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اثرات توافق وين بر اقتصاد

فاجعه تغيير جداول بودجه

شرايط تنش زا و انگيزه بقاعدم استقبال  از عرضه هاي اوليه مسكن و دولت آينده
اين روزها مهم ترين پرسشي 
كه در بيشتر محافل اقتصادي 
و اجتماعي و رسانه ها مطرح 
مي شود، اين اس��ت كه اگر 
تواف��ق وي��ن رخ ده��د، چه 
اثري بر اقتص��اد ايران و بازار 
ارز خواهد گذاشت؟ آيا دالر 
سير نزولي خواهد داشت يا با 
اندكي نوسان در همين محدوده كنوني باقي خواهد 
مان��د؟ يا با لغ��و تحريم ها اقتصاد ايران ج��ان تازه اي 
مي گيرد؟ و پرس��ش هايي از اين قبي��ل. اگر به روند 
معامالت ارز در بازار هفته گذشته دقت كنيم، مي بينيم 
كه كاهش ن��رخ ارز در يك بازه زماني كوتاه مدت تنها 
متاثر از تنش هاي سياس��ي يا مباحث سياسي نبوده 
است؛ بلكه از آنجايي كه نرخ ارز داراي حباب است كه 
به دليل تنش هاي سياسي شكل گرفته، هر خبري اين 
بازار را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث واكنش هيجاني 
معامله گران مي شود. اما اينكه بخواهيم تغييرات نرخ ارز 
را فقط به توافقات وين ربط بدهيم شايد چندان صحيح 
نباشد.چرا كه نرخ دالري كه در حال حاضر با آن مواجه 
هستيم، مدت ها است در كانال ۲۴ الي ۲۵ هزار توماني 
قرار دارد كه بيش��تر بر اساس شاخص هاي اقتصادي 
شكل گرفته است. به عبارت ديگر، براساس متغيرهايي 
چون قيمت تمام ش��ده كااله��ا و محصوالت، هزينه 
توليد و همچنين دو عامل اثرگذار ديگر از جمله تورم و 
ركود حاكم بر اقتصاد كشور. از اين منظر شكل گيري 
صف هاي فروش دالر در هفته گذشته را مي توان صف 
انتظار ناميد. جدا از اخبار سياسي، ارزيابي ها نيز نشان 
مي دهد كه ميزان عرضه ارز بازارساز به شكل معناداري 
افزايش پيدا كرده اس��ت. ام��ا از آنجايي كه عرضه ارز 
كوتاه مدت است، بار رواني در بازار ايجاد خواهد كرد و 

اين روند گذراست. 
حال اگر  از جنبه سياس��ت بين الملل به موضوع نگاه 
كنيم و بخواهيم ببينيم كه مذاك��رات برجامي وين 
در صورت رس��يدن به يك توافق چه اثري بر بازار ارز 
خواهد داشت؛ بايد گفت: چنانچه توافق وين به نتيجه 
برسد، بازار ارز بيشتر به سمت ثبات پيش خواهد رفت 
و تغييراتي كه در ب��ازار دالر رخ خواهد داد، در همان 
دامنه ۵۰۰تومان است. اما اثر مثبت ديگري كه توافق 
وين مي تواند براي اقتصاد ايران ارمغان بياورد اين است 
كه در گام نخست سايه تحريم ها كه بر سر اقتصاد ايران 
سنگيني كرده، برداشته مي شود. همچنين با به ثمر 
رسيدن مذاكرات، در گام بعدي تجارت رونق خواهد 
گرفت كه به دنبال آن شاهد تقاضاي جديد براي واردات 
و سرمايه گذاري خواهيم بود. خود اين موارد قطعا بر 
ن��رخ دالر اثرگذار خواهد بود. اث��رات ديگري كه اين 
توافق مي تواند داشته باشد، اينكه زمينه براي فروش 
نفت ايران فراهم شده و احتمال نقل و انتقال سرمايه 
يا همان جريان سرمايه كه مورد نياز كشور هم هست، 

اتفاق مي افتد. 

اول( اس��اس تشكيل مجالس 
و پارلمان ه��ا در عص��ر جديد 
در واقع تحقق مردمس��االري 
و حاكمي��ت قان��ون در براب��ر 
حاكميت برخي افراد و جريانات 
خاص و تماميت خواه اس��ت. 
دوره اي كه جوامع متوجه اين 
واقعيت روشن شدند كه براي 
افزايش دامن��ه تاثيرگذاري گروه ه��اي مختلف مردمي 
نيازمند جايگاهي تصميم ساز هستند كه در نقش حلقه 
رابط مردم با حاكمان عمل كند. به عبارت روشن تر، انسان 
در مسير تكامل خود متوجه اين واقعيت روشن شد كه از 
طريق تشكيل مجلس و پارلمان اس��ت كه مي توان اراده 
اكثريت اعضاي جامعه را محقق و تالش براي گس��ترش 
مردمس��االري و حاكميت قانون را تثبيت كرد. بنابراين 
اساس تشكيل مجالس در نظام هاي سياسي مدرن، تمسك 
مردم، مجموعه فعاالن سياسي، گروه هاي بانفوذ و مديران 

به حاكميت قانون و اصل شفافيت است. 
دوم( جامعه ايراني نيز پس از تجربيات ناخوشايندي كه 
در دوران پهلوي از ايجاد نظامات تك حزبي و تماميت خواه 
داشت، بعد از تشكيل جمهوري اسالمي به دنبال تحقق 
حاكميت قانون و نوع تازه اي نظام مردمساالرانه بود كه بتواند 
به نيازهاي مردم در بخش هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و... پاسخ دهد. بر اساس يك چنين ضرورت هاي 
تاريخي است كه مجلس شوراي اسالمي به عنوان يكي از 
مهم ترين نهادهاي تصميم ساز جمهوري اسالمي در اين 
دوران تازه وظيفه ساختارس��ازي هاي قانوني را به عهده 
گرفت تا اراده عمومي ايرانيان از دل هماهنگي هاي تقنيني، 
اجرايي و قضايي جاري و ساري شود. اين اهداف بنيادين 
همواره در جريان تشكيل مجالس مختلف در ايران مورد 
توجه قرار گرفته و هر مجلسي كه روي كار آمده تالش كرده 
تا مبتني بر توانايي و ظرفيت هاي خود در مسير شفاف سازي 

و حاكميت قانون گام بردارد.
س��وم( بدون ترديد در مسير تجربه هاي پارلمانتاريستي 
ايران، هم تجربه هايي مانند مجالس اول، سوم، پنجم، ششم 
و... وجود داشته و هم نمونه هايي از جنس مجلس هفتم، 
نه��م و... كه از منظر ماهوي تفاوت هاي فراواني با يكديگر 
داشته اند. اما در اين ميان، برخي اخبار و گزارش ها از بطن 
فعاليت هاي مجلس يازدهم به بيرون درز مي كند كه هيچ 
تناسبي با اهداف بنيادين ايرانيان از تشكيل مجلس شوراي 
اسالمي نداش��ته و نمونه هايي منحصر به فرد محسوب 
مي شوند. زمزمه هايي كه طي روزهاي اخير در خصوص 
تفاوت بودجه تصويب شده در مجلس يازدهم با بودجه اي 
كه به دولت ارجاع شده شنيده مي شد و سرانجام ديروز از 
سوي برخي نمايندگان مجلس تاييد شد، حقيقتا يكي از 
عجيب ترين حوادث تاريخ نظام پارلمانتاريسم ايراني است 
كه تا به امروز نمونه اي مانند آن در كشورمان وجود نداشته 
است. واقع آن اس��ت كه به جز نمايندگان مجلس، هيچ 
تحليلگر و كارشناس��ي از بطن جداول بودجه و تغييرات 
احتمالي آن باخبر نيست. وقتي بيش از 8۰ نماينده مجلس 
يازدهم، نام��ه اي را امض��ا و در آن اعالم مي كنند كه يك 
چنين تخلفي به وقوع پيوسته، نشان دهنده اين واقعيت 
روشن اس��ت كه پشت صحنه تصميم س��ازي هاي اين 
مجلس حوادثي در حال وقوع است كه نسبتي با شفافيت و 

حاكميت قانون ندارد. 
چهارم(  اينكه اكثريت مجلس درست يا نادرست تصميماتي 
را در خصوص بودجه گرفته باشند و بعد اقليتي خاص، اقدام 
به تغيير جداول بودجه و تبديل آن به موضوعات مورد نظر 
خود كنند، هيچ نمونه تاريخي در كشور )وحتي جهان( 
ندارد. اين اتفاق اگر واقعا رخ داده باشد )كه اسناد و مدارك 
حاكي از وقوع آن اس��ت( نيازمند برخورد جدي قانوني و 
قضايي و اطالع رساني شفاف است.  ادامه در صفحه 5

» برخي مي پرس��ند آي��ا ديگر 
واقعا امكان  خانه دار شدن  مردم 
عادي وجود دارد؟ پاسخ روشن 
اس��ت. حتما اين امكان وجود 
دارد. فقط يك دولت انقالبي و 
پاي كار مي خواهد تا با استفاده 
از ظرفيت هاي موجود، همين 
امسال اين موضوع را به همگان 
نشان دهد. خانه دار شدن مردم حتما مي تواند آرزو نباشد.« 
علي نيكزاد، عضو هيات رييس��ه مجلس و وزير اسبق راه و 
شهرسازي ديروز اين جمالت را در صفحه شخصي خود 
در توييتر نوشت و منتشر كرد. پاسخي كه راه حل خانه دار 
شدن مردم در شرايط كنوني اقتصاد را به استقرار يك »دولت 
انقالبي و پاي كار« تقليل مي دهد. اما آيا واقعا چنين است؟ 

پاسخ كوتاه به اين سوال قطعا، »نه« است. 
1- از شهيد چمران پرسيدند: تعهد بهتر است يا تخصص؟ 
گف��ت: »مي گويند تق��وا از تخصص الزم تر اس��ت، آن را 
مي پذيرم. اما مي گويم آن كس كه تخصص ندارد و كاري 
را مي پذيرد، بي تقواست.« اگر نگوييم، اولين و مهم ترين 
دليل ناكارآمدي ها در عرصه هاي مختل��ف و از جمله در 
عرصه سياست گذاري هاي اقتصادي، قرار گرفتن »فاقدين 
تخصص« در راس امور است، به طور قطع مي توان گفت كه 
يكي از مهم ترين داليل ناكارايي ها همين مساله است. اگر 
مراد عضو هيات رييسه مجلس از دولت انقالبي و پاي كار، 
دولتي متشكل از افراد متخصص است، حرفي نيست، اما 

اگر مراد او دولتي برآمده از حزب يا گروهي خاص با تفكراتي 
خاص است، بايد گفت كه كارنامه و عملكرد آن حزب و گروه 
خاص مشخص و مصداق روشني از سخنان شهيد چمران 
است. در اين حال، فرض كنيم، از شهريور ماه سال جاري، 
يك دولت متشكل از متخصصان در كشور زمام امور را به 
دست بگيرند، آيا »همين امس��ال« مساله خانه دار شدن 
حدود نيمي از جمعيت كشور حل خواهد شد؟ پاسخ قطعا 

»نه« است!
۲- دسته اي از كارشناسان كه بيشتر داراي نگاه مهندسي به 
خانه سازي و خانه دار كردن مردم هستند، تصور مي كنند، در 
حل معضل سرپناه از تمام امكانات كشور از قبيل زمين هاي 
دولتي، كش��اورزي و جنگلي و... مصالح ارزان قيمت، ارايه 
تسهيالت ارزان و... براي خانه سازي استفاده نشده است و با 
غفلت از اين امكانات، هزينه ساخت آپارتمان افزايش يافته 
و به گراني مسكن دامن زده است. در حالي كه بخش هايي 
از اين اس��تدالل صحيح است، اما بي گمان، نتيجه گيري 
از آن، از منظر اقتصاد قابل پذيرش نيس��ت. اينكه قيمت 
نهاده هاي توليد مسكن از جمله هزينه تامين زمين و هزينه 
خريد مصالح ساختماني طي سه سال گذشته و به ويژه طي 
چند ماهه اخير به شدت رشد داشته است، به گواه آمارها 
و گزارش هاي ميداني درس��ت و دقيق است. اما اين همه 

داستان مسكن نيست. 
3- توجه به اين نكته كه »قيمت مسكن مساوي با هزينه 
تمام شده ساخت آن نيست« مي تواند در تبيين بخشي از 
ادامه در صفحه 5 اين داستان راهگشا باشد و...  

بازگشت عرضه اوليه به بازار كار 
متعهد پذيره نويسي را سخت تر 
مي كند، زيرا در آخرين عرضه 
اوليه هايي كه در سال گذشته 
داش��ته ايم، استقبالي از عرضه 
اوليه ها صورت نگرفت. با توجه به 
اعتماد از دست رفته سهامداران 
نس��بت به بازار سرمايه، به طور 
كل دو اتفاق در رابطه با عرضه اوليه ها رقم مي خورد، زماني 
كه عدم اعتماد در بازار وجود داشته باشد از عرضه اوليه ها 
استقبال نمي شود و اين در حالي است كه همچنين خروج 
نقدينگي از بازار را هم داشته ايم. عرضه اوليه ها بايد در بازار 
شكل بگيرد، ما نمي توانيم بگوييم كه عرضه اوليه نداشته 
باشيم، اما پيشنهاد من در حوزه عرضه اوليه ها اين است كه 
روش عرضه اوليه را تغيير دهيم. بر اين اساس به جاي روش 
بوك بيلدينگ روش تخفيف عرضه ها را تغيير بدهند يعني 
افرادي كه مي خواهند در خريد عرضه اوليه شركت كنند 
با توجه به ميزان دارايي خود و بر اساس توانايي مالي خود 
شركت كنند، يعني كساني كه توان مالي بيشتر دارند بتوانند 
سهم بيشتري را خريداري كنند و برعكس كساني كه توانايي 
مالي كمتري دارند سهم كمتري را خريداري كنند. از نظر من 
در شرايط فعلي بازار اين روش مي تواند روشي مناسب تري 
باشد. زماني كه شرايط بازار مناسب بود روش بوك بليدينگ 
را اجرا كرده اند، يعني به صورت مساوي هر فرد مي توانست 
ادامه در صفحه 5 سهم خريداري كند، ولي در...  

در بس��ياري از مواقع عدم 
توانايي در كنترل هيجانات 
مي توان��د براي م��ا خيلي 
گران تمام شود. اما اين عدم 
توانايي در كنترل هيجانات 
منف��ي نظي��ر اس��ترس و 
اضطراب به دو عامل ژنتيك 
و آموزش الگوهاي رفتاري 
مبتن��ي بر ترس و اضطراب ب��از مي گردد. گاهي به 
دليل وراث��ت و ژنتيك زمينه اخالالت اضطرابي در 
فرد وج��ود دارد و گاهي كنترل اي��ن هيجانات در 
موقعيت ه��اي تنش زا از س��وي والدين به فرزندان 

آموزش داده نشده است. 
البته بايد در نظر داشته باش��يم كه سبك مقابله با 
موقعيت هاي اس��ترس زا و تن��ش زا براي هر فردي 
متفاوت اس��ت، اما به طور كلي دو سبك مواجهه با 
موقعيت هاي استرس زا اعم از رويكرد هيجان مدار 
و رويكرد مساله مدار وجود دارد. طبيعتا هر فردي 
هنگام مواجهه با شرايط تنش زا كه بقاي او را تهديد 
مي كند به تخليه هيجانات نيازمند است. گاها افراد با 
گريه كردن در همان موقعيت، ترك كردن محيط، 
پياده روي، نوش��تن مس��ائل بر روي كاغذ و... اين 
هيجانات را ابراز مي كند و پس از تخليه اينهيجانات 
مي توانند از راهبرد مقابله اي مس��اله مدار استفاده 
كنند.  ادامه در صفحه 8

يادداشت روز

منطق اقتصادي و تزريق واكسن
اي��ن روزها موضوع واكس��ن، 
واردات آن و واكسيناس��يون 
عموم��ي فرات��ر از موضوع��ي 
صرفا بهداش��تي و درماني در 
فضاي عمومي كش��ور مطرح 
شده و عالمان علوم اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
تالش مي كنند، ابعاد و زواياي 
گوناگون مرتبط با آن را تشريح كنند. هر فردي هم از منظر 
تخصص و مهارت خود تالش مي كند، موضوع را از ظن خود 
تحليل و ارزيابي كند. بعد از مطرح شدن موضوع واردات 
واكسن توسط بخش خصوصي، برخي اين پرسش را مطرح 
مي كنند كه آيا مي توان واكسن را در زمره اقالم مرتبط با 
مصارف خصوصي جامعه در نظر گرفت كه واردات آن به 
عهده بخش خصوصي اقتصاد گذاشته شده است؟ برخي 
ديگر نيز به دنبال يافتن پاسخي براي پرسش هايي از اين 
دست هستند كه آيا اتخاذ يك چنين رويكردهايي باعث 
نخواهد ش��د تا تنها طبقات برخوردار از موهبت واكسن 
بهره مند شوند و طبقات محروم جامعه را از اين ضرورت 
حيات بخش محروم نمي كند؟ علم اقتصاد در يك چنين 
مواقعي چه مي گويد و چه تعاريف و رويكردهايي را مورد 

توجه قرار مي دهد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش ها بايد 
بدانيم در اقتصاد كاالهاي مورد استفاده مصرف كنندگان 
به دو گروه تقس��يم مي ش��وند؛ »كاالهاي خصوصي« و 
»كاالهاي عمومي«. بر مبن��اي منطق هاي علم اقتصاد 
و به  داليل زير كاالي عمومي باي��د مورد حمايت دولت 
قرار گيرد و مجاني توزيع شود. در اين خصوص نكات زير 

بيان مي شود: 
نخس��ت( در كااله��اي خصوصي معم��وال ترجيحات 
مصرف كننده آش��كار اس��ت لذا مي توان هزينه آن را از 
او گرفت. بس��ياري از كااله��ا در اقتصاد خصوصي تلقي 
مي شوند: مانند، آب، برق، مسكن، خودرو، ميوه... در نقطه 
مقابل ام��ا در كاالهاي عمومي ترجيحات مصرف كننده 
ظاهر نمي ش��ود و به همين دليل نمي توان هزينه آن را 
دريافت كرد. مانند حفظ امنيت، توليد امواج تلويزيوني و... 
اگر به مصرف كننده گفته شود، هزينه تامين يك چنين 
خدمات و اقالم��ي را پرداخت كند، مي گويد، من به  طور 
مشخص يك چنين اقالم و خدماتي را مصرف نمي كنم 
بنابراين هزينه آن را نمي دهم. معموال دولت ها عهده دار 
تامين هزينه اين قبيل كاالهاي عمومي مي شوند سپس 

از ماليات دريافتي منبع آن را دريافت مي كنند.
دوم( بنا به داليل گوناگون، واكس��ن يك كاالي عمومي 

تلقي مي شود چراكه واكسن زماني اهميت پيدا مي كند و 
به مصون سازي جامعه كمك مي كند كه مجموعه اعضاي 
جامعه آن را دريافت كنند. ب��دون ايجاد اين هماهنگي 
فراگير براي تزريق واكسن ايمني مورد نظر ايجاد نمي شود. 
اگر عده اي واكسن دريافت كنند و گروهي ديگر واكسن 
تزريق نكنند هرگز ايمني فراگير شكل نمي گيرد. هر چند 
عموم مردم از ويروس متضرر مي شوند ولي اگر قرار باشد 
هزينه آن دريافت شود، ممكن اس��ت عده اي به  داليلي 
مختلف از جمله مش��كالت مالي و معيشتي اعالم كنند 
كه توانايي پرداخت هزينه هاي تزريق واكس��ن را ندارند. 
در اين صورت عموم مردم)حتي كساني كه واكسن تزريق 
كرده اند( متضرر مي شوند زيرا ويروس توسط كساني كه 
واكسن نمي زنند، منتشر خواهد شد. بر اين اساس فرآيند 
تامين اين كاالي عمومي و تامين مالي آن و نيز توزيع آن به 
عهده دولت است، همان  طور كه در اكثريت قريب به اتفاق 
كشورهاي جهان اينگونه عمل مي شود. دولت ها از طريق 
ماليات ها و درآمدهاي عمومي هزينه تهيه واكسن را متقبل 
مي شوند و به  طور فراگير به افراد جامعه تزريق مي كنند. 

سوم( در اين ميان ممكن است اعالم شود، بخش خصوصي 
در خصوص واردات واكسن بسيار چابك تر از بخش هاي 
دولت مي تواند وارد عمل شود و با سرعت و كارايي بااليي 

آن را وارد كند. اين موضوع در شرايط تحريم هاي اقتصادي 
در خصوص ايران ممكن است، مطرح شود. حتي در صورت 
درس��تي اين گزاره اوال اين موض��وع بايد تحت نظارت و 
مجوز متوليان ذي صالح بهداشتي و درماني كشور صورت 
گيرد ثانيا در نهايت اين دولت اس��ت كه بايد هزينه آن را 

پرداخت كند.
چهارم( همان  طور كه در ابتداي يادداشت نيز به ان اشاره 
شد عالوه بر منطق اقتصادي، فروش واكسن و واگذاري 
توزيع آن به بخش خصوصي عدول از عدالت اقتصادي در 
جامعه نيز محسوب مي شود. فرآيندي كه در آن طبقات 
ثروتمند جامعه امكان بهره مندي از كااليي حيات بخش 
و ايمني ساز را پيدا مي كنند و طيف وسيعي از از طبقات 
مح��روم جامعه به خاطر مش��كالت معيش��تي كه با آن 
دس��ت به گريبانند، امكان بهره مندي از واكس��ن را پيدا 
نمي كنند. اتخاذ يك چنين روندي اساسا با رويكردهاي 
عدالت محوري كه معموال مس��ووالن كشورمان از آن دم 
مي زنند، تناس��بي ندارد. بنابراين معتق��دم هم از منظر 
عدالت و هم از نقطه نظر منطق اقتصادي، مسووالن بايد 
هر چه سريع تر روند، تهيه و توزيع واكسن كرونا در كشور 
را آغاز كنند تا روند ايمن س��ازي جامعه به صورت فراگير 

محقق شود.
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رييس جمهور گفت: به رييس كل بانك مركزي دستور 
دادم و گفتم اولويت اول تامين ارز را به خريد واكس��ن 
اختصاص دهن��د و هيچ اولويتي باالتر از اين نيس��ت. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
حجت االسالم والمسلمين حس��ن روحاني روز شنبه 
در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا با تاكيد بر ضرورت 
تش��كيل تيم هاي ويژه نظارت براي افزايش مراقبت ها 
و رعايت كامل اصول بهداش��تي، اظهار داش��ت: همه 
بخش هايي كه به نوعي وظيفه نظارت دارند بايد نظارت ها 
را تشديد كنند تا مراعات بهداشتي افزايش يابد در غير 
اين صورت نمي تواني��م از اين موج عبور كنيم . روحاني 
با بي��ان اينكه قانون و مقررات براي برخورد با كس��اني 
كه بهداش��ت عمومي را به خطر مي اندازند وجود دارد، 
گفت: متاسفانه س��طح رعايت نكات بهداشتي زير۶۰ 
درصد اس��ت درحالي كه بايد باالي۹۰درصد باشد، دو 
هفته پيش رو بسيار حساس است و چاره اي نداريم جز 
اينكه در زمينه مراقبت ها و نظارت ها اقدامات را تشديد 
كنيم . رييس جمهور با اشاره به آخرين آمارها از وضعيت 
بيماري در استان ها افزود: متاسفانه آمار و ارقام ها امروز 
نشانگر اين بود كه بيشتر استان هاي ما هنوز در مسير 
پيك اين بيماري هستند و به قله پيك چهارم نرسيده اند. 
در ۱۸ اس��تان به طور ويژه شرايط مناسب نيست كه ۷ 
استان از ميان آنها وضعيت بدتري دارند. دكتر روحاني 
اظهارداشت: متاسفانه آمار گواه آن است كه خود مردم 
آنچنان كه بايد دستورالعمل ها را مراعات نمي كنند و از 
مردم مي خواهم كه در اين ماه مقدس و مبارك اجراي 
پروتكل ها را به عنوان يك وظيفه ديني و اخالقي و وظيفه 
قانوني و همچنين وظيفه انساني بدانند. رييس جمهور 
با بيان اينكه منش��أ نگراني ما از آمار ارايه ش��ده بر اين 
مبناس��ت كه امكانات زيرساختي، بهداشتي و درماني 
كشور نامحدود نيست، تصريح كرد: از آن مهم تر نيروي 
انساني است كه تالش مي كنند و توانمندي آنها به هر 
حال نامحدود نيست و بايد با همه توان مان مراعات كنيم. 

البته مرز تحمل جامعه هم هميشه بايد مدنظر باشد، 
مردم هم س��طح تحمل شان يك سطح تحمل خاصي 
است. دكتر روحاني خاطرنشان كرد: هم دولت و هم مردم 
وظايفي دارند كه دوشادوش هم بايد اين وظايف را اجرا 
كنند. دولت وظيفه تامين مايحتاج عمومي مردم را دارد 
و متاسفانه در هفته هاي گذشته ديديد كه وقتي حتي 
يك مورد از مايحتاج عمومي مردم دچار مشكل شده بود، 
مردم چه سختي هايي كشيدند و چه صف هايي تشكيل 
شد كه هم براي شيوع كرونا تشديدكننده بود و هم خوِد 
مردم را دچار مشكل كرده بود. رييس جمهور با اشاره به 
كاهش شديد بارش ها در سال جاري و همزمان افزايش 
مصرف برق اضافه كرد: در شرايط خشكسالي مردم عزيز 
بايد مراعات كنند و البته دولت هم بايد همه توان خود را به 
كار گيرد. اگر يك روز برق، آب، تلفن يا اينترنت قطع شود 
چه مشكالتي براي مردم ايجاد مي شود؟ از همه وزرا و 
كارگزاراني كه نگذاشتند يك روز در اين زمينه براي مردم 

مشكل حادي پيش بيايد و مردم در اين شرايط سخت 
بيماري مشكالت مضاعفي داشته باشند، تشكر مي كنم. 
دكتر روحاني تامين امكانات بهداشتي و درماني را از ديگر 
وظايف برعهده دولت عنوان كرد و گفت: الزم مي دانم 
نكاتي را براي مردم توضيح دهم چون متاسفانه مسائل 
به طور روشن براي مردم توضيح داده نمي شود و عده اي 
هم هستند كه از هر فرصتي مي خواهند سوءاستفاده 
كنند. رييس جمهور ادامه داد: مردم عزيز بدانند ما براي 
اينكه بتوانيم يك نوع واكسن از سبد كوواكس تهيه كنيم 
نياز به حداقل ۱۷۸ ميليون دالر پول دارد، البته پول آن را 
داريم، اما مساله جابه جايي اين پول است. وقتي مي گوييم 
تحريم روي همه زندگي مردم تاثير مي گذارد، بعضي ها 
باور نمي كنند. مثل اينكه خبر ندارند اداره كشور چگونه 
اس��ت. دكتر روحاني اولويت اول دولت در اين مقطع را 
تامين و خريد واكسن دانست و تاكيد كرد: به رييس كل 
بانك مركزي دستور دادم و گفتم اولويت اول تامين ارز 

را به خريد واكسن اختصاص دهند. هيچ اولويتي باالتر از 
اين نيست. همه در حال تالش شبانه روزي براي تامين 
واكس��ن هس��تند و اگر امكان بر روي كاغذ آوردن اين 
تالش هاي شبانه روزي مقدور بود، مردم مي ديدند كه 
چه زحماتي كشيده مي شود. رييس جمهور با بيان اينكه 
تحريم يك جنايت بزرگ است كه در تاريخ ايران اتفاق 
افتاده، اظهار داشت: متاسفانه يك عده در باندبازي هاي 
خودش��ان تالش مي كنند همه تقصيره��ا را به گردن 
دولت بيندازند و حاضر نيستند بفهمند كه تحريم چه 
مش��كالتي براي اداره كش��ور ايجاد كرده است. دكتر 
روحاني تصريح كرد: با وجود همه اين مشكالت تامين 
واكس��ن اولويت اصلي و اول دولت است و به اميد خدا با 
برنامه ريزي هايي كه انجام شده، از اواخر ارديبهشت ماه 
شرايط واكسيناسيون تغيير كرده و وضعيت بهتر خواهد 
شد. وزارت بهداشت نيز بايد سامانه اي را راه اندازي كند 
كه تمام اطالعات واكسيناسيون بر روي آن در دسترس 
همگاني باش��د. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت با 
نهايت توان از توليد واكسن در داخل تا رسيدن به نتيجه 
نهايي حمايت خواهد كرد، ادامه داد: ويروس كرونا هنوز 
ناشناخته است و معلوم نيست چند مدت ديگر زندگي 
بشر را تحت تاثير قرار دهد و شايد مثل ويروس آنفلوآنزا 
هر از گاهي با يك جهش جديد گريبانگير بشر باشد. لذا 
توليد واكسن در داخل مي تواند يك پشتوانه و اطميناني 
براي مقابله موفق با شيوع كرونا ايجاد كند. دكتر روحاني 
با بيان اينكه دولت از روز اول احراز ورود ويروس كرونا به 
كشور تمام توان خود را براي مقابله با آن به كار گرفته است، 
خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي و اساسي در مقابله با شيوع 
كرونا بر عهده مردم است كه با مراعات دستورالعمل هاي 
بهداشتي تاثير تالش هاي دولت در مقابله با اين معضل 
را افزايش دهند. انجام واكسيناسيون همگاني و رايگان 
بر عهده دولت است و حتما اين كار انجام خواهد شد، اما 
حتي بعد از آن نيز رعايت پروتكل هاي بهداشتي ضروري 
و الزم است. رييس جمهور گفت: اوال بايد زمان تشخيص 

كرونا هر چه بيشتر كاهش يابد و پس از محرز شدن ابتالي 
يك فرد، بايد اين موضوع سريعا عالوه بر خود او، به خانواده 
و محل كارش نيز اعالم ش��ود، چون متاسفانه بعضي ها 
خودش��ان مراعات نمي كنند. بارها اين موضوع مهم را 
تكرار كرده ايم اما هنوز متاسفانه اين كار انجام نمي شود. 
دكتر روحاني همچنين با ابراز نگراني از شيوع نوع جديد 
و جهش يافته ويروس كرونا در هند، اظهار داشت: بايد 
به طور جدي مراقبت كنيم تا ويروس جهش يافته هندي 
به كشور وارد نشده و گرفتاري جديدي براي مردم ايجاد 
نكند. رييس جمهور گفت: ۱۸ استان شرايط مناسبي 
ندارند و ۷ استان وضعيت بدتري دارند. بايد تيم هاي ويژه 
نظارت كرونايي تشكيل شود.۱2 استان شرايطي دارند 
كه اگر مراقبت كنند، وضعيت بهتري خواهند داش��ت. 
ساير اس��تان ها از نظر ابتال، بستري ها و فوتي ها شرايط 
نگران كننده اي دارند و بايد در اين شرايط مراقبت كنيم. 
راهي نداريم در اين هفته و هفته آينده تمام توان خود را 
به كار گيريم.متوليان نظارت بايد نظارت خود را تشديد 
كنند؛ چه در مناطق قرمز و چ��ه در مناطق نارنجي. از 
قرارگاه مي خواهيم تيم هاي نظارت ويژه تشكيل دهند و 
نظارت را چه در اصناف و چه در ادارات تشديد كنند و اال 
نمي توانيم از موج چهارم خالصي يابيم. رييس جمهور با 
بيان اينكه مردم هم بايد مراقبت را باال ببرند، تصريح كرد: 
امروز گزارش داده شد كه مردم هم مراقبت نمي كنند و 
سرجمع رعايت پروتكل هاي بهداشتي زير ۶۰ درصد است 
در حالي كه رعايت پروتكل ها بايد باالي ۸۰ و ۹۰ درصد 
برسد تا از اين موج عبور كنيم.  رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: در شرايط س��خت براي اداره كشور، همانطور كه 
وضعيت قرمز است، اگر مي شود حاشيه سازي هم قرمز 
شود، حاشيه سازي را لطفا كنار بگذاريم و با لسان انساني و 
اخالقي با هم حرف بزنيم و با ياري همديگر از اين موج عبور 
كنيم. مردم مطمئن باشند دولت براي ساخت واكسن 
داخلي و وارد كردن واكسن خارجي همه توان و اولويت 

خود را به كار گرفته و خواهد گرفت.

