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احياي برجام و بازار نفت
بع��د از تحوالتي كه اخيرا در 
خصوص احياي برجام از دل 
مذاكرات ايران با كشورهاي 
1+5 در وين ايجاد ش��ده و از 
سوي ديگر رويكردهايي كه 
چين در افزايش ميزان خريد 
نف��ت از اي��ران برنامه ريزي 
كرده است، اين پرسش كه 
چش��م انداز آينده حضور ايران در بازار نفت چگونه 
خواهد بود...  ادامه در صفحه 6
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پيش بيني آينده اقتصاد ايران
براي آين��ده اقتص��اد ايران و 
دولت آينده چهار س��ناريوي 
عمده مي توان در نظر گرفت. 
در سناريوي اول و در بهترين 
حالت، تيم اقتصادي توانمند و 
منسجمي خون را در رگ هاي 
اقتص��اد كش��ور ب��ه جريان 
مي ان��دازد و همينط��ور تيم 
مذاكره كننده مي تواند به موفقيت هايي در زمينه كاهش 
تحريم ها دست يابد.  ادامه در صفحه 6

سعيد درويش
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بحران كرونا واقعي است
شرايط فاجعه بار است، اينكه 
مردم و برخي مسووالن هنوز 
اين واقعيت را باور نكرده اند، 
مشكلي اس��ت كه همه ما با 
آن مواج��ه هس��تيم. وقتي 
مي گوييم بيمارستان ها پر از 
بيماران كرونايي است و ديگر 
جايي براي بس��تري كردن 
بيمار جديد نيست ...   ادامه در صفحه 8
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گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
ميزان نقدينگي از 118 هزار ميليارد ريال در ابتداي دولت 
اصالحات در س��ال 1376 به 767 هزار ميليارد ريال در 
انتهاي دولت هفتم و هش��تم در س��ال 1384 رسيده و 
ب��ا افزايش 485 ه��زار ميليارد ري��ال در دوره 87 ماهه 
دولت هاي هفتم و هشتم رشد نقدينگي 80.4 درصدي 
بوده است. كل نقدينگي افزايش يافته در 8 سال دولت 
خاتمي معادل 650 هزار ميليارد ريال بوده و در 87 ماه 
اول نيز نقدينگي به 604 هزار ميليارد ريال رسيده است. 
نقدينگي در دولت احمدي نژاد نيز از 767 هزار ميليارد 
ريال در مرداد 84 به 4918 در مرداد 92 رسيد و در اين 
دوره معادل 4151 ريال افزايش يافت . در دوره 87 ماهه 
دولت نهم و دهم نيز نقدينگي به 4130 هزار ميليارد ريال 
رسيد و 3363 هزار ميليارد ريال افزايش داشت كه رشد 
نقدينگي در 87 ماه معادل 81.4 درصد بوده است و نشان 
مي دهد كه رش��د نقدينگي در دولت هاي احمدي نژاد 

بيش از رشد نقدينگي در دولت خاتمي بوده است. 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز نقدينگي از 4918 
هزار ميليارد ريال در مرداد 92 به 29600 هزار ميليارد 
ريال در مهر 99 رسيده و در 87 ماه نخست دولت روحاني 
معادل 24682 هزار ميليارد ريال نقدينگي افزايش يافته 
و رشد آن 83.4 درصد بوده است. به عبارت ديگر، رشد 
نقدينگي در دولت روحاني باالتر از دولت احمدي نژاد و 
دولت خاتمي در 87 ماه نخست بوده است و دليل عمده 
آن اثر تحريم ها و كرونا بوده كه از يك س��و درآمد ارزي 
دولت را به شدت كاهش داده و از سوي ديگر، هزينه هاي 
بيشتري براي مقابله با تحريم ها و كرونا، و جبران تورم و 
چند برابر شدن نرخ ارز داشته و نقدينگي مورد نياز براي 
جبران كسري بودجه دولت و تامين نقدينگي مورد نياز 
واحدهاي اقتصادي نيز بس��يار باالتر از دولت هاي قبل 

بوده است. 
در كنار رشد نقدينگي باالي 83.4 درصدي 87 ماه اول 
نخست دولت روحاني، اس��تفاده دولت از اوراق بدهي و 
اختصاص بيش از 100 هزار ميليارد توماني از سپرده هاي 
بانك ها براي خريد اوراق نيز بايد اضافه شود زيرا اين نوع 
بدهي دولت عمال به معناي پيش خور كردن بدهي دولت 
در س��ال هاي بعد است و روي رش��د نقدينگي اثرگذار 
خواهد بود و كنترل امروز رشد نقدينگي از محل اوراق 
بدهي دولت، به معناي پيش خور كردن رشد نقدينگي در 
سال هاي بعد براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها و مردم 
خواهد بود. دولت روحاني با رشد شديد قيمت ارز، افزايش 
شاخص سهام، تورم باال، رشد باالي قيمت ها، و درآمدهاي 
بيشتر از محل ماليات، عوارض، سود شركت ها، ماليات 
فروش س��هام در بورس و... نيز مواجه بوده و درآمدها و 
هزينه هاي به مراتب بيشتري نسبت به دولت هاي قبل 
داشته است و عمال بخشي از رشد نقدينگي را از طريق 
رشد بدهي دولت به مردم و بانك ها به دولت هاي بعدي 
منتقل كرده اس��ت. اثر اين رشد نقدينگي و هزينه ها بر 
تورم و رشد نرخ ارز و چند برابر شدن قيمت ها موجب شده 
كه رشد باالي هزينه توليد، هزينه زندگي خانوار، و كاهش 
قدرت خريد مردم را به همراه داشته باشد. براين اساس 
رشد نقدينگي 83 درصدي در دولت روحاني، را نبايد تنها 
با رشد نقدينگي 81 درصدي دولت احمدي نژاد و رشد 
نقدينگي 80 درصدي دولت خاتمي تنها در عدد مقايسه 

كرد.  زيرا اثر رش��د نقدينگي و تورم در دولت روحاني به 
خاطر رشد نرخ ارز و تورم بيش��تر و كاهش درآمدهاي 
دولت و كسري بودجه بيشتر، و افزايش هزينه هاي توليد 
و تورم باالتر، عمال فشار بيشتري به مردم و هزينه توليد 
و زندگي وارد كرده و سطح رفاه خانوارها را كاهش داده 
است و درآمد سرانه و قدرت خريد مردم كاهش زيادي 

داشته است. 
به عبارت ديگر، در كنار رش��د نقدينگي و تورم، بايد به 
رشد نرخ ارز، نرخ تورم، كاهش قدرت خريد مردم و رشد 
مصرف بخش خصوصي، سطح رفاه خانوار، تعداد افراد و 
درصد خانوارهاي زير خط فقر، نيز توجه شود و همچنين 
ميزان افزايش بدهي هاي دولت كه در آينده دولت هاي 
بعدي بايد پرداخت كنند نيز اضافه شود تا مشخص شود 
كه رش��د واقعي نقدينگي و تورم و ميزان مخارج و نوع 
مديريت دولت ها چگونه بوده است؟ فضاي كالن اقتصاد 
و كسب وكار، درآمدهاي دولت، هزينه هاي مبادله حاصل 
از تحريم ها در دولت هاي هفتم تا دوازدهم باهم متفاوت 
بوده است و در ارزيابي عملكرد دولت ها تنها نمي توان به 

رشد نقدينگي اتكا كرد.
براين اساس، به خاطر كاهش شديد درآمد نفت در دولت 
روحاني، شيوع كرونا و فش��ارهاي حداكثري حاصل از 
تحريم ها، كسري بودجه بيشتري براي دولت ايجاد شده 
و مخارج آن نيز تغيير كرده و لذا ميزان تورم، رشد نرخ ارز 
و رش��د نقدينگي باالتري را ايجاد كرده و افزايش بدهي 
دولت به بانك ها و بانك مركزي و مردم و پيش خور كردن 
بدهي هاي دولت نيز به مراتب باالتر از دولت هاي قبلي 
بوده است و در نتيجه اثر رش��د نقدينگي و تورم و رشد 
قيمت ها به مراتب سخت تر و سنگين تر از دولت هاي قبلي 
بوده و فشار هزينه و تورم بيشتري را براي مردم و خانوارها 
ايجاد كرده اس��ت و لذا نبايد تنها بر اساس ميزان رشد 
نقدينگي، عملكرد دولت ها ارزيابي شود.  نكته مهم ديگر 
اين است كه در دولت روحاني، فقر بيشتر شده و قدرت 
خريد مردم كاهش يافته وفشار هزينه اي افزايش يافته و 
توان تامين نيازهاي معيشتي كمتر شده است و نمي توان 
دايم با رشد نقدينگي، نيازهاي دولت و كشور را تامين كرد 
زيرا توان خانوارها تا يك جايي كشش و قدرت تحمل دارد 
و دايم نمي توان براساس رشد نقدينگي كسري بودجه را 
جبران كرد و شاخص هاي اقتصادي را به پيش برد و به 

نظر مي رسد كه فشارهاي تورمي سخت تر شده و قابل 
تحمل نيس��ت و لذا دولت بايد نسبت به رشد نقدينگي 
و تورم موجود هشدار بدهد و با كنترل هزينه هاي خود، 

فشار به مردم را افزايش ندهد.

     اثر مشكالت ساختاري و مديريتي بر نقدينگي
به گزارش ايرن��ا، افزاي��ش بي رويه نقدينگ��ي يكي از 
چالش هاي كش��ور بوده و اثراتي منفي بر اقتصاد ايران 
برجاي گذاشته است. اما پرسش اين است كه چه عواملي 
در بروز آن نقش تعيين كننده  دارند؟ چه مقدار از رش��د 
نقدينگي ناشي از مشكالت س��اختاري است و چه حد 
ناش��ي از خطاهاي مديريتي است؟ حجم و ميزان رشد 
نقدينگي يكي از مواردي است كه به عنوان مبنايي براي 
ارزيابي عملكرد مديران اقتصادي به كار مي رود. با نزديك 
ش��دن به پايان كار دولت تدبير و اميد اين سوال مطرح 
است كه عملكرد اين دولت در مديريت نقدينگي چگونه 
بوده است؟ اقتصاد بدون رشد نقدينگي، دست كم در عمل 
معنا ندارد. وجود اين پدي��ده در اقتصاد ايران نيز امري 
غيرقابل انكار و طبيعي است. موضوع مهم، اما كميت و 
كيفيت نقدينگي است. مقدار نقدينگي نبايد آنقدر باال 
باشد كه نتوان ارتباطي منطقي بين آن و شاخص هاي 
كالن اقتصاي همچون »نرخ رش��د اقتص��ادي« برقرار 
كرد. بنابراين، دولت ها سعي مي كنند رشد نقدينگي را 
كنترل و آن را به مسير درست هدايت كنند. يعني تالش 
دولتمردان اين اس��ت كه كيفي��ت نقدينگي را كنترل 
كنند. هر دولتي كه بتواند رشد نقدينگي را كنترل و آن 
را از روندي قابل قبول برخوردار و مهم تر اينكه به سمت 
توليد هدايت كند، مي توان��د پيامدهاي مثبتي از نظر 
رشد اقتصادي، افزايش اش��تغال و كاهش تورم را براي 
كشور رقم بزند. با اين تفسير مي توان گفت كه نقدينگي 
به خودي خود پديده اي منفي نيست و مي تواند گردش 
اقتصادي را موجب شود. در صورتي كه حجم نقدينگي 
از رشد اقتصادي بيشتر باشد، تورم و افزايش قيمت ها از 
مهم ترين آثار منفي آن خواهد بود. تورم نيز توليد را تحت 

تاثير قرار مي دهد.
سهم نقدينگي ايجاد شده در 87 ماه دولت هاي هفتم و 
هشتم نسبت به كل نقدينگي ايجاد شده معادل 80.4 
درصد، در دولت هاي نهم و دهم معادل 81.4 درصد و در 

دولت هاي يازدهم و دوازدهم ني��ز معادل 83.4 درصد 
بوده است.

اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه رشد نقدينگي در كشور 
باال است. تفاوت بين دوره هاي مختلف خيلي زياد نيست. 
يعني در همه دولت ها اين رشد از استانداردهاي جهاني 
و به ويژه در كشورهاي توسعه يافته فاصله زيادي دارد. 
بنابراين، مشكل نقدينگي در كشور به احتمال زياد قبل 
از اينكه مرتبط با اين يا آن دولت باشد ناشي از مسائل و 
چالش هاي ساختاري است.  بخش قابل توجهي از رشد 
نقدينگي ب��ه نظام بانكي ايران ب��از مي گردد. به همين 
خاطر است كه از صدر تا ذيل مسووالن كشور بر ضرورت 
اصالح نظام بانكي تاكيد فراوان دارند. بسياري از بانك ها، 
از طريق شركت هاي زيرمجموعه  خود وارد فعاليت هاي 

سفته بازانه مي شوند.
بانك ه��ا به جاي تامين س��رمايه مورد ني��از بنگاه هاي 
اقتص��ادي و كمك به تولي��د، به داليلي ب��راي جبران 
بدهي هايا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهاي 
مختلف مانند ارز، سكه و مسكن مي شوند. يعني بانك ها به 
عنوان تامين كنندگان اصلي نقدينگي بخش توليد با ورود 
به سفته بازي جريان نقدينگي را به جاي توليد به سمت و 
سوي ديگري هدايت مي كنند. اين امر نه فقط بر افزايش 
نقدينگي اثر دارد بلكه نوسانات شديد و نابساماني هاي 
قابل توجهي را در بازارهاي مذكور موجب مي ش��ود. از 
اين رو، نظ��ارت بر عملكرد نظام بانك��ي و جلوگيري از 
 انحراف آن از مسير و وظيفه  اصلي شان جزو ضرورت هاي 
انكار ناپذير سياست گذاري هاي پولي و بانكي است. بدون 
شك مشكالت ساختاري ديگري نيز وجود دارد اما فارغ از 
اين مسائل دو عامل تحريم و بيماري كرونا نيز به چالش 
نقدينگي در دو سال اخير دامن زده است. پس از خروج 
 ترامپ از برجام و اعمال تحريم هاي ش��ديد عليه ايران، 
نه تنه��ا درآمدهاي حاصل از صادرات دولت به ش��دت 
كاه��ش يافت و حت��ي در مقاطع��ي درآمدهاي نفتي 
به نزديك صفر رس��يد، بلكه توليد و به دنبال آن رش��د 
اقتصادي در داخل نيز راه منف��ي را در بر گرفت.  بدون 
شك اگر سياست فشار حداكثري امريكا و به دنبال آن 
كاهش ش��ديد صادرات نفت و درآمدهاي ارزي نبود ما 
شاهد رشد نقدينگي كمتري بوديم، زيرا در دوره اي كه 
برجام به نتيجه رسيد و اقتصاد كشور در مسير رشد قرار 
گرفت با رس��يدن رش��د اقتصادي از منفي1.6 در سال 
1394 به 12.5 درصد در س��ال 1395 ما شاهد كاهش 
رشد نقدينگي در اين سال بوديم. اما، سال 1397 هم زمان 
با ش��روع مجدد تحريم ها و رس��يدن رشد اقتصادي به 
منفي4.9 درصد رشد نقدينگي10 درصد بيشتر مي شود. 
بنابراين مي توان گفت كه باالتر بودن حدود 2 درصد 
س��هم نقدينگ��ي در 87 ماهه دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم نس��بت به دولت هاي قبل ناش��ي از همين 
شرايط خاص تحريمي و جنگ اقتصادي از يك طرف 
و بيماري كرونا از طرف ديگر بوده اس��ت.  با همه اين 
تفاس��ير نبايد از رفع موانع ساختاري و به ويژه اصالح 
نظام بانكي غافل شد. هر دولتي كه بر سر كار باشد بايد 
در كنار كمك به افزايش رشد اقتصادي فكري به حال 
اصالح ساختار بانكي كشور نيز بكند. در غير اين صورت 
رش��د نقدينگي همواره به عنوان يكي از چالش هاي 

اصلي كشور باقي خواهد ماند.

راهبرد

رويداد
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مقام معظم رهبري به مناسبت 
روز ارتش: آمادگي ها را تا 

سرحد نياز افزايش دهيد
فرمانده معظم كل قوا در پيامي به مناسبت روز ارتش 
جمهوري اسالمي و نيروي زميني فرمودند: امروز ارتش 
در صحنه و آماده انجام ماموريت است. اين آمادگي ها 
را همچنان تا سرحد نياز افزايش بدهيد و نقش آفريني 
كنيد. فرمانده معظم كل قوا به مناسبت سالروز ارتش 
جمهوري اسالمي و حماسه آفريني هاي نيروي زميني، 
پيامي صادر كردند.متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي 
به اين شرح است: امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي 
فرمان��ده محترم كل ارتش جمهوري اس��المي ايران. 
سالم من را به همه كاركنان عزيز ارتش و خانواده هاي 
محترمشان برسانيد. امروز ارتش در صحنه و آماده انجام 
ماموريت است. اين آمادگي ها را همچنان تا سرحد نياز 

افزايش بدهيد و نقش آفريني كنيد.

تمام تحريم ها بايد يك جا لغو شود
ايران هرگونه تقس��يم تحريم ها به قاب��ل رفع، قابل 
مذاكره يا غيرقابل رفع را نمي پذيرد و معتقد اس��ت 
تمام تحريم ها بايديك جا لغو شوند.به گزارش تسنيم، 
برخي رسانه هاي غربي ديروز گزارش دادند امريكا قصد 
ندارد همه تحريم ها را لغو كند. بر اساس اين گزارش ها 
تحريم هايي هم كه امريكا قصد برداشتن آنها را دارد، 
تنها پس از امتيازات اضاف��ه اي كه تهران بايد بدهد، 
برداشته مي شود. در اين حال، يك منبع موثق مطلع 
از روند مذاكرات وين امروز در گفت وگو با پرس تي وي 
تفكيك تحريم ها به سه دسته قابل رفع، قابل مذاكره 
و غير قابل رف��ع را رد كرد و گفت: مطابق سياس��ت 
قطعي نظام، تمام تحريم ها اعم از تحريم هاي موسوم 
به برجامي، تحريم هاي دوره ترامپ ذيل هر عنواني و 
تحريم هاي دوره اوباما كه پس از اجرايي شدن برجام 
وضع شده است، بايد لغو شود و پس از راستي آزمايي در 
مدت زمان معقول، ايران آماده توقف اقدامات جبراني 
خواهد بود. اي��ن منبع مطلع گف��ت: همان گونه كه 
رييس جمهور كشورمان در ديدار با وزير خارجه روسيه 
بر ضرورت بازگشت به توافق 2015 تأكيد كردند، هر 
تحريمي كه از سال 2015 به بعد، پس از اجرايي شدن 
برجام وضع ش��ده اس��ت؛ از جمله دو تحريم موسوم 
به ISA و Visa Program هم بايد لغو ش��وند. اين 
منبع مطلع همچنين با اشاره به سخنان دو روز پيش 
سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه 
پس از مذاكرات هفته گذشته در وين كه تحريم هاي 
اخير اروپا را نقض فاحش برجام شمرده بود، تأكيد كرد: 
براي بازگشت ايران به تعهدات برجامي همه تحريم ها 
بايد لغو و هم��ه اقدامات ناقض برجام نيز بايد متوقف 
شود. اين منبع مطلع كه نامش فاش نشده است، در 
پايان تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران لغو يكجاي 
همه تحريم ها را تنها راه نجات مذاكرات وين مي داند.

كاالهاي متروكه به صاحبانشان 
بازمي گردد

مديرعامل س��ازمان اموال تمليك��ي گفت: كمك به 
تحقق شعار سال يكي از وظايف مهم اين سازمان است 
و اي��ن نهاد به عنوان امين اموال دولت و حافظ حقوق 
ملت، ساالنه حجم بااليي از كاالهاي متروكه را با حكم 
اعاده به صاحبانشان بازمي گرداند تا در چرخه توليد و 
اشتغال قرار گيرد.  »محمد علي افتخاري« در بازديد 
از اموال تمليكي استان تهران افزود: طبق قانون ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز از سال 93، وظايف مهمي از 
جمله تحويل كاالهاي قاچاق محول شده و بالفاصله 
پس از كشف آن به سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي واگذار مي شود، اما زيرساخت هاي آن از جمله 
انبارهاي مجهز، نيروي انساني متخصص و بودجه آن به 
اموال تمليكي داده نشده است. وي با بيان اينكه سازمان 
اموال تمليكي براي اجراي درست وظايفي كه بر عهده 
دارد نيازمند اصالح س��اختار و جذب نيروي انساني 
و منابع مالي اس��ت، عنوان كرد: نوع وظايف سازمان 
تخصصي بوده و با ديگر ارگان ها متفاوت است، بنابراين 
به كارگيري نيروي كار ماهر و متخصص ضرورت دارد. 
افتخاري با تاكيد بر اينكه سازمان اموال تمليكي يك 
سازمان درآمد- هزينه است و نه تنها هيچ گونه بار مالي 
براي دولت ندارد بلكه سال گذشته نيز توانست به خزانه 
دولت پول تزريق كند، خاطرنشان كرد: اكثر كارمندان 
اين س��ازمان كه بعضي جايگاه مهم و حساسي دارند 
مانند انباردار و كمك انبارداران، بايد افراد متخصص و 
با تجربه باشند تا بتوانند اين حجم ورودي كاال كه داراي 
انواع مختلفي هس��تند را مديريت كنند. مديرعامل 
سازمان اموال تمليكي ادامه داد: مديريت اموال تمليكي 
استان تهران به عنوان يكي از 30 مديريت استاني اموال 
تمليكي بوده كه در كنار ستاد مركزي اين سازمان، با 
مش��كالت عديده اي از جمله ساختار سازماني روبرو 
است. به عنوان مثال به علت اينكه انبارهاي سازمان 
اموال تمليكي اغلب استيجاري و اماني هستند امكان 
تجهيز و قفسه بندي و همچنين سيستم هاي اطفاء 
حريق در آنها وجود ندارد. وي، كمك به تحقق شعار 
س��ال »توليد، پش��تيباني ها و مانع زدايي« را يكي از 
وظايف مهم اين س��ازمان حاكميتي دانست و تاكيد 
كرد: انب��ارداري، حفاظت و بيمه اي��ن كاالها تا زمان 
صدور احكام قضايي برعهده سازمان است كه براي آن 
بودجه اي تعريف نشده اما هزينه در بردارد. افتخاري، 
با اش��اره به وظايف مديريت هاي استاني و ستادي از 
جمله روابط عمومي، طرح و برنامه و ساير بخش هاي 
آن گفت: بايد در نظر داشت كه اين سازمان تنها تعيين 
تكليف كننده اموال دولت است كه در زمينه ساختار 
سازماني با مش��كالت جدي روبرو بوده و اگر ساختار 
سازمان اصالح و ارتقاء يابد اثر مستقيم بر روي افزايش 

درآمد هاي كشور خواهد داشت.

احتمال توليد انبوه
۲ واكسن ايراني كرونا از تيرماه

سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا آخرين وضعيت 
واكسن هاي ايراني كرونا را تش��ريح و اظهار اميدواري 
كرد كه يك يا دو واكسن س��از ايراني بتوانند در تيرماه 
به صورت انبوه واكسن كرونا را در اختيار وزارت بهداشت 
قرار بدهند. عليرضا رييسي در حاشيه جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا درباره آخرين وضعيت واكسن هاي ايراني 
كرونا اظهار كرد: واكسن هاي كروناي توليد داخل ما به 
مراحل خوبي رسيده اند؛ واكس��ن كوو ايران بركت در 
آستانه ورود به فاز سه تست انساني است كه اگر فاز سوم 
با موفقيت به اتمام برسد، ما مي توانيم واكسن كرونا را 
از اين ش��ركت دريافت و به مردم تزريق كنيم. واكسن 
كروناي موسسه رازي و واكس��ن كروناي وزارت دفاع 
در آستانه ورود به فاز دوم تست انساني واكسن كروناي 
انستيتو پاستور در آستانه ورود به فاز سوم قرار دارند. وي 
با اشاره به اين كه يك واكسن كروناي ديگر در مرحله اخذ 
تأييديه كميته باليني است، تصريح كرد: واكسن هاي 
ايراني كرونا بسيار اميدواركننده اند و اگر مراحل خود را 
به خوبي طي كنند و سازمان غذا و دارو تأييديه هاي الزم 
را بر اساس كارآزمايي هاي باليني به آنها بدهد، اميدواريم 
يك يا دو واكسن ساز ايراني بتوانند در تيرماه به صورت 
انبوه واكس��ن كرونا را در اختيار ما قرار بدهند. رييسي 
درباره آمار واكسيناس��يون كرونا تصريح كرد: تاكنون 
حدود 420 هزار دوز از روسيه، 650 هزار دوز از چين و 
125 هزار دوز واكسن كرونا از هندوستان وارد كرده ايم 
كه البته قرار بود ما از كشور هندوستان 500 هزار دوز 
واكسن وارد كنيم اما تاكنون 125 هزار دوز تحويل ما 
داده شده است  و حدود 700 هزار دوز واكسن آسترازنكا 
از كره جنوبي تحويل گرفته ايم كه مجموعاً يك ميليون و 
895 هزار دوز واكسن كرونا در اختيار ما قرار گرفته است 
و به دليل اينكه واكسن ها دودوزي تزريق مي شود تاكنون 
براي قريب به 500 هزار نفر واكسيناسيون كرونا را انجام 
داديم. وي ادامه داد: اميدواريم ظرف يك هفته تا 10 روز 
آينده واكسيناسيون فاز اول شامل كادر درمان، گروهي 
از بيماران صعب العالج، زمينه اي، مبتال به سرطان و افراد 
خانه سالمندان را انجام دهيم و از اواسط ارديبهشت ماه 

وارد فاز دوم واكسيناسيون شويم.

