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يادداشت- 1

Fatf و ضرورت عبور 
از موازنه تهديد 

 اين روزه��ا موضوع تصويب 
ي��ا ع��دم تصوي��ب fatf در 
فض��اي عموم��ي و رون��د 
تصميم س��ازي هاي كش��ور 
ب��ه ي��ك موض��وع كليدي 
بدل ش��ده اس��ت و ب��ه نظر 
از  نش��انه هايي  مي رس��د 
احتمال تصويب اين س��از و 
كار در داخل كش��ورمان مطرح شده است. موضوعي 
كه مي توان تصويب آن را در حكم ش��اه كليدي براي 
ورود به مناس��بات تازه با 1+5، احياي برجام و پس از 
آن تعديل كردن تحريم هاي اقتصادي تحليل و تفسير 
ك��رد. در واقع تصوي��ب FATF  را مي ت��وان در حكم 
كاتاليزوري در نظر گرفت ك��ه اين امكان را به طرفين 
مي دهد كه بتوانند از موانع چالش��ي پيش رو، عبور و 
امكان دس��تيابي به مفاهمه اي 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 گرفته اند. 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 مي كند و هم طرف امريكايي 
و همراهان اروپاي��ي اش تالش مي كنند با اس��تفاده 
از ادبي��ات تحريمي و تهديد به ص��دور قطعنامه هاي 
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 ريشه هاي 
اتحادها )1987( دارد. بر اساس نظريه موازنه تهديد، 
كشورها در برابر گزاره هايي موازنه ايجاد مي كنند كه 
براي شان به شكل خاصي، خطرناك جلوه مي كنند. 
پرسش��ي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند 
آن اس��ت كه راهكار معقول براي پشت سر گذاشتن 
مرحل��ه موازنه تهديد كدام اس��ت؟ تئوريس��ين ها و 
اساتيد امور بين المللي در يك چنين مواقعي پيشنهاد 
مي كنند 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 گفت وگو 
امكان پذير شود. ظاهرا fatf قرار 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 fatf مي پيوندد و اياالت 
متحده هم امكان آزادسازي دارايي هاي مسدود شده 
ايران در كره جنوب��ي يا ع��راق و... را فراهم مي كند تا 
در مراحل بعدي هر دو طرف مسير تازه اي را به جاي 
تهديد برگزينند. در واقع اين تحركات، مس��ير گام به 
گامي را فراهم مي كند كه بخشي از بي اعتمادي هايي 
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 راه اندازي 
مكانيسم ماشه و قطعنامه 2231 را بالاثر كرد و برخي 
محدوديت هاي پيش روي ديپلمات ه��اي ايراني در 
اياالت متحده را از ميان برداش��ت. اي��ران هم تالش 
كرد پالس هايي براي بازگش��ت ب��ه تعهدات برجامي 
ارسال كند و فضايي را تصوير سازي كند كه در صورت 
بازگش��ت امريكا به برجام و آغاز روند پايان تحريم ها 
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، چشم اندازهاي روشني از احياي 
برجام، پايان تحريم ها 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 دشواري هايي همراه خواهد شد. 
در اين ميان بايد بدانيم كه روياروي��ي اصلي ايران در 
اين پرونده و اساسا مجموعه پرونده هاي بين المللي با 
امريكاست. هرچند اروپا، چين و روسيه تحركاتي له 
يا عليه كش��وري صورت مي دهند، اما در واقع مساله 
اصلي س��نگ اندازي هايي اس��ت كه امريكا در مسير 
تعام��الت دو طرف ص��ورت مي ده��د. در واقع طرف 
اصلي پيش روي ايران در ساختار بين المللي 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 بازتاب هاي 
وس��يعي پيدا مي كند، نه مالقات و پياده روي ظريف 
با وزراي خارج��ه اروپا و چين يا روس��يه. معتقدم كه 
دو طرف در يكي از حس��اس ترين برهه هاي ارتباطي 
در خصوص برجام قرار گرفته اند و عب��ور از اين داالن 
حس��اس تاريخي نيازمند نهايت درايت، هوشمندي 
و وقت شناس��ي اس��ت. هر نوع تاخير ت��ا تعجيل در 
تصميم گيري ه��ا مي تواند منافع ملي كش��ورمان را 
دچار آسيب هاي فراواني س��ازد. البته تيم ديپلماسي 
ايران نشان داده در صورت همراهي داخلي، مي تواند از 
منافع ملي كشور در مواجهه با طرف هاي غربي صيانت 
كند و كشتي ديپلماسي كشور را به سمت كرانه هاي 

روشن تري هدايت كند.

محسن جليلوند

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

تشويق فرزندآوري با  وام مسكن
اصرار نمايندگان بر باقي ماندن 

در فهرست سياه

كوچ بخشي از سرمايه ها از 
بورس  به بازار ارزهاي ديجيتال

قاچاق خودرو 
چگونه اتفاق مي افتد؟ 

شامخ كل اقتصاد در بهمن ماه به 
53.73 واحد رسيد

مجلس در برابر 
مصلحت نظام

بازارسرمايه 
از رونق افتاد

حفره بزرگ 
در مسير قاچاق 

خودرو 

بازگشت رونق به 
فعاليت بنگاه ها

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

مبادالت بيت  كوين 
در تيررس مسووالن

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

استفاده همزمان از ظرفيت هاي داخلي و خارجيتقويت تقاضا با مصوبات جديد بازارمسير بن بست فروش اوراق
در شرايطي كه طي سال هاي 
اخير، برخي تحليلگران مدام 
از ض��رورت انتش��ار و فروش 
اوراق ب��راي ح��ل مجموع��ه 
مش��كالت اقتصادي س��خن 
واقعي��ات  ام��ا  مي گفتن��د، 
ميداني در صحنه عمل نشان 
داد ك��ه براي حل مش��كالت 
اقتصادي و بهبود ش��اخص ها هيچ راهبردي به تنهايي 
نمي تواند س��ازنده و اثرگذار باش��د. در واقع ابهاماتي كه 
همه تحليلگران با آن روبرو بودند كم كم در حال پيدات 
شدن اس��ت. عرضه هاي بدون حس��اب و كتاب برخي 
نهادها در بورس در عين ارزندگي قيمت س��هام، رش��د 
قيمت هاي جهاني و استقبال مردم از بورس فقط جهت 
جذاب كردن زمينه براي فروش اوراق با درآمد ثابت بود. 
دولت در ماه هاي پايان��ي فعاليت هايش به دنبال فروش 
اوراق نفتي است تا هم به نوعي نيازهاي اعتباري خود را 
پاسخ داده باشد، هم فش��ار تورمي كوتاه مدت به اقتصاد 
وارد نكند و تبعات پرداخت و تعهدات سود اين اوراق را با 
فرض بهبود شاخص هاي فروش نفت و احياي احتمالي 
برجام به آينده منتقل كند. اما در نهايت به دليل مخالفت 
مجلس، دولت نتوانست فروش اوراق نفتي را كليد بزند. در 
حال حاضر اما همان روش را در خصوص اوراق مرابحه و 
ساير اوراق در دسترس پياده كرده است. انتشار سنگين 
و بي سابقه  اين اوراق، تعهدات و بدهي بزرگي را برگردن 
اقتص��اد و دولت بعدي خواه��د گذاش��ت. در اين ميان، 
مشاركت بانك ها و صندوق هاي س��رمايه گذاري در اين 
اوراق مانع تزريق نقدينگي به بورس ش��ده است. دولت 
بعد هم احتماال چاره اي براي تامين مالي نخواهد داشت 
يا بايد دوباره همين اوراق را چاپ كند و پرداخت هاي اوراق 
سررسيد شده را انجام دهد )كه منجر به بدهي بزرگ تر 
دولت در آينده مي شود( 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 دارايي ها جبران 
شود. تامين مالي از طريق افزايش ماليات يا قرض از منابع 
خارجي هم گزينه كم اثري در اين ش��رايط است. با اين 
شرايط سياسي هم خيلي نمي ش��ود بر آزاد شدن منابع 
بلوكه شده براي پرداخت بدهي هاي اين چنيني حساب 
باز كرد كه به فرض اگر هم انجام شود باعث خلق نقدينگي 
و تورم شديد در كشور خواهد ش��د. پمپاژ نقدينگي كه 
اين روش به اقتصاد ايران خواهد داش��ت بي نظمي هاي 
بزرگ تري را در آينده توليد خواه��د كرد و در هر صورت 
منجر به تورم سنگين در چشم انداز آينده خواهد شد.در 
حال حاضر بسياري از شركت ها با وام ارزي دچار مشكل 
بازپرداخت بدهي هاي ارزي خواهند شد كه ضربه ديگري 
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 )منفي تر از قبل( منجر خواهد 
ادامه در صفحه 5 شد.  

به طور 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 مي كند. براي مثال 
در گذش��ته صندوق هاي با 
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 15 درصد س��هام داشته باشند. 
كاركرد الزام و مصوبه جديد اين اس��ت كه تا حد قابل 
توجهي عرض��ه را كاهش مي دهد و تقاض��ا در بازار را 

افزايش مي دهد كه اين روزها مشكل اصلي بازار همين 
موضوع است و ما ضعف تقاضا و فش��ار فروش داريم. 
بنابراين هر مصوبه اي كه بتواند تقاضا را تقويت و عرضه 
را محدودكند به يك نوعي مي تواند گره گش��ا باش��د 
و حاال همين طور مجوزهايي كه در خصوص س��قف 
صندوق ها اراي��ه دهند، مي توانن��د صندوق ها منابع 
جديدي جذب كنند و 15 درصد 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 مي تواند براي بازاري كه امروز زير ارزش ذاتي خود 
معامله مي شود و عمدتا هم ناشي از كسري نقدينگي و 

نبود تقاضاي موثر است به بازار كمك كند.

ب��ا وج��ود تم��ام فش��ارهاي 
بين المللي، اقتصاد اي��ران در 
س��ال هاي گذش��ته به حيات 
خ��ود ادام��ه داده و حت��ي در 
برخي حوزه ه��ا عملكرد قابل 
دفاعي داش��ته اس��ت. آن چه 
كه ما نبايد در بررس��ي اين امر 
ناديده بگيريم، ظرفيت بالقوه 
قابل توجه داخلي است كه نتوانسته ايم در برخي حوزه ها از 
آن به درستي استفاده كنيم. يكي از نشانه هاي اين ظرفيت 
باالي اقتصادي را در سال هاي گذشته و در عرصه صادرات 
غيرنفتي ديديم. با وجود آنكه كشور زير فشار تحريم هاي 
امريكا قرار داشت و چه در عرصه بازاريابي و چه در نقل و 
انتقال پول و ارز با مشكل مواجه بوديم، در برخي از سال ها 

حتي صادرات نفتي كشور افزايش يافت.
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 

ظرفيت هاي داخلي و خارجي را در دستور كار قرار دهيم.
اينكه ما فرصت افزايش صادرات داشته باشيم اما در داخل 
كشور شرايط الزم را براي توليدكننده و صادركننده فراهم 
نكنيم قطعا شرايط دشوار مي شود. 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 
اجتماعي گرفته تا افزايش هزينه مواد اوليه و هزينه نيروي 
ادامه در صفحه 5 كار، شرايط را دشوار كرد تا...  

يادداشت وارده

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 مي كند. يكي از اين 
سواالت كه شايد اساسي ترين 
آنها هم باشد، دليل تغيير طرح 
است. به عبارت بهتر مگر طرح قبلي چه مشكلي داشت كه 

تهيه طرحي جديد الزم شد؟
در پاسخ به اين پرس��ش نكاتي چند را مي توان بيان كرد 
كه در كنار هم قرار گرفتن آنها بر لزوم اين تغيير مهر تاييد 
مي زند. 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 
نام برده مي شود و حتي نسبت به عمده ترين بازنگري انجام 
شده در اين طرح كه در اسناد و در بين جامعه كارشناسي از 
آن به عنوان »طرح مهرازان« سخن گفته مي شود به نحوي 
تغيير كرده است كه اگر نخواهيم بگوييم اجراي طرح قبلي 
به طور كامل و صد درصدي محال شده است بي شك بايد 
اعتراف كرد كه ش��رايط اجراي آن به حدي زيان آور شده 
است كه ادامه اجرا به نوعي خودكشي شهري و نابود كردن 
سرمايه هاي مادي و صد البته معنوي بسياري خواهد بود 

كه هيچ كدام جبران پذير و قابل احيا هم نيستند.
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 مي دهند و همه در اين امر متفق القول 
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 چارچوب ها و شرايط گوناگون 
محدوده اجرايي طرح از سوي طراحان است به نحوي كه 
مي توان مدعي شد حداقل در طرح نخستين يا همان طرح 
طاش طراحان بدون در نظر گرفتن ش��رايط ژئوپليتيك 
مح��دوده و با گذاش��تن خط ك��ش ب��رروي بخش هاي 
مختلف نقش��ه و كش��يدن خط هاي راس��ت ي��ا مورب 
براي اين ارزش��مندترين بافت فرهنگي- مذهبي كشور 
تصميم گيري كرده اند. امري كه باعث شد تا مقام معظم 
رهبري در دستور شفاهي كه به هنگام حضور در مشهد 
در فروردين ماه سال 1386 به محمدي زاده استاندار وقت 
خراسان رضوي داده و وي هم آن را مكتوب به بني هاشمي 
شهردار وقت مشهد ابالغ كرد بر اين نكات تاكيد شود كه 
»1- تملك ام��الك مردم يا خريد ح��ق انتفاع موقوفات 
با هدف ايجاد گذرها و ش��وارع و احداث س��اير طرح هاي 
مصوب فقط در حد ضرورت ص��ورت گيرد. بنابراين براي 
بازكردن خيابان هاي 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 حوزه هاي علميه كمتري��ن مداخله و 
جابه جايي صورت گيرد و در موارد اجتناب ناپذير 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، به طوري كه حتي به فعالي��ت آينده مكان 

صدمه اي وارد نشود.
2- تملك امالك مردم با هدف اجراي طرح هاي 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 

فعاليت هاي تجاري اجتناب شود.
در انجام اين فعاليت ها مصالح مردم و نيازهاي عمومي شهر 
مشهد مدنظر مسووالن قرار داشته و از هرگونه اقدامي با 
رويكرد انتفاعي و درآمدي كه موجب زحمت اهالي شده و 

خالف رضايت آنان باشد، جدا اجتناب شود.
بديهي اس��ت حفظ و تقويت اعتماد عموم��ي به عنوان 
بزرگ ترين سرمايه مردمي و پشتوانه سازندگي در شهر 

مشهد بايد مدنظر مديران شهري قرار گيرد.«
و درس��ت عدم تحقق اين درخواس��ت هاي مقام معظم 
رهبري بود كه باعث افزايش گس��ترده نارضايتي مردم و 
نهادهاي نظارتي مردمي چون سمن هاي 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 رگه هاي 
باقي مانده از تاريخ و اصالت اي��ن محدوده جغرافيايي در 
اولويت قرار گيرد. حركتي كه س��رانجام آن با تالش هاي 
بسياري كه به صورت غيرمس��تقيم از حدود سال 1392 
و به صورت رسمي از سال 1396 آغاز شد به طرح جديد 
بازسازي و نوس��ازي اطراف حرم مطهر رضوي موسوم به 

طرح »حرم شهر« و يا »حريم رضوي« منتهي شد.

طرحي كه م��واردي چ��ون پهنه بندي حراي��م زيارت و 
هم پيوندي 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 زمينه هاي حضور و اقامت طيف متنوع 
اقتصادي، اجتماع��ي زائران در مح��دوده پيرامون حرم؛ 
دسترس پذيري و تحرك مناسب و كنترل شده براي بافت 
)مجاوران و زائران( با اولويت پياده مداري و توجه به مراتب 
تشرف از جمله اصول و سياس��ت هاي بنيادين آن است. 
همان اصولي كه در طرح هاي قبلي به فراموش��ي سپرده 
و مقام معظم رهبري هم در دستور س��ال 1386 خود به 

صورت مستقيم و غير مستقيم بدان ها اشاره داشته اند.
و اما ديگر س��وال مهمي كه درباره طرح جديد اطراف 
حرم مطهر رضوي ش��ايد به ذهن متبادر شود »ويژه« 
بودن است.  ادامه در صفحه 5

محسن عباسي

رضا سليمان نوري

جمشيد عدالتياناحمد اشتياقي

تاملي در باب طرح »حرم شهر« رضوي



جلسات علني مجلس ش��وراي اسالمي براي بررسي 
اليحه بودجه 1400 روز گذشته نيز برگزار شد و اين 
بار نمايندگان تمركز اصلي خود را بر ازدواج و تسهيالت 
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 اف اي تي 
اف ب��ود، موضوعي كه با توجه به بررس��ي هاي نهايي 
در اي��ن زمينه در مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
يك بار ديگر حركت مجلس يازدهم برخالف مس��ير 

تصميم گيري هاي كالن كشور را نشان مي دهد.
لوايح اف اي ت��ي اف كه مربوط به يك گ��روه بين المللي 
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 نپذيرفته اند 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 پول شويي و قاچاق 
يكي از بخش هايي است كه در اف اي تي اف مورد تاكيد 
است، عدم حضور ايران در اين گروه باعث شده همكاري 
بانك هاي بين المللي با كشور بشدت كاهش پيدا كند و 
قرار گرفتن اين مساله در كنار تحريم هاي آمريكا، فشاري 

مضاعف بر اقتصاد كشور وارد كرده است.
هرچند بر اساس گفته مقامات دولتي، ايران توانسته در 
ماه هاي 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 نمي شود؟ با توجه به برخي نگراني ها درباره 
ميزان دسترسي اف اي تي اف به اطالعات اقتصادي ايران، 
در ماه هاي 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 نگراني ها 
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 برآمده اند و 
در جديدترين موضع گيري، علي نيكزاد – نايب رييس 
مجلس شوراي اس��المي – مخالفت خود با اين لوايح را 

اعالم كرده است.

    با  اف اي تي اف مخالفيم
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مجلس 
مخالف تصويب لوايح FATF است، تاكيد كرد: استنباط 
من اين است همانطوري كه تصويب قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها براي كش��ور عزت به دنبال داش��ت و 
استكبار فهميد كه نمايندگان مردم در برابر حقوق مردم 
كوتاه نمي آيند؛ در بحث FATF نيز بايد همين راه را پيش 
بگيريم. علي نيكزاد در حاشيه جلسه علني )چهارشنبه( 

مجلس شوراي اس��المي در نشس��ت خبري در جمع 
خبرنگاران، بيان كرد: بحث لوايح چهارگانه موس��وم به 
لوايح FATF، ش��امل اصالح قانون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم، اصالح قانون مبارزه با پولشويي، پيوستن ايران 
به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم 
سازمان يافته فراملي و پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله 
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 

تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وي در ادامه اظهار كرد: در اين مدت مباحث مختلفي گفته 
شد و نامه اي هم آقاي رييس جمهور به رهبر معظم انقالب 
نوشتند و در آن عنوان كردند ما نمي توانيم پول مربي سابق 
تيم فوتبال و يا پول خريد واكسن را جابجا كنيم يا اينكه 

عدم همكاري مالي كشورها به ميان آمده است.
نيكزاد گفت: س��ه راه حل پيش روي ما اس��ت. يكي 
پذيرش، يكي پذيرش مشروط و يكي رد آن است. اگر 
بخواهيم FATFرا بپذيريم به معناي لو دادن راه هاي 
دور زدن تحريم اس��ت. نايب رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي تصريح كرد: ما همه مي داني��م كه بدون هيچ 
تقصيري از سوي استكبار همواره مورد تحريم قرار گرفتيم 
و اين امر دموكرات يا جمهوري خواه نمي شناس��د حتي 
مي توان گفت كه دموكرات ها بيش از جمهوري خواهان 
بر جمهوري اسالمي به ناحق تحريم را تحميل كردند. پس 
ما نمي توانيم آن را بپذيريم. اما پذيرش مش��روط گزينه 
دوم است. سوال اين است كه آيا داعش پولي كه از فروش 

نفت سوريه بدست مي آورد چمداني جابجا مي كرد؟ همه 
مي دانيم اينچنين نيست. رژيم هاي مرتجع منطقه كه از 
داعش حمايت مي كردند آيا به FATF كه پذيرفته بودند 
پايبند شدند؟ خير چنين چيزي نبود. وي در ادامه تاكيد 
كرد: اگر بگوييم FATF را به طور مشروط بپذيريم، شدني 
نيست. دنيا آن را مشروط قبول نمي كند پس اين گزينه 
نيز كنار مي رود. بنده به عنوان خادم مردم عرض مي كنم 
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 ۲ ميليون 
و ۳00 هزار بشكه نفت را پيش بيني كرده بودند صحبتي 
ازFATF در 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 
تحريم ها را تصويب كرديم براي كش��ور عزت ش��د و 
اس��تكبار فهميد كه نمايندگان مردم در برابر حقوق 
مردم كوتاه نمي آيند. در بحث FATF بايد همين راه 
را پيش بگيريم. مجلس اين لوايح را نمي پذيرد هرچند 
كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي همه 
الزم االجرا اس��ت. اين صحبت ها در حالي مطرح شده 
كه در روزهاي قبل نيز برخي نمايندگان اظهارنظرهاي 
ديگري عليه اف اي تي اف مطرح ك��رده بودند. علي رضا 
سليمي – عضو هيئت رييس��ه مجلس – گفته بود: در 
خصوص FATF بايد گفت كه بر اس��اس كنوانس��يون 
حقوق معاهدات وين حق شرط در اين نوع قراردادهاي 

بين المللي نافذ نيس��ت، برخي كه ادع��اي حقوقداني 
مي كنند مي دانند كنوانسيون وين مادر كنوانسيون ها 
بوده و در سال ۶۹ مصوب شده و امكان حق شرط در آن 
وجود ندارد، اگ��ر FATF صداقت دارد و بناي آن مبارزه 
با تروريست اس��ت، بسم اهلل، اطالعات كساني كه شهيد 
سليماني و ش��هيد فخري زاده را ترور كردند را در اختيار 
ما بگذارند پس چرا ساكت هستند؟ محمدتقي نقدعلي 
نماينده مردم خميني شهر نيز گفته بود: قريب به ۲00 
نفر از نمايندگان اين لوايح را استعماري و خالف مصالح 
كشور دانستند، لذا ما از همين تريبون اعالم مي كنيم كه 
اين ۲00 نفر امضاكننده كه اكثريت مجلس را تشكيل 
مي دهند نظر خود را نس��بت به مخالف��ت با اين اليحه 
اعالم كرده اند و از مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز 
تقاضا كردند كه در صورت مطرح شدن اين لوايح به آن 
رأي مثبت ندهند، من اعالم مي كنم كه اظهارنظري كه 
توس��ط يكي از نمايندگان بيان شد نظر شخصي ايشان 
بوده و به كساني كه از بيرون نشسته اند و به برخي خبط 
و خطاهايي كه ممكن است از برخي همكاران ما سربزند 
دل بسته اند مي گويم كه كور خوانده اند. هرچند در پايان 
نظر نهايي درباره اف اي تي اف را مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اعالم خواهد كرد و مصوبه اين مجمع براي تمام قوا 
الزم االجراست اما موج جديد مخالفت به وجود آمده در 
مجلس نش��ان مي دهد كه نمايندگان با بهبود شرايط 
اقتصادي در فضاي بين المللي زاويه دارند يا الاقل نظرات 
خاص خود را دنبال مي كنند و بايد ديد در صورت تصويب 
لوايح در مجمع، سرانجام مجلس چگونه با آن كنار مي آيد.
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اهميت توسعه زيرساخت هاي 
اقتصادي و علمي

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت سرمايه گذاري 
براي ايجاد و تقويت زيرساخت ها و ساير الزامات فناورانه، 
آموزشي، فرهنگي و اقتصادي، گفت: اگر امروز مدارس 
و دانشگاه هاي ما در اين وضعيت كرونايي تعطيل نشده 
و نمي شوند، 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 عالم گير كرونا، اظهار داشت: 
تحوالت پرش��تاب فناوري هاي اطالع��ات و ارتباطات 
)ICT( و الزامات توس��عه همه جانبه،  موزون، متوازن و 
پايدار ما را موظف به نوانديشي و نوآوري در امر آموزش و 
آموزش عالي مي كند. وي با بيان اينكه ويروس كوچك 
كرونا سبب شده است تا به ناگهان شرايطي ايجاد شود 
كه مدرسه و دانشگاه صورتي جديد بيابد و مركزيت خانه 
در آموزش موضوعيت پيدا كند، گفت: نهادهاي علمي و 
تخصصي و استادان و محققان برجسته بايد براي دولت، 
براي جامعه و براي همه ذي نفعان حوزه هاي يادگيري 
و ياددهي چاره انديش��ي كنند. بسيار خوشحالم كه در 
ميانة اين وضعيت پر از س��وال، مسائل و راهكارهاي اثر 
بخشي و كيفيت بخشي به آموزش هاي الكترونيكي و 
تبيين تجربيات موفق دانشگاهي و دستاوردهاي علمي 
و پژوهش��ي نظام جديد و فراگير، يادگيري و ياددهي 
مجازي موضوع كار اين همايش ملي و بين المللي 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 حمايت هاي قانوني و رسمي 
در زمينه مشاركت بخش هاي غيردولتي اقدامات ويژه را 
به انجام رساند. اكنون دولت بيش از هر زمان به مشاركت 
و همكاري بخش هاي عموم��ي و خصوصي، نهادهاي 
مدني و حرفه اي و تخصصي، استادان و معلمان متعهد 
و مسوول براي توسعه آموزش عالي نيازمند است . وي 
با بيان اينكه امروز سرمايه گذاري در امر آموزش الزمه 
توسعه علمي كشور و توسعه علمي، مقدمه تحقق توسعه 
همه جانبه ايران است، گفت: پيشبرد برنامه هاي آموزش 
عالي براي همه يك مسووليت ملي و همگاني است. من 
از همه عالقه مندان به پيشرفت ايران مي خواهم كه حتي 
در اين شرايط دشوار دولت را بيش از گذشته در انجام اين 

مسووليت ملي همراهي كنند.

