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رييسجمهور:

نيـازاقتـصادايـران

اگر يك ساعت دربرداشتن تحريم
تعلل كنيم ،حق مردم پايمال ميشود

ارزترجيحيتدريجيحذفميشود

واكنش بازار ارز به افزايش احتمال
آزادسازي منابع بلوكه شده

صفحه 2

اصرار نمايندگان بر باقي ماندن
در فهرست سياه

مجلس در برابر
مصلحتنظام

صفحه 2

كوچ بخشي از سرمايهها از
بورس به بازار ارزهاي ديجيتال

بازارسرمايه
از رونق افتاد

صفحه 4

قاچاق خودرو
چگونه اتفاق ميافتد؟

حفره بزرگ
در مسير قاچاق
خودرو

صفحه 3

اعطاي  150ميليون توماني تسهيالت براي تولد فرزند سوم در مجلس تصويب شد

تشويق فرزندآوري با وام مسكن

صفحه 5

مبادالت بيتكوين
درتيررس مسووالن
دبير شوراي عالي فضاي مجازي :ثروتاندوزي
با رمزارزها به صالح كشور نيست

صفحه 7

شامخ كل اقتصاد در بهمنماه به
 53.73واحد رسيد

بازگشت رونقبه
فعاليتبنگاهها
صفحه 7

يادداشت2-

مسير بنبست فروش اوراق

در شرايطي كه طي سالهاي
اخير ،برخي تحليلگران مدام
از ض��رورت انتش��ار و فروش
اوراق ب��راي ح��ل مجموع��ه
مش��كالت اقتصادي س��خن
ميگفتن��د ،ام��ا واقعي��ات
محسنعباسي ميداني در صحنه عمل نشان
داد ك��ه براي حل مش��كالت
اقتصادي و بهبود ش��اخصها هيچ راهبردي به تنهايي
نميتواند س��ازنده و اثرگذار باش��د .در واقع ابهاماتي كه
همه تحليلگران با آن روبرو بودند كمكم در حال پيدات
شدن اس��ت .عرضههاي بدون حس��اب و كتاب برخي
نهادها در بورس در عين ارزندگي قيمت س��هام ،رش��د
قيمتهاي جهاني و استقبال مردم از بورس فقط جهت
جذاب كردن زمينه براي فروش اوراق با درآمد ثابت بود.
دولت در ماههاي پايان��ي فعاليتهايش به دنبال فروش
اوراق نفتي است تا هم به نوعي نيازهاي اعتباري خود را
پاسخ داده باشد ،هم فش��ار تورمي كوتاهمدت به اقتصاد
وارد نكند و تبعات پرداخت و تعهدات سود اين اوراق را با
فرض بهبود شاخصهاي فروش نفت و احياي احتمالي
برجام به آينده منتقل كند .اما در نهايت به دليل مخالفت
مجلس،دولتنتوانستفروشاوراقنفتيراكليدبزند.در
حال حاضر اما همان روش را در خصوص اوراق مرابحه و
ساير اوراق در دسترس پياده كرده است .انتشار سنگين
و بيسابق ه اين اوراق ،تعهدات و بدهي بزرگي را برگردن
اقتص��اد و دولت بعدي خواه��د گذاش��ت .در اين ميان،
مشاركت بانكها و صندوقهاي س��رمايهگذاري در اين
اوراق مانع تزريق نقدينگي به بورس ش��ده است .دولت
بعد هم احتماال چارهاي براي تامين مالي نخواهد داشت
يابايددوبارههميناوراقراچاپكندوپرداختهاياوراق
سررسيد شده را انجام دهد (كه منجر به بدهي بزرگتر
دولت در آينده ميشود) يا بايد بار ديگر نرخ ارز را افزايش
دهد تا پرداخت سود اين اوراق را تامين كند ،يا بايد چاپ
پول انجام شود يا با فروش سهام و ساير داراييها جبران
شود .تامين مالي از طريق افزايش ماليات يا قرض از منابع
خارجي هم گزينه كماثري در اين ش��رايط است .با اين
شرايط سياسي هم خيلي نميش��ود بر آزاد شدن منابع
بلوكه شده براي پرداخت بدهيهاي اينچنيني حساب
بازكردكهبهفرضاگرهمانجامشودباعثخلقنقدينگي
و تورم شديد در كشور خواهد ش��د .پمپاژ نقدينگي كه
اين روش به اقتصاد ايران خواهد داش��ت بينظميهاي
بزرگتري را در آينده توليد خواه��د كرد و در هر صورت
منجر به تورم سنگين در چشمانداز آينده خواهد شد.در
حال حاضر بسياري از شركتها با وام ارزي دچار مشكل
بازپرداختبدهيهايارزيخواهندشدكهضربهديگري
بر پيكره اقتصاد كش��ور خواهد بود .راه ديگري هم براي
دولت بعدي وجود دارد و آن سياست پولي و مالي شديد
انقباضي اس��ت كه در صورت اجرا به ركود بسيار بزرگ و
كاهش نرخ رشد اقتصادي (منفيتر از قبل) منجر خواهد
ادامهدرصفحه5
شد.

يادداشت4-

يادداشت3-

تقويت تقاضا با مصوبات جديد بازار

بهطور كل��ي مصوبات جديد
ب��ازار س��رمايه در راس��تاي
تقوي��ت تقاض��ا اس��ت و به
يك نوع��ي عرضه س��هام را
محدودتر ميكند .براي مثال
در گذش��ته صندوقهاي با
احمداشتياقي درآمد ثابت براساس مصوبه
گذش��ته خود الزامي به دارا
بودن سهام نداش��تند و دارايي س��هام اختياري بود.
درحال حاضر مطابق بر مصوبه جديد ش��وراي عالي
بورس گزينه خريد اختياري به خريد اجباري تبديل
ش��ده و حداقل بايد  15درصد س��هام داشته باشند.
كاركرد الزام و مصوبه جديد اين اس��ت كه تا حد قابل
توجهي عرض��ه را كاهش ميدهد و تقاض��ا در بازار را

افزايش ميدهد كه اين روزها مشكل اصلي بازار همين
موضوع است و ما ضعف تقاضا و فش��ار فروش داريم.
بنابراين هر مصوبهاي كه بتواند تقاضا را تقويت و عرضه
را محدودكند به يك نوعي ميتواند گرهگش��ا باش��د
و حاال همين طور مجوزهايي كه در خصوص س��قف
صندوقها اراي��ه دهند ،ميتوانن��د صندوقها منابع
جديدي جذب كنند و  15درصد از منابع جديد را به
بازار سرمايه براي خريد سهام بياورند .همه اين موارد
در راستاي تقويت تقاضاي بازار است .درحقيقت از اين
قبيل تصميمات در بازار موثر اس��ت و هر تصميمي و
اتفاقي كه بتواند به نوعي خريد را در بازار تقويت كند
اين ميتواند براي بازاري كه امروز زير ارزش ذاتي خود
معامله ميشود و عمدتا هم ناشي از كسري نقدينگي و
نبود تقاضاي موثر است به بازار كمك كند.

استفاده همزمان از ظرفيتهاي داخلي و خارجي

ب��ا وج��ود تم��ام فش��ارهاي
بينالمللي ،اقتصاد اي��ران در
س��الهاي گذش��ته به حيات
خ��ود ادام��ه داده و حت��ي در
برخي حوزهه��ا عملكرد قابل
دفاعي داش��ته اس��ت .آنچه
جمشيدعدالتيان كه ما نبايد در بررس��ي اين امر
ناديده بگيريم ،ظرفيت بالقوه
قابلتوجهداخلياستكهنتوانستهايمدربرخيحوزههااز
آنبهدرستياستفادهكنيم.يكيازنشانههاياينظرفيت
باالي اقتصادي را در سالهاي گذشته و در عرصه صادرات
غيرنفتي ديديم .با وجود آنكه كشور زير فشار تحريمهاي
امريكا قرار داشت و چه در عرصه بازاريابي و چه در نقل و
انتقال پول و ارز با مشكل مواجه بوديم ،در برخي از سالها

يادداشت وارده

حتيصادراتنفتيكشورافزايشيافت.
يكي از داليل اين افزايش ص��ادرات ،تغيير در قيمت ارز
بود و اين موضوع باعث افزاي��ش توان رقابتي ما در عرصه
صادرات شد و برخي كاالهاي ايراني توانستند بازار خود را
به خوبي پيدا ك��رده و آن را حفظ كنند .براي تكميل اين
ش��رايط و بهبود اوضاع ،بايد به شكل همزمان استفاده از
ظرفيتهايداخليوخارجيرادردستوركارقراردهيم.
اينكه ما فرصت افزايش صادرات داشته باشيم اما در داخل
كشورشرايطالزمرابرايتوليدكنندهوصادركنندهفراهم
نكنيم قطعا شرايط دشوار ميشود .توليدكنندگان ما در
حالي با فشارهاي خارجي روبه رو بودند كه همزمان فشار
در داخل نيز افزايش يافت و از درگيري با ماليات و تامين
اجتماعيگرفتهتاافزايشهزينهمواداوليهوهزينهنيروي
ادامهدرصفحه5
كار،شرايطرادشواركردتا...

تاملي در باب طرح «حرم شهر» رضوي
تصويب طرحي جدي��د براي
پروژه نوسازي و بهسازي اطراف
حرم مطهر رضوي آن هم طرح
ويژه در شوراي عالي شهرسازي
و معماري كشور سواالتي را در
ذهن ايجاد ميكند .يكي از اين
رضاسليماننوري سواالت كه شايد اساسيترين
آنها هم باشد ،دليل تغيير طرح
است.بهعبارتبهترمگرطرحقبليچهمشكليداشتكه
تهيهطرحيجديدالزمشد؟
در پاسخ به اين پرس��ش نكاتي چند را ميتوان بيان كرد
كه در كنار هم قرار گرفتن آنها بر لزوم اين تغيير مهر تاييد
ميزند .نخست آنكه ش��رايط بافت پيراموني حرم مطهر
رضوي در مقايسه با زمان تهيه طرح اوليه نوسازي اطراف
حرم مطهر رضوي كه از آن با نام «طرح طاش» در اسناد
نامبردهميشودوحتينسبتبهعمدهترينبازنگريانجام
شدهدراينطرحكهدراسنادودربينجامعهكارشناسياز
آنبهعنوان«طرحمهرازان»سخنگفتهميشودبهنحوي
تغييركردهاستكهاگرنخواهيمبگوييماجرايطرحقبلي
بهطور كامل و صد درصدي محال شده است بيشك بايد
اعتراف كرد كه ش��رايط اجراي آن به حدي زيانآور شده
است كه ادامه اجرا به نوعي خودكشي شهري و نابود كردن
سرمايههاي مادي و صد البته معنوي بسياري خواهد بود
كههيچكدامجبرانپذيروقابلاحياهمنيستند.
البته اين س��خن تازه وقتي داراي اهميت و جايگاه و قابل
بررسي است كه خود طرح اوليه خالي از اشكال بوده باشد.
امري كه تمام كارشناس��ان مخالف و موافق طرح جديد
خالف آن را گواهي ميدهند و همه در اين امر متفقالقول
هستند كه نه طرح طاش و نه بازبيني شده آن يعني طرح
مهرازان با شناخت كامل از ش��رايط فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي ،امنيتي ،مذهبي و ...تهيه نشده است
و حتي اكثريت آنان بر اين امر تاكيد دارند كه هر دو طرح

بازگوكننده عدم شناخت چارچوبها و شرايط گوناگون
محدوده اجرايي طرح از سوي طراحان است به نحوي كه
ميتوانمدعيشدحداقلدرطرحنخستينياهمانطرح
طاش طراحان بدون در نظر گرفتن ش��رايط ژئوپليتيك
مح��دوده و با گذاش��تن خطك��ش ب��رروي بخشهاي
مختلف نقش��ه و كش��يدن خطهاي راس��ت ي��ا مورب
براي اين ارزش��مندترين بافت فرهنگي -مذهبي كشور
تصميمگيري كردهاند .امري كه باعث شد تا مقام معظم
رهبري در دستور شفاهي كه به هنگام حضور در مشهد
در فروردين ماه سال 1386به محمديزاده استاندار وقت
خراسان رضوي داده و وي هم آن را مكتوب به بنيهاشمي
شهردار وقت مشهد ابالغ كرد بر اين نكات تاكيد شود كه
« -1تملك ام�لاك مردم يا خريد ح��ق انتفاع موقوفات
با هدف ايجاد گذرها و ش��وارع و احداث س��اير طرحهاي
مصوب فقط در حد ضرورت ص��ورت گيرد .بنابراين براي
بازكردن خيابانهاي جديد و تعريض گذرهاي موجود به
حداقل مورد نياز اكتفا شود تا مردم دچار مشكل و زحمت
نش��وند .در اين ميان تالش كنيد در موقوفات ،مساجد،
اماكن متبرك��ه و حوزههاي علميه كمتري��ن مداخله و
جابهجايي صورت گيرد و در موارد اجتنابناپذير نسبت
به تامين زمين يا معوض متناسب با ميزان تعريض شده
و ساخت باقي مانده ساختمان در حد قابل قبول و متعارف
اقدام ش��ود ،بهطوري كه حتي به فعالي��ت آينده مكان
صدمهايواردنشود.
 -2تملك امالك مردم با هدف اجراي طرحهاي مصوب و
اصالح بافت فرسوده فقط با رعايت موازين شرعي و قانوني
و نكات ذيل صورت گيرد و از هرگونه تملك صرفا با هدف
انتفاع و تامين نيازهاي مالي ش��هرداري يا ايجاد پاساژ و
فعاليتهايتجارياجتنابشود.
درانجاماينفعاليتهامصالحمردمونيازهايعموميشهر
مشهد مدنظر مسووالن قرار داشته و از هرگونه اقدامي با
رويكرد انتفاعي و درآمدي كه موجب زحمت اهالي شده و

خالفرضايتآنانباشد،جدااجتنابشود.
بديهي اس��ت حفظ و تقويت اعتماد عموم��ي به عنوان
بزرگترين سرمايه مردمي و پشتوانه سازندگي در شهر
مشهدبايدمدنظرمديرانشهريقرارگيرد».
و درس��ت عدم تحقق اين درخواس��تهاي مقام معظم
رهبري بود كه باعث افزايش گس��ترده نارضايتي مردم و
نهادهاي نظارتي مردمي چون سمنهاي شهري و البته
برخي نهادهاي رسمي شد تا جايي كه مسووالن مرتبط
هم متقاعد شدند كه بايد طرحي نو درانداخت .طرحي كه
در آن دو موضوع حفظ حريم حرم مطهر رضوي و حفظ
ش��أن و جايگاه مجاوران اين حريم و البته حفظ رگههاي
باقي مانده از تاريخ و اصالت اي��ن محدوده جغرافيايي در
اولويت قرار گيرد .حركتي كه س��رانجام آن با تالشهاي
بسياري كه به صورت غيرمس��تقيم از حدود سال 1392
و به صورت رسمي از سال  1396آغاز شد به طرح جديد
بازسازي و نوس��ازي اطراف حرم مطهر رضوي موسوم به
طرح«حرمشهر»ويا«حريمرضوي»منتهيشد.

طرحي كه م��واردي چ��ون پهنهبندي حراي��م زيارت و
همپيوندي حرم با شهر (ايده حرم شهر) بر اساس الگوي
ساختاري تار و پود ،تس��هيل و ترغيب استمرار سكونت
پايدار مج��اوران در مح��دوده از طري��ق ارتقاي كيفيت
اجتماعي فض��ا ،ارتقاء خدم��ات عموم��ي و ارايه ضوابط
و مقررات متناس��ب به منظور نوس��ازي بافت توس��ط
ساكنان؛ تقويت زمينههاي حضور و اقامت طيف متنوع
اقتصادي ،اجتماع��ي زائران در مح��دوده پيرامون حرم؛
دسترسپذيريوتحركمناسبوكنترلشدهبرايبافت
(مجاوران و زائران) با اولويت پيادهمداري و توجه به مراتب
تشرف از جمله اصول و سياس��تهاي بنيادين آن است.
همان اصولي كه در طرحهاي قبلي به فراموش��ي سپرده
و مقام معظم رهبري هم در دستور س��ال  1386خود به
صورتمستقيموغيرمستقيمبدانهااشارهداشتهاند.
و اما ديگر س��وال مهمي كه درباره طرح جديد اطراف
حرم مطهر رضوي ش��ايد به ذهن متبادر شود «ويژه»
ادامهدرصفحه5
بودناست.

يادداشت1 -

 Fatfو ضرورت عبور
از موازنه تهديد

اين روزه��ا موضوع تصويب
ي��ا ع��دم تصوي��ب  fatfدر
فض��اي عموم��ي و رون��د
تصميمس��ازيهاي كش��ور
ب��ه ي��ك موض��وع كليدي
بدل ش��ده اس��ت و ب��ه نظر
محسنجليلوند ميرس��د نش��انههايي از
احتمال تصويب اين س��از و
كار در داخل كش��ورمان مطرح شده است .موضوعي
كه ميتوان تصويب آن را در حكم ش��اه كليدي براي
ورود به مناس��بات تازه با  ،5+1احياي برجام و پس از
آن تعديل كردن تحريمهاي اقتصادي تحليل و تفسير
ك��رد .در واقع تصوي��ب  FATFرا ميت��وان در حكم
كاتاليزوري در نظر گرفت ك��ه اين امكان را به طرفين
ميدهد كه بتوانند از موانع چالش��ي پيش رو ،عبور و
امكان دس��تيابي به مفاهمهاي تازه را آغاز كنند .اگر
بخواهيم مناسبات ارتباطي ايران با كشورهاي اروپايي
و امريكا را از منظر تئوريك و آكادميك نظيرس��ازي
كنيم ،بايد به اين نكته اش��اره كنيم ك��ه دو طرف در
وضعيت موازنه تهديد ق��رار گرفتهاند .يعني هم ايران
با توجه به عهد ش��كني طرف امريكايي و عدم اجراي
تعهدات برجامي ،نسبت به امريكا از لحن تهديدآميز
و مس��تحكم اس��تفاده ميكند و هم طرف امريكايي
و همراهان اروپاي��ياش تالش ميكنند با اس��تفاده
از ادبي��ات تحريمي و تهديد به ص��دور قطعنامههاي
شديداللحن ،ايران را مجاب به اجراي كامل تعهداتي
كنند كه پيش از اين به دليل خ��روج ترامپ از برجام،
كاهش داده شده اس��ت .نظريه موازنه تهديد ارتباط
مستقيمي با استيون والت به ويژه كتاب او ريشههاي
اتحادها ( )1987دارد .بر اساس نظريه موازنه تهديد،
كشورها در برابر گزارههايي موازنه ايجاد ميكنند كه
براي شان به شكل خاصي ،خطرناك جلوه ميكنند.
پرسش��ي كه با اين توضيحات به ذهن خطور ميكند
آن اس��ت كه راهكار معقول براي پشت سر گذاشتن
مرحل��ه موازنه تهديد كدام اس��ت؟ تئوريس��ينها و
اساتيد امور بينالمللي در يك چنين مواقعي پيشنهاد
ميكنند كه دو طرف با اس��تفاده از يك نقطه كانوني
مش��ترك« ،موازنه تهديد» را به «موازنه تفاهم» بدل
كنند تا از دل اين تفاهمات ،امكان درك مش��ترك و
پس از آن بازگش��ت ب��ه وضعيت ع��ادي و گفتوگو
امكانپذير شود .ظاهرا  fatfقرار است نقش اين نقطه
كانوني را ايفا كند .در واق��ع دو طرف در حال طراحي
پكيجي هس��تند كه هر دو س��وي اين معادله در اين
پكيج وظايفي را براي بازگشت اعتماد نسبي به عهده
بگيرند .ايران در اين معادله به  fatfميپيوندد و اياالت
متحده هم امكان آزادسازي داراييهاي مسدود شده
ايران در كره جنوب��ي يا ع��راق و ...را فراهم ميكند تا
در مراحل بعدي هر دو طرف مسير تازهاي را به جاي
تهديد برگزينند .در واقع اين تحركات ،مس��ير گام به
گامي را فراهم ميكند كه بخشي از بياعتماديهايي
كه مي��ان طرفين وج��ود دارد را كاهش ده��د .البته
قبل از رس��يدن به اين مرحله ،بايدن برخي تحركات
ترامپ عليه برجام و درخواست ترامپ براي راهاندازي
مكانيسم ماشه و قطعنامه  2231را بالاثر كرد و برخي
محدوديتهاي پيش روي ديپلماته��اي ايراني در
اياالت متحده را از ميان برداش��ت .اي��ران هم تالش
كرد پالسهايي براي بازگش��ت ب��ه تعهدات برجامي
ارسال كند و فضايي را تصويرسازي كند كه در صورت
بازگش��ت امريكا به برجام و آغاز روند پايان تحريمها
ايران هم آماده است مجموعه تعهدات خود را عملياتي
كند .اگر تا روز جمعه كه موعد رسمي صدور قطعنامه
آژانس عليه ايران است دو طرف بتوانند موازنه تهديد
را پشت سر بگذارند ،چشماندازهاي روشني از احياي
برجام ،پايان تحريمها و ...پيش روي كشور قرار گشوده
خواهد شد .اما چنانچه نتوانند به قلمروي موازنه تفاهم
وارد ش��وند و اعتمادس��ازي گام به گام را آغاز كنند،
مناسبات ارتباطي با دشواريهايي همراه خواهد شد.
در اين ميان بايد بدانيم كه روياروي��ي اصلي ايران در
اين پرونده و اساسا مجموعه پروندههاي بينالمللي با
امريكاست .هرچند اروپا ،چين و روسيه تحركاتي له
يا عليه كش��وري صورت ميدهند ،اما در واقع مساله
اصلي س��نگ اندازيهايي اس��ت كه امريكا در مسير
تعام�لات دو طرف ص��ورت ميده��د .در واقع طرف
اصلي پيش روي ايران در ساختار بينالمللي نه اروپا،
چين يا روسيه ،بلكه امريكا است .بر اساس اين اهميت
بنيادين اس��ت كه مثال پياده روي ظريف با وزير امور
خارجه امريكا است كه در س��طح جهاني بازتابهاي
وس��يعي پيدا ميكند ،نه مالقات و پياده روي ظريف
با وزراي خارج��ه اروپا و چين يا روس��يه .معتقدم كه
دو طرف در يكي از حس��استرين برهههاي ارتباطي
در خصوص برجام قرار گرفتهاند و عب��ور از اين داالن
حس��اس تاريخي نيازمند نهايت درايت ،هوشمندي
و وقتشناس��ي اس��ت .هر نوع تاخير ت��ا تعجيل در
تصميمگيريه��ا ميتواند منافع ملي كش��ورمان را
دچار آسيبهاي فراواني س��ازد .البته تيم ديپلماسي
ايران نشان داده در صورت همراهي داخلي ،ميتواند از
منافع ملي كشور در مواجهه با طرفهاي غربي صيانت
كند و كشتي ديپلماسي كشور را به سمت كرانههاي
روشنتريهدايتكند.

سیاست
اهميت توسعه زيرساختهاي
اقتصادي و علمي

معاوناولرييسجمهورباتاكيدبراهميتسرمايهگذاري
برايايجادوتقويتزيرساختهاوسايرالزاماتفناورانه،
آموزشي ،فرهنگي و اقتصادي ،گفت :اگر امروز مدارس
و دانشگاههاي ما در اين وضعيت كرونايي تعطيل نشده
و نميشوند ،به اعتبار اين دستاورد بزرگ علمي يعني
آموزش مجازي و سيستم يادگيري الكترونيكي است.
اسحاق جهانگيري تصريح كرد :آموزش در هر دو وجه
يادگي��ري و ياددهي ،به معيارها و س��طوح جديدي از
رويكرده��اي نظري و تجارب عمل��ي در جهان و ايران
رسيده است كه بايد به ش��ناخت ،تبيين و تدوين آنها
اهتمام ورزيد .وي با اش��اره به مواجهه جهان و جامعه با
ش��يوع بيماري نوظهور و عالمگير كرونا ،اظهار داشت:
تحوالت پرش��تاب فناوريهاي اطالع��ات و ارتباطات
( )ICTو الزامات توس��عه همهجانبه،موزون ،متوازن و
پايدار ما را موظف به نوانديشي و نوآوري در امر آموزش و
آموزش عالي ميكند .وي با بيان اينكه ويروس كوچك
كرونا سبب شده است تا به ناگهان شرايطي ايجاد شود
كهمدرسهودانشگاهصورتيجديدبيابدومركزيتخانه
درآموزشموضوعيتپيداكند،گفت:نهادهايعلميو
تخصصيواستادانومحققانبرجستهبايدبرايدولت،
براي جامعه و براي همه ذينفعان حوزههاي يادگيري
و ياددهي چارهانديش��ي كنند .بسيار خوشحالم كه در
ميانة اين وضعيت پر از س��وال ،مسائل و راهكارهاي اثر
بخشي و كيفيت بخشي به آموزشهاي الكترونيكي و
تبيينتجربياتموفقدانشگاهيودستاوردهايعلمي
و پژوهش��ي نظام جديد و فراگير ،يادگيري و ياددهي
مجازي موضوع كار اين همايش ملي و بينالمللي قرار
گرفته اس��ت .وي از وزارت عل��وم ،تحقيقات و فناوري
خواست تا سياست درستي كه در دوران كرونايي براي
آموزش مجازي اتخاذ شد ،در دوران پسا كرونا نيز ادامه
دهد و افزود :بايد به يادگيري الكترونيكي به عنوان يك
پارادايم جديد در آموزش عالي موضوعيت داد و نسبت
به نهادي كردن آن و انجام حمايتهاي قانوني و رسمي
درزمينهمشاركتبخشهايغيردولتياقداماتويژهرا
بهانجامرساند.اكنوندولتبيشازهرزمانبهمشاركت
و همكاري بخشهاي عموم��ي و خصوصي ،نهادهاي
مدني و حرفهاي و تخصصي ،استادان و معلمان متعهد
و مسوول براي توسعه آموزش عالي نيازمند است  .وي
با بيان اينكه امروز سرمايهگذاري در امر آموزش الزمه
توسعهعلميكشوروتوسعهعلمي،مقدمهتحققتوسعه
همهجانبهايراناست،گفت:پيشبردبرنامههايآموزش
عاليبرايهمهيكمسووليتمليوهمگانياست.من
ازهمهعالقهمندانبهپيشرفتايرانميخواهمكهحتي
دراينشرايطدشواردولترابيشازگذشتهدرانجاماين
مسووليتمليهمراهيكنند.

مكانزيم بازگشت پول ايران
ازكره نهايي شده است

وزير امور خارجه كش��ور آخري��ن وضعيت پول بلوكه
ش��ده ايران در كره جنوبي را تشريح كرد .محمدجواد
ظريف ،با اشاره به بلوكه شدن پولهاي ايران در كشور
كرهجنوبيوآخرينوضعيتآنها،گفت:هفتهگذشته
با وزير خارجه كره جنوبي به درخواست وي گفتوگو
داش��تم ،وزير جمهوري كره بيان كرد حداكثر تالش
خود را براي به نتيجه رساندن موضوع ميكنند ،ما هم
از جانب خود در حال پيگيري هستيم .وي تاكيد كرد:
مكانيزمهاوسازوكارهاموردتوافققرارگرفتهاست،اما
ظاهراكرهايهاهنوزمجوزهايالزمرادريافتنكردهاند
از اين رو اعالم ميكنند كه پيگير موضوع هستند .وزير
امور خارجه كش��ورمان بيان كرد :از نظر ايران دريافت
مجوزازامريكاييهاغيرضرورياستامابااينحالطرف
كرهايتالشداردكهمجوزهاراازامريكابرايآزادكردن
پولهايبلوكهشدهايراندركرهدريافتكند.