رويداد
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ادعاي شبكه تلويزيوني كان: حمله 
رژيم صهيونستي  عليه نفتكش ايران 

خبرگزاري رس��مي س��وريه، س��انا، روز ش��نبه ۴ 
ارديبهشت )2۴ آوريل( از حمله به يك فروند نفتكش 
در آبهاي »بانياس« اين كش��ور كه »گمان مي رود 
توسط پهپاد و از سمت آب هاي لبنان« صورت گرفته 
اس��ت خبر داد. به گزارش س��انا، آتش سوزي ناشي 
از اين حمله كنترل و خاموش ش��ده اس��ت. برخي 
گزارش هاي اوليه حاكي است اين نفتكش ايراني بوده 
اس��ت هرچند سانا در اين خصوص و تا به اين لحظه 
اطالعاتي منتشر نكرده است. خبرگزاري فرانسه به 
نقل از ديده بان حقوق بشر سوريه، مستقر در لندن، 
نوش��ت كه اين تانكر متعلق به ايران است. اين گروه 
اما گفته است هنوز نمي داند كه اين حمله پهپادي يا 
موشكي بوده است. رامي عبدالرحمن، مدير ديده بان 
 حقوق بش��ر س��وريه به خبرگزاري فرانس��ه گفت: 
» تانكر ايراني كه از ايران آمده بود به هنگام حمله به 
فاصله اي نه چندان دور از بندر بانياس لنگر انداخته 
بود.« به گفته ديده بان حقوق بشر سوريه، حمله به 
اين نفتكش در آب هاي سوريه، اولين حمله در نوع 
خود از ابتداي جنگ سوريه در سال 2۰۱۱ ميالدي 
است. شبكه تلويزيوني كان نيز به نقل از منابع امنيتي 
اعالم كرده اس��ت كه اين حمل��ه عليه يك نفتكش 
ايراني انجام ش��ده است و احتمااًل رژيم صهيونستي 
در آن نقش داشته است. دو هفته پيش قطع شبكه 
برق نيروگاه هس��ته اي نطنز از طريق يك عمليات 
خرابكاري باعث شد تا بخشي از سانتريفيوژهاي اين 
مركز غني سازي اورانيوم از مدار خارج شود. رسانه هاي 
رژيم صهيونستيي بالفاصله اين رخداد را يك عمليات 
خرابكارانه توسط رژيم صهيونستي توصيف كردند و 
مقام هاي اين رژيم هم با اظهارنظرهايي مبهم، تلويحا 
مسووليت آن را پذيرفتند. در ايران نيز در ميان افكار 
عمومي ترديدي وجود نداشت كه چنين اقدامي فقط 
از سوي رژيم صهيونستي امكان پذير است. با اين حال 
مقام هاي رس��مي جمهوري اسالمي ايران، از جمله 
وزير امور خارج��ه، محمدجواد ظريف تاكيد كردند 
ايران زماني كه تحقيقات مستقل در مورد واقعه نطنز 
را پايان دهد و مسوول قطعي آن را شناسايي كند، به 
آن واكنش نشان خواهد داد. او تاكيد كرده  بود كه اگر 
مسوول اين خرابكاري رژيم صهيونستي شناسايي 
ش��ود، اقدام متقابلي بس��يار بزرگ تر در انتظار آنها 

خواهد بود.

جلسه فوق العاده كميسيون امنيت 
مجلس درباره مذاكرات وين

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي از برگزاري جلسه فوق العاده 
اين كميسيون با حضور رييس هيات مذاكره كننده 
ايران در وين خبر داد. ابوالفضل عموئي س��خنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با، از جلسه فوق العاده 
اعضاي اين كميسيون با حضور سيد عباس عراقچي 
معاون سياس��ي وزير ام��ور خارج��ه و رييس هيات 
مذاكره كننده ايران در وين خبر داد و گفت: اين نشست 
ظهر يكشنبه برگزار مي شود.اين جلسه جهت بررسي 
پيش��رفت مذاكرات وين تشكيل مي ش��ود كه آقاي 

عراقچي گزارشي از اين نشست ارايه مي كند.

سفر ظريف به دوحه و بغداد 
سعيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت امور خارجه 
از س��فر امروز محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
جمهوري اس��المي ايران در راس هياتي به قطر و 
عراق خبر داد. خطيب زاده گفت: سفر به دو كشور 
قطر و عراق در چارچوب توسعه مناسبات فيمابين، 
گفت وگو ه��اي منطق��ه اي و فرا منطق��ه اي انجام 
مي ش��ود و وزير امور خارجه كش��ورمان در هر دو 
كش��ور با مقامات عالي رتبه آنها ديدار و تبادل نظر 

خواهد داشت.

 ابالغ جزييات معافيت
 ماليات بر حقوق در سال ۱۴۰۰

سازمان امور مالياتي بخشنامه معافيت ماليات حقوق و 
همچنين نرخ ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به 
ادارات كل امور مالياتي ابالغ كرد.با توجه به مقررات جز ۴ 
بند الف تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، 
سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ۸۴ قانون ماليات هاي 
مستقيم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ ميليون تومان تعيين 
مي شود. نرخ ماليات بر درآمد كاركنان دولتي و غير دولتي 
اعم از حقوق و مزايا )به اس��تثناي قضات و مش��موالن 
تبصره هاي ۱ و 2 ماده ۸۷ با توجه به اينكه ماده ۸۷ فاقد 
تبصره هاي ۱ و 2 است به نظر مي رسد كه با توجه به قانون 
ماليات هاي مستقيم و با رعايت ماده 5۱ قانون اصالح 
پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رس��مي 
هيات علمي آموزشي و پژوهش��ي شاغل و بازنشسته 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب ۱۶ اسفند 
۱3۶۸ با اصالحات و الحاقات بعدي و كارانه به شرح ذيل 
مي باشد:  نسبت به مازاد ۴۸ ميليون تا ۹۶ ميليون تومان، 
۱۰ درصد، نس��بت به مازاد ۹۶ ميليون تا ۱۴۴ ميليون 
تومان، ۱5 درصد، نسبت به مازاد ۱۴۴ ميليون تا 2۱۶ 
ميليون تومان، 2۰ درصد، نسبت به مازاد 2۱۶ تا 2۸۸ 
ميليون تومان، 25 درصد، نسبت به مازاد 2۸۸ ميليون 
تا 3۸۴ ميليون تومان، 3۰ درصد و نسبت به مازاد 3۸۴ 
ميليون تومان، 35 درصد حقوق اعضاي رسمي هيات 
علمي دانش��گاه ها با رعايت ماده 5 قانون اصالح پاره اي 
از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رس��مي هيات 
علمي آموزشي و پژوهشي شاغل و بازنشسته دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش عالي مصوب ۱۶ اسفند ۱3۶۸ با 
اصالحات و الحاقات بعدي، با رعايت معافيت هاي مقرر 
در قانون ماليات هاي مستقيم، در سال ۱۴۰۰ مشمول 

ماليات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. 

روحاني: ۱۸ استان در وضعيت خوبي نيستند

خريد  واكسن؛ اولويت اول اختصاص  ارز

شكايت از دستكاري در قانون بودجه
گروه كالن | 

بيش از۱۰۰ نماينده مجلس در نامه اي خطاب به رييس 
مجلس با طرح اين ادعا كه ارق��ام جداول بودجه و برخي 
تبصره ها بعد از تصويب مجلس، تغييرات گسترده كرده، 
آن را ركوردي جديد در عدم تمكين به قانون آيين نامه و 
ايجاد رانت براي چند نفر عنوان كرده و خواستار اقدام رييس 

مجلس در اين زمينه شدند.
در اين نامه آمده است: حساسيت مجلس يازدهم بر شفافيت 
تصويب بودجه در مجلس به حدي است كه رييس سابق 
كميسيون تلفيق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر 
كرس��ي نمايندگي مردم ندانس��ت و اهم ايرادات وارده از 
سوي نمايندگان محترم هم عدم شفافيت عملكرد ايشان 

در تنظيم رديف ها و جداول بودجه بود.
بر اين اساس انتظار مي رفت كه اين شفافيت در تصويب 
بودجه و به خصوص تهيه و تصويب جداول و رديف ها كه 
اصلي ترين بخش بودجه است، در عالي ترين سطح مورد 
اهتمام هيات رييسه محترم كميسيون تلفيق و نيز رياست 

محترم مجلس قرار گيرد.
اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها اين انتظار را محقق نكرد بلكه 
نمره اي به مراتب كمتر از س��ال هاي قبل در ش��فافيت و 
قانونمداري كسب نمود. هرچند برخي نمايندگان مجلس 
در جلسه مورخ ۱3۹۹/۱2/2۶ و در هنگام راي به اصالحات 
نهايي ماده واحده، نس��بت به عدم ارايه جداول از س��وي 
كميسيون تلفيق تذكر دادند اما اين امر مورد توجه رياست 
وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا اليحه بودجه بدون 
اطالع نمايندگان از كم و كيف جداول و مبلغ رديف ها به 
خصوص در بخش هزينه و مصارف، راي گيري شود. بررسي 
جداول بودجه حاكي از تغييرات گسترده ارقام و اعداد نسبت 
به جدول ارايه ش��ده از سوي دولت است كه در صحبت با 
اعضاي كميسيون تلفيق مشخص شد كه جداول صرفا 
توسط يك يا چند نفر و در نهايت با تاييد رييس كميسيون 
تلفيق و چند روز پس از راي گيري اليحه در صحن مجلس 

در ۹۹/۱2/2۹ نهايي شده است. 
و البته تاس��ف بار تر اينكه اين جداول تا حدود يك ماه بعد 
يعني تا تاريخ ۱۴۰۰/۱/2۱ نيز به كرات تغيير نموده است 
و در كمال تعجب جداول 25 روز پس از تصويب بودجه در 
صحن ابالغ شده است و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، اين 
تغييرات محدود به ارقام جداول نشده بلكه حتي تغييرات 
كلي در تبصره ه��ا و جداول داخل آنها و تصحيح بندها بر 

اساس اشكاالت شوراي نگهبان را نيز شامل شده است.
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، كليه رديف ها و جداول 
و پيوست ها و نيز تغييرات مد نظر شوراي محترم نگهبان 
بايستي به تصويب صحن مجلس برسد و در اين خصوص 

حق نماينده قابل واگذاري به غير نمي باشد.
نكته دوم رعايت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بيشتر 
گرديد اين است كه رييس محترم كميسيون تلفيق در پاسخ 
به تذكر يكي از نمايندگان درخصوص ضرورت ارايه جداول و 
رديف ها از سوي هيات رييسه، عنوان نمود كه جداول نهايي 
در اتوماسيون بارگذاري و مدعي ارسال جداول همزمان با 
ارسال ماده واحده و تبصره ها در قيل از تاريخ ۹۹/۱2/2۶ 
به شوراي نگهبان شد درحالي كه حسب اطالع رساني دبير 
محترم هيات رييس��ه جداول اوليه سه روز بعد و در تاريخ 
۹۹/۱2/2۹ نهاي��ي و اعالم گردي��ده و تا 2۱ فروردين نيز 
مرتب در حال تغيير بوده است  و اينها همه توسط رييس 
تلفيق و يكي- دو نفر از اعضاي كميس��يون و دوستاني از 
بيرون مجلس و بدون اطالع حتي اعضاي كميسيون تلفيق 

صورت گرفته است.
اينها همه در حالي است كه اين مجلس اصالح ساختاري 
بودجه را در صدر اهداف خود اعالم نموده و عدم شفافيت 

و شيوه تاييد بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص 
جنابعالي و رييس محترم كميسيون تلفيق به نقد كشيده 
ش��ده اس��ت. جناب آقاي دكتر قاليباف آنچه در ضمن 
تصويب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به ش��هادت 
نمايندگان محترم ادوار در نوع خود بي نظير بود و ركوردي 
جديد در عدم تمكين به قانون آيين نامه و ايجاد رانت براي 
چند نفر در جابه جا كردن اعداد كالن بودجه بود ضمن آنكه 
چنانچه در برابر اصالح رويه غلط مجالس قبلي در بسط 
يد رييس و كميس��يون تلفيق بودجه در تغيير و تصويب 
جداول و رديف ها يا افزودن رديف هاي جديد و ابالغ آنها، 
خارج از چارچوب آيين نامه داخلي و بدون راي و تصويب 
2۹۰ نماينده، از سوي رياس��ت محترم مجلس سكوت 
گردد، مطمئن باشيد طي سه سال آينده كسب كرسي در 
كميسيون تلفيق بودجه و به دست آوردن رياست آن به 
يك رانت بزرگ تبديل شده، رقابت هاي شديدي را براي 
تصاحب آن به دنبال خواهد داشت و در اين ميان آنچه ذبح 
خواهد شد قانون گرايي، شفافيت، شايسته ساالري و مصالح 
عاليه جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.از جنابعالي انتظار 
داريم نسبت به اين امر، اهتمام الزم از سوي شما مبذول و 
تصميمات الزم اتخاذ گردد. »دستكاري در جداول بودجه 
آن هم پس از تصويب در صحن علني«؛ اين ادعايي است 
كه اگرچه در روزهاي اخير زمزمه هايي درباره آن شنيده 
مي شد، اما آن زمان قوت يافت كه علي خضريان، نماينده 
تهران آن را در دو توييت مطرح كرد و مستقيما محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس و الياس نادران رييس كميسيون 
تلفيق بودج��ه ۱۴۰۰ را مخاطب قرار داد. خطابي تند كه 
اين دو را متهم به »تغييرات گسترده در ارقام و اعداد بودجه 
پس از راي گيري و تصويب آن در مجلس« كرده و نوشته 
است كه اين تغييرات گسترده »با اطالع و تاييد شما است.«

  واكنش ناظران سياسي 
در واكنش به تغيير اعداد بودجه در روزهاي اخير، ناظران 
سياسي و اقتصادي و نمايندگان مجلس، نكات قابل توجهي 
را مطرح كرده اند. محمد مهاجري، در توئيتي به دستكاري 
ج��داول بودجه اي ۱۴۰۰ واكنش نش��ان داد و خطاب به 
رييس جمهور نوشت: آقاي روحاني! ننگ كار زشت مجلس 
در تغيير جداول بودجه را تحمل نكنيد! رسوايي مجلس 
يازدهم در تغيير جداول بودجه با همكاري معاون سازمان 
برنامه و بودجه صورت گرفته. ش��ما ننگ اين كار زشت را 
تحمل نكنيد و متخلفان دولتي را به دادگاه معرفي كنيد. 
تكليف ابواب جمعي آقاي قاليب��اف را هم البد رييس قوه 

قضاييه روشن خواهد كرد. انشاءاهلل قبل از انتخابات

  8۰ امضا براي طرح شكايت از هيات رييسه 
به دليل تخلف در بودجه

كاظم دلخوش، نماينده مجلس نيز گفت: از هيات رييسه 
درخواس��ت كرديم تا اين موضوع را بررسي كند و نتيجه 
را به مجلس ارايه ده��د. حدود۸۰ نفر از نمايندگان طرح 
شكايتي را به امضا رساندند و از هيات رييسه توضيحات الزم 
را درخواست كردند كه چرا برخي از احكام بودجه جابه جا 
شده است. نماينده صومعه سرا در مجلس، در رابطه با ادعا 
يك نماينده مبني بر تخلف هيات رييسه در احكام بودجه 
۱۴۰۰ پس از تصويب آن در صحن گفت: در جايگاه اعضاي 
كميسيون تلفيق امين مجلس بوديم، چند ماه به صورت 
شبانه روزي بر روي بودجه كار كرديم اما نهايتا جداول در 
25فروردين با تاخير به دولت ارس��ال شد و همچنين در 
برخي از احكام بودج��ه تغييراتي صورت گرفته بود كه با 
آنچه كه نمايندگان به تصويب رسانده بودند، تفاوت داشت. 
اعتقادمان بر اين است بودجه نوش��ته شده و به تصويب 

رسيده توسط مجلس با بودجه اي كه به دولت ارجاع شد 
تفاوت دارد. از هيات رييسه درخواست كرديم تا اين موضوع 
را بررسي كند و نتيجه را به مجلس ارايه دهد. حدود۸۰ نفر از 
نمايندگان طرح شكايتي را به امضا رساندند و از هيات رييسه 
توضيحات الزم را درخواست كردند كه چرا برخي از احكام 

بودجه جابه جا شده است. 
دلخوش در رابطه با اين بحث كه آيا اين تغييرات در ادوار 
مجلس مرس��وم است، گفت: خير چنين تخلفي مرسوم 
نيست، تيمي كه پس از تصويب، بودجه را تنظيم كرده است 
احكام را مورد دستكاري قرار داده و اين بايد مشخص شود. 

چنين دستكاري در بودجه سابقه نداشته است.
او در رابطه با شكايت كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از 
رييس جمهور به دليل استنكاف از قوانين و اظهارات معاون 
پارلماني رييس جمهور مبني بر اينكه جلسه كميسيون 
حقوقي با حداقل اعضا به رس��ميت نرس��يده بود، گفت: 
در جلسات كميسيون برخي از آرا به صورت استمزاجي 
اخذ مي شود و پس از حضور نمايندگان، راي اصلي گرفته 
مي شود در رابطه با اين جلس��ه دولت مي تواند به رييس 
مجلس نامه اي بنويس��د تا اين موضوع را مورد بررس��ي 

قرار دهد. 
او در ادامه در پاس��خ به اين س��وال كه چ��را پس از قرائت 
گزارش كميسيون به معاون پارلماني دولت زماني براي بيان 
اظهارنظر داده نشد، گفت: اين اشكالي است كه در آيين نامه 
وجود دارد و اجازه صحبت به دولت يا نماينده دولت داده 
نمي شود، اگر بنا باشد در اين ارتباط تصميم گرفته شود 
الزمه آن اصالح آيين نامه است. زماني كه كه گزارش هاي 
كميسيون به قوه ارجاع مي شود دولت مي تواند دفاعيات 
خود را به قوه قضاييه ارايه دهد و نهايتا هر حكمي داده شود، 
قابل اجرا است. در اين رابطه دولت حق دارد كه از حقوق خود 
در مراجع قضايي دفاع كند. همه دولت ها در اجراي قوانين 
قصوراتي دارند و اين فقط مختص به دولت روحاني نيست. 
ميدان براي دولت باز است كه مستندات را به قوه قضاييه 

ارايه دهد تا تبرئه شود.

  كميسيون برنامه و بودجه از قاليباف دعوت 
كند تا به سواالت پاسخ دهد 

جب��ار كوچكي نژاد، نماينده مردم رش��ت در مجلس، در 
رابطه با تخلف هيات  رييسه و دستكاري در احكام بودجه 
۱۴۰۰ گفت: كميسيون برنامه و بودجه جلسه اي را برگزار 
و گاليه مندي خود را اعالم كرد. مقرر شد تا اين كميسيون 
در جلسه اي  از قاليباف دعوت كند تا او به سواالت پاسخ دهد. 
نمايندگان نامه اي را به امضا رساندند و از تخلفات بودجه اي 
صورت گرفته، شكايت كردند. نمايندگان در آن نامه اعالم 
كردند كه تنظيمات  بودجه بايد بر اساس چارچوب قانون 
به   انجام مي رسيده، ولي طبق شواهد قوانين رعايت نشده 
اس��ت و تغييراتي در بودجه ايجاد ش��ده كه دور از چشم 
تلفيق و صحن مجلس صورت گرفته اس��ت. كميسيون 
برنامه و بودجه در راستاي اين تخلف جلسه اي را برگزار و 
گاليه مندي خود را اعالم كرد. مقرر شد تا كميسيون برنامه 
و بودجه در جلسه اي از قاليباف دعوت كند تا او به سواالت 
پاسخ دهد. كميسيون برنامه و بودجه، كميسيون تخصصي 
در اين زمينه است و نمايندگان سواالت و ابهاماتي دارند، اين 
تخلفات بايد رسيدگي شود تا جلوي چنين كارهايي در خانه 

ملت كه محل قانونگذاري است گرفته شود. 
كوچكي نژاد بيان كرد: تخلفات و تغييرات در رديف هاي 
بودجه يا در تبصره ها، انجام ش��ده و من به موارد اش��اره 
نمي كنم. اگر از پاس��خ ها قانع نشويم از اهرم فشار قانوني 
اس��تفاده مي كنيم كه روش هاي مختلفي است و آنها را 
پيگيري مي كنيم. طبق آيين نامه داخلي عمل مي كنيم 

زيرا مشخص ش��ده كه مسير تخلف نمايندگان نهايتا به 
كجا مي انجامد.

  تغيير اعداد بودجه پس از تصويب؟
نوع ديگري از اين واكنش ها، مدافعانه و از س��وي اعضاي 
كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است. برخي 
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ كه به دفاع از مصوبه 
بودجه امسال پرداخته اند، »دس��تكاري« را »نادرست« 
خوانده و تاكيد دارند كه »برخي جداول در حد ساختاري و 
نه اعداد و ارقام اصالح شده اند.« برخي از آنها ازجمله رحيم 
زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ موضوع 
اصالح جداول بعد از تصويب ماده واحده بودجه در صحن 
علني را مسبوق به سابقه خوانده اند.  دو عضو كميسيون 
تلفيق بودجه در مجلس دهم كه هر يك براي سه سال، 3 
اليحه بودجه سنواتي را بررسي كرده اند، مي گويند كه اين 
موضوع حتي در بودجه سال ۹۹ كه به دليل شيوع كرونا، 
بررسي نهايي آن به كميس��يون تلفيق سپرده شده بود، 
سابقه ندارد.  زارع در اين زمينه به خبرنگاران گفته بود: »در 
همه مجالس تصميم گيري درباره جداول بودجه حدود هزار 
صفحه است كه با تفويض صحن به كميسيون تلفيق واگذار 
مي شد تا با مشورت روساي كميسيون ها تصميم گيري شود 
و از روزي كه اليحه ارجاع مي شود تا روز ابالغ، بارها و بارها 
به  دليل تصميمات صحن و بررسي كارشناسان و نظرات 

شوراي محترم نگهبان تغيير مي كند.«

  واكنش دولت: اظهارنظر نمي كنيم
با اين همه دولتي ها تا لحظه تدوين اين گزارش، از اظهارنظر 
در زمينه آنچه دستكاري در جداول بودجه خوانده مي شود، 
امتناع كرده اند. گواه اين مدعا پيگيري ها از برخي مقامات 
سازمان برنامه و بودجه ازجمله حميدرضا پورمحمدي است 
كه درباره صحت اين ادعا اعالم كرد: »اظهارنظر نمي كنم.« 
با وجود اين صراحت حميدرضا پورمحمدي، برخي ادعاها 
درباره هشدارهاي دولت به مجلس در اين زمينه، در فضاي 

مجازي منتشر و در كانال هاي مختلف بازنشر شده است.
 اين اما پايان ماجرا نيس��ت؛ آنچه درباره جدول ۱۹ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ در قالب يك ادعا مطرح است، به زعم برخي 
نمايندگان ازجمله خضريان »در نوع خود بي نظير است« 
زيرا به گفته او، »جدول ه��ا 25روز پس از تصويب بودجه 
ابالغ شده است.« اين نماينده تهران در مجلس در دومين 
توييت خود از »ايج��اد رانت« براي »عده اي خاص« خبر 
داده و گفته است كه »تذكرات متعدد نمايندگان پيرامون 
اين موضوع شنيده نشد.« خضريان در ادامه نوشته است 
كه با هدف »جلوگيري از يك رانت بزرگ كه منجر به ذبح 
قانون گرايي در نظام بودجه ريزي كشور خواهد شد، اين 

تخلف را پيگيري خواهم كرد.«

  اهداف سياسي و انتخاباتي؟
علي خضريان، عالوه بر نمايندگي مجلس، عضو و سخنگوي 
جبهه پايداري اس��ت و از آنجا كه از ابت��داي رقابت هاي 
انتخاباتي براي مجلس يازدهم، حاميان قاليباف و جبهه 
پايداري در رقابت بودند و در نهايت در قالب ائتالفي جمعي 
در كنار س��اير اصولگرايان در يك فهرست قرار گرفته اند، 
حاميان قاليباف اين ادعاي خضريان را در راستاي اهداف 
سياسي و انتخاباتي تفسير مي كنند. از ميان حاميان قاليباف 
مي توان به مجتبي توانگر، نماينده تهران اشاره كرد كه در 
توييتي خطاب به صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري، 
با اشاره به »تمايل« محصولي به »كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري ۱۴۰۰« هشدار داد كه »مسير پاستور از 
تخريب بهارس��تان نمي گذرد.« او در اين توييت از صادق 

محصولي خواست كه اين موضوع را »به نمايندگان همراه 
خود در مجلس« نيز »تفهيم« كند.

  دفاع تلفيقي ها
ماجرا از منظر اعضاي كميسيون تلفيق اما به شكلي ديگر 
اس��ت. آنها تاكيد دارند كه هيچ تصميمي، بدون  مجوز از 
اعضاي كميس��يون  تلفيق و صحن  علني گرفته نشده و 
ادعاي دس��تكاري جداول بودجه خالف واقع است. اين 
عبارات بخشي از اظهارات مالك شريعتي نياسر، يكي از 
اعضاي كميسيون تلفيق ۱۴۰۰ است. او به خبرگزاري خانه 
ملت توضيح داد: در بررسي بودجه۱۴۰۰ در صحن علني، 
بعضي بندها را صحن علني به كميسيون تلفيق ارجاع داد تا 
بررسي كند و دوباره برگرداند. كميسيون تلفيق به سرعت 
جلسه فوق العاده مي گذاشت، دوباره اصالح مي كرد و دوباره 
برمي گرداند. شريعتي افزود: روز 2۶ اسفند ۱3۹۹ آخرين 
فرصت صحن علني از جهت زمان بندي بود كه بتواند به آخر 
سال برسد و بودجه سر وقت ابالغ شود كه آن روز يك تغيير 
خيلي جدي اتفاق افتاد. آن تغيير كه مربوط به حذف تبصره 
۱۹ بود و از سوي كميسيون تلفيق حذف شد، اما در صحن 
علني راي نياورد و حذف نشد. به گفته شريعتي، استدالل 
نماين��دگان در صحن اين بود كه اگ��ر تبصره ۱۹ حذف 
ش��ود، جداول آن نيز حذف مي شود و بنابراين پروژه هاي 
شهرستاني همه حذف خواهند شد. او افزود: شوراي نگهبان 
اما با ابقاي تبصره ۱۹ )مشاركت عمومي - خصوصي( مخالف 
بود و اگر مجلس اصرار مي كرد، تصويب بودجه تا پايان سال 
پايان نمي يافت. شريعتي به پيشنهاد جايگزين مطرح  شده 
از سوي سيدشمس الدين حسيني اشاره كرد و گفت: بر 
اساس اين پيشنهاد كه در صحن علني راي آورد، جدول 
تبصره ۱۹ در جداول ماند؛ اما احكام تبصره ۱۹ حذف شد. 
شريعتي افزود: بازگشت جدول ۱۹ به داخل جداول بودجه، 
نيازمند اصالح بود كه صحن علني مجوز اعمال اينها را در 

راي پاياني خود داد.

  استدالل تلفيق از مجوز صحن براي اصالح
اين عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به روز 2۶ اسفند 
۹۹ كه روز پاياني بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس 
يازدهم بود، در استدالل خود از مجوز صحن براي اصالح 
برخي ج��داول پس از تصويب م��اده واحده گفت: احمد 
اميرآبادي به عنوان دبير هيات رييسه در آن روز متني را 
ب��راي راي گيري از ماده واحده قرائت كرد كه محتواي آن 
چنين است: »ماده واحده بودجه با اين منابع و مصارف و 
تبصره ها و جداول پيوست به راي گذاشته مي شود؛ با اين 
توضيح كه ج��داول و نكات باقي مانده بايد نهايي و اعمال 
ش��ود و با اصالحات بعدي جداول داريم راي مي گيريم.« 
اين عضو كميسيون تلفيق با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان 
اش��كاالتي را به جداول وارد مي دانست كه عمدتا شكلي 
بود نه اعداد و ارقام، توضيح داد: از جمله اينكه مثال بعضي 
از طرح ها، نماينده ها پيشنهادهايي در جداول اعتبارات 
داشتند كه اينها مجوز ماده23 قانون برنامه را نداشت و شورا 
شرط كرده و گفته بود اينها بايد حذف شود. از جمله تبصره 
۱۹، هر جايي مشاركت عمومي - خصوصي آمده بود، بايد 
اين عبارت حذف و تبديل به ماده2۷ قانون برنامه مي شد. 
شريعتي همچنين يادآوري كرد: شوراي نگهبان مشروط 
به اصالح اين نكات گفته بود تاييد مي كنيم تا سر وقت ابالغ 
شود و كشور اول سال بودجه داشته باشد. به گفته شريعتي، 
»در م��دت چند روز بعد از تعطيالت عيد نوروز فقط اينها 
اصالح شد و با اين تاخير، جداول ابالغ شد. هيچ تغييري 
در بودجه دستگاه ها و پروژه ها با نظر شخصي كسي اتفاق 

نيفتاده است.«

حمله به يك نفتكش در سواحل بندر 
بانياس سوريه
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
جو كاهشي و ريزش��ي قيمت دالر، سكه و طال، توصيف 
مناس��بي از حال و روز بازار ارز در هفته هاي اخير اس��ت. 
روندي كه باعث كاهش بهاي دالر امريكا از كانال ۲۵ هزار 
تومان و جاي گرفتن در كانال ۲۳ هزار توماني شده است. 
روز شنبه قيمت دالر در بازار آزاد به ۲۳810 تومان رسيد 
و با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1777 دالر، سكه 10 
ميليون و 90 هزار، نيم سكه ۵ ميليون و 6۵0 هزار، ربع سكه 
۳ ميليون و 6۵0 هزار، سكه گرمي ۲ ميليون، هر گرم طالي 
18 عيار 1 ميليون و ۳۵00، مظنه مثقال طال 4 ميليون و 
۳47 هزار تومان معامله شد.  در حالي كه اكثر مغازه هاي 
بازار بسته است و تعداد كمي از طالفروشي ها و صرافي ها 
باز هستند، خريد و فروش محدودي نيز صورت مي گيرد و 
در چنين بازاري طبيعي است كه قيمت خريد سكه و دالر 
و طال كمتر فاصله قابل توجهي از قيمت فروش آن دارد. به 
عنوان مثال، در حالي كه قيمت سكه تمام طرح جديد 10 
ميليون و 70 هزار تومان است اما خريد آن به قيمت 9.7 
ميليون انجام مي ش��ود يا قيمت فروش ربع سكه كه ۳.6 
ميليون تومان است به قيمت ۳.۲ ميليون تومان خريداري 
مي شود.  روند نزولي قيمت ها در بازار سكه و طال در روزهاي 
اخير، تشديد شده است.هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران )شنبه، چهارم ارديبهشت ماه( با ۳0 
هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه( 
به 10 ميليون و 70 هزار تومان رسيد.ارزش هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد به رقم 10 ميليون و 70 هزار 
تومان رسيد و س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 
ميليون تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
۵ ميليون و 600 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 600 
هزار تومان و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 7 هزار تومان رسيد.هر مثقال طال نيز 
به قيمت چهار ميليون و ۳6۵ هزار تومان معامله شد.اونس 
جهاني طال نيزيك هزار و 777 دالر و 8861 سنت فروخته 
شد.كاهش قيمت دالر به عنوان مهم ترين عامل افت قيمت 

سكه و طال در روزهاي اخير به شمار مي رود.