مكانزيم بازگشت پول ايران
از كره 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 پول هاي ايران در كشور 
كره جنوبي و آخرين وضعيت آنها، گفت: هفته گذشته 
با وزير خارجه كره جنوبي به درخواست وي گفت وگو 
داش��تم، وزير جمهوري كره بيان كرد حداكثر تالش 
خود را براي به نتيجه رساندن موضوع مي كنند، ما هم 
از جانب خود در حال پيگيري هستيم. وي تاكيد كرد: 
مكانيزم ها و ساز و كارها مورد توافق قرار گرفته است، اما 
ظاهرا كره اي ها هنوز مجوزهاي الزم را دريافت نكرده اند 
از اين رو اعالم مي كنند كه پيگير موضوع هستند. وزير 
امور خارجه كش��ورمان بيان كرد: از نظر ايران دريافت 
مجوز از امريكايي ها غير ضروري است اما با اين حال طرف 
كره اي تالش دارد كه مجوزها را از امريكا براي آزاد كردن 

پول هاي بلوكه شده ايران در كره دريافت كند.

قطعنامه عليه ايران غيرسازنده است
رييس دفتر رييس جمهور تالش براي تصويب قطعنامه 
ضدايراني در شوراي حكام را غيرسازنده دانست . محمود 
واعظي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت درباره تالش 
براي تصويب قطعنامه پيشنهادي عليه ايران در شوراي 
حكام، اظهار كرد: اين قطعنامه كه به گفته خودش��ان 
خيلي از بندهاي آن اصالح و نرم شده است را غير سازنده 
تلقي مي كنيم كه به نوع مذاكرات ما در برجام و تعامل با 
آژانس تاثير مي گذارد و تا دير نشده بايد اصالح شود. وي 
در مورد محتواي تماس تلفني مكرون و رييس جمهور 
كشورمان گفت: در اين تماس يك ساعت و نيمه درباره 
موضوعات مختلف از جمله برجام صحبت شد. مكرون 
گفت اروپا و امريكا عالقه مند به حفظ برجام هستند، اما 
تعداد تحريم ها زياد است و 1۵00 تحريم فقط در دوره 
ترامپ بوده اس��ت، اما با اين حال توقع ما اين است كه 
تحريم ها برداشته شود. اروپا و امريكا بايد يك گام عملي 
بردارند تا ما هم در مقابل اقدام عملي انجام دهيم. اختالف 
نظري در اين زمينه با مكرون وجود داشت، ولي قرار بر 
اين شد كه درباره ايده هايي كه مطرح شده است، بيشتر 
فكر كنيم. وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا مكرون 
پيشنهادهاي سال قبل خود را دوباره مطرح كرده است، 
بيان كرد: شرايط حال حاضر با سال قبل فرق مي كند. 
در آن مقطع ترامپ نمي خواست 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 پول هاي بلوكه شده 
كشورمان در كشورهاي مختلف نيز تصريح كرد: اينها 
پول خود ما است كه در چند كشور بلوكه شده و اين طور 
نيست كه امريكا بخواهد به ما پولي بدهد. دولت قبلي 
امريكا با قلدري كشورها را تهديد كرده بود كه پول هاي ما 
را مسدود كنند، اما دولت جديد امريكا مي گويد كه روش 
دولت قبل را قبول ندارد و عراق و ژاپن هم آماده اند كه پول 
ما را پس بدهد با اين حال دولت امريكا بايد در عمل نشان 
دهد كه روش دولت قبل را قبول ندارد. ما به كشورهايي 
كه اموال ما در آنجا بلوكه است گفته ايم اگر با مذاكره مساله 
حل نشود از طريق حقوقي موضوع را دنبال خواهيم كرد.

وام ازدواج 100 ميليوني
براي زير 25 سال ها

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در مصوبه اي 
وام ٧٠ ميليوني ازدواج براي سال آينده و وام 100 
ميليون توماني براي زوج هاي كمتر از ۲۵ سال 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 
قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد 
از مورخ 1۳۹۷/1/1 مي باشد و تاكنون وام ازدواج 
دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. 
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج براي هر يك از 
زوج ها در سال 1400 پانصد ميليون ريال با دوره 
بازپرداخت هفت س��اله با أخذ يك ضامن معتبر 
و س��فته است. شرايط س��ني متقاضيان دريافت 
وام، حداكث��ر يك ماه پس از اب��الغ اين قانون، به 
پيشنهاد مشترك وزارت ورزش و جوانان و بانك 
مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

رديف 1-به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك 
مركزي جمهوري اس��المي 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 1۳۹۷/1/1 
است و تاكنون تسهيالت ازدواج دريافت نكرده اند 
با اولويت نخس��ت پرداخت كند. تسهيالت قرض 
الحس��نه ازدواج براي هر يك از زوج ها در س��ال 
1400 هفتصد ميليون ريال و با دوره بازپرداخت 
10 ساله اس��ت. جزء الحاقي١-به منظور كاهش 
سن ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
موظف است تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي 
زوج هاي زير ۲۵ س��ال و زوجه هاي زير ۲۳ سال 
واجد شرايط دريافت تسهيالت ازدواج را تا سقف 

يك ميليارد ريال افزايش دهد.

تسهيالت 150 ميليوني
براي فرزند سوم

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تصويب كردند 
كه خانوارهاي فاقد مسكني كه در سال هاي 1۳۹۹ 
و 1400 صاحب فرزند سوم شده يا مي شوند 1۵0 
ميليون تومان تسهيالت مس��كن دريافت كنند.

حداكثر مدت بازپرداخت اين تسهيالت ۲0 ساله 
اس��ت. طبق اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مكلف اس��ت در راستاي اجراي بند 
)ت( ماده )10۲( قانون برنامه شش��م توس��عه، از 
طريق بانك ه��اي عامل مبلغ ۹ هزار ميليارد ريال 
از هر محل از جمله منابع س��پرده هاي پس انداز و 
جاري قرض الحسنه 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 ۲0 ساله براي خانواده هاي فاقد 
مسكن كه در سال 1۳۹۹ يا 1400 صاحب فرزند 
سوم به بعد شده يا مي شوند به ميزان يك ميليارد و 
پانصد ميليون ريال اقدام نمايد. جزء الحاقي- بانك 
مركزي مكلف اس��ت در راس��تاي اجراي بند )ث( 
ماده )10۲( قانون برنامه شش��م توس��عه از طريق 
بانك هاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد 
ريال از هر محل از جمله منابع سپرده هاي پس انداز 
و جاري قرض الحسنه 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 10 ساله براي خانواده هاي فاقد 
مسكن به شرح زير اقدام نمايد:  ۲-1- خانوارهاي 
صاحب دو فرزند تا س��قف دو ه��زار ميليارد ريال 
 به هر ي��ك از زوجين به ميزان ي��ك ميليارد ريال

۲-۲- خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف هزار و 
ششصد ميليارد ريال به هر يك از زوجين به ميزان 
هش��تصد ميليون ريال. ۲-۳- 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 فروشگاه ها

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اشخاص حقوقي 
و مال��كان واحده��اي صنفي را مكل��ف به معرفي 
يكي از حس��اب هاي بانكي خود به عنوان حساب 
فروش تا پايان ارديبهش��ت سال 1400 كردند. بر 
اس��اس اين بند الحاقي؛ 1- به منظور اجراي قانون 
 پايانه هاي فروش��گاهي و س��امانه موديان مصوب

1/ ۸/ ۹۸ اش��خاص حقوقي و مال��كان واحدهاي 
صنفي موظفند ت��ا پايان ارديبهش��ت ماه 1400 
حداقل يكي از حساب هاي بانكي خود را به عنوان 
حساب فروش معرفي كنند. بانك مركزي موظف 
اس��ت تا پايان فروردين 1400 س��امانه اي را براي 
اين منظور معرفي كند، تمامي حساب هاي متصل 
به شبكه شاپرك به صورت پيش فرض، »حساب 
فروش« هس��تند و نيازي به ثبت آنها در س��امانه 
مذكور نيست. ۲- حساب هايي كه به شبكه شاپرك 
متصل نيستند، در صورتي كه مبلغ يا دفعات واريز 
به حساب در هر ماه بيشتر از مبلغ و تعدادي باشد كه 
توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود، از نظر اين 
قانون، »حساب فروش« تلقي شده و مشمول حكم 
مذكور در بند )۳( خواهند بود اما مشمول بند )4( 
نيستند. سازمان امور مالياتي موظف است در صورت 
درخواست صاحب حساب، به تقاضاي وي مبني بر 
اينكه حساب مزبور، حساب فروش نيست رسيدگي 
كند. ۳ - تمامي وجوهي كه به »حس��اب فروش« 
واريز مي شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقي 
مي ش��ود. 4-  اعتبار مالياتي موضوع بند )ب( ماده 
)۵( قانون فوق الذكر صرفا در صورتي كه به اشخاص 
حقوقي يا واحدهاي صنفي تعلق مي گيرد كه مبلغ 

خريد به حساب فروش فروشنده واريز شده باشد.

اصرار نمايندگان بر باقي ماندن در فهرست سياه

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

مجلس در برابر مصلحت نظام

اگر يك ساعت دربرداشتن تحريم تعلل كنيم، حق مردم پايمال مي شود
رييس جمهور 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 حقوق مردم را پايمال كرده ايم؛ اينكه مي گويند 
حقوق عامه همين است. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني در جلسه هيات دولت اظهار كرد: FATF  يك گروه 
ويژه است كه اقداماتي راجع به مسائل مالي و تراكنش ها 
انجام مي دهد و همه كشورهاي شرق و غرب به آن ملحق 
شده اند. اگر بد است چطور همه دنيا آن را قبول كرده اند؟ 
تمام اروپا و همه شرق و چين و روسيه و تركيه و همسايگان 
ما به آن ملحق شدند. اين چيزي است كه اجماع دنيا روي 
آن اس��ت و همه ملت ها تالش مي كنند رتبه باالتري در 
اين گروه به دست بياورند، اما ما ايستاده ايم و تنها تماشا 
مي كنيم. وي با اشاره به اينكه دولت اقدامات خود را درباره 
FATF انجام 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 
درباره جرايم سازمان يافته و مقابله با تامين مالي تروريسم 
دچار اش��كاالتي بوده كه به مجمع تشخيص رفته است. 
روحاني اضافه كرد: تصويب اين لوايح براي زندگي مردم 
خيلي مهم است و بايد واضح گفته شود. وقتي عدد ريسك 
كشور از ۶ به ۷ مي رود به خاطر همين است. يعني مردم 
بايد از جيب شان پول بدهند. وقتي اين لوايح اجرا نمي شود 
براي نقل و انتقاالت پول مردم بايد پول بيشتري بدهند و 
اكنون هم داريم پول مي دهيم. تمام دولت ها كه با ما ارتباط 
دارند و حتي كار بانكي محدودي با ما انجام مي دهند توصيه 
مي كنند كه اگر آن را اجرا نكنيد ارتباطات بانكي مان لغو 
مي شود. مگر ما مي خواهيم به قرن پيش و دوران دكان و 
صرافي برگرديم؟ اينها حقوق و زندگي مردم است و با جيب 
تك تك آدم ها ارتباط دارد. وي ادامه داد: بله وقتي قانوني را 
وضع و اجرا مي كنيم قرار نيست با آن همه مشكالت عالم 
حل شود. شايد ما هزار مشكل داشته باشيم و با يك قانون 
پنج مشكل مان حل شود ولي قرار نيست ۹۵ مشكل ديگر 
هم با همان قانون حل شود. ما اگر به FATF نپيوستيم و 
اجرا نشد بايد به مردم توضيح بدهيم كه اين موضوع چقدر 
هزينه دارد و چه كسي اين هزينه را متحمل مي شود. من 
از مجلس سابق كه با ما همكاري و با راي خوبي اين لوايح را 
تصويب كرد و از شوراي نگهبان كه آن را بررسي كرد تشكر 
مي كنم. حاال هم دو اليحه در اختيار مجمع تشخيص است 

و االن شرايطي است كه مجمع بايد قدرت خود را براي حل 
معضالت مالي مردم نشان دهد. تصويب اين لوايح هر روز و 
هفته اي كه به تاخير بيفتد به نفع ما نيست. رييس جمهور 
در ادامه يادآور شد: اين لوايح از نظر زماني در مجمع مشكلي 
پيدا كرد و طبق زمان بندي ايين نامه به نتيجه نرسيد، 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 
تحريم ندارد. اگر تحريم باشد يا نباشد اين لوايح الزم است. 
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 
مي داديم انجام داده ايم و اميدواريم در اين زمينه با همكاري 
عزيزان مجمع از اين پيچ هم عبور كنيم و بقيه مسائل را با 
هم حل و فصل كنيم. از طرفي مجلس محترم هم اليحه 
بودجه را زودتر تصويب كند تا شوراي نگهبان بررسي كند 

و دولت براي سال آينده آن را اجرا كند.
رييس دولت هاي يازدهم و دوازدهم با بيان اينكه هر چه 
دولت از مسائل سياسي، اقتصادي و داخلي روي آن تاكيد 
مي كند يك نگاهش به زندگي مردم است، عنوان كرد: يك 

نگاه دولت به توسعه توليد و يك نگاه آن به احقاق حقوق 
مردم است كه از دست نرود. مردم حقوقي دارند و تجارت با 
دنيا حق آنهاست. دستور رهبري هم برون گرا بودن اقتصاد 
است. يعني اقتصاد بايد داخلي و درون زا باشد و بعد بتوانيم 
صادر كنيم. اگر قلدري براي صادرات كاال جلوي راه مردم 
را بگيرد يا صادرات انجام شود اما نگذارد پولش برگردد، 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 بحث ها 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 
حقوق مردم را پايمال كرده ايم. اينكه مي گويند حقوق عامه 
همين است. مهم ترين 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 مي گويد 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. رييس جمهور 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد: دولت 
جديد امريكا يك مقدار لحنش تغيير كرده و اعتراف كرده 
كه دولت قبلي اقدامات غلطي انجام داده است و حتي اقدام 
عملي هم كرده و نامه غلطي كه دولت قبل به سازمان ملل 
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 
جدي از طرف دولت امريكا نديده ايم كه برداشته شود. 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 
امريكايي ها و ايران تصميم بگيرند به همه تعهدات عمل 
كنند، يعني امريكا همه تحريم ها را بردارد و بالفاصله ايران 
هم تعهداتش را اجرا كند اين موضوع خيلي آسان است و 
در يك يا دو روز مي تواند انجام بگيرد و اگر يك اراده جدي 

باشد در همين هفته مي توان 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 
بي آبرو و در صحنه سياسي نابود كرد به وجود بيايد، 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؟ صهيونيست ها. 
او به ظاهر شعار مي داد امريكا اول است، اما در مقام واقعيت 
صهيونيست ها اول، افراطي گري دوم، نژادپرستي سوم و 
امريكا چهارم بود. او را صهيونيست ها اغفال كردند و گول 
زدند. دولت فعلي امريكا اگر قبول دارد دولت قبلي اشتباه 

كرده هم بايد صريح تر بگويد و هم صريح تر عمل كند.
رييس جمهور با اش��اره به تماس هاي��ي كه با مقامات 
اروپايي داشته است، خاطرنشان كرد: وقتي اروپايي ها 
زنگ مي زنند و با ما بحث و صحبت مي كنند بحث ما 
فقط همين است. آنها مي گويند برجام بايد حفظ شود اما 
ما مي گوييم با صدا و سخنراني و شعار كه حل نمي شود 
و تنها لفظ كافي نيست. البته اگر دولت در اين زمينه 
اصرار دارد كسي نبايد به غلط تفسير كند كه نگاه دولت 
به بيرون است. آنها حق ما را خورده اند و نگاه ما به بيرون 
است تا حق مان را بگيريم. آنها دارند خيانت مي كنند و 
حق ماست به آن خائن نگاه كنيم و حق مردم را بگردانيم 

وگرنه اقتصادمان در دست مردم و درون زاست.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
روز چهارشنبه در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲۵ هزار و ۲۹۰ 
تومان و درهم امارات 6 هزار و 7۵۰ تومان اعالم شده و به 
دنبال آن با اعللالم قيمت هر اونس جهاني طال به قيمت 
17۲6 دالر، قيمت طال و سكه افزايش يافت. قيمت طالي 
1۸عيار هرگرم يك ميليون و 66 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و ۴۰ هزار تومان 
وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 1۰ ميليون 
و 6۵۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 
3۰۰ هزار تومان، ربع سللكه بهار آزادي 3 ميليون و ۹۵۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و 3۰۰ هزار تومان 
و هر مثقال طال ۴ ميليون و 66۲ هزار تومان ارزش گذاري 
شده است. هر دالر روز چهارشنبه در صرافي هاي بانكي 
۲۴ هزار و 7۸6 تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به 
روز كاري گذشته ۲۸۲ تومان افزايش داشت. نرخ هر يورو 
نيز به ۲۹ هزار و 7۹۴ تومان رسلليد. قيمت فروش يورو با 
افزايش ۵۸7 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
سه شللنبه به ۲۹ هزار و 7۹۴ تومان رسيد. قيمت خريد 
هللر دالر ۲۴ هزار و ۲۹۵ تومان و نللرخ خريد هر يورو نيز 
۲۹ هللزار و ۲۰۴ تومان بود. همچنين قيمت خريد دالر 
در بازار متشللكل ارزي ۲۴ هللزار و ۵3۰ تومان و قيمت 
فروش آن ۲۴ هزار و 77۵ تومان اسللت.عالوه بر اين، نرخ 
خريد يورو در بازار ۲۹ هزار و ۵1۲ تومان و نرخ فروش آن 
۲۹ هزار و ۸۰7 تومان اعالم شد. براساس اين گزارش، در 
سامانه نيما در روز معامالتي  سه شنبه، هر يورو به قيمت 
۲۹ هللزار و ۲1۰ تومان و هللر دالر ۲۴ هزار و ۴۸۸ تومان 
به فروش رسلليد. همچنين در سامانه سنا، حواله يورو به 
قيمت ۲۹ هللزار و 117 تومان معامله و همچنين حواله 
دالر به قيمت ۲۴ هزار و 1۰1 تومان فروخته شد. قيمت 
طال و سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري 
قبل با اندكي افزايش همراه شده است؛ سكه طي روزهاي 
گذشته از كانال 1۲ ميليوني عقب نشيني كرده و به كانال 
11 ميليوني بازگشت؛ از جمله داليل اصلي نوسان در بازار 
طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ 
قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است. 
در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل افزايش يافته اسللت؛ برهمين اساس، قيمت 
فللروش دالر ۲۴ هزار و 6۲1 تومللان و قيمت خريد دالر 
از مردم ۲۴ هزار و 1۰۰ تومان تعيين شللده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل ۲۹ هزار و ۵3۲ تومان و قيمت خريد 
يورو نيز ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم شده است.نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 

ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كند.

    واكنش بازار ارز به افزايش 
احتمال آزادسازي منابع بلوكه شده

غالمعلي جعفرزاده نماينده سابق مجلس گفت: اثر اخبار 
مربوط به آزادسازي منابع بلوكه شللده را مي توان در بازار 
مشاهده كرد زيرا با وجود آنكه قيمت ارز ريزش چشمگيري 

نداشته، اما خريد هم صورت نمي گيرد و بازار راكد است.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده سللابق مجلس 
و كارشللناس امور اقتصادي در رابطه با تاثير وصول كامل 
مطالبات ارزي ايران از برخي كشورها مانند عراق بر اقتصاد 
ايران در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا گفت: اكنون نبود عرضه و 
تقاضا سبب شده تا دالر در سطح كاهشي باقي بماند و چنانچه 
ورود دالر به كشور سللهولت پيدا كند و سوداگران داخلي 
متوجه شوند در بحث عرضه مشكلي وجود ندارد، قيمت آن 
با افت روبرو خواهد شد. وي درباره كاهش ميزان تورم نيز ابراز 
كرد: متاسفانه با وجود آنكه خبر فوق مثبت و موفقيت آميز 
اسللت، اما در ارزش ريالي كاالها به دليل مريض بودن بازار 
تاثير ندارد و تورم دچار تغيير نخواهد شللد زيرا بازار ثبات 
ندارد و دولت هم در خصوص آن فاقد نقش نظارتي است، 
بنابراين طبيعي به نظر مي رسد با مشكالتي روبرو باشد. ولي 
درخصوص قيمت دالر چنين نيست، از همين االن اثر ورودي 
كره جنوبي را مي توان مشاهده كرد زيرا با وجود آنكه ارزش 
آن كاهش پيدا نكرده، اما خريد هم صورت نمي گيرد و بازار 

مسكوت باقي مانده است.جعفرزاده در ادامه اضافه كرد: طرح 
عدم فروش نفت بحث انحرافي است زيرا شكي در الزام انجام 
اين كار وجود ندارد، ولي براي درآمد حاصل از فروش آن بايد 
يك برنامه حرفه اي وجود داشته باشد كه فاقد اين امر هستيم. 
بدين معنا؛ نياز اسللت تا صندوق توسعه ملي مورد تقويت 
قرار گيرد و پول حاصل از فروش نفت وارد زيرسللاخت ها، 
پروژه هاي ملي و بزرگ شود كه اين كار مهم انجام نمي پذيرد 
و همين مساله بزرگ ترين اشكال به حساب مي آيد.نفت، 
گاز و ميعانات گازي سرمايه بين النسلي به حساب مي آيند 
وحق نداريم آنهللا را در هزينه هاي جاري خرج كنيم، بايد 
آنها را در پروژه هاي سرمايه اي بزرگ وارد سازيم. وي درباره 
تسهيل ارتباط بين بانك هاي ديگر كشورها با بانك مركزي 
درنتيجه وصول مطالبات ارزي نيز ابراز كرد: تحريم به كشور 
آسيب بسيار زيادي وارد ساخت و از چنين ارتباطاتي عقب 
افتاده ايم. زماني كه برجام مورد تاييد قرار گرفت، تنها ۸ سال 
از نظام بانكي دنيا دوربوديم، اكنون متاسفانه در بحث تبادل 
با بانك هاي دنيا اين ۸ سال شايد به ۸۰ سال رسيده باشد. 
جبران خسللارت تحريم صد سال طول خواهد كشيد و در 
چنين شرايطي با عدم تصويب FATF دست به خودتحريمي 
هم زديم و مجمع تشخيص هيچ زماني پاسخ قانع كننده اي 
براي نسل هاي آينده جهت عدم تصويب آن نخواهد داشت.