قطعنامهعليهايرانغيرسازندهاست

رييسدفتررييسجمهورتالشبرايتصويبقطعنامه
ضدايرانيدرشورايحكامراغيرسازندهدانست.محمود
واعظيدرحاشيهجلسهامروزهياتدولتدربارهتالش
برايتصويبقطعنامهپيشنهاديعليهايراندرشوراي
حكام ،اظهار كرد :اين قطعنامه كه به گفته خودش��ان
خيليازبندهايآناصالحونرمشدهاستراغيرسازنده
تلقيميكنيمكهبهنوعمذاكراتمادربرجاموتعاملبا
آژانستاثيرميگذاردوتاديرنشدهبايداصالحشود.وي
در مورد محتواي تماس تلفني مكرون و رييسجمهور
كشورمان گفت :در اين تماس يك ساعت و نيمه درباره
موضوعات مختلف از جمله برجام صحبت شد .مكرون
گفتاروپاوامريكاعالقهمندبهحفظبرجامهستند،اما
تعداد تحريمها زياد است و ۱۵۰۰تحريم فقط در دوره
ترامپ بوده اس��ت ،اما با اين حال توقع ما اين است كه
تحريمهابرداشتهشود.اروپاوامريكابايديكگام عملي
بردارندتاماهمدرمقابلاقدامعمليانجامدهيم.اختالف
نظري در اين زمينه با مكرون وجود داشت ،ولي قرار بر
اينشدكهدربارهايدههاييكهمطرحشدهاست،بيشتر
فكر كنيم .وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا مكرون
پيشنهادهايسالقبلخودرادوبارهمطرحكردهاست،
بيان كرد :شرايط حال حاضر با سال قبل فرق ميكند.
در آن مقطع ترامپ نميخواست به برجام برگردد ،اما
در حال حاضر نوع مذاكرات متفاوت اس��ت و پيشنهاد
ما اين است كه اروپا اتفاقات پيش آمده در مورد برجام را
جبران كند .وي در مورد آزاد شدن پولهاي بلوكه شده
كشورمان در كشورهاي مختلف نيز تصريح كرد :اينها
پولخودمااستكهدرچندكشوربلوكهشدهواينطور
نيست كه امريكا بخواهد به ما پولي بدهد .دولت قبلي
امريكاباقلدريكشورهاراتهديدكردهبودكهپولهايما
رامسدودكنند،امادولتجديدامريكاميگويدكهروش
دولتقبلراقبولنداردوعراقوژاپنهمآمادهاندكهپول
ماراپسبدهدبااينحالدولتامريكابايددرعملنشان
دهد كه روش دولت قبل را قبول ندارد .ما به كشورهايي
كهاموالمادرآنجابلوكهاستگفتهايماگربامذاكرهمساله
حلنشودازطريقحقوقيموضوعرادنبالخواهيمكرد.
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اقتصادکالن

ايـران

اصرار نمايندگان بر باقي ماندن در فهرست سياه

مجلسدربرابرمصلحت نظام

جلسات علني مجلس ش��وراي اسالمي براي بررسي
اليحه بودجه  1400روز گذشته نيز برگزار شد و اين
بارنمايندگانتمركزاصليخودرابرازدواجوتسهيالت
مربوط به آن گذاشتند و امكاناتي جديد را در اين زمينه
به تصويب رساندند .با اين وجود آنچه در روز گذشته
بار ديگر بهارس��تان را به صدر اخبار بازگرداند صداي
مخالفت برخي نمايندگان در براب��ر لوايح افاي تي
اف ب��ود ،موضوعي كه با توجه به بررس��يهاي نهايي
در اي��ن زمينه در مجمع تش��خيص مصلحت نظام،
يك بار ديگر حركت مجلس يازدهم برخالف مس��ير
تصميمگيريهاي كالن كشور را نشان ميدهد.
لوايح افايت��ياف كه مربوط به يك گ��روه بينالمللي
و فرادولتي اس��ت در حال حاضر از س��وي اكثر قريب به
اتفاق كشورهاي جهان پذيرفته و اجرايي شده است .در
اين مس��ير نام ايران در كنار كشوري مانند كره شمالي
قرار گرفته كه هنوز لوايح را نپذيرفتهاند و مخالفت سال
گذش��ته مجمع تش��خيص مصلحت نظام با تاييد آن،
باعث ش��د بار ديگر نام ايران در فهرست سياه اين گروه
قرار بگيرد .با توجه به اينكه مبارزه با پولشويي و قاچاق
يكي از بخشهايي است كه در افاي تي اف مورد تاكيد
است ،عدم حضور ايران در اين گروه باعث شده همكاري
بانكهاي بينالمللي با كشور بشدت كاهش پيدا كند و
قرار گرفتن اين مساله در كنار تحريمهاي آمريكا ،فشاري
مضاعف بر اقتصاد كشور وارد كرده است.
هرچند بر اساس گفته مقامات دولتي ،ايران توانسته در
ماههاي گذشته و با وجود قرار گرفتن در فهرست برخي
از نيازه��اي كالن خود مانند جابجايي پول براي واردات
واكسن را اجرايي كند اما همانطور كه در روزهاي گذشته
نيز از سوي مقامات مختلف مطرح شده ،حتي كشورهاي
دوس��ت ايران نيز اين سوال را دارند كه چرا كشور به اين
گروه ملحق نميشود؟ با توجه به برخي نگرانيها درباره
ميزان دسترسي افايتياف به اطالعات اقتصادي ايران،
در ماههاي گذشته تالش شده ساز و كارهاي جديدي از
سوي دولت طراحي شود كه ارايه آنها از سوي نمايندگان
قوه مجريه در جلسات مجمع تشخيص ،برخي نگرانيها
درباره اي��ن موضوع را كاه��ش داده و امي��دواري براي
موافقت مجمع در روزهاي آينده براي اجراي مش��روط
لوايح را افزايش داده است .با اين وجود در روزهاي گذشته
برخي نماين��دگان مجلس ،از در مخالف��ت برآمدهاند و
در جديدترين موضعگيري ،علي نيكزاد – نايب رييس
مجلس شوراي اس�لامي – مخالفت خود با اين لوايح را
اعالم كرده است.
با افايتياف مخالفيم
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مجلس
مخالف تصويب لوايح  FATFاست ،تاكيد كرد :استنباط
منايناستهمانطوريكهتصويبقانوناقدامراهبردي
براي لغو تحريمها براي كش��ور عزت به دنبال داش��ت و
استكبار فهميد كه نمايندگان مردم در برابر حقوق مردم
كوتاه نميآيند؛ در بحث FATFنيز بايد همين راه را پيش
بگيريم .علي نيكزاد در حاشيه جلسه علني (چهارشنبه)

مجلس شوراي اس�لامي در نشس��ت خبري در جمع
خبرنگاران ،بيان كرد :بحث لوايح چهارگانه موس��وم به
لوايح  ،FATFش��امل اصالح قانون مبارزه با تامين مالي
تروريسم ،اصالح قانون مبارزه با پولشويي ،پيوستن ايران
به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم
سازمانيافتهفرامليوپيوستنايرانبهكنوانسيونمقابله
با تامين مالي تروريس��م بود .با تاييد اليحه اصالح قانون
مبارزه با تامين مالي تروريسم يكي از اين لوايح چهارگانه
تاييد ش��وراي نگهبان را دريافت ك��رد و مابقي منتظر
تصميممجمعتشخيصمصلحتنظاماست.
ويدرادامهاظهاركرد:دراينمدتمباحثمختلفيگفته
شدونامهايهمآقايرييسجمهوربهرهبرمعظمانقالب
نوشتندودرآنعنوانكردندمانميتوانيمپولمربيسابق
تيم فوتبال و يا پول خريد واكسن را جابجا كنيم يا اينكه
عدم همكاري مالي كشورها به ميان آمده است.
نيكزاد گفت :س��ه راهحل پيش روي ما اس��ت .يكي
پذيرش ،يكي پذيرش مشروط و يكي رد آن است .اگر
بخواهيم FATFرا بپذيريم به معناي لو دادن راههاي
دور زدن تحريم اس��ت .نايب رييس مجلس ش��وراي
اس�لامي تصريح كرد :ما همه ميداني��م كه بدون هيچ
تقصيريازسوياستكبارهموارهموردتحريمقرارگرفتيم
و اين امر دموكرات يا جمهوريخواه نميشناس��د حتي
ميتوان گفت كه دموكراتها بيش از جمهوريخواهان
برجمهورياسالميبهناحقتحريمراتحميلكردند.پس
ما نميتوانيم آن را بپذيريم .اما پذيرش مش��روط گزينه
دوم است .سوال اين است كه آيا داعش پولي كه از فروش

نفتسوريهبدستميآوردچمدانيجابجاميكرد؟همه
ميدانيم اينچنين نيست .رژيمهاي مرتجع منطقه كه از
داعش حمايت ميكردند آيا به FATFكه پذيرفته بودند
پايبند شدند؟ خير چنين چيزي نبود .وي در ادامه تاكيد
كرد :اگر بگوييم FATFرا بهطور مشروط بپذيريم ،شدني
نيست .دنيا آن را مشروط قبول نميكند پس اين گزينه
نيز كنار ميرود .بنده به عنوان خادم مردم عرض ميكنم
اين كار براي مردم ايران هيچ عايدي نخواهد داش��ت .ما
در يكسال گذشته كه آن را نپذيرفتيم مگر تراكنش مالي
به مشكل خورد؟ .در اليحه بودجه كه فروش  ۲ميليون
و ۳۰۰هزار بشكه نفت را پيشبيني كرده بودند صحبتي
از FATFدر ميان نبود .هرچند كه در اين مقطع نيز بالغ
بر يك ميليون بشكه نفت ،سرجمع جمهوري اسالمي
ايران توانس��ته نفت بفروشد .نيكزاد افزود :همانطوري
كه ش��ما ديديد ما قان��ون اقدام راهب��ردي براي لغو
تحريمها را تصويب كرديم براي كش��ور عزت ش��د و
اس��تكبار فهميد كه نمايندگان مردم در برابر حقوق
مردم كوتاه نميآيند .در بحث  FATFبايد همين راه
را پيش بگيريم .مجلس اين لوايح را نميپذيرد هرچند
كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي همه
الزماالجرا اس��ت .اين صحبتها در حالي مطرح شده
كه در روزهاي قبل نيز برخي نمايندگان اظهارنظرهاي
ديگري عليه افايتياف مطرح ك��رده بودند .عليرضا
سليمي – عضو هيئت رييس��ه مجلس – گفته بود :در
خصوص  FATFبايد گفت كه بر اس��اس كنوانس��يون
حقوق معاهدات وين حق شرط در اين نوع قراردادهاي

بينالمللي نافذ نيس��ت ،برخي كه ادع��اي حقوقداني
ميكنند ميدانند كنوانسيون وين مادر كنوانسيونها
بوده و در سال  ۶۹مصوب شده و امكان حق شرط در آن
وجود ندارد ،اگ��ر  FATFصداقت دارد و بناي آن مبارزه
با تروريست اس��ت ،بسماهلل ،اطالعات كساني كه شهيد
سليماني و ش��هيد فخريزاده را ترور كردند را در اختيار
ما بگذارند پس چرا ساكت هستند؟ محمدتقي نقدعلي
نماينده مردم خميني شهر نيز گفته بود :قريب به ۲۰۰
نفر از نمايندگان اين لوايح را استعماري و خالف مصالح
كشور دانستند ،لذا ما از همين تريبون اعالم ميكنيم كه
اين  ۲۰۰نفر امضاكننده كه اكثريت مجلس را تشكيل
ميدهند نظر خود را نس��بت به مخالف��ت با اين اليحه
اعالم كردهاند و از مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز
تقاضا كردند كه در صورت مطرح شدن اين لوايح به آن
رأي مثبت ندهند ،من اعالم ميكنم كه اظهارنظري كه
توس��ط يكي از نمايندگان بيان شد نظر شخصي ايشان
بوده و به كساني كه از بيرون نشستهاند و به برخي خبط
و خطاهايي كه ممكن است از برخي همكاران ما سربزند
دل بستهاند ميگويم كه كور خواندهاند .هرچند در پايان
نظرنهاييدربارهافايتيافرامجمعتشخيصمصلحت
نظام اعالم خواهد كرد و مصوبه اين مجمع براي تمام قوا
الزماالجراست اما موج جديد مخالفت به وجود آمده در
مجلس نش��ان ميدهد كه نمايندگان با بهبود شرايط
اقتصادي در فضاي بين المللي زاويه دارند يا الاقل نظرات
خاص خود را دنبال ميكنند و بايد ديد در صورت تصويب
لوايحدرمجمع،سرانجاممجلسچگونهباآنكنارميآيد.

رييسجمهور در جلسه هيات دولت:

اگر يك ساعت دربرداشتن تحريم تعللكنيم ،حق مردم پايمال ميشود

رييسجمهور با تاكيد بر اينكه تحريم بايد برداشته شود،
اظهاركرد:اينحقمردماستواگريكساعتدربرداشتن
تحريم تعلل و امروز و فردا كنيم و آينده را پيش پاي خود
بگذاريم حقوق مردم را پايمال كرده ايم؛ اينكه ميگويند
حقوقعامههميناست .حجتاالسالموالمسلمينحسن
روحانيدرجلسههياتدولتاظهاركرد FATF:يكگروه
ويژه است كه اقداماتي راجع به مسائل مالي و تراكنشها
انجام ميدهد و همه كشورهاي شرق و غرب به آن ملحق
شدهاند .اگر بد است چطور همه دنيا آن را قبول كرده اند؟
تماماروپاوهمهشرقوچينوروسيهوتركيهوهمسايگان
ما به آن ملحق شدند .اين چيزي است كه اجماع دنيا روي
آن اس��ت و همه ملتها تالش ميكنند رتبه باالتري در
اين گروه به دست بياورند ،اما ما ايستادهايم و تنها تماشا
ميكنيم .وي با اشاره به اينكه دولت اقدامات خود را درباره
 FATFانجام داده است ،افزود :دولت چهار اليحه در اين
زمينه به مجلس برد كه با كار دولت و مجلس و ش��وراي
نگهبان انجام و دو اليحه آن ابالغ و تمام شده ،اما دو اليحه
دربارهجرايمسازمانيافتهومقابلهباتامينماليتروريسم
دچار اش��كاالتي بوده كه به مجمع تشخيص رفته است.
روحاني اضافه كرد :تصويب اين لوايح براي زندگي مردم
خيليمهماستوبايدواضحگفتهشود.وقتيعددريسك
كشور از  ۶به  ۷ميرود به خاطر همين است .يعني مردم
بايدازجيبشانپولبدهند.وقتياينلوايحاجرانميشود
براي نقل و انتقاالت پول مردم بايد پول بيشتري بدهند و
اكنونهمداريمپولميدهيم.تمامدولتهاكهباماارتباط
دارندوحتيكاربانكيمحدوديباماانجامميدهندتوصيه
ميكنند كه اگر آن را اجرا نكنيد ارتباطات بانكي مان لغو
ميشود .مگر ما ميخواهيم به قرن پيش و دوران دكان و
صرافيبرگرديم؟اينهاحقوقوزندگيمردماستوباجيب
تكتكآدمهاارتباطدارد.ويادامهداد:بلهوقتيقانونيرا
وضع و اجرا ميكنيم قرار نيست با آن همه مشكالت عالم
حل شود .شايد ما هزار مشكل داشته باشيم و با يك قانون
پنجمشكلمانحلشودوليقرارنيست ۹۵مشكلديگر
هم با همان قانون حل شود .ما اگر به  FATFنپيوستيم و
اجرانشدبايدبهمردمتوضيحبدهيمكهاينموضوعچقدر
هزينه دارد و چه كسي اين هزينه را متحمل ميشود .من
ازمجلسسابقكهباماهمكاريوبارايخوبياينلوايحرا
تصويبكردوازشوراينگهبانكهآنرابررسيكردتشكر
ميكنم.حاالهمدواليحهدراختيارمجمعتشخيصاست

واالنشرايطياستكهمجمعبايدقدرتخودرابرايحل
معضالتماليمردمنشاندهد.تصويباينلوايحهرروزو
هفتهايكهبهتاخيربيفتدبهنفعمانيست.رييسجمهور
درادامهيادآورشد:اينلوايحازنظرزمانيدرمجمعمشكلي
پيداكردوطبقزمانبندياييننامهبهنتيجهنرسيد،دولت
هم از مقام معظم رهبري تقاضا كرد كه زمان آن را تمديد
كنند و ايشان محبت كردند و زمان را تمديد كردند .پس
رهبري راه را باز كردند و امروز در اختيار مجمع هست كه
هر چه زودتر تصويب شود تا به نفع كشور و مردم باشد .در
مجمع هم افراد دلس��وزي كه حكم رهبري دارند حاضر
هستند .وي تاكيد كرد :اين لوايح هيچ ربطي به برجام و
تحريمندارد.اگرتحريمباشديانباشداينلوايحالزماست.
يعني اگر تحريم نباشد باز هم الزم است و اگر تحريم باشد
بيشتر الزم است يا چه برجام باشد يا نباشد اين لوايح الزم
است .ما در هر بخشي كه بايد كار و تالش خودمان را انجام
ميداديمانجامدادهايمواميدواريمدراينزمينهباهمكاري
عزيزان مجمع از اين پيچ هم عبور كنيم و بقيه مسائل را با
هم حل و فصل كنيم .از طرفي مجلس محترم هم اليحه
بودجهرازودترتصويبكندتاشوراينگهبانبررسيكند
و دولت براي سال آينده آن را اجرا كند.
رييس دولتهاي يازدهم و دوازدهم با بيان اينكه هر چه
دولت از مسائل سياسي ،اقتصادي و داخلي روي آن تاكيد
ميكنديكنگاهشبهزندگيمردماست،عنوانكرد:يك

نگاه دولت به توسعه توليد و يك نگاه آن به احقاق حقوق
مردماستكهازدستنرود.مردمحقوقيدارندوتجارتبا
دنياحقآنهاست.دستوررهبريهمبرونگرابودناقتصاد
است.يعنياقتصادبايدداخليودرونزاباشدوبعدبتوانيم
صادر كنيم .اگر قلدري براي صادرات كاال جلوي راه مردم
رابگيردياصادراتانجامشودامانگذاردپولشبرگردد،اين
به معناي انزوا و از بين رفتن حق مردم است.
وي افزود :دولت ب��راي ايجاد و حفظ برجام تالش كرد تا
حقوق مردم به دست بيايد .دولت يازدهم دولت موجده
بود كه توافق را به وجود آورد و دولت دوازدهم دولت مبقيه
بود كه اين توافق را حفظ كرد .حاال در يك جاي ديگري
بايد اين بحثها باز شود كه چه اقدامات عظيم و بزرگي با
هدايت مقام معظم رهبري و حمايت مردم انجام گرفته و
بايد براي مردم كامال آشكار باشد.
وي با تاكيد بر اينكه تحريم بايد برداشته شود ،اظهار كرد:
اين حق مردم است و اگر يك ساعت در برداشتن تحريم
تعلل و امروز و فردا كنيم و آينده را پيش پاي خود بگذاريم
حقوقمردمراپايمالكردهايم.اينكهميگويندحقوقعامه
همين است .مهمترين حقوق عامه اين است كه حق همه
مردم است كه تحريم و فشار از دوش شان برداشته شود و
آزاد شوند .رييس قوه مجريه همچنين تاكيد كرد :قانون
به صراحت ميگويد به جز در مواردي كه اجرا به رهبري
واگذار ش��ده تمام اجرا به عهده دولت است و هيچ كسي

ديگري حق ندارد در اج��را مداخله كند .رييسجمهور
در بخش ديگري از صحبتهاي خود عنوان كرد :دولت
جديدامريكايكمقدارلحنشتغييركردهواعترافكرده
كهدولتقبلياقداماتغلطيانجامدادهاستوحتياقدام
عمليهمكردهونامهغلطيكهدولتقبلبهسازمانملل
فرستاده بود را پس گرفته و تا اين حد از اين كارها كرده،
اما در زمينه تحريم كه برداشتن آن مساله اصلي ماست و
درباره به صراحت ش��ناختن حق مردم ما هنوز يك قدم
جديازطرفدولتامريكانديدهايمكهبرداشتهشود.وي
با بيان اينكه امر برداشتن تحريم و اجراي كامل برجام هم
خيلي آسان و هم خيلي مشكل است تاكيد كرد :اگر اراده
جدي در همه اطراف باشد يعني هفت كشور مخصوصا
امريكاييها و ايران تصميم بگيرند به همه تعهدات عمل
كنند،يعنيامريكاهمهتحريمهارابرداردوبالفاصلهايران
هم تعهداتش را اجرا كند اين موضوع خيلي آسان است و
در يك يا دو روز ميتواند انجام بگيرد و اگر يك اراده جدي
باشد در همين هفته ميتوان آن را تمام كرد.
روحان��ي افزود :اما اگر اراده جدي نباش��د يا اينكه همان
وسواس خناسي كه به جان ترامپ افتاد و او را منحرف و
بيآبروودرصحنهسياسينابودكردبهوجودبيايد،مشكل
ايجاد خواهد شد .ترامپ هر چه درباره برجام به سازمان
ملل رفت شكست خورد و بيچاره يك مورد پيروزي هم
نداشت .چه كسي او را به اين دام انداخت؟ صهيونيستها.
اوبهظاهرشعارميدادامريكااولاست،امادرمقامواقعيت
صهيونيستها اول ،افراطيگري دوم ،نژادپرستي سوم و
امريكا چهارم بود .او را صهيونيستها اغفال كردند و گول
زدند .دولت فعلي امريكا اگر قبول دارد دولت قبلي اشتباه
كردههمبايدصريحتربگويدوهمصريحترعملكند.
رييسجمهور با اش��اره به تماسهاي��ي كه با مقامات
اروپايي داشته است ،خاطرنشان كرد :وقتي اروپاييها
زنگ ميزنند و با ما بحث و صحبت ميكنند بحث ما
فقطهميناست.آنهاميگويندبرجامبايدحفظشوداما
ماميگوييمباصداوسخنرانيوشعاركهحلنميشود
و تنها لفظ كافي نيست .البته اگر دولت در اين زمينه
اصرارداردكسينبايدبهغلطتفسيركندكهنگاهدولت
به بيرون است .آنها حق ما را خوردهاند و نگاه ما به بيرون
است تا حق مان را بگيريم .آنها دارند خيانت ميكنند و
حقماستبهآنخائننگاهكنيموحقمردمرابگردانيم
وگرنه اقتصادمان در دست مردم و درونزاست.

وام ازدواج  100ميليوني
براي زير  25سالها

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در مصوبهاي
وام  ٧٠ميليوني ازدواج براي سال آينده و وام ۱۰۰
ميليون توماني براي زوجهاي كمتر از  ۲۵سال را
تعيين كردند .طبق اين مصوبه ،به منظور حمايت
از ازدواج جوانان ،بانك مركزي جمهوري اسالمي
اي��ران موظف اس��ت از محل پس ان��داز و جاري
قرضالحسنه نظام بانكي ،تسهيالت قرضالحسنه
ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد
از مورخ  ۱۳۹۷/۱/۱ميباشد و تاكنون وام ازدواج
دريافت نكردهاند با اولويت نخست پرداخت كند.
تس��هيالت قرضالحس��نه ازدواج براي هر يك از
زوجها در سال  ۱۴۰۰پانصد ميليون ريال با دوره
بازپرداخت هفتس��اله با أخذ يك ضامن معتبر
و س��فته است .شرايط س��ني متقاضيان دريافت
وام ،حداكث��ر يك ماه پس از اب�لاغ اين قانون ،به
پيشنهاد مشترك وزارت ورزش و جوانان و بانك
مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
رديف -۱به منظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانك
مركزي جمهوري اس�لامي ايران مكلف است از
محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي،
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به كليه زوجهايي
كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ ۱۳۹۷/۱/۱
است و تاكنون تسهيالت ازدواج دريافت نكردهاند
با اولويت نخس��ت پرداخت كند .تسهيالت قرض
الحس��نه ازدواج براي هر يك از زوجها در س��ال
 ۱۴۰۰هفتصد ميليون ريال و با دوره بازپرداخت
 ۱۰ساله اس��ت .جزء الحاقي-١به منظور كاهش
سن ازدواج ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
موظف است تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي
زوجهاي زير  ۲۵س��ال و زوجههاي زير  ۲۳سال
واجد شرايط دريافت تسهيالت ازدواج را تا سقف
يك ميليارد ريال افزايش دهد.

تسهيالت 150ميليوني
براي فرزند سوم

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تصويب كردند
كه خانوارهاي فاقد مسكني كه در سالهاي۱۳۹۹
و  ۱۴۰۰صاحب فرزند سوم شده يا ميشوند ۱۵۰
ميليون تومان تسهيالت مس��كن دريافت كنند.
حداكثر مدت بازپرداخت اين تسهيالت  ۲۰ساله
اس��ت .طبق اين مصوبه ،بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران مكلف اس��ت در راستاي اجراي بند
(ت) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه شش��م توس��عه ،از
طريق بانكه��اي عامل مبلغ  ۹هزار ميليارد ريال
از هر محل از جمله منابع س��پردههاي پسانداز و
جاري قرضالحسنه نظام بانكي به تفكيك ،نسبت
ب��ه پرداخت تس��هيالت قرض الحس��نه وديعه يا
خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با
بازپرداخت حداكثر ۲۰ساله براي خانوادههاي فاقد
مسكن كه در سال  ۱۳۹۹يا  ۱۴۰۰صاحب فرزند
سوم به بعد شده يا ميشوند به ميزان يك ميليارد و
پانصد ميليون ريال اقدام نمايد .جزء الحاقي -بانك
مركزي مكلف اس��ت در راس��تاي اجراي بند (ث)
ماده ( )۱۰۲قانون برنامه شش��م توس��عه از طريق
بانكهاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد
ريال از هر محل از جمله منابع سپردههاي پسانداز
و جاري قرضالحسنه نظام بانكي به تفكيك نسبت
به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه وديعه يا خريد
يا س��اخت مس��كن (بنا به درخواس��ت خانوار) با
بازپرداخت حداكثر ۱۰ساله براي خانوادههاي فاقد
مسكن به شرح زير اقدام نمايد -۱-۲ :خانوارهاي
صاحب دو فرزند تا س��قف دو ه��زار ميليارد ريال
به هر ي��ك از زوجين به ميزان ي��ك ميليارد ريال
 -۲-۲خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف هزار و
ششصد ميليارد ريال به هر يك از زوجين به ميزان
هش��تصد ميليون ريال -۳-۲ .خانوارهاي دو نفره
(زوج و زوجه) تا سقف هزار ميليارد ريال به هر يك
از زوجين به ميزان پانصد ميليون ريال اقدام نمايد.

سازوكار مجلس
براي درآمد فروشگاهها

نمايندگانمجلسشوراياسالمياشخاصحقوقي
و مال��كان واحده��اي صنفي را مكل��ف به معرفي
يكي از حس��ابهاي بانكي خود به عنوان حساب
فروش تا پايان ارديبهش��ت سال  ۱۴۰۰كردند .بر
اس��اس اين بند الحاقي؛  -۱به منظور اجراي قانون
پايانههاي فروش��گاهي و س��امانه موديان مصوب
 ۹۸ /۸ /۱اش��خاص حقوقي و مال��كان واحدهاي
صنفي موظفند ت��ا پايان ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰
حداقل يكي از حسابهاي بانكي خود را به عنوان
حساب فروش معرفي كنند .بانك مركزي موظف
اس��ت تا پايان فروردين  ۱۴۰۰س��امانهاي را براي
اين منظور معرفي كند ،تمامي حسابهاي متصل
به شبكه شاپرك به صورت پيش فرض« ،حساب
فروش» هس��تند و نيازي به ثبت آنها در س��امانه
مذكور نيست -۲.حسابهايي كه به شبكه شاپرك
متصل نيستند ،در صورتي كه مبلغ يا دفعات واريز
بهحسابدرهرماهبيشترازمبلغوتعداديباشدكه
توسطشورايپولواعتبارتعيينميشود،ازنظراين
قانون« ،حساب فروش» تلقي شده و مشمول حكم
مذكور در بند ( )۳خواهند بود اما مشمول بند ()۴
نيستند.سازمانامورمالياتيموظفاستدرصورت
درخواست صاحب حساب ،به تقاضاي وي مبني بر
اينكهحسابمزبور،حسابفروشنيسترسيدگي
كند - ۳ .تمامي وجوهي كه به «حس��اب فروش»
واريز ميشود به عنوان فروش صاحب حساب تلقي
ميش��ود -۴ .اعتبار مالياتي موضوع بند (ب) ماده
( )۵قانون فوقالذكر صرفا در صورتي كه به اشخاص
حقوقي يا واحدهاي صنفي تعلق ميگيرد كه مبلغ
خريد به حساب فروش فروشنده واريز شده باشد.