    آرامش دالر در كانال ۲۳ هزار توماني
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه( در مقايسه با روز كاري 
گذشته )پنجشنبه( تغييري نكرد و در رقم ۲۳ هزار و ۳۳۳ 
تومان باقي ماند.قيمت فروش يورو نيز بدون تغيير نسبت به 
قيمت  پاياني روز گذشته )پنجشنبه( ۲7 هزار و 977 تومان 
شد. قيمت خريد هر دالر ۲۲ هزار و 871 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲7 هزار و 4۲۳ توم��ان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۳ هزار و 1۲8 تومان و 
نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۳۵9 تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ يورو در اين بازار ۲7 هزار و 670 تومان و نرخ فروش آن 
نيز ۲7 هزار و 946 تومان اعالم شد.بر اساس اين گزارش، در 
سامانه سنا در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه( هر يورو به 
قيمت ۲7 هزار و 8۵8 تومان و هر دالر ۲۳ هزار و ۲71 تومان 
به فروش رسيد.همچنين روز كاري گذشته )پنجشنبه( 
در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت ۲7 هزار و 8۵0 تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و 44 تومان معامله 
شد. با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري 
به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت 
انواع ارز در هفته هاي اخير روند كاهش��ي داشته است.در 
نخستين ماه سال، فعاالن بازار ارز برخالف پيش بيني هاي 
انتظاري كه داش��تند، با كاهش پلكاني نرخ دالر امريكا و 
يورو در بازار مواجه شدند. به گونه اي كه قيمت فروش هر 
اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي مجاز و بانكي سطح 
كشور، در طول فروردين ماه 1400 از قله ۲۵۲۵0 توماني 
دهم فروردين ماه به نرخ ۲۳۳۳۳ تومان در هفته گذشته، 
كاهش يافت.بر اين اساس، كاهش حدود دو هزار توماني 

بهاي اسكناس امريكايي در بازار ارز در شرايطي رقم خورد كه 
بازارساز با حضور پرقدرت، توانست سمت عرضه ارز را تقويت 
كند و با تامين نياز ارزي متقاضيان، جريان عرضه و تقاضا را 
به خوبي مديريت كند.از سوي ديگر كاهش انتظارات تورمي 
عامل بعدي در تعديل شاخص ارزي بوده است؛ به گونه اي 
كه تداوم روند نزولي بهاي ارز و عدم چشم انداز افزايشي تورم، 
باعث ورود ارزهاي خانگي به بازار شده است. بنابراين فعال تر 
شدن صرافي هاي مجاز و بانكي و همچنين عرضه مناسب 
در بازار متشكل ارزي، تاثير معناداري در كاهش بهاي ارز به 
ويژه دالر داشته است. نمودار نزولي دالر در هفته هاي اخير، 
باعث شده است هيچ كس از افزايش نرخ حرف نزند، زيرا 
باور كلي بين فعاالن ارزي، چشم انداز كاهشي قيمت دالر و 
ساير ارزها در بازار است. ديگر ارز پرطرفدار بازار يعني يورو 
نيز در اين مدت، با كاهش نرخ همراه شد. به گونه اي كه هر 
اسكناس يورو در پايان هفته قبل، به رقم ۲7977 تومان 
رسيد كه نسبت به بيش��ترين نرخ فروردين ماه، بيش از 

1700 تومان ارزان تر شده است.
به نظر مي رس��د كه به دليل تحوالت سياست خارجي و 
چشم انداز كاهشي نرخ دالر، قيمت ها در بازار سكه و طال 
تمايل به افت بيشتر دارد به طوري كه فعاالن اين بازار انتظار 

كاهش بيشتر قيمت ها را دارند.

     كاهش قيمت در بازار سكه و طال
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 4 ارديبهشت 1400 
به دليل افت نرخ ارز شاهد كاهش قيمت ها در بازار سكه و 
طال هستيم. محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني 
1777 دالر قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون قيمت 
سكه طرح جديد 10 ميليون و 1۵0 هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم 10 ميليون تومان، نيم سكه ۵ ميليون و 7۵0 
هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و 7۵0 هزار تومان، و سكه 
گرمي دو ميليون و 100 هزار تومان بفروش مي رسد. هر گرم 
طالي 18 عياريك ميليون و 10 هزار تومان و هر مثقال طال 

4 ميليون و ۳76 هزار تومان فروخته مي شود

  كالهبرداري دو ميليارد دالري ديجيتالي 
ترك

مدير صرافي تودكس تركيه با دو ميليارد دالر از سرمايه هاي 
مشتريان اين صرافي به آلباني گريخت.به گزارش سي ان 

بي سي، در اتفاقي بي سابقه در عرصه ارزهاي ديجيتالي، 
يكي از بزرگ ترين صرافي هاي مستقر در تركيه با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد با هدف رسيدگي به اتفاقات غيرعادي 
رخ داده در حساب هاي شركت، كليه فعاليت هايش را به 
حال تعليق درآورده و حساب مشتريانش را موقتا مي بندد. 
طبق اعالم رسانه هاي ترك، فاروق فاتح اوزر- مدير صرافي 
تودكس- با دو ميليارد دالر از پول هاي مشتريان اين صرافي 
به آلباني گريخته است.به گفته وكيل شاكيان اين پرونده، 
تودكس بيش از 400 هزار مش��تري داشته كه از بين آنها 
۳90 هزار حساب فعال بوده است. مقامات ترك براي اوزر 
اعالن قرمز بين المللي صادر كرده اند و پليس نيز تاكنون 
6۲ نفر را در اين رابطه با اين پرونده در هشت شهر تركيه 
بازداشت كرده اس��ت. با توجه به كاهش شديد ارز لير در 
سال هاي اخير، برخي از شهروندان اين كشور براي حفظ 
ارزش پس انداز خود اقدام به سرمايه گذاري در بازار ارزهاي 
ديجيتالي كرده ان��د. بانك مركزي تركيه اين ماه هرگونه 
استفاده از ارزهاي ديجيتالي به عنوان ابزاري براي پرداخت 

خريد كاال و خدمات را ممنوع كرده بود. 

     لير بدترين ارز اروپايي اين هفته
لير تركيه بيشترين كاهش ارزش مقابل دالر در بين تمام 
ارزه��اي اروپايي را در يك هفته اخير داش��ت.به گزارش 
بلومبرگ، وادار شدن بازار ساز به تزريق حجم زيادي از منابع 
ارزي به بازار براي بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث شده 
است تا حجم ذخاير ارزي تركيه در ماه هاي اخير با كاهش 
محسوسي نسبت به ماه هاي قبل تر مواجه شود. طبق اعالم 
بانك مركزي تركيه، تا پايان ماه مارس حجم ذخاير ارزي 
اين كشور به ۵0.894 ميليارد دالر رسيده كه كمترين سطح 
ثبت شده از ماه ژانويه تاكنون بوده است.  مسائل اخير باعث 
شد تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين سطح سه هفته اخير 
خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كند و به 
كمترين نرخ برابري خود در يك ماه اخير برسد تا جايي كه 
نرخ برابري دالر در كانال 8.۳ لير تثبيت شود. در آخرين دور 
از معامالت ارزي استانبول، هر دالر با 0.۲9 درصد افزايش 
به 8.۳71 لير رسيد. ارزش پول ملي تركيه از سال ۲018 
تاكنون ۵0 درصد در برابر اسكناس امريكايي تضعيف شده 
است. بانك مركزي نيز ذخاير ارزي كمي در اختيار دارد كه 
اين مساله روي توانايي اين نهاد در كنترل نوسانات ارزي 

تاثير منفي گذاش��ته است. حزب مخالف تركيه، دولت را 
متهم كرده است كه با استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي 
و فروش آنها در بانك هاي دولتي تالش كرده است تا جلوي 
ريزش لير را بگيرد. رجب طيب اردوغان- رييس جمهور 
تركيه- تاييد كرده كه در دو سال اخير 16۵ ميليارد دالر از 
ذخاير ارزي بانك مركزي با هدف حمايت از اقتصاد مورد 
استفاده قرار گرفته است. ماه گذشته اردوغان ناجي اقبال را 
كه در سمت رييس بانك مركزي طرفدار افزايش نرخ بهره 
بود بركنار و به جاي وي يكي از منتقدان مشهور افزايش 
نرخ بهره را جايگزين وي كرد. در برابر ديگر ارزهاي مهم، 
ن��رخ برابري هر يورو معادل 10.1۲۲ لير و هر پوند معادل 

11.61۳ لير اعالم شد.

     بيت كوين  به زير ۵۰ هزار دالر رسيد
با تداوم روند نزولي ارزهاي ديجيتالي، بيت كوين سطح 
مه��م ۵0 ه��زار دالري را هم از دس��ت داد.به گزارش 
سي ان بي س��ي، بورس كانادا كه يكي از پيش��تازترين 
بورس هاي جهان در عرصه ارزهاي ديجيتالي شناخته 
مي ش��ود با ورود يك صندوق بورسي مبتني بر رمزارز 
ديگر موافقت كرد. بدين ترتيب، اكنون چهار ETF كه 
مبتني بر ارزهاي ديجيتالي هس��تند در بورس تورنتو 
ليست شده اند. اين صندوق بورسي بر پايه رمزارز اتريوم 
كه اكنون دومين رمزارز بزرگ دنيا محسوب مي شود، به 

فعاليت هاي سرمايه گذاري خواهد پرداخت. 

    دالر كانال ۹۱ واحدي را هم از دست داد
در ادامه روند نزولي اس��كناس امريكايي، ش��اخص دالر 
وارد كانال 90 واحدي شد.ش��اخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت با 0.44 درصد كاهش نسبت به روز گذشته 
در س��طح 90.918 واحد بسته ش��د. در تازه ترين دور از 
معامالت، پوند با 0.۲۲ درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي 1.۳86 دالر مبادله ش��د. يورو 0.۵۵ درصد 
باال رفت و با ماندن در كانال 1.۲0 به 1.۲08 دالر رسيد.در 
معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.19 درصد 
كاهش به 1087.94 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.۲90 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.494 يوان چين اعالم شد.
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اصالح ترازنامه بانك ها
و ۳  مزيت ريپو

عملي��ات ريپ��و مزاياي 
مختلفي دارد و از جمله 
آن، اين است كه ترازنامه 
بان��ك مرك��زي متورم 
نمي ش��ود و بانك ها نيز 
همچن��ان اوراق را در 
ترازنامه خودشان دارند. 
بدهي ريال��ي بانك ها به 
بانك مركزي از اوايل دهه 
90 تا آذر م��اه 1۳97 روند فزاين��ده اي به خود 
گرفت كه در دو سر فصل اضافه برداشت از بانك 
مركزي و بعضًا تس��هيالت اعطايي بانك مركزي 
به بانك ها، خودش را نش��ان م��ي داد. اين اضافه 
برداش��ت ها، نرخ هاي مختلفي هم در ش��رايط 
مختلفي به خودش مي ديد، يعني از 18 درصد تا 

بعضًا تا ۳4 درصد بود.
اما فلسفه اضافه برداشت در حقيقت اين هست كه 
بانك ها از 1۵ الي ۲0 مسير مختلف خلق سپرده 
مي كنند و به جهت رفع تعهد سپرده قانوني از يك 
طرف و الزام به ارايه پايه پولي جهت تسويه هاي 
بانكي ناش��ي از نقل و انتقاالت سپرده ها از طرف 

ديگر، نيازمند پايه پولي هستند.
ادبيات برون زايي تاكيد بر اين مس��اله دارد كه 
بانك ه��ا معمواًل به اندازه ذخاي��ر خود نزد بانك 
مركزي )حساب جاري بانك نزد بانك مركزي(، 
اقدام به خلق سپرده مي كنند و كمتر نياز به اضافه 
برداش��ت دارند. اما در ادبيات درونزايي پولي به 
درستي تاكيد مي كند كه اول سپرده از مسيرهاي 
مختلفي خلق مي شود و سپس بانك ها براي رفع 
سپرده قانوني و تس��ويه هاي بين بانكي اقدام به 
جذب ذخاير )شارژ حساب جاري خود نزد بانك 

مركزي( اقدام مي نمايند.
با توجه به اينكه رش��د س��پرده ها در كش��ور در 
ب��ازه زماني ياد ش��ده خيلي ب��اال ب��ود و به آن 
ان��دازه هم بانك مركزي به ص��ورت فعاالنه پايه 
پولي تزريق نك��رده بود، مجبور ب��ود به صورت 
 منفعالنه به خل��ق پايه پولي م��ورد نيازبانك ها 

اقدام كند. 
براي همين اولي��ن چيزي كه باي��د بدانيم اين 
است كه اول سپرده ها خلق مي شوند و خود اين 
سپرده هاي خلق شده منش��أ اضافه برداشت از 
بانك مركزي مي ش��وند، يعني برعكس بسياري 
از كارشناسان اقتصادي كه معتقدند منشأ خلق 
سپرده هاي بانكي اضافه برداشت از بانك مركزي 
است، دقيقا برعكس از اول بانك ها سپرده خلق 
مي كنند بعد پاي��ه پول��ي آن را از بانك مركزي 
مي گيرنديا از بازار بين بانكي جذب مي كند يا با 
نرخ سود سپرده باال سپرده جذب مي كنند و اقدام 

به جذب ذخيره مي كنند.
حاال ب��ا توجه به اينكه آن رفت��ار و رويكرد بانك 
مركزي منفعالنه بوده اس��ت، در ارايه ذخاير به 
بانك ها الزم بود كه بانك مركزي يك سياس��ت 
فعاالنه را در مقابل بانك ها در پيش بگيرديعني 
اينكه بانك ها به ازاي ذخاير مورد نيازي كه الزم 
اس��ت از بانك مركزي اكتس��اب كنند اقدام به 
وثيقه گذاري ن��زد بانك مركزي كنند و در طرف 
ديگر قضيه، مه��م اين بود كه تس��هيالت بانك 
مركزي به بانك ها كه همان اضافه برداش��ت بود 
س��ريعًا به صندوق بانك مرك��زي برگردد. براي 
همين بانك مركزي از حدوداً يك سال و نيم پيش 
اقدام به اجراي عمليات بازار باز و همچنين تعيين 

كريدور نرخ بهره كرد.
عملي��ات ريپو در دو س��طح در سيس��تم بانكي 
قابل بيان اس��ت؛ يك س��طح براي عمليات بازار 
باز؛ يعني معامالت موقت اوراق به ازاي وجه نقد 
انجام مي شود؛ يعني بانك در كوتاه مدت نياز به 
نقدينگي دارد و آن را ب��ه بانك مركزي مي دهد 
و بانك مركزي نيز ذخاير م��ورد نيازش را به آن 
بانك مي دهد تا در ي��ك عمليات معكوس كه به 
آن ريپو معكوس مي گويند منابع برگردد و اوراق 
خود را پس بگيرد ت��ا ترازنامه بانك مركزي هم 
به دليل تجميع اوراق در حقيقت متورم نش��ود. 
يعني يكي از راه هاي عدم متورم ش��دن ترازنامه 

بانك ها، ريپو است.
سطح ديگري از عمليات ريپو مي تواند در سقف 
كريدور اتف��اق بيفتديعني اگر بانك ه��ا نياز به 
تس��هيالت قاعده مند بودند كه مجبور ش��وند 
وقتي ذخاير مورد نيازشان را از بازار بين بانكي و 
عمليات بازار باز تامين نكنند به سمت تسهيالت 
قاعده مند بروند و از بانك مركزي با نرخ ۲۲ درصد 
به طور موقت س��ه يا چهار روزه منابع بگيرند كه 
اين هم در سطح ريپو انجام مي شود و بعد از يك 
زمان كوتاه مدت باي��د اين منابع برگردد و اوراق 
را پس بگيرد. اين عمليات مزاياي مختلفي دارد. 
از جمله مزاياي آن، اين اس��ت كه ترازنامه بانك 
مركزي متورم نمي ش��ود و بانك ها نيز همچنان 
اوراق را در ترازنامه خودشان دارند و مي توانند به 
عنوان يك دارايي نقد از سود و مزاياي آن استفاده 
كنند. سومين مزايا نيز اين است كه عمليات ريپو 
عالوه بر تامي��ن مالي نقدينگي بانك ها خللي در 
بازار بدهي و نرخ هاي بازار بدهي ايجاد نمي كند.

فقط مش��كل اين اس��ت كه در عملي��ات ريپو و 
به طور كل عمليات بازار ب��از بايد تاكيد كرد كه 
زماني موفق است كه رفتار بانك ها را قاعده مند 
كرده باشيم و خلق سپرده هاي آنها را ضابطه مند 
كنيم. تا از اين مسير وقتي حجم سپرده كنترل 
شود، پايه پولي مورد نياز بانك ها نيز پيش بيني 
پذير مي شود و سياس��ت گذاري روي اين حجم 
از ذخاير م��ورد نياز از طريق عمليات ريپو امكان 
پذير تر مي ش��ود، براي همين بانك مركزي بايد 
حتمًا عمليات كنترل حجم ترازنامه بانك ها را در 

دستور كار قرار دهد.

اقتصاد دولتي بايد متوقف شود
ايرج نديمي نماينده س��ابق مجلس بيان داش��ت: 
براي بررس��ي تورم نمي توان ب��دون در نظر گرفتن 
مس��ائل اقتصاد داخلي، برون مرزي، شرايط ارزي و 
ريالي، سرمايه و داللي به نتيجه رسيد. ايرج نديمي، 
نماينده سابق مجلس و كارش��ناس امور اقتصادي 
درباره عوامل موثر بر مهار تورم و تقويت ارزش ريال 
به ايِبن��ا گفت: در حوزه تورم با ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي روبرو هستيم. به تعبير ديگر بررسي تورم 
بدون عنايت به اقتصاد داخلي، برون مرزي، شرايط 
ارزي و ريالي، س��رمايه و داللي امكان پذير نيس��ت.  
وي در ادامه اضافه كرد: بخش��ي از تورم طبيعتا تابع 
نظامات بين الملل است و براساس آن به گراني هاي 
كاال و خدمات مي رسيم زيرا در هر صورت تفاوت  بين 
نرخ ارز كنوني يا بين تزريق ارز و دست يافت به كاال 
و خدمات متناسب ديگر هزينه ها مانند حمل و نقل، 
بيمه اتكايي يا خواب سرمايه و ... بايد مدنظر قرار گيرد، 
بنابراين از اين جهت نياز است نقش روابط بين الملل را 
در تورم اضافه كنيم. از ديگر سو بخش عمده سرمايه 
اين نوع از سرمايه گذاري هايي كه با خواب درازمدت 
س��رمايه و پروژه ها از باب زمان بري همراه مي شود 
عمدتا حبس اس��ت و بخش ديگرهم تابع نظامات 

توزيع قرار مي گيرد.
اين نماينده سابق مجلس اظهار داشت: ريشه بسياري 
از گراني ها در كشور اقتصادي نيست. گراني ريشه در 
طمع فردي يا فقدان كنترل مكانيزه و صنعتي دارد. 
براي بازرسي از صنوف چند ده هزار آدم را در كشور 
تعيين مي كنند كه چند ده ميليون شغل يا كنترل 
كاال و خدمات را مورد نظر داشته باشند، در حالي كه 
اين روش كامال دمده و غيرامروزي است، نظام خريد 
و فروش براساس صنعتي اين مشكل را حل مي كند. 
دريافت و پرداخت براساس دستگاه هاي الكترونيكي 
نيازي به اين نيروي انساني ندارد كه براي كنترل به 

يك يك مغازه ها سر بزند.
اين كارشناس امور اقتصادي در اين خصوص افزود: 
سياست هايي كه در مورد ساخت مسكن به كار رفت، 
يكي از همين موارد بود كه سبب شد بخش عمده اي 
از سرمايه از مس��كن بيرون آيد زيرا سرمايه گذاران 
گريز پا هس��تند و بابت آخر و عاقبت س��رمايه خود 
مدام احس��اس نگراني مي كنند. تا زماني كه فضاي 
رقابتي به طور كامل در ايران انجام نشود و نقش دولت 
و حاكميت در اقتصاد به حداقل يا صفر نرس��د، اين 
داستان ها مدام به تكرار در مي آيد زيرا نوع مداخالت 
دولت منجر به گراني مي ش��ود. اين نماينده س��ابق 
مجلس افزود: دومين موضوع اقتصاد حكومتي است. 
به اين معنا تا زماني كه دولت به هر شكلي )قوه مجريه، 
نهادها، مجموعه هاي ديگر زير پوشش حاكميت( در 
اقتصاد حضور دارند، رقابت وجود ندارد ودر حقيقت 
يكطرفه به نفع حكومتي ها تعريف مي شود و آنها در 
همه زمينه ها مي توانند در مقابل بخش خصوصي و 
تعاوني ايستادگي كنند، بنابراين اقتصاد دولتي بايد 
به هر شكلي صفر شود، راه هاي مختلف هم براي اين 
كار وجود دارد.نديمي در اين خصوص تصريح كرد: 
سومين عنصر در اين خصوص صنعتي شدن است. 
تا زماني كه اراده اي براي تمام صنعتي ش��دن وجود 
نداش��ته باشد، اين داس��تان ادامه دارد. واقعيت اين 
است كه بايد بپذيريم نظامات دستي و چشمي ديگر 
جوابگو نيست، چنانچه اين نظام باقي باشد، نمي توان 
مانع بسياري از اين گراني هاي صوري و خودساخته و 
منبعث از مطامع افراد شد. مساله بعدي هم به روابط 
بين الملل برمي گردد كه بس��يار حائز اهميت است.

اين كارش��ناس امور اقتصادي در اي��ن رابطه يادآور 
ش��د: اينكه برخي مطلق به داخل تكيه مي كنند كه 
بحق هم هست، اما بايد بدانند كه داخل هم وابسته 
به خارج است. بيش از 97 درصد در خصوص دارو به 
لحاظ تكنولوژي وابستگي خارج از كشور داريم و اين 

امري قابل انكار نيست.

تورم ژاپن منفي ماند
متوسط نرخ تورم ژاپن در 1۲ ماه منتهي به مارس با 0.۲ 
درصد افزايش نسبت به ماه قبل به منفي 0.۲ رسيد.

به گزارش تريدينگ اكونوميكس، متوسط نرخ تورم 
ژاپن در 1۲ ماه منتهي به مارس با 0.۲ درصد افزايش 
نسبت به ماه قبل به منفي 0.۲ رسيد كه اين رقم، يكي 
از بيشترين تورم هاي ثبت شده در اين كشور طي هشت 
ماه اخير بوده است.در بين بخش هاي مختلف، آب و 
برق با تورم منفي 4.8 درصدي بيش��ترين تاثير را در 
نزولي شدن نرخ تورم داشته است و پس از اين بخش 
نيز آموزش با تورم مفي ۲.۲ درصدي و ارتباطات با تورم 
منفي 0.4 درصد قرار دارند. از سوي ديگر نيز بيشترين 
تورم مربوط به لوازم منزل با ۲.9 درصد بوده است و پس 
از اين بخش، تفريح و سرگرمي با 0.4 درصد قرار دارند.

بانك مركزي ژاپن با توجه به نرخ تورم پايين و كمبود 
نيروي كار در دوراهي سختي براي تعيين مسير آينده 
سياست هاي پولي خود قرار گرفته است. سياست هاي 
انبساطي بانك مركزي ژاپن در حال حاضر بزرگ ترين 
بس��ته محرك در بين كش��ورهاي جهان محسوب 
مي ش��ود و اكنون برخي از اقتصاددانان با انتقاد از اين 
سياست خواستار تغيير رويه كنوني اين كشور شده اند.

همچنين هسته تورمي كه تغييرات قيمت گروه مواد 
غذايي و انرژي را به دليل نوس��انات باالي آنها در نظر 
نمي گي��رد در 1۲ ماه منتهي به م��ارس با 0.6 درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل به منفي 0.1 درصد رسيده 
كه يكي از باالترين سطوح ثبت شده در طول 10 ماه 
اخير بوده است. متوسط نرخ تورم ژاپن در بازه زماني 
19۵8 ت��ا ۲0۲0 معادل ۲.8۳ درصد بوده اس��ت كه 
باالترين تورم ثبت شده مربوط به فوريه 1974 با ۲4.9 
درصد و كمترين تورم ثبت شده مربوط به اكتبر ۲009 
با منفي ۲.۵ درصد بوده است.بر مبناي ماهانه نيز نرخ 
تورم اين ماه با 0.1 درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 
0.۲ درصد رسيده است. بانك مركزي ژاپن دستيابي 
به تورم دو درصدي را هدف گذاري كرده كه در تحقق 
چنين هدفي در طول سه سال اخير ناكام مانده است.

قيمت دالر  و  يورو  در فروردين ماه كاهشي  شد

كالهبرداري دو ميليارد دالري صرافي تودكس تركيه، ديجيتالي ترك

دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي

سكه  ۳۰ هزار  تومان  ديگر كاهش  يافت

برخورد  با  بانك هايي كه به مصوبات نرخ  سود پايبند  نباشند
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
گفت: اگر با نرخ هاي علي الحس��اب، بانك ها سودي 
اضافه تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافي مورد 
قبول و تاييد بانك مركزي نيست و مشمول ماليات 

مي شود.
محمدرض��ا جمش��يدي، دبيركل كان��ون بانك ها و 
موسس��ات اعتباري خصوصي در گفت وگو با ايِبنا در 
خصوص الزام بانك ها بر رعايت نرخ هاي سود مصوب 
شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: آنچه كه در ابالغيه ها 
و مصوبات ش��وراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي 
بانك ها تكليف شده اس��ت، پيش بيني حداكثر نرخ 
18 درصد براي تسهيالت اعطايي بانك ها است. اين 
نرخ براي معامالتي است كه هنگام اعطاي تسهيالت 
قطعي منعقد مي ش��ود. بنابراين نرخ قطعي اس��ت و 
حداكثر براي سود تسهيالت مي تواند 18 درصد براي 

بانك ها باشد.
وي افزود: اما آنچه مش��اركت يا مضاربه بين بانك ها 
و مشتريان اس��ت، پيش بيني بايد بر اساس نرخ 18 
درصد باشد. اگر پيش بيني بيش��تر از اين رقم باشد، 
بانك مركزي به بانك ها گفته است كه توجيهات اين 
پيش بيني را براي بانك مركزي ارسال كنند، اگر مجوز 
گرفتند با ن��رخ باالتر مي توانند قرارداد را منعقد كند. 
حتي اگر اين كار را نكنند و قرارداد متعقد شود و عماًل 
در پايان كار سود حاصله بيشتر از 18 درصد شود بايد 
به نسبتي كه در قرارداد آمده است سود بين طرفين 

تقسيم شود، اين آن چيزي است كه بانك مركزي به 
بانك ها گفته است و بانك ها ملزم هستند اين مساله 
را رعايت كنن��د، حاال اگر بعض��ي بانك ها مي آيند و 
روش هايي خالقانه - متقلبان��ه دنبال مي كنند، بايد 
گفت كه اين روش خطاست و بايد با برخورد مديريت 
نظارت بر بانك ها روبرو شوند. نبايد روش هاي ناپسندي 
را براي اضافه گرفتن سود از مش��تريان ابداع و عمل 
كنند. به هرحال هرگونه عدول از اين مصوبات شوراي 
پول و اعتبار خطاي بانكي است كه حتمًا بايد با بانك ها 

برخورد شود.
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
در خص��وص س��پرده گذاري گف��ت: نرخ هايي براي 
س��پرده گذاري كوتاه مدت و بلندمدت توسط بانك 
مركزي تعيين شده است كما اينكه براي سپرده گذاري 
دوساله 18 درصد، براييك س��اله 16 درصد، براي 9 
ماهه 1۵ درصد و موارد ديگر؛ در اين ش��رايط بانك ها 
اين نرخ ها را بايد در هنگام س��پرده گذاري مشتريان 
و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده گذار، تعيين 
كنند و نرخ در آنجا مش��خص مي شود و بر آن اساس 
سود به مشتريان ماهانه پرداخت مي شود. اين سودي 
كه مي دهند سود علي الحساب محسوب مي شود يعني 

قطعي نيست كه حتما اين ميزان سود باشد.
جمش��يدي تاكيد كرد: در اين ش��رايط، قرارداد بين 
مشتري و بانك امضا مي شود. در اين قرارداد پول، وديعه 
بانك سپرده مي شود و به بانك هم وكالت داده مي شود 

كه با اين پول آنگونه كه صالح و بهتر است و اقتصادي تر 
اس��ت با كار كند. بانك هم با آنها تسهيالت به مردم 
مي دهد و سرمايه گذاري هاي مجاز انجام مي دهد و بر 
اين اساس در پايان دوره مالي از مجموع تسهيالت كه 
داده است برآورد سود را مشخص مي كند و بانك حق 
الوكاله اي كه مشخص شده است را بر مي دارد و بقيه 
سود براي سپرده گذار است. حال اگر اين مقدار سود 
را بر اس��اس بررسي هاي خودش و به تاييد حسابرس 
قانوني خودش برساند و مشخص شد كه اضافه بر آن 
مجموعه علي الحساب هاي پرداختي به سپرده گذاران 
بوده است، آن مقدار را به مشتري پرداخت خواهد كرد 
كه اين مقدار بعد از تاييد حسابرس هاي بانك مركزي و 
پس از تصويب مجمع عمومي خود آن بانك خواهد بود.

در نهايت آن س��ود قطعي است و به نسبت ماندگاري 
سپرده هاي مشتريان و نوع س��پرده هاي كوتاه مدت 
و بلندمدت بين مش��تريان تقسيم مي شود. اين سود 
قطعي براي آن س��پرده گذاران است و به آن ماليات 

تعلق نمي گيرد.
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
افزود: اما اگر با نرخ هاي علي الحساب، بانك ها سودي 
اضافه تر از نرخ مص��وب بدهند آن مقدار اضافي مورد 
قبول و تاييد بانك مركزي نيست و مورد قبول سازمان 
مالياتي هم نيست و سازمان امور مالياتي نسبت به آن 
اضافه برداشت ماليات دريافت مي كند؛ در حقيقت اينها 
درآمدهايي است كه ايجاد شده و اضافه بر آن بر خالف 

مصوبه بانك مركزي پرداخت شده است؛ بنابراين از آن 
درآمد ماليات گرفته مي شود. به بيان ديگر، ماليات بر 
مازاد سودي است كه عالوه بر نرخ هاي علي الحساب 
مشتريان پرداخت مي شود و اين ماليات از بانك دريافت 

مي شود زيرا بانك خطا مي كند.
وي در ادامه يادآور شد: اين ماليات پيش از اين هم بوده 
منتها از قبل سازمان امور مالياتي به اشتباه بر خالف 
قانون عمليات بانكي بدون ربا از مابه التفاوت اضافي كه 
در پايان دوره ايجاد و به تاييد بانك مركزي مي رسد و 
به مش��تريان و سپرده گذاران تعلق دارد، ماليات اخذ 
مي كرد كه مورد اعتراض قرار گرف��ت و اخيراً ظاهراً 

پذيرفته شد كه اين رويه ادامه نيابد
به گفته دبيركل كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي؛ بانكي كه اضافه بر نرخ مصوب به مشتريان 
س��ود پيش��نهاد مي دهد حتمًا نيازمند منابع و پول 
است. وي با طرح اين س��وال كه اين نياز مالي از كجا 
ناشي مي شود اظهار داشت: يا از تعهداتي كه به دليل 
نامديريتي گذشته آن بانك ايجاد شده حاال قصد جبران 
دارد يا به قصد اينكه اين پول ها را در راه ديگري كه شايد 
مطلوب بانك مركزي و سياست پولي بانكي نباشد در 
آن راه مصرف كنند. بنابراين آن سازوكار مورد قبول 
بانك مركزي نيس��ت و نبايد اين اضافه بر نرخ سود به 
مشتريان پيشنهاد داده شود و سپرده گذاران نيز بايد 
احتياط كنند و بدانند كه اين قبيل بانك ها دچار رويه 

غلط هستند و بايد احتياط كنند.

عباس توكلي
كارشناس  پولي



    هيات�ي از مديران ارش�د بانك رفاه 
كارگران استان خوزستان، براي بررسي 
زمينه هاي همكاري متقابل، در شركت 

فوالد خوزستان حاضر شدند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، نقي 
يحيايي مدير شعب بانك رفاه كارگران 
خوزس�تان به همراه س�ه تن از مديران 
ارش�د اين بان�ك، ب�ا امي�ن ابراهيمي 
مديرعام�ل و علي اصغر مش�هدي زاده 
مع�اون مالي و اقتصادي ش�ركت فوالد 

خوزستان ديدار كردند.
نق�ي يحيايي مدير ش�عب بان�ك رفاه 
كارگران خوزس�تان هدف از اين ديدار 
را نيازس�نجي و ايج�اد زمينه  همكاري 

دوسويه با شركت فوالد خوستان، يكي 
از مشتريان معتبر بانك رفاه دانست.

گفتني اس�ت، اين ديدار دوش�نبه ۳۰ 

فروردين  م�اه ۱۴۰۰ در س�الن كنفراس 
ساختمان ش�هيد حاج قاسم سليماني 

اين شركت انجام شد.

