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سياست
درخواست استمهال براي
بررسي مساله جمعيت امام علي

(ع)

معاونپژوهشوترويجقانوناساسيمعاونتحقوقي
رييسجمهور اعالم كرد كه اين معاونت در جلساتي
كه موضوع درخواس��ت انحالل جمعيت امام علي
(ع) در دستور آن قرار داشته ،حضور نداشته و پس از
اطالع از اين تصميم طي مكاتبات و مذاكرات پياپي،
راهكار حقوقي به وزارت كش��ور و رييسجمهور و
هيأتدولتارايهوجهتايجادفرصتاجرا،پيشنهاد
استرداد و يا دستكم استمهال در رسيدگي قضايي
را داد .بيژن عباس��ي ،معاون پژوهش و ترويج قانون
اساسي معاونت حقوقي رييسجمهور درخصوص
درخواس��ت انحالل جمعيت امام علي (ع) توضيح
داد :دستياري حقوق شهروندي و نمايندگي معاونت
حقوقيدرشورايمليتوسعهوحمايتازتشكلهاي
مردمنهادمستقردروزارتكشور،بهمعاونتپژوهش
و ترويج قانون اساس��ي كه مس��ووليت آن به عهده
اينجانب است ،تفويض ش��ده است .در جلسه تير و
مردادماه سال جاري شوراي مورد اشاره كه به بررسي
موضوع انح�لال جمعيت امام عل��ي (ع) پرداخته،
دعوتنامهاي از سوي معاونت حقوقي رييسجمهور
دريافت نش��ده است .وي ادامه داد :معاونت حقوقي
موضوع شركت در جلسات را پيگيري و درخواست
ارس��ال دعوتنامه و حضور در جلس��ات نموده كه
سرانجامدرشهريورماهاينامرميسرشدهاست.البته
چون تصميمات شورا به اكثريت است و نظر مخالف
معاونت مانع از اتخاذ تصميم نيست .عباسي گفت:
بنابراين معاونت حقوقي ،در جلسات شوراي فوق كه
موضوعدرخواستانحاللجمعيتدردستورآنقرار
داشته ،حضور نداشته و پس از اطالع از اين تصميم
طي مكاتبات و مذاك��رات پياپي ،راهكار حقوقي به
وزارت كشور و رييسجمهور محترم و هيأت دولت
ارايه و جهت ايجاد فرصت اجرا ،پيشنهاد استرداد و يا
دستكم استمهال در رسيدگي قضايي را داده است.
بدينترتيب،اعالماتدايربرموافقتمعاونتحقوقي
رييسجمهور با درخواست انحالل جمعيت خالف
واقع وبيپايه است .وي افزود :معاونت حقوقي حسب
وظيفهخودپسازطرحمشكالتحقوقيدرخصوص
سازمان مردم نهاد و حتي ديگر اشخاص حقوقي ،در
وهله اول به دنبال يافت��ن راهكار حقوقي براي رفع
اش��كاالت مطروحه اس��ت و قوياً معتقد است كه از
بين رفتن نهادها بايد آخرين و دور از دسترسترين
اقدام باشد و پيش از آن ،همه تالشها بايد معطوف
به راهكارهاي اصالحي ناظر به حفظ و بقاي نهادهاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي باشد.

ايرادهاي بودجه
مشابه سالهايگذشته است

سخنگوي شوراي نگهبان گفت :ايرادهاي اين شورا
به بودجه سال آينده كشور مشابه سالهاي گذشته
است و با اصالحاتي از سوي مجلس مرتفع ميشود.
عباس��علي كدخدايي در واكنش به انتشار برخي
اخبار در فضاي مجازي با موض��وع ايرادات فراوان
اين شورا به بودجه ۱۴۰۰؛ با بيان اينكه اين ايرادها
مانند هميش��ه و همه ساله و مش��ابه است ،اظهار
داشت :شوراي نگهبان از هفته گذشته كه مجلس
بررسي جزئيات بودجه را در دست داشت؛ به شكل
غير رس��مي برخي از تبصرهها را دريافت كرد و آن
را مورد بررسي قرار داد .سخنگوي شوراي نگهبان
افزود :از روز گذشته با ارس��ال بودجه از سوي قوه
مقننه؛ شوراي نگهبان در سه نوبت كاري جزئيات
بودجه را مورد بررسي قرار داده و امروز و فردا نيز اين
جلسات فوقالعاده ادامه دارد و اميدواريم در يكي دو
روز آينده بررسي بودجه سال آينده به پايان برسد
و نتيجه را به مجلس ش��وراي اسالمي اعالم كنيم.
كدخداييهمچنينگفت:جلسهايباحضوربرخي
از حقوقدانان و نمايندگان مجلس تشكيل و نظرات
مابهشكلشفافبهاعضايكميسيونتلفيقتبيين
شد؛ فكر ميكنم اين نشست به رفع ايرادات بودجه
سال آينده كمك كند.

دلسوزان گره از كار مردم
بازكنند

رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه همه
مردمومسووالنباهرسليقهوگرايشيمديونشهدا
هستند ،گفت :امروز كساني ميتوانند بگويند كه
دلسوزنظام،انقالبو مردمهستندكهبتوانندگرهاز
كار مردم باز كنند و اين وظيفه همه مسووالن است؛
بايد بتوانيم گراني و مشكالت اقتصادي را حل كنيم
و كارآمد باشيم.وي افزود :امروز كساني ميتوانند
بگويند كه دلسوز نظام ،انقالب و مردم هستند كه
بتوانند گره از كار مردم باز كنند و اين وظيفه همه
مس��ووالن اس��ت؛ بايد بتوانيم گراني و مشكالت
اقتصاديراحلكنيموكارآمدباشيم.رييسمجلس
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه مسووالن بايد باور
كنند كه امروزه در جنگ اقتصادي قرار داريم ،گفت:
بدون شك سنتهاي الهي تغيير ناپذيرند لذا همان
خدايي كه در دوران دفاع مقدس با ما همراه بود در
جنگ اقتصادي نيز همراهمان است به شرط آنكه
درنگ نكنيم و با مجاهدت در اين راه تالش كنيم.
قاليباف با بيان اينكه رزمندهاي كه ديروز در مقابل
دشمنان س��ر فرو نياورد و امروز بازنشسته شده در
مقابل خانوادهاش شرمنده است و اين براي ما باعث
شرمساري است ،تاكيد كرد :امروزه حل مشكالت
مردم مجاهدت اس��ت ،با توجه به وجود امكانات و
ظرفيتهاي جوانان ميتوانيم از سختيها خارج
شويم به ش��رط آنكه به فرموده امام راحل مبني بر
«ما ميتوانيم» باور داشته باشيم و اين ظرفيتها
را از دشمن تمنا نكنيم؛ اگر چنين موضوعي محقق
شودميتوانيمبگوييمانقالبي،حزباللهي،مجاهد،
خدمتگزار و پيرو شهدا هستيم .وي اظهار كرد :بايد
با تالش خود كارآمدي دين در جامعه را نشان دهيم
زيرا اين موضوع سبب رفع مشكالت ميشود.
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اقتصادكالن

ايـران

جاماندن دغدغههاي اقتصادي در دعواي دو قوه

معضالت مردم در بودجه فراموش شد؟

«اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرههاي متعدد آن
دربرگيرنده احكامي براي تكلي��ف به بانك مركزي
و سيستم بانكي اس��ت كه نتيجه آن ميتواند انتشار
پول پر قدرت و رشد نقدينگي باشد .كنترل نقدينگي
و تورم مهمترين هدف بانك مركزي است .باتوجه به
امكان تشديد رشد نقدينگي از ناحيه بودجه كشور،
يكي از راههاي كنترل رش��د نقدينگي نيز تش��ديد
كنترل ترازنامه بانكها است و اين شايد درتناقض با
تكاليف بودجه و همچنين برنامه خروج از ركود قرار
گيرد .بانك مركزي اين انتظار را هم دارد كه دولت و
مجلس در مس��ير كنترل نقدينگي و تورم پشتيبان
بانك مركزي باشند».
اين بخشي از متني است كه ناصر همتي رييس كل
بانك مركزي روز يكش��نبه در صفحه شخصي خود
منتشر كرد.صحبتهايي كه حكم نوش دارو پس از
مرگ سهراب را دارد .اگر بانك مركزي دغدغه افزايش
تورم در بودجه را داش��ت ،نخس��ت در زمان تحويل
اليحه ابتدايي به مجلس و س��پس در جريان اصالح
اليحه در هفتههاي قبل امكان بيان آن را داش��ت اما
حاال كه بودجه در مجلس نهايي شده و با تاييد شوراي
نگهبان به قانون اجرايي كش��ور در سال  1400بدل
ميش��ود ،همتي از اين ميگويد كه احتمال افزايش
تورم با اجراي بخشي از مواد تصويب شده در بودجه
وجود دارد.
صرف نظر از اين اظهارات اما آنچه در بين كارشناسان و
تحليلگراناقتصادايرانبهيكابهامجديدمنجرشده،
چگونگي پيگيري دغدغههاي مردم و نگراني از وضع
معيشت آنهاست .در واقع در پايان بررسي بودجه در
مجلس ،آنچه مبناي اصلي دعوا و بحث ميان دو قوه
شده بود به نظر فراموش شده اصلي لقب گرفته است.
دولت در ماههاي گذش��ته بارها از اين گفته بود كه
با توجه به فشارهايي كه بر اقشار مختلف مردم وارد
ش��ده ،تالش ميكند كه اليحه را با هدف حمايت
از آنها نهاي��ي كند اما وقتي ك��ه در نيمه آذر طرح
ابتدايي دولت به مجلس رسيد ،صداي بخش مهمي
از نمايندگان در آمد كه آنچه دولت آماده كرده هيچ
ارتباطي با زندگي مردم ندارد و بايد تغييراتي جدي
در آن لحاظ شود.
هرچند در گام نخس��ت و در جريان بررس��ي اليحه
بودجه ،كميسيون تلفيق تغييرات گستردهاي را در
بودجه به وجود آورد اما با راي نياوردن كليات آن ،بار
ديگر اليحه جديدي از دولت به نمايندگان رسيد كه
اينبار با كمترين تغييرات نهايي شد و در عمل بخش
مهمي از آن تغييرات ابتدايي فراموش شدند.
ركود و معيشت مردم
يكي از اصليترين مشكالتي كه در سالهاي گذشته
در اقتصاد ايران ديده شده و از سوي مقامات مختلف
بارها ب��ر لزوم ايجاد تغيير در آن تاكيد ش��ده ،ركود
اقتصادي و به دنبال آن افزايش فشار بر زندگي اقشار
مختلف مردم است.
آمارهاي رسمي نش��ان ميدهد كه اقتصاد ايران در

س��الهاي  97و  98رشد منفي ش��ش درصد را نيز
تجربه كرده كه به معني كوچك شدن جدي اقتصاد
كشور در اين دوره بوده است .هرچند مركز آمار گفته
كه در پاييز امسال رشد اقتصادي سرانجام مثبت شده
اما عدد كمتر از يك درصدي اين رشد ،هيچ ارتباطي
با ميزان كوچك ش��دن اقتصاد ايران در س��الهاي
گذشته ندارد.
به دنبال به وجود آمدن اين شرايط به نظر ميرسيد،
در بودجه س��ال آينده دو برنامه به ش��كل همزمان
دنبال ش��ود ،نخست افزايش توان توليد و حمايت از
توليدكنندگان ب��راي خروج از ركود و ديگر حمايت
معشيتي از مردمي كه در اين سالها آسيب فراواني
ديدهاند.
در رابطه با موضوع نخس��ت ،در بودجه هيچ تحول
جدي ديده نميشود .عمال مجلس و دولت نه به سمت
كاهش هزينههاي ش��ركتها و نهاده��اي دولتي و
حاكميتي و تزريق منابع آزاد شده از آن براي حمايت
از توليد حرك��ت كردند و نه با اصالح قوانين زايد كه
موجب ب��ه هم ريختن فضاي كس��ب و كار در ايران
شده ،دل به توليد بيشتر دادهاند.
اصليترين بح��ث در مجلس ب��ر درآمدهاي نفتي
دولت در س��ال آين��ده ب��ود .دولت در ابت��دا اعالم
كرده بود كه روزانه  2.3ميليون بش��كه نفت خواهد
فروخ��ت و اي��ن موض��وع در مجل��س ب��ا اختالف
نظ��ر مواجه ش��د و در نهايت بنا ش��د ف��روش نفت
در س��ال آين��ده با دو س��قف مختلف نهايي ش��ود.
در اين ميان نحوه استفاده از منابع نفتي حاصل شده،

چگونگي حمايت از توليد با استفاده از آنها و تضمين
گرفتن از دولت كه در صورت افزايش درآمدها در اين
حوزه بار ديگر بودجه جاري كش��ور به نفت وابسته
نخواهد شد فراموش شد.
صرف نظ��ر از تولي��د ،حمايت از م��ردم نيز چندان
تغييري نكرد .در ابتدا ،كميس��يون تلفيق مجلس با
سر و صداي فراوان از دو مصوبه جديد رو نمايي كرد.
نخست آنها اعالم كردند كه ديگر ارز  4200توماني
به كاالها تخصيص نخواهد يافت و نرخ تسعير ارز نيز
به  17هزار و  500تومان ميرس��د و در كنار آن رقم
يارانه نقدي به دو برابر و براي برخي از اقشار حتي به
سه برابر خواهد رسيد.
در نهايت و پس از چانهزنيهاي فراوان هيچ تغييري
در اين ساختار نيز به وجود نيامد .در واقع دولت مجوز
گرفت كه الاقل در شش ماهه نخست سال آينده نيز
ارز  4200تومان��ي را پرداخت كه طبق اعالم معاون
اول رييسجمهور تا ش��ش ميلي��ارد دالر ظرفيت
براي آن در نظر گرفته شده و از سوي ديگر پرداخت
يارانه نقدي نيز الاقل فعال تفاوت چنداني با گذشته
نخواهد داشت.
به اين ترتيب يارانه نقدي ك��ه براي هر نفر  45هزار
و  500تومان و سبد معيشت خانوار كه براي هر نفر
حدودا  50هزار تومان در نظر گرفته شده سال آينده
نيزدراختيارمردمقرارميگيردوايندرحالياستكه
حتي مجموع اين يارانه بر روي هم نيز نميتواند حتي
كفاف خريد يك كيلو گوشت يا دو عدد مرغ را بدهد.
در كنار رك��ود و يارانه ،حاال دغدغه افزايش تورم نيز

از سوي بانك مركزي مطرح شده است .اين بانك در
ماههاي ابتدايي سال جاري اعالم كرده بود كه تورم
را به مرز  22درصد خواهد رس��اند ،در حالي از خطر
ل آينده صحبت ميكند كه بر
افزايش تورم در س��ا 
اساس آخرين گزارش مركز آمار نرخ تورم ساالنه بار
ديگر از مرز  30درصد گذشته و آنچه در بازار رخ داده
نش��ان ميدهد كه الاقل فعال خبري از كاهش تورم
نخواهد بود.
حفظ سهم دولت در تنخواه از بانك مركزي ،تعهدات
تسهيالتي براي بانكها در س��ال آينده و روند رو به
رشد نقدينگي كه هيچ راهكاري براي كاهش در نظر
گرفته نشده ،همگي نشان از آن دارند كه الاقل دو قوه
در بودجه فكر خاصي براي كاهش نرخ تورم نداشتهاند
و اين به معني افزايش فشار معيشتي بر مردم است.
نگاهي به آنچه در حدود س��ه ماه گذشته در جريان
بررس��ي بودجه رخ داده نش��ان ميدهد كه بيش از
آنكه اصالحات زيرساختي در اقتصاد كشور مدنظر
قرار گيرد ،اختالف نظرهاي سياسي باعث پيچيده
شدن سرنوشت بودجه شده بود و در نهايت با پايان
يافتن اين بررسيها ،هيچ تغيير عمده و مهمي نيز در
بودجه نمايان نشد.
در جريان اختالفات سياسي ،راهكاري دقيق حتي
براي مسائل كالني مانند برجام يا افايتياف نيز پيدا
نشد تا نه تنها نگرانيهاي اقتصادي پاسخي دريافت
نكنند كه حتي مسائل كالن نيز همراه با ابهام بمانند و
اين بودجه سال  1400را نيز با اما و اگرهايي از جنس
بودجههاي سالهاي قبل مواجه كرد.

رييسجمهور:

سخنگوي وزارت خارجه:

سال آينده ،سال غلبه بر ويروس كروناست

هيچ تماسي با امريكا نداشتهايم

رييسجمهور گفت :سال آينده سال غلبه بر ويروس و
رونق مش��اغل خواهد بود .البته نه اول سال .اما به مرور
واكسن خارجي وارد ميشود و به بازار ميآيد و واكسن
داخلي توزيع ميشود.
روحاني افزود :گردش��گري كار بس��يارمهمي اس��ت.
گردش��گري در دولت تدبير و اميد دو برابر شد .اين يك
سال گذشته سال سختي براي گردشگري ،هتل داران
و همه آناني كه خدمات گردشگري انجام ميدهند بود.
س��ال آينده س��ال غلبه بر ويروس و همه رونق مشاغل
خواهد بود.
وي ادام��ه داد :البته نه اول س��ال .اما به مرور واكس��ن
خارجي وارد ميش��ود و به بازار ميآيد و واكسن داخلي
توزيع ميش��ود .عدهاي كه مبتال شدند واز اين بيماري
گذشتند بهطور طبيعي واكسينه ش��دند و عدهاي كه
نگرفتند واكسينه ميشوند .روحاني تاكيد كرد :دولت
همه تالش خود را به كار ميگيرد و بخش گردش��گري
روزهاي بهتري خواهد داشت .روحاني در بخشي از اين
مراسم افتتاحيه گفت :بسيار براي ما خوشحال كننده
است كه يكي از بزرگترين كارخانههاي گندله سازي
كش��ور امروز افتتاح ميش��ود .كارخانهاي كه ظرفيت
۵ميليونتنگندلهآهنداردوكارخانهبسيارمهمياست
و با كمترين ضايعات ميتواند در زنجيره توليد فوالد قرار
گيرد .وي درباره طرحهاي افتتاح ش��ده توسط سازمان
بهزيستينيزتصريحكرد:كاربسيارارزشمندومردميدر
حالانجاماست.اميدواريمسازمانبهزيستيهمبهترين
هماهنگي و همكاري را داشته باشد .رييسجمهور در
ارتباط با تالشهاي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري
نيز گفت :مراكز فرهنگي و آثار تمدني ايران براي ما بسيار
مهم اس��ت .اين به معناي اهميت علم و هنر ايرانيان در
طول تاريخ اس��ت .اين بناها يكي از آثار و ثمرات همان
مناسباتعلمي،رياضي،اجتماعيوطراحيبسيارخوب
در گذشته بوده است.
ويبابياناينكه«آثاريدرايرانعزيزماهستكهموجب
افتخارمااست»گفت:اينآثارنشانميدادهكهدرقرنها
پيشايرانيانچگونهميزيستندوچگونهميانديشيدند
و چگونه ايران مهد علم ،دانش ،هنر و فرهنگ بوده است.
اينجا قول ميدهم هر طرح مرمتي داش��ته باش��يد كه
تا پايان دولت بتواني��د آن را تكميل كنيد ،بودجهاش را
تامين ميكنيم تا با س��رعت بيشتري در پايان امسال و

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه كش��ورمان امروز
تاكيد كرد :هيچ تماس مستقيم و غيرمستقيمي با
امريكا در ارتباط با موضوعات برجامي و غيربرجامي
نداشته و نداريم.
خطيبزاده همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري
مبني بر اينكه آيا بازگشت امريكا به برجام نيازمند
انجام مذاكراتي بين دو كش��ور نيست و اگر چنين
نيازي وجود داشته باش��د ايران حاضر به مذاكره با
امريكا است ،گفت :امريكاييها هنوز قدم اول را نيز
برنداش��تهاند و همانطور كه پي��ش از اين گفته ايم
آنها بايد اقدام به رفع موثر تحريمها عليه ملت ايران
كنند .آنها هنوز اقدامي در اين زمينه حتي بر روي
كاغذ هم انجام ندادهاند.
وي خاطرنش��ان كرد :ما س��ه مرحله را گفته ايم؛
تعهد قطعي ب��ه تعهدات و اجراي موث��ر آنها ،رفع
تحريمها و بعد بازگش��ت به برجام .شايد اين مسير
هماهنگيهايي را نياز داش��ته باشد كه مسير اين
هماهنگيها مشخص است و در برجام تمام جزئيات
نوشته شده است .دولت فعلي امريكا بايد از اتوباني
كه برعكس رانندگي ميكند ،برگردد و در مس��ير
درست حركت كند.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي درباره
ادعاي اخير رويترز مبني بر اينكه ايران پالسهايي
را براي ديپلماسي ارسال كرده و در حال آماده شدن
براي مذاكره با امريكا اس��ت و منظور آقاي ظريف
از توييت اخيري ك��ه در آن اعالم ك��رده بودند به
زودي طرح اقدام سازنده ايران را ارايه خواهند كرد،
چيست ،گفت :آنچه در حوزه برجام در جريان است
بسيار حساس اس��ت .گفتوگوهاي بسيار نزديكي
با طرفهاي باقي مانده در برجام داريم و همانطور
كه پيش از اين گفتم با امريكا گفتوگو و مذاكرهاي
نداشته و نداريم.
وي گف��ت :در داخل اي��ران برخي ن��كات در حال
بررسي و تكميل است .توييت چند روز پيش آقاي
ظريف در همين مس��ير بود و مناس��ب اس��ت كه
رسانهها اجازه دهند اين موضوع مهم و حساس در
بستر خود به جلو برود و زماني كه به نتيجه رسيد به
رسانهها اطالعرساني خواهد شد.
وي در ارتباط ب��ا آخرين روند وضعيت بدهي عراق

آغازسال ۱۴۰۰انجامگيرد.مزارعيكهدرتركمنصحراو
قسمتهايديگراستانلرستانوجوددارد،بسياربرايما
و مردم ارزشمند است .وي ادامه داد :از اينكه امروز شاهد
هستيم ۷اثربسيارمهمتاريخيمادرشهرهمداناحياءو
مرمتميشودبسيارخوشحالكنندهاست.همدانمركز
بسيارمهميباجاذبههايبسيارفراوانطبيعيوتاريخي
است و هر اقدامي در اين استانها كه ميتواند جاذبه اين
استانهارابرايگردشگريداخليوخارجيافزايشدهد
براي ما بسيار مهم است.
ويدرادامهاينمراسمخاطرنشانكرد:بسيارخوشحاليم
كه امروز پنجاه و پنجمين افتتاح بزرگ در سال ۱۳۹۹
بود و توانستيم همه هفتههاي امسال را براي افتتاحهاي
بس��يار مهم اختصاص دهيم و بيش از  ۱۵هزار ميليارد
تومان طرح و پروژه افتتاح شده است .روحاني گفت :اين
افتتاحها موجب اش��تغال  ۱۳هزار نفر ميشود ،براي ما
بسيار مهم است كه در بخشهاي مختلف مانند بخش
فوالداينافتتاحهاصورتگرفتهاست.ايندولتاقدامات
بسيار مهم در توسعه زنجيره فوالد داشته و اين زنجيره
تقريبا در طول ۸سال عمر دولت به حدود دو برابر رسيده
است .رييسجمهور خاطرنشان كرد :خيلي مهم است
كه ۸سالراباكلتاريخكشورمقايسهميكنيموكارهاي
بسيارعظيميكهازنظركنستانتره،گندلهونهايتشمش
فوالد شده باعث شده است كه از خامفروشي جلوگيري
ش��ود .ارزش اين معادن بزرگ و صنايع معدني ما باعث
شده اس��ت كه ارزآوري بسيار خوبي در شرايط اين سه
سالكهسالتحريموسختيبودهاست،داشتهباشد.وي
ابراز اميدواري كرد :انشاءاهلل سال ۱۴۰۰از آن سالهايي
است كه خداوند رحمت خود را بر اين مردم نازل ميكند.
ميتوانيم پردههايي كه باعث آزار اين مردم ش��ده است
را كنار بزنيم و مردم ما هم در بيماري كرونا و هم جنگ
اقتصادي موفقيتهاي بزرگي به دست خواهند آورد.

به ايران و انتشار برخي از اخبار مبني بر آزادسازي
بخشي از اين پولها گفت :عراق همواره تالش كرده
كه ديون خود را به ايران بپردازد .البته برخي از موانع
از جمله موانع تحريمي كه از س��وي امريكا اعمال
شده وجود دارد.
وي ادام��ه داد :از چن��د م��اه قب��ل گفتوگوه��ا و
رايزنيهايي بين بانك مرك��زي ايران و طرفهاي
عراقي در ارتباط با مس��يرهاي پرداختي اين ديون
صورت گرفته ك��ه برخي از آنها به نتيجه رس��يده
است.
وي با بيان اينكه اين رايزنيها و گفتوگوها در مسير
خود ادامه دارد ،تصريح كرد :پيشرفتهاي خوبي در
اين زمينه صورت گرفته است.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال
ديگري مبني بر اينكه در برخي از اخبار مطرح شده
كه حدود سه ميليارد دالر از بدهيهاي عراق و كره
جنوبي به ايران در حال آزاد ش��دن است ،گفت :در
خصوص آزادسازي پولهاي بلوكه شده ايران در كره
جنوبي ما هنوز اقدام عملي از سوي دولت اين كشور
مش��اهده نكرده ايم .صحبت به اندازه كافي در اين
زمينه صورت گرفته است و ما منتظر اقدام عملي از
سوي كره در اين زمينه هستيم.
وي در پاسخ به س��والي در مورد سفر وزير خارجه
ايرلند به تهران و برخي از اظهارنظرها مبني بر اينكه
در جريان اين تماسها گفته ميشود سيگنالهايي
بين اي��ران و امريكا رد و بدل ش��ده اس��ت ،تأكيد
كرد :موضوع ايران و امريكا موضوع پالس و ارس��ال
سيگنال نيس��ت بلكه در واقع موضوع اجراي موثر
مف��اد قطعنامه  2231س��ازمان مل��ل و رفع موثر
تحريمها از س��وي امريكا اس��ت و اينها احتياج به
پالس ،سيگنال و گمانه زني ندارد.