پنجره فرصت اقتصاد ديجيتال
۲۰۳۵ بسته مي شود

ش��رايط سخت اقتصادي كش��ور و دست و پنجه نرم 
كردن فعاالن اقتصادي با مشكالت ناشي از تحريم و 
كرونا، جداي از تهديدها و موانعي كه س��ر راه توليد و 
خدمت گذاشته، فرصتي را ايجاد كرده است تا مديران 
بنگاه هاي توليد و خدمات��ي در بخش هاي خدمات، 
صنعت و كش��اورزي بيش از پيش به ضرورت توجه 
به اقتصاد ديجيتال و بهره گيري از آن بينديش��ند و 
در يك سال گذش��ته برنامه ريزي بنگاه خويش را در 
اين راستا سوق دهند. شهاب جوانمردي، نايب رييس 
كميس��يون اقتصاد نوآوري و تح��ول ديجيتال اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مي گويد:  
در دنيا بين 3.5 ت��ا 5 درصد توليد ناخالص داخلي را 
اقتصاد ديجيتال تشكيل مي دهد كه در ايران اين عدد 
بين 4 تا 5 درصد اس��ت كه در مقايسه با متوسط دنيا 
عقب نيستيم اما فاصله اصلي ايران آنجاست كه صنايع 
متقدم و س��نتي تر كشور و آنجا كه س��هم عمده اي 
از تولي��د ناخالص داخلي را تش��كيل مي دهند هنوز 
ديجيتالي نش��ده اند. در اقتصادهاي پيشرفته تا 30 
درصد اقتصادش��ان، ديجيتالي شده است و متوسط 
دنيا در اين باره 15 درصد است ولي براي ايران حدود 
5 درصد اس��ت. اين فاصله 5 تا 15 درصدي متوسط 
جهاني كه حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي است، 
رقمي بالغ بر 35 تا 40 ميليارد دالر ارزش بازاري است 
كه جا دارد با ديجيتالي شدن اقتصاد حاصل شود. آن 
بخش��ي كه تحت تأثير قرار گرفته، جاهايي است كه 
اثرات آن در بيرون قابل مش��اهده است مثل صنعت 
بانكداري كه الكترونيكي شدن فعاليت هاي بانكي را 
بيشتر از صنايع ديگر مي بينيد ولي در صنعت سيمان، 
فوالد، الس��تيك، لبنيات و كشاورزي اين پيشرفت و 
ديجيتالي شدن را نداريم. تا زماني كه بخش عمده اي 
از تجارت و كسب وكارها، حاكميتي و دولتي هستند 
اين ناكارآمدي ها وجود دارد. اصواًل در كس��ب وكاري 
كه به حاكميت و دولت وصل است كسي بابت انجام 
نشدن كاري، تنبيه نمي شود و رقابت در آن معنا ندارد. 
در ح��وزه ICT دولت نبايد دخالت كن��د مگر براي 
رگوالت��وري و قانونگذاري، يعني اي��ن حوزه از حيث 
دانش و توانمندي س��رمايه هاي انساني، تكنولوژي و 
تجربه، بلوغ نسبي شركت هاي حاضر در اين حوزه و 
جذابيت هاي الزم براي سرمايه گذاري، شرايطي دارد 
كه اگر به صنف و صنعت خود واگذار شد و سنگ ها از 
جلوي پايشان برداشته و بند از پاهايشان باز شد به اين 
ترتيب هم سرمايه گذاري انجام مي شود و هم توسعه 
بيش از اينكه است روي مي دهد و اگر حكمراني خوب 
در اين حوزه اتفاق بيفتد خيلي بيشتر و بهتر توسعه پيدا 
خواهد كرد. چيزي از بقيه دنيا كم نداريم، يك بخشي 
از آن به قاعده گذاري و يك بخش��ي هم به تحريم ها 
برمي گردد. تحريم ها هم بيشتر شامل قيمت تمام شده 
باالتر براي تجهيزات و دان��ش فني و همچنين عدم 
ورود سرمايه گذاري خارجي به كشور است. تحريم ها 
باعث شد موضوع سرمايه گذاري در كشور كند شود. 
اكنون يك پنجره فرصت 15 تا 20 ساله وجود دارد كه 
مي توانيم در آن روي موج فناوري سوار شويم و خدمات 
و محصوالت متفاوتي را به بازارهاي جهاني ارايه كنيم، 
محصوالتي كه پيش از آن نبوده است و ما در يك رقابت 
به نسبت برابر مي توانيم در آن حضور پيدا كنيم. حاال اگر 
سرمايه گذاري در اين باره انجام نشود، نيروي انساني 
متخصص نداشته باشيم، رگوالتوري مناسب نباشد و 
بازارهاي جهاني هم به رويمان باز نشود حتي با برقراري 
ارتباط��ات بين المللي، اين پنجره فرصت هم بس��ته 
مي شود، اين پنجره در كل دنيا از سال 2015 ميالدي 

شروع شده و تا سال 2035 برقرار است.
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روحاني: مقابله با كرونا در هفته سختي قرار دارد 
رييس جمهور گفت: هفته اي كه در آن هستيم هفته سختي 
است و البته همه بايد مراعات كنيم و واقعاً رعايت پروتكل ها 
به 90درصد برسد.حسن روحاني رييس جمهور در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه »با ويروس جديد 
انگليسي در كشور مواجه هستيم كه قدرت سرايتش 70 
درصد بيشتر از ويروس قبلي است«، اظهار داشت: سازمان 
بهداش��ت جهاني اعالم كرد كه شرايط در دو ماه گذشته 
نگران كننده بوده و در اين مدت، هر هفته سرايت ويروس دو 
برابر شده و حتي كشورهايي كه كمتر با اين بيماري مواجه 
بودند، با مشكالت زيادي مواجه ش��دند. وي افزود: براي 
موفقيت در مقابله با اين موج، فقط يك پروتكل نمي تواند 
چاره ساز باش��د و همه پروتكل ها اعم از ماسك، شستن 
دست ها، عدم تردد، فاصله گذاري و تجمعات، تهويه فضاي 
حضور افراد و جداسازي فرد مبتال از جامعه بايد همگي با 
هم انجام بشود و هيچ عاملي به تنهايي نمي تواند مساله را 
حل كند و بلكه همه عوامل بايد با هم انجام بگيرد. بايد سبك 
زندگي تغييريابد؛ س��بك زندگي كه شامل پروتكل هاي 
بهداشتي باشد. رييس ستاد ملي مقابله با كرونا تصريح كرد: 
معمواًل در شرايط آرامش و زماني كه تعداد مرگ وميرها 
كاهش مي يابد، يك مسابقه شروع مي شود؛ هر فرد مي گويد 
»من كار درس��تي انجام دادم« و هر مسوولي، نام دستگاه 
متبوع خود را مي برد و وقتي كه ش��رايط سخت مي شود، 
هركس��ي مي خواهد اين را به گردن ديگري بيندازد و هر 
مس��وولي مي گويد »من درست عمل كردم و بخش هاي 
ديگر به خوبي عمل نكردند«؛ وقتي مشكل پيش مي آيد 
همه دست به دست يكديگر دهيم و ممكن است يك بخش 
مشكل درست كرده باشد و بايد به يكديگر كمك كنيم، بايد 
در تريبون ها هم هشدار و هم آرامش باشد و نبايد آرامش 
جامعه برهم زده بشود. روحاني خاطرنشان كرد: ما از آغاز 
مقابله اين بيماري تاكنون سه موج داشتيم و از سه موج هم 
عبور كرديم و به گونه اي نبوده است كه موج ها سنگين تر از 
موج هاي اروپا و ديگر مناطق باشد؛ ما در اين عرصه تجربه 
داريم و البته موج چهارم س��خت تر است و بايد از تجارب 
استفاده كرد تا از اين شرايط عبور كنيم. هفته اي كه در آن 
هستيم هفته سختي است و البته همه بايد مراعات كنيم 
و واقعًا رعايت پروتكل ها به 90 درصد برس��د. وي در ادامه 
درباره واكسن كرونا بيان كرد: ممكن است افراد واكسينه 
ش��ده بعد از 6 ماه دوباره واكسينه ش��وند و جزييات اين 

مسائل روشن نيست؛ وزارت بهداشت مي گويد كه واكسن 
مصونيت دوساله ايجاد نخواهد كرد و بايد به فكر تهيه واكسن 
انبوه براي سال هاي بعد باشيم تا از اين مساله عبور كنيم. 
رييس جمهور گفت: روزي كه براي تهيه واكسن از روسيه 
و چين اقدام كرديم برخي در فضاي مجازي در اين زمينه 
فضاسازي كردند و فردي از يك تريبون اعالم كرد كه »من 
اين واكسن را نمي زنم« و به دفتر من نيز نامه هايي از سوي 
برخي پزشكان فرستاده شد و برخي مي خواستند از روسيه و 
چين واكسن نخريم. امروز همان افراد مي گويند چرا واكسن 
كم خريده ايد؟ تأكيد كردم و خوشبختانه وزير بهداشت 
هم تأييد مي كند اگر شركت معتبري كه مورد تاييد وزارت 
بهداشت ماست و توان خريد واكسن با قيمت نيمايي وارد 
كند، مشكلي نداريم. اگر بيمارستان خصوصي، شركت و 
نهادي هست كه مي تواند واكسن بياورد مشكلي ندارد اما 
بايد نوع واكسن و چارچوب از سوي وزارت بهداشت تأييد 
شود. روحاني با بيان اينكه توان خود را متمركز مي كنيم 
تا واكس��ن داخلي زودتر به نتيجه برسد، اضافه كرد: براي 
ما مهم است كه روي پاي خود بايستيم و خيلي هم اميد 
داريم كه در تابستان از واكسن داخلي خود استفاده كنيم. 
بايد در دو ماه اول فصل بهار كه روزهاي پاياني آن هستيم 
هر چه مي توانيم از خارج واكسن بخريم و بياوريم؛ همچنين 
بايد 16 ميليون كواكس را بياوريم و چه از كشورهايي كه 
با آنها قرارداد بستيم. وي گفت: خوشبختانه تا پايان هفته 
جاري نزديك به يك ميليون و چهارصد هزار واكسن تزريق 
مي شود و گروه اولي كه براي ما خيلي مهم بود واكسن را 
دريافت مي كنند و وارد گروه دوم مي شويم. اگر بتوانيم براي 
حدود 9 ميليون نفر كه سن باالي 65 سال دارند واكسن 
تزريق كنيم، شرايط متفاوت خواهد شد. رييس جمهور در 
ادامه خاطرنشان كرد: ما همچنين براي تخت بيمارستاني 
تالش خواهيم كرد تا در اين مدت باقي مانده از دولت، هزاران 
تخت بيمارستاني فراهم كنيم. آقاي دكتر نمكي تخت ها را 
آماده كرده و تزريق مالي الزم هم انجام خواهد شد و مابقي 
تخت ها آماده مي ش��ود تا با آرامش بيشتر اين هفته هاي 
سخت را پشت سر بگذاريم. ترديدي ندارم كه با همكاري 
يكديگر و تالش كادر درمان طي يكي-دو هفته آينده از اين 
موارد عبور كنيم و خط هايي كه اوج مي گيرد به سمت پايين 
خم مي شود و با آرامش مواجه مي شويم. وزير بهداشت اعالم 
كرد: هفته سخت كرونايي پيِش رو داريم و با توجه به سرعت 

غيرقابل مقايسه رشد همه گيري نسبت به سه پيك گذشته، 
همكاري هموطنان در رعايت پروتكل ها سرنوشت س��از 
است. سعيد نمكي روز گذش��ته با اشاره به روند صعودي 
بسيار س��ريع همه گيري كرونا در سراسر كشور گفت: در 
بسياري نقاط از شرايط قرمز كرونايي با شيب تندي عبور 
كرده ايم اكنون در مرحله اي فراتر از شرايط بحراني يا همان 
استانداردهاي قرمز كرونايي قرار گرفته ايم. نمكي همچنين 
تاكيد كرد: در پيك چهارم روند گسترش بيماري نسبت 
به سه پيك گذشته غيرقابل تصور است و به همين دليل 
هفته جاري هفته سنگين كرونايي در كشور است و براي 
عبور با كمترين خسارت از اين مرحله الزم است هموطنان 
نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي همكاري بيشتري 
با مسووالن داشته باشند. سخنان وزير بهداشت درحالي 
مطرح شد كه به گفته برخي كارشناسان بهداشت و درمان 
قدرت درگير كردن بدن بيمار توسط ويروس جهش يافته 
انگليسي بسيار باالتر از ويروس ووهان چيني است به همين 
دليل با درنظر گرفتن آلوده شدن بيشتر نقاط كشور به اين 
ويروس جهش يافته بخش عمده اي از بيماران سرپايي دو 
هفته گذشته اين هفته به بيماران بستري در مراكز درماني 
تبديل خواهند شد. اين گروه معتقدند روند صعودي بسيار 
سريع بيماران بستري در مراكز درماني بدون ترديد كمبود 
تخت هاي بستري ايجاد كرده و در نهايت اين روند مستقيم 
در افزايش تعداد موارد مرگ بيمار اثرگذاري بااليي خواهد 
داشت كه شاهد مثال آن هم دقيقاً گفته هاي وزير بهداشت 
روز گذشته در كرمانشاه است " سعيد نمكي روز گذشته 
در كرمانشاه گفت: در استان كرمانشاه، همدان و زنجان 
متاسفانه ميزان بيماران سرپايي به شدت در حال افزايش 
است؛ اين ميزان بيمار سرپايي در چند روز آينده به بيمار 
بستري تبديل مي شوند. " به هرحال اگرچه باالترين مقام 
بهداشت و درمان كش��ورمان روز گذشته به هموطنان 
اطمينان خاطر داد كه به گونه اي برنامه ريزي شده تا بيماران 
دغدغه كمبود تخت براي درمان نداشته باشند اما، واقعيت 
امر اينجاس��ت كه در برخي از مراك��ز درماني و حتي در 
پايتخت آمبوالنس ها مدت زيادي براي دريافت مجوز 
بستري در مس��ير معطل مي شوند و بسياري از مراكز 
درماني واقعًا تختي براي پذيرش بيماران جديد ندارند 
و نكته اينجاست كه اتفاقاً اين هفته به استناد گفته هاي 
وزير بهداشت بايد منتظر جهش هاي بيشتري در ميزان 

بيماران نيازمند دريافت خدمات در مراكز درماني به 
صورت بستري باشيم.

   تعطيلي سراسري براي دورهمي نيست
درس��ت زماني كه همه كارشناسان بهداش��ت و درمان 
تاكي��د دارند بهترين راهكار مقابله ب��ا ويروس منحوس 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و اجراي كامل فاصله گذاري 
اجتماعي اس��ت، ظاهرا برخي از هموطنان به خصوص 
 در شهرستان ها اجراي دستورالعمل تعطيلي سراسري

 10 روزه كه ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ كرده را فرصتي 
براي ديد و بازديدهايا برگزاري مراس��م خود پنداشته و 
بي توجه به پروتكل هاي بهداش��تي ويروس منحوس را 
از اي��ن خانه به خانه  ديگري پيش ك��ش مي برند. در اين 
شرايط بررسي ها، گزارش هاي ميداني و البته مشاهدات 
ساير هموطنان نشان مي دهد دورهمي ها و شب نشيني ها 
به دليل تعطيلي افزايش داش��ته و اغل��ب گروهي كه به 
دليل محدوديت هاي جديد كرونايي س��ركار نمي روند 
كاماًل عادي مشغول خوشگذراني يا رسيدن به كارهاي 
عقب افتاده خود رفته اند. كارشناسان بهداشت درمان در 
اين زمينه تاكيد دارند تعطيلي هاي اخير براي برگزاري 
دورهمي نيست بلكه مسووالن با درنظر گرفتن اهميت 
ايجاد فاصله اجتماعي و كاهش تجمع ها در سراسر كشور 
به اين نتيجه رسيده اند بنابراين رعايت اصول فاصله گذاري 
نه تنها به نفع خود هموطنان است بلكه مي تواند بار بسيار 
س��نگيني از دوش كادر درمان كه اكنون نزديك به 14 
ماه است كه ش��بانه روزي مشغول ارايه خدمت هستند 
را بردارد. اين گروه همچنين با اش��اره به آغاز ماه مبارك 
رمض��ان و آرزوي قبولي طاعات هموطنان اظهار كردند: 
سنت حسنه افطاري كه در كش��ورمان همواره طي ماه 
مهماني خداوند برقرار است و خانواده ها در اين ماه تالش 
مي كنند با بهترين شرايط برگزار كنند را امسال با استفاده 
از امكانات هيئات و مساجد به جا آورند و خانوادگي برگزار 
نكنند. اين افراد معتقدند چون هيئات و مساجد با توجه 
به دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا و استفاده از 
امكاناتي كه در اختيار دارند بسيار متشكل تر گام برداشته و 
مي توانند عالوه بر انجام فريضه  خيرات مانع از ايجاد چرخه 
همه گيري كرونا باشند درحالي كه اين امكانات يا نظارت ها 

در خانه ها به صورت خصوصي امكان پذير نيست.
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گروه بانك و بيمه| 
بورس و سهام با رشد ۱۵۵ درصد، مسكن شهر تهران با ۸۵ 
درصد رشد، طال با 7۸ درصد رشد و ارز و دالر با ۵7 درصد 
رشد به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم بازدهي را در چهار 
بازار دارايي سال ۱399 كسب كرده اند. اين روند بازدهي 
در مقايسه با سال هاي قبل تفاوت داشته و در برخي سال ها 
طال و ارز باالتر از مسكن و بورس بازدهي داشته اند اما نكته 
قابل توجه اين اس��ت كه در تمام سال ها مسكن از ثبات و 
پايداري و درجه اطمينان بيشتري از نظر رشد قيمت دارايي 
برخوردار بوده و در حالي كه نوسان در بازار ارز و طال و بورس و 
سهام وجود دارد، بخش مسكن در يك روند با ثبات صعودي 
بدون نوسان و تقريبا متناسب با شاخص رشد قيمت دارايي 
و تورم حركت مي كند.  مقايسه بازدهي بازارهاي موازي در 
سال ۱399 حاكي از آن است كه بازار سرمايه با ۱۵۵ درصد 
رشد بيشترين بازدهي را در بين بازارهاي موازي داشت. 
بازار مسكن شهر تهران ۸۵ درصد بازدهي حاصل از افزايش 
قيمت ملك در سال ۱399 را به خود اختصاص داد كه در 
اين محاسبات، بازدهي حاصل از درآمد اجاره ملك لحاظ 
نشده است. در رتبه بعدي بازار طال قرار داشته كه رشد 7۸ 
درصد ساالنه را به ثبت رساند و كمترين ميزان افزايش به 
بازار ارز تعلق داشت كه شاخص دالر رشد ۵7 درصد را در 

سال ۱399 نشان داد.

      برگشت قيمت مسكن در آذرماه
اطالعات به دست آمده از سامانه كيليد حاكي از آن است 
كه ش��اخص قيمت مسكن ش��هر تهران در سال ۱399 
نسبت به س��ال قبل از آن ۸۵ درصد افزايش داشته است. 
بيشترين ميزان افزايش ماهانه قيمت به ميزان۱۲.۵ درصد 
در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بيشترين كاهش ماهانه 
قيمت با اف��ت ۸.۱ درصد رخ داده اس��ت. مهرماه ۱399 
شاخص ساالنه قيمت مسكن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد 
داشته كه بيشترين ميزان افزايش نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن بوده است. از طرف ديگر پنج محله گران قيمت 
شهر تهران در منطقه يك قرار دارند. در بين اين محله ها 
زعفرانيه با ميانگين قيمت79.۶ ميليون تومان در هر متر 
مربع رتبه اول از نظر قيمت مسكن را در اسفندماه ۱399 به 
خود اختصاص داده است. باغ فردوس با متوسط متري7۸.۸ 
ميليون تومان رتبه دوم را دارد. سومين محله گران قيمت 
پايتخت، محموديه با ميانگين7۸.۴ ميليون تومان است. 
ولنجك با متوسط 7۶.۲ ميليون تومان مقام چهارم را دارد 
و كامرانيه با ميانگين7۴.۸ ميليون تومان در هر متر مربع 
پنجمين محله گران قيمت در بازار مسكن شهر تهران است. 

پنج محله ارزان قيمت تهران هم به ترتيب در مناطق ۲۰، 
۱۵، ۱۸، ۱۵ و ۱9 واقع ش��ده اند. تقي آباد در منطقه ۲۰ با 
متوسط قيمت هر متر مربع ۱۰.3 ميليون تومان ارزان ترين 
محله در بازار مسكن شهر تهران است. خاورشهر در منطقه 
۱۵ با ميانگين متري۱۰.۶ ميليون تومان در رتبه بعدي قرار 
دارد. قيمت مسكن در يافت آباد جنوبي واقع در منطقه ۱۸ 
بالغ بر ۱۱.۲ ميليون تومان است كه از لحاظ ارزاني مقام سوم 
را دارد. محله قيامدشت در منطقه ۱۵ با متوسط قيمت۱۱.۸ 
ميليون تومان جايگاه چهارم را دارد و دولت خواه جنوبي در 
منطقه ۱9 با متوسط ۱۲.3 ميليون تومان در هر متر مربع 
جايگاه پنجم را در بين محله هاي ارزان قيمت به شهر تهران 
به خود اختصاص مي دهد. درصد تغييرات شاخص قيمتي 
مسكن در مناطق شهر تهران نيز نشان مي دهد كه منطقه 
۲۲ با متوسط ۱۲۱ درصد بيشترين ميزان افزايش ساالنه 
رخ داده است. منطقه ۴ در جايگاه دوم قرار داشته كه ۱۲۰ 
درصد رشد ساالنه قيمت را در س��ال ۱399 تجربه كرد. 
منطقه ۱۶ با ميانگين رشد قيمت ساالنه۱۱۸ درصد رتبه 
سوم را به خود اختصاص داده است. جايگاه چهارم از نظر 
ميزان رشد ساالنه به منطقه ۲ با متوسط رشد ۱۱۴ درصد 
تعلق داش��ته و منطقه ۲۱ با متوسط ۱۱۲ درصد افزايش 
قيمت ساالنه رتبه پنجم را در بازار مسكن شهر تهران در 
سال ۱399 به خود اختصاص داده است. كمترين ميزان 
رشد س��االنه قيمت را نيز منطقه ۱۸ از آن خود كرده كه 
۶۰ درصد افزايش ساالنه قيمت را در سال ۱399 به ثبت 
رساند. منطقه ۱۱ با متوسط رشد ۸3 درصد در جايگاه دوم 
پايين ترين ميزان رشد ساالنه قيمت قرار داشته است. رتبه 
سوم از نظر كمترين ميزان رشد را منطقه ۱7 با ۸۵ درصد 
افزايش س��االنه به خود اختصاص داد. در منطقه ۱3 نيز 

ميزان افزايش ساالنه قيمت مسكن در سال ۱399 بالغ بر 
۸9 درصد بوده كه مقام چهارم را از نظر كمترين ميزان رشد 
داشته است. رشد ساالنه قيمت مسكن در منطقه ۱۲ نيز9۰ 
درصد بوده است كه رتبه پنجم از نظر كمترين ميزان رشد را 
به خود اختصاص داد. ميانگين رشد ساالنه قيمت مسكن 
در منطقه يك نيز97 درصد بوده كه رتبه يازدهم را از نظر 
رشد قيمت مسكن شهر تهران در بر گرفت. متوسط افزايش 
ساالنه قيمت مسكن در منطقه پنج نيز99 درصد بود كه 
جايگاه نهم را به خود اختصاص داد. ميانگين قيمت هاي 
پيشنهادي مسكن شهر تهران از ۲۶.3 ميليون تومان در 
اسفندماه ۱39۸ به ۵3 ميليون تومان در اسفندماه ۱399 
رس��يده كه ۱۰۱ درصد افزايش قيمت را نشان مي دهد. 
بيشترين ميزان كاهش ماهانه قيمت پيشنهادي مسكن 
در اسفندماه ۱399 به ميزان3.۴ درصد افت ماهانه اتفاق 
افتاده است. باالترين ميزان افزايش ماهانه قيمت پيشنهادي 
نيز به ميزان۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. بيشترين ميزان 
افزايش پيشنهادي قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از 
آن نيز به ميزان۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد. مقايسه 
ميانگين فصلي قيمت آگهي ها در مناطق مختلف تهران 
نيز نش��ان مي دهد كه بيش��ترين ميزان افزايش فصلي 
قيمت در تابستان ۱399 در منطقه ۴ به ميزان۵7 درصد 
در مقايسه با بهار رخ داده و بيشترين ميزان كاهش فصلي 
قيمت پيشنهادي آگهي ها در زمستان ۱399 در منطقه ۸ 

به ميزان۱۴ درصد افت فصلي اتفاق افتاده است.

    رشد اجاره ۱۰۳ درصد
آمارهاي بازار رهن و اجاره شهر تهران در سال ۱399 هم از 
رشد ۱۰3 درصدي قيمت رهن پيشنهادي در هر متر مربع 

حكايت دارد. اسفندماه ۱39۸ قيمت رهن پيشنهادي از 
طرف مالكان 3.۴ ميليون تومان در هر متر مربع بوده كه در 
اسفندماه ۱399 به متري۶.9 ميليون تومان رسيده است. 
در اين بين ش��هريورماه۱399 قيمت پيش��نهادي رهن 
كامل نسبت به مردادماه ۲۲ درصد افزايشيافته كه باالترين 
ميزان رشد ماهانه را نشان مي دهد. دي ماه ۱399 نيز نرخ 
پيش��نهادي رهن كامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل افزايش داشته كه بيش��ترين نرخ رشد ساالنه 
بوده اس��ت. كمترين ميزان افزايش قيمت رهن نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل به ميزان۴7 درصد در مردادماه 
۱399 اتفاق افتاده و بيشترين كاهش قيمت رهن كامل 
به ميزان۱3.3 درصد كاهش در مردادماه ۱399 نسبت به 
تيرماه اتفاق افتاده است. در مناطق شهر تهران منطقه ۱۴ 
در پاييز۱399 باالترين افزايش نرخ رهن كامل فصلي را به 
ميزان۴۲ درصد به خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نيز در 
تابستان ۱399 بيشترين كاهش قيمت رهن كامل فصلي 

به ميزان۱۰ درصد افت را نشان داد.

    روند معكوس عرضه و تقاضا
از طرف ديگر بررس��ي عرضه و تقاضا در سال ۱399 در 
بخش خريد و فروش مس��كن حاكي از آن است كه ۴7 
درصد از كل تقاضاي بالقوه )بازديد آگهي هاي شهر تهران( 
به متراژهاي زير9۰ متر اختصاص داشته در صورتي كه 
تنه��ا ۲9 درصد از عرضه )آگهي هاي ثبت ش��ده بخش 
خريد و فروش شهر تهران( در سال ۱399 متراژ زير9۰ 
متر داشته اند. در بخش اجاره نيز۴۸ درصد از كل تقاضاي 
بالقوه )بازديد آگهي هاي بخش خريد و فروش شهر تهران( 
متراژهاي زير9۰ متر بوده در صورتي كه فقط ۲9 درصد از 
عرضه )آگهي هاي ثبت شده رهن و اجاره( در سال ۱399 
متراژ زير9۰ متر داشته اند. توزيع آگهي هاي ملك در سال 
۱399 بر اساس سن بنا نيز حاكي از آن است واحدهاي تا 
۵ سال ساخت ۲۶ درصد كل آگهي ها را به خود اختصاص 
داده اند. در رتبه بعدي واحدهاي۵ تا ۱۰ سال به ميزان۲۱ 
درصد و خانه هاي۱۵ تا ۲۰ سال ۱9 درصد از آگهي ها را 
در بر گرفته اند. خانه هاي باالي3۰ سال نيز با 3.۲ درصد 
كمترين ميزان آگهي ه��ا را به خود اختص��اص دادند. 
همچنين نسبت قيمت به اجاره در مردادماه سال ۱399 در 
بازار مسكن شهر تهران به باالترين ميزان خود يعني عدد 
3۴ رسيد. سپس روند نزولي گرفت و تا اسفندماه به عدد 
۲۱ رسيد. يكي از شاخص هايي كه سرمايه گذاران مسكن 
در نظر مي گيرند شاخص قيمت به اجاره است )P/R( كه 

متناظر P/E بازار سرمايه است.

مقايسه 4 بازار در سال 1399 نشان مي دهد

سبقت بورس و مسكن از طال

تداوم ارايه خدمات و سرويس هاي بانكي 
به مشتريان بانك هاي ادغامي

نياز مالي روزانه بانك ها 
چگونه تامين مي شود؟

هومن كرمي رييس دايره معامالت اوراق بهادار بانك 
مركزي نحوه تامين مال��ي روزانه بانك ها در قالب 
عمليات ريپو )توافق بازخريد( را تشريح كرد.تمامي 
عمليات ب��ازار باز بر پايه خريد و فروش اوراق انجام 
مي شود. خريد و فروش اوراق هم مي توانديا از طريق 
خريد و فروش قطعي باشد يا بر مبناي ريپو )توافق 
بازخريد( اتف��اق افتد، ولي مح��ل كاري كه انجام 
مي ش��ود بحث خريد و فروش اوراق است. بانك ها 
به هر دليلي كه براي ني��از نقدينگي خود به بانك 
مركزي مراجعه مي كنند، نياز به اوراق بدهي دولتي 
دارند تا آن را به بانك مركزي به فروش برس��انند و 
در ازاي آن ذخاير تحويل  بگيرند. با خريد و فروش 
اوراق، حجم معامالت در بازار فرابورس افزايش پيدا 
مي كند. به اين معنا؛ برخي اوقات ديده مي ش��ود 
حجم معامالت بازار فرابورس در بخش اوراق بدهي 
دولتي كه همه با هم در بازار چهارم اتفاق مي افتد، 
عددهاي بسيار بااليي را نشان مي دهد. رييس دايره 
معامالت اوراق بهادار بان��ك مركزي درباره حجم 
معامالت اوراق در بازار فرابورس چنين توضيح داد: 
بانك ها و موسسات اعتباري براي نيازهاي نقدينگي 
خود در چارچوب شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي 
موجود به بانك مركزي مراجعه مي كنند و از آنجا 
كه از نيمه دوم آبان ماه۱399 تمام عمليات از طريق 
ابزار توافق بازخريد انجام مي گيرد، در همان روز دو 
بخش معامله ص��ورت مي پذيرد. كرمي درباره اين 
بخش هاي عمليات چنين بيان كرد: بخش اول به 
سررسيد بازخريدي كه در روز يا روزهاي گذشته 
بين بانك مركزي و بانك ها و موسسات منعقد شده 
برمي گردد و قسمت دوم هم به پرداخت اعتباري 
كه از سمت بانك مركزي به بانك ها انجام مي شود، 

مربوط است. 

عراقچی ازآمادگي براي  آغاز نگارش 
يک متن مشترک خبر داد

پ��س از يك دور تنش س��نگين كه با تروريس��م 
هس��ته اي رژيم صهيونيس��تي ب��راي اخالل در 
مذاكرات بازگشت امريكا به برجام شروع  و تالش 
ش��د با چراغ س��بز امريكا و متحدين اروپايي آن 
كارت بازي ايران در اين مذاكرات را ربوده و دست 
ايران خالي ش��ود با پاس��خ و بدل از سوي تهران 
مواجه ش��دند.ايران نه تنها اعالم كرد به سرعت 
غني سازي ۶۰درصدي را آغاز مي كند بلكه دقايق 
ابتدايي روزجمعه اورانيوم با غن��اي ۶۰درصد را 
با ظرفيت 9گرم در س��اعت تولي��د كرد. پس اين 
رويداده��ا و ابراز نگراني طرف ه��اي غربي به نظر 
نمي رسيد كه به سرعت مذاكرات به نتيجه برسد 
حتي بس��ياري از ناظران از شكست احتمالي اين 
دور از مذاكرات خبر مي دادند.ب ه طوري كه خبر 
بازگش��ت مذاكره كنندگان به پايتخت هاي خود 
مخابره شد كه بالفاصله از طرف نماينده روس ها 
تكذيب شد. روز گذشته مذاكرات دنبال شد و پس 
پايان اين روز به نظر مي رسد بايد شاهد برخاستن 
دود س��فيد و نتيجه بخش ب��ودن گفت وگو هاي 

روزگذشته باشيم.
به گزارش ايسنا، س��يدعباس عراقچي روز شنبه 
بعد از نشس��ت معاون��ان وزيران خارج��ه ايران و 
۱+۴ گفت: امروز ما بعد از تقريبا سه روز كه از كار 
كميسيون مشترك گذشت، يك بار ديگر جلسه 
كميسيون مشترك را تشكيل داديم، براي بررسي 
روند پيشرفت بحث هايي كه تا االن صورت گرفته، 
هم در حوزه رفع تحريم ها و هم در حوزه هسته اي. 
وي ادام��ه داد: خوب ما گ��زارش كار كارگروه ها 
را م��رور كرديم و بحث هاي خوب��ي هم در داخل 
كميسيون مشترك صورت گرفت. به نظر مي رسد 
كه يك تفاهم جديدي در حال شكل گرفتن است 
و اش��تراك در هدف نهاي��ي االن بين همه وجود 
دارد و مس��يري هم كه بايد طي ش��ود، مسيري 
اس��ت كه االن يك مقدار شناخته ش��ده تر است. 
البته اين مسير، مسير آساني نخواهد بود، اختالف 
نظرها اينطور نيست كه پايان يافته باشد، اختالف 
نظرهايي بعضا ج��دي وجود دارد ك��ه بايد طي 

مذاكرات بعدي كاهش پيدا كند. 
معاون ظريف اظهار ك��رد: البته ما همان طور كه 
بارها گفته اي��م، اصال عالقه مند ب��ه دنبال كردن 
مذاكرات فرسايش��ي و طوالني مدت نيستيم. در 
آن حدي كه نياز است كه بحث ها واقعا بايد روشن 
ش��ود و گفته ش��ود، طبيعتا مذاكرات ادامه پيدا 
خواهد كرد. ما فكر مي كنيم كه مذاكرات االن به 
مرحله اي رسيده است كه طرف ها مي توانند روي 
يك متن مشترك شروع به كار كنند. نگارش متن 
االن، حداقل در آن حوزه هايي كه اش��تراك نظر 

وجود دارد، مي تواند شروع شود. 
عراقچي ادام��ه داد: به همين منظور هيات ايراني 
متون مورد نظر خودش را هم در حوزه هس��ته اي 
و هم در حوزه رفع تحريم ها آم��اده كرده و اين را 
ارايه كرده به هم��ه طرف هاي ديگر و به اعتقاد ما 
اين متوني كه ما معرف��ي كرديم مي تواند مبناي 
مذاكرات و مبناي رس��يدن به توافق نهايي باشد. 
نه اينكه لزوما تواف��ق نهايي عينا متون ما خواهد 
بود، اما اين متون مبناي مذاكره خواهند شد و در 
چارچوب اين متون ما فكر مي كنيم كه رس��يدن 
به يك توافق كه خواسته هاي ايران را تأمين كند 
و خواسته طرف مقابل را هم براي بازگشت ايران 
به تعهدات��ش در برجام تأمين بكند، در اين متون 

مسير روشن است. 
وي خاطرنشان كرد: به نظر ما زمان شروع نگارش 
متن، حداقل در مقداري كه اش��تراك نظر وجود 

دارد، فرارسيده است.

