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يادداشت-4

 انباشتگي سوگ و نياز به
 كمك روانشناختي

از زمان ش��يوع وي��روس كرونا 
در اي��ران عالوه بر چن��د هزار 
هموطن��ي ك��ه در نتيجه اين 
بيماري جان خود را از دس��ت 
داده اند، بازماندگاني دارند كه از 
مراسم و بزرگداشت هاي معمول 
سوگواري محروم بوده اند. اين 
اتف��اق به نوع��ي جامع��ه را با 
انباشتگي س��وگ مواجه كرده است.در ميان اندوهي كه 
مردم براي ازدست دادن ها ازسرمي گذرانند، اندوه مرگ 
عزيزان سنگين ترين است. در همه فرهنگ ها، آداب و رسوم 
و ظرفيت هايي براي مراحل سوگ تا بازسازي زندگي وجود 
دارد. از زمان شيوع ويروس كرونا، انگ اجتماعي، شرايط 
و محدوديت هاي كرونايي با اختالل در فرآيند س��وگ به 
نوعي بحران سوگ را در جامعه رقم زده است.اين وضعيت 
در جامعه ما و به ويژه در بين بسياري از اقوام ايراني كه مراسم 
سوگ، تخليه هيجاني و تسلي آنها با مراسم جمعي همراه 
است، وضعيت بغرنج تري را رقم مي زند.در وضعيت ويژه اي 
كه خانواده هاي داغدار نتوانسته اند مراسم سوگ را مطابق 
رسوم، ارزش ها و هنجارهاي جاافتاده برپا كنند، به صورت 

طبيعي دشواري التيام افراد و خانواده هاي داغ ديده و...
ادامه در صفحه8

علي اصغر كيهان نيا

يادداشت-3

گسل هاي مسكن
1- طي 50 سال گذشته همواره 
مس��اله تامين س��رپناه براي 
شهروندان در زمره دغدغه هاي 
كليدي مسووالن دولتي بوده يا 
دست كم اينگونه وانمود مي شده 
كه اين مساله براي آنان داراي 
اهميت اس��ت، اما اين مساله 
تاكنون الينحل باقي مانده است 
و در دوره هايي نيز بروز و ظهور بيشتري يافته است. در دهه 
1390 و به ويژه از سال 97 به بعد، تامين سرپناه و مسكن 
براي شهروندان به واسطه افزايش بي ثباتي هاي اقتصادي 
و غيراقتصادي بغرنج تر از هميشه نمود يافته است. در اين 
ميان، به نظر مي رسد، مسووالن دولتي و غيردولتي هيچگاه 
نتوانسته با نخواسته اند با طرحي جامع و همه جانبه مساله 
مسكن را ريش��ه يابي كند و براي آن راه حل ارايه دهند. از 
اين رو، طي سال هاي گذشته، شاهد انواع طرح هاي تامين 
مسكن – از جمله طرح مسكن مهر، طرح اقدام ملي مسكن، 
طرح ساخت 4 ميليون آپارتمان در 4 سال و....- براي اقشار 
آسيب پذير و متوسط جامعه بوده ايم. در همين چهارچوب، 
علي نيكزاد، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي به 
تازگي در يك برنامه تلويزيوني گفته است، طبق اصل 43 
قانون اساسي هر ايراني حق داشتن يك واحد مسكوني را 
دارد و ...  ادامه در صفحه 5

مجيد اعزازي

 »تعادل« وضعيت سهام عدالت را
 از روز آزادسازي بررسي مي كند

 محسن هاشمي: 
صندوق هاي راي گيري حداقل تا ۲ برابر افزايش يابد

در نشست ماهانه اتاق 
تهران از »بسته نجات 

اقتصاد ايران « رونمايي شد

مجلس از توضيحات دژپسند 
درباره واگذاري ايران ايرتور 

قانع و در خصوص بهبود 
فضاي كسب وكار قانع نشد

بزنگاه تاريخي فوتبال  در پرونده ويژه » تعادل«   

حسين راغفر در گفت و گويي اختصاصي به » تعادل« مي گويد  : 

سوپرليگ اروپا نماد سرمايه داري جديد 
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يادداشت-1

پاياني بر نظم كهن
متاسفانه به دليل اينكه 
جري��ان روش��نفكري 
كش��ورمان تحت تاثير 
تفكرات چ��پ راديكال 
ق��رار داش��ته، اغل��ب 
ارزيابي هاي تحليلي كه 
در خصوص موضوعات 
مختلف از جمله پديده 
راه اندازي سوپرليگ اروپا مطرح مي شود، برآمده از 
اين نوع تحليل هاي سوسياليستي است. به عنوان 
يك عالقه مند فوتبال كه در انگلس��تان زندگي 
و تحصيل كرده ام و ب��ر خالف اغلب تحليل ها از 
راه اندازي سوپرليگ اروپا بسيار خوشحالم. طي 
سال هاي گذشته يوفا رويكردي سوسياليستي 
و اقتدارگرايانه در خصوص فوتبال داشته و شايد 
زمان آن رسيده باشد كه باشگاه هاي بزرگ زمينه 

جهش واقعي فوتبال را فراهم كنند. 
نخست( دليلي ندارد كه عالقه مندان فوتبال سال ها 
صبر كنند تا ش��اهد بازي رئال مادريد و آث ميالن 
يا منتظر بازي بارس��لونا و منچستريونايتد باشند. 
واقعيت آن است كه فوتبال به خاطر تيم هاي بزرگ و 
ادامه در صفحه 5 ستاره هاست كه ... 

پيمان مولوي

يادداشت-2

بازي بازرگان
مي گويند افالطون ورزش 
را وس��يله اي براي آماده 
كردن مردان صالح براي 
رسيدن به مدينه فاضله 
مي دانس��ت يا س��قراط 
ورزش و فعالي��ت بدني 
را فرصتي براي رسيدن 
به انديش��ه برتر ارزيابي 
مي كرد. ابوعلي س��ينا تحرك بدني را دليلي براي 
سالمت بيشتر و ژان پل سارتر آن را دليلي براي تعالي 
انس��انيت ارزيابي مي كرد. با گذشت هزاران سال از 
دوراني كه افالطون و س��قراط مي زيس��تند، امروز 
ورزش نه عاملي براي رسيدن به مدينه فاضله، بلكه 
دستاويزي براي كسب سود بيشتر بدل شده است. 
 NBA فرقي نمي كند كه اين فعاليت بدني در ليگ
جريان داشته باشد يا در بطن ليگ قهرمانان اروپا در 
هر حال، جداي از همه ش��وق ها و شعف ها، اشك ها 
و لبخندها و غم ها و ش��ادي ها، اين س��رمايه است 
كه سايه س��نگين خود را در ابعاد و زواياي گوناگون 
ورزش جاري ساخته است. يك دهه پيش زماني كه 
آرسن ونگر سرمربي پرافتخار آرسنال در خصوص 
ضرورت راه اندازي سوپرليگ اروپا با حضور قدرت هاي 
اصلي فوتبال باش��گاهي سخن گفت، كسي تصور 
نمي كرد، اين ايده به سرعت برق و باد عملياتي شود 
و 12غول فوتبال اروپا، سنگ بناي سوپرليگ اروپا 
را بنيان گذاري كنند. اما همان طور كه ونگر عنوان 
كرده بود، روياي كسب سود بيشتر و ثروت افزونتر، 
باعث شد تا 12تيم برتر اروپا حساب خود را از ساير 
باشگاه هاي اروپايي جدا كنند و آغاز عصر جديدي 
را در فوتب��ال جهان اعالم كنند. عص��ري كه در آن 
حكمراني فوتبال به طور كامل در اختيار قدرت هاي 
برتر قرار مي گيرد و تيم هاي كوچك آرام آرام صحنه را 
به نفع بزرگان ترك مي كنند. برخي انديشمندان چپ 
در اين ميان پرده برانداختند و از خانه برون تاختند و 
ادامه در صفحه 5 اعالم كردند... 

مهدي  بيك

علي ولي اللهي| ده باشگاه از ثروتمندان و مشهورترين 
باشگاه هاي فوتبال روز يكشنبه اعالم كردند كه آنها يك 
رقابت جداگانه باش��گاهي در اروپا خواهند داشت به نام 
سوپرليگ اروپا. اعالم اين خبر كه از مدت ها پيش زمزمه اش 
مطرح شده بود آغاز يك بحران عظيم در فوتبال اروپا و حتي 
جهان به حساب مي آيد. برخي معتقدند اين يك انقالب 
در فوتبال خواهد بود و برخي ديگر آن را مرگ اين رشته 

ورزشي دانسته اند. 

   سوپرليگ اروپا چيست؟
در ح��ال حاض��ر باش��گاه هاي رئال مادريد، بارس��لونا و 
اتلتيكومادريد از اسپانيا، منچستر يونايتد، منچسترسيتي، 
ليورپول، چلسي، آرسنال و تاتنهام از انگليس، آث ميالن، 
يوونتوس و اينترميالن از ايتاليا تيم هاي موسس سوپر ليگ 
محسوب مي شوند. اين رقابت ها 15 تيم ثابت دارد و پنج تيم 
ديگر مي توانند ساالنه بر اساس دستاوردهاي خود در فصل 
قبل جواز حضور در مسابقات را كسب كنند. سوپر ليگ اروپا 
كه در واقع جايگزين مسابقات ليگ قهرمانان اروپا مي شود، 
در دو گروه 10 تيمي خواهد بود كه سه تيم نخست از هر 
گروه به مرحله يك چهارم نهايي صعود مي كنند و تيم هاي 
چهارم و پنجم هر گروه ديدارهاي پلي آف خواهند داشت 
تا چهره ديگر تيم هاي مرحله يك چهارم مشخص شود. اين 
مسابقات در وسط هفته و روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 

قرار است برگزار شود. 

   بانك امريكايي حامي مالي
طبق گزارش نشريه »نيويورك تايمز« درآمدي كه بابت 
شركت در سوپرليگ به هر يك از اعضاي دايمي آن وعده 
داده ش��د، رقم 350 ميليون يورو است. شبكه تلويزيوني 
»اسكاي اسپورتس« خبر داد كه بانك امريكايي »جي پي 
مورگان« حامي مالي اين تورنمنت جنجالي خواهد بود. 
طبق گزارش هاي منتشرشده، شركاي تجاري سوپرليگ 
اروپا براي راه اندازي اين ليگ وامي ۶ ميليارد دالري از اين 
بانك قدرتمند امريكايي گرفته اند. باشگاه هاي موسس در 
مجموع 3.5 ميليارد يورو را براي امضاي بنياد مالي پايدار 
بين خود تقسيم خواهند كرد. به اين معني كه هر كدام از 
باشگاه هاي موسس حدود 400 ميليون دالر بابت حضور 

در اين رقابت ها دريافت مي كنند.

   دروغگو تر از آنيلي نديدم!
بعد از انتش��ار اخبار شروع رقابت هاي س��وپرليگ اروپا 
نهادهاي فوتبالي از جمله فيفا و يوفا به همراه سياستمداراني 
نظير بوريس جانسون و امانوئل مكرون در كنار اهالي فوتبال 
و هواداران و رسانه ها مقابل اين ايده جبهه گرفتند. يوفا طي 
بيانيه اي شديد اللحن به تمام تيم هايي كه قصد دارند در 
اين مسابقات جديد حضور يابند هشدار داد، مشاركت در 
چنين رقابتي به معناي محروميت از تمام تورنمنت هاي 
اروپايي و حتي ملي خواهد بود. اتحاديه فوتبال اروپا، يوفا، 
روز يكشنبه 1۸ آوريل در بيانيه  خود نوشت: »ما به همراه 
اتحاديه فوتبال انگلستان، ليگ برتر، فدراسيون فوتبال 
ايتاليا، سازمان ليگ سري آ، فدراسيون فوتبال اسپانيا و 
الليگا متوجه ش��ده ايم كه چند تيم انگليسي، ايتاليايي 
و اس��پانيايي قصد دارند برگزاري مسابقاتي تحت عنوان 

»س��وپرليگ اروپا« را به صورت رسمي اعالم كنند. بايد 
به صورت شفاف اعالم كنيم كه اگر اين اتفاق بيفتد، ما به 
همراه ليگ برتر، الليگا، سري آ و حتي فيفا متحد مي مانيم 
و تمام تالش خود را براي متوقف ساختن اين پروژه به كار 
مي بنديم.«  در همين راستا الكساندر چفرين، رييس يوفا 
انتقادات تندي را نسبت به آندره آ آنيلي مدير يوونتوس و 
از طراحان ايده سوپرليگ اروپا مطرح كرده است. او گفت: 
»هرچه زودتر ما بايد تيم هاي خواهان حضور در س��وپر 
لي��گ اروپايي را از ليگ قهرمان��ان اروپا حذف كنيم. من 
هرگز چنين افرادي را نديده ام. آندره آ آنيلي كسي بوده كه 
بيش از بقيه من را نااميد كرده است. من هرگز شخصي به 
دروغگويي او نديده ام. بعد از ظهر شنبه آنيلي به من گفت 
همه اينها شايعه است. او به من گفت كه يك ساعت ديگر با 
تو تماس مي گيرم اما گوشي خود را خاموش كرد. وضعيتي 

كه من تا به امروز در زندگي خود نديده بودم را باالخره تجربه 
كردم. اسمشان را گذاشته اند باشگاه هاي بزرگ. مشخص 
است كه اين باشگاه هاي مثال بزرگ اكنون خيلي هم بزرگ 
نيستند. يوونتوس قبال سري بي بوده. منچستريونايتد قبل 
سرالكس فرگوسن اصال معلوم نبود كجا بود!« در ادامه فيفا 
نيز به حمايت از يوفا پرداخت و در بيانيه اي اعالم كرد: »فيفا 
مخالفت خود با اين ليگ جدا شده از ساختار يوفا را اعالم 
مي كند. اين ليگ از قوانين و ساختارهاي بين المللي پيروي 

نمي كند و از نظر فيفا فاقد اعتبار است.«

   ۲۴ ميليارد يورو كم است!
فلورنتينو پرز رييس باشگاه رئال مادريد به عنوان نخستين 
رييس سوپرليگ اروپا در بيانيه آغاز به كار اين مسابقات 
گفت: »ما به فوتبال در هر سطح كمك خواهيم كرد و آن 