برگزاري جلسه شوراي اقتصادي
به رياست جهانگيري

جلسهشوراياقتصادبهرياستمعاوناولرييسجمهور
برگزارشد.دراينجلسهكهوزرايراهوشهرسازيونيرو،
رييس سازمان برنامه و بودجه ،معاون علمي و فناوري
رييسجمهورورييسسازمانتوسعهتجارتنيزحضور
داشتند،درخواستهايبرخيدستگاههاياجراييمورد
بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي اقتصاد با تعدادي از
اين درخواستها موافقت كرد .اصالح مصوبه شوراي
اقتصاد موضوع س��رمايهگذاري از محل منابع داخلي
شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران براي احداث
مركزديسپاچينگمليوپشتيبان،اعطايمجوزانتشار
اوراقمالياسالميبهشركتمادرتخصصيتوليدنيروي
برق حرارتي براي احداث نيروگاههاي سيكل تركيبي،
واگذاري  242دستگاه ماشين آالت طرح احداث سد
ش��فارود از طريق ترك تش��ريفات مزايده و واگذاري
اجرايپروژهاحداثنيروگاهبخاريهرمزگان(سيريك)
ازجملهدرخواستهايوزارتنيروبودكهدراينجلسه
مورد موافقت قرار گرفت .در اين نشس��ت همچنين با
تعداديازطرحهاوپيشنهاداتوزارتنفتنيزموافقت
شد كه عبارتند از :طرح توسعه و بهرهبرداري از ميدان
نفتيمشتركيارانباسرمايهگذاري 411ميليوندالر،
طرحتوسعه،بهبودبازيافت،افزايشتوليدوبهرهبرداري
ميادين نفتي پارس��ي و پرنج ،اصالح مصوبه ش��وراي
اقتصاد در خصوص طرح توسعه حمل و نقل مسافر با
قطارشهريدرتهرانوهشتكالنشهر،اصالحمصوبه
شوراياقتصاددرخصوصسرمايهگذاريازمحلمنابع
داخليبراياحداثمجموعهتلمبهخانههاوپايانههاي
آبادان /ماهش��هر و اصالح مصوبه شوراي اقتصاد براي
سرمايهگذاريازمحلمنابعداخليبرايحفظظرفيت
و بهبود عمليات ش��ركت پااليش نفت آبادان.صدور
مجوز انتشار اوراق مالي اسالمي به منظور طرح احداث
زيرساختهايمحدوده 240هكتاريمنطقهآزادشهر
فرودگاهي امام خميني (ره) به ميزان  3000ميليارد
ريالنيزدرخواستوزارتراهوشهرسازيدراينجلسه
بود كه پس از بحث و بررسي و ارايه توضيحات الزم ،به
تصويب رسيد .در اين نشست همچنين با درخواست
وزارتفرهنگوارشاداسالميمبنيبرواگذاريفضاي
آگهيهاي نشريات خبرگزاري جمهوري اسالمي در
سالجاريازطريقتركتشريفاتمزايدهموافقتشد.

اخبارويژه
سرانه جنگل در ايالم
 ۲برابر نُرم جهاني است

گروهاستانها|مديركلمنابعطبيعيوآبخيزداري
استانايالمگفت:سرانهجنگلدرايالم۲برابرنُرمجهاني
است .رضا احمدي در گفتوگو با خبرنگار تسنيم در
ايالم ،اظهار داشت :استان ايالم با  2ميليون مساحت،
غنيترين اس��تان برخوردار از نعمت جنگل اس��ت.
مديركلمنابعطبيعيوآبخيزدارياستانايالمگفت:
 642هزار هكتار جنگل در ايالم از مساحت 2ميليون
هكتاري وسعت آن اين استان را را به يكي از قطبهاي
دارا در حوزه جنگل و مرتع تبديل كرده اس��ت .وي با
اشاره به سهم  55درصدي مراتع از مجموع مساحت
ايالم خاطرنش��ان كرد :براي حفظ و احياي اين حجم
از مراتع كه س��هم  33درصدي مساحت استان را دارا
است نيازمند فرهنگسازي و مشاركت مردمي است.
احمدي به سمت و سوي مراتع استان به سوي بياباني
شدن نيز گريزي زد و گفت 428:هكتار از مراتع استان
به مراتع فقير تعلق دارد كه اين مراتع به سمت و سوي
بياباني ش��دن ميروند.وي افزود :سهم مراتع فقير و يا
بياباني 21درصد مراتع اس��تان را شامل ميشوند كه
جهتاحياياينمراتعفقيروبياباتياقداماتيدرجهت
احياوبازپروريباكاشتدرختانوانواعگونههايگياهي
انجامشدهاست.اقداماتاحيايمراتعفقيروبيابانيبه
گفتهمديركلمنابعطبيعيوآبخيزدارياستانايالم
سپريشدهاستوفراترازآننيزبرنامههايتدوينيدر
افق 1400براي احياي مراتع بياباني در ايالم به فرجام
رسيده است .احمدي به سرانه جنگل و مراتع در ايران،
جهانواستاناشارهكردوگفت:سرانهجنگلدركشور
2هزار متر مربع در جهان  6هزار متر مربع و در استان
ايالم 11هزار متر مربع است كه سرانه جنگل در ايالم
دوبرابرنُرمجهانياست.

استفاده از ايرانيان
براي ارتباط خواهرخواندهها

درادامهگفتوگوهايآنالينومجازيشهرداراصفهان
باسفرايايراندركشورهايمختلف،شهرداراصفهانو
سفيرايراندرايتاليا،بهصورتآنالينپيرامونزمينههاي
مش��ترك همكاري بين اصفهان و شهرهاي ايتاليا به
خصوصفلورانسبهعنوانخواهرخواندهاصفهانتبادل
نظركردند.بهگزارشادارهارتباطاترسانهايشهرداري
اصفه��ان ،قدرتاهلل ن��وروزي در گفتوگوي آنالين با
سفيرجمهورياسالميايراندرايتاليابااشارهبهاينكه
در شهر اصفهان توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري در
دستوركارقرارگرفتهاست،اظهاركرد:يكيازطرحهاي
ديگر مديريت شهري راهاندازي خطوط ترامواست كه
اميدواريمباتوجهبهتجربهبرخيكشورهاياروپاييدر
زمينه تراموا ،در اين خصوص به شهر اصفهان مشورت
ارايه شود .وي با اشاره به اجراي طرح شهروند ديپلمات
از سوي شهرداري اصفهان گفت :در نظر داريم با اجراي
اينطرح،هراصفهانيخارجازكشوربرايبهبودكيفيت
زندگي و س��طح خدمات به مردم تجربيات خود را به
مديريت شهري اصفهان انتقال دهد .شهردار اصفهان
با بيان اينكه در ش��هر اصفهان پروژههاي مترو ،حلقه
چهارم ترافيكي و سالن اجالس سران در حال اجراست
كه يك ش��هر جهاني به آن نياز دارد ،اف��زود :با فعاالن
صنعت گردشگري ،سرمايهگذاران و  ...آماده گفتوگو
براي واگذاري بهرهبرداري سالن اجالس سران هستيم
تامحليبرايبرگزارياجالسهايبينالملليباشد.

اخبار
اسكناسهاي جديدبدون صفر

از اس��كناسهاي جديد هزار ،دوه��زار و پنجهزار
توماني در حالي رونمايي شده كه از صفرها در آنها
خبري نيست اما تصاويري از مقبره حافظ و البته
مقبرهالش��عراي تبريز و آرامگاه ابوعلي س��ينا در
آنها ديده ميشود .اسكناس ۵هزار توماني جديد
با تغيير رنگ و طرح آرامگاه حافظ در پش��ت اين
اسكناس به تازگي منتشر شده است .حدود يك
قرن از چاپ نخس��تين اسكناسها به عنوان پول
رايج در ايران ميگذرد و در اين دوران همواره نقش
بستن چهره افراد ش��اخص يا تصويري از بناهاي
تاريخي و مي��راث فرهنگي ايران مورد توجه بوده
است؛ كمااينكه بر روي اسكناسهاي دوره قاجار
تصويري از شاه آن دوران ،در دوره پهلوي تصاوير
رضاخان و س��پس محمدرضا پهلوي بر روي پول
رايج كشور ديده ميشد.

فرايند صدور چك
در قانون جديد اعالم شد

سخنگوي اجرايي قانون جديد چك با بيان اينكه
در قان��ون جديد چ��ك ،فرايند ص��دور چك و نيز
شرايط دريافت دسته چك تغيير كرده است ،گفت:
براي تخصيص دسته چكهاي جديد به متقاضي
آنها ،فرد نبايد چك برگشتي ،احكام قضايي مانند
ورشكس��تگي و بدهي و غيره داش��ته باشد .آمنه
نادعليزاده توضيحاتي را درباره قانون جديد چك
ارايه كرد و افزود :رنگ اين چكها صورتي و بنفش
رنگ است و عبارت «كارسازي اين چك منوط به
ثبت صدور ،دريافت و انتقال آن در س��امانه صياد
اس��ت ».بر روي آن درج شده است.براي تخصيص
دسته چكهاي جديد به متقاضي آنها ،فرد نبايد
چك برگشتي ،احكام قضايي مانند ورشكستگي و
بدهي و غيره داشته باشد.
نادعليزاده خاطرنشان كرد :شرايط صدور چك نيز
تغييركردهاست.بهاينمعناكهمشتريدستهچكي
را كه از بانك درياف��ت ميكند ،براي صدور ضمن
تكميل فيزيك چك ،اطالع��ات مربوط به «تاريخ
سررس��يد»« ،مبلغ» و «اطالعات هويتي ذينفع»
را نيز در س��امانه صياد ثبت كند .از طرفيگيرنده
چك نيز بايد به سامانه صياد مراجعه كرده و ضمن
استعالم موارد ،اطالعاتي را كه در سامانه صياد ثبت
ش��ده را با اطالعات مندرج در برگه چك مقايسه
كند و در صورتي كه مشكلي نداشت ،مراتب تأييد
خود را اعالم كند .سخنگوي اجرايي قانون جديد
چك گفت :چكهاي جدي��د نبايد در وجه حامل
صادر ش��وند و نامگيرنده بايد در متن چك درج و
كدمليگيرنده در سامانه صياد ثبت شود .در انتقال
چك نيزگيرنده چك براي انتقال چك به نفر ديگر
بايد به س��امانه صياد مراجعه كند ،كدمليگيرنده
جديد را در سامانه صياد ثبت كند.گيرنده جديد نيز
بايد به سامانه صياد مراجعه كند و از صحت كدملي
خود كه در سامانه صياد درج شده ،اطمينان حاصل
كند و آنگاه چك را تأييد و دريافت كند.
قانون جديد صدور چك با توجه به ضرورت ارتقاي
آگاهي آحاد جامعه و فرهنگسازي در زمينه قانون
چك و كاهش چالشهاي پيش روي كسبوكارها،
به صورت مرحلهاي و به تدريج اجرايي ميش��ود.
در اين زمينه مدي��ر اداره نظامهاي پرداخت بانك
مركزي اعالم كرده است :تعيين صحت و سالمت
چك از مزاياي قانون جديد محس��وب ميش��ود و
ثبت اطالعات چك در سامانه صياد ،اين امكان را به
مردم ميدهد تا از تعداد و مبلغ چكهاي برگشتي
صادركننده اطالع دقيق پيدا كنند.

ساخت دستگاه خودپرداز رمز
ارز بومي

اولين دس��تگاه خودپرداز رمزارزها ،نس��ل سوم
خودپرداز با عنوان  CTMبا حضور مس��ووالن و
فعاالن حوزه رمزارز و با همت شركت دانش بنيان
فناوري زنجيره بلوكي سبحان و خانه بالكچين
ايران رونمايي شد .اين دستگاه توسط متخصصان
و نخبگان ش��ركت س��بحان در همايش فناوري
بالكچين پروتكل اعتماد رو نمايي و طي مراسمي
قابليتها و متناسب بودن امكانات با قوانين داخلي
و همچنين شرايط حاكم بر خريد و فروش رمزارزها
بررس��ي ش��د .دكتر محبيان رييس هياتمديره
ش��ركت دانش بنيان زنجيره بلوكي سبحان طي
سخناني ابراز داشت :حوزه رمز ارزها نقش اساسي
در تعام�لات آينده حوزه مالي خواهد داش��ت از
همين رو شناخت اين بازار و استفاده از ظرفيتهاي
موج��ود براي هم��ه صاحب نظران ش��بكه مالي
ضرورت دارد و اين شركت در اين زمينه آماده ارايه
خدمات مشاورهاي و مالي به همه مراكز و بانكها
را دارد كه اميدواريم بتوانيم در اين زمينه خدمات
كارشناسانهيي را به متقاضيان ارايه نماييم.
دكت��ر س��بحاني بنيانگ��ذار و مديرعام��ل خانه
بالكچين ايران و ش��ركت دانش بنبان سبحان
طي سخناني ابراز داشت :توليد دستگاه خودپرداز
رمز ارز در مجموعه سبحان سالها پيش با توجه به
فعاليت اينجانب در بخش ارزهاي ديجيتال شكل
گرفت و پس از چندين س��ال تحقيق و بررس��ي
خوشبختانه توانس��تيم به همراه تيم كارشناسي
اين مجموعه اين اقدام بزرگ را را عمليس��ازيم
و خوش��حاليم كه در اين زمينه توانس��تهايم در
جهان جايگاه��ي را براي كش��ور عزيزمان ايران
كسب نماييم.
مهندس زنجاني عضو هياتمديره خانه بالكچين
ايران در ادامه ابراز داش��ت :بسيار خوشحالم كه با
همكاري يكي از نخبگان ح��وزه رمز ارزها جناب
آقاي دكتر سبحاني و ساير كارشناسان مجموعه
توانستيم در راستاي ارايه خدمات به مشتريان در
كليه ساعات شبانه روز و رفتن به سمت پرداخت
آسان گامهاي به روزي رابرداريم.

بانك و بيمه
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سكه به مرز  ۱۰ميليون تومان نزديك شد

 ۶پيشنهاد براي رصد حمالت سوداگرانه در بازار ارز

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
عصر روز دوشنبه 18اسفند ،99قيمت دالر در بازار آزاد ارز
به 24900تومان رس��يد و قيمت اونس جهاني طال نيز به
 1690دالركاهشيافتوبهدنبالآنقيمتطالوسكهنيز
كاهشيافت.مظنهمثقالطالبه 4ميليونو 442هزار،هر
گرمطالي 18عياريكميليونو 25هزار،سكه 10ميليون
و 580هزار،طرحقديم 10ميليونو 300هزار،نيمسكه6
ميليون و 150هزار ،ربع سكه 3ميليون و 850هزار ،سكه
گرمي 2ميليون و 250هزار تومان معامله شد .در ساعات
صبحدوشنبهنيزقيمتدالر 24هزارو 800تومان،قيمت
ي��ورو 29هزار و 800تومان و درهم ام��ارات 6هزار و770
تومان اعالم شده است .قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك
ميليون و  ۸هزار تومان ،قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح
جديد ۱۰ميليون و ۳۳۰هزار تومان و قيمت دالر ۲۴هزار
و  ۸۰۰تومان بود .سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10
ميليونتومان،نيمسكهبهارآزادي6ميليونتومان،ربعسكه
بهار آزادي  3ميليون و  800هزار تومان و سكه يك گرمي
 2ميلي��ون و 250هزار تومان و هر مثقال طال 4ميليون و
 370هزار تومان معامله ش��د .قيمت دالر 24هزار و800
تومان ،قيمت يورو  29هزار و  600تومان و درهم امارات 6
هزارو 800توماناعالمشدهاست.درصرافيهايبانكينيز
تدالرويورونسبتبهروزكاريقبلافزايشيافتهاست؛
قيم 
برهمين اساس ،قيمت فروش دالر 24هزار و 369تومان و
قيمتخريددالرازمردم 23هزارو 887تومانتعيينشده
اس��ت .قيمت فروش يورو نيز معادل 29هزار و 99تومان
و قيمت خريد يورو نيز 28هزار و 522تومان اعالم ش��ده
است.قيمتطالوسكهطرحجديدنسبتبهروزكاريقبل
با كاهش همراه شده است؛ سكه طي هفتههاي گذشته از
كانال 12ميليونيعقبنشينيكردهوبهكانال 11ميليوني
بازگشتهاستواحتمالميرودباادامهروندنزوليقيمتها
سكهبهزير 10ميليونتومانهمبرسد؛ازجملهداليلاصلي
نوساندربازارطالوسكهتغييراتقيمتيدرطاليجهاني
و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي
سياسياست.درساعاتصبحنيزدرصرافيهايبانكينيز
تدالرويورونسبتبهروزكاريقبلكاهشيافتهاست؛
قيم 
برهمين اساس ،قيمت فروش دالر 24هزار و 119تومان و
قيمتخريددالرازمردم 23هزارو 642تومانتعيينشده
است .قيمت فروش يورو نيز معادل 29هزار و 274تومان و
قيمتخريديورونيز 28هزارو 695توماناعالمشدهاست.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار
متشكلارزيمتغيراستومتناسببانوساناتبازارآزاددر
طولروزچندبارتغييرميكند.

معامله  ۲۸۹ميليون دالر حواله ارز
درسامانهنيما
در سامانه نيما معادل ۲۸۹ميليون دالر حواله ارز عرضه و
معادل ۱۱۹ميليون دالر با ميانگين هر دالر ۲۲۶۶۰هزار
تومان معامله شد .به نظر ميرسد واردكنندگان در انتظار
كاهشبيشترنرخارزباشند.همچنينمعامالتاسكناس
دربازارمتشكلارزينيزمعادل ۴.۹ميليوندالرباميانگين
هر دالر ۲۳۸۰۰تومان بوده است.

افزايش قيمت طال با افت ارزش دالر
قيمت هر اونس طال با  ۰.۲۶درصد افزايش به ۱۷۰۴
دالر و  ۹۸سنت رسيد .به گزارش رويترز ،در حالي كه
تصويب بسته محرك مالي  1.9تريليون دالري دولت
امريكا سبب افزايش جذابيت طال براي سرمايهگذاران
شده و ارزش دالر نيز تضعيف شده است ،قيمت طال
امروز اندكي افزايش داشت و از پايينترين رقم  9ماه
اخير فاصله گرفت .بر اس��اس اين گزارش ،قيمت هر
اونس طال با  0.26درصد افزايش به  1704دالر و 98
سنت رسيد .روز جمعه قيمت طال به پايينترين رقم از
 8ژوئن يعني 1686دالر و 40سنت رسيده بود .قيمت
فلز زرد در معامالت آتي امروزبراي تحويل در ماه آوريل
با  0.32درصد افزايش به  1704دالر رسيد.
تقويتاحساسحاكمبربازاربهدنبالتصويببستهمحرك
مالي 1.9تريليوندالريدرسناوكاهشارزشدالرسبب
شدهتااشتهابرايخريدطالافزايشيابد.سنايامريكاروز
شنبه بسته محرك مالي 1.9تريليون دالري پيشنهادي
دولت بايدن را به تصويب رساند 400 .ميليارد دالر از اين
بس��ته صرف پرداخت يارانههاي نقدي  1400دالري به
بسياريازشهروندانامريكاييخواهدشد.
 ۶پيشنهاد براي
رصد حمالت سوداگرانه در بازار ارز
عضو هيات علمي دانش��گاه اصفهان با برشمردن برخي
اولويتها و ارايه پيشنهاداتي به بانك مركزي گفت :رصد
حمالت سوداگرانه سازماندهي ش��ده در بازار ارز ،يكي از
مهمتريناقداماتبانكمركزيبايدباشد.ويبابياناينكه
يكي از اولويتهاي بانك مرك��زي بايد ايجاد تمهيداتي
براي كاهش نرخ رش��د حجم پول و تبديل پول به ش��به
پول باش��د ،اظهار كرد :البته اين كار با هماهنگي و انجام
وظيفه ساير دستگاهها و حتي ساير قوا در كنار قوه مجريه
امكان پذير است .محمد واعظ برزاني در گفتوگو با ايبِنا
تصريح ك��رد :يكي ديگر از اولويته��ا بايد رصد حمالت
سوداگرانهسازماندهيشدهبامنشأاوفكدربازارارزباشد؛

يعني نسبت به چنين حمالت احتماللي بانك مركزي،
پايشوبرنامهواكنشوسركوبداشتهباشد.موضوعبعدي
اجرايبخشهايهمچناناجرانشدهنظامجامعآمارمالي
شهروندانبايدباشدبهطوريكهدرپرتوآناميدواريمقانون
مبارزهباپولشويينيزبهطوركاملاجراشود .ويچهارمين
اولويت بانك مركزي در كوتاهمدت را اقدامات فوري براي
اصالحساختارماليوترازنامهايبانكهايتجاريدانست
و گفت :به اين معني كه سهم داراييهاي ثابت در ساختار
ترازنامه بانكهاي تجاري و همچنين ساختار داراييهاي
اينبانكهابهحدمعقولومبتنيبراقتصادايرانتقليليابد.
اينكار،هممستلزمنظارتمستقيمبرمديريتداراييهاي
بانك تجاري و هم مستلزم چنين نظارتي بر شركتهاي
وابس��ته به بانكهاي تجاري است .به گفته واعظ برزاني،
از سوي ديگر نظارت بر حساب اضافه برداشت كه بهطور
اجتناب ناپذيري باعث تداوم حيات ملي بانكهاي اساسا
زيان ده ميشود نيز بايد سامان يابد .او درباره اولويتهاي
و ماموريتهاي مهم بانك مركزي تاكيد كرد :شش��مين
توصيه كه مهمترين مقوله نيز محسوب ميشود ،اجراي
روحقانونعملياتبانكيبدونربااستكهدراصل،واقعي
كردنعملياتبانكياستوبراياينكاربهسرعتنيازمند
تحولدرقانونبانكداريهستيم.
جو دامي در اولويت اختصاص ارز
ب��ا توجه به كمبود جو دامي در كش��ور و عدم واردات
ب��ه موقع اين محصول در ماههاي گذش��ته (به دليل
عدم تخصيص ارز) مقرر گرديد واردات اين محصول
در اولويت اختصاص ارز قرار گيرد .در صورت جلس��ه
كارگروه تنظيم بازار در اين ارتباط آمده است :با عنايت
به كاهش واردات و در راس��تاي تقويت بخش تامين
و عرضه جو از محل واردات براي پاس��خگويي به نياز
واحدهاي توليدي دام و طيور كشور مقرر گرديد بانك
مركزي بر اساس برنامه ابالغي نياز ارزي ،اعالم معاون
اول رييسجمهور نس��بت به تامين ارز مورد نياز جو
وارداتي با اولويت اقدام نمايد.

قيمت بيتكوين  ۵۱هزار دالر شد
قيمتبيتكويندوبارهواردكانال 51هزاردالرشد.قيمت
بيت كوين در جلسه معامالتي روز (دوشنبه)  ۵.۱درصد
افزايشيافتوبه ۵۱۳۰۲دالررسيد.بهگزارشخبرگزاري
تاس ،بر اس��اس اطالعات پايگاه اينترنتي كوين دس��ك
 ،CoinDeskقيمت بيت كوين در جلسه معامالتي روز
دوشنبه 5.1درصدافزايش يافتوبه 51302دالررسيد.
بعداًقيمت ارز رمزنگاري شده 51.188دالر بود كه3.85
درصد به آن افزوده شد .بيت كوين يك ارز رمزنگاري شده
استكهدرسال 2008توسطفردياگروهيازافرادناشناس
بااستفادهازنامساتوشيناكاماتوابداعشد.اينارزديجيتال
غيرمتمركزبودهوبدونپشتوانهيكبانكمركزيويايك
مدير است كه ميتواند بدون واسطه از يك كاربر به كاربر
ديگر در شبكه بيت كوين ارسال شود .اين در حالي است
كه كارشناس��ان رمز ارزها اخيراًتاكيد كردهاند اكنون كه
بيت كوين و برخي ارزه��اي ديجيتال به اوج قيمت خود
رسيدهاند ،س��رمايهگذاري بر روي آنها اشتباه است چرا
كه به احتمال زياد به زودي قيمتها نزولي خواهند شد.
افزايش س��رمايههاي جديد ورودي باعث افزايش قيمت
ارزهاي ديجيتالي شد.به گزارش سيانبيسي ،در ادامه
ورودشركتهايسرمايهگذاريبهبازارارزهايديجيتالي،
كمپاني چيني ميتو نيز اعالم كرد ۴۰ميليون دالر در اين
بازار سرمايهگذاري كرده است .از اين مبلغ  ۱۷.۹ميليون
دالرصرفخريدبيتكوينو ۲۲.۱ميليوندالرهمصرف
خريد اتريوم شده است .شركت كوين فليپ نيز در امريكا
اعالم كرد كه امكان پش��تيباني از رم��زارز دوج كوين در
خودپردازهاي اين شركت فراهم شده است .پيش از اين
حدود ۱۸۰۰دستگاه اين شركت از بيتكوين پشتيباني
ميكردند .ريزشاخيرارزهايديجيتاليعالوهبربسياري
از س��هامداران خرد باعث كاهش ش��ديد ارزش س��هام
شركتهاي بزرگي شده است كه اقدام به سرمايهگذاري
در آنها كردهاند .با اين حال به نظر نميرسد كه روند ورود
شركتهاي بزرگ به بازار ارزهاي ديجيتالي متوقف شده
باش��د .تنها در چند روز اخير ارزش سهام شركت مايكرو
استراتژيكهسرمايهگذاريسنگينيدربيتكوينانجام
داده ،پس از كاهش اخير ارزش بيتكوين از كانال ۵۶هزار
دالري يك سوم ريزش كرده است .تيم بسكتبال داالس
ماوريكز ك��ه از پرطرفدارترين تيمهاي ورزش��ي امريكا
محسوبميشوددربيانيهاياعالمكردازاينپسهواداران
باشگاهامكانخريدمحصوالتتبليغاتيوتجهيزاتورزشي
اين باشگاه را با استفاده از ارزهاي ديجيتالي بيتكوين و
دوج كوين خواهند داش��ت .هدف از اين اقدام ،حركت در
مسير فناوريهاي آيندهعنوان شدهاست.پيشازايننيز
ايالنماسكبارهاازدوجكوينحمايتكردهبود .مجموع
ارزشبازارجهانيارزهايديجيتاليدرحالحاضر۱۵۷۰
ميليارد دالر برآورد ميشود كه اين رقم نسبت به روز قبل
 ۴.۸۸درصدبيشترشدهاست.درحالحاضر ۶۵درصدكل
بازارارزهايديجيتاليدراختياربيتكوينو ۱۲درصددر
اختيار اتريوم است .بيتكوين ۱۲سال پيش توسط گروه
گمنامي از معاملهگران بر بستر بالكچين ايجاد شد و از
سال ۲۰۰۹معامالتاوليهآنشكلگرفت.