رييس جلس�ه كميسيون مش�ترك برجام: 
در كاري بس�يار س�خت، پيش�رفت انجام 

شده است
پس از پايان نشست وين، رييس جلسه  كميسيون 
مش��ترك برجام در پيامي توييتري به نشس��ت 
امروز)ديروز( شركاي برجام درباره احياي توافق 
هس��ته اي پرداخت. به گزارش ايسنا، انريكه مورا 
معاون دبيركل س��رويس اقدام خارجي اتحاديه 
اروپا و رييس جلسه كميس��يون مشترك برجام 
پس از اتمام نشست در صفحه توييترش نوشت: 
پس از مذاكراتي سنگين يك ارزيابي از امور را در 
جلس��ه كميس��يون انجام داديم. در كاري بسيار 
سخت، پيش رفت انجام شده است. حاال به فعاليت 
مفصل تري احتي��اج داريم. مهم اس��ت كه همه 
پايبند هدف هاي مشترك باشند، يعني بازگشت 

امريكا به برجام و اجرايي شدن كامل آن. 
نماينده روس��يه نيز در پيام��ي توييتري به نتايج 

جلسه كميسيون مشترك برجام پرداخت.
ميخاييل اوليانوف نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين الملل��ي در وين، پس از جلس��ه كميس��يون 
مشترك برجام در وين در صفحه توييترش نوشت: 
نشست كميسيون مشترك برجام به پايان رسيد. 
حاضران پيشرفتي را كه تاكنون حاصل شده است، 
با رضايتمندي مورد توجه قرار دادند و عزمش��ان 
را نس��بت به تداوم مذاكرات با چشم انداز تكميل 
موفقيت آميز اين روند در سريع ترين زمان ممكن 

نشان دادند.
اوليانوف همچني��ن مطرح ك��رد: كارگروه هاي 
تشكيل شده در سطح كارشناسان در كميسيون 
مش��ترك برجام براي لغ��و تحريم ها و مس��ائل 
هسته اي، فعاليت هايشان را در بعد از ظهر شنبه، 
روز يكش��نبه و هفته بعد ادام��ه مي دهند تا وقت 
تلف نشود و پيشرفت بيشتري در مذاكرات احياي 

برجام انجام بگيرد.

تركيه استفاده از ارزهاي مجازي 
را براي پرداخت ممنوع كرد

بانك مركزي تركيه طي بيانيه اي اعالم كرد نمي توان از 
ارزهاي مجازي و ساير سرمايه هاي ديجيتال به صورت 
مستقيم يا غير مستقيم به عنوان يك شيوه پرداخت 
استفاده كرد. به گزارش راشاتودي، بانك مركزي تركيه 
استفاده از ارزها و سرمايه هاي مجازي را براي خريد كاال 
و خدمات ممنوع كرده و در مورد مخاطرات قابل توجه 
در اين نقل و انتقال ها هشدار داده است. اين ممنوعيت 
از 3۰ آوريل )دهم ارديبهشت( اعمال مي شود. بانك 
مركزي تركيه طي بيانيه اي كه در روزنامه رسمي اين 
كشور منتشر ش��ده اعالم كرد ارزهاي مجازي و ساير 
سرمايه هاي ديجيتال را نمي توان به صورت مستقيم 
يا غير مستقيم به عنوان يك شيوه پرداخت به كار برد.

ارايه كليه خدمات و سرويس هاي بانكي به مشتريان 
بانك هاي ادغام شده در بانك سپه، همچون گذشته 

و به نحو مطلوب ادامه دارد.
اجراي موفق گام نخس��ت طرح ملي ادغام به عنوان 
اقدام��ي بنيادين در راس��تاي اصالح نظ��ام بانكي 
كشور، با راهبري و حمايت مسووالن ارشد نظام و با 
برنامه ريزي منسجم و تالش شبانه روزي كليه عوامل 
اجرايي آن، عملياتي ش��د و مراتب از سوي مقامات 
اقتصادي و سياسي كش��ور مورد تقدير قرار گرفته 
است. ابرپروژه ادغام، به لحاظ اهميت، وسعت و ابعاد 
اجرايي آن در س��طح ملي بي نظير بوده و همراهي و 
مشاركت نهادهاي ذيربط از جمله ستادكل نيروهاي 
مسلح، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، نقش بس��زايي را در تحقق 
آن ايفا كردندودر اين مي��ان، تمامي تالش و همت 
مجموعه مديران و كاركنان بانك س��په و بانك هاي 
ادغام شده، بر اين اصل استوار بوده است كه ارايه كليه 
خدمات و سرويس هاي بانكي به مشتريان، همچون 

گذشته استمرار يابد.
دكتر سيدمهدي حس��يني معاون مديرعامل بانك 
س��په در حوزه فناوري اطالعات گف��ت: با توجه به 
پيچيدگي موجود در يكسان س��ازي س��امانه هاي 
بانكي و انتقال داده ها طييك ب��ازه زماني كوتاه در 
سال ۱399 كه البته از مهم ترين الزامات آن، مراجعه 
مش��تريان براي تغيير كارت ها و حساب هاي بانكي 
ايش��ان بود، ليكن بانك س��په در اقدامي نوآورانه با 
طراحي و استقرار يك سامانه واسط بين بانكي، مانع 
حضور مشتريان در شعب در شرايط شيوع بيماري 

كرونا گرديد.
در اي��ن ش��يوه، ب��دون تغيير حتي يك حس��اب يا 
كارت مش��تري، ارايه خدمات بانكي ادامه يافت. بر 
اين اس��اس، به منظور جلوگي��ري از بروز كمترين 
تأثير منفي در ارايه خدمات به مش��تريان بانك ها و 
موسسه ادغام شده و همچنين مديريت نحوه مراجعه 
مشتريان به شعب با توجه به وضعيت بيماري كرونا 
در كش��ور، نسبت به تقويت زيرس��اخت ها و اتصال 
كليه ش��عب بانك هاي ادغامي به يكديگر در سطح 
كشور اقدام شد و سامانه جديدي با نام سامانه سمتا 
)س��امانه متمركز تبادل اطالعات بانكي( طراحي و 

استقرار يافت. 
بدين ترتيب و با بهره گيري از تكنولوژي روز دنيا در 
حوزه فناوري اطالعات، ارايه مطلوب تر ۱7 سرويس 
بانكي مش��ترك و پرتكرار در كليه شعب بانك سپه 
)از جمله عمليات واريز و برداشت و انتقال وجه بين 
كليه حس��اب هاي مشتري، حفظ كارت هاي بانكي 
قبلي و امكان تمديد و تغيير رمز كارت ها، پرداخت 
اقساط تسهيالت، وصول چك، انجام عمليات ساتنا 
و پاياي بين بانك هاي ادغامي بدون پرداخت هزينه 
كارمزد و...( بدون هيچگونه كم و كاستي نسبت به 

قبل از ادغام، با رعايت سقف مبلغييكسان و ضوابط 
نقل و انتقال وجوه در كل شبكه بانكي، فراهم آمده 
است و حتي امكان طراحي محصوالت بانكي مطابق 
با اصول و ضوابط اس��تاندارد فني، امنيتي و نظارتي 
در واحدهاي ادغامي مهيا شده است. لذا مشتريان 
با حفظ و ارتقاي امكان��ات قبلي و افزايش كيفيت، 
خدمات مطلوب تري را دريافت مي كنند. به گونه اي 
كه حتي خدماتي نظير افتتاح حس��اب جاري، اخذ 
دس��ته چك، انجام عمليات س��اتنا و پايا، اتصال به 
شبكه شتاب و بهره مندي از خدمات استاندارد كارت 
و ... در برخ��ي از اين بانك ها )همچون مهر اقتصاد و 
كوثر سابق( براي نخستين بار به مشتريان ارايه شد.

وي اف��زود: البته برخي از خدم��ات قبلي )همچون 
وصول قس��ط از طريق درگاه خريد در مهر اقتصاد 
س��ابق(، با ضوابط بانك مركزي و اس��تانداردهاي 
امنيتي پليس فتا و مركز افتا، مغايرت داشت كه به 
منظور حفظ حقوق و امنيت اطالعات مش��تريان، 
متوقف و در فراين��د انطباق با ضوابط ابالغي به نحو 

ديگري ارايه شده اند.
دكتر حس��يني خاطرنش��ان كرد: با توجه به تغيير 
تابلوه��ا، به منظور ارايه خدم��ات يكپارچه به كليه 
مشتريان واحدهاي ادغامي در تمامي شعب، سامانه 
واسط ادغام )سامانه سمتا( با امكان ارايه خدمات پايه 
پولي و مالي، توسط بانك سپه طراحي و در دسترس 
تمامي كاربران شعب در هر شش مجموعه بانك هاي 
ادغامي قرار گرفت تا مشتريان بتوانند تبادالت مالي 
همچون انتقال وجه از طريق حساب سپرده يا كارت، 
پرداخت اقساط، وصول چك، دريافت صورتحساب، 
عمليات ساتنا/پايا، خدمات كارتي منتخب و ... را به 

صورت لحظه اي انجام دهند.
عضو هيات مديره افزود: اين سامانه از روز يك ادغام 
هر بانك يا موسسه ادغام شده، در شعب اين بانك ها 
به همراه ش��عب قبلي بانك سپه فعال گرديده و در 
اين راس��تا روزانه ده ها ه��زار تراكنش از طريق اين 
سامانه و به صورت لحظه اي انجام مي گيرد و تا زمان 
يكسان سازي س��امانه هايبانكي، توسعه خدمات از 
طريق اين سامانه نيز در دس��تور كار اين بانك قرار 
دارد. معاون مديرعامل بان��ك در پايان تاكيد كرد: 
از ن��كات مهم در طراحي اين س��امانه، اس��تفاده از 
ظرفيت ها و توانايي نيروهاي داخلي كشور مي باشد 
كه انجام موفقيت آميزيك��ي از پروژه هاي مهم نرم 
افزاري را فراهم آورده و امكان اتصال به سامانه هاي 
بانكداري متمركز هر ش��ش واح��د ادغامي را فارغ 
از شعبه و س��امانه بانكي واحد ادغامي ايجاد كرده 
اس��ت واين مهم، تا زمان اجراي برنامه جديد بانك 
س��په در گام دوم طرح ملي ادغام و انتقال سامانه ها 
و انتقال داده ها در س��ال ۱۴۰۰، اس��تمرار خدمات 
قبلي و يكپارچگي در پاسخگويي به كليه مشتريان 

را فراهم كرده است.

تفاهم جديدی در حال 
شکل گرفتن است



گروه بازارسرمايه|
روند نزولي و اصالحي بازارسرمايه همچنان ادامه دارد 
و بورس تهران همانند روزها و هفته هاي گذش��ته خود 
با كاهش شاخص كل مواجه شد و وارد چهارمين هفته 
نزولي خود در سال جديد شد. بررسي وضعيت بازار نشان 
مي دهد كه سهامداران خرد و حقيقي بازار همچنان براي 
فروش سهام موجود مصمم هستند و سعي دارند به هر 
قيمتي س��رمايه خود را از بورس خ��ارج و وارد يك بازار 
جديدي كنند.تقريبا مي توان گفت كه ديگر اخبار مثبت 
تاثير چنداني بر روي بازار ندارد و س��هامداران نسبت به 
اتفاقات و اخبار اغلب واكنش منفي نشان مي دهند. براي 
نمونه با شروع روزهاي كاري سال جاري اتفاقات مثبت 
بسيار زيادي در بورس رخ داد اما؛ هيچيك تاثيري بر روي 
بازار نداش��تند و تنها خبر تزريق ۲۴ هزارميلياردتومان 
نقدينگي توانست دماس��نج بازار را يك روز مثبت نگاه 
دارد و بعد ازآن جو معامالتي به پايان رسيد و بازار روند 

اصالحي خود را آغاز نمود.

     پااليش قوانين و مقررات بورسي
طي هفته گذش��ته قوانين متعددي در بازار تصويب شد 
كه بسياري از فعالين بورسي هم نظرند كه اين قوانين در 
بلندمدت مي تواند تاثير بسيار مثبت بر روي بورس داشته 
باشد.در اين ميان بررسي و بازبيني قوانين موجود دربازار 
سهام نشان مي دهد كه با وجود حذف برخي مصوبات و 
ابالغيه ها، بازار سرمايه هنوز راه درازي تا پااليش درست 
قوانين و مقررات دروني و بيروني و عوامل تاثيرگذار بورسي 
در پيش دارد. ضمن اينكه پااليش اين قوانين فقط محدود 
به مقررات داخل بازار س��رمايه نمي ش��ود و صرف نظر از 
مقررات دروني، برخي قوانين و مقررات بيروني وجود دارند 
كه روند توسعه بازار س��رمايه را با محدوديت هاي جدي 
مواجه كرده اند. شايديكي از مهم ترين و اصلي ترين قوانيني 
كه در طول چند دهه گذشته به بدنه بازار سرمايه ضربات 
متعدد و جبران ناپذيري وارد كرده، قيمت گذاري دستوري 
اس��ت كه از سمت و س��وي اركان و مسووالن مختلف از 
جمله وزارت صمت انجام مي شد. اگر بدنه بازار را بررسي 
كنيم هنوز هم رگه هايي از قيمت گذاري دستوري در بازار 
ديده مي شود. قيمت گذاري دس��توري يك مانع بزرگ 
براي بازارسهام محس��وب مي شود و ازسويي درآمدزايي 
شركت هاي بورسي را با مشكل اساسي مواجه مي كند و 
از سويي ديگر كارايي اصلي بورس كه معامالت براساس 
روند عرضه و تقاضا انجام مي شود با مشكالت اساسي روبه 
رو مي كند. اين موضوعي بود كه حسن قاليباف اصل، رييس 
سابق سازمان بورس تالش هايي را براي حل آن آغاز كرد 
اما در اين كار ناكام ماند و حتي منجر به استعفا شد. حاال 
اما سهامداران از مقامات بازار سرمايه انتظار دارند دولت 
را متقاعد كند كه روند قيمت گذاري دستوري كاال را كه 
به روند درآمد زايي شركت هاي بورس آسيب هاي جدي 
مي زند، متوقف كند.به طور كلي و براساس نظركارشناسان 
بازارسرمايه، قوانين اين بازار نياز به بازنگري دارد چراكه؛ 
درحال حاضرمشكالت بس��ياري دامن گير سهامداران، 
فعاالن و شركت هاي بورسي شده است و تنها راه كار رفع 

اين مش��كالت بازنگري درقوانين اس��ت. از سويي ديگر 
بازارس��رمايه در سال گذشته سه مديرعامل به خود ديد 
و اين سه مدير هر يك رويكردي جدا براي بهبود بخشي 
بازارسهام داشتند كه تقربيا و تا امروز تمامي اين رويكردها 
به بن بست خورده است.بسياري از كارشناسان مي گويند 
استعفا يا مواردي اينچنين تاثيرچنداني بر روي بازارسرمايه 
ندارد و بايد در قوانين و مقررات بورس يك بازنگري رخ دهد 
وپس از انجام اين بازنگري، مسووالن به فكر اعتمادسازي 
و همچنين خروج سياس��ت از بازار بيفتن��د. اين روزها 
سهامداران نسبت به مقررات و قوانين اعتراض بسيارزيادي 
دارند )يكي از اين قوانين و مقرراتي كه فعالين بورسي به 
آن معترضند دامنه نوسان نامتقارن است كه »تعادل« در 
گزارش هاي پيش��ين خود از موانع و مشكالت اين دامنه 
نوسان گفته اس��ت( و اغلب بر اين نظرند كه اين موضوع 
يكي از موارد برهم زننده وضعيت تاالر شيشه اي است.به 
هرحال، بازارسرمايه ايران مشكالت بسيار زيادي دارد اما؛ 
اين روزها قوانين و مقررات از امتياز بيشتري برخوردار بوده 
است واگر به اين موضوع رسيدگي نشود شاهد خروج بيش 

از پيش سهامداران از بورس خواهيم بود.

      رخت سرخ تاالر شيشه اي
برپايه معامالت اولين روزهفته بيش از يك ميليارد و ۴۵۹ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۵ هزار و 
۲۰۸ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك هزار و ۱۲۱ واحد كاهش به ۴۳۳ هزار و 
۳۳۶ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۷۳۰ واحد افت 

به ۲۸۲ هزار و ۱۹۷ واحد رسيد. شاخص بازار اول هشت 
هزار و ۷۵۲ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم ۱۳ هزار و ۶۰۲ 
واحد كاهش داش��تند.حقوقي ها طي روز شنبه حدود 
۴۹۰ميلي��ارد تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد هزار و ۱۲۰ميليارد تومان بود، اش��خاص 
حقوقي ۵۶درصد يعني ۶۳۰ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريدشان ۴۴درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »بانك ها و 
موسسات اعتباري«، »محصوالت شيميايي« و »فلزات 
اساسي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»س��اير محصوالت كان��ي غيرفل��زي« و »محصوالت 

كامپيوتري الكترونيكي« به نفع حقيقي ها تمام شد.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، »نماد صنايع پتروشيمي 
خليج فارس« با ۷۱۸ واحد، »بانك پاسارگاد« با ۳۲ واحد، 
»سيمان داراب« با ۲۷ واحد، »صنايع سيمان دشتستان« 
با ۱۲ واحد، »تامين سرمايه نوين« با هفت واحد و »سيمان 
مازندران« با هفت واحد تاثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داشتند. در مقابل »فوالد مباركه اصفهان« با يك هزار و 
۳۰۸ واحد، »ملي صنايع مس ايران« با يك هزار و ۱۰۱ 
واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۷۸۲ 
واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با ۶۶۷ واحد، »صنايع 
شيميايي ايران« با ۶۰۱ واحد، »پااليش نفت اصفهان« 
با ۴۵۶ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با ۴۲۵ واحد، 
»نفت و گاز پتروش��يمي تامين« ب��ا ۳۴۶ واحد، »فوالد 
خوزس��تان« با ۳۲۵ واحد، »بانك ملت« با ۳۱۱ واحد، 
»ايران خ��ودرو« با ۳۰۲ واحد، »پتروش��يمي نوري« با 

۲۷۰ واحد و »توسعه معادن و فلزات« با ۲۴۷ واحد تاثير 
منفي را بر شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، 
در روز مذكور نماد »ملي صنايع مس ايران«، »فرآوري 
معدني اپال كاني پارس«، »س��رمايه گذاري س��يمان 
تامين«، »پتروشيمي بوعلي سينا«، »سيمان داراب«، 
»سرمايه گذاري تامين اجتماعي« و »بانك ملت« در 
گروه نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه بانك ها هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۳۰۵ ميليون و ۴۶۰ هزار برگه سهم 

به ارزش يك هزار و ۴۷۸ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
امروز ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۷۰ واحد كاهش 
داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۸۸۰ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار ۴۱۲ ميلي��ون و ۹۸۸ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۰۵ هزار و ۵۶۶ ميليارد ريال دادوستد 
شد. امروز تنها نماد »هلدينگ صنايع معدني خاورميانه« 
با تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار همراه بود، در مقابل 
»پليم��ر آريا ساس��ول«، »فوالد هرم��زگان جنوب«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، 
»پتروشيمي تندگويان«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، 
»گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »پتروشيمي مارون«، 
»مديري��ت انرژي اميد تابان هور«، »توس��عه خدمات 
دريايي و بندري سيتا« و »بيمه پاسارگاد«، »بيمه اتكايي 
ايرانيان«، »توسعه مسير برق گيالن« و »نفت ايرانول« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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حد نصاب سهام در صندوق هاي 
با درآمد ثابت به ٩ درصد رسيد

ميثم فداي��ي مدير نظ��ارت بر نهاده��اي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع 
حدنصاب الزام��ي خريد س��هام صندوق هاي با 
درآمد ثابت در سال ۱۴۰۰ گفت: به طور كلي قرار 
بر اين بود، صندوق هاي��ي كه حد نصاب زير ۱۵ 
درصد سهام دارند، در اسفند ماه ۳ درصد سهام 
بخرند و در سال ۱۴۰۰ در هر فصل هم ۳ درصد 
به صورت پلكاني به حدنصابات سهام اضافه كنند.

وي گفت: در اي��ن خصوص نكته اي را بايد توجه 
داشته باشيد، اينكه برخي صندوق هاي با درآمد 
ثابت نوع دوم هس��تند كه اي��ن صندوق ها هيچ 
اجباري براي خريد اين ۱۵ درصد سهام ندارند. 
برخي از صندوق ها مانند اعتماد آفرين پارسيان، 
نوع دوم بوده و مش��مول اين ابالغيه نمي شدند 
ك��ه با توجه به محاس��بات انجام ش��ده در بازار، 
صندوق هاي درآمد ثابت تقريبا بايد ۷ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان س��هام تا آخر ۱۳۹۹مي خريدند 
كه همه به خصوص صندوق هاي بزرگ بازار اين 
كار را انجام دادن��د، حتي مي توانيم بگوييم، ۳ تا 
۴ صندوق اول بازار بيش از س��هم خودشان هم 

حتي سهم خريداري كردند.
به گفته وي، روال به اين صورت بود، صندوق ها 
باي��د در فروردين ماه ۳ درص��د از خالص ارزش 
دارايي هاي خود را س��هم بخرن��د، در فصل هاي 
بع��دي هم ۳ درص��د خريداري كنن��د تا به ۱۵ 
درصد برس��ند. از حد نص��اب ۱۵ درصد به بعد 
ديگر اجباري وجود ندارد، اما تا حداكثر ۲۵ درصد 
خالص ارزش دارايي ها هم مي توانند سهام بخرند.

صندوق ه��ا چقدر س��هام خريدن��د، حدنصاب 
رعايت شد؟!

 وي در پاس��خ ب��ه اينكه ت��ا پايان س��ال ۹۹ آيا 
صندوق ها اي��ن حد نصاب را رعاي��ت كرده اند و 
به آن رس��يده اند؟ گفت: عدد ۹ ه��زار ميليارد 
تومان تخمين زده ش��ده توس��ط بازار براي كل 
صندوق ه��اي »فيكس اينكام« ب��ود، اما در بين 
صندوق ه��ا همانط��ور كه اش��اره ش��د، برخي، 
صندوق هاي با درآمد ثابت نوع دوم هس��تند كه 
اين صندوق ها هيچ اجباري به خريد ۱۵ درصد 
س��هام ندارند كه با وجود اينكه تعدادش��ان هم 
زياد نيس��ت )حدود ۵ صن��دوق(، اما حجم آنها 
تقريبايك عدد قابل توجهي مي ش��ود . درنتيجه 
عدد دقيقي كه صندوق هاي با درآمد ثابت بايد تا 
آخر سال سهم مي خريدند حدود ۷ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان است كه اين عدد خريد انجام شده 
اس��ت. فدايي افزود: در مورد حد نصاب سهام در 
صندوق ه��اي »فيكس اين��كام«، فكر مي كنم، 
در حال حاضر ميانگين نصاب ش��ان به ۹ درصد 
رسيده اس��ت كه تقريبا با اين روند، امكان دارد 
در آخر فصل تابس��تان يا پاييز همه به آن نصاب 

مورد نظر برسند.

ورود منابع جديد مالي
گامي به سوي تعادل بخشي

احسان عس��كري، كارشناس بازارسرمايه گفت: 
ورود مناب��ع مالي براي خريد س��هام از دل خود 
بازار مي توان��د روند بازار را بهبود دهد.با توجه به 
ارزندگي بسياري از سهام به واسطه گزارش هاي 
توليد و فروش ارايه ش��ده در ش��ش م��اه اخير، 
تزري��ق نقدينگ��ي مي تواند اين اطمين��ان را به 
س��رمايه گذاران بدهد كه سهام در اين قيمت ها 
فروش��ي نبوده و خري��د به ويژه با ديديكس��اله 
بسيار مناسب است. اين كارشناس بازار سرمايه 
تصريح كرد: قطعا انتش��ار اوراق و بروز نتايج آن 
يعني شروع خريد س��هام از سوي هلدينگ ها و 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و ايجاد تعادل در 
سهم هاي بزرگ و كوچك، از جمله آثار اين اقدام 
خواهد بود. عس��كري هچنين با اشاره به انتشار 
اوراق ش��ركتي و دولتي در ب��ازار بدهي گفت: از 
آنجايي كه در ماه هاي پاياني س��ال شاهد انتشار 
حج��م خوبي از اوراق ش��ركتي و دولتي در بازار 
بده��ي بوديم لذا صندوق هاي فيكس، كس��ري 
اوراق بدهي چنداني ندارن��د ولي افزايش حجم 
صندوق ها در روزهاي سپرده شده از سال جديد 
نيازمند جذب اوراق است كه اوراق منتشر شده 
جديد از سوي صندوق ها خريداري خواهد شد.

وي در پاس��خ به س��والي درخص��وص اقدامات 
مكمل براي توفيق كامل طرح اظهار داش��ت: به 
نظر مي رسد حضور فعال و پرقدرت بازارگردانان 
در تمامي س��هم ها از طريق اراي��ه اعتبار به اين 
صندوق ها ب��ا تامين مالي بلندم��دت، راهكاري 
است كه در كنار انتشار اوراق از سوي هلدينگ ها 
و شركت هاي سرمايه گذاري مي توان انجام داد. 
همچنين افزايش حدود دامنه نوس��ان قيمت و 
حذف ي��ا كاهش حجم مبنا مي توان��د بازار را به 

سرعت به تعادل برساند.
عس��كري در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ه��م كه 
ريس��ك هاي محتمل اين طرح براي شركت ها 
و انتشار دهندگان اوراق بدهي چيست و با توجه 
به باالتر بودن بازده بازار س��هام نسبت به اوراق 
بدهي، آيا اساسا ريسكي در اين ميان وجود دارد 
يا خير گفت: انتشار اين اوراق به دليل چارچوب 
تعريف شده و تضامين موجود براي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري به عنوان خري��داران اصلي آن 

ريسك قابل مالحظه اي به همراه ندارد.
معاون سرمايه گذاري و توسعه بازار شركت تأمين 
سرمايه اميد افزود: انتشار اين اوراق همچنين به 
دلي��ل بلندمدت ب��ودن آن و اختصاص به خريد 
سهام كم ريس��ك با نسبت هاي قيمت به درآمد 
پايين براي ناشرين نيز ريسك كمي را به همراه 
خواهد داشت؛ لذا اين موضوع ريسك خاصي را 

براي بازار ايجاد نخواهد كرد.

محدوديت هاي جديد براي 
معامالت اوراق تسهيالت مسكن

محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در كليه 
نمادهاي معامالتي اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن 
به مدت چهار ماه خواهد بود.همچنين محدوديت عدم 
فروش توس��ط خريداران اوراق ب��راي نمادهاي اوراق 
گواهي كه فقط چهار م��اه تا پايان معامالت آن در بازار 
فرابورس ايران باقي مانده اس��ت، اعمال نخواهد شد؛ 
بنابراين در اي��ن مقطع زماني، نماده��اي معامالتي 
تس��ه ۹۸۰۲، تسه۹۸۰۳، تس��ه ۹۸۰۴ و تسه ۹۸۰۵ 
مشمول محدوديت مذكور نخواهند بود. در خصوص 
اوراق گواه��ي صادره بانك مس��كن محدوديت ورود 
س��فارش خريد و انجام معامله به ميزان حداكثر ۲۸۰ 
ورقه ب��راي هر كد معامالتي در هر جلس��ه معامالتي 
است.متقاضيان خريد بايد محدوديت هاي مذكور را در 
خصوص ورود سفارشات خريد و معامالت انجام شده 
رعايت كنند، تخطي از پيام ناظر بازار و ورود س��فارش 
منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات 
خواهد ش��د. متقاضيان جهت اطالع از ساير جزييات 
مي توانند به اطالعيه هاي اين شركت مندرج در سايت 
رسمي فرابورس ايران به نشانيwww.ifb.ir مراجعه 
كنند.مدير عملي��ات بازار فراب��ورس ايران همچنين 
محدوديت هاي معامالتي گواهي حق تقدم تسهيالت 
مسكن بانك ملي را اعالم كرد.بر اين اساس اعتبار كليه 
اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيالت تا يك ماه پس 
از توقف نماد معامالتي آن در بازار فرابورس ايران است.