    ارز ترجيحي تدريجي حذف  مي شود
 از سللوي ديگر، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسللالمي از حذف تدريجي ارز ۴۲۰۰ توماني در 

كشللور خبر داد. مهدي طغياني افزود: يكي از اختالفاتي 
كه بين مصوبات كميسيون تلفيق مجلس و نظر دولت در 
اليحه اوليه بودجه سال 1۴۰۰ وجود داشت بحث حذف 
ارز ترجيحي بود.در كميسلليون تلفيق بودجه 1۴۰۰ ارز 
ترجيحي حذف و منابعش به سرجمع يارانه ها حدود 1۰۰ 
هزار ميليارد تومان اضافه شد كه بصورت يارانه تخصيص 
پيدا كند.اسللتدالل موضوع هم اين بود كه ارز ترجيحي 
اختصاص پيدا مي كند ولي بهاي كاالي اساسي در حال 
افزايش است به خصوص طي سال جاري نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل نقطه به نقطه اقالم خوراكي و آشاميدني 
افزايش 6۰ درصدي تورم را به خود ديده كه بيشتر متاثر 
از كاالهايي اسللت كه با ارز ترجيحي توليد شده اند يعني 
نهاده هاي اوليه اين اقالم با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد و پس از 
توليد در داخل به بازار مصرف عرضه شده است.متاسفانه 
اين وضعيت نشان مي دهد سياست ارز ترجيحي سياست 
موفقي نيسللت.به هر حال نظر دولت اين بود كه اگر قرار 
است ارز ترجيحي حذف شود بدون اينكه اثر شوك مانندي 
روي زندگي مردم بگذارد به شكل تدريجي در طول سال 
حذف شود. وي ادامه داد: »اسحقاق جهانگيري« معاون 
اول رييس جمهور راجع به اين موضوع نامه اي محضر رهبر 
معظم انقالب مي نويسد و معظم له هم اين نامه را به رييس 
مجلس شللوراي اسللالمي ارجاع مي دهد مبني بر اينكه 
دغدغه دولت هم مدنظر قرار گيرد. سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس يادآورشد: به طوركلي در رفت و برگشت 
اليحه بودجه سال 1۴۰۰ بين دولت و مجلس اهالي خانه 
ملت هم موافقت كردند كه ارز ترجيحي بصورت تدريجي 
حذف و سللال آينده چيزي به عنوان ارز ۴۲۰۰ توماني در 

بودجه نخواهيم داشت. 

     معافيت سود تفاوت نرخ ارز ناشي 
از تسعير ارز صادرات 

جلسه كميته حمايت از كسب و كار - موضوع بند ب 
ماده 1۲ قانون احكام دايمي توسعه كشور - در محل 
اتاق بازرگاني ايران به رياسللت لعيللا جنيدي معاون 
حقوقي رييس جمهور تشللكيل شللد.در اين جلسه 
مشكل نحوه اجراي معافيت مالياتي سود تفاوت نرخ 
ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات پس از مدت ها 
بالتكليف ماندن به دليل اختالف نظر بخش خصوصي 
و دولت )سللازمان امور مالياتي( نهايتًا حل و معافيت 
كامللل مالياتي قطع نظر از ميللزان معافيت كاالهاي 
موضوع صادرات به تأييد رسيد.بر اين اساس سازمان 

امور مالياتي بخشنامه مربوط را صادر خواهد كرد.
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وام ازدواج 70 و 100 ميليوني 
براي زوجين

نمايندگان مجلللس وام ازدواج براي آن دسللته از 
زوجيني كه از اول فروردين۹7 تسللهيالت ازدواج 
دريافت نكرده اند را 7۰ ميليون تومان براي هر يك 
از زوجين با بازپرداخت 1۰ سللاله در سال 1۴۰۰ 
تعيين كردند. نمايندگان، در جريان بررسي بخش 
هزينه اي اليحه بودجه سللال 1۴۰۰، با بند )الف( 
تبصره )16( و رديف هاي آن در ماده واحده اليحه 

بودجه موافقت كردند.
در بند )الف( تبصللره )16( ماده واحده اليحه بودجه 
آمده است: به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از محل 
پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج 
آنها بعد از مورخ 13۹7/1/1 مي باشللد و تاكنون وام 
ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخسللت پرداخت 
كند. تسهيالت قرض الحسللنه ازدواج براي هر يك 
از زوج ها در سللال 1۴۰۰ پانصد ميليون ريال با دوره 
بازپرداخت هفت سللاله با أخذ يللك ضامن معتبر و 
سفته اسللت. شرايط سللني متقاضيان دريافت وام، 
حداكثر يك ماه پس از ابالغ اين قانون، به پيشللنهاد 
مشللترك وزارت ورزش و جوانللان و بانللك مركزي 
تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسللد. در رديف 
)1( آمده اسللت:  به منظور حمايت از ازدواج جوانان، 
بانك مركزي جمهوري اسللالمي ايران مكلف است 
از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به كليه زوج هايي كه 
تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ1/ 1/ 13۹7 است و 
تاكنون تسهيالت ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت 
نخست پرداخت كند. تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
براي هر يك از زوج ها در سال 1۴۰۰ هفتصد ميليون 
ريال و با دوره بازپرداخت ده سللاله است. همچنين 
در جللزو الحاقللي )1( آمده به منظور كاهش سللن 
ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف 
است تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي زوج هاي 
زير۲۵ سللال و زوجه هاي زير۲3 سال واجد شرايط 
دريافت تسللهيالت ازدواج را تا سللقف يك ميليارد 
ريال افزايش دهد. بانك هللا بايد براي ضمانت صرفا 
يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يايك ضامن و سفته 
يا سللهم فرد از حسللاب يارانه هدفمندي را به منزله 
ضمانت بپذيرند. مسووليت حسن اجراي حكم اين 
بند به عهده بانك مركللزي و بانك هاي عامل و كليه 
مديران و كاركنان ذيربط مي باشد. عدم اجرا يا تاخير 
در پرداخت تسللهيالت تخلف محسوب شده و قابل 
پيگيري در مراجع ذيصالح مي باشد.همچنين تمامي 
بانك ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسللهيالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت 
دريافت اين تسهيالت را به صورت عمومي اعالم كنند

استقالل بانك مركزي اقدام 
ضروري براي بهبود اقتصاد

كارشناس امور بانكي اظهار كرد بانك مركزي بايد 
خارج از حيطه سلطه دولت ها فعاليت كند و اين 
امر يكي از مهم ترين اقدامات ضروري براي بهبود 

سالمت اقتصاد كشور خواهد بود. 
يزدانيان در گفت وگو بللا ايِبنا با بيان اينكه بانك 
مركزي و نظام بانكي كشور ماموريت هاي مهمي 
برعهده دارند، تصريح كرد: بايد به سللمت ايجاد 
و توسعه شفافيت در شبكه بانكي كشور حركت 
شود و براساس استانداردهايي كه استاندارد روز 

بين المللي هستند، عمل شود.
 يزدانيان عنوان كرد: پس از شيوع بيماري كرونا 
كميته  بال درحال وضع استانداردهاي جديدي 
اسللت كه بر پايه مطالعات عميق و پژوهش هاي 
دانشللگاهي اسللت و حركت به سللمت ارتقاي 
اسللتانداردهاي مالي و گزارشللگري بدون شك 
انضباط مالي بيشتر و شفافيت باالتري را بدنبال 
خواهد داشت كه ثبات اقتصادي و مالي و ارتقاي 
سللالمت مالي صنعت بانكداري را همراه خواهد 

داشت. 
وي اضافلله كرد: در ورود به قللرن جديد هجري 
خورشلليدي به نظر مي رسللد كه بانك ها بايد به 
معناي واقعي كلمه تحول ديجيتال را آغاز كنند؛ 
اگرچه اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است 
اما تحول ديجيتال بانك ها ضرورت انكارناپذيري 
اسللت كه بايد در طي ماه هاي آينده به سللرعت 
نمود بيروني پيدا كند و در عرصه تمامي خدمات 
بانكي ظهور پيدا كند به ويژه كه شرايط ناشي از 
كرونللا خدمات حضوري را بللا مخاطراتي همراه 

كرده است. 
كارشناس مسائل بانكي عنوان كرد: كاهش سهم 
بازار پللول در تامين مالي و افزايش سللهم بازار 
سللرمايه از طريق توسعه ابزارها و نهادهاي مالي 
موضوع ديگري اسللت 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 بانك هاي كشللور بايد به ۵۰ درصد برسد و 
اين درحالي است كه تامين مالي از شبكه بانكي 

در حال حاضر حدود ۹۰ درصداست. 
تاميللن مالللي طرح هاي بللزرگ يللا طرح هاي 
نيمه تمام بايد به سللمت بازار سللرمايه از طريق 
انتشار اوراق مالي و ظرفيتي كه در اين بازار وجود 
دارد، هدايت شود و تامين سرمايه در گردش براي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط بايد از طريق شبكه 
بانكي صورت گيرد. يزدانيان همچنين اضافه كرد: 
بانك ها بايد بر توسللعه زيرساخت ها و ارتباطات 
بين المللي بر بستر توافقات و تفاهمات سياسي 

متمركز شوند.

ارز ترجيحي تدريجي حذف مي شود

واكنش بازار ارز به افزايش احتمال آزادسازي منابع بلوكه شده

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام ( به شماره ثبت 7841 

و شناسه ملي 10260289464
بدینوسيله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند ، جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامی عام (  به شرح زیر برگزار مي گردد .

    زمان  : روز دوشنبه 1399/12/25 ساعت 10:00 صبح

       مکان :   اصفهان ، کيلومتر 75 جنوب غربی ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، سالن همایش مرکز تحقيقات 
دستور جلسه:

*  استماع گزارش هيأت مدیره و حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص پيشنهاد افزایش سرمایه 
*  اتخاذ تصميم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

*  سایر مواردي که در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده  باشد .
حس�ب ابالغيه ش�ماره 104/31 م�ورخ 1398/12/20 س�تاد ملی مدیریت بيم�اری کرونا 
و ابالغي�ه ش�ماره 440/050/ب/98 م�ورخ 1398/12/26 س�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 15 ش�خص حقيقی ی�ا حقوقی و ب�ا رعایت ش�يوه نامه های بهداش�تی 
 مرتب�ط ب�ا پيش�گيری از ش�يوع 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.ir برای سهامداران عزیز فراهم می باشد .
   نمایندگان س�هامداران حقوقي می توانن�د ، معرفي نامه خود را حداکثر ت�ا دو روز قبل از 
برگزاري مجمع از طریق نمابر ذیل ارس�ال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاري مجمع نسبت 
 به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند.                                             
) نکته ضروری : درج شناس�ه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره 
شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد . (
نشاني امور سهام شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان ، دفتر امور سهام و مجامع . کدپستی : 8168645497
تلفن : 03152733935، 03136683651  نمابر : 03152733922

 هيات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)سهامي عام(

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده 
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام ( به شماره ثبت 7841 

و شناسه ملي 10260289464
بدینوسيله 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 1399/12/25 ساعت 11:00 صبح

     مکان : اصفهان ، کيلومتر 75 جنوب غربی ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، سالن همایش مرکز تحقيقات 

دستور جلسه:
*  تغيير روزنامه های کثيراالنتشار شرکت

*  سایر مواردی که در صالحيت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد .
حسب ابالغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مدیریت بيماری کرونا و ابالغيه 
ش�ماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 س�ازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری 
مجامع به اس�تحضار می رس�اند  ، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 
شخص حقيقی یا حقوقی و با رعایت شيوه نامه های بهداشتی مرتبط با پيشگيری از شيوع 
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.ir برای سهامداران عزیز 

فراهم می باشد.
   نمایندگان سهامداران حقوقي می توانند ، معرفي نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري 
مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل 
معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند.                                             
) نکته ضروری: درج شناس�ه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره 
شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد. (

نشاني امور سهام شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان ، دفتر امور سهام و مجامع . کدپستی : 8168645497

تلفن : 03152733935، 03136683651  نمابر : 03152733922
هيات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

)سهامي عام(



رقيه ندايي|
چندماه پيش بود كه سرمايه هاي 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 سرمايه هايي كه ابتداي س��ال وارد بورس شده از 
اين بازار خارج و وارد ب��ازار رمز ارزها و ارزهاي ديجيتال 

مي شود.
واقعيت آن است كه افزايش تورم در اقتصاد ايران منجر 
به كاهش ارزش پول ملي شده كه در كنار اجراي برخي 
از سياست هاي دولت و بانك ها در حوزه خلق پول، سيل 
عظيم��ي از نقدينگي را رقم زده اس��ت ك��ه در آخرين 
آمارهاي بانك مركزي، رقمي بالغ بر ۳,۰۰۰ هزار 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، عماًل به سمت 
كارهاي واسطه گري سوق پيدا كرده يك وضعيت بسيار 

ناگوارتر از سال جاري بر سر اقتصاد آوار خواهد شد.
رش��د بورس در سال جاري و تشويق هاي بي حد واندازه 
دولت به ورود سرمايه هاي خرد و كالن مردم به اين بازار در 
ماه هاي نخست سال سبب شد تا بسياري از سرمايه هاي 
سرگردان راه بورس را در پيش گيرند و به سمت اين بازار 
هدايت شوند؛ هر چند كه در برخي ماه ها جابه جايي منابع 
از بازار بورس به سمت برخي بازارهاي موازي نقدشونده 
از جمله ملك و امالك و ارز و طال را نيز شاهد بوديم؛ اما در 
مجموع بخش عمده اي از نقدينگي متمركز بر بازار سرمايه 
شده بود كه البته ثمره اصلي آن براي دولت، تأمين كسري 
بودجه خود از محل فروش دارايي ها و سهام شركت هاي 
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 
شده و بسياري از سهام شركت ها با صف هاي فروش مواجه 
شدند؛ بخشي از سرمايه ها 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 سرمايه ها به بازار 
ارزهاي ديجيتال است؛ اما از آنجا كه افراد و مردم عادي 
تخصصي در اين حوزه ندارند، عمدتًا با برخي چالش ها 
و مشكالتي براي س��رمايه هاي خود مواجه مي شوند و 
بخش عمده اي از س��رمايه اي 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 
»بيت كورن« به جاي »بي��ت كوين« مي دهند كه خود 
ارزي ديجيتال اما به مراتب كم ارزش تر از بيت كوين است 
و به نوعي افراد با ضرر هنگفتي آن هم به دليل ناآگاهي در 

چنين بازارهايي مواجه مي شوند.

    مردم وارد حوزه رمز ارزها نشوند
وضعيت مهاجرت از بورس ب��ه بازار رمز ارزها به گونه اي 
اس��ت كه محمدرضا پورابراهيمي؛ رييس كميس��يون 

اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس��المي دراين خصوص 
مي گويد: مجلس از دو سال پيش به موضوع رمز ارزها وارد 
شد و نشست هايي با دستگاه هاي 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 نشست ها با دستگاه هاي مختلف در صحن 
علني مجلس اس��ت و تصميم داريم همه دس��تگاه ها با 
بستر شفاف و ضابطه مند كردن رمز ارزها آن را در اختيار 
اقتصاد ملي قرار دهند. پورابراهيمي گفت: اعتقاد داريم 
در ش��رايط كنوني اين ظرفيت به رفع محدوديت هاي 
تحريمي و ارزآوري براي كش��ور با اس��تفاده از ظرفيت 
انرژي كمك مي كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: بانك مركزي اخيرا اقداماتي براي 
مديريت فضاي رمز ارزها انجام داده، اما از مردم مي خواهيم 
به هيچ وج��ه وارد حوزه رمز ارزها نش��وند. جمع بندي 
تصميمات درب��اره رمز ارزها را به زودي در كميس��يون 

اقتصادي مجلس نهايي مي كنيم.

     رمز ارزها عاملي براي خرابكاري هاي بزرگ
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 مي زند، از طرفي با توجه به اينكه ما 

س��اختارهاي پايه اي رمز ارزها را در كشور نداريم يعني 
مراكز و س��ايت هاي نگهداري رس��مي خريد و فروش 
رمز ارزها وج��ود ندارد به همين منظور نظارتي هم روي 
آنها نيست. صحبت هاي ايالن ماسك مبني بر عدم خريد 
بيت كوين شايد به علت فشار كميسيون اوراق بهادار امريكا 
باشد، چون رييس فدرال امريكا با رمز ارزها مخالف است 
و در انگلستان هم بانك هاي بزرگ موضع گيري 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، خرابكاري هاي 
بين المللي را افزايش مي دهد، چون رمز ارزها جز مواردي 
هس��تند كه اگر نظارت دقيقي روي عملكرد آنها نباشد 
مي تواند در عمليات هاي غير قانوني مورد اس��تفاده قرار 
بگيرد. بهتر است افراد به چند مورد توجه كنند، نخست 
اينكه س��ايت هايي كه در آن معامله مي كنند رس��مي 
نيس��تند، دوم اينكه س��ايت هاي بين المللي هم سابقه 
خوبي براي ايرانيان ندارند، چرا كه چندين مرتبه حساب 
ايراني ها را بستند و دارايي را قفل كردند چراكه معتقدند 
انتقال دارايي از كيف ها ب��ه بورس ها 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 مي رسد اگر سازمان بورس در اين 
زمينه ورود يافته و مجوزهاي مربوطه براي بازار رمز ارزها 

را اعطا كند، سرمايه گذاران مي توانند در اين بازار به صورت 
ريالي و رسمي فعاليت كنند و شرايط نابسامان كنوني سرو 
سامان بگيرد. سازمان بورس در موقعيت حساسي قرار 
دارد، از طرفي طبق قانون، راه اندازي هر گونه بورس منوط 
به مصوبه شوراي عالي بورس است، بنابراين سايت هايي 
كه خودشان را به عنوان بورس ارزهاي ديجيتال معرفي 
مي كنند حتما بايد مجوز الزم از س��ازمان بورس داشته 
باش��ند. وي بيان كرد: در حال حاضر به نظر مي رسد كه 
صدور مجوز يك يا دو صندوق رمز ارز مشكالت را از بين 
مي برد، چون وزارت صمت مجوز اس��تخراج رسمي ارز 
ديجيتال در كش��ور را صادر كرده است، اگر آنها ارز را به 
صندوق هاي رسمي واگذار كنند خطر بزرگ خروج ارز 
از كشور برطرف مي شود. البته نبايد فراموش كرد كه ارز 
ديجيتال نوس��ان قيمت زيادي دارد يك بار از ١٩ هزار 
دالر تا ٣ هزار دالر كاهش يافت، به هر حال ممكن است 
اين شرايط مجددا تكرار ش��ود و زيان هاي زيادي هم به 
بار بياورد. اين تحليلگر بازار خاطرنش��ان كرد: افرادي 
كه هم اكنون سرمايه خود را از بورس خارج مي كنند 
و در صف هاي خريد قرار مي گيرند، افرادي هس��تند 
كه وحش��ت زده شدند يعني با ديدن روند نزولي بازار 
همچنين صف هاي فروش نگران سرمايه خود شدند، 
بازار س��هام هم اكنون در مرحله فروش هاي هيجاني 
است در صورتي كه با نگهداري سهام خود طي ماه هاي 

آينده قطعا شاهد رشد قيمت خواهند بود.
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تامين مالي ۵۰ هزار 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 ۵ قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ كشور، به وزارت نفت اجازه داده شد كه از طريق 
ش��ركت هاي 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 بدهي هاي 
سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل 
طرح هاي باالدستي نفت تعلق مي گيرد و شركت هاي 
مذكور موظفند اصل و س��ود اوراق منتشر ش��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 طرح ها است. وي تصريح كرد: 
انتشار اين اوراق به اس��تناد قانون بودجه كل كشور 
صورت مي پذيرد و مجوزهاي الزم از مراجع ذي صالح 
اخذ شده است؛ از اين رو مشمول مفاد ماده ۲۷ قانون 
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 ۲۰ حلقه چاه نفت، 
تاسيسات دريايي، تاسيسات پااليشگاهي موجود در 
خش��كي و ...( به عنوان منافع مبناي انتشار صكوك 
مورد استفاده قرار مي گيرند. وي ادامه داد: نرخ سود 
علي الحس��اب اين اوراق ۱۸.۵ درصد اس��ت كه هر 
شش ماه يك بار توسط شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل پرداخت به 
حس��اب دارندگان اين اوراق واريز مي شود و شركت 
سرمايه گذاري اهداف بازپرداخت اصل و سود اين اوراق 
را ضمانت كرده است. شايان ذكر است كه دوره عمر 
اين اوراق، ۴ ساله بوده و از طريق شركت بورس اوراق 
بهادار تهران طي روزهاي آتي منتشر مي شود. ابوترابي 
اظهار داش��ت: بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي اين 
اوراق بر عهده كنسرسيومي متشكل از شركت هاي 
تامين سرمايه سپهر به حجم ۳۰ هزار ميليارد ريال، 
تامين سرمايه امين و تامين سرمايه كاردان هر يك به 

حجم ۱۰ هزار ميليارد ريال است.

انعقاد تفاهمنامه بورس كاال
و راه آهن جمهوري اسالمي ايران

تفاهمنام��ه همكاري ب��ورس كاالي اي��ران و راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران در راستاي راه اندازي معامالت 
حواله حمل ريلي كاال در بس��تر بورس كاال به امضاي 
حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران و سعيد 
رسولي مديرعامل راه آهن رسيد.اتصال معامالت بورس 
كاالي ايران به شبكه ريلي كش��ور به وسيله راه اندازي 
معامالت حواله حمل ريلي كاال با بهره گيري از ظرفيت 
اوراق حق امتياز از اهداف اصلي امضاي اين تفاهمنامه به 
شمار مي رود. براساس اين تفاهمنامه، پيگيري تدوين 
دستورالعمل حواله حمل ريلي كاال در بستر بورس كاالي 
ايران و پيگيري تصويب آن در سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اس��تفاده از ظرفيت اوراق حق امتياز از سوي بورس 
كاالي ايران انجام مي شود. ايجاد فرآيندها و زيرساخت 
نرم افزاري، تسهيل پذيرش شركت هاي حمل و نقل ريلي 
و عرضه حواله حمل كاال توسط آنها و برگزاري دوره هاي 
آموزشي در خصوص نحوه انجام اين معامالت بر عهده 
بورس كاالي اي��ران خواهد بود. همچنين همكاري در 
تدوين دستورالعمل معامالت حواله حمل كاال، همكاري 
در ايجاد فرآيندها و زيرس��اخت نرم افزاري معامالت، 
ترغيب و ارايه مش��وق هاي الزم به شركت هاي حمل و 
نقل ريلي جهت پذيرش و عرضه حواله حمل كاال توسط 
آنها در بورس نيز از مواردي است كه براساس تفاهمنامه 
منعقد شده برعهده شركت راه آهن است. در پايان اينكه 
براساس اين تفاهمنامه مقرر شد كميته اي مشترك با 
حضور نمايندگان طرفين تشكيل شده تا برنامه ريزي 
و هماهنگي هاي الزم جهت تحقق اهداف و برنامه هاي 

مندرج در اين تفاهم نامه انجام شود.

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 ثروت هاي دنيا را 
دراختيار دارد، اما با اين حال سطح درآمد پايين است و 
اين معنايي ندارد جز اينكه بگوييم سوءمديريت در اين 
كشور حكم فرما است. بايد اقتصاد كشور مردم  محور و 
براساس سياست هاي اقتصادي مقاومتي باشد و يكي 
از بس��ترهاي مهم، همين طرح سهام عدالت است كه 
مردم در دارايي هاي كشور سهيم مي شوند و همچنين 
به گس��ترش مالكيت عمومي در سطح جامعه كمك 
مي كند.  سعادتي گفت: اش��تغال يكي از مسائل مهم 
كشور است كه طبق سياست هاي ابالغي مقام معظم 
رهبري بايد اقتصاد مردم محور باش��د، اما سوءعملكرد 
دولت باعث شد تا مقام معظم رهبري در دو مساله، يكي 
كاهش جمعي��ت از مردم عذرخواهي كن��د و ديگر در 
مورد بيكاري كه در هر خانواده اي، يكي دو جوان بيكار 
وجود دارند عذرخواهي كند. در حالي كه اين دو مساله 
به خاطر سياس��ت هاي غلط دولت ها بوده است.وي با 
بيان اينكه تشويق مردم به س��رمايه گذاري و پس انداز 
و افزايش درآمد خانوار از طريق س��هام عدالت صورت 
مي گيرد، گفت: فراكسيون سهام عدالت چند موضوع 
بر زمين مانده را دنبال مي كن��د. يكي كمك به كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري استان سهام عدالت و دفاع از 
منافع سهامداران در سطح ملي. دوم، پيگيري وضعيت 
جاماندگان سهام عدالت و رفع اختالف آماري ۲ ميليون 
نفري كه در حال حاضر كارت سهام عدالت دارند، اما جزو 
سهامداران عدالت به شمار نمي روند و اين مساله حتمًا 
بايد حل شود. در مورد مابقي كساني كه مستحق دريافت 
سهام عدالت هستند نيز پيگيري مي كنيم تا به آنها سهام 
جديد اختصاص پيدا كند. نماينده بابل همچنين گفت: 
در مورد عملكرد س��ازمان بورس حرف داريم و مردم از 
عملكرد اين سازمان به ش��دت گاليه دارند و استعفاي 
رييس سازمان بورس به تنهايي كفايت نمي كند. سعادتي 
گفت: در يك اقدام عجوالنه قرار بود در ۲۰ اسفند مجامع 
شركت هاي س��رمايه گذاري سهام عدالت برگزار شود. 
خوشبختانه با تصميم نمايندگان مجلس و پس از آن 
شوراي عالي بورس قرار شد اين انتخابات فعال لغو شود 
و حداقل بعد از انتخابات رياست جمهوري در سال آينده 
برگزار شود؛ بنابراين شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
فرصت پيدا مي كنند تا اعضاي خود را براي مش��اركت 
در انتخابات مجامع عمومي شركت هاي استاني توجيه 
و آگاه كنند و اين انتخاب��ات ۳، ۴ ماه بعد از عيد برگزار 
خواهد ش��د. به گفته رييس فراكسيون سهام عدالت، 
رويك��رد اصلي اين فراكس��يون كه با تع��داد ۵۰ نفر از 
نمايندگان شكل گرفته، اين است كه در اولين فرصت 
۲ ميليون نفري كه كارت هاي سهام عدالت در اختيار 
دارند به حق شان 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 پنج  ساله هفتم توسعه، اين مساله 
را بگنجانيم كه سهام عدالت به جاماندگان اختصاص 
پيدا كند. وي افزود: همچنين در اليحه بودجه ۱۴۰۰ 
تالش مي كنيم، دولت را مكلف كنيم تا سهام عدالت ۲ 
ميليون نفري كه داراي كارت سهام عدالت هستند حتمًا 
اختصاص پيدا كند و اين گره كور با اراده قوي باز مي شود. 
حس��ين اميني خواه، نايب رييس كانون شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني گفت: ۳۵۲ شركت تعاوني سهام 
عدالت در شهرستان ها فعاليت دارند و ما انتظار داريم اين 
شركت ها درنظر گرفته شوند، اما متأسفانه در آيين نامه 
اجرايي اخير شوراي عالي بورس، شركت تعاوني سهام 
عدالت ناديده گرفته شده اند. همچنين اكبر حيدري، 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
گفت: ما يك مدل عملياتي ساده براي واريز سود سهام 
عدالت درنظر گرفته ايم. شركت هاي سرمايه پذير حاضر 
در سبد سهام عدالت، امسال هم سود شناسايي كرده اند، 
اما در حساب هاي خود نگه داشته اند. پيشنهاد كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري اين است كه به همان روشي 
كه در سه سال گذشته سود سهام عدالت پرداخت شده 
است، سود امسال هم قبل از عيد براي سهامداران عدالت 
در دو روش مستقيم و غيرمستقيم واريز شود تا كام مردم 

در شب عيد شيرين شود. 