تغيير رويكرد از هدفگذاري كلهاي پولي به سمت مديريت نرخهاي سود

آثار تعديل انتظارات تورمي بر اقتصادكالن

گروهبانكوبيمه|
تغييرجهتسياستپوليبانكمركزيدرحركتبهسمت
راهبردهدفگذاريتورميبامحوريتانجامعملياتبازار
باز،يكتغييررويكرداساسيازهدفگذاريكلهايپولي
بهسمتمديريتنرخهايسودمحسوبميشود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،يكي از اركان مهم
در زمينه هدايت نرخ تورم به س��مت تورم هدف (22±2
درصد) ،مديريت انتظارات تورمي است كه مستلزم ارايه
اطالعاتدرستوبههنگامازمجموعهتحوالتاقتصادكالن
و اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي به آحاد جامعه و
فعالين اقتصادي است .اين امر موجب خواهد شد تا عالوه
بر شكلگيري درست انتظارات ،شرايط براي بهبود رشد
اقتصادي نيز فراهم شود و بانك مركزي در شرايط بهتري
اهداف حفظ ارزش پول ملي (كنترل تورم) و مس��اعدت
به رشد اقتصادي را پيگيري كند .بر اين اساس ،مجموعه
تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در پاسخ به
تحوالتاقتصادكالندربهمنماه 1399بهشرحزيراست.
با كاهش التهابات در بازار ارز ،تعديل انتظارات تورمي و به
تبع آننمايان شدن آثاركلي آنبر تحوالت شاخصبهاي
اقالم كااليي ،روند نزولي قيمتي از آذرماه در بازار ارز ،طال
و خودرو و رشد قيمتي محدودي در بازار مسكن آغاز شد
و تا ديماه تداوم يافت .عليايحال در بهمنماه و به دنبال
افزايش معنادار ش��اخص مربوط به زيرگروه خوراكيها و
آشاميدنيها ،روند كاهشي نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با
اينتوضيحكهكماكانكمترازنقطهاوجخوددرسالجاري
(مهروآبان) قرارگرفتهاست.افزونبراين،متوسط قيمت
خريدوفروشمسكننيزدربهمنماهنسبتبهماهگذشته
افزايشيافت.اينتحوالتدركنارشواهدآماريسالهاي
گذشته در زمينه الگوي فصلي تورم در ماههاي پاياني هر
سال ،ميتواند گوياي تداوم وضعيت جاري در اسفندماه
باشد.عمدتاباهدفكنترلنرختورمومديريتنقدينگي،
عمليات بازار باز در بهمن ماه نيز در راس��تاي تثبيت نرخ
سود بازار بين بانكي در محدوده داالن نرخ سود سياستي
از پيش تعيين شده با موفقيت اجرا شد .در اين عمليات،
بانك مركزي اعتبار كوتاهمدت (يك هفته تا 14روز) را در
فرآيندرقابتيودرقالبتوافقبازخريددراختياربانكهاي
متقاضيقرارميدهد.همچنينبانكهاميتوانندنيازهاي
اضطراريبسياركوتاهمدتخودرابااستفادهازاعتبارگيري
قاعدهمند در نرخ سود سقف داالن تامين كنند .با افزايش

سهم اوراق دولتي در ترازنامه بانكها و گسترش ظرفيت
استفادهازابزارهايمزبور،شاهدانضباطبيشتريدرارتباط
ميانشبكهبانكيبابانكمركزيهستيم.
نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي در سررسيدهاي يك و دو
سال در بهمن ماه صعودي بود .نرخ بازده اسناد با سررسيد
يكسالهدربهمنماهنسبتبهماهقبلافزايش 0.68واحد
درصدي داشت و از 19.14درصد به 19.82درصد رسيد.
همچنين نرخ بازده اسناد با سررسيد دو ساله در بهمنماه
به 20.34درصد رس��يد كه نسبت بهديماه 0.13واحد
درصدافزايشرانشانميدهد.تغييرجهتنرخهايبازده
كوتاهمدت و ميانمدت از نيمه دوم بهمنماه شروع شده
است كه ميتواند منعكسكننده سياستهاي در پيش
گرفتهشدهبرايآرامشبخشيبهبازارسرمايهوهمچنين
تغيير در انتظارات تورمي باشد .الزم به يادآوري است كه
تعديلنرخهايبازدهميتواندبهباثباتشدنشرايطپولي
دراقتصادكالنكمككند.
تغييرجهتسياستپوليبانكمركزيدرحركتبهسمت
راهبردهدفگذاريتورميبامحوريتانجامعملياتبازار
باز،يكتغييررويكرداساسيازهدفگذاريكلهايپولي
به سمت مديريت نرخهاي سود محسوب ميشود .ليكن
تا زمان پيادهسازي كامل رويكرد جديد و ترميم سازوكار
اشاعهپولي،كنترلرشدكلهايپوليكماكانموردتوجه

سياستگذار پولي خواهد بود تا ضمن عالمت گرفتن از
تحوالتآنهابرايروندتحوالتاقتصادكالنازعدمانباشت
ريسكهاي منجر به ايجاد اختالل در مديريت نرخ سود
اطمينان حاصل شود .در همين راستا و همجهت با رشد
متغيرهايعمدهپوليدرچندماهگذشتهوبراساسارقام
مقدماتي،رشدنقدينگيوپايهپوليدرپايانبهمن1399
نسبت به پايان سال قبل ،به ترتيب به 33.8و 23.6درصد
رسيد .الزم به ذكر است عليرغم شرايط دشوار اقتصادي و
بهطورمشخصمتاثرازشيوعكروناولزوماستفادهازمنابع
بانكي براي تخفيف آن و پوشش كسري بودجه دولت در
سالجاري،بامديريتورويكردفعالبانكمركزيرشدپايه
پوليبهنحومناسبيكنترلشدهاست.بااقداماتمناسب
بانكمركزيدرزمينهمديريتاضافهبرداشتهابانكهاو
مساعدتبهدولتدرزمينهكارگزارياوراقبدهيدولتي،
از پولي شدن كسري بودجه جلوگيري به عمل آمد و رشد
پايهپوليدرسطحسالگذشته( 23.6درصد)بدونتغيير
ماند.ليكن،شرايطخاصناشيازشيوعبيماريكروناولزوم
حمايتازفعاليتهاياقتصاديوهمچنينافزايشضريب
فزاينده نقدينگي متاثر از تحوالت نس��بت ذخاير اضافي
بانكها باعث شد تا رشد نقدينگي بيشتر از سال گذشته
باشد.البتهرفتاربانكهادرسرعتدهيبهخلقداراييهاكه
عمدتاًازمنفيترشدننرخسودواقعينشأتگرفتهاست،

نقش موثري در رشد نقدينگي ايفا كرده و به همين دليل
بودهكهبانكمركزيسياستاحتياطيمربوطبهمحدود
كردنرشد ترازنامهبانكها رادردستوركار قرارداده است.
بررسيرشداجزاينقدينگينيزحاكيازتداومكاهشرشد
پول ميباشد ،به نحوي كه رشد دوازده ماهه پول از 88.6
درصددرمهرماهبه 56.9درصددربهمنماهكاهشيافته
كه حاكي از تقويت ماندگاري سپردهها در ماههاي اخير
بودهوتاييديبركاهشانتظاراتتورميواستقبالبيشتر
ازسپردهگذاريبلندمدتدربانكهاميباشد.
در بهمن ماه 1399به منظور تنظي م نرخ س��ود بازار بين
بانكي،بانكمركزيدرتعاملبابانكهااقداماتزيرراانجام
داد :انجام عمليات بازار باز مجموعاً به ارزش  252.8هزار
ميلياردريالدرقالبتوافقبازخريدباسررسيدهاي14،12
و 16روزه(ماندهتوافقبازخريدازمحلانجامعملياتبازار
باز 93.3هزارميلياردريالدرپايانماهبودهاست).استفاده
ازاعتبارگيريقاعدهمندتوسطبانكهابرايرفعنيازهاي
نقدينگي اضطراري در 23نوبت مجموعاًبه ارزش350.7
هزار ميلي��ارد ريال (در پايان ديم��اه مانده اعتبارگيري
قاعدهمند 119.5هزارميلياردريالبودهاست).تامين32.2
ميليارددالرارزبهمنظوروارداتموردنيازاقتصادكشوردر
يازدهماههسالجاري(ازاينميزانحدود 9.3ميليارددالر
با نرخ ترجيحي بهمنظور واردات كاالهاي اساسي ،دارو و
تجهيزاتپزشكياختصاصيافتهاست).
تالش درجهت مساعدت به رشد اقتصادي و كاهش آثار
بيماري كرونا بر توليد از طريق تمديد مهلت امهال بدهي
واحدهاي توليدي تا ش��هريور  1400براي آن دس��ته از
واحدهاييكهتماميابخشيازآنغيرجاريشدهحداكثر
بهمدتپنجسالبااخذ 7.5درصدازميزانبدهيوباتنفس
ششماهه.اجراييشدناستفادهازاوراقگواهيمولد(گام)
باهدفتأمينماليموثربخشهاياقتصاديازمسيرهاي
غيرتورميتامينماليمخارجدولتيدرقالبفروشاوراق
دولتي از طريق كارگزاري بانك مركزي به ميزان 104.2
هزار ميليارد ريال در بهمنماه سال جاري (بر اين اساس،
مجموع اوراق دولتي فروش رفته در 38حراج برگزار شده
تاپايانبهمنماه 1399معادل 1091.2هزارميلياردريال
بوده است)  .با توجه به كاهش انتظارات تورمي ،ضرورتي
مبنيبرتغييرنرخسودبازاربينبانكيتشخيصدادهنشده
و بانك مركزي سياس��ت پولي را بهگونهاي اعمال كرده
استكهنرخسودبازاربهسمتنرخسياستيهدايتشود.

رويداد
ظرفيت بازار بدهي براي
تامين مالي بنگاههاي بزرگ

وزير امور اقتص��ادي و دارايي در جريان نشس��ت
هم انديشي با كار آفرينان و توليدكنندگان در محل
اين وزارتخانه ،از آمادگي ظرفيت بازار بدهي براي
تامين مالي بنگاههاي بزرگ اقتصادي كشور خبر
داد .فرهاد دژپسند در سخنان خود با اشاره به اينكه
طي ۱۰سال اخير بهطور عموم ،شعارهاي ابالغي
سالاز سوي مقاممعظمرهبري،بامحوريتاقتصاد
بوده است ،اظهار داشت :نامگذاري سال  ۱۳۹۹به
عنوان «جهش توليد» نش��ان از اهميت اين امر و
ضروت توجه بيش از پيش دولت و مجموعه وزارت
اقتصاد به اين موضوع و نقش بسيار مهم و اساسي
بخشخصوصياستكهماخودراموظفميدانيم،
موانع پيش روي آن را رفع كنيم .وزير اقتصاد اعالم
كرد :در  ۱۱ماهه امسال  ۳۲ميليارد دالر صادرات
غير نفتي ،آن در هم ش��رايط كرونايي ،داشتهايم،
در حال��ي كه فراموش نكردهاي��م ،به خاطر همين
بيماري ،در دو ماه فروردين و ارديبهشت عمال قادر
به هيچ صادراتي نبوديم .امسال همچنين ،با وجود
محدوديتهايپيشگفته،ميزانصادراتوواردات
كشور ،به ترتيب ،تنها ۱۸و ۱۵درصد نسبت به سال
گذشته كاهش داشته است.

سايه اقتصاد بانك محور
بر روشهاي تامين مالي

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بسياري
از مدلهاي تامين مالي در كشور به دليل اقتصاد
بانك محور مغفول ماندهاند ،توضيحاتي را درمورد
صندوقهاي سرمايهگذاري خصوصي ارايه كرد.
اميرحسين ش��ماعيزاده در گفتوگو با ايسنا ،با
بيان اينكه در بازارهاي مالي نقش واس��طهگري
منابع توسط نهادهاي مالي انجام ميشود ،اظهار
كرد :اين نهاده��ا منابع مازاد صاحبانس��رمايه
را به فع��االن اقتصادي كه با كس��ري منابع مالي
مواجه هستند ،انتقال ميدهند .وي ادامه داد :در
كشورهاي بانكمحوري مثل ايران كه حدود  ۸۰تا
 ۹۰درصد از تامينمالي از طريق بازار پول و توسط
بانك انجام ميش��ود ،بسياري از مدلهاي تامين
مالي مغفول ماندهاند.

تحقيق و تفحص از عملكرد
بانكهاي خصوصي

مجلس در بهمن ماه س��ال جاري بن��ا بر تقاضاي
برخي از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص
از عملكرد بانكهاي خصوصي را تصويب كرد .اين
درحالي است كه براساس اعالم كميسيون حقوقي
كانون بانكها و موسس��ات اعتب��اري خصوصي،
تحقي��ق و تفح��ص از بخش خصوص��ي از جمله
بانكه��اي خصوص��ي در دايره اص��ل  ۷۶قانون
اساسي قرار نميگيرد .در همين راستا ،محمدرضا
جمش��يدي ،دبيركل كانون بانكها و موسس��ات
اعتباري خصوصي در اين باره ،توضيح داد :كانون
بانكهاوموسساتاعتباريخصوصيبهعنواناتاق
فكر بانكها و موسسات اعتباري خصوصي وظيفه
بررسيموضوعاتمرتبطباعملياتبانكيوسيستم
بانكيازجنبههاي مختلفرابرعهدهدارد،برهمين
اساسنتيجهبررسيهادرخصوصتحقيقوتفحص
از عملكرد بانكهاي خصوصي حاكي از اين است
كه تحقيق و تفحص از بخش خصوصي و بانكها و
موسسات اعتباري خصوصي در محدوده اصل ۷۶
قانون اساس��ي جاي نميگيرد .وي افزود :مجلس
ص در تما م امور
ق و تفح 
ق تحقي 
يح 
ي اسالم 
شورا 
كشور را دارد و بيشك تصميماتي كه در چارچوب
قوانين و مقررات ذيربط از س��وي مجلس شوراي
اس�لامي صورت ميگيرد ،قطعاً الزماالجراس��ت.
اما ابهام اصلي اين موضوع بحث گس��تره يا دامنه
اصل  ۷۶قانون اساسي است كه اين بحث يا چالش
حقوقي را مطرح كرده اس��ت كه آيا اصل  ۷۶قانون
اساسي ش��امل تحقيق و تفحص در امور مربوط به
بخشخصوصيميشودياخير.بهگفتهجمشيدي،
تنها مرجع صالحيتدار براي تفسير قانوني اصول
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ،شوراي نگهبان
است كه انتظار اس��ت اين شوراي ب ه عنوان مرجع
فصلالخطاب تكلي��ف قانوني ابهام اصل  ۷۶قانون
اساسي را برطرف و تفسير كند كه آيا اصل ۷۶قانون
اساسيشاملحقتحقيقوتفحصمجلسشوراي
اسالميدرامورخصوصياستياخير؟بنابرايننكته
كليدي اين موضوع تفسير قانوني شوراي نگهبان از
اصل ۷۶قانون اساسي است .شوراي نگهبان تاكنون
سه تفسير رسمي از اصل ۷۶قانون اساسي ارايه داده
اس��ت .وي در ادامه درباره اينكه آيا به جز اصل ۷۶
قانوناساسيازنظركميسيونحقوقيكانونقوانين
و مقررات ديگري وجود دارد كه به استناد آن بتوان
پاسخ حقوقي اين پرس��ش را از آنها به دست آورد،
توضيح داد :قوانين ومقرراتي وجود دارد كه ميتوان
از آنها استنباط كرد كه تحقيق و تفحص از بخش
خصوصي در محدوده اصل  ۷۶قانون اساسي قرار
ندارد .به عنوان مثال در ماده  ۱۹۷قانون آييننامه
داخلي مجلس مصوب سال  ۱۳۷۹آمده است...« :
درصورتي كه متقاضيان ،اطالعات كميس��يون را
كافي تش��خيص ندهند ،كميسيون موظف است
ظرفيكهفتهازمتقاضيانياباالترينمقامدستگاه
اجرايي ذيربط دعوت به عمل آورد و داليل ضرورت
تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوقالذكر را استماع
نمايد » ...عنوان« دستگاه اجرايي» بدين معناست
كه دس��تگاهي كه م��ورد تحقي��ق و تفحص قرار
ميگيرد بايستي دستگاه اجرايي در معناي قانوني
آن باشد .در حالي كه بانكها و موسسات اعتباري
خصوصي و اساساً هر شركت يا موسسه خصوصي
ديگر دس��تگاه اجرايي به معناي دقيق قانوني آن
محسوبنميشوند.

بازارسرمايه
فاتحهقيمتمنصفانهرا
با عرضه خودرو در بورس بخوانيد

رضا شيوا ،رييس شوراي رقابت درگفتوگو با تسنيم با
اشاره به اظهارات اخير رييس سازمان بورس كه فروش
خودرو را به صورت قرعه كشي مضحك دانسته و اعالم
كرده قيمتگذاري دستوري اص ٌ
ال قابل قبول نيست،
اظهار داش��ت :واقعا نميدانم رييس س��ازمان بورس
براساس كدام استدالل اين موضوعات را مطرح كرده
است.شورايرقابتيكنهادفراقوهاياستكهازبخش
خصوصي،دولتونمايندگانمجلستشكيلشدهاست.
به نظر ميرسد وي آشنايي با بازار خودرو نداشته باشد
چرا كه اگر شناختي نس��بت به بازار خودرو داشت اين
اظهارات غيركارشناسي را مطرح نميكرد.وي با اعالم
اينكه در بازار انحصاري بايد رگوالتورها ورود پيدا كرده
و مانع اقدامات انحصارگرايانه در بازار شوند ،افزود :اگر
رگوالتورهابهبازارانحصاريورودپيدانكنندآنهاازشرايط
انحصاريبازاراستفادهكردهوقيمتهايغيرمنطقيو
غيرمنصفانهايرابرايمحصوالتخودتعيينميكنند.
رييسشورايرقابتبااعالماينكهتعييندستورالعمل
قيمتگذاريخودروتوسطشورايرقابتعامليشدتا
بهمصرفكنندههادرخريدخودرواجحافنشود،گفت:
در شرايطي كه واردات خودرو آزاد بود و دستورالعمل
قيمتگذاري خودرو وجود نداش��ت خودروسازان در
قالب طرحهاي ويژه در تالش براي فروش محصوالت
خود بودند اما از آن طرف مردم چندان تمايلي به خريد
نداشتند.شيوااضافهكرد:رييسسازمانبورسميگويد
چراقيمتهايخودرومتناسبباهزينههايتمامشده
آنتعييننميشودبايددرپاسخبگويممابههيچعنوان
قيمت تمام شده محصوالت را در فرمول قيمتگذاري
لحاظنميكنيمچراكهبايدتوليدكنندهخودجوابگوي
هزينههاي سربار و هزينههاي ناكارآمدي خود باشد.
وي افزود :ما در فرمول شوراي رقابت هزينههاي توليد
را محاسبه كرده و براس��اس آن ضمن رعايت برخي از
فاكتورهاي كيفيت فرمول را تعيين كردهايم حال اگر
خودروسازميخواهدهزينههايسربارخودراباتعيين
قيمتهاي باال از مشتريان بگيرد ما به هيچ عنوان اين
موضوعراقبولنميكنيم.
رييسشورايرقابتبااعالماينكهدرحالحاضردربازار
انحصاريخودروتقاضابيشترازعرضهاست،تصريحكرد:
مااگرميخواستيمبراساسهزينهتمامشدهخودروها
قيمتها را تعيين كنيم قيمت خ��ودرو دو برابر ارقام
فعليميشدومصرفكنندهبههيچعنواننميتوانست
نسبتبهخريدخودرواقدامكند.وظيفهشورايرقابت
جلوگيريازاقداماتانحصارگرايانهاست.شيواخطاببه
رييسسازمانبورس،گفت:شمابايدپاسخدهيدچرابا
محاسبههايغيرمنطقيسهامشركتهااوضاعبورس
راامروزبهاينوضعيترساندهايد،مكانيزمقيمتگذاري
سهام شركتها در بورس به حدي غيرمنطقي بود كه
حتيشركتهايكاغذيهمباسودباالروبروشدند.
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بورس

بازارسرمايه

زيادهخواهي سازمان با اغلب مصوبات بورسي

وضعيت بورسكامال طبيعي است

گروه بورس|
روند معامالت ماه جاري خبر از فش�ار فروش
عمده در تمامي نمادهاي بازار ميدهد .چندين
ماه است كه بازارسرمايه در اغلب مواقع سرخ
پوش است و روند نزولي قيمت و ارزش سهام را
بهرخسهامدارانميكشد.پيشيگرفتنحجم
فروش نسبت به تقاضا فضاي ملتهبي را در بازار
به وجود آورده اين در حالي است كه بر اساس
سنت همه س�اله بازار س�رمايه ،شركتهاي
بورسي در آخرين ماه س�ال براي تامين مالي
اقدام به عرضه سهام خود ميكنند اما شرايط
سال جاري بسيار متفاوت از سالهاي گذشته
رقم خورده اس�ت .ش�وراي عالي ب�ورس در
تالش اس�ت با تغيير سياس�تگذار بورس�ي
اين بازار را از بحران نجات دهد و س�هامداران
را از صف نش�يني فروش منصرف كند .رييس
جديد سازمان بورس س�عي دارد با اقداماتي
جديد وضعيت نگرانكنن�ده و بحراني بورس
تهران را س�امان بخش�د اما به باور بس�ياري
از فعالين بورس�ي مش�كل بازار س�هام با اين
تغيير سياستها رفع نميشود و تنها گره آن
كورتر ميش�ود .سياس�تگذاران بورسي هر
چندوقت يكبار دست به اقداماتي خاص براي
بازگشت بازار ميزنند ولي اغلب اين اقدامات
مورد اس�تقبال بورسبازان قرار نميگيرد ،تا
اين لحظ�ه و ام�روز اقدامات س�ازمان بورس
نتوانس�ته جريان منف�ي معاملات را خنثي
كن�د و س�رمايهگذاران ه�ر روز نااميدت�ر به
س�مت وس�وي ديگر بازارها روانه ميشوند.
حال س�وال اينجاس�ت اين وضعيت ب�ازار تا
چه زماني ادامهدار خواهد بود؟ كارشناس�ان
متغيرهاي تاثيرگذار در بازگشت رشد به داد و
ستدهاي تاالرهاي شيشهاي را منوط به اجراي
قوانين و ح�ذف محدوديتهايي ميدانند كه
سياستگذار حاضر به اجراي آنها نيست .اين
در حالي اس�ت كه اقدامات اخير س�ازمان در
هفته گذشته نيز با توجه به انتهاي سال كاري
ممكناستكاراييچندانينداشتهباشد.اغلب
فعالينبورسيبرايننظرندكهمصوباتبورسي
تنها براي جلوگيري از اعتراضات سهامداران
اس�ت و بهطورعام مصوبات هيچ كاربردي جز
نگاه داشتن زمان براي جلوگيري از اعتراضات

ندارند .با اي�ن حال انگيزه س�هامداران براي
حضور در بورس كاهش مييابد و اين مش�كل
بس�يار عميق براي بازارس�رمايه است .براي
بررسيوتحليلوضعيتجاريباپيمانمولوي،
دبير انجمن اقتصاددانان به گفتوگو پرداختيم
كه به شرح زير است.
چرا بازارس�رمايه روند اصالح�ي و نزولي را
تجربهكرد؟
بنده به عنوان كس��ي كه فعالي��ت اقتصادي ميكند
ميتوانمبگوييمكهاينوضعيتبورسيكعملكامال
طبيعي است و اين مورد به هيچ عنوان عجيب و غريب
نيست .براي مثال در سال  2020بازارهاي جهاني به
دليل ويروس كرونا تا  70هزار ميليادر دالر سقوط را
تجربه كردند و درحال حاضر با سقوطي در ميانه 105
هزارميليارددالرتغييرروندميدهند.نخست؛گروهي
هستند كهميخواهند از آبگل آلود ماهيبگيرند اين
بدان معناست كه ما ميدانستيم بازار سقوط ميكند و
بازارها همواره درحال صعود و نزول هستند .نكته دوم
اين اس��ت كه چه عواملي باعث اين موضوع ميشود.
بازار سال جاري به سبب تقاضايي كه دولت ايجاد كرد
با هجوم سرمايهگذاران روبه رو شد ،ما شاهد افزايش
بوديم و اين افزايش حتي ميتوانست ادامهدار باشد .در

اين ميان بازارهاي موازي كار خود را انجام ميدهند،
عدمتوازندريكبازارتوسطبازاريهايموازيبهمرور
جبران ميش��ود و اين وضعيت رخ داد .در ماه مرداد
بازارسرمايه 675درصدبازدهداشتودرمهرماهتمامي
بازارهامعادل 600درصدشدواينبدانمعناستكهبه
رشداصليخودرسيدند.داليلاصليكهباعثشدبازار
اين وضعيت را تجربه كند اين بود كه ديگر خوشبيني
روزهاي گذش��ته در بازار وجود ندارد ،نقدينگي وارد
بازارسرمايه شد و عدهاي سود كسب كردند و درنهايت
از اين بازار خارج ش��دند ،يك عده هم درانتظار خروج
از بازارهستند ،در اين ميان نيز گروهي هستند كه در
انتظار نوسانگيري در اين بازار هستند.
همچنينقسمتيازايننقدينگيواردبازارهايموازي
همانند؛ بازار امالك و مس��تغالت ،طال ،دالر و امثال
اين موارد شد .ميتوان گفت يكي از داليلي كه باعث
ميشودنقدينگيبهسمتوسويبازارسرمايهحركت
نكند به نظر بنده بازار درانتظار يك حركت استراتژيك
است كه ميتواند يك خبر خوب ويا اطمينان از روند
فعليباشد.اماخبرخوبيعنيطيسالآيندهازميزان
تحريمهاكاستهوبهميزانفروشنفتياضافهميشود،
همچنين رشد اقتصادي خواهيم داشت و اين موضوع
سيگنالبسيارمناسبيبهشركتهايبورسيميدهد
تا توليد و بازار قويتر داش��ته باشند .رويكرد بعدي در

