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نيـازاقتـصادايـران

افزايش سهم چك عادي
به  57درصد وصولي

متغيرهايجديد
شاخص بازارسرمايه را نزولي كرد
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چه تاثيري بر بورس دارد؟
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توماني كاهش يافت

كاهشقيمت
دالر به كانال ۲۴
هزار تومان

براساس گزارش مركز آ مار ايران
نرخ بيكاري افراد  ۱۵ساله و بيشتر
 ۹,۸درصد شد
جمعيتشاغلين
نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٣٠٠هزار نفر كاهش داشته است

صفحه3

نوشدارو  بعد مرگ سهراب

بيماران كرونا
كه به سفر رفتند
جريمه ميشوند

محمد شريعتمداري :معاونت
اشتغال در سال گذشته از ریزش
ساالنه  ۳۰۰هزار نیروی کار
جلوگیری کرده است

صفحه8

يادداشت3-

صفهاي طوالني مرغ و
فرجام دستكاري بازار

مد له��اي اداره اقتص��اد
انگشتش��مار اس��ت .از قرن
نوزدهم مدافعان سوسياليسم
ماركسيس��تي روز ب��ه روز
نيرومندتر ميش��دند و تالش
ميكردندنظامكاپيتاليستيرا
كناربزنند.اماكسانيهمدنبال
مهديتديني
راه سومي ميان كاپيتاليسم و
سوسياليسمبودند؛بهاينمعناكهبازاركاپيتاليستيبماند
امابايدآنرا«هدايتكرد».ايننوعاقتصاد«مداخلهگري»
( )interventionismاست .اما بازار يك نهاد پيچيده
و ارگانيك است كه دستكاري آن پيامدهاي ناگواري دارد
و نتيجهاي كه برجا ميگذارد معكوس هدفي اس��ت كه
مداخلهگران در سر داش��تهاند .ما هم كه در ايران الگوي
اقتصادي ثابت و پايداري نداشتيم ،گاه تمام اقتصادمان
متاثرازمداخلهگريميشود(گذشتهازاينمعضلبزرگتر
كه اقتصاد طفيلي توسريخو ِر سياس��ت است) .در اين
نوشتهميخواهمبگويملودويگفونمي ِزس،اقتصاددان
اتريشي ،صد سال پيش دقيق توضيح داده كه مداخله در
بازار چه سرنوشتي دارد .او گفته بود مداخله در بازار براي
بهبود عرضه يك كاال در نهايت منجر به حذف آن كاال از
بازار ميشود .مس��ئله مرغ در امروز ايران ميتواند مثالي
بارز براي درك اين اصل باشد .فون ميزس ميگويد« :اگر
قيمتپايينتري(ازسطحطبيعيبازار)ازسويحاكميت
ل شده [از توليد] كمتر از هزينهها
امر ش��ود ،عوايد حاص 
خواهد بود .از اين رو تاج��ران و توليدكنندگان از فروش
صرفنظرميكنندتاآنكاالرابرايزمانهايمساعدتري
حفظ كنند؛ براي مثال با اين انتظار كه آن دستور دولتي
لغو ش��ود .از اين رو ،مقام مداخلهگر اگر ميخواهد پيامد
دس��تورش اين نباش��د كه آن كاال كال از بازار محو شود،
نميتواندفقطبهتعيينقيمتبسندهكند،بلكهبايددستور
دهدهمهانبارهايموجودبهقيمتمصوبفروختهشود.
اما اين نيز كفايت نميكند .عرضه و تقاضا بايد همديگر را
طبق قيمت ايدهآل بازار [يعني طبق قيمت تعيينشده
در بازاري محدود نشده] پوشش داده باشد .اكنون وقتي
با دس��تور دولت قيمتي پايينتر تعيين ميشود ،تقاضا
افزايشپيداميكند،درحاليكهدرعرضهتغييريايجاد
نشدهاست.ذخيرههايموجودبرايتأمينهمهكسانيكه
آمادهاندقيمتمصوبراپرداختكنند،كفايتنميكند.
ننشدهخواهدماند.سازوكاربازاركهدر
بخشيازتقاضاتامي 
حالتعاديباتغييرسطحقيمتعرضهوتقاضاراپوشش
ن جا ديگر كار نميكند .اكنون كساني كه
ميدهد ،در اي 
حاضر بودند قيمت مصوب دولتي را پرداخت كنند ،بايد
دست خالي از بازار برگردند .كس��اني كه زودتر در محل
حاضر بودند يا ميدانستند چگونه از روابطي شخصي با
فروشندگاناستفادهكنند،كلذخيرهموجودرابهدست
آوردهاند .سر ديگران هم بيكاله مانده است ».پس مقام
ادامه در صفحه5
مداخلهگراگرميخواهداز...

يادداشت4-

افزايش اعتمادسازي
در بازارسرمايه

سال گذشته افزايش كدهاي
معامالت��ي ،چ��ه در قال��ب
س��هام عدالت ،چه ب��ه عنوان
فرصت س��رمايهگذاري و چه
به عن��وان چش��ماندازي براي
سرمايهگذاران،واقعايكشرايط
بسياراستثناييبود؛البتهبهنظر
عليخسروشاهي
من زمينهها به حد كافي براي
ورود مردم آماده نبود و اين موضوع سبب شد تا نتوانيم به
اندازهكافينقدينگيموجودراجذبكنيم.بهنظربندهسال
جاريهمراهبااتفاقاتسياسيواقتصاديگوناگونخواهد
بود .موضوعاتي مانند كرونا ،روابط بينالمللي و سياسي
كشوركهاثراتآندربودجهدولتهمديدهميشود،همگي
ساليدشوارراازلحاظاقتصاديدرسالجديدپيشبيني
ميكنند.برايايجادفضاييمناسبتردربازارسرمايهابتدا
بايدكاريكنيمتاهمهاعتمادهابهبازاربرگرددهمچنيندر
خصوصبحثهايخارجازبازاروفرابازاريبايدتمهيداتي
انديش��يده ش��ود تا دولت و مجلس بدون دخالت و ورود
مستقيم ،شرايط كسب و كار و شركتها را تسهيل كنند؛
نه اينكه شرايط را دشوارتر كرده يا وارد قيمتگذاريهاي
دس��توري و مواردي از اين دست شوند .الزم است تا مقام
ناظروقانونگذاراعمازشورايعاليبورسوسازمانبورس
ادامهدرصفحه6
واوراقبهادار،زيرساختهارا ...

يادداشت6-

يادداشت5-

تحليل اقتصادي اصالح قانون چك
و كاهش پروندههاي مالي در دادگاهها

در بهمن ماه ١٣٩٦يعني س��ه
س��ال قبل دركل كشور حدود
 9.1ميليون فقره چك وصـول
شد كـه از ايـن تعـداد حــدود
 8.2ميليــون فقــره عــادي
و حــ��دود 900ه��زار فقــره
رمــزدار بــوده اس��ــت .بــر
مريمدهقان
ايــن اســاس  ٩٠درصــد از
كــل تعــ��داد چــكهــاي وصــول��ي ،عــادي و10
درصد رمزدار بوده است .مبلغ آن نيز  ٢٣٦٥هزار ميليارد
ري��ال چك بوده كه ٥٨١هزار ميليارد ريال چك عـادي و
بـالغ بـر ١٧٨٤هـزار ميليـارد ريـال چـك رمـزدار است.
بهعبارتيدركلكشور 25درصـدازكـلارزشچـكهـاي
وصـولي ،عـادي و 75درصد رمزدار بوده است .يعني مبلغ
چكهايرمزدارسهبرابرمبلغچكهايعاديوصولشده
بودهواعتمادبهچكهايرمزداربهمراتببيشازچكهاي
عاديبودهاستوبهدليلبرگشتيزيادچكعاديوگردش
زيادچكهايرمزداروبدونناموحاملدربازار،سهمچك
رمزدار بسيار باال بوده است.اما در بهمن ماه ،1399و بعد از
اصالح قانون چك و تحوالت س��ه سال اخير ،خارج شدن
چكهاي رمزدار كه دس��ت به دست در بازار ميچرخيد
و ح��ذف چكهاي حامل و ضرورت وصول چك توس��ط
شخصي كه نام او در ظهر چك آمده است ،سهم چكهاي

عادي و رمزدار به تدريج تغيير كرده و در كل كشور بالغ بر
 8.6ميليونفقرهچكوصولشدكهازاينتعدادبالغبر7.9
ميليونفقرهعاديوحدود 700هزارفقرهرمزداربودهاست.
برايناساسدركلكشـور 92درصدازكلتعدادچكهاي
وصولي،عاديو 8درصدرمزداربودهاستوازنظرمبلغنيز
حدود 3164هزارميلياردريالچكوصولشدهكـهبـيش
از 1807هزار ميليارد ريال چك عادي و حدود 1357هزار
ميليارد ريال چك رمزدار اس��ت .به عبارتي دركل كشور
 57درصد از كل ارزش چكهاي وصولي ،عادي 43درصد
رمزداربودهاست.بهعبارتديگرمبلغچكهايعاديبيش
ازمبلغچكهايرمزداربودهاست.ايننكتهنشانميدهد
كه ارزش و اعتبار چك عادي افزايش يافته و س��هم آن از
مبادله چك بيش از چك رمزدار شده و سهم چك رمزدار
كه قبال بيش از  75درصد مبلغ وصولي بوده به  43درصد
كاهشيافتهوسهمچكعاديازمبلغوصوليكهسهسال
پيش 25درصدبودهبهباالي 57درصدرسيدهوبيشازدو
برابرسهمقبليافزايشداشتهوازاينطريقبهاعتبارچك
در بازار افزوده ش��ده است .در تحليل اقتصادي اين آمار در
سهسالاخيروسالهاي 1396- 99بايدگفتكهبااجراي
اصالحات قانون چك و ثبت چك در سامانه صياد و حذف
طگيرندهچكوكسيكهناماودر
چكحاملووصولتوس 
ظهر چك آمده و همچنين نظارت بر موجودي و پيگيري
ادامه در صفحه6
سوابقو...

آسيبهاي روحي كرونا
جدي است

با آمدن كرون��ا اولين چيزي
كه اتفاق افتاد سبك زندگي
انس��انها تغيير كرد و افراد
مجبور شدند سبك زندگي
جديدي را آغاز كنند ،پيش
از اي��ن روال زندگ��ي به اين
ص��ورت ب��ود كه همس��ر و
حسين بهلولي فرزندان سركار و به مدرسه
ميرفتند ،يك س��ري در خانه ،به خانهداري سرگرم
بودند و زندگي روزمره را پيش ميبردند تا اينكه كرونا
شوكي را به زندگي همه وارد كرد .در اين شرايط افراد
بايدتعامالتخودراكمونظافترابيشترازقبلرعايت
ميكردند كه شايد همين تغيير تا حدودي خلقها را
تنگ ميكرد كه اين ش��وك ميتواند به عنوان ماشه
چكان ش��روع تنش ميان اف��راد و افزايش اضطراب و
افسردگي در انسانها باشد .شايد خيلي از افراد زمينه
اضطراب را داشتند اما اين اضطراب و افسردگي خود را
نشان نميداد چون شوكي به آن وارد نشده بود اما بعد
از كرونا اين شوك همراه با ايجاد تغيير در زندگي افراد،
باعث شد بيماري و اختالالت رواني خودش را نشان
دهد .با وجود اين مشكالت ،افراد خلقشان تنگ شد،
همه اين مشكالت ،تنشها و شنيدن مداوم خبرهاي
ادامه در صفحه8
نگران كننده...

يادداشت روز

داليل امضاي قرارداد ايران و چين

كس��انيكه به توافق  ۲۵ساله
ايران با چين حمله ميكنند و
آن را فروش اي��ران و يا قرارداد
تركمنچاي ميخوانند ،غالباً از
مفاداينهمكاريبياطالعبوده
و ناآگاهانه و احساس��ي سخن
محمدرضا سبزعليپور ميگويند.ما امري��كا و اروپا را از
عقد قرارداد هم��كاري با ايران
محرومنكرديمبلكهاين«ترامپ»بودكهباخروجيكجانبه
خود از «برجام» به همهچيز پش��ت پ��ا زد و كمپانيهاي
اروپاييهمباتبعيتازامريكا،ايرانرارهاكردهوازكشورمان
خارج ش��دند!!چند س��الي اس��ت كه موضوع همكاري
همهجانبهوقرارداداقتصاديبلندمدتكشورمانباكشور
چين مطرح شده و كم و بيش اخباري غيررسمي هم در
اين خصوص منتشر ميشد اما هفته گذشته قرارداد 25
ساله ايران و چين رسماً به امضاً مقامات بلندپايه دو كشور
رسيدواخباررسمياينتفاهمنامهنيزمنتشروازآنروزبه
بعد،خبرقرارداد«ايرانوچين»نقلمحافلخبريداخلي
و خارجي ،شبكههاي اجتماعي و مردم عام و خاص شده
و اخبار و تحليلهاي درست و غالباً نادرست و مغرضانهاي
به گوش ميرسد و همين اخبار نادرست و مغرضانه ،مردم

عزيزمان را سردرگم كرده است !!.در اين خصوص بر خود
واجب و ضروري ديدم تا اين قرارداد را در حد درك و سواد
و فهم خويش بدرستي و با اطالعات صحيح بهطور مستند
واكاوي نم��وده و تحليل خودم را در جهت روش��نگري،
شفافس��ازي و تنوير افكار عمومي در اختيار رسانههاي
وزي��ن و آگاهدهنده قرار دهم .در اين ارتباط بيش��ترين
موضوعي كه مغرضان و رسانههاي معاند روي آن تمركز
كردهواذهانعموميرامنحرفوبرايضربهزدنبهنظام،
از اين طريق خوراك تبليغاتي درس��ت كرده و ميكنند
اين است كه چرا مقامات ايران بجاي اروپا و امريكا با كشور
چينقراردادهمكاريامضانمودهاندودراينراستاوبراي
انحراف بيشتر جامعه ،كشور چين كه تقريباً بزرگترين
اقتصاد جهان ميباشد و در اين مسير رفته رفته امريكا را
«چين كمونيست» معرفي و
هم پشت س��ر ميگذارد را ِ
قرارداد 25ساله هفته گذشته دو كشور را قرارداد «اسالم
باكمونيست»خواندهوآنراسوالبرانگيزوغيرقابلقبول
اعالمميكنند!!.
در اين خصوص بايد خدمتتان عرض كنم كه اوالً ايران
تمايل دارد كه با غالب كشورهاي جهان عليالخصوص
قدرته��اي بزرگ اقتص��ادي ،قرارداده��اي همكاري
همهجانبه امض��ا كن��د و از طرفي ديگر كش��ورمان از

قديمااليام با غرب ارتباطات فش��ردهتري داشته و غالب
تجهي��زات ،خودروه��ا ،هواپيماها و ماش��ينآالتمان
غربي بوده ،بهط��ور مثال (هواپيماهاي مس��افربري ما
بوئينگ ،ايرباس و فوكر و ....بود ،جنگندههايمان فانتوم
امريكايي،خودروهايمانازجملهپيكانو...اروپاييبودند،
ماش��ينآالت اكثر كارخانجات ايران غربي بود و ....دهها
مورد ديگر ،پس به همين خاطر بيش از اينكه مش��تاق
شرقباشيم،تمايلبهغربداشتيموبيرغبتهمنبوديم

كه با غرب قرارداد همكاري امضا كنيم!!در همين راستا
اگر خاطر مباركتان باشد بعد از امضاي «برجام» آقاي
روحاني شرق به ويژه چين را فراموش كرد و تور غرب را راه
انداخت و شخصاً راهي اروپا شد و سرش به كمپانيهاي
توتال ،ايرباس ،پژو ،رنو و ....دهها كمپاني ديگر گرم شد و با
آنها قرارداد هم امضا كرد و تعدادي از همان كمپانيها را
از جمله پژو و رنو را براي سرمايهگذاري و توليد مشترك
ادامهدرصفحه2
وارد ايران كرد و...

يادداشت1 -

سهمنفت
از توسعه روابط با چين

سرنوشتجوامعمختلف،پيوند
تنگاتنگ��ي با فرصته��ا دارد؛
فرصتهايي ك��ه هرازگاهي به
شكل و ش��مايلهاي مختلف
بروزميكندوچنانچهمسووالن
و تصميمس��ازان بتوانند درك
درستي از اين فرصتها داشته
عليشمساردكاني
باشند و استفاده درستي از آنها
بكنند،دستاوردهايمناسبتريرانصيبنسلهايمختلف
سرزمين خود خواهند كرد .چه بسيار جوامعي كه به دليل
عدمبهرهبرداريدرستازفرصتهايتاريخي،بهرغمثروت
ومكنتفراوانبابنبستفقروفالكتونداريمواجهشدهاند
و چه بسيار سرزمينهايي كه به دليل استفاده خردمندانه
از فرصتها روزگار روشني براي نسلهاي خود ساختهاند.
يكيازمهمترينفرصتهاييكههرجامعهايميتواندازآن
بهرهبرداريدرستيانادرستداشتهباشد،نحوهاستفادهاز
سرمايههاي مادي و معنوي خاصي است كه پيش روي آن
قرار دارد .جالب اينجاست در واژهشناسي به منابع (مادي
يا معنوي)« ،سرمايه» گفته ميشود .عربها اين واژه را از
فارسي گرفتهاند و به آن «راسالمال» ميگويند .حتي در
زبانهاياروپاييهمبهسرمايه«كاپيتال»ميگويند.كاپيتال
بهمعناي«جان»است.يعنيسرمايهدرواقعجانجوامعو
ادامه در صفحه7
اقتصادراتشكيلميدهد.

يادداشت2 -

چالشهاي صادراتي

مهمتري��ن چالش در مس��ير
صادرات صنايع فرآوردههاي
نفتي و صنايع پاييندس��ت،
تامي��ن خ��وراك واحدهاي
پتروش��يمي و توليدي است.
درواقعظرفيتهايموجوددر
اينبخشبسيارمناسباست؛
سيدحميدحسيني
اماواحدهايتوليدي-صادراتي
با مش��كل تامين خوراك مواجهاند .عالوه بر اين مشكل
تحريمه��ا نيز وجود دارد .همچني��ن ميتوان بيثباتي
قواني��ن و مقررات را يكي ديگر از مش��كالت پيش روي
صادركنندگان دانست .عالوه بر تمام اين موارد بيثباتي
نرخ ارز سبب ايجاد فضاي ناامني براي برنامهريزيهاي
صادراتيشدهوصادركنندهرادچارمشكلميكند.
يكيازنكاتيكهبايدبهآنتوجهداشت،وجودظرفيتهاي
كافيوبسيارخوبدرصنعتپتروشيميوپااليشيكشور
است .اما متاسفانه ،ما نتوانس��تهايم ،قوانين و مقررات را
تنظيمكنيم.درواقعكمبوديكنظامرگوالتورياحساس
ميشود.درتمامدنياصنايعيمانندصنايعنفت،پتروشمي
و...كهزنجيرهتوليددارند،نظامرگوالتوريوتنظيمگري
دارند .اما در صنعت پااليش و پتروشيمي كشور به دليل
عدموجودرگوالتوريمامشكالتبسياريداريم.اگرنظام
تنظيمگر بيطرفي بتواند بين واحدهاي مختلف مانند
تخصيصخوراك،مجوزخوراكوقيمتگذاري،قوانين
ومقرراتراتنظيمكند،وضعيتبرايصادركنندهشفاف
وروشنميشود.همچنينتكليفصادركنندهباخوراك
واحدهايصنعتينيزمشخصخواهدشد.
دولت امسال قيمت خوراك واحدهاي پااليشي كشور را
واقعي كرد كه اين اقدام سبب ايجاد شفافيت در صنعت
پااليش شد .سابق بر اين ،زماني كه شركت نفت قيمت
نفت را محاس��به ميكرد ،قيمت واقع��ي نبود و همين
فرم��ول در قيمتگ��ذاري صنايع پايين دس��تي تكرار
ميشد ،در واقع قيمتها با قيمتهاي واقعي هماهنگ
نبود.بعضياوقاتنيزمنجربهازدستدادنظرفيتهاي
صادراتي ميش��د .اين اقدام دولت مبني بر واقعي كردن
قيمت خوراك پااليشگاهها باعث شفافيت خواهد شد.
البته هنوز ابهامهايي در اين رابط��ه وجود دارد و نتيجه
قطعيآنمشخصنيست.اگرهرچهزودتر،صورتهاي
مالي پااليشگاهها منتشر شود و قيمتي كه خوراك با آن
خريداري شده اعالم و مش��خص شود ،قطعا اين امكان
وجود دارد كه واحدهاي صادراتي بتوانند با قيمتهاي
بهتريخوراكراخريداريوتهيهكنندوميزانصادرات
افزايشپيداكند.
بهط��ور كلي ب��ا توجه ب��ه اينكه صنايع پاييندس��تي
خصوصيسازشدهاست،دولتنميتوانددرآنورودكند،
اماميتوانگفتمهمترينخواستهازدولتتشكيلنظام
رگوالتوري است .به بيان ديگر كمك به نظام رگوالتوري
و تنظيمگري مهمترين درخواس��ت از دولت است؛ اين
درخواس��ت بايد از شوراي رقابت به دولت منتقل شود و
دولت آن را به مجلس بفرس��تد ،تا ما به زودي بتوانيم به
نظامرگوالتوريدستپيداكنيم.حدودا ۱۰۰سالاست
كه ساير كشورها نظام رگوالتوري دارند و ما از اين امكان
محرومهستيم.دولتبهاينحوزهورودنميكندوبخشي
از وظايف بر عهده بازار س��رمايه است؛ اما نظامي وجود
ندارد كه بر اين زنجيره نظارت كند .اگر دولت به اين نظام
رگوالتوري كمك كند و از آن حمايت كند تا زودتر شكل
بگيردتاروابطبينواحدهايپااليشگاههاوپااليشگاههاي
ميانيوواحدهايتوليديوصادراتيتنظيمشود،البتهبايد
بهايننكتهتوجهداشتكهايننظامبايدبيطرفباشدتا
خودسببمشكلنشود.بهعنواننكتهپاياني،اگرچنين
نظاميشكلگرفتهشود،ميتوانيمشاهدآيندهدرخشاني
دراينصنعتباشيم.

رويداد
نخستوزير كره جنوبي
به ايران ميآيد

رسانههاي كره جنوبي گزارش دادند نخست وزير اين
كشوربرايگفتوگودربارهنفتكشتوقيفشدهكرهاي
در آبهاي خليج فارس به تهران س��فر ميكند.پايگاه
اينترنتي «اس بي اس» گزارش داد ،سفر «چونگ سيه
كيون» به ايران بالفاصل��ه پس از انتخاب مجدد وي به
عنوان نخست وزير كره جنوبي صورت خواهد گرفت.
براساساينگزارش،ايناولينسفرخارجيچونگسيه
كيونپسازانتخابدوبارهويبهعنواننخستوزيركره
جنوبيخواهدبود.يكمقامارشدكرهجنوبيگفتهاست
نخستوزيرچونگدرحالبررسيدستوركارسفرخود
بهتهراناست.بنابرنوشته«اسبياس»سفرنخستوزير
كره جنوبي احتماال نه روز ديگر يعن��ي ( 22فرودين)
صورتخواهدگرفت.روزگذشتهيكمنبعديپلماتيك
كره جنوبي خبر داده بود پيشرفت خوبي در مذاكره با
طرفايرانيدربارهآزادسازينفتكشكرهايشكلگرفته
و احتماال به زودي اين كشتي و كاپيتانش آزاد شوند.در
همين حال رسانههاي كره جنوبي احتمال آزادسازي
نفتكشرادليليبرپيشرفتدرزمينهپولهايمسدود
ش��ده ايران در بانكهاي كرهاي دانستند.خبرگزاري
يونهاپبامطرحكردناينسوال«،هنوزمعلومنيستچرا
ايرانباآزادينفتكشوكاپيتانشموافقتكردهاست؟»
نوشت :گمانهزنيها حاكي از آن است كه در خصوص
درخواست ايران براي دريافت هفت ميليارد دالر دارايي
خودپيشرفتهايبهدستآمدهاست.

جزئيات دوركاري كاركنان
در مناطق زرد ،نارنجي و قرمز

طبقاعالممسووالنسازماناداريواستخدامي،شرايط
دوركاري كاركنان براي مناطق س��ه گانه زرد ،نارنجي
و قرمز طبق دس��تورالعمل قبلي ب��ه صورت درصدي
پابرجااستوباالترينمقاممسوولدردستگاهميتواند
در رابطه با نحوه حضور كاركن��ان و دوركاري كامل بر
اساس شرايط تصميمگيري كنند.به گزارش ايسنا ،از
اواخرسال ۱۳۹۸باشيوعويروسكروناوشدتگرفتن
آن ،نحوه حض��ور كاركنان در محل كار دس��تخوش
تغييراتيشدوطيچندمرحلهموردبازنگريقرارگرفت
تااينكهدرنهايتدرآبانماهسالگذشتهسازماناداري
و اس��تخدامي طبق تصميمگيريهاي صورت گرفته
در ستاد ملي مبارزه با كرونا شرايط حضور كاركنان را
براس��اس رنگ بندي مناطق اعالم كرد و در اين مدت
تغييري در بخشنامه صادره اعمال نشده بود.اما در ايام
ابتداييسالجاريباشدتگرفتنمجددبيماريكرونا
واعالميكهاخيراوزارتبهداشتدررابطهبانحوهحضور
كاركنان داشته اس��ت ،اين موضوع از سازمان اداري و
استخدامي مورد پرس و جو قرار گرفت و با توضيحاتي
از سوي رفيعزاده -معاون نوسازي اداري سازمان اداري
و استخدامي -به ايس��نا همراه بود.وي با بيان اينكه در
 ۲۷آبان ماه  ۱۳۹۹س��ازمان اداري و استخدامي طي
بخشنامهاييكباربرايهميشهتكليفحضوركاركنان
درمحلكاررابراساسرنگبنديشهرهامشخصكرده
است،گفت:برايناساسهمچناناينبخشنامهپابرجا
بوده و بايد در دستور كار دستگاهها بسته به تغيير رنگ
شهرهاومناطقمربوطهقراربگيرد.اينمقاممسوولدر
سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه تاكيد ما بر اين
است كه خللي در ارئه خدمات براي مردم ايجاد نشده
و در هر ش��رايطي بتوانند خدمات مورد نياز را دريافت
كنن��د ،افزود :در نهايت باالترين مقام مس��وول ملي و
استانيميتوانددرموردنحوهحضوركاركناندردستگاه
اجراييتصميمگيريكند.ويجزئياتمربوطبهنحوه
حضور كاركنان در دستگاههاي اجرايي براساس رنگ
بنديهااعالمكردوگفتكهسازماناداريواستخدامي
خدمات را به دو بخش ضروري و عادي تقس��يم كرده
استكهدرمناطقزردكاركناندستگاههايباخدمات
ض��روري بايد بهطور كام��ل و ۱۰۰درصد حضور پيدا
كنند ،اما در ساير دستگاهها يك سوم به صورت دوركار
و دو سوم حضور خواهند داشت.رفيعزاده ادامه داد :در
مناطقنارنجينيزدردستگاههايارايهدهندهخدمات
ضروري ،حضور كاركنان به صورت دو سوم و يك سوم
دوركارهستندودرسايردستگاههاحضور ۵۰درصدي
بودهو ۵۰درصدديگرامكاندوركاريدارند.بهگفتهوي
درمناطققرمزدردستگاههايباخدماتضروريامكان
كاهش ۵۰درصدينيروهاوجودداردمشروطبهاينكه
خلليدرارايهخدماتايجادنشود،درسايردستگاههاي
شهرهاي قرمز هم حضور يك س��ومي و دوركاري به
صورت دو سوم اعمال ميشود.رفيعزاده در مورد امكان
دوركاري كامل گفت :براساس بخشنامهاي كه در سال
 ۱۳۸۹در مورد دوركاري در دولت تصويب شد امكان
دوركاريبراساس شرايط دستگاه و تشخيصباالترين
مقاممسوولامكانپذيراستكهبتواندباتوجهبهامكان
ارايه خدمات به صورت الكترونيك و ايجاد بستر براي
دوركاري در اين رابطه تصميمگيري كنند.وي درباره
ساعات حضور كاركنان در محل كار يادآور شد كه اين
ساعات نيز نسبت به تصميم قبلي تغييري نكرده و از
 ۷: ۳۰تا( ۱۴: ۳۰هفت ساعت) حضور خواهند داشت.
رفيعزاده در مورد دوركاري خانمهاي باردار و يا داراي
كودكان زير  ۶سال يادآور شد كه در تمامي دستگاهها
خانمهاي باردار ،افرادي داراي بيماريهاي زمينهاي و
همچنينخانمهايدارايكودكانزير ۶سالدراولويت
دوركاري قرار خواهند داش��ت .معاون نوسازي اداري
سازمان اداري و استخدامي درباره اينكه چرا برگزاري
همايشها و يا جلس��ات از سوي دستگاهها در شرايط
كرونايي همچنان ادامه دارد ،گفت كه سازمان اداري و
استخدامي در بخشنامه خود به دستگاهها تاكيد كرده
كههرگونهبرگزاريجلسهبايدبارعايتپروتكلوايجاد
فضايمناسبورعايتمحدوديتهاباشد؛بهطوريكه
درشهرهايزردحداكثرتعدادشركتكنندگان ۳۰نفر،
شهرهاي نارنجي  ۲۰نفر و در شهرهاي قرمز حداكثر
۱۰نفرخواهدبودايندرحالياستكهتاكيدشدهبراي
هرنفرحداقل ۴مترمربعفضاپيشبينيشود،درعين
حال كه منع برگزارش همايشها و ماموريتهاي غير
ضروريموردتاكيدقرارگرفتهاست.
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ايـران

براساس گزارش مركز آمار ايران ؛ نرخ بيكاري افراد  ۱۵ساله و بيشتر  ۹,۸درصد شد

 ،99سال نجات و نابودي 300هزار شغل

نرخ بيكاري در پايان س��ال گذش��ته ب��ا كاهش ۱.۵
درصدي به  ۹.۷درصد رس��يده است.بررسي گزارش
مركز آمار ايران از وضعيت بيكاري و اشتغال در زمستان
 ۱۳۹۹در بين جمعيت ١٥ساله و بيشتر نشان ميدهد
كه  ٩,٧درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار) ،بيكار
بودهاند ،اين شاخص ،نس��بت به فصل مشابه در سال
قبل (زمستان  ٠.٩ ،)١٣٩٨درصد كاهش يافته است.
در زمس��تان  ،١٣٩٩حدود  ٤٠,٩درصد جمعيت ١٥
ساله و بيش��تر از نظر اقتصادي فعال بودهاند ،يعني در
گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفتهاند .بررسي تغييرات
نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ
نسبت به فصل مش��ابه در سال قبل (زمستان)١٣٩٨
١.٥درصد كاهش يافته است.
جمعيت شاغلين  ١٥س��اله و بيشتر در اين فصل ٢٣
ميليون و  ١٣٥هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه
س��ال قبل  ٣٠٠هزار نفر كاهش داشته است.بررسي
اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان ميدهد
كه در زمستان  ،١٣٩٩بخش خدمات با  ٥٠,٤درصد
بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدي بخشهاي صنع��ت با  ٣٣,٨درصد و
كشاورزي با  ١٥.٨درصد قرار دارند.
نرخ بيكاري جوانان  ١٥تا  ٢٤س��اله حاكي از آن است
كه  ٢٣,٦درصد از فعاالن اين گروه س��ني در زمستان
 ١٣٩٩بيكار بودهاند .بررس��ي تغيي��رات فصلي نرخ
بيكاري اين افراد نش��ان ميدهد ،اين نرخ نس��بت به
فصل مشابه در سال قبل (زمستان  ٢.١ )١٣٩٨درصد
كاهش يافته است.
بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨تا ٣٥ساله نيز نشان
ميدهد كه در زمستان ١٦,٨،١٣٩٩درصد از جمعيت
فعال اين گروه سني بيكار بودهاند .اين در حالي است
كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان ميدهد
اين نرخ نسبت به زمستان  ،١٣٩٨به ميزان يك درصد
كاهشيافتهاست.بررسيسهماشتغالناقصجمعيت
 ١٥ساله و بيشتر نشان ميدهد كه در زمستان،١٣٩٩
 ١٠,٨درصد جمعيت شاغل ،به داليل اقتصادي (فصل

غيركاري ،ركود كاري،
پيدا نكردن كار با ساعت
بيش��تر و…) كمتر از
 ٤٤ساعت در هفته كار
كرده و آماده براي انجام
كار اضافي بودهاند .اين
در حالي است كه ٣٣.٩
درصد از ش��اغلين ١٥
سالهوبيشتر ٤٩،ساعت
و بيش��تر در هفت��ه كار
كردهاند.
مرك��ز آمار اي��ران نرخ
بيكاري افراد  ۱۵س��اله
و بيشتر را در زمس��تان  ۹۹به ميزان  ۹.۸درصد اعالم
كرد.بررسي نرخ بيكاري افراد  ١٥ساله و بيشتر نشان
ميدهدكه ٩,٧درصدازجمعيتفعال(شاغلوبيكار)،
بيكاربودهاند.بررسيروندتغييراتنرخبيكاريحاكياز
آن است كه اين شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال
قبل (زمستان  ٠.٩ ،)١٣٩٨درصد كاهش يافته است.