تاثير نرخ بهره بانكي
در بازارهاي موازي

مجيد شاكري، كارشناس صنعت بانكي در گفت وگو 
با س��نا اظهار داش��ت: نرخ بهره بي��ن بانكي طبق 
چارچوب سياستي بانك مركزي در حال افت و خيز 
اس��ت و به طور كلي كاهش نرخ سود بين بانكي در 
كشور اگرچه اثر فوري بر متغيرهاي اقتصادي ندارد، 
ولي قطعا در بلندمدت بر روند بازارهاي موازي موثر 
است. اين كارشناس صنعت بانكي با اشاره به اينكه 
چسبندگي هايي بين اثر نرخ سود بين بانكي و نرخ 
تسهيالت وجود دارد كه ارتباط مستقيمي بر ساير 
بازارها مي گذارد، افزود: نرخ بهره بين بانكي طبق 
چارچوب هاي سياس��تي در مواقع مختلف تغيير 
مي كند. 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 
مي تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي از بانك به 
بازار سرمايه داشته باشد، گفت با كاهش همزمان اين 
متغير، به طور قطع شاهد رونق بازار سرمايه خواهيم 
بود. ام��ا در صورتي كه نرخ س��ود بانكي باال بماند، 
نقدينگي راهي بانك ها مي شود. هر چند كه در هر 
دو حالت، بازارها تالش مي كنند تا شرايط ايده آلي 
را براي سرمايه گذارانشان مدنظر داشته باشند. اين 
كارشناس صنعت بانكداري خاطرنشان كرد: با توجه 
به ركود بازارهاي مسكن، خودرو و ديگر بازارهاي 
موازي، كاهش نرخ بهره بين بانكي، به طور مستقيم 

بر روند معامالت بازار سرمايه اثرگذار خواهد بود.

راه اندازي معامالت آتي نقره
و حراج باز سنگ آهن

يكش��نبه هفته آينده ۱۷ اس��فند م��اه ۹۹ آيين 
راه اندازي معامالت آتي نقره و حراج باز سنگ آهن 
با حضور محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس، محمدعلي دهقان دهنوي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و وجيه اهلل جعفري 
رييس هيات عامل ايميدرو در بورس كاالي ايران 
برگزار مي ش��ود. راه اندازي معام��الت آتي نقره در 
راستاي توسعه دارايي هاي پايه بازار مشتقه و آغاز 
به كار تاالر حراج باز س��نگ آهن به منظور توسعه 
روش هاي نوي��ن معامالتي در بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران انجام مي ش��ود. جزييات قرارداد آتي 
نقره بيانگر آن است كه هر قرارداد معادل ۱۰۰ گرم 
و استاندارد كاال، ساچمه نقره مطابق استاندارد ۹۹۹ 
است. حد نوسان قيمت اين قرارداد، مثبت و منفي ۵ 
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 موقعيت هاي باز براي 
اشخاص حقيقي و حقوقي نيز ۵۰۰ موقعيت در هر 

كد معامالتي در نظر گرفته شده است.

كوچ بخشي از سرمايه ها از بورس به بازار ارزهاي ديجيتال

پرداخت سود سهام عدالت توسط سمات تاييد شد

بازارسرمايه از رونق افتاد

مصوبات شبانه جديد در بورس تهران
گروه بورس|

در جلسه شب سه ش��نبه ش��وراي عالي بورس و اوراق 
بهادار گزارشي از برگزاري مجامع عمومي شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني در ۱۵ استان كشور كه با استفاده 
از زيرس��اخت برگ��زاري مجمع الكترونيكي ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي برگزار شده بود ارايه شد. به موجب 
اي��ن گزارش عليرغم اينكه به طور 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 
بيش از نيمي از سهامداران است در هيچ يك از استان هاي 
يادشده حاصل نشده و مقرر شده كه مجمع آنها براي نوبت 
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 شركت ها نيز 
متناسب باتعداد سهامداران آن شركت ها نبود، برگزاري 
مجمع عمومي ع��ادي به طور فوق العاده ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري 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 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، تمامي 
اركان ذيربط اطالع رس��اني الزم به عموم سهامداران در 

سطح كشور را به عمل آورند.

    انتخابات سرمايه گذاري هاي استاني
به تعويق افتاد

دهقان دهنوي، سخنگوي شوراي عالي بورس از تصويب 
دو موضوع مهم در خصوص سهام عدالت خبر داد. اين مقام 
مس��وول با اشاره به اينكه قرار بود در ماه جاري انتخابات 
هيات مديره ش��ركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت برگزار شود، گفت: با توجه به طوالني شدن فرايند 
احراز صالحيت كانديداهاي عضويت در هيات مديره اين 
شركت ها در مراجع ذيصالح، مقرر شد تا با تصميم شوراي 

عالي بورس، برگزاري اين انتخابات به تعويق بيفتد. 
سخنگوي شوراي عالي بورس ادامه داد: بر همين اساس، 
مقرر شد كماكان امر مربوط به شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني و ديگر امور مرتبط تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ بر 
عهده س��ازمان خصوصي سازي باشد تا زمينه هاي 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��ركت هاي 
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 كرده اند، توسط شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام شود. سخنگوي 
شوراي عالي بورس به برگزار نشدن انتخابات شركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني اش��اره و تصريح كرد: بر همين 
اس��اس، امسال سود سال ۹۸ س��هام عدالت افرادي كه 
روش غيرمس��تقيم را انتخاب كرده ان��د، به همان روش 
سهام داران مستقيم سهام عدالت و توسط شركت سمات 

واريز مي شود.

    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 سرمايه گذاران حقيقي در واقع اين امر را 
منعكس مي كند كه بازار در بلندمدت سودده خواهد بود و 
اين مساله اي است كه نهاد ناظر نيز بر آن صحه مي گذارد.

 وي بيان داش��ت: اين تصميم بس��يار درستي است اما 
مطلوبيت آن وقتي نمايان مي ش��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 

حقيقي همراه باشند. الزم است ساير سياست گذاري هاي 
پولي و اقتصادي نيز همراه با ش��وراي عالي بورس در هر 
تصميم گيري 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 
نظر مي رسد، نرخ سود بانكي در شرايط فعلي تا پايان يافتن 
فروش اوراق دولت منتفي است. اما كاهش نرخ سود بانكي، 

قطعا مي تواند تاثيري مثبت بر بازار سرمايه داشته باشد.
وي در ادامه با ارايه پيش بيني عملكرد بازار س��رمايه در 
سال ۱۴۰۰ شمسي اش��اره داشت: اتفاقي كه در ابتداي 
سال ۹۹ در 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 
بازار باز مي گردد و به اين ترتيب نبايد از متغيرهاي سياسي 

اثرگذار بر كليت اقتصاد غافل شويم.

    ۴.۵ميليون نفر تحت پوشش ريسك
قرار مي گيرند!

محس��ن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس نيز درباره جلسه شوراي عالي بورس اظهار داشت: 
تاكيد طرح حمايت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد 
بر ايجاد ديد بلندمدت براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
و در راستاي حمايت از سهامداران خردي است كه امسال 

وارد بازار شده اند. وي جامعه آماري اين طرح را حدود ۴ 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفر ذكر كرد و گفت: از بين افرادي كه 
از ابتداي سال ۹۹ اولين معامله خود را انجام دادند و تعداد 
آنها به ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار نفرمي رسد، حدود ۴ ميليون 
و ۵۰۰ هزار نفر داراي پرتفوي كمتر از ۱۰ ميليون تومان 
هستند كه در راستاي رفع نگراني ها و انتفاع اين افراد از 
س��ود بازار سرمايه، مقرر ش��د كه يك اختيار فروش در 
سررسيد ارديبهشت ۱۴۰۱ براي اين افراد منتشر شود .

مدير نظارت بر بورس هاي 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 
۱۴۰۱ از نظر تعدادي كاهش نيافته باشد، مي توانند افزايش 
بدهند و آن مقداري را كه افزايش داده اند بفروش��ندولي 
قاعدتا آن مقدار را كه االن وجود دارد بايد حفظ كنند و اگر 
طي دوره كاهش داشته باشد، اين طرح شامل آنها نخواهد 
شد . به گفته خدابخش، در ارديبهشت ۱۴۰۱ اگر ارزش 
دارايي پرتفوي اين سهامداران خرد كمتر از ارزش دارايي ها 
به اضافه ۲۵ درصد 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 
۱۰ ميليون تومان پرتفوي داش��ته باشد و ارزش همين 
تعداد سهام را بدون اينكه در طي ۱۴ ماه كاهش دهد، در 
ارديبهشت ۱۴۰۱ كمتر از ۱۲ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
باشد، مابه التفاوت آن به اين افراد پرداخت خواهد شد و اگر 
هم بيشتر از اين رقم باشد سود آن براي سهامدار محفوظ 
خواهد بود .  مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس 
خاطرنشان كرد: كساني كه وارد اين طرح شوند، قاعدتا از 
يك بازدهي حداقل ۲۵ درصدي برخوردار خواهند بود و اگر 
هم در سررسيد ارديبهشت۱۴۰۱، بازدهي بيشتري داشته 
باشند، متعلق به خود آنها خواهد بود . وي در پاسخ به سوالي 
درخصوص مكانيسم اجراي اين طرح هم گفت: نمادي در 
بورس تهران ايجاد خواهيم كرد تا افرادي كه براي حضور 
در اين طرح اعالم آمادگي مي كنند، اين اختيار را تهيه كنند 
و البته تهيه اين اختيار مانع از فروش آن نخواهد بود؛ يعني 
اگر اين سهامداران در طول دوره احساس كردند كه قيمت 
باال رفته و تصميم به فروش بگيرند مختارند اما اين اختيار 
از آنها سلب خواهد شد .  خدابخش افزود: در تاريخ سررسيد 
هم چه بسا ارزش اين پرتفوي از بازدهي ۲۵ درصدي باالتر 
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.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه وضعيت معيشت اقشار متوسط و پايين جامعه 
در شرايط بحراني قرار گرفته است، به گونه اي كه بخشي از 
شهروندان توان تامين هزينه مايحتاج روزانه را ندارند و دامنه 
فروش قسطي نان از اقصي نقاط سيستان و بلوچستان به 
مركز شهر تهران نيز گسترده شده است، نمايندگان مجلس 
با ارايه و تصويب طرح هاي غيركارشناسي تالش دارند، با 
ارايه مشوق هاي مسكني، فرزند آوري را تشويق كنند. در 
تازه ترين رويداد، ديروز نمايندگان مجلس تصويب كردند، 
خانوارهاي فاقد مسكني كه در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
صاحب فرزند سوم ش��ده يا مي شوند ۱۵۰ ميليون تومان 
تسهيالت مسكن دريافت كنند.حداكثر مدت بازپرداخت 

اين تسهيالت ۲۰ ساله است.

    2  نقيصه مشوق تسهيالتي
به گزارش »تعادل«، نخستين بار كميسيون فرهنگي مجلس 
در حمايت از سياست فرزندآوري، طرح اعطاي تسهيالت 
۷۰ ميليون توماني مسكن براي تولد فرزند سوم را به صحن 
علني مجلس فرستاد اما در نهايت اعداد اين طرح با افزايش 
۱۰۰ درصدي به ۱۵۰ ميليون تومان رشد يافت. طرحي كه 
از نگاه كارشناس��ان دو نقص اساسي دارد. اول اينكه مبلغ 
۱۵۰ ميليون تومان وام مسكن در تهران، در شرايطي كه 
متوس��ط قيمت هر متر مربع آپارتمان ۲8 ميليون و ۳8۰ 
هزار تومان اس��ت، قدرت خريدي معادل ۵ تا 6 مترمربع 
مسكن و در شهرهاي كوچك ۲۰ تا ۴۰ متر مربع آپارتمان 
را دارد. از اين رو، شايد در حالتي خوش بينانه به نظر برسد 
كه اين وام مي تواند در شهرهاي كوچك موثر واقع شود. اما 
نقيصه دوم اين طرح يعني بازپرداخت اقساط اين وام آن هم 
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 خوش بيني مي شود.  بر اساس 
اين گزارش، نمايندگان در جلسه علني صبح چهارشنبه 
و در ادامه بررسي جزييات اليحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش 
هزينه اي بند ه تبصره ۱6 را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در راستاي 
اجراي بند )ت( ماده )۱۰۲( قانون برنامه ششم توسعه، از 
طريق بانك هاي عامل مبلغ ۹ هزار ميليارد ريال از هر محل از 
جمله منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام 
بانكي به تفكيك، نسبت به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
وديعه يا خريد يا ساخت مسكن )بنا به درخواست خانوار( با 
بازپرداخت حداكثر ۲۰ ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن 
كه در سال ۱۳۹۹ يا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده يا 

مي شوند به ميزان ۱۵۰ ميليون تومان اقدام نمايد.

   وام 10 س�اله براي خان�وار داراي  كمتر از 
3   فرزند

بر اساس جزو الحاقي اين تبصره، بانك مركزي مكلف است 
در راستاي اجراي بند )ث( ماده )۱۰۲( قانون برنامه ششم 
توسعه از طريق بانك هاي عامل مبلغ ۴ هزار و 6۰۰ ميليارد 
ريال از هر محل از جمله منابع سپرده هاي پس انداز و جاري 
قرض الحس��نه نظام بانكي به تفكيك نسبت به پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن 
)بنا به درخواست خانوار( با بازپرداخت حداكثر ۱۰ ساله براي 

خانواده هاي فاقد مسكن به شرح زير اقدام نمايد: 
۲-۱- خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ ميليون 

تومان به هر يك از زوجين به ميزان ۱۰۰ ميليون تومان.
۲-۲- خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف ۱6۰ ميليون 

تومان به هر يك از زوجين به ميزان 8۰ ميليون تومان
۲-۳- خانوارهاي دو نفره )زوج و زوجه( تا سقف ۱۰۰ ميليون 
تومان به هر يك از زوجين به ميزان ۵۰۰ ميليون اقدام نمايد.

   بسته حمايتي مجلس براي مسكن ايثارگران
در تحولي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ديروز 
بسته حمايتي را براي تامين مسكن ايثارگران، رزمندگان و 
آزادگان تعيين كردند. نمايندگان در ادامه بررسي جزييات 
اليحه بودج��ه ۱۴۰۰ در بخش هزينه اي بند ز و بندهاي 
الحاقي ۱ تا ۳ تبصره ۱6 را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، 
دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در 
اجراي ماده )6۲( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت )۲(، تسهيالت الزم براي 
تحقق هدف قانون مبني بر تامين مسكن تعداد هفتاد هزار 
نفر مشموالن ماده )۳( مكرر قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران را تامين كنند. يارانه سود تسهيالت مذكور 
از ردي��ف ۱۳۱6۰۰ جدول ش��ماره )۷( اين قانون تامين 
مي ش��ود. بر اس��اس جزو الحاقي اين مصوبه، ايثارگراني 
كه در سنوات گذش��ته از تسهيالت ارزان قيمت تا سقف 
۲۵ ميليون تومان بهره مند ش��ده و تا پايان سال ۱۳۹۹ 
تسويه حساب نموده اند، به شرط خريد يا ساخت مسكن 
جديد از تسهيالت مسكن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون 
بهره مندشوند. يارانه سود اين تسهيالت از رديف مربوطه 
تامين مي شود. بر اساس بند الحاقي ۱ اين مصوبه، دولت 
و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در اجراي 
بند )الف( ماده )8۹( قانون برنامه ششم توسعه جمهوري 
اسالمي ايران و با رعايت ماده )6۲( قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )۲( با معرفي 
سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
تس��هيالت الزم براي تحقق هدف قانون مبني بر تامين 
مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه 
سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را 
تامين كنند. يارانه سود تسهيالت مذكور از رديف ۱۱۱۱8۷ 
جدول شماره )۷( اين قانون تامين مي شود. بر اساس بند 
الحاقي ۲ اين مصوبه، تا سقف 68۰ ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي جهت تغيير كاربري شناورهاي ترالر به كشتي هاي 
پشتيباني صيادي به سازمان شيالت اختصاص مي يابد. بر 
اساس بند الحاقي ۳ اين مصوبه، كليه قوانين و مقررات مغاير 

با اين تبصره در سال ۱۴۰۰ موقوف االجراء است.

    مجلس دنبال حل مشكل تامين مالي مسكن
در اين حال، مهدي طغياني، س��خنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: مجلس به دنبال اين است كه 
بانك ها حداقل ۲۰ درصد از تسهيالت خود را به بخش 
ساخت مسكن اختصاص دهند. اين موضوع در قانون 
بودجه با اختصاص ۳6۰ هزار ميليارد تومان به ساخت 

مسكن پيگيري مي شود.
طغياني در گفت وگ��و با فارس، درباره لزوم تخصيص 
ساالنه حداقل ۲۰ درصد از تسهيالت پرداختي بانك ها 
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 ۴۰۰ هزار واحد 
در سال است. اين درحالي است كه به صورت رسمي 
بر اساس طرح جامع مسكن، ساالنه بايد يك ميليون 
واحد مسكوني در كشور ساخته شود. وي افزود: بانك ها 
بايد ميزان تسهيالت پرداختي خود به بخش مسكن 
را افزايش دهند. بر اس��اس گزارش هاي كارشناسي، 
حداقل ۲۰ درصد از كل تسهيالت پرداختي بانك ها 
معادل بيش از ۳۰۰ هزار 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 ۵ درصد كل تسهيالت 
پرداختي بانك به بخش مس��كن اختصاص مي يابد. 
درصد بااليي از تسهيالت بخش مسكن هم مربوط به 
وام خريد مسكن است. تسهيالت بخش ساخت مسكن 

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 تفاهم نامه اي 
را امضا كرد كه بر اس��اس آن س��اخت ۵۰ هزار واحد 
مسكوني ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد در دستور 
كار قرار گرفت. تفاهمنامه اي كه در قالب آن قرار است 
۱۵۰ ميلي��ون تومان وام كم بهره به واجدان ش��رايط 

پرداخت  شود.

در حالي قرار اس��ت وام مس��كن ۱۵۰ ميليون توماني به 
اقشار كم درآمد جامعه پرداخت شود كه قسط ماهانه اين 
وام بيش از ۲.۷ ميليون تومان است و به نظر نمي رسد اين 
اقشار توان پرداخت آن را داشته باشند. به گزارش تسنيم، 
اين تفاهم نامه 6 ماده اي كه بين معاونت مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي و بانك عامل امضا شده مقرر شده 
تا به ۵۰ هزار نفري كه جزو دهك هاي كم درآمدي جامعه 
هس��تند )دهك هاي يك تا ۳( ۱۵۰ ميلي��ون تومان وام 
قرض الحسنه با كارمزد ۴ درصد پرداخت شود. در اجراي 
اين طرح، خانوارهاي كم درآمد تازه ازدواج كرده و سرپرست 
خانوارهايي كه داراي ۳ فرزند و بيشتر هستند در اولويت 
هس��تند. بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازي، اسامي 
افرادي كه در اولويت دريافت اين وام ها و مشاركت در اين 
طرح هستند از سوي معاونت مسكن و ساختمان به بانك 
عامل اعالم و معرفي خواهند شد. زمان اجراي اين تفاهم نامه 
۳ سال و مدت بازپرداخت تسهيالت قرض الحسنه ۵ سال 
تعيين شده اس��ت. بر اساس اين گزارش، دهك يك تا سه 
جامعه كم درآمدترين قشر كشور هستند كه بعضاً در تامين 
نيازهاي معيشتي خود نيز دچار مشكالت اساسي هستند. 
وضعيت اين خانوارها طي دو س��ه سال اخير با رهاشدگي 
اقتصاد از سوي دولت وخيم تر هم شده است. در اين شرايط 
گرچ��ه س��ود وام ۱۵۰ ميليون توماني مس��كن ۴ درصد 
اعالم شده و متقاضي واجد شرايط مورد تاييد وزارت راه و 
شهرسازي طي ۵ سال حدود ۱6 ميليون تومان سود آن را 
پرداخت مي كند. اما به نظر نمي رسد باتوجه به آنچه كه به آن 
اشاره شد اقشار كم درآمد بتوانند قسط سنگين وام مذكور را 
پرداخت كنند.ميزان اقساط ماهانه اين وام حدود ۲ ميليون 
و ۷۷۰ هزار تومان است. آنطور كه پيداست كار مطالعاتي 
چنداني براي تفاهم نامه اي كه ديروز بين معاون مس��كن 
و ساختمان وزير راه و شهرسازي و مديرعامل بانك عامل 
امضا شد، صورت نگرفته باشد. به نظر مي رسد در ماه هاي 
پاياني عمر دولت دوازدهم برخي اقدامات و برنامه ها بيشتر 
به سمت و سوي تبليغات و شو پيش رفته تا اينكه در واقعيت 
براي حل مشكل مردم مسووالن مربوطه گردهم جمع شده 

و تفاهم نامه هايي را امضا كنند.

در شهر

ادامه از صفحه اول

ايرانشهر
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مسير بن بست فروش اوراق
در اين ميان نبايد فراموش كرد، بورس مي تواند يكي 
از اهرم هاي جذب نقدينگي سال هاي آينده باشد و 
جلوي سرايت پول و ويراني ساير بازارها را بگيرد اما 
بازس��ازي اعتماد مردم براي دولت بعد كار سختي 
خواهد بود. مجموعه اي از اقدامات حمايتي نياز است 
تا بورس بتواند سيل نقدينگي را در دل خود جاي 
دهد و اثرات مخرب اين حجم از بدهي و خلق پول 
را بر اقتصاد كش��ور كمرنگ  كند. بورسي كه اثرات 
تورمي ندارد و مانند يك سيل بند در مسير نقدينگي 
عمل مي كند. كانديداهاي رياست جمهوري دولت 
آينده بايد نقش��ه جامعي در خصوص بورس تهيه 
كنند و به نظر من كسي مي تواند جامعه سهامداران 
را با خود همراه كند كه براي بورس، حداقل در افق 
۴ س��اله اول خود برنامه مدوني داشته باشد وگرنه 
انتقاد از دولت فعلي و شرح آنچه اتفاق افتاده است 
باعث جلب توجه و جمع آوري راي براي كانديداها 
نخواهد شد.اين ها تنها يك برش از فاجعه اي است كه 
در صورت اصرار اشتباه بر روش فعلي اش در انتظار 
اقتصاد كشور است. بايد ديد در نهايت تصميم سازان 
براي بهبود ش��اخص هاي بازار س��رمايه به سمت 
تصميم سازي هاي معقول و استفاده از رويكردهاي 
كارشناسي خواهند رفت يا اينكه همچنان تنها به 
دنبال فروش اوراق و راهكارهاي تك بعدي كه نتيجه 
مطلوبي در اقتصاد كشور به جاي نخواهد گذاشت 

حركت خواهند كرد.