بازار رويكرد تورمي است ،يعني تورمها برداشته نشود،
رشداقتصادي نداشته باشيم و تورم سال آينده بيش از
 60الي  70درصد باشد .در اين صورت نيز بورس بازهم
ميتواندرشدكندوجنسرشدآنميتواندتورميباشد.
اينكه ما ميخواهيم به صورت اجباري و دولتي بازار را
رشد دهيم اين غيرعادي است .اولين اتفاقي كه ميتواند
وضعيت بورس را تغيير دهد رشد اقتصادي است و دوم؛
تكليف تحريم و تورم مشخص شود.
نظرشمادرخصوص مصوبههايسازمانبورس
چيست؟
به جاي اينكه درخصوص مصوبات جديد و افرادي كه
آنراتصويبكردهاندصحبتكنيمكافياستتاثيرهر
بخشنامهاي را كه آماده بر روي بازار ببينيم .قرارنيست
با هر دس��تورالعمل و يا مصوبهاي بازار به رشد برسد و
اين زياده خواهي اس��ت .ميليونها نفر در بازار فعال
هستندوهريكازاينافراددارايرويكردهايمتفاوتي
ميباشند .گرچه دامنه نوسان نامتقارن باعث شد روند
نزولي بازار روند كندتري را تجربه كند اما؛ اگر بتوانيم
آرام آرام دامنه نوسان را حذف كنيم ،به جاي اينكه از
شاخص دو ميليون تا شاخص يك ميليون  200هزار
واحد چندين ماه زمان ببرد دو الي سه روزه اين سقوط
انجامشد و بعد اين روند بازار ترميم شده بود .مشكل
دوم اقتصاد دس��توري ايران است كه درجايي شركت
در بورس بوده ودر جاي ديگر محص��والت خود را در
بورس كاال و يا قرعه كشي و امثال اين موارد به فروش
ميرساند .مشكل سوم اين اس��ت كه ما انتظار داريم
شركتهاي بورسي و سرمايهگذارها به صورت رابين
هود وار فعاليت كنند كه چنين چيزي به هيچ عنوان
امكان پذير نيست.
اگر مذاكرهاي رخ دهد بازارسرمايه ايران چه
وضعيتيبهخودميگيرد؟
به نظر بنده هرگونه برداشتن شدن تحريم ،پيوستن
اي��ران ب��ه FATFدر كوتاهمدت ميتوان��د نرخ ارز
را كاه��ش داده و درآم��د ريالي كاه��ش پيداكند و
تاثير مقطعي بر روي بورس و ش��ركتهاي بورسي
داشته باش��د اما؛ در بلندمدت باعث توسعه بورس و
شركتهاي بورسي ميشود.
سال  1400بازار سرمايه چه وضعيتي را تجربه
ميكند؟
باتوجه به وضعي��ت موجود و واقعيتهاي اقتصادي
بايد منتظ��ر ماند و ديد اقتصاد ايران چه ش��كلي به
خود ميگيرد.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

رد فرضيه سيگنالدهي بازار
آتي به بازار نقدي

احمد بيات ،مدير كاالي��ي كارگزاري نهايت نگر
درگفتوگو با س��نا با اشاره به س��ابقه معامالت
آتي در بورس كاال ،عنوان كرد :چند س��ال پيش
معامالت آتي در بورس كاال با شمش و سكه طال
بسيار رونق داشت بهطوريكه حجم و ارزش قابل
توجهي را به خ��ود اختصاص داده ب��ود؛ اما اين
معامالت در س��ال  ۹۷بنابر نوسانات نرخ ارز و به
دنبال فشارهاي غيرمنطقي كه در اين خصوص به
بورس كاال وارد شد ،به اجبار متوقف شد.
بي��ات ،داليل اي��ن اق��دام را از زب��ان منتقدان
س��يگنالدهي اين بازار به بازار نقدي طال عنوان
كرد و گفت :اين در حالي بود كه با متوقف ش��دن
معامالت آتي س��كه ،همچنان نوس��انات قيمت
طال در بازار نقدي ادامه داش��ت و در واقع فرضيه
جهتدهي بازار آتي به بازار نقدي زير سوال رفت.
وي در ادامه اف��زود :در حال حاضر معامالت آتي
با چند محصول كش��اورزي از جمله زيره ،پسته
و زعفران در حال انجام اس��ت ،هرچند كه هنوز
حج��م و ارزش هيچ كدام به پ��اي معامالت آتي
سكه نرسيد.
مدير كااليي كارگ��زاري نهايت نگر با قابل توجه
دانستن حجم معامالت آتي نقره در نخستين روز
آغاز اين معامالت گفت :اين موضوع نشاندهنده
جذاب ب��ودن اين اب��زار (معامالت آت��ي) براي
عالقهمندان به سرمايهگذاري است كه ميتواند
كاركرد خود را در بازار نش��ان ده��د و به تدريج
تمركز بيشتري بر داراييهايي كه از نظر اقتصادي
ارزشمندتر هستند ،داشته باشد.
وي تصريح كرد :براين اس��اس نقش بورس كاال
براي تصميمگيران اثبات ميش��ود كه بازار آتي
سيگنالدهنده بر بازار نقدي نيست ،بلكه ابزاري
براي پوش��ش ريس��ك و كمك كنن��ده در بازار
كاال محسوب ميش��ود و كاركردهاي مثبتي در
اقتصاد دارد.
احمد بيات با اش��اره به هدف بازارهاي كااليي در
پوشش ريسك بيان كرد :اين موضوع به خصوص
در بازارهاي كااليي براي پوشش نوسانات قيمتي
امري مهم براي صنايع و توليدكنندههاي درگير
براي تامين مواد اوليه به شمار ميرود .به نظر من
توسعه اين بازار براي كاالهاي صنعتي هم ضروري
است ،تا از اين طريق كاالهاي مرتبط بيشتري در
زمره بازار معامالت آتي قرار بگيرند؛ به اين ترتيب
فعاالن و توليدكنندگان بيشتري ميتوانند براي
پوش��ش ريس��ك مواد اوليه خ��ود از مزاياي آن
بهرهمند شوند.

بازدهي باالتر از ساير بازارها
با پرتفوي قوي

كوروش شمس ،كارشناس بازارسرمايه با اشاره به
رخدادهايي كه بورس در سال جاري تجربه كرد،
گفت :بازار س��هام بازاري اس��ت كه قيمت سهام
ميتواند براي مدتي گران ش��ود و گ��ران بماند،
مانند اتفاقي كه تا مرداد ماه در بورس شاهد بوديم،
يا ميتواند ارزان ش��ود و ارزانتر از شرايط عادي
معامله ش��ود مانند اتفاقي كه طي دو ماه اخير در
بازار ديديم ،بنابراين سرمايهگذاران بايد ريسك
معامالت را متناس��ب با شرايط بدانند .وي افزود:
سرمايهگذاري در بازار س��رمايه متفاوت از ديگر
بازارها اس��ت بهطوري كه س��هامداران متناسب
با ارزندگي س��هم بايد پورتفوي خود را تش��كيل
دهند تا در شرايط متفاوت پرتفوي قوي با پوشش
ريسك مناسبي داشته باشند ،از طرفي بايد بدانند
كه فروش سهم در قيمت پايينتر از ارزش ذاتي
فقط زيانآور است همانطور كه خريد سهم باالتر
از ارزش ذاتي هم مناسب نيست .اين كارشناس
بازار سرمايه اظهار كرد :امسال سالي پر نوسان بود،
سالي كه بازار با اتفاقها ،فراز و نشيبهاي بسياري
همراه شد و سهامداران در موقعيتهاي مختلفي
قرار گرفتند به همين منظور بايد معامالت خود
را بر مبناي ارزش گذاري انجام دهند و اگر بر اين
موضوع واقف نيس��تند از طري��ق روشهاي غير
مستقيم و صندوقهاي سرمايهگذاري به اين بازار
ورود پيدا كنند.
مدير عامل سبدگران پاداش سرمايه در پاسخ به
سوالي مبني بر اينكه امسال به علت حمايت دولت
از بورس ،هجمههاي سنگيني به دولت وارد شد،
آيا علت ريزشهاي اخير بورس ورود دولت به اين
بازار است؟ گفت :به عقيده بنده هجوم بيسابقه
س��هامداران به بورس تنها به علت حمايت دولت
از بورس نبود و ش��ايد نيمي از آن بهدليل تورمي
ب��ود كه در فضاي كلي اقتصادي ايجاد ش��د .اين
كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد :مردم
متوجه شده بودند كه بازار س��رمايه محل امن و
درستي براي س��رمايهگذاري است اما زماني كه
دولت وارد عمل ش��د اعتماد مضاعفي هم شكل
گرفت.
مدير عامل سبدگران پاداش سرمايه درباره آينده
بازار گفت :به نظر ميرس��د ،جهش بي سابقهاي
كه بورس در سال جاري به خود ديد تا مدتهاي
طوالني اتفاق نميافتد اما ريزشي كه بازار داشته
باعث ش��ده اكثر س��همهاي بنيادي در شرايط
مناسبي براي سرمايهگذاري قرار بگيرند ،از طرفي
بازار با ابهاماتي مانند نرخ تورم ،نرخ ارز ،انتخابات
رياستجمهوري و  ...روبهرو است كه بايد هر كدام
از آنها به ثبات برسد تا بازار واكنشي نسبت به آنها
داشته باشد.
در مجموع با بررس��ي بازار س��هام به اين نتيجه
ميرسيم كه قيمتها به حدي ارزان است كه اگر
سرمايهگذار سهم درست بخرد و سرمايهگذاري
بلندمدت داشته باش��د قطعا بازدهي باالتري از
ديگر بازارها خواهد داشت.

ادامهازصفحهاول
تبعات كاهش مستمر ارزش پول
يك چنين شرايطي بهطور طبيعي اقدام به افزايش
ن��رخ ارز و ايج��اد درآمدهاي كاذب ب��راي دولتها
ميكنند .اصوال دولتها در ايران به جاي رويكردهاي
بلندمدتوچشماندازهايموسعبهدنبالرتقو فتق
امور جاري و روزانه خود هستند و كم پيش ميآيد كه
دولتيدرايرانبهگونهايبرنامهريزيكندكهمديران
آيندهنيزازآنبهرهببرند.نمودبارزيكچنينرفتاري
را در جريان بودجهريزي كش��ور ب��ه عينه ميتوان
مشاهده كرد ،در شرايطي كه بودجه در كشورهاي
توسعه يافته ،برشي از يك برنامه بلندمدت محسوب
ميشود ،اين مفهوم مهم اقتصادي در كشورمان به
راهكاري اس��ت كه دولتها از طريق آن بتوانند به
نحويخودراتاپاياندورانزعامتبررايهرماجرايي
كشور س��ر پا نگه دارند ،تقليل يافته است .بنابراين
پيشبيني كسري بودجه در يك چنين ساختاري
چندان دور از ذهن نخواهد بود .دولتها در ايران از
طريق انتشار و فروش اوراق ،كاهش ارزش پول ملي يا
سايرروشهايغيراقتصاديومخربتالشميكنند
تا مشكالت امروز را به فردا موكول كنند .با توجه به
اينواقعيتكهكشورهايتوسعهيافتهبودجهخودرا
مبتنيبرمالياتوروشهايمعقولاقتصاديتنظيم
ميكنند،كمپيشميآيدكهدراقتصادقواميافتهاي،
دولتي از طريق بازي با نرخ ارز براي جبران كس��ري
بودجهاش اقدام كند.البته كش��ورهايي مانند ژاپن،
انگليس ،چين ،امريكا و ...در برخي برههها با هدف
افزايش دامنههاي صادراتي خود ،ممكن است دست
به كاهش ارزش پول ملي خود در مقابل ساير ارزهاي
خارجيبزنند،امااينروندنزوليبهاندازهنيمدرصديا
كمتراستوتاثيرشايانتوجهيدرمعيشتواقتصاد
عمومي مردم ندارد .اين در حالي است كه نرخ دالر در
ايرانطيبازهزمانيكمتراز2سالازمحدودهقيمتي
 3700تومان ناگهان افزايش��ي  8الي 10برابري را
تجربه ميكند و به محدوده قيمتي 25الي 30هزار
تومان افزايش پيدا ميكند .معناي عيني يك چنين
تكانههاي ارزي ،فش��ار فزاينده معيش��تي بر دوش
اقش��ار كمتر برخوردار جامعه است و هيچ اثر عيني
ديگري در اقتصاد ايران نخواهد داشت .در اين ميان
در برخي موارد ممكن است اين ادعا مطرح شود كه
كاهش ارزش پول ملي منجر به افزايش دامنههاي
صادراتي ش��ده اس��ت ،اما همانطور كه اشاره كردم
افزايش صادرات با استفاده از كاهش بسيار محدود
ارزش پولي ملي ايجاد ميشود نه با تكانههاي ارزي
موسع و عميق كه مردم را در تامين مايحتاج روزانه
خود با مشكل مواجه ميكند .نكته دردآور اينجاست
در ش��رايطي كه كس��ري بودجه دولت در سال 99
زيربناي بسياري از مشكالت اقتصادي كشور بوده
است و اين كسري باعث افزايش استقراض از بانك
مركزي ،توسعهپايهپولي و نهايتاگسترش تورم شده
است ،اما باز هم مجلس در جريان بودجه  1400به
گونهاي عمل كرده است كه اقتصاد ايران همچنان
با كسري بودجه گس��تردهاي مواجه شود .بر اساس
برخي روايتها بي��ش از 300هزار ميليارد تومان از
بودجه حدودا 850هزار ميليارد توماني كشور قرار
است از طريق انتشار اوراق و استقراض تامين شود.
معني اين استقراضهاي گسترده آن است كه از يك
طرق اقتصاد ايران با توسعه پايه پولي ،رشد نقدينگي
و تكانه تورمي روبهرو خواهد ش��د و از س��وي ديگر
دولت آينده در سال  1400نيز از آغاز فعاليتهايش
با مشكالت عديدهاي در حوزه كسري بودجه مواجه
خواهد شد .زنجيرهاي از مشكالت كه طي دهههاي
گذشته همواره مشكالت را از دولتي به دولت ديگر
رس��انده اس��ت .براي عبور از اين چالشها ،اقتصاد
ايران در نخستين گام بايد fatfرا تعيين تكليف كند
و در گام بعدي بايد مناسبات ارتباطي ايران با جهان
پيرامونيدروضعيتنرمالخودقراربگيرد.بدونحل
مشكل fatfو مسدودسازي اقتصاد ايران در مواجهه
با جهان پيراموني ،دورنماي روشني از حل مشكالت
اقتصادي و بهبود ش��اخصهاي معيش��تي وجود
ندارد .اقتصاد ايران در سال 1400نيازمند مشاركت
گس��ترده مردم در پ��اي صندوقهاي راي اس��ت؛
همانطوركهمقاماتارشدكشوربارهاتاكيدكردهاند،
حضور مردم پاي صندوقهاي راي مشروعيت نظام
را در صحنه مناسبات بينالمللي تضمين ميكند.
واقع آن اس��ت دامنه وس��يعي از مردم��ي كه پاي
صندوقهاي راي حاضر ميش��وند در واقع در زمره
اقشار كمتربرخورداري قرار دارند كه بعد از انتخابات
از سوي مسووالن به حال خود رها ميشوند .مردمي
كهباراصليكشوررابهدوشميكشند،امادرمواجهه
با گراني ،فقر ،بيكاري ،آسيبهاي اجتماعي ،مشكل
مسكن و ...هيچ كس به فرياد آنها نميرسد .به نظرم
انتخابات سال 1400فرصتي است تا افراد و جريانات
گوناگون الگوي مورد نظر خود در خصوص توسعه و
اقتصادراارايهكنندومردممبتنيبراينالگوهادست
بهانتخابافرادوجرياناتبزنند.مردمبايدبدانندفالن
نامزديكهخودرادرعرصهگزينشعمومي قرارداده
است ،قرار است در خصوص ماليات از ثروتمندان چه
راهكاري را در پيش بگيرد؟ در خصوص حفظ ارزش
پولمليچهرويكردمشخصيدارد؟دربارهاستقراض
و اس��تقالل بانك مركزي چگونه ميانديشد؟ چه
برنامههايي براي توانمندسازي اقشار محروم دارد و
ساير گزارههايي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار
بگيرد .در همه جاي دنبال مردم ميدانند كه حضور
فالن حزب يا جناح چه تغييرات اقتصادي را ايجاد
خواهد كرد و چه تفاوتهايي را در معيشت عمومي
كشور رقم خواهد زد .اما در ايران اكثر افراد وعدههايي
بدونپشتوانهودهانپركنسرميدهند،بدوناينكه
كس��ي از آنها ضمانت اجرايي وعدههايشان را طلب
كند .بنابراين بايد اميدوار باشيم كه دوره وعدههاي
بيپايان و حرفها مفت در اقتصاد و مديريت ايران
به پايان برسد و افراد مبتني بر الگويي كه از توسعه
پايدار كشور ارايه ميكنند و آن را عملياتي ميسازند،
قضاوت شوند.اي كاش چنين باشد...

راهوشهرسازي
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افت توان مالي مستاجران و كوچ منطقهاي آنها چه پيامدهايي داشته است؟

توزيع نامتقارن جمعيت درشهرهاي جديد

گروه راه و شهرسازي|
جهش قيمت مس�كن طي سه س�ال گذشته،
تبع�ات و پيامده�اي متع�ددي داش�ته و آثار
اقتصادي و اجتماعي متفاوتي را رقم زده است.
در اين سالها ،آن چنان كه بارها روزنامه تعادل
در گزارشهاي ميداني خود با ارايه آمار و ارقام،
كوچ مستاجران از مراكز كالنشهرها به محالت
حاش�يهاي اين ش�هرها را تصوير كرد ،شاهد
مهاجرت پلهاي مستاجران به محالت ارزانتر و
در نهايت ورود به شهرهاي اقماري كالنشهرها
بوده ايم .جهش دس�تكم  400درصدي قيمت
مسكن طي سه سال گذشته ،البته تنها منجر
به كوچ مستاجران به محالت ارزانتر نشد ،بلكه
توان مالي متقاضيان مصرفي و حتي متقاضيان
سرمايهايآپارتمانرانيزدستخوشتغييركرد
و هر يك از گروههاي متقاضي خريد مسكن به
معاملات امالكي پايين از تص�ور خود رضايت
دادند ب�ه اين اميد ك�ه صاحب خانه ش�وند يا
اينكه با هدف ممانعت از ذوب شدن نقدينگي
خود در برابر تورم جه�ش يافته ،در آپارتماني
سرمايهگذاري كنند .مس�اله البته فراتر از اين
نيز رفت و دامنه كوچ از مستاجران و متقاضيان
معامالتي مسكن به سازندگان نيز سرايت كرد،
به گونهاي كه ب�ا افزايش نهادههاي توليد واحد
مسكوني كه در راس آن ،زمين قرار دارد ،توان
مالي بس�ياري از س�ازندگان دچار افت شديد
ش�د و آنها مجبور به ت�داوم فعالي�ت خود در
مناطق خوش آب و هواي اطراف تهران شدند.
اگر چه مقصد اين دس�ته از سازندگان ،مناطق
وياليي نش�ين اس�ت ،اما طرح مسكن مهر در
اطراف كالنشهرها و به ويژه تهران مانع از جذب
بخشي از جمعيت گريزان از مركز به شهرهاي
جديد نش�د .اما نكته اينجا اس�ت كه اين كوچ
اجباري منجر به توزيع يكدس�ت جمعيت در
همه ش�هرهاي جديد نش�د ،بلكه به انباشت
جمعيت در ش�هرهاي اطراف كالنش�هرها و از
جمله تهران انجاميده اس�ت و به همين دليل،
رش�د جهش وار قيمت مس�كن در ش�هرهاي
جديدبهبارآوردهوهمزمانباعثشكستطرح
بازآفريني بافتهاي فرسوده كالنشهرها شده
اس�ت و عمال بخشي از زمينهاي شهري بدون
بهره وري برجاي ماندهاند و از اين زمينها عمال
استفادهاينميشود.

در اين حال ،محم��د رضا عبدلي ،پژوهش��گر مركز
پژوهشهاي مجلس در يك ميز گرد گفت :در برنامه
بازآفريني ش��هري كام ً
ال شكست خورده هستيم ،بر
اساس هدفي كه برنامه ششم توسعه تعيين كرده بايد
ساالنه  10درصد از بافتهاي فرس��وده و ناكارآمد را
بازآفريني كنيم يعني اين بافتها را بهسازي ،نوسازي
وتوانمندسازيميكرديم.درخوشبينانهترينحالتبه
اذعان خود مسووالن وزارت راه و شهرسازي ما2درصد
اينكارراانجامدادهايم.حاالچقدردولتدرمسكنمهر
و طرح ملي مسكن براي آمادهسازي هزينه ميكند .در
صورتي كه زمين مهياست.
به گفته عبدلي ،دو مشكل عمده در اين بخش وجود
دارد؛ يك��ي ضواب��ط و مقررات و ديگ��ري بحثهاي
مالكيتي .در برخي مناطق 80درصد مشكل مالكيتي
وجود دارد .به گونهاي كه بس��ياري از افراد ساكن در

بافتهاي فرسوده و ناكارآمد ساكن ،هيچ مدركي دال
بر مالكيت در اختيار ندارند.
اينكارشناسمسكنبابياناينكهاينمشكلمختص
تمام ش��هرهاي كشور اس��ت ولي ميزان آن متفاوت
اس��ت ،اظهار كرد :به دليل مساله اعتقادي به توحيد
همه شهرهاي ايران تك هستهاي هستند .شهرهاي
تاريخيچههستند؛مسجدجامع،بازارومدرسه(حوزه
علميه) .همه افراد پيرامون اينها بودهاند .هرچه از مركز
به سمت حاش��يهها ميرويم كاربري ناسازگار شكل
ميگيرد .كنار مس��جد جامع كسي دباغي نميكند،
كنارمسجدجامعكتابفروشيشكلميگيرد.زمانيكه
به حاشيهها حركت ميكنيم دباغي شكل ميگيرد .به
دليل همين س��اختار خيلي از افراد برخي از اراضي را
اشغال ميكردند و خودشان را مالك ميدانند .اينها در
راستاي مستندسازي ملك اقدامي نكردهاند.
به گزارش تس��نيم ،او افزود :به همين دليل هم االن
خانههاي فرسوده و رهاشده بسياري در كشور داريم.
همه اين خانهها از آب ،برق ،شبكههاي مخابراتي و ...
بهرهمندهستند.خيليازاينخانههاحتيبراثرتوسعه
 5دهه از شبكههاي معبر خوبي هم برخوردار هستند
اما به حال خود رها شدهاند .يا كاربريهاي ناسازگار از
آنها ميش��ود يعني به انبار تبديل شدهاند .در تمامي
شهرهاي قديمي اين مش��كل را داريم بعد ما مجبور
هستيم هزينه بسيار زيادي را صرف آمادهسازي كنيم.
شهرهايجديددررتبهدوم خانههاي خالي
او اظهار كرد :به عنوان مثال ببينيد فاز  11پرديس در
كجا ساخته شده است.آيا در مركز شهر تهران اراضي
وجود نداشت تا مسكن س��اخته شود؟ وجود داشت.
هزينهساختوسازچقدرميشد؟يكسوم.بيشترين
سهم خانههاي بعد از كالنشهرها متعلق به شهرهاي
جديد است.
عبدلي با بيان اينكه آمار خانهه��اي خالي را از مركز
آمار ايران دريافت كردهايم و نامه آن محرمانه اس��ت،

معاون شهردار تهران ابالغ كرد

توقف فعاليتهاي ساختماني در پايتخت از  23اسفند

عبدالرضاگلپايگاني،معاونشهرسازيومعماريشهرداري
تهران ،بخش��نامه اس��تقبال از به��ار ۱۴۰۰را با محوريت
ساماندهيكارگاههايساختمانيوتوقفكليهفعاليتهاي
س��اخت و س��از در ايام منتهي به پايان س��ال و تعطيالت
نوروزي ابالغ كرد .به گزارش ايسنا ،گلپايگاني ضمن صدور
بخشنامهايباتأكيدبربخشنامههايقبليازجمله«رعايت
نحوهوميزاناِشغالمعابر،پوششموقتنما،رعايتايمنيدر
كارگاههايساختماني،نصبتابلومشخصاتپروژه،پوشش
حصاركارگاهي طبق ضابطه و رعايت ضوابط جلوگيري از
گسترش ش��يوع ويروس كرونا » دستورالعمل استقبال از
نوروز را با محوريت حوزه شهرس��ازي و معماري به مناطق
 ۲۲گانهابالغكرد.گلپايگانيدراينخصوصگفت:باتوجه
بهتداومبيماريكرونادركشوروتأكيداتانجامشدهجهت
حضورشهرونداندرمنزلوهمچنينكاهشتردددرسطح
شهر،برنامههاياستقبالازبهارامسالهمچونسالگذشته
همراهباتمهيداتخاصياست؛بهطوريكهسعيشدهتأمين
آسايششهروندانبهطورويژهايمدنظرقرارگرفتهوباتوقف
كليه فعاليتها و عمليات س��اختماني ،سالمت كارگران،
كارفرمايانوهمكارانمادردستگاهنظارت،موضوعمحوري
معاونت شهرسازي و معماري در طرح استقبال از بهار قرار
گيرد.ويافزود:بدينمنظوربرايساماندهيعرصهساخت
و ساز بخشنامهاي با عنوان «طرح استقبال از بهار »۱۴۰۰
در دستور كار قرارگرفته كه شامل موارد متعددي ازجمله
بازپيراييواصالحمنظرعموميكارگاههايساختمانياست.
توقفگودبرداري تا  13فروردين
معاون شهرس��ازي گفت :همچنين براي آمادگي بيشتر
ش��هر براي اس��تقبال از نوروز در اين بخش��نامه تدابير و
محدوديتهاييبراي ساختوسازهادركليهپروژههااعم
ازدولتيوخصوصيو...انديشيدهشدهاستكهبرايناساس
كليه فعاليتهاي اجرايي از  ۲۳اسفند ماه تا  ۵فروردين و
عملياتتخريبوگودبردارينيزاز۲۳اسفندتا۱۳فروردين
ماهممنوعاست؛البتهانجامتمهيداتالزمبهمنظورافزايش

ايمني ،اجراي سازه نگهبان و پايدارسازي جداره گود ،زير
نظرمهندسناظرپروژهوبااعالمقبليبهادارهكلمعماري
و ساختمان ش��هرداري تهران بالمانع اس��ت .وي افزود:
همچنين از همكارانمان خواسته ايم با صـدور اخطاريه
براي امالك داراي عمـليات گودبرداري ،بر لزوم تسـريع
دراجراوتكـميلسازهنگـهبانطبقنقـشههايمصوببه
نحوي اقدام كنند كه تا قبل از ۲۷اسفند ماه پايداري الزم
برايگودهاتأمينشود.معاونشهرسازيومعماريگفت:
ازمناطقنيزخواستهايمتا ۲۷اسفندماهباصدوراخطاريه
برايتاوركرينهاي(جرثقيلهايبرجي)رهاشدهوداراي
خطر،ضمنبهروزرسانياطالعاتمربوطهدرسامانهناحيه
محوري،مواردرابهادارهكلمعماريوساختمانمنعكس
كنند.ويباتأكيدبربازپيراييكارگاههايساختمانيدراين
بخشنامهافزود:پيگيريزيباسازيسيماومنظركارگاههاي
ساختمانيازطريقتعويضحصارهايكارگاهيمندرسو
فرسوده،رنگآميزيحصارهاوتوصيهبهاستفادهازگلدان
در محل مناس��ب در كنار حصارهاي كارگاهي بهطوري
كه مزاحمتي براي تردد وسايل نقليه و يا افراد ايجاد نكند
نيز مدنظر قرار گرفته اس��ت .معاون شهردار تهران افزود:
همچنينايجادنظمدرمحدودهكارگاهيازجملهرفعسد
معبرساختمانيوجمعآوريمصالحساختمانيويانخالهها،
نصبعالئمايمنيوترافيكيهشداردهندهدرقسمتهاي
مختلفپروژهدركارگاههايساختمانيوآزادسازيمعابر
پياده وفق بخشنامههاي مالك عمل و ...جزء نكاتي است
كه به آن توجه ويژهاي ش��ده است .بر اساس اين گزارش،
گلپايگانيبيانكرد:ازهمكارانمانخواستهايمبهپيامهاي
مردم��ي اعالمي در س��امانههاي ۱۳۷و ۱۸۸۸مرتبط با
اين حوزه توجه مضاعف شده و با انجام تدابير الزم ،ضمن
بازديدهايمستمردراينايام،ازحسناجراياينبخشنامه
بهخصوصدرموردپايشورصدگودهايرهاشدهمطمئن
شوند،برايناساسبهمنظورجلوگيريازهرگونهساخت
و ساز غيرمجاز نيز بر ضرورت فعاليت مستمر و محسوس
اكيپهايشهربانبهصورتشبانهروزيتأكيدشدهاست.