محدوديت حجمي هر سفارش خريد )حداكثر تعداد 
اوراق بهادار در هر سفارش( جهت نماد معامالتي اوراق 
گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك ملي 

به تعداد ۲۸۰ ورقه تعيين شده است.

آخرين مهلت براي 
نامزدي در انتخابات سهام عدالت

سازمان بورس در اين اطالعيه اعالم كرده كه آن دسته 
از اشخاص حقوقي كه تمايل به حضور در هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت دارند، 
تا ۱۰ ارديبهشت سال جاري مهلت دارند تقاضاي خود 
را به صورت مكتوب به سازمان بورس ارسال فرمايند.در 
ادامه اين اطالعيه آمده است، بديهي است صالحيت 
نماينده حقيقي شركت هاي مذكور در صورت انتخاب 
ش��دن به عنوان هيات مديره توسط س��ازمان بورس 
مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. در چند روز گذشته 
»حسين فهيمي«، سخنگوي آزادسازي سهام عدالت در 
گفت وگويي مجموع دارايي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني را بيش از ۳۸۰ هزار ميليارد تومان ، اعالم كرد 
و گفت: اين حجم قابل توجه دارايي نيازمند مديريت 
صحيح، ايجاد ارزش افزوده اس��ت، نق��ش موثر آن در 
بازار سرمايه امر مهمي تلقي مي شود كه بايد از طريق 
شركت هاي سرمايه گذاري مورد مديريت قرار بگيرند.

وي اظهار داش��ت: در اين ميان ع��ده اي به عنوان افراد 
متخصص مديريت اين دارايي ها را بر عهده مي گيرند 
كه از طريق م��ردم انتخاب خواهند شد.س��خنگوي 
آزادسازي سهام عدالت ادامه داد: تاكنون در كشور شاهد 
مشاركت هاي جمعي زيادي براي فعاليت هاي مذهبي و 
سياسي بوده ايم اما انتخابات شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني بزرگ ترين و اولين مشاركت ميليوني مردم براي 

يك فعاليت اقتصادي محسوب مي شود.

درسال جاري ۷  ميليون نفر 
سهام عدالت دريافت مي كنند

س��يد غني نظري، نماينده مردم خلخال در گفت وگو 
ب��ا اقتصادآنالي��ن در مجل��س با اش��اره ب��ه اجراي 
طرح ثبت نام از جاماندگان س��هام عدالت گفت: يكي 
از اهدافي كه كميس��يون اقتصادي از ابتداي تشكيل 
مجلس يازدهم در راستاي تحقق عدالت، آن را پيگيري 
مي كند، موضوع ثبت نام خانواده هايي است كه بنا به 
داليل گوناگون موفق به دريافت سهام عدالت نشده اند. 
منابع مورد نظر اين طرح در بودجه ۱۴۰۰ ديده شده و 
عزم نمايندگان براي اجراي اين طرح، جزم است. براي 
اين منظور در بودجه، ۱۵۰هزار ميليارد تومان س��هام 
شركت هاي دولتي براي ثبت نام از جاماندگان در نظر 
گرفته شده است. نظري در ادامه به گستره خانواده هاي 
فاقد سهام عدالت اشاره كرد و افزود: در حال حاضر بيش 
از ۲۱ ميليون نفر از ايرانيان فاقد سهام عدالت هستند. 
در ميان اين جمعيت، مددجويان كميته امداد، سازمان 
بهزيستي، بازنشس��تگان و... نيز به چشم مي خورند. 
از س��وي ديگر برخي خانواده هاي برخوردار نيز سهام 
دريافت كرده اند كه مستحق دريافت نبوده اند. بر اساس 
طرح كميس��يون اقتصادي در س��ال ۱۴۰۰ حداقل 
۷ميليون ايراني س��هام عدالت دريافت خواهند كرد. 
نمايندگان معتقدند چنانچه دولت شركت هاي سودآور 
ذيل قانون را به طور كامل واگذار كند، جاماندگان سهام 
عدالت نيز مي توانند سهمي از اين طرح عمومي داشته 
باشند.عضو كميس��يون اقتصادي مجلس همچنين 
با اش��اره به س��قوط بيش از ۵۰درصدي ارزش سهام 
عدالت، گفت: مسووالن تصميم ساز اقتصادي بايد توجه 
داشته باشند كه سهام عدالت در واقع پشتوانه اقتصادي 
دهك هاي پاييني جامعه است. مديران و مسووالني كه 
وظيفه صيانت و حفاظت از ارزش كلي سهام را به عهده 
دارند، بايد بدانند اين امر از مسائل مرتبط با حقوق عمومي 
است و نبايد به گونه اي تصميم گيري شود كه ارزش اين 
سهام در يك حركت مستمر در داالن نزولي قرار بگيرد.  
او افزود: متاسفانه تا به امروز مديريت مناسبي در بازار 
سرمايه و به تبع آن سهام عدالت صورت نگرفته است و 
ارزش دارايي هاي عمومي مردم در حال كاهش مستمر 
است. از زمان آزادسازي سهام عدالت تا به امروز، ارزش 
اين س��هام بيش از ۵۰درصد كاهش پيدا كرده كه اين 
امر نشان دهنده عملكرد نامناسب مسووالن اقتصادي 
است. اين در حالي است كه اغلب شركت هايي كه ذيل 
سهام عدالت واگذار شده اند از جمله شركت هاي سودده 
و خوشنام بوده اند و چنانچه مديريت مناسبي صورت 
مي گرفت، اين اندازه با كاهش ارزش مواجه نمي شدند. 

اصالح ۹ هزار واحدي شاخص بورس تهران

بازارسهام در انتظار بازنگري قوانين

اعتراف به  بحران شفافيت و نقدشوندگي در بورس
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار جمعه ش��ب در كالب هاوس گفت: سال گذشته 
بازار سرمايه به رغم همه فراز و نشيب ها جايگاه جديدي 
را در اقتصاد كش��ور به نام خود ثبت كرد و امروز نام بورس 
به عنوان يك نهاد مهم اقتصادي در كشور مطرح است.به 
واسطه آزادسازي سهام عدالت، خانواده بازار سرمايه به مرز 
۵۷ ميليون نفر رسيده و بيش از ۹۰ درصد جمعيت كشور 
با اين نهاد مهم اقتصادي در ارتباط هستند. با توجه به اين 
فراگيري نقش جديدي براي جايگاه مهم بازار س��رمايه 
در اقتصاد تعريف ش��د. وي با اشاره به اينكه ظرفيت هاي 
بي نظيري همچون نهادهاي مالي و ابزارهاي مالي درون بازار 
سرمايه وجود دارد، ادامه داد: حذف موانع و قوانين دست و 
پاگير پيش روي شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها، 
اولين گام بود و بايد از ظرفيت نهادهاي مالي بازار براي توسعه 
اس��تفاده كنيم كه نمونه آن را در اسفندماه شاهد بوديم. 
رييس س��ازمان بورس افزود: توسعه ابزارها و بهره برداري 
حداكثري از آنها از جمله ريپو نيز در دستور كار قرار دارد. 
دستور العمل قرارداد ريپو در حال بررسي است و شركت ها 
مي توانند با اين ابزار از منابع مالي مازاد يكديگر بهره برداري 
كنند. اين مساله افزايش كارايي شركت ها و افزايش دارايي 
پورتفوي آنها را به همراه دارد. ضمن اينكه بازار بدهي نيز به 

كمك بازار سرمايه مي آيد.

     انتشار ۲۴ هزار ميلياردتومان اوراق 
در گام نخست

وي در پاسخ به سوالي مبني بر حجم انتشار اوراق در سال 
گذشته و برنامه هاي سال جاري گفت: سال گذشته ۲۲۰ 
هزار ميليارد تومان اوراق در بازار س��رمايه منتشر شد كه 
از اين ميزان۱۸۰ هزار ميليارد توم��ان اوراق دولتي بود و 
مابقي به اوراق شركت ها تعلق داشت. بيش از ۴۰۰ درصد 
رشد انتش��ار اوراق خصوصي را در اين سال شاهد بوديم و 
هم اكنون راه براي حضور گسترده شركتها در بازار سرمايه 
هموار است. اين درحالي است كه در اولين گام شركت ها 
براي انتش��ار ۲۴ هزار ميليارد تومان اوراق اعالم آمادگي 
كردند. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
موانع انتش��ار اوراق براي شركت هاي س��رمايه گذاري و 
هلدينگ هاي بزرگ برداشته شده است، ابراز داشت: البته 
طبيعي است كه شركت ها بر اساس منافع خود عمل كنند 
و سهام شركت هاي مدنظر خود را مورد حمايت قرار دهند. 
اما سازمان بورس و اوراق بهادار به طور جد بر اين موضوع 
نظارت دارد كه منابع حاصل از انتش��ار اين اوراق در بازار 

س��رمايه و خريد سهام صرف ش��ود. دهقان دهنوي ابراز 
اميدواري كرد كه حجم اين اوراق از ۲۴ هزار ميليارد تومان 
فراتر رود و با بيان اينكه دولت حجم بااليي تامين مالي را از 
طريق بازار سرمايه انجام داده، تصريح كرد: البته بايد توجه 
داشت كه انتشار اوراق شركتي در سال گذشته به ۳۶ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه ۴ برابر سال پيش از آن است.وي با 
اشاره به افزايش سرمايه۲۰۶ هزار ميليارد توماني شركت ها، 
ادامه داد: از برنامه هاي س��ازمان بورس، انجام عرضه هاي 
اوليه از طريق صرف سهام است.دبير شوراي عالي بورس 
در پاسخ به سوالي مبني بر اقدامات جديد سازمان بورس 
در مسير افزايش نقدشوندگي و شفافيت گفت: بازار بايد 
از همه پارامترها و زيرس��اخت هاي الزم براي شفافيت و 
نقدشوندگي برخوردار باشد. هيچكس ادعا نمي كند كه بازار 
سرمايه در حال حاضر از لحاظ اين زيرساخت ها در وضعيت 
مطلوبي قرار دارد. بايد و حتما براي اجراي مطلوب و پايدار 
بازارگرداني برنامه هاي مش��خصي داشته باشيم. توسعه 
فرهنگ سهامداري و آموزش مديريت ريسك نيز بازطراحي 
و عملياتي مي شود. براي دستيابي به اين چشم انداز بايد 

تصميمات درست و دقيق داشته باشيم.

      تسريع در فرايند افزايش سرمايه ها
رييس س��ازمان بورس با بيان اينكه يكي از فرآيندهايي 
كه بايد بررس��ي و بازنگري شود، موضوع افزايش سرمايه 
شركت ها است، خاطرنشان كرد: به منظور تسريع كارها 
مي توان نظارت پيش��ين را به نظارت پسين تبديل كرد.

دهقان دهن��وي با تاكيد بر اينكه مانع زدايي برنامه اصلي 
س��ازمان بورس در همه جوانب است، افزود: انتشار پيش 
بيني سود نيزيكي از مواردي است كه به شفافيت كمك 
مي كند. در همين راستا الگويي مناسب نيز براي شركت هاي 
مشاور سرمايه گذاري و شركت ها تحليلي ارايه خواهد شد 
تا هر چه بيشتر ش��اهد حاكميت تحليل در بازار سرمايه 
باشيم. وي تصريح كرد: تحليل سناريويEPS بايد بر اساس 
متغيرهاي اصلي تاثيرگذار بر شركتها باشد، از همين رو، به 

زودي الگويي مناسب در اين زمينه ارايه خواهد شد.

    اهميت باالي فضاي مجازي
سخنگوي سازمان بورس با اشاره به اهميت اخبار و اطالعات 
در بازار س��رمايه گفت: در دنياي جديد فضاي مجازي از 
اهميت بااليي برخوردار است و سازمان بورس بايد از اين 
ابزارها استفاده بيشتري كند. البته تخلفاتي نيز در فضاي 
مجازي وجود دارد كه از فضاي مشاوره خارج شده و به سمت 
هدفمند به يك يا چند سهم منتهي مي شود. بايد رفتار مفيد 
از مخرب تفكيك شود.مي توان با صدور مجوز، فعاليت هاي 
سالم و مخرب را تفكيك كرد و اگر كساني تخلف داشتند، 

موضوع به قوه قضا ارجاع شود.

     دامنه نوسان فعلي موقتي است
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مقابل پرسش 
ديگري مبني بر اصالح دامنه نوس��ان پاس��خ داد: در 
خصوص دامنه نوس��ان بحث زيادي در ميان فعاالن 

بازار س��رمايه وجود دارد. شخصا معتقدم كه محدود 
كردن دامنه نوسان در بلندمدت نه كار مناسبي است 
نه مفيد و ما هم محدوديت فعلي را براي زمان كوتاهي 
اعمال كرديم. فضاي نا اطميناني به اقتصاد رو به كاهش 
است و فعاالن اقتصادي در فضاي مناسبتري فعاليت 
مي كنند. بنابراين دامنه نوس��ان به صورت تدريجي 
مانند گذشته و متقارن مي شود. همچنين اگر فضاي 
كلي بازار سرمايه مناسب باشد به سمت افزايش دامنه 

نوسان حركت مي كنيم.

    آزادسازي فروش سهام عدالت، 
منوط به شرايط بازار

دبير شوراي عالي بورس به موضوع سرمايه گذاري بانك ها 
در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: قانون رفع موانع توليد، 
محدوديت ه��اي زيادي ب��راي س��رمايه گذاري بانك ها 
درنظر گرفته اس��ت و در اين مسير بايد بحث بنگاه داري 
و سرمايه گذاري بانك ها را از يكديگر تفكيك كرد. ايجاد 
شركتها و صندوق هاي پروژه اي از جمله مواردي است كه 
مي تواند به تسهيل فرآيند سرمايه گذاري بانك ها در بازار 
سرمايه كمك شاياني كند.سخنگوي سازمان بورس در 
ادامه به س��هام عدالت نيز اشاره كرد و گفت: فروش سهام 
عدالت منوط به ثبات بازار و توسعه ظرفيت هاي الزم است. 
پيشنهادهاي خوبي در اين زمينه ارايه شده كه يكي از اين 
موارد ايجاد صندوق هاي خاص براي فروش سهام عدالت 
است. راهكار ديگر افزايش جذابيت اين سهام است تا افراد 
به نگهداري آن ترغيب شوند. در نهايت بايد راهكاري ارايه 
شود كه فشاري به بازار سرمايه وارد نكند و در عين حال، 

دارايي مردم و حقوق سهامداران حفظ شود.

    توسعه اقتصاد به دنبال توسعه بازار سرمايه
 وي با بيان اينكه بازار سرمايه بازاري متصل به اقتصاد 
كشور است افزود: بايد فضاي مناسب و ابزارهاي مناسب 
براي جوابگويي به افراد با درجه ريسك پذيري گوناگون 
ايجاد شود. توسعه هر چه بيشتر بازار، تمركز دارايي ها 
در بخش مولد اقتصاد و در نهايت رش��د اقتصادي را 
به دنبال دارد. روش ما در س��ازمان مبتني بر تعامل، 
همكاري و انتقادپذيري اس��ت. تالش ما بر اين است 
كه مجموعه بازار سرمايه به عنوان يك خانواده در كنار 
هم باشند زيان برخي س��هامداران در سال گذشته، 
مسووليت سازمان بورس را سنگين تر مي كند و تالش 
زيادتري را مي طلبد تا آينده روشن تري را شاهد باشيم.



گروه راه و شهرسازي|
در ش�رايطي دول�ت ب�ه تمدي�د اجب�اري 
اجاره نامه ها اصرار دارد كه اجراي اين طرح در 
سال گذش�ته به گواه آمارهاي رسمي ناموفق 
بود و بعضا مشكالتي را نيز براي مالكان ايجاد 
كرد. آنگونه ك�ه مركز آمار ايران گزارش كرده 
است، متوس�ط افزايش هزينه اجاره بها براي 
كل خانوارهايي كه در فصل بهار ١٣٩٩تمديد 
ق�رارداد داش�ته اند، ٣٣,٦ درص�د، براي كل 
خانوارهايي كه در فصل تابس�تان ۹۹ تمديد 
ق�رارداد داش�ته اند، ۴۱.۲درصد و ب�راي كل 
خانوارهاي�ي كه در فصل پايي�ز ١٣٩٩ تمديد 
ق�رارداد داش�ته اند، 3۴ درص�د بوده اس�ت. 
همانطور كه مشاهده مي شود، آمارهاي مربوط 
به سه فصل اول سال گذش�ته بيانگر افزايش 
چشمگير اجاره بها از رقم اعالمي از سوي دولت 
براي تهران )۲5 درصد( بوده است،  حال آنكه 
آمارهاي ارايه ش�ده مربوط به كل كشور است 
و فاصله آنها بس�يار بيش�تر با رقم اعالمي ۲0 
درصد براي كالن شهرها و ۱5 درصد براي ساير 

شهرهاي كشور است.

در تازه تري��ن روي��داد، اطالعات به دس��ت آمده از 
س��امانه كيليد نيز مويد شكس��ت تعيي��ن اجباري 
ميزان پرش اجاربها در سال گذشته است به گونه اي 
كه آمارهاي بازار رهن و اجاره ش��هر تهران در سال 
۱۳۹۹ از رشد ۱۰۳ درصدي قيمت رهن پيشنهادي 
در هر متر مربع حكايت دارد. اگر چه همواره بر س��ر 
قيمت هاي پيش��نهادي معامله ص��ورت نمي گيرد 
و معم��وال در نرخ ه��اي پايين تر، طرفي��ن به توافق 
مي رسند، اما بي گمان، فاصله ۱۰۳ با نرخ 25 درصد 
رش��د اجباري اجاربها تفاوت فاحشي دارد و به هيچ 
ترتيبي، فاصله ميان اين دو عدد پر نخواهد ش��د. در 
اين حال، اسفندماه ۱۳۹۸ قيمت رهن پيشنهادي 
از طرف مال��كان ۳.۴ ميليون تومان در هر متر مربع 
بوده كه در اس��فندماه ۱۳۹۹ به متري ۶.۹ ميليون 
تومان رسيده اس��ت. در اين بين شهريورماه ۱۳۹۹ 
قيمت پيشنهادي رهن كامل نسبت به مردادماه 22 
درصد افزايش يافته كه باالترين ميزان رشد ماهانه 
را نشان مي دهد. دي ماه ۱۳۹۹ نيز نرخ پيشنهادي 
رهن كامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزايش داشته كه بيش��ترين نرخ رشد ساالنه بوده 
است. كمترين ميزان افزايش قيمت رهن نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ميزان ۴۷ درصد در مردادماه 
۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بيش��ترين كاهش قيمت رهن 
كامل به مي��زان ۱۳.۳ درصد كاه��ش در مردادماه 
۱۳۹۹ نسبت به تيرماه اتفاق افتاده است. در مناطق 
ش��هر تهران منطق��ه ۱۴ در پايي��ز ۱۳۹۹ باالترين 
افزايش نرخ رهن كامل فصلي را به ميزان ۴2 درصد به 
خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نيز در تابستان ۱۳۹۹ 
بيشترين كاهش قيمت رهن كامل فصلي به ميزان 

۱۰ درصد افت را نشان داد.

    رشد ۱۰۱ درصدي قيمت هاي پيشنهادي 
اگر چه بر اس��اس داده هاي منتش��ره از سوي بانك 
مركزي، تورم مس��كن در سال گذش��ته حدود ۹۷ 
درصد بوده است، اما ميانگين قيمت هاي پيشنهادي 
مس��كن ش��هر ته��ران از 2۶.۳ ميلي��ون تومان در 
اسفندماه ۱۳۹۸ به 5۳ ميليون تومان در اسفندماه 
۱۳۹۹ رسيده كه ۱۰۱ درصد افزايش قيمت را نشان 
مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود، تفاوت ميان 

قيمت هاي پيش��نهادي و قيمت هاي معامله شده، 
كمتر از 5 درصد اس��ت. به گزارش ايسنا، بيشترين 
ميزان كاهش ماهانه قيمت پيش��نهادي مسكن در 
اسفندماه ۱۳۹۹ به ميزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق 
افتاده اس��ت. باالترين ميزان افزايش ماهانه قيمت 
پيشنهادي نيز به ميزان 2۰ درصد در خردادماه رخ 
داد. بيشترين ميزان افزايش پيشنهادي قيمت نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از آن نيز به ميزان ۱2۴ درصد 

در مهرماه اتفاق افتاد.
مقايس��ه ميانگين فصلي قيمت آگهي ها در مناطق 
مختلف تهران نيز نشان مي دهد كه بيشترين ميزان 
افزايش فصلي قيمت در تابس��تان ۱۳۹۹ در منطقه 
۴ به ميزان 5۷ درصد در مقايس��ه ب��ا بهار رخ داده و 
بيش��ترين ميزان كاهش فصلي قيمت پيشنهادي 
آگهي ها در زمستان ۱۳۹۹ در منطقه ۸ به ميزان ۱۴ 

درصد افت فصلي اتفاق افتاده است.

    گران ترين و ارزان ترين محله هاي تهران
بر اس��اس اين گزارش، 5 محله گران قيمت ش��هر 
تهران در منطقه يك قرار دارند. در بين اين محله ها 
زعفرانيه با ميانگي��ن قيمت ۷۹.۶ ميليون تومان در 
هر متر مربع رتب��ه اول از نظر قيمت مس��كن را در 
اس��فندماه ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. باغ 
فردوس با متوسط متري ۷۸.۸ ميليون تومان رتبه 
دوم را دارد. س��ومين محله گ��ران قيمت پايتخت، 
محموديه ب��ا ميانگين ۷۸.۴ ميليون تومان اس��ت. 
ولنجك با متوسط ۷۶.2 ميليون تومان مقام چهارم را 
دارد و كامرانيه با ميانگين ۷۴.۸ ميليون تومان در هر 
متر مربع پنجمين محله گران قيمت در بازار مسكن 

شهر تهران است.
پنج محل��ه ارزان قيمت ته��ران هم ب��ه ترتيب در 
مناطق 2۰، ۱5، ۱۸، ۱5 و ۱۹ واقع شده اند. تقي آباد 
در منطقه 2۰ با متوس��ط قيمت هر متر مربع ۱۰.۳ 
ميليون تومان ارزان ترين محله در بازار مسكن شهر 

تهران اس��ت. خاورش��هر در منطقه ۱5 با ميانگين 
متري ۱۰.۶ ميليون تومان در رتبه بعدي قرار دارد. 
قيمت مسكن در يافت آباد جنوبي واقع در منطقه ۱۸ 
بالغ بر ۱۱.2 ميليون تومان است كه از لحاظ ارزاني 
مقام س��وم را دارد. محله قيامدشت در منطقه ۱5 با 
متوسط قيمت ۱۱.۸ ميليون تومان جايگاه چهارم را 
دارد و دولت خواه جنوبي در منطقه ۱۹ با متوس��ط 
۱2.۳ ميليون تومان در هر متر مربع جايگاه پنجم را 
در بين محله هاي ارزان قيمت به شهر تهران به خود 

اختصاص مي دهد.

    منطقه ۲۲ پيشتاز تورم ساالنه قيمت مسكن
درصد تغييرات ش��اخص قيمتي مسكن در مناطق 
ش��هر تهران نيز نش��ان مي دهد كه منطق��ه 22 با 
متوسط ۱2۱ درصد بيشترين ميزان افزايش ساالنه 
رخ داده اس��ت. منطقه ۴ در جايگاه دوم قرار داشته 
كه ۱2۰ درصد رشد ساالنه قيمت را در سال ۱۳۹۹ 
تجربه كرد. منطقه ۱۶ با ميانگين رشد قيمت ساالنه 
۱۱۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 
جايگاه چهارم از نظر ميزان رش��د ساالنه به منطقه 
2 با متوسط رشد ۱۱۴ درصد تعلق داشته و منطقه 
2۱ با متوسط ۱۱2 درصد افزايش قيمت ساالنه رتبه 
پنجم را در بازار مسكن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ به 

خود اختصاص داده است.
كمترين ميزان رشد ساالنه قيمت را نيز منطقه ۱۸ از 
آن خود كرده كه ۶۰ درصد افزايش ساالنه قيمت را 
در سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند. منطقه ۱۱ با متوسط 
رش��د ۸۳ درصد در جاي��گاه دوم پايين ترين ميزان 
رشد ساالنه قيمت قرار داشته است. رتبه سوم از نظر 
كمترين ميزان رشد را منطقه ۱۷ با ۸5 درصد افزايش 
ساالنه به خود اختصاص داد. در منطقه ۱۳ نيز ميزان 
افزايش س��االنه قيمت مسكن در س��ال ۱۳۹۹ بالغ 
بر ۸۹ درص��د بوده كه مقام چهارم را از نظر كمترين 
ميزان رشد داشته است. رشد ساالنه قيمت مسكن 

در منطقه ۱2 نيز ۹۰ درصد بوده است كه رتبه پنجم 
از نظر كمترين ميزان رشد را به خود اختصاص داد.

ميانگين رشد ساالنه قيمت مسكن در منطقه يك نيز 
۹۷ درصد بوده كه رتبه يازدهم را از نظر رشد قيمت 
مس��كن ش��هر تهران در بر گرفت. متوسط افزايش 
ساالنه قيمت مس��كن در منطقه پنج نيز ۹۹ درصد 

بود كه جايگاه نهم را به خود اختصاص داد.

    رتبه دوم مسكن در ميان بازارها
بر اس��اس اين گزارش، بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد 
۱55 درصد بيش��ترين بازدهي را در بين چهار بازار 
موازي به خود اختصاص داد و بازار مس��كن ش��هر 
تهران با ۸5 درصد رشد در جايگاه بعدي قرار گرفت.

مقايس��ه بازدهي بازارهاي موازي در س��ال ۱۳۹۹ 
حاكي از آن است كه بازار سرمايه با ۱55 درصد رشد 
بيشترين بازدهي را در بين بازارهاي موازي داشت. 
بازار مسكن ش��هر تهران ۸5 درصد بازدهي حاصل 
از افزاي��ش قيمت مل��ك در س��ال ۱۳۹۹ را به خود 
اختصاص داد كه در اين محاسبات، بازدهي حاصل 
از درآمد اجاره ملك لحاظ نشده است. در رتبه بعدي 
بازار طال قرار داش��ته كه رشد ۷۸ درصد ساالنه را به 
ثبت رساند و كمترين ميزان افزايش به بازار ارز تعلق 
داش��ت كه شاخص دالر رش��د 5۷ درصد را در سال 

۱۳۹۹ نشان داد.
اطالعات به دست آمده از سامانه كيليد حاكي از آن 
است كه شاخص قيمت مسكن شهر تهران در سال 
۱۳۹۹ نسبت به س��ال قبل از آن ۸5 درصد افزايش 
داشته است. بيشترين ميزان افزايش ماهانه قيمت 
به مي��زان ۱2.5 درصد در مردادماه اتف��اق افتاده و 
آذرماه بيش��ترين كاهش ماهانه قيم��ت با افت ۸.۱ 
درصد رخ داده است. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص ساالنه 
قيمت مسكن ش��هر تهران ۱2۱ درصد رشد داشته 
كه بيشترين ميزان افزايش نسبت به ماه مشابه سال 

قبل از آن بوده است.

ويژهايرانشهر 5  يكشنبه     29 فروردين 1400    5  رمضان 1442  سال هفتم    شماره   Sun. Apr 18. 2021  1916  راهوشهرسازي

بازگشت اوراق تسهيالت مسكن 
به نرخ بهمن ۹۸ 

برگه هاي حق تقدم تسهيالت مسكن در معامالت روز 
شنبه در بازه ۴5 تا 55 هزار تومان خريد و فروش شد. 
به گزارش مهر، در پي افزايش ركود مسكن، تعطيلي 
دو هفت��ه اي بنگاه هاي معامالت ملك��ي و افزايش 
قيمت مسكن در هفته هاي اخير كه به كاهش قدرت 
خريد مسكن از سوي خانوارها منجر شد، نرخ اوراق 
تسهيالت مسكن نيز كاهشي بوده و به كانال ۴۰ هزار 
تومان بازگشته است. آخرين باري كه قيمت اوراق 
گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن در بازه ۴5 تا 5۰ 
هزار تومان قرار داش��ت، به بهمن و اسفند ماه سال 
۱۳۹۸ برمي گردد. اما از ارديبهش��ت و خرداد سال 
۱۳۹۹، نرخ اين برگه ها ب��ه بازه ۷۰ و مهر ماه به ۹۰ 
هزار تومان افزايش يافت. سپس از آذر ماه تا پايان سال 
گذشته در كانال هاي 5۰ و ۶۰ هزار تومان در نوسان 
بود. با توجه به اينكه هنوز برگه هاي تسهيالت مسكن 
۱۴۰۰ به بازار عرضه نشده، يكي از بيشترين تعداد 
برگه هاي به فروش رسيده در معامالت روز شنبه 2۸ 
فروردين ۱۴۰۰ به نماد معامالتي تسه ۹۹۱۱ )اوراق 
مسكن بهمن ۹۹( با فروش ۱۰ هزار برگه اختصاص 
داشت. نرخ اين برگه ها از ۴۹ هزار و 2۰۰ تومان تا 5۳ 

هزار تومان در نوسان بود.

