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

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1914  Thu. Apr 15. 2021  پنجشنبه  26 فروردين 1400   2 رمضان 1442  سال هفتم  شماره 1914  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10578000

شاخص بورس
1243358

يادداشت- 1

 چو دخلت نيست
خرج آهسته تر كن

رييس كل بانك مركزي اخيرا 
اعالم كرد، طي سال هاي ۹۷، 
۹۸ و۹۹ بانك مركزي اقدام 
به چاپ گسترده پول بدون 
داشتن پشتوانه الزم و بدون 
تخصيص ارز الزم معادل اين 
توسعه پايه پولي كرده است؛ 
موضوعي كه باعث به وجود 
آمدن دامنه وس��يعي از انتقادات در فضاي اقتصادي 
كشور شده است. پرسش��ي كه بعد از اين اظهارنظر 
در فضاي عمومي و رس��انه اي كشور مطرح شده آن 
است كه آيا اساسا راهكارهاي جايگزيني براي جبران 
كس��ري بودجه )به جز چاپ اس��كناس( پيش روي 
تصميم س��ازان اقتصادي ق��رار دارد؟ و مهم تر از آن 
اين نوع تصميم سازي ها چه تبعاتي بر شاخص هاي 
اقتصادي به جا خواهد گذاشت؟ براي پاسخگويي به 
اين پرسش ها بايد كمي به گذشته و در زمان بستن 
بودجه هاي سنواتي كشور بازگرديم. زماني كه نطفه 
بسياري از مشكالت اقتصادي از جمله كسري بودجه 

و... شكل مي گيرند.
پرده نخس��ت؛ همان گونه كه حتم��ا اطالع داريد در 
شرايطي كه به هر دليلي هزينه ها و مخارج دولت ها بر 
ميزان درآمدهاي آنان چيره شود، دولت ها با كسري 
بودجه مواجه خواهند شد. متاسفانه در كشور ما حجم 
دولت طي زمان افزايش داشته و بالطبع هزينه هاي 
آن نيز افزايش يافته اس��ت. در واقع ميزان بهره وري 
در س��اختارهاي اجرايي كشورمان بس��يار پايين و 
هزينه هاي دولت باال اس��ت. بايد بدانيم، يك ارتباط 
دو طرفه بي��ن حجم باالي دولت، كس��ري بودجه و 
تورم وجود دارد. يعني در شرايط تورمي هزينه هاي 
دولت نيز خود به خود افزايش مي يابد؛ به گونه اي كه 
بخش زيادي از هزينه هاي دولت در سال هاي اخير به 
پرداخت هزينه هاي جاري اختصاص داش��ته و بعضا 
حتي سهم هزينه هاي غيرجاري )عمراني( به كمتر از 
۱۵ درصد رسيده است. اعداد و ارقامي كه نشان دهنده 
افزايش حجم دولت و كاهش پروژه هاي مولد اقتصادي 
است. در ش��رايط افزايش هزينه هاي دولت، چنانچه 
متناس��ب ب��ا آن درآمدهاي عموم��ي افزايش نيابد 
دولت دچار كسري بودجه خواهد شد، چيزي كه در 
سال هاي اخير به دليل عدم تحقق درآمدهاي دولت 
به كرات در فضاي عموم��ي و نظام برنامه ريزي هاي 

اقتصادي مشاهده شده است.
پرده دوم؛ بعد از ايجاد كسري بودجه راه هاي مقابله با 
آن اهميت پيدا مي كند، سرنوشت ساختارهاي پولي 
و مالي، از طريق تصميماتي ك��ه در اين مرحله اخذ 
مي شود، تعيين مي شود. معموال براي جبران كسري 
بودجه س��خت ترين كار پيش روي دولت ها، كاهش 
هزينه ها و آسان ترين راه تامين كسري بودجه كه در 
صورت نبود استقالل بانك مركزي بيشتر امكان پذير 
اس��ت، اس��تقراض از بانك مركزي است؛ اقدامي كه 
هرچند براي دولت چندان دشوار نيست، اما آثار تورمي 
بااليي در بر دارد و معموال توسط كارشناسان توصيه 
نمي ش��ود. بهترين راه و معقول ترين روش، جبران 
كس��ري بودجه دولت، كاهش هزينه ه��ا يا افزايش 
درآمدها ب��ه خصوص از طري��ق درآمدهاي مالياتي 
است. البته اين بخش ها در ش��رايط ركود اقتصادي 
و كرونا ممكن اس��ت ب��ا محدوديت هاي خاص خود 
مواجه باشد، به خصوص در شرايطي كه پايه مالياتي 
در كشور چندان وسيع و فراگير نيست و فرار مالياتي 
وجود دارد. در صورتي كه كسري بودجه كنترل نشود، 
استقراض از مردم و انتشار اوراق مالي داراي كمترين 
آثار تورمي كوتاه مدت است. رويكردي كه در بلندمدت 
سبب بدهكار شدن دولت شده و زمينه كسري بودجه 
در سال هاي بعدي را فراهم مي كند. بنابراين از منظر 
كارشناس��ي نمي توان به صورت دايمي از اين روش 

استفاده كرد. 
پرده سوم؛ راهكار ميانه كه هم تبعات مخرب كمتري 
نس��بت به چاپ پول دارد و هم بخش��ي از نيازهاي 
بودجه اي را تامين مي كند استقراض از سيستم بانكي 
اس��ت. رويكردي كه از يك طرف زمينه افزايش پايه 
پولي و تورم را از طريق اضافه برداشت بانك ها از منابع 
بان��ك مركزي فراهم مي كند و از س��وي ديگر باعث 
كاهش منابع بانك ها، كاهش كفايت سرمايه و كاهش 
قدرت وام دهي بانك ها به بخش خصوصي مي شود. 
گرچه اثرات تورمي اين روش ممكن اس��ت به شدت 
اس��تقراض از بانك مركزي نباش��د ولي در كنار آثار 

تورمي اثرات جانبي ديگر نيز دارد. 
پرده آخر؛ به هر حال به نظر مي رس��د بهينه س��ازي 
مخارج دولت و كاهش آن، تنوع بخشي به درآمدهاي 
دولت از جمله ماليات و ف��روش اموال مازاد دولت به 
قيمت مناسب و توجه به اس��تقالل بانك مركزي از 
جمله راهكارهاي كم هزينه كسري بودجه دولت است؛ 
راهكاري كه متاسفانه طي س��ال هاي اخير كمتر از 
سوي دولت در پيش گرفته شده است. در پايان شايد 
اين ضرب المثل قديمي ك��ه مي گويد: چون دخلت 
نيست، خرج آهسته تر كن، بهترين پيشنهادي باشد 
كه براي حل مشكل كسري بودجه در شرايط كنوني 
بتوان ارايه كرد؛ پيشنهادي كه بايد ديد آيا گوشي براي 

شنيدن آن وجود دارد يا نه؟

حسن گلمرادي

 »تعادل«روندصعوديونزوليبيتكوين
دربازارماليارزهايديجيتالرابررسيميكند

سهسناريوبرايآيندهمحبوبترينرمزارز
بيتكوينبازهمسقفقيمتتاريخيخود
راشكستوازمرز۶۴هزاردالرعبوركرد

خزان يا تابستان 
بيت كوين؟
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انگيزه كشي زماني براي سوءاستفاده بايد ها و نبايدهاي ورود به بورس 
قبل از اينكه به بايد ها و نبايد ها 
بپردازيم، گريزي داشته باشيم 
به پيش بيني هفته آينده بازار كه 
با توجه به  صحبت هاي مطرح 
ش��ده در مجلس در راس��تاي 
حمايت از بازار س��رمايه انتظار 
روند مثبت ب��راي هفته آينده 

را داريم. 
بايدها و نبايد ها ي ورود به بورس: 

با توجه به اتفاقات اخير تا حدودي اعتماد مردم به بورس از 
بين رفته است و اما اگر نگاهي به گذشته شاخص كل بورس 
)كه نشان دهنده رفتار بورس مي باشد( بيندازيم متوجه 
اين قضيه خواهيم شد كه بورس در سال هاي گذشته نيز 
صعود ها و نزول هايي داشته است پس جاي نااميدي وجود 

ندارد و بهتر است بپردازيم به بهتر كردن ادامه راه.....
بايد ها و نبايدهايي براي ورود به بورس وجود دارد كه تعدادي 

از آنها را به صورت خالصه بيان مي كنم: 
بايد بدانيد كه بورس هم مانند سرمايه گذاري هاي ديگر 
هم سود دارد و هم ضرر و در صورتي كه تنها به دنبال سود 
كردن هستيد مي توانيد سراغ صندوق هاي با درآمد ثابت 
يا بانك ها برويد. بايد بدانيد كه سرمايه گذاري در بورس يك 
سرمايه گذاري چند شبه نيست و به طور مطلوب حداقل 
به يك س��ال زمان نياز دارد. بايد بدانيد كه چه پول هايي 
را مي توانيد وارد بورس كنيد و چه پول هايي را نبايد وارد 
بورس كنيد، به طور مث��ال به هيچ عنوان نبايد پول هاي 
قرضي، وام و پولي كه قبل از يك سال آينده به آن احتياج 
داريد را وارد بورس كنيد. نبايد دارايي هاي سرمايه اي خود 
مثل خانه، ماش��ين، طال و... را به يك باره بفروشيد و وارد 
بورس كنيد. نبايد ابزار كار خود را كه در حال كسب درآمد 
از آن هستيد به اميد داشتن سود بيشتر تبديل به سرمايه 
ادامه در صفحه 7 در بورس كنيد.  

بياييد به سال ها پيش برگرديم... 
هفتاد يا هشتاد سال پيش. عموم 
م��ردم زندگي س��اده  اي دارند. 
خانه  اي بزرگ را تجس��م كنيد 
با حياطي ك��ه دور ت��ا دور آن 
اتاق اس��ت و هر خانواده اي در 
يكي، دو ات��اق زندگي مي كند. 
در هر اتاق المپي ساده از سقف 
آويزان است، روي طاقچه چراغ گردسوز است و دو، سه قاب 
عكس بر ديوار. يك رديف رختخواب هم در گوشه اي از اتاق 
است. اين خانواده فقير به شمار نمي آمد، عموم مردم همين 
بودند. شايد پدر خانواده دوچرخه اي هم داشته باشد و شايد 
حجره  اي هم در بازار. حال همراه ما شويد به خانه ديگري در 
جاي ديگري از شهر برويم. خانه اي باز هم بزرگ، با حياطي 
پردرخت و باغچه  اي تزيين  شده. اين حياط جلوي ساختمان 
است. در حياط پشتي استخري هم هست، با تخته پرش و 
تخت ويژه براي آفتاب گرفت��ن. در حياط خانه دو خودرو 
پارك شده است. داخل خانه همه  چيز مجلل است: تلفن، 
راديو، يكي از انواع اوليه تلويزيون، سرويس غذاخوري، گاز و 
سيستم گرمايش و سرمايش، تختخواب ها، مبلمان و لوازم 
بازي و تحصيل كودكان. اين خانواده معلم سرخانه هم دارد 
و به سفرهاي داخلي و خارجي هم مي رود. اگر بخواهيم بر 
اساس همان مقطع زماني داوري كنيم، خانه اول مصداق 
»زندگي عادي« و خانه دوم مصداق »زندگي تجمالتي« 
اس��ت. اگر در زمره افرادي باش��يم ك��ه معتقدند زندگي 
تجمالتي ناپسند و انزجارآوري است، بايد از خانه دوم، بيزار 
باشيم و بعيد هم نيست كه صاحبخانه دوم را به خاطر اين 
زيست تجمالتي اش نفرين كنيم... اما تجمل چيست و آيا 
مفهومي مطلق و بي زمان است؟ بياييد از منظر چند دهه 
بعد به خانه دوم و سطح عمومي جامعه نگاه كنيم. همه آن 
امكانات »تجمالتي« كه در...  ادامه در صفحه 6

۱- سازناكوك قوانين و مقررات 
در حوزه اجاره مس��كن گوش 
مالكان را كر كرده اس��ت. طي 
دو هفته اخير، از سويي مداخله 
دول��ت در بازار اج��اره با تداوم 
طرح تمديد اجباري مسكن با 
نرخ هاي دولتي و از سوي ديگر، 
قانون ماليات از خانه هاي خالي، 
بيش از پيش مالكان خرد )اشخاص حقيقي( را در فشار قرار 
داده و بعضا انگيزه آنان براي تداوم سرمايه گذاري در ملك و 

اجاره داري را به صفر رسانده است. 
2- در سال گذشته، دولت )ستاد مقابله با كرونا( به دليل 
كنترل شيوع كوويد۱۹ و ممانعت از جابه جايي مستاجران 
در اين شرايط، به صورت يكجانبه و در نقض آشكار حقوق 
مالكانه تصميم گرفت، قراردادهاي اجاره با 2۵درصد افزايش 
در تهران و 20 درصد در كالن ش��هر و ۱۵ درصد در ساير 
ش��هرها به صورت اجباري از سوي موجران با مستاجران 
تمديد شود. به اين ترتيب، با تصويب و اجراي اين مصوبه 
از س��ويي حق مالكيت موجران به چالش كشيده شد و از 
سوي ديگر، نرخ هاي اجباري به موجران تحميل شد. به 
عبارت ديگر، دولت با اين طرح تالش كرد از جيب موجران 
به مستاجران كمك كند، حال آنكه موجران نيز مانند ساير 
اقش��ار جامعه از شرايط كرونا آس��يب ديدند و اغلب آنان 
معيشت خود را از محل دريافت اجاره تامين مي كنند. اين 
شرايط اما به گفته مسووالن وزارت راه و شهرسازي، در سال 
۱400 نيز ساري و جاري خواهد بود. البته وزير مربوطه اعالم 
كرده است كه در تيرماه نرخ هاي جديد براي تمديد اجباري 

اجاره نامه ها اعالم خواهد شد.
3- سرانجام آذرماه سال گذشته، اصالحيه ماده ۵4 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم موسوم به ماليات از خانه هاي 
ادامه در صفحه 6 خالي در مجلس تصويب شد و...  

مينا غضنفريان

گزارش روز

براساستازهترينگزارشاوپك
توليدروزانهنفتايران۱۳۷هزاربشكهافزايشيافت

توليد نفت خام ايران بر اساس تازه ترين گزارش اوپك در ماه 
آوريل )اسفندماه - فروردين ماه( براي سومين ماه پياپي 
افزايش يافت و از رقم 2 ميليون و 300 هزار بشكه گذشت. 
به گزارش شانا به نقل از دبيرخانه )اوپك(، گزارش ماه آوريل 
اوپك نشان مي دهد توليد نفت خام ايران براساس گزارش 
منابع ثانويه در ماه مارس نسبت به ماه ژانويه )بهمن ماه - 
اسفندماه( با افزايش ۱3۷ هزار بشكه اي به 2 ميليون و 304 
هزار بشكه در روز رسيده اس��ت. تازه ترين گزارش اوپك 
همچنين نشان مي دهد ۱3 عضو اوپك براساس گزارش 
منابع ثانويه در ماه مارس 2۵ ميليون و 42 هزار بشكه نفت 
خام توليد كردند كه 20۱ هزار بشكه بيشتر از 24 ميليون 
و ۸42هزار بش��كه ماه فوريه است. آنگوال، ليبي و عراق با 

افزايش روزانه 40 هزار بش��كه، 2۶ هزار بشكه و 23 هزار 
بشكه پس از ايران بيشترين افزايش توليد در ماه مارس را 
به خود اختصاص دادند. توليد نفت خام عربستان به عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده نفت اوپك در ماه مارس 33 هزار 

بشكه كاهش يافت، منابع ثانويه مقدار توليد عربستان در 
اين ماه را ۸ ميليون و ۹0 هزار بشكه در روز عنوان كردند.

افزايش بيش از ۳ دالري نفت خام سنگين ايران
قيمت نفت خام سنگين ايران براساس تازه ترين گزارش 
اوپك در ماه مارس نسبت به ماه فوريه 3 دالر و ۶4 سنت 
برابر با ۶ درصد افزايش يافت. قيمت نفت خام س��نگين 
ايران در ماه مارس ۶4 دالر و 30 سنت ثبت شد، در حالي 
كه در ماه فوريه هر بشكه ۶0 دالر و ۶۶ سنت بود. قيمت 
سبد نفتي اوپك هم در ماه فوريه با افزايش ۵.۷ درصدي 
به ۶4 دالر و ۵۶ س��نت براي هر بشكه رسيد كه 3 دالر و 

۵۱ سنت بيشتر از ماه فوريه است.

مجيد اعزازيمهدي تديني

حسنروحانيبااشارهبهشكستن
تحريمهادر۱00روزاولدولتش:

رهبرانقالبهدفامريكاييهاازاصراربر
مذاكرهراتحميليكحرفباطلدانستند

وزيرراه:برخيموسساتمالي
۱000واحدمسكوني

احتكاركردهاند

»تعادل«وضعيتبازارسرمايه
راپسازمصوبهجديدسازمان

بورسبازبينيميكند
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سيد محمود حسيني|
مانند بس��ياري از برندهاي مختلف كه اس��م يك 
محصول خاص را نمايندگ��ي مي كردند، مثل برند 
نيوا كه تا مدت ها به جاي كرم مرطوب كننده به كار 
برده مي ش��د، بيت كوين نيز كل ب��ازار رمزارزها را 

نمايندگي مي كرد. 
البت��ه همچنان اين ش��رايط وجود دارد و هس��تند 
افراد بس��ياري كه منظور آنها از بيت كوين مي تواند 
كل بازار كريپتوكارنس��ي ها باشد. البته اين موضوع 
بيراه هم نيس��ت، چون تا چند ماه پيش همبستگي 
قدرتمندي بين قيمت و نمودار بيت كوين و س��اير 
رمزارزها وجود داشت حتي آنهايي كه شناخته شده 
بودند و ش��خصيت خاص خود را داش��تند به شدت 
دنباله رو صعود و ن��زول بيت كوين بودند. گرچه اين 
وابس��تگي از بين نرفته اس��ت ولي با شناخته شدن 
بقيه رمزارزها اين وابستگي قيمتي به بيت كوين به 
قوت سابق نيست ولي همچنان پايدار است و به نظر 
مي رس��د كه ماه هاي آينده پابرجا باش��د.  آنچه اين 
وابستگي كل بازار رمزارزها به يك رمزارز مادر به نام 
بيت كوين را ضعيف خواهد كرد چيزي نيس��ت جز 
شناخته شدن س��اير رمزارزها و توجه معامله گران 

به آنه��ا.  ام��ا آنچه كه 
مي تواند اين رشته مادر 
و فرزن��دي را قطع كند 
ريزش بيت كوين است 
كه روز به روز محتمل تر 
مي شود.  در اين شرايط 
ت��الش ب��راي ف��روش 
بيت كوين يا معاوضه آن 
با س��اير رمزارزها است 
ك��ه امكان آن توس��ط 
كارگزاران اين بازار مهيا 
شده است، بيش از پيش 
اي��ن پيون��د را تضعيف 
خواهد ك��رد.  هرچند 
اين گسستگي به ضرر 
بيت كوي��ن خواهد بود 
اما موضوع مباركي براي 
كل بازارهاي رمزارزها 
خواه��د ب��ود. در اي��ن 
شرايط سوال اصلي اين 
است كه بيت كوين بعد 
از بهاري كه شاهد بوديم 
و آن رش��د ۹ برابري از 
مارچ 2020 )فروردين 
۱3۹۹(، آيا تابس��تاني 
هم خواهد داش��ت؟ و 
كساني كه اخيرا خريد 
كرده ان��د از مي��وه آن 
خواهد چش��يد يا دچار 
خزان شده و ريزش آن 

شروع خواهد شد؟

براي پاسخ به اين سوال بهتر است نگاهي به نمودار 
آن داشته باش��يم. طبق آنچه قابل مشاهده است از 
۱۸ دس��امبر 20۱۷ كه از حدود ۱۹۸00 دالر پس 
از يكس��ال نزول به قيمت 3۱۵۶ در دسامبر 20۱۸ 
رس��يد، در ۱۵ماه بعدي با روندي بس��يار كند رو به 

باال حركت كرد. 
در واقع از دس��امبر 20۱۸ تا مارچ 2020، هشت ماه 
اندكي صع��ودي و ۷ ماه نيز نزولي ب��ود. آنچه مارچ 
2020 را از بقيه ماه ها ج��دا مي كند و مي توان آن را 
زمان ش��روع رشد مجدد بيت كوين و به تبع آن ساير 
رمزارزها دانس��ت حجم بس��يار بااليي اس��ت كه در 
طول تاريخ اين رمزارز بي سابقه بوده است. به طوري 
كه پس از حدود يكس��ال و افزايش ۹ برابري قيمت 
بيت كوين، آن ميزان حجم تكرار نش��ده است. نكته 
قابل توجه ديگر اينكه حجم س��ه ماهه آخر علي رغم 
باال رفتن قيمت، حج��م معامالت با افت مواجه بوده 
است.  با نگاهي به نمودار روزانه بيت كوين به راحتي 
الگوهاي كالس��يك گ��وه )wedge pattern( و 
الگوي ولفي قابل مش��اهده است. سقف هاي نزديك 
به هم و همپوش��اني امواج و كاهش حجم اين آالرم 
را ص��ادر مي كند: در صورتيك��ه حمايت هاي الزم از 
اي��ن رم��ز ارز رخ ندهد 
و نتوان��د خ��ود را از اين 
الگو به سمت باال بيرون 
بكش��د، ب��راي ماه هاي 
آينده ش��اهد ن��زول آن 
تا ح��دود 40 هزاردالر 
)3۸ درصد رش��د خود 
از مارچ 2020( خواهيم 
ب��ود. البته اي��ن ميزان 
ريزش براي كس��اني كه 
در قيمت ه��اي پايين تر 
خري��د ك��رده بودن��د 
ناراحت كننده است ولي 
متضرر نخواهند شد ولي 
كساني كه در قيمت هاي 
باالت��ر خريد كرده اند به 
دليل ترس و اضطراب با 
فروش آن حركت نزولي 
را تشديد خواهند كرد.  
البته نبايد سناريوي سوم را 
فراموش كرد كه قيمت اين 
رمزارز پرآوازه دچار سكون 
ش��ود و در يك محدوده 
كوچك و مشخص نوسان 
كند. بايد منتظر ماند تا در 
روزهاي آينده مش��خص 
ش��ود كه بازي سازان اين 

بازار چه درسر دارند.
گزارش صفحه 2 
درباره آخرين وضعيت 
اين بازار را هم بخوانيد



رييس جمهوري در مورد اينكه گفته  شده چند واكسن 
دنبال نشود، گفت: با مشورت مشخص شد اين موضوع 
چيزي نيست كه باعث شود ديگري به تاخير بيفتد، ممكن  
است واكس��ن داخلي ما در تابستان به دست مان برسد 
اما در حال حاضر در اين مقطع آوردن واكس��ن خارجي 

وظيفه ماست.
حسن روحاني، رييس جمهوري در جلسه هيات دولت 
اظهار كرد: ظالمان معيشت مردم را گروگان گرفته اند و 
حتي در تهيه واكس��ن ما را اذيت مي كنند و بيش از سه 
سال است كه اين فشار را ادامه مي دهند. در اين شرايط ما 
بايد تالش كنيم دست شان را قطع كنيم چرا از مذاكرات 
مي ترسيم؟ كسي اين حرف ها را در سر ما فرو كرده است 
چرا از حرف زدن مي ترسيم. قرآن حتي از مذاكره با كفار 
سخن مي گويد كه بايد با جدال احسن انجام شود. پس چرا 

ما مي ترسيم و از اين موضوع فرار مي كنيم. 
به گزارش ايس��نا، وي اضافه كرد: ما قدرتمنديم و نبايد 
خودمان را ضعيف ببينيم. مي گويند آخر روبه روي تان 
امريكاست، خوب باشد مگر امريكا كيست؟ ما همان طور 
كه در برجام مذاكره كرديم و امريكا را پشت ميز آورديم 
باز هم اين توانمندي را داريم اينقدر روي توان ما ش��ك 
نكنيد. بعضي ها مي گويند ما فقط توان بيل زدن يا ساخت 
كارخانه دس��تمال كاغذي را داريم، ولي در مذاكره توان 
نداريم. در صورتي كه ما در توليد تكنولوژي و قدرت نرم 

هم توانمند هستيم. 
روحاني با بيان اينكه ما منطق ق��وي داريم و مي توانيم 
دشمن را مجاب كرده و سرجايش بنشانيم، يادآور شد: 
امام خميني)ره( از جنگ با صدام اجازه مذاكره داد. ما در 
ش��هريور ماه ۶۷ مذاكره را در ژنو شروع كرديم و دو سال 
ادامه داشت و آخرش هم صدام آن نامه ها را براي آيت اهلل 
هاشمي نوشت و ايشان جواب داد ما با آن آدم قدار نشستيم 
و مذاكره كرديم آن آدمي كه در ايران آن همه كشتار كرد. 
مذاكره با هر كسي كه مي خواهد باشد ما مشكلي نداريم و 

با منطق خودمان مذاكره مي كنيم. 
رييس جمهور در ادامه تاكيد كرد: بنابراين از مذاكره وين 
نترسيد، بعضي ها مي ترس��ند؛ حاال آنقدر كه بعضي ها 
نگران هستند كه مذاكره فوري انجام شود و تحريم ها زود 
برداشته شود و در انتخابات مشكل پيدا كنند. حاال اين گونه 
هم نيست و مذاكره پيچيدگي هاي خودش را دارد. نبايد 

اينقدر نگران باشيم. انتخابات براي ما روز بسيار مهمي 
است و حضور مردم در انتخابات بسيار مهم است ولي هيچ 
جناح و هيچ فردي حق ندارد زندگي و معيشت مردم را 
براي انتخابات به گروگان بگي��رد. بگذاريد مردم راحت 
باشند. بگذاريم مردم زندگي كنند و تحريم برداشته شود، 
چون اين به نفع انتخابات و به نفع حضور مردم در انتخابات 

و همه جناح هاست. 
وي ادامه داد: با اين اتفاق هيچ جناحي ضرر نمي كند، ولي 
بعضي ها فكر مي كنند كه ضرر مي كنند. البته ما عجله 
نداريم كه بگوييم مذاكرات امروز باشد يا فردا و اين وابسته 
به طرف مقابل است، اما ما آماده ايم و حرف مان روشن است 
و مي گوييم امريكا بايد به همان سالي كه برجام را امضا كرده 
است بازگردد؛ يعني سال ۲۰۱۵. پس ما بايد به تيرماه ۹۴ 
و به همان توافق برگرديم و آنچه گفته ايم اجرا كنيم. به 
محض اينكه امريكا اجرا كرد و ما ديديم درست و عملياتي 

است بالفاصله ما هم عمل مي كنيم. 
روحاني بيان كرد: اينكه مي بينيد عنوان كرده ايم  آي آر ۶ 
را در نطنز فعال خواهيم كرد يا غني سازي را به ۶۰ درصد 
خواهيم رساند، اين پاس��خ خباثت هاي شماست. شما 
نمي توانيد عليه ملت ايران توطئه كنيد و در نطنز جنايت 
كنيد. شما وقتي جنايت كنيد ما دست تان را مي بريم. ما 

دو دس��ت تان را زديم يكي با  آي آر۶ و يكي با ۶۰ درصد. 
معلوم هست كه ما نمي ايستيم و معطل نمي مانيم. شما 
اگر مي خواهيد نسبت به فناوري صلح آميز قانوني ايران كه 
تحت نظارت آژانس است، اخالل ايجاد و اذيت كنيد ما باز 
هم در چارچوب قانون عمل مي كنيم. كار شما تروريسم 
هسته اي بوده، اما كار ما كار قانوني است. مثال كاري كه قرار 
بوده ۲۰ روز يا يك ماه ديگر انجام دهيم االن داريم انجام 

مي دهيم و پاسخ شما را مي دهيم.
روحاني اضافه كرد: مردم ما بدانن��د اگر افرادي عليه ما 
توطئه كردند پاسخ خواهيم داد كه البته مقامات امنيتي و 
اطالعاتي ما بايد گزارش هاي نهايي را به ما بدهند، ولي در 
ظاهر اين جنايت صهيونيست هاست. اگر صهيونيست ها 
عليه ملت ما اقدامي انجام دهند ما پاس��خ خواهيم داد. 
اولين پاس��خ را گرفتند. اولين پاسخ اين بود كه شما اگر   
آي آر۱ را روي زمين دچار مشكل كرديد ما ديگر  آي آر۱ را 
نمي گذاريم، بلكه آن را جمع مي كنيم و به جايش  آي آر ۶ 
مي گذاريم تا حالي تان شود نمي توانيد با اين خباثت ما را 

از اين فناوري و قدرت بازداريد.
رييس جمه��ور با اش��اره به اينكه ما مي دانيم كه ش��ما 
مي خواهيد چه كاري كنيد، بيان كرد: شما مي خواهيد 
در مذاكرات دس��ت مان خالي ش��ود اما ما با دست پرتر 

به مذاكرات مي رويم. پاس��خ ما در نطن��ز اين بود كه به 
جاي آي آر۱ از  آي آر ۶ اس��تفاده خواهيم كرد و به جاي 
غني سازي ۳.۶۷ درصدي، غني سازي ۶۰ درصدي انجام 
مي دهيم، اما در عين حال فعاليت ما قطعا و صرفا صلح آميز 
و تحت نظر آژانس خواهد بود. ۶۰ درصد و ۲۰ درصد و ۵ 

درصد و ۳ درصد ما هم صلح آميز است.
روحاني يادآور ش��د: چارچوب مذاكرات ما را رهبري به 
خوبي و روشني مش��خص كرده و ما در همان چارچوب 
فعاليت خودمان را انجام مي دهيم. طرف بدهكار ما عمدتا 
امريكاست و اگر امريكايي ها بيايند و به تعهدات خودشان 
عمل كنند و دست از تحريم بردارند، خواهند ديد كه ما هم 
بعد از راستي آزمايي به كليه تعهدات مان باز خواهيم گشت.