تصريح كرد :بعد از تهران ،اصفهان و شيراز بيشترين
سهم خانههاي خالي را در شهر جديد پرديس داريم.
غالب شهرهاي جديد كشور حداكثر يك سوم پذيراي
جمعيت ش��دهاند .در برخي شهرها جمعيتپذيري
تقريبا صفر است ،به جز پرسنل شركت عمران شهر
جديد هيچكس در آنها ساكن نيست.
وضعيت متفاوت خانههاي خالي درشهرها
او اظهار كرد :ش��هرهاي مثل اميركبير ،علوي .رامين
(واقع در ش��مال خوزس��تان) و شيرين ش��هر (واقع
درجنوب خوزس��تان)  .يك بررسي روي شهر رامين
انجام داديم متوجه شديم هزينه رفت و آمد يك فرد از
اين شهر به اهواز حدود 70هزار تومان است .در صورتي
كه خيلي افراد با اين افزايش تورم با هزينه روزانه2هزار
توماني حاضر هستند در يك مسكني كه در شأن يك
فرد نيست زندگي كنند ولي بتوانند به راحتي به محل
كار خود تردد داش��ته باشند .تامين هزينه روزانه 70
هزار توماني در توان يك كارگر نيس��ت .حتي اگر ما
بزرگترين مشوقها را بگذاريم كسي نميرود در شهر
جديد رامين ساكن شود.
اين كارشناس اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس
گفت :در تهران انديشه ،پرند ،پرديس -از جمعيت -پُر
ميشودچونمردمچارهايجزاينندارند.پديدهرانش
مستأجران طي  4س��ال اخير را شاهد بوده ايم يعني
افراد به مرور از محلههاي خوب به محلههاي متوسط،
از متوسط به پايين و از پايين به حاشيهها رانده شدهاند.
بيشترين ميزان جمعيت پذيري شهر جديد پرند طي
 3سال اخير بوده است.
عبدلي افزود :بر اساس سرشماري سال  95جمعيت
پرند  20هزار نفر بوده اس��ت .االن ح��دود  140هزار
نفر در اين شهر ساكن شدهاند .اين افزايش تصاعدي
جمعيت به دليل رانش مس��تأجران بوده است .يكي
از مس��ائل بزرگي كه م��ا را تهديد ميكن��د افزايش
تعداد مس��تأجران است .مستأجر بودن بدنيست ،اما

مستأجري آسيبهاي اجتماعي زيادي دارد .نزاعهاي
خياباني ،فحشا و آسيب ساختمانهاست .به اين دليل
كه افراد توان پرداخت ندارند ،در برخي ساختمانها
در مناطق مياني تهران امكان ندارد مثال در بلوك 40
واحديطييكماهاسبابكشينداشتهباشد.دربعضي
ساختمانها هر ماه اسبابكشي انجام ميشود.
او تصريح كرد :طبق اع��داد و ارقامي كه داريم در 90
درصد كالنشهرها نرخ اجارهنشيني بيش از يك سوم
ق آخرين برآوردهاي شهرداري بيش از 42
است .طب 
درصد تهرانيها مستأجر هس��تند و برخي آمارهاي
رسمي ميگويند تعداد مستأجران تهراني  49و 50
درصد است.به عبارت ديگر از هر دو خانوار تهراني يك
خانوار مستأجر است .تمامي اين تحوالت در سه ،چهار
سال روي داده است.
اين كارشناس مس��كن اظهار كرد :متوسط كشوري
براي اجارهنشينها  31درصد است و اين عدد روز به
روز در حال افزايش است .بايد به جاهايي كه بحراني
شده بپردازيم.
بانكها مانع از كاهش قيمت مسكن
عبدلي در پاسخ به اينكه آيا بازار مسكن كشش شوك
قيمتي را دارد و بازار مس��كن در س��ال  1400در فاز
ركود تورمي است يا غيرتورمي؟ گفت :با بررسيهاي
ص��ورت گرفته فكر ميكنيم رون��د كاهش قيمت يا
ركود اتفاق بيفتد .اما دستهاي پنهان در بازار است.
در پاييز امسال روند كاهش قيمت روي داد يك سري
عوامل اجازه كاهش بيش��تر قيمت مسكن را ندادند.
يك سري از نيروهايي كه بخشي از سرمايههاي خود را
منتقل كردند .متاسفانه بانكها و شركتهاي وابسته
به بانكها مانع از كاهش بيشتر قيمت مسكن شدند.
برخي تحليلهاي غيررسمي معتقدند اگر شوكهاي
قيمتيدربازارمسكنرويندهدبخشيازشبكهبانكي
كهسرمايهگذاريعظيميدراينبخشداشتهانددچار
فروپاشي ميشوند.

توسط رييس سازمان حفاظت محيطزيست صادر شد

دستور ويژه براي صدور مجوز احداث مترو پرديس

شركت عمران ش��هر جديد پرديس از دستور ويژه
كالنتري رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
براي ص��دور مجوز آغاز عملي��ات اجرايي مترو اين
شهر خبر داد.
مهدي هدايت مديرعامل ش��ركت عمران پرديس
دوش��نبه هفته قبل با يادآوري اينكه ساخت مترو
پرديس يكي از آرزوهاي ديرينه مردم اين شهر بوده
اس��ت ،گفته بود :مترو پرديس  20اس��فند امسال
كلنگزني خواهد ش��د و اكنون كار تجهيز كارگاه
اين پروژه در حال انجام است.
وي ب��ا بيان اينكه ط��ول مترو پردي��س حدود 25
كيلومتر است ،افزود :با ساخت مترو پرديس طي 4
سال ،زمان سفر از تهران به پرديس و بالعكس به 17
دقيقه كاهش مييابد .بزرگترين تونل ريلي كشور
در اين مسير است كل اين پروژه  25كيلومتري از زير
زمين عبور ميكند به غير از  700متر آنكهپل است.
اين  700متر باالي شهر جاجرود است كه از طريق
پل قطار مترو از روي آن عبور خواهد كرد.
وي تصريح ك��رد :مترو پرديس براي اس��تانهاي
مازندران و گلس��تان ني��ز تاثير بس��يار بااليي دارد
و باعث ميش��ود تا مردم ماش��ينهاي خ��ود را در
مجتمع ايس��تگاهي مترو پرديس پ��ارك كنند و از
مترو سراسري تهران استفاده كنند .با بهرهبرداري از
مترو پرديس از حجم ورودي خودروهاي استانهاي
گلستان مازندران و شهرهاي شمال شرقي به تهران
كاسته شده و خيلي از سفرهاي غيرضروري را حذف
ميكند .وي همچنين افزود :اخذ مجوزهاي مربوطه
براي ساخت مترو پرديس از سازمان حفاظت محيط
زيست در حال انجام است.
بر اس��اس اين گ��زارش ،دي��روز معاون وزي��ر راه و
شهرس��ازي و مديرعامل ش��ركت عمران پرديس
جلسهاي با رييس سازمان محيط زيست داشتهاند
ك��ه خروجي آن اع�لام صدور مجوز اح��داث مترو

پرديس تا پايان سال بوده است .بر اساس آنچه روابط
عمومي عمران پرديس اعالم كرده عيسي كالنتري
رييس س��ازمان محيط زيست براي تسريع در روند
صدور مجوز شروع عمليات اجراي متروي پرديس
دستور ويژهاي صادر كرده است .بر اين اساس مقرر
شده قبل از سال نو اين مجوز از طريق سازمان محيط
زيست صادر شود.

 ۶۵هزار مسكن مهر مشكل حقوقي دارد
در تحولي ديگر ،احمداصغري مهرآبادي ،معاون وزير
راه و شهرس��ازي با اشاره به اينكه  ۱۰۰هزار مسكن
مه��ر نيمه تمام در كش��ور باقيمانده اس��ت ،گفت:
۳۵هزار واحد بدون مش��كل تا پايان دولت روحاني
تمام ميشود.
به گزارش تسنيم ،احمداصغري مهرآبادي با اشاره
 20س��فر اس��تاني براي پيگيري و نظارت بر روند
اتمام واحدهاي باقيمانده مس��كن مه��ر از ابتداي
بهم��ن تاكنون ،اظه��ار كرد :با تمام ت��وان و نهايت
دقت ،عملكرد ادارات كل راه و شهرسازي را در نظر
داريم و سعي ميكنيم مشكالت موجود پروژهها را با
همكاري و هم افزايي با ارگانهاي ذيربط رفع كنيم.
وي اف��زود :ح��دود  100ه��زار واحد مس��كن مهر
نيمهتمام در كشور باقيمانده است .از اين تعداد 65
هزار واحد مشكالتي از جمله مشكالت حقوقي ،عدم
وجود متقاضي يا پيش��رفت فيزيكي زير  30درصد
دارند كه اتمام و تحويل آنها از عهده خارج است ولي
مابقي پروژهها را تا پايان دولت به اتمام ميرسانيم.
وي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه آخرين واحد مسكن
مهر به متقاضيان تحويل داده نشده موظفيم براي
اتمام اين طرح تالش كنيم ،اضافه كرد :تاكنون 393
باب مسجد 505 ،واحد آموزشي 54 ،واحد درماني
و  76كالنتري توسط سازمان ملي زمين و مسكن در
سراسر كشور به مسكن مهر اختصاص يافته است.

ايرانشهر
پرتقاضاترين مسيرهاي ايران
براي پروازهاي عبوري

مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
گف��ت :فرودگاههاي ه��اب مهم در اط��راف ايران،
فرودگاههاي دبي ،قطر ،تركيه و هند اس��ت ،كشور
جمهوري اس�لامي ايران در مس��ير برخ��ي از اين
فرودگاهها قرار دارد و جذابيت ويژهاي براي آنها دارد.
سياوش اميرمكري در گفتوگو با فارس در پاسخ به
اينكه استفاده از آس��مان ايران براي چه مسيرهاي
هوايي مناس��ب اس��ت؟ توضيح داد :همانطور كه
ميدانيم عامل تعيينكنن��ده در ايجاد فرودگاهها،
جمعيت گردشگري و تقاضا براي مسافرت هوايي
اس��ت از اين رو كش��ورهاي منطقه نسبت به ايجاد
فرودگاههاي هاب اقدام كردهان��د .وي افزود :از اين
مس��يرها ميتوان به موارد چنداني اشاره كرد از آن
جمله ،مس��ير پروازهاي فرودگاههاي كشور امارات
و قطر به چين ،اتحاديه كشورهاي مستقل مشترك
المنافع مانند روس��يه و همچنين امريكا ،از جمله
مسيرهاي كوتاه اقتصادي و مناسب براي پروازهاي
اين فرودگاهها اس��ت و همواره مورد اس��تفاده آنها
قرار ميگيرد .اميرمكري افزود :همچنين مس��ير
بهينه پروازها از اروپاي ش��مالي به س��مت آسياي
جنوب ش��رقي نيز از فراز ايران ميگذرد كه در حال
حاضر باتوجه به ش��رايط هوانوردي دنيا مورد توجه
شركتهاي مسافربري اروپايي نيست و فقط توسط
ش��ركتهاي هواپيماي��ي ،نظير«ايراينديا» مورد
استفادهقرارميگيرد.مديرعاملشركتفرودگاههاو
ناوبريهواييايراناضافهكرد:برايپروازهاياروپايي
به سمت فرودگاههاي كشور امارات ،در صورت وجود
مسيرهاي مناسب كش��ور جمهوري اسالمي ايران
بهترين گزينه است اما باتوجه به عدم مسير خروجي
مناسب از سمت كشور امارات به ايران مورد استقبال
واقع نگرديده اس��ت .وي افزود :در مس��ير برگشت
مسيرهايمناسبوبهينهتوسطكشورايرانتاسيس
شده است و به دليل هزينه ش��ارژ سرويس ناوبري
هوايي مورد اس��تقبال قرار نگرفت��ه بود كه با تغيير
شرايط و تعديل مناسب نرخها ،در حال حاضر مورد
استقبال اين پروازها قرار گرفته و استفاده ميشود.

افزايش 20درصدي نرخ بليت
اتوبوسهاي نوروزي

احمدرضاعامري،مديرعاملاتحاديهتعاونيمسافربري
كشور گفت :طبق روال هر س��ال به دليل وجود تردد
يك س��ر خالي در ايام نوروز ،بليت اتوبوس براي نوروز
 ۱۴۰۰هم ب��ا  20درص��د افزايش قيم��ت به فروش
ميرود .عامري در گفتوگو با فارس در تشريح آخرين
وضعيتآمادهسازيناوگانبرايسفرهايضروريايام
نوروز اظهار كرد :در حال حاضر پروتكلهاي بهداشتي
ابالغي نظير ضد عفوني ناوگان ،اس��تفاده از ماسك و
محلولهاي ضدعفوني كام ً
ال رعايت و تأكيد ميشود.
مديرعامل اتحاديه تعاوني مسافربري كشور ادامه داد:
تردد اتوبوسها با ظرفي��ت  ۵۰درصد به دليل رعايت
فاصلهگذاري اجتماعي در حال انجام اس��ت اما براي
نوروزامسالتغييريكهدرموردفاصلهگذاريايجادشد
اين اس��ت كه اقوام درجه يك (نظير يك خانواده چهار
نفره) ميتوانند دو نفر در دو صندلي كنار هم بنشينند
در حالي كه پيش از اين فقط صندليهاي كنار پنجره
فروختهميشد.ويافزود:البتهباتوجهبهشيوعكروناو
وجودشهرهايقرمز،نارنجيوزردبعيدميدانمناوگان
اتوبوسي در ايام نوروز تقاضاي زيادي داشته باشد .وي
درپاسخبهاينكهآيابراينوروزامسالقيمتبليتنظير
سنوات قبل افزايش مييابد؟ گفت :به هر حال در ايام
نوروزهميشهتردديكسرخاليداريموبههميندليل
معموالً طبق روال سنوات قبل ،براي اين ايام نوروز 20
درصدافزايشقيمتبليتاعمالميشود.

سامانه يكپارچه صدور پروانه
ساختماني در فاز آزمايش

رييسسازمانهمياريشهرداريهاودهياريهايكشور
از راهاندازي سامانه يكپارچه صدور پروانه ساختماني در
شهرداريهايسراسركشورخبرداد.مهديجمالينژاد
درباره مشكل صدور پروانه ساختماني و به روز نبودن آن
گفت :يكي از مشكالت ما ،طوالني بودن فرآيند صدور
پروانههاي ساختماني در ش��هرداريها است .به دنبال
آن هستيم تا راهحلهايي پيدا كنيم كه تشريفات زائد
صدور پروانه ساختماني كم ش��ود .وي گفت :اخيراً در
بحث شهرهاي هوشمند و الكترونيك ورود كردهايم كه
بر اين اساس ،تمام فرآيندها الكترونيكي ميشود .در ۹
كالنشهر،شهرداريهابهسمتصدورپروانهالكترونيك
حركتكردهاند.مانيزدروزارتكشور ۱۸سامانهازجمله
سامانهيكپارچهصدورپروانهساختمانيطراحيكردهايمو
درحالطيكردنمراحلآزمايشيآنهستيم.بهگزارش
مهر ،جمالينژاد در نمايش��گاه «رويدادهاي فناورانه تا
ثريا» با تأكيد بر اينكه بايد با ابزارهاي جديد ،مشكالت
ش��هرداريها و دهياريها را حل كنيم و نگاه نويني به
استفاده از ابزارهاي جديد و فناورانه داشته باشيم ،گفت:
در سازمان همياري شهرداريها و دهياريهاي كشور،
اين رويكرد را در ۳۷هزار دهياري و ۱۳۰۷شهرداري در
پيش گرفتهايم تا با روش حل مس��اله با نگاه نوآورانه ،از
ظرفيتعلميجواناناستفادهكنيم.معاونعمرانيوزير
كشور،يكيازمشكالتشهرداريهاراموضوعآتشنشاني
دانست و گفت :كش��ور ما جزو كشورهاي با بحرانهاي
متعدد اس��ت و در يك سال گذش��ته آتشسوزيهاي
گستردهاي چه در جنگلها و چه در ساير مناطق كشور
داش��تهايم كه ش��هرداريها به تنهايي قادر به حل آنها
نيستند .وي به مشكل كمبود خودروهاي آتشنشاني
و نردبامهاي مخصوص آتشنش��اني اشاره و اظهار كرد:
هزينهخريدهرنردبامآتشنشاني ۲۰تا ۳۰ميلياردتومان
است درحالي كه با  ۲۰۰تا  ۳۰۰ميليون تومان ميتوان
پهپاد آتشنش��اني تهيه كرد .رييس سازمان همياري
شهرداريها و دهياريهاي كشور خاطرنشان كرد :در
حالتجهيزشهرداريهابهپهپادهايآتشنشانيهستيم.

رويداد
ارايهخدماتخانگي 5Gآغازشد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به ارايه5G
براي مشتركان خانگي و س��ازماني شركت گفت :هر
تكنولوژيجديددرابتدايحضور،قيمتشباالستوما
بهنوبه خود ،توليد مودم 5Gدر ايران را تسهيل كرديم
و اولين نمونه داخليبرايگرفتن تاييد سازمان تنظيم
مقررات و ارايه به بازار ،ارس��ال شده است .محمدجواد
آذري جهرمي در مراسم آغاز فرايند تجاريسازي5G
 FWAشركتارتباطاتمبيننت،بابياناينكهامروزه
يكي از نيازهاي بس��يار مهم مردم در هر گوشه و كنار
و شهر و روس��تا ،موضوع پهناي باند است ،افزود :مردم
هموارهمطالبهبيشترميكنند،باتوجهبهاينكهزندگي
روزمرهبهويژهدرشرايطشيوعكرونابهفضايمجازيو
پهنايباندوابستهشدهاست،درحالحاضرشركتهاي
متعدديوظيفهخدمترسانيبهمردمرادرحوزهتامين
پهنايباندبرعهدهدارندكهبخشيشركتهاياينترنت
خانگي و بخشي شبكه موبايل اس��ت .وزير ارتباطات
و فن��اوري اطالعات با تاكيد بر اش��تباهات رخداده در
واگذاري مخابرات ،بيان كرد :اش��تباهات واگذاري در
مجموعهمخابراتايراندرايجادبرخيانحصارهاست.
اين اشتباه در سال ۱۳۸۸در خصوصيسازي مخابرات
انجامگرفتكهداكتهاوسيممسيكهجوزاموالمردم
است ،به مخابرات واگذار شده و مخابرات هم سودهاي
ناشي از درآمد س��االنهاش را به عنوان اقساط به دولت
پرداختكردوسرمايهگذارينكرد.آذريجهرميادامه
داد :چابكسازي در مجموعه مخابرات آنطور كه بايد
شكل نگرفت و رقابتي هم احساس نميكرد و جلوي
س��رمايهگذاري بقيه را هم گرفت .اين موضوع به افراد
ارتباطي ندارد ،بلكه به فرآيندها مرتبط اس��ت كه بايد
اصالح ش��ود .ما در دولت تالش كرديم كه اين فرآيند
خصوصيسازياصالحشود.

كميتخدماتپهنايباندخانگي
ميلنگد

ويبابياناينكهكميتارايهخدماتپهنايباندخانگي
در كشور ميلنگد ،اظهار كرد :ما بايد براي اين مشكل
برونرفتداشتهباشيم.فشاراينشرايطبهشبكهتلفن
همراه و در نهايت به مردم اس��ت .چون كيفيت شبكه
موبايل هم افت پيدا ميكند ،س��رمايهگذارياي كه
شركتهاي تلفن همراه بايد انجام دهند ،باال ميرود
و ديگر صرفه اقتصادي ندارد .البته اين مش��كل فقط
مختص كشور ما نيست .برخي از كشورهاي ديگر هم
عدم توازن اينترن��ت خانگي در برابر اينترنت همراه را
تجربه كردند؛ كش��ورهايي كه كوهستاني هستند يا
فيبر نوري آنها توسعه پيدا نكرده است .وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات با بيان اينك��ه راهبردي كه در اين
حوزه وجود دارد ،تكيه بر راهحلهايي مانند اس��تفاده
از 5Gب��راي اينترنت خانگي اس��ت ،گف��ت :اگر يك
س��ايت 4Gبا پهناي بان��د ۱۰۰مگابيتبرثانيه و ۴۰
مگاهرتز فركانس ،يك دكل ب��راي كاربرانش عرضه
كند،تستهاي5Gميتواندسهگيگابايتبرثانيهعرضه
كند،يعنيحتيتا ۳۰برابركيفيتروييكپهنايباند
فركانسيمحدود،ظرفيتراباالميبرد.مفهومشالبته
اين نيس��ت كه ميتوانيد روي گوشيتان سرعت سه
گيگابيت دريافت كنيد ،چ��ون اين ظرفيت به تعداد
كاربرانتقسي مميشود،اماارايه ۱۰۰مگابيتظرفيت
شبكه با ارايه  ۳گيگابيت ظرفيت براي  ۲۰۰مشترك
تفاوت زيادي دارد.

ويژه
رويدادآنالينرونماييازنخستين
گزارشساالنهديجيپيبرگزارشد

نخستينگزارشرسميوعموميديجيپي(اپليكيشن
پرداختهوشمندوازشركتهايمجموعهديجيكاال)
كهبهعملكرداينشركتدريكسالگذشتهاختصاص
دارد،باحضورهومنامينيوحميدمحمديبنيانگذاران
ديجيپي منتشر ش��د .اين رويداد از س��اعت  ۱۶روز
يكشنبه۱۷اسفندبهصورتزندهازصفحاتاينستاگرام
و كانالهاي آپارات ديجيپي و ديجيكاال پخش ش��د.
هومن اميني مديرعامل ديجيپ��ي در آغاز اين رويداد
از لزوم شفافيت و ارايه گزارش در اكوسيستم فينتك و
لنتككشورسخنگفت.
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دانش و فن

مخابرات تاكنون چالش اصلي توسعه اينترنت ثابت بوده و حاضر به همكاري با بخش خصوصي نشده است

از جيب تمام اپراتورها به جيب يك شركت

ت چندي پيش در مورد دستاوردهايش
وزير ارتباطا 
در سه سال وزارت ارتباطات ،به «تثبيت تعرفهها»
و بعد هم رش��د س��ه برابري اقتصاد بخش فناوري
اطالعات و افزايش مش��تركان متصل به شبكه ملي
اطالعات اش��اره كرده بود .حاال محمدجواد آذري
جهرمي در هفتههاي پاياني آخرين سال وزارتش،
روزهاي پرتنشي را به دنبال تصويب مصوبه مجلس
با افزايش حقالسهم دولت از اپراتورها دنبال ميكند.
مصوبهاي كه ب��ه باور او و بس��ياري از فعاالن حوزه
ارتباطات و فناوري اطالع��ات اجرايش اينترنت را
گران ميكند و جلوي توسعه اين بخش را ميگيرد،
همانطور كه ابوالحس��ن فيروزآبادي ،دبير شوراي
عالي فضاي مجازي هم درباره مصوبه مجلس مبنيبر
افزايش  ١٠درص��دي ماليات اپراتوره��ا به دولت،
اينط��ور عنوان كرد كه اين مصوب��ه حتما بر قيمت
بستههاي اينترنت تاثيرگذار خواهد بود.
اين در حالي اس��ت كه كميس��يون تلفيق مجلس
شوراي اسالمي همچنان تاكيد ميكند كه افزايش
حق السهم اپراتورها به هيچوجه به گراني اينترنت
ربطي ندارد.
سالهاست كه مديران ش��ركتهاي اينترنت ثابت
و همراه به دنبال افزايش تعرفه اينترنت هس��تند و
هميشه اين درخواستشان با مخالفت جدي دولت
خصوصا وزارت ارتباطات مواجه شده است؛ چرا كه به
باور وزير ارتباطات افزايش تعرفه براي يك تكنولوژي
قديمي درس��ت نيست و هزينه ش��ركتها را نبايد
از جيب مردم برداش��ت .حاال اما با تصويب مصوبه
افزايش  ۱۰درصدي حقالسهم اپراتورها به دولت كه
به گفته مسووالن ارتباطي قرار است براي مواردي
مانند نظارت صداوسيما بر فضاي مجازي يا مقابله
مخابرات با اينترنت ماهوارههاي خارجي صرف شود،
خانواده ارتباطات اي��ران را در انتظار افزايش تعرفه
اينترنت در سال آينده قرار داده و اين درحالي است
كه اين افزايش قيمت ظاهرا باعث خش��نودي آنها
نشده .در واقع خبري كه در ظاهر بايد براي مديران
اپراتورهاي اينترنت ثابت و همراه كه سالها به دنبال
افزايش تعرفه بودند ،خوشحالكننده باشد يك اتفاق
نگرانكننده به شمار ميرود .اين گروه از منتقدان
معتقدند اين حقالسهم قرار نيست در داخل حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات صرف شود و قرار است
به صداوسيمايي كه در توليد محتوا ناكارآمد بوده يا
به اپراتور مسلط تلفن ثابت كشور تعلق بگيرد كه خود
بخشي از مشكل توسعه اينترنت ثابت است .البته اين
نظر اپراتورهاي اينترنت ثابت است .اپراتورهاي تلفن
همراه فعال سكوت اختيار كردهاند.
نارضايتي ارايهدهندگان خدمات اينترنتي
با اين شيوه افزايش قيمت
محمدعل��ي يوس��فيزاده ،مديرعام��ل يك��ي از
شركتهاي ارايهدهنده خدمات اينترنتي ،با افزايش
قيمت اينترنت به اين روش موافق نيس��ت و معتقد
است كه اجراي اين مصوبه فقط باعث بهمريختگي
بيشتر بازار و ناراضايتي كاربران ميشود.
او ميگويد هنوز جزييات دقيق اين مصوبه مشخص
نيست؛ اما هرچه باشد با همين جزييات اندكي هم