بيشترين و
كمترين نرخ تورم
استانها
جديدتري��ن گ��زارش
مرك��ز آم��ار اي��ران از
ش��اخص تورم نش��ان
ميدهد در آخرين ماه
سال گذشته ،بيشترين
ن��رخ ت��ورم نقط��ه به
نقطه مربوط به اس��تان
چهارمحال و بختياري
بوده است.
بررسي شاخص قيمت
مصرف كننده به تفكيك اس��تان در اسفندماه ۱۳۹۹
بيانگ��ر افزايش  ۱.۸درصدي عدد ش��اخص كل براي
خانوارهاي كشور نسبت به ماه قبل و رسيدن به۲۹۸.۱
است.بر اس��اس گزارش مركز آمار ايران ،در اسفندماه
 ۱۳۹۹بيش��ترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
مربوط به استان كرمان با ۲.۷درصد افزايش و كمترين

چهار هدف اصلي دولت در ماههاي پاياني فعاليت

رييسجمهور مقابله با ويروس كرونا ،لغو تحريمهاي
اقتصادي ،بهبود معيش��ت م��ردم و تكميل و افتتاح
طرحهاي نيمه تمام را ۴هدف مهم و اصلي در ماههاي
پاياني فعاليت دولت برشمرد.
حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني روز شنبه
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا از پاندمي كرونا به
عنوان يكي از حوادث بسيار مهم قرن نام برد و گفت :در
 ۴ماه باقي مانده از فعاليت اين دولت ،مقابله با پاندمي
كرونا و تالش براي مه��ار اين ويروس همچنان يكي
ازاولويتهاي اصلي است.
روحاني ب��ا بيان اينك��ه درطول  ۱۴ماه گذش��ته از
ش��يوع بيماري كوويد  ،۱۹اين ويروس نه از بين رفته
و نه ضعيف شده اس��ت ،گفت :امروز ساخت واكسن
از اولويته��اي اصلي براي مهار اين بيماري اس��ت و
تجمعات و دورهميها بايد همچن��ان به عنوان يك

ادامهازصفحهاول

خطر تلقي شود.رييسجمهور مقابله با ويروس ،لغو
تحريمهاياقتصادي،معيشت مردموتكميلوافتتاح
طرحهاي نيمه تمام را ۴هدف مهم و اصلي در ماههاي
پاياني فعاليت اين دولت برشمرد و افزود :دولت با همه
توان به تالش خود براي تحقق اين ۴هدف اصلي ادامه
خواهد داد و حتما در  ۴ماه آينده شرايط قابل قبولي
خواهيم داشت.
روحاني با بيان اينكه پاندمي كرونا برابر آمار رس��مي
تاكنون حدود  ۳ميليون قرباني گرفته كه آمار واقعي
بسيار باالتر از اين رقم است ،اظهار داشت :مردم ايران
در  ۱۴ماه گذشته عالوه بر مقابله با كرونا با تروريسم و
جنگ اقتصادي تمام عيار نيز مقابله كردهاند و انصافا
در اين ميدان با از خودگذشتگي و ايثار كادر درمان و
مقاومت مثال زدني مردم ،كارنامه قابل قبولي به دست
آمده است.رييسجمهور با اشاره به اينكه هر گاه ملت

داليل امضاي قرارداد ايران و چين
با ش��ركتهاي هواپيمايي ايرباس و غيره قرارداد
خريد هواپيم��ا منعقد كرد ،فلذا در همين راس��تا
بيش از  100هيأت فرانس��وي و بعضاً اروپايي براي
مذاكرات اقتصادي به ايران سفر كردند كه چندان
نتيجهاي هم در بر نداشت.در آن زمان آقاي «شي
جي پين��گ» رييسجمهور چين از دس��ت آقاي
روحاني بسيار مكدر شد و حتي اعالم كرد كه پيش
از «برجام» و در ايام تحريم ،ما به شما كمك كرديم
وليكن بعد از «برجام» ش��ما چي��ن را ك ً
ال فراموش
كرده و به آغوش غ��رب به ويژه اروپ��ا پناه برديد!!
دوم��اً ايران در برابر غرب مانع��ي براي همكاري به
وجود ني��اورد بلكه اين «ترامپ» ب��ود كه يكجانبه
«برجام» را پاره كرد و در مذاكره و همكاري با ايران
را به روي امريكا بس��ت و پس از خروج يكجانبه از
«برج��ام» و اِعمال تحريمه��اي جديد و پي در پي
برعليه كشورمان ،همان كمپانيهاي اروپايي هم از
ترس تحريمها و با فش��ار امريكا از ايران فرار كرده
و هم��كاري خود با ايران را نيم��ه كاره رها نموده و
رفتند!! و به همين دليل منافع همكاري اقتصادي
با ايران را از دست دادند!! حال با توجه به رفتارهاي
نادرس��ت غرب عليالخصوص امريكا و اروپا ،ايران
براي پيش��برد برنامههاي اقتصادي خود و غلبه بر
تحريمهاي كمرش��كن ،چارهاي ج��ز عقد قرارداد
همكاري با ابرقدرت ديگري نداشت و در اين ميان
كش��ور چين كه از نظر اقتصادي رفته رفته در حال
پشت سر گذاشتن امريكا هم هست ،بهترين گزينه
براي همكاري اقتصادي بود.قرارداد با چين ش��ايد
بهترين گزينه نباشد اما بدترين هم نيست و باالخره
هر كشوري امكاناتي ميآورد و منافعي هم ميبرد
و در اين راس��تا قرارداد ما با چين موجب ميش��ود
تا ب��دون ترس از تحريمه��ا ،خيل��ي از راهها براي
سرمايهگذاريهاي مشترك در زمينههاي مختلف
از جمله نفت ،زيرساختها مثل توسعه بنادر و حتي
سواحل مكران ،مخابرات ،توليدات صنعتي و خودرو
و ...دهها مورد ديگر فراهم ميش��ود و ميتواند رشد
و توس��عه كشورمان را در پي داش��ته باشد .در اين
راستا كسانيكه به اين قرارداد حمله ميكنند و آن
را فروش ايران و يا قرارداد تركمنچاي ميخوانند،

يا عناد دارند و يا غالباً از مفاد اين همكاري بياطالع
بوده و ناآگاهانه و احساسي سخن ميگويند.
مگر كشور هند در جهت توسعه بندر چابهار از دو سه
سال پيش قرارداد همكاري با ايران را امضا نكرده و
در حال حاضر آن بندر را شكوفا ننموده و از آنجا براي
صادرات كاال به كشورهاي ديگر از جمله افغانستان
بهره نميبرد؟ پس چرا كسي به آن قرارداد اعتراض
ننموده و نميكند؟ چون بيسروصدا و فارغ از مسائل
سياسي و جناحي انجام شده اما عدهاي قرارداد چين
را دستمايهاي براي حمله به ايران و نظام كردهاند.
مث ً
ال چن��د روز پيش آقاي بايدن اع�لام كرد كه از
يكس��ال پيش نگران قرارداد چين با ايران است!!
خب اگر وي نگران اس��ت ،پس چرا راه همكاري و
رفع تحريمها را نميگشايد تا بهجاي چين ،امريكا
صاحب منافع همكاري با ايران بشود ،با حرف زدن
و دشمني كردن كه كاري پيش نميرود.
از طرفي ديگر سند همكاري ايران و چين دو ضلع
دارد يك ضلع آن ايجاد امنيت و جو رواني مثبت در
جهان و جذب سرمايه خارجي به كشورمان است كه
اين مورد ذكر شده در سند همكاري فيمابين زمينه
جذب صدها ميليارد دالر س��رمايه چيني را ممكن
ميسازد.ضمناً س��رمايههاي خارجي تمايل دارند
وارد كشوري بشوند كه بدهي خارجياش در حدي
باشد كه بتواند بدهيهاي خود را بهسهولت پرداخت
كند ،در شرايط موجود فقط ده كشور جهان ظرفيت
دريافت وام جديد را دارند يعني بدهي خارجيشان
در سطحي است كه پرداخت وام يا سرمايهگذاري در
آن كشورها امن و فاقد ريسك است يعني ميتوانند
بدهي خود ب��ه طلبكارانش��ان را پرداخت نمايند،
ايران ه��م با حدود  ٨ميلي��ارد دالر بدهي خارجي
يكي از جذابترين كشورهاي جهان براي پذيرش
سرمايههاي خارجي است ،پس مورد مطروحه نيز
يكي ديگر از محاس��ن و فوايد قرارداد ايران با چين
اس��ت.در ضمن اگر مفاد اين قرارداد هم منتش��ر
نميشود به اين دليل اس��ت كه هم امريكا و اروپا از
آن بياطالع باش��ند و در خماري بمانند و از طرفي
ديگر ،امضا اين قرارداد به اين خاطر است تا امريكا
و اروپا هم تحريك شوند و براي بهره بردن از منافع

ايران با مشكلي مواجه ش��ده قدرت ملي مردم تبلور
يافته و به عبور از مشكالت كمك كرده است ،تصريح
كرد :ويروس كرونا س��بك جديدي از زندگي را پديد
آورده اس��ت كه ناچار از رعايت قواعد آن هستيم .اين
ويروس در  ۱۴ماه گذش��ته ن��ه از بين رفته و نه حتي
ضعيف شده و برعكس حتي جهش يافته و تهاجميتر
هم شده است.
روحاني با اش��اره به اينكه تاكنون داروي قطعي براي
درماناينبيماريساختهنشدهاست،گفت:موثرترين
راه مقابله با اين بيماري فعال تزريق واكس��ن است كه
س��اخت واكس��ن در داخل كش��ور و خريد و واردات
واكس��ن از خارج از اولويتهاي اصل��ي ما در مقابله با
اين بيماري است.رييسجمهور با تاكيد بر اينكه مردم
بايد با مش��اهده كوچكترين عالمت بيماري خود را
قرنطينه كرده و به پزشك مراجعه كنند ،خاطرنشان

اقتصادي ايران و قرار گرفتن در كنار چين ،اقدامي
عاجل انجام داده و دس��ت از تهديد ايران بردارند و
به پاي ميز مذاكره با كش��ورمان برگش��ته و بدون
پيششرط ،تحريمها را رفع و به تعهدات و وعدههاي
خود عمل كنند!!از موارد ظريف و نكات تأملبرانگيز
و قابل توجه ديگري كه برخي از بزرگواران هم طي
چند روز گذشته به برخي از آنها اشاره نمودهاند اين
اس��ت كه :وقتي كه ايران به تحريمهاي اقتصادي
امريكا برعليه كش��ورمان اعتراض ميكرد ،همين
معاندين ميگفتن��د كه به هر ح��ال دولت امريكا
به فكر منافع خويش اس��ت و مقصر ايران است كه
«امريكا ستيزي» ميكند!! وقتي كه از لشكركشي
امريكا به منطقه و با خاك يكسان كردن كشورهاي
همس��ايه و همچنين محاصره كردن كشورمان با
دهها پايگاه نظامي با همكاري دولتهاي وابستهاش
شكايت ميكرديم ،ميگفتند ،خب امريكا ابرقدرت
جهان است و مقصر ايران است كه «جنگطلبي و
ماجراجويي» ميكن��د!! زمانيكه از تاريخچه روابط
كشورمان با امريكا ،يعني از كودتاي  28مرداد گرفته
تا حماي��ت از صدام در تجاوز به ايران و تروريس��م
اقتص��ادي و تحريمه��اي فلجكننده و فش��ارهاي
حداكثري ميپرسيديم ،همين معاندين و مغرضين
پاس��خ ميدادند كهچرا «كره جنوبي» نباشيم كه
عليرغم  150ه��زار نظامي امريكايي مس��تقر در
خاك��ش ،يكي از توس��عه يافتهتري��ن و مرفهترين
كشورهاي جهان اس��ت؟ پس تقصير از ايران است
كه نخواسته «كره جنوبي» باشد!!
با عنايت به ن��كات مطروحه فوق ،ح��اال كه طرف
معامل��ه ايران كش��ور چين اس��ت ك��ه تاكنون نه
كودتايي در ايران س��ازماندهي كرده و نه مرزهاي
كش��ورمان را محاصره نظامي نموده و نه با قلدري
ملت اي��ران را به «چماق و هوي��ج» و «گزينههاي
روي ميز» و «فش��ار حداكثري» تهديد كرده و نه
با زورگويي و تحريمهاي ش��ديد اقتصادي خويش
دولته��اي جهان و حتي ش��ركتهاي خصوصي
س��اير كش��ورها را از تجارت با ايران منع كرده ،نه
حس��اب دانش��جويان ايراني را مس��دود نموده ،نه
ويزاي شهروندان ايراني را لغو كرده ،و نهايتاً هرگز

نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گيالن با  ۰.۸درصد
افزايش است.
همچنيندرصدتغييرشاخصكلنسبتبهماهمشابه
سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي كشور
 ۴۸.۷درصد ميباشد.بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه
مربوط به استان چهارمحال و بختياري ( ۵۸.۵درصد)
و كمترين آن مربوط به استان قم ( ۴۲.۹درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۹براي
خانوارهاي كشور به عدد  ۳۶.۴درصد رسيد .بيشترين
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كرمانشاه (۴۰.۱
درصد) و كمترين آن مربوط به استان مركزي (۳۳.۳
درصد) است.
در اسفند ماه  ۱۳۹۹عدد شاخص كل براي خانوارهاي
ش��هري ( )۱۳۹۵=۱۰۰به  ۲۹۴.۹رس��يد كه نسبت
به ماه قبل  ۱.۸درصد افزايش نش��ان ميدهد .بر اين
اساس بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان
كرمانش��اه ( ۳۹.۴درص��د) و كمتري��ن آن مربوط به
اس��تانهاي آذربايجان غربي ( ۳۲.۵درصد) است.در
اسفند ماه  ۱۳۹۹عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي
روستايي ( )۱۰۰=۱۳۹۵به  ۳۱۶.۱رسيد كه نسبت به
ماه قبل  ۱.۶درصد افزايش داشته است .بر اين اساس
بيشتريننرختورمدوازدهماههمربوطبهاستانهمدان
( ۴۳.۸درصد) و كمترين آن مربوط به استان سيستان
و بلوچستان ( ۳۳.۲درصد) است.
گزارش مركز آمار از از دست رفتن  300هزار شغل در
سال 99در حالي است كه شب گذشته وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در توييتي به عنوان گزارش نوروزي
از دس��تاوردهاي وزارتخانه خود در نجات  300هزار
شغل خبر داد.شريعتمداري در اين توييت مي نويسد:
معاونت اشتغال در سال گذشته نوآورانه با ایجاد مرکز
اورژان��س کس��ب و کار و مرکز پایش سیاس��تهای
اشتغالازریزشساالنه ۳۰۰هزارنیرویکارجلوگیری
کرده و کش��ور را با رصد مستمر از مشکالت کسب و
کارها ،پیش از بحران باخبر میکن��د .با این تحول،
سیاستگذاری در حوزه اشتغال کارآمدتر شد.

كرد :اينكه كسي مبتال به كرونا باشد و سر كار برود يا
در اجتماعات و دورهميها حضور يافته و يا بدتر از آن،
به مسافرت برود به هيچوجه قابل قبول نيست و بايد
قاطعانه با چنين متخلفاني برخورد ش��ود .روحاني با
بيان اينكه دستورالعملهاي بهداشتي بايد بيشتر از
گذشتهبادقتاجراورعايتشوند،گفت:هيچدوگانگي
در دستورالعملهاي بهداشتي وجود ندارد و در تمام
مبادي ورودي رسمي كش��ور با دقت تمام از ترددها
مراقبت ميشود.رييسجمهور با اشاره به فرارسيدن
ايام ماه مبارك رمضان اظهار داشت :بر اساس مباحث
و تصميمات س��تاد ملي مقابل��ه با كرون��ا برگزاري
مراسم مذهبي در شهرهاي آبي و زرد با رعايت دقيق
پروتكلها آزاد و در شهرهاي با وضعيت نارنجي و قرمز
ممنوع است و درمورد مراسم شبهاي قدر نيز با توجه
به شرايط آينده تصميمگيري خواهد شد.

در پي انزواي كامل ملت اي��ران نبوده .از طرفي نه
س��ردار نظامي كش��ورمان را ترور كرده ،نه از ترور
دانشمندان هستهاي ايران حمايت كرده و نه هيچ
مقام سياسياش در جمع تروريستهاي منافقين
وعده جش��ن و پايكوبي در پايتخت ايران را داده و
دس��ت آخر اينكه نه با بودجه دولتياش رسانهها و
شبكههاي تلويزيوني فارسيزبان و جنگ رسانهاي
و رواني عليه سالمت ذهن و روان ايران و ايراني براه
انداخته!!ضمناً همان كس��انيكه تا ديروز در برابر
جنگ اقتصادي و فش��ار حداكثري امريكا سكوت
ك��رده و در حماي��ت و در جهت اعم��ال تحريمها
شديد برعليه ملت ايران دست به دامن امريكا ،اروپا
و كشورهاي همپيمان آنها بودند ،به يكباره اخالق و
رفتار و ديدگاهشان برعكس شد و ناراحت و دلنگران
عدم همكاري و عقد ق��رارداد امريكا و اروپا با ايران
ش��دهاند و از اين بابت كه چ��را امريكا بجاي اعمال
تحريمهاي جديد برعليه ايران ،با كشورمان قرارداد
اقتصادي نبس��ته و چين طرف قرارداد ايران شده،
اشكشان درآمده اس��ت ،باالخره نميدانيم كدام
رفتار و ديدگاه و خواس��ت اين حضرات و معاندين
داخلي و خارجي را قبول كنيم؟!!
كشور چين تاكنون چيزي حدود 85فقره از اين دست
قراردادها را با بيش از  80كش��ور جهان امضا كرده و
روز به روز نيز در حال افزايش اين نوع همكاريهاي
همهجانبه با ديگر كش��ورهاي جهان است و همين
قدرتمند شدن چين از نظر اقتصادي موجب گرديده
تا ترامپ و حتي بايدن با چين ،بهنوعي تنش اقتصادي
و گمركي داشته باشند .ضمناً عقد قرارداد اقتصادي
ايران با كشور چين هيچ مانعي براي عقد قراردادهاي
اقتصادي ديگر ايران با ساير كشورهاي جهان به وجود
نميآورد و كش��ورمان حق دارد تا در جهت منافع و
توسعه خود با هر كسي قرارداد همكاري ديگري نيز
امضا كند .قرارداد اي��ران با چين اص ً
ال نگرانكننده و
خطرناك نيست و رشد و توسعه و منافعي براي هر دو
كشور در پي خواهد داشت .اميدوارم با اين توضيحات،
قدمي در جهت تنوير افكار عمومي برداشته و پاسخ
شفاف و قابل قبولي به سوال سواالت و ابهامات موجود
در اذهان عموم داده باشم.

همتيازكيدربارهتسعيرمنابعارزي
مسدودياظهارنگرانيكرده بود؟

همتي از كي درباره تسعير منابع ارزي مسدودي ايران
ابراز نگراني كرده بود!؟ آيا اظهارات او با پايان عمر دولت
ارتباطي دارد؟ به گزارش تس��نيم ،به دنبال اظهارات
اخير رييس كل بانك مركزي درخصوص تاثير تسعير
(تبديل ارز به ريال) منابع ارزي مسدودي در سالهاي
 ۹۸و ۹۹برافزايشپايهپولي،برخيكارشناساناظهارات
همتيرابهماههايآخردولتنسبتدادهوگفتهاندچرا
رييسبانكمركزيتابهحالچيزينگفتهاستوحاال
در اواخر دولت اين مطلب را ميگويد .به نظر نميرسد
مطلبايرادشدهتوسطرييسكلبانكمركزيموضوع
جديدي باشد؛ چراكه همتي چندين بار در مصاحبهها
و نوشته هايش موضوع را مطرح وآثار منفي اين روش
را در نقدينگي و تورم تذكر داده است .بررسي خبرنگار
ما نشان ميدهد همتي در پست اينستاگرامي مورخ۹
مرداد ۹۹خودبهنحوظريفياينمسالهرامطرحونسبت
بهآثارمنفيآنتذكردادهاست.رييسكلبانكمركزي
درپست ۸ماهپيشخودتحتعنواننكاتيدرخصوص
متغيرهاي پولي كه مورد توجه رسانهها و كارشناسان
اقتصادي قرار گرفت ،مينويسد« :قضاوت درخصوص
عملكرد بانك مركزي ،بايس��تي در چارچوب محيط
اقتصادكالنوشوكهايواردهبهاقتصادوهمچنينبر
مبنايابزارها،اختياراتودرجهاستقاللبانكمركزي
باشد» همتي دربخش ديگري از نوشته خود دقيقاً به
موضوع تسعير داراييهاي ارزي مسدود شده برمبناي
قانون بودجه اشاره و هشدار ميدهد« :خريد بخشي از
منابع ارزي صندوق توسعه ملي ،جهت تأمين كسري
بودجه توسط بانك مركزي (آنچنان كه در بودجه سال
۹۸تكليف شد) درش��رايط تحريمي ،تأمين كسري
بودجهازمحلپايهپولياست.اينروشدركوتاهمدت،
مانند اس��تقراض از بانك مركزي خواهد بود؛ بنابراين
بانك مركزي به حكم وظيفه ،نظر كارشناسي خود را
دربارهآثاراحتماليناخوشاينداينروشتأمينبودجه،
گزارشكردهبود!»

تنها شرط توقف اقدامات جبراني
ايران رفع كامل تحريمها است

س��خنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اظهارات
معاونسخنگويوزارتخارجهامريكاتأكيدكردشرط
توقفاقداماتجبرانيايراندربرجامبرداشتهشدنهمه
تحريمهايامريكاوراستيآزماييآنتوسطايراناست.
به گزارش تس��نيم ،س��عيد خطيبزاده سخنگوي
وزارت امور خارجه اي��ران در گفتوگو با پرس تيوي
تأكيد كرد :همانطور كه بارها بهروش��ني گفته شده
است ،هيچ طرح گامبهگامي مطرح نيست و سياست
قطعي جمهوري اس�لامي ايران برداشته شدن همه
تحريمهاي امريكاس��ت اعم از آنهايي كه ترامپ پس
از خروج از برجام مجدداً اعمال و يا ابتدائاً برقرار كرد و
همچنينتحريمهاييكهتحتهرعنوانديگرياعمال
كرد.سخنگوي وزارت امور خارجه افزود :بديهي است
اين رفع تحريمها بايد موثر باشد و مورد راستيآزمايي
توس��ط ايران قرار گيرد.خطيبزاده همچنين تأكيد
كرد:توقفاقداماتجبرانيايرانوبازگرداندنآنهاتنها
متعاقب برداشته شدن همه تحريمها و راستيآزمايي
صورتخواهدگرفت.پيشازاين،جاليناپورتر ،معاون
سخنگويوزارتخارجهامريكاگفتهاست«قصدداريم
درباره گامهاي ايران كه بايد براي بازگشت به پايبندي
خود به برجام بردارد ،گفتوگو كنيم» .وي همچنين
گفته اس��ت «هيچ تحريمي را براي برداشته شدن ،از
پيش اعالم نميكنيم اما يقيناً ميگوييم كه گامهاي
كاهشتحريميكهامريكابايددرتبعيتازبرجامبردارد
هم جزو موارد گفتوگو خواهد بود» .وي افزوده است
«دربارهگامهايايرانكهبايدبرايبازگشتبهپايبندي
خودبهبرجامبردارد،گفتوگوميكنيم».

نيازهاي اقتصاد در ۱۴۰۰؛ از
ارتباط با شرق تا ايجاد شفافيت

ايرجنديميكارشناساقتصاديبااشارهبهاينكهبهبود
شرايطاقتصاديبهمبارزهبافسادنيازدارد،افزود:ايجاد
ارتباط با كش��ورها از جمله شرق نيز ميتواند گامي در
مسيربهبوداقتصاديباشد.ايرجنديمي،كارشناسامور
اقتصادي و نماينده سابق مجلس درباره راههاي تحقق
اهداف مهمي مانند كنترل ت��ورم ،تقويت ارزش ريال،
مديريتبازار،كنترلنوساناتوهدايتمنابعبهتوليدو
ايجادشفافيتكهازسويرييسكلبانكمركزيمورد
تاكيد قرار گرفته اس��ت ،به ايبِنا گفت :واقعيت اقتصاد
ايران بيانگر آن اس��ت كه در امور مربوطه با چند مقوله
طرف هس��تيم كه تا به مديريت نهايي نرسد ،توانايي
اعمال مديريت در شاخصهاي كالن به دست نخواهد
آمد.موضوع روابط خارجي اولين بحثي است كه سبب
ارزآوري خواهد شد .اقتصاد ايران به اندازه ۱۰۰تا۱۵۰
ميليارد دالر به ارز خارجي وابسته بود كه بر موضوعاتي
مانندتورم،تامينمنابع،مسائلمربوطبهحوزهصادرات
غيرنفتيوياآوردههايمختلفكاالييوخدماتيتاثير
دارد ،بنابراين اولين مطلبي كه باي��د مورد توجه قرار
گيرد،تعريفسياستخارجهاست.اينكارشناسامور
اقتصادي در اين رابطه يادآور ش��د :رابطه با كشورهاي
چين،هندوروسيهميتواندسرآغازارتباطمفيدازشرق
به غرب باشد زيرا نميتوان تنها با تكيه بر اقتصاد شرق،
كشور را به اداره در آورد ،ولي به عنوان نقطه آغاز در اين
زمينه حركت اخير را بايد مورد توجه قرار داد .موضوع
دومدراينرابطهمبحثاقتصادواحداست،بهاينمعناتا
زمانيكهدررابطهبامديريتاقتصادييكرونددرپيش
گرفتهنشود،موفقنخواهيمبود.وقتيهمهنظارتپذير
نباشندياخودراملزمبهپرداختمالياتنكنندوبهتعبير
ديگر با چند اقتصاد و دولت اقتصادي روبرو باشند ،نوع
مداخالت از جهت كنترل خروج از قوانين (پولشويي،
قاچاق ارز ،معافيت از مالي��ات و  )...را نميتوان برطرف
ساخت .بنابراين بايد در كنترل شاخصهاي اقتصادي
بهاقتصادواحددستيافتزيراچنددولتيبودندراين
حوزهقابلدوامنيست.

رویداد
چك ثبت نشده در صياد نگيريد

س��خنگوي اجراي قان��ون جديد چك ب��ا تاكيد بر
اينكهگيرنده چك هرگز چك ثبت نش��ده در سامانه
صيادرادريافتنكند،گفت:قانونجديدچكبهاجراي
مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشويي كمك و از
جعل چك جلوگيري ميكند .آمنه نادعليزاده اظهار
كرد :قانون جديد چك مشمول چكهاي بنفش رنگ
ميشود و داراي عبارت «كارسازي اين چك منوط به
ثبت صدور ،دريافت و انتقال آن در سامانه صياد است»
است كه از ابتداي فروردين سال جاري توزيع شدهاند
و فرآيند تبادل آنها با چكهاي قبلي متفاوت اس��ت،
به گونهاي كه صادركننده بايد مشخصات چك چون
تاريخ ،مبلغ و هويت دريافت كننده و خود را در سامانه
صيادثبتكند.ويافزود:گيرندهچكهمبايدبهسامانه
مربوطه مراجعه كند ،استعالم بگيرد و اطالعات درج
شده بر چك و در سامانه صياد را چك كند.سخنگوي
اجراي قانون جديد چك درباره فوايد اين قانون گفت:
قانون جديد چك به اجراي مقررات موجود در قانون
مبارزه با پولش��ويي كمك و از جعل چك جلوگيري
ميكند.باتوجهبهاينكهچكهايقبليبهروالگذشته
پذيرشوپردازشميشونداماچكهايجديددروجه
حامل صادر نميشوند و از طريق سامانه صياد نقل و
انتقال داده ميشوند.ناد عليزاده ادامه داد :چكهاي
قديمي فعال كارسازي ميشوند اما دايمي نيست
و بانك مركزي در زمان مش��خصي آنه��ا را از بازار
جمع آوري ميكند.گيرنده چك هرگز چك ثبت
نشده در سامانه صياد را دريافت نكند زيرا ،آن چك
قابليت نقد شوندگي ندارد.گفتني است كه از پنجم
فروردين امسال ثبت چكهاي جديد و بنفش رنگ
در سامانه صياد اجباري شده كه اين چكها نيز از
اين زمان در بانكها توزيع شده است و متقاضيان
ميتوانند آنها را دريافت كنند.

گزارشبررسيوضعيتاستخراج
رمزارزهادردستوركارپارلمان
نمايندگانمجلسشوراياسالميدرجلساتهفته
جاري بررسي وضعيت صنعت استخراج رمز ارزها
و اس��تنكاف رييسجمهور از ابالغ قوانين مصوب
مجلس را در دستوركار دارند .نمايندگان مجلس در
جلساتيكشنبه،سهشنبهوچهارشنبههفتهجاري
ط��رح جهش توليد و تامين مس��كن ،طرح برخي
احكام مربوط به اصالح ساختار بودجه و اليحه يك
فوريتي الحاق يك تبصره به ماده  ۱۴قانون صدور
چك را در دستور كار دارند .اليحه نحوه كمكهاي
اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني
و حرفهاي كشور ،اليحه معاهده معاضدت حقوقي
متقاب��ل در امور مدني بين اي��ران و برزيل و اليحه
معاهده استرداد مجرمين بين ايران و برزيل از ديگر
دستوركارهايمجلسدرجلساتعلنيهفتهجاري
خواهدبود.نمايندگانمجلسهمچنيناليحهنحوه
واگذاري اموال ،تاسيسات ،ماشين آالت و هرگونه
مالكيت مربوط به تاسيس��ات آب و فاضالب ،طرح
جهش توليد دانش بنيان و اليحه پروتكل همكاري
در زمينه مبارزه با جرايم س��ازمان يافته در درياي
خزر را در دستور كار دارند .اليحه تصويب اصالحات
كميس��يون بين المللي اس��تانداردهاي آموزش
صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان ،طرح
الحاق يك تبصره به قانون حمايت از توسعه صنايع
پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده
از سرمايه مردمي ،طرح ماليات بر عايدي سرمايه
و طرح اصالح قانون اس��تفاده از خدمات تخصصي
و حرفهاي حس��ابداران از ديگر دس��تور كارهاي
مجلس در جلسات علني هفته جاري خواهد بود.
نمايندگانمجلسهمچنيناليحهموافقتنامهبين
ايران و افغانستان در خصوص ارتباط بين المللي راه
آهن ،طرح اصالح موادي از قانون تأس��يس و اداره
مدارسو مراكز آموزشيوپرورشيغيردولتي ،طرح
الحاق يك تبصره به بيمه محصوالت كشاورزي و
اليحه پروتكل حفاظت از تنوع زيس��تي الحاقي و
كميس��يون چارچوب حفاظت از محيط زيس��ت
دريايي در درياي خزر را مورد بررسي قرار ميدهند.
طرح اصالح قانون بيمه كارگران ساختماني ،طرح
توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد با رويكرد اصالح
سياستهايتنظيمبازارواليحهاصالحماده ۸قانون
بيمهاجباريخساراتواردشدهبهشخصثالثبراثر
حوادث ناشي از وسايل نقليه از ديگر دستور كارهاي
اين هفته مجلس خواهد بود .گزارش كميس��يون
كشاورزي در مورد بررسي كيفيت تأمين و توزيع
نهادههاي دامي ،گزارش كميس��يون اقتصادي در
مورد چگونگي اجراي سامانههاي نظارتي در حوزه
امور بانكي ،گزارش كميسيون كشاورزي در مورد
نقض در اجراي قانون تمرك��ز اختيارات و وظايف
بخش كشاورزي ،گزارش كميسيون اقتصادي در
مورد بررسي وضعيت صنعت استخراج رمز ارزهاي
جهان روا و مبادالت داخلي آن در كشور و گزارش
كميس��يون قضايي و حقوقي در مورد استنكاف از
اجراي ماده يك قانون مدني از سوي حسن روحاني
رييسجمهور از ديگر دس��تور كارهاي مجلس در
جلساتاينهفتهخواهدبود.نمايندگانمجلسدر
جلسات هفته جاري گزارش كميسيون اقتصادي
مبنيبرتصويبتقاضايتحقيقوتفحصازعملكرد
شركتهاي زيرمجموعه ش��ركت سرمايهگذاري
آتيه صبا و شركت كفش ملي ،گزارش كميسيون
اقتصادي در مورد بررسي وضعيت مطالبات قرارگاه
سازندگي خاتماالنبياء ،گزارش كميسيون صنايع
مبنيبرتصويبتقاضايتحقيقوتفحصازعملكرد
سازمان ملي اس��تاندارد ايران ،گزارش كميسيون
صنايع مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص
از نحوه احداث پتروشيمي الوند و بررسي تقاضاي
ع��دهاي از نمايندگان مجلس در مورد رس��يدگي
به طرح حمايت از حقوق كارب��ران و خدمات پايه
كاربردي فض��اي مج��ازي را مورد بررس��ي قرار
ميدهند.