شركت صنعت فوالد ش�ادگان ركورد توليد 
ماهانه آهن اسفنجي را در فروردين ماه ۱۴۰۰ 
شكست. سعيد قاسم زاده مديرعامل شركت 
صنعت فوالد شادگان در گفت وگو با خبرنگار 
رواب�ط عمومي، اظهار داش�ت: دس�تيابي به 
ركورد تولي�د ماهانه، پس از گذش�ت ۱۴ ماه 
با همت و پش�تكار كاركنان ش�ركت صنعت 
فوالد شادگان محقق ش�د. وي با بيان اينكه 
مي�زان تولي�د در فروردين ماه س�ال جاري 
به مي�زان ۷۴۶۲۰ تن رس�يده اس�ت، افزود: 
دس�تيابي به اين ميزان توليد آهن اسفنجي 
نتيجه انجام تعميرات ساالنه كيفي و تكيه بر 
توانايي كاركنان و متخصصان داخلي و بومي 
است. قاس�م زاده با اشاره به محدوديت هايي 
كه به واسطه تحريم ها و شيوع ويروس كرونا 
ايجاد شده است، افزود: تالش كرديم عليرغم 
وجود اين محدوديت ها، در مسير توليد پايدار 

گام برداريم. خدا را شاكريم كه در طليعه سال 
۱۴۰۰ كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان 
سال » توليد، پش�تيباني ها و مانع زدايي ها « 
نامگذاري ش�ده اس�ت، گام هاي استواري در 
راستاي تحقق شعار سال برداريم. مديرعامل 
شركت صنعت فوالد شادگان در پايان اظهار 

داشت: همه توانايي خود را براي افزايش توليد 
و خودكفايي به كار مي گيريم و از هيچ تالشي 
در اين مسير دريغ نمي كنيم. گزارش خبرنگار 
ما حاكي است، ركورد قبلي توليد ماهانه آهن 
اس�فنجي به ميزان ۶۹۹۱۷ تن و در بهمن ماه 

سال ۱۳۹۸ محقق شده بود. 

شركت فوالد خوزستان ميزبان مديران ارشد بانك رفاه كارگران 
استان خوزستان بود

شركت فوالد شادگان ركورد توليد ماهانه را شكست

تعمي�رات س�االنه واح�د م�واد اولي�ه ۲ 
)گندله سازي( با هدف بازگرداندن تجهيزات 
و قطعات به شرايط كاركرد مطلوب و بهينه، 

بدون توقف و حادثه فردي انجام شد.
فرزاد خماسي زاده رييس نت گندله سازي۲ 
در گفت وگ�و با خبرن�گار روابط عمومي در 
تعريف تعميرات س�االنه گف�ت: تعميرات 
اساسي ساالنه عملياتي گسترده و حياتى 
براي بازگردان�دن تجهي�زات و قطعات به 
ش�رايط كارك�رد مطل�وب و بهينه اس�ت. 
تعميرات امسال  در واحد گندله سازي ۲، از 
۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ آغاز و در مدت ۳۵ روز به  

صورت ۲۴ ساعته انجام شد.
وي افزود: نگهداري و تعميرات از فعاليت هاي 
راهبردي و تخصصي است كه به طور معمول 
با رويكرد س�الم و آماده به كار نگه داش�تن 
تجهي�زات، بهبود عملك�رد و بهره برداري 
اقتصادي از كارخانه به اجرا درمي آيد. بازديد 
و پايش مدون تجهي�زات، انجام تعميرات 
دوره اي و برنام�ه اي، اج�راي فعاليت ه�اي 
پيشگيرانه و به كارگيري مدل هاي تحليل 
پيش�گويانه و روش هاى CM از جمله ابزار 
كارآمدي است كه نگهداري و تعميرات بهينه 

و مطلوب در سايه آن محقق مي شود.
خماس�ي زاده در ادامه بيان داشت: در اين 

دوره از تعميرات، تجهيزات كارخانه به  ويژه 
تجهيزات اصلي از جمله نسوز كوره، ديواره 
و برنرها بصورت اساسي با مصرف حدود ۲۰۰ 
تن نسوز بازسازي ش�دند. ريل هاي رفت و 
برگشت كوره و ريل هاي قوسي كوره تعويض 
شدند. ديسك ها و فن هاي گندله سازي نيز 
بازسازي و تعمير ش�د.   وي اذعان داشت: 
يكي ديگر از فعاليت هاي تاثيرگذار اجراي 
طرح س�رند فيلتر كي�ك ب�ود. اميدواريم 
اجراي اين ط�رح به افزاي�ش آماده بكاري 
واحد و كاهش هزينه هاي تعميراتي منجر 
ش�ود. كنترل دانه  بن�دي )درجهت بهبود 
كيفيت(، كه اين طرح به طور كامل از سوي 

كارشناس�ان واحد گندله س�ازي طراحي، 
ساخت و نصب شد. از ديگر طرح ها مي توان 
به ارتقاي سيستم اتوماسيون اشاره كرد، كه 
با همكاري واحد اتوماسيون مركزي شركت 
فوالد خوزستان اجرا شد. كنترل سطح پالت 
در جهت بهبود كيفيت نيز از جمله طرح هاي 
كاهش توقفات، افزايش بهره وري و كنترل و 
بهبود كيفيت بوده، كه از سوي واحد پروژه ها 

و با همكاري اين واحد اجرا شد.
ريي�س ن�ت گندله س�ازي ۲ درب�اره تاثير 
تحريم ه�ا و محدويت هاي وي�روس كرونا 
بر رون�د اجراي تعميرات گف�ت و افزود: در 
س�ال هاي اخير و با توجه به شرايط تحريم، 
توانستيم با تكيه بر توان متخصصان داخلي 
و تعبير شعار ما مي توانيم، نود درصد قطعات 
مورد ني�از را از قطعه س�ازان داخلي تامين 
كنيم. با افتخار اعالم مي كنيم، در مجموعه 
فوالد خوزس�تان با تكيه ب�ر كار گروهي و 
حماي�ت همه جانبه مديري�ت، تهديد هاي 
تحريم را به فرصت تبديل كنيم. از طرفي با 
توجه به الزام رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
در شرايط كرونايي، تمهيدات ويژه اي براي به 
حداقل رساندن انتقال ويروس به كار گرفته 
شد. بخش�ي از كاركنان پيمانكار اين واحد 
نيز درگير كرونا گش�ته كه با برنامه ريزي به  

هنگام و مناس�ب، رعايت ش�يوه نامه هاي 
بهداشتي و دس�تورالعمل ها كيمته مبارزه 
ب�ا كرون�ا، اي�ن واحد توانس�ت بر اس�اس 
زمان بندي پيش بيني شده، پروژه تعميرات 
را به انجام رساند. خماسي زاده خاطرنشان 
كرد: علي رغم محدوديت زمان فعاليت هاي 
اجرايي و تراكم بسيار نيروها، خوشبختانه 

تعميرات بدون حادثه فردي و تجهيزاتي و با 
۲۳۵۰۰۰ نفر ساعت فعاليت مستمر اجرا شد.
رييس نت گندله سازي ۲ در پايان سخنان 
خ�ود با بي�ان اينكه تعميرات س�االنه يك 
فعاليت گس�ترده در زمان محدود اس�ت، 
از بخش ه�ا و واحده�اي: ام�ور قراردادها، 
كميسيون معامالت، متره و برآورد، ارزيابي 

پيمانكاران، خدمات پرسنلي، حمل ونقل، 
ماش�ين آالت ، واحد نس�وز، ايمني، كارگاه 
مركزي، خري�د، بازرس�ي فن�ي، توزيع و 
تعميرات برق، اتوماسيون مركزي، حراست 
و دفت�ر برنامه ريزي بخش ك�ه در به انجام 
رساندن اين دوره از تعميرات نقش بسزايي 

داشتند، تشكر نمود.

تعميرات ساالنه واحد مواد اوليه ۲ انجام شد
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پس از سقوط گسترده بازار ارزهاي ديجيتال در روز جمعه 
و شكسته شدن نواحي حمايتي پراهميت، حاال بسياري از 
سرمايه گذاران اميدوارند ۴۶ هزار دالر، كف قيمت بيت كوين 
باش��د. اين در حالي اس��ت كه برخي از بيت كوين ۳۲ هزار 
دالري خبر مي دهند. با وج��ود اين تحليل گران معتقدند 
سقوط اخير يك سقوط عادي و از ويژگي هاي تمام بازارهاي 
صعودي است و اگرچه ممكن است جهش دوباره بيت كوين 
مدتي طول بكش��د، اما كاهش قيمت موقتي است و روند 
صعودي در بلندمدت ادامه خواهد داشت. قيمت بيت كوين 
روز جمع��ه جمعه به كمتري��ن قيمت خ��ود از ماه مارس 
)فروردين( رسيد. سقوط قيمت بيت كوين باعث وحشت 
بسياري از سرمايه گذاران تازه وارد شد. اين در حالي است كه 
سرمايه گذاران باتجربه تر، در حال جدال با يكديگر هستند تا 
ببينند پيش بيني كدام يك، به واقعيت نزديك تر خواهد بود 
و كدام يك مي توانند بيت كوين را در قيمت بهتري بخرند. 
با كاهش قيمت بيت كوين از ۵۳ هزار دالر و رسيدن به ۵۰ 
هزار دالر، نشانه هاي نزولي در كوتاه مدت يكي پس از ديگري 
خود را نشان دادند. پيتر برنت، يكي از تحليل گران مشهور بازار 
بيت كوين كه در گذشته پيش بيني هاي دقيقي در مورد روند 
اين ارز ديجيتال داشته، در پيش بيني تازه خود عنوان كرده 
است كه هنوز فرصت زيادي براي خريد در كف وجود دارد. 
او در پيش بيني خود اعالم كرد كه در نظر دارد بيت كوين را 
روي ۳۲ هزار و ۵۱۰ دالر بخرد. برنت هم مانند بس��ياري از 
تحليل گران بازار، در بلندمدت، ديدگاهي به شدت صعودي در 
مورد بيت كوين دارد. پس از پيش بيني وي، حساب توييتري 
دايلوشن پروف، در پيش بيني خود اعالم كرد كه ناحيه ۴۶ 
هزار دالري، نقطه توقف س��قوط قيمت بيت كوين خواهد 
بود. سفارش هاي سرمايه گذاران و نهنگ هاي بيت كوين از 
يك سو و س��طوح اصالحي فيبوناچي از سوي ديگر، نشان 
مي دهد كه احتمال فعاليت بيشتر فروشندگان و فشار نزولي 
بيشتر بر بازار وجود دارد. فليپ سوئيفت، از ديسنتريدر در 
تحليل خود نوشت: »پيش تر شاهد حجم باالي خريدهاي 
درون زنجيره اي در مح��دوده ۴۷ هزار تا ۴۹ هزار دالر بودم. 
انتظار دارم در صورت كاهش قيمت، اين ناحيه به عنوان يك 
حمايت قوي عمل كند. به  عالوه، همچنان ش��اهد افزايش 
شديد در تعداد كاربران بالك چين بيت كوين هستيم كه 
نشانه اي صعودي است؛ از همين رو، با وجود اينكه در هفته 
جاري ميالدي واهمه زيادي در شبكه هاي اجتماعي وجود 
داشت، فكر نمي كنم نيازي به اضطراب يا نگراني در ارتباط 
با قيمت فعلي بيت كوين باشد.« داده هاي گالسنود نشان 
مي دهد كه ۲۴ س��اعت مانده به سقوط قيمت بيت كوين، 
شاهد حجم بااليي از واريزها به صرافي ها بوديم. اين ميزان 
حتي بيش��تر از واريزها پيش از س��قوط ماه مارس ۲۰۲۰ 

)اسفند ۹۸( بود. ركت كپيتال، تحليل گر توييتري، سقوط 
اخير را يك سقوط عادي توصيف كرد كه از ويژگي هاي تمام 
بازارهاي صعودي است. اين تحليل گر در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود گفت كه اصالح سه ماهه دوم سال جاري 
ميالدي، حدود ۸۰ روز بعد از س��قط اواخر س��ه ماهه اول از 
۴۲ هزار رخ داد؛ اين شبيه به همان چيزي است كه در روند 
صعودي ۲۰۱۷ ش��اهدش بوديم. پس از افزايش نگراني ها 
پيرامون طرح تازه جو بايدن براي اخذ ماليات بيشتر از سود 
حاصل از فروش سرمايه كه بازار با سقوطي قابل توجه همراه 
شد، تحليل گران معتقدند كه اين طرح عامل اصلي سقوط 
بازار بوده است. به گزارش رويترز، كابينه بايدن قصد دارد با 
ارايه طرحي، قوانين مالياتي اياالت متحده را تغيير دهد. از 
جمله اين تغييرات، افزايش تقريبًا دوبرابري ماليات بر سود 
حاصل از فروش سرمايه و رساندن آن به ۳۹.۶ درصد است. اين 
ميزان از افرادي اخذ مي شود كه درآمد آنها بيشتر از ۱ ميليون 
دالر است. پس از اعالم اين خبر، قيمت بيت كوين با كاهشي 
چشمگير تا ۴۷ هزار و ۵۵۵ دالر سقوط كرد. طي حدود دو 
ماه گذشته، اين اولين بار بود كه قيمت بيت كوين به پايين ۵۰ 
هزار دالر مي رسد. در آن زمان، بيت كوين با ۴ درصد ريزش، 
به ۴۹ هزار و ۶۶۷ دالر رسيده بود. اتريوم و ريپل هم به ترتيب 
۳.۵ و ۶.۷ درصد س��قوط كردند. دوج كوين، ارز ديجيتال 
پرحاشيه اي كه از ابتداي سال جاري ميالدي حدود ۸,۰۰۰ 
درصد سود كرده بود، با كاهشي ۲۰ درصدي همراه شد و تا 
۰.۲۱ دالر پايين آمد. طرح بايدن به شدت بازارهاي مالي را 
تكان داد و باعث شد تا سرمايه گذاران بازارهاي سهام و ديگر 
دارايي هاي پرريسك، به فكر برداشت سودهايي بيفتند كه در 
ماه هاي اخير و به واسطه سياست هاي حمايتي فدرال رزرو و 
دولت امريكا به جيب زده بودند. نيك اسپانوس، بنيان گذار 

مركز بيت كوين نيويورك، با بيان اينكه پيش بيني مي كند 
بيت كوين در روزهاي آينده سقوط بيشتري را تجربه كند، 
نوشت: »با نرخ رشد باالي قيمت بيت كوين، دارندگان ارزهاي 
ديجيتال كه از اين راه سود كسب كرده اند، مشمول ماليات 
خواهند بود.« بيت كوين تا به اينجاي هفته جاري ميالدي، 
۱۱.۳ درصد سقوط كرده است. اين سقوط بيشترين سقوط 
هفتگي قيمت بيت كوين از ماه گذشته ميالدي است. با اين 
حال از ابتداي امسال تا به حال، اين ارز ديجيتال ۷۲ درصد 
رشد داشته است.  قيمت بيت كوين اگرچه از سطح حمايت 
اصلي خود هم پايين تر رفته اما متخصصان و كارشناس��ان 
بازار اتفاق نظر دارند كه اين كاهش، زمينه را براي رش��د در 
آينده فراهم مي كند. الي لورس��ت مي گويد چنين ريزش 
قيمتي كامال سالم و طبيعي است؛ به عقيده وي، اين سقوط ها 
اهرم ها را كاهش مي دهند و موقعيت را براي رشدي پايدارتر 
آماده مي كنند. در عين حال كه برخي تقصير را گردن بايدن 
و طرح جنجالي او مي اندازن��د، برخي ديگر از تحليل گران 
معتقدند كه اين كاهش قيمت موقتي است. رود فلتكمپ، 
مديرعامل ربات معامالتي كريپتوهاپر، در اين باره مي گويد: 
»فكر نمي كنم برنامه هاي مالياتي بايدن تأثيري چنداني در 
آينده بيت كوين داشته باشد. بيت كوين مدت هاست كه فقط 
حركت روبه باال دارد؛ طبيعي است كه شاهد فاز تثبيت باشيم. 
معامله گران در حال حاضر فقط در حال برداشت سودهاي 
خود هس��تند.« عده اي ديگر از تحليل گران با بيان ديدگاه 
صعودي خود در بلندمدت، معتقدند كه جهش دوباره ممكن 
است طول بكشد. دون گو، مديرعامل بروكتاگون فين تك، با 
اشاره به اينكه معامله گران شانس خريد بيت كوين در كف را 
دارند، گفت: »سرمايه گذاران خواهند ديد كه كاهش قيمت 
در بازار ارزهاي ديجيتال يك فرصت براي گسترده تركردن 

سبد سرمايه گذاري با استفاده از ميانگين كم كردن و خريد 
آلتكوين ها است.«  قيمت سهام كوينبيس هم در حال حاضر 
در محدوده ۲۹۰ دالري معامله مي ش��ود. عرضه سهام اين 
صرافي همزمان با رسيدن قيمت بيت كوين به اوج تازه خود 
صورت گرفت. كمي بعد و در روزهاي بعدي، ارزش هر سهم 
كوين بيس با كاهشي ۲۵ درصدي همراه شد. نيل ويلونس، 
مدير ارشد تحليل بازار وب سايت ماركتس، در اين باره گفت: 
»عرضه سهام كوينبيس، احتماال اوج بيت كوين بوده است.«

همزمان با كاهش قيمت بيت كوي��ن، بازار آلتكوين ها هم 
قرمزپوش شد؛ اما سوئيفت معتقد است اين سقوط موقتي 
است. آلتكوين ها در حال حاضر در رادار سرمايه گذاراني قرار 
دارند كه تصور مي كنند قيمت بيت كوين »بيش از اندازه« 
گران است. سوئيفت در اين باره مي گويد: »با توجه به ورود 
سرمايه تازه به بازار و با اين رويكرد كه بيت كوين بيش از اندازه 
گران اس��ت، انتظار دارم كه سرمايه به سمت آلت كوين ها 
سرازير شود. در اين زمان، همزمان با پيشي گرفتن روند رشد 
آلتكوين ها از بيتكوين، ممكن است سلطه بيت كوين كاهش 
پيدا كند.« با نوسانات اخير قيمت اتريوم و ساير آلت كوين ها، 
س��هم بيت كوين از ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال براي 

اولين بار از سال ۲۰۱۸ به زير ۵۰ درصد كاهش يافته است.
به گزارش كويندسك، بر اساس داده هاي وب سايت كوين 
ماركت كپ و كوين گكو، سلطه بيتكوين، يا به عبارتي نسبِت 
ارزش بزرگ ترين ارز ديجيتال به ارزش كل بازار داراييهاي 
ديجيتال، براي اولين بار از سال ۲۰۱۸ به زير ۵۰ درصد رسيد. 
ارزش كل بازار بيت كوين حدود ۱.۰۲ تريليون دالر است. اين 
در حالي است كه ارزش كل بازار فهرست ۶,۸۱۶ ارز ديجيتال 
موجود در وب سايت كوين گكو ۲.۱۳ تريليون دالر برآورد 
مي شود. بيت كوين، اين ارز ديجيتال ۱۲ ساله، از ابتداي سال 
جاري تاكنون ۸۸ درصد افزايش يافته اس��ت و در اوايل ماه 
آوريل ركود قيمتي جديدي نزديك به ۶۵,۰۰۰ دالر ثبت 
كرد. اما رشد اين ارز ديجيتال به تازگي به بن بست خورده و به 
زير ۵۰ هزار دالر هم رسيده است. اما قيمت اتر از ابتداي سال 
جاري ميالدي ۲۵۶ درصد رشد داشته و ارزش دوجكوين 
تنها در اين سال ۵۰ برابر شده است. افزايش سريع قيمت ها 
با سفته بازي گسترده اي مقايسه مي شود كه در روند صعودي 
پيشين ارزهاي ديجيتال در سال ۲۰۱۷ و اوايل سال ۲۰۱۸ 
روي داد. اين دوره با سيلي از رويدادهاي عرضه اوليه سكه يا 
ICO شناخته مي شود كه بسياري از آنها ضررهاي شديدي 
را در سال ۲۰۱۸ متحمل ش��دند. ديويد گريدر، تحليلگر 
شركت فاند استرت، در مصاحبه اي گفت: » اين سيگنالي 
است به اين معنا كه بازار پرريسك است و آلت كوين ها عملكرد 
بهتري دارند. اين سناريويي است كه اخيرا شاهد آن بوده ايم و 

اواسط سال ۲۰۱۷ را به ياد ما مي آورد.«

تحليل گران كف قيمت بيت كوين را از ۴۶ هزار تا ۳۲ هزار دالر پيش بيني كرده اند

اصالح بيت كوين ادامه دارد

رویداد

1/5 ميليارد كاربر دستگاه هاي اپل 
در معرض خطر هك اطالعات

محققان آلماني از يك شكاف در گزينه »ايردراپ« 
اپل خبر داده اند كه ش��ماره تماس و ايميل افراد را 
براي هكرها فاش مي كند و در نتيجه كاربران ۱.۵ 
ميليارد دستگاه اين شركت را در معرض خطر قرار 
داده است. به گزارش مهر به نقل از گيزمودو، قابليت 
»ايردراپ« اپل راهي مناس��ب براي به اش��تراك 
گذاري فايل ها بين دس��تگاه هاي اين برند است، 
اما محققان امنيتي دانشگاه فني دارمشتات آلمان 
 )Technische Universitat Darmstadt(
هش��دار داده ان��د احتم��ااًل ۱.۵ ميلي��ارد كارب��ر 
دس��تگاه هاي اپل در اي��ن روش اطالعاتي بيش از 
فايل هاي مورد نظرش��ان را به اشتراك مي گذارند. 
طبق پژوهش انجامش��ده، افراد غريبه مي توانند 
ش��ماره موبايل و ايميل كارب��ران ايردراپي كه در 
فاصله نزديكي از آنها حضور دارند را  به راحتي كشف 
كنند. در اين حالت كافي است هكري با دسترسي به 
وايفاي در فاصله نزديكي از كاربر باشد تا به راحتي 
اطالعات شخصي وي را سرقت كند. هكر مي تواند 
قابليت اشتراك گذاري ايردراپ را روي يك سيستم 
iOS يا macOS باز كند. اگر كاربر نيز قابليت را قباًل 
فعال كرده باشد، حتي در صورتيكه فايلي به اشتراك 
نگذارد، باز هم در معرض خطر هك اطالعات است. 
 Contacts مش��كل ايردراپ مربوط به گزين��ه
Only )فقط شماره تماس هاي شخصي( است. به 
گفته محققان قابليت مذكور براي آنكه تشخيص 
دهد كاربر اير دراپ در گروه شماره تماس هاي فرد 
حضور دارد يا خير از »مكانيسم احراز هويت متقابل« 
استفاده مي كند تا شماره موبايل و ايميل كاربر را با 
فرد ديگري در فهرست شماره تماس كاربر مطابقت 
دهد. البته اپل براي انجام اين كار از رمزگذاري هاي 
مخصوص استفاده مي كند. مشكل آنجا است كه 
رمزگذاري مذكور با استفاده از روش هاي ساده اي 
 brute-force( مانند حمله جست وجوي فراگير
attack( هك مي شود. در اين تحقيق به طور دقيق 
توضيح داده نش��ده براي انجام چنين حمله اي به 
چه ميزان قدرت رايانشي نياز است. البته محققان 
امنيتي مستقل در تمام دستگاه ها و مواقع مختلف 
شكاف هاي امنيتي در محصوالت و سرويس هاي 
مختلف ردياب مي كنند. در بس��ياري از مواقع اين 
شكاف ها پس از برطرف شدن رسانه اي مي شوند. 
اما در خصوص شكاف امنيتي ايردراپ مشكل آنجا 
است كه محققان اعالم كرده اند در مي ۲۰۱۹ شكاف 
مذكور را به اپ��ل گزارش كرده اند. اما اپل نه چالش 
مذكور را به رسميت ش��ناخته و نه نشانه اي از آن 
وجود دارد كه راه حلي براي آن در نظر گرفته است. 
به گفته محققان چنين رفتاري به معناي آن است 
كه ۱.۵ ميليارد دس��تگاه اپل هنوز در معرض يك 

خطر جدي نشت اطالعات قرار دارند.

دنیای فناوری

دستيابي چين به فناوري هاي 
نوظهور و كنترل سيستم عامل جهاني

مديركل ستاد ارتباطات انگليس معتقد است چين در 
آينده به يك قدرت برتر در حوزه فناوري تبديل مي شود 
و غرب بايد براي اجتناب از اين امر س��ريعا اقدام كند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، به گفته مديركل »س��تاد 
ارتباطات دولت انگليس« )سازمان اطالعاتي اين كشور(، 
غرب بايد به سرعت از سلطه چين در فناوري هاي نوظهور 
و دستيابي به كنترل بر سيستم عامل جهاني جلوگيري 
كند. جرمي فلمينگ مديركل س��تاد ارتباطات دولت 
در يك سخنراني به طور صريحي اعالم كرد غرب براي 
كنترل فناوري هايي مانند هوش مصنوعي و ژنتيك با 
كارزار سختي روبرو اس��ت. قدرت هاي جهان مشغول 
رقابت با يكديگر هستند تا با توسعه بهترين فناوري ها، 
استخدام افراد مستعد و تسلط بر استانداردهاي جهاني 
ناظر بر اي��ن فناوري ها، آينده را ش��كل دهند. س��تاد 
ارتباطات دولت انگليس تهديدها عليه اين كشور را در 
سراسر جهان بررسي مي كند، رابطه اي نزديك با آژانس 
امنيت ملي امريكا و س��ازمان هاي جاسوسي استراليا، 
كانادا و نيوزيلند دارد كه همراه يكديگر كنسرسيوم »فايو 
آي« را تشكيل مي دهند. به گفته فلمينگ اگر انگليس 
تصميم دارد موقعيت خود به عنوان يك قدرت سايبري 
را حفظ كند بايد فناوري ه��اي برتر كوانتومي از جمله 
فناوري هاي رمز ن��گاري را براي محافظت از اطالعات و 
قابليت هاي حساس را توسعه دهد. او در اين باره گفت: 
رايانش كوانتومي فرصت هاي بسيار و البته ريسك هاي 
فراواني دارد. غرب بايد در توسعه الگوريتم هاي كوانتومي 
پيشرو باشد تا در مقابل دشمناني آمادگي داشته باشيم كه 
احتماالً از رايانه كوانتومي براي نفوذ به اطالعاتي استفاده 
مي كنند كه اكنون ايمن هس��تند. فلمين��گ در ادامه 
افزود: چين در حالي كه سعي دارد بر مباحث مربوط به 
استانداردهاي جهاني تسلط يابد، تمام عناصر مهم يعني 
قدرت دولت در كنترل شرايط، تأثيرگذاري بر طراحي و 

تسلط بر بازارها را دارد. 

بررسي تاثير الگوريتم هاي 
شركت هاي فناوري بر افراطي گري

قرار است در هفته جاري مديران ارشد فيسبوك، توئيتر 
و يوتيوب براي يك جلسه استماع در كنگره حاضر شوند. 
موضوع اين جلسه بررسي تاثيرگذاري الگوريتم  ها روي 
افراطي گري و اخبار جعلي است. به گزارش مهر به نقل 
از انگجت، قرار است مديران ارشد فيسبوك، توئيتر و 
يوتيوب روز ۲۷ آوريل براي شركت در جلسه استماع با 
موضوع تقويت الگوريتمي در كنگره حضور يابند. طبق 
اطالعات موجود مونيكا بيكرت )معاون بخش سياست 
محتوا در فيس��بوك(، لورن كولبرتسون )مدير بخش 
سياست هاي عمومي توئيتر در امريكا( و آلكساندرا ويتچ 
)مدير بخش سياست عمومي يوتيوب در امريكا( در اين 

جلسه شركت مي كنند. 

دانش و فن



 گروه راه و شهرسازي|
اگر چه از روزها و هفته هاي نخست شيوع كرونا 
در ايران و جهان، تبعات منفي آن دامن اغلب 
كس�ب و كارها و به ويژه حم�ل و نقل هوايي را 
گرفت و زمينه ساز ركود و كسادي بازارها شد، 
اما حاال پس از گذش�ت 14 ماه از اعالم رسمي 
ش�يوع كوويد 19 در ايران، ابع�اد تازه تري از 
آس�يب هاي كرونا بر پيكره حمل و نقل نمايان 
شده است. بر اس�اس تازه ترين اعالم شركت 
فرودگاه هاي كش�ور، بر اثر ش�يوع كرونا، در 
سال گذشته نشست و برخاست ها 79 درصد و 
اعزام و پذيرش مسافران فرودگاه هاي داخلي 
در پروازه�اي بين الملل�ي 90 درص�د كاهش 

يافته است.

به گزارش »تعادل«، انجام برخي پروازهاي خارجي 
توس��ط ايرالين هاي داخلي مانند پرواز به انگليس 
از بهمن سال گذشته متوقف ش��ده است. افزون بر 
اين، با تشديد ش��رايط كرونايي در كشورهاي هند 
و پاكستان و ش��يوع نوع جديدي از كرونا موسوم به 
كروناي هندي، پرواز به دو كش��ور يادشده از ساعت 
12 ديشب نيز متوقف شده است. البته ممنوعيت هاي 
پروازي به برخي كشورها از جمله كشور تركيه فقط 
دامنگير تورهاي گردشگري است و ساير پروازها انجام 
مي شوند. آنگونه كه محمدحسن ذيبخش، سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري گفته است: همه پروازها 
بين ايران و هندوستان و همچنين ايران و پاكستان 

ممنوع شد.
ذيبخش اظهار كرد: براس��اس تصميم��ات وزارت 
بهداشت در خصوص پروتكل هاي مراقبت بهداشتي 
مرزي در مسافرت هاي هوايي و همچنين شناسايي 
ويروس جهش يافته كرونا در آن كش��ورها، پروازها 
به/ از دو كشور هند و پاكس��تان از ساعت 2۴ شنبه 
شب ممنوع مي شود. وي اضافه كرد: پرواز برنامه اي 
بين ايران و هند وجود ندارد و در حال حاضر پروازها 
محدود و به صورت موردي انجام مي ش��ود، پذيرش 
مسافر كانكش��ن از كش��ورهاي مذكور نيز ممنوع 
خواهد بود. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
ب��ا بيان اينكه در حال حاض��ر محدوديت پروازي به 
۴1كش��ور وجود دارد، تصريح كرد: پ��رواز از مبدأ و 
مقصد كشورهايي كه در ليست شرايط ويژه قرار دارند 
ممنوع بوده و كش��ورهايي كه در ليست كشورهاي 
پرخطر قرار دارند ملزم به انجام تست مجدد در ايران 
هس��تند. وي بيان كرد: عدم منع تردد مستلزم ارايه 
تست PCR منفي با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا و انجام 
تست مجدد پس از ورود به كشور براي مسافران باالي 
۸ سال در كش��ورهاي پر خطر است و تردد در ساير 
كش��ورها با الزام ارايه تست PCR منفي با اعتبار ۹۶ 
ساعته در مبدا و انجام مراقبت هاي سندروميك پس 
از ورود به كش��ور و انجام تست مجدد در صورت نياز 
بالمانع است. به گفته ذيبخش، ارايه تست PCR فقط 
در آزمايشگاه هاي مورد تأييد وزارت امور خارجه ايران 

در كشورهاي مبدأ داراي اعتبار است.

     پرواز برنامه اي به هند نداريم!
در اي��ن حال، كاپيتان ت��ورج دهقاني زنگنه، معاون 
وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه پ��رواز برنامه اي 

ب��ه هند نداريم و ه��ر 2 ماه يك بار يك پ��رواز براي 
بازگشت ايرانيان يا موارد ديگر به هند انجام مي شود، 
گفت: در عين حال براي تعليق پروازهاي پاكستان و 

هندوستان برنامه ريزي كرده ايم.
در پي توييت انتقادي سخنگوي سازمان غذا و دارو 
درباره برقرار ب��ودن پروازهاي هند و امارات با وجود 
شرايط نابس��امان كرونايي در اين كشورها، رييس 
سازمان هواپيمايي كش��وري اعالم كرد: هيچ پرواز 
برنامه اي به هند نداريم و برخ��ي پروازها تنها براي 

بازگرداندن ايرانيان با اخذ مجوز انجام مي شود.
به گزارش ايسنا، كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان 
غذا و دارو ديروز ۴ ارديبهشت ماه در توييتي نوشت: 
»روم به ديوار، روم به ديوار، جسارت نباشه، بي ادبي 
نباشه، به كس��ي برنخوره، عفو بفرماييد، جسارتا يه 
نگاهي به آنچه در هند مي گذرد بياندازيد و پروازهاي 

هند و امارات. ته رودخانه در خدمت هستيم ...«
اين توييت در ش��رايطي منتشر شد كه هندوستان 
يكي از كش��ورهايي است كه اوضاع به شدت بحراني 
را در زمينه شيوع ويروس كرونا پشت سر مي گذارد.

