس��يار زيادي در 
حوزه گردش��گري برخوردار اس��ت، اظهار كرد: 
اين شهرس��تان عالوه بر جاذبه ه��اي فرهنگي و 
تاريخي از باغات بهم پيوسته و كوچه باغ ها و بافت 
قابل توجهي برخوردار اس��ت كه همين مس��اله 
منجر به جذب گردش��گران داخل��ي و خارجي به 
اين شهرستان شده اس��ت. فاطمي با بيان اينكه 
شهرس��تان تفت متشكل از باغات گس��ترده انار 
و س��اير ميوه هاس��ت، تصريح كرد: انار تفت يكي 
از پتانس��يل هايي اس��ت كه تاكنون به واس��طه 
اين ظرفيت و همچنين انار چين��ي در باغات آن 
جش��نواره هاي متعدد انار برگزار شده است. اين 
مسوول با اش��اره به ظرفيت بافق به عنوان يكي از 
شهرهاي گردش��گر پذير و داراي رشد چشمگير 

گردش��گران ورودي در سنوات اخير تصريح كرد: 
بافق يكي از پرمخاطب ترين شهرس��تان هاي يزد 
در نگاه گردشگران است و رشد گردشگري در اين 
شهرستان در دوران قبل از كرونا بسيار چشمگير 
بوده اس��ت. وي با بيان اينكه شهرس��تان بافق از 
ظرفيت نخلس��تان ها و باغات بهم پيوس��ته قابل 
توجهي برخودار است، تصريح كرد: نخلستان هاي 
زيباي باف��ق عالوه ب��ر محصول خرم��ا منجر به 
ش��كل گيري صنايع دستي وابس��ته به نخيالت 
شده اند؛ به طوري كه حصيربافي در آن رونق گرفته 

اس��ت. فاطمي با اشاره به اهميت حفظ بافت هاي 
تاريخي و باغ هاي بهم پيوس��ته يزد خاطرنش��ان 
ك��رد: بافت ه��اي تاريخ��ي و خانه ه��ا و باغات از 
ويژگي هاي قابل توجهي اس��ت كه در اكثر نقاط 
ايران در حال از دس��ت رفتن هس��تند و در كمتر 
نقاطي توانسته اند يكدست و داراي سكنه بمانند. 
وي حفظ اين مي��راث فرهنگي و تاريخي را الزمه 
حفظ گردش��گري در اين دو شهرس��تان دانست 
و تصريح كرد: خوش��بختانه اهتمام شهرداري ها 
و فرمانداري ها و س��اير دستگاه ها براي حفط اين 
ميراث ارزشمند منجر شده تا اين آثار غني بتوانند 
همچنان حفظ ش��وند و الزم اس��ت با هماهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي اعتبارات ملي بارآفريني 
شهري براي اين بافت هاي ارزشمند تخصيص داده 
شود. فاطمي تاكيد كرد: اين ظرفيت هاي بالفعل 
بايد به ظرفيت هايي بالقوه براي شهرس��تان هاي 
تفت و بافق تبديل ش��ده و بتوانند عالوه بر رونق 
گردش��گري، در حفظ فرهنگ و توسعه فرهنگي 

اين دو شهرستان نقش داشته باشند. 