خانه هاي خالي ايران
 ۱۰ برابر انگليس است

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
با بيان اينكه سرمايه هاي هنگفتي از كشور در 2.5 
ميليون واحد خالي از سكنه حبس شده است، گفت: 

ايران ۱۰ برابر كشور انگليس خانه خالي دارد.
محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: عدد 
هنگفت��ي از س��رمايه هاي كش��ور در 2.5 ميليون 
واحد مسكوني خالي حبس شده است. تعداد قابل 
توجهي زمين مسكوني هم بدون استفاده رها شده 
است. اين در حالي اس��ت كه براي ساخت هر واحد 
مسكوني، سرمايه هاي كش��ور مصرف مي شود. از 
طرف ديگر يك خانه تا بخواهد قابل سكونت باشد 
براي زيرساخت هاي آن از جمله خطوط انتقال آب، 
برق، گاز، مدرسه، بيمارستان، راه، سد و غيره هزينه 
مي ش��ود. بنابراين نبايد بگذاريم كه واحدها خالي 
بماند. وي افزود: اگر خانه ها خالي بمانند حاكميت 
بايد شهرها را توسعه دهد و محل جديد براي ساخت 
و ساز نيازهاي جديد ايجاد كند كه هزينه مضاعفي از 
منابع عمومي مي طلبد. بنابراين منطق اصالحيه ماده 
5۴ قانون ماليات هاي مستقيم اين است كه واحدهاي 
مسكوني را خالي نگه نداريم تا كساني كه متقاضي 

مسكن هستند بتوانند استفاده كنند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه هركس 
مي تواند هرچقدر كه مي خواهد ملك داشته باشد 
گفت: اينكه ۱۰۰۰ واحد مس��كوني در اختيار يك 
نفر باشد به هيچكس ربطي ندارد و اگر خالي نماند 
مشمول ماليات نمي شود. بنابراين هموطنان دغدغه 
ثبت امالك خود را نداش��ته باش��ند. در واقع فقط 
واحدهاي اجاري با متراژ بيش از ۱5۰ متر در تهران 
و بيشتر از 2۰۰ متر در شهرستان ها مشمول ماليات 
اجاره اس��ت كه رقم آن كمت��ر از ماليات واحدهاي 

خالي است.
محمودزاده تصريح كرد: ساكنان روستاها و شهرهاي 
كمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت در صورتي كه اطالعات 
ملكي خود را ثبت كنند مشمول ماليات نيستند. اين 
در حالي اس��ت كه بخش زيادي از شهرهاي كشور 
كمت��ر از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت دارند. اين نش��ان 
مي دهد كه نيت قانون گ��ذار، مديريت كردن بازار 
مسكن است. بنابراين همه مردم بايد از اين موضوع 
استقبال ويژه كنند كه موضوع مسكن قابل حل شود.

بنابراين گزارش، ثبت اطالعات ملكي و س��كونتي 
خانواره��ا در س��امانه امالك و اس��كان به نش��اني 
amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردين 
آغاز شده است. كليه سرپرستان خانوار اعم از شهري و 
روستايي، مالك و مستاجر و تمامي مالكين واحدهاي 
مسكوني مكلف هستند كه اطالعات محل سكونت 
)اقامتگاه( و امالك تحت مالكيت خود )با مالكيت هاي 
رسمي، وكالتي، تعاوني شهري و روستايي( را ظرف 
مدت دو ماه از تاريخ ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ در سامانه 

امالك و اسكان درج كنند.

بازديد نوبخت، فتاح و اسالمي 
از قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال 

روساي سازمان برنامه و بودجه و بنياد مستضعفان 
به همراه وزير راه و شهرس��ازي از مراحل ساخت و 
ساز در قطعه 2 آزادراه تهران- شمال بازديد كردند.  
به گزارش مهر، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
عص��ر روز جمعه 2۷ فروردي��ن ۱۴۰۰ با همراهي 
محمدباقر نوبخت مع��اون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و سيدپرويز فتاح 
رييس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي با حضور 
در قطعه 2 آزادراه تهران- شمال در جريان آخرين 
وضعيت پيشرفت اين پروژه قرار گرفتند. پيش از 
اين خيراهلل خادمي معاون وزير راه و شهرس��ازي و 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل اعالم كرده بود قرار است طي سال جاري يك 
باند از قطعه دو آزادراه تهران - شمال كه با پيشرفت 

خوبي در حال انجام است، احداث شود. 
به گفته معاون وزير راه، در اين پروژه 2 هزار و 5۰۰ 
نفر به همراه هزار دس��تگاه ماشين آالت راهسازي 

فعال هستند. 
خادمي افزود: اين پروژه به منابع مالي س��نگيني 
نياز دارد و شركت ساخت به عنوان نماينده دولت 
تاكنون حدود هزار و 5۰۰ ميليارد تومان به همراه 
بنياد مستضعفان به عنوان سرمايه گذار در اين پروژه 
سرمايه گذاري كرده اند تا اين پروژه طبق برنامه در 

سال جاري به بهره برداري برسد.

در گفت وگوي آنالين شهردار اصفهان و 
شهردار گيونگجو كره جنوبي مطرح شد 

گسترش مناسبات فرهنگي و 
گردشگري ميان دو شهر 

اصفهان و گيونگجو 
در گفت وگوي مجازي ش��هردار اصفه��ان و جو ناك 
يونگ شهردار گيونگجو كره جنوبي، بر گسترش روابط 
فرهنگي ميان دو ش��هر تاكيد ش��د.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي 
در گفت وگوي مجازي با شهردار گيونگجو كره جنوبي 
با بيان اينكه اصفهان در شرايط سختي از لحاظ شيوع 
كرونا به سر مي برد، اظهار كرد: با توجه به اين شرايط همه 
امكانات را بسيج و مكان هاي تجمع را محدود كرده ايم 
و در حال تالش براي خروج از اين شرايط هستيم.  وي 
تصريح كرد: گيونگجو زماني پايتخت شيال و اصفهان نيز 
در دوره هاي مختلف تاريخي از جمله سلجوقيان، آل بويه 
و صفويه پايتخت ايران بوده است، چنين ويژگي هايي از 
دو شهر، زمينه را براي همكاري هاي بيشتر و پيوندهاي 
مناسب فراهم مي كند. شهردار اصفهان رابطه دو كشور 
ايران و كره را رابطه اي ديرينه ذكر كرد و ادامه داد: اين 
رابطه فرصتي براي تعامل و هم افزايي بيش��تر است، 
همكاري فرهنگي ميان دو كش��ور ب��ا محوريت جاده 
ابريشم تقويت شده است و رابطه بين دو شهر اصفهان و 
گيونگجو در اين زمينه اهميت فراواني دارد.  وي با بيان 
اينكه دو شهر اصفهان و گيونگجو به لحاظ سابقه تاريخي 
و فرهنگي شهرهايي مناسب براي گردشگري هستند، 
تاكيد كرد: اين موضوع مي تواند به عنوان زمينه اي براي 
همكاري ميان دو شهر باشد.  نوروزي اضافه كرد: شرايطي 
كه كرونا براي همه جهان به وجود آورده سرانجام به پايان 
مي رسد و ما در اين شرايط بايد زمينه براي همكاري هاي 
دو جانبه در حوزه هاي مختلف را براي سال هاي آينده 
هدف گ��ذاري كنيم.  وي با بيان اينك��ه اين گفت وگو 
مي تواند به عنوان آغاز يك پروتكل همكاري با موضوع 
گردشگري ميان دو شهر باشد، افزود: دو شهر اصفهان و 
گيونگجو مي توانند باعث بهبود روابط دو كشور ايران و 
كره شوند تا اين تعامل بهتر از گذشته شكل گيرد.  شهردار 
اصفهان افزود: اميدوارم اين گفت وگو سرآغاز يك مسير 
خوب براي تداوم همكاري ها، گسترش روابط و توسعه 
همكاري ها در حوزه هاي ديپلماس��ي، گردش��گري و 

مباحث فرهنگي باشد. 
   لزوم تقويت رابطه اصفهان و گيونگجو

شهردار گيونگجو نيز در اين گفت وگو بر گسترش روابط 
ميان دو شهر تاكيد كرد و افزود: هر دو شهر اصفهان و 
گيونگجو داراي س��ابقه تاريخي بسيار مهمي هستند 
و تمايل داريم اين رابطه مس��تحكم تر از گذشته ادامه 
پيدا كند. »جو ناك يونگ« سابقه تاريخي و فرهنگي 
ش��هر گيونگجو را ش��بيه به اصفهان ذكر كرد و افزود: 
شهر گيونگجو جزو پايتخت هاي تاريخي بوده و داراي 
مقبره هاي تاريخي در ادوار مختلف اس��ت كه چنين 
ويژگي ها، پيش��ينه هاي تاريخي و تشابهات فرهنگي 
بر استمرار رابطه ميان دو شهر تاكيد مي كند. شهردار 
گيونگجو با بيان اينكه درك اين مناسبات ميان دو شهر از 
اهميت بسيار زيادي برخوردار است، ادامه داد: شهر ما نيز 
داراي آثار تاريخي زيادي است كه آنها را حفظ كرده ايم.  
جو افزود: برگزاري جشنواره هاي فرهنگي مي تواند رابطه 
اصفهان و گيونگجو را تقويت كند، از شهردار اصفهان 
دعوت مي كنم به ش��هر ما بيايد ت��ا بتوانيم مذاكرات 
بيشتري داشته و بسياري از مسائل را در مالقات حضوري 
برطرف كنيم. گفتني است گيونگجو يكي از شهرهاي 
كره جنوبي در جنوب شرق استان گيونگ سانگ شمالي 
است، اين شهر دومين شهر بزرگ استان به شمار مي رود.

اين شهر يكي از شهرهاي تاريخي كره جنوبي و بيش 
از هزار سال پايتخت پادشاهي باس��تاني شيال بوده و 
قدمتي بيش از 2 هزار س��ال دارد. گيونگجو با اصفهان 

پيمان دوستي دارد.

شهردار اصفهان: 
شهرداري اصفهان يكصد تخت به 

بيمارستان هاي شهر اهدا  مي كند
شهردار اصفهان گفت: با توجه به تشديد شرايط 
كرونايي در اصفهان، شهرداري تالش كرده است، 
نهايت همكاري را با دانشگاه علوم پزشكي داشته 
باشد و در اين راستا درصدد هستيم يكصد تخت 
بيمارستاني به بيمارستان هاي شهر اصفهان اهدا 
كنيم. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در ارتباط زنده راديويي 
با برنامه »سالم اصفهان« اظهار كرد: فردا پنجم ماه 
رمضان است و در اين روز اتفاق خاصي در سال 5۷ 
در اصفهان رخ داد و س��الروز تجمع انقالبي مردم 
اصفهان به شمار مي رود، اين روز و همچنين روز 
ارتش را تبريك مي گويم. وي ادامه داد: متاسفانه 
شرايط كرونا در اصفهان تشديد شده است كه به 
همين دليل شهرداري تالش كرده است، نهايت 
همكاري را با دانشگاه علوم پزشكي داشته باشد. 
ش��هردار اصفهان افزود: در اين ش��رايط درصدد 
هس��تيم يكصد تخت بيمارس��تاني را تهيه و به 
بيمارستان هاي شهر اهدا كنيم تا ظرفيت پذيرش 
بيمار در اين روزهاي سخت افزايش پيدا كند. وي 
تصريح كرد: در اين وضعيت كاركنان ش��هرداري 
اصفهان هم در حال خدمت رساني به مردم هستند 
و از اين جا ب��ه همه آنها از جمل��ه راهوران مترو، 
نيروهاي انتظامات شهري، كاركنان پسماند، باغ 
رضوان، آتش نش��انان، نيروهاي خدمات شهري، 
كنترل ترافيك، همه مهندسان و مشاوران خسته 
نباش��يد مي گويم. نوروزي با بيان اينكه از س��ال 
گذشته ش��هرداري افتتاحيه هاي هفتگي را آغاز 
كرد اما با توجه به شرايط كرونا نمي توانيم سبك 
معمولي افتتاحيه ه��ا را ادامه دهيم، اظهار كرد: با 
اين وجود افتتاحيه ها در قالب هاي رسانه اي ادامه 
دارد و در اين راس��تا فردا بهره برداري از س��امانه 
توسعه هوش��مند ناوگان اتوبوس��راني و ارتقاي 

سيستم پرداخت الكترونيكي افتتاح خواهد شد.

سال گذشته قيمت ها در بازار اجاره ۱۰۳ درصد رشد كرد

ادغام دو معاونت شهرداري كليد خورد

شاهد دوم از شكست تعيين اجاره بهاي دستوري

پشت پرده كاهش ۶ درصدي نيروهاي شهرداري
ادغام دو معاونت در شهرداري تهران آغاز شد. هر چند 
برخي اين اقدام را ش��تابزده و باعث آسيب به نيروي 
انس��اني مي دانند ولي شوراي ش��هري ها مي گويند 
جاي نگراني نيس��ت و خروج نيروها از ش��هرداري 
رضايتمندان��ه خواهد بود.   از س��ال ۹۶ با روي كار 
آمدن ش��وراي پنجم، برخي از اعضا و مديران جديد 
اعالم كردند كه ساختار شهرداري به نوعي فشل است 
و بايد اصالح و برخي از معاونت ها بر همين اساس با 
يكديگر ادغام ش��وند. بر همين اساس اليحه اصالح 
ساختار كليد خورد ولي از همان زمان اين موضوع با 
اما و اگرهاي فراوان روبه رو شد. مخالفان و موافقان هر 
كدام نظرات مختلفي داشتند، برخي مي گفتند اين 
موضوع سبب چابك سازي شهرداري و برخي معتقد 
بودند اين موضوع س��بب تعديل ني��روي فراوان در 
شهرداري پايتخت مي شود. اماهر چند پيروز حناچي، 
شهردار تهران و معاون او، حامد مظاهريان دقيقه ۹۰ 
بررسي اين اليحه اعالم كردند از اين موضوع به دليل 
شرايط اقتصادي، تحريم و كرونا منصرف شده اند و 
آب پاكي را روي دست شوراي شهري ها ريختند ولي 
ماجرا به همين مساله ختم نشد. سرانجام پاييز سال 
گذشته اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با ۱۱ راي 
مخالف اليحه اصالح ساختار شهرداري تهران را رد 
كردند. ولي 5 اسفند س��ال ۹۹ اعضاي شوراي شهر 
تهران با ۱۶ راي موافق با ادغام دو معاونت برنامه ريزي 
و توس��عه و منابع انس��اني موافقت كردند و اجراي 
آن فروردين ۱۴۰۰ آغاز ش��د البته از همان زمان و 
با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني سال نگراني ها از 
تعديل نيرو در ش��هرداري تهران ايجاد شد. مديران 
سابق شهرداري هم نه تنها مخالف اين ادغام هستند، 
بلكه آن را سبب آسيب ش��ديد به شهرداري تهران 

مي دانند. ناصر اماني، معاون سابق شهرداري تهران 
درباره اين موضوع به فارس گفت: ادغام دو معاونت 
برنامه ريزي و منابع انساني شهرداري تهران در شرايط 
كنوني بسيار شتابزده و نادرست بود. اين دو معاونت 
پس از ۱۰ سال بررسي تشكيل شده بود كه اكنون با 
يكديگر ادغام شده و ما با ادغام اين دو معاونت به شدت 
مخالفيم. وي افزود: ادغام دو معاونت برنامه ريزي و 
نيروي انساني به س��رمايه انساني شهرداري آسيب 
وارد مي كند و در بس��ياري از س��ازمان ها كه حجم 
كمتري از نيروهاي انساني دارند معاونت منابع انساني 
تشكيل شده و اكنون با ادغام اين معاونت در معاونت 

برنامه ريزي مشكالت زيادي به بار خواهد آمد.
اماني تاكيد كرد: ساختار شهرداري را نبايد به صورت 
مجزا و معاونتي بررسي كرد بلكه اصالح ساختار براي 
كل شهرداري الزم است اگر معاونت هاي تخصصي 
و اجرايي با يكديگر ادغام مي شد بهتر بود تا معاونت 
منابع انس��اني كه نياز به ضرورت تش��كيل آن بوده 
و اهميت باالي��ي دارد بنابراين با ادغ��ام دو معاونت 
برنامه ريزي و منابع انس��اني قطع��ًا توفيقي حاصل 

نخواهد شد.

    خروجي ها رضايتمندانه افزايش مي يابد
اما حس��ن رس��ولي، عضو شوراي ش��هر تهران نظر 
متفاوت��ي دارد. او درباره اين موضوع به فارس گفت: 
شهرداري تهران با مازاد نيرو مواجه است ولي در حال 
حاضر موضوع خانواده كاركنان و معيشت آنها با توجه 
به شرايط اقتصادي بسيار مهم بوده لذا مساله اصالح 
س��اختار در قالب موضوع بلندمدت سياست گذاري 
شده و خروج نيروها به صورت داوطلبانه خواهد بود 
مانند شرايط بازنشستگي پيش از موعد يا بازخريدي 

و در فرآيند تدريجي ورودي ها به شهرداري كاهش و 
خروجي ها از شهرداري رضايتمندانه افزايش مي يابد.

وي افزود: بر اس��اس مصوبه شوراي شهر، شهرداري 
موظف اس��ت س��االنه تالش كند حداكثر ۶ درصد 
نيروهاي انساني را كاهش و 5۰ درصد اين ۶ درصد 
يعني ۳ درصد را از طريق درج آگهي عمومي و آزمون 
عمومي از ميان فارغ التحصيالن دانشگاه ها استخدام 
كند و اين مس��اله سبب مي ش��ود كه در ميان مدت 
كاهش نيروهاي شهرداري را شاهد باشيم از طرفي 
اين موضوع اقدامي فوري نيس��ت كه امنيت شغلي 
كاركنان را به هم بزند، همچنين تاكيد بر جذب نيرو 
از طريق آزمون سراسري و توسط نهادهاي تخصصي 

خواهد بود.

    مديران در پست هاي همتراز 
جانمايي مي شوند

اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: حتي مديراني 
كه بعضًا  مشاغل آنها از طريق ادغام دو معاونت ادغام 
مي شود در نظام طبقه بندي مشاغل شهرداري تهران 
تا پايان خدمت در ساير پست هاي همتراز جانمايي 
مي شوند. وي افزود: موضوع ادغام برخي از معاونت ها 
در ش��هرداري تهران با آغاز فعاليت اعضاي شوراي 
پنجم از طريق طرح مس��اله اي تحت عنوان اصالح 
س��اختار مدنظرقرار گرفت ولي به دليل مقاومت ها 
در شورا و بيرون شورا مطابق برنامه سوم شهرداري 
پيش نرفت. از طرفي شرايط سخت معيشتي جامعه و 
امنيت شغلي كاركنان شهرداري را مدنظر قرار داديم 
لذا هيچ كجاي اين اليحه اصالحي و گزارشي كه در 
كميس��يون برنامه بودجه به صح��ن داديم صحبت 
كاهش نيرو، تعديل و اخراج كاركنان مطرح نيست.

    اصالح ساختار را 
با كاهش نيروي انساني متفاوت مي دانيم

وي گفت: با راهبرد شوراي پنجم، صيانت از امنيت 
شغلي كاركنان را خواهيم داش��ت لذا جاي نگراني 
وجود ندارد و به طور مثال كارشناسان حوزه معاونت 
برنامه ريزي يا منابع انس��اني االن ماموريت هايشان 
پابرجاست . ما بحث اصالح ساختار را با كاهش نيروي 
انس��اني متفاوت مي دانيم. حامد مظاهريان، معاون 
دو معاونت ادغام ش��ده هم در اين باره گفت: زماني 
كه من وارد شهرداري شدم ۶5 هزارنفر نيرو داشت 
و اكنون 5۹ هزار نفر نيرو دارد و هيچ تعديلي صورت 
نگرفت بلكه ورودي را كنترل كرديم و خروج را آزاد و 
به صورت انگيزشي انجام داديم. اين تعهد را مي دهم 

كه اين اقدام بر مبناي تعديل نيست.

    توپ مشكالت در زمين مديران جديد؟
نيروي هاي انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه هر 
سازمان شناخته مي شوندو بايد مديران هرچه بيشتر 
در جهت رضايتمندي و حفظ منزلت آنها اقدام كنند. 
از طرفي شرايط اقتصادي حاكم بر كشور هم اهميت 

اين موضوع را مضاعف كرده است.
كمتر از چند ماه ديگر به پايان فعاليت شوراي پنجم 
و بسياري از مديران ش��هرداري تهران نمانده است. 
نيروهاي ش��هرداري اما نگران تر از هميشه در مورد 
وضعي��ت قراردادهايش��ان هس��تند و برخي اعالم 
كرده ان��د كه خبري از قرارداد در س��ال جديد با آنها 
نيست. حاال بايد ديدكه مديران كنوني به وعده خود 
عمل خواهندكرد يا ب��ا موجي از نارضايتي كاركنان 
شهرداري، توپ مشكالت را به زمين مديران جديد 

مي اندازند.



وب سايت اسپيد تست جديدترين گزارش از متوسط 
س��رعت اينترنت ثابت و موبايل در سراسر جهان در 
ماه مارس ۲۰۲۱ را منتش��ر كرده اس��ت. طبق اين 
گ��زارش در س��ومين ماه ۲۰۲۱ ميالدي متوس��ط 
جهاني س��رعت اينترنت موبايل ۴۸.۴۰ و متوسط 
جهاني س��رعت اينترنت ثاب��ت ۹۸.۶۷ مگابيت بر 
ثانيه بوده است. همچنين طبق گزارش اسپيد تست 
متوسط سرعت اينترنت موبايل ايران در ماه مارس 
۲۶.۳۸ مگابي��ت بر ثانيه بوده اس��ت. به اين ترتيب 
ايران در رده ۸۳ فهرست رتبه بندي سرعت اينترنت 
موبايل كشورهاي جهان قرار گرفته است. با توجه به 
آمار ثبت شده در ماه گذشته ميالدي، جايگاه ايران 
در اين فهرس��ت يك پله صعود كرده است. از سوي 
ديگر متوسط سرعت اينترنت ثابت كشور نيز ۱۹.۱۳ 
مگابيت بر ثانيه بوده و در رده ۱۳۲ فهرست سرعت 
اينترنت ثابت كشورها قرار دارد.  سرعت اينترنت از 
مواردي است كه همواره براي كاربران دغدغه بوده و 
يكي از فاكتورهاي كيفي خدمات اينترنتي محسوب 
مي ش��ود و وب س��ايت Speedtest شاخص هاي 
جهاني اينترنت را در كشورها بررسي مي كند. بر اين 
اس��اس تا ماه ژانويه ۲۰۲۱، متوسط جهاني سرعت 
دانلود اينترن��ت موباي��ل، ۴۶.۷۴ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۴۹ 
مگابيت برثانيه و تاخير، ۳۷ ميلي ثانيه بود. در حوزه 
اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۹۶.۹۸ مگابيت برثانيه و متوس��ط جهاني س��رعت 
آپلود ۵۱.۲۸ مگابيت برثانيه و تاخير، ۲۰ ميلي ثانيه 
بود. طبق آخرين آمار منتشرش��ده در اسپيدتست، 
تا ماه مارس س��ال ۲۰۲۱، متوس��ط جهاني سرعت 
دانلود اينترن��ت موباي��ل، ۴۸.۴۰ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۶۰ 
مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه است. در حوزه 
اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۹۸.۶۷ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
۵۳.۲۲ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۰ ميلي ثانيه است. 
در حالي كه تا ماه فوريه سال ۲۰۲۱، متوسط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۴۶.۹۴ مگابيت برثانيه 
و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود اينترنت موبايل، 
۱۲.۴۹ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه است. در 
حوزه اينترنت ثابت نيز متوسط جهاني سرعت دانلود، 

۹۷.۵۲ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
۵۱.۷۹ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۰ ميلي ثانيه بود.

     متوسط سرعت جهاني اينترنت ثابت
 به ۹۸ مگابيت برثانيه رسيد

در حال حاضر متوس��ط س��رعت دانل��ود اينترنت 
موباي��ل در ايران ۲۶.۳۸ مگابيت برثانيه و متوس��ط 
سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۱.۵۹ مگابيت برثانيه 
اس��ت كه رتبه اي��ران را به ۸۳ از ميان ۱۴۰ كش��ور 
رسانده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در ماه فوريه 
۲۰۲۱، متوس��ط س��رعت دانلود اينترن��ت موبايل 
در ايران ۲۵.۵۷ مگابيت برثانيه و متوس��ط سرعت 
آپلود اينترنت موباي��ل، ۱۱.۴۷ مگابيت برثانيه بود. 
همچنين طبق اين آمار، اينترن��ت موبايل ايران در 
حال حاضر از گواتماال و جمهوري دومينيكن كندتر 
و از كوبا و مالزي س��ريع تر اس��ت. در حال حاضر در 
حوزه اينترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ايران، 
۱۹.۱۳ مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۲۹ 
مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را به ۱۳۲ از ميان 
۱۷۵ كشور مي رساند. اين درحالي است كه در فوريه 
۲۰۲۱ در حوزه اينترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود 
در ايران، ۱۹.۵۵ مگابيت برثانيه و متوس��ط سرعت 

آپلود ۱۲.۳۵ مگابيت برثاني��ه بود و ايران در جايگاه 
۱۳۴ قرار داشت. همچنين طبق اين آمار، اينترنت 
ثابت اي��ران در حال حاضر از توگو و بوتان كندتر و از 

موريس و تانزانيا سريع تر است.

    صعود يك پله اي 
سرعت كره جنوبي همزمان با سقوط قطر

براس��اس اين گزارش در ماه مارس امارات متحده 
عربي مانند ماه گذش��ته در رده نخس��ت فهرست 
كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت موبايل قرار 
دارد. س��رعت اينترنت موبايل اين كشور ۱۷۸.۵۲ 
مگابيت برثانيه اعالم شده اس��ت. در رده دوم كره 
جنوبي با سرعت ۱۷۰.۵۲ مگابيت برثانيه قرار دارد. 
جايگاه اين كشور در فهرست نسبت به ماه گذشته 
يك پله صعود كرده اس��ت. اما در رده س��وم قطر با 
سرعت اينترنت ۱۶۷.۴۰ مگابيت بر ثانيه قرار دارد. 
اين كشور در فوريه ۲۰۲۱ ميالدي در رده دوم قرار 
داشت. اين درحالي است كه كشورهايي كه در رده 
چهارم، پنجم، شش��م، هفتم و هشتم اين فهرست 
قرار دارند نس��بت به ماه پيش تغيي��ري نكرده اند. 
اين كش��ورها به ترتيب عبارتند از چين )با سرعت 
۱۵۰.۴۰ مگابي��ت برثانيه(، عربس��تان س��عودي 

)۱۳۳.۷۳ مگابيت برثانيه(، نروژ )۱۱۸.۲۰ مگابيت 
برثانيه(، اس��تراليا )۱۰۹.۳۳ مگابي��ت برثانيه( و 
هلند )۱۰۳.۳۷ مگابيت برثاني��ه( . در جايگاه نهم 
اين فهرست كشور بلغارس��تان با سرعت اينترنت 
موبايل ۹۶.۲۷ مگابيت بر ثاني��ه قرار دارد. جايگاه 
بلغارس��تان در اين رده بندي نسبت به ماه قبل يك 
پله صعود كرده اس��ت. در رده دهم نيز سوييس با 
س��رعت اينترنت ۹۵.۲۷ مگابيت برثانيه قرارداد. و 
جايگاه آن در اين رده بندي دو پله صعود كرده است.

     رشد سرعت اينترنت ثابت فرانسه و موناكو
در رده بندي كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
ثابت، جاي��گاه نخس��ت مانند ماه هاي گذش��ته به 
سنگاپور با سرعت اينترنت ۲۳۴.۴۰ مگابيت برثانيه 
تعل��ق دارد. در رده دوم تايلند با س��رعت ۲۳۰.۵۹ 
مگابيت برثانيه قرار دارد. جايگاه اين كش��ور نسبت 
به ماه گذشته يك پله صعود كرده است. هنگ كنگ 
كه ماه گذشته در رده دوم قرار داشت، در ماه مارس 
با سرعت ۲۲۴.۷۳ مگابيت برثانيه با يك پله سقوط 
در رده سوم قرار گرفته اس��ت. رده چهارم مانند ماه 
گذشته به روماني با سرعت ۲۱۰.۸۲ مگابيت برثانيه 
تعل��ق دارد. اما موناكو با س��رعت ۲۰۵.۴۴ مگابيت 
برثانيه در رده پنجم قرار دارد. اين كشور در رده بندي 
پرسرعت ترين هاي اينترنت ثابت جهان ۵ پله صعود 
كرده است. در رده ششم دانمارك با سرعت ۲۰۲.۱۶ 
مگابيت برثانيه قرار دارد كه جايگاه آن نسبت به ماه 
گذشته يك پله سقوط كرده است. فرانسه با سرعت 
اينترنت ۱۹۳.۴۶ مگابيت برثانيه در رده هفتم قرار 
دارد. اين كشور ماه گذشته در رده دهم قرار داشت. 
جايگاه ليختن اش��تاين با سرعت اينترنت ۱۹۲.۳۹ 
مگابيت بر ثانيه در اين فهرست نسبت به ماه گذشته 
تغييري نكرده و در رده هشتم قرار دارد. در رده نهم 
مجارستان با اينترنت ثابت ۱۸۶.۸۸ مگابيت برثانيه 
قرار دارد كه جايگاه آن نس��بت به ماه گذشته ۲ پله 
سقوط كرده اس��ت. رده دهم اين فهرست نيز مانند 
رده بندي كشورهايي با بيش��ترين سرعت اينترنت 
موبايل به س��وييس تعل��ق دارد. س��رعت اينترنت 
ثابت اين كش��ور ۱۸۶.۵۶ مگابيت برثانيه ثبت شده 
و جايگاه آن نس��بت به ماه قبل يك پله صعود كرده 

است.