بانك و بيمه
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 ۸.۶ميليون فقره چك در كشور در بهمن  99مبادله شد

افزايش سهم چك عادي به 57درصد وصولي
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
حدود  ۶۹۷هزار فقره چك به ارزش��ي ح��دود  ۲۲۷هـزار
ميليارد ريال در بهمن ماه ۱۳۹۹در كل كشور برگشت داده
شدهاستكهنسبتبهماهقبلازنظرتعدادومبلغبهترتيب
 ۲.۷درصد و ۸.۸درصد افزايش نشان ميدهد .در بهمن ماه
 ،1399در كل كشور معادل 697هزار فقره چك رمزدار بـه
ارزشـي حـدود 1357هزار ميليارد ريال وصـول شـد كـه
نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيب11
درصـد و 25درصد افزايش داشته است .در ماه مورد بررسي
دراستانتهرانحدود 221هزارفقرهچكرمزداربهارزشـي
بـالغبر 788هزارميلياردريالوصولشد.
در ماه مذكور 49درص��د از تعداد چكهاي رمزدار وصولي
در س��ه اس��تان تهران ( 31درصد) ،اصفهان ( 10درصد) و
خراسانرضوي( 8درصد)وصولشدهاستكـهبيشـترين
سـهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بودهاند .همچنـين
 69درصـدازارزشچكهـايفـوقدراستانهايتهـران(58
درصـد) ،اصفهان ( 6درصد) و خراس��ان رضوي ( 5درصد)
وصولشدهاست.
چكهايوصوليبرحسبعاديورمزدار
در بهمن ماه  ،1399در كل كشور بالغ بر  8.6ميليون فقره
چك وصول ش��د كه از اين تعداد بال��غ بر 7.9ميليون فقره
عاديوحدود 700هزارفقرهرمزداربودهاست.برايناساس
دركل كشـور 92درصد از كل تعداد چكهاي وصولي ،عادي
و 8درصد رمزدار بوده است در ماه مورد بررسي در كل كشور
حدود 3164هزار ميليارد ريال چك وصول شد كـه بـيش
از  1807هزار ميليارد ريال چك عادي و حدود  1357هزار
ميليارد ريال چك رمزدار ميباشد .به عبارتي در كل كشور
 57درصد از كل ارزش چكه��اي وصولي ،عادي  43درصد
رمزداربوده است .اين نكته نشان ميدهد كه ارزش واعتبار
چكعاديافزايشيافتهوسهمآنازمبادلهچكبيشازچك
رمزدارشدهاستوسهمچكرمزداركهقبالبيشاز 60تا70
درصد مبلغ وصولي بوده به  43درصد كاهش يافته است و
سهمچكعاديازمبلغوصوليكهقبال 30تا 40درصدبوده
به باالي  57درصد رسيده و افزايش داشته و به اعتبار چك
در بازار افزوده شده است .بيش از ۸ميليون و ۶۰۰هزار فقره
چكبهارزشيبـالغبر ۲۰۳۴هزارميلياردريالدربهمنماه

 ۹۹دركلكشورمبادلهشدكهنسبتبهماهقبلازنظرتعداد۲
درصدوازنظرمبلغ ۷.۹درصدافزايشنشانميدهد.براساس
آمار بانك مركزي ،بيش از  ۸ميليون و  ۶۰۰هزار فقره چك
به ارزشي بـالغ بر ۲۰۳۴هزار ميليارد ريال در بهمن ماه۹۹
در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد۲
درصدوازنظرمبلغ ۷.۹درصدافزايشنشانميدهد.درماه
مورد گزارش در استان تهران بيش از ۲ميليون و ۶۰۰هزار
فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ۹۷۸هزار ميليارد ريال مبادله
شد ۴۹.۳ .درصد از تعداد چكهاي مبادلهاي كل كشور در
بهمنماه ۹۹درسهاستانتهران،اصفهانوخراسانرضوي
مبادله شده است كه به ترتيب با ۳۰.۷درصد ۱۰.۹،درصد و
 ۷.۷درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا
بودهاند.همچنين ۶۱.۴درصدازارزشچكهايفوقدرسه
استانتهران( ۴۸.۱درصد)،اصفهان( ۷.۳درصد)وخراسان
رضوي ( ۶درصد) مبادله شده است كه بيشترين سهم را در
مقايسهباسايراستانهادارابودهاند.

چكهاي وصولي
بيش از  ۷ميليون و  ۹۰۰هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر
 ۱۸۰۷ه��زار ميليارد ريال در بهمن ماه ۹۹در كل كش��ور

وصولشدكهنسبتبهماهقبلازنظرتعداد ۲درصدوازنظر
مبلـغ ۷.۸درصد افزايش نشان ميدهد .از كل تعداد و مبلغ
چكهاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب  ۹۱.۹درصد
و  ۸۸.۸درصد وصـول شده اسـت .درصـد تعـداد و مبلـغ
چكهاي وصول شده در دي ماه ۱۳۹۹به ترتيب معادل۹۲
درصد و ۸۸.۹درصد و در بهمن ماه ۹۸به ترتيب برابر۹۱.۶
درصدو ۹۰.۵درصدبودهاست.دربهمنماه ۱۳۹۹دراستان
تهران حدود  ۲ميليون و  ۵۰۰هزار فقره چك به ارزش��ـي
بـيشاز ۸۸۸هزارميلياردريالوصولشدكهازنظرتعداد۹۳
درصـدوازنظرارزش ۹۰.۸درصدازكلچكهايمبادلهاي
وصولشدهاست.درماهمذكوردربينسايراستانهايكشور،
بيشترين نسبت تعداد چكهاي وصولي به كل چكهاي
مبادلهاي در استان ،به ترتيب به استانهاي گيالن (۹۴.۲
درصد) ،البرز ( ۹۲.۸درصد) و يزد ( ۹۲.۵درصد) اختصاص
يافتهاستواستانهايكهگيلويهوبويراحمد( ۸۲.۷درصد)،
لرستان ( ۸۷.۲درصد) و خراسان شـمالي ( ۸۷.۷درصـد)
پـايينتريننسبتتعدادچكهـايوصوليبهكلچكهاي
مبادلهشدهدراستانرابهخوداختصاصدادهاند.درماهمورد
بررس��ي در بين ساير استانهاي كشـور ،بيشترين نسبت
ارزش چكهاي وصول��ي به كل ارزش چكهاي مبادلهاي

در اس��تان به ترتيب به استانهاي بوش��هر ( ۸۹.۶درصد)،
البرز ( ۸۹.۴درصد) و هرم��زگان ( ۸۹.۳درصد) اختصاص
يافته است و استانهاي گيالن ( ۷۶.۷درصد) ،كهگيلويه و
بويراحمد ( ۸۱.۴درصد) و لرستان ( ۸۴.۴درصد) كمترين
نسبتارزشچكهايوصوليبهكلارزشچكهايمبادله
شدهدراستانرابهخوداختصاصدادهاند.

چكهاي برگشتي
حدود ۶۹۷هزار فقره چك به ارزش��ي ح��دود ۲۲۷هـزار
ميليارد ريال در بهمن ماه ۱۳۹۹در كل كش��ور برگش��ت
داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به
ترتيب ۲.۷درصدو ۸.۸درصدافزايشنشانميدهد.ازكل
تعداد و مبلغ چكهاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب
 ۸.۱درصدو ۱۱.۲درصدبرگشتدادهشـدهاسـت.درصـد
تعـدادومبلـغچكهايبرگشتدادهشدهدرديماه۱۳۹۹
بهترتيب معادل ۸درصد و ۱۱.۱درصد و در بهمن ماه سال
 ۱۳۹۸به ترتيب برابر ۸.۴درصد و ۹.۵درصد بوده است .در
ماهموردگزارشدراستانتهرانبيشاز ۱۸۵هزارفقرهچك
بهارزشيحدود ۹۰هزارميلياردريالبرگشتدادهشدكهاز
نظرتعداد ۷درصدوازنظرارزش ۹.۲درصدازكلچكهاي
مبادلهاي برگشت داده شده اس��ت .در ماه مذكور در بين
ساير استانهاي كشور ،بيشترين نسبت تعـداد چكهاي
برگشـتي به كل چكهايمبادلهاي در استان ،به ترتيب
بهاستانهايكهگيلويهوبويراحمد( ۱۷.۳درصد)،لرستان
( ۱۲.۸درصد) و خراسان شمالي ( ۱۲.۳درصد) اختصاص
يافته است و اس��تانهاي گيالن ( ۵.۸درصـد) ،البرز (۷.۲
درصد)ويزد( ۷.۵درصد)پايينتريننسبتتعدادچكهاي
برگشتي به كـل تعـداد چكهاي مبادله شده در استان را
به خود اختصاص دادهاند .در ماه مورد بررسي در بين ساير
استانهايكشور،بيشتريننسبتارزشچكهايبرگشتي
به كل ارزش چكهاي مبادله ش��ده در استان بهترتيب به
ي گيالن ( ۲۳.۳درصد) ،كهگيلويه و بويراحمد
اس��تانها 
( ۱۸.۶درصد)ولرستان( ۱۵.۶درصد)اختصاصيافتهاست
و استانهاي بوش��هر ( ۱۰.۴درصد) ،البرز ( ۱۰.۶درصد) و
هرمزگان ( ۱۰.۷درصد) كمترين نسبت ارزش چكهاي
برگشتي به كل ارزش چكهاي مبادله شده در استان را به
خوداختصاصدادهاند.

سكه به كانال  10ميليون توماني كاهش يافت

كاهش قيمت دالر به كانال  ۲۴هزار تومان

گروهبانكوبيمه|
اگر چه قيم��ت دالر و طال در تعطيالت ن��وروز و هفته اول
افزايش��ي بود اما به دنبال اخبار مذاكره كشورهاي اروپايي
براي بازگشت امريكا به برجام و همچنين اعالم امريكا براي
رفع تحريمهايي كه با برجام مغايرت دارد ،قيمت دالر وطال
از روز ش��نبه روبه كاهش گذاشت و قيمت دالر در بازار آزاد
به 24650تومان كاهش يافت .به دنبال اين كاهش قيمت
دالر و اعالم اونس جهاني به قيمت  1731دالر ،قيمت طال
و سكه كاهش يافت و مظنه مثقال طال با  115هزار تومان
حبابمثبت،بهقيمت 4ميليونو 570هزارتومانوهرگرم
طالي 18عيار به قيمت 1ميليون و 55هزار تومان معامله
شد .قيمت سكه طرح جديد نيز  10ميليون و  710هزار و
طرحقديم 10ميليونو 600هزار،نيمسكه 6.6ميليون،ربع
سكه 4.3ميليونوسكهگرمي 2ميليونو 350هزارتومان
دادوستدشد .يكيازفعاالنبازارميگويدكهباتوجهبهاخبار
سياسيومذاكراتدرحالجريانكشورهاياروپايي،روسيه،
چينوامريكا،بازارارزوطالدرايرانمنتظركاهشقيمتدالر
درارديبهشتماه 1400است .مقاماتامريكاييميگويند
براي بازگرداندن ايران به تعهدات برجامي خود ،واشنگتن
مجبور اس��ت تحريمهايي را كه با اين توافق مغايرت دارد،
لغو كند« .رابرت مالي» مسوول ميز ايران در وزارت خارجه
امريكا به شبكه خبري «پيبياس» گفت« :ما ميخواهيم
ايرانرابهتعهداتبرگردانيم.اياالتمتحدهميداندكهبراي
بازگشت به تعهدات بايد تحريمهايي را كه با توافق مغايرت
دارند لغو كند ».وي در پاسخ به اين سوال درباره حدود هزار
و پانصد تحريمي كه در دوره دونالد ترامپ عليه ايران اعمال
شده است ،اظهار داشت :ما بايد تحريمها را بررسي كنيم تا
ببينيمچهكاركنيمكهايرانازمنافعيبهرهمندشودكهقرار
بوددرتوافقازآنبرخوردارباشد».ايناظهاراتمالييكروز
پسازنشستمجازيكميسيونمشتركبرنامهجامعاقدام
مش��ترك صورت گرفت كه با حضور معاونان و مديرانكل
وزيران خارجه ايران و 4+1در روز گذش��ته (جمعه) برگزار
شد.پسازايننشستسيدعباسعراقچيدركانالتلگرامي
خودنوشت«:امروزنشستفصليكميسيونمشتركبرجام
بهصورتمجازيبرگزارشد،بحثهايصريحوجديصورت
گرفت .شركتكنندگان تصميم گرفتند ادامه اين نشست
را روز سهش��نبه بهصورت حضوري در وين دنبال كنند».
همچنين «ميخاييل اوليانوف» نماينده دايم روس��يه نزد
سازمانهايبينالملليدروين،طيتوئيتينوشت:نشست
مجازيكميسيونمشتركبرجامپايانيافت،بحثهاكام ً
ال
حرفهاي بود و ادامه خواهد داشت .اين باور وجود دارد كه ما
پيشرو آسان نخواهد بود و
در مسير درستي هستيم اما راه ِ
بهتالشهاييفشردهنيازدارد،بهنظرميرسدطرفهابراي
اين كار آماده هس��تند .قبل از برگزاري نشست كميسيون
مشتركبرجام،ندپرايس،سخنگويوزارتخارجهامريكاروز
پنجشنبهبهوقتمحليدربارهايننشستابرازكرد:ماازاين
مسالهاستقبالوآنراگاميمثبتتلقيميكنيم.ويدرادامه
مدعي شد« :ما آمادهايم كه بازگشت به پايبندي به تعهدات
برجاميمان را دنبال كنيم» بهشرط آنكه «ايران نيز همين
كار را انجام بدهد ».با وجود اين ،مقامات كش��ورمان تأكيد
كردهاند كه تا زماني كه امريكا تحريمها را لغو نكند ايران به
تعهداتخودذيلبرجامبازنخواهدگشت.مقاماتايرانيبارها
اعالمكردهاندكهدولتجوبايدننيزهمچنانسياستدولت
ترامپراادامهميدهدوازبازگشتبهبرجاموعملبهتعهدات
خودخودداريميكند.همچنينمقاماتكشورمانهشدار
دادهاند،اگردولتامريكابهتعهداتخودعملنكند،تهرانبر

اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي گامهايي فراتر
برايصيانتازحقوقملتايرانخواهدبرداشت.

نرخارزدراولينروزهفتهباكاهشهمراهشده
وبهكانال ۲۴هزارتومانبازگشت
در معامالت روز (ش��نبه چهاردهم فروردين ماه )۱۴۰۰
قيمت دالر و ي��ورو در صرافيهاي بانكي و مجاز كاهش
يافته است.بر اين اساس ،هر اسكناس دالر امريكا در اين
صرافيه��ا ،به قيمت  ۲۴۰۷۶توم��ان از مردم خريداري
ميش��ود و در مقابل به ن��رخ  ۲۴۵۶۲تومان به متقاضي
دريافت دالر فروخته ميش��ود كه نسبت به آخرين نرخ
هفته قبل ۶۴۳ ،تومان ارزانتر شده است .همچنين هر
اسكناس يورو در اين صرافيها ،به نرخ  ۲۸۳۳۵تومان از
مردم خريداري ميشود و در مقابل با كاهش ۵۸۴توماني
نسبت به چهارشنبه هفته گذش��ته ،به قيمت ۲۸۹۰۷
تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته ميشود .قيمت
طالي۱۸عيارهرگرميكميليونو ۶۰هزارتومان،قيمت
سكه تمامبهار آزادي طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۶۷۰هزار
تومان و قيمت دالر  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان وقيمت س��كه
تمام بهار آزادي طرح قدي��م نيز  10ميليون و  500هزار
تومان است .قيمت نيمسكه بهار آزادي  6ميليون و 500
هزار تومان ،ربعس��كه بهار آزادي  4ميليون و  200هزار
تومان و سكه يك گرمي 2ميليون و 300هزار تومان و هر
مثقال طال 4ميليون و 593هزار تومان ارزشگذاري شده
است.قيمتطالوسكهطرحجديددرروزجارينسبتبه
روزكاري قبل با كاهش محسوس همراه شده است؛ سكه
در روزهاي گذشته در كانال 11ميليون تومان در نوسان
بودوليباپايانرسميتعطيالتنوروزيبارديگرقيمتها
در اين بازار نزولي ش��ده و سكه نيز به كانال  10ميليوني
بازگشته است .از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و
سكهتغييراتقيمتيدرطاليجهانيودالراست؛قيمت
ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياس��ي است .در
بازار ارز قيمت دالر  24هزار و  900تومان ،قيمت يورو 29
هزار و 810تومان و درهم امارات 6هزار و 892تومان اعالم
شده است .نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه
در تعطيالت نوروز ،با تالش سفته بازان ،قيمت دالر به مرز
 26هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط
به مذاكرات هس��تهاي و  ...باعث عقبنشيني دالر از اين
سطح قيمتي شده است؛ تا جايي كه دالر كه در هفته دوم
تعطيالت نوروز  1400در محدوده  25هزار و  700تومان
معامله ميشد در نخستين روز كاري بعد از تعطيالت به
كانال  24هزار تومان بازگش��ته است .اين در حالي است
كه در تاريخ  11فروردي��ن كمتر معاملهگري حاضر بود
زير مح��دوده  25هزار و  700توماني اقدام به فروش دالر
كند .اين مساله زماني قابلتوجهتر به نظر ميرسد كه تا
تاريخ  27اسفند ،بازار س��از باقدرت زيادي در برابر ورود
دالر به كانال  25هزارتوماني مقاومت به خرج ميداد .در
تدالرويورونسبتبهروزكاري
صرافيهايبانكينيزقيم 
قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس ،قيمت فروش
دالر  24هزار و  874تومان و قيمت خريد دالر از مردم 24
هزار و  381تومان تعيين شده است .قيمت فروش يورو
نيز معادل  28هزار و  887تومان و قيمت خريد يورو نيز
 28هزار و 315تومان اعالم شده است .نرخ خريد و فروش
دالرويورودرصرافيهايبانكيوبازارمتشكلارزيمتغير
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار
تغييرميكند.

قيمت هر اونس طال در پايان معامالت هفته
گذشته با  ۰.۰۳درصد افت به  ۱۷۲۸دالر و ۸۷
سنترسيد
به گ��زارش رويترز ،در حالي كه انتش��ار آمارهاي قويتر از
حد انتظار از فعاليتهاي كارخانهاي چين تاثيري منفي بر
جذابيتبازارطالگذاشتهورشدسوددهياوراققرضهخزانه
داري امريكا ادامه دارد ،قيمت فلز زرد روز پنجشنبه اندكي
كاهش داشت .بازارهاي جهاني در روز جمعه تعطيل بوده
است .بر اس��اس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال در پايان
معامالت روز پنجش��نبه با 0.03درصد افت به 1728دالر
و 87سنت رسيد .قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي روز
پنجشنبهبرايتحويلدرماهژوئننيزبا 0.75درصدرشدبه
 1728دالرو 40سنترسيد.آمارهايرسمينشانميدهد
كهفعاليتكارخانجاتچيندرماهمارسبيشازحدانتظار
رشدداشته،زيراكارخانجاتيكهبهدليلتعطيالتسالنوي
چينيدستازفعاليتكشيدهبودند،برايتامينتقاضايرو
به افزايش داخلي و خارجي فعاليت خود را از سر گرفتهاند.
در عين حال روز پنجشنبه ش��اخص ارزش دالر كه در روز
قبلازآنبهباالترينرقم 5ماهاخيررسيدهبودعقبنشيني
كرد و اين مساله سبب شد تا افت قيمت طال حداقلي باشد.
عامل ديگري كه در روزهاي اخير به رشد نسبي قيمت طال
كمككردهآمارهاييبودهكهنشانميدهدتعدادشهروندان
امريكاييمتقاضيدريافتمقرريبيكاريطيهفتهگذشته
رشد غيرمنتظرهاي داشته است .اعالم يك طرح 2تريليون
دالريبازسازيزيرساختهايامريكاازسويدولتبايدننيز
درتثبيتقيمتطالموثربودهاست.هرچندرشدسوددهي
اوراق قرضه دولت اين كشور مانع از رشد قيمت فلز زرد شده
است .در بازارهاي فيزيكي ،واردات طالي هند در ماه مارس
شاهد رشد بوده و به رقم بي س��ابقه  160تن رسيده است.
همانطوركهپيشترانتظارميرفت،نرخبيكاريبزرگترين
اقتصادجهانتاپايانماهمارسبازهمكاهشيشدورقم۶.۰
درصدراثبتكرد.ايننرخبيكاريكه ۰.۲درصدكمترازماه
قبل بوده ،كمترين نرخ بيكاري اين كش��ور در طول ۱۲ماه
اخير است .از آوريل پارسال كه نرخ بيكاري امريكا با رسيدن
به  ۱۴.۸درصد ركوردشكني كرد ،روند نزولي نرخ بيكاري
امريكاادامهداشتهاست.طياينمدتشمارجمعيتبيكاران
باكاهشيمحسوسنسبتبهماهقبلبه۹ميليونو۷۱۰هزار
نفر كاهش پيدا كرد كه ۱۸۴هزار نفر كمتر از ماه قبل است.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي
جهاني را ان��دازه ميگيرد ،در معامالت امروز با ۰.۱۱درصد
افزايش نسبت به روز گذشته در سطح  ۹۳.۰۴واحد بسته
شد.در تازهترين دور از معامالت ،پوند با ۰.۱۱درصد كاهش
نسبتبهروز قبلخودوبهازاي ۱.۳۸۲دالرمبادلهشد.يورو
 ۰.۰۸درصد پايين رفت و با ماندن در كانال ۱.۱۷به۱.۱۷۶
دالر رس��يد .در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي ،هر دالر با
 ۰.۱۲درصدافزايشبه ۱۱۰.۷۰۳ينرسيد.دربرابرهمتاي
استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي  ۱.۳۱۵دالر مبادله شد.
همچنيننرخبرابريدالرمعادل ۶.۵۶۷يوانچيناعالمشد.
بيتكويندريكقدمي ۶۰هزاردالريشدن
بيتكوين با تثبيت خود در كانال  ۵۹هزار دالري به دنبال
عبورازمقاومت ۶۰هزاردالراست.بهگزارشسيانبيسي،
انك جي پي مورگان با انتشار گزارش��ي با اشاره به افزايش
روزافزونسرمايهوروديبهبازارارزهايديجيتاليپيشبيني
كرد در صورت كاهش نوسانات شديد قيمتي ،بيتكوين به
زودي بتواند به رقم ۱۳۰هزار دالر برسد .اين بانك نوسانات

باالي بازار ارزهاي ديجيتالي را بزرگترين مانع بر سر ورود
نهادهايبزرگبهاينبازارهادانستهاست.

متنوعس�ازي س�بد ارزي؛ راهكار حذف
تسلط دالر بر اقتصاد
حضوردالردراقتصادايرانودرپيآنمحدوديتمنابعارزي
وتشديدتحريمهاباعثشدهتانقشاينارزدربروزنوسانات
ارزيافزايشيابد؛كارشناسانيكراهپاياندادن سلطهدالر
رامتنوعسازيسبدارزيميدانند.سالهاستكهازدالريزه
شدن اقتصاد ايران صحبت ميشود اما شايد چند سال اخير
شدتاثرگذاريدالربراقتصادايرانبيشترنمايانشدهباشد.
تشديد تحريمها و محدوديت منابع ارزي در اين زمينه تاثير
منفي بر اقتصاد ايران داشته است .همچنين ميتوان گفت
نوساناتارزيبررشدنرختورمنيزتاثيرگذارخواهدبود.اينكه
چرااقتصادايرانرادالريزهمينامندبهدليلوابستگيشديد
بهدالرهاينفتيوهمچنينتحتتاثيرقرارگرفتنبازارهااز
نرخدالردراقتصاداستكهبهگفتهكارشناساندرصدبااليي
از صنايع كشور به مواد اوليه وارداتي وابستگي دارند و اگر اين
وارداتنباشد،چرختوليدنخواهدچرخيد.تقريباهيچحوزهاي
ازصنايعكشورنيستكهبدونتاثيرپذيريازنوساناتارزي
بتواند به مسير خود ادامه دهد چرا كه متكي به دالر است و
در وضعيتي كه كشور با محدوديتهاي ارزي مواجه شده،
افزايش قيمتها نيز چندان عجيب نيس��ت .سلطه دالر بر
اقتصاد بر تمام بخشهاي اقتصادي كشور اثر سوئي داشته
و حتي با افزايش نرخ دالر ،مردم اينطور برداش��ت ميكنند
كهتورمبيشترميشودوقيمتهارشدمييابد.حالپرسش
اساسي اين است كه براي رهايي از اين سطح تسلط دالر بر
اقتصاد ايران چه بايد كرد؟ مسووالن ذي ربط مدتهاست
س��عي كردهاند با كنترل نرخ دالر يا كنترل قيمت كاالها از
س��لطه اين ارز جهان روا بر اقتصاد ايران بكاهند ،اما به نظر
ميرسد بيش از آنكه نياز به كاهش قيمت ارز داشته باشيم،
به ثبات اين نرخ و به دنبال آن ش��اخصهاي مهم اقتصادي
نيازمنديم .در همين راستا آزادس��ازي منابع ارزي ايران در
كشورهايديگرميتواندازاقداماتاساسيومهميباشدكه
ميتواند هدف ثبات و كاهش نرخ ارز را محقق سازد.از سوي
ديگر،انعقادپيمانپوليدوياچندجانبهنيزميتواندبهعنوان
يكي از راهكارهاي بلندمدت رهايي از سلطه دالر بر اقتصاد
تلقيشودكهمدتهاموردتاكيدكارشناسانوصاحبنظران
اقتصادي است ،اما هنوز قرارداد جدي مشخصي در اين باره
منعقدنشدهاست.همچنينيكيديگرازراهكارهايرهايياز
سلطهدالرچنينمطرحميشودكهفاصلهگرفتنازدالريزه
بودناقتصادايرانمنوطبهتوسعهشركتهايدانشبنيانو
ايفاينقشمحوريآنهادراقتصاداست.درهمينرابطه،وحيد
شقاقيشهرياقتصاددانمعتقداست:نوساناتارزخسارات
جبرانناپذيري به بدنه اقتصاد كالن كش��ور وارد ساخته و
زندگي مردم را دچار مشكل كرده و به نظر ميرسد زمان آن
فرارسيدهتابهسلطهدالرپاياندادهشودودرسبدارزيتنوع
به وجود آيد.وي ادامه داد :متنوعس��ازي سبد ارزي موضوع
مهمي است ،اما متاسفانه داراي نقشه ارزي بسيار ضعيفي
هستيموبرايتقويتآنديپلماسياقتصاديبايدفعالشود
تاتوسعهصادراتصورتگيرد.
روبل ديجيتال از راه ميرسد
رييسكميتهدومايدولتيروسيهگفت:تنهاچندماهديگر،
تا راهاندازي اولين نمونه از شكل جديد ارز ملي روسيه ،روبل
ديجيتال،باقياست.

اخبار
 ۶هزار درخواست
كارت اعتباري سهام عدالت

مدي��ر پ��روژه كارته��اي اعتب��اري ش��ركت
س��پردهگذاري مرك��زي ،نحوه درياف��ت كارت
اعتباري س��هام عدالت را تش��ريح كرد .س��ميه
محمدي درباره نح��وه درياف��ت كارت اعتباري
س��هام عدالت گفت :هدف از اعط��اي كارتهاي
اعتباري به پشتوانه سهام عدالت ،افزايش نقدينگي
سهامداران بود .بر اين اساس شركت سپردهگذاري
مركزي از س��وي ش��وراي عالي ب��ورس و بانك
مركزي ،فرايند اعطاي توثيق سهام عدالت را انجام
ميدهد.تاكنون بيش از  6هزار درخواست از سوي
مشموالن سهام عدالت به شركت سپردهگذاري
ارسال و توثيق ش��د .محمدي ادامه داد :در حال
حاضر  2بانك ملي و تجارت زيرساختهاي الزم
را انجام دادهاند بهطوريكه بانك ملي اس��فند ماه
 99و بانك تج��ارت از  7فروردين  1400اقدام به
پرداخت تسهيالت به س��هامداران كردهاند .وي
گفت :افراد بايد در هر يك از اين  2بانك ،حس��اب
داشته باشند و از طريق اپليكيشنهاي بانك اقدام
به ثبت نام كنند ،اما نكتهاي كه س��هامداران بايد
به آن توجه كنند اين اس��ت كه حتما بايد كارت
ملي جديد داشته باش��ند .مدير پروژه كارتهاي
اعتباري ش��ركت س��پردهگذاري مركزي افزود:
هم��ه س��هامداران عدالت كه روش مس��تقيم يا
غيرمستقيم را انتخاب كردهاند ميتوانند از كارت
اعتباري سهام عدالت اس��تفاده كنند همچنين
بايد حتما در سامانه سجام ثبت نام كنند و احراز
هويت شوند و بعد در بانك ثبت نام كنند.مشموالن
سهامعدالت كه شرايط عمومي دريافت تسهيالت
را در بانكها دارند ،ميتوانند تس��هيالت دريافت
كنند.يكي از ش��رايط دريافت تس��هيالت سهام
عدالت اين اس��ت كه سهام فرد نبايد توقيف شده
باشد .محمدي درباره افرادي كه روش مستقيم را
انتخاب كردند نيز گفت :اين افراد بايد قبل از ورود
به سامانه بانك ،حتما تغيير كارگزاري ناظر را در
پرتفوي سهام عدالت خود فعال كنند .مدير پروژه
كارتهاي اعتباري شركت سپردهگذاري مركزي
ادامه داد :با توجه به زمان معامالتي بورس ،افرادي
كه متقاضي دريافت كارت اعتباري سهام عدالت
هستند حتما در روزهاي كاري و در ساعت  8صبح
تا  16اقدام به ثبت نام كنند تا فرايند توثيق سهام،
س��ريعتر انجام ش��ود .محمدي همچنين درباره
محاسبه مبلغ كارت اعتباري سهام عدالت گفت:
بهطور مثال امروز ارزش  60درصد سهام عدالت 6
ميليون تومان است و بانك  50درصد ارزش سهام
عدالت را كارت اعتباري ميدهد.

اقتصاد نيازمند اصالحات
اساسي و ساختاري

يك اقتصاددان با اش��اره ب��ه پيشنيازهاي ايجاد
چشمانداز مثبت نسبت به اقتصاد در سال ،۱۴۰۰
گفت :بايد اصالحات اساسي و ساختاري در اقتصاد
كشورانجامشود.عضوهياتعلميدانشكدهاقتصاد
دانشگاه الزهرا (س) ميگويد :زماني سياستهاي
اخذ شده در كشور اثرگذار خواهند بود كه طبقات
اجتماعي جامعه همسو با سياستگذاريها باشد و
قرارداد اجتماعي كه در اقتصاد از آن حرف ميزنيم
خدشهدار نشود .ميرحسين موسوي ،اقتصاددان
در گفتوگو با ايبِنا با تاكيد بر اينكه براي اثرگذاري
سياستهابايداعتمادمردمراجلبكرد،افزود:نبايد
بهگونهايبرخوردكردكهباعثشويمهرفرديفقط
بهفكرمنافعوسرمايهحتياندكخودباشدوهدفي
جزحفظآنهانداشتهباشد.ايناقتصاددانبااشارهبه
روابط ديپلماسي اقتصادي با ديگر كشورها و به ويژه
امريكا گفت :ما بايد قاعده بازي را در عرصه جهاني
بلد باشيم و استراتژيهايي كه استفاده ميكنيم با
دانش كافي نسبت به استراتژي طرف مقابل باشد تا
بتوانيم به موفقيت و پيشرفت برسيم .وي با اشاره به
اينكه بايد زمينههاي فساد و رانت در كشور را از بين
ببريم،تصريحكرد:رانتهاياقتصاديكهدرجامعه
وجود دارد ،عدم اطمينان را ايجاد كرده و بنابراين
بايد در سياستهاي داخلي كشور و همچنين رفتار
وبرخوردقاطعانهترقوهقضاييهبازنگريصورتگيرد
تا مس��ائل داخلي بر تحريمها و موضوعات بيروني
غلبه نكند .موسوي افزود :در اين شرايط تحريمي
كه در آن قرار داريم بعضا شاهد خروج سرمايههاي
كشور در قالب دالر از كشور خارج هستيم كه بايد
كنترل و رصد ش��وند .اگر ف��رض كنيم تحريمها
برداشته ش��ود و محدوديتهاي بينالمللي براي
ما از بين برود ،با چنين سيستمي شاهد تغييرات
خاصينخواهيمبود؛بنابراينبايداصالحاتاساسي
و س��اختاري در اقتصاد كشور ايجاد شود .به گفته
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا
(س) ،تا زماني كه گفتمان واحد در كشور نداشته
باشيم اقتصاد نيز اصالح نخواهد شد و كشورها به
ايران اعتماد نميكنند .زماني چشمانداز ما نسبت
به اقتصاد در سال  ۱۴۰۰مثبت ميشود كه كشور
با ثبات اداره ش��ود ،گفتمان اقتصادي و سياسي ما
واحد باش��د و يك حرف از نهاد جامعه بيرون بيايد
چرا كه چندگانگي باعث بيثباتي كشور و تالطم
بخشهاي اقتصادي ميش��ود .او با تاكيد بر اينكه
مشكالت اقتصادي كشور بيشتر ريشه در اقتصاد
سياس��ي دارد ،اظهار كرد :ما بايد گفتمان سياسي
خود را اصالح كنيم تا سياست پولي و مالي در لواي
آنشكلثباتبهخودبگيردواعتماددرجامعهايجاد
كند .بار ديگر تاكيد ميكنم كه پاشنه آشيل اقتصاد
ايران فس��اد و رانت اقتصادي است؛ در نتيجه بايد
عزمي راسخ در اين باره شكل بگيرد.
با اطالعرس��اني ش��فاف و برخورده��اي جدي،
قاعدههاي كنوني شكل گرفته و نگرشهاي موجود
فعلي را رفع كنيم تا بتوانيم شاهد ثبات و آرامش در
اقتصادباشيم.