تفتوبافقدرفهرستميراثكشوربهثبترسيد
جامعه خبر

شهرداري تهران: ۲۵۰ كيلومتر 
مترو در حال احداث است

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم 
كرد: مديريت شهري مشغول ساخت ۲۵۰ كيلومتر 
مترو است و عالوه بر آن بايد ۲۰۰ كيلومتر ديگر تونل 
بسازد كه همزمان با ساخت تونل بايد واگن به خطوط 
اضافه كند. به گزارش ايرنا، سيدمناف هاشمي اظهار 
داش��ت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ دستگاه واگن 
وجود دارد اما نياز ش��هر تهران بيش از ۳۰۰۰ واگن 
اس��ت. البته از همين ۱۵۰۰ دستگاه۵۰۰ دستگاه 
واگن عمر ۲۰ ساله خود را طي كرده اند و بايد از چرخه 
كنار گذاشته يا تعميرات اساسي شوند و همچنين 
۳۰۰ دس��تگاه واگن از ۱۵۰۰ دس��تگاه، در چرخه 
بهره برداري نيستند چرا كه شهرداري هزينه كافي 
براي تعميرات اساسي ندارد. وي درباره تفاوت هزينه 
ساخت با نگهداشت مترو، گفت: شهرداري در حال 
ساخت مترو است و در عين حال از آن بهره برداري 
هم مي كند، براي س��اخت مترو دولت مقداري به 
ش��هرداري منابع مالي به همراه اوراق مش��اركت 
مي پردازد اما هزينه بهره برداري، واگن، نگهداشت 
با ساخت مترو متفاوت است. معاون شهردار تهران 
درباره افزايش ۲۵ درصدي نرخ حمل و نقل عمومي 
در سال ۱۴۰۰، گفت: اين رشد قيمت ها در شرايط 
فعلي با قيمت واقعي فاصله بسياري دارد، زماني كه 
حمل ونقل عمومي تهران درحال فرسوده شدن است، 
اتوبوسراني و مترو براي تأمين واگن نياز به يك منابع 
مالي دارند و باتوجه به كمك نكردن دولت، اگر اين ۲۵ 
درصد نرخ بليت افزايش نداشته باشد، تعميرات واگن 
انجام نمي شود بنابراين تعداد قطارهاي فعال روز به 
روز كمتر مي شود. وي ادامه داد: ۶۰ درصد اتوبوس ها 
شهري براي بخش خصوصي است و ۱۰ سال تعهد 
راننده بخش خصوصي مبني ب��ر فعاليت به اتمام 
رسيده است، در شرايط فعلي راننده بايد اتوبوس خود 
را از چرخه خارج كند اما به علت درخواست شهرداري 
از دولت مبني براينكه دولت تاكنون يك دستگاه 
اتوبوس هم به شهرداري تحويل نداده، اتوبوس هاي 
فرسوده همچنان در چرخه بهره برداري هستند. 
عمر اتوبوس ها از ۱۲ و ۱۳ س��ال گذش��ته است. 
معاون شهردار تهران اعالم كرد: اين در حالي است 
كه با لغو اين طرح، تنها ۱۰ هزار مسافر اتوبوس در 
تهران كاهش يافت. وي تاكيد كرد: باتوجه به اينكه 
سال ۱۳۹۹، حدود سه ماه اجراي طرح ترافيك 
لغو بود، تأثيرات چنداني پس از لغو اجراي طرح 
ترافيك مشاهده نشد، هدف از توقف اجراي طرح 
ترافيك اين بود كه مس��افران مترو و اتوبوسراني 
كاهش پيدا كند و فاصله اجتماعي رعايت شود كه 
با لغو اجراي طرح ترافيك اين كاهش زير ۵ درصد 
رخ مي دهد كه تعداد مسافران اتوبوسراني تهران در 
شرايطي كه شهر را تعطيل كردند حدود ۵۳۰ هزار 
مسافر بود و با لغو اجراي طرح ترافيك اين عدد به 

۵۲۰ هزار مسافر رسيد. 

سهماندكدوچرخهسواراندرتصادفات
معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس 
راهور تهران گفت: از ميان ١۶۶٠٠ تصادف 
جرحي در س��ال ١٣٩٩ فق��ط ۵١ فقره 
تصادف سهم دوچرخه سواران در پايتخت 
بوده است. علي همه خاني در گفت وگو با 
مهر اظهار كرد: ميزان تصادفات فوتي و 
جرحي دوچرخه سواران در تهران بسيار 
ناچيز اس��ت و اين نش��ان از آن دارد كه 