اخبار

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري دانش و فن6   Sun. Apr 18. 2021  1916   يكشنبه     29 فروردين 1400    5  رمضان 1442  سال هفتم    شماره 

حذف آداپتور برق 
از جعبه آيفون هاي  جديد

ش��ركت اپل اعالم كرد تصميمش براي توقف عرضه 
آداپتور برق به هم��راه محصوالتي نظير آيفون ۱۲ در 
مصرف ۸۶۱ هزار تن فلزات ش��امل مس، روي و قلع 
صرفه جويي خواهد كرد. به گزارش ايسنا، اين شركت 
امريكايي اعالم كرد حذف آداپتور برق اجازه مي دهد 
جعبه آيفون ۱۲ كوچك تر ش��ود و اين ش��ركت اين 
دستگاه ها را به شكل كارآمدتري ارسال كند و ظرفيت 
پالت هاي مخصوص حمل جعبه هاي آيفون ۱۲ حدود 
۷۰ درصد بيش��تر خواهد شد. اين شركت در گزارش 
پيشرفت محيط زيس��تي ۲۰۲۱ خود كه سال مالي 
۲۰۲۰ را تحت پوش��ش قرار مي دهد، ادعاي مذكور 
را مطرح كرد. اپل س��ال گذشته انتش��ار دي اكسيد 
كربن حاص��ل از فعاليت هايش را به ۲۲.۶ ميليون تن 
در مقايسه با ۲۵.۱ ميليون تن در سال ۲۰۱۹ كاهش 
داد. همچنين مصرف انرژي را ۱۳.۹ ميليون كيلووات 
ساعت كاهش داد. ليزا جكسون، نايب رييس محيط 
زيست، سياست و ابتكارهاي اجتماعي اپل در مقدمه 
اين گزارش اظهار كرد: به عنوان يك شركت ما با فوريت 
بيشتري نسبت به گذشته براي ايجاد يك آينده قوي تر 
و س��الم تر براي س��ياره و مردم مان اقدام كرده ايم. در 
س��ال ۲۰۲۰ اين به معناي پيشرفت واقعي در مبارزه 
عليه تغييرات اقليمي بوده اس��ت. اپل به يك شركت 
كرب��ن خنثي براي فعاليت ه��اي جهاني خود تبديل 
شده و متعهد است تا س��ال ۲۰۳۰ كل ردپاي خود از 
زنجيره تامين گرفته تا استفاده از محصوالتي كه اين 
شركت توليد مي كند را كربن خنثي كند. محصوالتي 
كه اكنون اس��تفاده مي كنيم مواد بازيافتي بيشتري 
نسبت به گذش��ته دارند كه شامل استفاده ۴۰ درصد 
مواد بازيافت��ي در مك بوك اير با صفحه نمايش رتينا 
و ۹۹ درصد تنگس��تن بازيافتي در آيفون ۱۲ و سري 
ششم اپل واچ اس��ت. در اين گزارش خاطرنشان شده 
اس��ت اين كار در البراتوار بازيافت مواد اپل در تگزاس 
براي بازيافت موادي مانند عناصر خاكي نادر، فوالد و 
تنگستن از آيفون هاي بازيافتي انجام گرفته است. اپل 
اعالم كرد يك تن موادي كه ربات تجزيه كننده ديزي 
از آيفون ها جمع آوري كرده اس��ت، به اندازه ۱۵۰ تن 
سنگ معدني استخراج شده، طال و مس داشته است. 
اين شركت همچنين اعالم كرد كه با اين اقدامات ۳۹ 
هزار تن زباله الكترونيكي سال گذشته به گورستان هاي 

زباله راه پيدا نكرد. 

پيش بيني آينده اقتصاد ايران
در سناريو دوم، تيم اقتصادي خوبي بر سر كار مي آيد و 
اصالحات ساختاري و ريشه اي را آغاز مي كند اما تحريم ها 
پا بر جا مي ماند. سناريو سومي كه مي توان در نظر گرفت 
اين است كه تيم اقتصادي ضعيف و ناهماهنگي هدايت 
سكان اقتصاد را عهده دار شود اما تيم مذاكره كننده بتواند 
به نتايج خوبي برسد و تحريم ها كاهش يابد. در سناريو آخر 
و در بدترين حالت ممكن نه تيم اقتصادي خوبي افسار 
امور را به دست مي گيرد و نه كاهشي در باب تحريم ها 
اتفاق مي افتد. با توجه به واقعيات موجود، به نظر مي رسد 

كه سومين سناريو محتمل ترين آنهاست! 
پس پيش بيني مي ش��ود در دولت احتماال اصولگراي 
بعدي، بهبود نسبي و موقت وضعيت اقتصاد در نتيجه 
همراهي ديگر ق��وا با دولت، عملك��رد قابل قبول تيم 
مذاكره كننده و كاهش تحريم ها را داشته باشيم. اما بايد 
در نظر داش��ت كه حتي با بهبود نسبي اوضاع در دولت 
بعدي، به علت وجود مشكالت ساختاري، تورم و خلق 
نقدينگي، اوال ريزش شديد در بازار ارز و طال و دالر زير۲۰ 
هزار تومان رويايي بيش نيست كه با واقعيات تناسبي 
ندارد و دوما دوام اين بهبود در يك بازه دو س��اله خواهد 
بود. اينكه اقتصاد به چه ميزان بهبود يابد بيش از هر چيز 
به سرنوشت تحريم ها و ميزان فروش نفت بستگي دارد.

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه به نتيجه رسيدن 
مذاكرات، در كوتاه مدت به ضرر بازار بورس خواهد بود 
و نقدينگي را به سمت اوراق دولتي، حسابهاي بانكي و 
س��هامهاي عمدتا كوچك تر هدايت خواهد كرد اما در 
بلندمدت اث��رات آن مثبت خواهد ب��ود و بزرگان بازار 
س��رمايه را منتفع خواهد كرد. ب��ا دقت به نكات گفته 
شده و با نگاه به داده هاي۲۵ سال گذشته بهبود پايدار 
شاخص بازار سرمايه را مي توان در سال ۱۴۰۲ متصور 
بود. همين طور به نتيجه رس��يدن مذاكرات بخشي از 
بازار مسكن را وارد ركود خواهد كرد و در بهترين حالت 
مي توانيم در بخش هايي از اين بازار كه شاهد رشد قيمت 
به صورت حبابي بوديم، كاه��ش ۱۰ تا ۱۵ درصدي را 
متصور باش��يم. انتخابات پيش رو هم از ريس��ك هاي 
سياسي تاثيرگذار در بازارها، از جمله بازار بورس خواهد 
بود. نزديكي به انتخابات داخلي به خاطر س��ردرگمي 
س��رمايه گذاران از بابت نتيجه، مي تواند باعث ريزش 
اين بازار ش��ود. پس از مشخص شدن نتيجه و با توجه 
به بي اعتمادي حاكم بر بازار بورس چه رييس جمهور 
آينده اصولگرا باش��د و چه اصالح طلب، شاهد خروج 
نقدينگي خواهيم بود و البته ب��ا مقصد هاي متفاوت. 
پيروزي كاندي��داي اصولگرا با توجه به انتظارات رواني 
معامله گران نقدينگي را به سمت بازار ارز و طال خواهد 
برد و پي��روزي كانديداي اصالح طلب م��ردم را به نقد 
شدن ترغيب خواهد كرد. در حال حاضر برخالف تصور 
بسياري از افراد و نظر برخي از كارشناسان، سهم ها در 
كف قيمتي خود نيستند بلكه در قيمت واقعي در حال 
معامله مي باشند. بايد اجازه داده شود تا بازار خودش را 
اصالح كند و از تصميمات من درآوردي مانند محدود 
كردن دامنه نوسان دوري شود. نكته ديگر اينكه دولت 
بعدي حداقل و به صورت تبليغاتي در ابتداي امر مجبور به 
حمايت از بازار بورس در جهت بازگرداندن اعتماد عمومي 
خواهد بود اما با گذر زمان اين حمايت كمرنگ خواهد 
شد. در واقع بهتر آن است كه همانند اقتصاد هاي بزرگ 
و پوياي دنيا، دولت پاي خودش را از اقتصاد بيرون بكشد 

و نقش ناظر را ايفا كند.

اعالم راي هيات بازبيني فيس بوك 
درباره حساب ترامپ با تاخير

هيات بازبيني فيس بوك صدور راي درباره ادامه تعليق 
حساب كاربري دونالد ترامپ از پلتفرم هاي اين شركت 
را به تاخير انداخته تا اظهارنظر مردم در اين باره را بررسي 
كند. به گزارش مهر به نقل از آسوش��يتدپرس، هيات 
نظارت فيس بوك روز گذشته اعالم كرد به مدت زمان 
بيشتري نياز دارد تا درباره تعليق حساب كاربري دونالد 
ترامپ در اين شبكه اجتماعي تصميم بگيرد. دليل اين امر 
نيز آن است كه براي بررسي اظهارنظرهاي مردم به زمان 
بيشتري نياز دارد. فيس بوك از هيات نظارت خواسته 
تا رأي نهايي درباره تعليق دايم ترامپ از پلتفرم هايش 
را ص��ادر كند. مهل��ت ۹۰ روزه هي��ات بازبيني براي 
تصميم گيري در اين باره چند روز ديگر تمام مي شود. 
اين هيات در يك پست توئيتري نوشت: ما مهلت ارايه 
اظهارنظرهاي مردم درباره اين پرونده را افزايش داديم 
و بيش از ۹ هزار پاس��خ دريافت كرديم. تعهد هيات به 
بررسي دقيق تمام اظهارنظرها مهلت تصميم گيري 
را افزايش داده اس��ت. ما به زودي اطالعات بيشتري را 
به اشتراك مي گذاريم. در ۶ ژانويه سال جاري ميالدي 
طرفداران دونالد ترامپ رييس جمهور پيشين امريكا به 
ساختمان كنگره اين كش��ور حمله كردند. پس از اين 
حمله شبكه هاي اجتماعي بزرگ از جمله توييتر، فيس 
بوك، اينستاگرام، يوتيوب و غيره حساب هاي كاربري 

ترامپ را به دليل تهييج خشونت تعليق كردند. 

گوگل به گمراه كردن 
مصرف كنندگان استراليايي متهم شد

دادگاه فدرال استراليا در حكمي اعالم كرد گوگل برخي 
از مصرف كنندگان را درباره اطالعات مكان شخصي كه از 
طريق دستگاه هاي اندرويد جمع آوري شده، گمراه كرده 
است. به گزارش ايسنا، كميسيون مصرف كننده و رقابت 
استراليا با اشاره به حكم دادگاه، اعالم كرد به دنبال دريافت 
خسارت از گوگل اس��ت با اين حال به ميزان آن اشاره 
نكرد. راد سيمز، رييس كميسيون مصرف كننده و رقابت 
استراليا در بيانيه اي اعالم كرد اين پيروزي مهمي براي 
مصرف كنندگان به خصوص تمامي افرادي كه نسبت 
به حريم خصوصي آنالين خود نگران هستند، به شمار 
مي رود زيرا حكم دادگاه اين پيام قوي به گوگل و سايرين 
ارسال مي كند كه ش��ركت هاي بزرگ نبايد مشتريان 
خود را گمراه كنند. اين پرونده مربوط به تنظيمات خاص 
گوگل مرتبط با جمع آوري اطالعات مكان، سابقه مكان و 
فعاليت وب و اپليكيشن بود. طبق يافته هاي دادگاه فدرال 
استراليا، گوگل به نادرستي مدعي شده كه ممكن است 
اطالعات تنظيمات سابقه مكان دستگاه هاي كاربران 
را در فاصله ژانويه ۲۰۱۷ تا دس��امبر ۲۰۱۸ جمع آوري 
كرده باشد. تنظيمات كنترل فعاليت وب و اپليكيشن 
هنگامي كه فعال مي شود، امكان جمع آوري، ذخيره و 
استفاده از اطالعات توسط گوگل را امكان پذير مي كند و 
به صورت پيش فرض در دستگاه ها فعال مي شود. كاربران 
مطلع نشده بودند غير فعال كردن سابقه مكان اما فعال 
نگه داشتن تنظيمات فعاليت وب و اپليكيشن به گوگل 
اجازه مي دهد به جمع آوري اطالع��ات ادامه دهد. اين 
دادگاه استراليايي اكنون بايد تصميم بگيرد آيا اين مساله 
را يك رخنه در نظر بگيرد و بررسي كند چه تعداد دفعات 
اتفاق افتاده است اما شبكه ABC استراليا به نقل از راد 
سيمز گزارش داد اين رگوالتور به دنبال دريافت جريمه 
از گوگل است. سخنگوي گوگل اعالم كرد اين شركت 
در حال بازبيني گزينه هاي خود است. دادگاه بسياري از 
ادعاهاي رگوالتور استراليا را رد كرد و ما با ساير يافته هاي 
دادگاه موافق نيستيم و در حال حاضر سرگرم بازبيني 
گزينه هاي خود از جمله درخواست تجديدنظر هستيم. 
بر اساس گزارش رويترز، اين غول فناوري در ماه هاي اخير 

مشكالت حقوقي در استراليا پيدا كرد. 

شرط روسيه براي ادامه فعاليت 
در روسيه

يك مقام برجسته مجلس روسيه اعالم كرد كه شركت 
امريكايي »گوگل« در صورتي مي تواند به فعاليت قانوني 
خود در اين كشور ادامه دهد كه ۶۰۰۰ محتواي ممنوعه 
را از بستر »يوتيوب« حذف كند و همچنين تعدادي از 
مطالب رسانه هاي جمعي روسيه را رفع انسداد كند. به 
گزارش تسنيم به نقل از تاس، الكسي پوشكوف، رييس 
كميسيون سياست اطالعات و همكاري با رسانه ها در 
مجلس روسيه روز جمعه به تاس گفت شركت امريكايي 
گوگل Google بايد ۶۰۰۰ محتواي ممنوعه را از بستر 
يوتي��وب YouTube حذف كند و همچنين تعدادي 
از مطالب رس��انه هاي جمعي روسيه را رفع انسداد كند 
تا بتواند به فعاليت قانوني خود در اين كشور ادامه دهد. 
پيش از اين، واسيلي پيس��كاريوف، رييس كميسيون 
تحقيقات درباره مداخله خارجي در دوماي روسيه گفته 
بود كه مقامات گوگل روز جمعه در يك كنفرانس ويديويي 
تأكيد كردند كه آماده ادامه فعاليت در فضاي قانوني روسيه 
هس��تند و تمام محتواهاي موجود كه با قوانين روسيه 
تناق��ض دارند را در آينده نزديك ح��ذف خواهند كرد. 
پوش��كوف گفت: چندين اقدام اتخاذ شده براي رعايت 
الزامات ناظر ارتباطات روسيه كه مقامات گوگل در جلسه 
كميسيون دخالت هاي خارجي دوما به آنها اشاره كردند، 
در مسير درستي قرار دارد. وي افزود: اما اگر )گوگل( واقعًا 
بخواهد در فضاي قانوني روس��يه به فعاليت خود ادامه 
دهد، ابتدا موظف خواهد شد ۲۳ اقدام خود براي سانسور 
رسانه هاي جمعي روسيه را لغو كند. رفع انسداد فيلم هاي 
Rzhev و Beslan را مي توان تنها به عنوان اولين اقدام 
ولي ناكافي قلمداد كرد. اين مقام روسيه در ادامه گفت: 
دوم اينكه، آنها باي��د ۶۰۰۰ محتواي ممنوعه از جمله 
۴۰۰۰ مورد افراط گرايي را حذف كنند. همچنين، برخي 
از مطالب مربوط به پورنوگرافي كودكان، خريد و فروش 
مواد مخدر، خودكشي و غيره هنوز در آنجا باقي مانده است. 
پوشكوف گفت: اكثر اعتراضات ناظران ارتباطات روسيه 
عليه شركت گوگل همچنان ادامه دارد. اين سناتور تأكيد 
ك��رد كه برخي از مطالب ممنوع از س��ال ۲۰۱۵ حذف 

نشدند، »اگرچه مهلت اجباري ۲۴ ساعت است.«

متوسط سرعت اينترنت موبايل ايران در ماه مارس ۲۶،۳۸ مگابيت بر ثانيه بوده است

اينترنت ايران در جايگاه ۸۳ جهاني

دكتر جنيدي در جلسه شصت وسوم شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي: 

مانع زدايي از كسب و كار ها در دستوركار 

احياي برجام و بازار نفت

شصت و سومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي 
دستگاه هاي اجرايي با حضور دكتر لعيا جنيدي معاون 
حقوقي رييس جمهور و معاونان و مديران كل حقوقي 
دستگاه هاي اجرايي به صورت ويديوكنفرانس برگزار 
شد. معاون حقوقي رييس جمهور در ابتداي اين جلسه 
با تبريك س��ال نو و گراميداشت مصادف شدن اولين 
جلسه شوراي هماهنگي در سال جديد با ماه پر بركت 
مبارك رمضان گفت:  دو حوزه اصلي در جلس��ه امروز 
مورد بحث قرار مي گيرد. حوزه اول مس��اله مربوط به 
محيط كسب و كار است كه بسيار داراي اهميت است. در 
همه كشورهاي دنيا گزارش هاي مربوط به فعاليت هاي 
اقتصادي وجود دارد كه نشان گر وضعيت كسب و كار در 
آن كشور است و همه كشورها هم دنبال اين هستند كه 
در رتبه بندي كسب و كارها از موقعيت خوبي برخوردار 
باشند و محيط بسيار خوبي را براي كسب و كار فراهم 
كنند. بديهي است كه از شاخص هاي مختلفي كه براي 
بهبود محيط كس��ب و كارها وجود دارد، يك شاخص 
مهم، محيط حقوقي كسب و كار است. مهم ترين كاري 
كه دولت در معناي مصطلح كلمه در خصوص فضاي 
كسب و كار بايد انجام دهد تكاليفش در خصوص بهبود 
محيط حقوقي كسب و كار اس��ت . به هر حال ممكن 
است دولت عالوه بر مقرره گذاري، تسهيالت اقتصادي 
و مالي يا وام در اختيار آنها قرار دهد اما اصلي ترين كار 

يك حكومت قانون گذاري و مقررات گذاري كار آمد در 
حوزه كسب و كار است. 

وي با بي��ان اينكه محي��ط حقوقي ك��ه دولت فراهم 
مي كند محيط داخلي اس��ت گفت: عامل ديگر بحث 
تحريم هاس��ت كه عامل خارجي تأثيرگذار و جدي بر 
محيط كس��ب و كار در ايران است. اگرچه عمدتًا تأثير 
منفي گذاشته است اما بعضا تبديل به فرصت هم شده. 
وي در ادامه با اش��اره به عضوي��ت معاونت حقوقي در 
كميته ماده ۱۲ قانون احكام دايمي و تش��كيل كميته 
كسب و كار در معاونت حقوقي افزود: معاونت حقوقي 
در جهت بهبود محيط كسب و كار تالش هاي زيادي 
انجام داده و موفقيت هاي ارزشمندي هم تاكنون كسب 
كرده است. در حوزه مسائل مالياتي تأمين اجتماعي، 
بانكي و ارزي تالش هاي زيادي شده است. دستگاه هاي 
اجرايي در مسائل مرتبط به محيط كسب و كار مي توانند 
با توجه به اين فرصت كه كميته كس��ب و كار معاونت 
حقوقي ايجاد كرده است و به طور منظم تشكيل مي شود 
استفاده كنند.  دكتر جنيدي به عنوان سال نيز اشاره كرد 
و گفت: سال گذشته سال جهش توليد بود و سال جاري 
هم تحت عنوان پشتيباني و مانع زدايي از توليد است. 
به اعتقاد من مهم ترين كاري كه حقوقدانان مي توانند 
انجام دهند اين است كه در حوزه مقررات بررسي الزم 
را به عمل آورند و مانع زدايي را در دستور كار قرار دهند.  

معاون حقوقي رييس جمهور با يادآوري وظيفه تنقيح 
قوانين از سوي دولت و تنقيح قوانين در حوزه كسب و كار 
گفت: براساس تفاهم نامه اي كه با مجلس داريم و با توجه 
به قانون تنقيح ۱۳۸۹ كه در واقع هماهنگي با مجلس 
را براي تنقيح قوانين ضروري مي س��ازد در چارچوب 
تفاهم نامه تنقيح رسمي را پيگيري مي كنيم ولي تنقيح 
غير رسمي قوانين را هم به معاونت حقوقي در دراختيار 
دس��تگاه هاي اجرايي قرار مي دهد. ام��ا كار مهم تري 
در حوزه تنقيح، تنقيح رس��مي مقررات كس��ب وكار 
است كه تاكنون تصويب نامه هاي بيمه شخص ثالث، 
راه آهن و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دولت مصوب 
و تعداد بيشتري تصويب نامه تنقيحي نيز در راه است. 
اين امر در شفافيت و پيش بيني پذيري احكام و قوانين 
كه از جمله مهم ترين كاركردهاي حقوق است اثر گذار 
خواهد بود. وي با اشاره به كسب و كار هاي مجازي گفت: 
اگر خواهان بهبود محيط كسب و كارها به ويژه محيط 
حقوقي آنها هستيم بايد به اين حوزه حساسيت نشان 
دهيم وحمايت كنيم چرا كه دنيا در حال تغيير هست 
و فضاي مجازي رو به توس��عه. به ويژه در اين ش��رايط 
بيماري كه نياز به استفاده از فضاي مجازي را دو چندان 
بلكه ده چندان كرده اس��ت.  وي با بيان اينكه شكايت 
برخي از دستگاه هاي اجرايي از كسب و كارهاي مجازي 
بعضا سبب تعطيلي و بسته شدن دسته اي از سايت هاي 

فعاالن اين حوزه مي شود خطاب به مسووالن حقوقي 
دس��تگاه هاي اجرايي گفت: بهتر است قبل از اين كار 
مشكل در درون دولت و دستگاه هاي اجرايي حل شود 
و به دنبال عالج و گره گشايي باشيم نه اينكه ابتدا به فكر 
شكايت و باعث تعطيلي اين كسب و كار ها باشيم. معاون 
حقوقي رييس جمهور، در خصوص تكميل گزارش هاي 
خسارات ناش��ي از تحريم كه در چارچوب كميته ملي 
امور حقوقي تحريم پيگيري مي شده تاكيد كرد و افزود 
كه در شرايط فعلي بايد آمادگي الزم را براي مديريت 
قراردادهاي موجود و آتي را در فرض رفع تحريم يا ادامه 
آن داشته باشيم. مشكالت قراردادها، حمل و نقل، بيمه، 
امور بانكي و مالي و اعتبارات اسنادي وضمانتنامه هاي 
بانكي و مجوز هاي ص��ادرات و واردات و ليس��انس ها 
و مش��كالت حقوقي آنها و نيز ح��ل و فصل اختالفات 
بين المللي و اج��راي آراي داوري بين المللي و احكام 
دادگاه ها بايد مورد توجه قرار گرفته و سياست گذاري 

حقوقي براي آنها داشته باشيم.
در اين جلسه دكتر كاشان به عنوان متخصص مدعو، 
آقاي دكتر محمدي، خانم دكتر آهني، خانم دكتر فريور 
و خانم دكتر سليمان زاده، از معاونان و مديران معاونت 
حقوقي رييس جمهور و نيز معاونان وزرا و مديران كل 
حقوقي دستگاه هاي اجرايي كش��ور به ارايه ديدگاه و 

نظرات خود پرداختند.

 در محافل اقتصادي و تخصصي كشور مطرح شده است. 
براي پاسخ به اين پرسش بايد تحليلي از وضعيت كلي 

مناسبات بين المللي داشت. 
 اول( برخي به اين نكته اش��اره مي كنند كه ايران بعد 
از احي��اي برج��ام و برنامه جامع همكاري مش��ترك 
ب��ا چين مي توان��د صادرات نف��ت خود را ب��ه بيش از 
۳ميليون بشكه برساند و برخي ديگر از تحليلگران به اين 
واقعيت اشاره مي كنند كه هر نوع افزايش توليد نيازمند 
سرمايه گذاري هاي پايدار در حوزه زيربنايي صنعت نفت 
كشور است. واقع آن است كه سياست هاي خصمانه و 
تحريم هاي اقتصادي دامنه دار امريكا  عليه چين، روسيه 
و ساير كشورهاي مستقل، معادالت را تا حد زيادي در 
سطح بين الملل و منطقه تغيير داده است.چين، روسيه 
و بسياري از كشورهاي ديگر متوجه اين واقعيت شده اند 
كه اين نوع سياست هاي سلبي و يكجانبه امريكا كه امروز 
مثال عليه ايران به كار گرفته مي ش��ود، روز و روزگاري 
مي تواند دامن اقتصاد و تجارت آنها را نيز بگيرد. بنابراين 
اين كشورها به اقدامات مقابله اي دست مي زنند تا اين 
نوع رفتارهاي امريكا خنثي شود. فراموش نكنيد، چين 
ظرفيت هاي بس��يار بااليي براي واردات در حوزه اقالم 
انرژيك دارد، بنابراين اقتصاد چين توانايي بااليي براي 
خريد نفت از ايران را دارد. خريد نفت ايران توسط چين، 
مي تواند ظرفيت هاي توليد و صادرات نفت كش��ور را 

به تا حد زيادي ارتقا دهد. از نظر افزايش پتانسيل هاي 
توليد نفت، ايران مشكلي ندارد و مي تواند به سرعت اين 
ظرفيت هاي فزاينده را پاسخ دهد. كاركنان و متخصصان 
صنعت نفت ايران به اندازه اي دانش و توانايي دارند كه 
به سرعت مي توانند افزايش ظرفيت ها در توليد نفت را 

آغاز كنند. 
دوم( اينكه آيا اين افزايش ظرفيت ها، مي تواند صادرات 
نفت اي��ران را به بيش از ۳ ميليون بش��كه نفت در روز 
برساند يا نه؟بيش��تر در گرو تحوالت و دستاوردهايي 
است كه در صحنه ديپلماسي و روابط بين الملل به وقوع 
مي پيوندد. معتقدم، اگر برخي تخريب ها، خوش رقصي ها 
و كم لطفي هايي كه برخ��ي در خصوص برنامه جامع 
همكاري هاي مشترك ايران و چين دارند، جاي خود 
را به همكاري و هماهنگي بدهد، ايران مي تواند هرچه 
سريعتر به يك نقطه مطلوب در خصوص رشد مناسبات 
اقتصادي و تجاري با چين برسد. البته توسعه روابط با 
چين به معناي نفي ارتباط با كشورهاي اروپايي و غربي 
نيست.براي تعادل بخش��يدن به حوزه همكاري هاي 
اقتصادي، توس��عه روابط با كشورهاي غربي و اروپايي 
نيز مي تواند در دس��تور كار قرار بگيرد. در واقع رابطه با 
چين و روسيه تعادل مطلوبي را در مناسبات ارتباطي 
و اقتصادي ايران ب��ا غرب نيز ايجاد خواهد كرد. در اين 
صورت توانايي ايران براي گفت وگو و استيفاي منافع 

ملي افزايش پيدا خواهد كرد. سوم( در اين ميان، بايد 
توجه داشت بدون جذب سرمايه هاي خارجي و توسعه 
مناسبات با كشورهاي مختلف، روند توسعه اقتصادي 
به س��رانجام مورد نظر نخواهد رسيد. درست است كه 
چنانچه ايران بتواند از خام فروش��ي جلوگيري كند و 
صادرات بنزين و ساير فرآورده هاي بازآوري شده را در 
دستور كار قرار دهد، اين وضعيت منافع بيشتري خواهد 
داشت، اما در عين حال بايد توجه داشت كه ظرفيت هاي 
پااليشي كشور محدوديت هايي دارد. بنابراين همچنان 
صادرات نفت، يكي ظرفيت هاي مكمل قابل توجه در 
اقتصاد كشور محسوب مي شود. اقتصاد ايران بايد بتواند 
به نفت به عنوان يك ذخيره استراتژيك براي دستيابي 

به توسعه بهره ببرد. 
 چهارم( اما بياييد فرض كنيم، مذاكرات وين با كشورهاي 
۱+۵ به خوبي طي ش��ود و ايران با قدرت به بازار نفت و 
اقتصاد جهاني بازگردد، چين هم ظرفيت هاي تازه اي 
ب��راي خريد نفت از ايران ايجاد كن��د و صادرات نفت و 
ساير اقالم توليدي ايران افزايش پيدا كند؛ حتي در اين 
صورت نيز بدون تعيين تكليف FATF، ايران اقدام قابل 
توجهي در اتمسفر اقتصاد بين المللي نمي تواند داشته 
باشد. حتي ش��ركاي نزديك ايران نيز توسعه روابط را 
منوط به پيوستن به اين كنوانسيون كرده اند. از قديم 
مي گويند، آن را كه حساب پاك است؛ از محاسبه چه 

باك است. اين حرف درست است كه قدرت هاي جهاني 
سعي مي كنند، نهادهاي بين المللي را در راستاي منافع 
خود به كار  گيرند، اما ايران نيز از اين ظرفيت برخوردار 
است كه بتواند از منافع كالن خود در عين پيوستن به 
مجامع جهاني حفاظ��ت كند.صرف عضويت ايران در 
مجامع بين المللي مشكل ساز نخواهد بود و حتي ايران را 
در اتمسفر بين المللي به عنوان يك كشور شفاف ومتعهد 

معرفي مي كند. 
حرف پاياني( واقع آن اس��ت، كمك هايي كه ايران به 
فلسطين، لبنان، يمن و...صورت مي دهد، امر پنهاني 
نيست. همه جهان با خبر هستند كه ايران از ملت هاي 
مظلوم و مسلمان حمايت مي كند. اما در عين حال ايران 
هيچ ارتباطي با ناهنجاري هاي مالي و پولي بين المللي 
ندارد. اقتص��اد ايران با كارتل هاي پولش��ويي، قاچاق 
و... مناس��باتي ندارد كه بخواهد نسبت به پيوستن به 
FATF  مالحظاتي داشته باشد. بنابراين هيچ نگراني در 
خصوص پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي از جمله

FAFT نبايد وجود داش��ته باشد. مجموعه دلسوزان و 
صاحب نظران كش��ور اميدوارند، بعد از احياي برجام و 
پايان تحريم هاي اقتصادي، زمينه براي حل مش��كل 
FATF  نيز فراهم شود تا ايران بتواند در شبكه جهاني 
پولي و مالي جهاني به عنوان يك عضو عادي حضور به 

هم رساند. 