بازارسرمايه
عرضه صكوك مرابحه
براي ايران خودرو

غالمرضا ابوترابي ،مديرعامل شركت مديريت دارايي
مركزي بازار س��رمايه گفت :صكوك مرابحه ش��ركت
ايرانخودروبهارزش ۱۰هزارميلياردريالجهتخريد
مواد اوليه و قطعات مورد نياز خودرو از طريق ش��ركت
بورس اوراق بهادار تهران عرضه ميش��ود .اين اوراق ۴
س��اله و با نرخ ۱۸درصد است كه اقساط آن هر سه ماه
يك بار پرداخت ميشود .وي در خصوص اركان انتشار
اين اوراق توضيح داد :بانك سپه ضامن اين اوراق بوده و
پذيرهنويسيوبازارگردانيآنبرعهدهشركتهايتامين
سرمايهتمدنواميدهريكبهمبلغ ۵هزارميلياردريال
است .ش��ركت كارگزاري بانك توسعه صادرات عامل
فروش ،شركت واسط مالي شهريور يكم ناشر و شركت
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه عامل
پرداختايناوراقاند.ابوترابيتصريحكرد:درايناوراق،
شركتواسطماليشهريوريكم(ناشر)بهوكالتازطرف
خريداراناوراق،بامنابعحاصلازانتشارصكوكمرابحه،
مواداوليهموردنياز(قطعاتخودرو)شركتايرانخودرو
(باني)رانقداًخريداريخواهدكردسپساينمواداوليه
رابهصورتاقساطيبهبانيخواهدفروختوبانيمتعهد
ميشودكهدرسررسيدهايسهماهه،اقساطمربوطهرااز
طريقشركتناشروشركتسپردهگذاريمركزياوراق
بهاداروتسويهوجوهبهدارندگاناوراقپرداختكند.

حل دغدغههاي توليد
از مسير بورسكاال

محسنعليزاده،عضوناظرمجلسدرشورايعاليبورس
درگفتوگوباكاالخبربهموضوعمخالفتهايصورت
گرفتهطيسال ۹۹بارويكردقيمتگذاريدستوريدر
حوزهفوالداشارهكردوگفت:سالگذشتهاوجالتهابو
چالشدرحوزهتنظيمبازارفوالدبهموضوعقيمتگذاري
اختصاص داشت كه اين رويكرد معامالت بازار سهام و
سهام شركتهاي فوالدي را نيز تحت تاثير قرار دارد.
يكي از اتفاقهايي كه در اقتصاد كشور ،فساد و رانت را
جايگزينعدالتوتوسعهميكند،همينقيمتگذاري
دستوري است كه خوش��بختانه وزارت صمت نيز در
ماههايگذشتهبرلزومواقعيسازيقيمتفوالدوكنار
گذاشتن قيمت گذاري تاكيد كرد .عضو ناظر مجلس
در شوراي عالي بورس در ادامه به عرضه كاالها و مواد
اوليهدربورسكاالاشارهكردوگفت:يكيازچالشهايي
كه در حوزه بازار كاالها با آن روبه رو هستيم ،آن است
كه فقط بخشي از كاالهاي مهم در بورس كاال عرضه و
معامله ميشود و داراي شفافيت آمار است؛ اما بخش
ديگرمعامالتكهبهشكلسنتيانجامميشود،داراي
شفافيتحداقليدادههاهستيموامكانتنظيممناسب
اينبخشنيزوجودندارد.پيگيريعرضهفقطبخشي
از كاالها از سوي متوليان باعث شده تا توليدكنندگان
از همه ظرفيتهاي بازار سرمايه و بورس كاال استفاده
نكنندكهبهنظرميرسدباورودكلزنجيرههايتوليد
بهاينحوزه،شاهدحلبسياريازمشكالتدغدغههاي
فعلي در بخش توليد باش��يم؛ در اين زمينه براساس
تاكيدهاي صورت گرفته امسال شاهد عرضه زنجيره
فوالد در بورس كاال خواهيم بود .به گفته اين نماينده
مجلس،بورسكاالدارايظرفيتبهمراتببيشترياز
حجممعامالتفعلياستوبايدبافراهمكردنمقدمات
عرضهكلمحصوالتمهمومواداوليهدراينبازار،شاهد
گسترشفعاليتهاوارايهخدماتمتنوعماليبهصنايع
وتوليدكشورباشيم.

افتتاح سامانه پس از معامالت
توسط سمات درسال جاري

حس��ين فهيمي ،مديرعامل س��پرده گذاري مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه به تحوالت سال گذشته بازار
سرمايه اشاره كرد و با بيان اينكه عملياتي شدن پروژه
 ETFيكي از دستاوردهاي مهم بود ،اظهار داشت :ورود
ميليوني مردم به بازار س��رمايه و فراهم كردن و ارتقاي
س��ريع زيرساختهاي متناس��ب يكي از بزرگترين
رويدادهايي بود كه با استفاده از تالش دسته جمعي در
سال گذشته به ثمر نشست .وي در ادامه گفت :ابالغيه
مقاممعظمرهبريدرخصوصآزادسازيسهامعدالت
در س��ال گذشته ،ماموريت تاريخي و بيسابقهاي را به
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه
وجوه محول كرد؛ پروژهاي كه بيش از ۱۰سال نهادها و
سازمانهايزياديبرايعملياتيكردنآنتالشكرده
بودند و به سرانجام نرسيده بود و باالخره بعد از محول
شدن آن به بازار سرمايه ،اين آزادسازي صورت گرفت.
اينمهميكاتفاقتاريخيوبزرگرارقمزدكهشايددر
هر ۵۰سال يك بار صورت بگيرد و اجراي آن در شرايط
ش��يوع كرونا وضعيت پيچيدهاي را رقم زد كه با همت
دس��ته جمعي به عنوان يكي از مدرنترين پروژههاي
تاريخي بازار سرمايه در شركت سپردهگذاري مركزي
محققشد.فهمييافزود:درروزآزادسازيسهامعدالت
 ۲۵۰هزار ميليارد تومان سهام عدالت به فروش رسيد
و در روزهاي بعد نيز بيش از  ۳ميليون و  ۲۰۰هزار نفر
سهامعدالتخودرافروختندكهبالغبر ۱۲هزارميليارد
تومان پول با درصد خطاي بسيار كم و نزديك به صفر
بهحسابمشمولينواريزشدكهيكموفقيتعظيمرا
براي شركت سپرده گذاري مركزي رقم زد .وي درباره
ساير تحوالت بنيادي سال گذشته در حوزه «سمات»،
اعالم كرد :در آذر ماه س��ال گذشته دو سامانه شركت
سپردهگذاريمركزياوراقبهادار«سامانهجامعتوزيع
سود و درگاه يكپارچه مجامع الكترونيكي» متعلق به
بازار سرمايه ،توس��ط رييسجمهور مورد بهرهبرداري
و افتتاح قرار گرفت كه يك روز طاليي را براي شركت
رقم زد .مديرعامل سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و
تسويهوجوهدرادامهبابياناينكهدرسالگذشتهبيش
از ۴۰مجمعالكترونيكيبرگزارشد،گفت:بااستفادهاز
سامانهجامعتوزيعسود،سودسهامبيشاز ۱۳۰شركت
برايسهامدارانواريزشدكهبالغبر ۲۵ميليونتراكنش
بانكيراشاملشد.
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اخبار

بازارسرمايه

متغيرهاي جديد شاخص بازارسرمايه را نزولي كرد

مذاكره احتمالي ايران و امريكا چه تاثيري بر بورس دارد؟

گروه بورس |
اين روزها خبرهاي زيادي از برجام و مذاكرات ميشود
و حتي روزنامه امريكايي «وال اس��تريت ژورنال» روز
جمعه 13فروردين ماه در گزارشي مدعي شده بود كه
در نشست روز سهش��نبه در وين كه در ادامه نشست
مذكور كميسيون مشترك برجام برگزار خواهد شد،
امريكا هم حاضر ميشود ،اما مذاكره مستقيم با ايران
انجام نخواهد شد.
اما؛ محمد جواد ظريف ،وزير خارجه ايران بعد از پايان
نشست مجازي كميسيون مشترك برجام در پيامي
توييتي اعالم كرد كه هرگونه نشس��تي بين تهران و
واشنگتن «غيرضروري» است .پيام توييتري وزير امور
خارجه ايران در واكنش به اظهارنظر ادعايي روزنامه
وال استريت ژورنال درباره حضور امريكا در نشست سه
شنبه آينده كميسيون مشترك برجام است« .هيچ
ديداري بين ايران-اياالت متحده (نخواهد بود) و اين
كار غيرضروري است».
طي همان روز نيز يك مقام و منبع بلند پايه ادعا كرد:
جمهوري اسالمي ايران تا قبل از رفع كليه تحريمها
هيچ گفتوگويي با امريكا چه با واس��طه و چه بدون
واس��طه انجام نخواهد داد.همانطور كه امريكا بدون
مذاكره از برجام خارج شد و تحريمها را بر ايران تحميل
كرداكنوننيزبدونمذاكرهبايدهمهتحريمهارابردارد.
جمهوري اسالمي ايران هيچ طرحي كه بر مبناي رفع
گام به گام تحريمها توس��ط امريكا باشد نميپذيرد.
طبق دس��تورالعمل رهبري در س��خنراني  ۸ژانويه
۲۰۲۱جمهوري اس�لامي ايران تنها پس از برداشته
شدن كليه تحريمهاي امريكا و راستي آزمايي آن به
تعهدات برجامي بازخواهد گشت.
به گفته اين منبع بلندپايه بر اس��اس دستورالعمل غير
قابل تغيير رهبري ،هرگونه نتيجه كميسيون مشترك
برجام كه در آن ايده رفع گام به گام تحريمها و يا مذاكره
غير مستقيم با امريكا مبنا باشد قابل پذيرش نيست.
باز اخبار روز جمعه  13فروردين ماه را بررسي ميكنيم،
كه ند پرايس ،سخنگوي وزارت خارجه امريكا برنامهها
براي مذاكرات غيرمستقيم هستهاي با ايران را تاييد كرد.
وي افزود :امريكا پذيرفته كه با شركاي اروپايي ،روسيه
وچينبرايتشخيصموضوعاتدخيلدربازگشتبه
توافق هستهاي سال ،۲۰۱۵گفتوگو كند.اما اين تازه
شروع ماجراست و انتظار تحول فوري را نداريم چرا كه
مباحث دشواري پيش رو است حال آنكه بر اين باوريم
كه اين گامي درست و رو به جلو است .به گفته اين مقام
امريكايي ،موضوع مذاكرات درباره گروههاي مشتركي
اس��ت كه اتحاديه اروپا قصد تش��كيل آنه��ا را دارد.
موضوعات اوليهاي كه درباره آنها بحث خواهيم كرد
اقداماتي است كه ايران براي عمل به تعهدات برجامي
انجام ميدهد و قدمهايي در راس��تاي رفع تحريم كه
امريكابايدبرايبازگشتبهتوافقبردارد.امريكادرحال
حاضر انتظار برقراري گفتوگوهاي مستقيم با ايران را
ندارد حال آنكه واشنگتن همچنان از اين ايده استقبال
ميكند.پيشتر،والاستريتژورنالنيزچنينادعايي
را مطرح كرده بود.

ارتباط بازارسرمايه و برجام
اي��ن خبرها دقيقا يك روز پيش از ش��روع مجدد بورس
رخ داد و بس��ياري از فعالين بورسي نسبت به اين اخبار
واكنش ندادند و درنهايت بورس تهران در روزش��نبه با
سقوط  0/9درصدي شاخص كل 0/3 ،درصدي شاخص
هم وزن به محدوده يك ميليون و  282هزار واحد رسيد
و تاالرشيش��هاي در پنجمي��ن روز كاري خود يكپارچه
س��رخ پوش ش��د .يكي از مهمترين عوامل اين ريزش
صحبتها درخصوص برجام بود .برجام و مذاكرات روي
تمامي اقتصاد تاثي��ر دارد و ميتواند وضعيت اقتصادي
كشور را بهطورخاص تغيير دهد .بسياري از شركتهاي
بورسي درگير تحريمها و مش��كالت صادرات و واردت
هستند در نتيجه نميتوانند به جايگاه واقعي خود دست
پيدا كنند (نكته مهم اينجاست كه بسياري از شركتها
كادمويتيمحورهستنددرنتيجهبادالروتحريمهارابطه
مستقيم دارند ).و بخش عمدهاي از بازارسهام را نيز اين
نوع از شركتها تشكيل ميدهد.
اگر اقتصاد ايران رشد داشته باش��د بورس نيز ميتواند
رشد كند ،رش��د اقتصادي نيز در گرو تغيير متغيرهاي
موجودي است و با اين تغييرات ميتوان به آينده اقتصاد
و بورس اميدوار شد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي و بينالملل بر اين نظرند
كه اگر تفاهم و مذاكرهاي ب��ه صورت عملي و نه فقط به
صورت كاغذي رخ دهد ميتواند وضعيت را تغيير دهد.
يكي از اين تغيير وضعيتها مربوط به امور بانكي و نفتي
است و اگر گشايشي در امور بانكها و يا فروش نفت شود
بورس ميتواند رشدي شگفتانگيز داشته باشد.

فرشقرمز بورس براي سال 1400

براساسمعامالتروزشنبهچهاردهمفروردينماهبيشاز
يكميلياردو ۸۰۱ميليونسهم،حقتقدمواوراقبهاداربه
ارزش ۳۲هزارو ۹۵۶ميلياردريالدادوستدشد.همچنين
ش��اخص كل (هموزن) با يكهزار و ۵۳۴واحد كاهش به
 ۴۴۱هزار و ۱۱۴واحد و شاخص قيمت (هموزن) با۹۹۹
واحد افت به ۲۸۷هزار و ۳۸۸واحد رس��يدند .ش��اخص
بازار اول ۹هزار و ۴۱۲واحد و ش��اخص بازار دوم ۲۰هزار
و  ۴۸۶واحد كاهش داشتند .حقوقيها در اين روز حدود
۶۸۰ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردن��د .ارزش كل
معامالت خرد دو هزار و۵۰۰ميليارد تومان بود ،اشخاص
حقوقي۳۴درصديعنيو۸۵۰ميلياردتومانسهامخريدند
و مازاد خريدشان۲۷درصد از كل معامالت شد .بيشترين
تزري��ق پول حقوقي به ب��ورس و فرابورس در س��ه گروه
«محصوالت شيميايي»« ،فلزات اساسي» و «استخراج
كانههاي فلزي» رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت
گروههاي «ساير محصوالت كاني غيرفلزي» و «فعاليت
مهندسي،تجزيه،تحليلوآزمايشفني»بهنفعحقيقيها
تمامشد.طيروزشنبهافزايشسهامحقيقيهادر۹نمادو
افزايشسهامحقوقيهادر۱۳۴نمادبهبيشازيكميليارد
تومانرسيدكهجمعتغييرمالكيتدستهاول۳۰ميليارد
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم۶۷۰ميليارد تومان بود.
آخرينقيمت۳۸نمادحداقليكدرصدنسبتبهقيمت
روزقبلآنهاافزايشيافتهو۵۳۱نمادباكاهشبيشازيك
درصديقيمتهمراهبودهاند.
عالوهبرايندربينهمهنمادها،نماد«خدماتانفورماتيك»
با ۲۷۱واحد«،كشتيرانيجمهورياسالميايران»با۱۵۶
واحد« ،پرداخت الكترونيك سامان كيش» با ۱۱۲واحد،

«فوالد آلياژي ايران» با ۸۲واحد« ،مس ش��هيد باهنر» با
 ۷۵واحد« ،ماشين س��ازي اراك» با  ۴۶واحد« ،ليزينگ
رايانسايپا»با ۱۸واحدو«بانكپاسارگاد»با ۱۶واحدتاثير
مثبترابرشاخصبورسداشتند.درمقابل«فوالدمباركه
اصفهان»بايكهزارو ۴۱۲واحد«،مليصنايعمسايران»
با يكهزار و  ۲۵۱واحد« ،ش��ركت سرمايهگذاري تامين
اجتماعي»با ۷۴۶واحد«،صنايعپتروشيميخليجفارس»
با  ۷۱۸واحد« ،معدني و صنعتي چادرملو» با  ۶۳۸واحد،
«پااليشنفتاصفهان»با ۵۱۳واحد«،پتروشيميپارس»
با ۳۹۷واحد«،گسترشنفتوگازپارسيان»با ۳۹۵واحد
و «نفت و گاز پتروشيمي تامين»با ۳۸۷واحد تاثير منفي
برشاخصگذاشتند.
بر پايه اين گزارش ،طي روز گذشته نماد «گروه دارويي
بركت»« ،فرآوري معدني اپال كاني پارس»« ،شركت
س��رمايهگذاري تامين اجتماعي»« ،ماش��ين سازي
اراك»« ،كشتيراني جمهوري اسالمي ايران»« ،تامين
سرمايهامين»و«لعابيران»درگروهنمادهايپُرتراكنش
قرار داش��تند .گروه مواد دارويي هم در معامالت امروز
صدرنشين برترين گروههاي صنعت شد و در اين گروه
 ۱۱۶ميليون و ۶۳۳هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و
 ۷۷۷ميلياردريالدادوستدشد.
آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در اولين روز هفته ش��اخص فرابورس ني��ز بيش از ۱۱۹
واحد كاهش داشت و روي كانال ۱۸هزار و سه واحد ثابت
ماند .همچنين در اين بازار ۸۱۰ميليون و ۹۷۲هزار برگه
س��هم به ارزش ۱۸هزار و ۳۹۹ميليارد ريال داد و س��تد

صورت هايمالي جديد در كدال

س��ايت كدال يك��ي از مهمترين نيازهاي ب��ورس بازان
محسوب ميشود و برخي از اطالعيههاي كدال دراولين
روزهفتهبدينشرحاست :شركتشركتذوباصفهانبا
نماد«فروي»دراسفندماهتاحدوديعملكردنامناسبش
دربهمنماهراجبرانكردوبهفروش۸۹حدود۹۰ميليارد
توماني دست يافت .اين نماد معامالتي در  ۱۲ماهه سال
مالي  ،۹۹حدود ۵۴۰ميليارد تومان فروش داش��ته كه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته۸۰درصد رشد داشته
است.شركتپتروشيمينوريبانماد«نوري»در١٢ماهه
منتهي به اسفند سال  ١٣٩٩از فروش محصوالت خود

٣٧هزار و٨۵۰ميليارد تومان درآمد كسب نمود كه از اين
مبلغ ۵هزار و ٢۵٣ميليارد تومان آن مربوط به اسفند ماه
ميباشد .گفتنياست مبلغ فروش اين شركت در مدت
١٢ماهه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل ۵۶درصد
رشد داشته است.فروش اسفند ماه بيشترين مبلغ فروش
ماهانهشركتميباشد.شركتشيرپاستوريزهپگاهفارس
بانماد«غفارس»در١٢ماههمنتهيبهاسفندسال١٣٩٩
از فروش محص��والت خود ۶٩۵ميلي��ارد تومان درآمد
كسب نمود كه از اين مبلغ ٨۵ميليارد تومان آن مربوط
به همين ماه ميباش��د .گفتني اس��ت مبلغ فروش اين

بهبود وضعيت اقتصادي با مذاكرات سازنده
پيمان مولوي ،دبيرانجم��ن اقتصاددانان در گفتوگو با
«تعادل» درخصوص تاثير مذاكره ايران و امريكا بر بورس
ميگويد :يكي از س��ناريوهاي مهم درباره كساني كه در
بازارهاي موازي فعاليت ميكنند مذاكرات و برجام بوده
و نكته اساس��ي اينجاس��ت كه اگر مذاكرات آغاز شود و
بخشي از پولهاي بلوكه شده آزاد شود چه اتفاقي براي ما
ميافتد؟طبيعياستكهدولتفعليوحتيدولتبعدي
نرخ دالر را به عنوان يك عامل ذهني كاهش بدهد و اين
كاهش ذهني نيز به اين ترتيب اعمال ميشود كه شاهد
كاهش نرخ دالر باشيم و نميدانيم اين كاهش تا كجا و به
چه شكلي ادامهدار خواهد بود و ممكن است به كمتر از
 20هزارتومان برسد .به همين دليل ريسك كاهش نرخ
ارز در بازارهاي موازي و بازارسرمايه نيز بسيار شديد بود و
اين عامل باعث شد كه روزهاي منفي بازار در اوايل سال
بهصورتواضحديدهشود.همچنيناگرهرنوعمذاكرهاي
رخدهدوضعيتاقتصاديبهبودمييابدودرنتيجهشاهد
سروسامان يافتن فضاي كسب و كار و بورس خواهيم بود.
رابطه دالر و بورس
معامالتبازارسهامدرپنجمينروزمعامالتيسالجديد
يعني  14فروردين ماه ،در شرايطي آغاز شد كه شاخص
كل بورس تهران در نيمه دوم سال قبل و هفته گذشته
نخست سال 1400نزولهاي سنگيني را ثبت كرده بود.
ايننزولهايسنگيناز20مردادماهسالقبلمنجرشده
ارزشمعامالتبازارسهامهمبهشدتكاهشيابدوشتاب
خروج نقدينگي از سوي سهامداران حقيقي بيشتر شود.

ش��د .در روز مذكور نمادهاي «رايان ه��م افزا»« ،صنايع
ماشينهاياداريايران»«،بيمهمعلم»«،پخشهجرت»،
«شهرسازيوخانهسازيباغميشه»«،صنعتيدودهفام»،
«هتلپارسيانكوثراصفهان»«،هلدينگصنايعمعدني
خاورميانه» و «كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان»تاثير
مثبت بر شاخص اين بازار داشتند .همچنين نماد «پليمر
آريا ساسول»« ،بيمه پاسارگاد»« ،پتروشيمي زاگرس»،
«سرمايهگذاري صبا تامين»« ،پتروشيمي تندگويان»،
«پتروشيمي مارون»« ،فوالد هرمزگان جنوب»« ،گروه
سرمايهگذاري ميراث فرهنگي»« ،اعتباري ملل»« ،گروه
توسعهماليمهرآيندگان»و«سهاميذوبآهناصفهان»
تاثيرمنفيبرشاخصبورسبههمراهداشت.
ارزش سهام عدالت كاهش يافت
درپايانمعامالتروزشنبهبازارسرمايه،ارزشسهامعدالت
درمقايسه با چهارش��نبه ( ۱۱فروردين ماه)۱.۶ ،درصد
كاهش يافت و ارزش سبد۵۳۲هزار توماني و يك ميليون
توماني سهام عدالت به ترتيب به  ۱۲ميليون و ۱۰۰هزار
تومانو ۲۲ميليونو۷۹۲هزارتومانرسيد.بااحتساباين
موضوع،ارزش۶۰درصدقابلفروشسبد۵۳۲هزارتوماني
سهامعدالتبه ۷ميليونو۲۶۰هزارتومانرسيدهاست.
در اين ميان محمدرضا پوررضايي با بيان اينكه پرداخت
مرحله دوم س��ود سال ۹۸س��هام عدالت در دست اقدام
است ،اظهار داشت :اواخر س��ال گذشته  ۵۰درصد سود
س��هام عدالت پرداخت ش��د .به افرادي كه داراي سهام
عدالت۵۳۲هزار توماني هستند ،سود۲۰۰هزار توماني و
افراديكهدارايسهامعدالتيكميليونتومانيهستند،

شركت در مدت  ١٢ماهه در مقايسه با مدت مشابه سال
قبل ٣٢درصد رشد داشته است .شركت نفت سپاهان با
نماد «شسپا» در ١٢ماهه منتهي به اسفند سال جاري از
فروش محصوالت خود هفت هزار و ۱۷۵ميليارد تومان
درآمد كسب نمود كه از اين مبلغ ٨٣٠ميليارد تومان آن
مربوط به همين ماه ميباشد .گفتني است مبلغ فروش
اين ش��ركت در مدت ١٢ماهه در مقايسه با مدت مشابه
سال قبل ۵١درصد رشد داش��ته است .شركت صنايع
ماش��ينهاي اداري ايران با نماد «مادي��را» در ١٢ماهه
منتهي به اسفند س��ال جاري از فروش محصوالت خود

همين ش��رايط در 2هفته نخست سال هم ادامه يافت و
بسياري از س��هامداران حقيقي از روزهاي نخست سال
به عنوان فرصت خروج از بازار س��هام استفاده كردند و با
وجوداينكهدرنخستينروزمعامالتيسالشاخصكلبا
رشد مواجه شد اما در روزهاي بعد تا14فروردين شاخص
كل بورس تهران با نزول مواجه شد .آمارها نشان ميدهد
شاخص كل بورس تهران طي2هفته نخست سال جديد
با 13هزار واحد كاهش مواجه شده و اكنون به محدوده
يك ميليون و 282هزار واحد رسيده است .اين بهمعناي
آناستكهسهامداراندرطول2هفتهنخستسالجمعا
نزديك به  1/2درصد زيان كردهاند .بهنظر ميرسد دامنه
نزولبورسبادرنظرگرفتنارزشروزانهمعامالتوميزان
خروج نقدينگي از بازار س��هام به سال جديد هم سرايت
كرده است .با اين تعارف بايد شرايط ارز موجود در بازار را
سنجيد و قيمت هر دالر امريكا در بازار متشكل ارزي هم
كه در پايان سال گذشته در محدوده23هزارو700تومان
دادوس��تد ميش��د اكنون به محدوده  25الي  24هزار
تومان رس��يده و تقربيا طي  14روز رش��د  3درصدي را
تجربه كرده است.
همانگونه كه گفته ش��د كه ن��رخ ارز روي بورس تاثير
بسزايي دارد و اگر اين رش��د سه درصدي مستمر باشد
ميتواند وضعيت شركتهاي كاموديتي محور بورس را
تغيير دهد .عالوه بر آن نبايد فراموش كرد كه انواع ارز به
خصوص دالر تاثير عمدهاي روي اقتصاد و كشور خواهد
داش��ت .باتوجه به اخبار و وقايع موجود ميتوان آينده
درخشانيبرايبورسواقتصادكشورمتصوربوداما؛نبايد
متغيرهاي اساسي و عمده را ناديده گرفت.

سود۴۰۰هزارتومانتعلقميگيردكههركدامازاينافراد
در مرحله اول۵۰درصد سود را دريافت كردند.وي با اشاره
به افرادي كه موفق به دريافت سود سهام عدالت نشدهاند،
گفت :تمام سهامداران سهام عدالت بايد سجامي شوند.
البتهبرايغيرسجاميهاهمسودواريزشد،امااگرسجامي
ش��وند پيگيري اين موضوعات براي سهامداران راحتتر
است .افرادي كه سود س��هام عدالت را دريافت نكردهاند،
به سايت سهام عدالت مراجعه كنند و ابتدا شماره شباي
درجش��ده را كنترل كنند .يكي از مهمترين داليل عدم
دريافت سود ،درج نادرست بودن شماره شبا است .مشاور
اجراييسهامعدالتادامهداد:بهمحضاصالحشمارهشبا
بهطورسيستميوخودبهخود،سودسهامبرايافرادواريز
خواهدشد.پوررضاييافزود:اگراشكاليدرشمارهشباوجود
نداشتيااينكهحتيبااصالحشمارهشباوشمارههمراهباز
همسوددريافتنشد،افرادباشمارهپشتيبان ۱۵۶۹تماس
بگيرندومشكلموجودرااطالعدهند.پرداختمرحلهدوم
يا۵۰درصد ديگر سود سهام عدالت مربوط به سال ۹۸در
دست اقدام است .مشاور اجرايي سهام عدالت همچنين از
افزايش جمعيت متوفيان سهام عدالت خبر داد و گفت:
جمعيتمتوفيانسهامعدالتحدوددوميليونو۶۰۰هزار
نفربودكهدرحالحاضربهحدود ۳ميليوننفررسيدهاست.
انتقالسهامبهسها مدارانغيرسهامعدالتمتوقفنيستو
بهصورتدستيدرحالانجاماستووراثميتوانندنسبت
بهانتقالسهاماقدامكنند.اماانتقالسهامعدالتامواتبه
وراثبهصورتآنالينوالكترونيكيانجامخواهدشدووراث
بايدتاايجادسامانهمربوطهولينكقوهقضاييه،ثبتاسنادو
سپردهمركزيبهاينسامانهصبركنند.

٢هزار و ۲۳۰ميليارد تومان درآمد كسب نمود كه از اين
مبلغ١۵۶ميلياردتومانآنمربوطبهاسفندماهميباشد.
گفتني است مبلغ فروش اين شركت در مدت ١٢ماهه
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل۶٧درصد رشد داشته
است .شركت توليد نيروي برق دماوند با نماد «دماوند»
در ١٢ماه��ه منتهي به اس��فند س��ال  ١٣٩٩از فروش
محصوالت خود حدود ۷۸۵ميليارد تومان درآمد كسب
نمود،كهازاينمبلغ۴٣ميلياردتومانآنمربوطبهاسفند
ماه ميباشد .گفتني است فروش دوره مشابه سال قبل
٧۴٠ميليارد تومان بود.

معامله اوراق الزاما به معناي
خروج پول از بورس نيست

محمد صادق غزنوي ،مدير عمليات بازار فرابورس
ايران در گفتوگو ب��ا بورس  24گفت :همواره بين
بانك مركزي و بانكها مراودات��ي وجود دارد .اين
موض��وع در تمام دني��ا امري راي��ج و بديهي تلقي
ميشود .بخشي از اين مراودات كه با هدف عمليات
بازار باز و به ش��كل ريپو و از طريق خريد يا فروش
اوراق بهادار انجام ميگيرد در بس��تر بازار سرمايه
رخ ميدهد .در حال حاضر در بازار س��رمايه ما نيز
اين اتفاق در حال وقوع است كه اكثرا اين معامالت
در نماد مشخصي انجام ميشود كه به معامالت بين
بانك مركزي و بانكها اختص��اص دارد ،ولي الزاما
پولي از بازار سرمايه جذب بانك مركزي و بانكها
نميشود ،فقط برخي از معامالت طي عمليات بازار
باز انجام ميشود .وي ادامه داد :هدف از عمليات بازار
باز برقراري دامنه نرخ سود (كريدور نرخ سود) است
و يكي از روشهاي انجام عمليات بازار باز از طريق
عمليات ريپو (قرارداد بازخريد اسالمي) است .اين
قرارداد ،قرارداد بازخريد اس�لامي و خريد و فروش
اوراقبهاداردركوتاهمدتاستكهبينبانكمركزي
و بانكها انجام ميشود .معامالتي كه روز يكشنبه۸
فروردينماه هم انجام شد و ارزش معامالتي حدود
 ۴۲هزار ميليارد تومان داشت بين بانك مركزي و
چند بانك به صورت قرارداد ريپو صورت گرفت.
اين مقام مس��وول توضيح داد :نكته مهم اين است
كه انجام اي��ن معامالت الزاما هيچ منبعي را از بازار
سرمايه خارج نميكند ،فقط برخي از معامالت بين
بانك مركزي و بانكها انجام ش��ده است .بنابراين
صحبتهايي مبني ب��ر اينكه نتيج��ه اين ارزش
معامالت خروج منابع از بازار سرمايه است ،صحت
ندارد و در واقع اين گزاره كه گفته ميشود در نتيجه
اين معامالت منابع بازار سرمايه به جاي اينكه صرف
خودبازارسرمايهشودواردبازارپولميشود،صحيح
نيس��ت .غزنوي در نهايت تاكيد كرد :از آنجايي كه
معامالت مربوط به عمليات ب��ازار باز در تابلو اوراق
دولتيانجامميشودواوراقدولتيهمدربازاربدهي
فرابورسموردمعاملهوپذيرهنويسيقرارميگيرند،
ارزش اين معامالت نيز در سرجمع ارزش معامالت
بازارهاي فرابورس نش��ان داده ميشود .اين نكته
حائز اهميت است كه الزاما دولت (وزارت اقتصاد)
در معامالت عمليات بازار باز نقش كليدي ندارد و
اين نقش را بانك مركزي ايفا ميكند .الزم به ذكر
است كه تفكيك مدنظر قابل انجام است به نحوي
كه اكثرا نمادهايي كه اين معامالت روي آن انجام
ميشود نماد ۴هر نماد معامالتي است.

اجرايي شدن طرح كانون
سهامداران حقيقي تا تابستان

محمد رضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي
مجلس ش��وراي اس�لامي گفت :انتظار ميرود اوايل
تابستان ظرفيتهاي قانوني در رابطه با تشكيل كانون
سهامداران حقيقي در دست اجرا داشته باشيم .وي در
رابطهباروندبررسيتشكيلكانونسهامدارانحقيقي
در مجلس ،اظهار كرد :اين مساله يكي از بندهاي مورد
مطالعهايكهقراراستهنگامبازبينيقوانينبازارسرمايه
امسال در مجلس مورد بررسي قرار گيرد  .او بيان كرد:
ما بايد يك ساختار متش��كل براي كانون سهامداران
حقيقي در نظر بگيريم تا آنها نيز يك جايگاه مشخص
در بازار سرمايه داش��ته باشند.نمايندگان سهامداران
حقيقي ُخردبايدبتواننددرجلساتشورايعاليبورس
حضور داشته باشند تا يك حلقه ارتباطي بين متوليان
بازار سرمايه و س��هامداران خرد تشكيل شود .رييس
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در پايان
تاكيد كرد :اميدواريم بتوانيم در ارديبهشت ماه امسال
گزارشهاينهاييرادررابطهباكانونسهامدارانحقيقي
در صحن مجلس داش��ته باشيم تا بر اساس آيين نامه
در دس��تور كار ق��رار دهي��م .انتظار م��يرود در اوايل
تابستانظرفيتهايقانونيرادررابطهباتشكيلكانون
سهامدارانحقيقيدردستاجراداشتهباشيم.