دوچرخه س��واران ضمن رعايت قواني��ن راهنمايي و 
رانندگي در مسيرهاي مشخص شده توسط شهرداري 
اقدام به تردد كرده و توصيه مي شود با تجهيزات كامل 
دوچرخه سواران در معابر تعيين شده حركت كنند. وي 
افزود: امروز در بلوار كشاورز تهران به مناسبت روز ايمني 
و حمل و نقل در اقدامي فرهنگي و با مشاركت سازمان 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران دوچرخه سواران 
را به تجهي��زات مورد نياز در حين دوچرخه س��واري 
مجهز كرديم و در اين اقدام آموزشي و فرهنگي به دنبال 

يادآوري استفاده صحيح از اين وسيله نقليه 
در روز سه شنبه هاي بدون خودرو هستيم. 
آمارها نشان مي دهد در سال گذشته تنها 
يك م��ورد فوتي در خص��وص دوچرخه 
سواران گزارش شده اس��ت اما دوچرخه 
سواران تصادفات جرحي متعددي را تجربه 
كرده ان��د در واقع از ميان ١۶۶٠٠ تصادف 
جرحي در س��ال ١٣٩٩ فق��ط ۵١ فقره 
تصادف سهم دوچرخه س��واران بوده است كه بخش 
عم��ده اي از آن به دليل همراه نداش��تن تجهيزات 
و البته عدم رعايت قواني��ن راهنمايي و رانندگي به 
خصوص تردد در محورهاي غيرمجاز رخ داده است. 
همه خاني در پايان گفت: فراموش نشود كه دوچرخه 
نيز مانند هر وسيله نقليه ديگر ملزم به رعايت قوانين 
حين تردد است و با توجه به ايمني پايين اين وسيله 
توصيه مي شود دوچرخه سواران جدا از رعايت قوانين 

با تجهيزات كامل در شهر تردد كنند. 

سوءاستفادهازبازارگرممشاورهمجازي
معاونت انتظامي و رسيدگي به تخلفات 
حرفه اي س��ازمان نظام روانشناس��ي و 
مش��اوره كش��ور، گفت: گروه��ي كه از 
بازار گرم روان شناس��ي و استقبال مردم 
سوءاس��تفاده مي كنند و بدون مجوز در 
فضاي مجازي خدمات روانشناسي ارايه 
مي دهند توسط دس��تگاه هاي نظارتي 
و س��ازمان نظام روانشناس��ي و مشاوره 

كشور شناس��ايي و به مراجع قضايي معرفي شده اند. 
به گزارش ايس��نا، محمد باقر حبي در نشست خبري 
كه به مناس��بت روز روانشناس و مش��اوره برگزار شد، 
اظهار كرد: در حال حاضر س��ه گروه در حال فعاليت و 
ارايه خدمات روانشناس��ي و مشاوره هستند. گروهي 
داراي مجوز هستند كه حدود ۷۰۰۰ نفر داراي پروانه 
تخصصي هستند و گروهي ديگر تحصيالت روانشناسي 
دارند ام��ا مجوز ندارن��د و به اينها توصيه مي ش��ود با 

ارتقاي دانش خود هرچه سريع تر نسبت 
به اخذ مجوز اق��دام كنند. وي افزود: گروه 
سوم مدعيان روان شناسي هستند كه نه 
تخصص دارن��د و نه دانش ونه تحصيالت 
ورود ب��ه كار روانشناس��ي را دارند. مردم 
توجه داشته باشند اگر مي خواهند از اين 
خدمات استفاده كنند بهتر است از مراجع 
ذي صالح نس��بت به مجوز روانشناسان 
و مشاوران اس��تعالم بگيرند چراكه مراجعه به چنين 
افرادي آس��يب هاي جدي و بعضا غي��ر قابل جبراني 
را ايجاد مي كند. بس��ياري از اين اف��راد حتي مدارك 
معمولي و ديپلم هم ندارند.  جلساتي ميان سازمان 
و وزارت بهداشت انجام شد؛ پروتكل هاي مداخله در 
دوران كرونا تدوين و به استان هاي كشور ابالغ شد كه 
اين پروتكل هاي مداخله اي شامل افرادي كه درمان 

سرپايي يا بستري مي شدند بود. 