رييس جمهور خطاب به امريكايي ها با تاكيد بر اينكه 
هر روزي كه به تعهدات خ��ود برگرديد ما هم همان 
روز به عين برجام برمي گرديم، عنوان كرد: البته بايد 
ببينيم بازگشت شما واقعي است يا نه. ما راستي آزمايي 
مي كنيم كه خيلي هم طول نمي كشد. بعضي ها چون 
بلد نيس��تند مي گويند طول مي كشد. خب ما بلديم 
نمي خواهيد ش��ما غصه بخوري��د. وزراي ما طراحي 
كرده ان��د و مي دانند اين كار چق��در زمان مي برد. هر 
وقت وزير نفت بگويد من مي توانم نفتم را بفروش��م و 
كشتي هاي ما مي توانند در محل مورد نظر پهلو بگيرند 
و مشكالت بيمه حل شود و بانك مركزي بگويد پول 
من آزاد شده است، اين كار صورت گرفته و اينها چيزي 
نيس��ت و زمان نمي برد. ما وقتي ببينيم آنها درست 
عمل مي كنند ما هم بالفاصله عمل مي كنيم. ما به تمام 

تعهدات برمي گرديم به شرطي كه شما هم برگرديد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: مسير ما مسيري است كه 
مردم مي خواهند. ما منتخب مردم هستيم و حرف مان 
حرف مردم است. ۲۴ ميليون راي و ۷۳ درصد مردمي كه 
در انتخابات شركت كردند، دارند با رييس جمهور و دولت 
حرف مي زنند پس ما تا لحظه آخر مانن��د روزهاي اول 
خواست مردم را اجرا مي كنيم. بعضي ها مي گويند فقط 
۱۰۰ و چند روز ت��ا پايان دولت باقي مانده براي ما فرقي 
نمي كند چقدر باقي مانده، چون مثل روز اول كار مي كنيم 
و همان طور كه تحريم ها را در ۱۰۰ روز اول شكانديم اگر 
دست ما را باز بگذاريد در ۱۰۰ روز آخر هم مي شكنيم و ما 

مشكلي نداريم و اين كار را انجام مي دهيم.
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رهبر انقالب هدف امريكايي ها از اصرار بر 
مذاكره را تحميل يك حرف باطل دانستند

در طليعه ماه مبارك رمضان، بهار قرآن، مراسم انس 
با قرآن كريم با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي از 
طريق ارتباط تصويري حسينيه امام خميني)ره( با 
مصالي تهران برگزار شد و قاريان قرآن كريم به تالوت 

آيات نور پرداختند.
رهبر انقالب اس��المي در اي��ن ديدار ضمن تبريك 
حلول ماه مب��ارك رمضان، ماه نزول قرآن به تبيين 
موضوع هدايت قرآني پرداختند و درخصوص گستره 
و ابعاد آن گفتند: هدايت قرآني شامل همه بشريت 
و دربرگيرنده ابعاد مختلف فردي و اجتماعي زندگي 
انسان مي ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به برخي سرفصل هاي هدايت قرآني افزودند: كمال 
معنوي، اداره جوامع انس��اني و چالش هاي سياسي 
و اجتماع��ي مرتبط ب��ا آن، رفتاره��اي مديريتي، 
اقامه عدل، دفع دش��منان باطن��ي و ظاهري، رفع 
دشمني ها، مسائل اخالقي، مسائل مربوط به خانواده 
و تربيت فرزندان، آرامش روحي و رواني و فرونشاندن 
تالطم هاي دروني، توصيه به علم و شناخت حقايق 
عالم وجود و رفتارهاي فردي، بخش هايي از رئوس 
موضوعاتي است كه هدايت قرآني شامل آنها مي شود.

رهبر انقالب اسالمي الزمه بهره مندي از هدايت قرآني 
را تقوا و خشيت الهي دانستند و با توصيه همگان به 
خواندن همراه با تدبر ق��رآن در ماه مبارك رمضان 
گفتند: دل انسان با تالوت قرآن جال پيدا مي كند و 
بهاري و با طراوت مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تاكيد بر اينكه قاريان قرآن بايد خود را مبلغان قرآن 
بدانند بر لزوم تالوت همراه با تذكر، خش��وع و توجه 

عميق به معنا تاكيد كردند.
رهبر انقالب اسالمي همچنين در ابتداي سخنانشان 
با اش��اره به آماري كه در سخنراني روز اول فروردين 
درخصوص رتبه اقتصادي كشور بيان كردند، گفتند: 
بعد از بيان اي��ن آمار، برخي افراد تذكر دادند كه اين 
آمار صحيح نيست بر همين اساس موضوع بررسي 
و مشخص شد، آمار مربوط به رتبه هجدهم كشور 
صحيح نيس��ت و مربوط به چند سال قبل است كه 
الزم است از افرادي كه اين موضوع را متذكر شدند، 

صميمانه تشكر كنم.
رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنانشان به تلخ 
شدن كام مردم در زيباترين روزهاي سال بر اثر كرونا 
اشاره كردند و افزودند: آمارهاي تلخ و تكان دهنده از 
افزايش مبتاليان و جان باختگان بايد همه مسووالن 
و آحاد مردم را هوش��يار و بيدار كند كه اين بيماري 
را شوخي نگيريم. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد 
كردند: مسووالن بايد به صورت قاطع كارهاي الزم را 
انجام دهند و طبق ضوابطي عمل شود كه كارشناسان 
و مسووالن امور بهداشت و درمان مشخص مي كنند. 
ايشان با اشاره به عوارض اجتماعي كرونا مانند جان  
باختن عزيزان، افزايش بيكاري، مش��كل معيشت 
و تاثيرپذيري همه برنامه هاي كشور از اين بيماري 
افزودند: بايد با سياست گذاري و برنامه ريزي از جانب 
مس��ووالن و رعايت ضوابط بهداشتي از سوي آحاد 
مردم كاري كرد كه اين بيماري متوقف شود و بر اين 

ويروس منحوس فايق بياييم.
رهبر انقالب اسالمي با تش��كر از تالش و فداكاري 
تحس��ين برانگيز مجموعه هاي درمان��ي در مقابله 
با بيم��اري كرونا، اف��راد و گروه ه��اي داوطلب را به 
كمك به جهادگران عرصه درم��ان همچون اوايل 
اين بيماري تش��ويق و توصيه كردن��د و گفتند: ماه 
رمضان ماه احس��ان و دستگيري از نيازمندان است 
كه بايد در شرايط كرونايي اهتمام به نهضت مواسات 
و كمك هاي مومنان��ه چندين برابر ش��ود و به اوج 
خود برس��د. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي همچنين 
در خصوص مس��ائل مربوط به برجام و تحريم ها و 
مذاكرات گفتند: سياست كشور را در خصوص برجام 
و تحريم ها در سخنان عمومي اعالم و در جلسات با 
مسووالن يا به صورت مكتوب نيز به آنها بيان كرده ايم 
بنابراين سياست كشور معلوم است كه بايد چه كاري 
انجام بدهند. ايش��ان افزودند: تشخيص مسووالن 
اين اس��ت كه بروند مذاكره كنند تا همين سياست 
را اِعمال كنند كه در اين زمينه بحثي نداريم اما بايد 
مراقبت شود كه مذاكره فرسايشي نشود؛ چراكه براي 

كشور ضرر دارد.
رهبر انقالب اس��المي هدف امريكايي ها از تاكيد و 
اصرار بر مذاكره را تالش براي تحميل يك حرف باطل 
دانستند و افزودند: منطق جمهوري اسالمي مبني بر 
اينكه كه اول بايد امريكا تحريم ها را بردارد زيرا به آنها 
اطميناني وجود ندارد و قبال بارها نقض عهد كرده اند 
به  گونه اي اس��ت كه حتي بعضي مذاكره كنندگان 
اروپايي نيز قبول دارند و در جلس��ات خصوصي آن 
را تصديق مي كنند اگرچ��ه در مقام تصميم گيري 
تسليم امريكايي ها هستند و از خود استقاللي ندارند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: غالب پيشنهادهاي 
امريكايي ها، متكبرانه و تحقيرآميز است و حتي قابل 

نگاه كردن هم نيست.
ايش��ان در پايان ابراز اميدواري كردند كه مسووالن 
كش��ور با چش��م باز و دل محكم و با ت��وكل به خدا 
به پيش برون��د و به توفيق الهي ملت را خرس��ند و 

خوشحال كنند.
در اين مراس��م نوراني، تعدادي از اس��اتيد قرآني و 
قاريان جوان و يكي از مناجات خوانان به اجراي برنامه 

پرداختند.

حقوق ورودي با دالر ۴۲۰۰ و 
امكان اصالح نرخ پايه ارز در بودجه

جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، روز سه شنبه 
مصوبه مربوط به محاسبه حقوق ورودي كاالهاي 
وارداتي در سال ۱۴۰۰ بر مبناي نرخ ارز رسمي كشور 
را ابالغ كرد.با امضاي اس��حاق جهانگيري مصوبه 
مربوط به محاسبه حقوق ورودي كاالهاي وارداتي در 
سال ۱۴۰۰ بر مبناي نرخ ارز رسمي ابالغ شد.هيات 
وزيران در جلس��ه مورخ ۱۸ فروردي��ن۱۴۰۰، به 
پيشنهاد مش��ترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به اس��ناد اصل 
۱۳۸ قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران، به 
گمرك اجازه داد تا زمان تصويب و ابالغ سود بازرگاني 
و حق��وق ورودي موضوع بند )د( م��اده )۱( قانون 
امور گمركي، بر مبناي قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
كل كشور، نسبت به اخذ حقوق ورودي، عوارض و 
ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي وارداتي، براس��اس 
مأخذ مندرج در جدول پيوس��ت آيين نامه اجرايي 
قانون مقررات صادرات و واردات، با مبناي محاسبه 
نرخ ارز رس��مي معادل ۴۲۰۰ تومان اقدام كند. بر 
اس��اس تصويبنامه هيات وزيران، گمرك ج.ا مجاز 
است تا زمان تصويب سود بازرگاني و حقوق ورودي 
مصوب بند د ماده ١ ق.ا.گ بر مبناي قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ حقوق ورودي، عوارض و 
ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي وارداتي بر اس��اس 
مأخذ مندرج در جدول پيوست آيين نامه اجرايي 
قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه 
موخ ٩٨/١٢/٢٨ با مبناي محاسبات نرخ ارز رسمي 
معادل ۴۲۰۰۰ ري��ال اقدام كند.دولت براي تغيير 
نرخ ارز پايه حق��وق گمركي مي تواند اليحه بدهد. 
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه مسير قانوني براي اصالح بودجه 
مسدود نيست گفت: اگر دولت اليحه اي بدهد، امكان 
تغيي��ر آن وجود دارد. مهدي طغياني س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با تس��نيم در پاسخ به سوالي در خصوص 
عدم محاس��به نرخ ورودي گمرك براس��اس نرخ 
 اي تي اس و ادامه روند محاسبه برمبناي ارز ۴۲۰۰ 
گفت: در حال حاضر آيين نامه يا شيوه نامه اي از سوي 
دولت به گمرك براي اجراي بودجه ابالغ نشده است.
كاالها علي الحساب در حال ترخيص هستند و اعالم 
مي كنند كه اگر نرخ ارز پاي��ه ورودي تغييري كرد 
با اين فرض بايد محاس��به شود و مبالغ بيشتري را 
پرداخت كنند اما هنوز چنين اتفاقي رخ نداده است. 
در واقع بخشنامه بودجه كه بايد در اين مورد وجود 
داشته باشد، ابالغ نش��ده است.ما در حال پيگيري 
موضوع هستيم. قانون بايد اجرا شود و بعدا نيز ديوان 
محاسبات به اين مساله رسيدگي خواهد كرد. اينگونه 
نيست كه قانون بودجه يك چيز باشد و در عمل به 
گونه ديگري رفتار ش��ود و ما ني��ز موضوع را دنبال 
مي كنيم تا اين موضوع طبق قانون اجرايي ش��ود. 
طغياني در پاسخ به سوالي در خصوص امكان اصالح 
بودجه ۱۴۰۰ گفت: مسير قانوني مسدود نيست و 
از جهت قانوني و آيين نامه داخلي مجلس مي توان 
به اين مساله رسيدگي كرد ولي اينكه در حال حاضر 
در دستور كار باشد يا اينكه در كميسيون ها مطرح 
باشد، بنده نشنيده ام و بعيد مي دانم چنين چيزي 
وجود داشته باشد كه دولت پيشنهادي ارايه كرده 
و در حال بررسي باشد. در خصوص حقوق ورودي 
چنين چيزي وجود ندارد و در خصوص بورس نيز 
مسير قانوني آن باز است و اگر دولت اليحه اي بدهد 
و درخواستي كند امكان تغيير آن وجود دارد. چندي 
پيش وزارت اقتصاد در پيشنهادي به دولت خواستار 
عدم اجراي مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق 
ورودي بر مبناي ارز به نرخ سامانه اي تي اس )حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني از محاسباتي گمركي( شده بود.

الزم به ذكر است، معاون فني گمرك ايران نيز با رد 
ش��ايعاتي مبني بر اخذ حقوق ورودي چند برابر از 
صاحبان كاال توس��ط گمرك از ابتداي سال و عدم 
تمكن مالي صاحبان كاال جهت پرداخت اين حقوق 
ورودي تاكيد كرد كه هيچ افزايشي در حقوق ورودي 
گمرك در سال جاري اعمال و اجرا نشده است.به نظر 
مي رسد، گمرك با گرفتن تعهدنامه از واردكنندگان 
براي وصول مابه التفاوت حق��وق ورودي در انتظار 
بخش نامه از سوي دولت اس��ت و بايد ديد باتوجه 
به پيش��نهاد وزارت اقتصاد آيا اين بخش نامه صادر 
خواهد شد يا پيشنهاد اصالح آن به مجلس مي رود؟

هالك بانك خواستار پايان پيگرد 
قضايي پرونده تحريمي ايران شد

هالك بانك كه از سوي امريكا متهم به كمك به دور 
زدن تحريم هاي ايران و يك ميليارد دالر پولشويي 
شده است، خواس��تار پايان پيگرد قضايي پرونده 
تحريمي ايران شد.به گزارش روزنامه حريت تركيه، 
تيم حقوقي هالك بانك در تالش است تا با استفاده 
از قوانين قضايي امريكا، به پرونده طوالني اين بانك 
ترك به اتهام نقض تحريم هاي ايران خاتمه دهد. 
سيمون الكويچ- وكيل ارشد اين بانك با استناد به 
قانون مصوب سال ۱۹۷۶ از دادگاه منهتن خواسته 
است تا به پيگرد قضايي اين بانك خاتمه دهد چرا 
كه هالك بانك به يك بانك دولتي تبديل مي شود و 
طبق قانون فوق، شركت هاي دولتي در حوزه قضايي 

امريكا از مصونيت برخوردار هستند. 
هالك بانك اخيرا از طرف دادس��تاني نيويورك به 
نقض تحريم هاي ايران و انتق��ال ۲۰ ميليارد دالر 
از درآمدهاي فروش نفتي اين كش��ور متهم شده 
بود. از زمان دس��تگيري رضا ض��راب، تاجر طالي 
ايراني- تركي نام هالك بانك در پرونده هاي ايران 
تكرار شده است. ضراب سال ۲۰۱۵ و در جريان سفر 
تفريحي به فلوريدا بازداشت شد.پيش تر نيز هالك 
بانك با انتشار بيانيه اي اعالم كرده بود كه به دليل قرار 
نداشتن شعبات اين بانك در خاك امريكا، دادستاني 
نيويورك صالحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد.

حسن روحاني با اشاره به شكستن تحريم ها در 100 روز اول دولتش:

بيت كوين باز هم سقف قيمت تاريخي خود را شكست و از مرز ۶۴ هزار دالر عبور كرد

دستمارابازبگذاريدتحريمرا۱۰۰روزآخرهمميشكنيم

حركت صعودي بيت كوين ادامه دارد
بيت كوين، اتريوم، بايننس كوين و كاردانو موفق شدند 
اوج هاي تاريخي خود را بشكنند. به گفته كارشناسان، 
عرضه عمومي سهام كوين بيس در بازار بورس نزدك، 
باعث شده است كه آتش افزايش قيمت در بازار ارزهاي 
ديجيتال داغ تر شود. قيمت بيت كوين پس از رشد ۶.۲ 
درصدي، حاال به ۶۴.۵ دالر رسيده است. در اين مدت، 
بيت كوين در محدوده اي بين ۵۹,۷۵۸ تا ۶۵,۰۰۰ دالر 
در حال نوس��ان بوده است. از سوي ديگر، قيمت فعلي 
باالتر از ميانگين هاي متحرك ۱۰ و ۵۰ ساعته قرار دارد 
كه نشانه اي صعودي اس��ت. به گزارش كوين دسك، 
عرضه مستقيم سهام صرافي كوين بيس در بازار بورس 
نزدك يكي از مهم ترين اتفاقات پيش روي بازار ارزهاي 
ديجيتال به حس��اب مي آيد و حاال با ثبت اوج تاريخي 

تازه بيت كوين همزمان شده است.
بيت كوين باالخره سقف قيمت تاريخي خود را شكست 
و ح��اال از مرز ۶۴ هزار دالر عبور ك��رده. ولي دو رمزارز 
دوج كوين و XRP هم رش��د چشمگيري داشتند و در 
۲۴ ساعت گذشته به ترتيب تا نزديكي قيمت ۰.۱۴ دالر 
و ۱.۹۷ دالر پيش رفتند. دوج كوين كه رمزارز محبوب 
طنزآفرين��ان اينترنت و كاربران وب س��ايت »رديت« 
محسوب مي شود، باالخره مرز قيمت ۱۰ سنت را پشت 
سر گذاش��ت. چهار روز پيش ايالن ماسك در توييتي 
اعالم ك��رد: »خيلي زود به ماه مي رويم.« بس��ياري از 
همان زمان اين اس��تنباط را داش��تند كه مديرعامل 
تسال و اسپيس ايكس به دوج كوين اشاره دارد. قيمت 
اين رمزارز از ابتداي سال ۲۰۲۱ تاكنون ۱۴۶۳ درصد 
افزايش پيدا كرده. دوج كوين اولين بار به عنوان شوخي 
و بدون هيچ هدف ارزشمندي ساخته شد، اما حاال مورد 
توجه كاربران اينترنت قرار گرفته و آرزوي آنهاست كه 
قيمت اين ارز ديجيتال را به ۱ دالر برسانند. در آن سوي 
بازار، قيمت توكن XRP كه روي پروتكل ريپل عرضه 
مي شود با يك رش��د تقريبا ۲۰ درصدي به نزديكي ۲ 
دالر رسيد. رمزارز XRP در يك هفته گذشته حدود ۶۲ 
درصد رشد داشته. پروتكل ريپل و توكن آن در چند وقت 
اخير پيروزي هاي متعددي را در مقابل كميسيون بورس 
و اوراق بهادار امريكا داشته اند و اين اتفاقات احتماال از 
عوامل تاثيرگذار در رش��د چشمگير XRP بوده است. 
دوج كوين و XRP حاال از نظ��ر ارزش بازار در رده هاي 
بااليي قرار دارند. ارزش بازار اي��ن دو رمزارز به ترتيب 
۸۲ و ۱۷ ميليارد دالر اس��ت. بيت كوين و اتريوم نيز با 
ارزش بازار ۱.۲ تريليون دالري و ۲۷۲ ميليارد دالري در 
رده هاي اول و دوم اين فهرست ديده مي شوند. يكي ديگر 
از توكن هاي مطرح، بايننس كوين است كه قيمتش دو 

روز پيش تا نزديك ۶۳۰ دالر باال رفت.
بيت كوين و ارزهاي ديجيتال در دس��ته مفاهيمي قرار 
دارند كه )به واسطه ماهيت مدرن و تا حدودي ناآشناي 
خود( شك و سردرگمي بسياري از افراد را برمي انگيزند. 
بيت كوين به گونه اي طراحي ش��ده است كه هيچ نمود 
ظاهري، حمايت مالي يا سازمان كنترل مركزي ندارد 
و به همين دليل، بسياري معتقدند كه بيت كوين فاقد 
ارزش اس��ت. مس��اله اي كه در اين بي��ن ناديده گرفته 
مي ش��ود، توجه به اين حقيقت اس��ت كه ساير ارزهاي 

غيرديجيتال نيز در واقع همين طور هستند. پول كاغذي 
كه توس��ط دولت ها عرضه مي ش��ود، فقط به اين دليل 
ارزشمند است كه همه ما در خصوص ارزشمند بودن آن 
توافق نظر داريم و در سيستم انساني و جمعي كه حول 
استفاده از آن شكل مي گيرد مشاركت مي كنيم. هنگامي 
 كه موجودي حساب بانكي خود را به صورت آنالين يا با 
استفاده از عابربانك چك مي كنيم، بر اين باور هستيم 
كه ارقام روي صفحه نشان دهنده ارزش پول ما هستند، 
هرچند كه توانايي لمس آن را نداشته باشيم. برخي ممكن 
است استدالل كنند كه طال ارزشي ذاتي دارد و حتي اگر 
بخواهيم ارزش مالي طال در ازاي هر اونس را نيز قراردادي 
توافقي در نظر بگيريم، خوِد فلز طال را مي توان در حوزه 
الكترونيك و براي ساخت جواهرات تزئيني به كار برد. 
در نتيجه، اين فلز ذاتًا ارزشمند است. حقيقت اين است 
كه ارزش طال به دليل تركيبي از دو عامل توافق جمعي 
در خصوص ارزش��مند بودن آن و كمياب بودن نسبي و 
محدوديت عرضه آن است. اين توافق جمعي در تعيين 
ارزش طال بسيار موثر است و از طرف ديگر، كمياب بودن 
منابع طال و محدوديت استخراج و عرضه آن نيز اين ارزش 
را دوچندان مي كند. اين دو ويژگي طال را كاماًل مي توان 
در بيت كوين نيز يافت. به بيان ديگر، شباهت بيت كوين 
به طال بسيار بيشتر از ش��باهت ارزهاي رايج امروزي به 
اين فلز ارزشمند اس��ت. حداكثر تعداد بيت كويني كه 
مي توان��د موجود و در گردش باش��د، ۲۱ ميليون واحد 
اس��ت. واحدهاي بيت كويني كه گم مي ش��وند هرگز 
جايگزين نخواهند شد. همچنين برخالف پول كاغذي 
كه دولت ها مختار به چاپ آن در هر زماني هس��تند، در 
شبكه بيت كوين هيچ كس��ي حق تصميم گيري براي 
ايجاد بيت كوين هاي بيشتر را ندارد؛ زيرا اين محدوديت 
براي تعداد كل بيت كوين ه��ا در كد اين ارز ديجيتال و 

پروتكل هاي زيربنايي آن تعبيه شده است.

    قيمت بيت كوين دچار نوسانات شديد است
در ح��ال حاضر، نوس��ان پذيري يك��ي از ويژگي هاي 
پذيرفته ش��ده در ش��بكه بيت كوين و س��اير ارزهاي 
ديجيتال اس��ت. به احتم��ال زياد، با گذش��ت زمان و 
خصوصًا با بلوغ بيشتر بيت كوين، نوسان پذيري اين ارز 
ديجيتال نيز كمتر خواهد شد. در حال حاضر، موسسات 
بزرگي همچون اسكوئر، پي پال و مايكرواستراتژي شروع 
به استفاده از بيت كوين به عنوان ابزار پرداخت كرده يا 
خود در آن سرمايه گذاري كرده اند. اين امر نشان دهنده 
جدي تر گرفته  شدن بيت كوين است و به آرام  ترشدن 
نوسانات قيمت اين ارز ديجيتال كمك مي كند. با ابراز 
تمايل بزرگان حوزه سرمايه گذاري به سرمايه گذاري در 
بيت كوين و ارزهاي ديجيتال، مي توان گفت تغييرات 

بزرگي در شرف وقوع است.

    قانوني  نبودن بيت كوين نگران كننده است
بانك ها، ش��ركت هاي بيمه و ارايه دهندگان خدمات 
سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي دنيا از جمله بريتانيا 
تحت نظارت و ضمانت دولت قرار مي گيرند؛ به شرط 
آنكه عملكرد آنها مطابق با معيارهاي تعيين شده توسط 

مس��ووالن قانون گذاري در اين حوزه باشد. به موجب 
قانون، در اكثر كش��ورها اگر بانكي ورشكست شود يا 
موسس��ه اي ش��ما را فريب دهد يا كاله ب��رداري كند، 
دولت بازگشت پول شما را )حداقل تا سقفي مشخص( 
تضمين مي كند. با اين حال، ارزهاي ديجيتال از كنترل 
دولت ه��ا خارج هس��تند و هيچ گون��ه قانون گذاري و 
مالكيت انحصاري در ارتباط با آنها وجود ندارد. درواقع 
دلي��ل اينكه اين ارزها موفق ش��ده اند ب��ه عنوان يك 
سيس��تم، بدون اختالل و با دقت زياد كار خود را ادامه 
دهند، همين حقيقت است كه هيچ نهاد مركزي آنها را 
مديريت نمي كند. به همين دليل، بعيد است كه دولتي 
بخواهد از سرمايه گذاران دارايي هاي ديجيتال حمايت 
كند. در مقابل، دولت ها اغلب به دنبال كنترل و اِعمال 
نفوذ بر اين دارايي ها هستند. با اين همه، شركت هاي 
معتبري همچ��ون صرافي  ارز ديجيت��ال كوين بيس 
ترجيح مي دهند به جاي دور زدن قانون، شركت خود 

را رسمًا ثبت كنند. 

    دارايي ه�اي ديجيت�ال به راحت�ي ُگ�م يا 
دزديده مي شوند

اين تصور رايج وجود دارد كه هكرها صرفًا به علت آنالين 
 بودن، ارزهاي ديجيتال را هدف قرار مي دهند. اما خطر 
اصلي كه دارايي هاي ديجيت��ال را تهديد مي كند اين 
اس��ت كه هيچ مرجع قانوني بر آنها نظارت نمي كند. 
اگر دارايي بيت كوين ش��ما از يك صرافي ارز ديجيتال 
آنالين به سرقت برده شود، به احتمال زياد براي هميشه 
از دسترس ش��ما خارج شده اس��ت؛ زيرا هيچ مرجع 
قانوني براي بازيابي دارايي شما وجود ندارد و نمي توانيد 
خس��ارت خود را از بيم��ه مطالبه كنيد. ب��ا اين حال، 
تجربه نشان داده است كه افراد، دارايي هاي ديجيتال 
آفالين خود را نيز به همين اندازه از دس��ت مي دهند. 
دنياي ارزهاي ديجيتال ش��اهد نمونه هاي بسياري از 
سرمايه گذاراني بوده اس��ت كه بيت كوين خريده اند، 
آن را به دقت در كيف پول هاي آفالين س��خت افزاري 
و كدگذاري ش��ده ذخيره كرده اند و سپس، كيف پول 
سخت افزاري خود را سهواً گم كرده اند، دور انداخته اند 
يا رمز عبور آن را از ياد برده اند. عالوه بر اين، هر روزه پول 
و اشياء قيمتي افراد بسياري به سرقت برده مي شوند و 
احتمال گم شدن و دزديده شدن براي دارايي هاي سنتي 
نيز وجود دارد. مانند هر ش��يء باارزش ديگري، ش��ما 
مسوول محافظت از چيزي هستيد كه برايتان ارزشمند 

است و بيت كوين نيز از اين قاعده مستثني نيست.

    براي سرمايه گذاري 
روي بيت كوين دير نيست

در سال ۲۰۲۱، بيت كوين ركوردهاي خيره كننده اي 
را ثبت كرده و تا به امروز )۲۵ فروردين ۱۴۰۰(، از سد 
۶۳ هزار دالر نيز عبور كرده است. اين مساله باعث شده 
است كه بسياري گمان كنند خيلي دير به اين مهماني 
بزرگ رسيده اند و نمي توانند از آن لذت ببرند. در سال 
۲۰۱۷، قيمت بيت كوين پيش از اينكه تا مرز ۳,۰۰۰ 
دالر سقوط كند، به ركورد ۲۰ هزار دالر دست يافته بود. 

درواقع، عملكرد گذشته بيت كوين مي تواند نشان دهنده 
احتمال سقوطي ديگر براي بيت كوين باشد. اگرچه هيچ 
تضميني براي سقوط يا عدم سقوط شديد بيت كوين 
)مانند آنچه در گذشته اتفاق افتاد( وجود ندارد، اما اگر 
قيمت كاهش يابد، احتمااًل فرصت براي خريد بيشتر 
با قيمت كمتر فراهم مي ش��ود. تاريخ نش��ان مي دهد 
كه بعد از سقوط، احتمال رش��د مجدد وجود دارد. در 
حال حاضر، بس��ياري از موسسات مالي شناخته شده 
بيت كوين را در بلندمدت خوش آتيه قلمداد مي كنند 
و به عقيده آنها، س��رمايه گذاري روي بيت كوين هنوز 
مي تواند س��ودمند باش��د. طبق برآوردهاي صندوق 
سرمايه گذاري جي  پي مورگانن،  قيمت هر بيت كوين 
مي تواند به ۱۴۶,۰۰۰ دالر برسد و شركت بانك داري 
سيتي گروپ، قيمت هدف بيت كوين را ۳۰۰ هزار دالر 
پيش بيني مي كند. پيش بيني هاي عجيب تر ديگري نيز 
وجود دارند كه قيمت هر واحد بيت كوين را تا ۱ ميليون 
دالر تخمين مي زنند؛ كه به نظر مي رسد بيشتر بر پايه 
اميد و خوش بيني باش��د تا مبن��اي علمي. بيت كوين 
به عنوان يك دارايي س��رمايه گذاري هنوز در آغاز راه 
اس��ت و بنابراين، چرخه هاي نوساني آن نيز فعاًل ادامه 

خواهند داشت.

    بيت كوي�ن فقط راهي ب�راي باج گيري و 
پولشويي نيست

برخي از موارد اوليه اس��تفاده بيت كوين، كاربرد آن در 
دارك وب )dark web( و ب��ه عنوان ارزي ناش��ناس 
بود كه به منظور مبادالت مواد مخدر و قاچاق اسلحه به 
كار گرفته مي شد. همچنين، ممكن است بسياري از ما 
ايميل هاي فيشينگ )phishing( يا هرزنامه هايي را 
)spam( دريافت كرده باشيم كه عنوان مي كنند رايانه 
ما به خطر افتاده است و در صورت عدم پرداخت مبلغ 
درخواست شده در قالب بيت كوين، از اطالعات موجود 
در رايانه ما سوءاستفاده خواهد شد. دليل استفاده اين 
اش��خاص از بيت كوين، غيرقابل رديابي بودن آن است 
و همين مساله باعث مي شود كه بسياري گمان كنند 
بيت كوين تنها براي اهداف مجرمانه مناس��ب است. با 
اين حال كه چنين كاله برداري هايي اغلب براس��اس 
مهندسي اجتماعي فرصت طلبانه انجام مي شوند، اما اين 
اتفاقات درواقع اولين مواجهه بسياري افراد با بيت كوين 
هس��تند كه اين ارز ديجيتال را ابزاري براي بزهكاري 
جلوه مي دهد. ناشناس  بودن بيت كوين بي شك براي 
انجام چنين فعاليت هايي مطلوب به نظر مي رسد، اما 
استدالل من اين است كه از پول كاغذي سنتي و نقل و 
انتقاالت الكترونيكي پول نيز به همين اندازه در جهت 
باج خواهي، اخاذي و تهديد افراد استفاده شده است )و 
همچنان هم استفاده خواهد شد( . اگرچه ممكن است 
بيت كوين براي تبهكاران و مجرمان نيز جذاب باشد، اما 
نمي توان گفت كه تنها كاربرد اين ارز ديجيتال در جهت 
ارتكاب جرم و جنايت است. درواقع، نمي توان ادعا كرد 
تمام افرادي كه از بيت كوين اس��تفاده مي كنند مجرم 
هستند يا اينكه اين ارز ديجيتال تنها توجه كاله برداران 

را به خود جلب مي كند. 