رويداد
وام ازدواج  70و  100ميليوني
براي زوجين

نمايندگان مجل��س وام ازدواج براي آن دس��ته از
زوجيني كه از اول فروردين ۹۷تس��هيالت ازدواج
دريافت نكردهاند را  ۷۰ميليون تومان براي هر يك
از زوجين با بازپرداخت  ۱۰س��اله در سال ۱۴۰۰
تعيين كردند .نمايندگان ،در جريان بررسي بخش
هزينهاي اليحه بودجه س��ال  ،۱۴۰۰با بند (الف)
تبصره ( )۱۶و رديفهاي آن در ماده واحده اليحه
بودجه موافقت كردند.
در بند (الف) تبص��ره ( )۱۶ماده واحده اليحه بودجه
آمده است :بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از محل
پساندازوجاريقرضالحسنهنظامبانكي ،تسهيالت
قرضالحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج
آنها بعد از مورخ  1397/1/1ميباش��د و تاكنون وام
ازدواج دريافت نكردهاند با اولويت نخس��ت پرداخت
كند .تسهيالت قرضالحس��نه ازدواج براي هر يك
از زوجها در س��ال  ۱۴۰۰پانصد ميليونريال با دوره
بازپرداخت هفتس��اله با أخذ ي��ك ضامن معتبر و
سفته اس��ت .شرايط س��ني متقاضيان دريافت وام،
حداكثر يك ماه پس از ابالغ اين قانون ،به پيش��نهاد
مش��ترك وزارت ورزش و جوان��ان و بان��ك مركزي
تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرس��د .در رديف
( )۱آمده اس��ت:به منظور حمايت از ازدواج جوانان،
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران مكلف است
از محل پس انداز و جاري قرضالحسنه نظام بانكي،
تسهيالت قرضالحسنه ازدواج به كليه زوجهايي كه
تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ ۱۳۹۷ /۱ /۱است و
تاكنون تسهيالت ازدواج دريافت نكردهاند با اولويت
نخست پرداخت كند .تسهيالت قرضالحسنه ازدواج
براي هر يك از زوجها در سال  ۱۴۰۰هفتصد ميليون
ريال و با دوره بازپرداخت ده س��اله است .همچنين
در ج��زو الحاق��ي ( )۱آمده به منظور كاهش س��ن
ازدواج ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف
است تسهيالت قرضالحسنه ازدواج براي زوجهاي
زير ۲۵س��ال و زوجههاي زير ۲۳سال واجد شرايط
دريافت تس��هيالت ازدواج را تا س��قف يك ميليارد
ريال افزايش دهد .بانكه��ا بايد براي ضمانت صرفا
يكي از سه مورد اعتبارسنجي ،يايك ضامن و سفته
يا س��هم فرد از حس��اب يارانه هدفمندي را به منزله
ضمانت بپذيرند .مسووليت حسن اجراي حكم اين
بند به عهده بانك مرك��زي و بانكهاي عامل و كليه
مديران و كاركنان ذيربط ميباشد .عدم اجرا يا تاخير
در پرداخت تس��هيالت تخلف محسوب شده و قابل
پيگيريدرمراجعذيصالحميباشد.همچنينتمامي
بانكها موظفند به صورت ماهانه ،تعداد تس��هيالت
قرضالحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت
دريافت اين تسهيالت را به صورت عمومي اعالم كنند

بانك و بيمه
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ارز ترجيحي تدريجي حذف ميشود

واكنشبازارارز به افزايش احتمالآزادسازيمنابع بلوكه شده

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز چهارشنبه در بازار آزاد ارز ،قيمت دالر ۲۵هزار و۲۹۰
تومان و درهم امارات  6هزار و  750تومان اعالم شده و به
دنبال آن با اع�لام قيمت هر اونس جهاني طال به قيمت
 1726دالر،قيمتطالوسكهافزايشيافت.قيمتطالي
۱۸عيارهرگرميكميليونو ۶۶هزارتومان،قيمتسكه
تمامبهار آزادي طرح جديد  ۱۱ميليون و  ۴۰هزار تومان
وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز  10ميليون
و 650هزار تومان ،قيمت نيمسكه بهار آزادي 6ميليون و
 300هزار تومان ،ربعس��كه بهار آزادي 3ميليون و950
هزار تومانو سكهيكگرمي 2ميليونو 300هزار تومان
و هر مثقال طال 4ميليون و 662هزار تومان ارزشگذاري
شده است .هر دالر روز چهارشنبه در صرافيهاي بانكي
 ۲۴هزار و ۷۸۶تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به
روز كاري گذشته ۲۸۲تومان افزايش داشت .نرخ هر يورو
نيز به ۲۹هزار و ۷۹۴تومان رس��يد .قيمت فروش يورو با
افزايش ۵۸۷تومانينسبتبهقيمتهايپايانيروزكاري
سهش��نبه به  ۲۹هزار و  ۷۹۴تومان رسيد .قيمت خريد
ه��ر دالر ۲۴هزار و ۲۹۵تومان و ن��رخ خريد هر يورو نيز
 ۲۹ه��زار و  ۲۰۴تومان بود .همچنين قيمت خريد دالر
در بازار متش��كل ارزي  ۲۴ه��زار و  ۵۳۰تومان و قيمت
فروش آن ۲۴هزار و ۷۷۵تومان اس��ت.عالوه بر اين ،نرخ
خريد يورو در بازار  ۲۹هزار و  ۵۱۲تومان و نرخ فروش آن
 ۲۹هزار و ۸۰۷تومان اعالم شد .براساس اين گزارش ،در
سامانه نيما در روز معامالتي سهشنبه ،هر يورو به قيمت
 ۲۹ه��زار و ۲۱۰تومان و ه��ر دالر ۲۴هزار و ۴۸۸تومان
به فروش رس��يد .همچنين در سامانه سنا ،حواله يورو به
قيمت  ۲۹ه��زار و  ۱۱۷تومان معامله و همچنين حواله
دالر به قيمت  ۲۴هزار و  ۱۰۱تومان فروخته شد .قيمت
طال و سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري
قبلبااندكيافزايشهمراه شدهاست؛ سكه طيروزهاي
گذشتهازكانال 12ميليونيعقبنشينيكردهوبهكانال
 11ميليونيبازگشت؛ازجملهداليلاصلينوساندربازار
طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛
قيمتارزدربازارتهرانتحتتأثيرخبرهايسياسياست.
ت دالر و يورو نسبت به روز
در صرافيهاي بانكي نيز قيم 
كاري قبل افزايش يافته اس��ت؛ برهمين اساس ،قيمت
ف��روش دالر 24هزار و 621توم��ان و قيمت خريد دالر
از مردم 24هزار و 100تومان تعيين ش��ده است .قيمت
فروشيورونيزمعادل 29هزارو 532تومانوقيمتخريد
يورو نيز 28هزار و 900تومان اعالم شده است.نرخ خريد
و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار متشكل

ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول
روزچندبارتغييرميكند.
واكنش بازار ارز به افزايش
احتمال آزادسازي منابع بلوكه شده
غالمعلي جعفرزاده نماينده سابق مجلس گفت :اثر اخبار
مربوط به آزادسازي منابع بلوكه ش��ده را ميتوان در بازار
مشاهدهكردزيراباوجودآنكهقيمتارزريزشچشمگيري
نداشته،اماخريدهمصورتنميگيردوبازارراكداست.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي ،نماينده س��ابق مجلس
و كارش��ناس امور اقتصادي در رابطه با تاثير وصول كامل
مطالبات ارزي ايران از برخي كشورها مانند عراق بر اقتصاد
ايراندرگفتوگوباخبرنگارايبِناگفت:اكنوننبودعرضهو
تقاضاسببشدهتادالردرسطحكاهشيباقيبماندوچنانچه
ورود دالر به كشور س��هولت پيدا كند و سوداگران داخلي
متوجهشونددربحثعرضهمشكليوجودندارد،قيمتآن
باافتروبروخواهدشد.ويدربارهكاهشميزانتورمنيزابراز
كرد :متاسفانه با وجود آنكه خبر فوق مثبت و موفقيتآميز
اس��ت ،اما در ارزش ريالي كاالها به دليل مريض بودن بازار
تاثير ندارد و تورم دچار تغيير نخواهد ش��د زيرا بازار ثبات
ندارد و دولت هم در خصوص آن فاقد نقش نظارتي است،
بنابراينطبيعيبهنظرميرسدبامشكالتيروبروباشد.ولي
درخصوصقيمتدالرچنيننيست،ازهميناالناثرورودي
كره جنوبي را ميتوان مشاهده كرد زيرا با وجود آنكه ارزش
آن كاهش پيدا نكرده ،اما خريد هم صورت نميگيرد و بازار

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
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مکان :اصفهان،کیلومتر75جنوبغربی،شرکتفوالدمبارکهاصفهان،سالنهمایشمرکزتحقیقات
دستورجلسه:
*استماعگزارشهيأتمديرهوحسابرسوبازرسقانونيشرکتدرخصوصپيشنهادافزايشسرمايه
* اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شرکت
* ساير مواردي که در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .
حس�ب ابالغیه ش�ماره  104/31م�ورخ  1398/12/20س�تاد ملی مدیریت بیم�اری کرونا
و ابالغی�ه ش�ماره /440/050ب 98/م�ورخ  1398/12/26س�ازمان ب�ورس در خص�وص
نح�وه برگزاری مجامع به اس�تحضار می رس�اند  ،برگ�زاری مجامع عمومی ش�رکت ها با
حض�ور حداکث�ر  15ش�خص حقیقی ی�ا حقوقی و ب�ا رعایت ش�یوه نامه های بهداش�تی
مرتب�ط ب�ا پیش�گیری از ش�یوع وی�روس کرون�ا مق�دور م�ی باش�د .ل�ذا ب�ا توج�ه به
محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به
آدرس www.msc.irبرای سهامداران عزیز فراهم می باشد .
نمايندگان س�هامداران حقوقي می توانن�د  ،معرفي نامه خود را حداکثر ت�ا دو روز قبل از
برگزاري مجمع از طريق نمابر ذيل ارس�ال و از ساعت  9:00صبح روز برگزاري مجمع نسبت
به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دريافت نمايند.
( نکته ضروری  :درج شناس�ه ملی ،شماره ثبت سهامدار حقوقی  ،همچنین کدملی  ،شماره
شناسنامه،نامپدروتاریختولدنمایندهمعرفیشدهدرمعرفینامهارسالیالزامیمیباشد).
نشاني امور سهام شرکت  :اصفهان  ،ميدان آزادي  ،ابتداي خيابان سعادت آباد  ،شرکت فوالد
مبارکه اصفهان  ،دفتر امور سهام و مجامع  .کدپستی 8168645497:
تلفن  03136683651 ،03152733935 :نمابر 03152733922 :
هيات مديره شرکت فوالد مبارکه اصفهان
(سهاميعام)

مسكوتباقيماندهاست.جعفرزادهدرادامهاضافهكرد:طرح
عدمفروشنفتبحثانحرافياستزيراشكيدرالزامانجام
اينكاروجودندارد،وليبرايدرآمدحاصلازفروشآنبايد
يكبرنامهحرفهايوجودداشتهباشدكهفاقداينامرهستيم.
بدين معنا؛ نياز اس��ت تا صندوق توسعه ملي مورد تقويت
قرار گيرد و پول حاصل از فروش نفت وارد زيرس��اختها،
پروژههايمليوبزرگشودكهاينكارمهمانجامنميپذيرد
و همين مساله بزرگترين اشكال به حساب ميآيد.نفت،
گاز و ميعانات گازي سرمايه بينالنسلي به حساب ميآيند
وحق نداريم آنه��ا را در هزينههاي جاري خرج كنيم ،بايد
آنها را در پروژههاي سرمايهاي بزرگ وارد سازيم .وي درباره
تسهيلارتباطبينبانكهايديگركشورهابابانكمركزي
درنتيجهوصولمطالباتارزينيزابرازكرد:تحريمبهكشور
آسيب بسيار زيادي وارد ساخت و از چنين ارتباطاتي عقب
افتادهايم.زمانيكهبرجامموردتاييدقرارگرفت،تنها ۸سال
ازنظامبانكيدنيادوربوديم،اكنونمتاسفانهدربحثتبادل
با بانكهاي دنيا اين  ۸سال شايد به  ۸۰سال رسيده باشد.
جبران خس��ارت تحريم صد سال طول خواهد كشيد و در
چنينشرايطيباعدمتصويبFATFدستبهخودتحريمي
همزديمومجمعتشخيصهيچزمانيپاسخقانعكنندهاي
براينسلهايآيندهجهتعدمتصويبآننخواهدداشت.
ارز ترجيحي تدريجي حذف ميشود
از س��وي ديگر ،سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس
شوراي اس�لامي از حذف تدريجي ارز  ۴۲۰۰توماني در

كش��ور خبر داد .مهدي طغياني افزود :يكي از اختالفاتي
كهبينمصوباتكميسيونتلفيقمجلسونظردولتدر
اليحه اوليه بودجه سال  1400وجود داشت بحث حذف
ارز ترجيحي بود.در كميس��يون تلفيق بودجه 1400ارز
ترجيحيحذفومنابعشبهسرجمعيارانههاحدود100
هزار ميليارد تومان اضافه شد كه بصورت يارانه تخصيص
پيدا كند.اس��تدالل موضوع هم اين بود كه ارز ترجيحي
اختصاص پيدا ميكند ولي بهاي كاالي اساسي در حال
افزايش است به خصوص طي سال جاري نسبت به مدت
مشابهدرسالقبلنقطهبهنقطهاقالمخوراكيوآشاميدني
افزايش  60درصدي تورم را به خود ديده كه بيشتر متاثر
از كاالهايي اس��ت كه با ارز ترجيحي توليد شدهاند يعني
نهادههاي اوليه اين اقالم با ارز  4200توماني وارد و پس از
توليد در داخل به بازار مصرف عرضه شده است.متاسفانه
اينوضعيتنشانميدهدسياستارزترجيحيسياست
موفقي نيس��ت.به هر حال نظر دولت اين بود كه اگر قرار
استارزترجيحيحذفشودبدوناينكهاثرشوكمانندي
روي زندگي مردم بگذارد به شكل تدريجي در طول سال
حذف شود .وي ادامه داد« :اسحقاق جهانگيري» معاون
اولرييسجمهورراجعبهاينموضوعنامهايمحضررهبر
معظمانقالبمينويسدومعظملههمايننامهرابهرييس
مجلس ش��وراي اس�لامي ارجاع ميدهد مبني بر اينكه
دغدغه دولت هم مدنظر قرار گيرد .سخنگوي كميسيون
اقتصاديمجلسيادآورشد:بهطوركليدررفتوبرگشت
اليحه بودجه سال 1400بين دولت و مجلس اهالي خانه
ملتهمموافقتكردندكهارزترجيحيبصورتتدريجي
حذف و س��ال آينده چيزي به عنوان ارز 4200توماني در
بودجهنخواهيمداشت.
معافيت سود تفاوت نرخ ارز ناشي
از تسعير ارز صادرات
جلسه كميته حمايت از كسب و كار  -موضوع بند ب
ماده  12قانون احكام دايمي توسعه كشور  -در محل
اتاق بازرگاني ايران به رياس��ت لعي��ا جنيدي معاون
حقوقي رييسجمهور تش��كيل ش��د.در اين جلسه
مشكل نحوه اجراي معافيت مالياتي سود تفاوت نرخ
ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات پس از مدتها
بالتكليفماندنبهدليلاختالفنظربخشخصوصي
و دولت (س��ازمان امور مالياتي) نهايتاً حل و معافيت
كام��ل مالياتي قطع نظر از مي��زان معافيت كاالهاي
موضوع صادرات به تأييد رسيد.بر اين اساس سازمان
امور مالياتي بخشنامه مربوط را صادر خواهد كرد.

خبر
استقالل بانك مركزي اقدام
ضروري براي بهبود اقتصاد

كارشناس امور بانكي اظهار كرد بانك مركزي بايد
خارج از حيطه سلطه دولتها فعاليت كند و اين
امر يكي از مهمترين اقدامات ضروري براي بهبود
سالمت اقتصاد كشور خواهد بود.
يزدانيان در گفتوگو ب��ا ايبِنا با بيان اينكه بانك
مركزي و نظام بانكي كشور ماموريتهاي مهمي
برعهده دارند ،تصريح كرد :بايد به س��مت ايجاد
و توسعه شفافيت در شبكه بانكي كشور حركت
شود و براساس استانداردهايي كه استاندارد روز
بينالمللي هستند ،عمل شود.
يزدانيان عنوان كرد :پس از شيوع بيماري كرونا
كميته بال درحال وضع استانداردهاي جديدي
اس��ت كه بر پايه مطالعات عميق و پژوهشهاي
دانش��گاهي اس��ت و حركت به س��مت ارتقاي
اس��تانداردهاي مالي و گزارش��گري بدون شك
انضباط مالي بيشتر و شفافيت باالتري را بدنبال
خواهد داشت كه ثبات اقتصادي و مالي و ارتقاي
س�لامت مالي صنعت بانكداري را همراه خواهد
داشت.
وي اضاف��ه كرد :در ورود به ق��رن جديد هجري
خورش��يدي به نظر ميرس��د كه بانكها بايد به
معناي واقعي كلمه تحول ديجيتال را آغاز كنند؛
اگرچه اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است
اما تحول ديجيتال بانكها ضرورت انكارناپذيري
اس��ت كه بايد در طي ماههاي آينده به س��رعت
نمود بيروني پيدا كند و در عرصه تمامي خدمات
بانكي ظهور پيدا كند به ويژه كه شرايط ناشي از
كرون��ا خدمات حضوري را ب��ا مخاطراتي همراه
كرده است.
كارشناس مسائل بانكي عنوان كرد :كاهش سهم
بازار پ��ول در تامين مالي و افزايش س��هم بازار
س��رمايه از طريق توسعه ابزارها و نهادهاي مالي
موضوع ديگري اس��ت كه بايد به آن توجه ويژه
داشت .وي افزود :رييس كل بانك مركزي نيز بر
اين نكته تاكيد كرده است كه ميزان سهم تامين
مالي بانكهاي كش��ور بايد به  ۵۰درصد برسد و
اين درحالي است كه تامين مالي از شبكه بانكي
در حال حاضر حدود  ۹۰درصداست.
تامي��ن مال��ي طرحهاي ب��زرگ ي��ا طرحهاي
نيمهتمام بايد به س��مت بازار س��رمايه از طريق
انتشار اوراق مالي و ظرفيتي كه در اين بازار وجود
دارد ،هدايت شود و تامين سرمايه در گردش براي
بنگاههاي كوچك و متوسط بايد از طريق شبكه
بانكي صورت گيرد .يزدانيان همچنين اضافه كرد:
بانكها بايد بر توس��عه زيرساختها و ارتباطات
بينالمللي بر بستر توافقات و تفاهمات سياسي
متمركز شوند.

آگهيدعوتبهمجمععموميعادیبهطورفوقالعاده
شرکت فوالد مبارکه اصفهان ( سهامي عام ) به شماره ثبت 7841
و شناسه ملي 10260289464

بدينوسيله به اطالع کليه س�هامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند  ،جلسه
مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان ( سهامی عام ) به شرح
زیر برگزار مي گردد .
زمان :روز دوشنبه  1399/12/25ساعت  11:00صبح
مکان:اصفهان،کیلومتر75جنوبغربی،شرکتفوالدمبارکهاصفهان،سالنهمایشمرکزتحقیقات
دستورجلسه:
* تغییرروزنامههای کثیراالنتشارشرکت
* ساير مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد .
حسب ابالغیه شماره 104/31مورخ 1398/12/20ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابالغیه
ش�ماره /440/050ب 98/مورخ  1398/12/26س�ازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری
مجامع به اس�تحضار می رس�اند  ،برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15
شخص حقیقی یا حقوقی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا مقدور می باشد  .لذا با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان
مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس  www.msc.irبرای سهامداران عزیز
فراهم می باشد.
نمايندگانسهامدارانحقوقيمیتوانند،معرفينامهخودراحداکثرتادوروزقبلازبرگزاري
مجمع از طريق نمابر ذيل ارسال و از ساعت 9:00صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل
معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دريافت نمايند.
( نکته ضروری :درج شناس�ه ملی ،شماره ثبت سهامدار حقوقی  ،همچنین کدملی  ،شماره
شناسنامه،نامپدروتاریختولدنمایندهمعرفیشدهدرمعرفینامهارسالیالزامیمیباشد).
نشاني امور سهام شرکت  :اصفهان  ،ميدان آزادي  ،ابتداي خيابان سعادت آباد  ،شرکت فوالد
مبارکه اصفهان  ،دفتر امور سهام و مجامع  .کدپستی 8168645497:
تلفن  03136683651 ،03152733935 :نمابر 03152733922 :
هياتمديرهشرکتفوالد مبارکه اصفهان
(سهاميعام)

اخبار
انعقاد تفاهمنامه بورسكاال
و راهآهن جمهوري اسالمي ايران

تفاهمنام��ه همكاري ب��ورس كاالي اي��ران و راه آهن
جمهوري اسالمي ايران در راستاي راهاندازي معامالت
حواله حمل ريلي كاال در بس��تر بورس كاال به امضاي
حامدسلطانينژادمديرعاملبورسكااليايرانوسعيد
رسوليمديرعاملراهآهنرسيد.اتصالمعامالتبورس
كاالي ايران به شبكه ريلي كش��ور به وسيله راهاندازي
معامالت حواله حمل ريلي كاال با بهرهگيري از ظرفيت
اوراقحقامتيازازاهدافاصليامضاياينتفاهمنامهبه
شمار ميرود .براساس اين تفاهمنامه ،پيگيري تدوين
دستورالعملحوالهحملريليكاالدربستربورسكاالي
ايرانوپيگيريتصويبآندرسازمانبورسواوراقبهادار
با اس��تفاده از ظرفيت اوراق حق امتياز از سوي بورس
كاالي ايران انجام ميشود .ايجاد فرآيندها و زيرساخت
نرمافزاري،تسهيلپذيرششركتهايحملونقلريلي
وعرضهحوالهحملكاالتوسطآنهاوبرگزاريدورههاي
آموزشي در خصوص نحوه انجام اين معامالت بر عهده
بورس كاالي اي��ران خواهد بود .همچنين همكاري در
تدويندستورالعملمعامالتحوالهحملكاال،همكاري
در ايجاد فرآيندها و زيرس��اخت نرمافزاري معامالت،
ترغيب و ارايه مش��وقهاي الزم به شركتهاي حمل و
نقلريليجهتپذيرشوعرضهحوالهحملكاالتوسط
آنهادربورسنيزازمواردياستكهبراساستفاهمنامه
منعقدشدهبرعهدهشركتراهآهناست.درپاياناينكه
براساس اين تفاهمنامه مقرر شد كميتهاي مشترك با
حضور نمايندگان طرفين تشكيل شده تا برنامهريزي
و هماهنگيهاي الزم جهت تحقق اهداف و برنامههاي
مندرجدراينتفاهمنامهانجامشود.

فراكسيون سهام عدالت
در مجلس تشكيل شد

رييس فراكس��يون س��هام عدالت با بيان اينكه كشور
ما ي��ك درصد جمعيت دني��ا را دارد ،گفت :با اين حال
كشور ما حدود ۱۴.۶درصد امكانات و ثروتهاي دنيا را
دراختيار دارد ،اما با اين حال سطح درآمد پايين است و
اين معنايي ندارد جز اينكه بگوييم سوءمديريت در اين
كشور حكمفرما است .بايد اقتصاد كشور مرد م محور و
براساس سياستهاي اقتصادي مقاومتي باشد و يكي
از بس��ترهاي مهم ،همين طرح سهام عدالت است كه
مردم در داراييهاي كشور سهيم ميشوند و همچنين
به گس��ترش مالكيت عمومي در سطح جامعه كمك
ميكند .سعادتي گفت :اش��تغال يكي از مسائل مهم
كشور است كه طبق سياستهاي ابالغي مقام معظم
رهبري بايد اقتصاد مردممحور باش��د ،اما سوءعملكرد
دولتباعثشدتامقاممعظمرهبريدردومساله،يكي
كاهش جمعي��ت از مردم عذرخواهي كن��د و ديگر در
مورد بيكاري كه در هر خانوادهاي ،يكي دو جوان بيكار
وجود دارند عذرخواهي كند .در حالي كه اين دو مساله
به خاطر سياس��تهاي غلط دولتها بوده است.وي با
بيان اينكه تشويق مردم به س��رمايهگذاري و پسانداز
و افزايش درآمد خانوار از طريق س��هام عدالت صورت
ميگيرد ،گفت :فراكسيون سهام عدالت چند موضوع
بر زمين مانده را دنبال ميكن��د .يكي كمك به كانون
شركتهايسرمايهگذارياستانسهامعدالتودفاعاز
منافع سهامداران در سطح ملي .دوم ،پيگيري وضعيت
جاماندگانسهامعدالتورفعاختالفآماري ۲ميليون
نفريكهدرحالحاضركارتسهامعدالتدارند،اماجزو
سهامداران عدالت به شمار نميروند و اين مساله حتماً
بايدحلشود.درموردمابقيكسانيكهمستحقدريافت
سهامعدالتهستندنيزپيگيريميكنيمتابهآنهاسهام
جديداختصاصپيداكند.نمايندهبابلهمچنينگفت:
در مورد عملكرد س��ازمان بورس حرف داريم و مردم از
عملكرد اين سازمان بهش��دت گاليه دارند و استعفاي
رييسسازمانبورسبهتنهاييكفايتنميكند.سعادتي
گفت:دريكاقدامعجوالنهقراربوددر ۲۰اسفندمجامع
شركتهاي س��رمايهگذاري سهام عدالت برگزار شود.
خوشبختانه با تصميم نمايندگان مجلس و پس از آن
شوراي عالي بورس قرار شد اين انتخابات فعال لغو شود
وحداقلبعدازانتخاباترياستجمهوريدرسالآينده
برگزارشود؛بنابراينشركتهايسرمايهگذارياستاني
فرصت پيدا ميكنند تا اعضاي خود را براي مش��اركت
درانتخاباتمجامععموميشركتهاياستانيتوجيه
و آگاه كنند و اين انتخاب��ات  ۴ ،۳ماه بعد از عيد برگزار
خواهد ش��د .به گفته رييس فراكسيون سهام عدالت،
رويك��رد اصلي اين فراكس��يون كه با تع��داد ۵۰نفر از
نمايندگان شكل گرفته ،اين است كه در اولين فرصت
 ۲ميليون نفري كه كارتهاي سهام عدالت در اختيار
دارند به حقشان برس��ند و مشكل آنها بايد صددرصد
حل شود .البته اين را هم بگويم ،ما در دولت كنوني دل
قوي براي حل مشكل س��هامداران عدالت نيافتيم ،اما
اميدواريم در برنامه پنجساله هفتم توسعه ،اين مساله
را بگنجانيم كه سهام عدالت به جاماندگان اختصاص
پيدا كند .وي افزود :همچنين در اليحه بودجه ۱۴۰۰
تالش ميكنيم ،دولت را مكلف كنيم تا سهام عدالت۲
ميليوننفريكهدارايكارتسهامعدالتهستندحتماً
اختصاصپيداكندواينگرهكورباارادهقويبازميشود.
حس��ين امينيخواه ،نايب رييس كانون شركتهاي
سرمايهگذارياستانيگفت ۳۵۲:شركتتعاونيسهام
عدالتدرشهرستانهافعاليتدارندوماانتظارداريماين
شركتهادرنظرگرفتهشوند،امامتأسفانهدرآييننامه
اجرايي اخير شوراي عالي بورس ،شركت تعاوني سهام
عدالت ناديده گرفته شدهاند .همچنين اكبر حيدري،
سخنگويكانونشركتهايسرمايهگذاريسهامعدالت
گفت :ما يك مدل عملياتي ساده براي واريز سود سهام
عدالتدرنظرگرفتهايم.شركتهايسرمايهپذيرحاضر
درسبدسهامعدالت،امسالهمسودشناساييكردهاند،
اما در حسابهاي خود نگه داشتهاند .پيشنهاد كانون
شركتهايسرمايهگذاريايناستكهبههمانروشي
كه در سه سال گذشته سود سهام عدالت پرداخت شده
است،سودامسالهمقبلازعيدبرايسهامدارانعدالت
دردوروشمستقيموغيرمستقيمواريزشودتاكاممردم
درشبعيدشيرينشود.
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بازارسهام

بازارسرمايه

كوچ بخشي از سرمايهها از بورس به بازار ارزهاي ديجيتال

بازارسرمايه از رونق افتاد

رقيه ندايي|
چندماه پيش بود كه سرمايههاي سرگردان موجود در
بازار ،وارد بازارس��هام شد كه در نهايت با مشكالت پيش
آمده بسياري از سهامداران ضرر و زيان كردند ،اين روزها
اغلب سرمايههايي كه ابتداي س��ال وارد بورس شده از
اين بازار خارج و وارد ب��ازار رمز ارزها و ارزهاي ديجيتال
ميشود.
واقعيت آن است كه افزايش تورم در اقتصاد ايران منجر
به كاهش ارزش پول ملي شده كه در كنار اجراي برخي
از سياستهاي دولت و بانكها در حوزه خلق پول ،سيل
عظيم��ي از نقدينگي را رقم زده اس��ت ك��ه در آخرين
آمارهاي بانك مركزي ،رقمي بالغ بر ۳,۰۰۰هزار ميليارد
تومان براي نقدينگي در سال جاري به ثبت رسيده است.
به همين دليل است كه اين نقدينگي اگر به سمت توليد
مولد و واحدهاي صنعتي هدايت نش��ود ،عم ً
ال به سمت
كارهاي واسطهگري سوق پيدا كرده يك وضعيت بسيار
ناگوارتر از سال جاري بر سر اقتصاد آوار خواهد شد.
رش��د بورس در سال جاري و تشويقهاي بي حد واندازه
دولت به ورود سرمايههاي خرد و كالن مردم به اين بازار در
ماههاي نخست سال سبب شد تا بسياري از سرمايههاي
سرگردان راه بورس را در پيش گيرند و به سمت اين بازار
هدايتشوند؛هرچندكهدربرخيماههاجابهجاييمنابع
از بازار بورس به سمت برخي بازارهاي موازي نقدشونده
از جمله ملك و امالك و ارز و طال را نيز شاهد بوديم؛ اما در
مجموعبخشعمدهايازنقدينگيمتمركزبربازارسرمايه
شدهبودكهالبتهثمرهاصليآنبرايدولت،تأمينكسري
بودجه خود از محل فروش داراييها و سهام شركتهاي
دولتي در اين بازار جذاب ب��راي عامه مردم بود اما از ماه
مرداد به بعد كه روند رو به رش��د شاخص بورس متوقف
شدهوبسياريازسهامشركتهاباصفهايفروشمواجه
شدند؛ بخشي از سرمايهها از بازار سرمايه خارج شده و باز
هم راه بازارهاي نقدش��ونده ديگر را در پيش گرفتند كه
اكنون ،صحبت از ورود بخش��ي از اين سرمايهها به بازار
ارزهاي ديجيتال است؛ اما از آنجا كه افراد و مردم عادي
تخصصي در اين حوزه ندارند ،عمدتاً با برخي چالشها
و مشكالتي براي س��رمايههاي خود مواجه ميشوند و
بخش عمدهاي از س��رمايهاي را كه به طمع سود بيشتر
وارد اين بازار نمودند از دست دادند .حال خبرها و اسناد
حكايت از تالش برخي سودجويان براي معامله ارزهاي
ديجيتال با عناوين مشابه با ارزهاي ديجيتال معروف دنيا
دارد كه در بارزترين آنها ،برخي مالباختگان خبر از خريد
«بيتكورن» به جاي «بي��ت كوين» ميدهند كه خود
ارزي ديجيتال اما به مراتب كم ارزشتر از بيت كوين است
و به نوعي افراد با ضرر هنگفتي آن هم به دليل ناآگاهي در
چنين بازارهايي مواجه ميشوند.
مردم وارد حوزه رمز ارزها نشوند
وضعيت مهاجرت از بورس ب��ه بازار رمز ارزها به گونهاي
اس��ت كه محمدرضا پورابراهيمي؛ رييس كميس��يون

اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس�لامي دراين خصوص
ميگويد :مجلس از دو سال پيش به موضوع رمز ارزها وارد
شد و نشستهايي با دستگاههاي مختلف از جمله وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت اقتصاد ،بانك مركزي و
وزارت نيرو برگزار كرده است .وي افزود :موضوع رمز ارزها
در مجلس يازدهم نيز در دستور كار قرار گرفته و گزارش
جمع بندي نشستها با دستگاههاي مختلف در صحن
علني مجلس اس��ت و تصميم داريم همه دس��تگاهها با
بستر شفاف و ضابطهمند كردن رمز ارزها آن را در اختيار
اقتصاد ملي قرار دهند .پورابراهيمي گفت :اعتقاد داريم
در ش��رايط كنوني اين ظرفيت به رفع محدوديتهاي
تحريمي و ارزآوري براي كش��ور با اس��تفاده از ظرفيت
انرژيكمكميكند.رييسكميسيوناقتصاديمجلس
شوراي اسالمي افزود :بانك مركزي اخيرا اقداماتي براي
مديريتفضايرمزارزهاانجامداده،اماازمردمميخواهيم
به هيچوج��ه وارد حوزه رمز ارزها نش��وند .جمع بندي
تصميمات درب��اره رمز ارزها را به زودي در كميس��يون
اقتصاديمجلسنهاييميكنيم.
رمزارزهاعامليبرايخرابكاريهايبزرگ
همايون دارابي ،كارش��ناس بازارسرمايه با اشاره بازار ارز
ديجيتال در كشور گفت :هم اكنون در شرايط نامناسب
تحريم قرار داريم و هر گونه خروج ارز از كش��ور شرايط
نامناس��بتري را رقم ميزند ،از طرفي با توجه به اينكه ما

س��اختارهاي پايهاي رمزارزها را در كشور نداريم يعني
مراكز و س��ايتهاي نگهداري رس��مي خريد و فروش
رمزارزها وج��ود ندارد به همين منظور نظارتي هم روي
آنها نيست .صحبتهاي ايالن ماسك مبني بر عدم خريد
بيتكوينشايدبهعلتفشاركميسيوناوراقبهادارامريكا
باشد ،چون رييس فدرال امريكا با رمز ارزها مخالف است
و در انگلستان هم بانكهاي بزرگ موضعگيري سختي
در برابر ارزهاي ديجيتال كردند ،البته اين ارزها ،ساختار
مخربي براي بانكداري سنتي در دنيا دارند .اين تحليلگر
بازار سرمايه افزود :گس��ترش رمز ارزها ،خرابكاريهاي
بينالمللي را افزايش ميدهد ،چون رمز ارزها جز مواردي
هس��تند كه اگر نظارت دقيقي روي عملكرد آنها نباشد
ميتواند در عملياتهاي غير قانوني مورد اس��تفاده قرار
بگيرد .بهتر است افراد به چند مورد توجه كنند ،نخست
اينكه س��ايتهايي كه در آن معامله ميكنند رس��مي
نيس��تند ،دوم اينكه س��ايتهاي بين المللي هم سابقه
خوبي براي ايرانيان ندارند ،چرا كه چندين مرتبه حساب
ايرانيها را بستند و دارايي را قفل كردند چراكه معتقدند
انتقال دارايي از كيفها ب��ه بورسها يا برعكس ممكن
است گم شود ،سوم اينكه خروج ارز از كشور فارغ از سود
و زياني كه براي افراد دارد براي اقتصاد كشور سم است.
دارابي اظهار كرد :با توجه به اينكه تعدادي ماينر رسمي
در كشور داريم ،به نظر ميرسد اگر سازمان بورس در اين
زمينه ورود يافته و مجوزهاي مربوطه براي بازار رمز ارزها

رااعطاكند،سرمايهگذارانميتواننددراينبازاربهصورت
رياليورسميفعاليتكنندوشرايطنابسامانكنونيسرو
سامان بگيرد .سازمان بورس در موقعيت حساسي قرار
دارد ،از طرفي طبق قانون ،راهاندازي هر گونه بورس منوط
به مصوبه شوراي عالي بورس است ،بنابراين سايتهايي
كه خودشان را به عنوان بورس ارزهاي ديجيتال معرفي
ميكنند حتما بايد مجوز الزم از س��ازمان بورس داشته
باش��ند .وي بيان كرد :در حال حاضر به نظر ميرسد كه
صدور مجوز يك يا دو صندوق رمز ارز مشكالت را از بين
ميبرد ،چون وزارت صمت مجوز اس��تخراج رسمي ارز
ديجيتال در كش��ور را صادر كرده است ،اگر آنها ارز را به
صندوقهاي رسمي واگذار كنند خطر بزرگ خروج ارز
از كشور برطرف ميشود .البته نبايد فراموش كرد كه ارز
ديجيتال نوس��ان قيمت زيادي دارد يكبار از  ١٩هزار
دالر تا  ٣هزار دالر كاهش يافت ،به هر حال ممكن است
اين شرايط مجددا تكرار ش��ود و زيانهاي زيادي هم به
بار بياورد .اين تحليلگر بازار خاطرنش��ان كرد :افرادي
كه هماكنون سرمايه خود را از بورس خارج ميكنند
و در صفهاي خريد قرار ميگيرند ،افرادي هس��تند
كه وحش��ت زده شدند يعني با ديدن روند نزولي بازار
همچنين صفهاي فروش نگران سرمايه خود شدند،
بازار س��هام هم اكنون در مرحله فروشهاي هيجاني
است در صورتي كه با نگهداري سهام خود طي ماههاي
آينده قطعا شاهد رشد قيمت خواهند بود.