را به جايگاه واقعي خود در جهان مي رس��انيم.« با وجود 
ادعاي پرز مبني بر بازگرداندن فوتبال به جايگاه اصلي خود 
طبق اعالم رسانه ها هدف باشگاه هاي حاضر در سوپرليگ 
چيزي جز كسب درآمد بيشتر نيست. تيم هاي بزرگ اروپا 
اعتقاد دارند درآمد حاص��ل از رقابت هاي ليگ قهرمانان 
اروپ��ا، ليگ اروپا و ليگ هاي داخلي ناش��ي از حضور اين 
تيم ها در مسابقات است اما سهم اين تيم ها در مقايسه با 
درآمدزايي شان اندك است. ابتداي فصل جديد رقابت هاي 
ليگ برتر انگليس دو باشگاه ليورپول و منچستريونايتد به 
همراه باقي تيم هاي موسوم به »تاپ سيكس« اعالم كردند 
درآمد آنها از حق پخش تلويزيوني پريمير ليگ بايد بيشتر 
باشد. اين ايده با مخالفت اتحاديه فوتبال انگلستان و ساير 
باش��گاه ها مواجه شد. ۶ مدير باش��گاه هاي تاپ سيكس 
انگلس��تان همگ��ي مديراني اقتصادمحور هس��تند كه 
فوتبال در درجه دوم اهميت براي آنها قرار دارد. اس��تن 
كرونكه مالك باشگاه آرس��نال و مالك 7 باشگاه فوتبال، 
بسكتبال،راگبي و... به عنوان نخستين شخصي كه دعوت 
حضور در س��وپرليگ اروپا را پذيرفت طبق اعالم اسكاي 
اس��ورپت تا تابستان سال گذش��ته حتي يك يورو براي 
تيم هاي ورزش��ي اش هزينه نكرده و تمام خرج و مخارج 
تيم را از روي درآمدهاي باشگاه برمي دارد. او در سال 2015 
و در مصاحبه اي گفته بود: »هواداران از ما مي خواهند كه 
براي تيم در نقل وانتقاالت هزينه كنيم. اما من آرسنال را 
براي درآمدزايي خريده ام نه براي كسب افتخار.«  آنيلي 
چند س��ال پيش در مصاحبه اي اعالم كرده بود: »در دنيا 
حدودا 2 ميليارد هوادار ورزش وجود دارد كه 1.۶ ميليارد 
نفر از آنها هوادار فوتبال هستند. دو رويداد بزرگ ورزشي هر 
سال جهان، فينال ليگ قهرمانان اروپا و سوپر بول )باالترين 
سطح حرفه اي فوتبال امريكايي( است. در حال حاضر ليگ 
قهرمانان 2.4 ميليارد ي��ورو درآمدزايي دارد در حالي كه 
NFL دوبرابر اين درآمد را كس��ب مي كند و اين در حالي 
است كه هواداران بسيار كمتري در سراسر جهان نسبت 
به ليگ قهرمانان دارد. در واقع فوتبال امريكايي يك دهم 
فوتبال در جهان هوادار دارد اما دوبرابر درآمد دارد. بنابراين 
بزرگي و وسعت تورنمنت كنوني ليگ قهرمانان و ساختار 
آن قابل بررسي است زيرا در حال حاضر 75 درصد از درآمد 

بازي ها از اروپا مي آيد.«

   همه چيز زير سر كروناست؟
يكي از نكاتي كه مديران تيم هاي حاضر در س��وپرليگ 
روي آن تاكيد مي كنند تاثير بحران كرونا روي درآمدهاي 
باشگاه هاست. اين مديران معتقدند بايد ساز و كاري طراحي 
مي شد كه منافع اقتصادي اين باشگاه ها را تحت هر شرايطي 
تضمين مي كرد. شركت حسابرسي ديلويت در گزارشي 
كه دو ماه پيش منتش��ر شد، نوشت: » باشگاه هاي معتبر 
فوتبال اروپا به دليل آثار ناش��ي از پاندمي كرونا در فصل 
2020–2021 بي��ش از 2 ميليارد ي��ورو )2.43 ميليارد 
دالر( از درآمدهاي خود را از دست خواهند داد.« در بخش 
ديگري از اين گزارش آمده بود: »افت 1.1 ميليارد دالري 
درآمدها بيشتر به واسطه تعويق درآمدهاي حاصل از حق 
پخش تلويزيوني تا پايان سال مالي 2021 بوده و دليل آن 
هم اخالل ايجاد شده در ليگ هاي معتبر اروپا از مارس سال 
ادامه در صفحه 6 گذشته به دليل پاندمي كرونا است.   

زهرا س�ليماني|از لحظه اي كه ۱۲ باشگاه برتر 
اروپا، با انتش�ار اعالميه اي از جزيي�ات برنامه 
خود براي تاسيس يك ليگ انحصاري در عرصه 
فوتبال اروپا به عنوان »سوپرليگ« خبر دادند، 
رس�انه هاي گروهي به تفس�ير چراي�ي وقوع 
اين تصمي�م و اثرات پيرامون�ي آن پرداختند. 
برخي مفس�ران، اين پديده را صرفا تصميمي 
ورزشي دانستند كه هيچ معنا و مفهوم خاصي 
در ساير شؤون به دنبال ندارد؛ اما گروه ديگري 
از تحليلگ�ران ب�ا اس�تفاده از هرمونوتي�ك و 
نشانه شناس�ي، ردپاي اين پديده را در س�اير 
بخش هاي اقتص�ادي، سياس�ي، فرهنگي و... 
رديابي كردند. هر كدام از اين ديدگاه ها را كه مورد 
توجه قرار دهيم، از يك اصل اساسي نمي توان 
چشم پوش�ي كرد و آن اينكه ريشه اصلي يك 
چنين تحوالتي را بايد در اقتصاد جست وجو كرد. 
در واقع تشكيل سوپرليگ اروپا پديداري چند 
وجهي است كه هرچند در ظاهر در حوزه ورزش 
و فوتبال نمايان ش�ده؛ اما بنيان آن را اقتصاد و 
كسب سود بيشتر تشكيل مي دهد. براي تحليل 
دقيق اين موضوع، شايد هيچ چهره اي به اندازه 
حسن راغفر ملي پوش سابق فوتبال كشور در 
دهه 50، جوان ترين رييس فدراسيون فوتبال در 
دهه 70 و اقتصاددان برجسته كشور در دهه هاي 
80 و 90 نتواند ابع�اد مختلف موضوع را تحليل 
كند. ش�مايلي كه هم دستي بر فوتبال داشته و 
هم در پوزيشن اس�تاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 
سال ها موضوعات اقتصادي داخلي و جهاني را 
ارزيابي و تحليل كرده است. راغفر با اشاره به اين 
واقعيت كه تشكيل س�وپرليگ اروپا، نمادي از 
تداوم مسيري است كه جهان در دوران جديد در 
حال غلتيدن در آن است. دوراني كه كسب سود 
بيشتر و استفاده افزونتر از تكنولوژيكي، نظامات 

تازه انحصاري تازه اي را شكل داده كه بايد ابعاد و 
زواياي گوناگون آن را درك كرد.

    همان طور كه مس�تحضريد، سوپرليگ اروپا 
با اعالم رس�مي ۱۲باشگاه برتر اروپا موجوديت 
پيدا كرد. بس�ياري از رسانه ها و تحليلگران به 
دنبال تحليل اين پديده مهم اجتماعي و ورزشي 
هستند. شما به عنوان يك اقتصاددان كه سابقه 
حضور در عالي ترين سطح ورزش فوتبال را نيز 
داشته ايد، اين پديده را چطور تفسير مي كنيد؟

يكي از مهمترين مس��ائلي ك��ه در خصوص تحوالت 
اقتصاد جهاني بروز كرده؛ موضوع نابرابري ها است. اين 
نابرابري ها تنها در حوزه درآمد و ثروت بين خانواده ها 
ظهور پي��دا نمي كند؛ بلكه در هم��ه فرصت هايي كه 
براي كسب س��ود و درآمدهاي بزرگ ايجاد مي شود؛ 
معنا و مفهوم دارد. بخش��ي از اي��ن موضوع محصول 
انحصارطلبي، بنگاه هاي اقتصادي، كارتل هاي عظيم 
يا باشگاه هاي بزرگ ورزشي است. هرچند امروز فوتبال 
به دليل سرمايه گذاري هنگفت و مخارج سنگيني كه 
پيرامون آن صورت گرفته از منظر زيبايي شناس��ي، 
حرف��ه اي و توجه افكار عمومي، جايگاه برجس��ته اي 
را در افكار عمومي پي��دا كرده، اما در عين حال فاصله 
بسيار بزرگي ميان وضعيت فعلي با روح اصلي ورزش و 
انتظارات انساني كه از ورزش وجود داشته، ايجاد شده 
است.  ادامه در صفحه 6

حسين راغفر در گفت وگو با »تعادل« ايجاد سوپرليگ اروپا را تحليل كرد
گفت و گو

سوپرليگ اروپا نماد سرمايه داري جديد است



گروه كالن| محسن شمشيري|
طبق آمار س��ازمان توس��عه تجارت و بانك مركزي، براي 
اولين بار در س��ال هاي اخير ميزان واردات كاال به كشور از 
صادرات كاال بيشتر شده و صادرات غيرنفتي و نفتي كشور 
كاهش زيادي داشته است و همين موضوع موجب منفي 

شدن تراز صادرات و واردات كاال به كشور شده است.
در ۱۱ ماهه ۱400 ص��ادرات غيرنفتي۱۹ درصد كاهش 
داشته است. همچنين طبق آمار ۱0 ماهه ۹۹ نيز صادرات 
20 درصد كاهش يافته و نش��ان مي دهد كه روند صادرات 
غير نفتي در سال ۹۹ نسبت به سال ۹8 با چالش ها و عدم 
نظارت و برنامه ريزي مواجه بوده اس��ت و اگرچه بخشي از 
اين مشكالت به خاطر كاهش رشد اقتصاد جهان و اثر كرونا 
بر مبادالت تجاري بوده اس��ت اما به دليل تركيب صادرات 
س��نتي و صنعتي انرژي بر ايران، الزم بوده كه مس��ووالن 
متناسب با ش��يوع كرونا، راهكارهايي براي جبران كاهش 
صادرات ارايه دهند و صادرات فوالد، پتروش��يمي و نفتي، 
مواد غذايي، خشكبار و فرش كه عمدتا به كشورهاي همسايه 
صورت مي گرفت��ه را با ثبات و پايداري مواجه كنند و اجازه 
كاهش ش��ديد و 20 درصدي را ندهند.  طبق آمار، واردات 
نيز ۱5 درصد كاهش داش��ته اما رشد منفي ۱۹ درصدي 
صادرات بيش از رش��د منف��ي ۱5 درص��دي واردات بوده 
است و اين موضوع نش��ان مي دهد كه در بخش صادرات، 
سوء مديريت هايي وجود داشته كه امكان جبران كاهش 
تجارت را فراهم نكرده است. اين درحالي است كه به دليل 
كاهش شديد صادرات نفت كش��ور، اقتصاد ايران نيازمند 
رشد صادرات اس��ت و كاهش ۱۹ يا 20 درصدي صادرات 
رقم بزرگي است كه مي تواند بخش عمده اي از نياز ارزي و 
عرضه ارز در ماه هاي آينده را تامين كند.  براساس آمار، طي 
چهارسال ۹5 تا ۹8 ميزان صادرات غيرنفتي كشور به ترتيب 
28، 33، 32 و 30 ميليارد دالر بوده است اما در شش ماهه 
۹۹ به رقم ۱۱572 ميليون دالر رسيده است. براين اساس 
چنانچه رقم ۱۹ درصد كاهش صادرات غيرنفتي را نسبت به 
سال ۹8 محاسبه كنيم ميزان صادرات غيرنفتي كشور دركل 
سال ۹۹ احتماال چيزي حدود 24 ميليارد دالر است.  ميزان 
واردات كشور نيز طي سال هاي ۹5 تا ۹8 به ترتيب 63، 73، 
60 و 52 ميليارد دالر بوده است و در ششماه اول ۹۹ به 2۱ 
ميليارد دالر رسيده است كه اگر كاهش ۱5 درصدي واردات 

نسبت به سال ۹8 را در نظر بگيريم در كل سال ۹۹ واردات 
كاال به كشور حدود 44 ميليارد دالر برآورد مي شود. براين 
اساس حدود 20 ميليارد دالر رقم صادرات غير نفتي نسبت 
به واردات كمتر شده است و اين موضوع با توجه به كاهش 

صادرات نفتي مي تواند چالش برانگيز باشد. 
كل صادرات كشور در سال هاي ۹5 تا ۹8 به ترتيب 8۱، ۹6، 
۹3 و 5۹ ميليارد دالر بوده است و در همه اين سال ها ميزان 
صادرات از كل واردات بيشتر بوده است و كسري صادرات 
غيرنفتي نسبت به واردات كاال از محل صادرات نفتي جبران 
شده است.  اما در شش ماهه اول سال ۹۹ براي اولين بار، رقم 
صادرات كل با عدد 20۱30 ميليون دالر نسبت به 20۹74 
ميليون دالر كمتر است و واردات بيش از صادرات شده است. 
اگر اين روند تا پايان سال ادامه يافته باشد كه براساس كاهش 
۱۹ درصدي صادرات و كاهش ۱5 درصدي واردات نسبت 
به سال قبل مي توان براورد كرد كه در مجموع كل صادرات 
كشور از كل واردات كشور كمتر شده و تراز تجاري كااليي 
كشور منفي شده است و اگر رقم واردات خدمات را نيز به آن 
اضافه كنيم در مجموع كل تراز تجاري كشور را منفي كرده 
است.  به عبارت ديگر، در صورتي كه صادرات نفتي در شش 
ماهه دوم س��ال ۹۹ و سال ۱400 بيشتر نشده باشد، براي 
تامين ارز واردات كشور بايد از ساير منابع و ذخاير استفاده 

شود.  براين اساس، شايسته است كه دولت و مجلس موضوع 
كاهش صادرات كشور و همچنين عوامل اثرگذار مديريتي 
آن را بررس��ي نمايند و همچنين مشخص شود كه وزارت 
صنايع و معادن چه برنامه اي براي جبران كاهش صادرات 
دارد و به چه دليل در سال ۹۹، ميزان صادرات كشور كاهش 
زيادي داشته و آيا در سال ۱400 نيز اين روند ادامه خواهد 
يافت يا اينكه جلوي آن گرفته خواهد شد.  تجارت كااليي 
ايران با ساير كشورها در ۱0 ماهه نخست سال به حدود 5۹.2 
ميليارد دالر رسيد و حدود 28.6 ميليارد دالر كاالي بدون 
نفت خام از ايران به ساير كشورها صادر شده و در مقابل حدود 
30.6 ميليارد دالر كاال به كشور وارد شده است. آمارها نشان 
مي دهد كه بيش از 7 ميليارد دالر كاالي چيني وارد شده 
است. در ۱0 ماهه نخست سال ۱3۹۹ حدود 28.6 ميليارد 
دالر كاالي بدون نفت خام از ايران به ساير كشورها صادر شده 
و در مقابل حدود 30.6 ميليارد دالر كاال به كشور وارد شده 
است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ايران در ۱0 
ماهه نخست سال ۱3۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتيب 20 درصد و ۱5.5 درصد كاهش يافته است. مقدار 
وزني صادرات كشور طي مدت مورد بررسي به ۹4.5 ميليون 
تن رسيد كه نسب به مدت زمان مشابه سال گذشته با افت 
۱7.7 همراه بوده است. همچنين مقدار وزني واردات ايران 