كه منتشر شده ميتوان پيشبيني كرد كه اينترنت
سال آينده در كشور گران خواهد شد.
او با اعالم اينكه توسعه اينترنت ،آن هم از نوع ثابت
جزء ضروريات كشور است ،به پيوست گفت« :نزديك
به چند س��ال اس��ت كه ما خواهان افزايش قيمت
اينترنت هستيم تا بتوانيم به توسعه شبكههاي خود
كمك كنيم .مصوبه اخير مجلس درس��ت است كه
ميتوان��د باعث گراني اينترنت ش��ود ولي گراني از
اين طريق براي ما سودي ندارد .وقتي مصوبهاي در
مجلس تصويب ميشود كه حقالسهم اپراتورها به
دولت افزايش پيدا كند و اي��ن هزينه صرف اموري
مانند نظارت صداوس��يما روي فضاي مجازي شود
يا به مخابرات تعلق گيرد اين به معني اين نيس��ت
كه اين افزايش حقالسهم قرار است در داخل خود
حوزه بچرخد».
به باور او اين مصوبه به نوعي يك ماليات براي گران
ش��دن اجباري اينترنت و تنها به نفع يك ش��ركت
اينترنت خصوصي يعني مخابرات است.
او تاكي��د ميكند كه در صورت اعم��ال اين مصوبه
مجلس ،اپراتورها براي بقا و توس��عه شبكههايشان
باي��د قيمتهايش��ان را افزايش دهن��د در غير اين
ص��ورت بدون افزاي��ش قيمتها توس��عه اينترنت با
در نظر گرفتن اين حقالس��هم متوقف خواهد شد.
يوس��فيزاده اينك��ه حقالس��م اپراتوره��ا تنها در
اختيار يك ش��ركت خصوصي به نام مخابرات قرار
بگيرد را درست نميداند و اعالم ميكند كه اگر اين
حقالس��هم به صورت مشترك به تمام شركتهاي
بخشخصوصي بازار اينترنت براي توسعه اينترنت
تعلق ميگرفت بهتر بود.
او در اين زمينه ميگويد« :اگر قرار است اين مصوبه
به اجرا گذاشته شود بايد به صورت مساوي توسعه
اينترنت تمام ش��ركتهاي بخش خصوصي در نظر
گرفته شود نه فقط مخابرات ».او تاكيد ميكند كه
تا كنون با تمام سياستگذاريهاي وزارت ارتباطات
و اجراي مصوبه بيت استريم بعد از سه سال مخابرات
نگذاشته كه توسعه پروژه واگذاري  ۵ميليون پورد
 VDSLدر كش��ور رقم بخورد .به باور وي بهتر بود

مجل��س به موارد انحص��ار در مخاب��رات ورود پيدا
ميكرد .همچني��ن او در واكنش به بندي از مصوبه
در نظر گرفته ش��ده در اليحه بودجه  ۱۴۰۰كه به
مخابرات اجازه توس��عه اينترن��ت ثابت براي رقابت
و مقابله با اينترنت ماهوارههاي خارجي را ميدهد
اعالم كرد كه اين يكي از مواردي است كه در آينده
دور اتف��اق ميافتد و هنوز ش��ركتهاي تكنولوژي
بزرگ دنيا هم در حالت آزمايش و خطا هستند.
س�رمايهگذاري در حوزه اينترنت موبايل،
تمركز برموفقيتهايكوچك
ام��ا همه فعاالن صنعت اينترن��ت با مصوبه مجلس
مبني بر افزايش  ۱۰درصدي حقالس��هم اپراتورها
مخالف نيس��تند .عليذاك��ر ،عضو هيات رييس��ه
دبيرخانه ش��ركتهاي سروكو معتقد است ،مصوبه
مجلس در اين زمينه يك تصميم هوشمندانه بوده
اس��ت .او اعالم ميكند با در نظر گرفتن چند تغيير
كوچ��ك ميتوان گف��ت كه افزاي��ش  ۱۰درصدي
حقالسهم اپراتورها به دولت كه بخشي براي توسعه
اينترنت پرسرعت اس��تفاده خواهد شد يك اتفاق
مبارك است .ذاكر در توضيح اين نظرش ميگويد:
«به اعتقاد من مجلس خيلي هوش��مندانه متوجه
شده كه ايراد دولت كجاس��ت .دولت در چند سال
اخير به دنبال موفقيتهاي دس��تيافتني كوچك
و زودگذر بوده و ب��راي همين روي اينترنت موبايل
سرمايهگذاري كرده است .چون موبايل سريع حتي
در دورافتادهترين نقاط با كمترين هزينه نسبت به
ثابت رشد ميكند .س��رمايهگذاري اصلي بايد روي
فيبرانجام ش��ود .اينكه گفته ميش��ود مخابرات و
شهرداري نميگذارند اينترنت ثابت رشد كند حرف
درستي نيست .آنها هم مشكالت ديگري دارند كه
بايد حرفهايشان شنيده ش��ود ».او تاكيد ميكند
كه اگر در اين زمينه مخابرات و شهرداري همكاري
نميكنند ،چرا به يك ش��ركت جدي��د پروانه براي
توسعه فيبر داده نميشود .اين ادعاي ذاكر درحالي
مطرح ميشود كه براساس پروانه  FCPكه حداقل
پنج سال از صادر شدن آن ميگذرد به دارندگان اين

فعاالن رمزارز ،فيتيله مبادالت رمزارزي را مدتي پايين بكشند
مش��اور اقتصادي هيات رييس��ه مجل��س از فعاالن
معامالت رمزارز و صرافيهاي رم��زارزي كه از درگاه
پرداخت داخلي براي مبادله رمزارز استفاده ميكنند
خواس��ت كه تا مدتي فيتيله فعاليت خ��ود را پايين
بكشند تا براي اين حوزه قانونگذاري شود .به گزارش
پيوست ،مشاور اقتصادي هيات رييسه مجلس ،محمد
اس��كندري در جلس��هاي كه در كميسيون فينتك
سازمان نظام صنفي رايانهاي تهران برگزار شده بود ،در
جمع فعاالن حوزه رمزارز و بالك چين گفت« :مجلس
هيچ مخالفتي با رمزارز و تجارت نس��بت به آن ندارد،

با بالكچين كه اصال مخالفتي ن��دارد؛ اما بايد توجه
داشت كه بدون قانونگذاري و مقرراتگذاري اين فضا
نميتوان فعاليت ك��رد ».او تاكيد كرد« :بايد در حوزه
تجارت به صورت جدي تصميمگيري كنيم و در اين
ميان بورس ،بانك مركزي و وزارت صمت بايد هر چه
س��ريعتر تكليف اين حوزه را مشخص كنند ».هفته
گذشته شاپرك طي نامهاي شركتهاي پرداختياري
را از ارايه خدمات به فعاالن حوزه رمزارز منع كرده بود و
فعاليتپلتفرمهايخريدوفروشرمزارزرايكفعاليت
غيرقانوني عنوان كرده بود همين امر موجب اعتراض
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شرکت آب وفاضالب استان البرز «سهامي خاص»

بس��ياري از فعاالن اين حوزه شد .مش��اور اقتصادي
هيات رييسه مجلس پيشنهاد داد كه يكي از راهحلها
براي خروج از اين وضعيت ،ايجاد يك سازماني شبيه
فرابورس با سهامداري تمامي فعاالن رمزارزي است تا
امكان عرضه و تقاضا در اين بازار فراهم و تقريبا اين بازار
مقرراتگذاري شود .گفته اسكندري در مورد «پايين
كشيدن فيتيله معامالت رمزارزي از طريق درگاههاي
پرداخت داخلي» م��ورد انتقاد فعاالن حوزه حاضر در
جلسهقرارگرفت.حاضراندراينجلسهبامخاطبقرار
دادنمشاوراقتصاديهياترييسهمجلساعالمكردند
كه اگر ما ميزان فعاليت خود را كم كنيم ،طبيعي است
كه كانالهاي غيرقانوني فعاليت خود را بيشتر خواهند
كرد.حاضراندر اينجلسه اعالمكردندكه طيدو سال
گذشته بهصورت مرتب با بخشهاي مختلف جلسات
متعددي برگزار كردند ،حتي به متن مشخصي براي
تصويب نيز رسيدهاند اما هيچكس و هيچمقامي حاضر
به امضا كردن آن نش��ده است .فعاالن اين حوزه اعالم
كردند كه بانك مركزي در اين دوره گذشته اقدامي در
جهت رگوالتوري اين بازار انجام نداده است و با وجود
اينكه بارها آنها خواستهاند كه مقررات مشخصي براي
اين حوزه وضع كند اما در اين حوزه منفعالنه برخورد
كرده اس��ت .به باور فعاالن حوزه فينتك كم ش��دن
فعاليت آنها به ص��ورت طبيعي كانالهاي غيرقانوني
فعاليت در حوزه رمزارز را بيش��تر خواهن��د كرد .اما
اسكندريتاكيدكردكهمجلسدراينزمينهمطالبهگر
استوازدستگاهايمسوولدراينزمينهميخواهدكه
سريعتر اين حوزه را رگوله كند .مجتبي توانگر رييس
كميته اقتصاد ديجيتال مجلس نيز كه چندي پيش
طي نامهاي از بانك مركزي خواسته بود تا درگاههاي
پرداخت را روي فعاالن رمزارزي ببندد در اين جلسه به
فعاالن اين حوزه گفت« :اين نامه يك نامه موقت بود و
در خواست دايمي براي بستن درگاههاي پرداخت به
روي فعاالن اين حوزه نبوده اس��ت ».او تاكيد كرد كه
مجلس به دنبال قانونگذاري براي اين حوزه اس��ت و
ميخواهد در اين حوزه شفافيت به وجود آورد .او اعالم
كرد كه كميس��يون فينتك سازمان از همين لحظه
ميتواند بازوي مش��ورتي مجلس در حوزه رمزارزها
باشدودراينحوزهبهمجلسمشاورهارايهدهند.رييس

پروانه ،بعد از پايان انحصار اپراتور فيبرنوري ،اجازه
شبكهسازي براساس فيبرهم داده شده است .ذاكر
ميگويد در س��الهاي گذش��ته همه تمركز دولت
روي سيم مس��ي بوده و هنوز ش��ركتها از توسعه
سيم مسي كه محمد غرضي ۲۰سال پيش در زمان
وزارت خ��ود در وزارت ارتباطات ايج��اد كرد ،بهره
ميبرند .البته ذاكر ايراداتي هم به اين مصوبه مجلس
در اليحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰ميبيند و ميگويد:
«حسن اين مصوبه اين است كه مجلس متوجه شده
پول و هزينه بايد براي توس��عه اينترنت ثابت و فيبر
برود؛ اما مشكلش اين اس��ت كه اين توسعه را تنها
بر عهده مخابرات گذاش��ته است كه تاكنون چالش
اصلي توس��عه اينترنت ثابت در كشور بوده و حاضر
به همكاري با هيچ ش��ركت بخش خصوصي نشده
است ».او تاكيد ميكند در نظر گرفتن بند اقتصادي
در مصوبه اليجه بودجه براي توسعه اينترنت ثابت،
تصميم هوش��مندانهاي اس��ت؛ اما نكته اصلي اين
اس��ت كه به جاي مخابرات بايد همه ش��ركتهاي
بخش خصوصي از درآمد اين حقالسهم براي توسعه
اينترنت ثابت كشور بهرهمند شوند.
دولت و اپراتورها
حق گران كردن اينترنت را ندارند
اين اظهارات در حالي اس��ت كه كميس��يون تلفيق
مجلس پ��س از تصويب اين مصوب��ه ،تاكيد بر گران
نشدن اينترنت دارد .سيد احسان قاضيزاده هاشمي،
رييس كميته فرهنگي و جمعيت كميسيون تلفيق
بودج��ه  ،۱۴۰۰روز گذش��ته در واكن��ش به برخي
شائبهها مبني بر اينكه مجلس به دنبال گران كردن
اينترنت اس��ت ،اظهار كرد« :براساس مصوبه مجلس
نرخ تعرفه اينترنت افزايش پيدا نميكند ،لذا اميدوارم
اين مصوبه در شوراي نگهبان تاييد و تبديل به قانون
شود ،در حقيقت ما در مجلس هيچ مصوبهاي مبني بر
گران كردن اينترنت نداريم ،چنانكه در فصل درآمدي
تبصره  ۶بند ي اليحه بودجه به صراحت اعالم كرديم
كه اپراتورها حق گران كردن اينترنت در سال ۱۴۰۰را
ندارند.بنابراينمالياتبرارزشافزودهومالياتتكليفي
را افزايش نداديم و قيمتها همان قيمت سابق است،
نزديك به  ۱۷سال اس��ت كه حق سهم دولت از سود
اپراتورها ۲۸.۱است،اينعددبهعلتافزايشفوقالعاده
درآمدهاي اپراتورها به  ۳۸.۱افزايش پيدا كرده است.
كار ما در بودجه ،ش��فاف سازي است ،اين عدد از يك
نصاب عددي است كه اين عدد در سال جاري قريب
به  ۵۰درصد افزايش داش��ته ،يعن��ي مجموع درآمد
اپراتورها در سال  ۹۹نسبت به س��ال  ۵۰ ،۹۸درصد
افزاي��ش يافته ،چراكه بعد از كرون��ا مصرف اينترنت
مردم روند صعودي را طي كرده است ».رييس كميته
فرهنگيكميسيونتلفيقبودجه ۱۴۰۰درموردبرخي
گمانههامبنيبراينكهقراراستبامصوبهمجلسسود
اپراتورها به صدا و س��يما داده شود ،اظهار كرد« :اين
كذب است و ناشي از پروپاگاندا و فضاسازي است كه در
اين مورد صورت گرفته كه بعضا هم استفاده انتخاباتي
دارد ،البته مردم اين را به خوبي تشخيص ميدهند لذا
بهتراستكهبامردمصادقباشيم.درحالحاضربحث
ما توسعه شبكه ملي ارتباطات است».

پاسخ به روايت اشتباه انتفاع
صداوسيما از گراني اينترنت

در خبري كه روزنامه تعادل  17اسفند با عنوان «قرعه
گرانياينترنتبهناممردمافتاد»منتشركرد،شبههاي
آشكار عليه رسانه ملي ايجاد ش��ده است .اين مطلب
به اشتباه يا از روي عمد ،بدون مطالعه و بررسي دقيق
مصوبه مجلس با لحني نوشته شده كه گويي سازمان
صداوسيماازكلبودجهدرنظرگرفتهشدهدراينمصوبه
بهرهمندميشودومسئولگرانياينترنتخواهدبود.
مزيد اطالع مخاطبان محترم اين روزنامه عين بند
(ي) تبصره ( )6بخش هزينهاي بودجه سال 1400
ارجاعي به كميس��يون تلفيق مجلس به شرح زير
تقديمميشودتادربارهآنچهگفتهشدتصويردرستي
درذهنداشتهباشند:
«-2حقاالمتيازوحقالسهمدولتازكارور(اپراتورهاي)
ارائهدهندهخدماتمخابراتيبهميزاندهدرصد()%10
افزايشيافتهوبهحسابدرآمدعموميرديف130404
نزدخزانهداريكلواريزميشودوكارورهاي(اپراتورها)
ارائهدهندهخدماتاجازهافزايشتعرفهاينترنتمصرفي
را در سال 1400ندارند.
منابعحاصلمازادبرشصتونههزاروهشتصدميليارد
( )69.800.000.000.000ريال در رديف 130404
صرفمواردزيرميشود:
-2-1توسعهزيرساختاينترنتثابتپرسرعتتوسط
ش��ركت مخابرات ايران كه امكان ارائه س��رويسهاي
صوتوتصويريپيشرفتهراداشتهباشد.اينترنتثابت
پرسرعت ميبايست امكان رقابت و مقابله با تهديدات
اينترنت ماهوارهاي توسط كشورهاي خارجي ديگر در
حريمكشورراداشتهباشد.
-2-2حمايتازتوليدمحتوادرفضايمجازي.
-2-3پروژههاوطرحهايمرتبطبافضايمجازيتحت
نظارتوراهبردمركزمليودرراستايمصوباتشوراي
عالي فضاي مج��اي به خصوص طرح كالن و معماري
شبكه ملي اطالعات ،مصوب شهريور 1399با اولويت
بوميسازي تجهيزات و خدمات امنيت و سالمسازي،
ذخيرهسازيوپردازشكالندادهها.
 -2-4وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است
اقدامات مشخصشده را در سند طرح كالن و معماري
شبكهملياطالعاتدرافق 1400محققنمايد.
 -2-5مسوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و
تصوير فراگير و نظارت بر آن ،منحصرا بر عهده سازمان
تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان
صداوس��يما اس��ت و متناسب با توس��عه زيرساخت
اينترنت ثابت پرسرعت ،سازمان صداوسيما موظف به
ارائهمحتوايتوليديدرقالبتلويزيونتعامليخوددر
اينبستراست.
-2-6وزارتارتباطاتوفناورياطالعاتمكلفاستبه
نحويسياستگذارينمايدكهتوسعهاقتصادديجيتال
بر بستر شبكه ملي اطالعات داراي مزيتهاي مالي و
اقتصادي قابل توجه نسبت به توس��عه آن در خارج از
شبكهملياطالعاتباشد».
ب��ا توجه به متن مصوب��ه ،اميدواريم اين ب��ازي رواني
براي اينكه اينطور جلوه داده شود كه گراني اينترنت
ارتباطي به بودجه صداوسيما دارد و ...همين جا خاتمه
يابد؛زيرااوالدرمتنمصوبه،نمايندگاننهتنهامجوزي
ب��راي گراني اينترنت صادر نكردهان��د ،بلكه آن را منع
كردهاند؛ ثانيا در هيچ كجاي اين مصوبه ،ادعاي عجيب
دال بر اينكه تمام اين حقالسهم به حساب صداوسيما
واريز ميش��ود ،ديده نميشود .اميد اس��ت با دوري از
حاشيهس��ازي و ورود به بازيهايي ك��ه ديگران براي
رسانههاطراحيميكنند،روندروزنامهنگاريحرفهاي
بيشازاينآسيبنبيند.

دنيايفناوري
كميته اقتصاد ديجيتال مجلس گفت« :در نامهاي كه
من ارسال كردم رويكردم سلبي نبود؛ بلكه ميخواستم
ام��كان قانونگذاري براي اين حوزه فراهم ش��ود ».او
تاكيد كرد كه اگر متن مكتوبي براي بررسي در مجلس
وجودداردحتماحاضراندراينجلسهبراينمايندگان
مجلس ارسال كنند تا آنان با بررسي آن راهكاري براي
فعاالن اين حوزه بيابند .حاضران در اين جلسه تاكيد
كردند ك��ه متن مكتوب قانون براي اي��ن حوزه آماده
اس��ت و آن را به بانك مركزي نيز اراي��ه كردهاند .آنها
تاكيد كردند كه به دنبال دريافت مجوز از بانك مركزي
نيستند؛ بلكه ميخواهند چارچوبي براي فعاليت آنها
تعيين ش��ود .فعاالن اين حوزه اعالم كردند كه اگر نام
آنها به عنوان فعال حوزه tradeدر سايت بانك مركزي
اعالم شوند ،آنان به عنوان كساني كه تحريمها را دور
ميزنند هنگام خارج ش��دن از كشور با مشكل مواجه
ميش��وند .آنها هم در داخل كش��ور با مشكل مواجه
هستند و هم در خارج از كشور به مشكالت ايجاد شده
براي برخي از مديران پلتفرمهاي ارايهدهنده خدمات
خريد و فروش رمزارز اشاره كردند .طي روزهاي گذشته
برخيازاينفعاالندستگيرشدهاند.دراينجلسهجواد
جاويدنيا ،معاون قضايي و پيگيري امور ويژه و فضاي
مجازي دادگس��تري تهران نيز اعالم كرد كه معموال
تا مش��كلي پيش نيايد درصدد رفع آن بر نميآييم .او
از فعاالن و حاضران در اين جلس��ه درخواست كرد كه
اگر متني در خصوص رمزارزه��ا آماده كردهاند به قوه
قضاييه و معاونت وي ارايه دهند تا بتوانند بس��ترهاي
قانوني فعاليت آنان را هموار كنند .او از فعاالن اين حوزه
خواست تا پروندههايي كه در دادگاهها در شرايط فعلي،
عليه آنها مطرح ميشود را به اطالع آنان برسانند تا اگر
امكان كمك به آنها وجود داشت همكاريهاي الزم با
آنانرابرايرفعمشكلانجامدهند.درانتهاياينجلسه
رييس س��ازمان نظام صنفي رايانهاي تهران ،حسين
اسالمي پيشنهاد داد تا از سوي اين سازمان نامههايي
به كميس��يون اقتصادي مجلس و قوه قضاييه زده و از
آنان خواسته شود تا همكاري الزم براي رفع موانع براي
فعاليت فعاالن ح��وزه رمز ارز صورت گيرد .همچنين
اعالمكرداينسازمانتالشخواهدكردتاهمكاريهاي
الزم براي رگوالتوري اين حوزه را انجام دهد.

گوگلكارمندانشاكيرا
بهمرخصيسالمترواني ميفرستد

چندتنازكارمندانگوگلادعاميكننداينشركتدر
مقابل گزارش رفتارهاي نژادپرستانه و تبعيضگرايانه
همكارانشان به آنها توصيه ميكند مرخصي سالمت
روان��ي بگيرند .به گ��زارش مهر به نق��ل از ورج ،چند
تن از كارمندان فعلي و س��ابق گ��وگل ادعا ميكنند
بخش منابع انساني اين شركت در واكنش به گزارش
رفتارهاي نژادپرستانه يا تبعيضگرايانه در محيط كار،
به آنها توصيه ميكند مش��اوره يا مرخصي س�لامت
رواني دريافت كنند .طبق گزارش انبيسي نيوز ،اين
گروه از كارمندان برخوردهايي با همكارانش��ان فاش
كردهاند كه شامل اظهارنظرهاي نژادپرستانه درباره
رنگ پوست و مدل موي آنها يا آزار جنسي بوده است.
هنگامي كه آنها با بخش منابع انس��اني گوگل تماس
گرفتند ،حتي در صورتي كه شكايت آنها ارتباطي به
نگرانيهايسالمترواننداشت،كارمندانبخشآنها
راتشويقكردندمرخصيسالمتروانيدريافتكنند.
اين خبر در حالي منتش��ر ميشود كه در ماه دسامبر
گوگل يكي از محققان اخالق هوش مصنوعي خود به
نام «تيمنيت گبرو» را اخراج كرد زيرا درخواست يكي
از مديران براي باز پس گرفتن تحقيقي را رد كرده بود
كه خطرات مدلهاي زباني را توضيح داده بود .گوگل
از فناوري مشابه در موتور جستوجوي خود استفاده
ميكند .در ماه آوريل نيز كريستينا كرلي ،يك كارمند
سياهپوستاستعداديابيدربخشمنابعانسانيگوگل
اعالمكردپسازكاهشدستمزدوعدمدريافتترفيع،
در س��پتامبر سال گذشته از ش��غل خود اخراج شده
است .اين درحالي اس��ت كه عملكرد شغلي او خوب
بوده و بهطور موفقيت آميز صدها دانشجو از كالجها و
دانشگاههايسياهپوستانبرايبخشمهندسيگوگل
استخدام كرده است .كرلي نيز فاش كرد او را تشويق
كردند مرخصي س�لامت رواني دريافت كند .گوگل
پاسخي به سواالت در اين باره نداده اما سخنگوي آن
به انبيسي نيوز گفت :تمام نگرانيهاي گزارششده
تحت بررسي هستند و كارمنداني كه قوانين را رعايت
نكنند ،با اقداماتي روبهرو خواهند شد.

خبر
ميزان تسهيالت بانكي
به توليد متناسب با تورم نيست

شاتا|معاونوزيرصمتدربرنامهتلويزيوني،بااشارهبه
بندپماده ۴۶قانونبرنامهششمتوسعه،توليدرامحور
مهم در جهتگيري سيستم بانكي دانست و گفت :بر
اساساينقانون،سهمتوليدازتسهيالتبانكيبايد۴۰
درصدباشدامابررسيهانشانميدهدكهدرسالهاي
گذشتهسهمبخشتوليدبين ۲۷تا ۳۰درصدبودهاست.
اين در حالي است طبق گزارشات مركز آمار ايران ،تورم
توليددرپاييزامسالبهطورمتوسط۷۷درصداعالمشده
است.سعيدزرنديافزود:اينبخشنهتنهاآنسهميكه
درقانونمشخصشدهاسترادريافتنكردهاستكهدر
صورتدرنظرگرفتنتورمرقمتسهيالتپرداختشده
بهبخشتوليد،منفيهمخواهدشد؛عالوهبراينموارد،
درآماراعالمشدهازسويسيستمبانكيدراينخصوص
تسهيالت تمديدي و امهالي نيز محاسبه ميشود در
حاليكه نقدينگي جديدي كه تزريق ميش��ود به يك
چهارممبلغاعالمشدهكاهشپيداميكند.معاونوزير
صمت ميزان رشد تسهيالت اسمي را در حوزه صنعت
و معدن ،در بازه زماني بين سالهاي ۹۰تا ۹۸را معادل
 ۱۹.۸وتورمتوليدكنندهرادراينمدت ۱۹.۹اعالمكردو
گفت:ايناطالعاتنشانميدهدكهميزانرشدازميزان
تورمدربازهزمانياعالمشدهكمتربودهاستكهاينيك
چالشجدياست،ازطرفديگرسيستمبانكيظرفيت
و توانايي براي پرداخت پول بيشتر را ندارد بنابراين ما
در وزارت صمت چند اق��دام موثري در رابطه با تامين
ماليواحدهايتوليديانجامداديم.زرنديساماندهي
تسهيالتدرقالبمشخصرايكيازايناقداماتمعرفي
كردوافزود:درخصوصتسهيالتروشتوليددرمدت
 ۱۱ماه مبل��غ ۳۸هزار ميليارد تومان به ۱۴هزار واحد
پرداخت ش��د و مبلغ ۱۰۶۱۰هزار ميليارد تسهيالت
سرمايه در گردش به  ۲هزار و  ۸۳۲واحد پرداخت شد
و نكته قابل توجه اين اس��ت كه اين پرداختها در يك
سيستمشفافويكپارچهانجامشدهومشخصاتبنگاهو
نوعومبلغتسهيالتپرداختشدهكامالمشخصاست.