مراقبت شود
مذاكرات فرسايشي نشود



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 24 هزار و 950 تومان، قيمت 
يورو 29 هزار و 400 تومان و درهم امارات 6 هزار و 850 
تومان اعالم شده است..اونس جهاني طال نيز يك هزار و 
۷46 دالر و 40 س��نت فروخته شد. در نتيجه با افزايش 
قيمت اونس جهاني طال قيمت سكه و طال افزايش داشت. 
ن��رخ دالر در صرافي ه��اي بانكي چهارش��نبه- 25 
فروردين ماه با 92 تومان كاهش در مقايسه با روز كاري 
گذش��ته به رقم 24 هزار و ۱۱۳ تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو با كاهش 60 توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز گذش��ته 28 هزار و 42۱ تومان شد.قيمت 
خريد هر دالر 2۳ هزار و 6۳6 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز28 ه��زار و 858 تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي2۳ هزار و 890 تومان و نرخ فروش آن 24 
هزار و ۱29 تومان اعالم شد. همچنين نرخ يورو در اين 
بازار 28 هزار و ۱۳۱ تومان و نرخ فروش آن نيز28 هزار 
و 4۱۳ تومان اعالم شد. براساس اين گزارش، در سامانه 
سنا در روز معامالتي گذشته )سه شنبه(، هر يورو به 
قيمت28 ه��زار و 299 تومان و هر دالر 24 هزار و 4۳ 
تومان به فروش رسيد.همچنين روز كاري گذشته در 
سامانه نيما، حواله يورو به قيمت2۷ هزار و594 تومان 
فروخت��ه و حواله دالر به قيمت2۳ هزار و ۱۳0 تومان 
معامله شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
در بازار تهران با افزايش90 هزار توماني نسبت به روز 
كاري گذش��ته به رقم ۱0 ميليون و 5۳0 هزار تومان 
رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز۱0 ميليون 
و ۳00 هزار تومان معامله شد.نيم س��كه بهار آزادي6 
ميليون و 250 هزار تومان، ربع س��كه س��ه ميليون و 
900 هزار تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 
200 هزار تومان قيمت خورد. ع��الوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم ط��الي۱8 عيار به يك ميليون و 
۳6 هزار تومان رسيد.هر مثقال طال نيز به قيمت چهار 
ميليون و 492 هزار تومان معامله شد. گفتني است،  به 
دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، 
بازار طال و جواه��ر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل 
اعالم شده اس��ت؛ قيمت هاي درج شده در اين خبر 
نيز با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال و 
جواهر است.نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده 
كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر 
به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر 

از اين سطح قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند 
مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش 
چش��م گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايت��ا دالر در كانال 

2۳-22 هزار تومان جا خوش مي كند.
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نس��بت به روز 
كاري قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر 24 ه��زار و ۱26 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 2۳ هزار و 649 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل 28 ه��زار و 58۳ تومان و قيمت 

خريديورو نيز 28 هزار و ۱۷ تومان اعالم شده است.نرخ 
خريد و فروش دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناس��ب با نوسانات بازار 
آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. در حالي كه رشد 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا، اثر تضعيف دالر را در 
بازار طال خنثي كرده است، قيمت فلز زرد امروز نوسان 
چنداني را ش��اهد نبود. بر اس��اس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال كه ب��ا 0.۳ درصد افزايش يافته بود، 0.۱5 
درصد كاهش به ۱۷42 دالر و 92 س��نت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه ژوئن هم با 
0.2۷ درصد كاهش به ۱۷42 دالر و 90 س��نت رسيد. 
مارگارتيانگ تحليلگر موسس��ه ديلي اف ايكس در اين 
باره گفت: »هرچند دالر امروز صبح تضعيف ش��ده اما 
رشد جزئي س��وددهي اوراق قرضه سبب شده تا رشد 
قيمت طال خنثي شود.«وي افزود: »عامل مهم ديگري 
كه سرمايه گذاران رصد مي كنند آمارهاي ميزان خرده 
فروش��ي در امريكاست كه فردا منتشر خواهد شد و اگر 
فراتر از پيش بيني ها باش��د، سبب تضعيف قيمت طال 
خواهد شد.« وي در عين حال اضافه كرد افت قيمت طال 
محدود خواهد بود و نهايتا به حدود ۱680 دالر خواهد 
رسيد. ارزش دالر به پايين ترين رقم هاي ۳ هفته گذشته 
رسيد و سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني شد كه 
با ارزهاي غيردالري خريد مي كنند. در عين حال رشد 
جزئي سوددهي اوراق خزانه داري امريكا هزينه فرصت 
سرمايه گذاري در بازار طال را افزايش داد.عامل ديگري 
كه به نفع قيمت طال تمام ش��د اظهارات رييس فدرال 
رزرو فيالدلفيا بود كه گفته، با وجود اينكه اقتصاد امريكا 
ممكن است امسال 5 تا 6 درصد رشد كند، فدرال رزرو 

هنوز قصد انقباضي كردن سياست پولي خود را ندارد.

     قيمت بيت كوين به كانال ۶۴ هزار دالر رسيد
قيمت بيت كوين با افزايش۱.۱9 درصد تا 64۳44 دالر 
افزايش داش��ت. قيمت بيت كوين به كانال 64 هزار دالر 
رسيد. روز سه شنبه قيمت بيت كوين به باالترين قيمت 
قبلي خود و به بيش از 6۳000 دالر رسيد. بر اساس داده ها 
از س��اعت 4۱: ۷ صبح به وقت مسكو، قيمت بيت كوين 
در طول معامالت 0.65 درصد افزايشيافت و به 64 هزار 
دالر رس��يد. از ساعت 00: 8 صبح به وقت مسكو، قيمت 
بيت كوين با افزايش۱.۱9 درصد تا 64۳44 دالر افزايش 
داشت. روز سه شنبه قيمت ارز رمزنگاري شده در باالترين 
قيمت خود و بي��ش از 6۳000 دالر بود. بيت كوين يك 
ارز رمزنگاري شده است كه در سال 2008 توسط فرد يا 
گروهي از افراد ناشناس با نام ساتوشي ناكاماتو ابداع شد. 
اين يك ارز ديجيت��ال غيرمتمركز و بدون نظارت بانك 
مركزي يايك مدير منفرد است كه مي تواند بدون واسطه 
از يك كاربر به كاربر ديگر در شبكه بيت كوين ارسال شود.

    مقابله بانك مركزي با اخالل در بازار ارز
جمشيد نفر كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بانك 
مركزي اقدامات مناسبي براي كنترل بازار ارز و نقدينگي 
انجام داده اس��ت، گفت: با اقدامات بانك مركزي ايجاد 
اختالل در بازار مالي كش��ور سخت شده است. جمشيد 
نفر در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه بانك مركزي ابزارها 
و اختياراتي براي كنترل نقدينگي در كش��ور در دست 
دارد، عنوان كرد: بانك مركزي اقدامات مناس��بي براي 
كنترل بازار ارز و نقدينگي انجام داده است. در گذشته اي 
نه چندان دور ميلياردها دالر ارز از كشور خارج مي شد و 
هيچ اثري از اين جابه جايي به جاي گذاشته نمي شد اما 
با تمهيدات بانك مركزي شرايط سفته بازي و جابه جايي 

پول در مقايس��ه با گذشته سخت شده است. وي با بيان 
اينكه با اقدامات بانك مركزي ايجاد اختالل در بازار مالي 
كشور سخت ش��ده اس��ت، اظهار كرد: بانك مركزي بر 
تمامي حس��اب ها و نقل و انتقاالت پولي نظارت دارد اما 
تصميم هاي درست بايد در زمان درست اتخاذ شود اگر 
تصميم درست در زمان غلط گرفته شود آثار سوء خواهد 
داشت. نفر با بيان اينكه هدف از اختصاص ارز براي واردات 
نهاده هاي دامي آن بود كه مرغ و گوشت با قيمت مناسب 
به دست مردم برس��د اما اين هدف محقق نشده است، 
تصريح كرد: رييس مجل��س در محفلي اعالم كرده بود 
كه با يارانه هايي كه به نهاده ها داده مي شود، قيمت مرغ 
بايد حدود 9 هزار تومان باشد و اين اظهارنظر موجب شد 
تا برخي از مرغداران اعالم كنند كه حاضر هس��تند كل 
مرغداري خود را در اختيار بگذارند تا قيمت تمام ش��ده 
توليد محاسبه شود. طبيعي است كه تنها با قيمت نهاده 
نمي توان درباره قيمت تمام ش��ده نهايي مرغ يا گوشت 

اظهارنظر كرد.
رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني 
ايران خاطرنشان كرد: اظهارات بايد كارشناسي باشد نه 
شعارگونه و طبيعي است كه اظهاراتي از اين دست مردم 
را از توليدكنندگان كه با مسائل و مشكالت بسياري هم 

مواجه هستند بي اعتماد مي كند.
وي افزود: جوسازي عليه صادركنندگان تا آنجا پيش رفته 
است كه گراني سيب و خيار و گوجه و بسياري از اقالم به 
صادرات نسبت داده مي ش��ود و صادركنندگان ترجيح 
مي دهند كه از صادرات دست بكشند. نكته مهم اين است 
كه قوانين كشور بايد در حمايت از سرمايه تجار، بازرگانان 
و توليدكنندگان باشد تا سرمايه در جاي درست هزينه 

كرده و نتيجه مناسب ببينند.
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تخلف بانك ها در دريافت 
وثايق وام اشتغال روستايي

معاون توسعه اشتغال وزارت كار گفت: تخلف بانك ها 
در دريافت وثايق تس��هيالت اش��تغال روستايي را 
اطالع دهيد. حامد ش��مس. ريي��س مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني تعاون. كار و رفاه اجتماعي در 
صفحه توييرخود نوشت: معاون توسعه كارآفريني و 
اشتغال وزارت تعاون. كار و رفاه اجتماعي در مورد 
دريافت وثايق تسهيالت اشتغال روستايي با بانك ها 
اتم��ام حجت كرد و از آنها خواس��ت از اعمال رفتار 
سليقه اي خودداري كنند. تخلف بانك ها در دريافت 
وثايق تسهيالت اشتغال روس��تايي اطالع دهيد. 
منصوري گفت: با توجه ب��ه افزايش نرخ قيمت ها 
پيشنهاد افزايش نرخ سرانه اشتغال به مبلغ 200 تا 
250 ميليون تومان داده شده و به زودي عماليتي 
مي شود.طي نشس��ت و صحبت هاي انجام شده با 
مديران بانكي كش��ور، با برگشت منابع بازگشتي 
از پرداخت اقس��اط تسهيالت اشتغال روستايي به 
چرخه توليد در پرداخت تسهيالت اشتغالزا موافقت 
شده اس��ت. معاون توس��عه كارآفريني و اشتغال 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي افزود: منابع مورد 
نياز براي پرداخت تس��هيالت موردنياز طرح هاي 
سرمايه گذاري در استان ها توسط صندوق كارآفريني 
اميد و بانك توسعه تعاون تامين و پرداخت مي شود.

تحرك بخشي و حمايت از ايجاد اشتغال در مناطق 
كم برخوردار يكي از اهداف طرح هاي اش��تغال اين 
وزارتخانه اس��ت كه با راس��تي آزمايي، اثربخشي و 
اشتغال خالص ايجاد شده در اين خصوص مشخص 
خواهد ش��د. كميته نظارت بر طرح هاي اش��تغال 
روستايي با انسجام بيشتر بايد از انجام هرگونه رفتار 

سليقه اي در اعطاي تسهيالت جلوگيري كنند.

تكميل سامانه ها
براي ارتقاي شفافيت در نظام بانكي

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با تاكيد بر اينكه 
»شفافيت«يكي از محورهاي اصلي برنامه هاي راهبردي 
اين معاونت است، گفت: موضوع اعتبارسنجي مشتريان 
بانكي به طور جدي در بانك مركزي دنبال مي ش��ود. 
مهران محرميان در خصوص برنامه هاي راهبردي بانك 
مركزي براي ارتقاي س��طح شفافيت و اعتبارسنجي 
مشتريان به ارايه توضيحاتي پرداخت.»شفافيت«يكي 
از محورهاي اصل��ي برنامه هاي راهبردي اين معاونت 
اس��ت كه هم ريي��س كل بانك مركزي ب��ر آن تاكيد 
دارد و هم در قوانين مختلف به اين بانك تكليف شده 
است. معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي در حال 
اجراي۱۱0 پروژه به صورت همزمان اس��ت كه بيش 
از 50 درصد از اين پروژه ها، براي ارتقاي ش��فافيت در 
نظام بانكي تعريف شده اند.يكي از مهم ترين پروژه هاي 
بانك مركزي در اين راستا س��امانه »نهاب« است كه 
تخصيص شماره شناس��ايي منحصر به فرد براي هر 
يك از افراد جامعه را در ش��بكه بانكي ميسر مي سازد 
و در اين خصوص كدملي اش��خاص حقيقي، شناسه 
ملي اشخاص حقوقي و كد فراگير اتباع خارجي بايد به 
شبكه بانكي اعالم شود.اين پايگاه داده در بانك مركزي 
ايجاد شده و تراكنش هاي افرادي كه اين كد را ندارند 
به تدريج محدود و متوقف مي شود، اين كار در بهمن 
ماه س��ال گذشته با تراكنش هاي س��اتنا آغاز شد و از 
6 ارديبهش��ت ماه در تراكنش هاي پايا ادامه مي يابد و 
در مراحل بعدي گسترش پيدا خواهد كرد. اين مقام 
مسوول بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد 
تراكنش هاي بدون هويت بس��يار كاهش يافته است، 
گفت: دليل اينكه اين اقدامات به تدريج انجام مي شود 
اين اس��ت كه توقف يك باره تمام تراكنش هاي بدون 
هويت، مي توانست مش��كالت عديده اي را براي اين 
مشتريان ايجاد كند. محرميان با اشاره به سامانه سمات 
افزود: كل تسهيالت پرداختي شبكه بانكي در اين سامانه 
ثبت مي شود. بدين ترتيب، بانك ها بر اساس منابع شان 
به اعطاي تسهيالت مي پردازند و نظارت بسيار خوبي 
بر تسهيالت اعطايي بانكي ايجاد مي كند. وي ادامه داد: 
همچنين سامانه اي كه براي اجراي قانون جديد چك 
ايجاد شده است نيز منجر به ارتقاي شفافيت در نظام 
بانكي مي شود. حجم بزرگي از وجوه مالي كشور با چك 
گردش مي كند كه از طريق اين سيستم تحت نظارت 
قرار گرفته و باعث بازگش��ت اعتبار به چك مي شود. 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي خاطرنشان كرد: 
اعتبارسنجي يعني اختصاص يك عدد به هر فرد كه اين 
عدد گوياي »خوش حسابي و احتمال بازگشت بدهي 
از فرد« باشد. اين عدد خروجي يك سري محاسبات 
است كه از رفتار مالي وي در طول زمان منتج مي شود. 
از پارامترهاي متعددي مثل »توانايي« يا »تمايل« فرد 
براي محاس��به اين عدد استفاده مي شود. مثال تاخير 
در بازپرداخت بدهي هاي كوچك مثل قبض موبايل 
»عدم تمايل« فرد محاسبه مي شود، در حالي كه اگر 
مسائلي نظير ورشكس��تگي يا حوادث طبيعي مانع 
بازپرداخت بدهي شده  باشد، »عدم توانايي« به شمار 
مي رود. محرميان افزود: مجموع بدهي هاي بازپرداخت 
شده، زمان بازپرداخت و تاخيرها، چك هاي برگشتي، 
سابقه محكوميت هاي مالي افراد، ميزان پرداختي هاي 
مالياتي و بدهي هاي مالياتي ديگر پارامترهايي هستند 
كه در اعتبارس��نجي از افراد محاسبه مي شوند. وي با 
اشاره به اينكه اعتبارسنجي يك ابزار سيستماتيك است 
كه باعث تغيير در رفتار اجتماعي مي شود، تاكيد كرد: 
تجربه ساير كشورها نشان داده است كه با اعتبارسنجي 
مسائلي نظير تاخير نداش��تن در بازپرداخت بدهي و 
خودداري از تخلفات رانندگي تبديل به دغدغه افراد 
مي شود كه مبادا از اعتبارشان كاسته شود. محرميان 
گفت: اعتبارسنجي در همه جنبه هاي مراودات مالي 
افراد كاربرد خواهد داشت و سيستم اعتبارسنجي به 
نحوي خواهد بود كه افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجي 
خود را در اختياريكديگر قرار دهند. همچنين يكي ديگر 
از مزاياي قابل توجه اعتبارسنجي، كاهش مراجعات 
حضوري اف��راد و نياز به ضامن براي اخذ تس��هيالت 
است و به تدريج دريافت تس��هيالت از بانك ها بدون 
نياز به مراجعه حضوري نيز ميسر خواهد شد. معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي تصريح كرد: س��امانه 
اعتبارسنجي در حال حاضر عملياتي شده است و سابقه 
چك هاي برگشتي و سابقه تسهيالت دريافتي از بانك ها 
و برخي ليزينگ ها در اين سيس��تم ثبت و نگهداري 
مي شود. همچنين بانك ها به صورت سيستمي ملزم به 
در نظر گرفتن رتبه اعتباري اشخاص حقوقي و حقيقي 
در پرداخت تسهيالت شده اند. با استفاده از اين سيستم 
ما به سرعت متوجه تخلفات بانك ها در اعطاي تسهيالت 

مي شويم و با آن برخورد مي كنيم.

روسيه با سيستم مير
تحريم سوئيفت را بي اثر مي كند

يك كارشناس مالي برجسته روسيه تاكيد كرد كه قطع 
ارتباط احتمالي اين كشور با سيستم هاي پرداخت غربي 
مي تواند دردناك باش��د اما روسيه با چرخش كامل به 
سمت سيستم پرداخت ملي »مير « Mir مي تواند از 
پس چنين تحريم هايي در سطح ملي بر بيايد. ويكتور 
دوستوف، رييس »اتحاديه مشاركت كنندگان در بازار 
پول الكترونيكي و انتقال پول« روس��يه در گفت وگو با 
خبرگزاري ت��اس تاكيد كرد كه قطع ارتباط احتمالي 
اين كش��ور با سيس��تم هاي پرداخت غربي مي تواند 
دردناك باش��د اما روس��يه با چرخش كامل به سمت 
سيستم پرداخت ملي "مير " Mir مي تواند از پس چنين 
تحريم هايي در سطح ملي بر بيايد. وي در ادامه گفت كه 
با اين حال، استفاده از سيستم پرداخت Mir در خارج 
از روس��يه مي تواند تحت تاثير تحريم ها محدود شود. 
پيش از اين اظهارات، ديميتري پس��كوف، سخنگوي 
رياست جمهوري روس��يه روز سه شنبه اعالم كرد كه 
وي با توجه به نگرش غير دوستانه تعدادي از كشورها 
نسبت به مسكو، خطر قطع ارتباط روسيه با سيستم هاي 

پرداخت غربي را رد نمي كند. 

درآمدزايي بانك ها
از سود سخت مي شود

با توجه به اينكه پيش از اين وزير اقتصاد، بانك ها را مكلف 
به تمكين از سودهاي مصوب بانكي كرد و تخلف از اين 
امر را مشمول جريمه مالياتي اعالم كرد، معاون سازمان 
امور مالياتي گفت: تخلفات بانك ها در مصوبه شوراي پول 
و اعتبار در زمينه سودها بانكي، براي آنها درآمد محسوب 
و ماليات درآمد كسب شده از بانك ها اخذ خواهد شد. به 
عبارت ديگر، بانك ها نمي توانند درآمدزايي نامتعارفي از 
سودهاي بانكي داشته باشند. چندي پيش وزير اقتصاد 
در نامه اي به مديران عامل بانك ها تاكيد كرد كه با توجه 
به لزوم حمايت از توليد در راستاي تحقق شعار سال، 
بايد نرخ هاي سود سپرده و تسهيالت مصوب شوراي 
پول و اعتبار را به دقت رعايت كنيد و در غيراينصورت 
مشمول جريمه مالياتي مي شوند.حال، معاون فني و 
حقوقي سازمان امور مالياتي درباره چگونگي محاسبه 
ماليات از اين محل براي بانك ها توضيحاتي ارايه كرده 
است. محمود عليزاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
در صورتي كه بانك ها برخالف مصوبه ش��وراي پول و 
اعتبار، بهره بيشتري به سپرده گذار پرداخت كنند و 
سود بيشتري هم از آنها دريافت كنند، اين موارد براي 
بانك ها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي براي سازمان 
پذيرفته نخواهد شد. طبق گفته وي، اين هزينه مالياتي 
پس از عدم پذيرش، برگشت داده و از آن ماليات دريافت 
مي شود.  معاون سازمان امور مالياتي در پايان تاكيد كرد: 
تخلفات بانك ها در مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه 
سودها بانكي، براي آنها درآمد محسوب و ماليات درآمد 
كسب شده از بانك ها اخذ خواهد شد.گفتني است، سود 
مصوب براي سپرده هاي يك ساله ۱6 درصد و دو ساله 
۱8 درصد است ضمن اينكه سقف سود تسهيالت۱8 

درصد تعيين شده است.

استقالل؛ پيش شرط موفقيت 
بانك مركزي در كنترل نقدينگي

نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي گفت: بانك مركزي بايد استقالل داشته 
باشد و با سياس��ت دولت ها مجبور به عقيم  گذاشتن 
برنامه هايي كه براي كنترل تورم دارد، نشود. محمدرضا 
ميرتاج الديني، نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرنگار ايِبنا اظهار كرد: بانك مركزي در زمينه كنترل 
نقدينگي و تورم نقش مهمي برعهده دارد. در چند سال 
گذشته حجم نقدينگي تا چند برابر افزايش يافته است 
و اين روند افزايش نقدينگي درسال 99 نيز ادامه داشته 
است. وي با تاكيد براينكه بانك مركزي بايد برنامه هايي 
اجرايي و جدي براي تقويت ارزش پول ملي داشته باشد، 
افزود: كنترل نقدينگي مهم ترين عامل در كنترل تورم و 
جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي است و بانك مركزي 
بايد بتواند به صورت مستقل برنامه هايي را براي كنترل 

نقدينگي در دستور كار داشته باشد.

تخصيص كارت اعتباري سهام عدالت 
حداكثر سه روز پس از تاييد پرونده

متقاضيان دريافت كارت اعتباري سهام عدالت، حداكثر 
سه روز پس از تاييد نهايي پرونده آن را دريافت خواهند 
كرد. عالقه مندان به درياف��ت كارت اعتباري مبتني 
بر س��هام عدالت مي توانند درخواست خود را از طريق 
»نشان بانك« موجود در اپليكشين هاي »ايوا«، »بله« 
و »ش��صت« ثبت و مراحل آن را طي كنند. اين كارت 
اعتباري به دو روش »توثيق مس��تقيم سهام عدالت« 
ويژه كساني كه مالكيت و مديريت سهام آنها بر عهده 
سهام دار اس��ت و »توثيق غيرمستقيم سهام عدالت« 
ويژه كساني كه مديريت سهام آنها بر عهده شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني است صادر مي شود. ارزش سهام 
متقاضيان بايد حداقل بيست ميليون ريال باشد تا اين 
تسهيالت تا س��قف نيمي از آن تخصيص  يابد. مبلغ 
دريافتي تسهيالت پس از تخصيص در گزينه »كارت 
اعتباري« موجود در »نش��ان بانك« قابل مش��اهده و 

استفاده است و امكان استرداد آن وجود ندارد.

تداوم كاهش تدريجي نرخ دالر در كانال ۲۴ هزار توماني

قيمت سكه به ۱۰ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان رسيد

تحليل حقوق اقتصادي افزايش هزينه هاي دادرسي و خدمات قضايي در سال رفع موانع توليد
مريم دهقان|

وكيل دادگستري ، تحليلگر حقوق اقتصادي|
در ادبيات توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها 
و همچنين قانون اساسي ملت ها، همواره يكي از نهادهاي 
سازنده مهم و اثرگذار بر روند توسعه، دسترسي مردم به 
دادگستري سريع، مطمئن و ارزان است تا مردم بتوانند 
بالفاصله موانع كسب وكار و سرمايه گذاري را كنار بزنند و به 
امكانات الزم براي خدمات توليدي به جامعه دسترسي پيدا 
كنند و امنيت الزم را داشته باشند تا كسي نتواندبه آساني 
حقوق آنها را تضييع كند. به عبارت ديگر، در كنار توليد 
علم، تسهيالت دولتي و بانكي و مالي، فعاليت سازمان هاي 
اداري، فرهنگي و مدني، بايد شرايط الزم جهت پيگيري 
حقوق مردم، دادخواهي و دفاع با كيفيت مطلوب فراهم 
باش��د و كيفيت دادرس��ي از طري��ق »هزينه هاي كم و 
مناسب دادرس��ي« و همچنين »سرعت در رسيدگي به 
دعاوي« افزاي��ش مي يابد.  براي ارتقاي منافع خصوصي 
و اجتماع��ي، افزايش مش��اركت افراد در توليد و رش��د 
اقتصاد و سرمايه گذاري، بايد كارايي دادرسي ها از طريق 
كاهش هزينه هاي خدمات قضايي، س��رعت بخشيدن 
به رس��يدگي ها در محاكم دادگس��تري و همچنين در 
دسترس بودن دادگستري با نيروي كار با كيفيت، توجه 
به اس��تقالل در دفاع و دادخواهي، بيشتر شود. در نتيجه 
مردم سريعتر به كس��ب وكار خود مشغول مي شوند و با 
اطمينان از كارآمدي فضاي قضايي و امكان دسترس��ي 
سريع به دادگستري جهت حل دعاوي  و اختالف ها نقشه 
راه خود را اجرايي مي كنند. يكي از شاخص هاي اساسي 
در بررسي ميزان توسعه، سرمايه گذاري و رتبه كسب وكار 
كشورهاي مختلف، بررسي ريسك و شفافيت بازارها در 
زمان راه اندازي كسب وكار است و براي راه اندازي كسب 
وكار، به هر ميزان كه عوارض و موانع توليد كمتر باش��د، 
كار توليدي و سرمايه گذاري سريعتر به نتيجه مي رسد و 
هزينه كمتري خواهد داشت. لذا اگر زمان راه اندازي كسب 
وكار، كارخانه، كارگاه و زراعت كوتاه ش��ود و موانع مردم 
زودتر برداشته شود، به توليد و شفافيت بازارها و افزايش 
رتبه كسب وكار كشورها كمك بيشتري خواهد كرد. در 
اين راس��تا، يكي از مهم ترين موارد رفع موانع موجود در 
سيستم قضايي است و اگر دادگستري با سرعت و بدون 

اطاله زماني در مراحل رس��يدگي اش در دسترس مردم 
باشد و هزينه دادرس��ي نيز متناسب با شرايط اقتصادي 
جامعه باشد، در نتيجه به افزايش كارايي و بهره وري افراد 
و سرمايه گذاري ها منجر خواهد شد و موانع توليد برداشته 
مي شود.  براين اساس در س��ال رفع موانع توليد، يكي از 
مهم ترين سياست هاي اثرگذار و پشتيبان توليد، كاهش 
هزينه هاي دادرسي مي توانست باشد. در اين زمينه، رييس 
قوه قضاييه اخيرا اعالم كرده كه دادگستري ها براي افراد 
كم بضاعت عريضه نويسي كنند تا هزينه آنها كمتر شود؛ 
وليكن از طرف ديگر با افزايش هزينه هاي دادرسي، عمال 
انگيزه مردم كم درآمد براي پيگيري حقوقشان كاهش 
يافته است و سياستي متضاد اجرايي شده است. متاسفانه 
تعرفه هاي دادرسي نسبت به سال هاي قبل افزايش زيادي 
داشته و مصوبات بودجه اي و قانوني، عمال به مانع بزرگي 
در جهت پيگيري ح��ق دادخواهي و دفاع و حقوق مردم 
تبديل ش��ده و در نتيجه كارايي و بهره وري افراد جامعه 
در جهت توليد و ارايه خدمات عمومي بيش��تر، كاهش 
مي يابد و مردم نمي توانند به ام��وال و دارايي ها و حقوق 
خود براي بهبود كسب وكار و افزايش بهره وري دسترسي 
سريع داشته باشند. در نتيجه در سال مانع زدايي از توليد، 
عمال نه تنها موانع سرمايه گذاري و ارزش افزوده و افزايش 
بهره وري و كار توليدي توس��ط مردم كمتر نمي ش��ود، 
بلكه در پيگيري حقوقي و بهبود كسب وكار نيز اثر منفي 
خواهد داشت و مردم تمايلي به گرفتن حقوق خود، تجهيز 
امكانات، زمين، دارايي ها و اموال ديگر براي ارايه خدمات 
توليدي بهتر نخواهند داشت! زيرا در ابتداي پيگيري هاي 
حقوقي، با ليست بلند »هزينه هاي دادرسي« و »افزايش 
تعرفه ها« مواجه مي شوند. از آنجا كه بخشي از مردم پول 
و قدرت مالي كافي ندارند يا حوصله پيگيري حق خود در 
دادگاه و پرداخت هزينه هاي متعدد را ندارند، در نتيجه به 
تدريج براي حل و فصل خارج از دادگاه، به واسطه ها مراجعه 
مي كنند و داللي، چانه زني بين طرفين دعوا و واسطه ها 
بيشتر مي ش��ود. سياس��ت هاي ناكارآمد بر هزينه هاي 
دادرسي موجب خواهد شد كه افراد بخشي از حقوق خود 
را مطالبه نكنند يا صرفنظر كنند، زيرا هزينه هاي دادرسي 
به آنها اجازه پيگيري اصولي دعاوي حقوقي را نمي دهد.

اين موضوع باعث خواهد شد كه همواره عده اي با رانت و 

فرصت وپولي كه در اختيار دارند، با دخالت منطقه اي، مانع 
احقاق حقوق مردم شوند و افراد را به قبول كمتر از حق خود 
راضي كنند و با پرداخت كمي پول، افراد را از زمين و دارايي 
و ملك خود خارج كرده و زمينه توليد را نيز از بين مي برند.