ت��ورج دهقان زنگن��ه، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري اما در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا با وجود اين وضعيت حاد كرونايي 
در كشورهايي از جمله هند پرواز به اين كشور انجام 
مي ش��ود يا خير؟ اظهار كرد: هيچ پرواز برنامه اي به 
مقصد هندوستان نداريم و برخي پروازها به صورت 
موردي و براي بازگرداندن دانش��جويان و ايرانيان از 

هند انجام مي شود.
وي افزود: در صورتي ك��ه پروازي به صورت موردي 
بخواهيم انجام دهيم، مجوز آن را از ستاد ملي مقابله 
با كرون��ا دريافت كرده و هم��ه پروتكل هاي ابالغي 
درب��اره آن را به دقت اجرا مي كنيم چرا كه ما در اين 
زمينه متولي نيستيم و تنها خود را مجري مصوبات 

و ابالغيه هاي بهداش��تي مي دانيم. رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري با بيان اينكه هندوستان در ريف 
كش��ورهاي ممنوعه براي پروازهاي مس��افري قرار 
دارد، گفت: مرجع تصميم گيري درباره انجام شدن 
يا نشدن پرواز مسافري خارجي يا داخلي در شرايط 
كرونايي امروز، س��ازمان هواپيماي��ي و وزارت راه و 
شهرسازي نيست و ما تابع ستاد ملي مقابله با كرونا 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستيم. 
درب��اره انتقادهاي ص��ورت گرفته نس��بت به انجام 
پروازهاي خارجي نيز بايد گفت كه تاكنون هر مصوبه 
و ابالغيه اي كه به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال 
شده در لحظه آن را اجرا كرده ايم و اگر مسووالن مورد 

نقضي را سراغ دارند اعالم كنند.
دهقان زنگنه در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه در 
شرايط كنوني با توجه به تغيير وضعيت كشورها در 
زمينه شيوع ويروس كرونا آيا ممكن است تغييراتي در 
پروازهاي خارجي اعمال شود، تأكيد كرد: هر ليست 
و فهرستي از سوي س��تاد ملي مقابله با كرونا درباره 
كش��ورهاي ممنوعه يا پروتكل هاي بهداشتي مورد 
نياز براي انجام پرواز برنام��ه اي يا موردي به ما ابالغ 
ش��ود همان روز آن را اجرا خواهيم كرد و اگر اجراي 
مصوبه اي در اين زمينه به تأخير افتاده به دليل ابالغ 

ديرهنگام پس از تصويب بوده است.

    كاهش 90  درصدي پروازهاي خارجي 
 در اين حال، سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران ب��ا اعالم اين خبر 
عن��وان ك��رد: س��ال ۹۹ در مجم��وع ۴1۷۰ پرواز 
بين المللي ب��ا جابه جايي حدود 2۴۵ ه��زار و ۶۰۰ 
مسافر و بيش از 1۳ ميليون و ۶۰۰ هزار كيلوگرم بار 
در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت انجام شد كه 
نسبت به سال ۹۸ در نشست و برخاست ۷۹ درصد، در 

اعزام و پذيرش مسافر ۹۰ درصد و در ارسال و پذيرش 
بار و پست ۷۳ درصد كاهش داشته است.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
همچني��ن تع��داد پروازهاي داخل��ي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت اين ش��ركت در سال ۹۹ را 2۴۸ هزار 
و ۷۷ مورد با جابه جاي��ي بيش از 21 ميليون و ۶1۵ 
هزار مس��افر اعالم كرد و افزود: در پروازهاي داخلي 
فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸ در نشست و برخاست 1۹ درصد، در اعزام 
و پذيرش مسافر ۳۹ درصد و در ارسال و پذيرش بار 
و پست ۳۷ درصد كاهش داشته است. همچنين كل 
پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در سال 
گذشته در نشست و برخاست 2۳ درصد، در اعزام و 
پذيرش مسافر ۴۳ درصد و در ارسال و پذيرش بار و 

پست ۴۳ درصد كاهش نشان داد.
به گزارش مهر، وي تعداد پروازه��اي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت ش��ركت در اس��فند ۹۹ را 2۴ هزار و 
۷۶۳ س��ورتي ب��ا جابه جايي حدود ي��ك ميليون و 
۹۵2 هزار مس��افر عنوان كرد و گفت: كل پروازهاي 
فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در اسفند ماه ۹۹ 
نس��بت به ماه مشابه سال ۹۸ در نشست و برخاست 
۴۸ درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 2۶ درصد و در 
ارسال و پذيرش بار و پست ۳۴ درصد افزايش يافته 
است. همچنين تعداد نشست و برخاست پروازهاي 
داخلي ۴۸ درصد و پروازهاي بين المللي نيز ۶2 درصد 

بيشتر شده است.
اميرمكري عنوان كرد: مقايسه پروازهاي انجام شده 
در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت طي اسفند ۹۹ 
نسبت به بهمن نشان مي دهد كه نشست و برخاست 
يك درصد افزايش، اعزام و پذيرش مسافر يك درصد 
كاهش و ارس��ال و پذيرش بار و پس��ت چهار درصد 

افزايش يافته است.
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كارنامه يك ساله صنعت هوايي در شرايط كرونا: اعزام مسافر پروازهاي بين المللي ۹۰ درصد كاهش يافت

معاون شهردار تهران:

تك و پاتك وزارتخانه هاي راه و بهداشت

آمار تخلفات ساختماني كاهش يافت
عبدالرض�ا گلپايگان�ي، مع�اون شهرس�ازي 
ش�هرداري تهران با اشاره به سيستمي شدن 
صدور پروان�ه در حوزه شهرس�ازي از كاهش 
آمار تخلفات ساختماني خبر داد و گفت: طرح 
تفصيلي ويژه محدوده تاريخي ش�هر تهران 
ش�امل منطقه 1۲ و بخش�ي از منطقه 11 تهيه 

شده است.

به گزارش ايس��نا، گلپايگاني در يك نشست خبري 
آنالين با تأكيد بر لزوم ارتقاي تاب آوري در شهر گفت: 
پروانه بهس��ازي لرزه اي با كم��ك مركز تحقيقات و 
مديريت بحران شهر تهران در دستور كار قرار گرفته و 
نزديك به ۸۰۰ هكتار محدوده بافت فرسوده به تازگي 
مصوب ش��د، يعني در گذش��ته ۳۴۰۰ هكتار بافت 
فرس��وده وجود داش��ت كه ۸۰۰ هكتار به آن اضافه 
شد واين يعني ۸۰۰ هكتار به فضاهاي تخفيف صدور 
پروانه در ش��رايطي كه شهرداري تهران با مشكالت 

مالي بسياري روبروست اضافه شده است.
وي تأكيد كرد: گسل هاي ش��هر تهران در اليه هاي 
طرح تفصيلي اضافه ش��ده و روي پهنه هاي گسلي 
محدوديت هايي در ساخت و ساز اعمال كرده ايم تا به 

تاب آوري شهر كمك كنيم.
 ساختمان س��ازي با رعايت ضوابط فني و مهندسي 
اولويت بوده و امروز به جرأت مي توانم بگويم در شهر 
تهران ساخت و ساز هيچ ساختماني بدون مهاربند كه 
براي مقاومت ديوارهاي جانبي است، انجام نمي شود.

گلپايگاني با اش��اره به همكاري معاونت شهرسازي 
ش��هرداري تهران و س��ازمان آتش نش��اني گفت: 
در گذش��ته ضواب��ط مبحث ملي س��اختمان براي 
س��اختمان هاي زير شش طبقه كنترل نمي شد، اما 
خوش��بختانه امروز اين اتفاق افت��اده و به يك روال 
تبديل ش��ده اس��ت. كاهش تخلفات س��اختماني 
محور كليدي بوده كه در س��ه سال گذشته پيگيري 

ش��ده است. پس از س��ال ها و از زماني كه ماده 1۰۰ 
شهرداري ها تصويب ش��د و چند سال تبصره ۷ اين 
ماده را يعني نظارت مامور شهرداري را طي ۳۰ سال 
گذشته نداشتيم و نظارت به مهندس ناظر داده شده 
بود كه اين امر تبعات زيادي داشت اما خوشبختانه 
اقدام كليدي ص��ورت گرفت و چارچوب روش��ن و 
ش��فافي براي نظارت بر ساخت و ساز تبيين شد كه 
از نيروي شهربان و شهرداري منطقه تقسيم وظايف 
روش��ني صورت گرفت و با برطرف كردن اشكاالت 
سيس��تمي مقدمات كار فراهم شده و آمار تخلفات 

ساختماني كمتر شده است.
وي در خص��وص عوارض صدور پروانه نيز گفت: اين 
موضوع منطبق بر مصوبات ش��ورا بوده و به صورت 
سيستمي انجام مي شود و تخطي در اين راستا نداريم 
اما مصوبه موردي در كميس��يون ماده ۵ بعضا مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 
در مصوبه شورا عنوان شده كه عوارض بر اساس تراكم 
باشد، اما پرونده هاي موردي كميسيون ماده ۵ ممكن 
اس��ت تعداد طبقات با حفظ تراكم افزايش و سطح 
اشغال نيز كم شود كه اين امر سبب تغيير مي شود و 
براي مالك ارزش افزوده ايجاد مي كند. اين امر را در 
شورا شفاف نكرده ايم اما شهرداري پس از درخواست 
مالكي��ن همه ماجرا را روش��ن مي گويد و مالك هم 
مي پذيرد. بي ترديد بهتر اس��ت در مصوبات شوراي 
شهر در خصوص اين اتفاق تعيين تكليف شود اما از 
سوي ديگر در شورا نگراني براي اجازه صدور پروانه با 

تراكم مازاد نيز وجود دارد.

    شن چاله هاي تهران؟
معاون شهرسازي شهرداري تهران در پاسخ به سوالي 
در خصوص شن چاله هاي تهران گفت: شن چاله ها 
ش��امل مح��دوده اي ۳۰۰ هكت��اري در منطقه 1۸ 
هستند كه معدن شن و ماسه تهران بوده اند. در سال 

۹۳ طرحي براي آنجا تهيه شد و در كميسيون ماده 
۵ نيز به تصويب رس��يد. در ابتداي كار تالش كرديم 
كه اجراي آن را به پيش ببريم، اما متأسفانه آنجا 1۷ 
مالك عمده دارد و هر يك از آنها در خصوص اخذ سهم 

خود با مشكالتي مواجه شدند. 
بر همين اساس با تك تك آنها گفت وگو انجام شد تا 
طرح خود را اراي��ه كنند. تاكنون دو مالك اين كار را 
انجام داده اند و ما نيز براي پيش��برد اجراي طرح در 

تالش هستيم.

    تعيين تكليف 14 گود پرخطر
او در خصوص گودهاي پرخطر ش��هر تهران گفت: 
از مجموع 2۵۹ گود رها شده شناسايي شده حدود 
۳۰ گود نيازمند اقدام فوري تش��خيص داده شد كه 
تا به امروز 1۴ گود يا پر ش��ده يا عمليات اجرايي به 
جايي رس��يده كه از خطر خارج ش��ده اند. در س��ال 
1۴۰۰ نيز رديف اعتباري در بودجه مصوب در نظر 
گرفته ش��ده كه قطعا كمك مي كند سرعت اين كار 

افزايش پيدا كند.

    چه خبر از مسكن 30  متري؟
وي در پاسخ به س��والي در خصوص مسكن كوچك 
مقياس نيز گفت: در سازمان نوسازي اين موضوع پس 
از تأييد شوراي عالي مسكن مورد توجه قرار گرفت 
و تالش كرديم كه مس��كن كوچك مقياس به تأييد 
هيات دولت نيز برس��د اما وزارت مسكن با توجه به 
نگراني در خصوص مسائل اجتماعي با موضوع، كمي 
مخالف بود. اين در حالي است كه تجربه جهاني نشان 
مي دهد محله هاي غني و فقير هيچگاه جدا نبوده و 

همه در كنار هم زندگي مي كنند.
گلپايگاني درباره س��ند راهب��ردي حريم نيز گفت: 
گزارش هاي نهايي در خصوص اين سند ارايه شده و 
در حال بررسي است تا پس از اين مرحله به شوراي 

شهر تهران ارايه شود. در حريم شهر تهران تعارضات 
تقسيمات كش��وري بين تهران و ساير شهرستان ها 
وجود دارد و مساله جدي است كه اين سند نمي تواند 
اين مشكالت را حل كند اما موضوع توسط شهرداري 
در حال پيگيري است تا منجر به تصميم نهايي شود.

    عقب نشيني ارتش از پادگان  06؟
وي در خص��وص س��رانجام پ��ادگان ۰۶ و توافق با 
ارتش گفت: پادگان ۰۶ بعد از مصوبه ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و توافق با ارتش ب��ه گونه اي پيش رفت 
ك��ه ارتش از كاري ك��ه بايد انجام م��ي داد مقداري 
عقب نشيني كرد. نگراني هاي ارتش دو محور اصلي 
داشت كه يكي بارگذاري ممكن براي اين محدوده بود 
و نگراني ديگر اين بود كه آثار تاريخي اين محدوده، 
حفظ و نگهداش��ت و مرمت آنها تعيين تكليف شود 
كه توسط چه نهادي بايد انجام شود. مذاكرات ادامه 
دارد و به نتايج خوبي رس��يده اما هنوز نهايي نشده 
اس��ت. اميدواريم اتفاق��ي بيفتد كه به نفع ش��هر و 

شهروندان باشد.
 گلپايگان��ي در خص��وص بهره گي��ري از فض��اي 
جن��گ افزارس��ازي در منطق��ه 1۳ ب��راي ارتقاي 
س��رانه هاي خدماتي اين منطقه گفت: مذاكراتي با 
وزارت دفاع آغاز شده و قرار شد طرحي توسط سازمان 
نوسازي تهيه شود. هدف از بهره گيري اين محدوده 
اين اس��ت كه از اين عرصه براي تأمين س��رانه ها در 
محالت صفا و زاهد گيالني اس��تفاده شوند. در حال 
حاضر توافق حاصل شده اما بر سر برخي از موضوعات 
جزئي اختالف وجود دارد كه باعث شده تفاهم به امضا 
نرسد. در اين طرح ۳۰ درصد عرصه در اختيار وزارت 
دفاع براي ساخت مسكن قرار مي گيرد و مابقي يعني 
ح��دود 12 هكتار براي تأمين س��رانه هاي خدماتي 
مورد استفاده قرار مي گيرد كه ۸ هكتار آن فضاي باز 

و فضاي سبز خواهد بود.

 با تشكيل زنجيره توليد و فروش
 گوشت قرمز محقق شد؛ 

 180 هزار شغل بركت در 
حوزه پرورش دام سبك و سنگين

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام باعث ايجاد 1۸۰ 
هزار شغل در حوزه پرورش دام سبك و سنگين و توليد 
۳۰ هزار تن گوشت قرمز و 2۳۳ هزار تن شير شده است. 
مديرعامل بنياد بركت با اعالم اين خبر افزود: تشكيل 
زنجيره توليد و فروش گوشت قرمز عالوه بر راه اندازي ۶۰ 
هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور منجر به ايجاد 1۸۰ 
هزار فرصت شغلي در حوزه پرورش دام سبك و سنگين 
و شتر در مناطق محروم و روستايي كشور، باعث توليد 
۳۰ هزار تن گوشت قرمز و 2۳۳ هزار تن شير شده است.

اميرحس��ين مدني خاطرنش��ان كرد: در مجموع، ۶۰ 
درصد طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت 
مربوطه به رسته پرورش دام سبك و سنگين مي شود. 
وي درباره برنامه هاي بنياد بركت براي سال 1۴۰۰ در 
اين ح��وزه نيز توضيح داد: راه ان��دازي بيش از ۴۰ هزار 
طرح اشتغال زايي در حوزه پرورش دام سبك و سنگين 
براي امسال هدف گذاري شده است كه ايجاد 12۰ هزار 
فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم را به دنبال خواهد 
داشت. مدني تاكيد كرد: پيش بيني مي كنيم راه اندازي 
اين تعداد طرح اشتغال زايي در سال جديد، توليد ۳۵ تا 
۴۰ هزار تن گوش��ت قرمز را نيز در پي داشته باشد. وي 
گفت: بنياد س��ال ۹۹ نيز اقدام به ايجاد ۳۷ هزار طرح 
اش��تغال زايي اجتماع محور در زمينه دام داري سبك 
و س��نگين كرد كه عالوه بر فراهم آوردن فرصت هاي 
كس��ب و كار براي نزديك به 111 هزار متقاضي، باعث 
توليد 1۹ هزار تن گوشت قرمز و 1۶۳ هزار تن شير شد.  
به گفته مديرعامل بنياد بركت، تامين دام و نهاده هاي 
دامي، آم��وزش، پرواربندي، مش��اوره و خدمات فني، 
كشتار، بسته بندي، توزيع و فروش اجزاي زنجيره توليد 
و فروش گوشت قرمز را تشكيل مي دهد كه توسط اين 
بنياد تشكيل و تكميل مي ش��ود.  مدني اظهار داشت: 
فرآيند طرح تشكيل زنجيره توليد و فروش گوشت قرمز 
با حضور تسهيل گران در مناطق روستايي آغاز مي شود و 
با شناسايي و اهليت سنجي افرادي كه توانايي پرواربندي 
را دارن��د ادامه پيدا مي كند. اف��راد داوطلب بايد داراي 
اصطبل روستايي، مهارت پرورش دام و عالقه مند به اين 
حوزه باشند. وي افزود: افراد واجد شرايط پس از معرفي 
به بانك جهت دريافت تسهيالت قرض الحسنه، معرفي 
به پشتيبان تامين گوساله و خوراك جهت تحويل دام 
و خوراك و معرفي به مشاور علمي پروژه جهت آموزش 
علمي با سرفصل هاي تغذيه، بهداشت، پرورش و جايگاه، 
به عنوان كارآفرين حوزه دامپروري آغاز به كار مي كنند.

مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به ط��رح پرواربندي 
اجراشده در اس��تان سيستان و بلوچستان عنوان كرد: 
بنياد با عنايت به پتانسيل هاي پرورش دام در اين استان 
از جمله وجود مردماني دام��دار و ماهر در پرواربندي، 
اصطبل هاي رها شده در منازل روستايي و همسايگي 
با حوزه هند جهت تامين گوس��اله آماده پروار، تصميم 
گرفت با مش��اركت بخش خصوصي طرح پرواربندي 
دام سنگين را با كنار هم قرار دادن پتانسيل هاي موجود 
و بهره گيري از پش��تيبان تامين كننده خوراك، تامين 
گوساله و پشتيبان علمي اجرا نمايد. مدني خاطرنشان 
كرد: اجراي اين طرح از سال گذشته در مناطق محروم 
و روس��تايي استان سيستان و بلوچس��تان آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد. وي يادآور شد: بنياد بركت تا به امروز 
11۰ هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در ۷ هزار و 
۵۷۵ روستا و 2۷۸ شهرستان در مناطق محروم سراسر 
كشور به بهره برداري رسانده كه باعث ايجاد ۳۳۰ هزار 

شغل خرد و خانگي شده است. 

مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه: 

واكسيناسيون همكارانم در شهر 
زير زميني را پيگيري مي كنم

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي ته��ران و حومه گفت: پيگير واكسيناس��يون 
همكاران در شهر زير زميني هستم. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران وحومه فرنوش نوبخت با اش��اره به اينكه پيگير 
واكسيناسيون كاركنان ش��هر زير زميني است افزود: 
اميدواريم امسال اثرات كروناكمرنگ تر شود و هرچه زودتر 
براي واكسيناسيون افرادي كه در حال خدمات رساني به 
شهروندان هستند اقدامي انجام گيرد.  وي تصريح كرد: 
همكاران ما در ايستگاه ها و راهبران همانند كادر درمان 
در خط مقدم  خدمات رساني هستند و روزانه با تعداد قابل 
توجهي از مسافران سروكار دارند. نوبخت در ادامه با اشاره 
به اينكه اولويت اول شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه افزايش بهره وري است گفت: نتيجه عملكرد ما 
در شهر بسيار تاثيرگذار است و اين موضوع در ايام كرونا 
بيش از پيش نمايان ش��د و ما سعي كرده ايم با استفاده 
حداكثري از ظرفيت ناوگان بهترين خدمات را ارئه دهيم. 
مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
افزود: قبل از كرونا روزانه دو ميليون مسافر از مترو استفاده 
مي كردند كه در سال گذشته با كاهش۷۰ درصدي آمار 
مسافري روبرو شديم و در حال حاضر نيز به يك ميليون 
و صد هزار مسافر رسيده ايم و با توجه به كاهش ازدحام 
در ايستگاه ها، فاصله حركت قطارها را افزايش نداده ايم و 
در تمامي خطوط هفتگانه اعزام قطارها بصورت منظم و 
طبق برنامه حداكثر مسافر در حال انجام است. وي گفت: 
روزانه بيش از دو هزار اعزام مسافري در خطوط هفتگانه 
انجام مي ش��ود، اين درحالي است كه با اين ظرفيت در 
شرايط عادي امكان جابه جايي بيش از دو ميليون مسافر 
را داريم. مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه با بيان اينكه همكارانم در ايستگاه ها و راهبران 
در اين چهارده ماه بدون يك روز تعطيلي به شهروندان 
و مسافران خدمات رساني كردند افزود: همچنان پيگير 
واكسيناسيون هستيم و اميدواريم اين موضوع هر چه 
سريع تر محقق شود.  نوبخت گفت: سال گذشته پليس نيز 
همراهي و همكاري خوبي با ما در اجرا شدن پروتكل هاي 
بهداشتي و ساماندهي دستفروشان داشتند، اين عزيزان 
نيز در كنار همكاران ما اقدامات خوبي براي ايجاد سفري 

ايمن براي مسافران انجام مي دهند.

فاجعه تغيير جداول بودجه
در واق��ع مرتكبين ي��ك چنين تخلفي، ش��أن 
و جاي��گاه مجلس را در كش��ور ب��ه پايين ترين 
درج��ه ممكن تن��زل داده اند. قابل باور نيس��ت 
كه برخي اف��راد و جريانات ب��راي خود اين حق 
را قائل شوند كه دس��ت به مهم ترين سند مالي 
كشور از مس��يرهاي غيرقانوني بزنند. هر فرد يا 
جرياني كه دس��تور انجام اين عمل را داده باشد 
و در آن مش��اركتي داش��ته، بايد با شديدترين 
برخوردها مواجه شوند. نمايندگاني كه موضوع 
را اطالع رساني كرده اند، بايد از طريق كميسيون 
اصل۹۰ مجلس ابعاد قضايي موضوع را در دستور 
كار قرار دهند تا ديگر شاهد يك چنين تخلفات 

تاسف آوري نباشيم. 
پنجم( بس��ياري از نمايندگاني كه نام ش��ان در 
ليست متخلفان تغيير جداول بودجه 1۴۰۰ديده 
مي ش��ود، در زمره افرادي قرار دارند كه همواره 
انتقادات جدي نسبت به عملكرد مجالس پنجم 
و شش��م داش��ته اند. دوره هايي كه اتفاقا يكي از 
درخش��ان ترين برهه هاي تاريخي كش��ورمان 
از منظ��ر حاكمي��ت قانون و شفاف س��ازي امور 
ش��كل گرفته و باالترين درجه هماهنگي ميان 
قواي اجرايي و تقنيني نيز وجود داش��ته است. 
منتقدان��ي كه همواره مجلس شش��م را تخريب 
مي كردن��د و رون��د تصميم س��ازي هاي آن را بر 
خالف مصالح كش��ور ارزياب��ي مي كردند، امروز 
در ش��مايل نمايندگان مجلس يازدهم مرتكب 
تخلفي ش��ده اند كه در تاريخ پارلماني كش��ور، 
نمون��ه اي نمي توان براي آن پي��دا كرد. معتقدم 
اين موضوع، تخلفي نيس��ت كه با سادگي بتوان 
از آن عبور كرد. هر ش��خص يا جرياني كه نقشي 
در تغييرات جداول بودجه داش��ته، بايد از منظر 
قانوني و قضايي مورد پيگ��رد قرار بگيرد و نتايج 
اين پيگيري ها نيز بايد به  طور ش��فاف در اختيار 

عموم مردم قرار بگيرد.
 شش��م( ابعاد مختلف اين حادثه نشان مي دهد 
هر اندازه كه عرصه براي حضور افراد متخصص، 
شايسته و كاربلد در گزينش هاي عمومي سخت تر 
و صعب العبور تر شود به همان اندازه سطح كيفي 
و شايس��تگي نهادهاي تصميم ساز كشور مانند 
دولت ها، مجالس و شوراهاي اسالمي شهرها نيز 
كاهش پيدا خواهد ك��رد. به نظرم اين حادثه در 
صورت اثبات زنگ خطري است براي مسووالن 
تصميم ساز كه تالش مي كنند تنها يك طيف يا 
جريان خاص سكان هدايت بخش هاي مختلف 
را به دست بگيرد. زماني كه ميدان براي تركتازي 
يك طيف يا گروه فراهم ش��ود، نتيجه آن اتخاذ 
تصميماتي مي شود كه فاصله كشور را با توسعه 
و پيشرفت واقعي افزايش مي دهد. شايد وقت آن 
رسيده باشد كه زمينه حضور طيف هاي مختلف 
و متفاوت در ميادين مهم سياس��ي و انتخاباتي 
فراهم شود تا شاهد بروز حوادثي از جنس برخي 
تصميم س��ازي هاي مجل��س يازدهم نباش��يم. 
تصميماتي كه نه نس��بتي ب��ا قانون گرايي دارند 
و نه تناسبي با مردمس��االري ديني. تصميماتي 
كه ش��أن مجلس را به پايين تري��ن نقطه ممكن 

تنزل مي دهد.

مسكن و دولت آينده
 ناظر را به جست وجوي ساير عوامل جهش قيمت ها 
و فاصله ي��ك قرني خانوار ايراني با دسترس��ي به 
مس��كن هدايت كند. به اين نكته هدايت كند كه 
جهش قيمت هاي مسكن طي سه دهه گذشته و 
به ويژه طي سه سال اخير در اثر افزايش »تقاضاي 
مصرفي« نبوده و عوامل سازنده جو و فضاي اقتصاد 
كالن )تورم، نرخ ارز و تحوالت بازارهاي موازي( در 
اين جهش ها نق��ش اول را ايفا كرده اند. به عبارت 
ديگر، مس��كن به هنگام جهش هاي تورمي تنها 
پناهگاه يا امن ترين پناهگاه »نقدينگي« بوده است 
و از همين رو، با »افزايش تقاضاي سرمايه گذاري 
و سفته بازي« مواجه بوده و خواهد بود و به همين 
دليل هر چه در طول زمان جلوتر مي رويم، شاهد 
فاصله بيشتر »قيمت تمام شده ساخت آپارتمان« 
با »قيمت معامالتي« هستيم. اين فاصله در مناطق 
لوكس تهران و كالن ش��هرها نمود بيشتري دارد 
به گونه اي كه هم اينك در ش��مال تهران به 1۰۰ 

ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است. 
۴- بي گمان، استقرار دولتي متشكل از متخصصان 
دلسوز، شرط الزم براي حل معضالت اقتصادي و از 
جمله حل معضل مسكن به شمار مي رود اما شرط 
كافي نيست، چه آنكه تغيير ريل گذاري هاي غلط 
نيازمند برنامه هاي منسجم، زمان، صبر و تحمل 
ش��هروندان، اجماع و يك دلي مس��ووالن كشور، 

هم افزايي و... است.

عدم استقبال  از عرضه هاي اوليه 
حال حاضر ش��رايط مناس��ب و عادي نيس��ت، 
سهم هايي كه در بازار حاضر هستند از بهمن ماه 
سال ۹۹ تا به اكنون نزديك به سه ماه است كه در 
صف فروش قفل هستند و تعداد سهم هاي مثبت 

به سختي در روز به ۴۰ تا ۵۰ سهم مي رسد.
به طور كلي براي خريد عرضه اوليه ها ابتدا اعتماد 
به بازار و بعد از آن پول )نقدينگي( در بازار وجود 
ندارد و به همين س��بب حقيقي ه��اي بزرگ يا 
حقوقي هايي كه سرمايه )پول( دارند، مي توانند 
بيايند از اين ش��ركت ها، س��هم هاي بيش��تري 
خريداري كنند. توصيه بنده به سازمان، شركت 
بورس و تامين س��رمايه هايي كه قيمت گذاري 
س��هم ها را انجام مي دهند اين است كه قيمت ها 
را منصفانه ت��ر و حتي كمت��ر از قيمت منصفانه 
براي عرض��ه اوليه ها آغاز كنند ت��ا از اين طريق 
يك ش��رايط رقابتي براي عرض��ه اوليه ها و يك 

انگيزه براي سهامداران ايجاد شود.



گروه بازارسرمايه|
بيش از ۱۰۰ نفر از مديران و كارشناسان بازار سرمايه 
در آستانه برگزاري جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي 
با صدور بيانيه  راهكار هايي را براي بهبود وضعيت بازار 
سهام و خروج از بحران كنوني ارايه كردند. فعاالن بازار 
سرمايه در نامه اي خطاب به سران قوا، ۸ راهكار عملي 
براي بازگشت مجدد اعتماد س��رمايه گذاران به بازار 
بورس و تامين نقدينگي جهت بهبود وضعيت معامالت 

را پيشنهاد كردند.
متن نامه به شرح زير است: 

حسن روحاني، رياست محترم جمهور؛ آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييس��ي، رياست محترم قوه قضاييه؛ محمد 

باقر قاليباف، رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
ب��ا س��الم و احت��رام؛ مي داني��م ك��ه قص��ه پرغصه 
سرمايه گذاران بورس ايران را خوب مي دانيد. مي دانيم 
كه روزانه و هفتگي ده ها نامه دريافت مي كنيد كه در آن 
درد سهامداران مظلوم بورس را برايتان تعريف مي كنند 
و چه بس��ا بهتر از ما از نابساماني هايي كه موجب اين 
شرايط شده است، مطلع باشيد. پس وقت گوهربارتان 
را با تكرار مكررات هدر نمي دهيم و به بيان پيشنهاداتي 

براي برون رفت از شرايط كنوني بسنده مي كنيم.
بزرگ��واران ام��روز، در بازار س��رمايه، عرضه بر تقاضا 
فزوني يافته است كه بي شك براي اين موضوع داليل 
اقتصادي وجود دارد، اما داليل رفتاري آن بيشتر است. 
سرمايه گذاران ترسيده اند و احس��اس مي كنند، در 
اين وادي تنها و بي حامي هستند. احساس مي كنند 
پشت شان خالي شده و تمام آن وعده هاي خوش صرفا 
جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فكر مي كنيم اگر 
اين حس امتداد پيدا كند، توس��عه اقتصادي كشور و 
به تبع آن بازار سرمايه در آينده با مشكالت عديده اي 
مواجه مي شود، از همين رو پيشنهاد مي كنيم بياييد 
بار ديگر دست در دست هم دهيم و اين مشكل را فارغ 
از هر عقيده و جناح بندي سياس��ي به خاطر مردم و 
كشورمان حل كنيم. بياييد به خاطر بياوريم كه هرجا 
يكدل و متحد كنار هم بوده ايم تهديد را مرتفع كرده و 

آن را به فرصت تبديل كرده ايم .
در راستاي اين هدف بزرگ و براي نيل به اين مقصود 

پيشنهاداتي را مطرح مي كنيم: 
يك- ماليات حق ملت اس��ت؛ حق جوان سيستان 
بلوچستاني، مادر اهوازي و پيرمرد خراساني و ... است. 
دور از انصاف است، بگوييم براي حل مشكل عده اي از 
مردم، عده ديگري سهيم باشند ولي، پيشنهاد ما اين 
است كه بازار سرمايه مانند ديگر بخش هاي اقتصاد با 
اندكي تاخير مالي��ات را پرداخت كند. مي دانيد بابت 
فروش هر سهم، سرمايه گذار نيم درصد ارزش معامله 
را به عنوان ماليات پرداخت مي كند. پيشنهاد اين است 
كه اين نيم درصد به نام دولت در صندوق تثبيت بازار 
سرمايه سرمايه گذاري شده و با وجوه آن براي خريد 

سهام ارزنده بازار اختصاص يابد.
هر زمان بازار س��رمايه به وضعيت طبيعي بازگشت، 
س��هام اين صندوق به ارزش روز )كه قطع��ا باالتر از 
قيمت هاي امروز خواهد بود( فروخته شده و به حساب 
سازمان امور مالياتي برگردد. توجه كنيد ما نمي گوييم 
به ما وجهي پرداخت كنيد. صرفا مي گوييم مانند هر 
ش��خص حقيقي و حقوقي ديگري كه براي پرداخت 
مالياتش شايد بيش از يكس��ال زمان داشته باشد، به 
ما نيز اندكي زمان دهيد تا كس��ب و كارمان دوباره به 
رونق برگردد و ماليات را با سود منطقي پرداخت كنيم.