استفاده همزمان از 
ظرفيت هاي داخلي و خارجي

 به نوعي ما فرصت اوج گيري بيش��تر صادرات را از 
دس��ت بدهيم. براي حضور قدرتمند در بازارهاي 
بين المللي ما باي��د در ابتدا موان��ع داخلي را كنار 
بزنيم تا الاقل تحريم هاي داخلي از بين برود. وقتي 
محدوديت هاي داخل��ي را كنار بزنيم، آنگاه صرف 
نظر از بودن يا نبودن تحريم ها، ش��رايط براي رشد 
اقتصادي فراهم مي ش��ود و در كن��ار درآمدزايي، 
دغدغه هايي مانند بيكاري نيز كمرنگ تر خواهند 
شد. در عرصه بين المللي نيز با استفاده از فرصت هاي 
موجود بايد ت��الش كرد از امكانات موجود بهترين 
استفاده را ببريم و به نوعي بهانه اي دست كشورهاي 
خارجي ندهيم. اگر مقدمات رشد اقتصادي در داخل 
فراهم ش��ود، آنگاه با كنار رفتن تحريم ها فرصتي 
جدي براي استفاده از فضاي جديد فراهم خواهد شد 
و ما رشد قابل توجهي خواهيم داشت. اگر تحريم ها 
كنار نروند نيز با بهبود زيرساخت هاي اقتصادي و 
فرصت سازي هاي جديد، ميزان فشاري كه به مردم 
و فعاالن اقتصادي وارد مي شود كاهش خواهد يافت. 
اين اولويت مهم كه همزمان از ظرفيت هاي داخلي 
و خارجي استفاده كنيم، بايد در تمام سياست هاي 

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 واسطه ها حذف ش��ده و مجموعه شوراي 
عال��ي خود به طور دايم بر تهيه طرح نظاره داش��ته، 
وجود دارد؟ در پاس��خ به اين سوال هم بايد گفت كه 
ش��أن و جايگاه منحصر به فرد بافت شهري پيرامون 
حرم مطهر امام رضا )ع( و مقياس فراملي آن به عنوان 
يكي از كانون ها و مقاصد مهم جريان هاي مذهبي و 
فرهنگي جهان اسالم و ارزش هاي معنوي، فرهنگي 
و تاريخي موجود در بافت از يكس��و و شرايط پيش 
آمده در چارچوب اج��راي طرح هاي 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 گونه اي 
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.

ليست امالك واگذار شده 
شهرداري ناقص است

حجت نظري، عضو شوراي اس��المي شهر تهران 
گفت: ليس��ت ارايه ش��ده به ش��ورا درباره امالك 
واگذار شده ش��هرداري، نهايي نيس��ت و در حال 
راستي آزمايي آن هس��تيم. نظري در گفت وگو 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 6 ماده ۵۵ در ش��وراي ش��هر وجود دارد اما 
فضاهايي در ش��هر هس��ت كه مي دانيم متعلق به 
ش��هرداري اس��ت و طبق بند 6 بهره برداري آن به 
شخص ديگري واگذار شده اما اين فضاها در ليست 
امالك واگذار شده نيامده است. به همين دليل هنوز 
نمي توان با قاطعيت گفت كه اين ليست نهايي است 
و ديگر تغيير نخواهد كرد. وي افزود: در حال حاضر 
راستي آزمايي ليست ارايه شده به شورا در اين باره، 
بس��يار حائز اهميت است و ما نيز در تالشيم تا اين 
راستي آزمايي را به زودي نهايي كنيم. عضو شوراي 
ش��هر تهران عنوان كرد: تاكنون براي پس گرفتن 
برخي ام��الك و تعيين تكلي��ف امالكي كه قصد 
واگذاري و بهره برداري آنها به ديگري وجود داشته، 
اقداماتي انجام شده اس��ت. در همين راستا اليحه 
امكان بهره برداري از امالك متعلق به شهرداري در 

قالب بند 6 ماده ۵۵ به زودي ارايه شود.

معاينه فني هتل ها و مراكز 
اقامتي در آستانه نوروز 

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني ساختمان كشور 
گفت: در آس��تانه نوروز ۱۴۰۰ ضمن بررسي و ارزيابي 
سطح ايمني ساختمان هتل ها و مراكز اقامتي مختلف 
كشور به صورت رايگان، خدماتي جهت ارتقاي ايمني 
آنها ارايه مي ش��ود. ب��ه گزارش ايرنا، نشس��ت معاينه 
فني ساختمان با محوريت »بررسي الزامات ايمني در 
س��اختمان ها و ضوابط درجه بندي هتل ها«، »راهكار 
به روز رساني و متناسب سازي ضوابط و استانداردهاي 
ايمني س��اختمان با ش��رايط هتل هاي كشور و نقش 
دستگاه هاي حاكميتي در توسعه مفهوم ايمني و ضرورت 
معاينه فني در صنعت گردش��گري در ستاد مركزي 
معاينه فني ساختمان كشور برگزار شد. مديرعامل ستاد 
مركزي معاينه فني ساختمان كشور در اين نشست با 
اشاره به چالش هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا و ضرر 
و زيان هايي كه متوجه اصناف مختلف و از جمله حوزه 
گردشگري و هتل داران كشورشد، گفت: ستاد مركزي 
معاينه فني ساختمان كشور مدت ۵ سال است كه در 
حوزه تاب آوري شهري و ارتقاي ايمني ساختمان هاي 
كشور فعاليت خود را ش��روع كرده و در ۲۱ استان و 
۱۵۷ شهر كشور داراي شعبه بوده و مشغول به كار 
است. مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني ساختمان 
كشور عنوان داشت: يكي از ماموريت هاي مهم، به ويژه 
در شرايط كنوني و با نزديك شدن به ايام عيد نوروز 
پرداختن به موضوع ايمني هتل هاي كش��ور است. 
هدف ستاد مركزي معاينه فني ساختمان كشور اين 
است كه به جامعه هتلداران در راستاي ارتقاي ايمني 

هتل هاي خود كمك كند.

اشتغال زايي  براي ۴2 هزار نفر 
با احياي 12 هزار واحد توليدي

اميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت در مراسم احيا و 
آغاز به كار مجدد يك واحد توليد كنسرو ماهي در كاشان 
گفت: بنياد بركت امس��ال براي احياي ۱۲ هزار واحد 
توليدي خرد، كوچك و متوسط برنامه ريزي كرده بود 
كه به طور كامل و صددرصدي محقق شده است. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، در اين مدت 8۰ واحد متوسط 
صنعتي نيز احيا و به چرخه توليد بازگردانده شده است. 
همچنين با احياي اين تعداد واحد توليدي خرد، كوچك 

و متوسط، براي ۴۱ هزار نفر اشتغال ايجاد شده است.
مديرعام��ل بنياد بركت با تاكيد ب��ر احياي واحد هاي 
صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل در كشور اظهار داشت: 
امسال نسبت به سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي با 
۱۳۰ واحد صنعتي اقدام كرديم كه 8۰ واحد از اين تعداد 
قباًل تعطيل بوده و پس از احيا به چرخه توليد بازگشته اند. 
مدني با تاكيد بر جلب مشاركت و ظرفيت هاي مردمي در 
فرآيند احياي واحد هاي توليدي خاطرنشان كرد: حجم 
كل سرمايه گذاري براي احياي اين تعداد واحد توليدي 
و صنعتي خرد، كوچك و متوسط يك هزار و 6۳6 ميليارد 
تومان است كه س��هم ۳۰ درصدي بنياد بركت ۴۹۱ 
ميليارد تومان و ۷۰ درصد باقي مانده معادل يك هزار 
و ۱۴۵ ميليارد تومان از طريق مش��اركت هاي مردمي 
و آورده بخش خصوصي تامين شده است. وي با اشاره 
به آغاز به كار مجدد كارخانه شمس درخشان كاشان به 
عنوان يكي از اين واحد هاي احيا شده، گفت: اين كارخانه 
با حجم سرمايه گذاري 6 ميليارد و 8۰۰ ميليون توماني 
احيا و به چرخه توليد بازگشته است. مدني يادآور شد: 
اين كارخانه ظرفيت توليد ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار قوطي 
كنسرو را در سال دارد و براي 8۰ نفر اشتغال زايي كرده 
است كه اين تعداد با راه اندازي فاز دوم، به ۳۰۰ نفر خواهد 
رسيد. وي افزود: اين واحد توليدي در سال ۹۷ آغاز به كار 
كرده بود اما فعاليت آن فقط پس از چند روز، به طور كامل 
متوقف شد. اين كارخانه با تاكيد رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام و با در اختيار گذاشتن سرمايه در گردش و 

اعتماد به كارآفرين احيا شده است.

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

تشويق فرزندآوري با وام مسكن

هراس از تشديد شيوع كرونا در سفرهاي نوروزي
گروه راه و شهرسازي|

 با نزديك ش��دن به آغاز س��ال جديد، از سويي نگراني 
تشديد شيوع كرونا در سفرها و ديد و بازديدهاي نوروزي 
بيشتر شده و از س��وي ديگر، ابهاماتي درباره استرداد 
بليت هاي هوايي درايام نوروز ايجاد شده است. در اين 
حال، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي حمل و نقل 
عمومي درمسيرهاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي 
اعالم كرده اس��ت كه تاكنون هي��چ ممنوعيتي براي 
س��فرهاي نوروزي با وسايل حمل و نقل عمومي اعالم 
نشده است، اما اگر ابالغ شود بالفاصله اجرايي خواهد شد. 
با وجود هشدارهاي متعدد مسووالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي همچنان برنامه ريزي سفرهاي 
نوروزي از سوي شركت هاي حمل و نقلي مختلف در 
حوزه هاي هوايي، ريلي و جاده اي ابالغ شده و بليت ها نيز 
براي شهرهاي مختلف فروخته مي شود. ايرج حريرچي، 
معاون كل وزارت بهداش��ت در آخرين اظهاراتش در 
اين باره گفت: فعال سفر نوروزي با خودروهاي شخصي 
ممنوع است و ستاد ملي مقابله با كرونا براي سفر با قطار 
و هواپيما فعال تصميمي نگرفته است. البته بستگي به 
وضعيت بيماري و شدت شيوع ويروس انگليسي دارد 
كه مي تواند 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، 
سفرهاي نورزي در حال برنامه ريزي و اجراست، محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرسازي در اين باره به ايسنا گفت: 
تاكنون هيچ كسي سفر با وسايل حمل و نقل عمومي را 
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: 
بر اين اساس شركت هاي حمل و نقلي به صورت روتين 
برنامه هاي خودشان را اعالم كرده اند اما اگر منع سفري 
از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم 
شود قطعا اين اتفاق خواهد افتاد. وزير راه و شهرسازي 

با بيان اينكه در حال حاضر سفرهاي نوروزي بر اساس 
ضوابط، مقررات و پروتكل هاي بهداشتي برنامه ريزي 
شده و همه دستورالعمل هاي آن نيز مدون و ابالغ شده 
است ادامه داد: س��فرهاي نوروزي برنامه ريزي شده از 
سوي شركت هاي حمل و نقلي مختلف هيچ تناقضي 
با مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا ندارد. اسالمي تاكيد 
كرد: تاكنون ممنوعيتي براي انجام سفرهاي نوروزي با 
وسايل حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس، قطار يا هواپيما 
اعالم نكرده اند و مس��ووالن و متوليان بهداشتي اعالم 
كردند كه مردم در اس��فند ماه پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند تا بتوانيم نوروز آرامي را تجربه كنيم اما 
هنوز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است كه البته به محض 
تصويب و ابالغ هر گونه ممنوعي��ت يا محدوديتي در 
زمينه سفرهاي نوروزي بالفاصله آن را اجرا خواهيم كرد.

     ابطال بليت با كسر هزينه 
در اين ح��ال، يونس دقيق كيا، ريي��س هيات مديره 
انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: نوروز امسال چون 
مسافر مطلع است به خاطر شرايط كرونا ممكن است 
محدوديت هايي ايجاد شود و بليت مي گيرد، در صورت 
ابطال بليت هزينه كنسلي طبق قاعده اي كه از قبل وجود 
داشت، از مسافر دريافت مي شود. دقيق كيا در گفت وگو 
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 هيات مديره انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
افزود: شركت هاي هواپيمايي براي نوروز ۱۴۰۰ با توجه 
به وضعيت شيوع كرونا پروازهاي برنامه اي خود را انجام 
مي دهند و ممكن است پرواز فوق العاده نداشته باشند، 
به هر حال سياست ستاد ملي مقابله با كرونا، جلوگيري 

از افزايش سفرها است.
وي در پاس��خ به اينكه اگر تقاضا افزايش يابد، باز پرواز 
فوق العاده 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 شركت هاي هواپيمايي آمادگي دارند، پروازهاي 
فوق العاده هم برقرار كنند. دقيق كيا بيان كرد: در سال 
گذشته به دليل آنكه شرايط كرونا قابل پيش بيني نبود، 
بليت هاي نوروز بدون كسر هزينه ابطال، باطل شد و همه 
پول بليت به مس��افران برگردانده شد، اما نوروز امسال 
چون مسافر مطلع است به خاطر شرايط كرونا ممكن 
اس��ت محدوديت هاي ايجاد شود و بليت مي گيرد، در 
صورت ابطال بليت هزينه كنسلي طبق قاعده اي كه از 
قبل وجود داشت از مسافرت دريافت مي شود. رييس 
هيات مديره انجمن شركت هاي هواپيمايي اضافه كرد: 
در مدل حمل و نقل هوايي مقررات كنسلي بليت داريم 
بدين ترتيب كه اگر مسافر به هر دليل بسته به زمان باقي 
مانده به پرواز، بخواهد بليت را باطل كند خسارت كنسلي 
پرداخت مي كند كه به صورت پلكاني است و از يك هفته 

به پرواز تا زمان پرواز اين ارقام متفاوت است.

   استرداد هزينه بليت در صورت لغو پرواز!
با وجود اظهارات رييس هيات مديره انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، تورج دهقان زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: اگر به دليل شرايط خاص شيوع ويروس 
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 
در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه اگر ستاد ملي مقابله 
با كرونا پرواز را ممنوع يا محدود كند، تصريح كرد: انجام 
شدن يا نشدن پروازهاي داخلي و شرايط آن بر اساس 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم گيري شده و 
سازمان هواپيمايي كشوري متولي اجراي آن است و به 
ديگر دستگاه ها و نهادها ارتباطي ندارد. بنابراين مسلما 
در صورت لغو يا كنسل شدن بليت هواپيما هزينه آن به 

صورت كامل به مسافران باز مي گردد.

   فروش بليت هواپيما در سقف قيمتي!
در اين حال، دو هفته مانده به آغاز س��فرهاي نوروزي، 
بليت هواپيما توسط بيشتر شركت هاي هواپيمايي در 
سقف قيمت هاي اعالم شده به فروش مي رود تا جايي 
كه هزينه مسافرت هوايي براي يك خانواده ۲ نفره را تا 
چهار ميليون تومان افزايش داده است. به گزارش ايرنا، بر 
اساس توافق هاي شركت هاي هواپيمايي امسال هيچ گونه 
افزايش قيمتي در ايام نوروز روي بليت هاي هواپيما اعمال 
نخواهد شد و بليت ها در همه مسيرها بر اساس نرخ هاي 
اعالم ش��ده آبان امسال به فروش مي رس��د. با اين حال 
بررسي قيمت هاي فعلي در مسيرهاي مختلف، از عرضه 
بليت در سقف قيمتي خبر مي دهد، موضوعي كه قيمت 
بليت هواپيما را در بسياري از مسيرها به حدود ۲ ميليون 
تومان مي رساند. دو هفته مانده به آغاز تعطيالت نوروزي 
پرواز ايران اير تور به مقصد كيش از مبدا تهران براي امروز 
پنجشنبه در سقف قيمتي ۹۱۰ هزار تومان براي يك مسير 
فروش مي رود. حداكثر نرخ بلي��ت پروازهاي داخلي در 
مسير تهران- كيش بر اساس نرخ نامه آبان ماه شركت هاي 
هواپيمايي ۹۹6 هزار تومان است. شركت هواپيمايي ايران 
اير بليت تهران - اصفهان را ب��راي امروز ۵۴6 هزار تومان 
به فروش مي رس��اند، سقف قيمت اين مسير در نرخ نامه 
آبان ماه ۵۴۷ هزار تومان قيد شده است. هواپيمايي وارش 
نيز بليت هواپيما براي مسير تهران- بندرعباس را براي 
امروز 86۱ هزار تومان به فروش مي رس��اند. هواپيمايي 
كاسپين نيز براي امروز بليت مسير تهران- مشهد را ۷۵۲ 
هزار تومان به فروش مي رس��اند. سقف فروش اين مسير 
۷۷۱ هزار تومان در نرخ نامه شركت هاي هواپيمايي قيد 
شده است. معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي پيش تر 
گفته بود: گرچه ايرالين ها مجدد درخواست افزايش قيمت 
بليت هواپيما را براي تعطيالت نوروزي پيش رو دارند، اما 
اكنون شرايط به گونه اي نيست كه امكان چنين تغييرات 
قيمتي وجود داشته باشد و به هيچ وجه مجوز افزايش قيمت 
بليت هواپيما تا پس از تعطيالت نوروزي صادر نخواهد شد.

حضور شركت بهره برداري متروي 
تهران در نمايشگاه حمل و نقل ريلي

محسن محمديان، مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره ب��رداري متروي تهران 
با اشاره به اينكه ش��انزدهم اسفندماه بيست و دومين 
سال بهره برداري از متروي تهران و حومه است گفت: 
س��عي كرده ايم در اين نمايشگاه دستاوردها و تجارب 
٢١ س��ال بهره برداري 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 راه آهن 
و مترو، آشنايي با آخرين فعاليت ها و اقدامات، تجميع 
نمايش��گاه هاي پراكنده صنعت حم��ل و نقل ريلي و 
همچنين ايجاد هماهنگي هاي الزم و وحدت رويه در 
راستاي توسعه نمايش��گاه و برنامه ريزي براي اجراي 
هدفمند و يكپارچه سازي در اين خصوص است .مدير 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 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 مي توانند از امروز 
چهارشنبه ۱۳ تا شنبه ۱6 اسفند ماه ۹۹ جهت بازديد 
از دستاوردهاي ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ به سالن ۳8B در نمايشگاه 
بين المللي تهران مراجعه كنند. گفتني اس��ت در اين 

نمايشگاه ۵٨ شركت داخلي حضور دارند.



بازار رمزارزها اين روزها و در شرايطي كه افراد از بورس 
روي گردان شدند، داغ شده و به نظر مي رسد بخشي از 
سرمايه  مردم به سمت ارزهاي ديجيتالي رفته است. 
البته موضوع استخراج بيت كوين پيش از اين و همزمان 
با آلودگي هوا و تاريكي ها هم مطرح بود، اما اكنون خريد 
و فروش اين رمزارز به عنوان روشي براي سرمايه گذاري 
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 مي شوند.
 مركز ملي فضاي مجازي به تازگي در اطالعيه اي اعالم 
كرد رمزارزهايي مانند بيت كوين از هيچ گونه پشتوانه 
و تضميني برخ��وردار نيس��تند و همچنين تاكنون 
تصميمي براي اعطاي مجوز به درگاه ها و سايت هاي 
فعال خريد و فروش رمزارزها و بيت كوين در كش��ور 
گرفته نشده اس��ت و از اين  رو اكيداً توصيه مي شود 
همگان در اين زمينه احتياط هاي 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. 

همزمان با اين اتفاق شاهد جلوزدن قيمت بيت كوين از 
پيش بيني  مدل انباشت به جريان )S2F( هستيم؛ طبق 
پيش بيني اين مدل، در حال حاضر قيمت بيت كوين 
بايد در محدوده ۳۸,۰۰۰ دالر باشد. به گزارش كوين 
تلگراف، طبق پيش بيني پلن بي )PlanB(، خالق مدل 
انباش��ت به جريان بيت كوين، قيمت پادشاه ارزهاي 
ديجيتال در نهايت به 2۰۰,۰۰۰ دالر مي رسد. مدل 
انباش��ت به جريان، يك م��دل پيش بيني بلندمدت 
قيم��ت بيت كوين اس��ت و دو عامل اصل��ي را لحاظ 
مي كند: تعداد بيت كوين هاي موجود )انباشت( و تعداد 
بيت كوين هايي كه توليد و وارد بازار مي شوند )جريان( . 
طبق پيش بيني مدل انباشت به جريان، در حال حاضر 
قيمت بيت كوين بايد در محدوده ۳۶,۸۱۵ دالر معامله 
باشد، اين در حالي است كه قيمت بيت كوين در مرز 

۵۰,۰۰۰ دالر قرار دارد. 
جهش اخير اين ارز ديجيتال باعث شد تا بيت كوين در 
2۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد رشد داشته باشد. 
طبق مدل انباش��ت به جريان، بازار بر پايه كميابي و 
افزايش تقاضا براي بيت كوين در حال كش��ف قيمت 
بيت كوين است. به عالوه، اين مدل عنوان مي كند كه 
گ��زاره ارزش بيت كوين به دو عامل روند روبه رو نزول 
دالر آمريكا و كاهش برنامه ريزي ش��ده عرضه اين ارز 

ديجيتال )هاوينگ( بستگي دارد. پلن بي در مصاحبه اي 
اعالم ك��رده بود كه ش��ك ندارد قيم��ت بيت كوين 
تا دس��امبر 2۰2۱ )آذر ۱۴۰۰( ب��ه ۱۰۰,۰۰۰ دالر 
مي رسد. پلن بي اواسط سال 2۰2۰ گفته بود كه قيمت 
بيت  كوين دسامبر س��ال 2۰2۱ در محدوده اي بين 
۱۰۰,۰۰۰ تا 2۸۸,۰۰۰ دالر قرار خواهد داشت. اين 
روند نشان مي دهد كه بيت كوين روزبه روز با تثبيت 
بيشتر، بيش��تر به عنوان ابزاري براي انتقال ارزش و 
همزمان براي ذخيره ارزش مورد استفاده قرار مي گيرد. 
در حال حاضر، بس��ياري بيت كوي��ن را يك ذخيره 
ارزش و سرپناهي براي فرار از شر تورم مي دانند. اين 
در حالي است كه استفاده از بيت كوين به عنوان يك 
روش پرداخت و در اليه تسويه بيشتر مي شود. افزايش 
اس��تفاده از بيت كوين در تراكنش ه��ا خرد مي تواند 
موجي تازه از استفاده و پذيرش از سوي جريان اصلي 
را به دنبال داش��ته باش��د. با تحقق اين مساله سرعت 
افزايش قيمت بيت كوين بيش از پيش خواهد شد. از 
سوي ديگر، هاوينگ بعدي بيت كوين كه سه سال ديگر 
رخ مي دهد، مي توان انتظار داشت كه مدل انباشت به 
جريان و قيمت بيت كوين بر يكديگر منطبق شوند. 
نبايد فراموش كرد كه بيت كوين همچنان ممكن است 
اصالح هاي گسترده اي را تجربه كرد؛ اصالح هايي كه 
هم در چرخه فعلي و هم در چرخه پيشين شاهدشان 
بوديم. تا زماني كه انحراف معيار قيمت بيت كوين از 

مقدار پيش بيني شده در مدل انباشت به جريان بيشتر 
نشود، مي توان گفت كه اين مدل درست عمل مي كند.

   استخراج رمزارزها در حال ساماندهي است
سيد ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي، در گفت وگو 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 
ثروت اندوزي و س��رمايه گذاري به آن نگاه كنيم، يك 
موضوع ديگر است. فعال در كشور ما، توليد و استخراج 
رمزارزهاي جهان روا به عنوان يك فرآيند مثبت در حال 
ساماندهي است، در حوزه مبادله هم مقداري كه به دور 
زدن تحريم ها كمك  كند، بايد مورد حمايت قرار بگيرد. 
وي ادام��ه داد: اما اينكه رمزارزها به عنوان راهي براي 
ثروت اندوزي باشند يا از اينكه از اين وسيله بخواهند 
براي خروج سرمايه از كشور استفاده كنند را به هيچ 
وجه به صالح كشور نمي دانيم. بانك مركزي بايد در 
اين رابطه ورود كرده و به نحوي اين فضا را ساماندهي 
كند. مركز ملي فضاي مجازي هم كمك مي كند كه ما 
تسعير معامالتي و ساماندهي در بخش توليد داشته 
باشيم، اما به هيچ وجه سرمايه هاي ما از بازار بورس و 
بخش هاي ديگر خارج نشود و به صورت ثروت اندوزي 
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 به ش��دت متضرر مي شوند. 
به هيچ وجه نمي توان تضمين كرد كه هميشه شيب 
قيمت رمزارزها صعودي است، هميشه نوسان داشته، 
نوسان هاي زيادي هم داشته، وقتي هم كه قيمت ها 
س��قوط مي كند، بعضا به مدت هفت ماه تا يك سال 
به حالت س��قوط باقي مي ماند، بنابراين اصال توصيه 

نمي كنيم افراد وارد اين حوزه شوند.