بورس كاال ميتواند بازيگر
نقش اول تحقق شعار سال باشد

ابراهيم بهادراني ،مش��اور عالي ريي��س اتاق بازرگاني
تهرانگفت:بايدبرايناصلتاكيدشودكهبدونرقابت
وشفافيتنميتوانازتوليدپشتيبانيكردوموانعآنرا
برداشت؛ اين اصل بر لزوم توسعه و تقويت بورس كاال و
ابزارهاي مالي تاكيد ميكند به گونهاي كه بورس كاال
ميتواند در صورت حمايتهاي الزم و با شفاف سازي
مبادالتوكشفقيمتكاالها،سهولتتامينمواداوليه
وتامينماليبخشتوليدبهبازيگرنقشاولتحققشعار
سالمبدلشود.بهادرانيدرادامهبهاهميتنقشبورس
كاالدرزمينهتحققشعارسالجارياشارهكردوگفت:
بورس كاال باعث نظم بازار كاال ميشود ،بهطوريكه با
تمركزمبادالتمواداوليهوكاالهايواسطهايدربورس،
شاهد شفافيت و عدالت در حوزه بازار و توليد هستيم از
اينروبورسكاالازابزارهايكليديپشتيبانيازتوليدبه
شمارميرود.ويافزود:انبارهايزياديدركشوروجود
داردكهدارايكااليزياديهستند،اينانبارهاميتوانند
از طريق دريافت گواهي سپرده كااليي در بورس كاال از
توليدپشتيبانيكردهوبراياينبخشتامينماليكند؛
ابزار گواهي س��پرده بورس كاال داراي ظرفيت بزرگي
برايصنعتكشوربودهكهدردنيانيزتجربهشدهاست.
مشاورعاليرييساتاقبازرگانيتهراندرپايانگفت:
بايدبرايناصلتاكيدشودكهبدونرقابتوشفافيت
نميتوانازتوليدپشتيبانيكردوموانعآنرابرداشت؛
ايناصلبرلزومتوسعهوتقويتبورسكاالوابزارهاي
ماليتاكيدميكندبهگونهايكهبورسكاالميتواند
درصورتحمايتهايالزموباشفافسازيمبادالت
و كشف قيمت كاالها ،س��هولت تامين مواد اوليه و
تامين مالي بخش توليد به بازيگر نقش اول تحقق
شعارسالمبدلشود.

درشهر
فوت  ۲۵هزار تهراني
به دليلكرونا تا ديروز

ناهيد خداكرمي ،رييس كميته سالمت شوراي شهر
تهران گفت :از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون ۲۵
هزارو ۲۰۰شهروندتهرانيجانخودرابهدليلابتالءبه
اين ويروس از دست دادهاند.
خداكرمي در گفتوگو با تسنيم با اشاره به افزايش آمار
مرگوميرناشيازويروسكرونادرپايتختاظهاركرد:
متأسفانه در هفته دوم فروردين  1400شاهد افزايش
بيشازدوبرابريمتوفيانناشيازويروسكرونانسبت
به اسفند 99بودهايم و اين شرايط همچنان ادامه دارد.
وي تصريح كرد :هماكنون آمار مرگ ناشي از ويروس
كرونا در تهران روزانه به 37تا 38نفر رس��يده اس��ت و
براساس آمار ثبت شده در بهش��ت زهرا (س) از زمان
ش��يوع ويروس كرونا تاكنون 25هزار و 200شهروند
تهراني جان خود را از دس��ت دادهان��د و اين تعداد در
بهشتزهرا(س)پذيرشوثبتشدهاند.رييسكميته
سالمت شوراي شهر تهران ادامه داد :در حال حاضر در
پيك چهارم كرونا قرار داريم و از شهروندان درخواست
ميش��ود كه پروتكلهاي بهداشتي بهويژه استفاده از
ماسك را رعايت كنند چرا كه با توجه به شرايط كشور
درباره توليد و تقاضاي واكس��ن و مشكالتي كه در اين
زمينهوجوددارد تنهاراهبرايكنترلونجاتازويروس
كرونا ،اس��تفاده از ماسك است .خداكرمي با توصيه به
شهروندان در ارتباط با استفاده از ماسك در مكانهاي
عمومي و شلوغ و عدم صحبت در اين مكانها گفت :با
توجهبهافزايشمرگوميرناشيازويروسكروناممكن
استاينآماردرارديبهشتوخردادبيشترشودورعايت
پروتكلهايبهداشتيمهماستودرمكانهايشلوغاز
جملهمتروازدوماسكاستفادهشود.ويبااشارهبهعالئم
ويروسكروناخاطرنشانكرد:درصورتيكهشهروندان
هركدامازعالئمازجملهتب،بدندرد،حالتتهوعو...را
داشتندحتماًبهپزشكمراجعهكنندوازتردددرسطح
شهرحتمابپرهيزند.

برنامهريزيبرايافزايش
 ۵۰درصديظرفيتمترويتهران

پيروز حناچي ،شهردار تهران از تبديل ميدان راهآهن
تهران به يك موزه رو باز خبر داد و گفت :هدف نهايي
مترو ظرفيتسازي براي ۵۰درصد از سفرهاي درون
شهري است .به گزارش تسنيم ،حناچي با تاكيد بر
ضرورت برقراري اتصالهاي بيش��تر خطوط مترو با
شبكه راهآهن سراسري ايران در تمامي كالنشهرها
به ويژه شهر تهران طي امسال ،اظهار كرد :اگر بتوانيم
اتصالهاي بيشتري از شبكههاي ريلي راهآهن و مترو
برقراركنيم،باافزايشخدماتخواهيمتوانستمردم
راازسطحشهرجمعكردهوباكاهشترددحملونقل
با وسايل نقليه خصوصي ،جاذبههاي مترو را افزايش
دهيم .او با بيان اينكه هدف نهايي مترو ظرفيتسازي
براي  50درصد از س��فرهاي درون ش��هري اس��ت،
افزود :براي اينكه بتواني��م از حداكثر ظرفيت مترو
استفاده كنيم ،الزم اس��ت تا اقدامات موثر از جمله
خدماترس��اني در متروها را افزايش دهيم .شهردار
تهران با اشاره به تخصيص بودجه به منظور آراستگي
و ساماندهي محوطه پيرامون راهآهن تهران ،تصريح
كرد:ميدانراهآهنقبالمحلترددافرادباماشينبود؛
اما اكنون اين محوطه به همت شهردار منطقه تبديل
به قلمرو قانوني ش��ده و در آيندهاي نزديك از آن به
عنوان موزه رو باز استفاده خواهد شد.

ادامهازصفحهاول
صفهايطوالنيمرغوفرجام
دستكاريبازار

چني��ن پيامدي جلوگيري كند ،ع�لاوه بر تعيين
قيمت دس��توري و اجبار به ف��روش ،جيرهبندي
آن كاال را ني��ز بايد در دس��تور كار قرار دهد .طبق
دستوري دولتي بايد تعيين ش��ود چه مقدار كاال
مجاز است به هر يك از متقاضيان به قيمت مصوب
فروخته شود .اما اگر در لحظه مداخله دولت ذخاير
موجود تمام شود ،مشكل بسيار دشوارتري پيش
ميآيد .از آنجا كه توليد با فروش به قيمت مصوب
دولت ديگر س��ودده نيست ،توليد يا محدود يا كال
متوقف ميشود .دولت اگر ميخواهد ترتيبي دهد
كه توليد ادامه يابد ،بايد توليدكنندگان را ملزم به
توليد كند و براي اين مقصود بايد قيمتهاي مواد
خام ،قيمت محصوالت نيم ه آماده و دستمزدهاي
كارگران را هم تعيين كند .اين دستورات هم نبايد
صرفا به يك يا چند شاخه توليد محدود بماند .بلكه
بايد همه شاخههاي توليد را دربرگيرد ،بايد قيمت
هم��ه كاالها و همه دس��تمزدهاي كار ،رفتار همه
شركتداران ،سرمايهداران ،زمينداران و كارگران را
تنظيم كند .اگر دولت برخي شاخههاي توليد را آزاد
بگذارد ،سرمايه و كار به سوي آنها سرازير ميشود و
هدفيكهدولتبانخستينمداخلهخودميخواست
بهدستآورد،محققنخواهدشد.مقاماتمداخلهگر
اتفاقاميخواهندآنشاخهتوليدكهبهدليلاهميت
محصوالتش قواعد ويژهاي برايش تنظيم كردهاند،
پرجنبوجوش باش��د .اين كام�لا در تضاد با نيت
آنهاست كه اتفاقا همان ش��اخه دچار اهمال شود.
بنابراين آشكارا ميبينيم كه مداخله انجا م شده از
سوي دولت در چر خ و دنده نظام اقتصادي مبتني
ب��ر مالكيت خصوصي به هدفي ك��ه مداخلهگران
ميخواهند ،دس��ت نمييابد .اين مداخله نه تنها
بيهوده اس��ت ،اثر معكوس هم در پي دارد ،زيرا به
«آفتي» كه از اين رهگذر قرار بود مهار شود ،دامن
ميزند .پيش از آنكه قيمت دس��توري صادر شود،
اين كاال  -به باور مقامات  -بيش از حد گران بود ،اما
اكنون كال از بازار محو ميشود .بنابراين مداخله در
بازار دور باطل بيپاياني است كه هم توليدكننده و
هم مصرفكننده را از نفس مياندازد.

راهوشهرسازي
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معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد

تداوم تمديد اجباري قراردادهاي اجاره در۱۴۰۰
گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه معاون مسكن وزير راه و شهرسازي اعالم
كرده اس��ت ،قراردادهاي اجاره در سال  ۱۴۰۰و تا
س��ه ماه پس از اعالم رس��مي پايان كرونا همچنان
بهطور اجباري تمديد خواهد شد و مالكان نميتوانند
مستاجران خود را جواب كنند.
در ش��رايطي دولت به تمديد اجباري اجاره نامهها
اصرار دارد كه اجراي اين طرح در س��ال گذشته به
گواه آمارهاي رسمي ناموفق بود و بعضا مشكالتي را
نيز براي مالكان ايجاد كرد .در سال گذشته ،وزارت
راه و شهرس��ازي اعالم كرد كه قراردادهاي اجاره تا
خرداد  99تمديد خواهد شد و پس از آن نيز حسن
روحاني ،رييسجمهور در روز  8تيرماه در جلس��ه
س��تاد ملي كرونا از ممنوعي��ت افزايش بيش از ۲۵
درص��د اجارهبه��ا در تهران ،بي��ش از  ۲۰درصد در
كالنشهرها و بيش از  ۱۵درصد در ساير شهرها خبر
داد .اگر چه هدف دولت در اجراي اين طرح ،رعايت
مسائل بهداشتي و مقابله با كرونا اعالم شد اما عمال
دولت با توجه به نوسانهاي شديد نرخ ارز در خرداد
سال گذشته ،تمايل داش��ت تا از قشر اجاره نشين
در برابر تركشه��اي تورم محافظت كند .اما آمارها
حكايت ديگري دارند.
به گزارش مركز آمار ايران ،متوس��ط افزايش هزينه
اجارهبه��ا ب��راي كل خانوارهايي ك��ه در فصل بهار
١٣٩٩تمديد قرارداد داشتهاند ٣٣,٦ ،درصد ،براي
كل خانوارهاي��ي كه در فصل تابس��تان  ۹۹تمديد
قرارداد داشتهاند۴۱.۲ ،درصد و براي كل خانوارهايي
كه در فصل پاييز  ١٣٩٩تمديد قرارداد داش��تهاند،
 34درصد بوده است .همانطور كه مشاهده ميشود،
آمارهاي مربوط به سه فصل اول سال گذشته بيانگر
افزايش چش��مگير اجارهبها از رقم اعالمي از سوي
دولت براي ته��ران ( 25درصد) بوده اس��ت،حال
آنكه آمارهاي ارايه ش��ده مربوط به كل كشور است
و فاصله آنها بس��يار بيشتر با رقم اعالمي  20درصد
براي كالنشهرها و  15درصد براي ساير شهرهاي
كشور است.
به گ��زارش «تعادل» ،تعيين س��قف ب��راي ميزان
افزاي��ش اج��اره س��االنه واحدهاي مس��كوني در
دولته��اي قبل از دولت تدبير و اميد نيز مس��بوق
به سابقه اس��ت .تجربهاي كه منتج به نتايج دلخواه
دولت وقت نشد و به گفته مسووالن اتحاديه مشاوران
امالك منجر به دور زدن آن بخشنامه از سوي برخي
موجران در س��نوات گذشته ش��د .به باور بسياري
از كارشناس��ان بازار مس��كن ،دولت از نظر قانوني
نميتواند براي ميزان دريافت اجاره مالك اشخاص
حقيقي سقف مش��خص كند چون اين عمل ناقض
حق مالكيت فردي است .در عين حال ،وضع چنين
دستورالعملهايي از ضمانت اجرايي الزم برخوردار
نيست و پش��توانه قانوني ندارد و در نهايت منجر به
دور زدن مفاد اين دستورالعملها و رواج قراردادهاي
غيررسمي خواهد شد.
در اين حال ،برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن بر
اين باورند ،در صورتي كه با دس��تور تمديد اجباري
قرارداد اجاره مساله احتراز از جابهجايي مستاجران
در دوران ش��يوع كرونا  -نه كنترل نرخ اجارهبها  -و
رعايت مس��ائل بهداشتي تامين ش��ود ،اين دستور
مفيد تلقي ميشود.

كرونا و نقض حقوق مالكانه!
ش��يوع كرونا به همراه ش��رايط اقتصادي تورم زده
و همچني��ن برخي از سياس��تهاي پولي همچون
كاهش نرخ سود سپرده بانكي به  15درصد از اوايل
سال گذشته عرصه را بر مس��تاجران تنگ كرد ،در
اين حال آن دس��ته از مس��تاجران كه موعد اجاره
نامههايشان فرارسيده بود ،در فشار مضاعفي گرفتار
آمدند .آنها مجبور بودند و مجبور هستند از سويي،
بودجه بيشتري را براي تامين هزينه اجاره مسكن در
نظر بگيرند و از سوي ديگر در اين روزهاي كرونايي،
س�لامت خود را در بازديد از واحدهاي مسكوني به
خط��ر بيندازند .البته مالكان نيز با ريس��ك ابتال به
كرونا دس��ت و پنجه نرم ميكنند .از همين رو است
كه وزارت راه و شهرسازي طرحي را تدوين كرد كه بر
اساس آن تمام اجاره نامهها بهطور خودكار به مدت
6ماه تمديد شود.
اين مس��اله اما معضالت خاص خود را داشت و دارد
و آنگونه كه كارشناس��ان بازار مس��كن ميگويند،
مصوبههاي دولتي نميتواند ناقض يا متضاد قوانين
باالدستي همچون قانون مالك و مستاجر باشد .به
عبارت روشنتر ،دولت نميتواند مالكيت خصوصي
موج��ران را نقض ك��رده و آنها را مجب��ور به تمديد
اجاره نامه كند.
بر اساس اين گزارش ،در سالهاي گذشته نيز براي
تعديل اجارهبها طرحهايي از سوي مسووالن دولتي
پيشنهاد شده بود .بهطور مثال ،در يك مورد پيشنهاد
شده بود كه مدت قراردادهاي اجاره دو ساله بشود،
اما اين طرح با شكست مواجه شد .يا چند سال قبل
تعزيرات ب��راي جلوگيري از افزاي��ش اجارهبها در
تابستان و در فصل نقل و انتقال ورود پيدا كرد .اين
طرح تعزيرات هم با مش��كل مواجه شد و عملياتي
و اجرايي نش��د .از اين رو ،به اعتقادحقوقدانان ،در

قانون مالك و مس��تاجر -چه قانون مصوب در سال
 1356و چه قانون مالك و مس��تاجر مصوب س��ال
 - 1376اختياراتي براي قلب حقوق مالكانه در نظر
گرفته نشده است.
از اين رو ،صرفا در صورتي كه مس��ووالن وزارت راه
و شهرس��ازي بتوانند موضوع را در مراجع حقوقي
و قانونگ��ذاري طرح كنند و با ط��ي مراحل حقوقي
اقدامي بكنند كه جنبه قانوني داشته باشد ،ميتوان
بدون توجه به قوانين باالدس��تي ،قانون جديدي از
جمله تمديد اجب��اري اجا رهنامهها را وضع كرد .در
غير اين صورت ،در آخرش ،مصوبه وزارت راه جنبه
ارش��ادي و توصيهاي پيدا ميكن��د .دولت هم كه
نميتواند قوانيني را وضع كند كه با قوانين عمومي
كشور مخالفت داشته باشد .يعني قانون جديد بايد
در تضاد با قوانين ديگر نباشد.
تداوم تمديد اجباري اجارهنامه در 1400
در اين حال ،دي��روز محمود محم��ودزاده ،معاون
مسكن وزير راه و شهرسازي درباره چگونگي اجراي
مصوبه تمديد اجباري قراردادهاي اجاره كه در سال
 ۹۹به دليل ش��يوع كرونا مصوب شد ،افزود :مصوبه
ستاد مبارزه با كرونا درباره تمديد قراردادهاي اجاره
تا سه ماه پس از اتمام كرونا اعالم شده است ،بنابراين
امسال هم اين مصوبه اجرايي ميشود.
وي در گفتوگو با ايرنا اظهار كرد :در سال  ۱۴۰۰و تا
سه ماه بعد از اعالم پايان رسمي كرونا در كشور ،اين
مصوبه مالك عمل خواهد بود.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي
بيانداش��ت :هر فردي كه اجاره نامهاش تمام شده
باشد با درصدي كه اعالم خواهد شد مجدد اجارهنامه
خود را تمديد خواهد كرد و نيازي به اسبابكش��ي
وجود ندارد.

وي ادام��هداد :امس��ال ه��م مال��كان نميتوانن��د
مستاجران خود را جواب كنند.
 ۲۲۰هزارنفرتسهيالتواموديعهدريافتكردند
معاون وزير راه و شهرس��ازي درب��اره پرداخت وام
اجاره در سال گذشته نيز گفت :مصوبه تعيين سقف
اجارهبها و پرداخت وام وديعه در سال قبل تا حدودي
توانست بازار اجاره را تعديل كند.
به گفته اين مقام مسوول ،پارس��ال  ۹۲۰هزار نفر
متقاضي دريافت وام وديعه ثبتنام و  ۳۳۵هزار نفر
مدارك خود را تكميل كردند و به نظام بانكي معرفي
شدند و در نهايت  ۲۲۰هزار نفر تسهيالت وام وديعه
را دريافت كردند.
وي اظهار ك��رد 4 :هزار و  ۶۰۰ميلي��ارد تومان وام
وديعه مس��كن در سال گذش��ته پرداخت شد ،اما
رقمي كه دولت در نظر گرفته بود فراتر بود .بسياري
از مستاجران شرايط عمومي دريافت وام را نداشتند
و نتوانستند مدارك خود را تكميل كنند.
بر اس��اس اين گزارش ،س��تاد ملي كرون��ا به دليل
مش��كالتي كه براي برخي از مس��تاجران و فاقدان
مسكن در شرايط كرونا به دليل محدوديتها و خلل
در كسب درآمدها پيش آمد ،اين امكان را فراهم كرد
تا متقاضيان مستاجر در شهرهاي بزرگ ،متوسط
و كوچك با دريافت مبالغي نسبت به تامين مسكن
موردنياز خود اقدام كنند.
رقم وديعه مس��كن ب��راي مس��تاجران تهران ۵۰
ميليون تومان ،براي ساير كالنشهرها  ۳۰ميليون
تومان و براي ش��هرهاي كوچك  ۱۵ميليون تومان
است.
متقاضيان بايد پس از يك س��ال اص��ل وديعه را به
بانك بازگردانند .س��ود اين تس��هيالت  ۱۳درصد
تعيين شده است.

مرداد اولين برگههاي مالياتي آپارتمانهاي بدون سكنه صادر ميشود

ماليات سنگين در انتظار خانههاي خالي
خوداظهاري از سوي مسووالن انتخاب شده است.
راهكاري كه در سال گذش��ته نيز مطرح و پيگيري
شد اما به سرانجام مشخصي نرسيد .از اين رو ،اعالم
شده اس��ت كه دارندگان ملك يا مستأجران بايد از
 ۱۹فروردين با مراجعه به سامانه ملي امالك و اسكان
كش��ور به نش��اني  amlak.mrud.irاطالعات
هويتي ،اطالعات ملكي يا استيجاري خود را در آن
درج كنند.

از  4روز ديگر همه دارندگان امالك بايد نسبت
به ثب�ت ملك خود در س�امانه املاك اقدام
كنن�د و وزير راه ب�ه كنترل قيمت مس�كن با
مالياتستاني از خانههاي خالي اميدوار است.
به گزارش مه�ر ،يكي از مهمتري�ن اقدامات
مجلس يازدهم كه س�ال گذشته به سرانجام
رسيد ،اصالح ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي
مستقيم با موضوع ماليات ِس�تاني از مالكان
خانههاي خالي بود.
اتفاق�ي كه اگرچه ب�ه دليل ايرادات ش�وراي
نگهبان و دو مرتبه رفت و برگش�ت ميان اين
ش�ورا با مجلس ،عم ً
ال به يك ماراتن حدوداً ۴
ماهه براي اصالح يك ماده از قانون مالياتهاي
مس�تقيم تبديل ش�د ،اما در نهايت با اعمال
برخ�ي اصالحات مهم كه ب�ا موافقت معاونت
مسكن وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور
مالياتي به نمايندگ�ي از وزارت اقتصاد همراه
ب�ود ،اين مصوبه نهايت� ًا در  ۵آذر  ۹۹با تبديل
ش�دن به قانون ،به يك�ي از بهترين پايههاي
مالياتي مغفول مانده در س�الهاي گذش�ته
بدل گشت.

قانونمالياتبرخانههايخاليچهميگويد؟
در ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم آمده
اس��ت :واحدهاي مس��كوني واقع در ش��هرهاي با
جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه
ملي امالك و اس��كان كشور (موضوع تبصره  ۷ماده
 ۱۶۹مك��رر اين قان��ون) به عن��وان «واحد خالي»
شناسايي ميش��وند (يعني بيش از  ۱۲۰روز خالي
بمانند) به ازاي هر ماه ،مشمول ماليات معادل ماليات
بر اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال اول ۶ :برابر ماليات متعلقه
سال دوم ۱۲ :برابر ماليات متعلقه
سال سوم به بعد ۱۸ :برابر ماليات متعلقه

اين اصالحيه در حالي در آذرماه س��ال  ۹۹به قانون
تبديل ش��د كه در آن الزامات و ضمانتهاي قانوني
جهت برق��راري ماليات بر خانهه��اي خالي لحاظ
گرديده اس��ت؛ قان��ون ماليات ب��ر خانههاي خالي
از خرداد س��ال  ۹۳ب��ه وزارتين راه و شهرس��ازي و
اقتصاد ابالغ شده بود؛ اما به دليل فقدان ضمانتها
و الزامات قانوني محكم ،به سرانجام نرسيد و بهطور
مش��خص ،به دليل عدم راهاندازي و تكميل سامانه
ملي امالك و اسكان از سوي وزارت راه و شهرسازي
در دوره وزير س��ابق اين وزارتخانه ،خبري از اجراي
آن نبود .حاال نيز همچنان به نظر ميرس��د سامانه
يادشده تكميل نشده است و به همين دليل راهكار

ماليات يك واحد مسكوني  ۵۰متري؟
بر اس��اس اين گزارش ،در اصالحي��ه جديد قانون
مالياتهاي مس��تقيم ،همه واحدهاي مس��كوني
خالي با هر متراژي كه باش��ند ،مش��مول ماليات بر
اجاره خواهند بود.
حال مي��زان مالياتي كه دارنده يك واحد  ۵۰متري
خالي مث ً
ال در مناطق مياني تهران كه ميتواند فرضا
با  ۱۰۰ميليون تومان وديعه و اجاره ماهانه  ۲ميليون
تومان به مستأجر واگذار شود ولي فع ً
ال خالي مانده را
با هم محاسبه ميكنيم:
طبق مواد  ۵۳و  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مستقيم،
مالك اين واحد خالي  ۲۴ميليون تومان از محل اجاره

ماهانه يك س��ال اين واحد و  ۱۵درصد مبلغ وديعه
(يعني  ۱۵ميليون تومان از وديعه  ۱۰۰ميليوني) در
پايان سال (نرخ سود سپرده بانكي يك ساله ،اعالم
شده از سوي ش��وراي پول و اعتبار) درآمد دارد كه
مجموعاً به  ۳۹ميليون تومان ميرسد.
 ۲۵درصد آن بابت هزينهه��اي نگهداري ،معاف از
ماليات است كه درنتيجه به  ۲۹ميليون و  ۲۵۰هزار
تومان آن ماليات تعلق ميگيرد.
طبق م��اده  ۵۳قان��ون مالياتهاي مس��تقيم ،به
درآمده��اي حاصل از اجاره ملك بي��ن  ۲۵تا ۱۰۰
ميليون تومان در س��ال ۳۰ ،درص��د ماليات تعلق
ميگيرد.
 ۳۰درص ِد  ۲۹ميليون و  ۲۵۰هزار تومان ۸ ،ميليون
و  ۷۷۵هزار تومان است.
رقم ماليات��ي كه بر اس��اس ماده  ۵۴مك��رر قانون
مالياتهاي مس��تقيم ب��ه اين واح��د خالي تعلق
ميگيرد ،در سال اول  ۶برابر  ۸ميليون و  ۷۷۵هزار
تومان خواهد بود كه به رق��م نجومي  ۵۲ميليون و
 ۶۲۵هزار تومان خواهد رسيد.
رقمي كه به نظر ميرسد براي واحدهاي خالي گران
قيمت ،به ارقام بسيار نجوميتري تبديل خواهد شد.
هشدار به مالكان واحدهاي خالي!
اميدعليپارسامعاونوزيراقتصادورييسكلسازمان
امورمالياتيسومفرورديندريكبرنامهزندهتلويزيوني
درباره آغاز فرآيند ماليات ِستاني اظهار داشت :هدف
اصلي قانونگذار از اصالح قان��ون ماليات بر خانههاي
خالي ،اخذ جريمه س��نگين از دارن��دگان خانههاي
خالياستتاهيچشهرونديخانهخودراخالينگذارد.
وي افزود :با س��امانه امالك و اس��كان كه وزارت راه و
شهرسازي راهاندازي كرده ،خانههاي خالي شناسايي
ميشوندودراختيارسازمانامورمالياتيقرارميدهند
اما خانه بايد  ۴ماه خالي مانده باش��د كه به آن عنوان
خالي اطالق شده و مشمول پرداخت ماليات بر خالي

نگه داشتن مسكن شود .رييس سازمان امور مالياتي
درب��اره زمان ص��دور اولين برگهه��اي مالياتي براي
خانههاي خالي از سكنه گفت :اين زمان ،تقريباً مرداد
ماه امسال خواهد بود.
جريمه مالياتي بسيار سنگين است
پارسا تصريح كرد :جريمه مالياتي خانههاي خالي به
قدري سنگين است كه من توصيه ميكنم مردم به
هيچوجه صبر و معطل نكنند تا گرفتار شوند.
به گفته معاون وزير اقتصاد ،چيزي حدود  ۵۰درصد
اجاره ماهانه ي��ك واحد مس��كوني ،ميزان جريمه
مالياتي است كه از مالك آن اخذ ميشود .به عبارت
ديگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالك خارج
ش��ده و هم  ۵۰درص��د آن چيزي كه ميتوانس��ته
دريافت كند را بايد به عنوان ماليات پرداخت كند.
رييس كل س��ازمان امور مالياتي گفت :اميدواريم
امس��ال هيچ درآمد مالياتي از مح��ل خالي ماندن
واحدهاي مسكوني اتفاق نيفتد.
وي افزود :اگر وزارت راه و شهرسازي نتواند طي مدت
مذكور ،ليست كاملي از خانههاي خالي تهيه كند،
تخلف كرده و بايد دستگاههاي نظارتي و مجلس آن
را دنبال كنند.
محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي نسبت به اين
ماليات بسيار خوشبين است و ميگويد :اجراي اين
قانون سبب ميشود تا عرضه مسكن افزايش يافته،
خانههاي خالي از توقف خارج ش��ده ،سرمايههاي
انباشته ش��ده از تله خارج شوند و مالكان خانههاي
خالي ،واحدهاي خود را براي اجاره يا فروش عرضه
كنند .به گفته وي ،اقدامات وزارت راه و شهرسازي
در س��ه ماهه پاياني سال گذشته س��بب شد تا ۲۵
درصد كاهش قيمت مس��كن در بازار رقم بخورد و
پيشبينيها اين اس��ت كه اجراي اين قانون ،تأثير
بيش��تري در بازار مسكن طي س��ال جاري در پي
داشته باشد.

ايرانشهر
انكار افزايش قيمت مسكن

مصطفيقليخسروي،رييساتحاديهمشاورانامالك
بابياناينكهعدهايتالشدارندتاكاهشقيمتمسكن
در ب��ازار را انكار كنند ،گفت :دادههاي بانك مركزي و
مركز آمار از افزايش قيمتها اش��تباه است ،بارها به
اين نهادها اعالم كردهايم اما زورمان به آنها نميرسد.
خسرويدرگفتوگوباايلنابابياناينكهدادههايمركز
آمار و بانك مركزي درباره بازار مسكن اشتباه است و
منتج به ارايه اطالعات اشتباه ميش��ود ،اظهار كرد:
خرداد ماه سال گذشته بانك مركزي از افزايش قيمت
 48درصدي قيمت مس��كن خبر داد در حالي كه در
همان زمان ،اتحاديه مشاوران امالك اعالم كرد ميزان
افزايشقيمتچيزيحدودي 8تا 13درصداست.وي
ادامهداد:واقعيتايناستكهسالگذشتهبازارمسكن
بهطورمتوسطباكاهشقيمت12درصديودرنهايت
15درصدي مواجه شد ،در حاليكه عدهاي اين كاهش
قيمت را قبول نداشتند و همواره آن را انكار ميكردند.
اما چه كساني كاهش قيمت مسكن را نميپذيرفتند؟
كساني كه ذينفع هستند و از كاهش قيمتها ضرر
ميكنند .رييس اتحاديه مشاوران امالك تاكيد كرد:
تحليل مشاوران امالك با توجه به ميزان قراردادهاي
منعقد ش��ده و تحليلهاي كف بازار است و متاسفانه
دادههايي ك��ه بانك مركزي و مركز آم��ار از آن براي
ارايه اطالعات بازار مسكن استفاده ميكنند ،اشتباه
است .خس��روي ادامه داد :در مقطعي از سال گذشته
كه مركز آمار اعالم كرد در بازار مسكن شاهد افزايش
قيمت چند درصدي هستيم به آنها اطالع داديم كه
اطالعاتشان اشتباه است اما زور ما به مركز آمار و بانك
مركزي نميرس��د .بايد توجه داش��ت كه اين نهادها
بر روي دادههاي اش��تباه ،باعث التهاب بازار ميشود.
وي با بيان اينكه عدهاي كاهش قيمت مسكن را انكار
ميكنند ،اظهار كرد :ورود پليس امنيت براي تنظيم
بازار مس��كن ضروري است و بايد ستاد تنظيم بازار با
حضور نمايندگان دولت و روس��اي اتحاديه مشاوران
امالك و مصالح فروشان و ...براي مسكن تشكيل شود
و پليس امنيت بايد بازار را رصد كند .رييس اتحاديه
مشاوران امالك افزود :پيش از اين پليس اماكن وارد
موضوع ميش��د و افرادي كه با گفتهها و ادعاهايشان
باعث ايحاد تش��نج در بازار ميشوند را تحت كنترل
داشت اما در مقطعي ديگر شاهد حضور پليس اماكن
و برخوردشان با اين افراد نبوديم.

افزايش  ۶۹۰درصدي
قيمت مسكن در دولت روحاني

بررسي گزارشهاي رسمي حاكي از آن است كه در
دولت روحاني (از مرداد  ۹۲تا اسفند  )۹۹متوسط
قيمت مسكن ۶۸۹.۶درصد افزايش يافته است.
به گزارش تسنيم ،بر اس��اس جديدترين گزارش
منتشر شده بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن،
متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني طي
اس��فند ماه  99به  30ميلي��ون و  274هزار تومان
افزايش يافته است .فروردين سال گذشته متوسط
قيمتمسكندرشهرتهران 15ميليونو 545هزار
تومان بود .در واقع از ابتداي س��ال گذشته تا پايان
اسفنديعنيتنهاطي 12ماهمتوسطقيمتمسكن
 95درصد افزايش يافته اس��ت .مردادماه سال ،92
متوسط قيمت مسكن 3ميليون و 834هزار تومان
بود .از مردادماه سال  92تا پايان اسفند  99متوسط
قيمت مسكن با رش��د عجيب  689.6درصدي به
 30ميليون و  274هزار تومان افزايش يافته است.

پروازهاي تركيه با ابالغ
ستاد ملي كرونا تعليق ميشود

معاون وزير راه و شهرسازي گفت :بالفاصله پس از
ابالغ ستاد ملي مبارزه با كرونا ،پروازها به تركيه را
تعليقخواهيمكرد.تورجدهقانيزنگنهدرگفتوگو
با تسنيم در خصوص پروازهاي تركيه و درخواست
وزير بهداشت از وزير كش��ور براي لغو اين پروازها،
اظهار كرد :در زمان حاض��ر  14پرواز ايرالينهاي
ايراني به كشور تركيه انجام ميشود و درمقابل نيز
ايرالينهاي تركيه 14پرواز به ايران انجام ميدهند.
اوگفت:سازمانهواپيماييكشوريتابعابالغيههاي
ستاد ملي كروناست و طبق نظر آنها براي هر مدتي
كه الزم باشد پروازهاي تركيه لغو خواهد شد.