براين اس��اس، يكي از موانع اصلي توليد، يعني اطاله 
دادرس��ي و هزينه هاي دادرس��ي بايد اصالح ش��ود و 
متناس��ب با قدرت خريد و توان مالي و حوصله مردم، 
زمينه كاهش هزينه هاي دادرس��ي فراهم ش��ود.  در 
شرايطي كه افراد بضاعت كافي براي پرداخت هزينه ها 
ندارند و از س��وي ديگر، مسير دادرسي بصورت كامل 
قابل پيش بيني نيس��ت و باز پس گيري حقوق آنها به 
زمان زيادي نياز دارد و هزينه فرصت از دست رفته آنها 
افزايش مييابد، در نتيجه انگيزه كافي براي پافشاري در 

پيگيري حقوق خود را نخواهند داشت.
بس��ياري از خانوارهاي روستايي و شهرهاي كوچك، در 
شرايط كرونا و ركود و تورم سال هاي اخير، اكنون قدرت 
خريد و پس انداز كافي ندارند، و اين موضوع باعث مي شود 
كه انگيزه كافي ب��راي حضور درمحاكم دادگس��تري و 
پيگيري حق خود نداشته باشند و عطاي پيگيري حقوق 
خود را به لقاي خود ببخشند!  با مثالي ساده وخامت بودجه 
خدمات قضايي كامال مشخص است؛ براي مطالبه وجه 
بايد5/۳ درصد خواسته، هزينه دادرسي طرح دعوا داده 
شود؛ حال فرض كنيد حقوق يك كارمند با شرايط متوسط 
ماهي چهار ميليون باشد و شخصي به ايشان۱00 ميليون 
ضرر بزند. اگر بخواه��د ۱00 ميليون را مطالبه كند بايد 
معادل حقوق يك ماه خود و خانواده اش هزينه دادرسي 
بدهد و اگر بخواهد اعس��ار و عدم توانايي پرداخت هزينه 
دادرسي را به دادگاه ثابت نمايد بايد مدت هاي طوالني با 
اطاله زماني مواجه شود تا اين امر را در دادگستري اثبات 
نمايد! حال در كنار تمام هزينه هاي دادرسي، هزينه پروانه 
اشتغال براي مشاغل مرتبط به دادگستري شامل پروانه 
وكالت پايه يك كه 800 هزار تومان است، پروانه مترجم 
رسمي، كارآموزان وكالت...، براي هر برگ تشكيل پرونده، 
كپي، اضافه كردن مدارك، گواهي امضا، هر نوع پيگيري 
اداري و حقوقي، بايد به صورت مستمر هزينه پرداخت شود 
و در هر مرحله اي مردم بايد هزينه هاي بسياري را پرداخت 
نمايند و عمال بس��ياري از پيگيري حقوق خود منصرف 

مي ش��وند و در نتيجه احقاق حق افراد دور از دس��ترس 
خواهد مي شود. وقتي بسياري از گروه هاي كم درآمد در 
ابتداي دريافت سهام عدالت، مسكن مهر، تسهيالت مالي 
و بسياري از حمايت هاي دولتي، حاضرند از حقوق خود 
صرف نظر كنند و امتي��از خود را به ديگري واگذار كنند، 
به اين معناست كه براي پيگيري حقوق خود به خصوص 
اموال و دارايي ها نيز انگيزه و پول كافي ندارند و از هزينه هاي 
آن نگران هستند. پيشنهاد مي شود در اصالحات مشكالت 
جاري به جاي تمركز به ديگر نهادهاي مدني مس��تقل، 
هزينه هاي دادرسي كه افزايش يافته و از 2 درصد به ۳.5 تا 
5.5درصد رسيده و هزينه سنگين به مردم تحميل شده، 
كاهش يافته و متناسب با ش��رايط امروز مردم و جامعه 
تعديل ش��ود. بهتر است هزينه هاي دادرسي متناسب با 
هزينه هاي اداري باشد؛ به نظر مي رسد كه اين هزينه ها 

بسيار بيشتر از هزينه هاي اداري رشد كرده است.
 اقتصاد همانند اخ��الق و عدالت مي تواند به عنوان يكي 
از اركان اصلي در تفس��ير آيين دادرس��ي مدني به شمار 
رود. ه��ر قاعده حقوقي در توليد ث��روت و رفاه اجتماعي 
موثر است؛ لذا قاعده حقوقي نبايد سبب كاهش ثروت و 
موجب تلف منابع شود. تجزيه و تحليل اقتصادي فرآيند 
دادرسي مدني بر اساس هزينه هاي اقامه دعوي، به منظور 
باال بردن كارايي و كيفيت دادرسي و بهينه سازي منطقي 
هزينه هاي دادرسي اس��ت؛ چنانچه دادرسي كارآمد از 
جمله تضمين   كننده هاي عدالت مدني است، نياز است 
روند دادخواهي از منطق اقتصادي برخوردار باش��د؛ زيرا 
افراد بر اساس فرض عقالنيت اقتصادي رفتار مي كنند و 
انتخاب از اركان مهم دانش اقتصاد است و هر فرد بر اساس 
نظام ارزشي و ترجيحي خود عمل نموده و بناچار برخي از 
امور و منابع را بر برخي ديگر ترجيح خواهد داد و اشخاص 
دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذيرفته 
و گاه به دليل هزينه هاي باال و عدم توانايي مالي از حقوق 
خود صرف نظر مي نماين��د و گزينه هاي ديگر را انتخاب 
مي كنند. سيستم هزينه ها نقش بسيار موثري بر انتخاب   
خوا هان در جهت تصميم گيري در مورد اقامه دعوا دارد و 
هزينه دادرسي و انتقال آن به طرف بازنده يا تحمل آن گاه 
دغدغه اساسي و اصلي طرفين دعوي براي جبران خسارت 

وارد شده يا آغاز دعوا مي گردد.

يادداشت



آیین تکری��م علی قلعه نوی، مدیرعامل پیش��ین و 
معارف��ه امین ابراهیمی مدیرعامل جدید ش��رکت 

فوالد خوزستان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار روابط عموم��ی، آیین تکریم و 
معارفه مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با حضور 
رضا طاهری رئی��س هیات مدی��ره، محمد مهدی 
موم��ن  زاده، اس��ماعیل گ��ودرزی و علی اصغ��ر 
مش��هدی زاده اعضای هی��ات مدی��ره و جمعی از 
معاونین و مدیران ش��رکت فوالد خوزس��تان ۲۳ 
فروردین م��اه ۱۴۰۰ در مهمانس��رای نور مجتمع 

دویست دستگاه برگزار شد.
در ابتدای مراس��م رضا طاهری رئیس هیات مدیره 
شرکت فوالد خوزس��تان با تبریک سال نو و تقدیر 
از زحمات علی قلعه نوی مدیرعامل پیش��ین اظهار 
داش��ت: تولید پایدار و دس��تیابی به اهداف تولید 
در سال ۱۳۹۹ در ش��رایطی که عالوه بر تحریم  ها، 
محدودیت های ش��یوع کرونا هم بر کش��ور حاکم 
بود، کار جهادی و حرکت در جهت تحقق منویات 

رهبری بود.
وی گفت: تامین مواد اولیه، حضور در بازارهای هدف 
صادراتی، تسریع در روند طرح های توسعه، تکمیل 
زنجیره باالدس��ت و پایین دس��ت فوالد، تخصصی 
نمودن شرکت های تابعه، توجه به نیروی انسانی و 
ارتقا کمی و کیفی در سطوح مختلف شغلی، توجه 
به معیش��ت و جبران خدمات کارکنان، اش��تغال 
نیروه��ای بومی و برنامه ریزی م��دون از مهم ترین 
برنامه ه��ای محوری س��ال ۱۴۰۰ مجموعه فوالد 

خوزستان است.
طاهری در ادامه ش��ناخت کامل امین ابراهیمی از 
شرکت فوالد خوزستان را نقطه قابل اتکاء مدیریت 
وی دانس��ت و افزود: در واقع مهندس ابراهیمی به 
خانه  خود بازگش��ته اس��ت و امید داریم با حضور 
مدیرعامل جدید و در جهت تکمیل زنجیره ارزش، 
فوالد اکس��ین به مجموعه فوالد خوزستان اضافه 
ش��ود. هدف هیات مدی��ره ت��داوم موفقیت فوالد 

خوزستان است.
 در ادامه محمدمهدی مومن   زاده عضو هیات مدیره 
شرکت فوالد خوزس��تان نگاه س��هامدار عمده به 
مجموعه را س��رمایه گذاری مولد دانس��ت و افزود: 
رویکرد هی��ات مدیره جدید تغییر ن��گاه از دارایی  
محور به سمت سرمایه  گذاری  محور و تفویض اختیار 

به مدیران مجموعه در جهت پیشبرد اهداف سازمان 
است. فوالد خوزستان  باید به جایگاه واقعی خود در 

صنعت فوالد کشور دست پیدا کند.
وی افزود: برای رس��یدن به این هدف باید مواردی 
همچون: تکریم و ارج نهادن به کارکنان مجموعه، 
جذب نیروهای متخصص و بومی، جبران خدمات 
به ش��کل مطلوب و یکپارچگی استراتژیک در نظر 
گرفته شود. باید به س��متی حرکت کنیم که سود 
س��رمایه گذاری ها را به مجموعه  وابسته به شرکت 
ف��والد خوزس��تان برگردانیم، با ای��ن کار در مدت 
زمان کوتاهی، شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا 
می کنند. ورود به بورس از دیگر مواردی اس��ت که 
عالوه بر کمک به برند فوالد خوزستان به سود دهی 

مجموعه کمک می کند.
مومن زاده تاکید داشت: هدف هیات مدیره جدید 
خلق ارزش برای همه  ذی نفعان است و این رویکرد 
را جایگزین خلق ارزش برای س��هامدار می کنیم. 
منظ��ور از ذی نفع��ان: کارکن��ان، بازنشس��تگان، 
تامین کنندگان، بدهکاران، بستانکاران و سهامداران 
اس��ت؛ که اگر همه  موارد گفته شده در نظر گرفته 
شوند، س��ازمان به سمت پویایی و توفیق در تحقق 

اهداف حرکت می کند.
در ادامه مراسم امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزس��تان ضمن عرض تبریک سال نو و ماه 
مبارک رمضان از تثبیت جایگاه فوالد خوزس��تان 
در صنعت فوالد کشور سخن گفت و افزود: شرکت 
فوالد خوزس��تان رتبه دوم تولید فوالد کشور را در 
اختی��ار دارد و برای حفظ و تثبیت ای��ن رتبه  باید 
طرح های توسعه ای متنوعی تعریف و اجرا کنیم. در 

حال حاضر کارخانجات مختلف فوالدی درکش��ور 
در حال فعالیت هستند، اگر همین شرایط در فوالد 
خوزستان باقی بماند، جایگاه مان به خطر می افتد. 
در استان یزد هش��ت میلیون تن فوالد، در شرکت 
فوالد مبارکه چهارده میلیون تن و در استان کرمان 
ش��ش میلیون تن طرح توس��عه در حال اجراست،  
این یعنی به ص��دا درآمدن زنگ خطر برای دومین 
فوالدس��از کش��ور؛ در آینده نزدیک این طرح ها به 
بهره برداری می رسند و این روند یعنی تنزل جایگاه 
فوالد خوزستان در افق ۱۴۰۴ به رتبه چهارم. برای 
حرکت در م��دار افق ۱۴۰۴ باید طرح توس��عه ای 

تعریف کنیم.
ابراهیمی در ادامه س��خنان خود با اشاره به وجود 
ظرفیت های بی ش��مار س��رمایه گذاری در استان 
اظهار داشت: خوزستان از زیرساخت های فراوانی در 
صنایع مختلف برخوردار است، دسترسی به آب های 
آزاد، حمل و نقل جاده ای و ریلی و دسترسی آسان 
به حامل های انرژی، بخش��ی از این زیرس��اخت ها 
به ش��مار می آین��د. نمونه  ب��ارز در ب��ه کارگیری 
موفق زیرس��اخت های اس��تان، بازدهی ش��رکت 
فوالد اکس��ین اس��ت. در این مجموعه توانستیم با 
به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد، مجموعه 
را از زیان دهی به سمت سود دهی سوق دهیم. برای 
محقق نمودن طرح های توسعه نیاز به برنامه ریزی 

و نقشه راه داریم.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان دستیابی به تولید 
سیزده و نیم میلیون تنی زیرسقفی در افق ۱۴۰۴ 
شرکت فوالد خوزستان را اصلی ترین هدف مجموعه 
در بخش تولید دانست و ادامه داد: افق تولید فوالد 

کشور در سال ۱۴۰۴، پنجاه و پنج میلیون تن است، 
اگر بتوانیم ب��ه تولید ۱۳ و نیم میلیون تن دس��ت 
پیدا کنی��م ۲۵ درصد  تولید فوالد کش��ور را به نام 
شرکت فوالد خوزستان رقم زده ایم. سهامدار عمده 
فوالد خوزس��تان با هدف سرمایه گذاری بلندمدت 
ورود کرده اس��ت. برای تامین نظر سهامدار عمده 
و پویایی ش��رکت باید به س��مت اجرای طرح  های 
توسعه ای در س��ه بخش باالدستی، پایین دستی و 
کناردس��تی)صنایع وابس��ته( حرکت کنیم. تولید 
پایدار ضامن بقای مجموعه است و تامین پایدار از 
ارکان اصلی تولید پایدار است. بازسازی و نوسازی 
خطوط قدیمی و افزایش توان رقابت پذیری و تنوع 
درتولید محصوالت از دیگر برنامه هایی اس��ت که 
نیاز به نگاه ویژه ای دارند. هدف از موارد گفته شده، 
تولید محصول با ارزش افزوده است. ایمنی و محیط 
زیست از دیگر اولویت های اجرایی در مجموعه فوالد 
خوزستان است که  باید در تعریف طرح  های توسعه 

با نگاه ویژ ه ای در نظر گرفته شوند.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان معیشت کارکنان 
مجموعه را مهم ترین دغدغه  هیات مدیره دانس��ت 
و گفت: کارکنان شرکت فوالد خوزستان به لحاظ 
تخصص و تعهد در میان نیروهای س��رآمد استان 
خوزس��تان و صنعت فوالد کشور قرار دارند. تامین 
معیش��ت، مس��ائل رفاهی و افزایش رضایت مندی 
شغلی از جمله مواردی هس��تند که در دستور کار 
هیات مدیره قرار دارند. اعتق��اد داریم که، ذی نفع 
اصلی شرکت فوالد خوزس��تان، کارکنان هستند 
و موفقیت های مجموعه نتیجه تالش آنان اس��ت. 
بازنگری نظ��ام جبران خدمت، ط��رح طبقه  بندی 

مش��اغل و ارتقاي س��طح رضایت مندی کارکنان 
که از مدیریت های قبلی آغاز ش��ده  است، با شدت 
بیش��تری ادامه پی��دا می کنند. جانش��ین  پروری 
نکته قابل توجه ای اس��ت که باید با یاری گرفتن از 
مراکز علمی مانند دانش��گاه به سمت پیاده سازی 
این اصل در شرکت گام برداش��ت. توانمندسازی، 
شایسته  ساالری، بهداشت و سالمت کارکنان جزو 
دستور کار هیات مدیره در حوزه منابع انسانی است. 
از طرفی نگاه ویژه ای به بازنشستگان داریم. اعتقاد 
داری��م، بازنشس��تگی آینده  همه  ماس��ت و در این 
حوزه هرچه فعالیت کنیم، نفع آن متوجه سازمان 
اس��ت. بازنشستگان س��رمایه های مجموعه فوالد 

خوزستان هستند.
 ابراهیمی گریزی هم به بخش فروش شرکت فوالد 
خوزستان زد و اظهار داشت: حفظ سهم ۲۵ درصدی 
تولید فوالد کشور و تسریع در توسعه بازار در بخش 
فروش مدنظر اس��ت. توس��عه بازارهای صادراتی 
اهیمت باالیی دارد. در حال حاضر صادرات شرایط 
مثبت دارد. باید از این موقعیت استفاده بهینه کرد. 
تامین نیاز نوردکاران استان بخشی از فروش داخلی 
شرکت فوالد خوزستان را تشکیل می دهد. ارتباط با 
نوردکاران استان، فراتر نگاه سهامداری است. نگاه 
به اشتغال پایدار و تامین مواد مورد نیاز نوردکاران 
استان خوزستان اولویت فوالد خوزستان است. در 
سالی که از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری 
ش��ده، تمام توان مان را به کار می گیریم تا شرکت 
فوالد خوزس��تان را به محور صنعت فوالد کش��ور 

تبدیل کنیم.
مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان اش��اره ای به 
تعهد مجموعه به انجام مس��وولیت های اجتماعی 
کرد و افزود: شرکت فوالد خوزستان در بحث اجرای 
مسوولیت  های اجتماعی عملکرد درخشانی از خود 
به جای گذاش��ته اس��ت. درکنار این مقوله، بحث 
خلق ارزش مشترک در جامعه را دنبال می کنیم. از 
حداکثر توان خود در مسیر خدمت  رسانی به مناطق 

کم  برخودار و توسعه  آن استفاده می کنیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در پایان این مراسم 
حک��م مدیرعاملی امی��ن ابراهیمی از س��وی رضا 
طاهری رئیس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان 

به وی ابالغ شد.
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فوالد خوزستان در توليد پايدار
 و مسووليت هاي اجتماعي 

سرآمد كشور است

سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر)عج( 
استان، ش��ركت فوالد خوزس��تان را در تولید پایدار و 
مسوولیت هاي اجتماعي، سازمان سرآمد كشور دانست.

به گ��زارش خبرنگار روابط عموم��ي، امین ابراهیمي 
مدیرعامل شركت فوالد خوزستان به همراه رضا طاهري 
رییس هیات مدیره، محمدمهدي مومن  زاده و اسماعیل 
گودرزي اعض��اي هیات مدیره، حمیدرضا توكلي زاده 
فرمانده حوزه مقاومت شهید بقایي و جمعي از مسووالن 
شركت با سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت 

ولیعصر )عج(  استان خوزستان دیدار كردند.
 سردار شاهوارپور در این دیدار ضمن تبریك به مناسبت 
فرارس��یدن ماه مبارك رمضان گفت: ام��روزه یكي از 
ضعف هاي جدي كه دشمنان براي ضربه زدن به انقالب 
ما در نظر گرفته اند،  حوزه اقتصاد است.  اقتصاد شامل ۳ 
بخش  صنعت، كشاورزي و خدمات است كه مستقیما 
با درآمد و معیشت مردم جامعه در ارتباط است. دشمن 

بناي خود را بر مبناي فشار اقتصادي قرار داده است.
وي افزود: راهبرد كالن جمهوري اسالمي ایستادگي 
و مقاومت در برابر امریكا و استكبار جهاني است. تفكر 
امریكایي بدین گونه است كه اگر از طرف مقابل ضعفي 
مشاهده كند، اعمال فشار بیشتر مي  نماید. براي مثال 
در حوزه مقابله و پیش��گیري با ویروس كرونا مشاهده 
مي ش��ود كه  در میان تمامي كش��ورهاي دنیا تبادل 
در حال انجام اس��ت اما دارایي هاي ایران بلوكه شده و 
اجازه خرید دارو به ایران داده نمي ش��ود.فرمانده سپاه 
حضرت ولیعصر)عج( در ادامه بیان داش��ت: در حوزه 
اقتصاد بخش هاي دولتي و خصوصي باید تالش نمایند 
تا راه هاي برون رفت از فشار ظالمانه اقتصادي به دست 
 آید. با اقدامات توسعه  اي، فشارهاي سنگیني كه دشمن 
بر ما وارد مي كند، جبران مي ش��ود. شاهوارپور تاكید 
كرد: با توجه به شاخص ها و ظرفیت هاي اقلیمي آبي 
و نیروي انساني فوالد خوزستان، قابلیت توسعه فراهم 
است. تالش ها در حوزه اقتصاد باید به گونه اي انجام شود 
كه تنش هایي همچون فقر، بیكاري و حاشیه نشیني، 
امنیت تولید را ب��ه خطر نیندازد. بخ��ش عمده اي از 
طرح هاي اجتماعي باید در مناطق كم  برخودار انجام 
شود. شركت  فوالد خوزستان همواره سهم خود را براي 
محرومیت زدایي پرداخت كرده اس��ت. فرمانده سپاه 
حضرت ولیعصر)عج( استان خوزستان اظهار داشت: 
براي پایداري چرخه تولید ش��ركت فوالد خوزستان 
امنیت را تضمین مي كنیم.  از طرفي بخشي از امنیت 
را فعالیت  هاي اجتماعي تش��كیل مي دهد. با توجه به 
نارسایي ها وحاشیه  نش��یني كه در اطراف شهر اهواز 
وجود دارد، انتظار داریم مانند همیش��ه شركت  فوالد 
خوزستان به فعالیت هاي خود در حوزه مسوولیت هاي 
اجتماعي در این  مناطق ادامه دهد. در ادامه این دیدار 
امین ابراهیمي، مدیرعامل شركت فوالد خوزستان با 
اشاره به نام گذاري سال ۱۴۰۰  به نام تولید، پشتیباني ها 
و مانع زدایي ها اظهار داشت: در یك  دهه اخیر مقام معظم 
رهبري) مدظله العالي( در نام گذاري سال ها، همواره به 
مساله تولید و اشتغال تاكید داشتند. این دو مقوله عالوه 
بر تاثیر مستقیم بر معیشت جامعه به توسعه و حركت  در 
مسیر دستیابي به اقتصاد پایدار كمك مي كند.وي افزود: 
شركت فوالد خوزستان با بهره گیري از جوانان متعهد 
و كارآمد بومي توانسته در مسیر توسعه و اشتغال زایي 
گام بردارد. مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان اشاره اي 
به تعهد مجموعه به انجام مس��وولیت هاي اجتماعي 
كرد و افزود: ش��ركت فوالد خوزستان در بحث اجراي 
مسوولیت هاي اجتماعي عملكرد درخشاني از خود به 
جاي گذاشته است. دركنار این مقوله، بحث خلق ارزش 
مشترك در جامعه را دنبال مي كنیم. از حداكثر توان 
خود در مسیر خدمت  رس��اني به مناطق كم  برخودار 
و توسعه آن اس��تفاده مي كنیم. توس��عه و پیشرفت 
مجموعه  فوالد خوزس��تان با آباداني و اشتغال جوانان 

منطقه اتفاق مي افتد.

پيام تبريك رياست هيات مديره
به مناسبت پيروزي تيم فوتبال 

فوالد خوزستان مقابل العين امارات

بس��مه تعالي، صع��ود مقتدرانه تیم فوتب��ال فوالد 
خوزستان نماینده شایسته كشورمان از دور انتخابي 
لیگ قهرمانان آسیا با پیروزي برابر تیم فوتبال العین 
امارات، موجب ش��ادماني مردم عزی��ز ایران به ویژه 
خوزستاني هاي خونگرم و همچنین تالشگران عرصه 

تولید فوالد گردید.
اینجانب ضم��ن تبریك این روی��داد غرورآفرین از 
اعضاي كادر فني، مربیان و بازیكنان تیم فوتبال فوالد 
خوزستان كه شایستگي هاي فوتبال میهن مان را به 

اثبات رساندند، تشكر و قدرداني مي نمایم.

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل فوالد خوزستان برگزار شد

افق تولید فوالد کشور در سال ۱۴۰۴، پنجاه و پنج  میلیون  تن  است

  به منظور حفظ س��المت شهروندان و پیشگیري 
از شیوع ویروس كرونا و به دنبال دستور استانداري 
خوزستان مبني بر جلوگیري از تجمع شهروندان 
در تفرجگاه و فضاي س��بز، عملیات گشت  زني در 
روز طبیعت با همكاري گردان ۱۰۴ حوزه مقاومت 
بسیج شهید بقایي و واحد بازرسي و نظارت فوالد 

خوزستان انجام شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، بسیجیان گردان 
۱۰۴ حوزه مقاومت بسیج شهید بقایي و كاركنان 

واحد بازرس��ي و نظارت ش��ركت فوالد خوزستان 
در روز سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ با استقرار در 
ورودي هاي شركت و جاده هاي دسترسي و مجتمع 
مس��كوني دویست دس��تگاه اقدام به جلوگیري از 
تجمع ش��هروندان در فضاي س��بز اطراف شركت 

نمودند.
این طرح پیرو مصوبات كمیته پیشگیري از شیوع 
ویروس كرونا و دس��تور اس��تانداري خوزستان، از 
صبح دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و تمامي 

مسیرها در راستاي تجمع س��اكنان و شهروندان 
عزیز و حفظ سالمت آنان مسدود شد.

 گ��زارش خبرنگار م��ا حاكي اس��ت در این طرح، 
ورودي ش��ماره یك و دو شركت، س��ه راه سیصد 
دس��تگاه، ورودي پل آزادراه اهواز -  ماهش��هر به 
سمت ورزش��گاه ش��هداي فوالد و ورودي میدان 
فوالد، در ۳ ش��یفت كاري به صورت دایم با حضور 
نیروهاي بس��یج و كاركنان واحد بازرسي و نظارت 

كنترل شد.

گشت  زني در محوطه اطراف شركت فوالد خوزستان



گروه راه و شهرسازي|
»برخي از موسس��ات مالي اقدام به خريد 500 تا 1000 
واحد مسكوني مي كنند تا سرمايه خود را افزايش دهند. به 
دنبال اين بوديم كه با وضع ماليات اين منطقه را پرريسك 
كنيم تا پول به سمت سرمايه گذاري براي ساخت مسكن 
برود و نه سرمايه گذاري خريد مس��كن.« اين اظهارات 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي ديروز در حالي اعالم 
شد كه دسترس��ي به اطالعات امالك اشخاص حقوقي 
)بانك ها، موسسات اعتباري، دستگاه ها و نهادهاي دولتي 
و حكومتي( همچن��ان امكان پذير نيس��ت و برخالف 
اصالحيه قانون ماليات بر خانه هاي خالي )ماده 5۴ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم( كه كليه اشخاص حقيقي و 
حقوقي را در برمي گي��رد، الزام به ثبت اطالعات هويتي 
و ملكي در س��امانه ملي امالك و اسكان كشور صرفا به 

اشخاص حقيقي محدود شده است.
معلوم نيس��ت، چرا نمايندگان مجلس دهم در جريان 
اصالح قانون يادش��ده به مس��اله ثبت امالك اشخاص 
حقوقي در سامانه يادشده توجه نداشته اند يا چرا در هنگام 
تدوين آيين نامه مربوطه اين مساله مورد غفلت واقع شده 
است. در اين حال، 18 فروردين سال جاري، نمايندگان 
مجلس در جريان تصويب مواد 9، 10، 21 و 22 طرح 
»جهش توليد و تامين مس��كن« كليه دستگاه هاي 
دولتي را ملزم به ثبت تمامي امالك و مستغالت خود 

در سامانه اموال و دارايي هاي دولت )سادا( كردند.

    دولت چشم داشتي به منابع مالياتي ندارد
در اين حال، وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: دولت 
هيچگونه چشم داشتي به منابع مالياتي ندارد و قرار بر 
اين است كه منابع ماليات بر خانه هاي خالي در حوزه 
تامين مسكن استفاده شود. به گزارش ايلنا، اسالمي 
در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به وجود حباب 
در بازار مسكن اظهار كرد: بازار دچار التهاب است و در 
بسياري از بخش ها قيمت ها واقعي نيستند و بايد به 
شرايطي برسيم كه التهاب از بازارها خارج شوند و ثبات 
در اين بازارها برقرار شود. بازار مسكن هم تحت تاثير 
از اين بازارها قرار دارد و اگر التهاب از اين بازارها خارج 
شود، شاهد ثبات در بازار مسكن نيز خواهيم بود. وي 
ادامه داد: در بخشي از مناطق همچنان حباب قيمتي 
در بازار مسكن وجود دارد. وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه به دنبال آن هس��تيم كه طرح جامع مسكن را 
با اطالعات واقعي طرح ري��زي كنيم، گفت: هر آنچه 
در برنامه ششم توس��عه درباره مسكن آمده براساس 
مفروضات تحليلي است و نه اقالم آمار ثبتي بنابراين به 
دنبال آن بوديم كه با اقدامات جديد به اطالعات واقعي 
دست پيدا كنيم. اسالمي با اش��اره به ثبت اطالعات 
ملكي خانوار از 19 فروردين ماه در س��امانه امالك و 
اسكان كشور بيان داش��ت: به دنبال آن هستيم كه با 
ثبت اطالعات، آمار واقعي درباره نياز و ميزان مصرف 
مسكن داشته باشيم تا بتوانيم براساس اين آمار ثبتي 
برنامه ريزي هاي دقيقي براي توليد مس��كن داشته 

باشيم و اين كار ماندگار براي كشور است.

   التهاب آفريني با احتكار مسكن
وي با بيان اينكه سياس��ت بعدي ما از اين اقدام جديد، 
خروج سوداگري از بازار مسكن است، تاكيد كرد: پول هايي 

وارد بازار مسكن مي شود كه التهاب آفرين است و برخي 
از موسسات اقدام به خريد 500 تا 1000 واحد مسكوني 
مي كنند تا س��رمايه خود را افزايش دهند.به دنبال اين 
بوديم كه با وضع ماليات اين منطقه را پرريسك كنيم 
تا پول به سمت سرمايه گذاري براي ساخت مسكن برود 
و نه سرمايه گذاري خريد مسكن.وزير راه و شهرسازي 
با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال منفعت خود نيست، 
اظهار داشت: دولت هيچگونه چشم داشتي به منابع 
مالياتي ندارد و قرار بر اين اس��ت كه منابع ماليات بر 
خانه هاي خالي در حوزه تامين مسكن استفاده شود.

اسالمي با اشاره به تهاتر مسكن مازاد افراد با زمين هاي 
مرغوب شهري گفت: افرادي كه تمايل به عرضه واحدهاي 
مس��كوني خود دارند مي توانند واحدهاي خود را با نرخ 
كارشناسي شده عرضه كنند و دولت به آنها زمين مرغوب 
ش��هري ارايه مي دهد و براي توليد دوباره مسكن در اين 
واحدها از اين اف��راد حمايت مي كنيم.وي ادامه داد: اين 
واحدها به متقاضيان مس��كن كه در س��امانه مورد نظر 
ثبت نام كردند ارايه مي شود و همچنين خانواري كه قصد 
تبديل به احسن واحد خود را دارند مي توانند از اين واحدها 
استفاده كنند.وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به 
توليد لكوموتيو ملي گفت: س��ال گذشته كه سال رونق 
توليد بود، بحث ساخت واگن باري را پايه گذاري كرديم و 
پيشرفت هاي زيادي در اين زمينه داشتيم. بعيد مي دانم 
لكوموتيو ملي امس��ال به توليد برس��د اما در اين زمينه 

پيشرفت هاي قابل مالحظه اي داشتيم.

    تكاپو براي دور زدن قانون خانه هاي خالي
با توجه به ش��رايط قرمز كرونايي در كش��ور، بخش 
عمده اي از بنگاه هاي مش��اور امالك فعاليت رسمي 
نداش��تند اما پيدا كردن بنگاه هايي كه بدون توجه به 

شرايط و دس��تورالعمل ها به كار خود ادامه مي دادند، 
كار دشواري نيست.