پرداخت سود سهام عدالت توسط سمات تاييد شد

مصوبات شبانه جديد در بورس تهران

گروه بورس|
در جلسه شب سهش��نبه ش��وراي عالي بورس و اوراق
بهادار گزارشي از برگزاري مجامع عمومي شركتهاي
سرمايهگذاري استاني در  ۱۵استان كشور كه با استفاده
از زيرس��اخت برگ��زاري مجمع الكترونيكي ش��ركت
سپردهگذاري مركزي برگزار شده بود ارايه شد .به موجب
اي��ن گزارش عليرغم اينكه بهطور متوس��ط بيش از ۵۰
درصد از سهامداران در سامانه جامع اطالعات مشتريان
(س��جام) ثبت نام كرده بودند ،ولي در جريان برگزاري
مجامع آنها حداقل نصاب الزم جهت رسميت جلسه كه
بيشازنيميازسهامداراناستدرهيچيكازاستانهاي
يادشدهحاصلنشدهومقررشدهكهمجمعآنهابراينوبت
دوم دعوت شوند .ش��وراي عالي بورس با در نظرگرفتن
مراتب فوق و باعنايت به اينكه تعداد داوطلبان ثبت نام
كننده جهت عضويت در هيات مديره اين شركتها نيز
متناسب باتعداد سهامداران آن شركتها نبود ،برگزاري
مجمع عمومي ع��ادي بهطور فوقالعاده ش��ركتهاي
س��رمايهگذاري اس��تاني را در اس��فند ماه سال جاري
ملغي اعالم كرد و مقرر كرد به منظور افزايش مشاركت
سهامداران در برگزاري مجامع و عضويت در هيات مديره
شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت ،تمامي
اركان ذيربط اطالعرس��اني الزم به عموم سهامداران در
سطح كشور را به عمل آورند.
انتخابات سرمايهگذاريهاي استاني
بهتعويقافتاد
دهقان دهنوي ،سخنگوي شوراي عالي بورس از تصويب
دوموضوعمهمدرخصوصسهامعدالتخبرداد.اينمقام
مس��وول با اشاره به اينكه قرار بود در ماه جاري انتخابات
هيات مديره ش��ركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام
عدالت برگزار شود ،گفت :با توجه به طوالني شدن فرايند
احراز صالحيت كانديداهاي عضويت در هيات مديره اين
شركتهادرمراجعذيصالح،مقررشدتاباتصميمشوراي
عالي بورس ،برگزاري اين انتخابات به تعويق بيفتد.
سخنگوي شوراي عالي بورس ادامه داد :بر همين اساس،
مقررشدكماكانامرمربوطبهشركتهايسرمايهگذاري
استاني و ديگر امور مرتبط تا پايان شهريور ماه  ۱۴۰۰بر
عهده س��ازمان خصوصي سازي باشد تا زمينههاي الزم
براي حضور حداكثري كانديداها براي عضويت در هيات
مديره و سهامداران براي حضور در انتخابات فراهم گردد.
دهقان دهنوي موضوع دوم طرح شده در سه شنبه شب

ش��وراي عالي بورس را نحوه پرداخت سود سهام عدالت
عنوان كرد و ابراز داش��ت :با توجه به تعدد ش��ركتهاي
حاضر در پرتفوي س��هام عدالت ،مقرر ش��د تا به منظور
تس��هيل فرايند ،واريز سود س��هام افرادي كه مديريت
مستقيم را انتخاب كردهاند ،توسط شركت سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام شود .سخنگوي
شوراي عالي بورس به برگزار نشدن انتخابات شركتهاي
س��رمايهگذاري استاني اش��اره و تصريح كرد :بر همين
اس��اس ،امسال سود سال  ۹۸س��هام عدالت افرادي كه
روش غيرمس��تقيم را انتخاب كردهان��د ،به همان روش
سهامدارانمستقيمسهامعدالتوتوسطشركتسمات
واريز ميشود.
حمايت نهادهاي اقتصادي همراه
با شوراي عالي بورس از سهامداران
دراين ميان و باتوجه به مصوبه شبانه سازمان بورس جواد
عش��قي نژاد ،عضو هيات مديره شركت بورس تهران در
خصوص مصوبه ش��بانه شوراي عالي بورس و حمايت از
س��هامداران حقيقي گفت :تصميم شوراي عالي بورس
براي حمايت از سرمايهگذاران حقيقي در واقع اين امر را
منعكسميكندكهبازاردربلندمدتسوددهخواهدبودو
اين مسالهاي است كه نهاد ناظر نيز بر آن صحه ميگذارد.
وي بيان داش��ت :اين تصميم بس��يار درستي است اما
مطلوبيت آن وقتي نمايان ميش��ود كه ساير نهادهاي
تصميم گي��ر كالن اقتصادي نيز هم��راه با تصميمات
ش��وراي عالي بورس مبن��ي بر حمايت از س��هامداران

حقيقيهمراهباشند.الزماستسايرسياستگذاريهاي
پولي و اقتصادي نيز همراه با ش��وراي عالي بورس در هر
تصميمگيري و اجراي آن ،منافع سهامداران خرد را در
نظر بگيرند .عشقي نژاد در ادامه در خصوص كاهش نرخ
سود بين بانكي و تأثير آن بر بازار سرمايه اظهار داشت :به
نظرميرسد،نرخسودبانكيدرشرايطفعليتاپايانيافتن
فروشاوراقدولتمنتفياست.اماكاهشنرخسودبانكي،
قطعا ميتواند تاثيري مثبت بر بازار سرمايه داشته باشد.
وي در ادامه با ارايه پيش بيني عملكرد بازار س��رمايه در
سال  1400شمسي اش��اره داشت :اتفاقي كه در ابتداي
سال  ۹۹در بازار سرمايه رخ داد ،تقريبا يك رفتار رويايي
و شايد كمتر تكرارپذير بود ،كمااينكه اگر بازار از شرايط
فعلي خارج ش��ده و وارد فاز نقدشوندگي و تعادل شود،
مجددا تجربه چنين بازاري را لمس خواهيم كرد.
عضو هي��ات مديره ش��ركت ب��ورس ته��ران در ادامه
خاطرنشان ساخت :نقدينگي به مرور زمان مجددا به اين
بازاربازميگرددوبهاينترتيبنبايدازمتغيرهايسياسي
اثرگذار بر كليت اقتصاد غافل شويم.
۴.۵ميليون نفر تحت پوشش ريسك
قرارميگيرند!
محس��ن خدابخش ،مدير نظارت بر بورسهاي سازمان
بورس نيز درباره جلسه شوراي عالي بورس اظهار داشت:
تاكيدطرححمايتصندوقتوسعهبازارازسهامدارانخرد
برايجادديدبلندمدتبرايسرمايهگذاريدربازارسرمايه
و در راستاي حمايت از سهامداران خردي است كه امسال

وارد بازار شدهاند .وي جامعه آماري اين طرح را حدود ۴
ميليون و ۵۰۰هزار نفر ذكر كرد و گفت :از بين افرادي كه
از ابتداي سال ۹۹اولين معامله خود را انجام دادند و تعداد
آنها به ۶ميليون و ۱۰۰هزار نفرمي رسد ،حدود ۴ميليون
و  ۵۰۰هزار نفر داراي پرتفوي كمتر از  ۱۰ميليون تومان
هستند كه در راستاي رفع نگرانيها و انتفاع اين افراد از
س��ود بازار سرمايه ،مقرر ش��د كه يك اختيار فروش در
سررسيد ارديبهشت ۱۴۰۱براي اين افراد منتشر شود .
مدير نظارت بر بورسهاي سازمان بورس توضيح داد :اگر
اين افراد اختي��ار فروش را كه يك ريالي خواهد بود تهيه
كنند ،االن هر پرتفويي دارند به شرط آنكه در ارديبهشت
 ۱۴۰۱ازنظرتعداديكاهشنيافتهباشد،ميتوانندافزايش
بدهند و آن مقداري را كه افزايش دادهاند بفروش��ندولي
قاعدتا آن مقدار را كه االن وجود دارد بايد حفظ كنند و اگر
طيدورهكاهشداشتهباشد،اينطرحشاملآنهانخواهد
شد  .به گفته خدابخش ،در ارديبهشت  ۱۴۰۱اگر ارزش
داراييپرتفوياينسهامدارانخردكمترازارزشداراييها
به اضافه  ۲۵درصد بود ،مابه التفاوت آن به همه اين افراد
پرداخت خواهد ش��د  .اين مقام مسوول با ذكر مثالي در
اين خصوص ادامه داد :به عنوان مثال اگر امروز شخصي
 ۱۰ميليون تومان پرتفوي داش��ته باشد و ارزش همين
تعداد سهام را بدون اينكه در طي  ۱۴ماه كاهش دهد ،در
ارديبهشت  ۱۴۰۱كمتر از ۱۲ميليون و  ۵۰۰هزار تومان
باشد،مابهالتفاوتآنبهاينافرادپرداختخواهدشدواگر
هم بيشتر از اين رقم باشد سود آن براي سهامدار محفوظ
خواهد بود  .مدير نظارت بر بورسهاي س��ازمان بورس
خاطرنشان كرد :كساني كه وارد اين طرح شوند ،قاعدتا از
يكبازدهيحداقل ۲۵درصديبرخوردارخواهندبودواگر
همدرسررسيدارديبهشت،۱۴۰۱بازدهيبيشتريداشته
باشند،متعلقبهخودآنهاخواهدبود.ويدرپاسخبهسوالي
درخصوصمكانيسماجراياينطرحهمگفت:نماديدر
بورس تهران ايجاد خواهيم كرد تا افرادي كه براي حضور
دراينطرحاعالمآمادگيميكنند،ايناختيارراتهيهكنند
والبتهتهيهايناختيارمانعازفروشآننخواهدبود؛يعني
اگراينسهامداراندرطولدورهاحساسكردندكهقيمت
باالرفتهوتصميمبهفروشبگيرندمختارنداماايناختيار
ازآنهاسلبخواهدشد .خدابخشافزود:درتاريخسررسيد
همچهبساارزشاينپرتفويازبازدهي ۲۵درصديباالتر
باشد كه در اين صورت ،باز در اختيار خود سهامدار است
كه اين دارايي را نگه دارد يا اقدام به فروش كند كه البته در
صورت فروش ،اختيار از آنها سلب خواهد شد.

تامين مالي  ۵۰هزار ميليارد ريالي
شركت ملي نفت ايران

غالمرضا ابوترابي ،مديرعامل شركت مديريت دارايي
مركزي بازار سرمايه گفت :بنا به درخواست شركت
ملي نفت اي��ران در خصوص تامين مال��ي از طريق
انتشار صكوك منفعت ،ش��ركت واسط مالي بهمن
يكم (با مس��ووليت محدود) به عنوان ناشر اين اوراق
تخصيص داده شد .ابوترابي با اشاره به اين موضوع كه
اين اولين تامين مالي مستقيم شركت ملي نفت ايران
از طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه است توضيح
داد :بر اس��اس بند «ي» تبصره  ۵قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹كشور،بهوزارتنفتاجازهدادهشدكهازطريق
ش��ركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا س��قف معادل
سه ميليارد دالر اوراق مالي اسالمي (ريالي/ارزي) با
تصويب هيات وزيران منتشر كند .مديرعامل شركت
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه اف��زود :اوراق
موضوع بند ياد شده براي بازپرداخت اصل و سود اوراق
ارزي/ريالي سررسيد شده تسهيالت بانكي و تضامين
سررسيد ش��ده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي
سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل
طرحهايباالدستينفتتعلقميگيردوشركتهاي
مذكور موظفند اصل و س��ود اوراق منتشرش��ده را
حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه
كنند .اوراق فروش نرفته اين بند با تاييد وزارت نفت
و س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور قابل واگذاري به
پيمانكاران/طلبكاران طرحها است .وي تصريح كرد:
انتشار اين اوراق به اس��تناد قانون بودجه كل كشور
صورت ميپذيرد و مجوزهاي الزم از مراجع ذي صالح
اخذ شده است؛ از اين رو مشمول مفاد ماده  ۲۷قانون
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران بوده و معاف
از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است .ابوترابي
در خصوص طرح تامين مالي شركت ملي نفت ايران
توضيح داد :در اين اوراق ،بخشي از درآمدهاي حاصل
از ميدان گاز پارس جنوبي (شامل ۲۰حلقه چاه نفت،
تاسيسات دريايي ،تاسيسات پااليشگاهي موجود در
خش��كي و  )...به عنوان منافع مبناي انتشار صكوك
مورد استفاده قرار ميگيرند .وي ادامه داد :نرخ سود
علي الحس��اب اين اوراق  ۱۸.۵درصد اس��ت كه هر
شش ماه يك بار توسط شركت سپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل پرداخت به
حس��اب دارندگان اين اوراق واريز ميشود و شركت
سرمايهگذارياهدافبازپرداختاصلوسودايناوراق
را ضمانت كرده است .شايان ذكر است كه دوره عمر
اين اوراق ۴ ،ساله بوده و از طريق شركت بورس اوراق
بهادارتهرانطيروزهايآتيمنتشرميشود.ابوترابي
اظهار داش��ت :بازارگرداني و تعهد پذيرهنويسي اين
اوراق بر عهده كنسرسيومي متشكل از شركتهاي
تامين سرمايه سپهر به حجم  ۳۰هزار ميليارد ريال،
تامين سرمايه امين و تامين سرمايه كاردان هر يك به
حجم ۱۰هزار ميليارد ريال است.

تاثير نرخ بهره بانكي
در بازارهاي موازي

مجيدشاكري،كارشناسصنعتبانكيدرگفتوگو
با س��نا اظهار داش��ت :نرخ بهره بي��ن بانكي طبق
چارچوب سياستي بانك مركزي در حال افت و خيز
اس��ت و بهطور كلي كاهش نرخ سود بين بانكي در
كشوراگرچهاثر فوريبرمتغيرهاياقتصاديندارد،
ولي قطعا در بلندمدت بر روند بازارهاي موازي موثر
است .اين كارشناس صنعت بانكي با اشاره به اينكه
چسبندگيهايي بين اثر نرخ سود بين بانكي و نرخ
تسهيالت وجود دارد كه ارتباط مستقيمي بر ساير
بازارها ميگذارد ،افزود :نرخ بهره بين بانكي طبق
چارچوبهاي سياس��تي در مواقع مختلف تغيير
ميكند .به گفته ش��اكري ،تقريبا يك ماه گذشته
ن��رخ بهره در حال خروج از كري��دور بانكي بود ،اما
بانك مركزي وارد عمليات بازار باز ش��د و با تزريق
پايه پولي ،نرخ را تا حدي كاهش داد .اين كارشناس
بازار بانكي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي
ميتواند نقش مهمي در حركت نقدينگي از بانك به
بازارسرمايهداشتهباشد،گفتباكاهشهمزماناين
متغير،بهطور قطع شاهدرونقبازارسرمايهخواهيم
بود .ام��ا در صورتي كه نرخ س��ود بانكي باال بماند،
نقدينگي راهي بانكها ميشود .هر چند كه در هر
دو حالت ،بازارها تالش ميكنند تا شرايط ايده آلي
را براي سرمايهگذارانشان مدنظر داشته باشند .اين
كارشناسصنعتبانكداريخاطرنشانكرد:باتوجه
به ركود بازارهاي مسكن ،خودرو و ديگر بازارهاي
موازي ،كاهش نرخ بهره بين بانكي ،بهطور مستقيم
بر روند معامالت بازار سرمايه اثرگذار خواهد بود.

راهاندازي معامالت آتي نقره
و حراج باز سنگ آهن

يكش��نبه هفته آينده  ۱۷اس��فند م��اه  ۹۹آيين
راهاندازي معامالت آتي نقره و حراج باز سنگ آهن
با حضور محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون
اقتصاديمجلس،محمدعليدهقاندهنويرييس
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و وجيهاهلل جعفري
رييس هيات عامل ايميدرو در بورس كاالي ايران
برگزار ميش��ود .راهاندازي معام�لات آتي نقره در
راستاي توسعه داراييهاي پايه بازار مشتقه و آغاز
به كار تاالر حراج باز س��نگ آهن به منظور توسعه
روشهاي نوي��ن معامالتي در بازار فيزيكي بورس
كاالي ايران انجام ميش��ود .جزييات قرارداد آتي
نقره بيانگر آن است كه هر قرارداد معادل  ۱۰۰گرم
و استاندارد كاال ،ساچمه نقره مطابق استاندارد۹۹۹
است.حدنوسان قيمتاينقرارداد،مثبتو منفي۵
درصد نسبت به قيمت تسويه روز قبل بوده و قيمت
تسويه در روز سررسيد بر مبناي قيمت روز جهاني
نقره و نرخ ارز سنا است؛ سقف موقعيتهاي باز براي
اشخاص حقيقي و حقوقي نيز  ۵۰۰موقعيت در هر
كد معامالتي در نظر گرفته شده است.

درشهر
ليست امالك واگذار شده
شهرداري ناقص است

حجت نظري ،عضو شوراي اس�لامي شهر تهران
گفت :ليس��ت ارايه ش��ده به ش��ورا درباره امالك
واگذار شده ش��هرداري ،نهايي نيس��ت و در حال
راستيآزمايي آن هس��تيم .نظري در گفتوگو با
مهر ،در خصوص آخرين وضعي��ت امالك واگذار
شده ش��هرداري و زمان انتشار ليست اين امالك،
اظه��ار كرد :در حال حاضر ليس��ت امالك مربوط
به بند  ۶ماده  ۵۵در ش��وراي ش��هر وجود دارد اما
فضاهايي در ش��هر هس��ت كه ميدانيم متعلق به
ش��هرداري اس��ت و طبق بند  ۶بهرهبرداري آن به
شخص ديگري واگذار شده اما اين فضاها در ليست
امالكواگذارشدهنيامدهاست.بههميندليلهنوز
نميتوانباقاطعيتگفتكهاينليستنهايياست
و ديگر تغيير نخواهد كرد .وي افزود :در حال حاضر
راستيآزمايي ليست ارايه شده به شورا در اين باره،
بس��يار حائز اهميت است و ما نيز در تالشيم تا اين
راستيآزمايي را به زودي نهايي كنيم .عضو شوراي
ش��هر تهران عنوان كرد :تاكنون براي پس گرفتن
برخي ام�لاك و تعيين تكلي��ف امالكي كه قصد
واگذاري و بهرهبرداري آنها به ديگري وجود داشته،
اقداماتي انجام شده اس��ت .در همين راستا اليحه
امكان بهرهبرداري از امالك متعلق به شهرداري در
قالب بند  ۶ماده  ۵۵به زودي ارايه شود.

ادامهازصفحهاول
مسير بنبست فروش اوراق
دراينمياننبايدفراموشكرد،بورسميتوانديكي
از اهرمهاي جذب نقدينگي سالهاي آينده باشد و
جلوي سرايت پول و ويراني ساير بازارها را بگيرد اما
بازس��ازي اعتماد مردم براي دولت بعد كار سختي
خواهدبود.مجموعهايازاقداماتحمايتينيازاست
تا بورس بتواند سيل نقدينگي را در دل خود جاي
دهد و اثرات مخرب اين حجم از بدهي و خلق پول
گ كند .بورسي كه اثرات
را بر اقتصاد كش��ور كمرن 
تورمينداردوماننديكسيلبنددرمسيرنقدينگي
عمل ميكند .كانديداهاي رياستجمهوري دولت
آينده بايد نقش��ه جامعي در خصوص بورس تهيه
كنند و به نظر من كسي ميتواند جامعه سهامداران
را با خود همراه كند كه براي بورس ،حداقل در افق
 ۴س��اله اول خود برنامه مدوني داشته باشد وگرنه
انتقاد از دولت فعلي و شرح آنچه اتفاق افتاده است
باعث جلبتوجه و جمعآوري راي براي كانديداها
نخواهدشد.اينهاتنهايكبرشازفاجعهاياستكه
در صورت اصرار اشتباه بر روش فعلياش در انتظار
اقتصادكشوراست.بايدديددرنهايتتصميمسازان
براي بهبود ش��اخصهاي بازار س��رمايه به سمت
تصميمسازيهاي معقول و استفاده از رويكردهاي
كارشناسي خواهند رفت يا اينكه همچنان تنها به
دنبالفروشاوراقوراهكارهايتكبعديكهنتيجه
مطلوبي در اقتصاد كشور به جاي نخواهد گذاشت
حركت خواهند كرد.

استفاده همزمان از
ظرفيتهاي داخلي و خارجي

به نوعي ما فرصت اوجگيري بيش��تر صادرات را از
دس��ت بدهيم .براي حضور قدرتمند در بازارهاي
بينالمللي ما باي��د در ابتدا موان��ع داخلي را كنار
بزنيم تا الاقل تحريمهاي داخلي از بين برود .وقتي
محدوديتهاي داخل��ي را كنار بزنيم ،آنگاه صرف
نظر از بودن يا نبودن تحريمها ،ش��رايط براي رشد
اقتصادي فراهم ميش��ود و در كن��ار درآمدزايي،
دغدغههايي مانند بيكاري نيز كمرنگتر خواهند
شد.درعرصهبينالمللينيزبااستفادهازفرصتهاي
موجود بايد ت�لاش كرد از امكانات موجود بهترين
استفاده را ببريم و به نوعي بهانهاي دست كشورهاي
خارجيندهيم.اگرمقدماترشداقتصاديدرداخل
فراهم ش��ود ،آنگاه با كنار رفتن تحريمها فرصتي
جديبراياستفادهازفضايجديدفراهمخواهدشد
و ما رشد قابل توجهي خواهيم داشت .اگر تحريمها
كنار نروند نيز با بهبود زيرساختهاي اقتصادي و
فرصتسازيهاي جديد ،ميزان فشاري كه به مردم
وفعاالناقتصاديواردميشودكاهشخواهديافت.
اين اولويت مهم كه همزمان از ظرفيتهاي داخلي
و خارجي استفاده كنيم ،بايد در تمام سياستهاي
كالن و در تصميمات آينده لحاظ شود.

تاملي در باب طرح
«حرم شهر» رضوي

به عبارت ديگر مگر چه موضوع��ي در اين محدوده
وجود دارد كه ل��زوم تهيه طرحي خاص كه در تهيه
آن برخي واسطهها حذف ش��ده و مجموعه شوراي
عال��ي خود بهطور دايم بر تهيه طرح نظاره داش��ته،
وجود دارد؟ در پاس��خ به اين سوال هم بايد گفت كه
ش��أن و جايگاه منحصر بهفرد بافت شهري پيرامون
حرم مطهر امامرضا (ع) و مقياس فراملي آن به عنوان
يكي از كانونها و مقاصد مهم جريانهاي مذهبي و
فرهنگي جهان اسالم و ارزشهاي معنوي ،فرهنگي
و تاريخي موجود در بافت از يكس��و و شرايط پيش
آمده در چارچوب اج��راي طرحهاي قبلي كه حتي
باعث ايجاد تصويري مخدوش در ذهن برخي زائران
غيرايراني شده از ديگر سو فضايي را ايجاد كرده كه
براي جلوگيري از ادامه آن موارد الزم بود به گونهاي
خاص و وي��ژه اين محدوده مورد تام��ل قرار گيرد و
طرحي نو براي آن در انداخته شود تا هويت معنوي،
فرهنگي و تاريخي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي
باز توليد شده و حقوق عمومي در حال پايمال شدن
هم به صاحبان آن اعم از زائر و مجاور بازگردانده شود.

راهوشهرسازي
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اعطاي  150ميليون توماني تسهيالت براي تولد فرزند سوم در مجلس تصويب شد
گروهراهوشهرسازي|
درحاليكهوضعيتمعيشتاقشارمتوسطوپايينجامعه
در شرايط بحراني قرار گرفته است ،به گونهاي كه بخشي از
شهروندانتوانتامينهزينهمايحتاجروزانهراندارندودامنه
فروش قسطي نان از اقصي نقاط سيستان و بلوچستان به
مركزشهرتهراننيزگستردهشدهاست،نمايندگانمجلس
با ارايه و تصويب طرحهاي غيركارشناسي تالش دارند ،با
ارايه مشوقهاي مسكني ،فرزند آوري را تشويق كنند .در
تازهترينرويداد،ديروزنمايندگانمجلستصويبكردند،
خانوارهاي فاقد مسكني كه در سالهاي  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
صاحب فرزند سوم ش��ده يا ميشوند ۱۵۰ميليون تومان
تسهيالتمسكندريافتكنند.حداكثرمدتبازپرداخت
اينتسهيالت ۲۰سالهاست.

وام  10س�اله براي خان�وار داراي كمتر از
 3فرزند
براساسجزوالحاقياينتبصره،بانكمركزيمكلفاست
در راستاي اجراي بند (ث) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه ششم
توسعهازطريقبانكهايعاملمبلغ 4هزارو 600ميليارد
ريالازهرمحلازجملهمنابعسپردههايپساندازوجاري
قرضالحس��نه نظام بانكي به تفكيك نسبت به پرداخت
تسهيالت قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن
(بنابهدرخواستخانوار)بابازپرداختحداكثر ۱۰سالهبراي
خانوادههايفاقدمسكنبهشرحزيراقدامنمايد:
 -۱-۲خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف  200ميليون
تومانبههريكاززوجينبهميزان 100ميليونتومان.
 -۲-۲خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف 160ميليون
تومانبههريكاززوجينبهميزان 80ميليونتومان
-۳-۲خانوارهايدونفره(زوجوزوجه)تاسقف 100ميليون
تومانبههريكاززوجينبهميزان 500ميليوناقدامنمايد.