برنامهواكسيناسيونجمعيتباالي۸۰سالآغازشد
برنامه واكسيناسيون افراد باالي ۸۰ سال 
از امروز در آذربايجان شرقي آغاز شد. وزير 
بهداشت، بر ضرورت تسريع در آغاز برنامه 
واكسيناسيون عليه كوويد ۱۹ در كشور 
تاكيد كرد. سعيد نمكي، روز سه شنبه در 
ارتباط ويدئو كنفرانسي با تبريز، گفت: در 
زمينه واكسيناسيون از همه كساني كه 
فاز يك را مديريت كردند تشكر مي كنم. 

گرچه آغاز راه بود، مش��كالت و كندي هايي داشت كه 
بعضاً مورد قبول من نيست، اما به هر حال كار تازه اي بود 
و هر كار تازه اي ممكن است فراز و فرودهايي داشته باشد. 
اما خوش��حالم كه علي رغم همه دغدغه هايي كه براي 
تهيه واكسن داشتيم، چه با س��ازوكار كووكس و چه از 

قراردادهايي كه از ماه ها پيش با شركت هاي 
خارجي بسته بوديم و متأسفانه با مشكالت 
ناشي از توليد آنها و تامين كنندگان، ديرتر از 
موعد و كمتر از حد مورد نظر واكسن دريافت 
كرديم، ام��ا با دو هفته تأخير توانس��تيم 
جمعيت گروه هدف اول را واكسينه كنيم 
و امروز خوش��حاليم كه در موعد مقرر فاز 
دوم واكسيناسيون كشوري را داريم آغاز 
مي كنيم. نمكي افزود: در عين حال با تكيه بر توليد داخلي 
توانستيم فاز سوم آزمايش باليني يكي از معتبرترين و 
موثرترين واكسن هاي جهان كه در پاستور با انتقال دانش 
فني از كوبا انجام مي شود را آغاز كنيم و همچنين واكسني 

كه در مجموعه بركت است به فاز سوم رسيد.

هنر

رسانه هاي رسمي و موتورهاي جست وجوي اينترنتي چين، خبر كسب جايزه 
اسكار توسط »كلوئي ژائو« را به طور كلي ناديده گرفتند. به گزارش ايسنا به نقل 
از وال اس��تريت ژورنال، »كلوئي ژائو« كارگردان فيلم »سرزمين آواره ها« در 
جوايز اسكار ۲۰۲۱ با كسب جايزه بهترين فيلم و كارگرداني به عنوان اولين زن 
چيني و دومين زن در جوايز اس��كار تاريخ ساز شد اما رسانه هاي رسمي كشور 
چين، موتورهاي جست وجوي اينترنتي و فضاي مجازي در كشور زادگاهش با 
استفاده از ابزار سانسور طوري وانمود كردند كه گويي اين اتفاق رخ نداده است. 
اين نخستين بار در تاريخ ۹۳ ساله جوايز سينمايي اسكار بود كه جايزه بهترين 
كارگرداني اين رويداد به يك فيلمساز زن آسيايي و غيرسفيدپوست مي رسد، 
اتفاقي كه در چين با موجي از پيام هاي تبريك همراه شد اما تنها چند ساعت بعد 
تمامي اين پيام ها از فضاي مجازي حذف شدند.. دو خبرنگار رسانه دولتي چين به 
وال استريت ژورنال اطالع دادند به آنها از سوي وزارت تبليغات چين دستور داده 
شده گزارشي درباره موفقيت »كلوئي ژائو« مخابره نكنند. ژائو حدود يك دهه 
پيش در مصاحبه اي كه به او نسبت داده شده عنوان كرده چين جايي است كه در 
همه جاي آن دروغ وجود دارد و او همچنين گفته، اكنون كشورش امريكاست.