گزارش ميداني فارس از يك بنگاه مشاور امالك واقع در 
منطقه 17 تهران حاكي است، بنگاه دار مشغول گرفتن 
اطالعات از يك مستاجر و موجر براي اخذ كد رهيگري 
ب��ود. صاحب خانه اي��ن ملك با ش��كايت از اينكه دولت 
همواره كار ما را دش��وار مي كند به تصميم جديد وزارت 
راه و شهرس��ازي مبني بر ثبت اطالعات در سامانه ملي 
امالك و اسكان اش��اره كرد. اين صاحب خانه با اشاره به 
اينكه سال هاست بدون مراجعه به بنگاه قرارداد مستاجران 
خود را تمديد يا قرارداد جديد را شخصا مي نويسد، گفت: 
» فكر مي كنم، بنگاهي ها در وزارت راه رخنه كردند و براي 
دريافت پول از مردم اين سامانه را علم كرده اند.« بنگاه دار 
كه صادقي نام داشت بعد از تمام شدن غر زدن هاي موجر 
گفت: »بله همه مشكالت اين مملكت تقصير ما بنگاهي ها 
است، اينكه مرغ شده كيلويي ۴0 هزار تومان نيز تقصير 
ماس��ت، حاال برو و قانون را دقيق بخ��وان، دولت اعالم 
كرده براي ثبت اطالعات در س��امانه امالك، وارد كردن 
كد رهگيري اجاره نامه اجباري نيست.« صاحب خانه با 
شنيدن اين مس��اله كه ثبت كد رهگيري اجاره نامه در 
سامانه اجباري نيست، مدارك خود را از صاحب بنگاه پس 

گرفت و به همراه مستاجر از بنگاه خارج شد.

     مراجعه موجران بيشتر از مستاجران
اين مشاور امالك گفت: »بخش عمده اي از مراجعات 
اين روزها به بحث اجاره مرتبط است و در كمال تعجب 
بر عكس س��ال هاي گذش��ته كه عمده مس��تاجران 
براي اجاره خانه مراجعه مي كردند، اين بار بس��ياري 
از مراجع��ات مرتبط با موجراني اس��ت كه واحدهاي 

مسكوني خود را اجاره مي دهند.«

    راه فرار وجود ندارد
در يكي از بنگاه هاي منطقه 22 چند نفري كه در بنگاه 
منتظر بودند و درباره ثبت اطالعات در سامانه امالك 
صحبت مي كردند. يكي از اين افراد مي گفت، از تعدادي 
فاميل هاي شهرستان خود خواستم تا اطالعاتشان را 
براي خانه هاي خود در منطقه 22 ثبت كنم.ديگري 
مي گفت، اي��ن كار با قانون فعلي نمي ش��ود، زيرا اگر 
سكونت اين افراد شهرستاني در تهران ثبت شود، خانه 
خودشان در شهرستان خالي حساب مي شود.با شنيدن 
بحث اين افراد، وانمود كردم كه تعدادي خانه در اين 
منطقه دارم و از مش��اور امالك خواستم تا راهي براي 
ثبت اطالعات در خانه ها نش��انم بدهد. مشاور امالك 
نگاهي از س��ر ترديد به من انداخت و گفت: »يكي از 
بچه هاي محلمان كه مهندس است را گذاشتم تا ريز 
قانون را بخواند و بگويد چگونه مي شود اطالعات خانه 
را ثبت كرد.«پرس��يدم آيا راه حلي پيدا ش��ده است؟ 
پاس��خ داد: »بنگاهي هاي اينجا مي گويند، در دولت 
چند مشاور امالك را جمع كرده و قانون را به آنها نشان 
دادند، به آنها پول دادند و از آنها خواستند تا همه راه هاي 
در رو را بگويند و آنها برايش قانون نوشتند تا راه ها بسته 
شود.« اين بنگاه دار كه زماني نام داشت ادامه داد: »اين 
رفيق مهندس ما كارش درست است. اما تا حاال راهي 
براي فرار پيدا نكرده، همين چند روز پيش يك مالك 
يك خانه خالي يكي از روستاييان جنوب شرق تهران 
را آورده بود تا اطالعات��ش را بگيرد و من برايش ثبت 
كنم. يواش��كي به آن روس��تايي بنده خدا گفتم، اگر 
اينجا ساكن شوي، خانه خودت را چه مي كني و دولت 
براي آن از تو ماليات مي گيرد، با ناراحتي و دعوا از بنگاه 
رفت و آن صاحب ملك هم از دس��ت ما ناراحت شد و 

يك مشتري پريد.«
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پروازهاي انگليس آزاد
و پروازهاي فرانسه ممنوع شد

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري از رفع تعليق پروازهاي انگلستان خبر داد 
و گفت: كليه پروازها به مقصد و مبدا كش��ور فرانسه 
ممنوع شد. به گزارش ايلنا، محمدحسن ذيبخش با 
اشاره به آخرين وضعيت پروازهاي بين المللي گفت: 
براس��اس تصميمات وزارت بهداش��ت در خصوص 
پروتكل هاي مراقبت بهداشتي مرزي در مسافرت هاي 
هوايي، كشور انگلستان از فهرست كشورهاي ويژه 
خارج و كشور فرانسه به فهرست اين كشورها افزوده 
ش��د. وي افزود: از روز چهارش��نبه پروازها به كشور 
انگلستان مجددا برقرار و كليه پروازها به مقصد و مبدا 
كشور فرانسه ممنوع مي شود. ذيبخش با بيان اينكه 
در حال حاضر محدوديت پروازي به 39 كشور وجود 
دارد، تصريح كرد: پرواز از مبدا و مقصد كش��ورهايي 
كه در ليست ش��رايط ويژه قرار دارند ممنوع بوده و 
كشورهايي كه در ليست كشورهاي پرخطر قرار دارند 
ملزم به انجام تست مجدد در ايران هستند. او افزود: 
كشورهاي، فرانسه، بوتسواني، برزيل، جمهوري چك، 
عراق، اس��توني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، موازمبيك، 
اسلواكي، آفريقاي جنوبي و زامبيا در ليست كشورهاي 
با شرايط ويژه داراي واريانت انگليسي قرار دارند. وي 
تصريح كرد: همچنين كش��ورهاي آلبان��ي، آندورا، 
بحرين، بوليوي، بوسني و هرزگوين، كلمبيا، مصر، 
اكوادور، مجارستان، اردن، كوزوو، لتوني، لبنان، مالت، 
مولداوي، مونتگرو، مقدونيه شمالي، فلسطين، سنت 
لوسيا، صربستان، سيش��ل، اسلواني، سوئد، سوريه، 
تانزانيا و امارات متحده عربي در ليس��ت كشورهاي 
پرخطر با بروز باالي بيم��اري قرار دارند. ذيبخش 
 PCR افزود: عدم منع تردد مس��تلزم ارايه تس��ت
منفي با اعتبار 96 س��اعته در مبدا و انجام تس��ت 
مجدد پس از ورود به كش��ور براي مسافران باالي 
8سال در كشورهاي پر خطر است و تردد در ساير 
كشورها با الزام ارايه تست PCR منفي با اعتبار 96 
س��اعته در مبدا و انجام مراقبت هاي سندروميك 
پس از ورود به كشور و انجام تست مجدد در صورت 

نياز باالمانع است.

دليل استعفاي خليل آبادي
از شوراي شهر

رييس كميته سالمت ش��وراي اسالمي شهر تهران 
گفت: گاهي اعضا به دليل شنيده نشدن صداي خود 
در ش��ورا و پيش نرفتن امور به ش��كل مطلوب، اقدام 
به اس��تعفا مي كنند. ناهيد خداكرمي رييس كميته 
سالمت شوراي اسالمي ش��هر تهران در گفت وگو با 
مهر، در خصوص خبر اس��تعفاي حسن خليل آبادي 
عضو شوراي شهر پايتخت گفت: بر اساس اخبار منتشر 
شده گويا روز سه شنبه آقاي خليل آبادي از عضويت 
در شوراي شهر اس��تعفا كرده و نامه استعفاي خود را 
به هيات رييسه ش��وراي شهر تقديم كرده اند. وي در 
پاس��خ به اينكه علت استعفاي خليل آبادي چيست، 
عن��وان كرد: گاهي اس��تعفاي يك عضو ش��ورا براي 
شنيده شدن صداي وي است. در واقع در برخي موارد 
آن عضو انتظاراتي داشته اما آن انتظارات محقق نشده 
در نتيجه براي پررنگ كردن توقعات و مسائل مدنظر 
خود، اقدام به استعفا مي كند. خداكرمي تصريح كرد: در 
برخي موارد نيز وقتي اعضا مشاهده مي كنند كه اهداف 
مد نظر شورا آن طور كه بايد پيش نمي رود و شورا در 
مسير اصلي خود قرار ندارد، اقدام به استعفا مي كنند. 
وي در پاسخ به اينكه آيا شوراي شهر با استعفاي اين 
عضو موافقت خواهد كرد يا خير، ابراز كرد: ش��وراي 
شهر با خروج هيچيك از اعضا موافقت نخواهند كرد و 
استعفاي آقاي خليل آبادي نيز پذيرفته نخواهد شد. 
رييس كميته سالمت شوراي شهر تاكيد كرد: چراكه 
اعضاي شوراي پنجم همگي با هم وارد اين شورا شده و 
همگي با هم ايستادگي و مقاومت خواهيم كرد و با هم 

نيز اين دوره را به پايان خواهيم رساند.

هاشمي: به شوراي شهر تهران 
نمره  ۱۵ مي دهم

محسن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران گفت: 
ش��وراي شهر آرامي داش��تيم و اجازه نداديم پرسنل 

شهرداري زياد شوند و حتي ده هزار نفر را كم كرديم.
به گ��زارش ايلنا، هاش��مي با حضور در ي��ك برنامه 
راديوي��ي، گفت وگو درباره عملكرد ش��وراي ش��هر 
تهران در پاسخ به اينكه چه نمره اي به كارنامه ۴ساله 
شوراي شهر مي دهيد؟ گفت: به شوراي شهر نمره 15 
مي دهم. البته بعضا اين اتفاق افتاده است كه نتوانستيم 
انتظارات مردم را كامال تحقق بخشيم اما عملكرد شورا 
با شهرداري فرق مي كند.  او ادامه داد: ما شهرفروشي 
نكرديم، قانون فروشي نكرديم، با رانت خواري مواجهه 
جدي كرديم، صيانت از فضاي س��بز را جدي دنبال 
كرديم، توسعه حمل ونقل عمومي را خيلي پيگيري 
كرديم اما از بخش دولت موفق نبوديم تا منابع را تامين 
كنيم.  هاش��مي گفت: حدود 39 كيلومتر از خطوط 
مترو را تمام كرديم، اما در تجهيز دچار مشكل شديم، 
همچنين در بافت فرس��وده مصوبات خوبي داشتيم. 
البته در بحث آسيب هاي اجتماعي خيلي خوب پيش 
نرفتيم.  رييس شوراي شهر تهران گفت: در مجموع 
ش��وراي شهر آرامي داش��تيم و اجازه نداديم پرسنل 
شهرداري زياد شوند و حتي ده هزار نفر را كم كرديم.  
او در واكنش به اينكه به اين شورا لقب شوراي نامگذاري 
را داده اند اظهار كرد: براي ما حاشيه ساختند. ما تعداد 
زيادي نامگذاري كرديم و چند مورد از نظر برخي خوب 
فرض نشد، مثال درباره نامگذاري خياباني به نام آقايان 
بازرگان و شجريان گفتند چرا اين اسامي را گذاشتيد. 
هاشمي گفت: يكي دو مورد تذكر جدي صورت گرفت 
كه ف��ورا آن را لغو كرديم اما بقيه كه تذكر جدي نبود 
را نامگ��ذاري كرديم. بايد به اين نكته اش��اره كنم كه 
موضوع نامگذاري از وظايف شورا است اما حساسيت 

روي آن ايجاد شد.

اجاره هاي ميلياردي
خانه هاي تهراني

در آستانه فصل جابه جايي مستاجران، در مناطقي از 
تهران، مبلغ قراردادهاي اجاره نجومي شده  است. به 
گزارش ايلنا، در حالي كه عمده مردم نگران سر رسيد 
قراردادها و تعيين درصد نرخ اجاره بها در سال جديد با 
احتساب تورم بيش از 36 درصدي هستند، در مناطقي 
از كشور قراردادهاي اجاره با ارقام نجومي و ميلياردي 
تمديد يا منعقد مي ش��ود. چند عامل مهم در روش 
محاسبه اجاره بها نقش دارند. بهاي ملك، نرخ تورم، نرخ 
سود بانكي، نرخ ارز از جمله مهم ترين و اثرگذارترين 
مولفه ها در نرخ اجاره واحدهاي مسكوني هستند كه 
هر يك ازاين عوامل در سال گذشته و چند سال اخير 
با رشد قابل توجهي همراه بودند. به طوري كه قيمت 
مسكن در بيش از 7 س��ال گذشته 700 درصد رشد 
داش��ته و نرخ تورم در سال گذشته بيش از 36 درصد 
اعالم شد. هر چه نرخ س��ود بانكي باالتر باشد، سقف 
مبلغ رهن افزايش و اجاره كاهش مي يابد. همچنين 
در نرخ ارز هم بازار دچار تالطم هاي بود و در مقطعي 
از سال گذشته قيمت دالر حتي به 30 هزار تومان هم 
رس��يد.  اما در اين ميان، موضوع مهم عميق تر شدن 
ش��كاف طبقاتي بين دهك هاي مختلف است، طبق 
آخرين گزارش مركز آمار، فاصله تورمي بين دهك ها 
در اسفند ماه سال گذشته ٨,٨ درصد رسيد. نتيجه اين 
شكاف تورمي بين دهك ها اين است كه در حالي كه 
بسياري از خانوار مستاجر نگران سررسيد قراردادهاي 
اجاره و اعالم افزايش چند درص��دي اجاره بها دراين 
ش��رايط ركودي اقتص��اد و كاهش بي س��ابقه توان 
پرداخت ها هستند و بس��ياري از مستاجران ناچار به 
كاهش متراژ خانه علي رغم عدم تناسب آن با جمعيت 
خانوار شدند يا به مناطق پايين تر كوچ كرده اند، عده اي 
در برخي از مناطق تهران قراردادهاي ميلياردي براي 
اجاره مسكن تمديد يا منعقد مي كنند. به طور مثال، 
يك پنت هاوس 500 متري در ولنجك به قيمت 12 
ميليارد تومان رهن كامل براي اجاره گذاش��ته شده 
است. يا يك آپارتمان 120 متري در فالمك شمالي 
به قيمت 1,5 ميليارد تومان رهن كامل براي عرضه به 

بازار معرفي شده است.

پيغام كسري بودجه ۱۴۰۰
به بازار مسكن

مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار مسكن گفت: 
بعضي از برآوردها درخصوص كس��ري بودجه حدود 
300 هزار ميليارد توماني س��ال 1۴00 اين پيغام را 
به كنشگران اقتصادي مي دهد كه احتماال وضعيت 
تورمي در سال جاري تداوم پيدا خواهد كرد؛ بنابراين 
نمي توان انتظار داشت كه قيمت مسكن كاهش پيدا 
كند اما با توجه به جهش س��نگين دو سال گذشته، 
رشد ش��ديد قيمت مس��كن نيز بعيد است. سلطان 
محمدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در طول دو 
سال گذشته شاهد رشد نقدينگي، چشم انداز تورمي 
ش��ديد و كاهش نرخ بهره بانكي بوديم. در واقع تورم 
35 درصدي داش��تيم و نرخ بهره بانك ها عمال نصف 
اين ميزان بود. بنابراين مردم به دارايي هاي سرمايه اي 
روي آوردند؛ زيرا اگر مي خواس��تند پ��ول خود را در 
بانك بگذارند در شرايط تورمي عمال سرمايه هايشان 
نصف مي شد. وي افزود: همه اين عوامل به رشد همه 
دارايي ها از جمله ش��اخص بورس، قيمت مس��كن، 
طال، خودرو ديگر كاالها منجر ش��د. ولي از نيمه دوم 
سال 1399 برخي به اين نتيجه رسيدند كه حبابي در 
قيمت كاالها شكل گرفته و به تدريج از بازارها خارج 
شدند. بازار بورس حدود 50 درصد افت كرد. در بازار 
مسكن هم از نيمه دوم آبان مي بينيم كه سرعت رشد 
چشمگير 7 ماهه اول گرفته شده است. اين كارشناس 
بازار مسكن تصريح كرد: علت اينكه بازار مسكن مثل 
بورس با كاهش مواجه نشد، اين است كه اوال قيمت 
مسكن به اندازه بورس باال نرفته بود و ثانيا با رشد نرخ 
مصالح س��اختماني مواجه ش��ديم. در سال گذشته 
نهاده هاي س��اختماني ح��دود 100 درصد افزايش 
قيمت را تجربه كرد. از سوي ديگر با كمبود زمين در 
كالن شهرها مواجه هستيم. در شهرهاي اطراف نيز با 
توجه به طرح هاي تفصيلي و هادي، محدوديت هايي 
براي سرمايه گذاري وجود دارد. اينها باعث مي شود تا 
بازار مسكن، جان سختي بيشتري را نسبت به كاهش 
قيمت نش��ان دهد. به هر حال بازار مس��كن ماهيتا 
چسبندگي بااليي دارد. سلطان محمدي با بيان اينكه 
در 5 ماهه آخر س��ال با وضعيت ترديد و تأمل در بازار 
مسكن مواجه بوديم، گفت: در سال 1۴00 نيز تكليف 
بس��ياري از متغيرهاي دروني و بيروني بازار مسكن 
مشخص نيست. اوال بايد ببينيم مذاكرات سياسي به 
كجا مي رسد و وضعيت تحريم ها چگونه مي شود. البته 
مذاكرات به كاهش انتظارات تورمي منجر شده است. 
اين تلقي نيز وجود دارد كه در سال جاري درآمدهاي 
ارزي افزايش پيدا مي كند. در نتيجه در نتيجه انتظارات 
تورمي كاهش مي ياب��د. وي تصريح كرد: در س��ال 
جاري احتماال خيلي ها به اين فكر مي افتند كه وارد 
سرمايه گذاري هاي جديد شوند كه به آرامش بازارهاي 
مالي و اقتصاد كشور كمك مي كند. اما با توجه به اينكه 
انباشت تقاضايي از قبل در بازار مسكن وجود داشته 
خيلي بعيد است كه قيمت ها كاهش يابد. از طرف ديگر 
افزايش دستمزدها به رشد قيمت كاالهاي ساختماني 
مي انجامد؛ زيرا مصالح ساختماني به نوعي با دستمزد 
مرتبط هستند. انتظار سقوط قيمت مسكن، واقع بينانه 
نيست ولي چون رشد قيمت ها طي دو سال گذشته 
كمرش��كن بوده احتمال جهش نيز بعيد است. اين 
كارشناس بازار مس��كن با اشاره به برخي برآوردها از 
كسري بودجه 300 هزار ميليارد توماني سال 1۴00 
گفت: رقم كس��ري بودجه اين پيغام را به كنشگران 
اقتصادي مي دهد كه ممكن است وضعيت تورمي در 
سال جاري نيز ادامه پيدا كند. وقتي تحليل مردم اين 
است كه تورم همچنان وجود خواهد داشت نمي توان 
انتظار داشت كه قيمت مسكن كاهش پيدا كند. فقط 

مي توان توقع داشت كه با رشد شديد مواجه نشود.

وزير راه: برخي موسسات مالي 1000 واحد مسكوني احتكار كرده اند

خودروهاي شخصي همچنان در حمل و نقل بين شهري پيشتاز هستند

فرار محتكران مسكن از تور مالياتي

خروج  ۱۳ فروند هواپيما از ناوگان فعال هوايي
طبق ماده 30 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي 
بين شهري و احداث پايانه مسافري و باري و مجتمع 
خدم��ات رفاهي، وج��وه اداره ش��ده از محل منابع 
شركت هاي وابس��ته به وزارت راه پرداخت مي شود 
اما در س��ال 98 اين رقم كاهش ۴3 درصدي داشته 
است. به گزارش فارس، ازجمله مسائلي كه در حوزه 
حمل و نقل مسافري در كشور وجود دارد، سهم باالي 
سفرهاي جاده اي  عمدتًا با خودروي شخصي و طول 
عمر نس��بتًا باالي ناوگان حمل و نقل عمومي است.  
در بررسي عملكرد دولت در بخش حمل و نقل، موارد 

زير قابل تأمل است.

   افزاي�ش متوس�ط س�ن ن�اوگان عموم�ي 
مسافري جاده اي 

براساس بررس��ي فصل حمل و نقل در اليحه بودجه 
سال 1۴00  از سال 95 تا سال 98 متوسط سن ناوگان 
اتوبوس ، ميني بوس و سواري كرايه بين شهري نه تنها 
كاهش نيافت بلكه افزايش هم يافته است و اين نشان از 
 عدم توجه به نوسازي ناوگان عمومي مسافري جاده اي

 دارد. در اين چهار س��ال متوسط س��ن ناوگان فعال 
هوايي در عدد 23 س��ال ثبات مانده اس��ت اما تعداد 
ناوگان هوايي فعال  كه در سال 95 رقم 182 دستگاه 
 بوده است كه در سال 1398 به 169 دستگاه كاهش 

يافته است.

    رشد آمار واگن و لكوموتيو فعال ناوگان ريلي 
طبق جدول مذكور تعداد واگن در گردش كشور در سال 
95 عدد 1977 دستگاه بوده است كه در سال 98 اين 
رقم به 2120 دستگاه واگن مي رسد. همچنين در اين 
مدت تعداد لكوموتيو از  915 دستگاه به 95۴ دستگاه 
افزايش مي يابد. براساس بررسي فصل حمل و نقل در 
اليحه بودجه سال 1۴00 تعداد كل مسافر جاده اي در 
س��ال 95 رقم 985 ميليون نفر بوده است كه اين عدد 
در سال 98 با 10 درصد افزايش به 10۴0 ميليون نفر 
رسيد. همچنين تعداد مسافر جاده اي ناوگان عمومي 
در س��ال 95 رقم 271 ميليون نفر بوده است كه با يك 

درصد كاهش به 269 ميليون نفر در سال 98 رسيد.

   كاهش ۱6 درصدي تعداد مسافر هوايي
بين س��ال هاي 95 تا 98 تعداد مسافر هوايي 16 درصد 
كاهش داشت و از  22 ميليون نفر به 19 ميليون نفر در 
س��ال 98 كاهش يافت.  تعداد مسافر ريلي با 2۴ درصد 
افزايش، از  رق��م 23 ميليون نفر در س��ال 95 به 28,5 
ميليون نفر در س��ال 98 افزايش يافت. همچنين سهم 
حمل و نقل ريل��ي از حمل و نقل عموم��ي از عدد 7,3 
درصد در سال 95 با 1,7 درصد افزايش به عدد 9 درصد 
رسيد. ماده )30( از قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
مي گويد: به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل 
جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري 
و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش هاي 
خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه 
اداره ش��ده از محل منابع داخلي شركت هاي وابسته به 
وزارت راه و شهرس��ازي پرداخت مي ش��ود. در ارزيابي 
اين بند كه از س��وي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي انجام شده است، در س��ال 1398 مبلغ 126 
ميليارد ريال در جهت اجراي اين قانون توسط وزارت راه 
و شهرسازي هزينه شد كه نسبت به سال 1397، كاهش 
۴3 درصدي داشته است؛ با توجه به باال رفتن سن ناوگان 
حمل ونقل عمومي در كشور، الزم است در اين خصوص 
كمك هاي بسيار بيشتري صورت پذيرد. بر اساس بند 
ب ماده )57( از قانون برنامه شش��م توسعه، با توجه به 
قانون توس��عه حمل  و نقل عموم��ي و مديريت مصرف 
س��وخت مصوب 18 / 9 / 1386 به گونه اي برنامه ريزي 
ش��ود كه درطول اجرا ي قانون، سهم حمل و نقل ريلي 
مسافر حداقل بايد به 20 درصد برسد. در ارزيابي اين بند، 
گفته شده با صرف نظر  از سفرهاي مسافري كه به وسيله 
خودروي شخصي انجام مي شود، سهم حمل ونقل ريلي 
مسافر از كل سفرهاي مسافري كه با وسايل حمل و نقل 
عمومي انجام مي شود تا پايان سال 1398 برابر با 9 درصد 
بوده است كه نسبت به آغاز برنامه ششم 1,7 درصد رشد 
نشان مي دهد كه به منزله تحقق كمتر از 15 درصدي رشد 

پيش بيني شده در هدف برنامه است.    

تغيير سال 1398 1395139613971398واحدعنوان شاخص
نسبت به 1395 )درصد(

10/29/49/910/64سالمتوسط سن اتوبوس

23/223/523/523/83سالمتوسط سن ميني بوس

9/69/69/2104سالمتوسط سن تاكسي بين شهري

2322/522/4231سالمتوسط سن ناوگان فعال هوايي

7-182159144169دستگاهتعداد ناوگان فعال هوايي

19771820209321207دستگاه تعداد واگن در گردش

9159179289544دستگاهتعداد لكوموتيو

985987943104010ميليون نفرتعداد كل مسافر جاده اي

1-271265261269ميليون نفرتعداد مسافر جاده اي )عمومي(

16-222519/919ميليون نفرتعداد مسافر هوايي

2324/52828/524ميليون نفرتعداد مسافر ريلي )شامل حومه(

7/37/8991/7-سهم ريلي از حمل ونقل عمومي

شاخص هاي زيرساختي و عملياتي حمل و نقل مسافري بين شهري  
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انگيزه كشي 
 از 19 فروردين سال جاري نيز با هدف تكميل اطالعات 
س��امانه ملي امالك و اسكان كش��ور )ابزار شناسايي 
خانه هاي خالي( از موجران خواسته شده تا اطالعات محل 
اقامت خود را در اين سامانه درج كنند. موجراني كه اغلب 
با داشتن يك يا دو واحد مسكوني و دريافت اجاره بها از 
امالك خود تالش دارند تا درآمدهاي كارمندي خود را 
به حد استانداردي برسانند. بي گمان، اشخاص حقيقي 
و خرده مالكان، به دليل وابستگي به درآمدهاي حاصله، 
هيچگاه ملك خود را خالي نگه نمي دارند، از اين رو، ثبت 
چنين امالكي در سامانه يادشده منجر به شناسايي بيش 
از 500 هزار واحد مسكوني خالي در تهران و بيش از 2 
ميليون واحد مسكوني خالي در سطح كشور نمي شود. 
اين همه در حالي اس��ت كه همچنان زمينه شناسايي 
محتكران واقعي و مالكان بزرگ يا به تعبيري اشخاص 
حقوقي فراهم نيس��ت. اشخاصي كه به گفته وزير راه و 
شهرس��ازي هر يك بين 500 تا 1000 واحد مسكوني 
را احتكار كرده اند. از آنجا كه بازار مسكن خصوصي ترين 
بخش اقتصاد كشور است و بيش از 80 درصد آن متعلق 
به مردم )اشخاص حقيقي( است، مي توان نتيجه گرفت 
كه مالكان خرد و حقيقي اگر چه هر يك به تنهايي سهم 
بسياربسيار اندكي از مالكيت ملك در كشور دارند، اما 
مجموعه آنان نقش اثرگذاري در حفظ، رشد و توسعه بازار 
معامالتي و ساخت و ساز مسكن ايفا مي كنند. از سوي 
ديگر، اگر چه تعداد غول هاي بازار مسكن به نسبت مالكان 
حقيقي زياد نيست اما هر يك به تنهايي سهم قابل توجهي 
از خانه هاي خالي )و البته سهمي از 20 درصد مالكيت 
حقوقي در بازار مسكن( را به خود اختصاص داده اند و به 
دليل عدم عرضه امالك خود موجب عدم تعادل هم در 

بازار اجاره و هم در بازار معامالتي مسكن شده اند.
4- به گمان مداخله دولت به اش��كال مختلف در بازار 
اجاره نه تنها منجر به نتايج دلخواه دولت نمي ش��ود و 
آمارهاي سال گذشته نيز نشان داد كه به طور متوسط 
اجاره نامه ها در تهران حدود 40 درصد افزايش داشته اند 
كه منجر به كاهش انگيزه اين دسته از مالكان براي خروج 
از بازار اجاره نيز مي شود. مساله اي كه مي تواند دومينوي 
ركود در اين بازار و بازار ساخت وساز را تشديد كند و در 
برخي سناريوها منجر به خروج سرمايه از كشور شود. در 
شرايطي كه جهش هاي قيمتي مسكن، نرخ بازده اجاره 
را به شدت تحت تاثير قرار داده و جذابيت ساير بازارهاي 
داخلي و خارجي، مالكان فعلي را براي سرمايه گذاري 
در بازارهاي ديگر تشويق مي كند و همزمان نرخ هاي 
اجاره در رقم هايي بسيار پايين تر از تورم ساالنه سركوب 
مي شوند و براي موجران دافعه ايجاد مي كند، احتمال 
خروج تدريجي مال��كان از اين بازار بيش از پيش قوت 
گرفته است. مس��اله اي كه در گام اول عرضه آپارتمان 
در بازار اجاره را متاثر مي كند و در مراحل بعدي منجر 
به كاهش تقاضا براي خريد مسكن مي شود و در نتيجه 

تقاضا براي ساخت و ساز كاهش مي يابد.