پرتقاضاترين استان
براي سفرهاي نوروز

مهدي مخبر ،معاون مركز مديريت راههاي كش��ور
گفت :متوسط تردد روزانهبين استاني درنوروز۱۴۰۰
نس��بت به نوروز  ۱۳۹۹عدد  ۹۳درصد رشد داشته
اس��ت ،اما نسبت به نوروز س��ال  ۹۸عدد  ۱۵درصد
كاهش داشته است .مخبر در گفتوگو با فارس ،در
تش��ريح وضعيت ترددهاي جادهاي در نوروز 1400
اظهار كرد :طرح نوروزي س��ال  1400از  20اسفند
 99آغاز ش��د و تا پايان وقت روز  13فروردين 1400
ادامه داش��ت .معاون مركز مديريت راههاي كشور
افزود :در اين ايام متوسط تردد روزانه بين استاني از
روز ابتدايي طرح تا پايان وقت روز  13فروردين ،يك
ميليون و  779هزار و  886وس��يله نقليه بود كه اين
آمار براساس سامانههاي ترددشمار كسب شده است.
وي ادامه داد :متوسط تردد روزانه بين استاني در نوروز
 1400نسبت به نوروز  93، 1399درصد رشد داشته
است ،اما نسبت به نوروز سال  15 ، 98درصد كاهش
داشته است .وي اضافه كرد :آمار تفكيكي استانهاي
مختلف در حوزه وس��ايل نقلي��ه ورودي و خروجي
استانها در مدت طرح نوروزي  1400نيز استخراج
شد كه بيشترين افزايش ورود و خروج استاني نسبت
به نوروز  99در اس��تان گيالن با  233درصد افزايش
ثبت ش��د و پس از آن اس��تانهاي مازندران با 189
درصد افزايش ،كهگيلويه و بويراحمد با  192درصد
افزايش ،اردبيل با  139درصد افزايش و گلس��تان با
 128درصد افزايش قرار دارد.

خبر
بيتكوين در يك قدمي
 ۶۰هزار دالري شدن

بيتكوينباتثبيتخوددركانال ۵۹هزاردالريبهدنبال
عبور از مقاومت  ۶۰هزار دالر است .به گزارش ايسنا ،به
نقل از سيانبيس��ي ،انك جي پي مورگان با انتش��ار
گزارشي با اشاره به افزايش روزافزون سرمايه ورودي به
بازارارزهايديجيتاليپيشبينيكرددرصورتكاهش
نوسانات ش��ديد قيمتي ،بيتكوين به زودي بتواند به
رقم  ۱۳۰هزار دالر برسد .اين بانك نوسانات باالي بازار
ارزهايديجيتاليرابزرگترينمانعبرسرورودنهادهاي
بزرگ به اين بازارها دانسته است .غولهاي بزرگ مالي
امريكايي كماكان نس��بت به س��رمايهگذاري در بازار
ارزهايديجيتاليمشتاقهستند.بااعالمخبراحتمال
سرمايهگذاريهايجديدبانكگلدمنساكسوموسسه
بلك راك در بازار ارزهاي ديجيتالي ،بار ديگر اوضاع به
نفع گاوهاي بازار تغيير كرده است و برخي تحليل گران
احتمالرسيدنبيتكوينبه ۷۰هزاردالرراطيروزهاي
آتيمحتملدانستهاند.درسهماهاخيربيتكوينبيش
از  ۳۰هزار دالر افزايش قيمت داشته است .جس پاول،
مديرعاملصرافيارزهايديجيتاليكراكن،پيشبيني
كردهاستكهروندافزايشيقيمتبيتكوينامسالنيز
ادامه داشته باشد؛ تاجايي كه تا پايان امسال بتوان يك
خودرو المبورگيني را با يك بيتكوين خريداري كرد.
پاول با بيان اينكه با گذشت زمان بيان ارزش بيتكوين
برحسبدالرسختتروسختترميشود،افزود:اكنون
ميتوان يك خودرو تسال را با يك بيتكوين خريداري
كرد.تاپايانسالخواهيدتوانستباآنيكالمبورگيني
بخريدودرسال۲۰۲۳احتماالبهايهربيتكوينمعادل
يكدستگاهخودروبوگاتيميشود.

خبرويژه
آغاز 1400با خلق محتواي فاخر
«منوبشناس»

شركت ارتباطات س��يار ايران در كنار ظرفيت آفريني و
ارتقايتكنولوژيهمزمانباشيوعكرونا،اكنونباگذشت
يك س��ال توجه ويژهاي بر توليد محتواي فاخر داش��ته
و بر همين اس��اس ،در آغاز بهار امسال نيز ضمن توسعه
زيرساختهايخودوارتقايسرعتاينترنت،درراستاي
پيشبرد مس��ووليتهاي اجتماعي اقدام به اجراي ويژه
برنامه «منو بش��ناس» كرد كه به واسطه آن تالش كرد
لحظات شادي را براي هموطنان فراهم كند .به گزارش
شمانيوز ،اپراتور اول يكي از شركتهاي پيشرو در انجام
مس��ووليتهاي اجتماعي بوده و اقدامات بشردوستانه
را همواره در دس��تور كار خود قرار داده است .مسووليت
اجتماعيدرايرانموضوعنسبتانوپاييبهشمارميرود،اما
هرروزهدرحالگستردهشدناستويكيازشركتهاي
پيشگاموفعالدراينرابطه،شركتارتباطاتسيارايران
يا همراه اول است؛ به گونهاي كه حتي ساير شركتها و
سازمانهاميتواننداپراتوراولارتباطيكشورمانراالگويي
درمسيرتوسعهفعاليتهايمسووالنهخودبدانند.همراه
اول در راستاي تحقق چشمانداز خود و به منظور تحقق
ي خود ،فعاليتهاي
اهداف راهبردي مسووليت اجتماع 
خود را ذيل محورهاي س��ه گانه زير تعريف كرده است:
حمايتواسپانسرينگازفعاليتهاييكهسايرمجموعهها
انجامميدهند.فعاليتهايبشردوستانهواقداماتيكهبا
هدفكمكبهنيازمندانوبيمارانانجامميشود.اقداماتي
كهبهمنظورحفظمحيطزيستومنابعطبيعيصورت
ميگيرد .همانطور كه گفته ش��د ،هم��راه اول اقدامات
بشردوستانه زيادي طي سالهاي اخير انجام داده كه از
جمله آنها ميتوان به حمايت از سيلزدگان استانهاي
لرستان ،خوزستان ،گلس��تان و سيستان و بلوچستان
اشاره كرد كه طي آن حدود ۲۰ميليارد تومان براي ارايه
خدمات و تامين اقالم اساسي اين مناطق صرف شد .در
دوران شيوع ويروس كرونا نيز اين اپراتور تماس ۶۰هزار
بهورز را رايگان اعالم كرد و كمك ۳۰ميليارد ريالي را در
ساختبيمارستانسيارهزينهكرد.ايجادبسترUSSD
براي جلب مشاركت در نوسازي مدارس مناطق محروم
ازديگراقداماتبشردوستانههمراهاولدرچندسالاخير
بود.اماايناپراتورضمنتحققوپيشبردبرنامههايخوددر
حوزهمسووليتهاياجتماعيبهخصوصدرحوزهمقابله
با بجران كرونا ،در آس��تانه سال جديد همانند سالهاي
گذش��ته تالش كرد با درنظر گرفتن شرايط ويژه امسال
به جهت تداوم بح��ران كرونا و لزوم رعايت پروتكلهاي
بهداشتي كه اهم آن ماندن در خانه بود ،با ارايه طرحها و
برنامههايمختلفلحظاتفرحبخشيرابرايهموطنان
ايجاد كند .بر همين اساس شركت ارتباطات سيار ايران
(همراه اول) همزم��ان با آغاز بهار طبيع��ت و از چهارم
فروردين ،1400ويژه برنامه «منو بش��ناس» سعي كرد
لحظات شادي را براي هموطنان فراهم كند ،در اين ويژه
برنامهكهازطريقاپليكيشن«روبيكا»پخشميشد،براي
اولينباركليپفاخر«منوبشناس»كهباهنرمنديچهل
نفرازخوانندگانمطرحكشورومشاركتموسسه«مأوا»
توليدشدهبود،رونماييشد.

تكميلسد مخزنيميمه
نيازمند ۶هزار ميليارد ريال اعتبار

علي پوراحمد ،مديرعامل شركت آب منطقهاي استان
ايالم گفت :عمليات اجرايي پروژه سد ميمه پس از وقفه
چهارساله،مجدداًدراسفندماهسالگذشتهازسرگرفته
شده كه براي افتتاح اين طرح ۶هزار ميليارد ريال اعتبار
نيازمند است .علي پوراحمد اظهار كرد :در صورت تامين
اعتبارموردنياز،پروژهمطابقبرنامهزمانبنديتكميلو
آماده آبگيري ميشود.وي افزود :تاكنون براي اين پروژه
بالغبر۲هزارميلياردريالهزينهشدهاست.اواظهاركرد:
اينسدباهدفمهاروكنترلسيالبوتنظيم ۶۰ميليون
متر مكعب آب در س��ال براي مصارف كشاورزي ايجاد
خواهد ش��د .وي بيان داشت :سد مخزني با هدف تامين
آب مورد نياز  ۶۰۰۰هكتار از اراضي دهلران با پيشرفت
فيزيكي۵۰درصديدرحالاحداثاست.عملياتاجرايي
سدميمهدرسال ۸۹دربخشمركزيدهلرانشروعشد.
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دانش و فن

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات :همكاري با چين باعث رشد حوزه ارتباطات ميشود

كالهبرداري جديدي در اينس��تاگرام رايج ش��ده
كه با ارسال پيامي جعلي ادعا ميشود فرد قوانين
كپيرايت را نقض كرده تا اطالعات ورود به حساب
كاربري وي س��رقت ش��ود .به گزارش مهر به نقل
از ديليميل ،اينس��تاگرام با بي��ش از يك ميليارد
كاربر فع��ال در معرض خطر ه��ك اطالعات قرار
دارد .به همين دليل به كاربران هش��دار داده شده
نسبت به پيامهاي غيرمعمول در بخش «پيامهاي
خصوص��ي ( » )DMاحتياط كنند .اين ش��بكه
اجتماع��ي از كالهبرداري جدي��دي خبر داده كه
هم اكنون در جريان است و هكرها با ارسال پيامي
جعلي اطالعات ورود به حس��اب كارب��ري افراد را
سرقت ميكنند .در اين فرآيند هكرها پيامي جعلي
براي كاربر ارس��ال ميكنند كه به نظر ميرسد از
Instagram Copyright Help Center
به دليل نقض قوانين كپيرايت فرستاده شده است.
البته اينستاگرام تأييد كرده هيچگاه به دليل نقض
قواني��ن كپيرايت براي كاربرانش پيام مس��تقيم
ارسال نميكند .اينستاگرام در توييتر نسبت به اين
كالهبرداري به كاربرانش هش��دار داد و همچنين
اين ش��بكه اجتماعي توصيه ك��رده كاربران روي
لينكهاي موجود در پيام كليك نكنند .در متن اين
پيام جعلي آمده است :در يكي از پستهاي حساب
كاربري شما قانون كپي رايت نقض شده است .اگر
معتقديداينامردرستنيست،بايدبازخوردمناسب
در اين باره فراهم كنيد .در غير اين صورت حساب
كاربري شما در ۲۴ساعت بسته ميشود.

محدوديتي دركار نيست

محمدجواد ظريف و وانگ يي وزراي امور خارجه ايران و
چين هفتم فروردين ،سند همكاريهاي ۲۵ساله ايران
و چين را امضا كردند .اين س��ند با عنوان رسمي «برنامه
همكاريهاي جامع ايران و چين» ثبت ش��ده اس��ت و
حوزههايسياسي،امنيتي،دفاعي،فرهنگي،كشاورزي،
اقتصادي،علمي،جهانگردي،نفتوانرژي،زيرساختهاي
مخابراتيوفناوريارتباطات،تجارت،بهداشتوسالمت
را شامل ميشود .متن برنامه همكاريهاي جامع ايران و
چين بر اساس آخرين تغييرات تا خرداد ۹۹در دسترس
است و بسياري با استناد به اين متن انتقادهاي زيادي به
آن وارد ميكنند .از جمله اينك��ه هدف از اين همكاري
حداقلدربخشفناورياطالعاتمحدودكردناينترنت
بينالمللي و تكميل ش��بكه ملي اطالعات اس��ت كه از
ديد منتقدان به اينترنت ملي مش��هور است .با اين حال
محمدج��واد آذري جهرمي ،وزير ارتباط��ات و فناوري
اطالعات در يك��ي از اتاقهاي ش��بكه اجتماعي كالب
هاوس در پاسخ به نگراني برخي از اين قرارداد اعالم كرد
به هيچوجه اين همكاري تاثيري بر محدودسازي حوزه
ارتباطات ندارد و باعث رشد ميشود .از سوي ديگر امير
ناظمي ،رييس س��ازمان فناوري اطالعات و معاون وزير
ارتباطات نيز با اعالم اينكه سند همكاري  ۲۵ساله بين
چين و ايران باعث رش��د صنعت ICTكش��ور ميشود،
تاكي��د كرد كه اين قرار داد نه تنها با چين كه بايد با تمام
كشورهايپيشرفتهدنيابستهشود.تالشبرايهمكاري
بين چين و ايران ،دو تمدن قديمي آسيا از زمستان سال
 ۱۳۹۴كليد خورد يعني درس��ت زمان��ي كه همكاري
با امريكا هم در قالب طرح برج��ام در حال پيگيري بود.
در نهايت س��ند برنامه همكاري جامع ايران و چين روز
شنبه (۷فروردين) به امضاي محمدجواد ظريف و وانگ
يي ،وزيران خارجه دو كش��ور رسيد .در اواسط هفتهاي
ب هاوس شبكهاي كه در اين چندماه به
كه گذشت كال 
يكي از محبوبترين شبكههاي اجتماعي ايرانيان براي
گفتوگودربابهمهچيزشده،محمدجوادآذريجهرمي،
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با دعوت از محمدجواد
ظريف ،وزير امور خارجه به كالب هاوس تمام توجهها را
به خود جلب كرد .جهرمي با دعوت از ظريف قصد داشت
او با شركت در اتاقي با نام «ناگفتههاي تفاهمنامه ايران و
چين در گفتوگوي س��خنگوي وزارت امور خارجه» او
را دعوت به پاس��خ به انتقادهاي مطرحشده در مورد اين
سند همكاري كند .در نهايت نيز خود جهرمي در پاسخ
به انتقادهاي برخي از كاربران اين گروه اعالم كرد كه قرار
نيست اين سند همكاري منجر به ايجاد محدوديتي در
فضايمجازيكشورشود.

شركتهاي چيني
از پيشروان عرصه تكنولوژي هستند
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات در پاس��خ به انتقاد
كاربران اين گروه كه اي��ن تفاهمنامه در بخش فناوري
را محدودكننده اينترنت در ايران ميدانس��تند ،گفت:
«در تفاهمنامه چنين چيزي وجود ندارد .همواره يكي
از حوزههاي تجاري بين ايران و چين مربوط به فناوري

اطالعاتاستوشركتهايچينييكيازمجموعههاي
پيش��رو در عرصه تكنولوژيهاي ارتباطي هس��تند».
ب��ه گفته او بيش��ترين همكاريهاي چي��ن و ايران در
حوزه ارتباطات اس��ت .جهرمي تاكيد كرد كه بر عكس
محصوالت ارتباطات و حوزه زيرس��اختهاي اساسي،
هنوز محصوالت چيني در حوزه فن��اوري اطالعات در
ايران جا نيفتادهاند .جهرمي ادام��ه داد« :در دو دوره كه
سنگنينترين تحريمهاي ظالمانه عليه ايران انجام شد،
ش��ركتهاي اروپايي ارتباطات خود را با ايران محدود
كردن��د ،هر چند فناوري اطالعات و ب��ه ويژه ارتباطات
جزو حوزههاي تحريم نبود؛ اما مشكالتي به وجود آمد.
درآن شرايط اما ش��ركتهاي چيني ارتباطات خود را
با ش��ركتهاي ايراني حفظ كردند و پشتيباني خوبي
ارايه دادند ».به ب��اور او در تمام دنيا و در حوزه ارتباطات
زيرس��اختي و فناوريهاي نيمه هادي يك اتفاق مهم
رخ داده است« :درگذشته تمامي وابستگيها در حوزه
فناوريهاي نيمههادي به امري��كا بود؛ اما اكنون چين
به سطحي از تكنولوژي رسيده كه تمام قطعاتي كه در
حوزه تكنولوژي مورد نياز است را خودش توليد ميكند
وازمحصوالتشركتهايامريكاييبينيازشدهاست».
به نظر ميرسد اش��اره جهرمي در اين زمينه به دعواي
چين و امريكا در زمان رياس��تجمهوري دونالد ترامپ
بر سر توس��عه 5Gبين شركتهاي تكنولوژي چيني و
امريكايي باش��د .او اظهار كرد« :دعواي بسيار بزرگي در
دوره رياس��تجمهوري ترامپ شكل گرفت كه مربوط
به حوزه نسل پنجم ارتباطات 5Gبود .جنجال ديگر نيز

حضور چينيها در بازارهاي جهاني بود كه استقالل آنها
عمال حكمراني امريكا در عرصه ارتباطات را از بين برد و
شركتهايچينيدريافتنبازارهايجديدوادارهكردن
بازارخودشانتوانمندشدند».
چين شريك سنتي شركتهاي ايراني
در حوزه ارتباطات است
جهرميبابياناينكهچينهميشهدرحوزهارتباطاتيك
شريك سنتي براي شركتهاي ايراني بوده است ،گفت:
«طبيعتا با توجه به دعوايي كه امروز در سطح دنيا براي
شكس��تن تك قطبي فناوري اطالعات در امريكا وجود
دارد،ايرانبافضاييكهبرايشبهوجودآمدهميتواندبين
شركتهايچينيوامريكاييموازنهايجادكند؛تاقدرت
و تعامل بيشتري به وجود آيد و از اعمال تحريمهاي يك
جانبه جلوگيري شود ».او با تاكيد بر اينكه همكاري با
چين در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات به هيچوجه
نتيجهاي براي محدود كردن فضاي مجازي و ارتباطات
كش��ور ندارد ،توضيح داد« :هم��كاري با چين در حوزه
ارتباط��ات و فناوري اطالعات ،ب��ه هيچوجه تاثيري بر
محدودسازي حوزه ارتباطات ندارد و باعث رشد ميشود
چرا كه از اعمال تحريمهاي ظالمانه در حوزه ارتباطات و
فناوري اطالعات جلوگيري و نقش بازدارنده تحريمها را
ايفاميكندوميتواندبابتوسعهفعاليتها رابازكند».او
ادامه داد« :البته تفاهم بين ايران و چين ،هنوز يك محور
است و زماني كه تبديل به قرارداد شود و جنبه الزام آوري
پيداكند،اطالعرسانيخواهدشد.درحالحاضرصرفادو

طرف تفاهمنامه ،بيانيهاي دادهاند كه در عرصه ارتباطات
و حوزه فضايي عالقهمند به همكاري با ايران هستند ».او
درباره همكارياي كه قرار است در حوزه ماهواره شكل
بگيرد نيز توضيح داد« :مسائل مربوط به حوزه فضايي
نيز از محورهاي اين همكارياس��ت .امريكا مدتي قبل
سازمان فضايي ،پژوهشگاه فضايي و پژوهشگاه هوافضا
را به صورت يكجانبه تحريم كرده است .همكاريهاي
ما هميشه با چين خوب بوده و اين تفاهمنامه فضايي را
به وجود ميآورد كه بازدارنده اعمال تحريمهاي بيشتر
عليهايرانباشد».
نگرانيها درباره همكاري با چين ادامه دارد
بااينحالهمچنانبرخيفعاالنحوزهفناورياطالعاتو
ارتباطاتنسبتبهاينهمكاريخوشبيننيستند.مهدي
نايبي ،مديرعامل يكي از اس��تارتآپهاي حوزه حمل
و نقل از جمله كس��اني است كه نسبت به اين همكاري
نظر مثبتي ندارد .او در يك��ي از گروههاي كالب هاوس
كه در مورد اكوسيستم استارتآپي ايران بود ،درباره اين
قرارداد و تاثير همكاري شركتهاي تكنولوژي چيني
با اس��تارتآپهاي ايراني گفت« :از محتواي كامل اين
همكاريباخبرنيستم؛اماتاجاييكهاطالعدارموتجربه
نشان داده چين و توسعه فناوري اطالعات دراين كشور
متفاوتترازديگركشورهايدنياست».نايبيتاكيدكرد
كهايرانباتوجهبهپتانسيلوظرفيتيكهداردنبايدخود
را محدود به همكاري با چند كشور مانند چين ،هند يا
حتيامريكاوبايدباتمامكشورهايدنياهمكاريكند.

ادامهازصفحهاول

تحليل اقتصادي اصالح قانون چك و كاهش پروندههاي مالي در دادگاهها

صالحيت صادر كننده چك ،نه تنها سهم چك عادي
از وصوليها و مب��ادالت و معامالت بانكي و اقتصادي
بيش��تر ميش��ود ،بلكه ميزان بزهكاريها ،زندانيان
چك ،پروندهه��اي مالي محاكم دادگس��تري نيز به
تدريج كاهش قابل توجهي خواه��د يافت و مردم به
حقوق خود آگاهتر ش��ده و در قرارداده��ا و دريافت و
پرداختهاي مالي و گرفتن چك و نوش��تن چك به
قانون و حقوق دو طرف توجه بيشتري خواهند داشت
و اين موضوع نش��اندهنده اثر مثبت قانون كارآمد و
اثرگذار بر عملكرد و بهرهوري فعاالن اقتصادي است.
در س��ال  96از  12هزار زنداني جرايم غيرعمد بيش
از  8400نفر يعني بي��ش از  70درصد به خاطر چك
بالمحلدرزندانبودهاند.همچنين 90درصدزندانيان
زن ب��ه خاطر چك در زندان بودهاند .بر اين اس��اس با
سپري شدن محكوميت زندانيان كنوني و گشايش در
برخي پروندهها بر اساس قانون جديد چك و همچنين
جلوگيريازتخلفبااجرايقانونجديدچك،ميتوان
انتظار داشت كه تعداد زندانيان غيرعمد كاهش يابد

همچنين مردم با ش��ناخت بيشتري چك را دريافت
خواهندكردونسبتبهعواقبچكآگاهترخواهندبود
و فعاالن اقتصادي نيز نسبت به وصول چك اطمينان
بيشتري خواهند داشت .مقايسه ارقام وصولي چك
عادي با تورم نش��ان ميدهد كه عدد شاخص تورم از
 113.4در بهمن  96به  293در بهمن  99رس��يده و
 158درصدرشدكردهاست.بهعبارتديگردرمقايسه
با رشد قيمتها ،انتظار اين بوده كه عدد وصول چك
عادي معادل  158درصد بيشتر شود يعني  2.6برابر
شود .اما رشد مبلغ چكهاي عادي در اين مدت 211
درصد رش��د كرده و بيش از نرخ تورم و شاخص تورم
بوده است .به عبارت ديگر اين رشد حداقل معادل 53
درصدبيشازاثرتورمبودهونشاندهندهافزايشاعتبار
چكهاي عادي در معامالت بانكي ،مبادالت اقتصادي
و گردش پول در بازار است و به اين معني است كه مردم
اطمينان بيشتري به چك عادي داشتهاند .به همان
نسبت با افزايش اعتبار چك عادي انتظار ميرود كه
ميزان بزهكاريها ،چكهاي برگشتي منجر به زندان

و محكوميت مالي نيز بهبود يافت��ه و اثر مثبت روي
رفتار مردم و فعاالن اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.
به عبارت ديگر ،وقتي اصالح قانون چك تاكيد دارد كه
چك در سامانه صياد ثبت شود و بدون ثبت در سامانه
صياد نبايد از طرف قرارداد چك دريافت كرد ،موجب
ميشود كه نظارت بيشتري بر صادر كننده و عمليات
چكاعمال شودو در نتيجهاحتمال كسريموجودي،
برگش��تي ،نقص چك و عدم وفاي به عهد و مش��كل
در اجراي قرارداد نيز كاهش خواهد يافت .همچنين
چكهاي حامل در حال گردش كه دست به دست در
بازارميچرخيدو چكهايمبلغدارورمزداروتضمين
شده و مواردي كه دست به دست ميچرخيد و يا گاهي
با يك امضا در ظهر و پش��ت چك ،به شخص ديگري
منتقل ميشد ،عمال از عرصه خارج شده است و همين
موارد به افزايش اعتبار چك ع��ادي نيز كمك كرده
است و سهم چكهاي رمزدار و تضمين شده و حامل را
كاهشدادهاست.درروزهاياخيرسيستمبانكيتاكيد
ويژهاي بر رعايت قانون و ثبت چك در سامانه صياد ،و

حذفچكهايحاملداشتهواينانتظارراايجادكرده
كه در آينده اعتبار چكهاي عادي افزايش يابد و مردم
نس��بت به موجودي ،اصالت ،صالحيت صادركننده
چك و وصول آن مطمئن باشند و در نتيجه متناسب
با افزايش وصول و كاهش برگشتيها و افزايش اعتبار
چك ،ميزان شكايت از صادركننده چك و بزهكاري،
جريمه ،تشكيل پرونده ،ديون مالي ،زندانيان مالي و
چك نيز كاهش خواهد يافت و كمك زيادي به گردش
كار محاكم دادگس��تري و شعب رسيدگي كننده به
پروندههاي مالي خواهد داشت و بسياري از خانوادهها
را از نگرانيهاي آينده خارج خواهد كرد .همان طور كه
روزگاري امكان شناخت مزاحمتهاي تلفني فراهم
نبود و اف��راد از هويت تماسگيرنده با خبر نبودند ،اما
امروز روي گوشي تلفن خود ،به سادگي شماره تلفن و
نام تماسگيرنده را مشاهده ميكنيم ،امروز شفافيت
قانون چك و نظ��ارت بر صدور چك به حدي افزايش
يافته كه مانند مش��اهده ش��ماره تلفن روي گوشي
موبايل ،قابليت دسترسي بسياري دارد.

مبلغ هزارميليارد ريال  -درصد
دوره

مبلغوصولي

مبلغچكعادي

مبلغ چك رمزدار

سهم تعدادي چكهاي عادي

بهمن1396

2365

581

1784

 8.2ميليون

سهم  -درصد در بهمن96

 100درصد

 25درصد

 75درصد

 90درصد

بهمن1399

3164

1807

1357

 7.9ميليون

سهم  -درصد

 100درصد

 57درصد

 43درصد

 92درصد

تغييرات در سه سال اخير

 33.8درصد

 211درصد

 -24درصد

 2واحد درصد

نرخ تورم سه سال اخير

 158درصد

 158درصد

 158درصد

 158درصد

مقايسه رشدباتورم

رشد وصولي كمتر از اثر نرخ تورم

رشد وصولي چك عادي باالتر از اثر نرخ تورم

وصولي چك رمزدار منفي با كاهش سهم در اقتصاد

-

افزايش اعتمادسازي در بازارسرمايه
به گونهاي در نظر بگيرند كه اعتماد به بازار سرمايه
بيشتر شود.
قواني��ن و مق��ررات در بازهه��اي زمان��ي كوت��اه،
تغييرات جدي نداش��ته باش��ند ،زيرا اين موضوع

بهش��دت نوس��انات بازار را افزاي��ش داده و اعتماد
را پايي��ن م��يآورد .كارگزاريها ،س��بدگردانها،
تامينسرمايهها و مشاور سرمايهگذاريها نهادهايي
هس��تند كه در چند سال اخير با توجه به رشد بازار

سودآوري خوبي داشتند ،در حالي كه برخي از آنها
در ش��رايط مالي ضعيفي در س��الهاي قبل به سر
ميبردند .برهمين اساس ،نهادهاي مالي ميتوانند
با فرهنگس��ازي بهتر و تشويق مردم به استفاده از

شيوه جديد سرقت اطالعات
كاربران اينستاگرام فاش شد

ابزارهاي مالي ،آنها را به سرمايهگذاري غيرمستقيم
و حرف��هاي ترغيب كنند و به اين ترتيب نقش مهم
خود را در ايجاد فرهنگ و رشد بازار سرمايه در سال
 ۱۴۰۰ايفا كنند.

محدوديتدسترسيبرنامههاي
اندرويديبهاطالعاتسايربرنامهها

گ��وگل قص��د دارد محدوديتهاي بيش��تري براي
اپليكيش��نهاي اندروي��دي در نظر بگي��رد و تعداد
برنامههاييكهميتوانندازعناوينبرنامههاينصبشده
ديگر مطلع شوند را محدود كند .به گزارش مهر به نقل
از انگج��ت ،از اين پس تنها برنامهه��اي ضدويروس،
مديريتفايلها،مرورگرها،اپليكيشنهايجستوجو
وبرنامههاييباكاركردهايمشابهميتواننددريابندهر
كاربر روي گوشي خود چه برنامههاي ديگري را نصب
كردهاست.اينمجوزازنسخه ۱۱سيستمعاملاندرويد
بهبعددردسترساست.اينتغييرسياستهاياندرويد،
جاسوسي از گوش��يهاي كاربران به خصوص توسط
آگهيدهندگان با هدف ارسال آگهيهاي منطبق بر
عاليق كاربران را دشوارتر ميكند.

روسيه توييتر را جريمه كرد
دادگاهي در روس��يه توييتر را درب��اره  ۳مورد نقض
قوانين محدود كردن محت��واي غيرقانوني گناهكار
شناخته و جريمهاي ۱۱۷هزار دالري براي آن تعيين
كرده است .به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس،
دادگاهي در مس��كو توييتر را به دليل حذف نكردن
پستهاي مربوط به تش��ويق كودكان به شركت در
تظاهرات جريمه كرد .براساس اسناد موجود دادگاه
مذكور توييتر را در س��ه مورد نقض قوانين مربوط به
محدود كردن محتواي غيرقانوني گناهكار شناخت و
بهاينشركتدستوردادجريمهايمعادل ۸.۹ميليون
روبل ( ۱۱۷هزار دالر) بپردازد .رأي اين دادگاه در حالي
صادرميشودكهدوهفتهقبلراسكامنادزور(سازمان
ناظر بر ارتباطات روس��يه) تهديد كرد در صورتيكه
توييتر گامهاي الزم ب��راي حذف محتواي ممنوع را
اتخاذ نكند ،طي ۳۰روز آن را مسدود كند .ماه گذشته
ميالدي اين س��ازمان توييتر را متهم كرد در حذف
محتواي مشوق خودكشي ميان كودكان و همچنين
محتوا درباره مواد مخدر و هرزنگاري كودكان موفق
عمل نكرده است .راسكامنادزور در  ۱۰مارس اعالم
كرد به داليل گفته شده سرعت آپلود عكس و ويديو
در اين پلتفرم را كاهش ميدهد .توييتر نيز در واكنش
به اين امر بر سياست عدم سازگاري با سوءاستفاده از
كودكان يا ترويج خودكشي و فروش مواد مخدر تاكيد
كرد .يك هفته بعد از آن ،واديم سابوتين معاون رييس
اينسازماناعالمكردتوييترازدرخواستهايمقامات
روسيه اطالعات نميكند و اگر اوضاع بر همين منوال
پيش برود ،در كمتر از يك ماه مسدود خواهد شد.

پاكستان تيكتاك را
رفع توقيف كرد

تيكتاك كه به دليل انتش��ار محت��واي غيراخالقي
در پاكس��تان ممنوع ش��ده بود ،پس از ارايه ضمانت
در بازبيني محت��وا و تعيين يك فرد مس��وول براي
اي��ن امر رفع توقيف ش��د .به گزارش مه��ر به نقل از
گيزموچاينا ،دادگاهي عالي در پاكس��تان دس��تور
ممنوعيت اپليكيشن تيكتاك در اين كشور را پس از
 ۲۰روز لغو كرد .در  ۱۱مارس دادگاهي در اين كشور
به سازمان ارتباطات ( )PTAدستور داد تا تيكتاك
را ممنوع كند .البته اين نخستين باري نيست كه اپ
چيني در پاكستان ممنوع ميشود .ممنوعيت فعلي
پس از آن اجرا شد كه دادخواستي تيكتاك را به عدم
نظارت بر محتواي غيراخالقي متهم كرد .س��ازمان
ارتباطات پاكستان به داليل مشابهي در اكتبر۲۰۲۰
ميالدي اپ اش��تراكگذاري ويدئ��و را ممنوع كرده
بود .اما پس از  ۱۰روز ،بايت دنس (مالك تيك تاك)
تضمين ك��رد اقدامات الزم ب��راي بازبيني محتواي
نامناسب در شبكه اجتماعي را انجام ميدهد و پس
از آن ممنوعيت لغو شد .مدير ارشد اجرايي سازمان
ارتباطات پاكستان طي يك جلسه استماع در پيشاور
به دادگاه اعالم كرد تيكتاك توافق كرده تا فردي را به
عنوان مسوول نظارت و بازبيني محتواي غيراخالقي
در پلتفرم تعيين كند .به گفته قاضي اين دادگاه اقدام
سازمان مذكور در سانسور محتواي نامناسب به حفظ
كيفيت محتوا در تيكتاك كمك ميكند.