طي اين مدت به 28.2 ميليون تن رسيد كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل كاهش حدود 2 ميليون تني داشته است. 
در۱0 ماهه نخست ۱3۹۹، چين با واردات حدود 7.2 ميليارد 
دالري از ايران، بزرگ ترين مقصد صادرات كاالي بدون نفت 
خام ايران بوده است. عالوه بر اين، كشور عراق با حدود 6.3 
ميليارد دالر واردات از ايران، دومين مقصد صادراتي ايران در 
۱0 ماهه نخست سال ۱3۹۹ است. همچنين امارات متحده 
عربي، تركيه و افغانستان به ترتيب ديگر مقاصد صادراتي 
ايران بودن��د. چين به عنوان بزرگ ترين مبدا وارداتي ايران 
حدود 7.۹ ميليارد دالر صادرات به ايران داشته است. دراين 
ميان، ارزش واردات كااليي امارات به ايران، به 7.4 ميليارد 
دالر رسيده و كشورهاي تركيه، هند و آلمان نيز به ترتيب، 
3.4 ميليارد دالر، ۱.8 ميليارد دالر، ۱.4 ميليارد دالر صادرات 
به ايران داش��تند.بر اساس آمارها مجموع تجارت خارجي 
كشور در اين بازه زماني، معادل 24ميليارد و 600 ميليون 
دالر ثبت شده است. از اين رقم سهم صادرات ۱0ميليارد و 
۹00 ميليون دالر و سهم واردات ۱3 ميليارد و 700 ميليون 
دالر رقم خورده است تا بدين ترتيب تراز تجاري كشور تا پنج 
ماهه منتهي به مرداد ماه، منفي2 ميليارد و 800ميليون دالر 
ثبت شود. تراز تجاري چهار ماهه ۹۹، منفي2ميليارد و 200 
ميليون دالر ثبت شد. بنابراين تراز تجاري در پنج ماهه ۹۹ 
نسبت به چهار ماهه امسال بيشتر منفي شده است. صادرات 
خالص مرداد برابر با 2 ميليارد و 200 ميليون دالر بوده است، 
در حالي كه در تير امسال، ارزش صادرات معادل 2 ميليارد 
و 336 ميليون دالر رقم خورده بود. بنابراين ميزان صادرات 
مرداد نسبت به تير روند كاهشي داشته، اما ميزان خالص 
واردات در م��رداد ۹۹ برابر با 2 ميليارد و 800 ميليون دالر 
است. اين در حالي است كه واردات تير ماه امسال معادل 3 
ميليارد و 280 ميليون دالر به دست آمده بود. به اين ترتيب 
روند واردات نسبت به چهارمين ماه سال، كاهشي شده است. 
طبق اعالم گمرك، عملكرد تجاري كشور در شهريور ماه۹۹ 
نسبت به شهريور س��ال ۱3۹8، در حوزه صادرات كاهش 
5.4 درص��دي ارزش و ۱۱درصدي وزني و در حوزه واردات 
نيز افزايش6.6 درصدي وزن و كاهش ۱5 درصدي ارزش را 
شاهد بوده و آمار شش ماهه نيز حاكي از كاهش 34 درصدي 
ارزش و 33 درص��دي وزن صادراتي و كاهش۱.2 درصدي 

وزن و 2۱ درصدي ارزش وارداتي است.
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اجازه نمي دهيم با وقت كشي 
مذاكرات فرسايشي شود

معاون سياسي وزارت امور خارجه با بيان اينكه، اجازه 
نمي دهيم كسي با وقت كشي مذاكرات را طوالني يا 
فرسايشي كند، گفت: البته با تعجيل و شتاب زدگي 
در مذاكرات نيز خداي��ي ناكرده از موضوعات غفلت 
نخواهيم ك��رد. همه چيز با دقت در حال پيش رفتن 
است. به گزارش ايلنا، »سيدعباس عراقچي« شامگاه 
ديروز بعد از پايان نشست كميسيون مشترك برجام 
گفت: اين دور دوم مذاكراتي بود كه ما طي دو هفته 
گذشته در وين داشتيم. دور دوم مذاكرات شش روز به 
طول انجاميد. مذاكرات بسيار فشرده اي بود. تالش ما 
اين است كه به مجموعه اقداماتي كه بايد امريكا براي 
رفع تمامي تحريم ها انجام دهد. اين رفع تحريم ها بايد 
راستي آزمايي شود و بعد ايران اقدامات خود را انجام 
دهد. وي ادامه داد: مجموعه اين اقدامات در حال كار 
شدن است. پيش نويس هاي مختلفي توسط تمامي 
هيات ها ارايه و مورد تبادل قرار گرفته اس��ت. درباره 
آنها كار انجام مي ش��ود. تمام تالش ما اين است كه 
بتوانيم به سند واحدي برسيم كه دقيقا وظايف امريكا 
را مش��خص كند و اقداماتي هم كه ايران براي اينكه 
به برجام برگردد را روش��ن كند. مذاكره كننده ارشد 
هسته اي با بيان اينكه آن سند نحوه راستي آزمايي و 
ترتيب و تقدم اقدامات طرفين را مشخص خواهد كرد، 
اظهار داشت: البته اين موضوع از نظر ما كامال روشن 
است و اين امريكا است كه بايد ابتدا اقدامات خود را 
انجام بدهد. البته مذاكرات سخت است اما ما حتما از 
مذاكرات فرسايشي اجتناب مي كنيم، همانطور كه از 

مذاكرات شتاب زده هم اشتباه مي كنيم.
عراقچي با تاكيد بر اينكه مذاكرات بايد با دقت كامل 
انجام ش��ود، تصريح كرد: اجازه نمي دهيم كس��ي 
وقت كش��ي كند و بيه��وده مذاك��رات را طوالني يا 
فرسايش��ي كند. در عين حال در مذاكرات تعجيل 
و ش��تاب زدگي هم نمي كنيم ك��ه خدايي ناكرده از 
موضوعي غفلت ص��ورت بگيرد. همه چيز با دقت در 
حال پيش رفتن است. وي با يادآوري اين موضوع كه 
راه آسان نيست، خاطرنشان كرد: مشكالت زياد است. 
تعيين دقيق اقدامات احتياج به كار جدي حقوقي و 
فن��ي دارد كه در حال انجام اس��ت. نتيجه مذاكرات 
به طور مستمر به تهران گزارش مي شود. در بازگشت 
من هم گزارش دقيق تر از آنچه گذشت، ارايه خواهد 
ش��د.  به گفته معاون سياس��ي وزارت امور خارجه، 
تصميم ه��ا در تهران گرفته مي ش��ود و ما هم طبق 
دس��تورالعمل هاي تهران مذاكرات را ادامه خواهيم 
داد تا آن جايي كه منافع كش��ور تامين شود، در اين 

مسير گام برمي داريم.
عراقچ��ي درب��اره زمان بع��دي نشس��ت مذاكرات 
كميسيون مش��ترك در وين ابراز داش��ت: بناي ما 
اين اس��ت كه هيات ها هفته آينده به وين بازگردند 
اما بستگي به آن دارد كه زماني كه نتيجه مذاكرات 
اين چند روز به پايتخت ها منتقل مي شود، بررسي 
صورت بگيرد و تصميم را پايتخت ها خواهند گرفت.  
وي افزود: درباره ما تصميم در تهران گرفته مي شود 
كه آي��ا مذاكرات باي��د ادامه پيدا كند ي��ا خير يا به 
چه شكلي و با چه خط مش��ي هايي ادامه پيدا كند. 
زمان��ي كه اين مس��ائل در ته��ران تدوي��ن و آماده 
ش��د، با دس��تورالعمل هاي جديد خود به مذاكرات 
بازمي گرديم. اين عضو ارش��د تي��م مذاكره كننده 
هسته اي درباره فضاي مذاكرات نيز بيان كرد: فضاي 
مذاكرات جدي، كاري و حرفه اي است. همه هيات ها 
عالقه مند به حصول نتيجه هستند و تالش آنها اين 
اس��ت كه ترتيباتي به دست بيايد كه منجر به احيا و 
اجراي برجام به صورت كامل شود اما براي موفقيت 
مذاك��رات صرفا جدي بودن كافي نيس��ت و عوامل 

ديگري هم وجود دارد.
عراقچي با بيان اينكه طرفين بايد مواضع يگديگر را 
درك ك��رده و تالش كنند اين مواضع به هم نزديك 
ش��ود، يادآور ش��د: براي ما اصولي وج��ود دارد كه 
تغييرپذير نيس��ت. ما حتما مخالف روند گام به گام 
هس��تيم. البته روند گام به گام مدت هاس��ت كنار 
گذاشته شده و مذاكرات ما به صورت يكپارچه روي 
گام آخر يا اق��دام نهايي متمركز ش��ده و ما در حال 
طراحي آن گام نهايي هستيم.  وي با بيان اينكه بايد 
تعيين كنيم كه راستي آزمايي اقدامات امريكا چگونه 
باشد، عنوان كرد: بايد مشخص شود پس از مشخص 
شدن روند راس��تي آزمايي، امريكا در چه تاريخي و 
چگونه به تعهداتش در برجام بازگردد و ايران متعاقبا 
اين كار را انجام دهد.  به گفته معاون سياسي وزارت 
امور خارجه، جزييات فني، حقوقي و سياسي وجود 
دارد كه در حال كار كردن بر روي آنها هستيم. جديت 
در مذاكرات وج��ود دارد. فضاي مذاكرات نمي توانم 
بگويم مثبت يا منفي اس��ت اما به هر حال سازنده، 

كاري و حرفه اي است.
عراقچي با بيان اينكه اميدوار هستيم كه اين مسير 
در ادامه خود به جاهاي مثبتي برسد و منجر به رفع 
تحريم هاي غيرعادالنه امريكا عليه مردم ايران بشود، 
گفت: هنوز قضاوت درباره نتيجه زود اس��ت يا اينكه 
بگوييم خوش بين يا بدبين  هستيم اما فكر مي كنيم 
در مسير درستي قرار داريم. وي درباره نشست فني 
ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت: 
همكاري هاي ما با آژانس ادامه دارد. اين همكاري ها، 
همكاري هاي گسترده اي است كه حوزه هاي مختلفي 
را هم دربرمي گيرد. اين همكاري ها جريان طبيعي 
خود را طي مي كند. در برخ��ي موضوعات با آژانس 
اختالف داريم. براي حل اين اختالفات گفت وگوهايي 
بين ما و آژانس وجود داش��ته و دارد. عضو ارشد تيم 
مذاكره كننده هس��ته اي ايران اضافه كرد: با س��فر 
مقامات آژانس به تهران و گفت وگوهاي بيشتر شاهد 
تحركات بيشتري هم در اين رابطه خواهيم بود. ما با 
آژانس يك مسير معمولي و طبيعي را طي مي كنيم. 
اميدوار هستيم كه اختالفاتي هم كه االن وجود دارد، 

در فضايي سازنده و غيرسياسي حل شود.

افزايش ۲۵ درصدي حقوق
كاركنان شركت نفت و بانك مركزي

بر اساس مصوبه دولت، ضريب حقوق اعضاي هيات علمي 
دانشگاه ها و موسس��ات آموزش عالي و قضات به ميزان 
43 هزار و 4۱3 ريال تعيين شد. هيات وزيران در جلسه 
۱400/۱/25 به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و 
بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل 
۱38 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ماده )76( 
قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱386 - و بند 
)پ( ماده )28( قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران - مصوب 
۱3۹5 - و جزء هاي )۱(، )2( و )3( بند )الف( تبصره )۱2( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱400 كل كشور تصويب 
كرد.  ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانش��گاه ها و 
موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان 43 هزار و 4۱3 
ريال تعيين مي شود.  ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون 
مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام 
هماهنگ پرداخت كاركنان پرداخ��ت دولت - مصوب 
۱370 - از جمله كارمندان وزارت اطالعات و ش��اغلين 
پست هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال ۱400 به 
ميزان 3 هزار و 48 ريال تعيين مي شود. حق جلسه اعضاي 
شوراهاي اسالمي شهر مراكز استان ها در سال ۱400 بر 
اس��اس ضريب ريالي 2875 ريال طبق تبصره )۱( ماده 
)6( آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي 
شوراي اس��المي موضوع تصويب نامه شماره 5۹868/

ت33۹03 ه� مورخ ۱384/۹/28 محاس��به و پرداخت 
مي ش��ود.  افزايش حقوق كاركنان موسس��ات انتفاعي 
وابسته به دولت نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و 
شركتهاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شركتها و 
دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح 
نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان انرژي 
اتمي ايران، سازمان هاي موضوع ماده )5( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و همچنين بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران در سال ۱400 به ميزان 
25 درصد تعيين مي شود. رعايت مفاد ماده )75( قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت )2( - مصوب ۱3۹3 - الزامي است.  حداقل حقوق 
و فوق العاده هاي مستمر شاغلين موضوع ماده )76( قانون 
مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه هاي 
اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به 
استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان 
دولت و حداقل حقوق بازنشس��تگان، وظيفه بگيران و 
مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين 
اجتماعي، نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به 
دستگاه هاي اجرايي در سال ۱400 به ميزان 22 ميليون 
و 468 ه��زار ريال و حداقل حقوق كارمندان مش��مول 
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در س��ال 
۱400 به ميزان ۱2 ميليون و يكصدو چهل و شش هزار 
و نهصد ريال تعيين مي شود.  حداقل حقوق كارمندان 
مشول قانون نظام پرداخت كاركنان دولت در سال ۱400 
با احتساب فوق العاده هاي موضوع ماده )6( قانون ياد شده 
نبايد از 22 ميليون و 468 ريال كمتر شود و ما به التفاوت 
آن تا مبلغ 22 ميليون و 468 هزار ريال به سقف محاسبه 
شده اضافه خواهد شد.  حداكثر حقوق و فوق العاده هاي 
مستمر كليه كارمندان ش��اغل در دستگاه هاي اجرايي 
موض��وع ماده )76( قانون مديريت خدمات كش��وري و 
تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مذكور در 
بندهاي )2(، )3( و )5( ماده )68( قانون مديريت خدمات 
كشوري )به ترتيب فوق العاده هاي ايثارگري، سختي كار 
و كار در محيط هاي غير متعارف و فوق العاده شغل براي 
مشاغل تخصصي( و عناوين مشابه با موارد مذكور براي 
س��اير حقوق بگيران دس��تگاه هاي اجرايي، به ميزان 7 
برابر حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر تعيين شده 
است در اين بند مي باش��ند. پس از اعمال افزايش هاي 
موضوع بندهاي فوق الذكر، مجموع مبلغ مندرج در حكم 
كارگزيني براي كاركنان قرارداد كار معين )مشخص( و 
كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد 
نبايد از مبلغ 35 ميليون ريال كمتر شود و ما به التفاوت آن 
با مبلغ 35 ميليون ريال با عنوان »تفاوت تطبيق موضوع 
جزو )3( بند )الف( تبصره )۱2( « در احكام درج مي گردد. 
اين ميزان ثابت نبوده و با هرگونه تغيير در حكم كارگزيني 
مش��مولين، مجددا محاس��به مي گردد. مبالغ ناشي از 
اجراي بندهاي )7( و )۹( تصويب نامه ش��ماره 37۱8/
ت565۹3ه� مورخ ۱3۹۹/۱/20 و اصالحات بعدي آن 
در اين تفاوت تطبيق تجميع و قابل اعمال مي باشد. پس 
از اعمال افزايش هاي موضوع بندهاي فوق الذكر، مجموع 
افزايش مبلغ مندرج در حكم كارگزيني براي كاركنان 
رسمي و پيماني و قرارداد منعقده براي كاركنان قرارداد 
كار معين )مش��خص( در اولين حكم سال ۱400 براي 
اعمال ضريب ريالي نسبت به مبلغ مندرج در آخرين حكم 
كارگزيني/قرارداد منعقده در سال ۱3۹۹ كه بر اساس آن 
حقوق دريافت شده است، نبايد از 25 ميليون ريال تجاوز 
كند. ما به التفاوت مجموع افزايش ناشي از اعمال ضريب 
نسبت به 25 ميليون ريال تحت عنوان كاهش ناشي از 
اجراي جزو )۱( بند )الف( تبصره )۱2( ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱400 كل كشور در حكم كارگزيني /قرارداد 
منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني /

قرارداد منعقده كسر مي گردد. براي محاسبه كسور قانوني 
)بيمه و بازنشستگي( مشمولين بند )6( اين تصويب نامه و 
صدور حكم بازنشستگي كارمندان مشمول بند مذكور كه 
در سال ۱400 بازنشسته مي شوند ابتدا مبلغ كاهش ناشي 
از اجراي بند )6( اين تصويب نامه به تفكيك سهم هر يك 
از اقالم مشمول كسور و اقالم غيرمشمول كسور مشخص 
گردد. سپس كس��ور قانوني/مبلغ حكم بازنشستگي بر 
مبناي مجموع مبالغ اقالم مشمول كسور منهاي مجموع 
مبالغ كاهش يافته از اقالم مشمول كسور تعيين مي گردد.

 حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق 
بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي 
مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي در سال ۱400، 
25 درصد نسبت به سال ۱3۹۹ افزايش مييابد مشروط به 
اينكه ميزان افزايش حقوق متناسب با سنوات خدمت قابل 
قبول، از 25 ميليون ريال تجاوز نكند. پس از اعمال افزايش 
مذكور، حكم حقوق بازنشس��تگان متناسب با سنوات 

خدمت قابل قبول، نبايد از 35 ميليون ريال كمتر باشد.

داليل كاهش 19 درصدي صادرات كاال در يك سال اخير چيست؟

مجلس از توضيحات دژپسند درباره واگذاري ايران ايرتور قانع و در خصوص بهبود فضاي كسب وكار قانع نشد

پيشي گرفتن واردات از صادرات براي اولين بار در سال هاي اخير

كارت هاي  زرد و سبز مجلس به  وزير اقتصاد
فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد براي پاس��خ به پرسش هاي 
نمايندگان در مجلس حاضر و در موضوعات مختلف اقتصادي 
توضيحاتي ارايه ك��رد و نمايندگان مجل��س نيز از برخي 
توضيحات قانع و نس��بت به برخي موضوعات قانع نشدند. 
موضوعات مورد نظر نماين��دگان عمدتا پيرامون واگذاري 
ايران ايرتور، بهبود فضاي كسب و كار، وضعيت بورس، بود 
كه مجلس در خصوص بهبود فضاي كسب و كار قانع نشد 

اما در مورد موضوعاتي مانند واگذاري ايران ايرتور قانع شد.

    بهبود فضاي كسب و كار
سوال روح اهلل نجابت نماينده شيراز در خصوص علت عدم 
اجراي ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي مبني بر لزوم شفافيت و تسهيل شرايط صدور مجوز 
كسب و كارها در جلسه علني مجلس مطرح شد. پس از طرح 
سوال نماينده شيراز و توضيحات دژپسند، اين سوال به راي 
مجلس گذاشته شد و بر اين اساس نمايندگان اعالم كردند 

كه از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع نشده اند.

    واگذاري ايران ايرتور
سوال احمد عليرضا بيگي نماينده تبريز از وزير امور اقتصادي 
و دارايي در مورد ابهام در واگذاري ايران ايرتور در جلسه علني 
صبح سه شنبه مجلس مطرح شد.پس از طرح سوال نماينده 
تبريز و توضيحات دژپسند، اين سوال به راي مجلس گذاشته 
شد و بر اين اساس نمايندگان اعالم كردند كه از پاسخ هاي 
وزير اقتصاد قانع شده اند. هواپيمايي ايران ايرتوريك شركت 
هواپيمايي خصوصي ايراني است كه در سال ۱35۱ توسط 
ايران اير راه اندازي شد. خطوط هوايي آن ميان تهران و ديگر 
شهرهاي ايران و كش��ور تركيه برقرار اس��ت. اين شركت 

هم اكنون در ناوگان هوايي خود به 24 مقصد پرواز دارد.

     توضيحات وزير اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد كه وزارت اقتصاد و امور 
دارايي ۱۱ اقدام اساسي را در سال گذشته در راستاي كاهش 
زمان صدور مجوزها و مشاوره و حمايت از فعاالن اقتصادي در 
بخش خصوصي برداشته و در مدت باقي مانده از عمر دولت 
نيز گام هاي جدي تري براي تحقق شعار سال برخواهد داشت. 
فرهاد دژپسند گفت: با حمايت قاطع نمايندگان در مدت باقي 
مانده دولت، روند خصوصي سازي ها را با شفافيت و سرعت 
بيشتري پيش خواهيم برد. در بحث بهبود فضاي كسب و كار 
مجلس در ماه هاي پاياني سال گذشته با اصالح مواد يك و 
هفت اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
كمك شاياني به ما در مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزها 
كرد.اگر بانك جهاني سياسي برخورد نكند. يكي از اقدامات، 
ايجاد پنجره واحد براي ثبت شركت ها بود كه در سال گذشته 
در تهران و چهار كالن شهر ديگر انجام شد كه فاصله زماني 
ثبت شركت از 72 روز به كمتر از 72 ساعت كاهشيافت. يكي 
ديگر از مباحث بحث ماليات است. قبال صدور كد اقتصادي 
54 روز زمان مي برد، اما با اصالح فرآيند، زمان آن تقليليافته 
است. يك فعال اقتصادي براي طي اين فرآيند در سال ۱3۹7 
بايد 54 روز زمان تلف مي كرد اما اكنون به 8 روز كاهش يافته 
است. امروز بالغ بر 50 درصد مجوزها در محيط الكترونيكي 
انجام مي شود و ما عملكرد برجسته اي داشته ايم. ما در سال 
گذشته توانستيم مجوزها را از ۱5۹8 به ۱۱۱۹ كاهش دهيم، 
يعني تعداد مجوزهايي كه يك فعال بخش خصوصي بايد 
اخذ كند 400 تا كاهش يافته اس��ت. امروز از ۱۱۱۹ مجوز 

885 مجوز در فضاي الكترونيكي اخذ مي شود و زمان صدور 
از ۱00 روز در تيرماه سال ۱3۹8به 7 روز در اسفندماه سال 
۱3۹۹ كاهش پيدا كرده است.  وي اضافه كرد: ما در فضاي 
الكترونيكي محيطي را براي شكايات در فرآيند صدور مجوزها 
ايجاد كرده ايم كه تاكنون ۱208 شكايت ثبت شده كه به 8۱ 
درصد آنها درهمين فضا پاسخ داده شده است. تاكنون 3246 
درخواست مشاوره صورت گرفته كه به ۹۱ درصد آنها پاسخ 
داده شده است. همه اين اقدامات در راستاي رفع موانع كسب 
و كار و بهبود اين فضا انجام ش��ده است. وزير امور اقتصاد و 
دارايي گفت: در سال گذشته حدود ۱27 هزار ميليارد تومان 
واگذاري اموال و دارايي هاي دولتي انجام شده است.فرهاد 
دژپسند، ضمن اشاره به عملكرد سازمان خصوصي سازي 
در سال گذشته، گفت: سال ۹۹ يكي از سال هاي متمايز در 
بحث واگذاري در تامين منابع بودجه دولت و هم در اجراي 
بند »و« تبصره 5 قانون بودجه بود.در س��ال گذشته موفق 
شديم تا 35 هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم از محل 
واگذاري ها به خزانه واريز كنيم، از اين مبلغ 32 هزار ميليارد 
تومان بودجه حاصل از واگذاري به صورت ETF و شناور بوده 
كه تمامي اين موارد به صورت شفاف در بازار سرمايه عرضه 
شده است. از سوي ديگر تقريبا حدود 2 هزار ميليارد تومان 
از محل اقساط وصول شده است، همچنين ۱4 هزار و 500 
ميليارد تومان سهام واگذار شده، ولي منابع آن به جاي خزانه 
به سازمان هدفمندي واريز شده تا براي اجراي قانون معيشت 
مجلس و ستاد كرونا به مردم پرداخت شود. با تهاتر در سال 
۹۹، حدود ۱27 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه 
براين اساس ما طي سال گذشته متمايزترين سال را از اين 
نظر داشته ايم. سوال عليرضابيگي مربوط به دوره وزارت من 
نمي شود البته از ديدگاه كارشناسي، مسائل را از جنبه هاي 
مختلف توضيح مي دهم. وي افزود: اين موضوع در بند دوم به 
معناي واگذاري اشتباه است. براساس قرارداد منعقده ميان 
خريدار اول و سازمان خصوصي سازي به طور خودكار وكالت 
به سازمان داده شد كه در صورت عدم اجراي تعهدات واگذاري 
را انجام دهد. وزير اقتصاد به نامه سازمان خصوصي سازي در 
23 دي ماه سال ۹3 يعني يك سال قبل از واگذاري به شركت 
خريدار جديد اشاره و اظهار كرد: در اين نامه به صراحت اعالم 
شده كه با وجود آنكه حسابيار دولتي است اما بايد تعهدات 
خود را انجام دهد. با توجه به اتمام زمان قرارداد خريد و عدم 
ايفاي تعهدات و ناتواني مالي حسابيار اين واگذاري با وكالت به 
سازمان خصوصي سازي انجام شد. به دليل واگذاري براساس 
وكالت، ديگر نياز به طي طريق در هيات واگذاري از نظر قانوني 
در سازمان خصوصي س��ازي نبوده يعني به موجب قرارداد 
اين واگذاري براساس حق الوكاله انجام شده است. وي ادامه 
داد: واگذاري شركت ايران ايرتور كامال براساس قانون انجام 
شده زيرا بعد از 4 بار برگزاري مزايده و در پنجمين مزايده اين 
واگذاري انجام شد. شركت ايران ايرتور در زمان واگذاري داراي 
حجم تعهدات بدهي بسيار بااليي بود كه در آن زمان خريدار 
مكلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامي 
اين تعهدات به درستي انجام شده است. براساس مكاتبات ما 
با سازمان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران و نامه ارسالي 
مشخص شده كه شركت ايران ايرتور بعد از واگذاري تمامي 
مفاد بندهاي 3 و 7 ماده ۱2 را اجرا كرده و حتي بانك ملي به 
عنوان بانك طرف قرارداد در تاريخ 2۱ فروردين سال جاري 
طي نامه اي به ما اعالم كرد كه اين شركت فاقد هرگونه اقساط 
معوق است. همچنين شركت سازمان هواپيمايي در نامه اي 
بيان كرد كه شركت ايران ايرتور مانده بدهي خود را تسويه 

كرده و خاتمه واگذاري اين شركت از نظر ما بالمانع است. به 
گفته وي، شركت ايران ايرتور بعد از واگذاري توانست ميزان 
اش��تغال خود را از 540 نفر به ۱200 نفر افزايش دهد، اين 
شركت در زمان واگذاري داراي رتبه ۱2 يا ۱3 بود كه اكنون 
در ميان شركت هاي هواپيمايي به رتبه اول رسيده است و 
همچنين مديريت اين شركت توانسته بعد از واگذاري يك 
ش��ركت كامال زيان ده را به شركتي س��ودده تبديل كند و 
اينيعني در بحث واگذاري به اهليت خريدار كامال توجه شده 
است. اين شركت بدون استفاده از مزاياي بانكي و با استفاده 
از سرمايه گذاري جديد حتي تعداد زيادي هواپيماي جديد 
به ناوگان اضافه كند بنابراين اين واگذاري كامال قانوني و به 
درستي انجام شده و ما بايد از روند خصوصي سازي در كشور 

به خوبي دفاع كنيم.

   توضيحات نماينده تبريز
پس از استماع س��خنان وزير درخصوص علت عدم ابطال 
واگذاري شركت ايران ايرتور به رغم احراز تخلفات قانوني از 
سوي سازمان خصوصي سازي در واگذاري اين شركت، با ۱3۹ 
رأي موافق، 60 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 23۹ 

نماينده حاضر در جلسه از پاسخ وي قانع شدند.
احمد عليرضابيگي اظهار كرد: از ابتداي مجلس دهم برخي 
موارد خصوصي س��ازي كه به طريق ناصواب صورت گرفته 
بود را پيگيري كرده و موجب ابطال آن ش��ديم، در همين 
راستا واگذاري ايران ايرتور هم داراي خطاهاي فاحشي بوده 
و چپاول از بيت المال است.براساس گزارش ها در خصوص 
تخلفات مربوط به واگذاري ايران ايرتور در سال ۱3۹8 هيات 
واگذاري ابطال واگذاري را به هيات داوري ارجاع كرد اما در 
مردادماه سال ۱3۹۹ براساس البي هاي صورت گرفته مقرر 
كرد كه ارايه اين دادخواست منتفي شود آيا طبق قانون چنين 
اختياري داشته است؟در نامه سوم شهريورماه سال ۱3۹۹ 
معاونت حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دليل 
عدم وجود ايراد قابل اتكا، هيات داوري از نظر خود عدول كرده 
و مزايدهيك مرحله و دو مرحله اي قابل اجراست. اين در حالي 
است كه قانون ارجح در واگذاري ها، قانون مناقصات مجلس 
است. همچنين براساس نامه معاونت حقوقي شما اعالم شده 
كه مزايده برگزاري شده با شرايط عمومي مزايده مغايرت 
داشته است. آيا همين ايراد قابل اتكاي محسوب نمي شود؟ 
وي گفت: رييس سازمان خصوصي سازي هم به استناد امر 
مكتوب قضايي در تاريخ ۱8 خردادماه سال ۱3۹۹ از سوي 
بازپرسي شعبه ۹ دادسراي كاركنان دولت به رييس سابق 
سازمان خصوصي سازي گفته بود به خاطر ايراد در واگذاري 
ايران ايرتور از هرگونه اقدام خودداري شود در حالي كه معاون 
اول رييس جمهور به وزراي اقتصاد و دفاع اعالم كرده بود بايد 
به تمام تعهدات خود به بخش خصوصي عمل كنيد. توضيح 
دهيد كه ايفاي تعهدات از سوي شما شامل چه مواردي بوده 
و آيا ناقض نظر مقام قضايي بوده است؟ واگذاري مالكيت ايران 
ايرتور به صاايران بدون تشريفات قانوني بوده، قرارداد واگذاري 
لغو و شركت ايران ايرتور در اختيار صاايران باقي بماند. عالوه 
بر اين سهام 2۱ شركت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخي 
شركت ها مثل ايران ايرتور واگذار نشده است. عضو كميسيون 
امور داخلي كشور و ش��وراها در مجلس با اشاره به دريافت 
تسهيالت 200 ميليارد ريالي از سوي ايران ايرتور براي خريد 
بوئينگ اظهار كرد: اين تسهيالت بايد بازپرداخت مي شد ولي 
تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات 
مشكوك الوصول محس��وب شده است، همچنين با توجه 

به نوسانات قيمت دالر چنانچه بدهي پرداخت شود سهم 
دولت 63 ميليارد خواهد بود و سازمان خصوصي سازي 500 

ميليارد تومان به دست مي آورد.

    قاليباف: مجلس از واگذاري هاي درست 
دفاع مي كند

محمدباقر قاليباف پس از اقناع نمايندگان از توضيحات 
وزير اقتصاد درخصوص س��وال نماينده تبريز پيرامون 
واگذاري شركت ايران ايرتور گفت: مجلس مصمم است كه 
اصل 44 قانون اساسي تحقق يابد و حتماً پشتيبان بخش 
خصوصي هستيم.مجلس از واگذاري هاي درست به بخش 
خصوصي دفاع خواهد كرد، البته اگر تخلفي صورت بگيرد، 

مجلس حتماً با آن برخورد مي كند.