زماني براي سوءاستفاده 
آن خانه وجود داشت، چند دهه بعد به خانه و زندگي بخش 
بزرگي از مردم جامعه راه پيدا كرده بود، دست كم بخش 
عمده طبقه متوسط همه آن اشياي مجلل را داشتند: از 
خودرو، راديو، تلويزيون، تلفن گرفته تا لوازم آشپزخانه، 
اسباب بازي و معلم سرخانه. در طول اين دو، سه دهه اتفاقي 
افتاده بود: از »وسعت ملك« كه بگذريم، همه داشته هاي 
مجلل آن خانه اعياني به ادوات عادي زندگي مردم تبديل 
ش��ده بود. چيزي كه امروز تجمل است، فردا به ويژگي و 
داشته عادي زندگي بدل مي ش��ود. اگر روزي فقط قشر 
اعيان خودرو داشتند و با هواپيما سفر مي كردند، چند دهه 
بعد داش��تن خودرو و سفر با هواپيما ديگر از ويژگي هاي 
زندگي تجمالتي نبود. بنابراين »تجمل« كامال زمانمند 
است و كاري كه اقتصاد مي كند همين است: »تجمل را به 
امر عادي و عمومي تبديل مي كند«. به اين ترتيب تجمل 
امري مطلق نيس��ت و اگر اقتصاد هدفش تبديل تجمل 
به امر عمومي اس��ت، پس مي توان گفت تجمل كاركرد 
اقتصادي �  اجتماعي مهم��ي دارد. نفي تجمل در برخي 
فرهنگ ها داليل اخالق��ي دارد يا برآمده از نوعي بينش 
معنوي نسبت به زندگي است. اما اقتصاد و زيست اقتصادي 
جامعه سازوكار خود را دارد و از امور معنوي پيروي نمي كند. 
تجمل و زندگي تجمالتي هم به عموم مصرف كنندگان 
و هم به توليدكنندگان انگيزه و هدف مي دهد. بگذاريد 
اين طور جمع بندي كنم: عمده آنچه در زندگي امروز ما 
ويژگي و داشته اي عادي و عمومي است، زماني »تجمل« 
به شمار مي آمده است )گرچه قرار نيست همه تجمالت 
روزي عادي ش��ود(. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت 
ستيز با تجمل در واقع ستيز با پيشرفتي است كه دير يا زود 
همه از آن منتفع خواهند شد. ايرادي كه در برابر »تجمل« 
مطرح مي شود، ايرادي اخالقي است. ايده »ساده   زيستي« 
در برابر تجمل مطرح مي شود و بي  اعتنا به اينكه ميل به 
تجمل چه كاركرد اجتماعي روشني مي تواند داشته باشد، 
نفس ميل به تجمل از ديدگاهي اخالقي نفي مي ش��ود. 
اما ساده  زيستي يك ارزش مطلق نيست، همان گونه كه 
تجمل يك امر مطلق نيست )چنانكه ديديم( . فقط تصور 
كنيد ايده ساده   زيستي در كل يك جامعه جا بيفتد... به 
جامعه  اي فكر كنيد كه پياده ها دوچرخه را تجمل بدانند 
و دوچرخه  اي ها خودرو را تجمل بدانند... سركوب ميل به 
زيست بهتر با عنوان ساده   زيستي پيامدهاي اجتماعي 
ناگواري مي تواند داشته باشد. بنابراين همان گونه كه تجمل 
كاركرد اجتماعي مثبتي در خود دارد، ساده زيستي مي تواند 
كاركرد اجتماعي زيانباري داشته باشد )اگر عموم جامعه 
آن را بپذيرند.( پيش از آنكه هر انگاره اي را به منزله يك امر 
اخالقي مطلق بپذيريم، بايد بپرسيم كاركرد اجتماعي 
آن چيست؟ بزرگ ترين اصل اخالقي اين است كه سطح 
زندگي عم��وم مردم يك جامعه باال برود. اگر جامعه  اي با 
شعار ساده   زيستي از بهداشت و درمان پيچيده خودداري 
كند، از هر نوآوري رويگردان باشد، از هر ايده آموزشي جديد 
بيزاري جويد... چه آينده  اي در انتظار آن جامعه است. در 
واقع، اين از خوش  اقبالي جامعه است كه ايده ساده   زيستي 
)به معناي نفي پيشرفت( هيچ گاه مقبوليت عام ندارد، وگرنه 
اختاللي جدي در پيشرفت زيستي بشر رخ مي داد. ساده  
زيس��تي نه ارزش است و نه خير عمومي، بلكه صرفا يك 

انتخاب شخصي است.

احياي واحدهاي راكد و غيرفعال 
از اولويت هاي اصلي شركت 
شهرك هاي صنعتي مازندران

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران 
گف��ت: احي��اي واحدهاي راك��د و غيرفع��ال، از 
اولويت هاي اصلي شركت ش��هرك هاي صنعتي 
مازندران اس��ت. ياسر اميني در جلس��ه كارگروه 
احياء واحدهاي راكد و غيرفعال كه با حضور بخشي 
مديركل دفتر جذب و حمايت از س��رمايه گذاري 
استانداري، نمايندگان سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد كش��اورزي، اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و بانك هاي عامل، در سالن جلسات 
شركت شهرك هاي صنعتي برگزار گرديد، با تأكيد 
بر محوريت قرار دادن ش��عار سال جاري به عنوان 
توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها، از برنامه ريزي و 
عزم جهادي براي احياي واحدهاي راكد و غيرفعال 
خبر داد. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
مازندران افزود: در اولوي��ت اول، واحدهاي راكد و 
غيرفعال و زمينه اي فاقد س��اخت و ساز شناسايي 
و پايش شده و مش��كالت آنها بررسي و با طرح در 
كارگروه هاي وي��ژه و تخصصي، پيگيري هاي الزم 
به عمل مي آيد تا به چرخه توليد بازگردند. وي بيان 
داش��ت: قرارداد واحدهاي نيمه كاره و زمين هاي 
فاقد ساخت و س��از كه چند سال به حال خود رها 
شده و برنامه اي براي ادامه فعاليت ندارند طي يك 
پروسه خاص قانوني و زمان بندي شده، فسخ و خلع 
يد خواهند شد تا با توجه به كمبود زمين صنعتي 
در استان، با خلع يد زمين هاي آزاد شده زمينه براي 
ورود سرمايه گذاران داراي اهليت فراهم گردد. ياسر 
اميني خاطرنش��ان كرد: براي س��رمايه گذاري در 
شهرك ها و نواحي صنعتي بايد فرصت به كساني كه 
دانش، سرمايه و توان الزم را دارند و در واقع، به عنوان 

توليدكننده واقعي باشند، داده شود.

برگزاري جلسات نيازسنجي 
پژوهشي سال1400 شركت برق 

منطقه اي مازندران و گلستان
جلسات نياز سنجي پژوهشي س��ال 1400 با حضور 
معاونت ها، دفاتر و امورهاي شركت برگزار شد. نشست 
علمي و پژوهش��ي توس��ط دفتر تحقيقات و كنترل 
كيفيت تجهيزات با معاونت ها، دفاتر و امورهاي شركت 
با هدف تعيين نيازهاي پژوهشي سال 1400 با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار گرديد. مدير دفتر تحقيقات 
و كنترل كيفيت تجهيزات شركت بيان كرد، از آنجايي 
كه برنامه ريزي و اولويت بندي همه امور از جمله تحقيق 
و پژوهش با توجه به اهميت و ضرورت آن گامي اساسي 
محسوب مي شود. به همين منظور ضمن ارسال فراخوان 
اولويت پژوهشي سال 1400، سلسله نشست هاي علمي 
پژوهشي با واحد هاي مختلف شركت به منظور تبيين 
اهداف و رويكرد ها و تكنيك هاي مورد نياز جهت تعيين 
نيازهاي پژوهشي ش��ركت و اولويت بندي آنها برگزار 
گرديد. مهندس فردين عنايتي كليجي اظهار داشت: در 
اين نشست ها ضمن ارايه و بررسي گزارش عملكرد حوزه 
تحقيق و پژوهش شركت، نسبت به بررسي اولويت هاي 
پژوهش��ي و پروژه هاي خاتمه يافته و در دس��ت اقدام 
ساير شركت هاي برق كشور اقدام شد. وي بيان داشت: 
معاونين، مديران و كارشناسان متخصص حاضر در اين 
جلس��ات نقطه نظرات خود را در خصوص پروژه هاي 
جاري و دغدغه ها و چالش ها و مشكالت حوزه فعاليت 
خود مطرح نمودند و در اين خصوص بحث و تبادل نظر 
گرديد. شايان ذكر است پس از اخذ نيازهاي پژوهشي در 
قالب فرم RFP، موارد در جلسات كارگروه ها، كميته هاي 
تخصصي و كميته تحقيقات شركت بررسي و پس از 
تعيين اولويت، موارد به شركت توانير جهت اخذ ساير 

مجوزها اقدام خواهد شد.

چگونه در مجامع سرمايه گذاري 
سهام عدالت شركت كنيم؟

پوريا خاوري، مدير مجامع س��پرده گذاري مركزي با 
تأكيد بر اينكه افرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كردند به  عنوان سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني محسوب مي شوند، گفت: با بازگشايي برخي 
از نمادهاي اين شركت ها، سهام آنها مورد معامله قرار 
گرفته و سهامداران جديدي نيز به اين سرمايه گذاري ها 
افزوده ش��دند. وي با تأكيد بر اينكه ارزش شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني بسيار باالست، گفت: بر همين 
اساس است كه انتخابات هيات مديره اين شركت ها مهم 
و حياتي است چراكه اثرگذاري اين افراد در تصميم هاي 
پرتفوي سهام عدالت بسيار باال است. خاوري با اشاره به 
اينكه بيش از ۳0 ميليون نفر سهامدار مي توانند در اين 
انتخابات مشاركت كنند، تصريح كرد: درگاه ورودي به 
اين مجامع كه قرار است به صورت الكترونيكي برگزار 
 شود، ثبت نام در سجام است.به گفته وي اين انتخابات از 
18 ارديبهشت تا 18خردادماه طي يك ماه قرار است در 
سطح استان ها برگزار شود. خاوري در ادامه برنامه به وقت 
تحليل تصريح كرد: در نوبت اول مجامع براي رسميت 
بايد حدنصاب رعايت شود و حداقل نيمي از سهامداران 
يعني15 ميليون نفر در مجامع حضور داشته باشند، 
اما اگر مجامع به نوبت دوم برسند با هر تعدادي جلسه 
رسميت پيدا مي كند، به همين دليل است كه حضور 
اكثريت سهامداران در نوبت اول مجمع مهم است. مدير 
درگاه مجامع سپرده گذاري مركزي در خصوص اينكه 
سهامداران عدالت چگونه مي توانند براي حضور در اين 
مجامع اقدام كنند، بيان كرد: سهامداراني كه مي خواهند 
در اين فرآيند مشاركت كنند بايد به صورت الكترونيكي 
احراز هويت آنها انجام شود و در سجام ثبت نام كنند. نحوه 
ورود هم از طريق ورود به درگاه يكپارچه ذينفعان بازار 
سرمايهيا درگاه يكپارچه مجامع الكترونيك )ديما( است.

رقيه   ندايي|
يك روز پس از نشست رييس سازمان بورس با هلدينگ ها 
براي تزريق 24هزار ميليارد تومان نقدينگي به بازار سهام، 
شاخص كل بورس تهران 18هزار و 500 واحد رشد كرد. 
روز سه شنبه ارزش سهام بسياري از شركت ها رشد كرد؛ 
با اين حال همچنان 400 نماد معامالتي در بورس با صف 
فروش مواجه بودند اما بعد از گذشت يك روز، چهارشنبه 
وضعيت بازار تغيير كرد و شاهد افت هزار واحدي شاخص 
كل بازارسرمايه بوديم. حال در اينجايك پرسش مطرح 
مي ش��ود كه آيا توافق سازمان بورس با هلدينگ ها براي 
تزري��ق مالي و همچني��ن جديت وزارت اقتص��اد براي 
حفظ نرخ س��ود بانكي در س��طوح مصوب، مانع از نزول 
ش��اخص در بلندمدت مي شود؟ چندين ماه مي شود كه 
روند نزولي بازارسرمايه آغازشده و هرمسوولي به گونه اي 
باسياس��ت هاي خاصي راهكاري جديد براي بازگش��ت 
وضعيت بورس انتخاب كردند كه هيچ كدام جواب نداد و 
تنها يك الي دو روز وضعيت بازار مثبت شد. سازمان بورس 
تالش مي كند همزمان با اقدام وزارت اقتصاد براي پايين 
نگه داشتن جذابيت بازار پول، از طريق تزريق نقدينگي به 
بازار سهام طرف تقاضا را تقويت كند، اما اين بار روشي جديد 
به كار گرفته شده است. در روش جديد، سازمان بورس اين 
اجازه را به هلدينگ ها مي دهد كه براي حمايت از بورس 
اوراق بدهي منتش��ر كنند. براساس گزارش روز گذشته 
»تعادل« توافق رييس س��ازمان بورس بدين معناست 
كه فردي براي خريد س��هام در بورس از شخص سومي 
وام بگيرديا منابع مالي مورد نيازش را براي خريد س��هام 
در ازاي پرداخت يك نرخ بهره مش��خص از فرد ديگري 
قرض كند. كامال مش��خص و واضح اس��ت هلدينگ ها و 
شركت هاي سرمايه گذاري كه ساالنه هزينه هاي زيادي را 
صرف تحقيق براي شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري 
مي كنند و تعهدات مالي فراواني در قبال صاحبان سهام 
خود دارند، بدون محاسبه هزينه فايده اين كار، حاضر به 
تزريق چنين منابعي نخواهند شد. دقيقا يك روز پس از 
انتشار اين خبر ش��اخص كل بازار سرمايه پس از 10 روز 
نزول مدام تاحد قابل توجهي رشد كرد و از سرعت خروج 
نقدينگي در بازار كاسته شد و براي اولين بار در سال 1400 
نقدينگي وارد بازار سهام شد. ولي بسياري از كارشناس و 
فعالين بورسي براين نظر بودندكه وضعيت بازار در روز سه 
شنبه يك نوع جو و هيجان است و طي روز چهارشنبه بازار 
بازهم نزولي مي شود كه اين اتفاق در بورس رخ داد و شاهد 
هزار واحدي بوديم. براساس آمارها از ابتداي سال جاري 
تاكنون 4 هزارميلياردتومان نقدينگي سهامداران حقيقي 
از بازارسهام خارج شده و اين روند در روز سه شنبه متوقف 
و در روز چهارش��نبه جان گرفت. بسياري از كارشناسان 
بازارس��رمايه بر اين نظر بودند كه تامين 24 هزارميليارد 
تومان به نحوي خواب و خيال اس��ت و ممكن اس��ت با 
وضعيت پيش آمده اين رقم توس��ط بازار تامين و به آن 
تزريق شود. پيش از اين هم گفته شده بود كه بازارسرمايه 
دو مشكل بسيار اساسي دارد و اين مشكالت "بي اعتمادي 
سهامداران به بازار " و "سياسي شدن بورس " است. تا زماني 
كه اين دو موض��وع در بازار حل نش��ود نمي توان انتظار 

رشدشارپي خاصي را  داشت.
بي اعتمادي در بازارسرمايه از زمان عرضه هاي دولتي 
شروع ش��د و سپس با عملكردهاي مس��ووالن ادامه 
يافت و هنوز باتوجه به اين نوع از عملكردها ادامه دارد. 
وضعيت سياسي ش��دن بازار نيز مشخص است. اگر 

بورس هاي جهاني را بررس��ي كنيم هيچيك ارتباط 
خاصي با سياست ندارد اما بورس ايران به طور مستقيم 
با سياس��ت ارتباط دارد و زيان اي��ن موضوع تنها به 
سهامداران خرد و حقيقي بازار مي رسد. به هرحال بايد 
فكري براي وضعيت فعلي بازار داشت و خروج 4 ميليارد 
تومان نقدينگي در كمتر از 20 روز يك فاجعه محسوب 
مي ش��ود و ورود اين پول به بازارهاي موازي مي تواند 
وضعيت اس��فناكي براي آن بازارها پديد سازد. اغلب 
سهامداران بورسي به دنبال جبران زيان بر روي سرمايه 
خود هستند و اگر اين زيان با كمك مسووالن جبران 
نشود مي توان پيش بيني كرد كه نقدينگي كشور به 
سمت و سوي بازارهاي نامتعارف كشيده مي شود كه 

اين هم براي اقتصاد يك مشكل شمرده مي شود.

     از بازار چه خبر؟
برپايه معامالت آخرين روز معامالتي بازار بيش از چهار 
ميليارد و 490 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۳9 هزار و 208 ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با 805 واحد كاهش به 
4۳4 هزار و 4۳9 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 524 
واحد افت به 282 هزار و 955 واحد رسيد. شاخص بازار 
اول 2 هزار و ۳89 واحد كاهش و شاخص بازار دوم 2 هزار و 
248 واحد افزايش داشت.  حقوقي ها طي روز چهارشنبه 
حدود ۶۳0ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش 
كل معامالت خ��رد دو هزار و ۶۷0ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي ۳5درصد يعني 9۳0ميليارد تومان 
س��هام خريدند و مازاد خريدش��ان 24درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول به بازارسرمايه 
در سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، »فلزات 
اساسي« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »واسطه گري هاي مالي 

و پولي« و »پيمانكاري صنعت��ي« به نفع حقيقي ها 
تمام ش��د. همچني��ن افزايش س��هام حقيقي ها در 
۶نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 94نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت 
دس��ته اول 10ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته 
دوم ۶10ميليارد تومان بود. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، »نماد شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
با يك هزار و 1۷۳ واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با 
541 واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با 450 واحد، 
»پتروشيمي جم« با 25۶ واحد، »صنايع پتروشيمي 
خليج ف��ارس« با 215 واحد، »گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان« با 212 واحد، »فوالد خوزستان« با 212 
واحد، »پتروش��يمي پرديس« با 204 واحد، »گروه 
دارويي بركت« ب��ا 111 واحد، »پرداخت الكترونيك 
سامان كيش« با 10۶ واحد و »پتروشيمي نوري« با 
۷4 واحد، تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل، نماد »ملي صنايع م��س ايران« با ۶51 واحد، 
»پااليش نفت اصفهان« با ۳۶1 واحد، »پااليش نفت 
بندرعباس« با ۳۳0 واح��د، »پااليش نفت تهران« با 
۳19 واحد، »ايران خودرو« با 22۶ واحد، »ش��ركت 
سرمايه گذاري غدير« با 198 واحد، »سايپا« با 195 
واحد، »بانك تجارت« ب��ا 1۶8 واحد، »فوالد مباركه 
اصفه��ان« با 15۶ واحد، »ش��ركت س��رمايه گذاري 
صدر تامين« ب��ا 1۳9 واحد، »بانك صادرات ايران« با 
1۳1 واحد، »بانك پارس��يان« با 11۷ واحد و »گروه 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان« با 112 واحد، تاثير 
منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز نماد »س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، 
»گروه داروي��ي بركت«، »ف��والد مباركه اصفهان«، 
»ملي صنايع مس اي��ران«، »پااليش نفت اصفهان«، 
»ايران خودرو« و »سايپا« در گروه نمادهاي پرتراكنش 

قرار داشتند. گروه فلزات اساسي هم در معامالت ديروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
2۳8 ميليون و 521 هزار برگه سهم به ارزش سه هزار 

و ۳۶۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز چهارشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از 11 واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال 1۷ هزار و 951 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار 510 ميليون و 41۶ هزار برگه 
س��هم به ارزش ۳۳ هزار و 15۶ ميليارد ريال دادوستد 
ش��د. نمادهاي »فوالد هرمزگان جنوب«، »پليمر آريا 
ساس��ول«، »هلدين��گ صنايع معدن��ي خاورميانه«، 
»پتروش��يمي زاگرس«، »توليد نيروي برق دماوند«، 
»س��نگ آهن گهرزمين«، »مديريت انرژي اميد تابان 
هور«، »نفت ايرانول«و »بيمه پاس��ارگاد« تاثير مثبت 
بر ش��اخص اين بازار داشتند. همچنين نماد »سهامي 
ذوب آهن اصفهان«، »پتروشمي تندگويان«، »توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم«، »قاسم ايران«، »بيمه اتكايي 
ايرانيان«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، »توسعه مسير 
برق گيالن«، »برق و انرژي پيوند گستر پارس«، »ريل 
پرداز سير«، »توليدات پتروشيمي قائد بصير« و »بيمه 

تجارت نو« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

     روند نزولي ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته آن، 0.۳درصد كاهش 
يافت و ارزش سبد 5۳2هزار توماني و يك ميليون توماني 
سهام عدالت به ترتيب به 11 ميليون و 54۳هزار تومان 
و 21 ميليون و ۷44هزار تومان رسيد.با احتساب اين 
موضوع، ارزش ۶0درصد سبد 5۳2هزار توماني سهام 

عدالت به ۶ ميليون و 925هزار تومان رسيده است.

»تعادل« وضعيت بازار سرمايه را پس از مصوبه جديد سازمان بورس بازبيني مي كند

جو معامالتي به پايان رسيد

اطالعات جديد در سايت كدال

ركوردشكني  وال استريت

س��ايت كدال يك��ي از مهم ترين نيازهاي ب��ورس بازان 
محس��وب مي ش��ود و برخي از اطالعيه هاي كدال طي 

روزهاي اخير بدين شرح است: 
شركت ماشين سازي اراك با نماد »فاراك« طي افشاي 
اطالعات با اهميت گروه الف، اعالم كرد كه اين ش��ركت 
برنده مناقص��ه حمل و نصب تاوره��ايPDH مجتمع 
پتروش��يمي مهر پترو كيميا گرديده است . مبلغ پروژه  
5،000 ،۳1۶ي��ورو )معادل 1، 4۷۷، 992 ميليون ريال( 
بوده ك��ه با نرخ هر ي��ورو2۷8، 02۷ ري��ال )نرخ فروش 
ي��ورو در تاريخ روز كاري قبل در س��امانه س��نا( به ريال 
تبديل شده است. شركت سرمايه گذاري سيمان تامين 
با نماد»سيتا«طي افش��ا اطالعات با اهميت گروه ب، از 
واگذاري سهام مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران 
خبر داد. اين ش��ركت در نظر دارد نس��بت ب��ه واگذاري 
تعداد 125.5۳4.۷29 سهم معادل 52.۳% سهام شركت 
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران )سهامي 
عام( متعلق به خود، از طريق عرضه سهام به صورت عمده 
)كنترلي( و با شرايط مندرج در اطالعيه مديريت محترم 
عمليات بازار بورس اوراق بهادار تهران )به شرح پيوست( 

اقدام نمايد.  ش��ركت س��رمايه گذاري توس��عه و عمران 
زاگرس چهار محال و بختياري با نماد»ثزاگرس«طي افشا 
اطالعات با اهميت گروه ب، از تسويه حساب تسهيالت 
بانك ملي و فك رهن سندمالكيت پروژه تجاري، مسكوني 
و خدماتي زاگرس واقع در شهركرد - گودال چشمه متعلق 
به شركت س��رمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار 
محال و بختياري )سهامي عام( به مبلغ 9۳0,000ميليون 
ريال خبر داد. ش��ركت حمل و نق��ل بين المللي خليج 
فارس با نماد»حفارس«طي افش��اي اطالعات با اهميت 
گروه الف، اعالم كرد كه با توج��ه به ابالغ قرارداد تصدي 
و مديري��ت خدمات حمل و نق��ل و جابه جايي كاالهاي 
شركت بازرگاني دولتي ايران در 9 استان به اين شركت در 
تاريخ 1400/01/2۳اثرات حاصل از آن بر عملكرد شركت 
به شرح نامه پيوست به اطالع سهامداران مي رسد. شركت 
بهساز كاشانه تهران با نماد»ثبهساز«طي افشا اطالعات با 
اهميت گروه ب، از برگزاري مزايده مشاركت در ساخت 
پروژه شهرك صنعتي هايتك به مساحت 2.000.000 
متر مربع در ش��هر تهران خبر داد. متقاضيان مي توانند 
جهت دريافت اسناد مزايده تا تاريخ 1400/02/11به محل 

شركت مراجعه نمايند. آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا 
تاريخ 1400/02/12خواهد بود. ش��ركت پخش هجرت 
سهامداران بانماد »هجرت« را در تاريخ20ارديبهشت به 
مجمع عمومي عادي ساالنه براي سال )دوره( مالي منتهي 
به  1۳99/12/۳0دعوت كرد. در اين جلسه به موارد استماع 
گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به1۳99/12/۳0 ، انتخاب 
حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه كثير االنتشار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين حق حضور اعضاي غير 
موظف هيات مديره پرداخته خواهد شد. شركت داروسازي 
تهران شيمي با نماد »شتهران«مجمع عمومي فوق العاده 
براي سال )دوره( مالي منتهي به  1۳99/09/۳0كه قرار 
بود در تاريخ29فروردين برگزار ش��ود را به تاريخ ديگري 
موكول كرد. شركت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال 
بانماد»قچار« سهامداران را در تاريخ4ارديبهشت به مجمع 
عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه دعوت كرد. 
شركت سيمان قاينبا نماد»سقاين«اطالعات و صورت هاي 
مالي12 ماهه منتهي به  1۳99/12/۳0خود را منتش��ر 
كرد. طبق اين گزارش درآمده��اي عملياتي59درصد، 

سود ناخالص ۷0درصد و سود خالص هر سهم 2۳2درصد 
افزايشيافته است. شركت صنايع خاك چيني ايرانبا نماد 
»كخاك«گزارش فعاليت ماهانه منتهي به 1۳99/12/۳0 
خود را منتش��ر كرد. طب��ق اين گزارش فروش اس��فند 
ماه اي��ن ش��ركت 292,214ميليون ريال بوده اس��ت. 
شركت فرآوري مواد معدني ايرانبا نماد »فرآور« گزارش 
فعاليت ماهانه منتهي به  1۳99/12/۳0خود را منتش��ر 
كرد. طبق اين گزارش فروش اس��فند ماه اين ش��ركت 
25,119ميليون ريال بوده اس��ت. س��يمان خزر با نماد 
»س��خزر«اطالعات و صورت هاي مالي12 ماهه منتهي 
به  1۳99/12/۳0خود را منتش��ر كرد. طبق اين گزارش 
درآمدهاي عملياتي58درصد، سود ناخالص ۷4درصد و 
سود خالص هر سهم 8۷درصد افزايش يافته است. شركت 
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك ها با نماد 
»وسكاب«اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره اي سه 
ماهه منتهي به  1۳99/12/۳0خود را منتشر كرد. طبق 
اين گزارش درآمدهاي عملياتي اين ش��ركت 4۶درصد 
و سود خالص هر س��هم 48درصد نسبت به دوره مشابه 

كاهش يافته است.

در ادامه روند صعودي نرخ تورم امريكا در ماه هاي اخير 
در نتيجه مدل جديد سياس��ت گذاري ف��درال رزرو، 
متوسط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد جهان در 12 ماه 
منتهي به مارس با 0.9 درصد افزايش نسبت به دوره 
مش��ابه منتهي به ماه قبل به سطح 2.۶ درصد رسيد 
كه اين نرخ تورم، 0.2 درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار 
قبلي و باالترين سطح تورمي ثبت شده در امريكا در 
2۶ ماهه اخير بوده اس��ت. فعاالن اقتصادي كماكان 
نسبت به حفظ تورم در محدوده دو درصدي اميدوار 

باقي مانده اند.
 اتاق بازرگاني امريكا با انتش��ار گزارش��ي نس��بت به 
مخاطرات برنامه دولت بايدن براي س��رمايه گذاري 
دو تريليون دالري در زيرس��اخت هاي اقتصاد امريكا 
هشدار داده است. به گفته اين اتاق، منابع مالي اين طرح 
قرار است از طريق افزايش محسوس ماليات ها تامين 

شود كه اين مساله باعث كاهش رقابت پذيري اقتصاد 
امريكا در سطح جهان و سرعت احياي رشد اقتصادي 
خواهد شد كه دقيقا متضاد چيزي است كه اين بسته 

پيشنهادي هدف گذاري كرده است.
دريك هالپيني، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در بانك 
ميتسوبيش��ي گفت: به طور كلي هنوز ريس��ك هاي 
 زيادي در بازارهاي مالي وجود دارند كه روند معامالت را 
دست كم تا نيمه نخست امسال تحت تاثير خود قرار 
مي دهند. وضعيت كرونا هنوز مايه نگراني بزرگي است 
به ويژه آنكه هن��وز نمي توانيم با قاطعيت بگوييم كه 
واكس��ن هاي موجود در برابر گونه هاي جهش يافته 
ويروس هم كارايي باالي خود را حفظ كرده اند. اينكه 
تنش هاي ژئوپلتيكي تا چه حد مناس��بات تجاري را 
تحت تاثير قرار دهند هم مهم است. در وال استريت 
همه ش��اخص ها صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه 

شاخص اصلي بورسي در س��طح باال تري از روز قبل 
خود بسته ش��دند. ش��اخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با 0.5 درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در 
س��طح ۳۳ هزار و 5۷۶.29 واحد بسته شد. شاخص 
»اس ان��د پي500« ب��ا 0.0۷ درصد صعود تا س��طح 
41۳1.0۷ واح��دي باال رفت و ديگر ش��اخص مهم 
بورسي امريكايعني »نزدك كامپوزيت« با 0.۶9 درصد 
افزايش در سطح 1۳ هزار و 94۶.0۷ واحدي بسته شد.

در معام��الت بازاره��اي ب��ورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي100«بورس لندن ب��ا 0.02 درصد صعود 
نس��بت به روز قبل و در سطح ۶890.49 واحد بسته 
شد. شاخص »دكس ۳0«بورس فرانكفورت در آلمان 
با افزايش0.1۳ درصدي و ايستادن در سطح 15 هزار 
و 2۳4.۳۶ واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص 
»كك40«بورس پاريس با پيشروي0.۳۶ درصدي در 

سطح ۶184.10 واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبكس۳5« 0.09 درصد پايين رفت و به 8525.10 
واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد بدي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك 
كي225«بورس توكيو ژاپن با صعود 0.۷2 درصدي 
تا سطح 29 هزار و ۷51.۶1 واحدي باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.15 درصد باال رفت 
و در سطح 28 هزار و 49۷.25 واحد بسته شد. در چين 
شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود 0.1۶ درصدي 

را تجربه كرد و در سطح 49۳4.1۶ واحد بسته شد.
در اس��تراليا ش��اخص »اس ان��د پ��ي اس ان��د 
ايكس200«بورس س��يدني با 0.04 درصد كاهش و 
ايستادن در سطح ۶9۷۶.99 واحدي به كار خود خاتمه 
داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن نزولي بود.



تعادل | فرشته فريادرس |
همزمان با سفر نخست وزير كره جنوبي به كشور، بازار 
گمانه زني ها پيرامون بازگشت شركت »سامسونگ« 
و »ال ج��ي« به بازار ايران دوباره داغ ش��د. اما احتمال 
بازگش��ت اين دو برن��د كره اي موجب ش��كل گيري 
موضع گيري هاي متفاوتي از سوي مسووالن و فعاالن 
صنفي شده است. عده اي مي گويند: با توجه به خروج 
آنها از كشور نبايد اجازه بازگشت مجدد صادر شود، اما 
در مقابل برخي مي گويند بايد براي ورودش��ان فرش 
قرمز پهن كنيم. در اين ميان مديرعامل سام الكترونيك 
در واكنش به احتمال تداوم همكاري شركاي ايراني با 
بازگش��ت اين دو برند خارجي به بازار ايران، مي گويد: 
هن��وز موضوعي در م��ورد مذاكره يا ت��داوم همكاري 
ش��ركاي ايراني با برندهاي كره اي لوازم خانگي اعالم 
نشده و در شرايط حس��اس كنوني هرگونه اظهارنظر 
غيركارشناسي در اين مورد ممكن است صنعت لوازم 
خانگي ايران را دچار مشكل كند. با اين حال اما برخي از 
صاحبنظران معتقدند كه نبايد ورود شركاي خارجي را 
به كشور ممنوع كرد، بلكه بايد با صيانت از توليد داخل 
يك فضاي رقابتي ايجاد كرد تا هم قيمت لوازم خانگي در 
بازار متعادل شود، هم قاچاق اين محصول كاهش يابد. 