   دستور شاپرك به پرداخت يارها: خدمات 
مرب�وط خريدوفروش ارزه�اي ديجيتال را 

قطع كنيد
ش��ركت خدمات پرداخت ش��اپرك به شركت هاي 
پرداخت يار دستور داده است كه نسبت به قطع خدمات 
پرداخت الكترونيك به پذيرندگان پشتيباني شده كه 
كاال و خدماتي مغاير با قوانين جمهوري اسالمي ايران 
و بانك مركزي ارايه مي كنند، اقدام كنند. اين شركت 
از وب س��ايت هاي ارايه دهنده خدمات خريدوفروش 
ارزهاي ديجيتال به عنوان يكي از همين كسب وكارها 
ياد كرده اس��ت. شاپرك در اين نامه با اشاره به قوانين 
اجرايي براي پرداخت يارها مي نويس��د: پرداخت يار 
موظف به فعالي��ت در چارچ��وب قوانين جمهوري 
اس��المي ايران و رعايت الزامات و دستورالعمل هاي 
وضع شده توس��ط بانك مركزي اس��ت. در اين نامه 
با اش��اره به بن��د ۱2-۷ م��اده ۷ با موض��وع الزامات 
پرداخت ياري آمده است: پرداخت يار موظف به اتخاذ 
تدابير و تأمين ملزومات فني الزم جهت نظارت مستمر 
و هوشمند بر عملكرد پذيرندگان خود مي باشد و در 
صورت مواج��ه با فعاليت مغاير ب��ا قوانين جمهوري 
اسالمي ايران و يا نقض ضوابط شبكه پرداخت توسط 
پذيرنده، مكلف به قطع خدمت و ارايه گزارش به شركت 
شاپرك و دادستاني مي باشد. شاپرك در اين نامه، از 
خدمات خريد و فروش رمز ارز، VPN و س��ايت هاي 
قمار به عنوان مصداق هايي از خدمات مغاير با قوانين 
جمهوري اسالمي و الزامات بانك مركزي ياد مي كند و 

هشدار داده است كه با متخلفين برخورد خواهد شد.
هنوز مش��خص نيس��ت كه منظور از قطع خدمات 
پرداخت ياري براي صرافي ه��ا به معناي قطع كامل 
خدمات درگاهي و بانكي است، يا فقط خدمات جانبي 

مانند تسويه را شامل مي شود.
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چت روم هاي صوتي توئيتر 
براي كاربران اندرويد عرضه شد 

توئيتر قابليت چت روم صوتي را براي كاربران اندرويد ارايه 
كرد. اين قابليت از ماه قبل براي كاربران iOS ارايه شده 
بود. به گ��زارش مهر به نقل از ورج، توئيتر چت روم هاي 
صوتي خود به نام »اسپيسز« )Spaces( را براي كاربران 
اندرويد ارايه كرد. اين ش��بكه اجتماع��ي در ماه ژانويه 
نسخه اي محدود از قابليت چت صوتي را براي مقابله با اپ 
»كالب هاوس« در iOS عرضه كرد. تمام كاربران توئيتر 
روي اپ iOS اين پلتفرم قادر به عضويت در س��رويس 
مذكور و گوش دادن به پيام ها هس��تند، اما فقط تعداد 
اندكي از آنها قادر به ميزباني يك چت هس��تند. توئيتر 
اعالم كرده بود در آغاز »اسپيسز« را در اختيار گروه بسيار 
كوچكي قرار مي دهد. اما اكنون كاربران اندرويد اين اپ 
نيز مي توانند عضوي از »اسپيسز« شوند و به پيام هاي 
صوتي گوش كنند. البته شبكه اجتماعي مذكور در بيانيه 
خود اشاره نكرده آيا كاربران اندرويد قادر به ميزباني در 
سرويس »اسپيسز« خواهند بود يا خير. اما به نظر مي رسد 
اين گروه از كاربران قادر به صحبت كردن و گوش كردن 
در سرويس هستند اما نمي توانند ميزبان چت هاي خود 
باشند. توئيتر در ايميلي به ورج اعالم كرد كاربران اندرويد 
و iOS به زودي مي توانند چت صوتي را در »اسپيسز« 
آغاز كنن��د. طي ماه هاي گذش��ته توئيتر قابليت هاي 
صوتي خود را گسترش داده و عالوه بر عرضه نسخه بتا 
»اسپيسز« در ماه ژوئن 2۰2۰ قابليت توئيت هاي صوتي 
را در iOSو براي عده اي محدود از كاربران فراهم كرد. اين 
گروه مي توانستند پيام هاي صوتي به مدت ۱۴۰ ثانيه را 

ضبط و ارسال كنند.  

 اپليكيشن آي بي ام 
براي كنترل ديجيتالي كرونا

شركت آي بي ام 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 زد دي نت، 
اين اپليكيش��ن كه Excelsior Pass نام دارد، يك 
نرم افزار مبتني بر فناوري بالك چين است كه در مرحله 
اول به ساكنان نيويورك امكان مي دهد تا راهي ايمن 
براي اثبات منفي بودن نتيجه تست كروناي خود يا 
ارايه گواهي تزريق واكسن كرونا بيابند. برنامه يادشده 
شناسايي سريع افراد سالم و غيرمبتال به كرونا را ممكن 
مي كند و از اين طريق مي توان از سالمت افراد حاضر 
در تجمعات ورزشي، فرهنگي، سياسي مطمئن شد و 
اين نوع گردهمايي ها را دوباره از سر گرفت. برنامه كه 
مبتني بر اپليكيشن گواهي سالمت ديجيتال آي بي ام 
اس��ت، ضمن حفظ حريم شخصي و امنيت كاربران 
به افراد امكان مي دهد تا داده هاي مربوط به وضعيت 
سالمت خود را ذخيره و مديريت كرده و با استفاده از 

گوشي هوشمند به اشتراك بگذارند.

همراه اول نخستين اپراتور بهره بردار 
 5G از سرويس هاي هوشمند

 با پياده سازي فناوري نسل پنجم در شبكه همراه 
اول، اين اپراتور مي تواند ب��ه راحتي امكان اتصال 
كاربران شخصي و سازماني به پلتفرم هايي كه در 
ديتاسنترها و سرور هاي داخل كشور و اين اپراتور 
ميزباني مي شود 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 Reality يا به اختصار VR( با بارگذاري 
در ديتاس��نتر مجازي سازي شده و در بستر شبكه 
تجاري همراه اول و در حضور اصحاب رسانه در بستر 
شبكه ۵G انجام 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 ۵G و واقعيت مجازي با مدير اجرايي 

پروژه آن گفت وگو كرديم.
ريي��س اداره راهبردهاي فن��اوري معاونت فني و 
توس��عه ش��بكه همراه اول در گفت وگ��و باموج با 
اشاره اينكه پروژه ۵G نس��بت به ساير شبكه ها از 
نظر خلق ارزش متفاوت است، گفت: تمركز اصلي 
و خلق ارزش در ش��بكه هاي نس��ل دو، سه و ۴ در 
حوزه B2C بوده است و در واقع اپراتور با در اختيار 
گذاشتن سيمكارت و امكان اتصال به مشتركين، 
س��رويس هاي پايه از قبي��ل مكالمه و ديت��ا ارايه 
مي كردند؛ اما در شبكه نسل پنجم خلق ارزش اصلي 
اپراتور در كنار تقويت ظرفيت س��رويس ديتا ارايه 
سرويس هاي جديد مختلف به سازمان ها خواهد 
بود. اين سرويس هاي سازماني نيازمند نوآوري در 

مدل هاي 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 ۵G چندان صرفه اقتصادي ندارد 
و نمي تواند تضمين كننده 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 سرويس هاي 
واقعي��ت مجازي و بازي آنالين در بس��تر ش��بكه 
ديتاسنتر و ۵G همراه اول رونمايي شد و مي تواند در 

اختيار ارايه دهندگان و مشتريان قرار گيرد.
وي با بي��ان اينكه اپراتورها در نس��ل هاي موجود 
ش��بكه هاي موبايل، تاكنون بيشتر از طريق ايجاد 
امكان اتصال مش��تركين درآمدزايي مي كرده اند، 
يادآور ش��د: همراه اول در س��ال 9۵ تجاري سازي 
شبكه نس��ل چهارم را به صورت گس��ترده آغاز و 
همزمان با آن مطالعات شبكه ۵G با هدف تسلط به 
اين فناوري، با كمك دانشگاه هاي صنعتي شريف و 

تربيت مدرس را نيز شروع كرد. 
او با تاكيد بر اينكه در ش��بكه ۵G براي خلق ارزش 
بايد محتوا هم ايجاد شود، گفت: برخي شركت ها در 
صورتي كه ارتباط با سرعت باال و تاخير پايين براي 
آنها ايجاد شود، مي توانند با توليد محتواي مناسب، 

خلق ارزش و درآمدزايي خوبي داشته باشند.

ميزباني محتوا و دريافت سرويس 
از شبكه ديتاسنتر

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 ۵G همراه اول، اين امكان را 
در اختيار ش��ركت ها و پلتفرم ه��اي داخلي ارايه 
سرويس هاي ديجيتال قرار مي دهد كه همزمان 
با كاهش هزينه هاي هاستينگ و افزايش امنيت، 
از قابليت ه��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 
ديتاسنتر هاي خود را به موازات شبكه موبايل خود 

در برنامه دارد.
معظمي با اشاره به اينكه شبكه ۵G مجموعه اي از 
فناوري هاي مختلف است كه به بيان ساده در گام 
نخست در قالب eMBB افزايش سرعت و كاهش 
تاخير را در پي خواهد داشت، اظهار كرد: در چند 
سال آينده سرويس هايي از قبيل VR، AR و... هم 

توسعه مي يابد. 
واقعيت مجازي، دريچه جديدي به دنياي آموزش 
است كه براي نمونه دوره هايي را در خصوص نحوه 
كار در محيط هاي خطرناك يا با ريسك باال ايجاد 
مي كند يا ب��ه كمك آن مي تواني��د فعاليت هاي 
پيچيده ديگري را بدون اينك��ه به طور واقعي در 
معرض چني��ن محيط هايي ق��رار بگيريد، انجام 
دهي��د. در واقع اين يك تجربه به فراگيران كمك 
مي كند تا بدون مواجهه با ريس��ك هاي اش��تباه 
عملي، به ط��ور مجازي ب��ا اين م��واد كار كنند. 
سرويس VR كه حالت سه بعدي دارد، فضايي در 
اختيار مخاطب قرار مي دهد كه بتواند با استفاده 
از آن از مكان ه��اي تفريحي بازدي��د كند يا براي 
سيستم هاي آموزشي استفاده شود. اين سرويس 
در شبكه ۴G با كيفيت پايين مي تواند 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 ۵G مي توان محدوديت اي��ن روش ها را 
برطرف كرد و از مزيت هاي 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 ارزان تر، قابليت اس��تفاده از VR س��نتر ها 
در ديتاس��نترهاي اپرات��ور موبايل در دس��ترس 

خواهد بود.

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

مبادالت بيت  كوين در تيررس مسووالن

»آگهي ارزيابي كيفي تامين كنندگان«

ش�ركت پااليش نفت امام خميني )ره( ش�ازند در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقص�ه عمومي خريد P/F "HONEYWELL" TRANSMITTER به ش�ماره 
RND-9918022-MM را از طريق س�امانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي 
كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه،  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان 
در سامانه 1399/12/14 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 14:00 روز دوشنبه تاريخ 1399/12/23
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاريخ 1400/01/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- اداره تداركات كاال- اتاق 118

تلفن: 33492833 و 086-33492840
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

نوبت دوم

شماره مجوز: 1399-7258

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند WWW.IKORC.IR       :آدرس اينترنتي

RND-9918022-MM فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي شماره

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری منطقه 5 تبريز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زير را در سال 99  از طريق مناقصه 

عمومی به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد:

ميرعلی اصغر نساج غازانی
شهردار منطقه پنج 

شهرداری منطقه 5 تبريز

سپرده شرکت در مبلغ برآورد )ريال(نام پروژه
پايه مورد تاييدمناقصه

حداقل پايه 5 راه و ترابری 375.000.000ريال7.500.000.000  اجرای آسفالت در معابر ناحيه يک )بامصالح(1

حداقل پايه 5 راه و ترابری 375.000.000ريال7.500.000.000  اجرای آسفالت در معابر ناحيه دو )بامصالح(2

حداقل پايه 5 راه و ترابری 375.000.000ريال7.500.000.000  اجرای آسفالت در معابر ناحيه سه )بامصالح(3

1 ( لذا از شرکتهای واجد شرايط و دارای صالحيت ظرفيت و پايه الزم دعوت بعمل می آيد از مورخه 99/12/14 تا ساعت 10صبح مورخه 
99/12/25 جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزين، 

ساختمان شهرداری منطقه 5 مراجعه نمايند .
2 ( آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخه 1399/12/25 بوده )پاکت های مناقصه را به صورت مهر و 
موم شده به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزين، ساختمان شهرداری منطقه 5 تحويل 
دهيد( و پيشنهادات واصله رأس ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخه 1399/12/25 در کميسيون مناقصه شهرداری مرکز مفتوح 

و قرائت خواهد شد.
3 ( شهرداری در رد و قبول پيشنهادات مختار است.

4 ( به پيشنهادات مبهم، مشروط و تحويل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در اين آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتيب 
اثر داده نخواهد شد .

5 ( هزينه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود . 
6 ( هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غيره به ترتيب از تاريخ ابالغ نتيجه ظرف مدت 7 روز حاضر به تحويل ضمانتنامه حسن انجام 

تعهدات و انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
7 ( ساير اطالعات و جزئيات الزم در اسناد مناقصه و سايت اينترنتی      WWW.M5.Tabriz.irمندرج است .         

تاريخ چاپ آگهی
1399/12/14 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

معاون س��ازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در 
فضاي مجازي گفت: س��امانه »ساپرا« اين امكان را فراهم 
مي كند كه در صورت اعالم هرگونه تخلف در رسانه هاي 
صوت و تصوير در فضاي مجازي، اين موضوع به س��رعت 
پيگيري شود. به گزارش ايرنا، آيين رونمايي از سامانه نوين 
پايش مردمي »ساپرا« با حضور نمايندگاني از قوه قضاييه، 
مركز ملي فضاي مجازي و كارشناسان سواد رسانه اي، در 
ساترا برگزار ش��د. معاون كاربران و تنظيم گري اجتماعي 
س��اترا در ابتداي اين مراسم در خصوص اين سامانه اظهار 
كرد: رونمايي از سامانه ساپرا اتفاق مهمي در بحث فعال سازي 
ابزارهاي تنظيم گري صوت و تصوير فراگير است. »علي 
س��عد« افزود: تعداد محتواهايي كه روزانه در رسانه هاي 
صوت و تصوير بارگذاري مي شود بسيار زياد است و امكان 
اينكه يك سازمان يا رگوالتور بتواند تمام اين محتوا را پايش 
مداوم كند، وجود ندارد. وي تاكيد كرد: س��امانه ساپرا اين 
امكان را به كاربران مي دهد كه در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در رسانه هاي صوت و تصوير فراگير را از طريق اين 
سامانه به سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در 
فضاي مجازي )ساترا( گزارش دهند و ساترا نيز در اسرع وقت 
پيگير حقوق كاربران خواهد بود. سعد در خصوص اهميت 
رگوالتوري و تنظيم گري در ح��وزه فضاي مجازي اظهار 
كرد: تحقيقات در سال 2۰۱9 در انگليس نشان مي دهد 

كه ۷۰ درصد كاربران بزرگس��ال فضاي مجازي، مطالبه 
ورود نهاد تنظيم گر به حوزه فضاي مج��ازي را دارند. اين 
آمار در س��ال 2۰۱۸، حدود ۶۰ درصد بوده است كه نشان 
مي دهد مطالبه كاربران فزاينده بوده است. معاون كاربران 
و تنظيم گري اجتماعي ساترا تاكيد كرد: اين موضوع نشان 
مي دهد حفاظت و صيانت از فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي 
در فضاي مجازي يك مطالبه و دغدغه جهاني است. سعد 
با بيان اينكه روزانه شاهد بارگذاري تعداد بااليي از محتوا 
روي پلتفرم ها هستيم، تاكيد كرد: اين حجم از محتوا اگر 
با نظارت و حمايت كاربران همراه نباشد عمال ساماندهي و 
پايش اين حوزه و رسيدن به يك فضاي مجازي سالم ممكن 
نخواهد بود. »احمد آذرسا« سرپرست اداره كل توسعه شبكه 
تنظيم گران اجتماعي ساترا نيز در ادامه اين جلسه اظهار كرد: 
در اداره كل دو رويكرد اساس��ي وجود دارد؛ رويكرد اصلي 
»هم تنظيم گري« است. بر اين اساس، ما با همكاري و كمك 
سازمان هاي مردم نهاد و اقشار و افرادي كه در اين حوزه موثر 
هستند به عنوان يك واسطه بين حاكميت و مردم عمل 
خواهيم كرد تا يك فضاي مجازي پاك را با همراهي كاربران 
ايجاد كنيم. وي رويكرد ديگر را »تنظيم گري اجتماعي« 
دانست و با بيان اينكه اين رويكرد ما را مستقيما به كاربران 
وصل مي كند، اظهار كرد: در بحث تنظيم گري اجتماعي ما به 

دنبال بستري بوديم كه ما را به كاربران متصل كند.

رسيدگي به گزارش هاي مردمي
 از تخلفات رسانه هاي صوت و تصوير



تعادل|
شامخ كل اقتصاد ايران در بهمن ماه 1399 ركوردشكني 
كرده و با عبور از مرز 50 واحد، به 53.73 واحد رسيد؛ اين 
رقم، باالترين ميزان در 17 دوره محاسبه شامخ كل است. 
همچنين در اين ماه شامخ بخش صنعت نيز به باالترين 
رقم در 9 ماه گذشته رسيده و 58.37 واحد اعالم شده 
كه نشان دهنده رونق در اكثر فعاليت هاي صنعتي در اين 
ماه است.اطالعات اين گزارش نشان مي دهد در بهمن ماه 
1399، ميزان فعاليت هاي كسب وكار نسبت به ماه قبل 
افزايش يافته و با رشد ميزان سفارشات جديد مشتريان 
و افزايش فروش كاال و خدمات، شرايط نسبتًا مساعدي 

براي رونق فعاليت هاي اقتصادي رقم خورده است.

     شاخص مديران خريد كل اقتصاد
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، گزارش دوره هفدهم طرح 
ش��اخص مديران خريد )PMI( كل اقتص��اد در بهمن 
1399 و گزارش دوره بيست و نهم طرح شاخص مديران 
خريد بخش صنعت را منتشر كرد. بر اساس نظرسنجي 
انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران 
خريد براي كل اقتصاد ايران در بهمن ماه 53.73 به دست 
آمده كه نسبت به دي ماه )48.83( افزايش قابل توجهي 
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 كرده اند.شاخص 
ميزان فعاليت هاي كسب وكار در بهمن ماه )56.71( نسبت 
به دي ماه )50.01( افزايش داش��ته و طي 17 ماه از شروع 
طرح به بيشترين مقدار خود رسيده است. اين شاخص در 
همه بخش هاي كشاورزي، خدمات، صنعت و ساختمان، 
بهبود قابل توجهي نسبت به دي ماه را نشان مي دهد و بخش 

ساختمان بيشترين افزايش را داشته است.
ش��اخص ميزان سفارشات جديد مش��تريان )53.43( 
برخالف دي ماه )43.99( به ميزان قابل توجهي افزايش 
داشته و بيشترين ركورد خود را از ابتداي شروع طرح ثبت 
كرده است. اكثر فعاالن اقتصادي دليل عمده آن را افزايش 
تقاضا در ماه هاي پاياني س��ال مي دانند، به ويژه 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 خريداري ش��ده )48.26( 
نسبت به ماه قبل )49.47( به صورت 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 خريداري شده )79.92( نسبت به ماه قبل )72.76( 
شدت افزايش بيشتري داشته است. شدت افزايش قيمت 
مواد اوليه كه طي دو ماه اخير اندكي كمتر شده بود، مجدداً 
در بهمن ماه افزايش يافته است. بر اساس نتايج مركز آمار 
ايران در بهمن ماه از ش��اخص قيمت مصرف كننده، اين 
شاخص در بهمن ماه 292.8 به دست آمده كه نسبت به 
دي ماه )285.7( مقدار 2.5 درصد افزايش داشته است.

ش��اخص ميزان صادرات كاالها يا خدمات در بهمن ماه 
)47.56( هرچند همچنان كاهش��ي است اما نسبت به 
شاخص ماه قبل )43.46( افزايش داشته كه بيشتر به دليل 
بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر اساس گزارش 
گمرك جمهوري اس��المي ايران صادرات در بهمن ماه، 
افزايش 184 ميليون دالري را نس��بت به دي ماه تجربه 
كرده است.ش��اخص ميزان فروش كاالها يا خدمات در 
بهمن )53.72( نسبت به دي ماه )47.86( روند افزايشي 
داشته و طي 9 ماه گذشته بيشترين مقدار خود را به ثبت 
رسانده است. اين ش��اخص در همه بخش هاي 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، 

نشان دهنده رونق فعاليت ها در بهمن ماه است.به طوركلي 
در بهمن ماه با نزديك ش��دن به پايان سال، همانطور كه 
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت ها در ماه آينده 
نشان مي داد، اكثر فعاليت ها با رونق روبه رو بوده اند. ميزان 
فعاليت هاي كسب وكار در همه رشته فعاليت ها 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 58.92 را ثبت كرده است.

     شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بررس��ي گزارش مركز پژوهش هاي اتاق ايران نش��ان 
مي دهد: بر اساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي 
بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در بهمن ماه 
58.34 اس��ت، اين ش��اخص كه طي 9 ماه گذش��ته 
بيش��ترين مقدار خود را به ثبت رسانده، نشان دهنده 
رونق در اكثر فعاليت هاي صنعتي اس��ت. در بهمن ماه 
براي اولين بار طي 29 دوره از ابتداي ش��روع طرح همه 
زيرش��اخص هاي اصلي شامخ صنعت عدد باالي 50 را 
ثبت كرده اند.شاخص مقدار توليد محصوالت در بخش 
صنعت )59.58( نس��بت به ماه قبل )48.65( افزايش 
داشته و رونق اكثر فعاليت هاي صنعتي را نشان مي دهد. 
شركت ها از يك سو به دليل افزايش تقاضا و از سوي ديگر 
با نزديك شدن به پايان سال به منظور تأمين سفارشات 
قبلي و انجام تعهدات قبلي خود ميزان توليد را افزايش 
داده ان��د. افزايش س��رعت انجام و تحويل سفارش��ات 
)63.79( با شيب بيشتر نسبت به دي ماه )58.49( نيز 
مويد اين موضوع است.شاخص ميزان سفارشات جديد 
مشتريان در دي ماه )60.03( نسبت به دي ماه )44.80(، 
بعد از سه ماه كاهش در تقاضا، افزايش قابل توجهي داشته 
است كه مقايسه آن با روند بهمن ماه در دو سال گذشته، 
وجود اثرات فصلي در پايان سال را نيز نشان مي دهد، با 
اين تفاوت كه به رغم شرايط كوويد 19 بر كشور، تأثير 
چنداني بر روند تقاضا در بخش صنعت وجود نداش��ته 
است. نتايج نش��ان مي دهد با توجه به افزايش شاخص 
صادرات صنعت، بخش��ي از اين افزايش تقاضا ناشي از 
تقاضاي خارجي بوده است. شاخص موجودي مواد اوليه 

)50.93( براي اولين بار طي 29 ماه گذش��ته از ابتداي 
شروع طرح ش��امخ در بخش صنعت، عدد باالي 50 را 
تجربه كرده است. بررسي زيربخش هاي صنعتي نشان 
مي دهد كه اگرچه اين ش��اخص اندكي بهتر ش��ده اما 
همچنان در بسياري از صنايع با روند كاهشي روبه روست 
و فقط صناي��ع كاني غيرفلزي، چوب و كاغذ و مبلمان، 
ماشين سازي و لوازم خانگي و صنايع فلزي وضعيت خوبي 
در اين ماه در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود داشته اند. 
شاخص ميزان صادرات كاال )50.48( براي اولين بار طي 
29 ماه گذشته بيشترين مقدار خود را داشته و بيشتر از 
50 شده است. با توجه به باال بودن نرخ ارز به نظر مي رسد 
توليدكنندگان به ويژه در صنايعي كه مواد اوليه خود را از 
داخل تأمين مي كنند، 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 رسانده اند. شاخص 
قيمت محصوالت توليدش��ده در بهمن م��اه )55.87( 
افزايش داشته است اين شاخص كه در دي ماه )50.86( 
از شيب افزايش آن كاسته ش��ده بود، مجدداً با افزايش 
هزينه هاي توليد )مواد اوليه و دستمزد نيروي كار( با شدت 
بيشتري افزايش يافته اس��ت. به طوركلي بر اساس نظر 
فعاالن اقتصادي در بهمن ماه، اكثر صنايع همراه با افزايش 
سفارشات داخلي و خارجي، در وضعيت رونق قرار گرفتند 
و شاخص صادرات بعد از مدت ها با اندكي رونق روبه رو شد 
كه آمارهاي گمرك در بهمن ماه نيز مويد آن است؛ اما بنا به 
گفته بسياري از توليدكنندگان مشكالت مربوط به سامانه 
بهين ياب و ناكارآمدي اجراي آن در تخصيص سهميه ها از 
يك سو 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 بعضًا منجر به تعطيلي 
خطوط توليد شده كه متأسفانه هيچ راهكاري در رابطه با 

اين موضوع انديشيده نمي شود.