ادامه از صفحه اول



تعادل |
قيمت اقالم مصرفي در اس��فندماه ۹۹ منتش��ر ش��د. 
براساس آمارهاي منتشر ش��ده از سوي وزارت صمت، 
قيمت كاالهاي اساسي مانند »برنج، گوشت قرمز، شكر 
و مرغ« نشان مي دهد كه قيمت اين كاالها در اسفند ماه 
سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸رشد قيمتي بين 
۴۰ تا ۱۱۳ درصد را تجربه كرده اند. بر اس��اس اين آمار 
بيش��ترين افزايش قيمت در اسفند ماه ۱۳۹۹ مربوط 
به برنج پاكستاني باسماتي بوده كه قيمت آن با ۱۱۳.۶ 
درصد افزايش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اسفند سال 
۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشابه سال قبل 
رسيده اس��ت. قيمت برنج تايلندي نيز در اين مدت با 
۱۱۱.۱ درصد افزايش قيم��ت، از ۷۴۰۰ به ۱۵ هزار و 
۷۰۰ تومان رسيده است.همچنين بررسي قيمت اين 
اقالم اساسي طي يك ماه نيز نشان مي دهد به جز برنج 
تايلندي با كاه��ش ۱.۸ درصدي، قيمت همه اقالم ياد 
شده در اس��فند ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن افزايش 
يافت��ه و ميزان افزايش قيمت ها ط��ي يك ماه هم بين 
۱.۱ درصد )برنج پاكستاني( تا ۱۳.۸ درصد )شكر بسته 

بندي( بوده است.

    كدام كاالها گران تر شدند؟ 
روند قيمت كاالهاي اساس��ي طي يك سال گذشته 
عليرغم وعده هاي مكرر مسووالن همچنان افزايشي 
و به تعبيري به مرحله »لجام گس��يختگي« رسيده 
اس��ت. اما در دليل اينكه چرا قيمت كاالهاي اساسي 
در بازار به ميزان افزايش يافته است، گفته مي شد، كه 
روند كند روند كند تخصيص ارز از سوي بانك مركزي 
و ترخيص كاالهاي اساس��ي از گمركات، جزو عوامل 
اصلي ايجاد تنش قيمتي در بازار اقالم مختلف هستند. 
به همين منظور، شوراي هماهنگي اقتصادي دولت و 
تنظيم بازار به منظور س��رعت بخشيدن به ترخيص 
كاالها صادر دستورالعمل هايي را صادر كردند و وعده 
دادند با تسريع در اين ترخيص ها و افزايش بازاررساني، 

قيمت ها تعديل خواهد شد.
در همين حال، عليرضا رزم حسيني، وزير صمت كه ۱۳ 
آبان ماه سال ۱۳۹۹ وعده داد كه » تغييرات محسوسي 
در قيمت كاالهاي اساس��ي خواهيم داشت.« اظهارات 
عليرضا رزم حسيني، وزير صمت پس از آن مطرح شد 
كه  مقام معظم رهبري، در سخنراني تلويزيوني با تأكيد 
بر اينكه بسياري از مشكالت كنوني ارتباطي به تحريم 
ندارند و ناشي از ناهماهنگي ها هستند، گفتند: بسياري از 
گراني هاي اخير واقعاً توجيه ندارد و بايد با هماهنگي بين 
دستگاه هاي مربوطه مسووالن هرچه زودتر آن را عالج 
كنند. ايشان، گراني گوشت، مرغ، گوجه تا پوشك بچه 
را به رغم موجود بودن جنس و كاال، گراني هاي بي دليل 
خواندن��د و افزودند: همه اين گراني ها و مش��كالت، با 
هماهنگي دستگاه ها قابل حل هستند و بايد مشكالت 

از جلوي پاي مردم برداشته شود.
البته بنابر اظهارات معاون فني گمرك، براساس مصوبات 
آبان سال ۹۹ در ستاد تنظيم بازار درباره تسهيل ترخيص 
كاالهاي دپو شده در گمرك و بنادر، مقرر شده بود كه 
تمامي كاالهاي اساس��ي گروه ۱، به صورت ۹۰ درصد 
ترخيص شوند كه در دستور كار قرار گرفت، اما در اسفند 
ماه اين موضوع به نحوي با چالش مواجه ش��د و س��تاد 
تنظيم ب��ازار به نوعي مصوبه قبلي خ��ود در اين رابطه 
را لغو كرد اما تاكيد داش��ت كه كاالهاي اساسي كه در 
صف تخصيص ارز قرار داشته باشند امكان ترخيص ۹۰ 
درصدي خواهند داش��ت. با اين حال بررسي آمار ارايه 
شده از سوي وزارت صمت از قيمت كاالهاي اساسي در 

اسفند ماه سال ۹۹ يعني ماه ها پس از وعده هاي مكرر 
مس��ووالن براي كاهش قيمت ها، ن��رخ انواع كاالهاي 
اساسي نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با افزايش هاي شديدي 
همراه بوده است.بر همين مبنا، قيمت هر كيلوگرم برنج 
پاكستاني باسماتي درجه يك با ۱۱۳.۶ درصد افزايش از 
۱۱ هزار و ۵۱۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و 
۳۹,۶۰۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افزايش يافته است.
قيمت هر كيلوگرم برنج تايلندي نيز در اسفند ۱۳۹۹ 
نسبت به اس��فند ۱۳۹۸ با ۱۱۱.۱ درصد افزايش از ۷ 
هزار و ۴۲۲ تومان به ۱۵ ه��زار و ۶۷۰ تومان افزايش 
يافته اس��ت.همچنين قيمت هر كيلوگرم برنج طارم 
اعال اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۶.۲ درصد 
افزايش داشته و از ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان در اسفند ۹۸ 
به ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ رسيد.قيمت 
هر كيلوگرم برنج هاشمي درجه يك نيز طي مدت ياد 
ش��ده ۴۳.۵ درصد افزايش يافته و از ۲۳ هزار و ۲۵۴ 

تومان به ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان رسيده است.
قيمت هر كيلوگرم شكر سفيد نيز ۷۲.۱ درصد افزايش 
يافته و از ۶ هزار و ۱۰۴ تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰ 
هزار و ۵۰۹ در اسفند ۱۳۹۹ افزايش يافته است.قيمت 
هر بسته شكر ۹۰۰ گرمي نيز در مدت ياد شده ۷۴.۷ 
درصد افزايش يافته و از ۵ هزار و ۹۲۰ تومان به ۱۰ هزار 
و ۳۴۲ تومان رسيده است.قيمت هر كيلوگرم گوشت 

گوساله نيز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه 
۱۳۹۸ به ميزان ۴۵.۲ درصد افزايش و از هر كيلوگرم 
۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان ريال 

رسيده است.
بررس��ي قيمت اين اقالم اساسي طي يك ماه نيز نشان 
مي دهد به جز برنج تايلندي ب��ا كاهش ۱.۸ درصدي، 
قيمت همه اقالم ياد شده در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه 
قبل از آن افزايش يافته و ميزان افزايش قيمت ها طي يك 
ماه هم بين ۱.۱ درصد )برنج پاكستاني( تا ۱۳.۸ درصد 

)شكر بسته بندي( بوده است.

    قيمت مرغ و گوشت!
در اين ميان كمترين افزايش قيمت مربوط به گوشت 
گوساله و گوسفندي اس��ت كه قيمت هر كيلو از اين 
دو محص��ول ب��ا ۴۵.۲ و ۴۰ درصدافزايش قيمت در 
اس��فند ۱۳۹۹ به حدود ۱۰۸ هرار تومان و ۱۲۴ هزار 
تومان رسيده است. قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي 
و گوس��اله در ماه مشابه س��ال ۱۳۹۸ حدود ۷۴ هزار 
تومان و ۸۹ هزار تومان بوده است.قيمت هر كيلوگرم 
گوشت مرغ تازه نيز در اس��فند ماه ۱۳۹۹ نسبت به 
اسفند ماه ۱۳۹۸ به ميزان ۸۷ درصد افزايش يافته و 
از هر كيلوگرم ۱۲ هزار و ۷۳۵ تومان به ۲۳ هزار و۸۱۰ 
تومان رسيده است.سال گذشته قيمت مصوب مرغ در 

ستاد تنظيم بازار دو بار افزايش يافت و در نهايت قيمت 
مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه 
قيمت هر كيلو گوشت مرغ به بيش از ۴۰ هزار تومان 
هم رسيد. در نهايت با وجود اينكه دبير ستاد تنظيم 
ب��ازار اعالم كرده بود قيمت مصوب م��رغ تا پايان ماه 
رمضان تغيير نمي كند، دوازدهم فروردين ماه قرارگاه 
ساماندهي مرغ كشور به رياست وزير جهاد كشاورزي 
و با حضور نمايندگاني از ارگان هاي مختلف از جمله 
قوه قضايي��ه و وزارت صمت در آخرين جلس��ه خود 
مسوول ساماندهي توليد گوشت مرغ شد و در اولين 
جلس��ه كاري خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان 
افزايش داد. بر اين اساس حداكثر قيمت مصوب مرغ 
گرم براي مصرف كننده  كيلويي ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان 
تعيين شده اس��ت. روند قيمت مرغ در ۱۲ ماهه سال 
گذشته نشان مي دهد، به طور متوسط در فروردين ماه 
۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان، ارديبهشت ۱۱ هزار، خرداد ۱۲ 
هزار و ۴۰۰ تومان، تير ماه ۱۷ هزار و ۲۰۰، مرداد ۱۷ 
هزار و ۹۰۰، ش��هريور ۱۸ هزار و ۱۰۰، مهر ۱۹ هزار و 
۲۰۰، آبان ۲۴ ه��زار و ۲۰۰، آذر ۲۷ هزار و ۳۰۰، دي 
۲۱ هزار، بهمن ۲۳ هزار و اس��فند ماه ۲۵ هزار و ۸۰۰ 

تومان قيمت خورده است.
اما درجريان آشفتگي بازار مرغ داليل مختلفي براي آن 
مطرح بود، مابرخي موضوع كمبود نهاده هاي توليد يا 
موانع در ترخيص و واردات اين اقالم را به ميان كشيدند. 
به طوريكه يكي از اعضاي اتاق بازرگاني در اين باره گفته 
بود كه به دليل وجود بروكراسي دولتي، واردات نهاده ها 
توسط بخش خصوصي مختل شده و احتماال وضعيت 
توليد مرغ در هفته هاي آتي دچار مشكل شده و قيمت ها 
رشد خواهد داشت. اما وقتي آمارهاي گمرك را بررسي 
مي كنيم، وضعيت واردات نهاده توليد دام و طيور نشان 
مي دهد كه در س��ال گذش��ته در مجموع بيش از ١٣ 
ميليون تن ذرت، جو و كنجاله سويا ترخيص شده كه 
بالغ بر نيمي از واردات كاالي اساسي بوده است، در عين 
حال كه در حال حاضر حدود سه ميليون تن از اين سه 

قلم در گمرك و بنادر موجود است.
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رايزني براي واردات
سه واكسن خارجي

ايلنا |رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق تهران 
اظهار داش��ت: صحبت هاي��ي براي واردات واكس��ن 
آسترازنكا، واكسن اس��پونتيك روسيه و واكسن هاي 
چيني توسط بخش خصوصي در جريان است. محمود 
نجفي عرب، در مورد واردات واكسن كوويد ۱۹ توسط 
بخش خصوصي اظهار كرد: بعد از آنكه سازمان غذا و دارو 
نامه نوشت و از بخش خصوصي كه در حوزه دارو فعال 
هستند خواست كه در واردات واكسن كرونا ورود كنند، 
چند شركت بخش خصوصي اقداماتي انجام دادند و در 
نهايت پيشنهادات خود را نيز به وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو ارايه داده اند و اين پروسه در جريان است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت ها در اولويت خريد واكسن 
هستند، تصريح كرد: دولت ها بخش زيادي از واكسن را 
از شركت هاي توليدكننده خريد و پيش خريد كرده اند. 
طبيعتا اولويت شركت هاي توليدكننده واكسن دولت ها 
هس��تند. از ابتدا نيز بحث اين بود كه دولت ها واكسن 
كرونا را خريداري كنند كمااينكه از كواكس هم دولت 

بايد خريد مي كرد.
اين عضو اتاق بازرگاني افزود: واكسن در سطح دنيا زياد 
نيست تا بتوان به راحتي خريد كرد ولي شركت هاي 
بخش خصوصي در اين مورد اقدام كرده اند اما تا جايي 
كه من اطالع دارم هنوز از اين طريق وارداتي صورت 

نگرفته است.
وي ادامه داد: ش��ركت هاي خصوصي پيشنهادات 
خود را به سازمان غذا و دارو داده اند؛ محدوديت هايي 
هم در اين مورد وجود دارد از جمله قيمت و كيفيت. 
همچنين تعدادي از ش��ركت ها برخي از تعهدات را 
درخواس��ت مي كنند كه قاعدتا بايد وزاتخانه آنها را 

بررسي و اقدام كند.
اين فعال اقتصادي درباره ارز مورد استفاده براي واردات 
واكسن كرونا گفت: اينكه آقاي رييس جمهور گفت بخش 
خصوصي با ارز نيمايي واردات انجام دهد، پيرو همان نامه 
سازمان غذا و دارو است. بنابراين احتماال واردات واكسن با 
ارز نيمايي خواهد بود و طبيعتا قيمت تمام شده آن بيشتر 
مي شود.نجفي عرب خاطرنشان كرد: بايد ديد آيا اين 
واكسن ها بعد از واردات توسط دولت خريداري شده و 
به طور رايگان به مردم عرضه مي شود يا افرادي عالقه مند 
هستند خودشان بهاي واكسن را پرداخت مي كنند. وي 
گفت: اطالع دقيقي از اينكه مذاكرات با كدام كشورها 
صورت گرفته ندارم اما اطالع دارم كه در مورد واكسن 
آس��ترازنكا كه در ايران هم نمايندگي دارد، واكس��ن 
اسپونتيك روسيه و واكسن هاي چيني صحبت هايي 

براي واردات توسط بخش خصوصي در جريان است.

اعزام رايزنان بازرگاني
به پنج كشور هدف صادراتي

ايرنا|رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: 
در حال حاضر امور مربوط به اعزام رايزنان بازرگاني 
كش��ورهاي چين، ارمنس��تان، عمان، جمهوري 
آذربايجان و روس��يه انجام ش��ده و ب��ه زودي افراد 
منتخب به كشورهاي مربوطه اعزام مي شوند. حميد 
زادبوم اظهار داشت: برنامه اعزام رايزن بازرگاني به 
كشورهاي تركيه، پاكس��تان و هند در دستور كار 
قرار دارد.وي در مورد فرآيند انتخاب و اعزام رايزنان 
بازرگاني به كشورهاي هدف صادراتي تصريح كرد: 
افراد منتخب مطابق دستورالعمل مربوطه مراحل 
گزينش��ي مختلفي را طي خواهند كرد و آزمون و 
مصاحبه زبان انگليسي، آزمون تخصصي و مصاحبه 
اوليه در س��ازمان توس��عه تجارت برگزار مي شود. 
وي افزود: بعد از دريافت اس��تعالم هاي الزم، افراد 
در كميته اي متشكل از رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران، معاون توسعه مديريت و منابع، رييس 
مركز نوس��ازي، رييس اتاق بازرگاني و رييس اتاق 
تعاون مورد مصاحبه و بررس��ي ق��رار مي گيرند و 
همچنين اطالعات عمومي و تخصصي و برنامه اين 
افراد مورد بررس��ي قرار مي گيرد و نهايتا در صورت 
وجود قابليت و توانمندي ه��اي الزم، براي فعاليت 
در كشورهاي هدف به عنوان رايزن بازرگاني، اعزام 
صورت مي گيرد.معاون وزير خاطرنشان كرد: افرادي 
كه به عنوان رايزن بازرگاني به كشورهاي هدف اعزام 
مي ش��وند، عالوه بر گذراندن دوره هاي آموزش��ي 
مرتبط با فعاليت بازرگاني، ملزم به گذراندن شش ماه 
تا يك سال دوره كارورزي در معاونت توسعه بازارهاي 
صادراتي سازمان توسعه تجارت و كار در ميز مربوطه 
كشورهاي هدف هستند. اما افرادي كه پيش از اين 
در ميز كشور هدف خدمت كرده اند، از گذراندن اين 
دوره معاف هستند و بايد با اتاق ها، بخش خصوصي، 
انجمن ه��ا و صادركنندگان عمده به كش��ورهاي 
هدف در ارتباط باشند و مشكالت و موانع صادرات 
و تجارت با اين كش��ورها را بررسي كنند تا تجربه و 
اطالعات الزم در مورد كشور هدف را به دست آورند 
و در مراحل اعزام قرار گيرند. زادبوم اظهار داش��ت: 
در حال حاضر درخواست حضور رايزن بازرگاني در 
كشورهاي هدف صادراتي بيشتر از طرف وزارت امور 
خارجه و بخش خصوصي از جمله اتاق هاي بازرگاني، 
انجمن ها و صادركنندگان فعال صورت مي گيرد. وي 
با اشاره به اهميت حضور و فعاليت رايزنان بازرگاني 
در كشورهاي هدف براي اين دو بخش، خاطرنشان 
كرد: اهميت فعالي��ت رايزنان بازرگاني براي بخش 
خصوصي از اين بابت اس��ت كه فع��االن اقتصادي 
بخش خصوصي رايزنان بازرگاني را به عنوان ياوران 
و همراهان خود در كش��ورهاي ه��دف مي دانند و 
معتقدند اگر اين افراد در كش��ورهاي هدف حضور 
داشته باش��ند، هزينه هاي صادراتي آنها به مراتب 
كاهش مي يابد و مي توانند از مشاوره هاي اين افراد 
براي افزايش صادرات  و رفع موانع و مشكالت موجود 
بهره ببرند. رييس سازمان توسعه تجارت ايران ادامه 
داد: بخش دولتي و وزارت امور خارجه نيز با آگاهي 
از اهميت فعاليت رايزنان بازرگاني معتقد است اين 
افراد به دليل گذراندن آموزش هاي الزم و داش��تن 
تجربه كافي مي توانند ياور خوبي براي سفراي ايران 
در كشورهاي هدف باشند. زادبوم خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر رايزنان قبلي نيز كه از محل ماموريت 
خود برگشتند، كماكان مي توانند مشاوران بخش 
خصوصي در سازمان توس��عه تجارت ايران باشند.
وي اف��زود: اطالع��ات اين افراد در ح��ال حاضر در 
سايت سازمان توسعه تجارت ايران قرار دارد و تجار 
براي صادرات به كشورهاي هدف الزم است قبل از 
هر گونه اقدامي مش��ورت الزم با اين افراد را داشته 
باشند تا تصميم و اقدام ناسنجيده اي صورت نگيرد 

و هزينه هاي صادراتي آنها كاهش يابد.

هر مشكلي پيش مي آيد
گردن قاچاق نيندازيد

سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
متاس��فانه بين مسووالن باب ش��ده كه مشكالت 
حوزه خود را گردن قاچاق مي اندازند.حسن نيري 
در گفت وگو با برنامه زنده س��الم، صبح بخير راديو 
ايران درباره اظهارات برخي مس��ووالن كه قاچاق 
جوجه يك روزه را عام��ل گراني مرغ معرفي كرده 
بودند، گفت: متأس��فانه اين موضوع در بين برخي 
مسووالن باب شده است كه وقتي مشكلي در حوزه 
وزارتخانه هايشان پيش مي ايد، آن را گردن قاچاق 
مي اندازند.وي افزود: اگر نمي توانيم، مرهمي روي 
زخم مردم باشيم، نمك بر زخم شان نپاشيم. در دي 
ماه، در اصفهان ۱۲ ميليون قطعه جوجه ريزي شده 
و اين رقم در فروردين ماه، به ۶ ميليون قطعه رسيده 
است. اين كمبود جوجه ريزي، چه ربطي به قاچاق 
دارد؟ وي ادام��ه داد: ما يك مقداري قاچاق جوجه 
آن هم به ندرت در اسفند ماه داشتيم. قاچاق جوجه 
اينطور نيست كه با كانتينر و از مبادي غير رسمي 
و با حيوانات چهارپا انجام ش��ود. نيري خاطرنشان 
كرد: به هيچ عن��وان با قاچاق جوجه به گونه اي كه 
بخواهد كمبودي در داخل كشور ايجاد كند و روي 
قيمت تأثير بگذارد، مواجه نبوده و نيستيم.مديركل 
روابط عمومي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تاكيد 
كرد: براي ريشه يابي علت گراني مرغ بايد به سراغ 
محتكران، دالالن و واسطه ها برويم.وي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه گراني گوشت قرمز هم در يك 
بره هاي گردن قاچاق دام زنده انداخته شد، گفت: 
ما كاًل ۷۰ ميليون رأس دام در داخل كشور داريم. 
برخي مي گفتن��د۵۰ تا ۶۰ ه��زار رأس دام زنده و 
برخي مي گفتند۱۰۰ ه��زار رأس دام زنده قاچاق 
شده است؛ اين اعداد يعني يك درصد كل جمعيت 
دام زنده كشور؛ چرا گراني گوشت گوسفند و گاو را 

گردن قاچاق مي اندازند؟

واحدهاي ثبتي در مناطق آزاد 
تعيين تكليف مي شوند

تفاهم نامه همكاري مشترك ميان دبيرخانه شوراي عالي 
مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي با سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور براي تعيين تكليف مالكيت 

اراضي، امضا شد.
مراس��م امضاي تفاهم نامه همكاري مش��ترك ميان 
دبيرخانه با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور روز گذشته 
با حضور »حميدرضا مومني« مشاور رييس جمهوري و 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و »ذبيح اهلل 
خداييان« معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور برگزار شد كه طي آن بر ارتقا سطح 
مشاركت و تعامل هرچه بيشتر واحدهاي ثبتي واقع در 
اين محدوده ها تاكيد شد. مومني در اين نشست با تاكيد 
بر اهميت موضوع قانونمند شدن امالك و ايجاد شفافيت 
در اين زمينه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اشاره كرد 
و گفت: با انعقاد اين تفاهم نامه به دنبال تعيين تكليف 
موضوع مالكيت اراضي هستيم. وي خاطرنشان كرد: 
موضوع زمين در مناطق آزاد از اهميت ويژه اي برخوردار 
است و به طور اساسي اين موضوع به درآمدهاي مناطق 

آزاد گره خورده است.
مومني تاكيد كرد: تثبيت مالكيت دول��ت بر اراضي، 
موضوع مورد استقبال همه مناطق آزاد كشور است و بر 
اساس قانون سعي مي كنيم اين موضوع را نهايي كنيم 
تا هم حق و حقوق مخاطبان به طور واقعي داده شود و 
از طرفي حق و حقوقي از بيت المال هم ضايع نش��ود. 
همچنين در اين نشست معاون رييس قوه قضاييه گفت: 
با تثبيت مالكيت دولت، ضمن ايجاد شفافيت، امكان 
مديريت زمين در مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي فراهم 
مي شود. خداييان با تاكيد بر اينكه تثبيت مالكيت دولت 
بر اراضي خود در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از موضوعات 
حائز اهميت است، اظهار داشت: زماني كه موفق شويم 
سند كاداستر الكترونيكي براي اراضي اين مناطق صادر 
كنيم امكان حراست و حفاظت از اين اراضي براي مديران 
اين مناطق فراهم مي شود. وي افزود: شفافيت زمين و 
مس��كن ُبعد ديگر اين موضوع است، اجراي كاداستر، 
ضمن ايجاد شفافيت، به مديران و مسووالن اين مناطق 
كمك مي كند تا شناخت بيشتري از اراضي در اختيار 
خود داش��ته باش��ند و زمين را مديريت كنند. معاون 
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در گذشته اسنادي 
صادر شده كه توصيفي است و بين اراضي دولتي و مردم 
تداخل وجود ايجاد مي كند، به همين دليل با تثبيت 
مالكيت دولت، ضمن ايجاد شفافيت، امكان مديريت 
زمين در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تجاري و صنعتي 
فراهم مي شود. وي با بيان اينكه صدور اسناد كاداستري 
موجب افزايش ارزش افزوده اراضي مي ش��ود، گفت: 
براين اساس، اين تفاهم نامه بين سازمان ثبت و مديريت 
مناطق آزاد صنعت��ي و ويژه اقتصادي و تجاري منعقد 
مي شود كه با تس��ريع در صدور اسناد مالكيت دولت 
در اين مناطق، سبب ايجاد شفافيت و مديريت اراضي 
در اين مناطق مي ش��ود. وي افزود: اقدام ديگري كه در 
اجراي اين تفاهمنامه صورت مي گيرد، تعويض اسناد 
مالكيت دفترچه اي است، در برخي از اين اسناد حدود 
اراضي و امالك توصيفي است كه با صدور سند تك برگ 
كاداستري هم حدود تعيين مي شود و هم اطالعات آن 

در سامانه هاي مربوطه ثبت مي شود.

بررسي آمارها نشان از رشد ۴۰ تا ۱۱۳ درصدي قيمت اقالم مصرفي خانوارها دارد

نگراني بخش خصوصي از سند همكاري با چين چيست؟

جهش قيمت كاالها در تقويم ۹۹ 

قرارداد ۲۵ ساله باچين زير ذره بين اتاق 
تعادل-  گروه تجارت |

دو كميسيون»بازارپول و س��رمايه« و»انرژي و محيط 
زيست« اتاق تهران در يك نشست مشترك و آنالين به 
طرح ديدگاه ها و نظرات خود در مورد سند همكاري ۲۵ 
ساله ايران و چين كه به تازگي و با حضور مقامات چيني 
در ايران به امضا رسيده، پرداختند. اعضاي اين كميسيون 
جملگي آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه سند همكاري 
ايران و چين در اين مرحله يك سند راهبردي است؛ اما 
نگراني عمده آنها معطوف به عدم مشورت دولت با بخش 
خصوصي به وي��ژه در مراحل بعدي اين برنامه همكاري 
اس��ت كه احتماال قراردادها و تفاهمنامه هاي همكاري 
منعقد خواهد شد. در واقع از نظر آنها بيم آن وجود دارد 
كه اين رويه در زمان انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادها نيز 
ادامه ياب��د. از اين رو، اعضاي اين دو كميس��يون بر اين 
موضوع تاكيد داش��تند كه محتواي اين سند بايد براي 
مردم منتشرشود. در ابتداي اين جلسه، فريال مستوفي، 
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران به ارايه 
توضيحاتي در مورد سند همكاري ايران و چين پرداخت 
و گفت: برنامه همكاري ايران و چين حدود۵ سال است 
كه در محافل مختلف مطرح ش��ده است و البته از ژانويه 
س��ال جاري بحث اين همكاري داغ تر شد. درادامه اين 
بحث ها، پس از تصويب س��ند همكاري ۲۵ سال ايران و 
چين در هيات دولت، در اتاق تهران نيز كميته اي با حضور 
خبرگان تشكيل شد تا ماهيت اين همكاري مورد واكاوي 
قرار گيرد.او با اشاره به برگزاري جلسات كارشناسي طي 
چهار ماه توسط اين كميته گفت: نسخه ۱۸ صفحه اي از 
اين سند به دستمان رسيد و بايد بگويم كه در آن مواردي 
نظير خريد نفت ايران با تخفيف يا اجراي پروژه ها با تخفيف 
مشاهده نشد. اين۱۸صفحه، حتي در قالب تفاهمنامه 
هم نبود و بيش��تر بيان كننده آرزوه��اي دو طرف براي 

همكاري هاي دو جانبه بود. مستوفي در ادامه با بيان اينكه 
در صورت تنظيم قراردادهاي همكاري ذيل اين س��ند، 
بايد قراردادهايي برد-برد تنظيم شود، ادامه داد: همكاري 
ميان كشورها امري پسنديده است؛ اما بايد توجه داشت 
كه ايران اكنون در ضعيف ترين وضعيت اس��ت و در اين 
شرايط طرف مقابل مي تواند امتيازات بيشتري بگيرد. از 
اين رو در  صورت انعقاد قراردادهاي همكاري، الزم است 
كه دولت از مشاوره شركت هاي معتبر حقوقي بهره بگيرد. 
در عين حال با توجه به اينكه بخش خصوصي نيز ذينفع 

اين قراردادهاست، بايد در مذاكرات حضور داشته باشد.
مس��توفي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لزوم 
انتشار جزييات س��ند همكاري ايران و چين گفت: اين 
توجيه وزارت ام��ور خارجه مبني بر اينكه چين مايل به 
انتشار جزييات اين سند نيست، پذيرفتني نبوده و اين 
س��ند براي مردم ايران كه صاحب اين سند هستند بايد 
منتشر شود. رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران در ادامه با بيان اينكه سند همكاري ايران و چين، 
از سوي كميته اي با حضور خبرگان از هشت منظر مورد 
بررسي قرار گرفته اس��ت، ادامه داد: اين حوزه ها شامل 
حوزه ه��اي پولي و بانكي، همكاري با تمركز بر توس��عه 
زيرس��اخت هاي ريلي، جاده اي و هواي��ي، همكاري در 
زمينه انرژي، هم��كاري در زمينه تج��ارت با تمركز بر 
صادرات فني و مهندسي معدن، توسعه فناوري در حوزه 
ارتباطات، سالمت و محيط زيس��ت و نيز توسعه روابط 
بين الملل مي شود. مستوفي همچنين گفت كه اتاق تهران 
پيش��نهادهايي را در مورد اين سند همكاري به مقامات 
ذيربط ارايه كرده است كه در بخشي از اين پيشنهادها، 
زمينه سازي براي س��رمايه گذاري مشترك كه موجب 
ارزش افزوده باالتر براي توليدات، اش��تغال بيشتر و نيز 

رشد اقتصادي مي شود، توصيه شده است.