دو- قانون را اجرا كنيد؛ پرداخت ۱% از منابع صندوق 
توس��عه ملي به صندوق تثبيت قانون است. اگر شما 
بزرگواران براي اجراي قانون پيش قدم نش��ويد، چه 

كسي در اين سرزمين ممكن است پيش قدم شود؟
سه- در كميته تخلفات بازار سرمايه و دادگاه جرايم 
اقتصادي هر ماه ارقامي به عنوان جريمه و مجازات از 
فعاالن و مديران اخذ مي ش��ود. پيشنهاد مي كنيم تا 
سپري شدن شرايط كنوني، اين ارقام به مانند ماليات ها 
به صندوق تثبيت واريز شود و با عادي شدن شرايط به 

حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار- در شرايط كنوني مانند شرايط جنگ تحميلي 
بايد قدر سربازان شجاعي كه حاضرند پيش قدم شوند 
و براي تغيير ش��رايط به جلو برون��د را بدانيم و آنها را 
تشويق كنيم. بايد براي تش��ويق طرف تقاضاي بازار 
تدابيري اخذ كنيم كه براي دستيابي به اين هدف سه 

پيشنهاد داريم: 
ال�ف- صندوق هاي توس��عه و تثبيت ب��ازار امروز به 

انباشتي از دارايي سهام تبديل شده اند و توازن وجه نقد 
و سهام در آن از بين رفته است بنابراين پيشنهاد مي شود 
اين صندوق ها براي گذر از شرايط كنوني بخشي از سهام 
موجود در پرتفوي را عادالنه و با نرخ سود متناسب به 
صورت اقساطي به تمام عالقه مندان )با رعايت شرايط 
انصاف و عدالت( واگذار كنند تا هم خصوصي س��ازي 
تعميق يابد هم با افزايش وجوه نقد اين صندوق ها دوباره 

موفق به انجام رسالت خود شود.
ب- در همين شرايط كنوني افراد زيادي وجود دارند 
كه حاضرند تسهيالت گرفته و در طرف تقاضا به خريد 
سهام بپردازند، ولي قوانين دست و پا گير سازمان بورس 
و بانك مركزي گاها مانع از اين كار مي شود. از كفايت 
س��رمايه كارگزاري ها تا عدم پذيرش سهام به عنوان 
وثيقه نمونه هايي از اين دس��ت هستند. بازار سرمايه 
ايران قادر به تامين منابع از درون خويش اس��ت، ولي 
تحقق اين امر نياز به پااليش قواني��ن دارد. لذا تقاضا 
مي شود به رياست سازمان بورس و بانك مركزي دستور 
دهيد با فوريت زماني مس��ير را ب��راي عالقه مندان به 
سرمايه گذاري بلندمدت حتي االمكان تسهيل نمايند.

ج- در سال هاي گذش��ته پرونده هاي بسياري براي 
فعاالن بازار سرمايه تشكيل شد كه حرف و حديث هاي 
ف��راوان درباره آنه��ا وج��ود دارد. افراد بس��ياري كه 
حضورشان براي سرمايه گذاران قوت قلب بود، امروز 
دلخورند و س��كوت پيش��ه كرده اند. عدالت ترميمي 
راه حل عادالنه اي براي حل اين مشكل است كه رياست 
محترم قوه قضاييه نيز تاييد و تاكيد بسيار بر آن داشتند، 
ولي تا امروز اجرايي نشده است. اين تقاضا را داريم كه 
تسريع در اجراي عدالت ترميمي را از رياست سازمان 

بورس خواستار شويد.
پنج- قيمت گذاري دستوري امري كه تمام مسووالن 
ب��ا آن مخالفند، ولي همچن��ان در حال اجراس��ت. 
همانطور كه در بند ۱ نامه عرض شد، حمايت از بازار 
سرمايه نبايد س��بب تضييع حق از هيچ ايراني شود، 
اكنون هم مي گوييم حق س��رمايه گذاران و صاحبان 
كسب و كار نبايد به بهانه هاي واهي و سود عده قليل 
ضايع ش��ود. براي مثال آيا مي دانيد بيش از ده س��ال 
اس��ت كه شركت هاي خودروس��ازي هيچ سودي به 
سهامدارانشان پرداخت نكرده اند؟ به اعتقاد شما بقيه 
بخش هاي صنعت خودرو هم اين مشكل را نداشته اند؟ 
يا در قيمت گذاري فوالد، سنگ آهن و... چگونه است 
كه دالالن خودرو و س��وداگران فوالد و پتروش��يمي 
ميليارد ميليارد تنها از دست به دست كردن كاالها سود 
مي كنند، اما كارخانجات توليد كننده همان محصوالت 
با هزينه هاي مالي و هزار هزينه پنهان ديگر درگيرند؟ 
آي��ا اين نگاه به حماي��ت از توليد منتهي مي ش��ود؟ 
پيشنهاد مي كنيم در راستاي حمايت از توليد، يك بار 
براي هميشه قيمت گذاري دستوري را كنار بگذاريم و 

تالش كنيم فرايندهاي بازار را بهبود بخشيم.
شش- بازار سرمايه از بخش هاي بسياري از اقتصاد 
تاثير مي پذيرد. اين بازار به نرخ س��ود حساس است. 
به نرخ ارز حس��اس اس��ت. به سياس��ت هاي خرد و 
كالن اقتصادي حس��اس است. نص صريح قانون اين 
است كه س��ازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع 
سرمايه گذاران خرد باشد. پيشنهاد مي شود رياست 
سازمان بورس در جلساتي كه در آن تصميمات مهم 
در سرنوشت ميليون ها سهامدار در آن رقم مي خورد، 
از جمله جلس��ات هيات دولت، حضور داشته باشد تا 
مبادا بخشنامه و سياستي نافي منافع چند ده ميليون 
ايراني اتخاذ گردد. پيشنهاد مي كنيم در غياب كانون 
س��هامداران حقيقي نماينده اي از سازمان بورس به 
عنوان حافظ منافع سرمايه گذاران در تمام جلسات و 

شوراهاي اقتصادي حضور داشته باشد.
هفت- قانون تجارت ايران مصوب سال ۱۳۴۸ است. 
بياييد قبول كنيم بعد از ۵۲ س��ال بخش هايي از اين 
قانون احتياج به به روز رساني و ترميم دارد. ثبت افزايش 
سرمايه شركت ها كه به هيچ وجه عمليات پيچيده اي 
نيست گاهي به سال كشيده مي شود و سرمايه گذاريك 
سال كامل دسترسي به دارايي اش ندارد. پرداخت سود 
شركت ها در مدت ۸ ماه، آنهم از تاريخ برگزاري مجمع 

ساالنه كه خود معموال ۴ ماه بعد از پايان سال مالي است، 
در شرايط تورمي امروز قطعا ناعادالنه بوده و به هيچ وجه 
مشوق سرمايه گذاري بلندمدت نيست. اين قوانين در 
فضاي امروز به جاي تشويق سرمايه گذاري بلندمدت، 
مجازات كننده سرمايه گذاري بلندمدت است. پيشنهاد 
مي كنيم كميته اي در س��ازمان ب��ورس براي اصالح 

سريعتر اين قوانين تشكيل شود.
هشت- سياست هاي تشويقي يكي از ابزارهايي است 
كه مي تواند در حال حاض��ر به عنوان محرك در كنار 
نرخ گذاري هاي غيردستوري كمك بزرگي به اقتصاد و 
بازارسرمايه داشته باشد. تخفيفات مالياتي، تعديل نرخ 
ارز تسعير بانك ها، تخفيف نرخ خوراك پتروشيمي ها و 
پااليشگاه  و ... مي تواند چراغ سبز قوي از سوي حاكميت 
براي تقويت سرمايه گذاري و سهامداران اين بازار باشد.

نتيجه گيري: هدف ما از نگارش اين نامه اعالم همدلي 
و همكاري براي رهايي و خروج از اين ش��رايط است. 
بازار س��رمايه ايران در ابتداي راه ق��رار دارد و مي تواند 
در توليد و اقتصاد نقش آفريني مولد داشته باشد. قلب 
سرمايه گذاران بورس ايران مانند قلب هر ايراني ديگري 
براي وطن شان مي تپد و جز افتخار براي اين مرز و بوم 
چيزي از خداوند نمي خواهند. ما ايمان داريم اگر همگي 
دست در دست هم دهيم اين مقطع را نيز به سالمت و 

پرافتخار سپري خواهيم كرد.

   كارشناسان و امضاكنندگان نامه 
به سران قوا پاسخ مي دهند

هماي��ون دارابي، كارش��ناس بازارس��رمايه و يكي از 
امضاكنن��دگان اين نام��ه در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
مي گويد: در حال حاضر ابهامات پيش روي بازار سرمايه 
حداقل در ۴ حوزه اصلي قابل دسته بندي است نخست: 
نرخ به��ره، نرخ ارز، قيمت گذاري دس��توري و نتيجه 
انتخابات آتي رياس��ت جمهوري از جمله اين ابهامات 

است.
دو مساله مهم در اين ليست به حوزه سياست گذاري 
پولي و بانك مركزي باز مي گردد؛ اهميت اين دو مساله 
هم در اين است كه اگر شما نرخ بهره را جابه جا كنيد به 
صورت مستقيم در ارزش گذاري سهام تاثير مي گذارد 
كه به پديده االكلنگ نرخ بهره و شاخص بورس معروف 
است. به همين خاطر در حال حاضر كه نرخ بهره تقريبا 
س��ه برابر ابتداي سال ۹۹ اس��ت به طور طبيعي بازار 
نيازمند پايان دهي به سياس��ت انقباضي است؛ چون 
ريسك امروز اقتصاد ايران با ميانه سال ۹۹ و احتمال 

پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا برابر نيست.

اگر قرار باشد در آن سطح ريسك نرخ بهره ۲۲درصد 
باش��د و امروز هم با پيش��رفت مذاكرات برجام و رشد 
بهاي نفت و افزايش صادرات ايران نرخ همان باشد كال 
سياس��ت گذاري بازار پول بي معنا خواهد شد. نرخ ارز 
تقريبا براي ۶۰درصد شركت هاي تشكيل دهنده ارزش 
بازار ما داراي اهميت است، لذا اگر سناريوهاي متفاوت 
و متناقضي از ارز به جامعه اعالم شود باعث سردرگمي 

بازار مي شود.
در حال حاضر تلفيق مذاكرات سياسي برجام و تالطم 
بازار ارز موجب بالتكليف��ي وارد كننده و صادر كننده 
اس��ت و در همين حال سرمايه گذاران نيز نمي توانند 
ارزش گذاري درس��تي انجام بدهند و به همين خاطر 
موضوع ارز باعث شده است كه عمال تصميم گيري انجام 
نشود. از سوي ديگر از آنجا كه اقتصاد نياز به تثبيت نرخ 
ارز دارد، هر گونه بحث افزايش يا كاهش ارز، تاثير منفي 

بر سرمايه گذاري دارد.
قيمت گذاري دس��توري ب��راي بازار ب��ه خصوص در 
صنعت هاي خودرو، فوالد، مواد معدني و مواد غذايي 
بس��يار آزار دهنده شده اس��ت و عليرغم اينكه اغلب 
مس��ووالن با آن مخالفت كرده اند، همچنان در حال 
اجراس��ت. نكته نگران كننده اين است كه اين معضل 
رفته رفته به چالشي حياتي براي شركتها تبديل شده 
و به دليل نرخ گذاري اشتباه، برخي از صنايع را با زيان 

سنگين مواجه كرده است.
اگر اين مشكل حل نشود ممكن است در آينده نزديك 
به ورشكستگي صنايعي نظير خودرو سازي منجر شود؛ 
لذا در اين بخش، خروج فوري از شرايط قيمت گذاري 
دس��توري الزم اس��ت. همانطور كه در بيانيه خود به 
سران قوا هم تاكيد كرديم، سياست هاي تشويقي يكي 
از ابزارهايي است كه مي تواند به عنوان محرك در كنار 
نرخ گذاري هاي غيردستوري كمك بزرگي به اقتصاد 

و بازار سرمايه باشد.
همواره در سال پاياني دولت به خصوص در زماني كه 
دولت در دوره دوم قرار دارد موضوع انتخابات چالش بازار 
سرمايه است. به دليل نداشتن حزب در كشور عموما 
تا آخرين لحظه مشخص نيست كانديداها و در نهايت 
رييس جمهور منتخب چه كسي خواهد بود؛ اين ابهام تا 
زمان انتخاب وزرا با بازار همراه است و در نتيجه تا زماني 
كه شخص رييس جمهور مشخص نشود، الجرم بازار در 
اين مورد با ابهام مواجه است. با توجه به اين چهار ابهام، 
بازار سرمايه در حال حاضر نشانه هايي از نزديكي به كف 
قيمتي را شاهد اس��ت و اتخاذ برخي سياست ها براي 
رفع اين چهار ابهام مي تواند به بازار كمك كند. خصوصا 
الزم اس��ت براي كمك به كل اقتصاد در وهله اول نرخ 
بهره كاهش يابد و نرخ ارز تثبيت و روشن شود؛ اين دو 
موضوع مي تواند خريداران را از الك دفاعي خارج كند.

 

مهديه كردي، يكي از فعالين بازارسرمايه درگفت وگو با 
»تعادل« در اين خصوص توضيح مي دهد: آنچه در يك 
س��ال اخير بر فعاالن بازار س��رمايه گذشته بر كسي 
پوشيده نيس��ت. بورس تهران در سالي كه سايه شوم 
كرونا بر اقتصاد دنيا سايه افكنده بود و اقتصاد ما هم به 
سبب فشار تحريم ها، در تنگناي حداكثري قرار داشت؛ 
از كانال ۵۱۲ هزار واحدي تا محدوده ۲ ميليون و ۱۰۰ 
هزار واحدي رشد كرد و بعد هم يك سقوط آزاد را تجربه 
كرد. در نتيجه اين رفت و برگشت بازار سرمايه، بسياري 
از مردمي كه با وعده هاي سياست گذاران و دولتمردان 
وارد اين بازار شده بودند، متحمل ضرر و زيان شدند و 
دولت ام��ا، از اين بازار تامين مال��ي كرد. دنبال مقصر 
گش��تن و اعتراضات خياباني س��هامداران زيان ديده 
بورس، جز آب در آسياب دشمن ريختن، ثمري ندارد.

در ۸ ماه گذش��ته، بازار س��رمايه افت زيادي داشته و 
بسياري از نمادها، سقوط ۶۰ الي ۸۰ درصدي داشته اند. 
ريزش قيمت سهام، يعني آب شدن سرمايه هاي مردمي 
كه اندك نقدينگي شان را به جاي خريد دالر و سكه، 
صرف خريد سهام كردند، تا هم دعوت سياست گذاران 
و دولتمردان را لبيك بگويند و هم ش��ايد بخش��ي از 

كسري هاي زندگي شان را از اين محل جبران كنند.
وقتي از ريزش بازار سرمايه صحبت مي كنيم، از اتفاقي 
عجيب در بورس مري��خ حرف نمي زنيم! از س��قوط 
سرمايه هاي مردمي مي گوييم كه اكثرشان، براي ريال 

به ريال اين س��رمايه، عرق ريخته اند. البته كه انتظار 
حمايت از ب��ازاري كه در بدترين ش��رايط اقتصادي 
كشور، بخشي از كسري بودجه را جبران كرده؛ انتظار 
بيجايي نيس��ت؛ و صد البته كه فعاالن بازار سرمايه، 
فراموش نكرده اند دولت در تنگناي مالي قرار دارد. از 
همين رو، در اكثر پيشنهاداتي كه توسط فعاالن بازار 
سرمايه ارايه شده، )از جمله پيشنهاد تاخير در پرداخت 
ماليات نقل و انتقال س��هام و واريز موقت اين ماليات 
به حساب صندوق تثبيت بازار براي خريد سهم هاي 
ارزنده؛ پيشنهاد اصالح قانون تجارت مصوب نيم قرن 
قبل به منظور تشويق به سرمايه گذاري هاي بلندمدت؛ 
تعديل نرخ تسعير ارز بانك ها؛ حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در جلسات تصميم ساز اقتصادي؛ 
امكان وثيقه كردن س��هام( درخواست تزريق پول از 
جانب دولت مطرح نشده و فقط مهلتي براي اين بازار 
درخواست شده و منطقا هم سهل گرفتن به بيماري 
كه دوران نقاهت را مي گذراند، عجيب نيس��ت. يكي 
از درخواس��ت هاي فعاالن بازار سرمايه هم تخصيص 
۱درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حمايت از بازار 
سرمايه است. وعده اي كه از همان ابتداي ريزش بازار 
س��رمايه، به فعاالن اين بازار داده شد و تاكنون جامه 
عمل نپوشيده اس��ت. فراموش نكنيم كه »صندوق 
توسعه ملي« با هدف »تعديل فش��ار ناشي از نوسان 
قيمت نفت در اقتصاد ملي و ايجاد حساب پس اندازي 
براي نس��ل هاي آينده« راه اندازي ش��ده و حمايت از 
مردمي ك��ه با اعتماد به دولتمردان؛ در س��الي كه به 
خاطر تحريم ها، فروش نفت ايران به كمترين ميزان 
رسيده بود و دشمنان قسم خورده نظام با تحت فشار 
قرار دادن اقتصاد ايران، منتظر بروز بحران در كشور ما 

بودند؛ مغايرتي با اين هدف ندارد!
سهامداران زيان ديده بورس، اجنبي نيستند و انتظار 
مي رود ب��راي حمايت از آنه��ا، حداكثر تالش ممكن 
صورت بگيرد. براي درمان اين ب��ازار تب زده هم، چه 
نسخه اي بهتر از نسخه اي كه توسط متخصصاني از دل 

همين بازار تجويز شده باشد.
 

علي اصغر زاده صادق، كارش��ناس بازارسرمايه و يكي 
موافقان اين نامه بيان مي كند: از آنجايي كه قيمت ها در 
بازار روند نزولي در پيش گرفته، فعاالن بازار بر آن شدند 
تا با همفك��ري و اراي��ه راهكارهاي علم��ي و عملي، 
روش هايي را براي تقويت بازار پيشنهاد دهند. با توجه 
به نحوه فعاليت اين ب��ازار، هر گونه تصميم اقتصادي 
برروند آن تاثير مي گذارد، اگر سران قوه حتي به يكي از 
۸ بند ارايه ش��ده توجه كنند قطعا مس��ير فعلي بازار 

سرمايه تغيير مي كند.
به عقيده من يكي از مهم ترين چالش هايي كه بازار با 
آن دست و پنجه نرم مي كند، تعيين نرخ هاي دستوري 
است. كنترل دستوري در هر بخش اقتصاد آسيب جدي 
وارد مي كند كه ترميم آن سخت است، متاسفانه اين 
كار در بازار سرمايه هم رخنه كرده و تقاضاي ما نيز عدم 
قيمت گذاري دستوري به منظور توسعه بازار و اقتصاد 
است. درست است كه بايد بازار را به حال خود رها كرد 
تا در مسير طبيعي فعال باشد اما اين موضوع در شرايط 
فعلي راهكار نيست چون بورس حالت فرسايشي به خود 
گرفته و موجب شده تا روزانه صف هاي فروش سنگيني 
را ش��اهد باش��يم. البته ابزارهايي مانند دامنه نوسان 
نامتقارن ش��يب نزولي را كاهش داد، اما اين راهكار به 

تنهايي كافي نيست.
يكي از معضالتي كه نه تنها بازار سرمايه بلكه اقتصادمان 
نيز با آن درگير اس��ت به روز نبودن قوانين اس��ت. از 
سال ۴۸ كه قوانين و مقررات تدوين شدند تا به امروز 
تغييراتي متناسب با ش��رايط روز نداشته و به نوعي با 
مقياس و معيارهاي آن دوره هنوز فعاليت هاي اقتصادي 
صورت مي گيرد كه مش��كالت زيادي به همراه دارد. 
بازنگري قوانين يك پروس��ه زمانبر اما حياتي است، 
بنابراين نمي توان گفت تاثير آن��ي در اقتصاد دارد اما 

هر زماني كه اين كار آغاز شود نويد آينده خوب است.

مخالفين نامه به سران قوا چه مي گويند؟
 

اما؛ در اين ميان افرادي هستند كه با برخي از مفاد اين 
نامه مخالفت دارند. يكي از اين افراد فردين آقابزرگي، 
كارشناس و تحليلگر بازارسرمايه است وي مي گويند 
كه تنها با برخي از مفاد اين نامه مخالف است و كليت 

نامه مشكلي ندارد.
فردين آقابزرگي، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو 
با »تعادل« در اين خصوص اظهار داشت: بنده مخالف 
اين نامه نيستم، موافق ارسال نقطه نظرات به مقاالت 
باال دس��ت براي تغيير روند فعلي ب��ورس حتما الزم 
است انجام شود اما از آنجايي كه ديدگاه هاي مختلفي 
وجود دارد و همه ديدگاه ها و خواس��ته ها را  نمي توان 
در يك جا، جاي داد، هر فرد به زعم خود مثال اين صد 

امضا كننده نقطه نظرات خود را به منعكس كرده اند 
ولي، من به شخصه اعتقاد دارد نكته اول اين داستان 
اين اس��ت كه يك ابزاري به نام بازار سرمايه در دست 
دولت به عنوان ركن بزرگ اقتصادي نبايد به صورت 
انحصاري قرار بگيريد و دليل بنده براي امضا نكردن 
نامه مذكور همين بوده است. سازمان بورس به عنوان 
ابزاري كه از مجراي مذكور براي سياست هاي اقتصادي 
دولت از جمله بحث انتشار اوراق، محدويت در نوسان 
قيمت، اعمال هرگونه محدويت، تغيير قوانين و مقررات 
معامالتي صرفا به دليل بازگذاشتن دست مسووالن 
اقتصادي به خصوص دولت براي تامين كسري بودجه 
و تامين خواسته هاي مالي خود اين انحصار به وجود 
مي آيد و بورس ما نس��بت به دوسال گذشته از ۵ الي 
۶ ميليون نفر به ۵۵ ميليون نفر ب��ه باال افزايش پيدا 
كرده است الزم است نگاه انحصاري دولت و انتظارات 
انحصاري دولت از ابزاري به عنوان بازارس��رمايه براي 
تكميل كاستي هاو فضاي كسب و كاري كه دولت در 
حال حاضر موجود اس��ت اين رفتار و نگاه بايد تعوض 

گردد.
اين نگاه نگاهي اس��ت ك��ه حتي مي توان��د در قالب 
ايجاديك قانون جديد باشد. بنده با نامه مخالفت خاصي 
ن��دارم اما؛ اهميت موضوع را بررس��ي كنيم و هر يك 
پيشنهادها را در جاي مطلوب خود به اجراي دربياوريم 
تا زماني كه نگاه دولت كماكان به صورت يك سويه و 
بهره برداري به منظور اهداف كوتاه مدت روي كار باشد 
مي تواند موجبات ض��رر و زيان براي منافع بلندمدت 
براي ساير فعالين و سرمايه گذاران بازار را پديد سازد، به 
اين دليل از نظر من بايد تمامي اين موارد را طبقه بندي 
كنيم اگر مث��ال؛ نامه اي با اين مضم��ون كه قانون در 
شوراي عالي بورس، اعضاي شوراي عالي بورس، نحوه 
عبورسازمان بورس به مستقل، بحث استقالل سازمان 
بورس در اولويت باشد بنده پيشنهاد دارم و صدرصد در 
اينچنين فضايي حاضر هستم از اين مطلب دفاع كنم 
اما؛ مجدد تكرار مي كنم با ارسال چنين خواسته ها و 
تمايالتي از مقامات باال دست مخالفتي ندارم تا زماني 
كه صورت مساله اصلي كه استقالل سازمان بورس را 
مخدوش مي كند اصالح نش��ود صرفا در قالب انتقال 

مطلب است.
 

احمد اش��تياقي، كارشناس بازارسرمايه يكي ديگر از 
افرادي بود كه با برخي از مفاد اين نامه مخالفت داشت 
وي در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: اگر بخواهم به طور 
كلي بگوييم با نامه ذكر شده نه مخالفم و نه موافق، تنها 
با دو الي سه از موارد اين نامه مخالفم و با بقيه موارد آن 
موافق هس��تم. موضع خاصي نس��بت به نامه ندارم و 
نخواهم داشت به هرحال آنچه كه در حال حاضر مهم 
است، يك حمايت هوشمند انجام گيرد نه به صورت 
دستوري. بنده بر روي كيفيت حمايت بحث دارم اما در 
كليت كه بايديك پارك پول هوشمندي باشد تا از بازار 
حمايت كند موافق هستيم. درحقيقت اين جلسه آنچه 
مرتبط مي شود به خود سازمان و ياد عددارقام ناچيز را 
نبايد در ديد داشت و بايد به طور خالصه نامه در چند 

بند نوشته مي شد و موضوع طوالني نمي شد. 
به غير از اين موضوع در كالب هاوس روز پنجشنبه آقاي 
ابراهيمي به عنوان ش��خصي از سوي مجلس كه قرار 
است تقاضاهاي موجود را به سران منتقل كنند گفت: 
اين نامه تقاضاي فعالين بازارسرمايه بود و به اين نتيجه 
رسيدند كه تقاضاي خود را مكتوب كنند ولي كليت 
تقاضا فعالين بازارسرمايه منوط به اين نامه نيست و 
مشكالت و خواسته هاي بازار از طريق كانال هاي ديگر 

نيز پيگيري مي شود.
نامه مذكور باتوجه به جمع بندي شدن نقطه نظرات 
فعالين بازار مي تواند موثر باشد اما امضا كردن يا امضا 
نكردن گروه هاي خاص مبتي بر تاييد كردن يا تاييد 
نكردن نامه نيس��ت درحال حاضر اي��ن نامه با تعداد 
امضاهاي مشخص ش��ده براي بازار كفايت مي كرد. 
تعداد امضا كنندگان نمي تواند وزن نامه را افزايش دهد 
و تنها مطالب و خواسته هاي نامه مهم است. به نظر بنده 
اين نامه مي تواند در مسير آينده بازار باتوجه به نظرات 
كارشناسان تاثيرگذار باشد. درنهايت تاكيد مي كنم 
كه كليت نامه مشكلي نداش��ت و تنها برخي از مفاد 

نامه مشكل دار بود.
در اين بين يكي از فعالين بازارس��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« بيان مي كند: خب سوال اصلي اينجاست از 
دوستان امضا كننده نامه اين است كه تا به حال ديده ايد 
مش��كلي بزرگ در اقتصاد كش��ور با نامه نگاري و اين 
موضوعات حل ش��ود؟ تاكنون چند و چندين نامه به 
سازمان بورس، مسووالن باالرتبه كشور و امثال آنان 
ارسال شده آيا شما تغييري احساس كرده ايد؟ مثال شما 
هزار خرده اي كلمه نامه بنويسيد و چندين از مديران 
و فعالين بورسي آن را تاييد كنند مگر وضعيت تغيير 
مي كند؟ تمامي شما در قابل سرمايه هاي از دست رفته 
و سرخ پوشي بازار مسووالن هستند چراكه در زمان الزم 
هشدار ندارد و االن به دنبال نوشدارو بعد از مرگ سهراب 
هستيد؟ خنده دار است اغلب كساني كه در زمان الزم 
هيچ هش��داري در بازار س��رمايه ندادند االن به دنبال 
ارس��ال و امضاي نامه افتاده اند! اگر حرف و عمل شما 
يكي بود اكنون بورسي پويا داشتيم و شاهد ريزش هاي 
روز افزون نبوديم. من هم يك فعال بازارسرمايه هستم 
و در آن زمان گفتم بازار سقوط مي كند همين مديران 
برام دست گرفتند االن بعد از سقوط بازار هر روز نامه 
امضا مي كنند و مصاحبه هاي جنجالي مي كنند. من 
به شخصه مي گويم كه اين نامه هيچ تاثيري در بورس 
ندارد و مشكل بزرگ ما عدم اعتماد، كمبود نقدينگي و 

سياسي شدن بازارسرمايه است.
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»تعادل« به پاي گفت وگو با مخالفين و موافقين نامه سهامداران به سران قوا نشست

تناقض هاي نامه 100 كارشناس بازار  سرمايه



تعادل | فرشته فريادرس|
۳۰ هزارتن پرتقال فاسد شد! سريال نابودي ميوه هاي 
تنظي��م بازاري اگرچ��ه اتفاق جديدي نيس��ت، اما 
غم انگيز اس��ت. هرس��اله به دليل دخال��ت دولت و 
بخشنامه هاي ش��بانه بخشي از ميوه فاسد يا معدوم 
مي ش��وند. اما چرا اين اتفاق افتاد و پاي چه كساني 
در اين ميان اس��ت؛ دولت، وزارت صمت يا دالالن؟ 
رييس اتحاديه بارفروشان، دليل اين اتفاق را در اين 
مي داند كه سيب و پرتقال تنظيم بازار با قيمت باالتر 
عرضه شد و روي دست دولت ماند. به گفته او، شب 
عيد هش��دارهاي الزم به دولت داده ش��د، اما كسي 
به حرف بخش خصوص��ي اعتنا نكرد! اما چرا؟ چون 
دولت زير بار عرضه ميوه هاي تنظيم بازاري با قيمت 
پايين تر نرفته و ب��ه دنبال فروش آنها با نرخ باالتري 
بوده اس��ت. اما اين ماجرا ظاه��را مقصر ديگري هم 
دارد؛ نايب رييس اتحاديه سراس��ري باغباني كشور 
نوك پيكان انتقاد را مشخصا به سمت وزارت صمت 
مي گيرد و مي گوي��د: اين وزارتخان��ه تخلف كرده؛ 
چراكه دس��تور اي��ن وزارتخانه ب��راي منع صادرات 
سيب و پرتقال با علم بر عدم كشش بازار داخل براي 
مصرف سيب و پرتقالي توليدي صورت گرفته است. 
نتيجه مش��خص اين تصميم هم اين بود كه ابتداي 
امسال با انباش��ت ميوه ها روبرو باشيم. نمونه عيني 
آن هم اينكه باگرم شدن هوا، هزاران تن پرتقال روي 
دستشان مانده. بنابراين اتفاقات پيش آمده توسط 
وزارت صمت را مي توان تخطي از قانون عنوان كرد. 
برخي از فعاالن بازار ميوه نيز با مقصر دانستن دولت 
و وزارت صمت در اين ماجرا، مي گويند به دليل رانت 
بزرگي كه در اين حوزه وجود دارد، دولت حاضر نيست 

دخالت را كنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده كند.