ويژه
بستهحمايتيمجلسبرايمسكنايثارگران
درتحوليديگر،نمايندگانمجلسشوراياسالميديروز
بستهحمايتيرابرايتامينمسكنايثارگران،رزمندگانو
آزادگانتعيينكردند.نمايندگاندرادامهبررسيجزييات
اليحه بودج��ه ۱۴۰۰در بخش هزينهاي بند ز و بندهاي
الحاقي ۱تا ۳تبصره ۱۶راتصويبكردند.طبقاينمصوبه،
دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در
اجراي ماده ( )۶۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
بخش��ي از مقررات مالي دولت ( ،)۲تسهيالت الزم براي
تحققهدفقانونمبنيبرتامينمسكنتعدادهفتادهزار
نفر مشموالن ماده ( )۳مكرر قانون جامع خدمات رساني
به ايثارگران را تامين كنند .يارانه سود تسهيالت مذكور
از ردي��ف ۱۳۱۶۰۰جدول ش��ماره ( )۷اين قانون تامين
ميش��ود .بر اس��اس جزو الحاقي اين مصوبه ،ايثارگراني
كه در سنوات گذش��ته از تسهيالت ارزان قيمت تا سقف
 25ميليون تومان بهره مند ش��ده و تا پايان سال ۱۳۹۹
تسويه حساب نمودهاند ،به شرط خريد يا ساخت مسكن
جديدازتسهيالتمسكنارزانقيمتايثارگرياينقانون
بهرهمندشوند .يارانه سود اين تسهيالت از رديف مربوطه
تامين ميشود .بر اساس بند الحاقي  ۱اين مصوبه ،دولت
و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در اجراي
بند (الف) ماده ( )۸۹قانون برنامه ششم توسعه جمهوري
اسالميايرانوبارعايتماده()۶۲قانونالحاقبرخيمواد
بهقانونتنظيمبخشيازمقرراتماليدولت()۲بامعرفي
سازمانرزمندگانوزارتدفاعوپشتيبانينيروهايمسلح
تس��هيالت الزم براي تحقق هدف قانون مبني بر تامين
مسكنپنجاههزارنفرازرزمندگاندارايحداقلششماه
سابقهحضوردرجبههوآزادگانباحداقلسهماهاسارترا
تامينكنند.يارانهسودتسهيالتمذكورازرديف۱۱۱۱۸۷
جدول شماره ( )۷اين قانون تامين ميشود .بر اساس بند
الحاقي ۲اينمصوبه،تاسقف 680ميلياردتومانتسهيالت
بانكيجهتتغييركاربريشناورهايترالربهكشتيهاي
پشتيبانيصياديبهسازمانشيالتاختصاصمييابد.بر
اساسبندالحاقي ۳اينمصوبه،كليهقوانينومقرراتمغاير
بااين تبصرهدرسال ۱۴۰۰موقوفاالجراءاست.

مجلسدنبالحلمشكلتامينماليمسكن
در اين حال ،مهدي طغياني ،س��خنگوي كميسيون
اقتصادي مجلس گفت :مجلس به دنبال اين است كه
بانكها حداقل ۲۰درصد از تسهيالت خود را به بخش
ساخت مسكن اختصاص دهند .اين موضوع در قانون
بودجه با اختصاص 360هزار ميليارد تومان به ساخت
مسكنپيگيريميشود.
طغياني در گفتوگ��و با فارس ،درباره لزوم تخصيص
ساالنهحداقل ۲۰درصدازتسهيالتپرداختيبانكها
به بخش مس��كن گفت :حمايت تسهيالتي از بخش
مس��كن داراي اهميت فراواني اس��ت .درحال حاضر
ميزان توليد مسكن س��االنه كمتر از  ۴۰۰هزار واحد
در سال است .اين درحالي است كه به صورت رسمي
بر اساس طرح جامع مسكن ،ساالنه بايد يك ميليون
واحدمسكونيدركشورساختهشود.ويافزود:بانكها
بايد ميزان تسهيالت پرداختي خود به بخش مسكن
را افزايش دهند .بر اس��اس گزارشهاي كارشناسي،
حداقل  ۲۰درصد از كل تسهيالت پرداختي بانكها
معادل بيش از  300هزار ميليارد تومان بايد به بخش
مسكن تخصيص داده شود .طغياني با بيان اينكه بايد
از بخش ساخت مس��كن حمايت شود ،گفت :شاهد
آن هستيم ،س��االنه كمتر از  ۵درصد كل تسهيالت
پرداختي بانك به بخش مس��كن اختصاص مييابد.
درصد بااليي از تسهيالت بخش مسكن هم مربوط به
وامخريدمسكناست.تسهيالتبخشساختمسكن
هم بايد افزايش پيدا كند.
وامي براي نگرفتن؟
قبل از مصوبه ديروز مجلس ،روز سه شنبه نيز وزارت
راه به عنوان نماينده دولت با بانك رسالت تفاهمنامهاي
را امضا كرد كه بر اس��اس آن س��اخت  50هزار واحد
مسكوني ارزانقيمت براي اقشار كمدرآمد در دستور
كار قرار گرفت .تفاهمنامهاي كه در قالب آن قرار است
 150ميلي��ون تومان وام كمبهره به واجدان ش��رايط
پرداختشود.

هراس از تشديد شيوعكرونا در سفرهاي نوروزي

گروهراهوشهرسازي|
با نزديك ش��دن به آغاز س��ال جديد ،از سويي نگراني
تشديدشيوعكرونادرسفرهاوديدوبازديدهاينوروزي
بيشتر شده و از س��وي ديگر ،ابهاماتي درباره استرداد
بليتهاي هوايي درايام نوروز ايجاد شده است .در اين
حال،وزارتراهوشهرسازيبهعنوانمتوليحملونقل
عمومي درمسيرهاي جادهاي ،ريلي ،هوايي و دريايي
اعالم كرده اس��ت كه تاكنون هي��چ ممنوعيتي براي
س��فرهاي نوروزي با وسايل حمل و نقل عمومي اعالم
نشدهاست،امااگرابالغشودبالفاصلهاجراييخواهدشد.
با وجود هشدارهاي متعدد مسووالن وزارت بهداشت،
درمانوآموزشپزشكيهمچنانبرنامهريزيسفرهاي
نوروزي از سوي شركتهاي حمل و نقلي مختلف در
حوزههايهوايي،ريليوجادهايابالغشدهوبليتهانيز
برايشهرهايمختلففروختهميشود.ايرجحريرچي،
معاون كل وزارت بهداش��ت در آخرين اظهاراتش در
اين باره گفت :فعال سفر نوروزي با خودروهاي شخصي
ممنوعاستوستادمليمقابلهباكرونابرايسفرباقطار
و هواپيما فعال تصميمي نگرفته است .البته بستگي به
وضعيت بيماري و شدت شيوع ويروس انگليسي دارد
كه ميتواند اين تصميمات را دس��تخوش تغيير كند.
در اين باره كه چرا با وجود جهش يافتن شيوع ويروس
كرونا در كش��ور در انواع كروناي چيني و انگليس��ي،
سفرهاينورزيدرحالبرنامهريزيواجراست،محمد
اسالمي ،وزير راه و شهرسازي در اينباره به ايسنا گفت:
تاكنونهيچكسيسفرباوسايلحملونقلعموميرا
در اسفند ماه و نوروز ممنوع نكرده و اين مساله مشمول
هيچگونه محدوديتي به جز رعايت الزامات بهداشتي
مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا نشده است .وي افزود:
برايناساسشركتهايحملونقليبهصورتروتين
برنامههايخودشانرااعالمكردهاندامااگرمنعسفري
از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اعالم
شود قطعا اين اتفاق خواهد افتاد .وزير راه و شهرسازي

معاينه فني هتلها و مراكز
اقامتي در آستانه نوروز

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني ساختمان كشور
گفت :در آس��تانه نوروز ۱۴۰۰ضمن بررسي و ارزيابي
سطحايمنيساختمانهتلهاومراكزاقامتيمختلف
كشور به صورت رايگان ،خدماتي جهت ارتقاي ايمني
آنها ارايه ميش��ود .ب��ه گزارش ايرنا ،نشس��ت معاينه
فني ساختمان با محوريت «بررسي الزامات ايمني در
س��اختمانها و ضوابط درجهبندي هتلها»« ،راهكار
به روز رساني و متناسبسازي ضوابط و استانداردهاي
ايمني س��اختمان با ش��رايط هتلهاي كشور و نقش
دستگاههايحاكميتيدرتوسعهمفهومايمنيوضرورت
معاينه فني در صنعت گردش��گري در ستاد مركزي
معاينهفنيساختمانكشوربرگزارشد.مديرعاملستاد
مركزي معاينه فني ساختمان كشور در اين نشست با
اشاره به چالشهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا و ضرر
و زيانهايي كه متوجه اصناف مختلف و از جمله حوزه
گردشگري و هتلداران كشورشد ،گفت :ستاد مركزي
معاينه فني ساختمان كشور مدت  ۵سال است كه در
حوزه تابآوري شهري و ارتقاي ايمني ساختمانهاي
كشور فعاليت خود را ش��روع كرده و در ۲۱استان و
 ۱۵۷شهر كشور داراي شعبه بوده و مشغول به كار
است.مديرعاملستادمركزيمعاينهفنيساختمان
كشورعنوانداشت:يكيازماموريتهايمهم،بهويژه
در شرايط كنوني و با نزديك شدن به ايام عيد نوروز
پرداختن به موضوع ايمني هتلهاي كش��ور است.
هدفستادمركزيمعاينهفنيساختمانكشوراين
استكهبهجامعههتلداراندرراستايارتقايايمني
هتلهايخودكمككند.

تشويق فرزندآوري با وام مسكن

 2نقيصه مشوق تسهيالتي
بهگزارش«تعادل»،نخستينباركميسيونفرهنگيمجلس
در حمايت از سياست فرزندآوري ،طرح اعطاي تسهيالت
 ۷۰ميليونتومانيمسكنبرايتولدفرزندسومرابهصحن
علنيمجلسفرستادامادرنهايتاعداداينطرحباافزايش
 100درصديبه 150ميليونتومانرشديافت.طرحيكه
از نگاه كارشناس��ان دو نقص اساسي دارد .اول اينكه مبلغ
 150ميليون تومان وام مسكن در تهران ،در شرايطي كه
متوس��ط قيمت هر متر مربع آپارتمان 28ميليون و380
هزار تومان اس��ت ،قدرت خريدي معادل  5تا  6مترمربع
مسكن و در شهرهاي كوچك 20تا 40متر مربع آپارتمان
را دارد .از اين رو ،شايد در حالتي خوشبينانه به نظر برسد
كه اين وام ميتواند در شهرهاي كوچك موثر واقع شود .اما
نقيصهدوماينطرحيعنيبازپرداختاقساطاينوامآنهم
از سوي اقشار ضعيف و متوسط در شرايطي كه اين اقشار
به دليل تورم افسار گسيخته گرفتار تنگناي شديد مالي
هستند ،مانع از تحقق اين خوشبيني ميشود .بر اساس
اين گزارش ،نمايندگان در جلسه علني صبح چهارشنبه
و در ادامه بررسي جزييات اليحه بودجه  ۱۴۰۰در بخش
هزينهايبندهتبصره ۱۶راتصويبكردند.طبقاينمصوبه،
بانكمركزيجمهورياسالميايرانمكلفاستدرراستاي
اجراي بند (ت) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه ،از
طريقبانكهايعاملمبلغ ۹هزارميلياردريالازهرمحلاز
جملهمنابعسپردههايپساندازوجاريقرضالحسنهنظام
ضالحسنه
بانكيبهتفكيك،نسبتبهپرداختتسهيالتقر 
وديعهياخريدياساختمسكن(بنابهدرخواستخانوار)با
بازپرداختحداكثر ۲۰سالهبرايخانوادههايفاقدمسكن
كهدرسال ۱۳۹۹يا ۱۴۰۰صاحبفرزندسومبهبعدشدهيا
ميشوندبهميزان 150ميليونتوماناقدامنمايد.

ايرانشهر

با بيان اينكه در حال حاضر سفرهاي نوروزي بر اساس
ضوابط ،مقررات و پروتكلهاي بهداشتي برنامهريزي
شده و همه دستورالعملهاي آن نيز مدون و ابالغ شده
است ادامه داد :س��فرهاي نوروزي برنامهريزي شده از
سوي شركتهاي حمل و نقلي مختلف هيچ تناقضي
بامصوباتستادمليمقابلهباكروناندارد.اسالميتاكيد
كرد:تاكنونممنوعيتيبرايانجامسفرهاينوروزيبا
وسايلحملونقلعموميماننداتوبوس،قطارياهواپيما
اعالم نكردهاند و مس��ووالن و متوليان بهداشتي اعالم
كردند كه مردم در اس��فند ماه پروتكلهاي بهداشتي
را رعايت كنند تا بتوانيم نوروز آرامي را تجربه كنيم اما
هنوزهيچاتفاقخاصينيفتادهاستكهالبتهبهمحض
تصويب و ابالغ هر گونه ممنوعي��ت يا محدوديتي در
زمينهسفرهاينوروزيبالفاصلهآنرااجراخواهيمكرد.

ابطال بليت با كسر هزينه
در اين ح��ال ،يونس دقيق كيا ،ريي��س هياتمديره
انجمنشركتهايهواپيماييگفت:نوروزامسالچون
مسافر مطلع است به خاطر شرايط كرونا ممكن است
محدوديتهاييايجادشودوبليتميگيرد،درصورت
ابطالبليتهزينهكنسليطبققاعدهايكهازقبلوجود
داشت،ازمسافردريافتميشود.دقيقكيادرگفتوگو
با ف��ارس درباره آخرين وضعيت س��فرهاي نوروزي از
طريق حمل و نقل هوايي اظهار كرد :در اين حوزه تابع
تصميمات و ابالغ س��تاد ملي مقابله با كرونا هستيم.
رييس هياتمديره انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي
افزود:شركتهايهواپيماييبراينوروز ۱۴۰۰باتوجه
بهوضعيتشيوعكروناپروازهايبرنامهايخودراانجام
ميدهند و ممكن است پرواز فوقالعاده نداشته باشند،
بههرحالسياستستادمليمقابلهباكرونا،جلوگيري
ازافزايشسفرهااست.
وي در پاس��خ به اينكه اگر تقاضا افزايش يابد ،باز پرواز
فوقالعاده در نوروز نخواهيد داش��ت؟ بيان كرد :همه

اين موارد بستگي به ش��رايط شيوع كرونا در ايام نوروز
دارد ،اما اگر ش��رايط مناسب ش��د و تقاضا هم افزايش
يافت شركتهاي هواپيمايي آمادگي دارند ،پروازهاي
فوقالعاده هم برقرار كنند .دقيق كيا بيان كرد :در سال
گذشتهبهدليلآنكهشرايطكروناقابلپيشبينينبود،
بليتهاينوروزبدونكسرهزينهابطال،باطلشدوهمه
پول بليت به مس��افران برگردانده شد ،اما نوروز امسال
چون مسافر مطلع است به خاطر شرايط كرونا ممكن
اس��ت محدوديتهاي ايجاد شود و بليت ميگيرد ،در
صورت ابطال بليت هزينه كنسلي طبق قاعدهاي كه از
قبل وجود داشت از مسافرت دريافت ميشود .رييس
هياتمديرهانجمنشركتهايهواپيمايياضافهكرد:
درمدلحملونقلهواييمقرراتكنسليبليتداريم
بدينترتيبكهاگرمسافربههردليلبستهبهزمانباقي
ماندهبهپرواز،بخواهدبليتراباطلكندخسارتكنسلي
پرداختميكندكهبهصورتپلكانياستوازيكهفته
بهپرواز تازمانپروازاينارقام متفاوتاست.

استرداد هزينه بليت در صورت لغو پرواز!
باوجوداظهاراترييسهياتمديرهانجمنشركتهاي
هواپيمايي،تورجدهقانزنگنه،رييسسازمانهواپيمايي
كشوريگفت:اگربهدليلشرايطخاصشيوعويروس
كرونا در كشور ،پروازهايي از سوي ستاد ملي مقابله با
كرونا محدود يا ممنوع شود ،هزينه بليت آن به صورت
كامل به مسافران بازگردانده خواهد شد .دهقان زنگنه
درگفتوگوباايسناباتاكيدبراينكهاگرستادمليمقابله
باكروناپروازراممنوعيامحدودكند،تصريحكرد:انجام
شدن يا نشدن پروازهاي داخلي و شرايط آن بر اساس
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا تصميمگيري شده و
سازمان هواپيمايي كشوري متولي اجراي آن است و به
ديگردستگاههاونهادهاارتباطيندارد.بنابراينمسلما
درصورتلغوياكنسلشدنبليتهواپيماهزينهآنبه
صورتكاملبهمسافرانبازميگردد.

در حالي قرار اس��ت وام مس��كن  ۱۵۰ميليون توماني به
اقشار كمدرآمد جامعه پرداخت شود كه قسط ماهانه اين
وام بيش از ۲.۷ميليون تومان است و به نظر نميرسد اين
اقشار توان پرداخت آن را داشته باشند .به گزارش تسنيم،
اينتفاهمنامه 6مادهايكهبينمعاونتمسكنوساختمان
وزارت راه و شهرس��ازي و بانك عامل امضا شده مقرر شده
تا به 50هزار نفري كه جزو دهكهاي كمدرآمدي جامعه
هس��تند (دهكهاي يك تا  150 )3ميلي��ون تومان وام
قرضالحسنه با كارمزد  4درصد پرداخت شود .در اجراي
اينطرح،خانوارهايكمدرآمدتازهازدواجكردهوسرپرست
خانوارهايي كه داراي  3فرزند و بيشتر هستند در اولويت
هس��تند .بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازي ،اسامي
افرادي كه در اولويت دريافت اين وامها و مشاركت در اين
طرح هستند از سوي معاونت مسكن و ساختمان به بانك
عاملاعالمومعرفيخواهندشد.زماناجراياينتفاهمنامه
 3سال و مدت بازپرداخت تسهيالت قرضالحسنه 5سال
تعيين شده اس��ت .بر اساس اين گزارش ،دهك يك تا سه
جامعهكمدرآمدترينقشركشورهستندكهبعضاًدرتامين
نيازهايمعيشتيخودنيزدچارمشكالتاساسيهستند.
وضعيت اين خانوارها طي دو س��ه سال اخير با رهاشدگي
اقتصادازسويدولتوخيمترهمشدهاست.دراينشرايط
گرچ��ه س��ود وام 150ميليون توماني مس��كن 4درصد
اعالم شده و متقاضي واجد شرايط مورد تاييد وزارت راه و
شهرسازي طي 5سال حدود 16ميليون تومان سود آن را
پرداختميكند.امابهنظرنميرسدباتوجهبهآنچهكهبهآن
اشارهشداقشاركمدرآمدبتوانندقسطسنگينواممذكوررا
پرداختكنند.ميزاناقساطماهانهاينوامحدود 2ميليون
و  770هزار تومان است .آنطور كه پيداست كار مطالعاتي
چنداني براي تفاهمنامهاي كه ديروز بين معاون مس��كن
و ساختمان وزير راه و شهرسازي و مديرعامل بانك عامل
امضا شد ،صورت نگرفته باشد .به نظر ميرسد در ماههاي
پايانيعمردولتدوازدهمبرخياقداماتوبرنامههابيشتر
بهسمتوسويتبليغاتوشوپيشرفتهتااينكهدرواقعيت
برايحلمشكلمردممسووالنمربوطهگردهمجمعشده
وتفاهمنامههاييراامضاكنند.

فروش بليت هواپيما در سقف قيمتي!
در اين حال ،دو هفته مانده به آغاز س��فرهاي نوروزي،
بليت هواپيما توسط بيشتر شركتهاي هواپيمايي در
سقف قيمتهاي اعالم شده به فروش ميرود تا جايي
كه هزينه مسافرت هوايي براي يك خانواده ۲نفره را تا
چهارميليونتومانافزايشدادهاست.بهگزارشايرنا،بر
اساستوافقهايشركتهايهواپيماييامسالهيچگونه
افزايشقيمتيدرايامنوروزرويبليتهايهواپيمااعمال
نخواهد شد و بليتها در همه مسيرها بر اساس نرخهاي
اعالم ش��ده آبان امسال به فروش ميرس��د .با اين حال
بررسي قيمتهاي فعلي در مسيرهاي مختلف ،از عرضه
بليت در سقف قيمتي خبر ميدهد ،موضوعي كه قيمت
بليت هواپيما را در بسياري از مسيرها به حدود ۲ميليون
تومان ميرساند .دو هفته مانده به آغاز تعطيالت نوروزي
پرواز ايران اير تور به مقصد كيش از مبدا تهران براي امروز
پنجشنبهدرسقفقيمتي۹۱۰هزارتومانبراييكمسير
فروش ميرود .حداكثر نرخ بلي��ت پروازهاي داخلي در
مسيرتهران-كيشبراساسنرخنامهآبانماهشركتهاي
هواپيمايي ۹۹۶هزارتوماناست.شركتهواپيماييايران
اير بليت تهران  -اصفهان را ب��راي امروز ۵۴۶هزار تومان
به فروش ميرس��اند ،سقف قيمت اين مسير در نرخنامه
آبانماه ۵۴۷هزار تومانقيدشدهاست.هواپيماييوارش
نيز بليت هواپيما براي مسير تهران -بندرعباس را براي
امروز  ۸۶۱هزار تومان به فروش ميرس��اند .هواپيمايي
كاسپيننيزبرايامروزبليتمسيرتهران-مشهدرا۷۵۲
هزار تومان به فروش ميرس��اند .سقف فروش اين مسير
 ۷۷۱هزار تومان در نرخنامه شركتهاي هواپيمايي قيد
شده است .معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي پيشتر
گفتهبود:گرچهايرالينهامجدددرخواستافزايشقيمت
بليت هواپيما را براي تعطيالت نوروزي پيشرو دارند ،اما
اكنونشرايطبهگونهاينيستكهامكانچنينتغييرات
قيمتيوجودداشتهباشدوبههيچوجهمجوزافزايشقيمت
بليتهواپيماتاپسازتعطيالتنوروزيصادرنخواهدشد.

حضورشركتبهرهبرداريمتروي
تهراندرنمايشگاهحملونقلريلي

محسن محمديان ،مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات
و امور بينالملل ش��ركت بهرهب��رداري متروي تهران
با اشاره به اينكه ش��انزدهم اسفندماه بيست و دومين
سال بهرهبرداري از متروي تهران و حومه است گفت:
س��عي كردهايم در اين نمايشگاه دستاوردها و تجارب
 ٢١س��ال بهرهبرداري از متروي ته��ران را در معرض
دي��د صاحب نظ��ران حوزه حم��ل و نقل ك��ه در اين
نمايش��گاه حضور دارند ،قرار دهيم .وي گفت :هدف از
برگزاري اين نمايشگاه حضور صنايع مرتبط با راهآهن
و مترو ،آشنايي با آخرين فعاليتها و اقدامات ،تجميع
نمايش��گاههاي پراكنده صنعت حم��ل و نقل ريلي و
همچنين ايجاد هماهنگيهاي الزم و وحدت رويه در
راستاي توسعه نمايش��گاه و برنامهريزي براي اجراي
هدفمند و يكپارچهسازي در اين خصوص است .مدير
ارتباطات و امور بينالملل شركت بهرهبرداري متروي
تهران و حومه تصريح كرد :با توجه به ش��يوع ويروس
كرونا بازديد براي عموم آزاد نيس��ت اما كارشناسان و
دس��ت اندركاران حوزه حمل و نقل ميتوانند از امروز
چهارشنبه 13تا شنبه 16اسفند ماه 99جهت بازديد
از دستاوردهاي ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و
حومهازساعت ۱۰صبحتا ۱۷بهسالن ۳۸Bدرنمايشگاه
بينالمللي تهران مراجعه كنند .گفتني اس��ت در اين
نمايشگاه ۵٨شركتداخليحضوردارند.

ي براي  ۴۲هزار نفر
اشتغالزاي 
با احياي  ۱۲هزار واحد توليدي

اميرحسينمدني،مديرعاملبنيادبركتدرمراسماحياو
آغازبهكارمجدديكواحدتوليدكنسروماهيدركاشان
گفت :بنياد بركت امس��ال براي احياي  ۱۲هزار واحد
توليدي خرد ،كوچك و متوسط برنامهريزي كرده بود
كهبهطوركاملوصددرصديمحققشدهاست.بهگفته
مديرعامل بنياد بركت ،در اين مدت ۸۰واحد متوسط
صنعتينيزاحياوبهچرخهتوليدبازگرداندهشدهاست.
همچنينبااحياياينتعدادواحدتوليديخرد،كوچك
ومتوسط،براي ۴۱هزارنفراشتغالايجادشدهاست.
مديرعام��ل بنياد بركت با تاكيد ب��ر احياي واحدهاي
صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل در كشور اظهار داشت:
امسال نسبت به سرمايهگذاري و مشاركت اقتصادي با
 ۱۳۰واحدصنعتياقدامكرديمكه ۸۰واحدازاينتعداد
قب ً
التعطيلبودهوپسازاحيابهچرخهتوليدبازگشتهاند.
مدنيباتاكيدبرجلبمشاركتوظرفيتهايمردميدر
فرآينداحيايواحدهايتوليديخاطرنشانكرد:حجم
كلسرمايهگذاريبراياحياياينتعدادواحدتوليدي
وصنعتيخرد،كوچكومتوسطيكهزارو ۶۳۶ميليارد
تومان است كه س��هم  ۳۰درصدي بنياد بركت ۴۹۱
ميليارد تومان و  ۷۰درصد باقيمانده معادل يكهزار
و ۱۴۵ميليارد تومان از طريق مش��اركتهاي مردمي
و آورده بخش خصوصي تامين شده است .وي با اشاره
بهآغازبهكارمجددكارخانهشمسدرخشانكاشانبه
عنوانيكيازاينواحدهاياحياشده،گفت:اينكارخانه
باحجمسرمايهگذاري ۶ميلياردو ۸۰۰ميليونتوماني
احيا و به چرخه توليد بازگشته است .مدني يادآور شد:
اينكارخانهظرفيتتوليد ۳ميليونو ۴۰۰هزارقوطي
كنسرو را در سال دارد و براي ۸۰نفر اشتغالزايي كرده
استكهاينتعدادباراهاندازيفازدوم،به ۳۰۰نفرخواهد
رسيد.ويافزود:اينواحدتوليديدرسال ۹۷آغازبهكار
كردهبودامافعاليتآنفقطپسازچندروز،بهطوركامل
متوقف شد .اين كارخانه با تاكيد رييس ستاد اجرايي
فرمان امام و با در اختيار گذاشتن سرمايه در گردش و
اعتمادبهكارآفريناحياشدهاست.

دنيايفناوري
چترومهاي صوتي توئيتر
برايكاربران اندرويد عرضه شد

توئيترقابليتچترومصوتيرابرايكاربراناندرويدارايه
كرد .اين قابليت از ماه قبل براي كاربران iOSارايه شده
بود .به گ��زارش مهر به نقل از ورج ،توئيتر چترومهاي
صوتيخودبهنام«اسپيسز»()Spacesرابرايكاربران
اندرويد ارايه كرد .اين ش��بكه اجتماع��ي در ماه ژانويه
نسخهايمحدودازقابليتچتصوتيرابرايمقابلهبااپ
«كالبهاوس»در iOSعرضهكرد.تمامكاربرانتوئيتر
روي اپ iOSاين پلتفرم قادر به عضويت در س��رويس
مذكور و گوش دادن به پيامها هس��تند ،اما فقط تعداد
اندكي از آنها قادر به ميزباني يك چت هس��تند .توئيتر
اعالمكردهبوددرآغاز«اسپيسز»رادراختيارگروهبسيار
كوچكي قرار ميدهد .اما اكنون كاربران اندرويد اين اپ
نيز ميتوانند عضوي از «اسپيسز» شوند و به پيامهاي
صوتيگوشكنند.البتهشبكهاجتماعيمذكوردربيانيه
خود اشاره نكرده آيا كاربران اندرويد قادر به ميزباني در
سرويس«اسپيسز»خواهندبودياخير.امابهنظرميرسد
اين گروه از كاربران قادر به صحبت كردن و گوش كردن
درسرويسهستندامانميتوانندميزبانچتهايخود
باشند.توئيتردرايميليبهورجاعالمكردكاربراناندرويد
و  iOSبه زودي ميتوانند چت صوتي را در «اسپيسز»
آغاز كنن��د .طي ماههاي گذش��ته توئيتر قابليتهاي
صوتي خود را گسترش داده و عالوه بر عرضه نسخه بتا
«اسپيسز»درماهژوئن ۲۰۲۰قابليتتوئيتهايصوتي
رادرiOSوبرايعدهايمحدودازكاربرانفراهمكرد.اين
گروهميتوانستندپيامهايصوتيبهمدت ۱۴۰ثانيهرا
ضبطوارسالكنند.