خبرخوان
معاون وزير صمت:

صدور جواز واحدهاي صنعتي
بايد تسهيل شود

معاون وزير صمت گفت :حذف مراحل زائد اداري
در روند صدور مجوز و تسهيل استقرار واحدهاي
صنعتي و معدني از موضوعاتي اس��ت كه بايد در
سال جاري با همكاري س��اير دستگاهها محقق
ش��ود .به گزارش شاتا ،سعيد زرندي با حضور در
يك برنامه تلويزيوني اظهار داشت :وزارت صمت
در س��ال گذش��ته اقداماتي را در زمينه جهش
توليد انجام داد و سعي كرد عالوه بر ريلگذاري
براي توس��عه توليد در سالهاي آينده ،با اجراي
برنامههاي مختلف در كوتاهم��دت نيز به نتايج
مطلوب برس��د و اگر چه بهط��ور كامل به هدف
مورد نظر نرسيديم ولي در برخي از حوزهها نتايج
خيلي خوبي حاصل شد.
معاون طرح و برنامه وزير صمت ،معيار اصلي براي
سنجش ميزان موفقيت بخش توليد را شاخص
رشد اعالم شده توسط مركز آمار ايران و يا بانك
مركزي دانست و تصريح كرد :بر اساس شاخص
 ۹ماهه سال گذشته كه از سوي اين مراكز اعالم
شد ،شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت مشابه
سال  ۹۸در حدود  ۷.۸درصد مثبت بوده است در
حاليكه در سالهاي قبل از آن حتي رشد منفي را
هم داشتيم .زرندي در كنار همكاري و هماهنگي
دستگاههاي مختلف در راستاي حمايت از توليد،
چند اق��دام وزارت صمت را در حصول اين نتايج
مهم و تأثيرگ��ذار عنوان كرد و افزود :يكي از اين
اقدامات مربوط به شناسايي ظرفيتهاي خالي
ح��وزه صنعت و معدن بود كه ب��ه صورت جدي
در وزارتخان��ه پيگيري و س��عي ش��د طرحهاي
نيمهتمام و واحده��اي تعطيل به عنوان اولويت
براي سرمايهگذاري معرفي شود.
وي اق��دام دوم را مربوط به مديريت واردات كاال
معرفي كرد و ادامه داد :وزارتخانه س��عي كرد از
واردات كاالهاي نهايي ت��ا جايي كه امكان دارد
جلوگي��ري كند و به اين ترتيب ب��ازار در اختيار
محصول ايران��ي قرار گرفت .طب��ق توضيحات
معاون وزي��ر صمت ،بحث س��اخت داخل نيز از
ديگ��ر اقدامات وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
در راستاي رشد توليد بود و از سال  ۹۸با اجراي
نهضت ساخت داخل س��عي شد وابستگي ارزي
در بخش توليد كاالها كاهش يابد كه نتايج و آثار
خوبي را به دنبال داشت.
وي در خصوص رفع موانع توليد و حذف مراحل
زائ��د اداري در رون��د صدور مج��وز توضيح داد:
وزارت صمت در سال جديد از  ۹۵۶نخبه صنعتي،
نظرسنجي در خصوص نيازهاي بخش توليد در
س��ه حوزه اقتصاد كالن ،دس��تگاههاي همكار
توليد و در وزارت صم��ت انجام داد كه در بخش
مرب��وط ب��ه وزارت صمت دو اولويت مش��خص
ش��د كه يكي مربوط به زيرساخت شهركهاي
صنعتي و ديگري مربوط به روند صدور مجوزها
بود؛ همانط��ور كه قب ً
ال هم اع�لام كرديم ،ما در
سال  ،۹۹تا جايي كه امكان داشت در وزارتخانه
فرآيند ص��دور مجوز را كوت��اه كرديم بهطوري
كه در حوزههاي مختل��ف به جز خودرو ،فوالد و
پتروش��يمي ،روند صدور مجوز به  ۳.۶روز رسيد
اما در صدور مجوز براي واحدهاي توليدي ،بين
 ۱۱تا  ۱۸سازمان و دس��تگاهها ديگر نيز دخيل
هس��تند كه وزارت صمت براي تسهيل در روند
صدور مجوزها پيش��نهاد داد تا اين دس��تگاهها،
نيازها و شروط خود را اعالم كنند و توليدكننده
در همان ابتدا ،متعهد به انجام و رعايت آنها شود
و اميدواريم با اقدامات و همكاري همه بخشها
و دستگاهها ،امسال نيز شاهد اتفاقات خوبي در
حوزه توليد باشيم.

واگذاريمحدودههايمعدنيدر
نيمهدومفروردينكليدميخورد

مهر|سرپرس��ت معاونت معدن��ي وزير صنعت
گفت :واگ��ذاري محدودهه��اي معدني پيش از
س��ال  ۱۴۰۰ميسر نش��د و اجراي طرح به نيمه
دوم فروردين س��ال  ۱۴۰۰موكول شد .اردشير
س��عدمحمدي با بيان اينكه همه محدودههاي
معدني بلوكه شده شناسايي شدهاند ،اظهار كرد:
طبق برنامهريزيهاي انجام ش��ده در س��ال ۹۹
مقرر شد كه همه محدودهها و پهنههاي معدني
بلوكه ش��ده ،از طريق مزايده واگذار ش��وند .وي
افزود :م��ا در اين طرح به دنب��ال عرضه پهنهها
و محدودههاي��ي كه مالك ندارند و بال اس��تفاده
ماندهان��د ،هس��تيم و در وهل��ه اول محدودهها،
پهنهه��ا و معادني كه به دالي��ل منابع طبيعي،
حفاظت محيطزيست يا مشكالت فني غيرفعال
ماندهاند ،هدف ما نيستند.
س��عد محمدي ادام��ه داد :ق��رار بر اي��ن بود تا
واگذاري پيش از سال  ۱۴۰۰به شيوه سراسري
در س��طح كش��ور اجرايي ش��ود ،اما با توجه به
عضويت دو نماينده مجلس در ش��وراي معادن
استانها (در حوزه هر استان) و يكي شدن زمان
اين جريانات با بررسي بودجه در مجلس ،امكان
برگزاري جلسات فراهم نشد .وي گفت :از اين رو
پياده كردن طرح واگذاري محدودههاي معدني
در غيب��ت نماين��دگان كه در مجم��وع  ۶۴نفر
هستند ،تا پيش از سال  ۱۴۰۰ميسر نشد و اجراي
طرح به نيمه دوم فروردين س��ال  ۱۴۰۰موكول
ش��د .سرپرس��ت معاونت امور مع��ادن و صنايع
معدني وزير صمت يادآور شد :بحث اصلي ،بحث
رقابت اس��ت و هركس كه بتواند كيفيت باالتر و
قيمت تمام ش��ده كمتري ارايه كن��د ،مزايده را
خواهد برد .هدف كنترل قيمت است و مشكلي
هم در زمينه آزادس��ازي پهنههاي بلوكه شده و
واگذاري به سرمايهگذاران عالقهمند وجود ندارد.

صنعت،معدنوتجارت
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«تعادل» گزارش ميدهد

پيشبيني بهبود تجارت با شركا
تعادل-گروهتجارت|
تجارت خارجي ايران تا پايان بهمن ماه ۹۹از مرز۶۵ميليارد
دالر گذشت ،اما در مقايس��ه يا مدت مشابه سال  ۹۸حدود
 ۱۳ميليارد دالر كاهش را نشان ميدهد .ميزان كل صادرات
غيرنفتي در مدت يادش��ده حدود ۳۱ميليارد دالر بوده كه
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ،كاهش حدود  ۷ميليارد
دالري را نشان ميدهد .در حوزه واردات نيز آمار ۳۴ميليارد
دالريبهثبترسيدهكهدرمقايسهباحدود ۴۰ميليارددالر
واردات سال قبل كاهشي۶ميليارد دالري را به ثبت رسانده
است.حالباورودبهسال ۱۴۰۰وباامضايتوافقنامههمكاري
 ۲۵س��اله با كشور چين ،پيش بيني رييس سازمان توسعه
تجارت ،نش��ان از سه برابر شدن صادرات به چين دارد .البته
اين مقام مسوول اعالم نكرده كه اين ميزان افزايش صادرات
قراراستازچهطريقيوباچهبرنامهايصورتبگيرد.چراكه
ميزان صادرات ايران به چين حتي ب��ه  ۱۰ميليارد دالر در
سال نيز نميرس��د .البته رييس اتاق مشترك ايران وچين
معتقداستكهافزايشتجارتباچينامكانپذيراست،امادر
شرايط فعلي دشواريهاي موجود از جمله ابقاي تحريمها و
عدم تعامل اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني كار را سخت كرده
است.اومعتقداستكهدرمياندعواهايسياسيوجناحي،
ازبزرگترينخطربااليسراقتصادايرانغفلتشدهكهآنهم
محدود شدن تجارت با چند كشور محدود و عدم حضور در
بازارهايجهاناست.درهمينحال،امايحييآلاسحاقعضو
اتاقمشتركبازرگانيايرانوعراق،وضعيتتجارتباعراقدر
سالآتيراخوبتوصيفميكندوميگويد:عليرغماينكه
رقبايجديديمانند«عربستان،اردن،تركيه،چينوغيره»
ممكن است وارد بازار اين كشور شوند اما به دليل رفع برخي
موانع وتوافقات بين دولتها ،نقل و انتقاالت بانكي وضعيت
تجاريدوكشوربهترخواهدشد.ازسويديگر،مديركلدفتر
عربيوآفريقاييسازمانتوسعهتجارتايرانبااشارهبهتدوين
برنامهتوسعهتجارتايرانباكشورهايهمسايهعربيعنوان
كردهكهپيگيرصادراتگازوبرقبهعنواندوپروژهصادراتي
ايرانبهعمانهستيم.

تجارتدرساليكهگذشت
بررسي عملكرد تجاري ايران در ۱۱ماهه سال ۱۳۹۹نشان
از كاهش آمار در مقايسه با سال ۱۳۹۸دارد .جزئيات تجارت
خارجينشانميدهد،تاپايانبهمنماهسالگذشتهميزان
كل تج��ارت ايران از مرز ۶۵.۵ميليارد دالر گذش��ته كه در
مقايسهباعدد ۷۸.۷ميليارددالريسالقبلكاهشيحدود
 ۱۳ميليارد دالري را نشان ميدهد .در ۱۱ماهه سال۱۳۹۹
ميزان كل صادرات بدون نفت ايران حدود  ۳۱ميليارد دالر
بودهكهنسبتبهمدتمشابهسالقبل،كاهشحدودهفت
ميليارد دالري را نش��ان ميدهد .در ح��وزه واردات نيز آمار
 ۳۴ميليارد دالري به ثبت رسيده كه در قياس با حدود ۴۰
ميليارد دالر واردات سال قبل كاهشي۶ميليارد دالري را به
ثبت رسانده است .اما در سالي كه گذشت نوسانات صادرات
بيشازوارداتبودودربهمنماه،صادراتغيرنفتينسبتبه
واردات رشد بيشتري پيدا كرد اما در عين حال ،چه واردات و
چهصادراتدرقياسبابهمنسال ۱۳۹۸كاهشيبودهاست.
درسال ۱۳۹۹ميانگينماهانهصادرات ۲.۸ميليارددالربوده
امااينعدددر سال ۱۳۹۸حدود ۳.۵ميليارددالربودهاست.
دروارداتنيزعددميانگين ۳.۶ميليارددالريبه ۳.۱ميليارد
دالررسيدهاست.درحوزهاصليترينمقاصدصادراتيايران،
همچنانچيناصليترينواردكنندهكاالبودهوبهتنهايي۲۶
درصدازكلصادراتايرانرابهخوداختصاصدادهاست.پس
ازچينعراقبا ۲۲درصد،اماراتمتحدهعربيبا ۱۳.۴درصد
و تركيه با ۷.۲درص��د در ردههاي بعدي قرار دارند .در ميان
اصليترين صادركنندگان كاال به ايران نيز چين صدرنشين
استوبيشاز ۲۵.۶درصدازكلوارداتايرانازچينصورت
گرفتهاست.پسازچيناماراتمتحدهعربيبا ۲۴.۷وتركيه
با ۱۱.۲درصد در ردههاي بعدي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

پيشبينيهاازتجارتباچين
ح��ال با توجه به امضاي قرارداد همكاري ۲۵س��اله با چين
بايد ببينيم وضعيت تجارت ايران به كدام سو خواهد رفت.
هرچند بر اس��اس برآوردهاي ابتدايي اين سند ،صرفا يك
برنامه بلندمدت براي تعيين مسير همكاريهاي دو كشور
استوشاملقراردادمشتركبرسرپروژهياطرحهاييخاص
نميشود اما به نظر ميرسد مقدمات افزايش همكاريها به
وجود آمده اس��ت .اما بر اساس آخرين آمار تجارت خارجي
كشور ،چين در ۱۱ماهه منتهي به بهمن ،۹۹در هر دو حوزه
صادراتوواردات اصليترين شريك تجاري ايرانبوده است.
طبق اين برآورد بي��ش از ۲۵درصد از كل صادرات و واردات
ايران در سالي كه گذشت مستقيما با چين صورت گرفته و
اينآمارنشاندهندهادامههمكاريهايياستكهازچندسال
قبل آغاز شده است .با اين وجود حجم تجارت ايران با چين،
درقياسباآنچهكهاينكشوردرسطحجهانيانجامميدهد،
فاصلهاي قابل توجه دارد تا جايي كه رييس سازمان توسعه
تجارتنيزبهآنپرداختهاست.
امادرهمينرابطه،رييسسازمانتوسعهتجارتدراظهاراتي
گفته است :چين در س��ال ،۲۰۲۰برابر با  ۴.۷تريليون دالر
تجارت با ديگر كش��ورهاي جهان داش��ته است .چند سال
اس��ت كه چين صادر كننده اول و دومين وارد كننده جهان
است كه اگر صادرات و واردات كل كشورهاي اتحاديه اروپا را
بهصورتيكجامحاسبهكنيمبهاينميزاننميرسد.حميد
زادبومبااستتادبهاينآمارهاعنوانكردهكهچينرابهعنوان
يككشورنبايدنگاهكردبلكهبايدبهعنوانيكقارهواقتصاد
مهمبهآننگاهكرد،زيراچينيكميلياردو ۴۰۰ميليوننفر
جمعيتداردكهبيشاز ۳۰۰ميليوننفرازاينجمعيتافراد
مرفهيهستندكهدرسطحمرفهانجهانيقراردارندضمن
اينكهتقاضابرايكاالهايتجاريدراينكشوربسيارباالست
واگركسيبرايكاالييبتواندبازاريدرچينپيداكندتقاضاي
بسيار بااليي براي وي ايجاد خواهد ش��د .با وجود تمام اين
آمارها،ميزانصادراتايرانبهچينحتيبه ۱۰ميليارددالر
درسالنيزنميرسدوحاالزادبوماعالمكردهكهتوانسهبرابر
كردن اين صادرات در سالهاي آينده وجود خواهد داشت.
بنابرآماراعالميازسوياو،سالگذشتهحدود ۹ميليارددالر
صادرات به چين داشتيم كه با توجه به ظرفيتهاي موجود
اينميزانتاسهبرابريعني ۲۷ميليارددالرقابلافزايشاست.
زادبوماينرانيزگفتهكهدرحالحاضرايرانازچينكاالهايي
وارد ميكند كه پيش از اين سابقه صادرات آنها را نيز داشته
است.هرچنددرصحبتهايجديدسازمانتوسعهتجارت،
برنامهدقيقيبرايافزايشرقمصادراتاعالمنشدهاست.

مطرح كرده بود ،توضيح داده اس��ت :بر اساس آمار رسمي
كه دولت چين از ميزان تجارت خود با ايران در سال ۲۰۲۰
منتشركرده،ارزش تجارتبه ۱۶ميليارددالررسيدهاست.
گمرك ايران ني��ز ميگويد كه تجارت ب��ا چين حدود ۱۹
ميليارد دالر بوده و بررسي اين آمار بايد در چند محور مجزا
صورت گيرد .مجيدرضا حريري بيان كرده كه ما در س��ال
 ۲۰۱۴ميالدي ،ميزان تجارت مش��ترك خود با چين را به
بيش از  ۵۱ميليارد دالر رسانده بوديم و به اين ترتيب ،عدد
 ۱۶ميليارد دالري فعلي در قياس با عملكرد چند سال قبل
كاهش ۴۵ميليارد دالري را نشان ميدهد .يعني اگر حتي
بتوانيم صادرات و در نهايت تجارت خود را س��ه برابر كنيم
نيز تنها به عملكرد چند س��ال قبل خود بازگشتهايم .البته
او معتقد است كه ظرفيت تجارت مشترك ميان دو كشور
بسيار بيشتر از اعداد فعلي است؛ چراكه در سفر حدود چهار
سال قبل رييسجمهوري چين به ايران ،بنا شد كه در يك
برنامه بلندمدت ،ميزان تجارت مشترك ساالنه دو كشور به
 ۱۶۰ميليارد دالر برسد و رسيدن به اين اعداد در دو برنامه
پنجسالهممكناستامادرشرايطفعليدشواريهايموجود
كارراسختكردهاست.حريريدرادامهاظهاراتخودبابيان
اينكهتازمانيكهتحريمهاوجوددارندوتعاملاقتصادايران
بااقتصادجهانيحالتعاديبهخودنگرفته،نميتوانانتظار
افزايشجديتجارتباهيچكشوريراداشت،تشريحكرده:
طبق آمارهاي رسمي بخش مهمي از صادرات ايران را نفت
تشكيل ميدهد كه در سالهاي گذشته به دليل تحريمها
ميزان فعاليت در اين حوزه بهش��دت كاهش يافته است .از
سويديگردرحوزهصادراتغيرنفتينيزبازبخشمهمياز
صادراتايرانبهمحصوالتپتروشيميوسايرمشتقاتنفت
والبتهمحصوالتمعدنيبازميگرددكهشرايطبرايفعاليت
دراينحوزههانيزمهيانبودهاست.
اوهمچنينگفتهاست:وقتيشركايتجاريمحدودميشوند،
يعني ميزان اتكاي ما به آنها افزايش يافته و ما در ساير بازارها
حضور نداريم .اگر در آينده شرايط در بازار افغانستان يا عراق
تغييركندوآنهاديگركاالهايايرانيراواردنكنندمابايدچه
كنيم؟اگربههردليليايناتفاقدرتعاملباچينرخدهدچه
بايد كرد؟ از اين رو به نظر ميرسد در ميان دعواهاي سياسي
و جناحي ،بزرگترين خطر باالي سر اقتصاد ايران فراموش
شده و آن محدود شدن تجارت ايران به چند كشور محدود،
عدم حضور در بازارهاي جهاني و نداشتن شركاي متنوع در
نقاطمختلفجهاناست.اينرويكردغلطدركنارتحريمهاي
محدودكننده،ميتوانددرآيندهبرايمامشكلآفرينشودو
از اين روبايدبراي آن فكري اساسيكرد.

خطربزرگبرايتجارتايران
درهمينحال،رييساتاقبازرگانيايرانوچيندرگفتوگو
با «ايسنا» ،درباره صحبتهاي اخير رييس سازمان توسعه
تجارت كه امكان سه برابر ش��دن صادرات ايران به چين را

پيشبينيازوضعيتتجاريباعراق
اما روند تجارت ايران با «عراق» ديگر ش��ريك مهم تجاري
چگونه رقم ميخورد؟ يحيي آل اسحاق عضو هيات مديره
اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در مورد وضعيت تجاري

سهم نفت از توسعه روابط با چين

اقتصاد ايران نيز از دوره ملي شدن صنعت نفت تا به امروز،
هرگز از نفت به عنوان س��رمايه ملي استفاده نكرده است.
در واقع دولتهاي مختلف در طول 70سال گذشته نفت
را در حكم ُقلك��ي تصور كردند كه بايد ب��راي امور جاري
غيرضروري از آن استفاده (اگر نگوييم سوءاستفاده) شود.
بر اين اساس برنامهريزي براي سرمايهگذاري براي صنايع
نفت ايران كه در واقع دومين مخازن نفت از نظر حجم در
ميان تمام كشورهاي صاحب نفت را دارد ،صورت نگرفته
است .هر سال هم در بودجههاي ساالنه ،دولت ،مجلس و
سازمانبرنامهايكهدرحقيقتوجودخارجيندارد(چون
برنامههايجامعيبرايتوسعهدركشورمشاهدهنميشود)
نقشه راهي در راستاي پيشرفت كشور مشاهده نميشود.
به عنوان نمونه ،وقتي سياس��ت ملي بر اين است كه بايد
توس��عه دريامحور داشته باشيم ،اما آثار اين سياستهاي
كالن در بودجههاي س��االنه مش��اهده نميشود ،بيانگر
اين واقعيت عريان اس��ت كه ما سرمايهگذاريهاي مولد
مبتني بر نيازهاي پايدار كشور طراحي و اجرا نميكنيم.
چطور ميتوان سياس��تهاي دريامحور را فعال كرد؟ اين
روند با افزايش س��هم سرمايه از پول نفت محقق ميشود.
چه در برهههايي كه درآمدهاي نفتي نجومي و افسانهاي
داش��تيم و در دوره احمدينژاد درآمدهاي نفتي به باالي
800ميليارد دالر رسيد و چه در برهههايي كه درآمدهاي
نفتي كشور در ش��رايط معمولي قرار داشت ،در هيچكدام
برنامه جامعي براي توسعه زيرساختهاي اساسي كشور
انجام نش��د .وقتي درآمدهاي نفتي نجومي كش��ور طي
س��الهاي84تا 92به باد رفت ،اقتصاد ايران به جايگاهي
رسيد كه امروز نيازمند حداقل700الي800ميليارد دالر
سرمايهگذاري در حوزههاي نفتي و گازي كشور است .اين
در حالي است كه ديگر منابع داخلي كشورمان اجازه يك
چنينسرمايهگذاريهاييرانميدهد.چراكهازيكطرف
اقتصادايرانتحريم(داخليوخارجي)استوازسويديگر

سهمايراندربازارهاينفتيجهانيدرحالكاهشفزاينده
است.دراينشرايطاقتصادايراننيازمنداستتايكخريدار
عمدهنفترابهسرمايهگذاريهايزيربنايي«نفتيوتوسعه
دريامحور» وصل كند .هر دو اين ضرورتها در فريم وركي
كه در برنامه جامع همكاريهاي مش��ترك ايران و چين
ديده شده است .حاال پرسش اين است كه چطور ميتوان
اين برنامه جامع را به قطعات جرئيتر تقسيم كرد؟ راهكار
اين اس��ت كه در هر مورد قراردادي بايد يك بيزينس پلن
طراحي كنيم تا امكان سرمايهگذاري ملي كشور ارتقا پيدا
كند .از اين طريق ميتوان غفلتي را كه طي بيش از 4دهه
گذشتهدرزمينهجذبسرمايهگذاريهايخارجيصورت
گرفتهراتاحدوديجبرانكرد.نبايدفراموشكنيمجذب
سرمايهگذاريدرواقعمهمترينوظيفهفرماندهاناقتصادي
كشورها،حاكمانواقتصادداناناست،ضرورتيكهاقتصاد
ايران ان��گار روز و روزگاري در دوردس��تها آن را فراموش
كرده است .آمارها حاكي از آن است كه نرخ سرمايهگذاري
در تركيه نسبت به GDPبيش از2برابر ايران است .اين در
حالياستكه GDPكشورتركيهكه50سالپيشكمتر
ازيكسومايرانبوده،امروزبهسهبرابرايرانبدلشدهاست.
نرخسرمايهگذاريتركيهبهنسبتتوليدناخالصداخلياين
كشورنيزدرمقايسهباايرانبيشاز2برابرشدهاست.يعني
نرخ سرمايهگذاري اين كشور در انباشت سرمايه به نسبت
ايرانبيشاز6برابرماشدهاست.يعنيتركيهدرچشمانداز
پيش رو با س��رعتي6برابر ايران در حال رشد است .من به
كسانيكهبرنامهجامعهمكاريهايمشتركايرانوچين
راباقراردادتركمانچايمقايسهميكنند،پيشنهادميكنم
كهمطالعهايدرخصوصجنگچالدرانهمداشتهباشند.
ببينندعلتعدمتوفيقبزرگايراندرمواجههباتركهاي
عثماني چه بود؟ شاه اسماعيل اول به اين دليل قافيه را به
تركهاواگذاركردكهشرايطجهانيرادركنكردومتوجه
اينواقعيتنشدكهبايدمبتنيبرمقتضياتروزبرنامهريزي

وسرمايهگذاريكند.حقيقتيكهشاهعباسآنرادرككرد
وبه توفيقهايبزرگيدر توسعهرسيد.امروزهمدوستاني
كهدرسازمانبرنامهوبودجهنشستهاند،متوجهاينواقعيت
روشن نيستند كه منابع كشور به جاي هزينههاي جاري و
غيرضروريوساختارهايغيربهرهوربايدصرفپروژههاي
زيربناييواقتصادمليكشوركنند.منابعكشوربايدصرف
امنيت ،توسعه ،آموزش و مهارتآموزي شود .اين در حالي
استكهپولكشورراصرفهزينههايجاريميكنند،اما
نيرويانتظاميكشورمنابعالزمبرايمقابلهباكيفقاپهاو
زورگيرهاراندارد.تخصيصبودجهنفتبههزينههايجاري
حتمااشتباهاقتصادياستوحتيازمنظرشرعينيزحرام
است.چراكهدرآياتقرآنخداوندبهروشنيبيانكردهاست
كه مال خود را كه باعث رشد و قدرت شماست ،بنابراين آن
را به دس��ت افراد سفيه و مال ضايع كن ندهيد .مبتني بر
اين توضيحات معتقدم برنامه جامع همكاري ايران و چين
فرصتياستبراياينكهايرانتالشكندتاازطريقممزوج
ساختنسرمايههايداخليوخارجي،خودرابهعنوانيكي
از10اقتصادبرترجهانمعرفيكند.اينجايگاهياستكه
دربرنامههايباالدستينظامازجملهسندچشمانداز20ساله
كشور توسط رهبري نيز بر روي ابعاد و زواياي گوناگون آن
تاكيدشدهاست.وقتياقتصادايرانكهبرايساختخوابگاه
دانشجويان ،امنيت شهرها ،توسعه زيرساختهاي نفتي،
بهبود وضعيت اشتغال ،رشد وضعيت معيشتي و ...قادر به
تامينمنابعموردنيازنيست،نبايدمنابعحداقليكشورصرف
هزينههاي جاري و دستگاههاي غير بهرهور و نهادهاي كج
كاركردشود.بلكهبايدمجموعهسرمايههايداخليوخارجي
رابهكاربگيريمتاتوسعهموردنظرمردمورهبريمحققشود.
بنابرايندرتحليلمناسباتارتباطيواقتصاديباچينبايد
ببينيم،قراردادهاييكهذيلاينسندجامعمنعقدميشود،
چهشرايطيراخواهدداشت.اينقراردادهااگرباعثتوسعه
بنادر،سواحل،سرمايهگذاريدرنفت،افزايشسرمايهگذاري

ايران و عراق در اظهاراتي گفته است :وضعيت تجارت ايران و
عراق در سال آتي قطعا بهتر از سال گذشته خواهد بود .علي
رغماينكهرقبايجديديمانندعربستان،اردنتركيه،چين
و غيره ممكن است وارد بازار اين كشور شوند ولي در مجموع
برآوردماايناستكهباتوجهبهمقدماتيكهفراهمشدهمانند
رفعموانعبروكراسي،امكاناتعمليبرايحملونقل،بيمه،
تعداد گذرگاههاي مرزي و غيره كه در در دست ساماندهي
اس��ت ،توافقات بين دولتها ،نقل و انتقاالت بانكي و ديگر
عواملوضعيت تجاريدوكشوربهترخواهد شد .آلاسحاق
اما در گفتوگو با «ايلنا» به نفوذ عربستان در بازار عراق اشاره
كردهوگفتهاست:سعيعربستانيهابرايناستكهدرحوزه
اقتصادعراقنفوذكنند،ديدارينيزباآقايالكاظمي،نخست
وزير عراق داش��تند و در مورد سرمايهگذاريهاي مشترك
صحبتهايي كردند اما در اين مورد جاي نگراني نيس��ت.
مزيتهاي ما در بازار عراق به گونهاي است كه عليرغم عزم
عربستانبرايحضوربيشتردرعراقجاينگرانيبرايايران
وجود ندارد .او با اشاره به اينكه عربستان رقيب تجاري ما در
عراقنيستبلكهرقيبسياسيماست،بيانكرده:عربستان
چندان س��هم عمدهاي از بازار عراق ندارد .عالوه بر اين ،اين
دو كشور با اينكه با هم همكاري ميكنند اما رقيب يكديگر
هستند.بنابراينچنداننبايدنگرانحضورعربستاندرعراق
بود.البتهعربستاناينقدرتراداردكهدرعراقتامينماليو
سرمايهگذاريكند.يعنيميتواندبرايمامشكلسازيكند
امارقيبتجاريمانيست.امانكتهقابلتاملدرتجارتبااين
كشورايناستكه سالگذشتهصادرات مابهعراق 14تا15
درصد كاهش پيدا كرد و در كنار آن قاچاق بهشدت افزايش
پيداكرد.بخشيازآننيزبهخاطربيثباتيقوانينومقررات
مابودكهصادراتبسياريازكاالهاممنوعشدوتبعآنبخش
زيادي از كاالها به صورت قاچاق وارد عراق شد .اميدواريم كه
با حل شدن موضوع برجام ،مساله پيمان ارزي هم حل شود
تاديگرشاهدروشهايغيرقانونيبرايصادراتنباشيم.
تدويننقشهراهتجارتباكشورهايعربي
در همين حال ،فرزاد پيلتن مديركل دفتر عربي و آفريقايي
س��ازمان توس��عه تجارت ايران در گفتوگو با «خبرگزاري
فارس»درموردتوسعهصادراتبهكشورهايهمسايهعربي
عنوانكردهكهسازمانتوسعهتجارتايرانبرنامههاييبراي
توسعهروابطتجاريباكشورهايعمانوقطرداردكهبهعنوان
نمونه برنامهريزي شده تا بتوانيم در سال آينده كميسيون
مشترك اقتصاد دو كشور ايران و عمان را با حضور مسووالن
وزارت صمت در مس��قط برگزار كنيم .ب��ه گفته او ،كميته
پيگيريتفاهماتهجدهميناجالسكميسيونمشترك
ايران و عمان در تهران در س��ال جاري ب��ه صورت مجازي
برگزار شد و اميدواريم كه بتوانيم اين كميته را در سال آينده
نيزبرگزاركنيمتاتفاهماتيكهدرزمينههايمختلفبيندو
كشور منعقد شده را پيگيري كنيم .براساس اعالم پيلتن ،از
جمله اين تفاهمات منعقده ميتوان تس��هيل حمل و نقل
دريايي،روابطبانكيدوكشور،تسهيلترددتجاريدوكشور
وتاسيسمراكزتجاريودفاتربازاريابيبرايشركتهاوتبادل
هياتهايتجاريرانامبرد.ازديگرمهمترينپروژههاييكهدر
دستوركارمقاماتايرانودولتعمانقرارداردپروژهصادرات
گاز است كه توسط وزارت نفت در حال پيگيري است كه به
گفته پيلتن ،سازمان توس��عه تجارت هم در واقع به عنوان
كميسيون مشترك پيگيري تس��ريع در اجراي اين پروژه
است.اوهمچنينافزوده:پيگيراجرايپروژهاتصالبرقخط
الكتريكيوياصادراتبرقازايرانبهعمانتوسطوزارتنيرو
هستيم.بنابهتوضيحاتاو،عالوهبراينمسائل،ايرانبهدنبال
امضاييكنقشهراهتجاريبرايرسيدنبههدفمشخصي
در سه سال آينده در روابط اقتصادي و تجاري با عمان است و
درارتباطباديگركشورهايعربيمانندقطرنيزاقداماتمشابه
درسازمانطراحيشدهتابتوانروندروبهرشدروابطتجاري
باكشورهايعربيدرسالآيندهراشاهدبود.

درانرژيهايتجديدپذير،توسعهصنعتيو...شود،بايدمورد
حمايت مجموعه فعاالن اقتص��ادي و مردم قرار بگيرد ،اما
اگر قرار باشد ،اين قراردادها هم ايرانيزه شوند و مانند تجربه
خصوصيسازي (كه خصولتيسازي شد) و مواردي مانند
آن شود مشكلساز خواهد شد .رويكردي كه ايران در اين
خصوص بايد پيگيري كند ،موضوع جذب س��رمايههاي
خارجياستكهبراياقتصادامروزايران،امريحياتياست.
اگر چين بتواند بخشي از اين نيازهاي سرمايهاي را تامين
كند،بايدبهاستقبالآنرفت.اقتصادايرانسالي40ميليارد
دالرخألسرمايهگذاريدرصنايعنفتوگازخوددارد.سالي
20ميليارد دالر خأل سرمايهگذاري در سرمايهگذاريهاي
مادر داريم .همين دو رقم را كه شما در نظر بگيريد در طول
10س��ال رقمي حول و حوش 600ميليارد دالر را شامل
ميشود .خدا لعنت كند ،افراد و جرياني را كه800ميليارد
دالر منابع اين كشور را به جاي سرمايهگذاريهاي مولد به
باددادند.رماالنيكهبهدروغازمقدساتسوءاستفادهكردند
وسرمايههايمردمرابهباددادند.بنابرايندرخصوصبرنامه
جامع همكاريهاي مشترك ايران و چين بايد اين نكته را
موردتوجهقراردهيمكهاينسندجامعچنانچهباخردمندي
و برنامهريزي مناسب پيگيري شود ،در راستاي منافع ملي
ماس��ت .اما ،چنانچه صف كشيهاي جناحي و گروهي در
بطن آن مورد توجه قرار بگيرد ،در حكم فرصتي است كه بر
بادرفتهاست.مانندهمهفرصتهايكوچكوبزرگيكهدر
تمامطولسالهايگذشتهبهنفعاقتصادايرانظهوروبروز
پيدا كرده و به دليل س��وءمديريتها و تنگ نظريها و ...بر
بادرفتهاست.آقايانوخانمهافراموشنكنيدكهسرنوشت
جوامعبهفرصتهاگرهخوردهاست.فرصتهاييكهمسير
زيستانسانرادرمسيرتاريخمشخصميكند.تاريخيكه
ميتواندبهگونهايشكلبگيردكهبهآنافتخاركنيمياازآن
بيزارشويم.اقتصادايراندرابتداييكدوراهيايستادهاست؛
استفادهازفرصتهايابرباددادنفرصتها...