  ردپاي دالالن در نابودي ميوه هاي عيد!
زمس��تان س��ال ۹۹اعالم قيمت هاي نجومي براي 
ميوه ها، به قدري بود كه صداي همه مردم را درآورد. 
نمونه اش همين ميوه پرتقال كه مرز ۳۰ هزار تومان 
را هم رد كرد. اما حاال خبر رسيده همين پرتقال كه 
در فصل سرد سال طرفدار بيش��تري دارد، با شروع 
سال روي دست دولت مانده و فاسد شده. بي تدبيري، 
ناهماهنگي يا هر چيزي، آنچه تاسف بار است اينكه 
۳۰ هزار تن پرتقال در معرض فاسد شدن قرار دارد. 
آن هم در ش��رايطي ك��ه مردم به دليل فش��ارهاي 

اقتصادي قادر به خريد ميوه نيستند. 
اما ببينيم ماجرا از چه قرار است و مشكل از كجاست؟ 
براس��اس آمار اعالمي مصطفي دارايي نژاد، رييس 
اتحاديه ميدان مركزي مي��وه و تره  بار، ميزان توليد 
مركبات در كش��ور، حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزارُتن 
اعالم شده كه در حال حاضر موجودي پرتقال كشور 

حدود ۱۰۰ هزار ُتن است كه ۸۰ درصد اين موجودي 
در انبار ها و ۲۰ درصد آن در سردخانه هااس��ت. او با 
تش��ريح وضعيت پرتقال هاي دپو ش��ده در انبارها و 
س��ردخانه ها و تاييد تهديد فساد اين محصوالت در 
يك برنام��ه تلويزيوني در اظهارات��ي عنوان كرد كه 
دپوي اين محصوالت در انبارها و سردخانه ها، بيشتر 
توسط دالالن و واسطه ها انجام شده، كه بيش از اين 
هشدارهاي الزم به اين افراد دراين زمينه داده شده، 
كه با توجه به فراواني بار و توليد در كش��ور، با عرضه 
محصوالت خود در زمان مناسب، هم قيمت ها در بازار 
متعادل و هم با افزايش فروش، از خسارات احتمالي 
جلوگيري مي شود؛ اما برخي از دالالن به طمع سود 
بيش��تر، بارها را نگه داش��تند و از عرضه آنها به بازار 
خودداري كردند و در حال حاضر ۳۰ هزار ُتن از اين 
۱۰۰ هزارُتن پرتقال موجود در انبارها و سردخانه ها 

در حال از بين رفتن است.
 دارايي نژاد با بيان اينكه ۸۰ درصد اين ميوه هاي دپو 
ش��ده متعلق به دالالل و واسطه هاست، نقش ستاد 
تنظيم ب��ازار در اين موضوع را تكذيب و عنوان كرده 
كه اين بارها و فساد محصوالت دپو شده در انبارها و 
سردخانه ها ربطي به ستاد تنظيم بازار و وزارت صمت 
ندارد، و ميوه هاي خريداري ش��ده براي تنظيم بازار 
شب عيد، تنها ۲۰ هزار ُتن بوده كه طبق روال هر سال 
به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها و تامين كاال 
در بازار انجام شد كه بخشي از آن در ايام عيد به بازار 
عرضه شد و بخش باقي مانده نيز در حال عرضه است 

و اين دو موضوع كامال مجزا از هم هستند.
در اين ميان رييس اتاق اصناف تهران نيزدر اظهاراتي 
بر مديريت صحيح س��تاد تنظيم بازار در جلوگيري 

از سوءاستفاده س��ودجويان در بازار شب عيد تاكيد 
كرده و گفته اس��ت كه ميوه هاي دپو شده در انبارها 
و س��ردخانه ها ربطي به اقدامات تنظي��م بازار ميوه 
ندارد.قاسم نوده فراهاني درباره دپو برخي ميوه ها و 
وجود ميوه مازاد بر نياز بازار در سردخانه ها و انبارها 
همچنين بي��ان كرده كه وزارت صمت مس��ووليت 
فروش ميوه توليد ش��ده را ن��دارد و موضوعي كه به 
ستاد تنظيم بازار در اين خصوص مربوط است بحث 
خريد و تامين برخي اقالم، از جمله ميوه  براي تنظيم 

بازار و جلوگيري از افزايش نامتعارف قيمت هاست.
البته او مقصر اين اتفاق را خريداراني مي داند كه ميوه 
را در انبارها و سردخانه ها دپو كردند و حاضر نبودند 
در زماني كه تقاضا در بازار وجود داش��ت، ميوه را با 
قيمت مناسب و پايين عرضه كنند و حاال كه تقاضاي 
اين اقالم كاهش پيدا كرده است، با تهديد فساد ميوه 

روبه رو شدند.

  هشدار داده بوديم اماصمت تخلف كرد! 
علي رغم دفاعيه رييس اتاق تهران و رييس اتحاديه 
ميدان مركزي ميوه و تره  بار از ستاد تنظيم بازار، اما 
نايب رييس اتحاديه سراسري باغباني كشور مي گويد 
كه بيش از ۳ ماه پيش نسبت به احتمال فساد ميوه ها 
در انبارها در صورت عدم تعريف بازار مصرف براي آنها، 
به مسووالن وزارت صمت هشدار داده بوديم اما كسي 
توجهي نكرد. بنابه اظهارات مجتبي شادلو، وقتي كه 
وزارت صمت در آذرماه سال گذشته دستور به توقع 
صادرت سيب و پرتقال را صادر كرد، در آنزمان به وزير 
صمت نامه نوش��تند و گزارشي درباره افزايش توليد 
در اين دو محصول و خطر بس��ته شدن بازار مصرف 

خارجي هشدار الزم داده شده است. او در گفت وگو 
ب��ا »ايلنا« مي گويد: پس از آن ب��ا كمك نمايندگان 
مجلس وزارت، صم��ت را وادار به رف��ع ممنوعيت 
صادرات كرديم تا حداقل اجازه صادرات س��يب در 
قبال واردات موز را صادر ش��ود، چراكه به روش��ني 
آشكار بود كه اگر بازاري براي مصرف نباشد باغداران 
زيان مي بينند و محصوالت از بين مي رود. اما به گفته 
شادلو؛ به رغم صدور اين اجازه و تصويب وزارت صمت 
با تاخير عجيب ابالغ 5۰ روزه آن را به گمركات اعالم 
كرد.ابالغ مصوبه واردات موز به شرط صادرات سيب 
براي باغداران اميد بخش بود، اما طولي نكش��يد كه 
در ۲5 اس��فندماه ۹۹ يكي از معاونين وزارت صمت 
در مصاحبه تلويزيوني از ممنوعيت صادرات س��يب 
و پرتق��ال خبر داد. تصميمي كه به گفته ش��ادلو، با 
علم بر عدم كش��ش بازار داخل براي مصرف سيب و 
پرتقال توليدي گرفته شده بود و دستور به ممنوعيت 
صادرات در حالي صادر شد كه حجم زيادي سيب و 
پرتقال تولي��دي در داخل انبارها مانده بود. بنابراين 
نتيجه مشخص چنين تصميمي از همان زمان كامال 
واضح بود كه در ابتداي امسال با انباشت ميوه هايي 
روبرو شويم، كه به دليل نبود بازار دچار فساد خواهند 
شد. شادلو،  اتفاقات پيش آمده توسط وزارت صمت 
را تخلف قانوني و حركت در خالف جهت دستورات 
مكرر مقام معظم رهبري براي حمايت از توليد داخل 
و مانع زداي��ي مي داند و مي گوي��د: وزارت صمت با 
تغيير يكش��به قوانين و تصميمات غير كارشناسي 
مقصر اصلي نابودي ثروت در اقتصاد كشاورزي است.

  رانت بزرگ در بازار ميوه!
در همين حال، يك فع��ال بازار ميوه نيز با بيان اينكه 
فساد ميوه هاي تنظيم بازاري اتفاقي جديد نيست و 
هر سال شاهد آن هستيم، دخالت دولت در بازار ميوه 
شب عيد، را دليل اين امر مي داند. او مي گويد: مسووالن 
دولتي هر سال با خريدهاي غيره متخصصانه، ميزان 
زيادي س��يب و پرتقال را نابود مي كنند. به گفته اين 
فعال بخش خصوصي، در نوروز ٩٩ كه سيب درختي 
بازار خوبي پيدا كرد و قيمت آن افزايش زيادي داشت 
و كس��اني كه اين ميوه را ذخيره كرده بودند به جاي 
اينكه آن را ميان مردم توزيع كنند، اقدام به صادرات 
كردند و سود خوبي به جيب زدند. او همچنين با اشاره 
به اينكه به دليل سود هنگفت در اين امر، دولت به هيچ 
عنوان راضي به خروج از آن و س��پردن امور به بخش 
خصوصي نيست، به »خبرگزاري مهر« گفته است كه 
علي رغم ايرادات فراوان در تنظيم بازار ميوه شب عيد و 
اصرار براي سپردن كار به افراد متخصص، به دليل رانت 
بزرگي كه در اين حوزه وجود دارد، دولت حاضر نيست 

دخالت را كنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده كند.
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شافعي به قوه قضاييه نامه نوشت

پس از قطع س��امانه صدور و تمدي��د كارت بازرگاني، 
رايزني هاي زيادي با قوه قضاييه براي رفع اين مشكل از 
سوي نهادهاي مختلف شد اما با اين حال هنوز هيچ اتفاق 
جديدي نيفتاده و سامانه همچنان قطع است. به گزارش 
»خبرگزاري مهر«، طي سال هاي گذشته شيوع استفاده 
از كارت هاي بازرگاني موسوم به يكسال مصرف توسط 
افراد سودجو، به بستري براي وقوع مفاسد اقتصادي 
نظير قاچاق كاال و فرار مالياتي تبديل شده بود. به همين 
دليل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
مصوب س��ال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه اندازي 
»سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري«، 
اصالحات الزم را در راستاي ساماندهي فرآيند صدور و 
تمديد كارت هاي بازرگاني انجام دهد. سرانجام پس از ۷ 
سال انتظار در تاريخ يك مرداد ۱۳۹۹، اين سامانه توسط 
وزارت صمت تكميل و مورد بهره برداري قرار گرفت و با 
وجود اينكه سال گذشته با رايزني ميان وزارت صمت و 
مركز فناوري قوه قضاييه، وب سرويس استعالم احراز 
عدم ورشكستگي به تقصير يا تقلب و نداشتن محكوميت 
موثر كيفري در سامانه جامع تجارت مهيا شد و در اختيار 
وزارت صمت قرار گرفت. صدور كارت هاي بازرگاني نياز 
به ۱۴ استعالم از نهادهاي گوناگون دارد كه با استفاده از 
اين سامانه مي توان به صورت وب سرويس اين خدمات 
را ارايه داد؛ اما با اين حال پس از گذشت مدت كوتاهي، 
اش��تراك گذاري اطالعات از سوي قوه قضاييه در اين 
سامانه قطع شد.پس از قطع سامانه، رايزني هاي زيادي 
با قوه قضاييه براي رفع اين مش��كل از سوي نهادهاي 
مختلف ش��د اما با اين حال آخرين پيگيري ها نشان 
مي دهد كه هنوز هيچ اتفاق جديدي نيفتاده و سامانه 
همچنان قطع اس��ت. همچني��ن در تازه ترين اقدام، 
غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه اي 
به الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه خواستار رفع مشكل ارايه اطالعات مورد نياز 
س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري 
شده است.در اين نامه آمده است: احترامًا به استحضار 
مي رساند عليرغم تكاليف قانوني مصرح در خصوص 
س��امانه جامع تجارت موضوع بند ت م��اده ۶ قانون 
 مبارزه با قاچاق كاال و ارز و همچنين ماده ۴ آيين نامه 
اجرايي مواد 5 و ۶ قانون مذكور جهت ساماندهي صدور و 
تمديد كارت بازرگاني با هدف پيشگيري از بروز تخلفات 
و قاچاق كاال و ارز كه اخيراً در موضوع بازگشت ارز حاصل 
از صادرات نيز مورد تاكيد رييس قوه قضاييه قرار گرفته 
است، برابر اعالم مديران سامانه جامع تجارت نه تنها 
دسترسي جديدي براي سامانه مزبور ايجاد نشده، بلكه 
متأسفانه در هفته هاي گذشته دسترسي استعالم برخط 
سابقه محكوميت )جايگزين گواهي سوءپيشينه( كه 
پس از مكاتبات، جلسات و پيگيري هاي متعدد از دي 
ماه سال گذشته برقرار و نيازمند تكميل بود نيز قطع 

شده است.
اين اقدام كه بدون لحاظ ش��رايط كش��ور با توجه به 
تحريم هاي ظالمانه و جنگ اقتصادي و روند تجارت 
خارجي در ماه هاي پاياني س��ال انجام شده، منجر به 
توقف و ايجاد تأخير در عمليات صدور و تمديد كارت 
بازرگاني گرديده و نارضايتي ش��ديد تج��ار و فعاالن 
اقتصادي را به دنبال داش��ته است. اين در حالي است 
كه طبق تبصره ۱ ماده ۴ آيين نامه اجرايي مزبور مقرر 
شده است: دستگاه هاي ذيربط بر اساس شاخص هاي 
تعيين شده، اطالعات الزم جهت اعتبارسنجي اشخاص 
حقيقي و حقوقي را به صورت سيستمي و برخط از طريق 
سامانه جامع تجارت براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي 
و رتبه بندي اعتباري ارسال نمايند.از طرفي طبق اجزاي 
۸، ۱، ۲ و ۹، ۱، ۲ بند ۲ ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون 
مقررات صادرات و واردات، به ترتيب عدم ورشكستگي 
به تقصير يا تقلب و نداشتن محكوميت موثر كيفري 
جزو شرايط صدور كارت بازرگاني است كه احراز آنها 
بدون اس��تعالم از آن قوه عماًل امكان پذير نيست.لذا 
بدينوسيله خواهشمند است دستور فرماييد به منظور 
تسهيل در فرآيند كسب و كار كشور و كاهش زمان و 
هزينه هاي مترتب بر آن نسبت به برقراري دسترسي 
استعالم برخط سابقه محكوميت و ايجاد دسترسي در 
مورد استعالم سيستمي ورشكستگي به تقصير اقدام 

الزم را مبذول نمايند.

نارضايتي كسبه
از اعمال محدوديت ها

رييس ات��اق اصن��اف هم��دان در خص��وص اعمال 
محدوديت هاي جديد گفت: اعالم تعطيلي هفته سوم 
متوالي براي اصناف ش��رايط فعاليت و كسب كارها را 
سخت تر مي كند چرا كه بانك ها باز هستند و چك ها 
در تاريخ سر رسيد وصول مي شوند.حسين محرابي در 
گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ايران اظهار كرد: زماني 
كه شرايط تعطيلي براي فعاليت صنوف درنظر گرفته 
مي شود بايد زيرساختهاي الزم نيز مهيا باشد، نمي شود 
تمامي كسب و كارها تعطيل باشند اما بانك ها باز باشند و 
چك وصول كنند، در يك سال گذشته با توجه به شرايط 
پيش آمده كرونا بيشترين ضربه اقتصادي و خسارت ها 
متوجه حوزه اصناف بوده است . وي تصريح كرد: اصناف 
از شروع بيماري كرونا بيشترين همكاري و مشاركت را 
در اجراي محدوديت ها داشتند وكمترين بسته حمايتي 
را در مجموعه كش��ور دريافت كردند و آن طوركه بايد 
حمايتي از اصناف صورت نگرفت .محرابي اظهار كرد: 
اتاق هاي اصناف سراسر كشور در شرايط سخت امسال 
با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده، در تامين كاالهاي 
اساس��ي و هم در رعايت موازين س��تاد مل��ي كرونا به 
بهترين شكل عمل كردند و تمامي رسته هاي صنفي 
كه در تعطيلي كامل بودند با توجه به خسارت هاي وارده 
همكاري كردند.وي با بيان اينكه اصناف شرايط اقتصادي 
نامناسبي دارند، اظهار كرد: زماني كه اصناف تحت فشار 
ركود، تورم و تحريم ها و محدوديت هاي كرونايي هستند 
مي بايس��ت دولت راهكاري براي ع��دم وصول چك و 

معافيت ماليات اصناف در نظر بگيرد .

طي سال 99  صورت گرفت 
بيش از 16 هزار متر لوله گذاري 

آب در شهرستان  زرنديه
مدير امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه از لوله گذاري 
آب به طول ۱۶ هزار و سيصد متر در شهرها و روستاهاي 
اين شهرستان درقالب اصالح و توسعه شبكه هاي توزيع و 
خطوط انتقال آب، در سال ۹۹ خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي، مهندس 
حميدرضا كاووسي مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
زرنديه در بيان عملكرد يك س��اله اين امور بيان داشت: 
عالوه بر اين ميزان لوله گذاري، ۴5۰ فقره انش��عاب آب 
شهري و روستايي اصالح، ۴۲۰ فقره كنتور خراب تعويض 
و ۱۰5 انشعابات غيرمجاز نيزكشف شده است. وي افزود: 
جابه جايي چاه ش��ماره يك مجتمع پيك و تجهيز آن، 
تجهيز چاه جديد مجتمع زرنديه، جابه جايي و حفر چاه 
شماره ۳ مامونيه وجابه جايي چاه شماره دو پرندك، از ديگر 
اقدامات صورت گرفته در بخش منابع آب در اين شهرستان 
در سال گذشته بوده است. مهندس حميدرضا كاووسي 
همچنين از اخذ مجوز حفر چاه هاي جديد در شهرهاي 
زاويه و پرندك و روس��تاهاي تيره و م��الرد و اخذ پروانه 
بهره برداري چاه تيره و پرندك در سال ۹۹ خبر داد. مدير 
امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در بخش بهره برداري، اظهار داشت: تعويض 
تابلو برق چاه در مجتمع پيك و روستاي ميل و همچنين 
تعويض خازن هاي خراب تابلو هاي برق شهري و سرويس 
الكتروپمپ هاي ايستگاه پمپاژ مامونيه درسال گذشته، از 
اقدامات اين امور در راستاي بهره برداري از تاسيسات تامين 
و توزيع آب مي باش��د . وي ادامه داد: تعويض كنتور هاي 
خراب منابع و خط انتقال مجتمع زرند، زاويه، رحمت آباد 
و....، تعمير و مرمت حوضچه چش��مه مصرقان، ترميم و 
 آب بندي مخزن روستاي برهموم و تعمير دستگاه هاي

 تل��ه متري در روس��تاهاي ورده و مجتمع بيدلو از ديگر 
اقدامات مهم انجام شده در بخش بهره برداري مي باشد. 
مهندس حميدرضا كاووسي با تاكيد براينكه كيفيت آب 
شهرها و روستاها به دقت بررسي و رصد مي شود اظهار 
داشت: آزمايشات شيميايي، فيزيكي و ميكروبي در شهرها 
و روس��تاها مطابق برنامه هاي ابالغي به صورت مداوم و 
مستمر انجام مي گردد و تاكنون در روستاهاي ورچند، 
كبودكمر، مجتمع پيك و مالرد سيستم هاي گند زدايي 
آب ارتقاء يافتند همچنين دس��تگاه كدورت سنج براي 

شهر هاي زاويه و پرندك تهيه گرديده است.

با اجراي عمليات نشت يابي صورت گرفت 
جلوگيري از هدررفت 107 ليتر 

برثانيه آب در سطح استان اصفهان
با انجام پيمايش و نشت گيري ۳۹۸ كيلومتر شبكه 
توزيع و ۳۱ هزار فقره انشعابات آب، از هدر رفت ۱۰۷ 
ليتربر ثانيه آب آشاميدني در استان اصفهان جلوگيري 
شد. مدير دفتر بهره برداري و كاهش آب بدون درآمد 
آبفاي اصفهان با اعالم اين خبر، گفت: اين عمليات 
سال گذشته در ۴5 شهر و ۸۰ روستاي تحت پوشش 
كه هدر رفت باالي ۱۶ درصد داشتند، به اجرا درآمد.  
سيدمحمدحسين صالح افزود: در جريان پيمايش 
شبكه توزيع و انشعابات آب شهرها و روستاهاي ياد 
شده، در مجموع ۲۴۳ مورد نشت آب از شبكه توزيع 
و 5۱۹ مورد نشت از انشعابات آب شناسايي شد كه 
بالفاصله مورد نشت گيري و تعمير قرار گرفت.  وي 
با بيان اينكه در نتيجه اين عمليات از هدر رفت ۱۰۷ 
ليتر در ثانيه آب آشاميدني جلوگيري به عمل آمد، 
گفت: در سال جاري نيز عمليات پيمايش و نشت يابي 
شبكه توزيع و انشعابات آب شهرها و روستاهاي استان 

با قوت ادامه خواهد يافت.

اجراي طرح پيمايش انشعابات آب 
مطابق با كاربري هاي واگذار شده

مدير دفتر خدمات مشتركين آبفاي استان اصفهان 
از نظ��ارت دقيق و س��خت گيرانه بر مص��رف آب در 
كاربري هاي مختلف خبر داد.  ميثم اعاليي گفت: طرح 
پايش هاي دوره اي محسوس و نامحسوس انشعابات 
آب با هدف نظارت برانطباق مصرف آب با كاربري هاي 
تعيين ش��ده و استفاده متناسب از ظرفيت مشخص 
شده، با قدرت در حال اجرا است.  وي با بيان اينكه اين 
طرح به منظور صيانت از حقوق شهروندان عملياتي 
مي شود، اظهارداشت: الزم است مشتركين، آب شبكه 
توزيع را فقط مطابق با كاربري مجاز تعريف شده مصرف 
كنند در غير اين صورت بر اساس ضوابط و اختيارات 
قانوني موجود، با متخلفان برخورد مي شود.  وي با تاكيد 
بر اين نكته كه مصرف آب در هر نوع كاربري به غير از 
كاربري تعريف شده در قرارداد واگذاري انشعاب آب 
ممنوع است، بيان داشت: نه تنها استفاده از آب شرب 
براي مواردي همچون ساخت و ساز، غيرمجاز است، 
بلكه نمي توان از آب كاربري هاي خانگي براي مصارف 
غيرخانگي نظير اماكن تجاري نيز استفاده كرد و انجام 
اين كار خالف قانون اس��ت.  وي در ادامه به سياست 
سخت گيرانه شركت آب و فاضالب استان براي واگذاري 
انشعاب به اماكن غيرمس��كوني مانند باغ، كارواش، 
استخر و كاربري هايي از اين دست پرداخت و افزود: با 
توجه به اينكه به دليل وقوع خشكسالي هاي مستمر، 
با بحران كم آبي در اس��تان مواجه هستيم، مديريت 
مصارف آب ش��رب و بهداشت در اس��تان از اهميت 
بسزايي برخوردار است و سال هاست كه واگذاري آب به 
مصارف غيرمسكوني مشروط به اخذ تاييديه در كارگروه 
تخصيص آب شركت است . اعاليي ادامه داد: در مواردي 
كه واگذاري انشعاب به كاربري هاي غيرمسكوني انجام 
شود، ظرفيت تخصيص يافته فقط در حد تامين آب 
شرب و بهداش��ت كاركنان آن مجموعه خواهد بود و 
شركت آب و فاضالب تعهدي در خصوص تامين آب 
در مصارف غير از شرب و بهداشت ندارد. مدير خدمات 
مشتركين آبفاي اس��تان اصفهان در بخش ديگري 
از س��خنان خود افزود: در سال گذشته همه گيري و 
شيوع ويروس كوييد ۱۹ و الزام به رعايت بيشتر نكات 
بهداشتي از جمله شست وشوي مكرر دست ها باعث شد 
تا متوسط مصرف آب استان پس از حدود يك دهه كه 
شيب نزولي داشت، با افزايش ۲۰ درصدي مواجه شود . 

چه كسي پاسخگوي فاسد شدن ميليون ها كيلو پرتقال است؟ 

»تخلفورانت«؛عاملنابوديميوهها

دواطالعيه مهم درباره وضعيت كاالهاي ممنوعه و دپويي صادر شد

ترخيص كاالها معطل دو  دستگاه 
تعادل |

فرآيند ترخيص كاالهاي بالتكليف در گمرك تشريح شد. 
كاالهاي گروه ۴ به دليل محدوديت هاي ارزي از سه سال 
گذشته وكاالهاي گروه ۲۷هم كه داراي اولويت ارزي غير 
فعال بودند، تا به حال امكان ترخيص نداشتند. اين كاالها 
اغلب غير ضرور و مصرفي بوده و گزارش گمرك حاكي 
از اين بود كه حدود ۸۰ ميلي��ون دالر در گروه ۴ و تا مرز 
5۰ ميليون دالر در گروه ۲۷ در گمرك دپو ش��ده اند. اما 
به دنبال رايزني هاي صورت گرفته جهت تعيين تكليف 
كاالهاي ممنوعه در دو گروه ۲۷ و ۴، هم اكنون اين كاالها 
در جريان ترخيص قرار دارند. براساس اطالعيه گمرك 
ايران، آن دس��ته از صاحبان گروه ۴ با ثبت سفارش غير 
بانك��ي كه تاكنون نتوانس��ته اند كاالي خود را ترخيص 
كنند بايد فورا و ظرف يك هفت��ه به گمرك ايران اعالم 
كنند.در همين حال، گمرك ايران نيز چگونگي ترخيص 
خودروهاي مانده در گمرك را اعالم كرد. بنابر اعالم معاون 
فني گمرك، تمديد مهلت ترخي��ص بدون صدور ثبت 
سفارش مجدد از سوي وزارت صمت، تاثيري در رسوب 
زدايي ندارد. برهمين اس��اس، در ص��ورت اقدام وزارت 
صمت و بانك مركزي گمرك با رعايت مقررات مربوطه و 
اخذ مجوزهاي قانوني الزم نسبت به ترخيص خودروهاي 

مانده در گمرك اقدام خواهد كرد.

   خودروهاي دپويي 
معطل صدور ثبت سفارش

از تيرماه سال ۱۳۹۶ امكان ثبت سفارش براي تعداد زيادي 
از واردكنندگان خودرو بابت صدور و ابالغ دستورالعمل 
جديد و اختالل در سامانه بسته شد. در نهايت نيز مردادماه 
سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به كشور به طور كلي ممنوع و 
به صورت رسمي، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن 
اينكه به صورت همزمان از ترخيص خودروهاي وارد شده 
تا پيش از مرداد ۱۳۹۷ نيز جلوگيري به عمل آمد.طبق 
آمار، تعداد خودروهاي دپو ش��ده در گمرك بالغ بر ۱۲ 
هزار دستگاه بود كه به دليل تغيير ضوابط واردات خودرو، 
ممنوعيت ثبت س��فارش و ممنوعيت واردات خودرو و 
همچنين تحوالت سياس��ت هاي ارزي امكان ترخيص 
پيدا نكردند؛ تا اينكه پس از رايزني هاي بسيار در دي ماه 
سال ۱۳۹۷ هيات دولت تحت شرايطي با ترخيص اين 
خودروها موافقت كرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه  
)تا ارديبهشت ۱۳۹۸( تعيين شد. پس از آن دوباره دو ماه 
ديگر هم تمديد شد و در پايان گزارش هاي رسمي نشان 
داد در آن دو مرحله ۷۱5۳ دستگاه ترخيص شده و 5۱۰۸ 
دس��تگاه ديگر باقي  مانده اند. حال آنطور كه معاون فني 
گمرك درنامه اي خطاب به مشاور وزير و مديركل دفتر 

وزارتي وزارت امور اقتصادي ودارايي عنوان كرده، مشكل 
خودروهاي مانده در گمرك به عدم صدور ثبت سفارش 
 از سوي وزارت صمت براي خودروهاي فاقد ثبت سفارش

 بر مي گردد. اما وزارت صمت هم به داليل مختلفي از جمله 
نداشتن تأييديه استاندارد كاال يا نداشتن نمايندگي و... از 
صدور ثبت سفارش خودداري كرده است. برهمين اساس 
گمرك ايران اعالم كرده، چنانچه وزارت صمت نسبت به 
اخذ موافقت هاي الزم درخصوص تمديد مجدد مصوبه 
ترخيص خودروها و صدور ثبت سفارش اقدام كند و بانك 
مركزي هم اقدام به تأييد منش��أ ارز اين خودروها كند، 
گمرك ايران نيز با رعايت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهاي 
قانوني الزم نسبت به ترخيص اين خودروها اقدام خواهد 
كرد. همچنين در متن نامه مهرداد جمال ارونقي خطاب 
به دكتر تهراني مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي وزارت 
امور اقتصادي ودارايي درمورد خودروهاي مانده در گمرك 
آمده است: »پيگيري هاي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
درخصوص كاالهاي دپو شده و رسوبي در بنادر و گمركات 
كش��ور از جمله خودرو، منجر به صدور مصوبه ٢٩ بهمن 
١٣٩٨ هيات محترم وزيران گرديد كه به دليل شرايط كرونا 
و... مهلت ترخيص خودروهاي مذكور تا تاريخ ٩٩/٦/٢٦ 
تمديد گرديد. در همان اثنا نيز اعالم گرديد كه اگر وزارت 
صمت نسبت به صدور ثبت سفارش براي خودروهايي كه 
فاقد ثبت س��فارش هستند يا ثبت سفارش آنها به داليل 
مختلف باطل شده، اقدام ننمايد، عماًل تمديد مصوبه خالي از 
فايده خواهد بود. وزارت صمت نيز به داليل مختلف از جمله 
نداشتن تأييديه استاندارد كاال يا نداشتن نمايندگي و... از 
صدور ثبت سفارش خودداري نمود.«در بخش پاياني اين 

نامه آورده شده: »با عنايت به اينكه خودروهاي دپو شده در 
بنادر و گمركات كشور مدت مديدي است كه در اين اماكن 
دپو شده اند به نظر مي رسد بازرسي فيزيكي اين خودروها 
جهت صدور مجوزهاي قانوني اجتناب ناپذير مي باش��د؛ 
ليكن ترخيص هرخودرو منوط به اخذ و ارايه مجوزهاي 
قانوني و مقرراتي مربوطه بوده و بايد توجه داشت درخصوص 
خودروهاي تحويلي به سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي رعايت كليه مق��ررات مربوطه درخصوص اعاده 

اظهارنامه هاي مربوطه الزامي است. «

  اطالعيه دوم درباره كاالهاي رسوبي
از سوي ديگر، گمرك ايران در بخشنامه ديگري فرآيند 
ترخيص كاالهاي گ��روه ۴ و ۲۷ را اعالم كرد. اين كاالها 
اغلب غير ضرور و مصرفي بوده و گزارش گمرك نش��ان 
مي داد كه ح��دود ۸۰ ميليون دالر در گ��روه ۴ و تا مرز 
5۰ ميلي��ون دالر در گروه ۲۷ در گمرك دپو ش��ده بود.

اما در اواخر سال گذش��ته با توجه به شرايط اين كاالها 
و قرار گرفتن آنها در آس��تانه فس��اد يا متروكه شدن به 
دليل ماندگاري زياد در گمرك و بنادر، رايزني هايي بين 
دستگاه هاي مربوطه جهت تعيين تكليف صورت گرفت و 
در نهايت، بر اساس قوانين و همچنين حقوق مكتسبه اي 
كه براي صاحبان كاالها وجود داشت، مجوزهاي مربوطه 
صادر شد.  گزارش گمرك ايران در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۹ 
نشان داد كه كاالهاي گروه ۴ در دو بخش با ثبت سفارش 
بانكي و غير بانكي قرار دارند كه در مورد ثبت س��فارش 
بانكي مقرر شد امكان ادامه فرآيند تجاري اعم از تمديد، 
ويرايش ي��ا ترخيص اين كاالها كه قبل ي��ا بعد از تاريخ 

ممنوعيت تامين ارز شده باشند، فراهم شود و بخشنامه 
مربوطه نيز در همان زمان جهت اجرا به كليه گمركات 
اجرايي ابالغ ش��ده بود.اين در حالي است كه تازه ترين 
اعالم معاون فني گمرك ايران در مورد كاالهاي با ثبت 
سفارش بانكي نشان مي دهد كه با ابالغ بخشنامه مربوط 
اين اقالم پس از اخذ و ارايه كد ساتا قابل ترخيص خواهد 
بود كه ظرف روزهاي گذشته ترخيص اين كاالها انجام 

شده است. 
اما بخش ديگر گروه ۴ مربوط به كاالهاي با ثبت سفارش 
غير بانكي )بدون انتقال ارز( بود كه در مورد آن با وجود 
مهلتي كه پيش تر طبق مصوبه هيات وزيران در اختيار 
صاحبان كاال براي تعيين تكليف قرار داده ش��ده بود 
همچنان بخشي در گمرك باقيمانده بود، بر اين اساس 
در بهمن ۱۳۹۹ پيش بيني ش��د كه با هماهنگي هاي 
صورت گرفته راهكاري براي تعيين تكليف اين قبيل 
كاالها نيز با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه در دستور 
كار قرار گيرد. گزارش معاون فني گمرك ايران در اين 
رابطه از اين حكايت دارد كه درخصوص كاالهاي گروه ۴ 
رويه غيربانكي، چنانچه كاالهايي قبل از ۳۱ ارديبهشت 
سال ۱۳۹۸ در گمركات موجود بوده يا براي آنها ثبت 
سفارش، بارنامه يا قبض انبار قبل از آن تاريخ صادر شده 
باشد ولي صاحبان كاال نتوانسته اند نسبت به ترخيص 
اين كاالها اقدام كنند الزم است مراتب را ظرف حداكثر 
يك هفته ب��ه حوزه معاونت امور گمرك��ي يا از طريق 
اتوماسيون اداري اطالع دهند تا در مورد تمديد مهلت 

مصوبه قبلي گروه ۴ پيگيري شود.
بخش ديگري از كااله��اي دپو و ممنوع الورود در گمرك 
كاالهاي گروه ۲۷ بود كه بعد از حواشي بسيار در مورد تعيين 
تكليف آنها، مقرر شده بوددرخصوص ترخيص كاالهاي 
داراي اولويت ارزي غيرفعال يا گروه ۲۷ كه اصالت قبض 
انبار و بارنامه آنها همچنين موجود بودن كاالها در بنادر و 
گمركات كشور توسط گمركات اجرايي و گمرك ايران احراز 
و به وزارت صمت منعكس شده و همينطور انطباق آنها با 
شرايط ماده۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات 
و واردات، توس��ط دفتر مقررات ص��ادرات و واردات احراز 
شده اس��ت، وزارت صمت فورا نسبت به پيگيري موضوع 
در راستاي ايجاد شرايط ترخيص اين كاالها اقدام كند.اين 
در حالي است كه طبق گزارش معاون فني گمرك ايران، 
بخشنامه و مكاتبات مربوط به كاالهاي گروه ۲۷ )اولويت 
ارزي غيرفعال( فهرس��ت بيش از ۳۰۰ فقره اظهارنامه به 
كليه گمركات اجرايي ابالغ شده و صاحبان كاال با اخذ كد 
رهگيري بانك، مي توانند نسبت به ترخيص كاالهاي خود 
اقدام كنند كه ظرف روزهاي گذشته، كاالي تعداد زيادي از 

اظهارنامه هاي مربوطه ترخيص شده است.