ادامهازصفحهاول
واقعيت ما حقيقت ما نيست!
رش��د  8درصدي اين كارگاهها در  9ماهه سال اشاره
كرد .هر دو اين آمار و ارقام نشانههاي مثبتي است از
حركت در مسير بهبودي وضعيت اقتصادي و توليد
صنعتي كشور و اينكه عليرغم فشارهاي بس شديد
تحريمهاي بينالملل��ي و پاندمي كرون��ا ،اقتصاد و
صنعت كشور داراي آنچنان توانمنديهايي هستند
كهاگرشرايطمناسبومساعدبرايحركتآنهافراهم
شود بيشك ميتوانند فراتر از بسياري اعداد و ارقام
معمول و طبق هدفگذاريهاي برنامههاي توسعهاي
عملكنند.
آن ش��رايط و ضرورته��اي اساس��ي كه از س��وي
كارشناسان و فعاالن اقتصادي و صنعتي مورد تاكيد
قرار گرفته اس��ت در درجه اول وجود اراده سياس��ي
براي تحقق چنين هدفي است  .ارادهاي كه خود را در
قالب سياست خارجي برونگرا و در تعامل هوشمندانه
با جهان تعري��ف ميكند و در داخل نيز سياس��تي
مبتني بر تضمين حقوق مالكيت و قرار دادها و حقوق
ش��هروندي را در پيش ميگيرد .ب��ه اين دو ضرورت
اساس��ي براي بهبود پايدار رشد اقتصادي و صنعتي،
بايد بر عواملي بس اساسي همچون ثبات مولفههاي
اقتصادي (جلوگيري از كاهش نرخ ارز حقيقي ،نرخ
بهره واقعي مثبت ،تعادل در كسري بودجه و كاهش
تعرفهها و )...و تقويت نقش سياستگذاري دولت در
تعامل با بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي تاكيد
كرد و بهبود فضاي كسب و كار و اصالح قوانين كار و
تامين اجتماعي و...ضروري دانست.
اين همه الگو و مدلي از توسعه اقتصادي و صنعتي را
پيش ميكشد متفاوت از مدلهاي معمول و مالوف
چند ده��ه عملكرد اقتصادي و صنعتي كش��ورمان
كه خودكفايي و جايگزيني واردات نام گرفتهاند .در
چارچوب و مدلهاي فوق ،همين كه اقتصاد و صنعت
كشورقوتاليموتجامعهرافارغازكيفيتوهزينهها
و منابع ارزشمند صرف ش��ده براي ايجاد آنها فراهم
ميكند ،جاي تجليل و س��پاس دارد و ساير نيازها و
ضرورتهاي اقتصادي و صنعتي از طريق فروش نفت
و گاز و محصوالت متكي به اين منابع خام و انرژي بر
رفع ميشود .فراهم شدني كه البته هر روز دامنه آن
با كاهش ارزش و قيمت جهان��ي اين كاموديتيها،
محدودتر و محدودتر ميش��ود و رو به زوال ميرود.
در چارچوب مدلهاي فوق در اين سالها البته دايره
اقتصاد سايه و غير رسمي وسيعتر و رانتهاي حاصله
از مابه التفاوت نرخ ارز و سود بانكي و حاملهاي انرژي
و فضاي انحصاري و موانع س��ليقهاي غير تعرفهاي و
ممنوعيتهايوارداتيوصادراتيو....بيشتروغيرقابل
باورتر شده است يك سويه اين اندك رشد اقتصادي و
صنعتي در اين شرايط دشوار داخلي و خارجي ،آگاهي
از توانمندي بالقوه باالي اقتصاد و صنعت كش��ور با
توجه به مزيتهاي اين مردم و سرزمين است (وجود
منابع عظيم ان��رژي و معدني ،موقعيت جغرافيايي و
سابقه تمدني بينظير ،چند دهه تجربه صنعتي و زير
ساختهايقابلقبولونيرويجوانتحصيلكردهو)...
و سويه ديگر آن نوك كوه يخي است كه از بحرانهاي
س��اختاري و مزمني حكايت ميكند كه عملكردي
تاسف بار حاصل آن است (متوسط رشد اقتصادي 2
درصدي و تورم  20درصدي و سرمايهگذاري اندك و
بيكاري دو رقمي و )...كه مانع از توسعه كشور ميشود.
مسووالن محترم دولتي و حكومتي خوب است قدري
ه��م از داليل اين نش��دنها و بحرانها و راهكارهاي
واقعي و غيرشعاري شان براي جلوگيري از مصائب و
بالفعل شدن آن توانمنديهاي بالقوه بگويند و اينكه
چرا درجا ميزنيم؟!
اين اعداد و ارقام رش��د اقتص��ادي و صنعتي اگرچه
واقعيت ماست اما حقيقت ما نيست!

صنعت،معدنوتجارت
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مقصرنابسامانيبازار،توليدياتوزيع

تعادل|
وضعيت بازار كاالهاي مصرفي به گونهاي نابس��امان
شده اس��ت كه س��ازمانها و نهادهاي مختلف براي
متعادلسازي قيمتها به اين حوزه ورود كردند .پيرو
انتقاداتاخيررهبرانقالبدررابطهباوضعيتنابسامان
قيمت كاالهاي اساسي و غير اساس��ي در ايام عيد و
لزوم اتخاذ تصميمات راهگشا در بحث تنظيم بازار در
اين ايام؛ پس از ورود كميسيون اقتصادي مجلس به
موضوع تنظيم بازار ،س��ازمان بازرسي كل كشور نيز
رسيدگي به گرانيهاي اخير را اولويت كاري خود قرار
داده است .از سوي ديگر برخي ،وزارت صمت را مسوول
نابسامانيهاي موجود در بازار ميدانند؛ زيرا در صورت
توليد كافي محصوالت و اقالم م��ورد نياز مردم ،اتاق
اصناف محصوالت توليد شده را در بازار توزيع كرده و
به دست مردم ميرساند .همچنين ستاد تنظيم بازار
اعالم كرده اس��ت كه ،بانك مركزي همه اعتباراتي را
كه مورد نياز بوده ،امسال بهطور صددرصد به كاالهاي
اساس��ي اختصاص داده و موجودي بنادر كشور هم
به ميزان سال گذشته است ،در نتيجه خريدها براي
كاالهاي سال  1400آغاز شده است.

وزارت صمت مسوول وضعيت توليد
يكي از مهمترين داليل اي��ن گرانيهاي اخير كمبود
عرضه برخي اقالم مصرفي و مورد نياز مردم اس��ت .با
توجه به اين موضوع كه كمبود عرضه در نتيجه كاهش
توليد رخ ميدهد؛ بنابراين به اعتقاد مس��ووالن اتاق
اصناف ايران وزارت صمت بايد پاس��خگوي وضعيت
كنون��ي توليد در كش��ور باش��د .در همين خصوص
جاللالدين محمد شكريه ،نايب رييس اتاق اصناف
اي��ران در گفتوگو ب��ا «خبرگزاري مه��ر» در مورد
وضعيت بازار در ايام پاياني سال ،گفت :وزارت صمت
بايد پاس��خگوي وضعيت توليد باش��د؛ اگر محصول
از جمل��ه روغن به دس��ت واحدهاي صنفي برس��د،
واحدهاي صنفي توزيع ميكنند.
اگركمبودعرضهدربازاروجودداشتهباشد
ربطي به واحدهاي صنفي و كسبه ندارد
نايبرييساتاقاصنافايرانافزود:باهماهنگيسازمان
بسيجاصنافووزارتصمتطرحيراتحتعنوانطرح
كاس��بان امين براي توزيع كاالهاي مصرفي ايام عيد
مثل روغن ،شكر ،برنج و … از طرق واحدهاي صنفي
منتخب كليد زدهايم .اتاق اصن��اف بارها تاكيد كرده
اس��ت كه توزيع كاالهاي اساسي نبايد فقط از طريق
فروشگاههاي زنجيرهاي انجام ش��ود و بايد در شبكه
مويرگي واحدهاي صنفي توزيع ش��ود تا راحتتر به
دست مردم برسد؛ وقتي يك كااليي در دسترس مردم
نيست ،نگراني درباره كمبود آن بيشتر ميشود؛ بايد
خيال مردم راحت باش��د كه كاال به ويژه روغن كه اين
روزها در مركز توجه قرار گرفته ،هميشه در واحدهاي
صنفي وجود دارد؛ وقتي اين اطمينان در مردم ايجاد
شد كه اين كاال وجود دارد ،به اندازه مصرف واقعي خود
خريد ميكنند ولي وقتي اين نگراني هست كه اين كاال
امروز وجود دارد و هفته بعد كم ميشود ،مردم بيش از
نيازشان خريد ميكنند .او با بيان اينكه كمبود كاال در
كشورادوارياست،ادامهداد :ماكمبودخاصيدركشور
نداريمونميتوانگفتكهبهعنوانمثالروغنومرغدر
بازارنيست؛بلكهبهدليلبروزبرخيچالشهابهصورت
ادواري چنين كمبودهايي ايجاد ميشود.
شكريهدرخصوصوضعيتتوزيعبرخياقالممصرفي
گف��ت :وزارت صمت به اندازه كافي س��يب و پرتقال
ذخيره سازيكردهوبراي توزيعدراختيار شبكه توزيع
قرار داده؛ بخشي نيز همچنان در سردخانهها ذخيره
استبنابرايندرتوزيعميوهمشكلخاصينداريم.مرغ
منجمدنيزبهاندازهكافيوجوددارد؛اماماتاكيدكرديم
كه نظارت نبايد فقط بر واحدهاي توزيع صورت بگيرد
بلك��ه بايد در كش��تارگاهها و مرغداريها هم نظارت
تشديد ش��ود .همچنين حجم مرغ قطعه بندي بايد
كاهش يابد تا مرغ در بازار به وفور يافت شود و در جلوي
چشم مصرف كننده قرار بگيرد.
جزئياتي از توزيع اقالم مصرفي
با توجه به موارد مطرح ش��ده ،روز گذش��ته ،رييس
س��ازمان صمت اس��تان تهران ،جزئيات��ي از توزيع
كاالهاي اساسي تنظيم بازاري درتهران اعالم كرد .بنا
به توضيحات ،يداهلل صادقي تا پايان سال بيش از ۸۰
هزار تن كاالي اساسي پرمصرف شامل شكر ،گوشت
مرغ منجمد ،گوشت قرمز منجمد و برنج در ميادين
ميوه و تره بار استان تهران توزيع خواهد شد .صادقي
با بيان اينكه توزيع اين اقالم از بهمن ماه س��ال جاري
آغاز شده و تا پايان س��ال ادامه خواهد داشت ،گفت:
 ۳۵هزار تن شكر فله جهت مصرف صنف و صنعت با
قيمت ۱۱هزار و ۵۰۰تومان و ۲۹هزار و ۹۶۰تن شكر
مصرف خانوار در بسته بندي يك كيلوگرمي با قيمت
 ۸۷۰۰تومان در تهران توزيع ميشود .وي همچنين
درباره توزيع گوشت و مرغ تنظيم بازاري اظهار كرد:
در اين طرح مرغ منجمد به ميزان  ۱۶۰۰تن با قيمت
مصرف كننده  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان ،گوشت گوساله
منجمد به ميزان  ۸۰۰تن با قيمت مصرف كننده ۸۰
هزار تومان ،در مراكز توزيع ش��امل واحدهاي صنفي
داراي مج��وز و اعضاي صنف مرغ و ماهي ،س��ازمان
ميادين ميوه و تره بارشهرداري ،شركتهاي تعاوني
مصرف كارگري و كارمندي توزيع ميش��ود .صادقي

همچنين از توزيع ۱۴هزار تن برنج وارداتي تايلندي و
هندي به قيمت هر كيلو  ۱۲هزار و  ۵۰۰و  ۱۸هزار و
 ۵۰۰تومانخبرداد.بهگفتهاينمقاممسوول،واحدها
و تاالره��اي پذيرايي ،بيمارس��تانها ،مراكز خيريه،
نهادهايامداديوبسيجكهدرقالبكمكهايمومنانه
فعال هستند هم ميتوانند با دريافت حواله از سازمان
صمت براي عرضه اين اقالم اق��دام كنند .همچنين
وزير جهاد كشاورزي نيز اطالعاتي در خصوص توليد
و توزيع برخي كاالها براي شب عيد ارايه كرده است.
به گفته ،كاظم خاوازي با وجود اينكه ديگر صفي براي
مرغ تشكيل نميشود؛ دو هزار تن مرغ مازاد گرم داريم
كه براي تنظيم بازار ايام نوروز عرضه ميشود .عالوه بر
مرغ گرم هزاران تن مرغ منجمد در حال عرضه است
كه قيمت بس��يار مناس��بي دارد .همچنين در توليد
تخممرغ با مازاد زيادي روبرو هستيم كه براي آن بايد
به خريد از مرغداران و انبار آن ورود كنيم .او در ادامه بر
اين نكته تاكيد كرد كه مردم نيز نگران افزايش قيمت

روغن گران نميشود
مهر| مديركل دفتر برنامهريزي ،توزيع و تنظيم بازار
وزارت صمت با بيان اينكه قيمت روغن نباتي افزايش
نمييابد ،گفت :ذخاير روغن خام مكفي است و  ۶ماه
ذخيره داريم .سعيد صارمي در يك برنامه تلويزيوني
در مورد وضعيت ذخاير روغن خام و توليد روغن نباتي
در كشور ،اظهار داشت :نياز ماهانه كشور به روغن خام
حدود  ۱۵۰هزار تن اس��ت كه آذرماه امس��ال هر ماه
 ۱۸۰هزار تن روغن خام به بازار ترزيق شده است و در
اس��فند ماه اين رقم به ۲۰۰هزار تن افزايش يافت .لذا
تا  ۱۵اسفند حدود  ۱۰۰هزار تن از روغن خام توزيع و
توليد شده و ما بقي آن نيز تا پايان سال انجام ميشود.
مديركل دفتر برنامهريزي ،توزيع و تنظيم بازار وزارت
صمت افزود :عالوه بر اين ،ح��دود  ۲۵هزار تن هم به
بخش صن��ف و حدود  ۳۵هزار ت��ن به بخش صنعت
تخصيصيافتهاست،لذاايننويدراميدهيمكهروغن
مورد نياز م��اه رمضان هم با همين برنامهريزي تامين
ميشود.صارميافزود:همچنينبهسازمانهايصمت
استانهااعالمشدهتانيازكاملآنهاتامينشود،بهشرط
اينكه كارخانجات توليد و در شبكههايي كه سازمان
صمت اعالم ميكند ،توزيع كنند .لذا با ارايه تاييديه باز
هم روغن خام مورد نيازشان تامين ميشود .صارمي
گفت :اگرچه به جاي ۱۵۰هزار تن روغن ۲۰۰هزار تن
روغن توزيع ميشود ،اما ترس و نگراني مردم از افزايش
قيمتروغننباتيموجبافزايشتقاضاشدهاست.وي
تصريحكرد:قيمتروغننباتيافزايشنمييابد،ضمن
اينكه ارز ترجيحي واردات روغن خام نيز تا سال ديگر
پابرجاست .همچنين ذخاير روغن خام مكفي است و
 ۶ماه ذخيره داريم.

سازمان بازرسي هم به مساله گراني ورود كرد

ورود سازمان بازرسي به مساله گراني
يكيازمسائليكهاينروزهاموردتوجهواقعشدهاست،
گرانيها سرسام آور و تغيير قيمتهاي سريع است.
در همين خصوص مقام معظم رهبري اخيرا در رابطه
با گرانيهاي موجود و به ويژه گراني كاالهاي مصرفي
مردم نكاتي را گوشزد كردند .از طرفي با توجه به نقش
سازمان بازرسي كشور در نظارت بر بازار كاالها ،رييس
سازمانبازرسيكلكشورپيگيريمطالباتاخيررهبر
انقالب درب��اره گراني بازار را ماموريت و اولويت كاري
معاونت نظارت و بازرسي امور توليدي عنوان كرد.
بنا به توضيحات ،حجتاالس�لام درويش��يان ،عضو
ش��وراي عالي قوهقضاييه ،امروز در حوزه بازار و توليد
و توزيع اقالم اساسي با يك نابساماني مواجه هستيم.
بيانات اخي��ر رهبر انقالب درب��اره وضعيت گراني و
فشاري كه به اقشار مختلف جامعه ميآيد ،مسووليت
سازمان بازرس��ي كل كشور را س��نگينتر ميكند.
بنابراين حتماً ميش��ود با همي��ن امكانات موجود و
در حال تحريم و مش��كالتي كه دولت در حوزه مالي
و اقتصادي دارد ،اقدامات موث��ري انجام داد .در حال
حاضر قيمت برخي اجناس هر چند روز يكبار افزايش
مييابد .درس��ت است يكس��ري از مشكالت دست
ما نيس��ت .ولي ما بايد به همه مش��كالت پرداخته و
هشدارهاي الزم را مطرح كنيم .بايد به ريشه مشكالت
و علل اصلي وقوع زخمهاي كهنهاي كه بر پيكر اقتصاد
كشوردرحوزهنظامبانكي،پولي،مالياتي،توزيعوتوليد
مواجه هس��تيم بپردازيم كه يكي از راهكارها مساله
محوري و ديدن همه جهات يك مساله و پيگيري آن
است .رييس سازمان بازرس��ي كل كشور در تشريح
رويكردهاي س��ازمان گفت :قطعاً حمايت از توليد و
س��رمايهگذاري يكي از رويكردهايي است كه بايد با
جديت در سازمان بازرسي دنبال شود .بايد آسيبهاي
توليد شناسايي و راهكارهاي آن ارايه شود .همچنين
يكي از مطالبات رييس قوهقضاييه از سازمان واكنش
سريعبهموضوعاتياستكهدررسانههاوافكارعمومي
مطرح ميشود .انتظار مردم و رييس قوهقضاييه اين
است كه سازمان بازرسي بهصورت واكنش سريع وارد
موضوع ش��ده و بعد از بررس��ي نتيجه آن را به جامعه
اعالم كنيم.
از سوي ديگر ،هرچند دبير ستاد تنظيم بازار در جلسه
اخيراينستادخبرازانجاماقداماتيدرراستايمتعادل
كردن بازار شب عيد داده است .به گفته عباس قبادي،
يكي از برنامههاي ما اين است ميوههايي كه از طريق
كارگروه تنظيم بازار ذخيره س��ازي شده ،در روزهاي
آيندهتوزيعگستردهشود.درچندروزگذشتهجلساتي
راباهمهدستاندركارانازباغدارانتاتشكلهاداشتيم
كه مقرر شد مكانهاي مناسبي را در اختيار آنان قرار
دهيم تا بتوانند كاال را به صورت مستقيم عرضه كنند.
او با بيان اينكه اين اقدام ،حذف واسطهها و داللها را
در پي خواهد داشت گفت :اميدواريم با قيمت گذاري
مناسبتر بتوانيم ميوه و تره بار را در اختيار مردم قرار
دهيم .با استانداران سراس��ر كشور نيز هماهنگي به
وجود آمده كه در استانها و شهرهاي مختلف ميوه و
تره بار در اختيار مردم قرار گيرد .در تهران هم باغداران
دماوند ،آذربايجان شرقي و غربي و همه استانهايي كه
توليدكنندهميوههستنداينامكانبهوجودآمدهكهما
فضاييرادراختيارآنها قراردهيم.درميادينميوهوتره
بار شهرداري تهران نيز بيش از 80نقطه آماده است كه
بتوانيم در اختيار توليدكنندگان قرار دهيم تا ميوه رابه
صورتمستقيمعرضهكنند.
قباديهمچنينبااشارهبهگزارشهاييازسطحبازاراز
موجودي كاالهاي بنادر و كاالهاي وارد شده به كشور
گفت :آن چه در سال  99اتفاق افتاد ،به اندازه سال 98
كاال به كشور وارد شده است.
دبير ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه بيش از 20ميليون
تن كااله��اي مورد نياز در س��ال  99از كش��ورهاي
مختلف خريداري و وارد شده است افزود :اكثركاالهاي
خريداري شده كاالهاي واسطهاي از جمله مواد اوليه
كارخانهها هستند .همچنين كاالهاي مصرفي جامعه
از جمله روغن ،ج��و ،كنجاله ،ذرت و دانههاي روغني
نيز وارد ش��ده و موجودي بنادر كش��ور هم به ميزان
سال گذشته است .قبادي همچنين به اين نكته اشاره
كرد كه بانك مركزي هم��ه اعتباراتي را كه مورد نياز
بوده ،امس��ال بهطور صددرصد به كاالهاي اساس��ي
اختصاص داده و خريدها براي كاالهاي س��ال 1400
آغاز شده است.

رويداد

بهدليلبستهبندينباشندچراكهالزاميدربستهبندي
تخممرغ نيست .خاوازي با تاكيد بر اينكه اميدواريم
مشكل توزيع حل ش��ود ،گفت :عالوه بر مياديني كه
شهرداري دارد ما نيز يك ميدان مختص به خود داريم
كهبرايتوزيعمرغوتخممرغدراختيارتوليدكنندگان
قرار خواهيم داد .وزير جهاد كشاورزي با يادآوري اينكه
امسال هم تنظيم بازار ميوه شب عيد برعهده وزارت
صمت اس��ت ،افزود :ما براي كم��ك به وزارت صمت
براي تنظيم ميوه شب عيد سازمان تعاون روستايي و
اتحاديه باغداران را به كار گرفتهايم .بنابراين ،با توجه به
ميزان توليد ميوه در سال جاري و ذخاير وزارت صمت
و همكاريهاي دو جانبه در اين زمينه مشكلي وجود
نخواهدداشت.باهمهايناقداماتامابازاراقالممصرفي
اين روزه��ا ،اوضاع چنداني خوبي ندارد و گراني بيداد
ميكنند .آنچه اين روزها شاهدش هستيم نارضايتي
مردم است و مشخص نيست مسوول اين گرانيها چه
دستگاه يا نهادي است.

واگذاري حوالههاي ثبتنامي
خودروها غيرقانوني است
درپيانتشاربرخيآگهيهايخريدوفروشحوالههاي
ثبتنام��ي در س��ايتهاي اينترنتي و ش��بكههاي
اجتماعي ،خودروسازان بر ممنوعيت اين اقدام تاكيد
كردند .در پي انتش��ار ويديوي يك��ي از مخاطبان در
شبكههاي اجتماعي درخصوص مزايده خودروهاي
كارشناسي شده ايران خودرو ،پايگاه اطالعرساني اين
شركت با تاكيد بر صيانت از حقوق مصرف كنندگان
و مشتريان ،عنوان كرد :صرفا خودروهايي در شرايط
مزايده قرار ميگيرند كه قابل تجاريسازي و تحويل
به مشتريان نباشند و ايران خودرو به دنبال كسب هيچ
گونه منفعتي در اين زمينه نيس��ت.در اين اطالعيه
تاكيد ش��ده ،با در نظر گرفتن تع��داد توليد و تحويل
ايرانخودرو ،تنها به ميزان ش��ش هزارم توليدات ۱۱
ماهه امسال اين شركت ،كارشناسي شده و در فرآيند
مزايده قرار گرفته است؛ بنابراين شائبه عرضه خودرو
در مزايده با هدف كسب سود و منفعت بيشتر براي اين
تعداد محدود ،به هيچ عنوان قابل طرح نيست.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

سهشنبه  19اسفند  25 1399رجب  1442سال هفتم شماره Tue. Mar 9. 2021 1895

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
سردبير:حجت  طهماسبي
نشانی:خيابانستارخان-خيابان كوثردوم-بنبستمينو
تلفن  - 66420769:نمابر66420417:
چاپ :همشهري    -توزيع :نشر گستر امروز  -تلفن61933000:
سازمان شهرستانها66126088  :
  اذان ظهر     12:15  :اذان مغرب     18:25  :اذان صبح فردا  4:59  :
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

س�تاره زماني| تاكنون بيش از 72
گزارش ميليون نفر در سراس��ر دني��ا به كرونا
مبتال ش��دهاند و بي��ش از  2ميليون و
 500هزار نفر جان باختهان��د .با اين حال هنوز هم
خيلي از مردم نسبت به رعايت پروتكلها ،قرنطينه
و فاصله گذاري اجتماعي و هر رفتاري كه جان آنها
را در براب��ر اين ويروس محافظت ميكند ،بي توجه
هستند و بسياري از مردم از تعطيليها گاليه دارند،
ماسك زدن را بي فايده ميدانند و هيچ توجهي هم
به فاصله گذاري اجتماعي ندارند .اين دست رفتارها
مختص به يك كشور خاص يا منطقه خاص نيست و
در سراسر دنيا و همين كشور ما هم افرادي هستند
كه اصال اعتقادي به وجود اين ويروس ندارند .آنها نه
براي جان خود ارزش قائلند و نه جان ديگران .آنها
اهميتي به خستگي كادر درمان نميدهند ،به آمار
مرگ و مير پرستاران و پزشكان ،حتي به جان باختن
كودكان كه اين روزها قربانيان جديد كرونا هستند.
سه موج كرونايي
اما ما در ايران تا به امروز با كرونا س��ه موج شديد را
تجربه كردهايم .موج اول را در هجمه اول ويروس به
كشورمان از زمان تاييد بيماري تا اواخر اسفند ماه
 ۹۸شاهد بوديم .آن زمان به تدريج متوجه شديم كه
با استفاده از ماسك و رعايت چند راهكار بهداشتي
س��اده ميتوانيم در برابر ويروس چيني بايس��تيم.
پيكي كه باالخره با آم��وزش و رعايت پروتكلهاي
بهداشتي كاهشي ش��د و اين روند كاهشي تا اواخر
ارديبهش��ت ماه ادامه داش��ت .با آرام شدن اوضاع
اما ،همه گمان كردند كه كرونا رخت بس��ته است؛
محدوديتها برداش��ته ش��د ،خيابانها شلوغ شد
و س��فرها هم به راه .غافل از اينك��ه كرونا از همين
ع��ادي انگاريها اس��تفاده و در جانها رخنه كرد.
بهط��وري كه مج��ددا از اواس��ط خ��رداد ،۱۳۹۹
تختهاي بيمارس��تاني به تدريج پر شدند ،آمارها
افزاي��ش يافت و عمدتا ش��اهد افزاي��ش ابتالهاي
خانوادگ��ي بوديم .چراك��ه رفت و آمده��ا و ديد و
بازديدها ش��روع شده بود و كرونا مجال يافت تا كل
يك خان��واده را از بزرگ و كوچ��ك گرفتار كند .در
همين پيك بود كه حرف از اجباري شدن استفاده از
ماسك به ميان آمد .بهطوري كه وزارت بهداشتيها
اعالم كردند كه اجباري كردن اس��تفاده از ماسك
به نوعي احترام گذاش��تن به سالمتي طرف مقابل
ادامه از صفحه اول

كدام اولويت؟ كدام
اقتصاد؟

اگر بنا باشد از مزيتهاي آن استفاده كنيم ،بايد
در ابتدا مقدمات آن را به اجرا در بياوريم.
دس��تاوردهاي اقتصادي كه امروز در بسياري از
كشورهاي توس��عه يافته ديده ميشود ،نتيجه
استفاده از علم اقتصاد اس��ت .البته اين علم نيز
محدوديتهاي خود را دارد و در برخي حوزهها
خطاها يا اش��كاالتي داش��ته اما در بستر علمي،
شما براي مشكالت جديد نيز راهحلهايي پيدا
ميكنيد و از بحرانها عبور ميكنيد.
در عل��م اقتص��اد ام��روز عب��ور از ي��ك اقتصاد
تكمحصولي به عنوان اولويتي غيرقابل انكار در
نظر گرفته ميشود .اقتصاد ايران براي دهههاي
طوالني به پول نفت وابسته بوده و بخش مهمي از
نيازهاي خود را از دل درآمدهاي همين محصول
به دست آورده اس��ت اما نفت نه بازار انحصاري
ايران است و نه دسترسي به درآمدهاي آن صرفا
با مديريت داخلي امكان دارد .در همه اين سالها
ديدهايم كه وقتي قيمت نفت در بازارهاي جهاني
افت ميكند يا بنا به تحريمها ،امكان دسترسي
به اين درآمدها محدود ميشود ،شرايط اقتصاد
ما چگونه ميشود.
از اين رو در اين ترديدي وجود ندارد كه ما بايد به
توليد كاالهاي غير نفتي و با ارزش افزوده باالتر
بها بدهيم و اجازه ايجاد بحرانهاي كوتاهمدت به
شكل فعلي را ندهيم.
ديگر موضوعي كه ام��روز ترديدي در آن وجود
ندارد ،لزوم كوچك شدن و كاهش تصديگري
ش��ركتهاي دولت اس��ت .در اين حوزه نيز ما
براي س��الهاي طوالني شعار دادهايم كه بخش
خصوص��ي بايد كارها را در اختي��ار بگيرد اما در
عمل وقتي به نتايج اين شعارها نگاه ميكنيم نه
تنها خبري از خصوصيسازي گسترده نيست كه
حتي تصديگري دول��ت و نهادهاي حاكميتي
گس��تردهتر نيز ش��ده اس��ت .نگاهي به بودجه
شركتها و نهادهاي دولتي و حاكميتي به خوبي
نشان ميدهد كه بخش مهمي از اقتصاد در اختيار
آنهاس��ت و با توجه به اينكه هر سال با پول نفت
به آنها بودجه داده ش��ده ،عمال مشخص نيست
چند درصد از آنها سودده هستند و چه درصدي
زيانده و ورشكسته هس��تند كه يا بايد تعطيل
شوند يا نياز به اصالحات جدي دارند.
وقتي تمام تمركز كشور براي اداره امور جاري و
مسائل روز هزينه ميشود ،عمال توجه به توسعه
زيرس��اختها و افزاي��ش امكانات ب��راي جذب
س��رمايهگذار نيز فراموش ميشود كه اين ديگر
مش��كل اقتصاد ايران است .حتي اگر تحريم هم
نباش��د وقتي ما زيرس��اختهاي الزم را فراهم
نكردهايم رون��ق و توس��عهاي رخ نخواهد داد و
وقتي اين اصالحات در ميان دعواهاي سياس��ي
گم ميش��ود ،نميتوان انتظار داشت كه با يك
معجزه ،بيتوجهي به علم براي اقتصاد ايران جنبه
مثبت به وجود آورد.