      وقتي كه شركا رفتند
ارديبهشت سال 97 زماني كه امريكا از برجام خارج شد، 
كره جنوبي اولين كشوري بود كه از ترس تحريم هاي 
امريكا خريد نفت از ايران را قطع كرد و بعد هم با قطعي 
ش��دن خروج ال جي و سامسونگ از ايران شاهد تغيير 
تابلوي فروشندگان محصوالت اين دو شركت بوديم. 
كاوه مفتخري، مدير ارشد بازاريابي شركت ال جي در 
آن وقت، همچنان به بازگشت اين شركت ها اميدوار بود 
و در اظهاراتي گفته بود كه محصوالتي چون »موبايل، 
 كولر گازي، تهويه هوا و تلويزيون هاي صنعتي و… «

درحال حاضر موجود هس��تند و حداقل تا يك س��ال 
آينده مش��كلي از نظر موجودي اين اقالم وجود ندارد. 
اما توليد محصوالت لوازم خانگي طي س��ال هاي اخير 
فرازونشيب هاي زيادي را تجربه كرد و خروج دو برند »ال 
جي« و »سامسونگ« در بازار داخلي تاثير چشم گيري 
گذاش��ت. تا جايي كه آمارها از رشد 48 تا 52 درصدي 
توليد لوازم خانگي ايراني خب��ر مي دهند.اگرچه اين 
خروج منجر به رش��د توليد داخلي شده، اما خبري از 
بازارهاي صادراتي نيست. به عبارت بهتر خروج اين دو 
برند پرطرفدار خيلي نتوانسته مزيت رقابتي ايجاد كند و 
بيشتر تامين نياز داخل در دستور توليدكنندگان داخلي 
قرار گرفته اس��ت.  در ميان، بحران اقتصادي و پاندمي 
كرونا مزيد بر علت شد تا بازار فروش لوازم خانگي دچار 
وضعيت ركودي شود.اما كرونا مشتريان لوازم خانگي 
كه بيشتر زوج هاي جوان هستند، را بيشتر مورد هدف 
قرار دارد؛ چراكه كرونا باعث كاهش يا به تعويق افتادن 
ازدواج ها شد. از اين رو، وضعيت ركودي در صنعت لوازم 
خانگي و افزايش قيمت ها شرايط را به گونه اي پيش برد، 
كه خانوار ها بيشتر به سمت تعمير و نگهداري وسايل 
موجود ميل پيدا كنند تا خريد كاالي جديد.  در همين 
حال، نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي هم 
اخيرا در اظهاراتي گفته بود كه لوازم خانگي ايراني در 
كارخانه و فروشگاه ها زياد است اما به دليل گراني لوازم 
خانگي، تقاضا در بازار كم اس��ت و با مازاد توليد مواجه 
هس��تيم. او توضيح داده بود كه ل��وازم خانگي ايراني 
قابل رقابت با كاالهاي خارجي نيست. بنابراين مزيت 
صادرات��ي آن چنان هم ندارد! اما اي��ن روزها همزمان 
با مذاكرات غيرمس��تقيم برجامي در وين زمزمه هايي 
بازگش��ت دو برند »ال جي« و »سامس��ونگ« به بازار 
ايران ش��نيده مي ش��ود. گمانه زني ها درباره بازگشت 
اين دو برند لوازم خانگي س��بب ش��د تا معاون قضايي 
دادستان كل كش��ور در اظهارنظري جنجالي بگوييد: 
» به دو ش��ركت ال جي و سامسونگ اجازه بازگشت به 
بازار ايران نمي دهيم.« او با بيان اينكه اين دو شركت در 

شرايط س��خت مردم را تنها گذاشتند، گفته است كه 
در حوزه قضايي ما اجازه نمي دهيم اين نوع شركت ها 
بخواهند به كشور بيايند. حال پرسشي كه پس از اين 
اظهارات مطرح شد، اين بود كه آيا سياست گذاري در 
اين زمينه يا صدور مجوز ثبت نمايندگي يك شركت 
خارجي با قوه قضاييه اس��ت؟طبق قانون شركت هاي 
خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظف هستند 
كه اطالعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي 
خود به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي ارايه 
كنند. همچنين براس��اس قانون، در حال حاضر تنها 
شركت هاي امريكايي و اسراييلي حق داشتن نمايندگي 
در ايران ندارند و شركت هاي خارجي ديگر كشورها در 
صوتي كه كاالي ش��ان جزو كاالهاي ممنوعه نباشد؛ 
مش��كلي براي داير كردن نمايندگي در كشور ندارند. 
از س��وي ديگر تصميم گيري در زمينه محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي دايم يا موقت وارداتي هم كه در حوزه 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي كشور قرار دارد باز هم 
با دولت و وزارت خانه هاي مربوطه است نه قوه قضاييه.

   شايعه بازگشت كره اي ها قوت گرفت
البته با ورود نخس��ت وزير كره جنوبي به تهران شايعه 
احتمال مذاكره براي بازگش��ت برندهاي كره اي لوازم 
خانگي به ب��ازار ايران نيز قوت گرفت اما اين احتمال با 
موضع گيري هاي موافق و مخالفي در بين مس��ووالن 
سياس��ي، اقتص��ادي و فع��االن صنفي روبرو اس��ت. 
درخصوص بازگش��ت برندها، عموما دو ديدگاه وجود 
دارد، برخ��ي مي گويند ك��ه با توجه به خ��روج آنها از 
كشور اجازه بازگش��ت مجدد ندهيم، اما برخي ديگر 
مي گويند بايد برايشان فرش قرمز پهن كنيم.اما فارغ از 
هر ديدگاهي، در ابتدا ابايد ين مساله را واكاوي كرد كه 
خروج برندهاي مطرح از كشورمان تحت چه شرايطي 
اتفاق افتاده است؛ آيا براساس ميل باطني شان بوده يا 
تحت فشارهاي شديد امريكايي هاناگريز به ترك بازار 
ايران شدند؟ پاسخ اين پرسش تا حدي مشخص است؛ 
چراك��ه وزارت خزانه داري امريكا براي ش��ركت هاي 
بزرگي همچون »پژو، رنو، سامس��ونگ، بوش، ال.جي 
و غي��ره« در صورت فعالي��ت در اي��ران، جريمه هاي 
سنگيني در نظر گرفت. آنها نيز پس از ارزيابي موضوع 
به ويژه حجم فروش شان در ايران و امريكا، خروج از بازار 
ايران را ترجيح دادند. بر همين اس��اس، نظر  عده اي بر 
اين است با در نظر گرفتن اين موارد، برخورد ايران نيز 

بايد منطقي باشد.  البته برخي هم معتقدند كه رويكرد 
برگش��ت ش��ركت هاي خارجي همچون »ال جي« و 
»سامسونگ« مي تواند متاثر از بازتاب قرارداد 25 ساله 
ايران و چين باشد. قراردادي كه كشورها را در فعاليت 
مجدد با ايران تحريك كرده است.اين دسته از افراد در 
واكنش به بازگشت اين دو برند كره اي مي گويند: كاري 
كه مي توانيم در اين شرايط انجام دهيم، مصون سازي 
توليدات داخل و تقويت آن اس��ت. از منظر آنها، نبايد 
مانع از ورود ش��ركت هاي خارجي به كشور شد، بلكه 
بايد قدرت رقابتي در اين بين ايجاد ش��ود. كاري كه به 
گفته آنها بايد صورت بگيرد اين است كه توليد داخلي 
آماده عرضه در بازارهاي بين المللي باش��د . نظر عده 
ديگري هم اين اس��ت كه با توجه ب��ه خروج برندهاي 
خارجي و ضرر و زيان هاي وارده، بايد در وهله نخست 
ادعاي خسارت كنيم و مواردي چون استقرار واحدهاي 
تحقيق و توسعه و آموزش كاركنان را خواستار شويم. 
به گفته آنها، هرچند خروج اين برندها، توليدات داخلي 
ما را با چالش هاي عديده اي مواجه كرد، اما بايد از اين 
شكس��ت ها درس گرفته، در همكاري ه��اي بعدي با 
خارجي ها ضوابطي تعيين كرده و برنامه داشته باشيم. 
البته برخي هم بر اين باورند ك��ه با خروج اين برندها، 
افزاي��ش قاچاق اي��ن محصوالت افزاي��ش يافته كه با 
بازگشت آنها، ميزان قاچاق اين محصوالت نيز كاهشي 

خواهد شد. 

     تداوم همكاري حساب شده باشد
اما ببينيم واكنش مديرعامل سام الكترونيك در باره اين 
گمانه زني ها چيس��ت؟ عليرضا موسوي مجد، رييس 
هيات مديره انجم��ن توليدكنندگان ل��وازم صوتي و 
تصويري و مديرعامل سام الكترونيك در مورد احتمال 
تداوم همكاري ش��ركاي ايراني با بازگش��ت برندهاي 
سامس��ونگ و ال جي به ب��ازار اي��ران، مي گويد: هنوز 
موضوعي در مورد مذاكره يا تداوم همكاري ش��ركاي 
ايراني با برندهاي كره اي لوازم خانگي اعالم نشده است.

به گفته او، در شرايط حساس كنوني هرگونه اظهارنظر 
غيركارشناسي در مورد اين موضوع ممكن است صنعت 
لوازم خانگي ايران را دچار مش��كل كند. موسوي مجد  با 
بيان اينكه توليد كنندگان داخلي لوازم خانگي تداوم توليد 
محصول در داخل كشور را در دستور كار قرار داده اند اما 
نيم نگاهي نيز به نتايج مذاكرات هيات كره اي با مقامات 
ايراني هم دارند، به »تسنيم« گفت: با خروج سامسونگ 

و ال ج��ي از بازار لوازم خانگي ايران، ش��ركاي ايراني اين 
شركت  ها، توليد و عرضه محصوالت را با نام برندهاي سام و 
جي پالس   آغاز كرده اند و اكنون نيز وضع توليد محصوالت 
اين برندها در ايران نسبت به سال گذشته بهتر شده است. 
او با اشاره به اينكه شركاي ايراني براي تداوم همكاري با 
برندهاي كره اي لوازم خانگي تابع سياست هاي صنعتي 
كشور هستند و اگر انجام اين كار براي كشور ارزش افزوده 
و دستاورد مثبتي داشته باشد حتما در همان مسيري كه 
مسووالن و سياس��ت گذاران صنعتي به آنها ابالغ كنند، 
حركت خواهند كرد، افزود: حضور سامسونگ و ال جي 
در ب��ازار لوازم خانگي ايران هن��وز در حد چانه زني هاي 
ديپلماتيك است. به گفته او، اين برندها زيرساخت هاي 
تولي��د قوي را در اي��ران ايجاد ك��رده و از نظر فني براي 
ادامه همكاري مشكل چنداني ندارند اما بايد براي تداوم 
همكاري ها هر تصميمي كه به نفع مردم و كارگران ايراني 
است، اتخاذ شود.مديرعامل سام الكترونيك همچنين 
با اعالم اينكه طي 2سال گذش��ته اين برندهاي كره اي 
تالش كرده اند تا در حوزه خدمات پس از فروش و تامين 
قطعات محصوالت خود در ايران همكاري كنند، گفت: 
بايد توجه كرد كه قبال اين برندها زيرس��اخت هاي  قوي 
توليد محصوالتش��ان را در س��رمايه گذاري مشترك با 
ش��ركاي ايراني ايجاد كرده اند و برندهاي سامسونگ و 
ال ج��ي در ايران مونتاژ كار ص��رف نبوده اند اگرچه بنابه 
داليل سياسي يا اقتصادي از ايران خارج شدند اما هنوز 
اين زيرساخت هاي توليد محصوالت آنها در ايران وجود 
دارداو با تأكيد بر زيان رشد عرضه محصوالت قاچاق اين 
برندها در بازار ايران بر برندهاي داخلي توليد كننده لوازم 
خانگي، گفت: اكنون شركت هاي ايراني كه سرمايه گذاري 
زيادي براي توليد لوازم خانگي اين برندها كرده اند با ورود 
قاچاق محصوالت سامس��ونگ و ال جي بدون پرداخت 
عوارض قانوني با زيان و تنگناهاي بيشتري مواجه هستند 
و برخي افراد س��ودجو نيز به دنبال تامي��ن منافع خود 
در اين شرايط هس��تند. او در پايان تاكيد كرده كه براي 
تصميم گيري در مورد قطع يا ادامه همكاري با برندهاي 
كره اي لوازم خانگي بهتر است با برنامه ريزي دقيق تري 
تصميم گيري شود. اكنون نيز برندهاي ايراني محصوالت 
اين شركت هاي كره اي را با تامين قطعات مورد نياز توليد و 
عرضه مي كنند و مشكلي نيز براي تداوم توليد محصوالت 
سام وجود ندارد و در محصوالت خاص نيز سفارش گذاري 
تامين قطعات انجام شده اما براي ادامه همكاري هاي قبلي 

تابع سياست هاي كالن كشور هستيم.
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مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت 
در گفت وگو با ايراسين: 

تالش وزارت صمت راه اندازي 
پروژه نورد گرم 2 است

مديركل دفت��ر صنايع معدن��ي وزارت صمت در 
خصوص نقش ش��ركت فوالد مباركه در توس��عه 
صنعت فوالد كشور گفت: فوالدمباركه يك شركت 
فوالدي بسيار عظيم و توليدكننده ورق براي كليه 
مصارف كشور است. اين ش��ركت براي كل كشور 
شناخته شده بوده و توليد، مصرف و ميزان صادرات 
اين شركت نيز كامال مشخص است.  سيف اهلل اميري 
در گفت وگو با ايراس��ين )http://irasin.ir/( در 
ادامه افزود: در شرايط فعلي نيز در صورتي كه شركت 
فوالد مباركه نباش��د، كلي��ه واحدهاي ما تعطيل 
خواهند شد، در واقع اين شركت يكي از قديمي ترين 
و بزرگ ترين شركت هاي فوالدي كشور بوده و چشم 

و چراغ اين ملت است.

     نورد گرم 2 مشكل تامين مواد اوليه بسياري 
از صنايع را حل خواهد كرد

وي درباره نقش شركت فوالد مباركه در طرح هاي 
توسعه اي فوالد كشور نيز گفت: نقش شركت فوالد 
مباركه در رسيدن به اهداف تعريف شده براي صنعت 
فوالد كشور در افق 1404 مثبت بوده و اين شركت 
اهداف خود در طرح هاي توس��عه اي را محقق كرده 
است، به ويژه با پروژه جديد اين شركت يعني واحد 
نورد گرم 2 ك��ه برنامه ريزي و تالش براي راه اندازي 
آن انجام داده، مي تواند بخش عمده اي از مشكالت 

كشور براي تامين مواد اوليه و انواع ورق را رفع كند.

     بايد مشكالت هرچه زودتر حل شود
مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت درباره 
حمايت اين وزارتخانه از راه اندازي پروژه نورد گرم 
2 فوالد مباركه نيز گف��ت: پروژه نورد گرم 2 فوالد 
مباركه كار بسيار بزرگي است كه كلنگ زني آن در 
سال گذشته انجام شد و اكنون جلسات مربوط به 
راه اندازي آن در ايميدرو در حال برگزار شدن است. 
چند روز گذشته نيز مهندس جعفري رييس هيات 
عامل ايميدرو نيز جلسه اي در اين زمينه تشكيل 
دادند. البته يكسري مش��كالت براي راه اندازي آن 
وجود دارد كه بايد هرچه زودتر حل شود. هرچند 
خوش��بختانه همت و تالش مهن��دس عظيميان 
مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه نيز بر اين است 
كه اين پروژه هرچه زودتر انجام شود. هرچند براي 
راه اندازي تمامي پروژه هاي تعريف شده براي صنعت 
فوالد يكسري مشكالت در مسير راه وجود دارد كه 

بايد مرتفع شوند.

با انعقاد دو تفاهم نامه در سال 1400 
محقق مي شود؛ 

26 هزار شغل جديد بركت 
در استان كرمان

با انعقاد دو تفاهم نامه، تعداد مشاغل جديد بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام در اس��تان كرمان به بيش از 
26 هزار ش��غل در سال 1400 مي رسد. معاون توسعه 
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت با اعالم اين خبر 
افزود: با انعقاد دو تفاهم نامه جديد در اس��تان كرمان، 
امسال 8 هزار و 750 طرح اشتغال زايي اجتماع محور در 
اين استان راه اندازي  مي شود كه ايجاد 26 هزار و 250 
فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم را براي متقاضيان 
به دنبال خواهد داشت. مرتضي نيازي با اشاره به حضور 
و فعاليت بنياد بركت در سراس��ر استان كرمان اظهار 
داشت: براي سال 1400 ايجاد 5 هزار طرح اشتغال زايي 
را پيش بيني ك��رده بوديم كه با انعق��اد دو تفاهم نامه 
جديد، تعداد طرح ها افزايش يافت��ه و به 8 هزار و 750 
طرح رسيده است. وي درباره مفاد اين دو تفاهم نامه نيز 
توضيح داد: تفاهم نامه اول به ارزش 500 ميليارد ريال 
ميان بنياد بركت، استانداري كرمان و مس سرچشمه و 
با هدف ايجاد يك هزار و 250 طرح اشتغال زايي منعقد 
شده است. قرارداد دوم هم براي راه اندازي 2 هزار و 500 
طرح اشتغال زايي جديد ميان بنياد بركت، استانداري، 
سازمان هاي جهاد كشاورزي و مديريت و برنامه ريزي 
استان كرمان و بانك قرض الحسنه مهر به ارزش يك هزار 
ميليارد ريال به امضا رسيده است.  به گفته معاون توسعه 
كارآفرين��ي اجتماع محور بنياد برك��ت، 50 مجري و 
تسهيل گر اين بنياد فرآيند اش��تغال زايي در مناطق 
محروم و روستايي استان كرمان را پيگيري مي كنند. 
نيازي تصريح كرد: تا پايان سال گذشته شش شهرستان 
راور، نرماش��ير، ريگان، عنبرآباد، فهرج و كوهبنان زير 
پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركت قرار داشتند 
كه امسال به تمامي شهرستان هاي استان افزايش پيدا 
كرده اس��ت. وي ادامه داد: تا به امروز راه اندازي 2 هزار و 
610 طرح اشتغال زايي اجتماع محور در مناطق محروم 
و كم برخوردار اس��تان كرمان محقق ش��ده كه فراهم 
آمدن فرصت هاي كس��ب و كار براي نزديك به 8 هزار 
نفر را به دنبال داش��ته است. معاون توسعه كارآفريني 
اجتماع محور بنياد بركت در تشريح رسته هاي شغلي 
اولويت دار در استان كرمان نيز گفت: با توجه به مزيت ها 
و پتانس��يل هاي هر منطقه، پرورش دام سبك، فرش 
دستبافت، مشاغل فني و خدماتي، پرورش شتر، صنايع 
دستي و دام سنگين از جمله رسته هاي در اولويت براي 
مشاغل جديد در سال 1400 هستند.  نيازي با اشاره به 
اشتغال زايي بنياد بركت در مناطق محروم و روستايي 
كشور خاطرنشان كرد: تا پايان سال گذشته، 100 هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور در 7 هزار و 575 روستا 
و 276 شهرستان در سراسر كشور راه اندازي شده كه با 
ايجاد 300 هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم 
همراه بوده است. گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام تا به امروز 3 هزار و 603 طرح در حوزه هاي 
توانمندس��ازي اقتصادي، ام��ور زيربنايي، فرهنگي، 
سالمت و ساير خدمات را با حجم سرمايه گذاري 5 هزار 
و 164 ميليارد ريال در مناطق محروم استان كرمان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.  

تدوين بسته حمايت صادراتي 
سال ۱۴۰۰

ايرنا | مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان 
توسعه تجارت ايران گفت: بس��ته حمايت از صادرات 
غير نفتي سال 1400 با هدف پشتيباني و مانع زدايي از 
توليد صادراتي تدوين و توسط ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي ابالغ خواهد ش��د. »احس��ان قمري« اظهار 
داشت: سال گذشته بسته حمايت از صادرات غير نفتي 
با رويكرد جهش توليد اجرا و تالش ش��د حمايت هاي 
انجام شده در راستاي جهش توليد صادراتي باشد. وي 
بيان كرد: با برنامه ريزي انجام ش��ده، در سال گذشته 
بيش از 700واحد توليدي و صادراتي از سرفصل هاي 
حمايتي مندرج در بسته حمايت از صادرات غير نفتي 
منتفع شدند.دبيركارگروه مشوق هاي صادراتي ادامه 
داد: اولويت پرداخت مشوق هاي صادراتي در سال 99 
حمايت از احداث تجهيز و توسعه زير ساخت هاي تجاري 
بوده و با امتياز زيربناهاي تجاري از جمله سردخانه ها، 
انبارهاي مكانيزه، مراكز بسته بندي و سورتينگ، پايانه ها 
و مراكز نمايشگاهي گامي در تسريع و تسهيل صادرات 
و در نهايت جهش توليد برداشته شد. قمري گفت: در 
تدوين بسته حمايت از صادرات غير نفتي سال 1400 
تالش خواهد شد تا در هر سر فصل پرداخت تسهيالت 
سرمايه در گردش صادراتي به صادركنندگان و پرداخت 
مش��وق هاي صادراتي با تاكيد ب��ر كاهش هزينه هاي 
واحد هاي صادراتي اقدام ش��ود. كارنامه تجارت ايران 
در مجموع 11 ماه سال 99، 134 ميليون تن به ارزش 
65.5 ميليارد دالر بوده كه سهم صادرات 103 ميليون 
و 90 هزار تن به ارزش 31 ميليارد و 198ميليون دالر 
و سهم واردات 30ميليون و 818 هزار تن كاال به ارزش 

34 ميليارد و 321 ميليون دالر بود.

 فهرست مقررات 
مخل  كسب وكارها اعالم شد

ش�اتا |معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم كرد: فهرست عناوين مجوزها، رويه ها و 
مقررات مخل بيروني ح��وزه صنعت، معدن و تجارت 
و راهكارهاي پيش��نهادي اصالح آنها ب��ه وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي جه��ت طرح در هي��ات مقررات 
زدايي ارس��ال شد.س��عيد زرندي اعالم كرد: فهرست 
عناوين مجوزها، رويه ها و مقررات مخل بيروني حوزه 
صنعت، معدن و تج��ارت و راهكارهاي پيش��نهادي 
اصالح آنه��ا ب��ه وزارت اقتصاد و داراي��ي جهت طرح 
در هي��ات مقررات زدايي ارس��ال ش��د.معاون طرح و 
برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنايت 
 به نامگذاري س��ال  جاري و در راس��تاي تحقق شعار 
مانع  زدايي از حوزه توليد و در خصوص "لغو مجوزهاي 
دس��ت  و پا گير و تسهيل و تسريع در صدور مجوزهاي 
ضروري براي فعاالن اقتصادي فهرست عناوين مجوزها، 
رويه  ها و مقررات بيروني )برون  دستگاهي( كه موجب 
وقفه و اخالل در صدور مجوزهاي حوزه صنعت، معدن 
و تجارت شده  اند جهت طرح در هيات مقررات  زدايي 
ارسال شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت افزود: اين فهرس��ت ب��ا همفكري و 
نظرخواهي از فعاالن توليدي و اقتصادي و تشكل هاي 
بخش خصوص، خانه هاي صنعت، اتاق بازرگاني و ديگر 
انجمن ها تهيه شده است.زرندي در ادامه توضيح داد: 
9 مورد در بخش صنعت، 5 موضوع در بخش معدن و 5 
مورد در بخش صنوف در اين ليست به همراه پيشنهاد 
اصالح آن ديده شده است.معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت گفت: اين فهرست، موضوعاتي بود كه در اختيار 
هيات مقررات زدايي مي باشد و ساير موضوعات ديگر 

براي مانع زدايي در سطوح باالتر دنبال مي شود.

رشد ۱۰۵ درصدي فروش 
شركت هاي معدني بورس

فارس |ش��ركت هاي معدن و صنايع معدني فعال در 
بورس، سال گذشته رش��د فروش 105 درصدي را به 
ثبت رساندند. برخي مخاطبان سامانه »فارس من« با 
ثبت سوژه اي با عنوان »حمايت از توليد و اشتغال زايي با 
پشتيباني از بورس« خواستار توجه بيشتر به شركت هاي 
بورس��ي در جهت رش��د اقتصادي و اشتغال در كشور 
شدند. در اين مورد بايد گفت: طي 12 ماه سال گذشته 
يعني سال 99، ارزش فروش 74شركت معدن و صنايع 
معدني در بورس از 322 هزار ميليارد تومان عبور كرد كه 
نسبت به عملكرد سال پيش از آن با رشد 105 درصدي 
همراه شد.  همچنين فروش اسفند ماه 99 نيز جهش 
203درصدي را تجربه كرد و به 44.6 هزار ميليارد تومان 
رسيد. در سال گذشته فوالد مباركه با فروش 77.4 هزار 
ميليارد توماني و ثبت رشد 98 درصدي، در صدر فهرست 
پرفروش ترين هاي گروه معدن و صنايع معدني ايستاد.

پس از آن ش��ركت ملي صنايع مس )فملي( با فروش 
41.9 هزار ميليارد توماني رشد 87 درصدي را ثبت كرد 
و در جايگاه دوم پرفروش ها قرار گرفت. در جايگاه سوم 
نيز فوالد خوزستان )فخوز( با 30.6هزار ميليارد تومان 
فروش محصوالت خود، افزايش 93درصدي را پشت 

سر گذاشت. 

»تعادل« مواضع متفاوت درباره بازگشت دو برند خارجي را بررسي كرد

بسته سياست ارزي ابالغ شد

كره اي ها به بازار ايران بر مي گردند؟ 

نحوه بازچرخاني ارز صادراتي ۹۷ تا ۱۴۰۰ 
تعادل -  گروه تجارت |

متولي تجارت از تصويب و ابالغ بسته سياستي برگشت ارز 
صادراتي سال هاي 1397 تا 1400 خبر داد.بر اساس اين 
دستورالعمل، صادركنندگان سال 98 تا پايان تيرماه سال 
1400 و صادركنندگان سال 1399 تا پايان شهريورماه سال 
جاري مهلت دارند تا با ايفاي تعهدات ارزي خود از معافيت 
مالياتي و استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات بهره مند 
شوند.مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان 4 ماه پس 
از صدور كاال بوده و افزايش اين مهلت درخصوص كاالهاي 
خاص توس��ط وزارت صنعت انجام خواهد شد.بر اساس 
اين مصوبه، واردكنندگان مي توانند ارز مورد نياز خود را از 
محل ارز صادركنندگان )خود يا غير( سال 1397 به بعد 
به ميزان كوتاژ صادراتي به شكل واردات در برابر صادرات 
تامين كنند.البته روند ياد ش��ده مشروط به اين است كه 
صادركنندگان اظهار مبني بر در اختيار داشتن ارز مربوط 
به پروانه صادراتي را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند. در 
همين حال بر اساس مصوبه هاي جديد ستاد هماهنگي 
اقتص��ادي دولت و كميته م��اده 2، صادركنندگان ديگر 
الزامي به فروش ارز خود به سامانه نيما ندارند. بر اين اساس، 
صادركنندگان مي توانند ارز حاص��ل از صادرات خود را از 
طريق فهرست يك هزار گانه اي كه از سوي وزارت صمت 
تدوين شده، براي واردات خود يا واردات ساير واردكنندگان 
هزينه كنند..بنابر اعالم مسووالن، اگر توليدكننده اي قصد 
داشت از ارز صادراتي براي واردات مواد اوليه، تجهيزات و 

قطعات مورد نياز توليد خود استفاده كند، مي تواند از طريق 
تشكل هاي خود پيشنهادات خود را به اتاق يا سازمان توسعه 
تجارت ايران ارايه دهد تا از طريق معاونت امور صنايع وزارت 
صمت، كاالي مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل 

صادرات قرار گيرد.

     بسته سياست ارزي
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران از تصويب و ابالغ 
بس��ته جامع سياس��تي برگش��ت ارز حاصل از صادرات 
سال هاي 1397 تا 1400 خبر داد. بنابه اظهارات حميد 
زادبوم، اين بسته در برگيرنده نظرات اعضاي كميته اقدام 
ارزي ش��امل سازمان توسعه تجارت ايران، بانك مركزي، 
گمرك، سازمان امور مالياتي، اتاق بازرگاني، صنايع معادن 
و كشاورزي ايران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و نهادهاي نظارتي 
است كه توسط كميته ماده )2( مصوبه هاي چهاردهمين 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب و ابالغ شد.

بس��ته جامع سياس��تي برگش��ت ارز حاصل از صادرات 
سال هاي 1400-1397 در هشت بخش و 17 بند، تدوين 
و مواردي همچون ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات 
س��ال 1397، ايفاي تعه��دات ارزي حاص��ل از صادرات 
س��ال هاي 1400 تا 1398، رفع تعهدات ارزي حاصل از 
صادرات خدمات، رفع تعه��دات ارزي حاصل از صادرات 
مرزنشينان و پيله وران و رفع تعهدات ارزي حاصل از صادرات 
سرمايه گذاري خارجي در آن تدوين شده است.بر اساس 

مصوبه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، كميته ماده 2 
موظف است در حداقل زمان ممكن، پيشنهادات تكميلي 
چگونگي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان را ابالغ كند كه 

ابالغ بسته سياستي برگشت ارز در اين راستا است.
به گفته اين مقام مسوول، كميته اقدام ارزي همچنان به 
فعاليت خود ادامه داده و بر اس��اس مصوبه كميته ماده 2 
نسبت به تصميم گيري درخصوص ايفاي تعهدات ارزي 

موارد خاص تصميم گيري خواهد كرد.
بنابراين بر اساس اين دستورالعمل، صادركنندگان سال 
1398 تا پايان تيرماه سال 1400 و صادركنندگان سال 
1399 تا پايان شهريورماه سال جاري مهلت دارند تا با ايفاي 
تعهدات ارزي خود از معافيت مالياتي و استرداد ماليات بر 
ارزش افزوده صادرات بهره مند شوند.اين مهلت فقط براي 
تعيين تكليف مالياتي صادركنندگان بوده و ارتباطي به 
مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان مندرج در بند 
)4( مصوبه جلسه يكصدو هفتاد و هفتم ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت ندارد. همچنين بر اس��اس مفاد مصوبه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي، مهلت ايفاي تعهدات ارزي 
صادركنندگان چهار ماه پس از صدور كاال بوده و افزايش 
اين مهلت درخصوص كاالهاي خاص توسط وزارت صنعت 

انجام خواهد شد.
براساس اين دس��تورالعمل ابالغي، همه صادركنندگان 
نيز موظفند حداكثر 4 ماه پ��س از صدور پروانه صادراتي 
نسبت به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه 

اقتصادي كش��ور اقدام كنند تا مش��مول بند )ز( بس��ته 
سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات نشوند؛ بر اساس 
اين بند صادركنندگاني كه در مهلت هاي قانوني تعيين شده 
تعهدات ارزي خود را ايفا نكنند، مشمول محدوديت هايي از 
سوي بخش هاي مختلف خواهند شد. همچنين بر اساس 
اين مصوبه، واردكنندگان مي توانند ارز مورد نياز خود را از 
محل ارز صادركنندگان )خود يا غير( سال 1397 به بعد به 
ميزان كوتاژ صادراتي به شكل واردات در برابر صادرات تامين 
كنند.روند ياد شده مشروط به اين است كه صادركنندگان 
اظهار مبني بر در اختيار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتي 
را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند.در صورت احراز وجود 
ارز حاصل از صادرات كاالي س��ال 1397 كه داراي پروانه 
صادراتي بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت هستند، مي توانند نس��بت به ايفاي تعهدات ارزي 
از طريق فروش حواله ارزي خود در س��امانه نيما، واردات 
در مقابل ص��ادرات يا مجموعه هاي هم گروه و همچنين 
فروش اسكناس در سامانه سنا مشروط به ارايه اظهارنامه 
ورود ارز اقدام كنند. برهمين اساس، صادركنندگان اين 
بخش الزم اس��ت درخواس��ت مكتوب خود را به همراه 
مستندات مربوطه، حداكثر تا تاريخ 31 تيرماه امسال به 
سازمان توسعه تجارت ايران ارسال كنند تا پس از بررسي 
و تاييد در اختيار داشتن ارز حاصل از صادرات در كميته اي 
متشكل از نمايندگان بخش هاي خصوصي و دولتي، امكان 

رفع تعهدات ارزي اين گروه از صادركنندگان فراهم شود.