ناديدهگرفتن
برگزيدهاسكاردرچين

هنر

فيلم سينمايي »گزارش نهايي« به كارگرداني »ايشتوان سابو« كارگردان برنده 
اسكار در سي وهشتمين جش��نواره جهاني فيلم فجر به نمايش درمي آيد. به 
گزارش ايسنا، »گزارش نهايي« هجدهمين فيلم بلند »ايشتوان سابو« كارگردان 
مجارستاني است كه براي حضور در جشنواره جهاني فيلم فجر پذيرفته شده 
است. س��ابو در ايران به واس��طه سه فيلم »مفيس��تو« )۱۹۸۱ - برنده جايزه 
بهترين فيلم نامه و جايزه فيپرش��ي از جشنواره فيلم كن و اسكار بهترين فيلم 
خارجي زبان(، »كلنل ردل« )۱۹۸۵ - برنده جايزه هيات داوران جشنواره فيلم 
كن، نامزد بهترين فيلم خارجي زبان اسكار و نامزد گلدن گلوب( و »هانوسن« 
)۱۹۸۸ - حضور در بخش مس��ابقه جش��نواره كن، نامزد گلدن گلوب و نامزد 
بهترين فيلم خارجي زبان اس��كار( شناخته شده است. فيلم »گزارش نهايي« 
نخستين بار در بيست وپنجمين جشنواره فيلم تالين به نمايش درآمده و حاال در 
جشنواره جهاني فيلم فجر، روي پرده خواهد رفت. اين فيلم درباره يك متخصص 
قلب و عروق مشهور و بازنشسته است كه براي ادامه كار درماني، علي رغم تمايل 
همسرش به روستاي محل تولد خود مي رود و در آنجا درمان اهالي را آغاز مي كند، 

اما مشكالتي با اهالي خطرناك پيدا مي كند و مجبور به مبارزه مي شود. 

فيلمجديدكارگردانبرندهاسكار
درجشنوارهجهانيفجر

ايران كشوري است كه در كمربند خشك 
و نيمه خش��ك جهان واق��ع و همين امر 
باعث شده كه س��ال هاي زيادي با شرايط 
خشكسالي روبرو شويم. با اين حال راهكارهاي مختلفي 
براي اس��تحصال، ذخيره و بهره برداري از منابع آب براي 
امور مختلفي از جمله شرب، كشاورزي، صنعت و ... وجود 
دارد كه از جمله مهم ترين آنها در كشور مي توان به سدها 
اشاره كرد اما از طرفي ديگر سدسازي گسترده در ايران 

انتقاد برخي كارشناسان را در اين زمينه برانگيخته است.
بروز خشكسالي و بحران كمبود آب از جمله مشكالتي 
است كه هرچند س��ال يك بار يا حتي چند سال  پياپي 
در اي��ران ب��ا آنها مواجه مي ش��ويم. يك��ي از مهم ترين 
راهكاره��اي مورد توجه در ايران سد س��ازي و توس��عه 
 طرح هاي آبخيزداري براي حفظ آب هاي زيرزميني و مهار 
روان آب ها است. سدهاي بزرگ عالوه بر تامين آب شرب، 
كاركردهاي ديگري همچون جلوگيري از بروز سيالب، 
تامين آب مورد نياز بخش صنعت و كشاورزي و توليد برق 
را دارند و كار سدس��ازي در ايران از سال ۱۳۲۶ آغاز شد و 
اكنون براساس آخرين اطالعات شركت مديريت منابع آب 
ايران در ۳۱ استان كشور ۶۴۷ سد در حال بهره برداري، 
۱۴۶ پروژه احداث سد در دست اجرا و ۵۳۷ سد در دست 
مطالعه است. ماه گذشته احد وظيفه، رييس مركز ملي 
خشكس��الي و مديريت بحران س��ازمان هواشناسي، از 
خشكسالي شديد در بيشتر نقاط كشور خبر داد و گفت 
كه به دليل بارش هاي خوب طي سال آبي زراعي گذشته 
ممكن است ذخيره سدها در كشور مناسب باشد اما بزودي 
و همزمان با شروع فعاليت كشاورزي طي امسال، آثار كم 

بارشي را بر سدهاي كشور خواهيم ديد.