اپليكيشن آيبيام
برايكنترل ديجيتاليكرونا

شركت آيبيام با همكاري مقامات ايالت نيويورك
امريكا استفاده آزمايش��ي از يك اپليكيشن را براي
صدور گواهي ديجيتال سالمت در برابر ويروس كرونا
آغاز كرده اس��ت .به گزارش مهر به نقل از زددينت،
اين اپليكيش��ن كه Excelsior Passنام دارد ،يك
نرمافزارمبتنيبرفناوريبالكچيناستكهدرمرحله
اول به ساكنان نيويورك امكان ميدهد تا راهي ايمن
براي اثبات منفي بودن نتيجه تست كروناي خود يا
ارايهگواهيتزريقواكسنكرونابيابند.برنامهيادشده
شناساييسريعافرادسالموغيرمبتالبهكروناراممكن
ميكند و از اين طريق ميتوان از سالمت افراد حاضر
درتجمعاتورزشي،فرهنگي،سياسيمطمئنشدو
اين نوع گردهماييها را دوباره از سر گرفت .برنامه كه
مبتنيبراپليكيشنگواهيسالمتديجيتالآيبيام
اس��ت ،ضمن حفظ حريم شخصي و امنيت كاربران
به افراد امكان ميدهد تا دادههاي مربوط به وضعيت
سالمت خود را ذخيره و مديريت كرده و با استفاده از
گوشيهوشمندبهاشتراكبگذارند.
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مبادالتبيتكويندرتيررس مسووالن
بازار رمزارزها اين روزها و در شرايطي كه افراد از بورس
رويگردان شدند ،داغ شده و به نظر ميرسد بخشي از
سرماي ه مردم به سمت ارزهاي ديجيتالي رفته است.
البتهموضوعاستخراجبيتكوينپيشازاينوهمزمان
باآلودگيهواوتاريكيهاهممطرحبود،امااكنونخريد
وفروشاينرمزارزبهعنوانروشيبرايسرمايهگذاري
باب شده و اين موضوع واكنش مسووالن را هم به دنبال
داشته است كه معتقدند رمزارزها بازار پرنوساني دارند
و نه تنها تضميني براي ادامه روند صعودي آنها نيست،
بلكه منجر به خروج ارز از كشور ميشوند.
مركز ملي فضاي مجازي بهتازگي در اطالعيهاي اعالم
كرد رمزارزهايي مانند بيتكوين از هيچگونه پشتوانه
و تضميني برخ��وردار نيس��تند و همچنين تاكنون
تصميمي براي اعطاي مجوز به درگاهها و سايتهاي
فعال خريد و فروش رمزارزها و بيتكوين در كش��ور
ن رو اكيداً توصيه ميشود
گرفته نشده اس��ت و از اي 
همگان در اين زمينه احتياطهاي الزم را به خرج داده
و در دام تبليغات سوداگران اين بازار غيرشفاف نيفتند.
عملكرد صعودي بيت كوين همزم��ان با ورود به ماه
مارس قوت بيشتري گرفته است.
همزمانباايناتفاقشاهدجلوزدنقيمتبيتكويناز
يمدلانباشتبهجريان()S2Fهستيم؛طبق
پيشبين 
پيشبيني اين مدل ،در حال حاضر قيمت بيتكوين
بايد در محدوده  ۳۸,۰۰۰دالر باشد .به گزارش كوين
تلگراف،طبقپيشبينيپلنبي(،)PlanBخالقمدل
انباش��ت به جريان بيت كوين ،قيمت پادشاه ارزهاي
ديجيتال در نهايت به  ۲۰۰,۰۰۰دالر ميرسد .مدل
انباش��ت به جريان ،يك م��دل پيشبيني بلندمدت
قيم��ت بيتكوين اس��ت و دو عامل اصل��ي را لحاظ
ميكند:تعدادبيتكوينهايموجود(انباشت)وتعداد
بيتكوينهاييكهتوليدوواردبازارميشوند(جريان).
طبقپيشبينيمدلانباشتبهجريان،درحالحاضر
قيمتبيتكوينبايددرمحدوده ۳۶,۸۱۵دالرمعامله
باشد ،اين در حالي است كه قيمت بيتكوين در مرز
 ۵۰,۰۰۰دالر قرار دارد.
جهش اخير اين ارز ديجيتال باعث شد تا بيتكوين در
 ۲۴ساعت گذشته حدود  ۴درصد رشد داشته باشد.
طبق مدل انباش��ت به جريان ،بازار بر پايه كميابي و
افزايش تقاضا براي بيتكوين در حال كش��ف قيمت
بيتكوين است .بهعالوه ،اين مدل عنوان ميكند كه
گ��زاره ارزش بيتكوين به دو عامل روند روبهرو نزول
دالر آمريكا و كاهش برنامهريزيش��ده عرضه اين ارز

ديجيتال(هاوينگ)بستگيدارد.پلنبيدرمصاحبهاي
اعالم ك��رده بود كه ش��ك ندارد قيم��ت بيتكوين
تا دس��امبر ( ۲۰۲۱آذر  )۱۴۰۰ب��ه  ۱۰۰,۰۰۰دالر
ميرسد.پلنبياواسطسال ۲۰۲۰گفتهبودكهقيمت
بيتكوين دسامبر س��ال  ۲۰۲۱در محدودهاي بين
 ۱۰۰,۰۰۰تا  ۲۸۸,۰۰۰دالر قرار خواهد داشت .اين
روند نشان ميدهد كه بيت كوين روزبهروز با تثبيت
بيشتر ،بيش��تر به عنوان ابزاري براي انتقال ارزش و
همزمانبرايذخيرهارزشمورداستفادهقرارميگيرد.
در حال حاضر ،بس��ياري بيت كوي��ن را يك ذخيره
ارزش و سرپناهي براي فرار از شر تورم ميدانند .اين
در حالي است كه استفاده از بيت كوين به عنوان يك
روش پرداخت و در اليه تسويه بيشتر ميشود .افزايش
اس��تفاده از بيت كوين در تراكنشه��ا خرد ميتواند
موجي تازه از استفاده و پذيرش از سوي جريان اصلي
را بهدنبال داش��ته باش��د.با تحقق اين مساله سرعت
افزايش قيمت بيتكوين بيش از پيش خواهد شد .از
سويديگر،هاوينگبعديبيتكوينكهسهسالديگر
رخ ميدهد ،ميتوان انتظار داشت كه مدل انباشت به
جريان و قيمت بيتكوين بر يكديگر منطبق شوند.
نبايدفراموشكردكهبيتكوينهمچنانممكناست
اصالحهاي گستردهاي را تجربه كرد؛ اصالحهايي كه
هم در چرخه فعلي و هم در چرخه پيشين شاهدشان
بوديم .تا زماني كه انحراف معيار قيمت بيتكوين از
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اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار:
آدرس :اراك -كيلومتر 20جاده بروجرد -سهراهي شازند -اداره تداركات كاال -اتاق118
تلفن 33492833:و086-33492840
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس021-41934
دفتر ثبتنام 88969737:و85193768
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR :
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آگهی مناقصه عمومی

شهرداریمنطقه 5تبریز

شهرداری منطقه 5تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 99از طریق مناقصه
عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
مبلغ برآورد (ريال)

سپرده شرکت در
مناقصه

پایهموردتایید

 1اجرای آسفالت در معابر ناحیه یک (بامصالح)

7.500.000.000

375.000.000ريال

حداقل پایه 5راه و ترابری

 2اجرای آسفالت در معابر ناحیه دو (بامصالح)

7.500.000.000

375.000.000ريال

حداقل پایه 5راه و ترابری

 3اجرای آسفالت در معابر ناحیه سه (بامصالح)

7.500.000.000

375.000.000ريال

حداقل پایه 5راه و ترابری

نام پروژه

) 1لذاازشرکتهایواجدشرایطودارایصالحیتظرفیتوپایهالزمدعوتبعملمیآیدازمورخه 99/12/14تاساعت10صبحمورخه
 99/12/25جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه  5واقع در دروازه تهران روبروی پمپبنزین،
ساختمانشهرداریمنطقه 5مراجعهنمایند.
 ) 2آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت  12:00روز دوشنبه مورخه  1399/12/25بوده (پاکت های مناقصه را به صورت مهر و
موم شده به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین ،ساختمان شهرداری منطقه 5تحویل
دهید)وپیشنهاداتواصلهرأسساعت 13:30ظهرروزدوشنبهمورخه 1399/12/25درکمیسیونمناقصهشهرداریمرکزمفتوح
و قرائت خواهد شد.
 ) 3شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
) 4بهپیشنهاداتمبهم،مشروطوتحویلاسنادبعدازانقضایمهلتمقرردراینآگهیوفاقدسپردهازدرجهاعتبارساقطوترتیب
اثر داده نخواهد شد .
 ) 5هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
 ) 6هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابالغ نتیجه ظرف مدت  7روز حاضر به تحویل ضمانتنامه حسن انجام
تعهدات و انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 ) 7سایر اطالعات و جزئیات الزم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی WWW.M5.Tabriz.irمندرج است .
تاریخ چاپ آگهی
1399/12/14

دانش و فن

دبير شوراي عالي فضاي مجازي :ثروتاندوزي با رمزارزها به صالح كشور نيست

«آگهي ارزيابيكيفي تامينكنندگان»

شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند
« سهامي عام»

ويژه

میرعلیاصغرنساجغازانی
شهردارمنطقهپنج

مقدارپيشبينيشدهدر مدلانباشتبهجريانبيشتر
نشود،ميتوانگفتكهاينمدلدرستعملميكند.
استخراج رمزارزها درحال ساماندهي است
سيد ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي
مجازي ،در گفتوگو با ايس��نا با بي��ان اينكه ارزهاي
ديجيتال بح��ث مفصلي دارد ،اظهار ك��رد :اينكه ارز
ديجيتال توليد كنيم يك موضوع است ،ارز ديجيتال
به عنوان ابزار مبادله يك موضوع است و اينكه به عنوان
ثروتاندوزي و س��رمايهگذاري به آن نگاه كنيم ،يك
موضوع ديگر است .فعال در كشور ما ،توليد و استخراج
رمزارزهايجهانروابهعنوانيكفرآيندمثبتدرحال
ساماندهي است ،در حوزه مبادله هم مقداري كه به دور
زدنتحريمهاكمككند،بايدموردحمايتقراربگيرد.
وي ادام��ه داد :اما اينكه رمزارزها به عنوان راهي براي
ثروتاندوزي باشند يا از اينكه از اين وسيله بخواهند
براي خروج سرمايه از كشور استفاده كنند را به هيچ
وجه به صالح كشور نميدانيم .بانك مركزي بايد در
اين رابطه ورود كرده و به نحوي اين فضا را ساماندهي
كند .مركز ملي فضاي مجازي هم كمك ميكند كه ما
تسعير معامالتي و ساماندهي در بخش توليد داشته
باشيم ،اما به هيچ وجه سرمايههاي ما از بازار بورس و
بخشهاي ديگر خارج نشود و به صورت ثروتاندوزي
به آن نگاه شود .رييس مركز ملي فضاي مجازي با بيان

اينكه بازار رمزارزها بسيار ناپايدار است ،گفت :رمزارزها
مدتي در شيب صعود بوده و ممكن است مدتي هم در
ش��يب س��قوط قرار بگيرد و مردم به پولشان احتياج
داش��ته باشند و آن زمان بهش��دت متضرر ميشوند.
به هيچ وجه نميتوان تضمين كرد كه هميشه شيب
قيمت رمزارزها صعودي است ،هميشه نوسان داشته،
نوسانهاي زيادي هم داشته ،وقتي هم كه قيمتها
س��قوط ميكند ،بعضا به مدت هفت ماه تا يك سال
به حالت س��قوط باقي ميماند ،بنابراين اصال توصيه
نميكنيم افراد وارد اين حوزه شوند.
دستور شاپرك به پرداختيارها :خدمات
مرب�وط خريدوفروش ارزه�اي ديجيتال را
قطعكنيد
ش��ركت خدمات پرداخت ش��اپرك به شركتهاي
پرداختياردستوردادهاستكهنسبتبهقطعخدمات
پرداخت الكترونيك به پذيرندگان پشتيبانيشده كه
كاال و خدماتي مغاير با قوانين جمهوري اسالمي ايران
و بانك مركزي ارايه ميكنند ،اقدام كنند .اين شركت
از وبس��ايتهاي ارايهدهنده خدمات خريدوفروش
ارزهاي ديجيتال به عنوان يكي از همين كسبوكارها
ياد كرده اس��ت .شاپرك در اين نامه با اشاره به قوانين
اجرايي براي پرداختيارها مينويس��د :پرداختيار
موظف به فعالي��ت در چارچ��وب قوانين جمهوري
اس�لامي ايران و رعايت الزامات و دستورالعملهاي
وضعشده توس��ط بانك مركزي اس��ت .در اين نامه
با اش��اره به بن��د  ۷-۱۲م��اده  ۷با موض��وع الزامات
پرداختياري آمده است :پرداختيار موظف به اتخاذ
تدابيروتأمينملزوماتفنيالزمجهتنظارتمستمر
و هوشمند بر عملكرد پذيرندگان خود ميباشد و در
صورت مواج��ه با فعاليت مغاير ب��ا قوانين جمهوري
اسالمي ايران و يا نقض ضوابط شبكه پرداخت توسط
پذيرنده،مكلفبهقطعخدمتوارايهگزارشبهشركت
شاپرك و دادستاني ميباشد .شاپرك در اين نامه ،از
خدمات خريد و فروش رمز ارز VPN ،و س��ايتهاي
قمار به عنوان مصداقهايي از خدمات مغاير با قوانين
جمهوري اسالمي و الزامات بانك مركزي ياد ميكند و
هشدار داده است كه با متخلفين برخورد خواهد شد.
هنوز مش��خص نيس��ت كه منظور از قطع خدمات
پرداختياري براي صرافيه��ا بهمعناي قطع كامل
خدمات درگاهي و بانكي است ،يا فقط خدمات جانبي
مانند تسويه را شامل ميشود.

رسيدگي به گزارشهاي مردمي
از تخلفات رسانههاي صوت و تصوير

معاون س��ازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در
فضاي مجازي گفت :س��امانه «ساپرا» اين امكان را فراهم
ميكند كه در صورت اعالم هرگونه تخلف در رسانههاي
صوت و تصوير در فضاي مجازي ،اين موضوع به س��رعت
پيگيريشود.بهگزارشايرنا،آيينرونماييازسامانهنوين
پايش مردمي «ساپرا» با حضور نمايندگاني از قوه قضاييه،
مركز ملي فضاي مجازي و كارشناسان سواد رسانهاي ،در
ساترا برگزار ش��د .معاون كاربران و تنظيمگري اجتماعي
س��اترا در ابتداي اين مراسم در خصوص اين سامانه اظهار
كرد:رونماييازسامانهساپرااتفاقمهميدربحثفعالسازي
ابزارهاي تنظيمگري صوت و تصوير فراگير است« .علي
س��عد» افزود :تعداد محتواهايي كه روزانه در رسانههاي
صوت و تصوير بارگذاري ميشود بسيار زياد است و امكان
اينكهيكسازمانيارگوالتوربتواندتماماينمحتواراپايش
مداوم كند ،وجود ندارد .وي تاكيد كرد :س��امانه ساپرا اين
امكان را به كاربران ميدهد كه در صورت مشاهده هرگونه
تخلف در رسانههاي صوت و تصوير فراگير را از طريق اين
سامانه به سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در
فضايمجازي(ساترا)گزارشدهندوساترانيزدراسرعوقت
پيگيرحقوقكاربرانخواهدبود.سعددرخصوصاهميت
رگوالتوري و تنظيمگري در ح��وزه فضاي مجازي اظهار
كرد :تحقيقات در سال  ۲۰۱۹در انگليس نشان ميدهد

كه  ۷۰درصد كاربران بزرگس��ال فضاي مجازي ،مطالبه
ورود نهاد تنظيمگر به حوزه فضاي مج��ازي را دارند .اين
آمار در س��ال ،۲۰۱۸حدود ۶۰درصد بوده است كه نشان
ميدهد مطالبه كاربران فزاينده بوده است .معاون كاربران
وتنظيمگرياجتماعيساتراتاكيدكرد:اينموضوعنشان
ميدهدحفاظتوصيانتازفرهنگوارزشهايفرهنگي
در فضاي مجازي يك مطالبه و دغدغه جهاني است .سعد
با بيان اينكه روزانه شاهد بارگذاري تعداد بااليي از محتوا
روي پلتفرمها هستيم ،تاكيد كرد :اين حجم از محتوا اگر
با نظارت و حمايت كاربران همراه نباشد عمال ساماندهي و
پايشاينحوزهورسيدنبهيكفضايمجازيسالمممكن
نخواهدبود«.احمدآذرسا» سرپرستادارهكلتوسعهشبكه
تنظيمگراناجتماعيساترانيزدرادامهاينجلسهاظهاركرد:
در اداره كل دو رويكرد اساس��ي وجود دارد؛ رويكرد اصلي
«همتنظيمگري»است.برايناساس،ماباهمكاريوكمك
سازمانهايمردمنهادواقشاروافراديكهدراينحوزهموثر
هستند به عنوان يك واسطه بين حاكميت و مردم عمل
خواهيمكردتايكفضايمجازيپاكراباهمراهيكاربران
ايجاد كنيم .وي رويكرد ديگر را «تنظيمگري اجتماعي»
دانست و با بيان اينكه اين رويكرد ما را مستقيما به كاربران
وصلميكند،اظهاركرد:دربحثتنظيمگرياجتماعيمابه
دنبالبستريبوديمكهمارابهكاربرانمتصلكند.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
30005320

همراهاولنخستيناپراتوربهرهبردار
ازسرويسهاي هوشمند5G

با پيادهسازي فناوري نسل پنجم در شبكه همراه
اول ،اين اپراتور ميتواند ب��ه راحتي امكان اتصال
كاربران شخصي و سازماني به پلتفرمهايي كه در
ديتاسنترها و سرورهاي داخل كشور و اين اپراتور
ميزباني ميشود را فراهم كند و از اين طريق سرعت
انتقال اطالعات را چندين برابر افزايش و تاخير براي
كاربردهاي مختلف مانند ب��ازي آنالين ،واقعيت
مجازي ،آم��وزش مجازي ،پخ��ش آنالين ويديو،
فضاي اب��ري اختصاصي ،خدمات پزش��كي از راه
دور و غيره را كاهش دهد .تس��ت واقعيت مجازي
( Virtual Realityيا به اختصار )VRبا بارگذاري
در ديتاس��نتر مجازيسازي شده و در بستر شبكه
تجاري همراه اول و در حضور اصحاب رسانه دربستر
شبكه 5Gانجام شد كه تالشي براي حذف مرزهاي
موجود بين فضاي واقعي و فضاي مجازي است.
واقعيت مج��ازي كاربردهاي مختلف��ي از جمله
س��رگرمي و حوزه آم��وزش دارد .ب��راي آگاهي از
اهميت شبكه 5Gو واقعيت مجازي با مدير اجرايي
پروژه آن گفتوگو كرديم.
ريي��س اداره راهبردهاي فن��اوري معاونت فني و
توس��عه ش��بكه همراه اول در گفتوگ��و باموج با
اشاره اينكه پروژه  5Gنس��بت به ساير شبكهها از
نظر خلق ارزش متفاوت است ،گفت :تمركز اصلي
و خلق ارزش در ش��بكههاي نس��ل دو ،سه و  4در
حوزه  B2Cبوده است و در واقع اپراتور با در اختيار
گذاشتن سيمكارت و امكان اتصال به مشتركين،
س��رويسهاي پايه از قبي��ل مكالمه و ديت��ا ارايه
ميكردند؛امادرشبكهنسلپنجمخلقارزشاصلي
اپراتور در كنار تقويت ظرفيت س��رويس ديتا ارايه
سرويسهاي جديد مختلف به سازمانها خواهد
بود .اين سرويسهاي سازماني نيازمند نوآوري در
مدلهاي كسب و كار موجود اپراتورها خواهد بود.
مهدي معظمي ادامه داد :س��هم اپراتور از اين بازار
عمدت��ا از طريق فراهم كردن بس��تر اتصال بوده و
از آنجايي ك��ه درآمدزايي از طريق سرويس��هاي
موجود در شبكه  5Gچندان صرفه اقتصادي ندارد
و نميتواند تضمينكننده بازگشت سرمايه باشد،
به همي��ن دليل بايد اپراتور فرات��ر از ارايه خدمات
كانكتيويتي رود .اين رويكرد در اس��تراتژي همراه
اول قرار گرفته و در همين راستا ارايه سرويسهاي
واقعي��ت مجازي و بازي آنالين در بس��تر ش��بكه
ديتاسنترو 5Gهمراهاولرونماييشدوميتوانددر
اختيار ارايهدهندگان و مشتريان قرار گيرد.
وي با بي��ان اينكه اپراتورها در نس��لهاي موجود
ش��بكههاي موبايل ،تاكنون بيشتر از طريق ايجاد
امكان اتصال مش��تركين درآمدزايي ميكردهاند،
يادآور ش��د :همراه اول در س��ال  95تجاريسازي
شبكه نس��ل چهارم را به صورت گس��ترده آغاز و
همزمان با آن مطالعات شبكه 5Gبا هدف تسلط به
اين فناوري ،با كمك دانشگاههاي صنعتي شريف و
تربيت مدرس را نيز شروع كرد.
او با تاكيد بر اينكه در ش��بكه  5Gبراي خلق ارزش
بايد محتوا هم ايجاد شود ،گفت :برخي شركتها در
صورتي كه ارتباط با سرعت باال و تاخير پايين براي
آنها ايجاد شود ،ميتوانند با توليد محتواي مناسب،
خلق ارزش و درآمدزايي خوبي داشته باشند.

ميزبانيمحتوا ودريافتسرويس
ازشبكهديتاسنتر

ريي��س اداره راهبرده��اي فن��اوري هم��راه اول
اف��زود :ميزبان��ي محت��وا و دريافت س��رويس از
شبكه ديتاس��نتر و  5Gهمراه اول ،اين امكان را
در اختيار ش��ركتها و پلتفرمه��اي داخلي ارايه
سرويسهاي ديجيتال قرار ميدهد كه همزمان
با كاهش هزينههايهاستينگ و افزايش امنيت،
از قابليته��اي منحصر به فرد اپرات��ور در ايجاد
ارتباط پايدار ،با سرعت باال و تاخير پايين بهره مند
ش��وند .بنابراين همراه اول توسعه و ارايه خدمات
ديتاسنترهاي خود را به موازات شبكه موبايل خود
در برنامه دارد.
معظمي با اشاره به اينكه شبكه  5Gمجموعهاي از
فناوريهاي مختلف است كه به بيان ساده در گام
نخست در قالب  eMBBافزايش سرعت و كاهش
تاخير را در پي خواهد داشت ،اظهار كرد :در چند
سال آينده سرويسهايي از قبيل  VR، ARو ...هم
توسعه مييابد.
واقعيت مجازي ،دريچه جديدي به دنياي آموزش
است كه براي نمونه دورههايي را در خصوص نحوه
كار در محيطهاي خطرناك يا با ريسك باال ايجاد
ميكند يا ب��ه كمك آن ميتواني��د فعاليتهاي
پيچيده ديگري را بدون اينك��ه بهطور واقعي در
معرض چني��ن محيطهايي ق��رار بگيريد ،انجام
دهي��د .در واقع اين يك تجربه به فراگيران كمك
ميكند تا بدون مواجهه با ريس��كهاي اش��تباه
عملي ،بهط��ور مجازي ب��ا اين م��واد كار كنند.
سرويس  VRكه حالت سه بعدي دارد ،فضايي در
اختيار مخاطب قرار ميدهد كه بتواند با استفاده
از آن از مكانه��اي تفريحي بازدي��د كند يا براي
سيستمهاي آموزشي استفاده شود .اين سرويس
در شبكه 4Gبا كيفيت پايين ميتواند در دسترس
باشد يا به صورت سازماني با قرار دادن سرور مورد
نياز در كنار كاربر و در بستر اتصال سيمي و با هزينه
باال استفاده شود.
در صورت اس��تفاده از فضاي ديتاس��نتر اپراتور و
ش��بكه  5Gميتوان محدوديت اي��ن روشها را
برطرف كرد و از مزيتهاي هر دو راهكار استفاده
كرد ،يعني كيفيت باال از طريق سرعت دانلود باال،
تاخير كمتر س��يار بودن كاربر و عدم نياز به سيم،
قيمت ارزانتر ،قابليت اس��تفاده از  VRس��نترها
در ديتاس��نترهاي اپرات��ور موبايل در دس��ترس
خواهد بود.

اخبارمهم
كاالهاي گروه  27هم
ترخيص ميشود

شاتا| معاون بازرگاني وزارت صمت در مورد ترخيص
كاالهاي گروه  27در گم��ركات ،افزود :كاالهاي گروه
 27رقمي كمتر از  50ميلي��ون دالر دارد كه در مقابل
 32ميلي��ارد دالر واردات رقم كوچكي اس��ت.عباس
قبادي افزود :البته تحريمها و مسائل ارزي مشكالتي را
برايمجموعهوارداتوترخيصكاالبهوجودآوردكهبا
تدابيرانديشيدهشدهتوسطستاداقتصاديدولت،بخش
عمدهايازكاالهايماندهدرگمركاتبهسرعتترخيص
شد .وي گفت :در ۱۱ماهه سال ۹۹بالغ بر ۲۰ميليون
تن كاال به ارزش تقريبي  ۳۲ميلياررد دالر وارد كشور
شده است.قبادي اظهار داش��ت :واردات كاال در كشور
مشمول يك س��ري ضوابط و مقررات است ،بايد ثبت
سفارشانجامشود،تأمينارزومنشأارزصورتبگيردو
موضوعاتپولشوييوموضوعاتمختلفديگرمشخص
شود.معاونبازرگانيداخليوزارتصمتبااشارهبهاينكه
آنچهتكليفوزارتصمتاستكامالايفاشدهوازاينجا
به بعد كار به سمتي ميرود كه كاال به كشور وارد شود،
ادامهداد:بايدبهگونهايعملنكنيمكهكشوررادريك
فشارارزيقراردهيموكاالهاياساسيكهاالندربنادر
هستند را كنار بگذاريم و روي كمتر از 50ميليون دالر
كاالي غيرضروري تمركز و مشكالت را بر طرف كنيم.
قباديدرادامهبابياناينكهاولويتوزارتصنعت،معدن
و تجارت ،واردات كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه توليد و
اقالمموردنيازمردم(گندم،روغن،برنجو)...است،افزود:
درجلساتبرگزارشدهقرارشدتمهيداتيانديشيدهشود
تا گروه كااليي 27كه داراي ثبت س��فارش و منشأ ارز
هستند ،نيز مجوز ورود به كشور را تا پايان سال دريافت
كنند.ويبااشارهبهشرايطاقتصاديويژهوتحريمهاي
ظالمانهبركشورگفت:دراينشرايطبامحدوديتهاي
ارزي مواجه شديم و بايد با مديريت منابع ارزي موجود
مجوزورودبرايكاالهاييصادرشودكهمحدوديتارزي
نداشتهباشندوخسارتيهمبهآنهاواردنشود.

افزايش قيمت كاالها
تا پايان سال منتفي است

ايرن�ا| عباس تاب��ش ،رييس س��ازمان حمايت
از مصرفكنن��دگان و توليدكنندگان گف��ت :به
تبع اين موضوع س��تاد تنظيم بازار نيز تا سازمان
حماي��ت ورود نكند اين كار را انج��ام نخواهد داد.
وي بيان كرد :اگر همچنان آرامش ش��اخصهاي
كالن اقتصادي ادامه داش��ته باشد ،مردم از لحاط
قيمت ني��ز نگراني نخواهند داش��ت.تابش تاكيد
كرد :در يك ماه گذش��ته باالي چهار ميليون تن
كاالي اساسي از گمركهاي كشور ترخيص شده
و ذخيره استراتژيك گوشت سفيد و قرمز به اندازه
كافي موجود است و نگراني از اين بابت وجود ندارد.
وي ادامه داد :مصوب توليد گوش��ت س��فيد ۱۱۰
ميليون قطعه جوجهريزي در ماه اس��ت كه براي
ايام پاياني س��ال براي هر م��اه  ۱۳۰ميليون قطعه
جوجهريزي انجام ش��ده اس��ت .وي افزود :با اين
ش��رايط اميدواريم نياز به توزي��ع ذخاير كاالهاي
اساسيدرحوزهمحصوالتپروتيينيوجودنداشته
باشد زيرا توليد مرغ به اندازه كافي برنامهريزي شده
و به زودي روانه بازار ميشود.

پرورش اساتيد مالياتي براي
اجراي قانون پايانه فروشگاهي

مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران از برگزاري نخستين
جلسه مشترك كارگروه اتاق اصناف ايران و سازمان
ام��ور مالياتي در راس��تاي عملياتي ك��ردن قانون
«پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان» خبر داد.
محمدرضا جعفريان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه
اطالعرس��اني اتاق اصناف ايران بيان كرد :بر اساس
پيش��نهاد اتاق اصناف ايران مقرر شد تا در راستاي
اجراي قان��ون «پايانههاي فروش��گاهي و س��امانه
موديان» اطالعرس��اني عمومي و تبليغات سمعي،
بصري و نوشتاري در رسانههاي مختلف اقدام شود.
ويافزود:پيشازاينقانونگذار،شرحوظيفهسازمان
امور مالياتي را در قانون «پايانههاي فروش��گاهي و
س��امانه موديان» معين كرده و اكنون الزم است تا
اين سازمان زيرساختهاي الزم را با همكاري وزارت
صمتووزارتفناورياطالعاتفراهمآورد.جعفريان
گفت:براساسمصوبهمجلسشوراياسالميتمامي
بنگاههاي اقتصادي از يكم خرداد مشمول اين قانون
شدهوبايدنسبتبهعملياتيكردنپايانهفروشگاهي
وسامانهمودياناقدامكنند.براساساطالعاتواصله،
بهوزيراموراقتصاديوداراييپيشنهادشدهتاكساني
كه(بهطورساالنه)تايكميلياردو ۸۰۰ميليونتومان
فعاليتاقتصاديدارندمشمولعملياتيكردنقانون
پايانههاي فروشگاهي و س��امانه موديان در مرحله
اول نش��وند .وليكن نمايندگان اتاق اصناف ايران در
اين جلس��ه با توجه به جميع جهات از جمله قيمت
تصاعدي كاال كه در سطح جامعه قابل مشاهده است،
پيشنهادكردندكسانيكه تا ۵ميلياردتومانفعاليت
اقتصادي در سال دارند در مرحله اول مشمول اجراي
اين قانون نشده و در مراحل بعد به گروه اجراكنندگان
سامانه پايانه فروش��گاهي بپيوندند.مشاور مالياتي
اتاق اصناف ايران در خصوص چهارمين مصوبه اين
كارگروه اظهار كرد :بر اساس تبصره  ۲ماده  ۳قانون
پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان «سه ماه پس
از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده ( 15ماه از تاريخ
الزم االجراء شدن اين قانون) ،فقط صورتحسابهاي
الكترونيكي كه از طريق س��امانه موديان صادر شده
باشد ،از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي
محاسبه اعتبار مالياتي براي موديان خواهد بود ».اما
اتاق اصناف ايران با توجه به وضعيت شيوع بيماري
كرونادرسطحجامعهواخطارمرحلهچهارمشيوعاين
بيماري از سوي دولت ،پيشنهاد تعويق۱۰ماه را داد تا
در اين مدت ،اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي
نيز آموزشهاي الزم را به فعاالن صنفي بدهند.