    توضيحات نماينده شيراز
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: 
متاسفانه آمار و ارقام وزارت اقتصاد در خصوص اقدامات انجام 
شده براي بهبود فضاي كسب و كار با مشاهدات ميداني و 
نظر فعاالن اقتصادي متضاد ب��وده و با آنچه كه بايد انجام 
شود هنوز فرسنگ ها فاصله داريم. براساس گزارش بانك 
جهاني در بهبود فضاي كسب و كار جزو ۱0 كشور آخر در 
دنيا قرار گرفته ايم و براس��اس گزارشي كه اتاق اصناف در 
اسفندماه س��ال ۱3۹۹ دادند در شاخص ها بسيار ضعيف 
هستيم. در بحث شفافيت و اطالع رساني هنوز بيش از يك 
سوم مجوزها شرايط صدور آنها و موانع قانوني آنها مشخص 
نيست. امروز مردم با پرونده هاي قطوري از مجوزهايي كه 
گرفته و مجوزهاي ديگري كه بايد بگيرند سردرگم هستند. 
وي ادامه داد: اين موانع بايد برداشته شود اينها موانع كسب 
و كار هستند. عين اين مطالب را رهبري در سخنراني هاي 
متعدد خود تاكيد داش��تند. متاسفانه ما در كشور توسط 
دستگاه هاي اجرايي كه يكي از آنها وزارت اقتصاد است با 
خود تحريمي مواجه هستيم. در شرايطي كه تحريم هاي 
خارجي بر كشور اعمال شده موانع زيادي بر سر راه صاحبان 
سرمايه كه قصد شروع توليد را دارند وجود دارد. اين همان 
مطالبه به حق رهبري و مردم اس��ت كه بايد مرتفع گردد. 
صاحبان س��رمايه بايد س��اعت ها و روزها درگير سيستم 
فشل اداري باشند. جوانان زيادي به ما مراجعه مي كنند و 
مي گويند ما سرمايه داريم و مي خواهيم شغل ايجاد كنيم، 
اما علي رغم اينكه چندين مجوز نيز اخذ كرده ايم اما همچنان 
راه درازي پيش رو داريم. عل��ت اين موارد كوتاهي وزارت 
اقتصاد اس��ت. نجابت تصريح كرد: ۱2 س��ال پيش قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 
شد كه دولت را مكلف به تسهيل صدور مجوز كسب و كار 
مي كند. شرايط و مراحل صدور مجوزها بايد به نحوي اصالح 
گردد كه منجر به تسهيل و تسريع در فرآيند صدور مجوزها 
با حداقل هزينه شده و مراحل آن به صورت غيرحضوري 
باشد. آيا هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي 
كسب و كار توانسته شرايط صدور مجوز را تسهيل كند؟ 
متاسفانه وزارت اقتصاد به تكليف قانوني و مطالبه بحق مردم 
به خوبي عمل نكرده است. با آنچه كه بايد در اين حوزه رقم 
مي خورد فرسنگ ها فاصله داريم نجابت در ادامه با تاكيد بر 
اينكه فرآيند دريافت مجوزها تسهيل نشده است، بيان كرد: 
اينكه آقاي وزير مي گويند ثبت شركت ها از 72 روز به 72 
ساعت كاهش يافته است بهبود فضاي كسب و كار نيست. 

اگر وزارت اقتصاد همت الزم را به كار گرفته بود.

عراقچي:



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
همانطور كه صاحب نظران اقتصادي پيش بيني كرده 
بودند، ارديبهشت ماه 1400 با اخبار مثبت از مذاكرات 
ايران و اروپا از راه رس��يده و اثر خود را بر كاهش نرخ ها در 
بازار طال و ارز گذاشته است. اگرچه قيمت اونس جهاني 
طال متاثر از اخبار ش��يوع كرونا، وتح��والت بازار نفت و 
بورس هاي جهان، با افزايش روبرو بوده و در كانال 1770 
دالر قرار گرفته اس��ت اما به خاطر كاهش قيمت دالر در 
بازار داخلي، شاهد كاهش قيمت طال و سكه هستيم.  روز 
سه شنبه 31 فروردين 1400، با توجه به تحوالت سياست 
خارجي و افزاي��ش اميدواري به موفقيت مذاكرات وين، 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در ساير كشورها و 
كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت انواع ارز در هفته هاي 
اخير روند كاهشي داشته است. به نظر مي رسد كه به دليل 
تحوالت مربوط به تحوالت سياست خارجي و چشم انداز 
كاهشي نرخ دالر، قيمت ها در بازار سكه و طال تمايل به 
افت بيشتر دارد به طوري كه فعاالن اين بازار انتظار كاهش 
بيش��تر قيمت ها را دارند. كاهش قيم��ت دالر به عنوان 
مهم ترين عامل افت قيمت سكه و طال در روزهاي اخير به 
شمار مي رود. در بازار آزاد ارز قيمت دالر 23هزار و 700 
تومان، قيمت يورو 29 هزار و 350 تومان و درهم امارات 6 
هزار و 540تومان اعالم شده است. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي با 410 تومان كاهش در مقايسه با روز كاري گذشته 
به رقم 23 هزار و 443 تومان رسيد.قيمت فروش يورو با 
كاهش 424 توماني نسبت به قيمت  پاياني روز گذشته 
2۸ هزار و 51 تومان شد. قيمت خريد هر دالر 22 هزار و 
97۸ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز27 هزار و 496 تومان 
بود. عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي23 
هزار و 13۸ تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 369 تومان 
اعالم شد. همچنين نرخ يورو در اين بازار 27 هزار و 715 
تومان و نرخ فروش آن نيز27 ه��زار و 992 تومان اعالم 
شد. براساس اين گزارش، در سامانه سنا در روز معامالتي 
گذشته )دوشنبه( هر يورو به قيمت2۸ هزار و 22۸ تومان 
و هر دالر 23 هزار و 757 تومان به فروش رسيد.همچنين 
روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت27 
هزار و ۸44 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت23 هزار 

و 290 تومان معامله شد.

    سكه در آستانه  ريزش  
به كانال ۹ ميليون توماني

هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
با 320 هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته به 
10ميليون و 60 هزار تومان رسيد و در آستانه ريزش به 
كانال 9 ميليون تومان قرار گرفت.روند نزولي قيمت ها در 
بازار سكه و طال كه در روزهاي اخير، تشديد شده نيز ادامه 
يافت و قيمت ها يك پله ديگر عقب نشيني كرد. سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز9 ميلي��ون و 950 هزار تومان 
معامله شد .نيم س��كه بهار آزادي5 ميليون و 900 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 750 هزار تومان و سكه يك 
گرمي هم 2 ميليون و 100 هزار تومان قيمت خورد.در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي1۸ عيار به يك ميليون و 5 هزار 
تومان رسيد.هر مثقال طال نيز به قيمت چهار ميليون و 
357 هزار تومان معامله شد. گفتني است، به دليل موج 
جديد كرونا و اعالم ش��رايط قرمز در ته��ران، بازار طال و 
جواهر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل اعالم شده است؛ 

قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز با استناد به نرخ هاي 
اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... 
باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. 
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع 
از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم 
گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 22-23 
هزار تومان جا خوش مي كند.ن��رخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. قيمت هر اونس طال با 0.06 درصد افزايش 
به 1772 دالر و 49 سنت رس��يد.به گزارش رويترز، در 
حالي كه ترميم نسبي سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا 
بخشي از تاثير مثبت ناشي از تضعيف دالر را خنثي كرده 
است، قيمت طال روز سه شنبه شاهد رشد اندكي بود. اين 
در حالي است كه قيمت فلز زرد در جلسه قبل به باالترين 

رقم 7 هفته گذشته رسيده بود.

    ضعف دالر قيمت طال را به باالترين رقم 
طي۷ هفته گذشته رسانده است

كاهش مداوم سود اوراق بهادار خزانه داري امريكا و ضعف 
دالر قيمت طال را به باالترين رقم طي7 هفته گذش��ته 
رسانده است. به گزارش راش��ا تودي، قيمت طال در روز 
دوشنبه به باالترين رقم طي 7 هفته گذشته رسيد. ضعف 
دالر و پايين آمدن سود خزانه داري امريكا عالقه به اين فلز 
گرانبها را افزايش داده است، اين در حالي است كه تمايل 
به سرمايه هاي مخاطره آميزتر هنوز هم بسيار باالست. 
طال 17۸3 دالر در هر اونس معامله  شد كه باالترين رقم 
از بيست و پنجم فوريه است.  اول هسن، تحليلگر ساكسو 
بانك عقيده دارد كاهش مداوم سود اوراق بهادار خزانه داري 
امريكا تعيين كننده قيمت طال بوده است.شاخص سود ده 
ساله خزانه داري امريكا هفته گذشته به پايين ترين رقم 
طي چند هفته اخير رسيد. شاخص دالر هم تا پايين ترين 

رقم طي 6 هفته گذشته سقوط كرد. بنابراين قيمت طال 
براي دارندگان ارزهاي ديگر مناسبت تر شد. ضعف دالر و 
كاهش سود خزانه داري امريكا به دنبال اطالعيه فدرال 
رزرو اين كشور اتفاق افتاد كه هر گونه افزايش تورم را موقتي 
اعالم كرده بود.  تحليلگران عقيده دارند طال در آستانه يك 
افزايش قيمت ديگر اس��ت و به سمت 1۸00 دالر در هر 

اونس پيش مي رود. 

    پيش بيني ثبات در بازار طال براي سال ۱۴۰۰
مهرداد رحماني دكتراي اقتصاد گفت: مي توانيم بگوييم 
در سال 1400 شوك هاي شديد افزايش قيمت طال كه 
از اوايل س��ال 97 تا اواسط 99 در كشور شاهد بوديم را 
نداشته باشيم و ثباتي بر قيمت ريالي طال حاكم باشد.

براي پيش بيني قيمت آتي طال و سكه در كوتاه مدت، 
بايد بتوانيم ن��رخ ارز و قيمت جهاني طال را پيش بيني 
كنيم چون قيمت ريالي ط��ال تابع قيمت جهاني طال 
و نرخ ارز غيرمس��تقيم اس��ت. وي ادامه داد: با توجه به 
شرايط حاكم بر كش��ور و جهان، پيش بيني مي كنيم 
در نيمه نخست س��ال جاري تغييرات شديدي در نرخ 
ارز اتفاق نيفتد و انتظار داري��م نرخ ارز در محدوده نرخ 
جاري و با پنج درصد نوسان مثبت يا منفي به كار خود 
ادامه دهد. اما در خصوص قيمت جهاني طال انتظار بر 
اين است كه با ايجاد گش��ايش هاي اقتصادي در اغلب 
كشورهاي دنيا در سال 2021، كاهش در قيمت جهاني 
طال را ببينيم. در س��ال 2020 ويروس كرونا بر اقتصاد 
تمامي كشورهاي دنيا تأثير منفي گذاشت و هيچيك 
نتوانستند نرخ رش��د مثبتي را بر جاي بگذارند، حتي 
بسياري از آنان نرخ رشد منفي داشتند.با ساخت واكسن 
كرونا، چشم انداز روشني براي اقتصاد دنيا در سال 2021 
وجود دارد و لذا انتظار مي رود از طريق واكسيناس��يون 
عمومي كه در كش��ورهاي مختلف انجام مي شود آثار 
س��وء ويروس كرونا بر فعاليت  هاي اقتصادي و توليدي 
در سال 2021 نس��بت به 2020 كاهش يافته و شاهد 
رشد اقتصاد جهاني در سال جاري ميالدي باشيم. اين 
كارش��ناس توضيح داد: رش��د اقتصادي باعث خواهد 
ش��د در 2021 انگيزه س��رمايه گذاري در دارايي هايي 
نظير طال در سطح جهاني كاهش پيدا كند؛ در حقيقت 
بازگشت و احياي فعاليت هاي اقتصادي در كشورهاي 

مختلف، انگيزه  سرمايه گذاري در دارايي هايي نظير طال 
را كاهش خواهد داد به همين جهت نبايد انتظار داشته 
باش��يم قيمت جهاني طال در سال 2021 افزايش پيدا 
كند، حتي با توجه به چشم انداز روشن اقتصادي در سال 
جاري ميالدي، كاه��ش قيمت هاي جهاني طال دور از 

انتظار نيست.

    كاهش وابستگي به دالر در روسيه
دولت امريكا همچنان سايه تحريم ها را بر سر روسيه نگه 
داشته ولي پوتين پاسخ تحريم هاي امريكا را با افزايش 
استقالل اقتصادي كش��ورش داده است. سهم طال در 
ذخاير بين المللي 5۸1 ميليارد دالري روسيه در سال 
گذشته ميالدي براي اولين بار از دالر پيشي گرفت كه 
نتيجه تالش چند ساله اين كشور براي كاهش مواجهه 
با س��رمايه هاي دالر بوده است. طال 24 درصد از ذخاير 
بانك مركزي روسيه را تا پايان سپتامبر 2020 تشكيل 
مي داد. سهم دالر تا 22 درصد پايين آمده است در حالي 

كه در 201۸ برابر با 40 درصد بود.

    دالر باز هم عقب رفت
يورو بيشترين صعود را مقابل دالر تجربه كرد.به گزارش 
رويترز، جذابيت دارايي هاي دالري به ويژه در حالي كه 
بانك مركزي امريكا بر سر دوراهي افزايش نرخ بهره يا 
حفظ آن در س��طح كنوني قرار گرفته، در نظر معامله 
گران كمرنگ تر شده است. چشم انداز صعودي بودن 
تورم در كنار احتمال رونمايي از بس��ته هاي حمايتي 
تريليون دالري ديگر توسط دولت بايدن از جمله داليلي 
است كه معامله گران را به اين نتيجه رسانده كه انتظار 
دالري به نيرومندي دالر سال 2019 در كوتاه مدت را 
نداشته باش��ند. با ادامه تزريق نقدينگي به بازار حجم 
دالر در بازاره��اي مالي به ميزان قابل توجهي افزايش 
يافته است و برخي كارشناسان پولي آن را پمپاژ بي رويه 
اسكناس دانسته اند.  شاخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت با 0.41 درصد كاهش نسبت به روز گذشته 
در سطح 91.10 واحد بسته ش��د.در تازه ترين دور از 
معامالت، پوند با 0.44 درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي1.39۸ دالر مبادله شد. يورو1.12 درصد 
باال رفت و با ورود به كانال 1.20 به 1.203 دالر رسيد.
در معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.55 
درصد كاهش به 10۸.114ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي1.2۸3 دالر مبادله 
ش��د. همچنين نرخ برابري دالر مع��ادل 6.509يوان 

چين اعالم شد.

    ارز ديجيتال انگليسي در راه است
بانك مركزي انگيس سرانجام به جمع بانك هايي پيوست 
كه به دنبال راه اندازي ارز ديجيتالي خود هستند.در ادامه 
روند ورود بانك ه��اي مركزي مختلف جهان به عرصه 
ارزهاي ديجيتالي، بانك مركزي انگليس كه دومين بانك 
مركزي قديمي جهان نيز محسوب مي شود اعالم كرد 
به دنبال راه انداز شكل جديدي از پول ديجيتالي خواهد 
بود كه توسط خانوارها و كسب و كارهاي انگليسي مورد 
استفاده قرار گيرد اما اين ارزها قرار نيست جاي وجه نقد 

را بگيرند بلكه در كنار آنها استفاده خواهند شد. 
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 هر گونه تقاضاي ارز 
براي واكسن كرونا تامين مي شود

رييس كل بانك مرك��زي از آخرين اقدامات انجام 
ش��ده براي تامين ارز خريد واكسن گزارشي ارايه 
و گفت: ض��رورت تأمين واكس��ن كرون��ا و انجام 
واكسيناس��يون عليه ويروس كرونا قطعًا بايستي 
مهم ترين دغدغه كشور باشد.بانك مركزي از همان 
ابتدا عليرغم همه محدوديت هاي نقل و انتقال مالي 
ناشي از تحريم، تمام تالش خود را براي تأمين فوري 
ارز موردنياز واردات واكسن بر اساس سفارش وزارت 
بهداش��ت و درمان، به عمل آورده است. بر مبناي 
ق��رارداد كوواكس، 17۸ ميلي��ون دالر براي16.۸ 
ميليون دوز واكس��ن تخصيص و قسط اول آن نيز 
پرداخت و واردات آن آغاز شده است. همتي افزود: 
هرگونه درخواست و اعالم وزارت بهداشت جهت 
پرداخت ارز بابت واردات واكس��ن تأمين مي شود. 
تاكنون نيز بر اس��اس ميزان تقاضا و درخواس��ت 
براي خريد واكسن از كش��ورهاي روسيه و چين، 
ارز الزم تأمين و واردات انجام ش��ده است. در حال 
حاضر نيز تخصيص ارز براي واردات با ارز نيمايي، 
براساس دس��تور رييس جمهور، در اولويت تأمين 
مي باش��د، بنگاه هاي بزرگ توانمند مي توانند در 
انجام مسووليت هايي اجتماعي خود با هماهنگي 
وزارت بهداشت نقش آفريني كنند. امروز نيز، بانك 
مركزي حداقل 100ميلي��ون دالر ديگر بانرخ ارز 
ترجيحي براي اين منظور تخصيص داد تا با اعالم 
وزارت بهداشت پرداخت كند. اين روند تأمين ارز بر 

مبناي درخواست ها تداوم خواهد داشت.