      مشكالت از نگاه صاحبان كسب وكار 
برخي مش��كالت اصلي در بهمن م��اه از ديد فعاالن 
اقتصادي شامل موارد زير مي شود: » 1. ناهماهنگي 
در س��ازوكار اجرا و بررسي س��امانه توسعه تجارت و 
بهين ياب و عدم توجه به عملكرد صحيح زيرساخت ها، 
فعاالن اقتصادي را در خريد مواد اوليه از طريق بورس و 
همچنين سامانه بهين ياب دچار مشكالت فراوان كرده 
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 
پتروشيمي ها باعث متوقف ش��دن بعضي از خطوط 
توليد شده است. )مثل صنايع نساجي، صنايع الستيك 
و پالستيك ). 2. تغييرات مداوم قيمت هاي مواد اوليه، 
برنامه ريزي براي توليد را مختل مي كند و باعث مي شود 
تا توليد كنندگان سفارشات را به صورت هفتگي بگيرند 
يا سعي در برنامه ريزي 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 برنامه ريزي كنند. )صنايع الستيك 
و پالستيك( 3. قطعه سازان خودرو با وارد شدن آهن و 
فوالد در بورس و به تبع آن آزاد شدن قيمت نهاده هايي 
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.( 4. هزينه هاي 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 مي كند. )صنايع غذايي(.5.سياست هاي 
تقسيم نهاده ها همچنان براساس اصول نيست و داراي 
اشكاالت اساسي است، به بعضي از شركت ها كم و به 
برخي بيشتر تخصيص داده مي شود وسطح قيمت ها 
همچنان باالست. )كش��اورزي، شكار و جنگلداري و 
ماهيگيري. 6. 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 

مي كند. )استخراج معدن(

روي خط خبراخبار مهم 7
 پنجشنبه    14      اسفند 1399   20  رجب 1442  سال هفتم    شماره   Thu. Mar 4. 2021  1891  صنعت،معدن و تجارت

كاالهاي گروه 27  هم
ترخيص مي شود

شاتا| معاون بازرگاني وزارت صمت در مورد ترخيص 
كاالهاي گروه 27 در گم��ركات، افزود: كاالهاي گروه 
27 رقمي كمتر از 50 ميلي��ون دالر دارد كه در مقابل 
32 ميلي��ارد دالر واردات رقم كوچكي اس��ت.عباس 
قبادي افزود: البته تحريم ها و مسائل ارزي مشكالتي را 
براي مجموعه واردات و ترخيص كاال به وجود آورد كه با 
تدابير انديشيده شده توسط ستاد اقتصادي دولت، بخش 
عمده اي از كاالهاي مانده در گمركات به سرعت ترخيص 
شد. وي گفت: در 11 ماهه سال 99 بالغ بر 20 ميليون 
تن كاال به ارزش تقريبي 32 ميلياررد دالر وارد كشور 
شده است.قبادي اظهار داش��ت: واردات كاال در كشور 
مشمول يك س��ري ضوابط و مقررات است، بايد ثبت 
سفارش انجام شود، تأمين ارز و منشأ ارز صورت بگيرد و 
موضوعات پولشويي و موضوعات مختلف ديگر مشخص 
شود.معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت با اشاره به اينكه 
آنچه تكليف وزارت صمت است كامال ايفا شده و از اينجا 
به بعد كار به سمتي مي رود كه كاال به كشور وارد شود، 
ادامه داد: بايد به گونه اي عمل نكنيم كه كشور را در يك 
فشار ارزي قرار دهيم و كاالهاي اساسي كه االن در بنادر 
هستند را كنار بگذاريم و روي كمتر از 50 ميليون دالر 
كاالي غيرضروري تمركز و مشكالت را بر طرف كنيم. 
قبادي در ادامه با بيان اينكه اولويت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، واردات كاال هاي اساس��ي و مواد اوليه توليد و 
اقالم مورد نياز مردم )گندم، روغن، برنج و...( است، افزود: 
در جلسات برگزار شده قرار شد تمهيداتي انديشيده شود 
تا گروه كااليي 27 كه داراي ثبت س��فارش و منشأ ارز 
هستند، نيز مجوز ورود به كشور را تا پايان سال دريافت 
كنند.وي با اشاره به شرايط اقتصادي ويژه و تحريم هاي 
ظالمانه بر كشور گفت: در اين شرايط با محدوديت هاي 
ارزي مواجه شديم و بايد با مديريت منابع ارزي موجود 
مجوز ورود براي كاال هايي صادر شود كه محدوديت ارزي 

نداشته باشند و خسارتي هم به آنها وارد نشود.

افزايش  قيمت كاالها
تا پايان سال منتفي است

ايرن�ا| عباس تاب��ش، رييس س��ازمان حمايت 
از مصرف كنن��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��اخص هاي 
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 گمرك هاي 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 110 
ميليون قطعه جوجه ريزي در ماه اس��ت كه براي 
ايام پاياني س��ال براي هر م��اه 130 ميليون قطعه 
جوجه ريزي انجام ش��ده اس��ت. وي افزود: با اين 
ش��رايط اميدواريم نياز به توزي��ع ذخاير كاالهاي 
اساسي در حوزه محصوالت پروتييني وجود نداشته 
باشد زيرا توليد مرغ به اندازه كافي برنامه ريزي شده 

و به زودي روانه بازار مي شود.

 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 
»پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان« خبر داد.

محمدرضا جعفريان در گفت وگو با خبرنگار پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران بيان كرد: بر اساس 
پيش��نهاد اتاق اصناف ايران مقرر شد تا در راستاي 
اجراي قان��ون »پايانه هاي فروش��گاهي و س��امانه 
موديان« اطالع رس��اني عمومي و تبليغات سمعي، 
بصري و نوشتاري در رسانه هاي مختلف اقدام شود.

وي افزود: پيش از اين قانون گذار، شرح وظيفه سازمان 
امور مالياتي را در قانون »پايانه هاي فروش��گاهي و 
س��امانه موديان« معين كرده و اكنون الزم است تا 
اين سازمان زيرساخت هاي الزم را با همكاري وزارت 
صمت و وزارت فناوري اطالعات فراهم آورد. جعفريان 
گفت: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي تمامي 
بنگاه هاي اقتصادي از يكم خرداد مشمول اين قانون 
شده و بايد نسبت به عملياتي كردن پايانه فروشگاهي 
و سامانه موديان اقدام كنند. بر اساس اطالعات واصله، 
به وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد شده تا كساني 
كه )به طور ساالنه( تا يك ميليارد و 800 ميليون تومان 
فعاليت اقتصادي دارند مشمول عملياتي كردن قانون 
پايانه هاي 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، 
پيشنهاد كردند كساني كه تا 5 ميليارد تومان فعاليت 
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 2 ماده 3 قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان »سه ماه پس 
از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده )15 ماه از تاريخ 
الزم االجراء شدن اين قانون(، فقط صورتحساب هاي 
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 
كرونا در سطح جامعه و اخطار مرحله چهارم شيوع اين 
بيماري از سوي دولت، پيشنهاد تعويق 10ماه را داد تا 
در اين مدت، اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي 

نيز آموزش هاي الزم را به فعاالن صنفي بدهند.

مرتضي بانك استعفا داد
مرتضي بانك از س��مت دبيري شوراي  عالي مناطق 
آزاد استعفا كرد. به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري 
صدا و س��يماآقاي مرتضي بانك با ارس��ال نامه اي به 
رييس جمهور، از س��متش در دبيري ش��وراي عالي 
مناطق آزاد استعفا داد. متن نامه استعفاي مرتضي بانك 
حطاب به رييس جمهور 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 هماهنگي هاي ص��ورت گرفته در اين زمينه و با 
سپاس بيكران از الطاف و دستور مقام عظماي واليت در 
موافقت با ادامه همكاري بنده تا پايان دولت همان گونه 
كه مستحضر مي باشيد، قبل و بعد از بازنشستگي حقير 
به هيچ وجه در خواستي براي ادامه فعاليت نداشتم و 
صرفا براس��اس نظر جنابعالي و پيگيري هاي 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 
شائبه اي براي دولت و نظام در استفاده از افراد بازنشسته 
بدين وسيله استعفاي خويش را تقديم مي نمايم تا از هر 
زماني كه مقرر فرماييد اين مسووليت به فرد ديگري 
محسوب گردد. خواهشمند است در صورت صالحديد 

دستور فرماييد از نتيجه اينجانب را مطلع فرماييد.«

ميزان افزايش قيمت گوشت قرمز
ايسنا| در مدت اخير بارها بازار گوشت قرمز دچار نوسان 
و افزايش قيمت بوده كه به گفته فعاالن اين صنف علت 
آن فاصله زياد توليد تا مصرف آن است و ظاهرا واسطه ها 
باعث تنش در بازار مي شوند. بررسي تازه ترين گزارش 
مركز آمار از وضعيت گوش��ت قرمز نشان مي دهد كه 
گوشت گاو و گوساله در بهمن ماه امسال به طور متوسط 
هر كيلو 111 هزار تومان قيمت خورده كه حداقل 90 
هزار تومان و حداكث��ر 126 هزار و 700 تومان براي آن 
ثبت شده است. قيمت گوشت گاو و گوساله در بهمن ماه 
پارسال به طور متوسط 78 هزار و 800 و در دي ماه امسال 
107 هزار تومان گزارش شده بود. بر اين اساس، قيمت 
گوشت گاو و گوساله نسبت به دي ماه 3.5 و در مقايسه 
با بهمن پارسال 41.5 درصد گران شده است. اما بررسي 
وضعيت گوشت گوسفند نشان مي دهد كه اين محصول 
در بهمن ماه به طور متوسط 123 هزار تومان فروش رفته 
كه حداقل قيمت 96 هزار و 600 و حداكثر آن 137 هزار 
تومان بوده است. گوشت گوسفندي در بهمن ماه پارسال 
هر كيلو 88 هزار و 300 تومان و دي ماه امسال 119 هزار 

تومان به طور متوسط قيمت داشته است.

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، گام هاي 
مستحكمي در مسير خودكفايي و استقالل در توليد 
بردارد. اين خودروساز كشور، توانست عالوه بر كم اثر 
كردن تحريم هاي ظالمانه، بر شرايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا فايق آمده و با ايجاد محيطي امن كاري، 
رونق را در خطوط توليد حفظ كند. ايران خودرو در 
همين شرايط توانست در زمينه توسعه محصوالت 
خود نيز گام هاي 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 تكنيسين هاي اين خودروساز در مسير 
كاهش مصرف سوخت و تحقق بخشي از منويات مقام 
معظم رهبري در سال جهش توليد بوده است. ارتقاي 
كيفيت محصوالت دس��تاورد ديگر ايران خودرو در 
شرايط سخت تحريم بوده، به گونه اي كه نخستين 
پنج ستاره ايراني در سبد محصوالت اين شركت جاي 
گرفت. كاهش 85 درصدي تعهدات معوق نيز ماحصل 
افزاي��ش توليد و عرضه به بازار بوده اس��ت كه تعداد 
باقي مانده از اين تعهدات در روزهاي پاياني سال به جز 
دو محصول به صفر خواهد رسيد. معوقات دو محصول 

نيز در ماه هاي ابتدايي سال آينده به روز خواهد شد.

امسال آجيل ارزان تر از 
ميوه و شيريني است

ايلنا| عليرضا ارزاني، رييس اتحاديه آجيل و خشكبار 
با بيان اينكه شرايط تامين و عرضه آجيل مطلوب است، 
گفت: بهبود وضعيت آب و هواي��ي و كاهش صادرات 
موجب ش��ده تامين و عرضه آجيل و خشكبار در بازار 
داخلي كشور شرايط خوبي داشته باشد. وي اظهار كرد: 
با اين شرايط كمبود آجيل در بازار وجود ندارد و هر نوع 
آجيلي كه تقاضا براي آن وجود داشته باشد در دسترس 
مردم قرار دارد. ارزاني درباره قيمت آجيل در بازار، اظهار 
كرد: از نيمه اسفندماه اتحاديه قيمت ها را روزانه تعيين 
و به اطالع مردم مي رساند، اما با توجه به شرايط عرضه و 
تقاضا پيش بيني ما عدم افزايش قيمت و ثبات بازار است. 
وي قيمت هر كيلوگرم آجيل مخلوط در كيفي ترين 
سطح را 200 هزار تومان اعالم كرد. ارزاني آجيل را در 
مقايسه ساير كاالهاي پر مصرف نوروز مانند شيريني و 
ميوه كاالي ارزان  تري دانست. رييس اتحاديه آجيل و 
خشكبار معقتد است؛ در مقايسه با افزايش قيمت ساير 
كاالهاي پر مصرف نوروز مانند شيريني و ميوه، آجيل 
كاالي ارزان  قيمت تري محسوب مي شود. به گفته ارزاني؛ 
ميزان كم مصرف آجيل نيز نسبت به ساير كاالها مصرف 
آن را در مهماني ها مقرون به صرف تر مي كند. وي ميزان 
مصرف آجيل به ازاي هر نف��ر در مهماني ها را 30 گرم 
عنوان كرد. ارزاني همچنين پيش بيني كرد نوروز امسال 
نسبت به سال گذشته ميزان مصرف آجيل افزايش يابد. 

شامخ كل اقتصاد در بهمن ماه به 53.73 واحد رسيد

قاچاق خودرو چگونه اتفاق مي افتد؟ 

بازگشت رونق به فعاليت بنگاه ها 

حفره بزرگ در مسير قاچاق خودرو 
تعادل |

قاچاق از طريق»دريا و سواحل جنوبي، مناطق آزاد، 
ترانزيت و گ��ذر موقت« از جمل��ه روش هاي قاچاق 
خودرو است. قاچاقي كه به گفته متوليان امر، سفارشي 
و مصرف كننده خاص دارد. به طوري كه براساس آمار 
اعالمي از سوي مس��ووالن ناجا، در حال حاضربيش 
از دو هزار دس��تگاه خودرو ب��ا ارزش بيش از 10 هزار 
ميليارد را كش��ف و 326 فقره پرونده تش��كيل شده 
است. هرچند دستگاه هاي ذي ربط از جمله »گمرك، 
ناجا و س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز« مي گويند كه 
از طريق س��امانه ها نظارت و پيگيري  هاي الزم براي 
مقابله با قاچاق خودرو انجام مي ش��ود؛ اما به هر حال 
يكي از حفره ها؛ »گذر موقت خودرو« اس��ت كه بايد 
درباره آن چاره انديشي 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 مي شوند اگر 
خودرو را در داخل كش��ور بگذارند و خودشان خارج 
شوند، قابل رصد نيستند؛ چراكه بايد ارتباط بين همه 
دستگاه ها 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 سامانه ها يكپارچه نيستند.هرچند معاون 
فني گمرك مي گويد كه در دو سال گذشته، اطالعات 
مربوط به خودرو هاي گذر موقت در بستر سامانه جامع 
تجارت؛ سيستمي شده و اطالعات افرادي كه خودروي 
خود را تحت عنوان گذر موقت وارد كش��ور مي كنند 

حتمًا در سامانه ثبت مي شود.

      قاچاق خودرو چگونه انجام مي شود؟
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به اينكه 
قاچاق خودروها با قاچاق بقيه كاالها فرق اساسي دارد، در 
يك گفت وگوي تلويزني گفت: اين قاچاق، سفارشي و ويژه 
است و مشتري خاص دارد. حميدرضا دهقاني نيا با اشاره 
به اينكه دستگاه هايي از جمله گمرك، پليس راهور، پليس 
گذرنامه و دبيرخانه مناطق آزاد وي��ژه اقتصادي در ورود 
قانوني خودروهاي خارجي نقش دارند. افزود: اگر همه ما 
وظايف خود را به درستي و به دقت انجام دهيم موضوعاتي 
مانند ورود خودروهاي قاچاق. بسيار كمرنگ مي شود.وي 
افزود: براي برخورد با قاچاق خودروها نبايد سراغ قاچاقچي 
ُخرد برويم بلكه بايد اجازه دهيم كل جريان ورود، محقق 
شود تا بتوانيم كسي كه تامين كننده مالي و سفارش دهنده 
اين قاچاق است را دستگير كنيم.دهقاني نيا با اشاره به اينكه 
اين موضوع، اس��ناد دارد، گف��ت: در پرونده نگين خودرو 
همين اتفاق افتاد، 424 خودرو موجود بود اما بر اس��اس 
اسناد56 هزار خودرو. اين تعيين تكليف شد براي كسي كه 
سر شبكه بود نه كسي كه كار نقل و انتقال اين خودروها را 
انجام مي داد. وي ادامه داد: زنجيره را رصد كرديم و كل شبكه 
قاچاق را زير ضربه قرار داديم.سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در پاسخ به اين پرسش كه اين خودروهاي قاچاق، 
چگونه پالك مي شوند؟ گفت: پليس راهور بايد در خصوص 
پالك كردن خودروها دقت بيشتري كند و در برخي موارد 
هم ممكن است پالك، جعلي باشد.دهقاني نيا با اشاره به 
پالك هاي گذر موقت، افزود: اشخاصي كه با خودروهاي 
گذر موقت. وارد كشور مي شوند اگر خودرو را در داخل كشور 
بگذارند و خودشان خارج شوند، متوجه نمي شويم زيرا بايد 
ارتباط بين همه دستگاه ها و خودروهاي وارداتي عبور موقت 
با پليس راهور و گذرنامه در قالب سامانه جامع و يكپارچه و 

كارآمد برقرار باشد تا اين اشخاص قابل رصد باشند اما اكنون 
اين سامانه ها يكپارچه نيستند.وي از مردم خواست در خريد 
خودروهاي خارجي به اسناد آنها دقت كنند زيرا ممكن است 
دستكاري شده باشند. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز گفت: ضابطان بايد با قاچاقچيان اصلي و تأمين كنندگان 
مالي و سفارش دهندگان خودرو قاچاق، برخورد كنند و 
صرف برخورد با قاچاقچي ُخرد كافي نيست. دهقاني نيا 
با اشاره به اينكه قاچاق، موضوعي كاماًل تخصصي است، 
افزود: اگر بخواهيم اين موضوع را تبيين كنيم به تفس��ير 
نياز داريم كه در اين صورت برخي ها از ما ايراد مي گيرند كه 
اين تفسير ممكن است به آموزش قاچاق منجر شود. وي با 
اشاره به اينكه قاچاق خودرو با بقيه قاچاق ها تفاوت اساسي 
دارد، اضافه كرد: قاچاق خودرو، سفارش و مصرف كننده 
خاص دارد. دهقاني نيا گفت: يكي از حفره ها؛ گذر موقت 
خودرو است كه بايد درباره آن چاره انديشي شود و اطالعات 
اين خودرو ها 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 
108 خودرو در آذربايجان غربي در پلدشت پرونده تشكيل 
شد كه محكوميت 280 ميليارد توماني گرفتند، همچنين 
17 دستگاه خودرو لوكس در كرج داريم كه محكوميت 73 

ميلياردي گرفتند كه خأل و نقص آن هم ورود موقت بود

     اطالعات خودروهاي گذرموقت
سيستمي شده؟

اما معاون فني گمرك مي گويد: گمرك به پليس راهور در 
مورد خودرو هاي گذر موقت، نامه ارسال مي كند و بر اساس 
آن از طريق سيستم براي اين خودرو ها پالك صادر مي شود 
و اين اطالعات در اختيار آن سازمان ها قرار مي گيرد. وي 

اضافه كرد: گمرك در موعد مقرر اين خودرو ها را بررسي 
مي كند و اگر در زمان مقرر، خودرو تحويل گمرك نشود 
بالفاصله آن را به عنوان خودروي قاچاق به س��ازمان هاي 
مربوط گ��زارش مي كند و پرونده هاي متع��ددي هم در 
اين باره تشكيل شده است. بنابه اظهارات مهرداد جمال 
ارونقي، پليس ناجا مي تواند به همه اطالعاتي كه در مبدأ 
براي خودرو هاي ترانزيتي وارد سيستم مي شود، دسترسي 
داشته باش��د. معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در 
ادامه مي افزايد: پليس امني��ت اقتصادي در كنار گمرك 
حضور دارد و همه دسترسي هايي كه گمرك در خصوص 
سيس��تم دارد در اختيار پليس امنيت اقتصادي اس��ت. 
همچنين به گفته ارونقي، در خصوص شناس��ه كاال هم 
تكاليف خود را به صورت كامل اجرا كرديم و مستندات آن 
موجود است. در مقابل، رييس پليس مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز پليس امنيت اقتصادي ناجا هم مي گويد: در فرآيند 
ورود كاال، حمل و نقل كاال، توزيع و انبار كاال نياز داريم كه به 
صورت سيستمي و برخط، كنترل داشته باشيم تا از زمان 
ورود و خروج خودرو هاي ترانزيتي آگاه ش��ويم. سرهنگ 
جالل اميني افزود: بيش از دو هزار دستگاه خودرو با ارزش 
بيش از10 هزار ميليارد را كشف كرديم و 326 فقره پرونده 
تشكيل داديم. معاون فني و مهندسي پليس راهور ناجا نيز 
با اشاره به فرآيند شماره گذاري خودرو هاي وارداتي گفت: 
ابتدا بايد مدارك و اسناد گمركي خودرو ها ارايه پس از آن؛ 
اصالت خودرو و هويت مالك احراز و پس از آن، شماره گذاري 
ش��ود. س��رهنگ محمدعلي زارع افزود: خودرو هايي كه 
پالك مي شوند، مستندات قانوني دارند و مدارك آنها در 
سامانه پليس راهور وجود دارد. وي اضافه كرد: فرآيندي 
كه خودرو ها براي شماره گذاري و پالك طي كردند كاماًل 

محرز و مشخص است.
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خبرروز

آغاز واكسيناسيون كروناي كاركنان سازمان بهشت زهرا
واكسيناسيون كروناي كاركنان سازمان بهشت زهرا )س( چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ بر اساس اولويت بندي 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 سالن هاي 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. 