ادامه از صفحه اول

بايد ها و نبايدهاي ورود به بورس 
اگر مديريت س��رمايه بلد نيستيد و دنبال يك شغل با 
درآمد ثابت مي گرديد به هيچ عنوان خريد و فروش در 
بورس را به عنوان شغل اصلي خود انتخاب نكنيد. اگر توان 
مالي و تحمل روحي از دست رفتن سرمايه را نداريد، در 
بورس سرمايه گذاري نكنيد. بايد بدانيد كه براي داشتن 
يك سرمايه گذاري موفق در بورس نياز است كه به روز 
باشيد و اخبار را دنبال كنيد.  در شماره هاي بعدي روزنامه، 
خواهم پرداخت به چند گامي كه باعث ورود موفق شما 

به بورس خواهند شد.
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خبرروز

»كليدر« براي مردم  بلوچ
ترجمه رمان »كليدر« نوشته محمود دولت آبادي به زبان بلوچي منتشر شد. اين كتاب توسط واحدبخش بادپا بلوچ - نويسنده و مترجم 
فقيد اهل سيستان و بلوچستان - به زبان بلوچي ترجمه شده بود كه حاال از سوي انتشارات ربيدان )ناشر كتاب هاي بلوچي( وارد بازار 
نش��ر شده است. »كليدر« يكي از آثار معروف محمود دولت آبادي نويسنده معروف ايراني و اهل خراسان كه بلندترين رمان فارسي 
است، در ۱۰ جلد و پنج مجلد منتشر شده است. جلد اول »كليدر« در سال ۱۳۵۷ منتشر شد و حدود ۴۳ سالي است كه از انتشارش 
مي گذرد. دولت آبادي بيش از ۱۵ سال از عمرش را صرف نگارش اين كتاب كرده است. اين رمان داستان يك خانواده كرد را به نمايش 

مي گذارد كه به اجبار به سمت خراسان كوچانده مي شوند و شخصيت اول اين رمان شخصي به نام گل محمد است.

جامعه خبر

۳۱  ارديبهشت؛ پايان 
كالس هاي ابتدايي ها

معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آم��وزش و پرورش 
نحوه ارزش��يابي پاياني دوره ابتدايي را توضيح داد. 
حكيم زاده اظهار كرد: در شيوه نامه اي كه هفته جاري 
نهايي خواهد شد، پيش بيني شده است كه براي دوره 
ابتدايي و دوره متوسطه با توجه به اقتضائاتي كه دارند؛ 
دستورالعملي به صورت جداگانه ارسال شود. او افزود: 
پايان برگزاري كالس ها و زمان آموزش س��ي و يكم 
ارديبهشت ماه خواهد بود و مدرسه تلويزيوني ايران هم 
تا آن زمان به ارايه آموزش ها خواهد پرداخت. معلمان 
و مديران دوره ابتدايي ده روز فرصت دارند تا تاريخ۱۰ 
خرداد نتايج پاياني ارزشيابي نوبت دوم را در كارنامه 
دانش آموزان ثبت كنند. معاون آموزش ابتدايي با اشاره 
به اينكه در دوره ابتدايي ارزشيابي كيفي توصيفي به 
صورت فرايندي انجام مي شود؛ تصريح كرد: براساس 
شواهد و اطالعاتي كه معلمان در طول سال تحصيلي 
به دست آورده اند و براساس ارزيابي هاي عملكردي 
كه در پايان سال از دانش آموزان انجام مي دهند، نتايج 
نهايي را ثبت خواهن��د كرد.حكيم زاده درخصوص 
برگزاري ارزيابي عملك��ردي در دوره ابتدايي اظهار 
كرد: ما تابع تصميمات ستاد ملي كرونا هستيم و با 
توجه به شرايط متفاوتي كه در مناطق مختلف كشور 
داريم برنامه ريزي مي كنيم. در مناطق آبي كه عمدتا 
مناطق كم جمعيت روستايي و عشايري هستند از 
قبل هم مصوبه اي براي برگزاري كالس ها به صورت 
حضوري داش��تيم و خوشبختانه هيچ مشكلي هم 
تاكنون ايجاد نشده است. ارزيابي عملكردي براي اين 
دانش آموزان با تشخيص معلم به صورت حضوري 
است، اما در بقيه مناطق زرد و نارنجي و قرمز با توجه 
به اعالم ستاد ملي كرونا تصميم گيري خواهد شد. اما 
مشخصا در مناطقي كه امكان برگزاري آزمون ها به 
صورت حضوري وجود نداشته باشد، قطعا با استفاده 
از بستر برخط اين ارزيابي ها انجام مي گيرد. او ضمن 
تاكيد بر اهميت ارزيابي عملكردي از ميزانيادگيري 
دانش آموزان پايه اول و دوم ابتدايي كه مهارت هاي 
پايه سواد را ياد مي گيرند، ابراز كرد: بر اساس اين شيوه 
نامه براي اين دانش آموزان عالوه بر معلمان، مديران 
مدارس هم مسووليت خواهند داشت كه در خصوص 
تضمينيادگيري اين دسته از دانش آموزان اطمينان 
حاصل كنند.حكيم زاده گفت: اگر نتايج ارزشيابي ها 
در پايان س��ال تحصيلي نش��ان دهد دس��ته اي از 
دانش آموزان به هر دليل، مثال به دليل عدم همراهي 
موثر والدين؛ دچار مشكالتي در يادگيري مهارت هاي 
پايه باشند، قطعا برنامه هاي جبراني در نظر خواهيم 
گرفت. او در پاس��خ به اينكه امتحانات در چه زماني 
برگزار خواهد شد؟ نيز گفت: دوره ابتدايي ارزشيابي 
كيفي توصيفي دارد و به شكل سنتي آزموني برگزار 
نخواهد شد و معلمان با توجه به شواهد و اطالعاتي 
كه جمع آوري مي كنند و ارزيابي عملكردي اين كار 

را انجام مي دهند.

كرونا جان ۳۰۴  نفر ديگر را در ايران گرفت
با شناس��ايي ۲۵ ه��زار و ۵۸۲ بيمار 
جديد ركورد جديدي از شناس��ايي 
روزانه بيماران كرونا ثبت شد و با فوت 
۳۰۴ نف��ر ديگ��ر از هموطنان مبتال 
ب��ه كوويد ۱۹ تعداد ج��ان باختگان 
اين بيم��اري در ايران ب��ه ۶۵ هزار و 
۳۵۹ نفر رسيد.مركز روابط عمومي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشكي روز چهارشنبه در اطالعيه اي اعالم كرد: 
بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۵ هزار 
و ۵۸۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد كه سه هزار و ۹۸ نفر از آنها بستري 
ش��دند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
دو ميليون و ۱۴۳ هزار و ۷۹۴ نفر رس��يد. وزارت 
بهداش��ت در اين اطالعي��ه اف��زود: تاكنون يك 
ميليون و ۷۳۹ هزار و دو نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. چهار هزار و 

۵۳۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
نيز در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند 
و تاكن��ون ۱۳ ميلي��ون و ۹۶۴ هزار و 
۵۷۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام ش��ده است.بر اساس اين 
گزارش، هم اكنون ۲۹۵ شهرس��تان 
قرمز و ۹۹ شهرستان نارنجي هستند و 
بر اساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مسافرت 
»از« و »به« ش��هرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي 
ممنوع است. همچنين ۴۵ شهرستان در وضعيت 
زرد و فقط ۹ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

وزارت بهداشت همچنين اعالم كرد: تاكنون ۳۶۱ 
هزار و ۹۵۱ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۱۰۰ هزار 
و ۶۹۱ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به ۴۶۲ هزار و 

۶۴۲ ُدز رسيد.

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزايش مي يابد
موضوع حق��وق س��ربازان از جمله 
مسائلي اس��ت كه سال هاست بحث 
بسياري در مورد آن وجود داشته و 
همواره يكي از كمترين حقوق هاي 
دريافتي به اين قشر تعلق مي گيرد، 
با اين وجود در س��ال ۹۹ س��تادكل 
نيروهاي مسلح پيگيري هاي زيادي 
را ب��راي اين افزايش حق��وق انجام 

داده و رقم دريافتي سربازان افزايش چشم گيري 
داشت. رقمي كه س��خنگوي ستادكل نيروهاي 
مسلح گفته در س��ال ۱۴۰۰ نيز دوباره افزايشي 

چشمگير خواهد داشت.
سردار ابوالفضل شكارچي درباره اينكه آيا حقوق 
سربازان در سال ۱۴۰۰ نيز افزايش پيدا مي كند، 

يا خير؟ گفت: ما پيگيري هاي زيادي 
در س��تادكل نيروهاي مس��لح انجام 
دادي��م و مجلس و دولت ب��ه ما قول 
داده اند كه حقوق س��ربازان افزايش 
پيدا كن��د. او ب��ا بيان اينك��ه تحقق 
اين موضوع ب��ه تصميم و اراده دولت 
بستگي دارد، گفت: هم مجلس و هم 
سازمان برنامه و بودجه قول دادند كه 
حقوق سربازان را افزايش بدهند.سخنگوي ارشد 
نيروهاي مس��لح اضافه كرد: در همين راستا نيز 
حتما حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ در يك حد 
قابل مالحظ��ه اي افزايش پيدا خواهد كرد و اين 
افزايش عالوه بر آن مبلغي است كه در سال ۹۹ 

افزايش يافته بود.

ميزان افزايش قيمت كتاب هاي درسي اعالم شد 
ثب��ت س��فارش و خري��د اينترنتي 
كتاب هاي درس��ي س��ال تحصيلي 
۱۴۰۱ -۱۴۰۰ از روز يكشنبه، بيست 
و دوم فروردين ماه آغاز شده است و تا 
۲۲ خرداد ادامه خواهد داشت و طبق 
اعالم سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
درس��ي قيمت كتاب درس��ي به طور 
ميانگي��ن ۲۵ درص��د افزايش يافته 

است. ثبت س��فارش كتاب هاي درسي براي تمام 
پايه هاي تحصيلي و رش��ته ها از ۲۲ فروردين ماه 
آغاز و ثبت نام پايه هاي ورودي اول، هفتم و دهم از 
۶ تيرماه خواهد بود. بر اين اساس براي گروه ميان 
پايه )پايه هاي تحصيلي دوم تا ششم، هشتم و نهم، 
يازدهم و دوازدهم( ت��ا ۲۲ خرداد ماه فرصت ثبت 

س��فارش به صورت اينترنتي و تنها از 
طري��ق س��ايت irtextbook.ir يا 
irtextbook.com وج��ود دارد و 
براي پايه هاي ورودي اول، هفتم و دهم 
نيز تا ۱۶ش��هريور ماه اين امكان ديده 
شده است.همچنين از ۱۲ تيرماه امكان 
ويرايش و اصالح اطالعات فراهم است. 
در اين زمان، خانواده هايي كه فرزندشان 
از مدرسه اي به مدرسه ديگر منتقل شده يا تغيير 
رشته داشته باشند، مي توانند اطالعات را ويرايش 
كنند.قيمت خريد كتاب هاي درس��ي با ميانگين 
۲۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل در پايه هاي 
مختلف اين كتاب ها در اختي��ار دانش آموزان قرار 

خواهد گرفت.

گليماندگار| حسن ميركاظمي معروف 
به حسن رعيت از آن دست متهماني است 
كه رسيدگي به پرونده تخلف هايي كه انجام 
داده ش��ايد ماه ها طول بكش��د، او كه از دوستان نزديك 
بابك زنجاني هم هس��ت، پرونده اي ۴۰۰ صفحه اي در 
زمينه تخلفات بانكي و... دارد. به گفته نماينده دادستان 
درشرايطي كه يك فرد عادي براي گرفتن وام بايد مدت ها 
در نوبت باش��د و ضامن و وثايق معرفي كند شبكه فساد 
ميركاظمي با محوريت شخص او اقدام به اخذ تسهيالت به 
ميزان۴۰۰ ميليون يورو و در جاي ديگر نيز به ميزان۵ هزار 
ميليارد ريال از بانك اقدام كرده است. حاال خيلي از مردم با 
شنيدن اين اعداد و ارقام دچار بهت و سردرگمي مي شوند، 
يك نفر چه پشتوانه اي مي تواند داشته باشد كه چنين مبالغ 
هنگفتي را از بانك به عنوان وام دريافت حتي اقساط آن را 
هم پرداخت نكند. البته اين تنها نمونه اي از اتهامات حسن 
رعيت است كه در دو دادگاه برگزار شده او مورد بررسي قرار 
گرفته است. حاال اما در پرونده حسن رعيت رد پاي قاضي 
منصوري هم به ميان آمده و حتي معلوم شده كه عالوه بر 
دوستي نزديكي كه او با بابك زنجاني داشته با طبري يكي 
ديگر از متهمان اختالل در نظام بانكي كشور كه مدعي 
است دوستانش حتي حاضر بودند كل لواسان را به نام او 

كنند، هم ارتباطاتي داشته است. 

  كشف مهرهاي بانكي از دفتر رعيت
در بخش ديگري از اظهارات دادس��تان در اولين دادگاه 
رعيت گفته شده در بازرسي از دفتر متهم، ۱۲ مهر بانكي 
كشف شده و مربوط به بانك هايي بوده كه از آنها تسهيالت 
گرفته ش��ده است. اين در حالي است كه به گفته يكي از 
كارمندان حسن رعيت آنها در دفترشان دستگاه مهرسازي 
داشته اند و اغلب وام هايي كه از بانك كشاورزي دريافت 

كرده اند با اسناد جعلي بوده است.

   دومين جلسه دادگاه و معرفي ديگر متهمان
اما روز گذشته دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 
حس��ن ميركاظمي معروف به رعيت در شعبه ۵ دادگاه 

كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد.
در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم قاضي بابايي، جعفرزاده 
نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه 
موارد اتهامي حسن رعيت متهم رديف اول پرونده از 
جمله روابط نزديك وي با قاضي منصوري؛ ارتباطات او 
با سيامك صميمي قائم مقام معاونت برنامه ريزي وزارت 
صنايع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهيالت 
كالن بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي؛ ارتباط با 
محمد آريا؛ پرداخت رشوه به رييس هيات مديره بانك 
صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رييس شعبه 
بانك پارسيان كيش؛ سوءاستفاده از حساب كارمندان 
خود جهت پولش��ويي و اخذ حواله هاي ارزي دولتي 
به واسطه ش��ركت هايي با ذينفع واحد و عدم واردات 

كاالهاي توليدي، پرداخت.

    شبكه فسادي كه به محيط زيست هم رحم نكرد
حسن رعيت در شبكه فسادي كه راه اندازي كرده بود 
عالوه بر اينكه در نظام پولي و بانكي كشور اختالل ايجاد 
مي كرد، به محيط زيست هم رحم نكرده بود و تنها در 
سال ۹۸ دو فقره شكايت از شهرداري منطقه يك در 

مورد او مطرح شده است. 

  كيفرخواست اين پرونده 400 صفحه است
به گفته دادستان كيفر خواست پرونده حسن ميركاظمي 
۴۰۰ صفحه اس��ت و البته متهمان ديگ��ري نيز در اين 
پرونده حضور دارند. از جمله آنها بايد به »منصور معتقد« 
اش��اره كرد. اين ش��خص برادر همسر حس��ن رعيت و 
البته مغز متفكر ايجاد و تأس��يس ش��ركت هاي صوري 
و كاغ��ذي و دريافت حواله ه��اي ارزي به واس��طه اين 
ش��ركت ها از منابع بانكي براي گروه ميركاظمي بود. او 
نيز متهم اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام 
پولي و ارزي كش��ور ب��ا متهم رديف اول؛ مش��اركت در 
كالهبرداري به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم رديف 
اول؛ مشاركت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشاركت 
در پولشويي به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم رديف 

اول؛ مساعدت در خالصي متهم رديف اول يعني حسن 
ميركاظمي از محاكمه از طريق امحاي اسناد مالي موجود 
در س��اختمان مركزي گروه ميركاظمي بعد از اطالع از 
تشكيل پرونده قضايي و فراري دادن افراد مطلع از اقدامات 
گروه ميركاظمي بعد از دستگيري متهم رديف اول پرونده.
»باقر شعار« متهم رديف س��وم پرونده كه متواري است 
متهم است به مش��اركت در اخالل عمده در نظام پولي و 
ارزي كش��ور منجر به اخالل در نظام اقتصادي كشور با 
متهم رديف نخست؛ مشاركت در كالهبرداري به مبلغ 
۴۰۰ ميلي��ون دالر از منابع ارزي بانك ه��اي صادرات، 
كشاورزي و صنعت و معدن و حواله هاي ارزي بانك مسكن؛ 
مشاركت در پولشويي؛ مشاركت در جعل پيش فاكتورهاي 

شركت هاي خارجي و استفاده از اسناد مجعول.
»سيد روح اهلل ميركاظمي« متهم رديف چهارم پرونده و 
برادر متهم رديف اول پرونده مزبور متهم است به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور با متهم رديف 
نخست به مبلغ ۴۰۰ ميليون دالر و ۱۸۰ ميليارد ريال؛ 
مش��اركت در كالهبرداري و پولش��ويي ب��ه مبلغ فوق؛ 
مشاركت در پرداخت رشوه به معصومه عنصري به ميزان 
۵ عدد سكه بهار آزادي و ۳۰۰ ميليون. »محمد آبازاده« 
متهم رديف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشاركت 
در اخالل در نظام پولي و ارزي كشور از طريق مشاركت 
در ثبت ش��ركت هاي كاغذي و معرفي آنها به بانك ها 
و عضويت در اين ش��ركت ها به عن��وان مدير يا عضو 
هيات مديره و حساب سازي براي شركت هاي كاغذي 
و همچنين مشاركت در خالصي مجرم از محاكمه و 
مجازات. »محمدامين علوي طالبي« متهم رديف ششم 
پرونده مزبور كه متواري است متهم است به مشاركت در 
اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كش��ور از طريق اداره 
ش��ركت هاي كاغذي در امارات و تنظيم اسناد بانكي در 
خارج كشور با متهم رديف اول پرونده و همچنين پولشويي 
از طريق تملك كارخانه دنياي فلز تهران. »سيد عليرضا 
هاشمي زاد« متهم رديف هفتم پرونده مزبور كه متواري 
است متهم است به مشاركت در اخالل عمده در نظام پولي 
و ارزي كشور. »محمدرضا حاجي قربانخاني« متهم رديف 

هشتم پرونده مزبور متهم است به مشاركت در اخالل در 
نظام پولي و ارزي كشور؛ مشاركت در جعل از طريق خريد 
دستگاه مهرسازي و ساخت ۳ فقره مهر بانك ها؛ مشاركت 
در پولش��ويي به واسطه تملك دو دس��تگاه آپارتمان و 
مشاركت در خالصي مجرم از محاكمه و مجازات. »مسعود 
جديدي« ممتاز متهم رديف نهم پرونده مزبور متهم است 
به مشاركت در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور و 
مشاركت در خالصي مجرم از محاكمه و مجازات. »علي 
قاسمي« متهم رديف دهم پرونده مزبور كه متواري است 
متهم است به اخالل در نظام پولي و ارزي كشور؛ مشاركت 
در پولشويي و تحصيل مال نامشروع. »محمدرضا يزدان« 
شناسان متهم رديف يازدهم پرونده مزبور متهم است به 
مشاركت در اخالل در نظام پولي و ارزي كشور؛ مشاركت 
در جعل پيش فاكتورهاي شركت هاي خارجي و استفاده 
از اسناد مجعول. »سيدرضا بتو« متهم رديف دوازدهم 
پرونده مزبور متهم است به مشاركت در اخالل عمده در 
نظام پولي و ارزي كشور و مشاركت در پرداخت رشوه 
به محمدحسن كريمي به ميزان ۹۸۰ ميليون ريال و 

غالمرضا توحيدي به ميزان ۳۰۰ عدد سكه.
»علي اكبر رحماني« متهم رديف سيزدهم پرونده مزبور 
متهم است به مش��اركت در اخالل عمده در نظام پولي و 
ارزي كشور. »مجيد عبادي« متهم رديف چهاردهم پرونده 

مزبور متهم است به مشاركت در اخالل عمده در نظام پولي 
و ارزي كشور از طريق دريافت ارز دولتي به ميزان ۷ ميليون 
و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دالر بدون واردات كاال و فروش غيرمجاز 
اين ارز. »علي فرخي« متهم رديف پانزدهم پرونده مزبور 
متهم است به معاونت در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي 
كشور از طريق قبول وجوه ريالي تسهيالت ارزي دريافتي 
شركت هاي گروه ميركاظمي در حسابي در بانك ملي و 
در اختيار قرار دادن حساب مزبور براي متهم ميركاظمي 
و مساعدت در دريافت و تمديد تسهيالت گشايش اعتبار 

اسنادي از بانك ملي به مبلغ مندرج در پرونده.
»علي اشرف افخمي« رييس وقت بانك صنعت و معدن 
متهم رديف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور و تأثير دادن 
نفوذ اشخاص در تصميمات اداري. »محمد آريا« متهم 
رديف هفدهم پرونده مزبور متهم اس��ت به مشاركت در 
اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور؛ تأثير دادن نفوذ 
اش��خاص در تصميمات و اقدامات اداري و ارتشاء. »علي 
دارابي نيا« متهم رديف هجدهم پرونده مزبور متهم است 
به معاونت در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كش��ور و 
ارتشاء. »محمدحسن كريمي« رييس شعبه كيش بانك 
پارس��يان متهم رديف نوزدهم پرونده مزبور متهم است 
به معاونت در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كش��ور و 

ارتشاء. »غالمرضا توحيدي« متهم رديف بيستم پرونده 
مزبور متهم است به معاونت در اخالل در نظام پولي و 
ارزي كشور و ارتشاء به ميزان ۳۰ عدد سكه. »معصومه 
عنصري« متهم رديف بيست ويكم پرونده مزبور متهم 
است به معاونت در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي 
كشور؛ ارتش��اء به ميزان ۵ عدد سكه و ۳۰۰ ميليون 
ريال وجه نقد و تأثير دادن نفوذ اش��خاص در اقدامات 
و تصميمات اداري. »سيروس يوسفي« متهم رديف 
بيست و دوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در 
اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كش��ور و ارتش��اء 
به ميزان ۴ ه��زار دالر و ۴۰۰ ميليون ريال وجه نقد. 
پس از پايان قرائت كيفرخواس��ت و عناوين اتهامي 
۲۲ متهم پرونده مزبور توس��ط جعف��رزاده نماينده 
دادس��تان، نمايندگان حقوقي بانك هاي مسكن و 
صادرات و همچنين مدير شعب استان گلستان بانك 
صادرات با اعالم قاضي بابايي به عنوان شكات پرونده 
در جايگاه قرار گرفته و به بيان بخشي از ادله شكايت 
خود از حسن ميركاظمي و ساير متهمان پرونده حاضر 
پرداختند. با عنايت به درخواست وكالي شكات مبني بر 
استمهال و ارايه فرصت مطالعاتي از سوي دادگاه، قاضي 
بابايي با اعالم فرجه دو هفته اي بيان داشت جلسه بعدي 

دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.

گزارش

دومين جلسه دادگاه 22 متهم پرونده فساد اقتصادي برگزار شد

از قاضي منصوري و طبري  تا مغز متفكر تشكيالت 

رويداد

تعادل| مجلس ماه هاست كه با تصويب طرح هايي 
تصميم دارد غربالگري ژنتيك را از دستور كار مراكز 
درماني خارج كند. اين در حالي اس��ت كه در تمام 
س��ال هايي كه غربالگري انجام مي ش��ده اجباري 
نبوده و از س��وي ديگر حتي وقتي كه به مادر و پدر 
مي گفتند كه ممكن اس��ت فرزندشان با معلوليت 
به دنيا بيايد هيچ اصراري بر س��قط جنين از سوي 
پزشكان صورت نمي گرفته و اين تصميم را به عهده 
پدر و مادر مي گذاش��تند، اما روي ديگر س��كه اين 
ماجرا هم اين بوده كه اگر پزشكي در بررسي نتيجه 
تست غربالگري اش��تباه مي كرده و نوزادي معلول 
به دنيا مي آمده، پدر و مادر از اين پزش��ك شكايت 
مي كردند. اما حاال مجلس طرحي را تصويب كرده كه 
به موجب آن اگر در طرح غربالگري مشخص شود كه 
جنين ممكن است معلول به دنيا بيايد اين تنها مادر 
نيست كه مي تواند براي سقط آن تصميم بگيرد بلكه 
دو فقيه و يك قاضي و چند پزش��ك هم بايد در اين 
زمينه نظر بدهند. اين طرح در مجلس تصويب و به 
شوراي نگهبان ارسال شده است. حاال به گفته معاون 
پيشگيري از معلوليت هاي مركز توسعه پيشگيري 
و درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور وزير رفاه 
نامه اي را در اعتراض به تصويب اين طرح به شوراي 
نگهبان ارسال كرده است. افروز صفاري فرد درباره 
اقدامات انجام شده درخصوص مشاوره هاي ژنتيك 
در سال ۹۹ گفت: از سال ۹۲ برنامه مشاوره ژنتيك 
اجرا شده است و هدف ما در اين برنامه هاي مشاوره 
ژنتيك اين اس��ت كه در واقع آگاه س��ازي الزم در 
سطحي انجام شود كه خانواده ها به صورت داوطلبانه 

در غربالگري هاي ژنتيك شركت كنند.

   انجام مشاوره ژنتيك در سه مرحله
او ادامه داد: مشاوره هاي ژنتيك در سه مرحله قبل 
از ازدواج، قب��ل از بارداري و حين ب��ارداري انجام 
مي شود. در آزمايشاتي كه در حين بارداري انجام 
مي شود ممكن اس��ت اختالل ژنتيكي تشخيص 
داده ش��ود و منجر به به  دنيا آمدن يك نوزاد داراي 
اختالالت ژنتيك و معلوليت باشد از همين رو اين 
افراد را به پزشكي قانوني براي سقط جنين معرفي 

مي كنند.
معاون پيش��گيري از معلوليت هاي مركز توس��عه 
پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور با 
تاكيد براينكه مشاوره هاي ژنتيكي اجباري نيست و 
به صورت داوطلبانه انجام مي شود، ادامه داد: از سال 
۹۲ تاكنون حدود ۷ هزار و ۳۰۰ مورد سقط انجام 
شده است يعني به طور متوسط ساالنه حدود ۱۴۰۰ 
مورد جنين به دليل اختالالت ژنتيكي براي سقط به 
پزشكي قانوني معرفي مي شوند. هيچ اجباري براي 
سقط جنين نيست و ما آگاه سازي مي كنيم تا فرد 

به صورت آگاهانه تصميم گيري كند.

    طرح جديد مجلس بدون نظرخواهي از 
بهزيستي و وزارت بهداشت 

او درباره ط��رح جديدي كه نماين��دگان مجلس 
تصويب كرده اند، مبني بر اينكه براي تاييد س��قط 
جنين پس از غربالگري، شورايي متشكل از دو فقيه، 
يك قاضي و چند پزش��ك تشكيل شود و تصميم 
مادر تعيين كننده نخواهد بود، گفت: كميس��يون 
جمعيت و توسعه، طرح را به مجلس ارايه داده است 
و بهتر بود از سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت و 

بخش هاي غيردولتي مانند انجمن هاي ژنتيكي در 
خصوص اين موض��وع نظرخواهي مي كرد، اما اين 
اتفاق نيفتاد و نه نظر ما در اين مورد پرسيده شد و 
نه اطالعاتي در اين خصوص از ما كسب شد وقتي 
اين طرح در مجلس مطرح شد نيز در مجلس بدون 
نظر خواهي از سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت 
اين طرح تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال شد، 
اما از طرف وزارت رفاه آقاي دكتر شريعتمداري با 
ش��وراي نگهبان مكاتبه  كردند و اعتراض سازمان 

نسبت به اين موضوع اعالم شد.

    جمعيت معلول، بار اقتصادي و اجتماعي 
به كشور وارد مي كند

معاون پيش��گيري از معلوليت هاي مركز توس��عه 
پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
ادامه داد: در گذشته مصوبه شرعي سقط جنين اخذ 
شده بود و اين اقدام در واقع رد كردن مصوبه اي است 
كه در گذش��ته براي اين موضوع به تصويب رسيده 
بود و ش��ايد نيازي به اين كار نبود. از سوي ديگر ما 
هر چقدر كار را سخت تر و طوالني تر كنيم و فرآيند 
آن را سخت تر كنيم، انگيزه مشاوره ژنتيك را در بين 
خانواده ها از بين مي بريم و اين كار برعكس اقداماتي 
اس��ت كه ما براي آگاه س��ازي مردم مي كنيم. هيچ 
كسي با افزايش جمعيت جوان مخالفتي ندارد و بايد 
به فكر اين باش��يم كه جمعيت جوان و سالم داشته 
باشيم اگر ما جمعيت را زياد كنيم اما افرادي به دنيا 
بيايند كه به دليل معلوليت بار اقتصادي و اجتماعي 
را به جامعه و كشور وارد كنند نه تنها فايده اي ندارد 

بلكه درست هم نيست.

طرح مجلس و ابراز نگراني از باالرفتن آمار معلوليت هاي مادرزادي

رعيت  و21 متهم  حلقه  فساد اقتصادي
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