تمديد مهلت  تسويه بدهي 
بدهكاران شبكه بانكي به علت كرونا

بانك مركزي در بخشنامه اي تمديد مهلت هاي مقرر 
در »قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
كشور« را به ش��بكه بانكي ابالغ كرد. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، بر اس��اس مصوبات ش��صت و 
چهارمين جلس��ه 21 فروردين ماه 1400 ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا به سبب استمرار شرايط ناشي از 
بيماري كرونا و اثرات تعطيلي هاي وضع شده براي مشاغل 
و كسب و كارها، مهلت هاي زماني مندرج در بند هفتم 
مصوبه جلس��ه چهل و هفتم ستاد ملي مديريت كرونا 
در تاريخ 15 آذر ماه 99 در زمينه )قانون تسهيل تسويه 
بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور(، به مدت شش ماه 
تمديد مي شود. بر همين اساس مهلت  مندرج در قانون 
ياد شده، براي اشخاص مشمولي كه تاكنون نتوانسته اند 
از مزاياي قانون ياد ش��ده، بهره مند شوند براي تسليم 
تقاضا به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي تا پايان 
خردادماه سال 1400، براي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به منظور محاسبه مانده بدهي مشتري طبق 
ضوابط ابالغي بانك مركزي تا پايان مرداد ماه سال 1400 
و براي اشخاص مشمول به منظور تسويه نقدي مانده 
 بدهي تا پايان شهريور ماه سال 1400، تمديد مي شود. 
براين اساس، بانك ها و موسسات اعتباري مراتب را به قيد 
تسريع و با لح�اظ مف�اد بخش�نامه 16 مرداد ماه 96 به 
همه واحدهاي ذيربط خود ابالغ كرده و بر حس�ن اجراي 
آن نظارت دقيق به عمل آورند. بانك مركزي در بهمن ماه 
99 در بخشنامه اي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر 
تمديد مهلت اس��تفاده از مصوبه اين شورا در خصوص 
تعيين تكليف بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي تا پايان 

شهريورماه1400 را به شبكه بانكي ابالغ كرد.

تورم ونزويال 
از ۳۰۰۰  درصد گذشت

نيكالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال وعده داده است 
كه با انجام اصالحات س��اختاري، نرخ تورم را مهار كند 
كه البته در تحقق اين وعده ناكام بوده است.به گزارش 
رويترز، بانك مركزي ونزويال در جديدترين گزارش خود 
از ش��اخصه هاي اقتصادي ماه مارس اعالم كرد كه نرخ 
تورم اين كشور با وجود كنترل هاي نقدينگي جديد انجام 
شده توسط بانك مركزي اين كشور افزايشي بوده است. 
در 12 ماه منتهي به مارس، نرخ تورم اين كشور به 3012 
درصد رسيد كه اين نرخ 75 درصد بيشتر از تورم ثبت 
شده بازه مشابه منتهي به ماه قبل بوده است. اين نرخ تورم 
كه باالترين تورم يك سال اخير در اين كشور محسوب 
مي شود پس از آن ثبت شد كه اقتصاد اين كشور در نتيجه 
پيامدهاي شيوع كرونا با مشكالت بيشتري مواجه شده 
است. در بين بخش هاي مختلف، بهداشت و درمان با تورم 
4369 درصدي پيشتاز بوده و تورم بخش مواد غذايي نيز 
2795 درصد اندازه گيري شده است. بر مبناي ماهانه، 
نرخ ت��ورم ونزوئال در اين م��اه 16.1 درصد اندازه گيري 
شده است كه 2.4 درصد كمتر از تورم ثبت شده در ماه 
قبل است.در حال حاضر حداقل سطح دستمزد ماهانه 
شهروندان ونزوئال به سه دالر رسيده است و بحران شديد 
اقتصادي منجر ب��ه مهاجرت چهار ميليون نفر از مردم 
اين كشور شده است.بانك مركزي ونزوئال بانك هاي اين 
كشور را مجبور كرده است كه مقادير بيشتري بوليوار در 
مقايسه با گذشته به عنوان ذخيره نگهداري كنند و روند 
چاپ پول نيز كاهش يافته است. با اين حال اقدام بانك 
مركزي ونزوئال به كاهش قدرت وام دهي بانك ها نيز منجر 
شده است و اين مس��اله براي اقتصاد ونزوئال كه با رشد 
منفي روبرو است خبري بد به شمار مي رود.آنخل آلواردو، 
از نمايندگان مجلس ونزوئال گفت: دولت اين كشور از 
طريق كوچك كردن اقتصاد به دنبال مقابله با تورم است.
نيكالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال وعده داده است كه 
با انجام اصالحات ساختاري، نرخ تورم را مهار كند كه البته 
در تحقق اين وعده ناكام بوده است.صندوق بين المللي 
پول در آخرين پيش بيني خود از اقتصاد ونزوئال اعالم كرد 
انتظار دارد رشد اقتصادي اين كشور منفي 35درصد و 

نرخ تورم يك ميليون درصد باشد.

توقف روند نزولي بيت كوين
بيت كوين در ادامه احياي ريزش سنگين اخير خود، شاهد 
بهبود نسبي قيمت خود بود.به گزارش سي ان بي سي، 
رابرت كاپالن- مدير دفتر منطقه اي بانك مركزي امريكا 
در داالس- در جمع دانشجويان دانشگاه تگزاس اي اند ام 
با اعتراف به تبديل شدن بيت كوين به عنوان ابزاري براي 
حفظ ارزش گفت: هنوز راه زيادي در پيش دارد. به طور 
واضح ارزش بيت كوين در اين سال ها افزايش پيدا كرده 
است اما براي آنكه به عنوان يك پول شناخته شود نياز دارد 
تا با تعديالت بيشتر، خود را با واقعيت هاي بازار پول سازگار 
كند. تمايل ماينرها به استخراج بيت كوين به طور قابل 
توجهي رو به افزايش است. طبق اعالم گلس نود، طي 9 ماه 
اخير فعاليت استخراج كنندگان بيت كوين دو برابر شده 
است و هش ريت استخراج از شبكه بيت كوين با عبور از 
يك اگزا هش، به ركورد تازه اي در طول تاريخ استخراج اين 
رمزارز محبوب رسيده است. برخي از فعاالن بازار ارزهاي 
ديجيتالي اميدوار هستند بيت كوين در ادامه رالي صعودي 
خود امسال موفق به عبور از سطح رواني مهم 100 هزار 
دالري شود. بانك مركزي تركيه با صدور بيانيه اي اعالم 
كرد استفاده از ارزهاي ديجيتالي به عنوان ابزار پرداخت 
در اين كشور را ممنوع اعالم مي كند چرا كه اين كار ممكن 
است خسارات غير قابل جبراني داشته باشد. طبق تصميم 
بانك مركزي، دارايي هاي ديجيتالي، ارزهاي ديجيتالي يا 
هر چه كه از فناوري نردبان غيرمتمركز استفاده مي كند 
نبايد چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم براي پرداخت 
بهاي كاال و خدمات مورد اس��تفاده قرار گيرد. مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 2000 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
0.16 درصد كمتر شده است. در حال حاضر 54 درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 15 درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت.

5 هزار ميليارد تومان تزريق 
نقدينگي با نرخ  ۱۹.8 درصد

بانك مرك��زي با تزري��ق 50.0 هزار ميلي��ارد ريال 
نقدينگي در قالب توافق بازخريد با سررسيد 14 روزه 
با حداقل ن��رخ 19.۸0 درصد به بانك هاي متقاضي 
موافقت كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
پيرو اطالعيه روز سه ش��نبه 24 فروردين ماه 1400 
مبني بر برگزاري ح��راج خريد مدت دار اوراق بدهي 
دولتي در عمليات بازار باز، هفت بانك و يك موسسه 
اعتباري در مهلت تعيين شده سفارش فروش اوراق 
بدهي دولت��ي در قالب توافق بازخري��د )ريپو( را در 
مجموع به ارزش 139.0 هزار ميليارد ريال از طريق 
سامانه بازار بين بانكي به بانك مركزي ارسال كردند. با 
توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موضع پولي بانك مركزي در اين 
هفته تزريق نقدينگي بود. از اين رو، بانك مركزي با 
تزريق 50.0 هزار ميليارد ريال نقدينگي در قالب توافق 
بازخريد با سررس��يد 14 روزه با حداقل نرخ 19.۸0 
درصد به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. معامالت 
مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط به سررسيد 
توافق بازخري��د دو هفته قبل ب��ه ارزش 62.۸ هزار 
ميليارد ريال توس��ط كارگزاري بانك مركزي در روز 
دو شنبه 30 فروردين ماه انجام شد. به عالوه، در هفته 
منتهي به 30 فروردين، بانك ها و موسسات اعتباري در 
نه نوبت از اعتبارگيري قاعده مند در مجموع به ارزش 
259.2 هزار ميليارد ريال استفاده كردند. همچنين 
در اين دوره، مبلغ 227.5 هزار ميليارد ريال از ريپوي 
انجام شده در قالب اعتبارگيري قاعده مند سررسيد 
شد. بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مشروط به 
در اختيار داشتن اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق 
بازخريد با نرخ سود سقف داالن )22 درصد( استفاده 
كنند. همچنين در هفته منتهي به 30 فروردين 60.5 
ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي متعلق به بانك مركزي 
توسط كارگزاري اين بانك در بازار ثانويه فروخته شد. 
شايان ذكر است بانك مركزي در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز ب��ازار بين بانكي ريالي، عمليات 
بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند. موضع اين 
بانك )خريديا فروش قطعي يا اعتباري اوراق بدهي 
دولتي( بر اس��اس پيش بيني وضعيت نقدينگي در 
بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوس��انات نرخ بازار 
بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در 
سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. متعاقب اطالعيه 
مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، 
نسبت به ارسال  س��فارش ها تا مهلت تعيين شده از 

طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

شرايط دريافت وام ساخت 
مسكن ۴5۰ ميليون توماني

عضو هيات مديره بانك مس��كن، جزييات افزايش 
سقف تس��هيالت ساخت مس��كن را تشريح كرد.

محمدحس��ن علم��داري عض��و هيات مدي��ره 
بانك مسكن اظهار داش��ت: بانك مسكن در سال 
ج��اري براي كمك ب��ه رونق توليد مس��كن براي 
انبوه س��ازاني كه جزو مش��تريان بانك مس��كن 
هس��تند و رسوب حساب بانك مس��كن براي آنها 
حداق��ل 10 درصد اس��ت، تس��هيالت را افزايش 
داده اس��ت. علمداري ادامه داد: بانك مس��كن به 
مش��تري هاي فعال بانك كه انبوه س��از هستند به 
شرط انجام ساخت وساز با استفاده از فناوري هاي 
نو در ش��هر تهران، تمامي كالن شهرها، شهرهاي 
بندرعباس، بوش��هر، كيش و قشم تا 450 ميليون 
تومان تسهيالت ساخت، پرداخت مي كند. اين رقم 
براي مراكز استان ها و شهرهاي باالي200 هزار نفر 
جمعيت400 ميليون تومان و ساير شهرها نيز300 
ميليون تومان است كه سود تسهيالت نيز1۸ درصد 
خواهد بود. وي رقم تسهيالت ساخت و نوسازي را 
در بافت فرسوده براي سازندگاني كه فناوري هاي نو 
را رعايت كنند در تهران و كالن شهرها 300 ميليون 
تومان عنوان كرد و افزود: براي مراكز اس��تان ها و 
ساير شهرها، تس��هيالتي كه پرداخت مي شود به 

250 ميليون تومان افزايش يافته است.

نرخ دالر در آخرين روز فروردين كاهش ۴۱۰ توماني داشت

سكه ۱۰ ميليون تومان و دالر 237۰۰ معامله شد 

روز يكشنبه براي بسياري روز خروج از بازار بود و اين موضوع باعث ايجاد ترافيك شديد در بالك چين     بيت كوين شد

دالر در كانال۲۳ هزار

 بهبود نسبي قيمت    بيت كوين
سقوط روز يكشنبه در بازار   بيت كوين باعث شد طرفداران 
افزايش قيمت بيت كوين، ضرر سنگيني را متحمل شوند. 
كارشناسان معتقدند اطمينان بيش از اندازه سرمايه گذاران 
نسبت به صعود بيشتر بازار، باعث شده بود تا آنها از اهرم هاي 
باال در معامالت خود استفاده كنند و همين مساله ريسك از 
دست دادن سرمايه ها را بيشتر كرده بود. البته كارشناسان 
همچنين معتقدن��د   بيت كوين در ادام��ه احياي ريزش 
سنگين اخير خود، شاهد بهبود نسبي قيمت خود بود. از 
سوي ديگر، درحالي كه برخي از معامله گران براي خروج از 
بازار شتاب مي كردند، بدون ترديد برخي ديگر هم هستند 
كه سقوط روز يكشنبه را فرصتي براي خريد    بيت كوين با 
قيمت هاي پايين مي دانستند.  گرگ كيپوالرو، سرپرست 
بخش تحقيقات نيويورك ديجيتال اينوستينگ گروپ، 
در ايميل خود به مش��تركان اين شركت سرمايه گذاري، 
خاطرنشان كرد كه سرمايه گذاران نهادي به سقوط اخير 
قيمت، به چشم يك فرصت خريد نگاه كردند. به گزارش 
كوين دس��ك، اظهارات كيپوالرو پس از س��قوط قيمت 
  بيت كوين از اوج 64.000 دالري ب��ه 51.541 دالر انجام 
شد. در حال حاضر هر واحد     بيت كوين در محدوده 55.000 
دالر معامله مي شود. او همچنين به افزايش خريد     بيت كوين 
توسط سرمايه گذاران نهادي هم اشاره كرد. قيمت     بيت كوين 
همچنان نسبت به ابتداي سال جاري ميالدي ۸9 درصد 
بيشتر شده است. از سوي ديگر، سرمايه گذاران دانه درشت 
به     بيت كوين به عنوان سرپناه امن سرمايه گذاري در مقابل 
تورم نگاه مي كنند؛ بسته هاي حمايتي دولت امريكا براي 
حمايت از شهروندانش در مقابل پيامدهاي مالي ويروس 
كرونا و اقدامات مشابه بانك هاي مركزي ديگر، باعث شده 
است تا ارزش ارزهاي فيات كمتر شود. كيپوالرو، در بخش 
ديگري از ايميل خود نوش��ت: »سرمايه گذاران نهادي در 
چنين زمان هايي ذهني��ت »خريد در ك��ف« دارند، اين 
مساله مي تواند نشان دهنده آن باش��د كه آنها حاال ديگر 
بهتر با نوسانات     بيت كوين كنار مي آيند.« او در ادامه گفت: 
»فكر مي كنيم ريشه افزايش فشار فروش اخير اين بود كه 