رويخطخبر
وزيرصمت به آيتاهلل رييسي
نامه نوشت

مهر| دسترس��ي برخط به سابقه كيفري دارندگان و
متقاضيانكارتبازرگانيجهترتبهبندياينكارتها
هنوزفراهمنشدهاست.وزيرصمتدرنامهايبهرييس
قوه قضاييه اعالم كرد عليرغ��م پيگيريهاي مكرر،
دسترسيبرخطبهسابقهكيفريدارندگانومتقاضيان
كارت بازرگان��ي جهت رتبهبندي اي��ن كارتها هنوز
فراهمنشدهاست.اگرچهسامانهيكپارچهاعتبارسنجي
ورتبهبندياعتباريكارتهايبازرگانيباالخرهازسال
گذشتهتوسطوزارتصنعت،معدنوتجارتباهمكاري
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي ايران مورد
بهرهبرداري قرار گرفت ،اما از آنجا كه اس��تعالم برخط
س��وابق كيفري متقاضيان و دارندگان كارت بازرگاني
جهت ص��دور و رتبهبندي كارتهاي بازرگاني هنوز از
س��وي مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه برقرار
نشده است ،فعاليت س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي
كارتهاي بازرگاني معطل مانده است .رزم حسيني،
وزير صمت در نامهاي به آيتاهلل رييس��ي ،رييس قوه
قضاييهبااشارهبهپيگيريقبلياينوزارتخانهدرآذرماه
سالگذشته،ازاينموضوعانتقادكردهاست.

 ۵تصميم براي تنظيم بازار
ايلنا | محمدعلي كماليسروس��تاني ،مشاور عالي
هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي كشور،
درب��اره آنچه در اين جلس��ه گذش��ت و جزئيات آن
گفت :عالوه بر افزايش قيمت مصوب مرغ 4 ،تصميم
ديگر در قرارگاه مرغ گرفته ش��د كه ميتواند بر بازار
مرغ تاثير زيادي داشته باش��د .وي ادامه داد :قرارگاه
مرغ در تصميم ديگر مي��زان جوجهريزي را به 125
ميليون قطعه افزايش داد كه  15ميليون قطعه بيش
از جوجهريزي معمول هر ماه است .كماليسروستاني
ديگر تصمي��م اين س��تاد را افزاي��ش دوره پرورش
مرغ از  45روز ب��ه  50روز عنوان كرد .وي همچنين
از افزايش س��هميه نهادههاي دام��ي ذرت و كنجاله
سويا دولتي با تصميم قرارگاه مرغ خبر داد .به گفته
كماليسروستاني؛ عالوه بر افزايش سهميه نهادههاي
دامي مصوب ش��د تامين آنها به موقع و با كمتر زمان
انجام ش��ود .وي آخرين تصميم ستاد را تكليف 17
اس��تان براي رفع ممنوعيت صادرات مرغ به استان
تهران برشمرد و افزود :بر اين اساس  17استان مكلف
شدند ضمن رفع ممنوعيت خروج مرغ ،نياز پايتخت
را تامين كنند .كماليسروستاني پيشبيني كرد :در
صورتاجرايدرستتصميماتورفعمشكالتتوزيع
به زودي شرايط بازار مرغ متعادل شود.

حذف دالالن
از صنعت سيمان در ۱۴۰۰

مهر| دبير انجمن سيمان با بيان اينكه همه صنوف
از جمله مصالح فروش و بتن فروش بايد شناسنامهدار
شوند،گفت:تفاهمنامهايباوزارتصمتامضاخواهيم
ك��رد كه به ح��ذف دالالن كمك بس��ياري ميكند.
عبدالرضا شيخان با بيان اينكه داللي فعلي در صنعت
سيمانيكتاريخچهداردوبهگذشتهمربوطميشود،
اظهار داش��ت :قبل از سال  ۹۱بحث داللي در صنعت
سيمان به اين شكل نبود كه شخص دالل به راحتي از
درب كارخانه محصول را بخرد و در بازار با قيمت بسيار
باالتري بفروشد؛ اين شرايط زماني به وجود آمد كه ما
دچار ركود اقتصادي و به تبع آن ركود س��اخت و ساز
شديم و داللي در اين بازه زماني رشد كرد .وي افزود :در
آن زمان به دليل نبود بازار و كاهش تقاضا ،كارخانجات
سيمان مجبور شدند با  ۶۰درصد ظرفيت خود توليد
كنند .در اين بين هم صنوف شناسنامهدارمثل مصالح
فروشان ،بتنسازان و … به دليل اينكه ميخواستند
وارد سيس��تم خريد و فروش سختي نشوند از دالالن
خريد كردند.ش��يخان ادامه داد :دالالن در اين زمان
رشد كردند؛ در واقع خود اين صنوف و مصرفكننده
واقعيداللرابهدربكارخانهسيمانفرستادوموجب
پرورش و گسترش دامنه فعاليت دالالن شدند و حال
همين دالالن تبديل به معضل براي خود اين صنوف و
مصرفكنندهنهاييشدهاند.شيخانگفت:درجلسهاي
كه با مسووالن وزارت صمت داشتيم ،پيشنهاد داديم
كهدرسال ۱۴۰۰همهصنوفمرتبطباصنعتسيمان
را شناسنامهدار كنيم و بر اس��اس اين شناسنامهدار
شدن به آنها س��يمان بفروشيم .مصرفكننده نهايي
به صورت اينترنتي ميتواند س��يمان بخرد كه خود
ضوابطي دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش كه بايد
كسب و كار خود را بچرخاند بايد شناسنامهدار شود .در
اين صورت صنف ،شخص ،انبار و … به صورت شفاف
مشخص ميشود و با توجه به ايجاد يك سيستم سالم،
سازمان امور مالياتي هم ميتواند از اين طريق ماليات
بگيرد.وي تصريح كرد :كارخانجات سيمان ميتوانند
از خريدار بخواهند كه پروانه و سابقه كار داشته باشد
كهپسازطياينضوابطبهخريداركدخريدميدهند
كه در اينجا ميتوان صنف را شناسنامهدار كرد .البته
با وزارت صمت در اين خصوص تفاهمنامهاي تنظيم
كردهايم.دبيرانجمنصنفيكارفرمايانصنعتسيمان
گفت :از اين طريق داللي بسيار كمرنگ ميشود؛ دالل
شخصي است كه با پول خريد ميكند و ممكن است
با هر كارت ملي برود س��يمان بخرد و كس��ي هم اين
شخص را نشناسد .قصد داريم با كمك وزارت صمت
در س��ال  ۱۴۰۰به اين موضوع نظم دهيم .وي تاكيد
كرد :ما مخالف قيمتگذاري دس��توري هستيم زيرا
براي حفظ صنعت سيمان بايد قيمت شناور مدنظر
باشد .ش��يخان اظهار داش��ت :اگر جاي دولت بودم
قيمتگذاري سيمان را آزاد ميكردم ،زيرا در كشور
ظرفيت سازي توليد سيمان به ميزان  ۸۸ميليون تن
ايجاد شده ،اين در حالي است كه نياز كشور حداكثر
 ۶۲ميلي��ون تن و صادرات ميز ح��دود  ۶ميليون تن
است؛ از اين رو نيازي به قيمتگذاري دستوري نيست
و سيمان خود ميتواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا
قيمتراتعيينكند.

يكشنبه  15فروردين  21 1400شعبان  1442سال هفتم شماره Sun. Apr 4. 2021 1904

W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجت  طهماسبي
سردبير:حجت  طهماسبي
نشانی:خيابانستارخان-خيابان كوثردوم-بنبستمينو
تلفن  - 66420769:نمابر66420417:
چاپ :همشهري    -توزيع :نشر گستر امروز  -تلفن61933000:
سازمان شهرستانها66126088  :
  اذان ظهر     13:07  :اذان مغرب     19:47  :اذان صبح فردا  5:19  :
i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رس�مي روزنامه در دسترس است

نوشدارو بعد مرگ سهراب

خبر روز

حسين ملكي درگذشت

«حسين ملكي» بازيگر ،عكاس و فيلمبردار سينما براثر بيماري از دنيا رفت .تورج منصوري  -فيلمبردار سينما  -با تاييد اين خبر بيان
كرد :حسين ملكي از پيش از عيد نوروز در بيمارستان بستري بود و تحت مراقبت قرار داشت ،اما سرانجام اين اتفاق تلخ رخ داد و بايد
به دختر ايشان كه پس از درگذشت مادرش ،بسيار همراه پدرش بود تسليت گفت و آرزوي صبر كرد .منصوري در ادامه افزود :حسين
ملكي تجسم كاملي از سينماي ايران بود و بين دوستان خيلي قديمي به «حسين آرتيست» معروف بود ،چون كار بازيگري ميكرد
و بسيار خوب هم اين كار را انجام ميداد مثل فيلم «ترن» مرحوم قويدل كه با خسرو شكيبايي كار ميكرد و حقيقتا نقش مشكل و
بينظيري را ايفا كرد.
مرزپرگهر

بيمارانكرونا كه به سفر رفتند ،جريمه ميشوند
 9ميليارد تومان قرار است كجا هزينه شود؟

بنا بر اعالم وزارت بهداش��ت و درمان
گزارش بيش از  15هزار بيمار كرونا مثبت در
تعطيالت نوروز به سفر رفتهاند و حاال
سخنگوي س��تاد ملي مقابله كرونا از جريمه 200
هزار توماني اين مس��افران براي هر روز سفرخبر
ميدهد .با يك حس��اب سر انگش��تي اگر هر فرد
حداقل سه روز در س��فر بوده باشد بايد  600هزار
توم��ان جريمه پرداخ��ت كند كه ب��ه اين ترتيب
مبلغ كل اين جريمهها به بيش از  9ميليارد تومان
ميرسد .اما سوال اينجاست كه اين جريمهها چه
تاثيري بر م��وج چهارم كرون��ا دارد .حاال كه ابتال
ب��ه بيش از  10ه��زار نفر در روز رس��يده و مرگ و
مير هم باز س��ه رقمي شده اين جريمهها چه تاثير
بازدارندهاي خواهد داشت .آيا اين اتفاق نبايد قبل
از انجام سفرهاي نوروزي ميافتاد و اصال اجازه سفر
به كسي داده نميشد تا افراد كرونا مثبت هم اقدام
به سفر نكنند .اين  9ميليارد توماني كه دولت از اين
راه به دس��ت ميآورد قرار است كجا هزينه شود؟
البته كه اين مبلغ در مقابل اختالسها و پولهاي
ناپديد شده در بانكها و  ...اصال مبلغ قابل توجهي
نيس��ت ،اما اگر ياد ميگرفتيم پيگير همين مبالغ
اندك هم باشيم حاال با اختالسهاي هزاران هزار
ميليارد توماني مواجه نبوديم.
تشكر از مردم و جريمه متخلفان
اما روز گذش��ته جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا در
حضور رييسجمهور برگزار ش��د و مساله جريمه
كردن متخلفان هم در اين جلسه مطرح شد.
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت ۱۵ :هزار
بيمار كرونا كه تست مثبت داشتند در ايام نوروز به
سفر رفتند ،همه اين افراد به ازاي هر روز سفر ۲۰۰
هزار تومان جريمه ميشوند و برخوردهاي قانوني
با اين افراد انجام خواهد شد.
عليرضا رييس��ي گفت :بر اس��اس گزارش نيروي
انتظامي ،ترددهاي جادهاي نيز در عيد نوروز امسال
نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد افزايش پيدا كرد.
ادامه از صفحه اول

آسيبهاي روحي كرونا
جدي است

س��طح اضطراب را باال برد كه همين مس��اله
منجر به بروز بيماريهاي گوارشي ،آسيب به
معده و ديگر اعضاي بدن ميشود .با اين وجود
اين موضوع به مرور زمان در زندگي افراد حالت
ع��ادي به خود ميگيرد ،م��ردم ياد ميگيرند
نحوه زندگي خود را تغيير دهند ،بيشتر هوشيار
بوده و مراودهه��اي خود را كم كنند اما نتيجه
يكسال مداوم با اضطراب و افسردگي زندگي
كردن ،يأس و نااميدي و افس��ردگي را در پي
دارد .در اين ش��رايط بهترين كار آن است كه
مردم با تغيير س��بك زندگي خود ،تفريحات
خ��ود را هم عوض كنن��د .بازيهايي از جمله
ش��طرنج ،اس��م فاميل ،فوتبال دستي ،ديدن
فيلم و س��ريال ،انجام برنامههاي ش��خصي به
ويژه در روزهاي تعطيالت نوروز ميتواند فكر
افراد را از كرونا به سمت بازي و سرگرمي جلب
و از س��طح اضطراب افراد كم كند .افرادي كه
افسرده هستند س��عي كنند بيشتر موسيقي
ش��اد و انرژي بخ��ش گوش دهن��د ،خواب و
خوراك خود را تنظيم و طبق برنامهاي منظم
بخوابند و غذا بخورند ،اين مس��ائل روي خلق
افراد تاثير مثبتي دارد و از تنش و اضطراب كم
ميكند .وقتي افراد افسرده هستند و اضطراب
دارند ،سطح آستانه تحمل آنها پايين ميآيد و
پرخاشگر ميشوند ،دقت داشته باشيد در طول
يكسال كه از شيوع ويروس كرونا ميگذرد،
خانوادهها بيش از قبل كنار هم جمع ش��ده و
وقت ميگذرانند ،ام��كان دارد اين بودن كنار
هم ،به داليلي كه گفته ش��د منجر به تنش و
درگيري ش��ود .افراد بايد رفتارهاي سازنده و
سازگار با هم داشته باشند ،در اين مدت نقاط
ضعف و قوت هم را بشناس��ند ،همسر خود را
بيشتر بشناسند ،گفتوگوهاي سازنده داشته
باشند ،درباره مسائل زندگي و فرزندان بحث
كنند يا فيلم ببينند و س��پس آن را نقد كنند.
بهترين كار اين است كه س��عي كنيد هر روز
يك فيلم خوب ببينيد ،بازيهاي سنتي را احيا
كنيد ،همچنين در اين ميان انجام بازيهاي
فكري و ذهني براي دور ش��دن از فضاي كرونا
و خبرهاي بد توصيه ميشود ،همه اين كارها
ميتواند اف��راد را از درگيري دور كرده و ذهن
آنها را روي مساله ديگري مانند مشاهده فيلم
متمركز كند .شايد خيلي از افراد در اين مدت
عزيزان خود را از دست داده باشند و مرور اخبار
كرونا داغ آنها را تازه كند .بهترين كار اين است
كه خود را از معرض اخبار ب��د دور نگه داريد.
البته كه در صد زيادي از مردم در دوران پس��ا
كرونا به ي��ك دوره روان درماني نياز خواهند
داشت .آس��يبهاي روحي اين بيماري را بايد
جدي بگيريم.

و از يك هفته آينده ديگر مرگ روزانه زير  ۱۰۰نفر
نخواهيم داشت و اين خبر خوبي نيست.

در حالي كه سال گذشته با رعايت مردم ترددهاي
جادهاي بسيار كم بود و در برخي جادهها نزديك به
صفر شده بود اما امسال افراد زيادي رعايت نكردند.
او افزود :اكنون در كش��ور خيز بسيار بلند كرونا در
حال شروع شدن است .اين خيز جديد در بسياري
از استانها شروع ش��ده و اگر پروتكلها به خوبي
رعايت نشود .ش��اهد خيز بسيار بلندي از بيماري
خواهيم بود همانطور كه قبال در خوزستان ديده شد
و اين استان چندين ماه گرفتار اين بيماري و خيز
شديد بود بقيه استانها هم گرفتار ميشوند البته
در خوزستان روند نزولي بيماري مشاهده ميشوند.

مسافران بازگشته از سفر
دورهمينداشتهباشند
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت :افرادي
كه از سفر بازگش��تهاند تا پنج روز نبايد دورهمي
داش��ته باشند .اگر عاليمي داش��تند به سرعت به
مراكز بهداش��تي و درماني مراجع��ه و قرنطينه را
رعايت كند .سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا
گف��ت :كارمن��دان ادارات معموال پ��س از عيد در
يك اتاق جمع ميش��وند تا با يكديگر ديدار كنند،
توصيه ميكنيم اين كار را انجام ندهند ،اين مساله
بسيار خطرناك است و به گسترش بيماري دامن
ميزند .از مردمي ك��ه در روز طبيعت به توصيهها
توجه كردند و به پاركها نرفتند تش��كر ميكنيم،
هر چند احتماال كاهش حضور مردم در پاركها به
علت حضور گروههايي از مردم در سفر بود و اگر اين
افراد پروتكلشكن در شهرها بودند ،احتماال پارك
هم شلوغ ميشد.

البزروايالمواردپيكجديدكروناشدند
رييس��ي افزود :اكنون استانهاي البرز و ايالم وارد
خيز جديد كرونا شروع ش��دهاند .برخي استانها
در آس��تانه ورود به پيك جديد كرونا هستند مثل
مازندران ،گيالن ،چهار محال و بختياري ،مركزي
و لرستان .ساير استانها نيز كم و بيش روند صعودي
دارند به ويژه در آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي،
زنجان ،فارس ،س��منان و خراس��ان جنوبي روند
صعودي شروع شده است.
او گفت :با اين روند در ي��ك هفته تا  ۱۰روز آينده
اثرات س��فرها را بر افزايش خيز بيماري در كشور
مشاهده ميكنيم .متاسفانه ميزان بستري بيماران
روزانه كرونا در بيمارس��تانها از م��رز  ۱۳۰۰نفر
گذشته و اين نشانه اين اس��ت كه يك هفته و ۱۰
روز آينده مرگهاي سفر رقمي ادامه پيدا ميكند

افزايش شهرهاي قرمز و نارنجي
رييسي با اعالم آخرين وضعيت رنگ بندي شهرها
افزود :اكنون  ۴۷ش��هر در وضعيت قرمز ۱۲۶ ،شهر
نارنجي ۲۴۷ ،شهر در وضعيت زرد و فقط  ۱۴شهر
آبي است .از همه مردم ميخواهيم حتما پروتكلها
را ب��ه دقت رعايت كنند به ويژه در اين هفته كه بعد
از بازگشت از سفرهاست و بيتوجهي ميتواند خيز
بس��يار بلندي از بيماري را در كش��ور شروع كند.
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت :تصميمي
درباره ماه رمضان گرفته شده كه برگزاري مراسم در
ش��هرهاي آبي و زرد با رعايت پروتكلها و درصدي
كه مجاز است امكانپذير باش��د و ترجيحا اولويت
برگزاري مراسم در فضاهاي باز است .براي شبهاي
احيا نيز به زودي در قرارگاه عملياتي س��تاد كرونا
تصميمگيريميشود.

جامعه

تختهاي «آي سي يو» پر شده است

به عل��ت افزايش ابت�لا به كرون��ا و نيز
تعطيل بودن مراكز درماني خصوصي در
هفتههاياخير،ميزانمراجعه،بستريو
فوتي بيماران كرونا افزايش يافته و همه
تختهاي «آيسييو» بيمارستان نيز
پر شده است .رييس مجمع بيمارستاني
امامخميني(ره)تهرانگفت:درروزهاي
اخير ورود بيماران مبت�لا به كوويد۱۹
در بيمارستان امام خميني (ره) به شكل چشمگيري
افزايشيافتهاست.نهتنهاوروديبيمارانكروناافزايش
يافت��ه بلكه ميزان بس��تري اين بيم��اران و نيز ميزان
فوتيهاي ناش��ي از اين بيماري در اين بيمارستان كه
بزرگترينبيمارستانكشوراست،روندصعوديداشته
است.خسروصادقنيتادامهداد:افزايشميزانورودي
بيمارانكرونابهخصوصدردوهفتهاخيردربيمارستان
امامخميني(ره)واحتماالسايربيمارستانهايدولتي

فقط افزاي��ش تعداد مبتاليان نيس��ت و
يك علت ديگ��ر آن نيز ميتواند تعطيلي
بيمارس��تانها و مراكز درماني خصوصي
در ايام نوروز باش��د زي��را در حالت عادي
تعدادي از بيماران كرونا ب��راي درمان به
مراكز خصوص��ي و غيردولتي ميرفتند
كه در ايام نوروز به علت تعطيل بودن اين
مراكز به اجبار به بيمارستانهاي دولتي
ارجاع ميشوند .او گفت :بهطور كلي روند ابتال به كرونا
درتهرانصعوديونگرانكنندهاست.نكتهمهمدرباره
بيمارانكروناكهبهبيمارستانمراجعهميكنندايناست
كهمعموالبيمارانيبهبيمارستانميآيندكهوضعيت
حادتر و شديدتري دارند و زماني مراجعه ميكنند كه
عاليم بيماري تشديد شده است به همين علت نسبت
بيمارانبستريبهكلمراجعهكنندگانكرونانسبتبه
گذشتهبيشتراست.

كرونا جان  ۱۲۳نفر ديگر را در ايران گرفت

ته�ران  -ايرن�ا | س��خنگوي وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي از
ف��وت ۱۲۳نفر ديگر بر اثر ابتال به كوويد
 ۱۹خبر داد .به اي��ن ترتيب تعداد جان
باختگان اين بيماري در ايران به ۶۲هزار
و  ۹۹۹نفر رسيده اس��ت .سيما سادات
الري افزود :بر اس��اس معيارهاي قطعي
تش��خيصي  ۱۱ه��زار و  ۴۲۰نفر بيمار
جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد و هزار
و ۶۰نفر بستري شدند .با اين حساب ،مجموع بيماران
كوويد ۱۹دركشوربهيكميليونو ۹۲۰هزارو ۳۹۴نفر
رسيد.اوگفت:خوشبختانهتاكنونيكميليونو۶۴۲
هزارو ۴۱۸نفرازبيماران،بهبوديافتهياازبيمارستانها
ترخيصشدهاند.همچنينچهارهزارو ۲۴نفرازبيماران
مبتالبهكوويد ۱۹دروضعيتشديداينبيماريتحت
مراقبتقراردارندوتاكنون ۱۳ميليونو ۳۸هزارو۷۰۹

آزمايش تش��خيص كوويد ۱۹در كشور
انجام شده است .الري افزود :هماكنون۴۷
شهرستان قرمز و ۱۲۶شهرستان نارنجي
هس��تند .همچنين  ۲۴۷شهرستان در
وضعيت زرد و  ۲۸شهرستان در وضعيت
آبي قرار دارند .بر اس��اس مصوبات ستاد
ملي مقابله با كرونا مس��افرت «از» و «به»
شهرهايباوضعيتقرمزونارنجي،ممنوع
است.اوگفت:همانطوركهپيشتراعالمكرديمنمودار
ابتالبهكرونادرهمهاستانهايكشوربهجزخوزستان
دارايروندافزايشياست.شيبتندترروندابتاليروزانه
نسبتبهموجهايدوموسومكرونابسيارنگرانكننده
است .روند سريع افزايش بيماري در خيز چهارم كرونا
ناشيازكاهشعملبهتوصيههايبهداشتيدركشور،
سفرهاينوروزي،برگزاريمراسمعروسيوعزاوشيوع
نسخهجهشيافتهويروسانگليسيكرونااست.

مرگ ماهيها در بندر جاسك
كوتاهوخواندني
  «گرنيكا»عنوان نقاشي بزرگ رنگ روغن روي بوم است كه در سال  ۱۹۳۷توسط هنرمند اسپانيايي پابلو پيكاسو خلق شده است .اين نقاشي
سياه و سفيد كه حدود ۳متر طول و ۸متر عرض دارد رنج مردم و حيواناتي را روايت ميكند كه از خشونت به تنگ آمدهاند.
   اورس�ت بلندترين كوه دنيا نيس�ت .كوه مائوناكيا در هاوايي ارتفاعي به طول  ۲۰۵ ،۴متر باالي سطح دريا دارد .با اين حال بخش اعظم اين
آتشفش�ان در زير س�طح دريا قرار دارد .پس اگر از پاي كوه تا قله آن را حساب كنيم ،مائوناكيا  ۲۰۳ ،۱۰متر ارتفاع دارد ،بنابراين  ۳۵۵ ،۱متر
بلندتر از كوه اورست است.
     تا ۲۵۰ميليون سال ديگر قارهها دوباره به هم متصل ميشوند .در واقع دانشمندان معتقدند قارههاي زمين ظرف ۲۵۰تا ۳۰۰ميليون سال آينده
دوباره به هم وصل ميشوند و ابر قاره واحدي به نام پانگهآ اولتيما تشكيل ميدهند.
رويداد

تداوم معافيت كارگاههاي فرش دستباف ازپرداخت حق بيمه
رييس مرك��ز ملي فرش اي��ران از ت��داوم معافيت
كارگاههاي فرش دستباف از پرداخت حق بيمه سهم
كارفرمايي در سال  ۱۴۰۰خبر داد .به گزارش وزارت
صمت ،فرح ن��از رافع گفت :بر اس��اس رأي مجلس
شوراي اس�لامي دولت مكلف است بهمنظور تداوم
و پايداري و برخورداري مش��موالن قانون معافيت
پرداخت حق بيمه س��هم كارفرمايي كارگاههاي تا
ميزان  ۵نفر كارگر مصوب ( ۱۳۶۱بر اساس فهرست
كارگرهاي مش��مول مصوب دولت) را تأمين كند.
رييس مرك��ز ملي فرش ايران افزود :بر اين اس��اس
منابع مالي مورد نياز از حق بيمه در مورد سهم تعهد
دولت از محل اعتبار پيشبينيش��ده در رديفهاي
( )۲۵( ،)۱۱و تبصره ( )۱۴از محل ساير ظرفيتهاي
اين قانون و كسري منابع مالي مورد نياز با واگذاري
اموال و سهام دولت در شركتها و صندوقها ،ظرف
سال ۱۴۰۰به سازمان تأمين اجتماعي تأديه خواهد
شد .او ادامه داد :همچنين بنا بر اين مصوبه ،سازمان
برنامه و بودجه مكلف اس��ت با همكاري س��ازمان
تأمين اجتماعي نسبت به ساماندهي مشموالن و
به ميزان برخورداري آنان از حق بيمه حمايتي سهم
دولت متناس��ب با استقرار در مناطق محروم ،كمتر
توسعهيافته ،مرزي يا برخوردار و ميزان درآمدزايي
و اهميت توليد و فعاليت اقشار و اصناف يا كارگرهاي
مشمولولحاظعدالتتوزيعيدرقالبتوافقنامههاي

سهجانبه فيمابين سازمان برنامه و بودجه ،سازمان
تأمين اجتماعي و وزارتخانه تخصصي ذيربط با هر
صنف و قش��ر براي تعيين تعداد مشموالن و درصد
حق بيمه سهم دولت براي هر يك از اصناف و اقشار
مشمول بر آن نسبت به تخصيص منابع سهم دولت،
ظرف سال  ۱۴۰۰به صورت فصلي (سه ماهه) اقدام
كند .رييس مركز ملي فرش ايران افزود :بسياري از
كارگاههاي قاليبافي ايران به صورت خانگي و تعداد
زير  ۵نفر فعال هستند كه مشمول اين مصوبه شدند

ذرهبين

كهدولتمكلفاستسهمكارفرمارابرايبيمهتأمين
اجتماعي ش��اغالن اين كارگاهها فراهم كند .رافع با
بيان اين موضوع كه هم اكنون بيش از  ۲۶۰هزار نفر
از قاليبافان ،تحت پوشش بيمه اجتماعي قاليبافان،
بافندگانفرشوشاغالنصنايعدستيشناسنامهدار
مصوب ۱۳۸۸هستند ،به تأمين منابع مورد نياز براي
ادامهبيمهپردازيقاليبافاناشارهكردوافزود:افزايش
 ۲۰درصدي تعداد قاليبافان مش��مول اين قانون از
مطالبات و پيگيريهاي مركز ملي فرش ايران است.

نقد روز

از كالب هاوس چه ميدانيد؟

مشاغلي كه در سكوت از بين ميروند

رفت و آمد به تركيه يك هفته متوقف شود

وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در نامهاي به وزير كشور و فرمانده قرارگاه
عملياتي ستاد مبارزه با بيماري كرونا،
بر ضرورت توقف يك هفت��هاي اياب و
ذهاب از طريق مرزهاي هوايي و زميني
با اين كشور تاكيد كرد .سعيد نمكي روز
شنبه با توجه به شيوع گسترده بيماري
كوويد ۱۹در كش��ور تركي��ه با ويروس
موتاسيونيافته،درنامهايبهعبدالرضارحمانيفضلي
وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد مبارزه با
بيماري كرونا ،بر ض��رورت توقف يك هفتهاي اياب و
ذهاب از طريق مرزهاي هوايي و زميني با اين كشور و
لزومهمكارياستانداراندراينزمينه،تاكيدكرد.وزير
بهداشتدرايننامهتاكيدكرد:شهروندانايرانيكهدر

تركيه به سر ميبرند و قصد ورود به كشور
را دارند و همچنين اتباع كش��ور تركيه
كه در ايران بوده و قصد خروج از كش��ور
را دارند ،ميتوانند با رعايت پروتكلهاي
مربوطه و انجام تست  PCRو اطمينان از
عدم آلودگي اقدام به ورود و خروج كنند.
نمكي نوشت :با توجه به شيوع گسترده
بيم��اري كوويد ۱۹-در كش��ور تركيه با
ويروس موتاسيون يافته ،ضروري است ،حداكثر تا۴۸
ساعت آينده به مدت يك هفته اياب و ذهاب از طريق
مرزهاي هوايي و زميني با كشور مذكور متوقف شود.
در مورد هموطناني كه از مرزهاي زميني و هوايي وارد
كشورميشوندنيزايجادقرنطينهبرايمواردمشكوك
يا مثبت ضروري است.

اين روزها شبكه اجتماعي جديد به اينستاگرام و توييتر اضافه شده كه البته همه به
آن دسترسي ندارند ،اين شبكه اجتماعي براي كساني كه گوشيهاي آيفون دارند،
در دسترس است و آنها كه اندرويد دارند بايد با دعوت نامه دوستان عضو در اين شبكه
اجتماعي به آن وارد ش��وند .كالب هاس براي خيليها از آن جهت جالب است كه
ميتوانندباافرادمعروفومشهورهمكالمشدهدرموردمسائلمختلفصحبتكنند.
اينجا البته امكاني براي ُدر افشاني آن دسته از افرادي كه تنها شبكههاي اجتماعي
را براي فحاشي كردن به ديگران ميخواهند نيست .شما بايد با اسم خودت وارد اين
فضا شوي و در بحثها شركت كني و نميتواني با هويت گمنام هرچه ميخواهد دل
تنگت بگويي كه البته اين شايد يكي از مزيتهاي بزرگ كالب هاوس باشد هرچند
كه به نوعي باعث خود سانسوري هم ميشود .از سوي ديگر در حال حاضر اين مساله
مطرح اس��ت كه كالب هاوس تا چه ميزان ميتواند در انتخابات رياستجمهوري
 1400ايرانتاثيرگذارباشد .باز هم از كالبهاوسبرايتاندر ذرهبين خواهيم گفت...

اززمانهمهگيريكرونادرجهانمشاغلزياديبامشكالتبسيارمواجهشدهاند.خيلي
ازاينشغلهاازبينرفتهيااينبهآستانهورشكستگيرسيدهاند.مسالهاينجاستكهدر
بسياريازكشورهاراهكارهاييبراينگهداشتناينمشاغلدارند.امادرايرانمتاسفانه
دولتتواناييحمايتماليازبسياريمشاغلرانداردومهدكودكهايكيازآنمشاغلي
استكهدردورانپاندميكروناروبهنابودياست.بسياريازمهدكودكهاياورشكسته
شدهاندياقبلازورشكستگياقدامبهتعطيليكردهاندودراينبيننيروهاييكهدراين
مراكزهممشغولبهكاربودهاندشغلخودراازدستدادهوبهجمعيتبيكاركشوراضافه
شدهاند.ايندرحالياستبنابهاعالمبهزيستي،اكنونحدودهفتدرصدازكودكان
زير ۶سالدركشوردرمهدهايكودكحضوردارندكهاينرقمحدود ۶۶۱هزاركودك
را بالغ ميشود كه در قالب ۵۶۰۰مهدكودك شهري ،هفت هزار و۲۰۰روستامهدها
و حدود ۶۵۰۰مهد در مناطق حاشيه شهرها حضور دارند و اكنون۵۷هزار مربي در
مهدهايكودكمشغولفعاليتهستند.