صدور كارت بازرگاني
همچنان متوقف!
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خبرروز

»يلدا« بهترين فيلم جشنواره بارسلون
فيلم سينمايي »يلدا« جايزه بهترين فيلمنامه را از جشنواره جهاني فيلم بارسلون دريافت كرد.داوران پنجمين جشنواره جهاني فيلم 
بارسلون كه از ۲۶ فروردين الي۳ ارديبهشت۱۴۰۰ برگزارشد، جايزه بهترين فيلمنامه را در بخش مسابقه به مسعود بخشي براي »يلدا« 
اهدا كردند. »يلدا« محصول مشترك ايران، فرانسه، آلمان، لوكزامبورگ، سوييس و لبنان در بخش رسمي و مسابقه جشنواره و در رقابت 
با فيلم هاي »مادرخوانده«، »شكوفه پنگوئن«، »كشور كوچك«، »سومبرا«، »سال سالينجر من«و »خائن خوب« برنده جايزه بهترين 
فيلمنامه در اين رويداد سينمايي شد. اين فيلم تاكنون جايزه بزرگ جشنواره ساندنس امريكا، جايزه بهترين فيلمنامه جشنواره جهاني 

صوفيا، جايزه بزرگ سينماي مجله ال، جايزه ويژه جشنواره واشنگتن، جايزه بهترين كارگرداني جشنواره آنتاليا... را كسب كرده است.

گليماندگار| كرونا همچنان مي تازد، 
در بسياري از كشورها ش��ايد از شدت 
آن كاسته شده باشد اما كشورهايي هم 
هستند كه درگير ويروس هاي جهش يافته شده اند، 
بعد از انگلستان حاال نوبت هند است كه با نوع جديدي 
از ويروس كوويد ۱9 دس��ت و پنجه نرم كند. اين در 
حالي است كه هر ويروس جهش يافته قدرت انتقال 
باالتري دارد و به اين ترتيب در مدت زمان كوتاه تري 
افراد بيشتري را مبتال مي كند. كابوس قرن انگار خيال 
تمام شدن ندارد و مردم همچنان درگير با اين بيماري 
شاهد مرگ عزيزانشان هستند. ايران هم از اين قاعده 
مستثني نيست و مساله روال كند واكسيناسيون هم 
يكي ديگر از مش��كالتي است كه مردم با آن دست و 

پنجه نرم مي كنند. 
حاال قرار اس��ت ته��ران يك هفته ديگ��ر در همين 
قرنطينه نصفه و نيمه باقي بماند و بنا به درخواست 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا طرح ترافيك هم به مدت 
يك هفته در اين كالن ش��هر لغو مي ش��ود. اما بايد 
ديد اين ماجرا مي تواند تاثيري در كند ش��دن روند 
رو به رش��د بيماري در تهران داش��ته باشد. به گفته 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا طرح ترافيك فعال 
يك هفته لغو مي ش��ود و براي ادامه آن در هفته هاي 
آتي تصميم گيري خواهد ش��د. مساله اين است كه 
مردم هنوز مجبورند سر كار بروند و وضعيت اقتصادي 
هم كه روز به روز بر نااميدي قش��ر كم درآمد جامعه 

مي افزايد.

     برگزاري شب هاي احيا 
با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا درباره مراسم ماه 
رمضان نيز گفت: از جمله مصوبات اين جلسه اين بود 
كه مراسم ش��ب هاي قدر و احيا در ماه رمضان و نماز 
عيد فطر در شهرهاي زرد و آبي با رعايت پروتكل ها 
برگزار شود و در شهرهاي قرمز و نارنجي حتما مراسم 
ش��ب هاي احيا و نمازها بايد فضاي باز برگزار شود، 
مدت مجاز برگزاري اين مراسم حداكثر دو ساعت و 
براي نمازها نيم ساعت است. ممنوعيت تردد شبانه 
از س��اعت ۲۲ تا ۳ ش��ب نيز فقط در ش��ب هاي قدر 

برداشته مي شود.

     وضعيت كرونا در ۷   استان صعودي است
عليرضا رييسي افزود: وضعيت كرونا در هفت استان 

صعودي است. در ۲۵ استان وضعيت خوب نيست. 
هفت استاني كه بيشترين ميزان شيوع كرونا را دارند، 
استان هاي تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، 
گلستان، لرستان و همدان است. ۱۸ استان ديگر نيز 

همچنان روند صعودي كرونا را طي مي كنند.
معاون وزير بهداش��ت گفت: تعدادي از استان ها به 
قله اوج شيوع كرونا در موج جديد نزديك مي شوند. 
استان هايي مثل مازندران، خوزستان، قزوين، فارس و 
تا حدودي اردبيل، كردستان روند نسبتا ماليم تري را 
طي مي كنند. برخي استان ها به اوج بيماري رسيده اند 

و روند نزولي را شروع كرده اند.
او ادامه داد: متاس��فانه با وج��ود اعالم وضعيت قرمز 
و نارنجي در اكثر ش��هرهاي كش��ور مي��زان رعايت 
پروتكل ها به ميزاني كه انتظار داشتيم افزايش نيافته و 
در دو هفته اي كه وضعيت رنگ بندي جديد، منع تردد 
و تعطيلي مشاغل اعالم شده، ميزان رعايت پروتكل ها 
خيلي مناسب نيست و به طور ميانگين به حدود ۶۱ 

درصد رسيده است.
رييسي گفت: س��وپر ماركت ها، خواربار فروشي ها، 
نانوايي، بانك ها و فروش��گاه هاي زنجيره اي كه جزو 
مش��اغل گروه يك هس��تند و در ش��هرهاي قرمز و 
نارنجي باز هستند جزو بدترين مشاغل از نظر رعايت 
پروتكل ها هستند. كمترين ميزان رعايت پروتكل ها را 
دارند. نياز است اين مراكز بيشتر رعايت كنند و نظارت 

بيشتري بر آنها باشد و گرنه بسيار دردساز مي شوند.

     وضعيت 301  شهر قرمز است
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا افزود: آمار تردد 
بين شهري در جاده ها نيز از ۱۴ تا آخر فروردين نسبت 
به سال گذش��ته ۵۶ درصد بيشتر شده در حالي كه 
۳۰۱ شهر قرمز، 9۵ ش��هر نارنجي، ۴۵ زرد و هفت 
شهر آبي داريم. افزايش ترددها ناشي از اين است كه 
در خيلي ازاستان ها پروتكل هاي منع ترددها رعايت 

نمي شود و نوعي پروتكل شكلي انجام مي شود.

رييسي گفت: در مورد ساير پروتكل ها بحث رعايت 
مناس��ب بودن تهويه در مراكز سربسته كه از عوامل 
بس��يار مهم در ممانعت از انتقال بيماري اس��ت هم 
مطرح است و بي توجهي به آن در انتقال بيماري نقش 
دارد. تهويه مناسب فقط ۶۴ درصد در اماكن عمومي 
رعايت مي شود. ماس��ك زدن در اماكن عمومي ۶۳ 
درصد، رعايت فاصله گ��ذاري ۶۱ درصد و رعايت در 
فروشگاه هاي زنجيره اي حدود ۸۱ درصد است. اگر 
اين اعداد زير 9۰ درصد باشد خيلي اثربخشي ندارد 
بنابراين رعايت پروتكل ها مناسب نيست و حتما بايد 

توجه بيشتري بشود.

     پلمب ۵۸00   صنف  متخلف
معاون بهداشت وزير بهداشت گفت: در حوزه نظارت 
در يك هفته گذشته، 9۸ هزار تذكر و اخطار داده شد. 
۵۸۰۰ از اماكني كه پروتكل ها را رعايت نكردند نيز 

پلمب شدند.

     ويروس هندي از انگليسي هم 
خطرناك تر است

رييس��ي گفت: بحث مهم ديگر كه حتما نياز است به 
آن توجه شود است كه ويروس جهش يافته انگليسي 
نوع غالب ويروس در كشور شده و تاخت و تاز مي كند 
و بايد جدي گرفته شود. خطر ويروس جديدي است 
كه در هندوستان شناس��ايي شده است. اين ويروس 
به شدت مسري است و ميزان تلفات بااليي دارد حتي 
از ويروس هاي ديگري مثل انگليسي، بزريلي و آفريقاي 
جنوبي شديدتر است. استان هاي مرزهاي شرقي كه 
در همسايگي پاكستان و افغانستان هستند بايد بيشتر 
رعايت كنند و توصيه شد كه روساي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و استانداران بايد تمهيدات الزم را انجام دهند 

تا بتوانيم كنترل كنيم.
او افزود: تعطيلي هاي ش��هرهاي قرم��ز و نارنجي تا 
پايان هفته ادامه دارد اما بر اس��اس ارزيابي ها در دو 
هفته گذشته آن طور كه بايد و شايد اين تعطيلي ها و 

محدوديت ها خيلي خوب رعايت نشده است. رييسي 
گفت: اميدواريم با رعاي��ت پروتكل ها حجم ورودي 
بيماران به بيمارس��تان ها كه بس��يار زياد شده كم 
شود، تمهيداتي براي افزايش تخت هاي بيماستاني و 
خالي كردن تخت هاي آنها براي بيماران كرونا انجام 
ش��ده اما پروتكل ها حتما بايد رعايت شود تا ورودي 
بيمارس��تان ها كم شود. س��تاد ملي كرونا هم امروز 
دستور داد تا جلسه اي در قرارگاه كرونا در وزارت كشور 
برگزار شود تا براي نظارت بيشتر بر اجراي پروتكل ها، 

تصميمات جديد گرفته شود.

     سرايت پذيري باالي كروناي  هندي
از سوي ديگرعضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با 
كرونا با اش��اره به قدرت انتقال باالي جهش ويروس 
كروناي هن��دي، گف��ت: توصيه اكيد م��ا لغو كليه 
پروازهاي رفت و برگش��ت به هند است تا زماني كه 

اطالعات بيشتري از اين جهش به دست بياوريم.
دكتر مس��عود مردان��ي افزود: اين وي��روس هندي 
 دو جه��ش كروموزوم��ي دارد و به عن��وان ويروس 
جهش يافته هندي قلمداد مي شود كه مي تواند در 
كشور ما فاجعه اي به فاجعه هاي قبلي اضافه كند به 
همين دليل توصيه اكيد ما لغو كليه پروازهاي رفت و 
برگشت به هند است تا زماني كه اطالعات بيشتري از 
اين جهش به دست بياوريم. بر اساس گفته هندي ها 
انتقال اين نوع جهش يافته از ويروس بس��يار سريع 
اس��ت. اين در حالي است كه نمي دانيم واكسن هاي 
كرونايي ك��ه اكنون تزريق مي كنيم يا كس��اني كه 
پيش تر كرونا گرفتند نس��بت به ويروس جديد هم 
ايمني خواهند داشت يا خير.به گفته مرداني، درمورد 
ميزان م��رگ و مير جه��ش هندي وي��روس هنوز 

اطالعات بيشتري در دسترس نيست.
اين متخصص بيماري هاي عفوني، ادامه داد: افرادي 
كه تا زمان لغو پروازها از هن��د به ايران مي آيند بايد 
مورد بررسي كروناي جهش يافته كروموزومي هندي 

و تحت كنترل و نظر وزارت بهداشت قرار گيرند اما، 
بهترين راه جلوگيري از بروز اين ويروس در كشور لغو 

سفرها از هند است.

     تردد  مسافر و كاال با كشور  هندوستان 
تا  اطالع ثانوي  ممنوع  است

همچنين فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا در 
نامه اي به وزير راه و شهرسازي با اشاره به درخواست 
وزارت بهداشت در خصوص ويروس كروناي جهش 
يافته هندي، هرگونه تردد مستقيم يا غير مستقيم 
مس��افر و كاال با اين كش��ور را تا اطالع ثانوي ممنوع 
اعالم كرد. در نامه دكتر رحماني فضلي، وزير كشور 
و فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا، كه ساعتي 
قبل براي مهندس اس��المي وزير راه و شهرس��ازي 
ارسال شد، با استناد به درخواست واصله ظهر امروز 
۴ ارديبهش��ت ماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي و دس��تور رييس محترم جمهور، ناظر بر 
خطرات ويروس كروناي جهش يافته هندي، ضمن 
اعالم ممنوعيت هر گونه تردد مستقيم و غير مستقيم 
مسافر و كاال از طريق مرزهاي زميني، هوايي و دريايي 
با كشور هندوستان تا اطالع ثانوي، تصريح شده است: 
لطفًا بدون فوت وق��ت وظرف روزجاري، با همكاري 
دستگاه هاي مسوول، تمهيدات الزم دراين خصوص 

معمول و نتيجه دراسرع وقت به قرارگاه اعالم شود.
فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا، در اين نامه، با 
يادآوري مسووليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در نظارت بر تحقق ممنوعيت يادشده، تصريح 
كرد: وزارت بهداش��ت، درمان وآموزش پزش��كي به 
عنوان مسوول نظارت برفرآيند اجراء، موظف است؛ 
متخلفين از اين ابالغيه را بالدرنگ به مراجع قضايي 
معرفي و نتايج امر را بصورت روزانه به قرارگاه عملياتي 
اعالم كند. وزير كشور در اين نامه همچنين خاطرنشان 
كرد: درمسيراجراي اين ماموريت، تمامي وزارتخانه ها، 
نيروهاي مس��لح و ديگر نهادهاي مسوول و معين، 
همچون گذش��ته، كمال همكاري را ب��ا وزارت راه و 

شهرسازي خواهند داشت.
گفتني اس��ت فرمانده ق��رارگاه عمليات��ي مبارزه با 
كرونا در ابالغيه ها و مكاتبات ديگري با اس��تانداران 
استان هاي مرزي شرق كشور و همچنين ستاد كل 
نيروهاي مس��لح، ديگر تدابير و اقدام��ات الزم براي 
تحقق ممنوعيت مسافر از مبدأ اوليه يا ثانويه كشور 

هندوستان را خواستار شد.

گزارش
طرح ترافيك در تهران لغو مي شود

تردد مسافر و كاال با كشور هندوستان تا اطالع ثانوي ممنوع است
سرايت پذيري باالي كروناي هندي

جامعه ادامهازصفحهاول

شرايط تنش زا و انگيزه بقا
به طور كلي تمامي انسان ها در مواجهه با چنين 
موقعيت هاي تنش زايي سعي در مقابله دارند و 
اين عكس العمل را يا از طريق جنگ با مس��اله 
يا از طريق گريز نش��ان مي دهند. با فعال شدن 
سيستم سمپاتيك تمام افراد )عالئمي نظير تپش 
قلب باال، سرخ شدن چهره، افزايش جريان خون 
در عضالت پيرامون��ي و...( در مواجهه با چنين 
ش��رايطي، افراد آماده جنگ با مساله و حل آن 
مي شوند. در عين حال در مقابل آن با فعال شدن 
سيس��تم مهاري، بدن شروع به كاهش استرس 
و آرام كردن ف��رد مي كند. برخي افراد چالش را 
دوست دارند، وارد مس��اله مي شوند و سعي در 
رفع آن دارند. برخي نيز راهكار گريز از مساله را 
انتخاب مي كنند و اين فرار را به اشكال مختلفي 
نظير گريه كردن، فرار كردن، تس��ليم شدن و... 
نشان مي دهند كه س��طح اضطراب باال هنگام 
پاس��خ دادن و حل كردن موقعيت تنش زا علت 
چنين واكنش هايي اس��ت.  در چنين شرايطي 
س��طح اضطراب افراد به قدري ب��اال مي رود كه 
واكنش هاي هيجاني ص��رف نظير گريه كردن 
از خود نش��ان مي دهد چراك��ه تنظيم هيجاني 
را نياموخته ان��د. مديريت هيجانات منفي نظير 
اس��ترس و اضطراب مهارتي است كه بايد افراد 
بياموزن��د. افراد ابتدا باي��د عالئم هيجاني نظير 
خشم و غم و نگراني و ترس، عالئم شناختي نظير 
اينكه آيا من توانمند هستم يايك بازنده؟ و عالئم 
رفتاري نظير گريز از مواجهه با مساله را در خود 
شناسايي كنند و سپس به رفع آنها بپردازند.  اما 
افراد داراي بهداش��ت روان با قرار گيري در يك 
موقعيت تهديد آميز ابتدا بررس��ي مي كنند كه 
آيا اين تهديد واقعي يا خيالي اس��ت. پس قبل 
از هر چيز ابت��دا بايد آن موقعي��ت تهديد آميز 
را بررس��ي كرد كه درصد و مي��زان خطر زايي 
و اضط��راب واقعي آن چقدر اس��ت، س��پس با 
راهكارهايي كوتاه م��دت نظير جايگزين كردن 
افكار مثبت به جاي اف��كار منفي، نفس عميق، 
نوش��تن مس��ائل، پياده روي و... هيجانات خود 
را تخليه كرد تا بتوان پاسخ متناسب با موقعيت 
را ابراز كرد. اي��ن راهكارهاي كوتاه مدت كمك 
مي كند افراد در لحظه عملكرد مثبتي داش��ته 
باش��ند. بسيار مهم اس��ت كه افراد با مراجعه به 
روانشناس سطح اضطراب خود هنگام مواجهه 
با چنين شرايطي را تشخيص دهند تا متناسب با 
همان، راهكارهايي به آنها ارايه شود. به طور كلي 
روان درماني ش��ناختي رفتاري و حل اضطراب 
افراد بسيار در اين زمينه موثر است. حتي افراد 
مي توانن��د از ورزش كردن به عنوان يك راهكار 
بلندمدت اس��تفاده كنند. در شرايط حساس تر 
از دارو درماني هم اس��تفاده مي شود. اين بسيار 
اهميت دارد يك روانشناس سطح اضطراب افراد 
روانشناس را تشخيص دهد.  

احتمال  راه اندازي سردخانه سيار در تهران 
محس��ن هاش��مي درب��اره اق��دام 
احتمالي شوراي ش��هر براي راه اندازي 
سردخانه هاي سيار به علت پيك اخير 
كرونا و كمبود فضا در س��ردخانه هاي 
بهشت زهرا و مشكل دفن فوتي ها كه با 
كندي انجام مي ش��ود، خبر داد. رييس 
شوراي ش��هر گفت: مش��كل اصلي در 
ش��رايط فعلي كمبود سردخانه نيست 

بلكه محدوديت هاي ضعيف در س��طح شهر ونقض 
آن در كنار عدم تقويت ن��اوگان حمل ونقل عمومي 
تهران دو معضل اصلي تهران در برابر كرونا اس��ت. او 
درباره اقدام احتمالي ش��وراي ش��هر براي راه اندازي 
سردخانه هاي سيار به علت پيك اخير كرونا و كمبود 

فضا در سردخانه هاي بهشت زهرا و مشكل 
دفن فوتي ها كه با كندي انجام مي شود 
اظهار داشت: اگر نياز به ايجاد زيرساخت 
جديدي باش��د، سازمان بهش��ت زهرا و 
معاونت خدمات شهري شهرداري تهران، 
اقدام��ات الزم را انجام مي دهند و در اين 
مقطع گزارشي در اين باره به شورا ارسال 
نشده است، مشكل اصلي در شرايط فعلي 
كمبود سردخانه نيست بلكه محدوديت هاي ضعيف در 
سطح شهر ونقض آن در كنار عدم تقويت ناوگان حمل 
ونقل عمومي تهران دو معضل اصلي تهران در برابر كرونا 
است كه متاسفانه از سوي مراجع ذيصالح اقدام عاجلي 

براي حل آن انجام نمي شود.

كرونا جان ۳۷۴  نفر ديگر  را در ايران گرفت
با فوت ۳۷۴ نفر ديگر از هموطنان مبتال به 
كوويد۱9، تعداد جان باختگان اين بيماري 
در ايران به ۶9 هزار و ۱۲۰ نفر رسيد. پنج 
هزار و ۱۵۶ بيمار بدحال نيز در آي سي يو 
بستري هس��تند.به گزارش مركز روابط 
عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي بر اس��اس معياره��اي قطعي 
تش��خيصي، ۱۸ هزار و ۲۳۰ بيمار جديد 

مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد كه دو هزار و 
9۱۲ نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد۱9 
در كشور به دو ميليون و ۳۷۷ هزار و ۳9 نفر رسيد.وزارت 
بهداشت در اين اطالعيه افزود: تاكنون يك ميليون و ۸۶۳ 
هزار و ۴۰۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها 
ترخيص شده اند. پنج هزار و ۱۵۶ نفر از بيماران مبتال به 

كوويد۱9 ني��ز در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند 
و ۱۵ ميلي��ون و ۷۸ ه��زار و ۵۴۰ آزمايش 
تش��خيص كوويد۱9 در كشور انجام شده 
است.بر اساس اين گزارش، در حال حاضر 
۳۰۱ شهر كشور در وضعيت قرمز، 9۵ شهر 
در وضعيت نارنجي، ۴۵ شهر در وضعيت زرد 
و ۷ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. بر اساس 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و »به« 
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است.  وزارت 
بهداشت همچنين اعالم كرد: تاكنون ۵۸۴ هزار و ۷۳۶ 
نفر دوز اول واكسن كرونا و ۱۵۷ هزار و ۲۵۸ نفر نيز دوز 
دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده 

در كشور به ۷۴۱ هزار و 99۴ دوز رسيد.

تجهيز كالنتري هاي تهران  به  سيستم ارتباط الكترونيك
معاون نظ��ارت بر ضابطان دادس��راي 
عمومي و انقالب ته��ران از تجهيز همه 
كالنتري هاي ش��هر تهران ظرف چند 
روز آينده به سيس��تم برق��راري ارتباط 
الكترونيك با نواحي دادسراي عمومي و 
انقالب تهران خبر داد. سيدمهدي رضا 
كاظمي با اعالم اين مطلب افزود: در همين 
راستا و با توجه به ماموريت محوله از سوي 

دكتر القاصي دادستان تهران، اين معاونت با همكاري 
مركز انفورماتيك ناجا و نيز فرماندهي نيروي انتظامي 
تهران بزرگ ط��ي دو ماه اخير تمامي تالش خود را به 
كارگرفته تا با تجهيز كالنتري ها به سيستم هاي رايانه اي 
و ايجاد بستر مناس��ب و آموزش به نيروهاي دادسرا و 
كالنتري ها زير ساخت هاي الزم را براي برقراري ارتباط 
الكترونيكي و مكانيزه بين دادس��راها و كالنتري هاي 
تهران فراهم نمايد كه در همين راستا يكي از دادياران و 
همكاران قضايي معاونت بصورت تمام وقت در نواحي 
دادسرا و كالنتري ها پيگيري موضوع و آموزش نيروها را 

بر عهده دارد. او اظهار داشت: با برقراري اين 
ارتباط تا امروز از ۶۸ كالنتري شهر تهران، 
براي تعداد ۵۵ كالنتري ارتباط الكترونيكي 
برقرار ش��ده و ط��ي۱۰ روز آينده تمامي 
كالنتري ها داراي اين ارتباط خواهند بود.

معاون نظارت بر امور ضابطين دادستاني 
تهران تصريح كرد: ب��ا برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته بع��د ازكالنتري ها، ديگر 
پليس هاي تخصصي نيز مش��مول اجراي اين طرح 
مي گردند.كاظمي صرفه جويي در ابزار و ادوات و نيروي 
انساني را از مهم ترين مزاياي اجراي اين طرح برشمرد 
و افزود: با توجه به كمبود نيروي انساني مخصوصا در 
كالنتري ها و مراجع قضايي از اين به بعد به جاي حضور 
ماموران در دادس��راها و رف��ت و آمد آنها جهت حمل 
پرونده هاي قضايي، اين مراحل از طريق سيستم انجام 
خواهد گرفت و نيروهاي كالنتري مي توانند با تمركز و 
توان بيشتر در خدمت كالنتري متبوع به ماموريت هاي 

مهم تري بپردازند.

رويداد

نظام سالمت هند در حال فروپاشي است چرا كه ركورد 
بي سابقه موارد ابتال به كروناويروس موجب كمبود شديد 
تخت هاي بيمارستاني و ذخاير اكسيژن شده است. تعداد 
بي شمار بيماران مبتال به كوويد-۱9 شرايطي را ايجاد 
كرده كه برخي از بيماران مجبور هستند براي دريافت 
خدمات درماني ساعت ها در انتظار بمانند. همچنين 
براي خاكسپاري قربانيان كوويد-۱9 مراسم هاي وداع 
جمعي برگزار مي ش��ود.آمارهاي منتشر شده توسط 
مقامات دولتي هند نشان مي دهد كه موارد جديد ابتال 
به بيماري كوويد-۱9 طي ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۶ هزار 
و ۷۸۶ نفر بوده و آمار فوتي ها ۲۶۲۴ مورد بوده اس��ت. 
يكي از مشاوران بيمارس��تان  Sir Ganga Ram در 
دهلي گفت: افزايش ناگهاني تعداد بيماران كروناويروس 
موجب پر شدن ظرفيت تخت هاي اورژانس بيمارستان 
شده اس��ت. از تخت هايي كه قابليت ارايه اكسيژن به 
بيماران داشته باشند، تعداد زيادي نداريم و آنچه داريم 
هم اكنون كامال پر شده است. برخي از بيماران با كپسول 
اكسيژن خودش��ان يا بدون اكس��يژن به بيمارستان 
مراجعه مي كنند. ما مي خواهيم به آنان كمك كنيم اما 
تخت كافي نداريم و اگر هم تختي فراهم كنيم ذخيره 

اكسيژن نداريم. اوگفت: تمام خطوط تلفني اشغال و در 
حال پاسخگويي به بيماراني هستيم كه نيازمند كمك 
هستند. در محوطه بيرون بيمارستان موجي از بيماران 
و آمبوالنس ها صف كشيده اند. بيماران منتظر پذيرش 
در بيمارستان هستند اما موضوع اين است كه فضاي 
خالي براي پذيرش آنان نداريم. تالش ما اين است كه 
ظرفيت ايجاد كنيم. بيماران را در حداقل زمان ممكن 
بعد از تثبيت وضعيت جسمي شان مرخص مي كنيم تا 
براي بيماران جديد تخت فراهم شود اما در حال حاضر 
اوضاع بسيار دشوار است. گزارش رسانه ها حاكي از آن 
است كه مردم در بيمارستان ها به دنبال تخت خالي، 

داروهاي حياتي، كپسول اكسيژن و پالسما براي بيماران 
خود هستند. تمامي امكانات ضروري براي حفظ جان 
بيماران به ميزان محدودي وجود دارد يا در بازارهاي سياه 

در دسترس است.

     چلرا موارد جديد ابتلال به كرونا  در هند 
افزايش يافت؟

در موج دوم شيوع بيماري كوويد-۱9 در هند چندين 
فاكتور موجب شده تا تعداد مبتاليان جهش پيدا كند. 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداش��تي افت پيدا كرده 
و اجباري بودن اس��تفاده از ماسك به طور دقيق اجرا 
نمي شود. همچنين حضور ميليون ها نفر در مراسم روز 
غسل در رود گنگ، پيدايش سويه هاي جديد ويروس 
از جمله ويروس��ي با جهش دو گانه از عوامل مهم در 
وقوع موج دوم بيماري در اين كشور هستند.عالوه بر 
ويروس��ي با جهش دو گانه، كروناويروس انگليسي از 
سويه هاي اصلي مش��اهده شده در چندين منطقه از 
هند است. تاكنون بيش از ۱۶.۶ ميليون نفر در هند به 
كروناويروس آلوده شده و ۱۸9 هزار و ۵۴9 نفر نيز جان 

خود را از دست داده اند.

نظام سالمت هند در حال فروپاشي

نقدروز ذرهبین

اين روزها با نزديك شدن به ايام امتحانات نگراني دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم به دليل 
حضور در جلسات امتحان باال گرفته است به طوري كه والدين برخي دانش آموزان خصوصًا 
در پايه نهم نسبت به تصميم مبني بر حضوري برگزار شدن امتحانات اين پايه گاليه دارند. 
با توجه به روند افزايشي شمار مبتاليان به ويروس كرونا در هفته هاي اخير در آذربايجان 
غربي و برگزاري حضوري امتحان هاي نهاي��ي دانش آموزان پايه هاي نهم  و دوازدهم، 
والدين دانش آموزان اين استان نگران سالمتي فرزندان خود و رعايت نشدن فاصله گذاري 
اجتماعي در جريان برگزراي اين آزمون ها هستند.شماري از خانواده هاي دانش آموزان 
پايه هاي نهم و دوازدهم در اين استان بر اين باورند كه برگزاري امتحان نوبت دوم دراين 
شرايط كه شيوع بيماري كرونا در استان روبه افزايش است، خطرناك و نگران كننده است.

البته الزم به ذكر است كه مسووالن آموزش و پرورش استان اعالم كرده اند كه در مورد 
امتحان هاي نهايي پايان ترم پايه هاي نهم و دوازدهم هيچ تصميم استاني گرفته نمي شود 
بلكه تصميم گيري ملي است و ما نيز به عنوان مجريان قانون وظيفه اجراي مصوبه ستاد 
ملي كرونا در اين زمينه را داريم.بي شك در شرايطي كه برگزاري هرگونه تجمع مي تواند 
خطر شروع كرونا را به اوج برساند و برگزاري حداقلي تجمعات مي تواند بهترين راهكار 
براي كنترل اين بيماري باشد، برگزاري امتحانات نهايي دانش آموزان به صورت حضوري 

مي تواند تهديدي جدي براي سالمت دانش آموزان باشد.

فردي كه اقدام به آزار كودكي خردسال به بهانه مخالفت با تيم فوتبال مورد 
عالقه اش كرده بود، بازداشت ش��د.دو روز پيش ويديويي در فضاي مجازي 
منتشر شد كه درجريان آن مردي جوان با آزار و اذيت يك كودك خردسال از 
او مي خواهد تا از تيم مورد عالقه اش اعالم برائت كرده و نسبت به آن بدگويي 
كند. موضوعي كه با مخالفت اين پس��ربچه روبرو ش��ده و همين موضوع نيز 
سبب ش��د تا مرد جوان اقدام به ضرب و شتم اين كودك كند. اين كودك در 
 نهايت با بيان اين جمله كه من تيمم را نمي فروشم حاضر به انجام آنچه كه فرد 
كودك آزار خواسته بود نشد. استقاللي بودن اين كودك سبب شد تا كاربران 
فضاي مجازي لقب پس��رآبي را به او بدهند.با گذش��ت يك روز از انتشار اين 
ويديو، از پليس فتا خبر رسيده كه عامل اين كودك آزاري در شهرستان سبزوار 

شناسايي و دستگير شده است. 
حاال سوال اين است كه چنين افرادي در جامعه چرا و چگونه دست به چنين 
اقدامات غير انساني مي زنند. آيا واقعا دستگيري اين افراد مي تواند مانع بروز 
دوباره چنين جرايمي شود؟ چه ميزان از اين خشونت ها در جامعه وجود دارد 
و از سوي نهادها و سازمان هاي مسوول پيگيري مي شود؟ خشونت هايي مانند، 

اسيدپاشي، قتل هاي ناموسي و...

نگراني از برگزاري امتحانات نهايي 
به صورت حضوري

عامل كودك آزاري دستگير شد 
اما...
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