سرمايه گذاران به جاي آنكه موقعيت هاي خود را با اخبار 
فاندامنتال اتخاذ كنند، با فاكتورهاي ديگر اين كار را كردند؛ 
به عبارت س��اده، معامله گران بيش از ان��دازه از اهرم ها در 
موقعيت هاي النگ استفاده كردند و اين مساله باعث شد تا 
ليكوييدشدن غيرقابل اجتناب باشد.« كيپوالرو به اختالف 
قيمت باالي     بيت كوين در صرافي كوين بيس و بايننس هم 
اشاره كرد و نوشت: »اختالف قيمت معامالت آني     بيت كوين 
در كوين بيس و باينس كه معموالً خيلي كم است، به 3 درصد 
رسيد؛ اين داده ها به ما نشان مي دهد كه فشار فروش بيش 

از آنكه از سمت امريكاي شمالي باشد، از آسيا بوده است.«

    ضرر سنگين طرفداران  
افزايش قيمت بيت كوين

اين در حالي است كه سقوط روز يكشنبه بازار باعث شد تا 
10 ميليارد دالر از قراردادهاي آتي ليكوييد ش��وند. از اين 
ميزان، 50 درصد سرمايه هاي از دست رفته، متعلق به بازار 
    بيت كوين بوده است. كارشناسان معتقدند اطمينان بيش از 
اندازه سرمايه گذاران نسبت به صعود بيشتر بازار، باعث شده 
بود تا آنها از اهرم هاي باال در معامالت خود استفاده كنند و 
همين مساله ريسك از دست دادن سرمايه ها را بيشتر كرده 
بود. البته كارشناسان معتقدند   بيت كوين در ادامه احياي 
ريزش سنگين اخير خود، شاهد بهبود نسبي قيمت خود 
بود. رابرت كاپالن، مدير دفتر منطقه اي بانك مركزي امريكا 
در داالس، در جمع دانشجويان دانشگاه تگزاس اي اند ام با 
اعتراف به تبديل شدن   بيت كوين به عنوان ابزاري براي حفظ 
ارزش گفت: هنوز راه زيادي در پيش دارد. به طور واضح ارزش 
  بيت كوين در اين سال ها افزايش پيدا كرده است اما براي 
آنكه به عنوان يك پول شناخته شود نياز دارد تا با تعديالت 
بيشتر، خود را با واقعيت هاي بازار پول سازگار كند. تمايل 
ماينرها به اس��تخراج   بيت كوين به طور قابل توجهي رو به 
افزايش است. طبق اعالم گلس نود، طي 9 ماه اخير فعاليت 
استخراج كنندگان   بيت كوين دو برابر شده است و هش ريت 
استخراج از شبكه   بيت كوين با عبور از يك اگزا هش، به ركورد 

تازه اي در طول تاريخ استخراج اين رمزارز محبوب رسيده 
است. برخي از فعاالن بازار ارزهاي ديجيتالي اميدوار هستند 
  بيت كوين در ادامه رالي صعودي خود امسال موفق به عبور از 

سطح رواني مهم 100 هزار دالري شود.
بانك مركزي تركيه با صدور بيانيه اي اعالم كرد استفاده از 
ارزهاي ديجيتالي به عنوان ابزار پرداخت در اين كش��ور را 
ممنوع اعالم مي كند چرا كه اين كار ممكن است خسارات 
غير قابل جبراني داشته باشد. طبق تصميم بانك مركزي، 
دارايي هاي ديجيتال��ي، ارزهاي ديجيتالي يا هر چه كه از 
فناوري نردبان غيرمتمركز استفاده مي كند نبايد چه به طور 
مستقيم و چه غيرمستقيم براي پرداخت بهاي كاال و خدمات 
مورد استفاده قرار گيرد. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاضر 2000 ميليارد دالر برآورد مي شود 
كه اين رقم نسبت به روز قبل 0.16 درصد كمتر شده است. 
در حال حاضر 54 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
    بيت كوين و 15 درصد در اختيار اتريوم اس��ت.   بيت كوين 
12 سال پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر 
بالك چين ايجاد شد و از س��ال 2009 معامالت اوليه آن 

شكل گرفت.

    كارمزدهاي شبكه     بيت كوين
 به نزديك 5۰   دالر رسيد

همزمان با سقوط بازار ارزهاي ديجيتال و افزايش سرسام آور 
تراكنش ها در روز يكش��نبه، توان محاس��باتي در شبكه 
    بيت كوين هم س��قوط كرده و كارمزد تراكنش هاي اين 
ش��بكه به نزديك 50 دالر رس��يد. به گزارش ديكريپت، 
روز يكش��نبه پس از آنكه     بيت كوين يك شبه 15 درصد 
س��قوط كرد و به زير 52.144 دالر رس��يد، نمودارهاي 
قيمت فقط اعداد قرمز و درصدهاي باالي كاهش را نشان 
مي دادند. روز يكشنبه براي بس��ياري از معامله گران روز 
خروج از بازار بود و اين موضوع باعث ايجاد ترافيك شديد در 
Jochen-« بالك چين     بيت كوين شد. داده هاي وب سايت
Hoenicke« نش��ان مي دهد كه نزديك به 130.000 

تراكنش در بالك چين     بيت كوين در انتظار تأييد است. 
همچنين، ميانگين كارمزد تراكنش هاي     بيت كوين اكنون با 
46.۸۸ دالر در باالترين سطح چهار ماه گذشته قرار دارد كه 
نسبت به 4 آوريل كه 15.56 دالر بود، بيش از 200 درصد 
رشد را نش��ان مي دهد. ديويد جرارد، منتقد بالك چين، 
ازدحام بي سابقه روز يكشنبه را با هجوم دارندگان     بيت كوين 
براي خروج از بازار مرتبط دانست. همزمان با شتاب همه 
براي خارج ش��دن، بالك چين     بيت كوين در حال حاضر 
كمي مسدود است. داريوس سيت، معامله گر كيوسي پي 
كپيتال، علت سقوط بازار را به شايعاتي مربوط دانست كه 
مي گويند وزارت خزانه داري امريكا قصد دارد موسسات 
مالي بزرگ را به دليل پول شويي از طريق ارزهاي ديجيتال 
تحت پيگرد قرار دهد. اما اگر اين ش��ايعه صحت داشت، 
معامله گ��ران از ترس اينكه قيمت ها حت��ي بيش از اين 
سقوط خواهد كرد، اقدام به فروش ارزهاي ديجيتال خود 
مي كردند. وكالي اوراق بهادار آگاه از طرح گروه ويژه يلن 
]وزير خزانه داري[ گفتند ك��ه وزارت خزانه داري اياالت 
متحده قصد دارد چندين موسسه مالي را به پول شويي از 
طريق ارزهاي ديجيتال متهم كند. همزمان، قطع برق در 
استان سين كيانگ چين كه يكي از قطب هاي استخراج 
    بيت كوين است، اوضاع را بدتر كرد، چراكه كاهش تعداد 
ماينرها باعث فشار براي افزايش كارمزد تراكنش ها مي شود. 
نرخ هش     بيت كوين كه نشان دهنده قدرت محاسبه موثر 
شبكه جهاني     بيت كوين اس��ت، از 145 اگزاهش در 16 
آوريل به 105 اگزاهش در روز بعد كاهش يافت. داده هاي 
بيت اينفو چارتز، حاكي از آن است كه در حال حاضر نرخ 
هش     بيت كوين 120 اگزاهش بر ثانيه اس��ت. نرخ هش 
استخرهاي استخراج     بيت كوين در 24 ساعت سقوط كرد. 
درحالي كه برخي از معامله گران براي خروج از بازار شتاب 
مي كردند، بدون ترديد برخي ديگر هم هستند كه سقوط 
روز يكشنبه را فرصتي براي خريد     بيت كوين با قيمت هاي 
پايين مي دانستند. باالخره چيزي كه براي يك نفر زباله به 

نظر مي آيد، ممكن است براي ديگري گنج باشد.



گروه بازارسرمايه|رقيه ندايي|
آزادسازي س��هام عدالت در دومين ماه سال ۱۳۹۹ 
باعث ش��د كه بسياري از مش��موالن سهام عدالت با 
انتخاب روش هاي مس��تقيم و غير مس��تقيم سهام 
خود را اداره كنند و مديريت اداره س��هام را عهده دار 
شوند. در اين ميان سهام عدالت افرادي كه در مهلت 
درنظر گرفته شده براي انتخاب نحوه مديريت سهام 
خود اقدام نكرده اند، به صورت غيرمستقيم و توسط 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني مديريت خواهند 
ش��د. در نتيجه اين گروه از اش��خاص، س��هامداران 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني محسوب مي شوند.

از ميان حدود ۴۹ميليون سهامدار عدالت، ۱۹ميليون 
نفر روش مس��تقيم و حدود ۳۰ميلي��ون نفر، روش 
غيرمس��تقيم را انتخاب كرده اند. اين در حالي است 
كه تعداد بس��يار زي��ادي از ۳۰ميلي��ون نفر، اطالع 
دقيقي از آينده سهام خود و نحوه فعاليت شركت هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني ندارند. قرار است انتخابات 
هيات مديره ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
س��هام عدالت برگزار گردد اما؛ هنوز هم سهامداران 
اين شركت هاي اس��تاني اطالعات كامل و جامعي از 
انتخابات ندارند و تنها چندين روز به برگزاري انتخابات 
باقي مانده و با ش��واهد موجود نمي توان آينده بسيار 
روشني براي س��هامداران شركت هاي سهام عدالت 

استاني ديد.
با اين حال بسياري از كارشناسان بازارسرمايه بر اين 
نظرند كه سهام عدالت و اخبارو حواشي آن باعث شده 
بازارس��هام روند اصالحي را با س��رعت بيش از پيش 
تجربه كند. سهام عدالت در دومين ماه سال گذشته 
و بعد گذشت تقريبا چهارده سال در بازارسرمايه آزاد 
شد، در زمان آزادسازي حواشي خود را داشت ولي بعد 
از آن اظهارنظرهاي گوناگون باعث ش��د كه وضعيت 
بازار كمي تغيير كند. براي مثال؛ حس��ن روحاني در 
روز ۲۴ دي ماه سال ۱۳۹۹ وعده كاهش نرخ دالر تا 
۱۵ هزارتومان را داد و اين اظهارنظر يا وعده نه تنها بازار 
ارز را ب��ا يك چالش جدي مواجه كرد، بلكه بازارهاي 
موازي مانند بازار س��رمايه را نيز وارد يك روند نزولي 
كرد. صحبت هاي رييس جمهور در حالي انجام شد 
كه نرخ دالر بر روي ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان بود كه پس 
از اين اظهارنظر، طي ۵ روز دالر به نرخ ۲۱ هزار و ۸۰۰ 
تومان رسيد و نكته جالب توجه در اين خصوص اين 

بود كه تنها ۵ روز كاهش قيمت ادامه داشت.
در بازار سرمايه ش��اخص كل هم وزن از ۴۶۱ هزار و 
۱۶۲ واحد طي ۱۶ روز كاري با ۴۵ هزار و ۷۷۵ واحد 
كاهش مواجه شد. نكته جالب اين است كه هنوز پس 
از گذش��ت تقربيا بيش از۳ ماه شاخص كل هم وزن 
نتوانسته اس��ت به ۴۶۱ هزار واحد برسد. همان گونه 
كه گفته شد اين صحبت ها در حالي بود كه شاخص 
آمادگي بازي در سطح ۴۷۰ هزار واحدي را داشت و 
رييس جمهور با اين اظهارنظر ش��وك بزرگي به بازار 
سرمايه وارد كرد.دليل وارد كردن اين شوك به بازار 

اين موضوع بود كه دولت رشد بازار سهام را به تعويق 
بياندازد. يعني دولت به دنبال سياسي كاري مشخصي 
در بازار سهام است. اين سطح از سياسي كاري صدمه 
زيادي را به بازار سهام به ويژه سهامدار خرد وارد كرده 
است. سهامداري كه داراي سهام عدالت بوده و مقدار 
زيادي از ارزش اين س��هام كاهش پيدا كرده اس��ت. 
مقايسه ارزش س��هام عدالت در سال گذشته نشان 
مي دهد، ارزش اين س��هام حدود ۳۰ درصد كاهش 

يافته است.
سهام عدالت تاثير عمده اي بر روي بازار داشت و شوك 
از يك سو و سياسي شدن بازار سهام به خصوص سهام 
عدالت باعث ريزش هاي اخيرشد. سهام عدالت فرصت 
بسيار خوبي براي درآمدزايي دولت و ارگان ها بود اما؛ 
س��وء مديريت يا عدم شناسايي س��ود باعث شد كه 
چشم ها از روي سهام عدالت برداشته و به سمت وسوي 
اوراق دوخته شود.به هرحال سهامداران سهام عدالت 
و ب��ورس همه و همه در زيان هس��تند و با وجود اين 
وضعيت هيچگاه سود واقعي خود را تجربه نمي كنند. 
مدت كمي ب��ه پايان دولت فعلي مان��ده و تنها اميد 
مي رود موضع دولت بعدي بها دادن به پتانسيل هاي 

موجود بازار سرمايه باشد.

      سهام عدالت در ريزش هاي بازار مقصر است
عليرضا تاجبر، كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا سهام عدالت باعث ريزش بازار سرمايه 

ش��د؟ اظهار كرد: در سال گذش��ته با موجي از اقبال 
نسبت به بازار سرمايه رو به رو بوديم و اقشار مختلفي 
وارد بازار سرمايه شدند. متاسفانه اين افراد با انتظاراتي 
بي جا از بازار سرمايه و انتظاراتي كه هماهنگ با بازار و 

منطبق با واقعيت هاي بازار نبود مواجه شده اند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: از يك سو 
خروج پ��ول و از طرف ديگر تامين نقدينگي بس��يار 
ش��ديد در بازار رخ داد و سهام عدالت در بازار سرمايه 
فروخته شد و پول آن به صورت خرد به دارندگان آن 
پرداخت شد.او در ادامه افزود: حقيقت امر اين است 
كه نمي توان گفت سهام عدالت به تنهايي باعث اين 
وضعيت فعلي بازار سرمايه شده است، اما به هر حال 
خروج پول بيش��تري را نيز از س��وي نهاد هاي ديگر 
داشته ايم، اما با اين حال سهام عدالت بخشي از مساله 

را منجر شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه بيان كرد: در رابطه 
با س��هام عدالت يك فرصت خيلي مناسب و خوب از 
دست رفت، سهام عدالت اگر روي هم انباشته مي شد، 
مي توانس��ت تبديل به بلوك هاي مديريتي بس��يار 
جذابي براي شركت هاي هلدينگ شود و مي توانستند 
اين س��هام خرد را مديريت، تجميع و آگهي كنند تا 
در نهايت به قيمت درست فروخته شود، ولي عرضه 
خرد س��هام عدالت در بازار و اين موض��وع كه در هر 
ش��رايطي از بازار عرضه شد منجر به ايجاد بخشي از 
نارضايتي هاي شد. البته كه سهام عدالت به تنهايي 

باعث به وجود آمدن ش��رايط فعلي بازار نشده و يكي 
از عوامل تش��ديد كننده اين ش��رايط بوده است.اين 
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه چه 
عواملي سبب پديد آمدن شرايط فعلي بازار سرمايه 
شده است؟ بيان كرد: چند عامل باعث به وجود آمدن 
اين شرايط شده اس��ت، يكي از اين عوامل هيجانات 
بااليي بود كه در زمان صعود بازار از سمت سهامداران 
بروز داده شد و صعود بي رويه بازار رقم خورد و به طور 
يقين اين صعود بي رويه با يك نزول فرسايشي همراه 
خواهد بود و در حال حاضر شاهد اين نزول هستيم، 
خروج پول و انتشار اوراق كه وجود داشت و مطابق با 
واقعيت هاي بازار نبود عامل ديگري براي ريزش هاي 