صنعت،معدنوتجارت
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بازگشت رونق به فعاليت بنگاهها

تعادل|
شامخ كل اقتصاد ايران در بهمنماه 1399ركوردشكني
كرده و با عبور از مرز 50واحد ،به 53.73واحد رسيد؛ اين
رقم،باالترينميزاندر 17دورهمحاسبهشامخكلاست.
همچنين در اين ماه شامخ بخش صنعت نيز به باالترين
رقم در  9ماه گذشته رسيده و  58.37واحد اعالم شده
كهنشاندهندهرونقدراكثرفعاليتهايصنعتيدراين
ماهاست.اطالعاتاينگزارشنشانميدهددربهمنماه
 ،1399ميزان فعاليتهاي كسبوكار نسبت به ماه قبل
افزايش يافته و با رشد ميزان سفارشات جديد مشتريان
و افزايش فروش كاال و خدمات ،شرايط نسبتاً مساعدي
براي رونق فعاليتهاي اقتصادي رقم خورده است.

ميزان افزايش قيمت گوشت قرمز

نشاندهندهرونقفعاليتهادربهمنماهاست.بهطوركلي
در بهمنماه با نزديك ش��دن به پايان سال ،همانطور كه
شاخصانتظاراتدرارتباطباميزانفعاليتهادرماهآينده
نشان ميداد ،اكثر فعاليتها با رونق روبهرو بودهاند .ميزان
فعاليتهاي كسبوكار در همه رشته فعاليتها افزايش
داشته اما بيشترين افزايش در مقدار سفارشات و تقاضا در
بخش صنعت بوده است .انتظارات توليد براي اسفندماه
نيز كماكان مثبت بوده و رقم 58.92را ثبت كرده است.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بررس��ي گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران نش��ان
ميدهد :بر اساس دادههاي به دست آمده از بنگاههاي
بخشصنعت،شاخصمديرانخريدصنعتدربهمنماه
 58.34اس��ت ،اين ش��اخص كه طي  9ماه گذش��ته
بيش��ترين مقدار خود را به ثبت رسانده ،نشاندهنده
رونق در اكثر فعاليتهاي صنعتي اس��ت .در بهمنماه
براي اولينبار طي  29دوره از ابتداي ش��روع طرح همه
زيرش��اخصهاي اصلي شامخ صنعت عدد باالي  50را
ثبت كردهاند.شاخص مقدار توليد محصوالت در بخش
صنعت ( )59.58نس��بت به ماه قبل ( )48.65افزايش
داشته و رونق اكثر فعاليتهاي صنعتي را نشان ميدهد.
شركتها از يكسوبهدليل افزايش تقاضاو از سويديگر
با نزديك شدن به پايان سال بهمنظور تأمين سفارشات
قبلي و انجام تعهدات قبلي خود ميزان توليد را افزايش
دادهان��د .افزايش س��رعت انجام و تحويل سفارش��ات
( )63.79با شيب بيشتر نسبت به ديماه ( )58.49نيز
مويد اين موضوع است.شاخص ميزان سفارشات جديد
مشترياندرديماه()60.03نسبتبهديماه(،)44.80
بعدازسهماهكاهشدرتقاضا،افزايشقابلتوجهيداشته
است كه مقايسه آن با روند بهمنماه در دو سال گذشته،
وجود اثرات فصلي در پايان سال را نيز نشان ميدهد ،با
اين تفاوت كه بهرغم شرايط كوويد  19بر كشور ،تأثير
چنداني بر روند تقاضا در بخش صنعت وجود نداش��ته
است .نتايج نش��ان ميدهد با توجه به افزايش شاخص
صادرات صنعت ،بخش��ي از اين افزايش تقاضا ناشي از
تقاضاي خارجي بوده است .شاخص موجودي مواد اوليه

( )50.93براي اولينبار طي  29ماه گذش��ته از ابتداي
شروع طرح ش��امخ در بخش صنعت ،عدد باالي  50را
تجربه كرده است .بررسي زيربخشهاي صنعتي نشان
ميدهد كه اگرچه اين ش��اخص اندكي بهتر ش��ده اما
همچناندربسياريازصنايعباروندكاهشيروبهروست
و فقط صناي��ع كاني غيرفلزي ،چوب و كاغذ و مبلمان،
ماشينسازيولوازمخانگيوصنايعفلزيوضعيتخوبي
در اين ماه در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود داشتهاند.
شاخص ميزان صادرات كاال ( )50.48براي اولينبار طي
 29ماه گذشته بيشترين مقدار خود را داشته و بيشتر از
 50شده است .با توجه به باال بودن نرخ ارز به نظر ميرسد
توليدكنندگان بهويژه در صنايعي كه مواد اوليه خود را از
داخل تأمين ميكنند ،امكان باالتري در رقابت قيمتي
براي صادرات با ساير كشورها دارند؛ اما همچنان مشكل
عمده آنها تعهدات ارزي و نقل و انتقاالت بانكي ناش��ي
از تحريم است.
در اين ميان به ترتيب صنايع الس��تيك و پالس��تيك،
چوب ،كاغذ و مبلمان و صنايع غذايي بيش��ترين ميزان
اين شاخص را در صادرات كاال به ثبت رساندهاند .شاخص
قيمت محصوالت توليدش��ده در بهمنم��اه ()55.87
افزايش داشته است اين شاخص كه در ديماه ()50.86
از شيب افزايش آن كاسته ش��ده بود ،مجدداً با افزايش
هزينههايتوليد(مواداوليهودستمزدنيرويكار)باشدت
بيشتري افزايش يافته اس��ت .بهطوركلي بر اساس نظر
فعاالناقتصاديدربهمنماه،اكثرصنايعهمراهباافزايش
سفارشاتداخليوخارجي،دروضعيترونققرارگرفتند
و شاخص صادرات بعد از مدتها با اندكي رونق روبهرو شد
كهآمارهايگمركدربهمنماهنيزمويدآناست؛امابنابه
گفتهبسياريازتوليدكنندگانمشكالتمربوطبهسامانه
بهينيابوناكارآمدياجرايآندرتخصيصسهميههااز
يكسو و فساد شبكه توزيع كاالهاي پتروشيمي از سوي
ديگر ،گريبان بسياري از صنايع وابسته به آن نظير صنايع
نساجي ،الستيك و پالستيك ،صنايع غذايي و ...را براي
تأمين مواد اوليه گرفته اس��ت و بعضاً منجر به تعطيلي
خطوط توليد شده كه متأسفانه هيچ راهكاري در رابطه با
اين موضوع انديشيده نميشود.

مشكالت از نگاه صاحبان كسب وكار
برخي مش��كالت اصلي در بهمن م��اه از ديد فعاالن
اقتصادي شامل موارد زير ميشود .۱ « :ناهماهنگي
در س��ازوكار اجرا و بررسي س��امانه توسعه تجارت و
بهينيابوعدمتوجهبهعملكردصحيحزيرساختها،
فعاالن اقتصادي را در خريد مواد اوليه از طريق بورس و
همچنينسامانهبهينيابدچارمشكالتفراوانكرده
و از آنجايي كه مدت زمان اقدام به ثبت بسيار محدود
ب��وده ،امكان ثبت را از توليدكنندگان گرفته اس��ت.
همچنين عدم تخصيص سهميه مواد اوليه از طريق
پتروشيميها باعث متوقف ش��دن بعضي از خطوط
توليدشدهاست(.مثلصنايعنساجي،صنايعالستيك
و پالستيك ( .۲.تغييرات مداوم قيمتهاي مواد اوليه،
برنامهريزيبرايتوليدرامختلميكندوباعثميشود
تاتوليدكنندگانسفارشاترابهصورتهفتگيبگيرند
يا سعي در برنامهريزي براي تحويل سفارشات قبلي
دارند كه با توجه به تغييرات قيمت مواد اوليه بس��يار
س��خت است .از اين رو س��عي دارند تا فروش را صرفا
براساس صادرات برنامهريزي كنند( .صنايع الستيك
و پالستيك) .۳قطعهسازان خودرو با وارد شدن آهن و
فوالد در بورس و به تبع آن آزاد شدن قيمت نهادههايي
مانند آهن و فوالد مشكل دارند و با توجه به آنكه قيمت
محصوالبايد ثابت نگه داش��ته ش��ود برايشان صرفه
اقتصادي ندارد( .صنايع توليد وسايل نقليه و قطعات
وابس��ته .۴ ).هزينههاي حمل و نق��ل در بخش مواد
غذايي بسيار باال رفته و از آنجا كه نظارتي بر آن وجود
ندارد ،در بسياري از موارد قيمت حمل كاال تا به مقصد
برسد تغيير ميكند( .صنايع غذايي).۵.سياستهاي
تقسيمنهادههاهمچنانبراساساصولنيستوداراي
اشكاالت اساسي است ،به بعضي از شركتها كم و به
برخي بيشتر تخصيص داده ميشود وسطح قيمتها
همچنان باالست( .كش��اورزي ،شكار و جنگلداري و
ماهيگيري .۶ .اين صنعت در تأمين قطعات مورد نياز
جهت انجام فعاليت با مشكالت زيادي همراه است و
وزارت صمت در واردات آن به عنوان كاالي لوكس نگاه
ميكند( .استخراج معدن)

قاچاق خودرو چگونه اتفاق ميافتد؟

حفره بزرگ در مسير قاچاق خودرو

تعادل|
قاچاق از طريق«دريا و سواحل جنوبي ،مناطق آزاد،
ترانزيت و گ��ذر موقت» از جمل��ه روشهاي قاچاق
خودرواست.قاچاقيكهبهگفتهمتوليانامر،سفارشي
و مصرفكننده خاص دارد .بهطوريكه براساس آمار
اعالمي از سوي مس��ووالن ناجا ،در حال حاضربيش
از دو هزار دس��تگاه خودرو ب��ا ارزش بيش از  ۱۰هزار
ميليارد را كش��ف و  326فقره پرونده تش��كيل شده
است .هرچند دستگاههاي ذي ربط از جمله «گمرك،
ناجا و س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز» ميگويند كه
از طريق س��امانهها نظارت و پيگيريهاي الزم براي
مقابله با قاچاق خودرو انجام ميش��ود؛ اما به هر حال
يكي از حفره ها؛ «گذر موقت خودرو» اس��ت كه بايد
درباره آن چارهانديشي و اطالعات اين خودروها بايد
عالوه بر گمرك با بقيه ضابطان از جمله پليس راهور
و پليس مبارزه با قاچاق به اش��تراك گذاشته شود .به
گفته متوليان ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز ،اشخاصي
كه با خودروهاي گذر موقت ،وارد كشور ميشوند اگر
خودرو را در داخل كش��ور بگذارند و خودشان خارج
شوند ،قابل رصد نيستند؛ چراكه بايد ارتباط بين همه
دستگاهها و خودروهاي وارداتي عبور موقت با پليس
راهور و گذرنامه در قالب س��امانه جامع و يكپارچه و
كارآمد برقرار باشد تا اين اشخاص قابل رصد باشند اما
اكنون اين سامانهها يكپارچه نيستند.هرچند معاون
فني گمرك ميگويد كه در دو سال گذشته ،اطالعات
مربوط به خودروهاي گذر موقت در بستر سامانه جامع
تجارت؛سيستميشدهواطالعاتافراديكهخودروي
خود را تحت عنوان گذر موقت وارد كش��ور ميكنند
حتماً در سامانه ثبت ميشود.

مرتضي بانك استعفا داد

ي عالي مناطق
مرتضي بانك از س��مت دبيري شورا 
آزاد استعفا كرد .به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري
صدا و س��يماآقاي مرتضي بانك با ارس��ال نامهاي به
رييسجمهور ،از س��متش در دبيري ش��وراي عالي
مناطقآزاداستعفاداد.متننامهاستعفايمرتضيبانك
حطاب به رييسجمهور به اين شرح است« :مبني بر
استيذان از مقام معظم رهبري و مكاتبه قبلي اينجانب
در اين خصوص و با تش��كر مجدد از ابراز لطف دستور
صادره حضرتعالي به منظور پيگيري و اخذ استيذان
و نيز هماهنگيهاي ص��ورت گرفته در اين زمينه و با
سپاسبيكرانازالطافودستورمقامعظمايواليتدر
موافقتباادامههمكاريبندهتاپاياندولتهمانگونه
كهمستحضرميباشيد،قبلوبعدازبازنشستگيحقير
به هيچوجه در خواستي براي ادامه فعاليت نداشتم و
صرفا براس��اس نظر جنابعالي و پيگيريهاي جناب
دكتر واعظي تا پايان سال و به دليل شرايط آخر سال
هماهنگ گرديد تا خدمت خود را ادامه دهم .اينك به
داليل گوناگون و ازجمله جلوگيري از ايجاد هرگونه
شائبهايبرايدولتونظامدراستفادهازافرادبازنشسته
بدينوسيلهاستعفايخويشراتقديممينمايمتاازهر
زماني كه مقرر فرماييد اين مسووليت به فرد ديگري
محسوبگردد.خواهشمنداستدرصورتصالحديد
دستور فرماييد از نتيجه اينجانب را مطلع فرماييد».

شامخ كل اقتصاد در بهمنماه به  53.73واحد رسيد

شاخص مديران خريد كل اقتصاد
مركز پژوهشهاي اتاق ايران ،گزارش دوره هفدهم طرح
ش��اخص مديران خريد ( )PMIكل اقتص��اد در بهمن
 1399و گزارش دوره بيست و نهم طرح شاخص مديران
خريد بخش صنعت را منتشر كرد .بر اساس نظرسنجي
انجام شده از بنگاههاي اقتصادي كشور ،شاخص مديران
خريد براي كل اقتصاد ايران در بهمنماه 53.73به دست
آمده كه نسبت به ديماه ( )48.83افزايش قابلتوجهي
داشته است و فعاالن اقتصادي بخش خصوصي طي 17
ماه گذشته از ابتداي ش��روع طرح در بخش كل اقتصاد،
بيش��ترين ميزان اين ش��اخص را ثبت كردهاند.شاخص
ميزانفعاليتهايكسبوكاردربهمنماه()56.71نسبت
به ديماه ( )50.01افزايش داش��ته و طي 17ماه از شروع
طرح به بيشترين مقدار خود رسيده است .اين شاخص در
همه بخشهاي كشاورزي ،خدمات ،صنعت و ساختمان،
بهبودقابلتوجهينسبتبهديماهرانشانميدهدوبخش
ساختمانبيشترينافزايشراداشتهاست.
ش��اخص ميزان سفارشات جديد مش��تريان ()53.43
برخالف ديماه ( )43.99به ميزان قابلتوجهي افزايش
داشته و بيشترين ركورد خود را از ابتداي شروع طرح ثبت
كردهاست.اكثرفعاالناقتصاديدليلعمدهآنراافزايش
تقاضا در ماههاي پاياني س��ال ميدانند ،بهويژه در بخش
صنعت كه اين شاخص بيشترين مقدار را داشته ،افزايش
تقاضاي داخلي و خارجي بر آن موثر بوده است.شاخص
موجودي مواد اولي��ه يا لوازم خريداريش��ده ()48.26
نسبت به ماه قبل ( )49.47بهصورت جزئي روند كاهشي
داش��ته و اين كاهش بيش��تر مربوط به بخش خدمات و
كش��اورزي بوده است .شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا
لوازم خريداريشده ( )79.92نسبت به ماه قبل ()72.76
شدتافزايشبيشتريداشتهاست.شدتافزايشقيمت
مواداوليهكهطيدوماهاخيراندكيكمترشدهبود،مجدداً
در بهمنماه افزايش يافته است .بر اساس نتايج مركز آمار
ايران در بهمنماه از ش��اخص قيمت مصرفكننده ،اين
شاخص در بهمن ماه  292.8به دست آمده كه نسبت به
ديماه ( )285.7مقدار  2.5درصد افزايش داشته است.
ش��اخص ميزان صادرات كاالها يا خدمات در بهمنماه
( )47.56هرچند همچنان كاهش��ي است اما نسبت به
شاخصماهقبل()43.46افزايشداشتهكهبيشتربهدليل
بهبود صادرات در بخش صنعت است .بر اساس گزارش
گمرك جمهوري اس�لامي ايران صادرات در بهمنماه،
افزايش  ۱۸۴ميليون دالري را نس��بت به ديماه تجربه
كرده است.ش��اخص ميزان فروش كاالها يا خدمات در
بهمن ( )53.72نسبت به ديماه ( )47.86روند افزايشي
داشته و طي 9ماه گذشته بيشترين مقدار خود را به ثبت
رسانده است .اين ش��اخص در همه بخشهاي صنعت،
ساختمان ،خدمات و كشاورزي افزايش داشته است كه
همراه با افزايش ميزان سفارشات و انتظارات توليد كه در
ماه گذشته (دي) توسط فعاالن اقتصادي اعالم شده بود،

رويخطخبر

قاچاق خودرو چگونه انجام ميشود؟
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به اينكه
قاچاق خودروها با قاچاق بقيه كاالها فرق اساسي دارد ،در
يكگفتوگويتلويزنيگفت:اينقاچاق،سفارشيوويژه
است و مشتري خاص دارد .حميدرضا دهقاني نيا با اشاره
بهاينكهدستگاههاييازجملهگمرك،پليسراهور،پليس
گذرنامه و دبيرخانه مناطق آزاد وي��ژه اقتصادي در ورود
قانوني خودروهاي خارجي نقش دارند ,افزود :اگر همه ما
وظايفخودرابهدرستيوبهدقتانجامدهيمموضوعاتي
مانندورودخودروهايقاچاق,بسياركمرنگميشود.وي
افزود:برايبرخوردباقاچاقخودروهانبايدسراغقاچاقچي
ُخرد برويم بلكه بايد اجازه دهيم كل جريان ورود ،محقق
شودتابتوانيمكسيكهتامينكنندهماليوسفارشدهنده
اينقاچاقاسترادستگيركنيم.دهقانينيابااشارهبهاينكه
اين موضوع ،اس��ناد دارد ،گف��ت :در پرونده نگين خودرو
همين اتفاق افتاد ۴۲۴ ،خودرو موجود بود اما بر اس��اس
اسناد ۵۶هزارخودرو.اينتعيينتكليفشدبرايكسيكه
سر شبكه بود نه كسي كه كار نقل و انتقال اين خودروها را
يداد.ويادامهداد:زنجيرهرارصدكرديموكلشبكه
انجامم 
قاچاقرازيرضربهقرارداديم.سخنگويستادمبارزهباقاچاق
كاالوارزدرپاسخبهاينپرسشكهاينخودروهايقاچاق،
چگونهپالكميشوند؟گفت:پليسراهوربايددرخصوص
پالككردنخودروهادقتبيشتريكندودربرخيموارد
هم ممكن است پالك ،جعلي باشد.دهقاني نيا با اشاره به
پالكهاي گذر موقت ،افزود :اشخاصي كه با خودروهاي
گذرموقت,واردكشورميشونداگرخودرورادرداخلكشور
بگذارندوخودشانخارجشوند،متوجهنميشويمزيرابايد
ارتباطبينهمهدستگاههاوخودروهايوارداتيعبورموقت
باپليسراهوروگذرنامهدرقالبسامانهجامعويكپارچهو

كارآمدبرقرارباشدتاايناشخاصقابلرصدباشندامااكنون
اينسامانههايكپارچهنيستند.ويازمردمخواستدرخريد
خودروهايخارجيبهاسنادآنهادقتكنندزيراممكناست
دستكاريشدهباشند.سخنگويستادمبارزهباقاچاقكاالو
ارزگفت:ضابطانبايدباقاچاقچياناصليوتأمينكنندگان
مالي و سفارشدهندگان خودرو قاچاق ،برخورد كنند و
صرف برخورد با قاچاقچي ُخرد كافي نيست .دهقانينيا
با اشاره به اينكه قاچاق ،موضوعي كام ً
ال تخصصي است،
افزود :اگر بخواهيم اين موضوع را تبيين كنيم به تفس��ير
نيازداريمكهدراينصورتبرخيهاازماايرادميگيرندكه
اينتفسيرممكناستبهآموزشقاچاقمنجرشود.ويبا
اشارهبهاينكهقاچاقخودروبابقيهقاچاقهاتفاوتاساسي
دارد ،اضافه كرد :قاچاق خودرو ،سفارش و مصرفكننده
خاص دارد .دهقانينيا گفت :يكي از حفره ها؛ گذر موقت
خودرواستكهبايددربارهآنچارهانديشيشودواطالعات
اين خودروها بايد عالوه بر گمرك با بقيه ضابطان از جمله
پليس راهور و پليس مبارزه با قاچاق به اشتراك گذاشته
شود .سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت :براي
 108خودرودرآذربايجانغربيدرپلدشتپروندهتشكيل
شدكهمحكوميت 280ميلياردتومانيگرفتند،همچنين
 ۱۷دستگاهخودرولوكسدركرجداريمكهمحكوميت۷۳
ميليارديگرفتندكهخألونقصآنهمورودموقتبود
اطالعات خودروهاي گذرموقت
سيستميشده؟
اما معاون فني گمرك ميگويد :گمرك به پليس راهور در
موردخودروهايگذرموقت،نامهارسالميكندوبراساس
آنازطريقسيستمبراياينخودروهاپالكصادرميشود
و اين اطالعات در اختيار آن سازمانها قرار ميگيرد .وي

اضافه كرد :گمرك در موعد مقرر اين خودروها را بررسي
ميكند و اگر در زمان مقرر ،خودرو تحويل گمرك نشود
بالفاصله آن را به عنوان خودروي قاچاق به س��ازمانهاي
مربوط گ��زارش ميكند و پروندههاي متع��ددي هم در
اين باره تشكيل شده است .بنابه اظهارات مهرداد جمال
ارونقي ،پليس ناجا ميتواند به همه اطالعاتي كه در مبدأ
برايخودروهايترانزيتيواردسيستمميشود،دسترسي
داشته باش��د .معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در
ادامه ميافزايد :پليس امني��ت اقتصادي در كنار گمرك
حضور دارد و همه دسترسيهايي كه گمرك در خصوص
سيس��تم دارد در اختيار پليس امنيت اقتصادي اس��ت.
همچنين به گفته ارونقي ،در خصوص شناس��ه كاال هم
تكاليفخودرابهصورتكاملاجراكرديمومستنداتآن
موجود است .در مقابل ،رييس پليس مبارزه با قاچاق كاال
و ارز پليس امنيت اقتصادي ناجا هم ميگويد :در فرآيند
ورودكاال،حملونقلكاال،توزيعوانباركاالنيازداريمكهبه
صورت سيستمي و برخط ،كنترل داشته باشيم تا از زمان
ورود و خروج خودروهاي ترانزيتي آگاه ش��ويم .سرهنگ
جالل اميني افزود :بيش از دو هزار دستگاه خودرو با ارزش
بيشاز ۱۰هزارميلياردراكشفكرديمو 326فقرهپرونده
تشكيلداديم.معاونفنيومهندسيپليسراهورناجانيز
با اشاره به فرآيند شمارهگذاري خودروهاي وارداتي گفت:
ابتدا بايد مدارك و اسناد گمركي خودروها ارايه پس از آن؛
اصالتخودرووهويتمالكاحرازوپسازآن،شمارهگذاري
ش��ود .س��رهنگ محمدعلي زارع افزود :خودروهايي كه
پالك ميشوند ،مستندات قانوني دارند و مدارك آنها در
سامانه پليس راهور وجود دارد .وي اضافه كرد :فرآيندي
كه خودروها براي شمارهگذاري و پالك طي كردند كام ً
ال
محرزومشخصاست.

ايسنا|درمدتاخيربارهابازارگوشتقرمزدچارنوسان
وافزايشقيمتبودهكهبهگفتهفعاالناينصنف علت
آنفاصلهزيادتوليدتامصرفآناستوظاهراواسطهها
باعث تنش در بازار ميشوند .بررسي تازهترين گزارش
مركز آمار از وضعيت گوش��ت قرمز نشان ميدهد كه
گوشتگاووگوسالهدربهمنماهامسالبهطورمتوسط
هر كيلو  ۱۱۱هزار تومان قيمت خورده كه حداقل ۹۰
هزار تومان و حداكث��ر ۱۲۶هزار و ۷۰۰تومان براي آن
ثبتشدهاست.قيمتگوشتگاووگوسالهدربهمنماه
پارسالبهطورمتوسط ۷۸هزارو ۸۰۰ودرديماهامسال
 ۱۰۷هزار تومان گزارش شده بود .بر اين اساس ،قيمت
گوشت گاو و گوساله نسبت به دي ماه ۳.۵و در مقايسه
بابهمنپارسال ۴۱.۵درصدگرانشدهاست.امابررسي
وضعيتگوشتگوسفندنشانميدهدكهاينمحصول
دربهمنماهبهطورمتوسط ۱۲۳هزارتومانفروشرفته
كهحداقلقيمت ۹۶هزارو ۶۰۰وحداكثرآن ۱۳۷هزار
تومانبودهاست.گوشتگوسفنديدربهمنماهپارسال
هركيلو ۸۸هزارو ۳۰۰تومانوديماهامسال ۱۱۹هزار
تومانبهطورمتوسطقيمتداشتهاست.

افزايش توليد در ايران خودرو
فارس|گروه صنعتي ايران خودرو كه در حال حاضر
بيش از نيمي از سهم بازار محصوالت سواري كشور
را در اختيار دارد ،موفق ش��د در سال جهش توليد،
اهداف مبتني بر افزايش تيراژ و عرضه خودرو به بازار را
محقق كرده و با افزايش سطح داخلي سازي ،گامهاي
مستحكمي در مسير خودكفايي و استقالل در توليد
بردارد .اين خودروساز كشور ،توانست عالوه بر كماثر
كردن تحريمهاي ظالمانه ،بر شرايط ناشي از شيوع
ويروسكرونا فايقآمدهوباايجادمحيطيامنكاري،
رونق را در خطوط توليد حفظ كند .ايران خودرو در
همين شرايط توانست در زمينه توسعه محصوالت
خود نيز گامهاي موثري برداش��ته و عالوه بر توسعه
و ارتقاي پنج محصول فعل��ي ،طراحي و توليد انبوه
محصول جديد تارا را با تكيه بر توان مهندسان داخلي
و به همت مجموعه س��ازندگان زنجيره تامين آغاز
كند .ارتقاي قواي محركه ،رونمايي موتور سه استوانه
همچنين توليد انبوه گيربكس شش سرعته مطابق
با نقشه راه توسعه ايران خودرو از ديگر اقدامات مهم
مهندسان و تكنيسينهاي اين خودروساز در مسير
كاهشمصرفسوختوتحققبخشيازمنوياتمقام
معظم رهبري در سال جهش توليد بوده است .ارتقاي
كيفيت محصوالت دس��تاورد ديگر ايران خودرو در
شرايط سخت تحريم بوده ،به گونهاي كه نخستين
پنجستارهايرانيدرسبدمحصوالتاينشركتجاي
گرفت.كاهش ۸۵درصديتعهداتمعوقنيزماحصل
افزاي��ش توليد و عرضه به بازار بوده اس��ت كه تعداد
باقيمانده از اين تعهدات در روزهاي پاياني سال به جز
دومحصولبهصفرخواهدرسيد.معوقاتدومحصول
نيز در ماههاي ابتدايي سال آينده به روز خواهد شد.