او افزود: هرگز نبايد اجازه داد چين يا هر كشور ديگري، 
از مواد خام ايران براي رونق اقتصاد خود بهره بگيرد و 
چنانچه چين قصد سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز 
ايران را دارد، اين سرمايه گذاري بايد به سمت صنايع 
پايين دستي كه ارزش افزوده و اشتغال بيشتري را براي 
كشور به همراه دارد، سوق پيدا كند. مستوفي همچنين 
اين پرسش را مطرح كرد كه آيا كشور چين بدون رفع 
 FATFتحريم ه��اي ايران و نيز بدون الح��اق ايران به
آمادگي همكاري اقتصادي با ايران را خواهد داشت؟ 
در ادامه اين جلس��ه، رضا پديدار، رييس كميسيون 
انرژي و محيط زيست اتاق تهران با تاكيد بر اينكه بدون 
طراحي يك اس��تراتژي مناسب، در مورد همكاري با 
چين به نقطه مطلوب نخواهيم رسيد، گفت: موضوع 
انتقال فناوري شركت هاي نفتي چيني به ايران بسيار 
حايز اهميت است، اما منطق حاكم بر چين به گونه اي 
است كه به كش��ور مقابل اجازه نزديك شدن به مرز 
دانش خود را نمي دهد.در بخشي از اين جلسه به اين 
نكته اشاره كرد كه آنچه در اين برنامه همكاري بايد به 
عنوان راهبرد م��ورد توجه قرارگيرد، ارتقاي فناوري، 
توس��عه دانش بنيان ها، اجراي پروژه هاي مشترك و 

فراهم آمدن زمينه تامين مالي پروژه ها است.

    تجربه عسلويه تكرار نشود
در ادام��ه رضا طبيب زاده، عضو كميس��يون انرژي و 
محيط زيس��ت اتاق تهران با اشاره به اينكه نسخه اي 
كه در دس��ترس اتاق تهران قرار گرفته توسط وزارت 
صمت و وزارت امور خارجه تنظيم ش��ده، ادامه داد: 
گفته مي شود كه اين سند نوعي نقشه راهبردي بوده 
كه تعهد آور نيست.اما مساله اي كه قابل تامل به نظر 
مي رسد، آن است كه چرا پس از ۵ الي۶ سال كه براي 

تنظيم چنين سندي وقت صرف شده، اكنون متني 
غير تعهدآور ارايه ش��ده اس��ت. طبيب زاده در بخش 
ديگري از س��خنانش، به تجربه اجراي پروژه عسلويه 
توسط چيني ها اشاره كرد و گفت: چيني ها در اوايل اين 
همكاري، بخش خصوصي ايران را به بازي نمي گرفتند 
و اين تجربه وج��ود دارد. در حالي كه اگر تحريمي در 
كار نباشد، بخش خصوصي ايران توان انجام پروژه هاي 
بزرگ را داراست. بنابراين نبايد تجربه عسلويه تكرار 
شود. محمد مهدي موقعي، نيز اين پرسش را مطرح كرد 
كه آيا بررسي و پيشنهادات اتاق تهران در مورد اين سند، 
نوش��دارو پس از مرگ سهراب نيست؟سيروس تاالري، 
ديگر عضو كميسيون انرژي اتاق تهران با اشاره به اينكه 
كشورها در تعامالت خود، سياست، امنيت و اقتصاد خود 
را با يكديگر گره مي زنند، گفت كه كش��ور ما خالف اين 
رويه پيش رفته است. او با بيان اينكه، تحريم ها اجازه عمق 
بخشيدن به قراردادهاي تجاري و اقتصادي را نمي دهد، 
افزود: گفته مي شود كه اين سند تعهد آور نيست. در حالي 
كه تحريم ها و عدم الحاق به FATF مانع از عمق بخشي به 
قراردادها و شايد اجرايي شدن آنها شود؛ در اين صورت به 
نظر مي رسد، مردم در مورد اين سند همكاري، درگيريك 

بازي سياسي شده باشند.
محمد چمن آرا عضو كميسيون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران با بيان اينكه به اصل امضاي قرارداد همكاري 
ايرادي وارد نيست، ادامه داد: مشكلي كه وجود دارد عدم 
شفافيت است و اتاق بازرگاني بايد با موضع گيري شفاف 
در اي��ن زمينه، تكليف خود را ب��ه عنوان نماينده بخش 
خصوصي روشن كند. پيام باقري، نايب رييس كميسيون 
انرژي و محيط زيست اتاق تهران نيز با بيان اينكه دولت 
نبايد از تبعات اين توافق ۲۵ ساله غافل باشد، افزود: اتاق 

بايد در اين زمينه نظر خود را به طور صريح بيان كند.
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خبرروز

فوت۹۹۹ نفر در حوادث رانندگي نوروز ۱۴۰۰
بنا بر آمار اوليه اعالم ش��ده از سوي سازمان پزشكي قانوني، در نوروز س��ال جاري به طور متوسط روزانه ۴۷.۶ نفر در حوادث 

رانندگي جان خود را از دست دادند .
مطابق آمارهاي اوليه جمع آوري ش��ده در س��ازمان پزش��كي قانوني كش��ور، در نوروز امس��ال )از ۲۵ اس��فند ۱۳۹۹ تا ۱۵ 
فروردين۱۴۰۰( ۹۹۹ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دس��ت دادند كه از اين تعداد ۷۷۷ نفر مرد و ۲۲۲ نفر زن بودند. 
اين در حالي است كه آمار تلفات تصادفات در نوروز سال گذشته )۱۳۹۹( در همين بازه زماني، به دليل محدوديت هاي اعمال 

شده بر سفرها كمترين رقم طي سال هاي گذشته بوده و ۵۱۷ مورد گزارش شده بود.

رويداد

پوش��اندن يا تغيي��ر در ارقام پالك از جمل��ه اقدامات 
مجرمانه اي است كه چندسالي  است برخي از رانندگان 
براي ورود به محدوده طرح هاي ترافيكي دست به انجام 
آن مي زنند. اقدامي كه گرچه تا همين چند وقت پيش 
عمدتا در ط��ول روز و در معابر پيرامون طرح ترافيك و 
طرح كاهش آلودگي هوا ديده مي شد، اما مدتي است 
كه با اجراي طرح منع تردد شبانه چنين خودروهايي در 
طول شب در برخي معابر ديده مي شوند. موضوعي كه 
رييس پليس راهور ناجا نسبت به آن هشدار داده است.
رييس پليس راهور ناجا درباره پديده مخدوش كردن 
پالك خودرو، گفت: ابتدا بايد بگويم كه طبق قانون هر 
فردي در ارقام و مشخصات پالك وسايل  نقليه موتوري 
زميني، آبي يا كشاورزي تغيير داده يا پالك وسيله  نقليه 
موتوري ديگري را به  آن الصاق كند، براي آن پالك تقلبي 
به كار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير يا تعويض 
پالك تقلبي مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش 
ماه تا يك س��ال محكوم خواهد شد.سردار سيدكمال 
هاديانفر با بيان اينكه طبق قانون دستكاري و تغيير در 
ارقام و مش��خصات پالك عنوان مجرمانه دارد، گفت: 
افرادي كه به طور آگاهانه اقدام به اين عمل كنند ديگر 
يك تخلف رانندگي مرتكب نشده و بلكه مرتكب جرم و 
تخلف توامان شده اند و قانونگذار نيز براي مجرم مجازاتي 
عالوه بر جريمه رانندگي درنظر گرفته است.او ادامه داد: 
در همين راستا نيز ماموران پليس راهور با حضور در معابر 
شهري تمام كشور چه در طول روز و چه در طول شب 
با هرگونه پوشاندن پالك و تغيير در اعداد و ارقام پالك 

برخوردي جدي خواهند داشت.

    اشتباه جريمه نخواهيد شد
رييس پلي��س راهور ناجا درباره ي��ك نگراني پيرامون 
جريمه اشتباه با تغيير ارقام پالك نيز گفت: شايد سال ها 
پيش چنين احتمالي وجود داشت، اما در حال حاضر با 
توسعه هوشمندس��ازي در پليس راهور و اقداماتي كه 
انج��ام داده ايم امكان اينكه با تغيير پالك جريمه براي 
فرد ديگري صادر شود وجود ندارد.هاديانفر در توضيح 

چراي��ي اين موضوع ني��ز گفت: زماني ك��ه خودرويي 
شماره گذاري مي شود، رنگ، نوع، مدل و يكسري ديگر 
از مشخصات آن نيز در سامانه پليس ثبت مي شود. به 
عنوان مثال پليس قابليت تشخيص اين موضوع را دارد 
كه يك پالك متعلق به خودروي پژو ۲۰۶ با رنگ و سال 
توليد مشخص و... است. در همين راستا نيز اگر راننده اي 
اقدام به تغيير ارقام پالك خودروي خود كند، بالفاصله 
اين پالك جريمه نمي شود، بلكه ابتدا مشخصات خودرو 
با پالكي كه دوربين ثبت كرده تطبيق داده مي ش��ود و 
سپس اگر همه چيز درست باشد، ديگر مراحل اجرايي 
خواهد شد. اگر هم اين خودرو از سوي ماموران مشاهده 
شود، پالكش در كمترين زمان ممكن قابل استعالم بوده 

و همين اطالعات به مامور داده خواهد شد.

    شناسايي و معرفي پالك مخدوش ها 
به مراجع قضايي

هاديانفر اضافه كرد: عالوه بر اين و براي اطمينان بيشتر 
اخيرا نيز پليس راهور يك ربات رايانه اي را طراحي كرده 
كه قابليت تطبيق سريع ش��ماره پالك با مشخصات 
خودرو را داراست و تاكنون اطالعات بيش از۷۵۰ هزار 

دستگاه خودرو را بدون خطا تطبيق داده است. عالوه بر 
اين عامل انساني و كارشناسان خبره و متخصص ما نيز 
در مرحله اي ديگر بر اي��ن روندها نظارت دارند.رييس 
پليس راهور ناجا با تاكيد دوباره بر اينكه مخدوش كردن 
يا تغيير در ارقام پالك نه يك تخلف بلكه جرم اس��ت، 
گفت: رانندگاني كه دست به انجام اين اقدام مجرمانه 
بزنند، از سوي پليس شناسايي شده و به مراجع قضايي 

تحويل داده مي شوند.

    رديابي پالك هاي مخدوش هم با دوربين
 و هم ازسوي مامور

هاديانفر درباره پوش��اندن پالك و نيز امكان تشخيص 
پالك اصلي اين خودروها نيز به ايسنا گفت: با توجه به 
اينكه امكان تشخيص پالك وجود دارد، بنابراين پليس 
اي��ن امكان را دارد كه پالك اصلي اين خودروها را نيز با 
استفاده از اركان وسيله، تجهيزات و نوع آن شناسايي 
كند. از طرفي ديگر ماموران پليس راهور در تمام ساعات 
شبانه روز چه در طول روز و چه در طول ساعات اجراي 
طرح منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در معابر 

شهري مستقر بوده و بر اين موارد نظارت جدي دارند. 

پالك مخدوش ها شناسايي مي شوند

ادامهازصفحهاول

بحران كرونا واقعي است
اصال مس��اله بزرگ نمايي و  س��ياه نمايي نيست،  
بيان حقايقي است كه مردم بايد بدانند و با توجه به 
آن هر طور كه مي توانند از ابتال خود و عزيزانشان 
به كرون��ا جلوگيري كنند. تنه��ا راه نجات از نظر 
ما تعطيلي كامل و در خانه ماندن اس��ت، اما حاال 
كه مس��ووالن براي اين كار قانع نشده اند، مردم 
بايد خودش��ان به فكر خودش��ان باش��ند. بايد از 
دورهمي هاي خانوادگي پرهيز كنند، بايد جز در 
مواقع ضروري از خانه خارج نش��وند. مساله رنگ 
قرمز و سياه نيست، مساله واقعيتي است كه االن 
در جريان است و اكثر شهرهاي كشور در وضعيت 
بحراني به سر مي برند. متاسفانه روند رو به تزايد 
بيماري كوويد۱۹ در كشور چشمگير است، موارد 
جدي��د مبتال به وي��روس كرونا به مي��زان خيلي 
زيادي بيشتر شده و موارد بستري و مرگ و مير به 
سرعت و روز به روز رو به افزايش است و تقريبا همه 
تخت هاي بيمارستاني و »آي سي يو«هاي كرونا 
پر است. با توجه به وضعيت كنوني و شواهد موجود 
ميزان مرگ و مير كرونا در روزها و هفته هاي آينده 
از ميزان فعلي هم به مراتب بيشتر مي شود و واقعا 

وضعيت بسيار خطرناكي است. وقتي تخت هاي 
»آي س��ي يو« بيمارستانها پر مي شود معناي آن 
اين اس��ت كه تعداد بيماران با ح��ال وخيم زياد 
شده و از بين كس��اني كه لوله تراشه براي تنفس 
مصنوعي به حلقشان مي گذارند حدود ۸۰ درصد 
فوت مي كنند و اين يعن��ي فاجعه.اميدوارم هيچ 
كس در اين ش��رايط بحراني به كرونا مبتال نشود 
و اگر شد به بستري و تخت بيمارستاني نياز پيدا 
نكند و گر نه بيچاره مي ش��ود. مردم و مس��ووالن 
شايد تا زماني كه مرگ بيماران را از نزديك نبينند 
به وخامت اوضاع پي نبرند، از همه مي خواهم براي 
اينكه به چنين وضعيتي گرفتار نش��ويد، در خانه 

بمانيد، تعطيلي را اجرا و رعايت كنيد. 
خيلي از كس��اني كه ت��ا به امروز گرفتار ش��ده يا 
حتي جان خود را از دس��ت داده اند، شايد اصال به 
اين بيماري باور هم نداش��تند، اما در حال حاضر 
ما فرصت اي��ن را نداريم كه با ت��ك تك مردم به 
گفت وگو بنش��ينيم و بخواهيم آنها را قانع كنيم. 
كافي است س��ري به س��ايت هاي خبري بزنيد، 
عك��س بيمارس��تان ها را ببينيد، حتم��ا متوجه 

مي ش��ويد اوضاع چقدر بحراني اس��ت. در حال 
حاضر بس��ياري از بيمارس��تان هاي تهران حتي 
در راهروه��ا هم تخت گذاش��ته و بيمار كرونايي 
بس��تري كرده اند. وقتي اين ظرفيت ها هم كامل 
شود، ديگر كسي حتي نمي تواند در بيمارستان ها 
جايي براي خود يا عزيزش كه مبتال به كرونا شده 
پيدا كند. كرونا با كس��ي شوخي ندارد، مخصوصا 
اين نوع پيشرفته كه به شدت سريع بدن را تحت 
تاثير قرار داده و در م��دت زمان كوتاهي ريه ها را 
از كار مي اندازد. از س��وي ديگر مساله واكسن هم 
هست. توصيه مي كنم افرادي كه در معرض خطر 
هستند اگر به هر واكس��ن دسترسي پيدا كردند 
سريعا واكس��ن بزنند. با توجه به وخامت اوضاع، 
اكنون زمان انتخاب واكس��ن نيست، برخي افراد 
مي پرس��ند فالن واكس��ن را بزنيم يا نزنيم. زمان 
اين حرفها نيست هر واكسني كه در اختيار افراد 
قرار دادند بزنند، كس��ي كه واكس��ن بزند حتي 
اگر عوارض مختصري هم داش��ته باشد اما ديگر 
نمي مي��رد و امكان ناق��ل بودن اين اف��راد نيز به 

حداقل ممكن مي رسد.

ذرهبین

فرمانده مرزباني استان اردبيل از دستگيري قاچاقچي 
و كش��ف مقاديري اش��ياي عتيقه دوره هخامنشيان 
توس��ط مرزبانان اردبيل خبر داد. سردار سيدشاهين 
اسمعلي در تشريح اين خبر، گفت: در راستاي حراست 
از ميراث فرهنگي و ملي و مقابله با قاچاقچيان اشياي 
تاريخي، مرزبانان هنگ مرزي گرمي با اشراف اطالعاتي 
از فعاليت فردي مبني بر فروش و قاچاق آثار و اشياي 
باستاني مطلع ش��دند و بالفاصله موضوع را در دستور 
كار خود قرار دادند.او افزود: ماموران پس از اطمينان از 
صحت موضوع، با انجام تحقيقات ميداني مخفيگاه اين 
قاچاقچي را شناسايي و پس از هماهنگي با مقام قضايي 

به محل مورد نظر اعزام شدند.فرمانده مرزباني استان 
اردبيل تصريح كرد: مرزبانان پس از تفتيش و بازرسي از 
محل، موفق شدند يك قطعه خمره سفالي، يك قطعه 

پياله سفالي، يك عددآفتابه مسي، يك عددكاسه مسي، 
س��نگ هاي قيمتي، چهار عدد قاشق مسي، ۹۸ سكه 
شاهنشاهي، چهار برگ اسكناس شاهنشاهي دو ريالي، 
دو قطعه پالك، يك قطعه سكه رومي، ۳عدد تسبيح 
سنگي، ۱۰۰ قطعه سنگ هاي زينتي و مقاديري مهمات 
جنگي را كشف و در اين رابطه يك نفر را دستگير كنند.

سردار اسمعلي با بيان اينكه كارشناسان اداره ميراث 
فرهنگي ارزش محموله كشف شده را بالغ بر ۱۰ ميليارد 
ريال برآورد كردند، خاطرنشان كرد: محموله مكشوفه به 
همراه متهم با تشكيل پرونده قضايي جهت سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع ذي صالح شدند.

عتيقه هاي هخامنشي در اردبيل

جزييات تعرفه هاي پزشكي سال ۱۴۰۰ اعالم شد

سهم مردم از پرداخت ها چقدر است؟
سال هاست كه افزايش تعرفه هاي پزشكي 
باعث اعتراض بيماران مي شود و از سوي 
ديگر حتي پزش��كان و متخصصان هم از 
ميزان اين افزايش رضايت ندارند. دليل اصلي اين مشكل 
واقعي نبودن سرانه بهداشت است. از سوي سهمي كه 
مردم بايد از ويزيت دكترها پرداخت كنند، واقعا براي افراد 
بي بضاعت كمر شكن است و بيمه ها هم در اين رابطه كار 
خاصي انجام نمي دهند. اما از آنجايي كه هر سال حقوق 
و درآمد همه اقشار جامعه افرايش پيدا مي كند، باال رفتن 
تعرفه هاي پزشكي هم امري اجتناب ناپذير است. دبير و 
رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت درباره جزييات 
رشد تعرفه هاي س��ال ۱۴۰۰، گفت: تعرفه هاي امسال 
حدودا در كل ۲۸.۵ درص��د بود كه در اجزاي مختلفي 
مانند ويزيت، جزو فني، جزو حرفه اي، هتلينگ، دارو و 

دندان پزشكي تقسيم شده است.

    مشوق تعرفه اي
 براي اجراي نسخه نويسي الكترونيك

دكتر سجاد رضوي افزود: سياست گذاري كه در تعيين 
تعرفه هاي امسال شد، اين بود كه با توجه به الزام اجراي 
نسخه الكترونيك در كش��ور كه در قانون برنامه ششم 
توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است و در سال 
۱۳۹۹ هم بر اجراي آن تاكيد ش��ده بود، س��هم اصلي 
افزايش تعرفه ويزيت را با اين ش��رط گذاش��تيم كه به 
صورت الكترونيك انجام ش��ود. بر اين اساس ويزيت در 
بخش دولتي و خصوصي تقريبا۳۰ درصد افزايش يافت. 
البته اين افزايش در صورتي است كه با نسخه الكترونيك 
باشد، اما اگر نسخه الكترونيك نباشد، افزايش ويزيت۱۰ 
درصد خواهد بود. به هر حال نسخه نويسي الكترونيك 
ُحس��ن هاي زيادي براي جامعه، مردم و كشور دارد. به 
عنوان مثال تعرفه ويزيت پزشكي عمومي در بخش دولتي 
در صورت اجراي نسخه الكترونيك۱۹۴ هزار ريال است، 

اما بدون نسخه الكترونيك۱۶۴ هزار ريال است.

  افزايش محسوس جزو حرفه اي 
در بخش دولتي

دبير و رييس دبيرخانه ش��وراي عالي بيمه س��المت 
گفت: درباره جزو حرفه اي قانون باالدس��تي داشتيم 

كه هم ماده ۹ احكام دايمي و هم سياست هاي ابالغي 
اعالم ش��ده بود ك��ه حق فني تمام بخش ها يكس��ان 
شود. ما توانستيم سال گذش��ته اين اقدام را در بخش 
دندان پزشكي به صورت كامل انجام دهيم و در حوزه 
پزشكي هم در دو بخش خيريه و خصوصي حق فني ها 
را يكس��ان كرديم، اما به دليل فاصله زيادي كه بخش 
دولت��ي در زمينه حق فني، با بخ��ش خصوصي دارد، 
اين به يك باره امكان پذير نيست و بايد به تدريج اتفاق 
بيفتد.  رضوي ادامه داد: طبق معمول مشكالتي كه در 
بخش خصوصي وجود دارد، به ويژه در قس��مت جزو 
فني و هتلينگ، ما در بخش خصوصي سياست گذاري 
مان اين بود كه جزو فني و هتلينگ تقريبا حدود ۳۰ تا 
۳۲ درصد در بخش خصوصي افزايش يابد كه با توجه 
به تورم و تغييرات قيمت ارز كه به ويژه در قسمت لوازم 

خارجي است، محاسبه شده است.

    وضعيت افزايش تعرفه در دندان پزش�كي 
و دارو

وي همچنين اظهار كرد: در قس��مت دندان پزش��كي 
مي دانيد در بخش خصوصي، بيمه هاي تكميلي تقريبا 
حمايت بااليي دارند. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش 
در حوزه دندان پزش��كي داشتيم كه به وضعيت فني و 
لوازم و تجهيزات رشته دندان پزشكي برمي گردد و سعي 
شد اين اصالحات انجام شود. در بخش دولتي متاسفانه 
دندان پزشكي حمايت زيادي نمي شود كه اميدواريم در 
آينده با تدابيري كه سنجيده مي شود، بيمه هاي دولتي 
هم بتوانند خدمات بيش��تري در حوزه دندان پزشكي 
حمايت كنند. در حال حاضر ۱۴ خدمت دندان پزشكي 
تحت حمايت بيمه پايه اس��ت. رضوي گفت: در حوزه 

دارو و لوازم بحث اين بود كه براي سال ۱۴۰۰ افزايش 
حدود ۱۵ ت��ا ۲۰ درصدي ديدند كه اين افزايش ديده 
ش��د و در حوزه لوازم و تجهيزات هم در حد تورم ديده 
ش��د. از آنجايي كه تغييرات قيمت ارز در بخش دارو، 
حداقل در شش ماه سال ۱۳۹۹ با كمك دولت تغييري 
نداشت، زياد در دارو تغيير نداشتيم و در حد همين۱۵ 
تا ۲۰ درصد بود. اما در زمينه لوازم و تجهيزات از آنجايي 
كه پوشش ارزي شان تغيير كرده ۳۰ تا ۴۰ درصد آنجا 

را هم تغيير داديم تا انجام شود.

    تعرفه ها بر مدار نسخه الكترونيك
وي تاكيد كرد: بحث ها در تعرفه هاي امسال اين بود 
كه نسخه الكترونيك راه بيفتد. از جامعه پزشكي كه 
هميشه كمك كردند، انتظار داريم كه بحث زيرميزي 
اتفاق نيفتد. وقتي دولت قبول كرد كه تعرفه ۲۸.۵ 
درصد افزايش يابد، ديگر ما تغيير قيمت پنهاني نبايد 
داشته باشيم. اميدوارم بتوانيم هم در بخش دولتي و 
هم خصوصي به مردم سرويس مناسبي ارايه دهيم.

   پرداخت از جيب مردم افزايش مي يابد؟
رضوي درباره افزايش سهم بيمار در پرداخت از جيب با 
توجه به افزايش تعرفه ها، گفت: اگر جداول را ببينيد ما 
سهم پرداخت از جيب مردم را بر اساس پايين ترين ميزان 
افزايش، در نظر گرفته ايم. به عنوان مثال نگفتيم كه اگر 
جزو حرفه اي پزشك در بخش دولتي۵۰ درصد زياد شد، 
پرداخت مردم هم ۵۰ درصد زياد ش��ود، بلكه پرداخت 
جزو حرفه اي افزايش يافته را بيمه ها برعهده گرفته اند 
و پرداخت فرانشيز بر اساس جزو پاييني افزايش است. 
يعني پايين ترين ميزان رشد مالك ۵ تا ۱۰ درصد فرانشيز 
مردم است. به عنوان مثال جزو حرفه اي براي پزشكان اگر 
تمام وقت نباشند، حدود ۱۴ هزار تومان است، اما اگر تمام 
وقت باشد، ۳۲ هزار تومان است. حال بيمار بر اساس ۱۴ 
هزار تومان فرانشيز پرداخت مي كند و هزينه اي را بابت 
تمام وقتي پزشك پرداخت نمي كند. اين سياست لحاظ 
شده كه پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا نكند.در حال 
حاضر فرانشيز مردم در بخش بستري دولتي۱۰ درصد 
و در روستايي۵ درصد است و در بخش سرپايي دولتي 

هم ۳۰ درصد است.

گزارش

كوتاهوخواندني
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بارشبارانووزشباددرشهرهايمختلفايران

عكسروز

جامعه

همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان شهرداري ها
معاون عمران و توسعه امور ش��هري و روستايي وزير 
كشور از همس��ان ش��دن حقوق و مزاياي كارمندان 
قراردادي و پيماني ش��هرداري ها بر اساس بخشنامه 
اخير سازمان اداري و استخدامي كشور خبر داد. مهدي 
جمالي نژاد گفت: در راس��تاي بخشنامه فروردين ماه 
۱۴۰۰ سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين 
دستورالعمل همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان 
قراردادي؛ حق��وق و مزاي��اي كارمندان ق��راردادي 
ش��هرداري ها نيز بر اس��اس مق��ررات موردعمل در 
خص��وص كارمن��دان پيماني ش��هرداري ها صورت 
مي پذيرد. او افزود: برخ��ورداري كارمندان قراردادي 

از مرخصي استحقاقي، اس��تعالجي و بدون حقوق و 
اعمال مدرك تحصيلي و ساير مزاياي مترتبه براساس 
مق��ررات موردعم��ل در خصوص كاركن��ان پيماني 

شهرداري هاس��ت.جمالي نژاد اضافه كرد: همچنين 
با اجراي بخشنامه اخير س��ازمان اداري و استخدامي 
كش��ور، محاس��به گروه و رتبه كارمن��دان قراردادي 
ش��هرداري ها معادل كارمندان پيماني خواهد بود.بر 
اساس اين گزارش، نمونه قرارداد مشخص به منظور 
ايجاد وحدت رويه براي تمام��ي كارمندان قراردادي 
شهرداري ها در ضميمه بخشنامه سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور ابالغ شده است. همچنين رييس 
سازمان اداري اس��تخدامي بخشنامه همسان سازي 
حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد كارمعين و پيماني را 

به دستگاه هاي اجرايي ابالغ كرد.

آغاز آماده سازي شهرهاي بدون مانع در كشور
تهران-ايرن�ا| رييس دبيرخانه س��تاد پيگيري و 
هماهنگي مناسب س��ازي كش��ور از آغاز آماده سازي 
شهرهاي بدون مانع در كشور خبر داد. ابراهيم كاظمي 
مومن سرايي گفت: در جلسه اين ستاد مقرر شده است 
كه در سطح ۵۶ شهر، پنج روستا و سه منطقه كالنشهر 
به عنوان پايلوت ش��هر بدون مانع يا دس��ترس پذير تا 
سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شوند. او با بيان اينكه يكي از 
شهرهاي بدون مانع در كشور، شهر تهران خواهد بود، 
افزود: در فرآيند شهر بدون مانع، دنبال اين هستيم كه 
همه شهرهاي كشور، بدون مانع و دسترس پذير باشند. 
طبق جلس��ات مناسب سازي كش��ور تصميم گيري 
ش��د كه هر ي��ك از اس��تان ها، تعدادي از ش��هرهاي 
خود از يك تا چند ش��هر را براي ش��هر دسترس پذير 

 معرف��ي كنند ت��ا زودت��ر به اه��داف خود برس��يم.
ابراهيم كاظمي مومن سرايي اضافه كرد: در استان يزد، 
شهردار و اعضاي شوراي شهر پيگير بودند كه اين شهر 
را دسترس پذير كنند و پيش از كرونا، برنامه جشنواره 
گردش��گري را برگزار ك��رده بودند و حت��ي كوير يزد 

مناسب سازي شده بود به آن معنا كه براي افراد داراي 
معلوليت در دس��ترس بود؛ همچني��ن بافت قديمي، 
مسجد جامع و آتشكده مناسب سازي شد.مومن سرايي 
تاكيد كرد: براي ايجاد ش��هرهاي ب��دون مانع به تمام 
استان ها ابالغ كرديم تا كار را شروع كنند وچك ليست 
آن با همكاري وزارت كار به تمام استان ها ابالغ شد و قرار 
شده استان ها هر دو تا سه ماه به ما گزارش دهند.طرح 
شهر بدون مانع يكي از راهكارهاي ارتقاء كيفيت زندگي 
براي تمام��ي افراد جامعه به ويژه افراد داراي معلوليت 
اس��ت، همه آحاد جامعه بايد قادر باش��ند به راحتي و 
بدون احساس هيچ خطري در محيط پيرامون خود اعم 
از ساختمان ها، اماكن عمومي و معابر شهري تردد و از 

حقوق اجتماعي يكسان برخوردار شوند.
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