چهره روز

فوت  ۹۹بيمار كوويد  ۱۹در كشور

سخنگوي وزارت بهداشت از فوت  ۹۹بيمار كوويد ۱۹در كشور خبر داد« .سيما سادات الري» ،سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به
تعداد مبتاليان ويروس كرونا در كشور گفت :بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۸ ،هزار و  ۳۱۳بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در
كشور شناسايي شد كه  ۷۲۵نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون و  ۶۹۸هزار و  ۵نفر رسيد.
او ادامه داد :مجموع جان باختگان اين بيماري به  ۶۰هزار و  ۷۸۶نفر رسيد.الري گفت :خوشبختانه تاكنون يك ميليون و  ۴۴۹هزار
و  ۳۵۰نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شدهاند و سه هزار و  ۸۰۴نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي
مراقبتهاي ويژه بستري هستند.

مرگهاي سهرقمي كرونا در راه است

ماسك زدن تنها راه نجات از ويروس كرونا است

اس��ت .در عين حال ب��ا توجه به بررس��يهايي كه
تاكنون در دنيا انجام شده و با توجه به شيوه انتقال
ويروس ،استفاده از ماسك يكي از موثرترين و ارزان
قيمتتري��ن راههاي پيش��گيري از انتقال ويروس
اس��ت؛ بهطوري كه اگر دو نفر از ماس��ك استفاده
كنن��د ،حتي اگر يكي از آنها مبتال باش��د و در برابر
فردي قرار بگيرد كه سالم است ،بسته به نوع ماسك
ميتواند بين  ۸۵تا  ۹۵درصد محافظت انجام دهد.
بنابراين ماس��ك به عنوان يك وسيله ساده و ارزان
قيمت ميتواند براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و
ادامه زندگي روزمره بسيار كمك كننده باشد .البته
با رعايت برخي پروتكلهاي ديگر .با اين وجود برخي
گوششان بدهكار اين حرفها نبود و راه خودشان
را ميرفتند و بر همين اساس بود كه پاييز و زمستان
سخت از راه رسيد و كرونا ميتاخت و جان ميگرفت.
بهطوري كه مرگهاي  ۴۰۰تايي  ۵۰۰تايي در روز
را تجربه كرديم ،خانوادههاي زيادي داغدار شدند و
آرزوهاي زيادي در زير خاك مدفون شد.

دستور جريمه و برخورد با پروتكل شكنان
ديگرتعللجايزنبودوبايداقداميعاجلانجامميشد
تامرگهايكروناييكاهشيابند.برهميناساسبود
كه ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت بهداشتيها بر آن
شدند كه با ابزار محدوديتهاي جديتر راه را بر اين
ويروس تاجدار ببندند؛ اعمال محدوديتهاي جديد
آغاز شد .بهطوري كه از  ۲۰مهر ماه  ،۱۳۹۹مصوبات
جديدي از س��تاد ملي مقابله با كرون��ا بيرون آمد تا
سد راه انتشار ويروس ش��ود .بر اساس اين مصوبات
متخلفان كرونا كه بيماري خود را پنهان ميكنند در
مرحله اول ۲۰۰هزار تومان جريمه ميشوند .در عين
حال از اول آذر ماه نيز اين محدوديتها تشديد شد
و محدوديتهايي در ساعات كار مشاغل و كارمندان
و همچنين در زمينه رفت و آمدهاي درون استاني و
بين استاني ايجاد شد .همچنين با توجه به افزايش
ش��هرهاي قرمز قرار بر منع تردد از ساعت  ۲۱:۰۰تا
 ۴:۰۰صبح شد .در ادامه نيز آغاز فعاليت طرح محله
جامعه

افزايش شديد موارد بستري در خوزستان
باي��د توجه كرد كه ب��روز موارد بس��تري و مرگ و
مير ناش��ي از كرونا در استان خوزستان ،از متوسط
كشوري فاصله بيشتري گرفته و اين استان همچنان
در رتبه اول كشور است .طي هفته گذشته افزايش
شديد موارد بستري و فوت در اين استان تداوم يافته
اس��ت و بايد تالش كرد تا مدت و دامنه موج جديد
كاهش يابد.

محور مقابله با كرونا تحت عنوان طرح شهيد قاسم
س��ليماني ،افزايش تعداد آزمايشهاي تشخيصي
كرونا ،اعمال محدوديت تردد بين استاني و ...به تدريج
آمار بس��تري و فوت ناشي از كرونا را بعد از يك پاييز
پُر مرگ ،كاهش داد .بهطوري كه در  ۲۹آذر ماه دكتر
عليرضا رييسي-سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا
اعالم كرد كه روند بيماري در  ۳۰استان كشور نزولي
شده و خوشبختانه هيچ شهر قرمزي نداريم.
مرگهاي ۲رقمي و هشدارهاي مداوم
اين كاهش تاجايي پيش رفت كه از اواس��ط دي ماه
ميزان بستري بيماران بهشدت كاهش يافت و ميزان
مرگو ميركرونايينيزپس ازچندين ماهدر تاريخ۱۶
دي ماه مجددا دو رقمي شد .همچنين بر اين اساس
ميزان موارد سرپايي مثبت بيماري در كل كشور نيز
با كاهش چشمگيري روبرو ش��د؛ بهطوري كه وزير
بهداشت در هشتم دي ماه  ۱۳۹۹از كاهش حداقل
 ۵۰تا  ۶۰درصدي مرگ و مير روزانه ناش��ي از كرونا
در كشور خبر داد.

تاالبها قابل واگذاري نيستند

در پي انتقال سند تاالب انزلي ب ه وزارت
ني��رو و پيگي��ري اي��ن وزارتخانه براي
دريافت س��ند  ۴۲ت��االب ديگر رييس
س��ازمان جنگله��ا گف��ت :تاالبها
بههيچوجه قاب��ل واگذاري نيس��تند.
درمورد تاالب انزلي نيز اش��تباه ش��ده
است و سند اين تاالب بزودي به سازمان
جنگلهابازخواهدگشت.مسعودمنصور
با تاكيد بر اينكه تاالبه��ا به هيچوجه قابل واگذاري
نيس��تند ،اظهار كرد :بر اس��اس قان��ون وزارت نيرو،
س��ازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها
وظايف مشخصي از جمله حفاظت ،تعيين حد بستر
و...تاالبهارابرعهدهدارند.باوجودوظايفمتعدد،سند
مالكيتتاالبهابايدبهعنوانانفالبرايمنابعطبيعي

حفظ ش��ود .او در ادامه با اشاره به اينكه
هيچ استناد قانوني مبني بر انتقال سند
تاالبها به اسم وزارت نيرو نداريم ،تصريح
كرد :سند تاالب انزلي بهدليل اشتباه اداره
ثبت اس��تان گيالن به اس��م وزارت نيرو
شد .رييس س��ازمان جنگلها ادامه داد:
بالفاصله پ��س از اين اتفاق من به رييس
سازمانثبتنامهزدم،مستنداتقانونيرا
ارسالواعتراضسازمانجنگلهارااعالمكردم.رييس
اين سازمان اعالم كرد كه انتقال سند تاالب انزلي به
وزارت نيرو اش��تباه است و اصالح ميشود .منصور در
پايان با بيان اينكه پس از اين هيچ سندي براي وزارت
نيرودرحوزهتاالبهاصادرنخواهدشد،گفت:مالكيت
تاالب انزلي نيز به سازمان جنگلها بازخواهد گشت.

قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري اجرا ميشود

اعتبارات اين سازمان بيمه سالمت سال
آينده  ۱۰هزار ميليارد تومان معادل ۵۴
درصد افزايش پيدا ميكند و با استفاده
از اين اعتبار عالوه بر افزايش تعرفههاي
پزش��كي ،قانون تعرفهگذاري خدمات
پرس��تاري نيز قطعا در سال ۱۴۰۰اجرا
ميشود.مديرعاملسازمانبيمهسالمت
بابياناينمطلبگفت:قانونتعرفهگذاري
تاكنوندرايرانسابقهنداشتهوكارسادهاينيست،هنوز
ميزان دقيق اعتبار مورد نياز آن برآورد نشده اما از محل
پرداختهاي پزشكان و كارانهها در اعتبارات سازمان
بيمه سالمت اجرا ميشود ،البته هنوز آيين نامه آن در
ش��وراي عالي بيمه تصويب نشده اما بهطور قطع سال
آيندهاجراميشود.محمدمهديناصحيدربارههزينه
كردبيمه سالمتبرايبيمارانكرونانيزگفت :تاكنون
حدود دو ه��زار ميليارد تومان ب��راي  ۲۶۷هزار بيمار
كوويد ۱۹بيمه شده س��ازمان بيمه سالمت پرداخت

ش��ده و  ۷۰درصد هزينههاي سرپايي و
 ۹۰درصدهزينههايبسترياينبيماران
به عالوه هزينههاي  ۹قل��م داروهاي اين
بيمارانازجملهدارويرمدسيويرپرداخت
شده اس��ت .او ادامه داد :هزينههاي انجام
ش��ده از محل صرفه جوييها انجام شده
و منبع جديدي به سازمان بيمه سالمت
اختصاص پيدا نكرده است .براي بيماران
مبتال به كرونا در صندوق بيمه همگاني سالمت ۲۰۰
ميلياردتومانهزينهبستريو ۴۷ميلياردتومانهزينه
داروي بيماران بستري پرداخت شده است .در صندوق
روستاييانوعشايرنيزتاكنون۴۱۳ميلياردتومانهزينه
بستري و ۹۷ميليارد تومان براي هزينه داروي بيماران
بستريپرداختشدهاست.همچنيندرصندوقبيمه
سالمت ساير اقشار نيز ۹۷ميليارد تومان براي بيماران
بستريو ۲۱ميلياردتومانبرايدارويبيمارانبستري
پرداختشدهاست.

خوزستان گرفتار ويروس انگليسي
هرچند كه اي��ن كاهش در برخي اس��تانها مانند
خوزستان ،بيشتر بود و حتي به گفته وزير بهداشت
ميزان رعاي��ت پروتكلهاي بهداش��تي در برخي
شهرهاي خوزس��تان به زير  ۱۰درصد رسيده بود
و كرونا درس��ت از همينجا مجددا به كش��ور ضربه
زد .آن هم نه كرون��اي ووهان ،بلكه كروناي جهش
يافته انگليس كه آرام وارد كشور شد و همچنان در
خوزستان ميتازد و جان ميگيرد.
بهط��وري ك��ه طبق اع�لام وزارت بهداش��ت در
استان خوزس��تان شاهد شيب بس��يار تند موارد
بس��تري روزانه هستيم .همچنين خوزستان يكي
از اس��تانهايي بوده اس��ت كه در هفته گذش��ته
بيش��ترين م��وارد بروز م��وارد مثبت بس��تري و
بيش��ترين ميزان ب��روز موارد مرگ و مير ناش��ي
از كوويد ۱۹-را داش��ته است .ش��هرهاي آبادان،
اه��واز ،بن��در ماهش��هر ،خرمش��هر ،دزف��ول،
دشت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،كارون
و هويزه در اين استان در وضعيت قرمز قرار دارند.

استانهاي ديگر هم درگير شدند
در برخي استانها مانند چهارمحال بختياري ،قزوين
و البرز نيز نگرانيهايي از شيوع دوباره ويروس مطرح
ميش��ود .همين موضوع اس��ت كه در آستانه عيد
نوروز نگراني از يورش مجدد كوويد ۱۹-به كشور را
دوچندان كرده است و تاكيد بر رعايت پروتكلهاي
بهداشتي و عدم س��فر در نوروز بارها و بارها مطرح
شده است.
ل�زوم توجه همه دس�تگاههاي اجرايي
و قضايي به رعايت پروتكل ها
در عين حال س��خنگوي وزارت بهداش��ت ،درباره
وضعيت رعايت پروتكلهاي بهداش��تي در كشور و
نحوه برخورد با پروتكل ش��كنان ،گفت :تدوين و به
روز رساني پروتكلهاي بهداشتي با توجه به وضعيت
بيماري كوويد  ۱۹و همچنين بخش��ي از نظارت بر
رعايت اين موارد بر عهده وزارت بهداش��ت اس��ت.
همه دس��تگاههاي اجرايي و قضايي بايد بر رعايت
پروتكلهاي بهداش��تي ،استفاده از ماسك و فاصله
گذاريها اهتمام داشته باشند.
آب�ان م�اه كمتري�ن رعاي�ت پروتكلها
را داشتيم
دكتر سيماس��ادات الري تاكيد ك��رد :برخورد با
پروتكل ش��كنيها بر عهده دستگاههاي نظارتي،
انتظامي و قضايي اس��ت و نمونههايي از اين موارد
در استانهاي مختلف مشاهده شده كه جاي تشكر

و قدردان��ي دارد .او با بيان اينك��ه البته همچنان
توصي��ه و آموزش مهمترين مس��ير ب��راي همراه
كردن جامعه محس��وب ميش��ود ،گفت :اين در
شرايطي است كه بدانيم ميزان رعايت پروتكلهاي
بهداشتي در كشور به كمترين حد خود از آبان ۹۹
تاكنون رس��يده و اين در آستانه عيد نوروز هشدار
مهمي است.
وفور ماسك در كشور
مقاومت برخ��ي اف��راد در مقاب��ل ارزانترين راه
پيشگيري از كرونا و البته بي توجهي به توصيهها و
درخواست هاي مكرر وزارت بهداشت براي پوشش
ماس��ك و حتي توصيهها مبني بر استفاده دوبل از
ماسك ،در حالي است كه اكنون و برخالف روزهاي
آغازين اين بيماري در كشور ،ماسك در كشور به
وفور وجود دارد و مشكلي از بابت دسترسي به آن
نيس��ت؛ بهطوري كه رييس سازمان غذا و دارو در
هفتم دي ماه اعالم كرد كه توليد ماس��ك كش��ور
از ۱۶۰هزار عدد در روز در ابتداي ش��يوع كرونا به
بيش از  ۳۰ميليون عدد رسيده است.
همچنين در ح��ال حاضر روزان��ه  ۴ميليون عدد
ماسك ش��امل يك ميليون و  ۸۰۰هزار عدد براي
مراكز درماني و  ۲ميليون و  ۲۰۰هزار عدد ماسك
براي عرضه در داروخانهها توزيع ميشود و به اين
ترتيب خوش��بختانه امروز نياز مصرف ماسك در
كش��ور به خوبي توس��ط توليدكنن��دگان داخلي
پوش��ش داده ميش��ود و  ۵۱ميليون ماسك دپو
داريم.
در حال حاضر بر اس��اس آمارهاي س��ازمان غذا و
دارو ميزان توليد ماس��ك س��ه اليه از روزانه ۴۰۰
هزار عدد در س��ال  ۱۳۹۸به روزان��ه  ۴۲ميليون
عدد رسيده اس��ت .همچنين ميزان توليد ماسك
فيلتردار از روزانه  ۵۰۰۰عدد در س��ال  ۱۳۹۸به
روزانه  ۵۰۰هزار عدد در سال  ۱۳۹۹رسيده است.
در عين ح��ال قيمت ماس��ك نيز تح��ت نظارت
قرار دارد و با وجود آنك��ه در اوايل مهر ماه ۱۳۹۹
قيمت ماس��ك س��ه الي��ه در داروخانهها ۱۳۰۰
تومان اعالم ش��د اما اكنون ماسكهاي سه اليه در
اغلب داروخانهها با قيمت  ۱۰۰۰تومان به فروش
ميرسد و از مردم نيز درخواست شده كه در صورت
مشاهده هرگونه تخلف از قيمتهاي مصوب اعالمي،
موارد را به سامانه  ۱۲۴اطالع دهند.

رويداد

وزش باد شديد تا خيلي شديد در  ۲۴استان

سازمان هواشناسي با صدور هشداري از وزش باد شديد
تا خيلي ش��ديد و كاهش دما در نقاط مختلف كش��ور
خبر داد و توصيههايي را به كشاورزان ،باغداران و ...ارايه
كرد .سازمان هواشناس��ي با صدور هشدار نارنجيرنگ
آورده اس��ت :وزش باد ش��ديد تا خيلي شديد با سرعت
متوسط  ۶۰تا  ۹۰كيلومتر بر ساعت ،وزش باد لحظهاي
شديد موقت با سرعت بيش از ۱۱۰كيلومتر بر ساعت به
صورت نقطهاي و محلي پنجشنبه ( ۲۱اسفندماه) براي
استانهايكردستان،كرمانشاه،ايالم،لرستان،خوزستان
و چهارمحال و بختياري ،جمعه ( ۲۲اس��فندماه) براي
استانهايايالم،لرستان،خوزستان،بوشهر،چهارمحال
وبختياري،كهگيلويهوبويراحمد،فارس،اصفهان،همدان،
مركزي ،قم ،قزوين ،البرز ،تهران ،كرمان ،يزد ،س��منان،
خراسان ش��مالي ،خراس��ان رضوي ،خراسان جنوبي،
سيستانوبلوچستانوهرمزگانوشنبه( ۲۳اسفندماه)
براياستانهايخراسانجنوبي،سيستانوبلوچستان،
كرمان ،يزد ،شرق هرمزگان پيشبيني ميشود.در ادامه
اينهشداربااشارهبهنفوذهوايسردبهكشورآمدهاست:
در پي نفوذ اين سامانه شنبه ( ۲۳اسفندماه) كاهش ۸تا
 ۱۰درجهاي دما در ش��مال غرب ،غرب ،سواحل درياي
خزر ،دامنههاي جنوبي البرز و كاه��ش  ۵تا  ۸درجهاي
دما در نواحي مركزي كش��ور و يكشنبه ( ۲۴اسفندماه)
كاهش ۱۰تا ۱۲درجهاي دما در ش��مال شرق و كاهش
 ۸تا ۱۰درجهاي دما در ش��رق و جنوب ش��رق كش��ور

پيشبينيميشود.خودداريازانجامهرسدرختان،عدم
كود دهي اس��تخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي ،روشن
كردنآتشوايجادمهدوددرباغاتدرساعاتنزديكصبح
و بامداد ،مالچ پاشي در سطح باغات ،خودداري از مبارزه
شيمياييدرمناطقيكهاحتماالدمابهزيرصفرميرسد،
حفاظتدرختانازطريقگرمكردنهوايباغبااستفاده
از بخاريهاي باغي و ساير روشها ،كنترل سرما قبل از
تورم جوانهها از طريق مبارزه با باكتريهاي مولد هسته
يخ با استفاده از باكتريكشها ،تخليه آب و جمعآوري
لولهه��ا ،اتص��االت و تجهيزات سيس��تم آبياري تحت

هنر

فشار در مناطق سردسير ،استفاده از ضد يخ در رادياتور
ماشينآالت كش��اورزي و محافظت از ادوات كشاورزي
با توجه به روند كاهشي دما ،استفاده از روغن ولك براي
جلوگيري از باز ش��دن شكوفهها ،پاكس��ازي ،تنظيم و
كنترلدريچههايوروديوخروجيآباستخرهاازديگر
توصيههاي هواشناسي اس��ت .در هشدار نارنجيرنگ
سازمان هواشناسي پيشبيني ميشود كه پديده جوي
اثراتمنفيبهدنبالداشتهباشدوخسارتهاياحتمالي
راسببشود.هشدارنارنجيبرايآمادهباشدستگاههاي
تزاصادرميشود.
مسوولبرايمقابلهبايكپديدهخسار 

هنر

«سرزمين آوارگان»
بهترينفيلمسالشد

انيميشن«آيينهخيس»
برداشتي از شعر عطار

مبتاليان به سرطان در ايران ۱۰سال جوانترند

مصرف سيگار ،قليان و ترياك ،مصرف
مقدار زياد نمك ،گوش��ت قرمز به ويژه
گوشت كباب ش��ده ،خامه پرچرب به
مقدار زياد و نوش��يدنيهاي داغ خطر
ابتال به سرطان معده را افزايش ميدهد.
فوقتخص��ص خون و س��رطان گفت:
سرطان معده ،مرگبارترين سرطان در
ايران است كه بيشتر در ناحيه كاردياي
معدهبروزميكندوساالنهبيشاز ۱۰هزارموردجديد
در كشور به سرطان معده مبتال ميشوند و همچنان
پيشگيري از ابتال به س��رطان معده مهمترين عامل
كاهش فوت ناشي از اين بيماري است.حسين عمارلو
با بيان اينكه سن ابتال به سرطان معده در ايران نسبت
به دنيا ۱۰،سال جوانتر است ،بهطوري كه عمدتاًبروز

اين بيماري از  ۵۰سالگي آغاز ميشود،
اف��زود :ابتال به ميك��روب «هليكوباكتر
پيلوري» در بروز سرطان معده موثر است
اما به تنهايي كافي نيس��ت و بايد عوامل
خطر ديگري نيز وجود داشته باشند و۹۰
درصد افراد مبتال به سرطان معده آلوده
به اين ميكروب هستند .اين مسوول در
رابطه ب��ا عوامل خطر ابتال به س��رطان
معده ،تصريح كرد :سابقه خانوادگي ،مصرف سيگار،
قليان و ترياك ،مصرف مقدار زياد نمك ،گوشت قرمز
به ويژه گوشت كباب شده ،خامه پرچرب به مقدار زياد
و نوشيدنيهاي داغ ،از جمله چاي داغ كه مصرف آن
در مناطق شمالي كشور بس��يار رايج است ،از جمله
عوامل خطر ابتال به سرطان معده است.

با معرفي برندگان جوايز ۲۰۲۱انتخاب منتقدان« ،سرزمين آوارگان» ۴جايزه را
از آن خود كرد.به گزارش ورايتي ،بيست و ششمين دوره جوايز انتخاب منتقدان
صبح روز گذشته برندگانخود را در ۲بخش سينما و تلويزيون شناخت.با معرفي
نامزدهاي اين جوايز كه ماه پيش انجام شد نتفليكس با كسب  ۴۶نامزدي در
بخشسينماو ۲۶نامزديدرتلويزيونموفقتريناستوديوشد«.منك»باكسب
 ۱۲نامزدي موفقترين فيلم و «تاج» و «اوزارك» با كسب ۶نامزدي موفقترين
برنامهتلويزيونيبودند.بااهدايجوايز«سرزمينآوارگان»بهعنوانبهترينفيلم
س��ال شناخته شد و كارگردان آن كلويي ژائو نيز بهترين كارگردان سال شد و
فيلمجايزهبهترينفيلمنامهاقتباسيوبهترينفيلمبرداريراهمازآنخودكرد.
«چادويك بوزمن» براي بازي در «بلك باتم ما ريني» عنوان بهترين بازيگر مرد
سال را دريافت كرد« .كري موليگان»نيز بهترين بازيگر زن شد.

انيميشن «آيينه خيس» به كارگرداني اميرهوشنگ معين كه برداشتي آزاد از شعر
شيخصنعانعطاراست،آمادهنمايششد«.آيينهخيس»داستاننگارگرپيرياست
كهعاشقدخترجوانيميشود؛نگارگريكهسالهاقصهعشقتصويركردهوليامروز
خوددردامآنافتادهاست.اميرهوشنگمعيندربارهايناثرتوضيحداد«:آيينهخيس»
برداش��تي آزاد از شعر شيخ صنعان عطار است و ديالوگي ندارد .مخاطبان اين فيلم،
بزرگساالنخواهندبود.البتهميتوانمخاطبانكمسنترراهمدرجمعتماشاگراناين
انيميشنمحسوبكرد،اماقصدمنتمركزبربزرگساالناست.اوافزود«:آيينهخيس»
درمدتزمانهفتدقيقهوباتكنيككاتاوتكهتكنيكيدوبُعدياست،توليدشده
است.عواملتوليداينانيميشنعبارتندازتهيهكننده،كارگردانوانيماتور:اميرهوشنگ
معين،فيلمنامه:هاجرمرادي،اميرهوشنگمعين،موسيقي:مهدينادري،صدا:رنو
دني،تهيهشدهدر:مركزگسترشسينمايمستندوتجربي.