     سدسازي افراطي حاكم بر كشور
گرچه سد يكي از راه هاي استحصال آب در حوضه آبخيز 
است اما كارشناسان محيط زيست سدسازي افراطي و 
بي ضابطه در كشور را بيش از آنكه داراي كاركردهاي مفيد 
باش��د، مخرب توصيف كرده اند. عباس محمدي، مدير 
گروه ديده بان كوهستان، ضمن اش��اره به اينكه اكنون 
بيش از ۷۰۰ سد بزرگ در كشور وجود دارد، معتقد است 
كه تداوم روند فعلي سد سازي در كشور باعث از بين رفتن 

منابع جبران ناپذير و با ارزش آب، مصب رودخانه ها و زير 
آب رفتن صدها روستا، مرتع، مزارع و... مي شود حتي در 
صورتي كه بپذيريم سدسازي امري ضروري و مفيد است 
شاهد افراط بي مانندي در زمينه ساخت و ساز، بتن ريزي 
و تعويض مسير رودخانه ها به منظور احداث سد در كشور 
هستيم به طوري كه دستكاري در سامانه رودخانه ها بسيار 
شديدتر از آن مقدار آبي است كه به گفته وزارت نيرو قرار 
است مديريت شود و اين مديريت منابع آب به هيچ عنوان 
تناسبي با حجم ساخت و س��ازها ندارد. به گفته محمد 
درويش،  پژوهشگر محيط زيست، نخستين اصلي كه در 
سدسازي بايد رعايت شود حفظ جريان  پايه رودخانه ها 
است چراكه سد قرار نيست دبي ثابت يك رودخانه را تغيير 
دهد اما متاسفانه اين اصل مهم و حياتي را صنعت سدسازي 
ما به كل ناديده گرفته است. مسعود اميرزاده، عضو كارگروه 
حقوقي شوراي هماهنگي شبكه ملي محيط زيست و منابع 
طبيعي كشور، نيز به ايسنا مي گويد: صنعت سدسازي 
گرچه يك تكنيك اس��ت اما نوع استفاده از اين تكنيك 
مش��كالت زيادي را براي محيط زيست ايجاد مي كند. 
 پس از گرمايش جهاني سدسازي از مهم ترين تغييراتي 
است كه دست آدمي توانسته در زيست كره ايجاد كند و 
به عنوان يك ابر دستكاري در طبيعت به حساب مي آيد. 
او ادامه مي دهد: گرچه از ابتدا ايجاد گسترده سد بر بستر 
رودخانه ها در كل كشور به لحاظ زيست محيطي اقدامي 
نادرست بوده اما اكنون با س��دها به عنوان يك واقعيت 
موجود مواجه هستيم و خواسته يا ناخواسته بسياري از 
شهرهاي كشور وابستگي تام به منابع آبي دارند كه  پشت 

سدها ذخيره  شده اند.

    سدها و وقوع سيالب هاي مصنوعي
با وجود اينكه س��دها هم اكنون بخ��ش قابل توجهي از 
آب مورد نياز كش��ور را تامين مي كنن��د و كاركردهاي 
متعددي در كنترل سيالب، مديريت آب هاي سطحي 
دارند اما سدس��ازي گس��ترده در ايران به محل مناقشه 
بين كارشناسان محيط زيس��ت و وزارت نيرو به عنوان 
متولي طرح ها و  پروژه هاي سدسازي تبديل شده است. 
كارشناسان ضمن تاكيد بر كاركردهاي مثبت سد، افراط 
در سدسازي را عالوه بر اينكه عامل تخريب كوه ها، بستر 