امسال آجيل ارزانتر از
ميوه و شيريني است

ايلنا|عليرضا ارزاني ،رييس اتحاديه آجيل وخشكبار
بابياناينكهشرايطتامينوعرضهآجيلمطلوباست،
گفت :بهبود وضعيت آب و هواي��ي و كاهش صادرات
موجب ش��ده تامين و عرضه آجيل و خشكبار در بازار
داخليكشورشرايطخوبيداشتهباشد.وياظهاركرد:
با اين شرايط كمبود آجيل در بازار وجود ندارد و هر نوع
آجيليكهتقاضابرايآنوجودداشتهباشددردسترس
مردمقراردارد.ارزانيدربارهقيمتآجيلدربازار،اظهار
كرد:ازنيمهاسفندماهاتحاديهقيمتهاراروزانهتعيين
وبهاطالعمردمميرساند،اماباتوجهبهشرايطعرضهو
تقاضاپيشبينيماعدمافزايشقيمتوثباتبازاراست.
وي قيمت هر كيلوگرم آجيل مخلوط در كيفيترين
سطح را  200هزار تومان اعالم كرد .ارزاني آجيل را در
مقايسه سايركاالهايپرمصرفنوروز مانندشيرينيو
ميوه كاالي ارزانتري دانست .رييس اتحاديه آجيل و
خشكبارمعقتداست؛درمقايسهباافزايشقيمتساير
كاالهاي پر مصرف نوروز مانند شيريني و ميوه ،آجيل
كااليارزا نقيمتتريمحسوبميشود.بهگفتهارزاني؛
ميزانكممصرفآجيلنيزنسبتبهسايركاالهامصرف
آنرادرمهمانيهامقرونبهصرفترميكند.ويميزان
مصرف آجيل به ازاي هر نف��ر در مهمانيها را 30گرم
عنوانكرد.ارزانيهمچنينپيشبينيكردنوروزامسال
نسبتبهسالگذشتهميزانمصرفآجيلافزايشيابد.
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گل�يماندگار| كرون��ا همچنان قرباني
ميگيرد.حاالديگرآمارجوانانيهمكهبراثر
گزارش
اين بيماري جان خود را از دست ميدهند،
افزايشپيداكرده،ويروسجهشيافتهودرسراسردنيابه
معضليبزرگتبديلشدهاست.واكسيناسيونهمچنان
در اغلب كشورها كم و زياد ادامه دارد و سازمان بهداشت
جهاني همچنان ب��ر رعايت پروتكلهاي بهداش��تي و
فاصلهگذارياجتماعيتاكيدميكند.دراينميانويروس
جهش يافته انگليسي هم به ايران رسيده و هر روز شمار
كس��اني كه به اين ويروس مبتال ميشوند افزايش پيدا
ميكند .خيليها در بيخبري و گمنامي جان خود را از
دست ميدهندوخانوادههايشانداغدار ميشوندوبعضا
كسانيهمهستندكهبهواسطهشغلوموقعيتاجتماعي
ش��ان مرگ بر اثر كرونا آنها را به سر زبانها مياندازد .اما
هر چه هست اين ويروس به هيچ كس در هيچ موقعيت
اجتماعيوجايگاهويژهايرحمنميكند.ازروزنامهنگارو
فوتباليست گرفته تا افراد مشهور ديگري كه در سراسر
جهانهرروزخبردرگذشتشانبراثراينويروسمنحوس
منتشرميشود.ايندرحالياستكهدركشورماعليرغم
تمام هشدارها مس��ووالن حوزه بهداشت و درمان مردم
همچنانبهزندگيعاديخودادامهميدهند،اسفندماه
استوبازارهايشهرهايمختلفشلوغشدهواينازدحام
ميتواند عواقب بس��يار خطرناكي داشته باشد .از سوي
ديگربرخيشهرهادوبارهبهوضعيتخطرناكرسيدهاند
ورفتآمدبهبرخيشهرهاواستانهاهمممنوعشدهاست.
اين در حالي است كه سرعت واكسيناسيون در ايران در
مقايسهباديگركشورهايجهانكنداستومردمهمچنان
چشمانتظارحركتيسريعتروپيوستهتردراينزمينهاز
سوي مسووالن هستند .از س��وي ديگر هم مسووالن از
مردمميخواهندكههشدارهاراجديگرفتهتاجاييكه
ميتوانندازحضوردرمكانهايپرازدحامبپرهيزند.همين
چند روز پيش بود كه آمار مرگ و مير بر اثر كرونا بار ديگر
سهرقميشدوحاالهمدرمحدودهخطرباقيماندهاست.
ويروس جهش يافته خطرنا ك است
روزگذشتهوزيربهداشتودرماندرنشستيآنالينباز
همبهمسالهويروسجهشيافتهكروناپرداختودراين
رابطهگفت:نميخواهيممردم رادچار اضطرابكنيم
امابايدويروسجهشيافتهكرونارابسيارجديبگيرند
زيرا بسيار خطرناك است .سعيد نمكي درباره آخرين
وضعيت بيماري كوويد ۱۹و وضعيت ويروس جهش
يافته كرونا در كشور افزود :بدانيد كه ما در كنار مردم
ديدگاه

تحريم آشكار
كارگرانساختماني

عليقياسي|فعالكارگري|
براساس قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني،
مصوبه هشتم آذرماه  ۸۶و ماده  ۵اصالحي اين قانون
مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي در اس��فندماه ،۸۷
سازمانتاميناجتماعيوظيفهداردساالنه ۲۰۰هزار
كارگر س��اختماني را در سراسر كشور تحت پوشش
خدمات خود قرار دهد .در جريان تصويب قانون بيمه
كارگران س��اختماني از س��وي نمايندگان مجلس،
تبعيضه��اي فراواني در آن ديده ميش��د كه انتقاد
نمايندگانآنهارابهدنبالداشت؛باتمامايراداتبازهم
كارگران س��اختماني و نمايندگان آنها قبول كردند،
اين طرح اجرا ش��ود .حال با گذشت بيش از يك دهه
از تصويب اي��ن قانون و عدم نظارت كافي نمايندگان
مجلس،شاهداينهستيمكهتعدادزياديازكارگران
كماكان در انتظار تخصيص سهميه از سوي سازمان
هستند كه آن هم مغاير اصل ۲۹قانون اساسي است.
تعداد زياد كارگراني كه در ليس��ت انتظار قرار دارند،
تنها دغدغه كارگران س��اختماني و فعاالن كارگري
اين صنف نيست؛ بلكه صدور بخشنامههاي يكجانبه
از سوي سازمان تامين اجتماعي ،گرههاي متعددي
در مس��ير زندگي اين گروه قرار داده اس��ت .در حالي
كه كارگران س��اختماني با نب��ود كار و ويروس كرونا
دستوپنجهنرمميكنند،بيمهآنهاسهميهاياست،
دستمزدمكفيندارندوازغرامتايامبيماريوبيكاري
نيز محروم هستند .حدود ۱۰سال است كه كارگران
ساختمانيحقبيمهخودرابهصندوقسازمانتامين
اجتماعيواريزميكنندوليايننهاد،آنهاراازخدمات
متعدديمحرومكردهاست.مشكالتاينگروهمحدود
نيست؛ صدور بخش��نامهها آن هم به صورت روزانه،
ديگر رمقي براي تنهاي خسته كارگران ساختماني
باقينگذاشتهوجانآنهارابهلبرساندهاست.درواقع
اين طور كه از شواهد برميآيد مديران سازمان درنظر
دارندتاباترفند«صدوربخشنامه»،بيمهاينگروهرابه
صورتناقصاجراكنند.كارگرانساختمانيبايدسي
وپنجسالسابقهپرداختبيمهداشتهباشندتاشرايط
بازنشستگيرااحرازكنند؛همچنينآنهاازغرامتايام
بيكاريوبيماريبرخوردارنيستندومشمولآييننامه
مشاغل س��خت و زيانآور نميشوند .معضلي به نام
«س��هميهبندي» نيز ،چالشهاي فراواني را همراه و
همقدمآنهاكردهاست.كارگرانساختمانبرايامروز
نيس��ت بلكه سبقه طوالني دارد .س��ال ،۹۲سازمان
تاميناجتماعيبهبهانهتاميننبودنمنابعماليخود،
طرحيرادرارتباطبااصالحبيمهكارگرانساختماني
ارايهداد؛درحالحاضر،مقصراصليتاميننبودنمنابع
بيمهآنها،خودسازماناست.سال،۹۹بارديگربهبهانه
تامين نبودن منابع مالي خود ،از بيمه كردن اين گروه
شانه خالي كرد .بخشنامهها هم تمامي ندارد ،هر روز
تصميمات جديد در قالب بخشنامه بر عليه كارگران
ارايهميشود.سازمانتاميناجتماعيبايدبداند،ديگر
تواني براي كارگران ساختمان به ويژه در اين روزهاي
كروناييباقينماندهاست.

خبر روز

آغاز واكسيناسيون كروناي كاركنان سازمان بهشت زهرا

واكسيناسيون كروناي كاركنان سازمان بهشت زهرا (س) چهارشنبه ۱۳اسفند ۱۳۹۹بر اساس اولويتبندي ستاد ملي مقابله با كرونا
و وزارت بهداشت با حضور محمدرضا سلماني رييس مركز بهداشت جنوب تهران و سعيد خال مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س)
و پرسنل سازمان بهش��ت زهرا (س) در مجتمع عروجيان آغاز شد .سعيد خال مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) در مراسم آغاز
واكسيناسيون كاركنان سازمان بهشت زهرا (س) با اولويت پرسنل سالنهاي تطهير گفت :سازمان بهشت زهرا (س) يكسال پر درد
و رنجي را در بحران كرونا سپري كرد و الزم است به جهت تخصيص واكسن كرونا به پرسنلي كه يكسال در خط اول نبرد با كرونا قرار
داشتند ،از دكتر نمكي وزير بهداشت تقدير و تشكر كنم.

ويروس جهش يافته كرونا در سراسر ايران منتشر شده است

تامين واكسن همچنان ادامه دارد

هستيم.اگركسيقصوركردهباشد،درپذيرشبيماري
اوحتياگرپروتكلهايبهداشتيرارعايتنكردهباشد،
هرگزموردبيتوجهيقرارنميگيردوخودمانرابراي
موجهايسنگينآمادهكرديم.تقاضايماايناستكه
مردم خود را گرفتار تختهاي بيمارستان واي سي يو
نكنند .تقاضاي ما اين است كه مردم رعايت كنند .در
حالحاضرخريدهاينوروزيانجامميشود.
از حاال بار و بنديل سفر را نبنديد
او ادام��ه داد :اميدواريم مردم نوروز كم خطري را طي
كنند ،اما از حاال بار و بنديل س��فر را نبنديد ،زيرا اصال
معلومنيستچهوضعيتيداريموتداركسفرراحتي
در ذهن هم تصور نكنيد ،ولي اگر اسفند بيخطري را
طي كنيم ،ميگوييم با چه پروتكلهايي ميتوانيد به
سفربرويد.نمكيافزود:همهماروزهاوشبهايبسيار
سختي را گذرانديم .شايد بيش��تر از همه مردم ايران
دچار فشار روحي و فكري بوده و شبانه روزي با روساي
دانشگاههايعلومپزشكيدرارتباطهستيم.بازهمبايد
صبوريكردهوبيشازپيشاحتياطكنيم.
وضعيت فوتيهاي كرونا
در ۲۴ساعت گذشته
وزير بهداشت اظهار كرد :مش��كل ويروس كوويد  ۱۹به
خصوصباويروسجهشيافتهاكثركشورهاراتحتتاثير
قراردادهاست.در ۲۴ساعتگذشته،امريكاباالترينآمار
فوتي را با هزار و ۹۸۹مرگ دارد .همچنين در ۲۴ساعت
گذش��ته ،برزيل هزار و ۷۲۶مرگ ،روس��يه ۴۴۱مرگ،
مكزيك ۴۳۷مرگ ،آلمان ۴۰۱مرگ ،انگلس��تان۳۴۳
مرگ ،ايتاليا  ۳۴۳مرگ ،فرانسه  ۳۳۰مرگ ،هلند ۲۱۶
م��رگ ،پرو ۲۰۹مرگ و اي��ران ۸۶مرگ به علت ابتال به
كروناداشتهاند.
بيشترين درگيري با كرونا را
در خوزستان داريم
نمكي بيان كرد :با وجود ورود ويروس جهش يافته كرونا،

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل

تالش ش��ده كه مرگ و ميرهاي روزانه بيش از دو رقمي
نشود .براي  ۲۴س��اعت تعداد مرگهاي س��ه رقمي را
تجربهكرديموبعددوبارهبهكمتر از دو رقميبازگشت .او
ادامه داد :بيشترين درگيري با ويروس كرونا را در استان
خوزستانداريم.اكثرشهرهايايناستانگرفتارشدهاند.
شهرهاي شمالي استان خوزستان مثل شوشتر و دزفول
كه قبال مرگ و مير به خص��وص با ويروس جهش يافته
كرونانداشتيمنيزگرفتار شدند .همانطوركهپيشبيني
ميشداينويروسچهرهمتفاوتيباويروسووهاندارد.
سرعت بيماري
بهشدت در ويروس جهشيافته باالست
وزيربهداشتاظهاركرد:درويروسجهشيافتهبهسرعت
شدتبيماريباالرفتهوافرادبدحالشدهوجوانترهاگرفتار
ميشوند.ابتدافكرميكرديمافرادديرمراجعهميكنند،اما
بعدديديمكسانيكهزودمراجعهميكنندنيزدرعرض۴۸
ساعتبهمرحلهگرفتاريسختريويواردميشوند.از۷۰
بيمار انتوبه شده در بيمارستانهاي خوزستان متاسفانه
در يك شبانه روز ۳۰،نفر فوت كردند كه اين نشاندهنده

جامعه

هجومسنگينبيماريبهريههاست.چندهفتهقبلتماماين
تذكراترادادهبوديموگفتيمكهاگرگرفتارچنينمصيبتي
شويم،كاربسيارسختترميشود.
هنوز براي س�وار شدن به هواپيما و قطار
تستالزامينيست
نمكيگفت:استاندارجديدخوزستانبهشدتهمراهاست
و كار را مديريت ميكند .البته هنوز گاليههايي داريم .در
هندوستانباپيداشدنمواردويروسجهشيافتهكرونا،
همهپروازهالغوشد.درنيوزلندبايكموردگزارشبيماري،
تعطيليعموميدرخيليازفعاليتهاايجادشد.دراستراليا
وكشورهاياروپاييبهشدتمحدوديتايجادشدهاست.
اما به گفته رييس دانشگاه علوم پزشكي اهواز هنوز انجام
تستبرايسوارشدنبههواپيماوقطارالزامينشدهاست.
دراينزمينهنامهاينوشتمكهاگركانونسنگينآلودگي
ويروسجهشيافتهداريم،حداقلاجازهندهيمبهجاهاي
ديگر سرايت كند .كافي است سه يا چهار استان ديگر با
وضعيت خوزستان داشته باشيم .در آن صورت كنترل از
دستهمكارانماخارجميشود.

هنوز رعايت پروتكلهاي بهداشتي
در خوزستان پايين است
وزير بهداش��ت بيان كرد :كمبود اكس��يژن ساز در
خوزستان را به س��رعت برطرف كرديم .همكاران ما
تالش كردند تختهايي اضافه شود تا مشكل كمبود
تخت وجود نداشته باشد .تا اين لحظه نيز همكاران ما
با تسلط كامل در حال مديريت كار هستند.
او اف��زود :با وجود تذكرهاي مك��رر هنوز هم رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در اس��تان خوزستان پايين
اس��ت .اگرچه در برخي جاها بهتر شده ،اما هنوز به
نسبتمتوسطكشوري،رعايتپروتكلهايبهداشتي
در استان خوزستان پايين است .اين نشان ميدهد
كه جلوگيري از اشاعه بيشتر بيماري با اين وضعيت
دشوار است.
هشدار به استانهاي همجوار خوزستان
نمكي گفت :به اس��تانداران و مسووالن اجرايي در
استانهايي مثل لرس��تان ،كهگيلويه و بويراحمد،
چهارمحال و بختياري ،اصفهان ،هرمزگان و بوشهر
كه با خوزستان همجوار هستند هشدار ميدهيم.
مردم ترددهاي بين اس��تاني دارن��د و نبايد اجازه
بدهيم اين اتف��اق بيفتد .اگر ناچار هس��تيم و اين
اتف��اق ميافتد ،حداقل ميتواني��م خواهش كنيم
كه مراقب باش��ند تا آتش بيماري به اس��تانهاي
همجوار خوزستان نيفتد .در آن شرايط نقشه قرمز
گستردهتر ميش��ود .زيرا در اين صورت كار بسيار
دشوارتر خواهد شد.
كمكهاي مومنانه را ادامه بدهيد
او بيان كرد :پنج شنبه احسان و نيكوكاري است و از
مردم ميخواهيم كمكهاي مومنانه را در راس��تاي
مديريت كوويد ۱۹در كشور ادامه بدهند .روز جمعه،
روز درخت كاري است و از همه مردم ميخواهيم به
ياد سرو قامتان مدافع س�لامت و شهداي سالمت،
درختي بهكارند.

آخرين وضعيت واكسيناسيونكرونا دركشور
وزيربهداشتدربارهآخرينوضعيتواكسنكروناگفت:
سعيكرديمبامجموعهواكسنهايكروناييكهواردشد،
گروههاييرابهمجموعهتزريقواكسنكرونااضافهكنيم.
اين خواسته همكاران ما در نظام سالمت بود كه گفتند
دلش��ان نميآيد با وجود اينكه در خط مقدم هستند،
واكسن بزنند و ساير گروههاي آس��يب پذير ،واكسن را
تزريقنكنند.درنتيجهعالوهبرهمكارانمادربخشهاي
مراقبتهاي ويژه كوويد  ۱۹و خط مقدم مقابله با كرونا،
واكسيناسيون سالمندان در سراي سالمندان و معلوالن
و جانبازان شيميايي نيز انجام شده و در حال اتمام است.
او ادامه داد :واكس��نهاي ديگري در راه است و ۲۵۰هزار
واكسن اوايل هفته وارد شد و ۲۰۰هزار واكسن ديگر نيز
واردميشود.ازسهميهواكسننيزحدوديكميليوندوز
تاپاياناسفنددريافتميكنيمواميدواريمواكسيناسيون
گروههايپرخطرراتاپاياناسفندتمامكنيم.
وضعيت واكسنهاي داخلي كرونا
نمكياظهاركرد:درموردواكسنهايداخلينيزواكسن
بركت ف��از اول كارآزمايي باليني را ب��ه خوبي گذرانده و
اميدواريم بتوانيم فاز دوم و س��وم را در صورت اغنا شدن
كميتهواكسنكرونا،ادغامكنيمتازودتربهتوليدبرسيم.
اوادامهداد:واكسنپاستوركهباانتقالدانشفنيازكوبا
درحالانجاماست،بهخوبيراهخودراطيميكندوفاز
سه را به زودي شروع ميكند .واكسن رازي نيز فاز يك
را آغاز كرده است .روز گذشته چهار نفر ديگر با واكسن
رازي واكسينه شدند و دو نفر نيز در روز قبل واكسينه
شدهبودندكهحالهمهآنهاخوباست.همچنين فاز
كارآزمايي باليني انساني واكسن ديگري را نيز تا هفته
آيندهآغازميكنيم.
دست ما كوتاه و خرما برنخيل
اماآنچهكهدراينبينبايدبهآنتوجهكردمسالهسرعت
بخشيدن به واكسيناسيون در كش��ور است ،در حال
حاضر خيليها معتقدند در زمينه واكسن حكايت ما
ايرانيهاحكايت«دستماكوتاهوخرمابرنخيل»است.
اگر سرعت تزريق واكسن و خريد آن به ميزانكافي در
دستوركاردولتمردانقراربگيردشايدبتوانباشرايطي
كه مردم خيلي هم به رعايت پروتكلهاي بهداشتي
اعتقادي ندارند و در موارد بسياري هم مجبور به ترك
خانهبرايتامينهزينههايزندگيخودهستند،آمار
مرگوميروابتالراتاحدزياديپايينبياورد.

محيطزيست

تكليف سفرهاي نوروزي ۲۵اسفند مشخص ميشود
مع��اون انتظام��ي وزي��ر كش��ور اعالم
ك��رد كه تكليف س��فرهاي ن��وروزي و
محدوديتهاي پيرامون آن تا قبل از۲۵
اسفندماه مش��خص خواهد شد .سردار
حسينذوالفقاريرييسكميتهامنيتي،
اجتماعي و انتظامي ستادملي مقابله با
كرونا در كميت��ه هماهنگي طرحهاي
ترافيكي پليس راه��ور كه پيش از ظهر
امروز در ش��هرك آزمايش برگزار ش��د ،گفت :درباره
سفرهادرحالحاضرمحدوديتتردديبينشهرهاي
زردوآبيوجودنداشتهامامحدوديتتردددرشهرهاي
نارنج��ي و قرمز همچن��ان به قوت خود باقي اس��ت.
محدوديتهاي تردد شبانه از س��اعت  ۲۱تا  ۳بامداد
نيز به قوت خود باقي است و اين محدوديت در سراسر
كشوراجراميشود.اودرپاسخبهپرسشيدربارهتعيين
تكليفوضعيتسفرهاينوروزيوضرورتاطالعآنبه
مردم گفت :واقعيت اين است كه همهچيز به وضعيت

كدام آب را گل نكنيم

شيوع كرونا بس��تگي دارد و نميتوان از
همينحاالدربارهآناظهارنظرقطعيكرد.
طبيعتا اگر نرخ شيوع و ابتال افزايش يابد
ناچار به اعمال محدوديتهاي هوشمند
و يكسري محدوديتهاي ديگر در كشور
هستيم .سردار حسين ذوالفقاري با بيان
اينك��ه با توجه به ش��يوع كرونا نميتوان
براي سفرهاي نوروزي از حاال زمانبندي
يا برنامهريزي كرد ،گفت :تكلي��ف همهچيز را كرونا
مشخصميكند.وزارتبهداشتروزانهوضعيتكشور
را به لحاظ اپيدمي و مرگ و مير رصد ميكند و از اين
رو نميتوان از حاال به صورت قطعي اعالم كنيم كه تا
پاياناسفندوضعيتچهخواهدبود.اوبابياناينكهطبق
پيش بينيها و ارزيابيهاي وزارت بهداش��ت به نوعي
داريم با پيك چهارم كرونا مواجه ميشويم ،گفت :تمام
رويكردها و اقدامات ما بايد در جهت پيشگيري از ابتال
و شيوع كرونا باشد.

 ۸۶فوتي و  ۸۵۲۵مبتالي جديد كرونا

سخنگوي وزارت بهداش��ت از فوت 86
نفر ديگر از مبتاليان به كرونا و ابتالي 8
ه��زار و 525بيمار جديد خبر داد .دكتر
الري افزود :بر اساس معيارهاي قطعي
تش��خيصي ۸ ،هزار و  ۵۲۵بيمار جديد
مبتالبهكوويد ۱۹دركشورشناساييشد
كه ۷۶۴نفرازآنهابستريشدند.بهگفته
او ،مجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشوربه
يك ميليون و  ۶۵۶هزار و  ۶۹۹نفر رسيد .متاسفانه در
طول ۲۴ساعت گذشته ۸۶،بيمار كوويد ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به
 ۶۰هزارو ۳۵۳نفررسيد.الريتاكيدكرد:خوشبختانه
تا كنون يك ميليون و  ۴۱۳هزار و  ۷۱۷نفر از بيماران،

بهبود يافته و يا از بيمارستانها ترخيص
ش��دهاند .او افزود :متاسفانه س��ه هزار و
 ۷۴۷نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در
بخشهايمراقبتهايويژهبيمارستانها
تحتمراقبتقراردارند .سخنگويوزارت
بهداشت ،گفت :تاكنون ۱۱ميليون و ۳۲
هزار و  ۳۱۰آزمايش تشخيص كوويد۱۹
در كشور انجام شده است .در حال حاضر
 ۱۱شهرس��تان قرمز ۳۲ ،شهرس��تان نارنجي۲۵۱ ،
شهرستانزردو ۱۵۴شهرستانآبيهستند.بهگفتهاو،
شهرهايآبادان،اهواز،بندرماهشهر،خرمشهر،دزفول،
دشت آزادگان ،رامهرمز ،ش��ادگان ،شوشتر ،كارون و
هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

آتشسوزي در شيرخوارگاه آمنه

روز گذش��ته انبار ش��يرخوارگاه آمنه
در خيابان وليعصر دچار آتشسوزي
ش��د.به دنبال اين اتفاق جالل ملكي،
س��خنگوي س��ازمان آتشنش��اني
شهرداري تهران اظهار كرد :در ساعت
 ۰۸:۳۸صبح يك مورد آتشس��وزي
در يك مركز نگه��داري از كودكان در
خيابان وليعصر پايينت��ر از ميرداماد
به سامانه  ۱۲۵آتشنشاني شهرداري تهران اطالع
داده ش��د كه در همان لحظات اوليه س��ه ايستگاه
آتشنشانيبهمحلحادثهاعزامشدند.اوافزود:محل
حادثه يك مركز نگهداري از كودكان شيرخوار در
يك ساختمان دو طبقه بود كه يك اتاق كوچك ۱۰
متري در طبقه اول آن كه محل نگه داري از لوازم و
وسايلبهداشتيبود،دچارآتشسوزيشدهوبيشتر

حالت دود زدگي داشت و آتش بزرگي
نبود .ملكي تصريح كرد :خوش��بختانه
وس��عت آتش كوچ��ك بود و ب��ه اتاق
كودكان سرايت نكرده بود .سخنگوي
سازمان آتشنش��اني شهرداري تهران
گفت :هيچ مورد مصدوميتي از پرسنل
و كودكان در اين حادثه وجود نداشت و
آتش قبل از رسيدن آتشنشانان توسط
پرسنل با تجهيزات خاموش كننده ،تحت كنترل
قرار گرفت��ه بود .همچنين مه��دي خانكه ،معاون
اجتماعي بهزيستي اس��تان تهران درباره جزئيات
حادثه آتشس��وزي مركز نگهداري از كودكان در
خيابانوليعصراظهاركرد:آتشسوزيجزئيدريكي
از انبارهاي شيرخوارگاه آمنه رخ داد كه خوشبختانه
از محل اقامت كودكان فاصله داشت.

ايران كشوري خشك و نيمه خشك است و از لحاظ
منابع آبي ش��رايط مطلوبي ندارد كه  ۱۳اسفند روز
ملي آب فرصتي اس��ت تا در سياس��تهاي كلي و
مساله آب بازنگري شود تا بتوانيم اين بحران را پشت
سر بگذاريم.
اين يك واقعيت است كه ايران با كمبود آب مواجه
اس��ت ،ايران بين  ۱۷كشوري است كه با بحران آب
مواجهاستوهمهاينكشورهادرخاورميانهياشمال
آفريقا واقع شدهاند ،البته اين معضل فقط مربوط به
ما نيست بلكه آمار ميگويد  ۵۰درصد مردم دنيا با
بحران آب روبرو هستند ،عامل اصلي بحران آب در
كشور از سوءمديريت و نبود انسجام در مديريت آب
نشاتميگيردتاجاييكهحتيبرسرميزاناستفاده
آب بين نهاده��اي مرتبط با كش��اورزي و صنعت
اختالف نظر اساسي ديده ميشود.
از طرف��ي مقدار آبي ك��ه در كش��اورزي و صنعت
مصرف ميش��ود بهينه نيس��ت ،در كش��اورزي به
جايگزي��ن كردن آبياري قطرهاي و تحت فش��ار به
جاي س��نتي نياز ضروري داريم ،بيش از  ۹۰درصد
منابع آب تجديدپذير ما در بخش كشاورزي مصرف
ميشود ،همه مصرف آب در بخش خانگي و صنعت
هشت درصد اس��ت ،بخش كشاورزي بيش از همه
فعاليتهاي انس��ان ب��ه آب ني��از دارد ،توليد همه
محصوالت كش��اورزي و دامي به آب وابسته است،
اگر در منطقهاي باران كافي ببارد كشاورزان نيازي به
آبياري محصوالت خود ندارند اما اگر بارندگي كافي
نباشدآبياريمحصوالتضرورياستپسبايدروش
كاركشاورزيمتناسبباشرايطاقليميمناطقباشد،
مثالبهتراستدرمناطقكمآبگياهانيكهدرمقابل

خشكي مقاومت بيشتري دارند كاشته شوند زيرا به
دليل نياز نداش��تن گياه به آب فراوان هم مقرون به
صرفه اس��ت و هم مانع شوري زمين در اثر آبياري با
آب كم ميشود.
در كنار بخش كشاورزي ،صنايع آب بر هم هستند
كه حجم زيادي از منابع آب��ي را به خود اختصاص
ميدهند ،در واقع در صنايع بزرگ آب بر نيز ايراداتي
مطرح است كه از جمله به عنوان مثال جانماييهاي
اش��تباه و فاصله زياد از آب دريا در صنايع اس��تان
اصفهان ميتوان اش��اره كرد ،نباي��د آب را به كنار
صنعتببريمبلكهبايدصنعترادركنارآببرپاكنيم
تا بيشتر از اين به شرايط شكننده منابع آبي كشور
فشار وارد نشود.
باتوجهبهآمارهاياعالمشدهازسويصندوقجهاني
طبيعت ( ،)WWFدر طول  ۱۰سال آينده بحران
كم آبي بيشتر نقاط جهان به ويژه كشورهاي اروپايي
و آسيايي را در بر ميگيرد و با توجه به تعريف بانك
جهاني چنانچه كشوري س��االنه كمتر از هزار متر
مكعب آب ش��رب براي شهروندانش داشته باشد با
مش��كل جدي كمبود آب مواجه ميشود ،از اين رو
براي تامين كردن امنيت آبي كشور با به كارگيري
اصول مديريت پيش��رفته آب و ب��ا صرفه جويي در
مصرف خانگي ،صنعتي و كشاورزي به ذخيره منابع
آبي كشور ميتوان كمك كرد.
الگوي نادرست مصرف آب هم وضعيت بحراني آب
در كشور را تش��ديد ميكند ،به عنوان مثال سرانه
مصرف آب در اتريش كه ذخاي��ر آبي آن چند برابر
ايران است  ۱۱۱ليتر است اما در ايران  ۲۵۰تا ۳۰۰
ليتر مصرف سرانه آب است كه واقعا جاي تامل دارد،

يكي ديگر از موارد قابل توجه برداشتهاي بي رويه و
غيرقانونيازآبهايزيرزمينيوخاليشدنسفرههاي
زيرزميني اس��ت ،تصور كنيد كه همه آب مصرفي
شهرپرجمعيتيماننديزدازآبهايزيرزمينيتامين
ميش��ود و با توجه به كاهش بارندگيه��ا ،اگر آب
مصرف شده جايگزين نشود اين منابع تا چند سال
ديگر نميتوانندجوابگوي نياز آبي اين شهر باشند،
يكي از راه كارهاي ارايه شده اين است كه دولت حتما
بايد آب ش��رب را از آب مصرفي جدا كند و كنترل
شديدي روي مصرف آب شرب صورت گيرد.
در دو سال گذشته ش��اهد بارندگيهاي خوبي در
بيشتر نقاط كشور بوديم كه برخي مدعي شدند كه
زمانخشكساليبهپايانرسيدهوواردترساليشديم
درحاليكهمحققانميگويندبارندگيدوسالاخير
به معناي پايان خشكس��الي نيست و ما همچنان با
بحران آب درگير هستيم.
سيل يك موهبت است اما متاسفانه آن را به مصيبت
تبديل ميكنيم و نتايج اين تبديل را در بخشهايي
از كش��ور مانند خوزستان ،لرس��تان و سيستان و
بلوچستان ديده ايم ،اين سيلها نبايد باعث شود كه
فكر كنيم آب مازاد داريم و اين آب مازاد را مجازيم از
اينحوضهبهآنحوضهمنتقلكنيمبلكهبايدتالش
كنيمبراساسقوانينحاكمبرطبيعتايرانچيدمان
توسعه را طراحي كنيم.
ايران كشوري است كه از ديرباز مردم آن نشان دادند
كه درك و فراست بااليي براي تطابق با واقعيتهاي
اقليم كش��ور دارند و مصداق آن بادگيرها ،كاريزها،
قناتها و يخدانها است ،بايد تالش كنيم همچنان
به عنوان يك كشور پيشگام و الگو مطرح بمانيم.