محیطزيست

ايران كشوري خشك و نيمه خشك است و از لحاظ 
منابع آبي ش��رايط مطلوبي ندارد كه ۱۳ اسفند روز 
ملي آب فرصتي اس��ت تا در سياس��ت هاي 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 ۱۷ كشوري است كه با بحران آب 
مواجه است و همه اين كشورها در خاورميانه يا شمال 
آفريقا واقع شده اند، البته اين معضل فقط مربوط به 
ما نيست بلكه آمار مي گويد ۵۰ درصد مردم دنيا با 
بحران آب روبرو هستند، عامل اصلي بحران آب در 
كشور از سوءمديريت و نبود انسجام در مديريت آب 
نشات مي گيرد تا جايي كه حتي بر سر ميزان استفاده 
آب بين نهاده��اي مرتبط با كش��اورزي و صنعت 

اختالف نظر اساسي ديده مي شود. 
از طرف��ي مقدار آبي ك��ه در كش��اورزي و صنعت 
مصرف مي ش��ود بهينه نيس��ت، در كش��اورزي به 
جايگزي��ن كردن آبياري قطره اي و تحت فش��ار به 
جاي س��نتي نياز ضروري داريم، بيش از ۹۰ درصد 
منابع آب تجديدپذير ما در بخش كشاورزي مصرف 
مي شود، همه مصرف آب در بخش خانگي و صنعت 
هشت درصد اس��ت، بخش كشاورزي بيش از همه 
فعاليت هاي انس��ان ب��ه آب ني��از دارد، توليد همه 
محصوالت كش��اورزي و دامي به آب وابسته است، 
اگر در منطقه اي باران كافي ببارد كشاورزان نيازي به 
آبياري محصوالت خود ندارند اما اگر بارندگي كافي 
نباشد آبياري محصوالت ضروري است پس بايد روش 
كار كشاورزي متناسب با شرايط اقليمي مناطق باشد، 
مثال بهتر است در مناطق كم آب گياهاني كه در مقابل 

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 مي شود.
در كنار بخش كشاورزي، صنايع آب بر هم هستند 
كه حجم زيادي از منابع آب��ي را به خود اختصاص 
مي دهند، در واقع در صنايع بزرگ آب بر نيز ايراداتي 
مطرح است كه از جمله به عنوان مثال جانمايي هاي 
اش��تباه و فاصله زياد از آب دريا در صنايع اس��تان 
اصفهان مي توان اش��اره كرد، نباي��د آب را به كنار 
صنعت ببريم بلكه بايد صنعت را در كنار آب برپا كنيم 
تا بيشتر از اين به شرايط شكننده منابع آبي كشور 

فشار وارد نشود.
با توجه به آمارهاي اعالم شده از سوي صندوق جهاني 
طبيعت )WWF(، در طول ۱۰ سال آينده بحران 
كم آبي بيشتر نقاط جهان به ويژه كشور هاي اروپايي 
و آسيايي را در بر مي گيرد 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 مي شود، 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 مي توان كمك كرد.
الگوي نادرست مصرف آب هم وضعيت بحراني آب 
در كشور را تش��ديد مي كند، به عنوان مثال سرانه 
مصرف آب در اتريش كه ذخاي��ر آبي آن چند برابر 
ايران است ۱۱۱ ليتر است اما در ايران ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
ليتر مصرف سرانه آب است كه واقعا جاي تامل دارد، 

يكي ديگر از موارد قابل توجه برداشت هاي بي رويه و 
غيرقانوني از آبهاي زير زميني و خالي شدن سفره هاي 
زيرزميني اس��ت، تصور كنيد كه همه آب مصرفي 
شهر پرجمعيتي مانند يزد از آبهاي زير زميني تامين 
مي ش��ود و با توجه به كاهش بارندگي ه��ا، اگر آب 
مصرف شده جايگزين نشود اين منابع تا چند سال 
ديگر نمي توانندجوابگوي 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 بارندگي هاي خوبي در 
بيشتر نقاط كشور بوديم كه برخي مدعي شدند كه 
زمان خشكسالي به پايان رسيده و وارد ترسالي شديم 
در حالي كه محققان مي گويند بارندگي دو سال اخير 
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 مي كنيم و نتايج اين تبديل را در بخش هايي 
از كش��ور مانند خوزستان، لرس��تان و سيستان و 
بلوچستان ديده ايم، اين سيل ها نبايد باعث شود كه 
فكر كنيم آب مازاد داريم و اين آب مازاد را مجازيم از 
اين حوضه به آن حوضه منتقل كنيم بلكه بايد تالش 
كنيم بر اساس قوانين حاكم بر طبيعت ايران چيدمان 

توسعه را طراحي كنيم.
ايران كشوري است كه از ديرباز مردم آن نشان دادند 
كه درك و فراست بااليي براي تطابق با واقعيت هاي 
اقليم كش��ور دارند و مصداق آن بادگيرها، كاريزها، 
قنات ها و يخدان ها است، بايد تالش كنيم همچنان 

به عنوان يك كشور پيشگام و الگو مطرح بمانيم.

كدام آب را گل  نكنيم
جامعه ديدگاه

 تحريم آشكار
 كارگران ساختماني

عليقیاسي|فعالكارگري|
براساس قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، 
مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصالحي اين قانون 
مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي در اس��فندماه ۸۷، 
سازمان تامين اجتماعي وظيفه دارد ساالنه ۲۰۰ هزار 
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، 
تبعيض ه��اي فراواني در آن ديده مي ش��د كه انتقاد 
نمايندگان آنها را به دنبال داشت؛ با تمام ايرادات بازهم 
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، شاهد اين هستيم كه تعداد زيادي از كارگران 
كماكان در انتظار تخصيص سهميه از سوي سازمان 
هستند كه آن هم مغاير اصل ۲۹ قانون 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 بخشنامه هاي يكجانبه 
از سوي سازمان تامين اجتماعي، گره هاي متعددي 
در مس��ير زندگي اين گروه قرار داده اس��ت. در حالي 
كه كارگران س��اختماني با نب��ود كار و ويروس كرونا 
دست و پنجه نرم مي كنند، بيمه آنها سهميه اي است، 
دستمزد مكفي ندارند و از غرامت ايام بيماري و بيكاري 
نيز محروم هستند. حدود ۱۰ سال است كه كارگران 
ساختماني حق بيمه خود را به صندوق سازمان تامين 
اجتماعي واريز مي كنند ولي اين نهاد، آنها را از خدمات 
متعددي محروم كرده است. مشكالت اين گروه محدود 
نيست؛ صدور بخش��نامه ها آن هم به صورت روزانه، 
ديگر رمقي براي تن هاي خسته كارگران ساختماني 
باقي نگذاشته و جان آنها را به لب رسانده است. در واقع 
اين طور كه از شواهد برمي آيد مديران سازمان درنظر 
دارند تا با ترفند »صدور بخشنامه«، بيمه اين گروه را به 
صورت ناقص اجرا كنند. كارگران ساختماني بايد سي 
و پنج سال سابقه پرداخت بيمه داشته باشند تا شرايط 
بازنشستگي را احراز كنند؛ همچنين آنها از غرامت ايام 
بيكاري و بيماري برخوردار نيستند و مشمول آيين نامه 
مشاغل س��خت و زيان آور نمي شوند. معضلي به نام 
»س��هميه بندي« نيز، چالش هاي فراواني را همراه و 
همقدم آنها كرده است. كارگران ساختمان براي امروز 
نيس��ت بلكه سبقه طوالني دارد. س��ال ۹۲، سازمان 
تامين اجتماعي به بهانه تامين نبودن منابع مالي خود، 
طرحي را در ارتباط با اصالح بيمه كارگران ساختماني 
ارايه داد؛ در حال حاضر، مقصر اصلي تامين نبودن منابع 
بيمه آنها، خود سازمان است. سال ۹۹، بارديگر به بهانه 
تامين نبودن منابع مالي خود، از بيمه كردن اين گروه 
شانه خالي كرد. بخش نامه ها هم تمامي ندارد، هر روز 
تصميمات جديد در قالب بخش نامه بر عليه كارگران 
ارايه مي شود. سازمان تامين اجتماعي بايد بداند، ديگر 
تواني براي كارگران ساختمان به ويژه در اين روزهاي 

كرونايي باقي نمانده است. 

تكليف سفرهاي نوروزي ۲۵ اسفند مشخص مي شود
مع��اون انتظام��ي وزي��ر كش��ور اعالم 
ك��رد كه تكليف س��فرهاي ن��وروزي و 
محدوديت هاي پيرامون آن تا قبل از ۲۵ 
اسفندماه مش��خص خواهد شد. سردار 
حسين ذوالفقاري رييس كميته امنيتي، 
اجتماعي و انتظامي ستادملي مقابله با 
كرونا در كميت��ه هماهنگي طرح هاي 
ترافيكي پليس راه��ور كه پيش از ظهر 

امروز در ش��هرك آزمايش برگزار ش��د، گفت: درباره 
سفرها در حال حاضر محدوديت ترددي بين شهرهاي 
زرد و آبي وجود نداشته اما محدوديت تردد در شهرهاي 
نارنج��ي و قرمز همچن��ان به قوت خود باقي اس��ت. 
محدوديت هاي تردد شبانه از س��اعت ۲۱ تا ۳ بامداد 
نيز به قوت خود باقي است و اين محدوديت در سراسر 
كشور اجرا مي شود. او در پاسخ به پرسشي درباره تعيين 
تكليف وضعيت سفرهاي نوروزي و ضرورت اطالع آن به 
مردم گفت: واقعيت اين است كه همه چيز به وضعيت 

شيوع كرونا بس��تگي دارد و نمي توان از 
همين حاال درباره آن اظهارنظر قطعي كرد. 
طبيعتا اگر نرخ شيوع و ابتال افزايش يابد 
ناچار به اعمال محدوديت هاي هوشمند 
و يكسري محدوديت هاي ديگر در كشور 
هستيم. سردار حسين ذوالفقاري با بيان 
اينك��ه با توجه به ش��يوع كرونا نمي توان 
براي سفرهاي نوروزي از حاال زمانبندي 
يا برنامه ريزي كرد، گفت: تكلي��ف همه چيز را كرونا 
مشخص مي كند. وزارت بهداشت روزانه وضعيت كشور 
را به لحاظ اپيدمي و مرگ و مير رصد مي كند و از اين 
رو نمي توان از حاال به صورت قطعي اعالم كنيم كه تا 
پايان اسفند وضعيت چه خواهد بود. او با بيان اينكه طبق 
پيش بيني ها و ارزيابي هاي وزارت بهداش��ت به نوعي 
داريم با پيك چهارم كرونا مواجه مي شويم، گفت: تمام 
رويكردها و اقدامات ما بايد در جهت پيشگيري از ابتال 

و شيوع كرونا باشد.

۸۶  فوتي  و ۸۵۲۵  مبتالي  جديد  كرونا 
سخنگوي وزارت بهداش��ت از فوت ۸۶ 
نفر ديگر از مبتاليان به كرونا و ابتالي ۸ 
ه��زار و ۵۲۵ بيمار جديد خبر داد. دكتر 
الري افزود: بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۸ هزار و ۵۲۵ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۷۶۴ نفر از آنها بستري شدند. به گفته 
او، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 

يك ميليون و ۶۵۶ هزار و ۶۹۹ نفر رسيد. متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۶۰ هزار و ۳۵۳ نفر رسيد. الري تاكيد كرد: خوشبختانه 
تا كنون يك ميليون و ۴۱۳ هزار و ۷۱۷ نفر از بيماران، 

بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. او افزود: متاسفانه س��ه هزار و 
۷۴۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند.  سخنگوي وزارت 
بهداشت، گفت: تاكنون ۱۱ميليون و ۳۲ 
هزار و ۳۱۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. در حال حاضر 
۱۱ شهرس��تان قرمز، ۳۲ شهرس��تان نارنجي، ۲۵۱ 
شهرستان زرد و ۱۵۴ شهرستان آبي هستند. به گفته او، 
شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، 
دشت آزادگان، رامهرمز، ش��ادگان، شوشتر، كارون و 

هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

آتش سوزي در شيرخوارگاه آمنه
روز گذش��ته انبار ش��يرخوارگاه آمنه 
در خيابان وليعصر دچار آتش سوزي 
ش��د.به دنبال اين اتفاق جالل ملكي، 
س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني 
شهرداري تهران اظهار كرد: در ساعت 
۰۸:۳۸ صبح يك مورد آتش س��وزي 
در يك مركز نگه��داري از كودكان در 
خيابان وليعصر پايين ت��ر از ميرداماد 

به سامانه ۱۲۵ آتش نشاني شهرداري تهران اطالع 
داده ش��د كه در همان لحظات اوليه س��ه ايستگاه 
آتش نشاني به محل حادثه اعزام شدند. او افزود: 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 
وسايل بهداشتي بود، دچار آتش سوزي شده و بيشتر 

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 آتش نش��اني شهرداري تهران 
گفت: هيچ مورد مصدوميتي از پرسنل 
و كودكان در اين حادثه وجود نداشت و 
آتش قبل از رسيدن آتش نشانان 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 آتش س��وزي مركز نگهداري از كودكان در 
خيابان وليعصر اظهار كرد: آتش سوزي جزئي در يكي 
از انبارهاي شيرخوارگاه آمنه رخ داد كه خوشبختانه 

از محل اقامت كودكان فاصله داشت.

گل�يماندگار| كرون��ا همچنان قرباني 
مي گيرد. حاال ديگر آمار جواناني هم كه بر اثر 
اين بيماري جان خود را از دست مي دهند، 
افزايش پيدا كرده، ويروس جهش يافته و در سراسر دنيا به 
معضلي بزرگ تبديل شده است. واكسيناسيون همچنان 
در اغلب كشورها كم و زياد ادامه دارد و سازمان بهداشت 
جهاني همچنان ب��ر رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و 
فاصله گذاري اجتماعي تاكيد مي كند. در اين ميان ويروس 
جهش يافته انگليسي هم به ايران رسيده و هر روز شمار 
كس��اني كه به اين ويروس مبتال مي شوند افزايش پيدا 
مي كند. خيلي ها در بي خبري و گمنامي جان خود را از 
دست مي دهند و خانواده هايشان داغدار مي شوند و بعضا 
كساني هم هستند كه به واسطه شغل و موقعيت اجتماعي 
ش��ان مرگ بر اثر كرونا آنها را به سر زبان ها مي اندازد. اما 
هر چه هست اين ويروس به هيچ كس در هيچ موقعيت 
اجتماعي و جايگاه ويژه اي رحم نمي كند. از روزنامه نگار و 
فوتباليست گرفته تا افراد مشهور ديگري كه در سراسر 
جهان هر روز خبر درگذشتشان بر اثر اين ويروس منحوس 
منتشر مي شود. اين در حالي است كه در كشور ما عليرغم 
تمام هشدارها مس��ووالن حوزه بهداشت و درمان مردم 
همچنان به زندگي عادي خود ادامه مي دهند، اسفند ماه 
است و بازارهاي شهرهاي مختلف شلوغ شده و اين ازدحام 
مي تواند عواقب بس��يار خطرناكي داشته باشد. از سوي 
ديگر برخي شهرها دوباره به وضعيت خطرناك رسيده اند 
و رفت آمد به برخي شهرها و استان ها هم ممنوع شده است. 
اين در حالي است كه سرعت واكسيناسيون در ايران در 
مقايسه با ديگر كشورهاي جهان كند است و مردم همچنان 
چشم انتظار حركتي سريع تر و پيوسته تر در اين زمينه از 
سوي مسووالن هستند. از س��وي ديگر هم مسووالن از 
مردم مي خواهند كه هشدارها را جدي گرفته تا جايي كه 
مي توانند از حضور در مكان هاي پر ازدحام بپرهيزند. همين 
چند روز پيش بود كه آمار مرگ و مير بر اثر كرونا بار ديگر 
سه رقمي شد و حاال هم در محدوده خطر باقي مانده است. 

    ويروس جهش يافته خطرنا ك  است
روز گذشته وزير بهداشت و درمان در نشستي آنالين باز 
هم به مساله ويروس جهش يافته كرونا پرداخت و در اين 
رابطه گفت: نمي خواهيم مردم را دچار اضطراب كنيم 
اما بايد ويروس جهش يافته كرونا را بسيار جدي بگيرند 
زيرا بسيار خطرناك است. سعيد نمكي درباره آخرين 
وضعيت بيماري كوويد ۱۹ و وضعيت ويروس جهش 
يافته كرونا در كشور افزود: بدانيد كه ما در كنار مردم 

هستيم. اگر كسي قصور كرده باشد، در پذيرش بيماري 
او حتي اگر پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكرده باشد، 
هرگز مورد بي توجهي قرار نمي گيرد و خودمان را براي 
موج هاي سنگين آماده كرديم. تقاضاي ما اين است كه 
مردم خود را گرفتار تخت هاي بيمارستان و اي سي يو 
نكنند. تقاضاي ما اين است كه مردم رعايت كنند. در 

حال حاضر خريدهاي نوروزي انجام مي شود.

    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 
معلوم نيست چه وضعيتي داريم و تدارك سفر را حتي 
در ذهن هم تصور نكنيد، ولي اگر اسفند بي خطري را 
طي كنيم، مي گوييم با چه پروتكل هايي مي توانيد به 
سفر برويد. نمكي افزود: همه ما روزها و شب هاي بسيار 
سختي را گذرانديم. شايد بيش��تر از همه مردم ايران 
دچار فشار روحي و فكري بوده و شبانه روزي با روساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي در ارتباط هستيم. باز هم بايد 

صبوري كرده و بيش از پيش احتياط كنيم.

    وضعيت فوتي هاي كرونا 
در ۲۴ ساعت گذشته

وزير بهداشت اظهار كرد: مش��كل ويروس كوويد ۱۹ به 
خصوص با ويروس جهش يافته اكثر كشورها را تحت تاثير 
قرار داده است. در ۲۴ ساعت گذشته، امريكا باالترين آمار 
فوتي را با هزار و ۹۸۹ مرگ دارد. همچنين در ۲۴ ساعت 
گذش��ته، برزيل هزار و ۷۲۶ مرگ، روس��يه ۴۴۱ مرگ، 
مكزيك ۴۳۷ مرگ، آلمان ۴۰۱ مرگ، انگلس��تان ۳۴۳ 
مرگ، ايتاليا ۳۴۳ مرگ، فرانسه ۳۳۰ مرگ، هلند ۲۱۶ 
م��رگ، پرو ۲۰۹ مرگ و اي��ران ۸۶ مرگ به علت ابتال به 

كرونا داشته اند.

  بيشترين درگيري با كرونا را
 در خوزستان داريم

نمكي بيان كرد: با وجود ورود ويروس جهش يافته كرونا، 

تالش ش��ده كه مرگ و ميرهاي روزانه بيش از دو رقمي 
نشود. براي ۲۴ س��اعت تعداد مرگ هاي س��ه رقمي را 
تجربه كرديم و بعد دوباره به كمتر از دو رقمي بازگشت. او 
ادامه داد: بيشترين درگيري با ويروس كرونا را در استان 
خوزستان داريم. اكثر شهرهاي اين استان گرفتار شده اند. 
شهرهاي شمالي استان خوزستان مثل شوشتر و دزفول 
كه قبال مرگ و مير به خص��وص با ويروس جهش يافته 
كرونا نداشتيم نيز گرفتار شدند. همانطور كه پيش بيني 
مي شد اين ويروس چهره متفاوتي با ويروس ووهان دارد.

     سرعت بيماري
 به شدت در ويروس جهش  يافته  باالست

وزير بهداشت اظهار كرد: در ويروس جهش يافته به سرعت 
شدت بيماري باال رفته و افراد بدحال شده و جوان ترها گرفتار 
مي شوند. ابتدا فكر مي كرديم افراد دير مراجعه مي كنند، اما 
بعد ديديم كساني كه زود مراجعه مي كنند نيز در عرض ۴۸ 
ساعت به مرحله گرفتاري سخت ريوي وارد مي شوند. از ۷۰ 
بيمار انتوبه شده در بيمارستان هاي خوزستان متاسفانه 
در يك شبانه روز، ۳۰ نفر فوت كردند كه اين نشان دهنده 

هجوم سنگين بيماري به ريه هاست. چند هفته قبل تمام اين 
تذكرات را داده بوديم و گفتيم كه اگر گرفتار چنين مصيبتي 

شويم، كار بسيار سخت تر مي شود.

    هنوز براي س�وار شدن به هواپيما و قطار 
تست الزامي نيست

نمكي گفت: استاندار جديد خوزستان به شدت همراه است 
و كار را مديريت مي كند. البته هنوز گاليه هايي داريم. در 
هندوستان با پيدا شدن موارد ويروس جهش يافته كرونا، 
همه پروازها لغو شد. در نيوزلند با يك مورد گزارش بيماري، 
تعطيلي عمومي در خيلي از فعاليت ها ايجاد شد. در استراليا 
و كشورهاي اروپايي به شدت محدوديت ايجاد شده است. 
اما به گفته رييس دانشگاه علوم پزشكي اهواز هنوز انجام 
تست براي سوار شدن به هواپيما و قطار الزامي نشده است. 
در اين زمينه نامه اي نوشتم كه اگر كانون سنگين آلودگي 
ويروس جهش يافته داريم، حداقل اجازه ندهيم به جاهاي 
ديگر سرايت كند. كافي است سه يا چهار استان ديگر با 
وضعيت خوزستان داشته باشيم. در آن صورت كنترل از 

دست همكاران ما خارج مي شود.

     هنوز رعايت پروتكل هاي 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 تخت هايي 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 
پروتكل هاي بهداشتي در اس��تان خوزستان پايين 
اس��ت. اگرچه در برخي جاها بهتر شده، اما هنوز به 
نسبت متوسط كشوري، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در استان خوزستان پايين است. اين نشان مي دهد 
كه جلوگيري از اشاعه بيشتر بيماري با اين وضعيت 

دشوار است.

     هشدار به استان هاي همجوار خوزستان
نمكي گفت: به اس��تانداران و مسووالن اجرايي در 
استان هايي مثل لرس��تان، كهگيلويه و بويراحمد، 
چهارمحال و بختياري، اصفهان، هرمزگان و بوشهر 
كه با خوزستان همجوار هستند هشدار مي دهيم. 
مردم ترددهاي بين اس��تاني دارن��د و نبايد اجازه 
بدهيم اين اتف��اق بيفتد. اگر ناچار هس��تيم و اين 
اتف��اق مي افتد، حداقل مي تواني��م خواهش كنيم 
كه مراقب باش��ند تا آتش بيماري به اس��تان هاي 
همجوار خوزستان نيفتد. در آن شرايط نقشه قرمز 
گسترده تر مي ش��ود. زيرا در اين صورت كار بسيار 

دشوارتر خواهد شد.

    كمك هاي مومنانه را ادامه بدهيد
او بيان كرد: پنج شنبه احسان و نيكوكاري است و از 
مردم مي خواهيم كمك هاي مومنانه را در راس��تاي 
مديريت كوويد ۱۹ در كشور ادامه بدهند. روز جمعه، 
روز درخت كاري است و از همه مردم مي خواهيم به 
ياد سرو قامتان مدافع س��المت و شهداي سالمت، 

درختي به كارند.

  آخرين وضعيت واكسيناسيون كرونا در كشور
وزير بهداشت درباره آخرين وضعيت واكسن كرونا گفت: 
سعي كرديم با مجموعه واكسن هاي كرونايي كه وارد شد، 
گروه هايي را به مجموعه تزريق واكسن كرونا اضافه كنيم. 
اين خواسته همكاران ما در نظام سالمت بود كه گفتند 
دل ش��ان نمي آيد با وجود اينكه در خط مقدم هستند، 
واكسن بزنند و ساير گروه هاي آس��يب پذير، واكسن را 
تزريق نكنند. در نتيجه عالوه بر همكاران ما در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه كوويد ۱۹ و 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��ن هاي ديگري در راه است و ۲۵۰ هزار 
واكسن اوايل هفته وارد شد و ۲۰۰ هزار واكسن ديگر نيز 
وارد مي شود. از سهميه واكسن نيز حدود يك ميليون دوز 
تا پايان اسفند دريافت مي كنيم و اميدواريم واكسيناسيون 

گروه هاي پرخطر را تا پايان اسفند تمام كنيم.

    وضعيت واكسن هاي داخلي كرونا
نمكي اظهار كرد: در مورد واكسن هاي داخلي نيز واكسن 
بركت ف��از اول كارآزمايي باليني را ب��ه خوبي گذرانده و 
اميدواريم بتوانيم فاز دوم و س��وم را در صورت اغنا شدن 
كميته واكسن كرونا، ادغام كنيم تا زودتر به توليد برسيم.

او ادامه داد: واكسن پاستور كه با انتقال دانش فني از كوبا 
در حال انجام است، به خوبي راه خود را طي مي كند و فاز 
سه را به زودي شروع مي كند. 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 
شده بودند كه حال همه آنها خوب است. همچنين فاز 
كارآزمايي باليني انساني واكسن ديگري را نيز تا هفته 

آينده آغاز مي كنيم.

     دست ما كوتاه و خرما  برنخيل
اما آنچه كه در اين بين بايد به آن توجه كرد مساله سرعت 
بخشيدن به واكسيناسيون در كش��ور است، در حال 
حاضر خيلي ها معتقدند در زمينه واكسن حكايت ما 
ايراني ها حكايت »دست ما كوتاه و خرما بر نخيل« است. 
اگر سرعت تزريق واكسن و خريد آن به ميزان كافي در 
دستور كار دولتمردان قرار بگيرد شايد بتوان با شرايطي 
كه مردم خيلي هم به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
اعتقادي ندارند و در موارد بسياري هم مجبور به ترك 
خانه براي تامين هزينه هاي زندگي خود هستند، آمار 

مرگ و مير و ابتال را تا حد زيادي پايين بياورد. 

گزارش

ويروس جهش يافته كرونا در سراسر ايران منتشر شده است

دست ما كوتاه  و خرما  بر نخيل
تامين واكسن  همچنان  ادامه  دارد
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