طبيعي رودخانه ها و درختان مي دانند، آن را در مواقعي 
عامل وقوع سيالب هاي مصنوعي و هدررفت آب توصيف 
كرده اند. حسين رفيع، مرجع ملي سازمان هاي مردم نهاد 
در كنوانسيون رامسر، با اشاره به سدسازي هاي گسترده 
در سطح كشور طي سال هاي اخير مي گويد: اينكه آيا سد 
مي تواند از وقوع سيل جلوگيري كند يا خير محل اختالف 
نظر بس��ياري از كارشناسان اس��ت. برخي كارشناسان 
معتقدند كه علت سيل هايي كه طي سال هاي گذشته 
در برخي استان هاي كشور رخ داده، بيش از نقش افزايش 
ميزان بارندگي ها، مديريت ناكارآمد و گاه اشتباه محاسباتي 
در رهاسازي آب از دريچه سدها بوده است. يكي از معضالت 
اساسي در رابطه با سدسازي عمر مفيد محدود سدها است 
و مشخص نيست در آينده كه عمر مفيد اين سدها به  پايان 
رس��يد چه برنامه اي براي آنها داريم؟ بنابراين الزم است 
مسووالن و متوليان به دنبال راهكارهاي جايگزيني باشند 
كه هم هزينه كمتري و هم كارآمدي و  پايداري بيشتري 
داشته باشد. علي سالجقه، رييس اتحاديه انجمن هاي 
منابع طبيعي و محيط زيس��ت كشور، نيز معتقد است: 
با وجود كاركردهاي مثبتي كه سد س��ازي دارد اما براي 
برخي سدها مانند سدهاي استان خوزستان هدف كنترل 
سيالب تعريف نشده است. در سيالب هاي سال هاي ۹۷ و 
۹۸ استان  خوزستان سدها به عنوان مهاركننده سيل عمل 
نكردند و حتي خود شتاب دهنده سيالب بودند و نقش 
آنها در ايجاد سيالب هاي مصنوعي مشهود است. سيالب 
به خوبي مي تواند مديريت شود اما الزم است وزارت نيرو 
 پيش از ساخت سد با عمليات بيولوژيك و سازه اي ،حوضه  

آبخيز را  به نحو مطلوب  پوشش دهد.

    سدها و تبخير آب
به گفته اين كارشناس آب، در عرف جهاني اعالم شده 
كه هر كشوري در بدترين حالت اگر ۴۰ درصد از منابع 
آب تجديدشونده خود را برداشت كند، دچار شرايطي 
بحراني مي شود اين در حالي است كه در ايران بيش 
از ۸۵ درصد برداش��ت از منابع آب تجديدش��ونده 
داريم و اين حجم از برداش��ت و بهره برداري از منابع 
آب تجديدشونده كشور را در آينده با خطرات بسيار 
جدي و چالش هاي غيرقاب��ل جبران مواجه خواهد 

كرد. وزارت نيرو بايد دقيق اعالم كند كه چند درصد از 
آب هاي پشت سدهاي كشور پيش از اينكه به مصارف 
مختلف برسد تبخير مي شود. پرسشي كه هيچگاه 
وزارت نيرو پاس��خي براي آن ارايه نكرده اين اس��ت 
كه چرا در كشوري كه ميزان تبخير آب در آن بسيار 
باال است اين تعداد سد احداث مي شود؟ رفيع درباره 
ميزان هدررفت آب در بخش كشاورزي نيز مي گويد: 
ما در مديريت آب در بخش كشاورزي ضعيف عمل 
كرده ايم. بخش��ي از قصور هدررف��ت آب در بخش 
كشاورزي مربوط به وزارت نيرو است چراكه ۳۰ تا ۵۰ 
درصد از آبي كه از پش��ت سدها به سمت زمين هاي 
كشاورزي روانه مي شود پيش از رسيدن به مقصد هدر 
مي رود چون هنوز كانال هاي انتقال آب به زمين هاي 
كش��اورزي احداث نشده است و اگر هم احداث شده 
باشد داراي ايرادات اساسي است و باعث هدررفت آب 
در اين بخش مي شود. صحبت هاي اين كارشناس آب 
در حالي است كه در مهر ماه سال ۹۷ رضا اردكانيان، 
وزير نيرو، اعالم كرده بود كه ميزان تبخير سدها در 
ايران )۶ درصد( نزديك به شرايط جهاني )۵ درصد( 
است و با توجه به اينكه اغلب س��دهاي كشور ما در 
مناطق كوهستاني واقع ش��ده اند، ميزان تبخير اين 

سازه هاي آبي حدودا بين ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ ميليمتر 
در سال اما ميزان تبخير از سدهاي استان سيستان 
و بلوچستان ۴۵۰۰ ميليمتر در سال است. وي اضافه 
كرده بود: تحقيقات نشان داده كه مديريت مخزن به 
عنوان بهترين روش براي جلوگيري از تبخير آب سدها 
انتخاب شده است عالوه بر اين عمر مفيد سد تا زماني 
است كه حجم سد از رسوب قابل توجهي پر مي شود. 
ميزان رسوب گذاري در جهان به طور متوسط ساالنه 
نيم درصد است كه در اروپا اين رقم به دو دهم درصد، 
در خاورميانه به حدود ۱.۵ درصد، در چين به حدود 
۲.۳ درصد و در ايران به حدود ۷۶ صدم درصد مي رسد 
بنابراين از نظر رسوب گذاري سدها در شرايط نسبتا 
متعادلي به س��ر مي بريم. اما در اسفند ماه سال ۹۷ 
انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران، اظهارات 
متفاوتي در اين زمينه ارايه كرد و اعالم كرده بود كه 
بر اساس آمار رسمي ميزان تبخير باران در كشور ما 
حدود ۲۷۰۰ ميلي متر بوده و مي��زان جهاني آن به 
صورت ميانگين بالغ بر ۸۰۰ ميلي متر اس��ت بر اين 
اساس يك سوم بارش جهاني و سه برابر تبخير جهاني 
را در كشور داريم كه اين مساله بيانگر اهميت حفاظت 

از منابع آبي در ايران است.

  كاهش ميزان ذخيره آب در مخزن سدها
اين  اظهارات همه در حالي اس��ت كه براساس اطالعات 
وزارت نيرو آخرين وضعيت سدهاي كشور نشان مي دهد 
كه ميزان ذخاير آب در مخزن سدها به ۲۹ ميليارد و ۶۷۰ 
ميليون مترمكعب رسيده كه در مقايسه با سال آبي ۹۸-۹۹  
)۳۶ ميليارد و ۸۳۰ ميليون مترمكعب( ۱۹ درصد كاهش 
يافته است همچنين تا ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ورودي آب از 
ابتداي س��ال آبي ۱۴۰۰-۹۹ تاكنون برابر با ۲۲ ميليارد 
و ۳۲۰ ميليون مترمكعب بوده كه نش��ان از كاهش ۴۰ 
درصدي ورودي س��دهاي كشور نسبت به سال گذشته 
دارد. اين اطالعات نش��ان مي دهد كه منابع آب كش��ور 
هم اكنون نيز كاهش  پيدا كرده است. حميدرضا كشفي، 
معاون راهبردي و نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي 
آب و فاضالب كشور، نيز درباره وضعيت منابع آبي كشور 
به ايسنا گفته كه با توجه به كاهش ۴۲ درصدي بارش ها 
نسبت به سال گذشته ورودي سدها كاهش يافته و حجم 
ذخاير سدها در برخي مكان ها نيز افت كرده است بنابراين 
حدود ۲۶۰ شهر با تنش آبي مواجه خواهند بود كه طبق 
برآوردهاي صورت گرفته در تبريز، اصفهان، يزد، آبيك 
در قزوين، بوشهر، زهدان و جنوب فارس ميزان تنش 

آبي بيشتر خواهد بود.

گزارش

سدسازيگستردهدرايرانانتقادبرخيكارشناسانرادراينزمينهبرانگيختهاست

»سد« عامل تخريب يا مديريت منابع آب؟
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