اخير بازار بود.
تاجبر در ادامه افزود: نكته ديگري كه بايد مطرح شود 
اين موضوع اس��ت كه بازار سرمايه ما بستر هاي الزم 
براي پذيرايي و ارايه خدمات به اين تعداد سهامدار را 

ندارد و اين بستر ها بايد تقويت شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: اما روند بازار 
به اين ش��كل نخواهد ماند و يك روز روند فرسايشي 
تمام خواهد شد و ش��رايط و عوامل بنيادي در حال 
حاضر به نفع بازار هس��تند، اما چند ابهام مهم مانند 
بي اعتمادي مردم ك��ه به تدريج بايد بازگردد و بحث 
انتخابات و برجام مطرح است كه اگر اين عوامل حل و 
مشخص شوند، شرايط بنيادي بازار سرمايه به گونه اي 

است كه اوضاع بهبود خواهد يافت.
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احتمال بازگشت امريكا به برجام؛ 
عامل بهبود بازار سرمايه

حسين عبده تبريزي، عضو سابق شوراي عالي بورس 
در نشست آنالين در مورد  اثر بازگشت احتمالي امريكا 
به برجام اظهار داشت: رش��د نقدينگي، عاملي براي 
تعيين قيمت ها در بازارهاي مالي مانند طال، مسكن 
و ... است. رشد بخش واقعي اقتصاد در سال ۱۴۰۰ به 
منابع و درآمدهاي نفتي بستگي دارد. وي اضافه كرد: 
در س��ال جاري نمي توان انتظار داشت كه بهره وري، 
قيمت ها را در بازار س��هام افزايش دهد و ش��اخص را 
صعودي كند. راهكارهاي ماليات��ي، بانكي، پولي و ... 
تاكنون نتوانسته اند نقدينگي را به سمت توليد هدايت 
كنند. احتمال صادرات ۵۰ ميليارد دالر فرآورده هاي 
نفتي وجود دارد. عضو سابق شوراي عالي بورس تصريح 
كرد: س��ه تا ۶ ماه ابتدايي پس از توافق ايران و امريكا، 
قيمت دالر افزايش نخواهد يافت و با توجه به رش��د 
شديد نقدينگي در سال هاي اخير، انتظارات تورمي در 
سال جاري كاهش پيدا خواهد كرد. احتمال بازگشت 
امريكا به برجام، عامل مثبتي در كوتاه مدت براي بازار 
سرمايه نيست، اما اگر اين اتفاق صورت گيرد، فضا را 
براي توليد و قيمت ها بهتر مي كند و عده اي را به سمت 
بورس مي كشاند. عبده تبريزي خاطرنشان كرد: بعيد 
است كه بانك مركزي، نرخ هاي بهره را كاهش يا افزايش 
دهد. زيرا هر تغييري در نرخ ها به غير از تحوالت نرخ 
دالر و برجام، بر بازار سرمايه تاثير بيشتري مي گذارد. 
پس از افت يك ميليون واحدي در بورس، شاخص بايد 
به سمت ميانگين هاي تاريخي خود برگردد. عضو سابق 
شوراي عالي بورس با بيان اينكه بازار سهام به وضعيت 
تعادلي خود رسيده است، گفت: بورس در سال ۱۳۹۹ 
معادل ۱۴۰درصد رشد كرد، اما به دليل حضور بسياري 
از فعاالن نا آگاه و غيرحرفه اي، اين رش��د به ضرر آن 
تمام شد. سرمايه گذاران آگاه در سال گذشته، وظايفي 
داشتند كه به آن عمل نكردند و موجب شدند كاهش ها 

و افزايش هاي زيادي در بازار رخ دهد.

طرح جايگزين عرضه خودرو 
در بورس كاال چيست؟

سيد امير احمدي عضو انجمن مراكز اسقاط خودروي 
كل كشور با اشاره به طرح ساماندهي قيمت خودرو كه 
يكشنبه هفته گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد، 
گفت: عضو كميسيون صنايع مجلس در خصوص آخرين 
وضعيت اين طرح اعالم كرد كه، ۲ بند جديد در ماده ۴، 
كه موضوع عرضه خودرو در بورس كاال بود، نس��بت به 
جديد بودن موضوعات اين طرح به كميسيون ارجاع و ۲۹ 
فروردين اين موضوع در كميسيون مطرح و نقطه نظرات 
نمايندگان بررسي شد و اصالحاتي صورت گرفته است.

دبير انجمن مراكز اسقاط خودروي كل كشور بيان كرد: 
اعالم شده است كه پس تعطيالت ۲ هفته اي مجلس 
در صحن علني طرح جايگزيني خودرو مطرح خواهد 
ش��د. اين طرح همان طرح قبلي مجلس است كه در 
صنف اسقاط با عنوان ماده ۸ مكرر شناخته مي شود. بر 
اساس اين ماده ش��ماره گذاري هر خودرو توليد داخل 
منوط به اس��قاط ۲۰ خودرو فرسوده است كه عمال به 
طرح جايگزيني خودرو نيز معروف است.احمدي ادامه 
داد: اگر در سال با توجه به آمار توليدي و توان داخلي كه 
وزارت صمت آن را يك ميليون خودرو اعالم كرده، توليد 
شود، بايد ۲۰ درصد آن يعني ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط 
شود. اميدواريم مجلس بعد از تعطيالت ۲ هفته اي، اين 
طرح را هر چه سريعتر در صحن مطرح و شوراي نگهبان 
هم تصويب كند.دبير انجمن مراكز اسقاط خودروي كل 
كشور بيان كرد: نگراني ها اين است كه مجدد شوراي 
نگهبان اين طرح را به مجلس برگرداند، ضمن اينكه الزم 
است كه قبال ماده ۴ طرح مربوط به واردات خودرو كه با 
سياست ها منافات داشت و مجلس بحث عرضه خودرو 
در بورس را جايگزين اين موضوع كرد.او در پايان ضمن 
اشاره به اجرايي ش��دن طرح عرضه خودرو در بورس، 
گفت: دولت مكلف است در مدت ۳ ماه آيين نامه هاي 
اجرايي را تنظيم كند و اين آيين نامه هرچه س��ريعتر 
اجرايي شود تا دولت در كارنامه كاري خود برگه زريني 
داشته باشد. در طرح جايگزيني خودرو بايد بين ۱۱۰ تا 

۱۳۰ گواهي اسقاط صادر شود.

ابعاد تأثيرگذاري تزريق ۲۴ هزار 
ميليارد تومان بر بازار سرمايه

محمدابراهيم س��ماوي، مدير تحليل گروه صنعتي و 
معدني اميرطي گفت وگو با س��نا در خصوص عوامل 
تاثيرگذار بر بازار سرمايه اظهار داشت: از منظر تكانه  هاي 
قيمتي، علي رغم اينكه شاهد اصالح  هاي قيمتي قابل 
توجهي بوديم اما جو محافظ��ه  كاري و ترس به دليل 
ريزش شديد ماه هاي اخير بر بازار مستولي گشته كه از 
عواقب آن مي  توان به كم واكنشي به اخبار مثبت و بيش 
واكنشي به اخبار منفي اشاره كرد. وي در ادامه با اشاره به 
اثربخشي اين اوراق در بازار سرمايه ادامه داد: اين رويداد 
از چند بعد مي  تواند اثر مثبتي بر بازار سرمايه بگذارد، 
در يك بعد تزريق اين حجم از نقدينگي به بازار شرايط 
بازار را بهبود مي  بخشد و موجب كاهش ترس و در ادامه 
موجب تقليل كم واكنشي به اخبار مثبت و بيش واكنشي 
به اخبار منفي خواهد شد. از بعد ديگر اين رويداد باعث 
كمرنگ شدن بي اعتمادي چيره شده بر بازار سرمايه 
مي شود، زيرا سهامداران حمايت مستقيم و درون زاي 
سياست  گذاران سازمان را لمس مي كنند و اطمينان 
خاطر نسبي برايشان ايجاد مي شود. سماوي اينگونه 
ادامه داد كه: با انتشار اين اوراق، سهامداران شركت  هاي 
سرمايه گذاري و هلدينگ ها مبلغ قابل توجهي از طريق 
تامين مالي به نسبت ارزان )نسبت به بازار پول( به دست 
مي آورند. از طرف ديگر، اين وجوه تامين شده، توسط 
تيم  هاي حرفه  اي سرمايه  گذاري اين شركت ها در سهام 
ارزنده سرمايه گذاري خواهد شد، و در نهايت در آينده 
از بازدهي آن منتفع خواهند شد. در مجموع در صورت 
كاهش ابهامات فعلي در بازار كه مستلزم سپري شدن 
زمان و تعيين تكليف متغيرهاي اسمي است، اثربخشي 

اين تصميم بر همگان آشكار خواهد شد.

از سرگيري عرضه هاي اوليه
در بورس

علي صحرايي، مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران، 
در مورد اينكه چه زماني عرضه هاي اوليه در بورس 
آغاز مي شود، گفت:  با توجه به اينكه شرايط بنيادي 
بازار خوب ش��ده اند و از نظر بنيادي اوضاع خوبي 
وجود دارد، به زودي عرضه هاي اوليه شركت ها در 
بورس از سر گرفته مي شود. وي در مورد اينكه چه 
ش��ركت هايي ابتدا عرضه اوليه مي شوند، گفت: تا 
زمان قطعي شدن، نمي توانيم اعالم كنيم. مديرعامل 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در م��ورد اينكه آيا بازار 
بهتر مي ش��ود، گفت: االن ابهاماتي وجود دارد. اگر 
شركت هاي حقوقي پاي كار بيايند و كمك كنند، 
وضع بازار بهتر مي شود.وي در مورد اينكه چه زماني 
كارگزاران هم مي توانند به خريد سهام اقدام كنند، 
گفت: بايد مصوبه شوراي عالي بورس در اين زمينه 
صادر شود. صحرايي همچنين گفت: طبق مصوبه 
جديد بورس، از فردا اول ارديبهشت دامنه نوسان 
جديد نمادها در محدوده مثبت ۶ درصد و منفي ۳ 
درصد اجرا مي شود. اميدواريم باعث آثار مثبت در 
بازار شود. در حال حاضر بازار نياز به افزايش نقدينگي 

دارد و بايد حقوقي ها و صندوق ها پاي كار بيايند.

جلسه سران سه قوه براي بررسي 
وضعيت بورس برگزار نشد!

در حالي كه حسينعلي حاجي دليگاني در جلسه سه 
روز پيش مجلس از برگزاري جلسه سران سه قوه با 
محوريت بررسي شرايط بورس در روز دوشنبه خبر 
داده بود و محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز قول 
پيگيري مطالبات سهامداران را داده بود، اين جلسه 
برگزار نش��د.قاليباف در اين رابطه گفته بود از آنجا 
كه بورس موضوع مهمي است، با اولويت در دستور 
اولين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
اس��ت. بنابراين به همه همكاران و مردم اطمينان 
مي دهم همه سعي و تالش را به كار گيريم تا بتوانيم با 
تصميماتي به بورس كمك كرده و نگراني سهامداران 
را برطرف كنيم.اين در حالي اس��ت كه روز دوشنبه 
خبري منتشر شد مبني بر اينكه در آستانه برگزاري 
جلسه روز دوشنبه س��ران س��ه قوه درباره بورس، 
پيشنهادات گروهي از مديران و فعاالن خبره از طريق 
تماس تلفني و پيام به دو نفر از نزديكان سران قوا ارايه 
شد كه محور خواسته هاي فعاالن خبره و پيشكسوت 
و قديمي بازار سرمايه ش��امل مواردي چون تزريق 
نقدينگي، كاهش نرخ س��ود بانكي، ارايه مشوق ها 
مالياتي به شركت ها، بازگشت بخشي از درآمد ۵۲ هزار 
ميليارد توماني سال گذشته دولت از بورس، تعيين 
تكليف سهام عدالت و مشخص كردن قيمت تقريبي 
ارز و نرخ تس��عير ارز، استقالل بازار سرمايه و حضور 
رييس سازمان بورس در هيات دولت، عمل به وعده 
سال گذشته تزريق منابعي از صندوق توسعه ملي، 
آزادس��ازي قيمت ها در بورس كاال و قيمت خودرو، 
فروش اوراق در بازار توسط دولت با هدف خريد سهام، 

اصالح قانون تجارت و ... بوده است.

واگذاري ۱۲۷هزار ميليارد تومان 
اموال و دارايي  دولت  در سال گذشته

فرهاد دژپسند در نشست علني روز سه شنبه مجلس 
شوراي اسالمي، در پاسخ به سوال احمد عليرضابيگي 
نماين��ده مردم تبري��ز مبني بر اينكه عل��ت واگذاري 
ش��ركت ايران ايرتور، ضمن اشاره به عملكرد سازمان 
خصوصي سازي در سال گذشته، گفت: سال ۹۹ يكي 
از س��ال هاي متمايز در بحث واگذاري در تامين منابع 
بودجه دولت و هم در اج��راي بند »و« تبصره ۵ قانون 
بودجه بود.وي افزود: در سال گذشته موفق شديم تا ۳۵ 
هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم از محل واگذاري ها 
به خزانه واريز كنيم، از اين مبلغ ۳۲ هزار ميليارد تومان 
بودجه حاصل از واگذاري به صورت ETF و شناور بوده كه 
تمامي اين موارد به صورت شفاف در بازار سرمايه عرضه 
شده است.دژپسند اظهار كرد: از سوي ديگر تقريبا حدود 
۲ هزار ميليارد تومان از محل اقساط وصول شده است، 
همچنين ۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سهام واگذار 
شده، ولي منابع آن به جاي خزانه به سازمان هدفمندي 
واريز شده تا براي اجراي قانون معيشت مجلس و ستاد 
كرونا به مردم پرداخت شود.وزير اقتصاد و امور دارايي 
تصريح كرد: در مجموع با تهاتر در سال ۹۹، حدود ۱۲۷ 
هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه براين اساس ما 
طي سال گذشته متمايزترين سال را از اين نظر داشته ايم.

متقاضيان عضويت در هيات  مديره 
شركت هاي سهام عدالت چند نفرند؟ 
ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار از ثبت نام بيش از دو هزار نفر 
براي كانديداتوري اعضاي هيات مديره شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت خبر داد و افزود: 
تعداد متقاضي��ان در همه اس��تان ها به حد نصب 
رسيده است و روند بررسي صالحيت اين افراد ادامه 
دارد. وي ادامه داد: تعداد متقاضيان زياد است و بايد 
صالحيت عمومي و حرفه اي و تخصصي آنها بررسي 
ش��ود. صالحيت عمومي توس��ط بخش حراست 
س��ازمان بورس و صالحيت حرفه اي و تخصصي 
توس��ط بخش نظارت بر نهادهاي مالي بررس��ي 
مي ش��ود. مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اش��اره به برگزاري نخستين 
مجمع شركت هاي س��رمايه گذاري استاني سهام 
عدالت در ۱۸ ارديبهشت ماه گفت: اسامي افرادي 
كه در هر استان تاييد صالحيت شده اند، از چند روز 
قبل از برگزاري مجمع آن استان در اختيار مديران 
كل اقتصاد و دارايي اس��تان قرار مي گيرد و آنها به 
مردم اعالم مي كنند. همچنين اطالعات افراد تاييد 
صالحيت شده در س��امانه ديما قرار خواهد گرفت 

تا مشموالن بتوانند از سوابق اين افراد آگاه شوند.

»تعادل« وضعيت سهام عدالت را از روز آزادسازي بررسي مي كند

سهام عدالتي كه مديريت  نشد

افزايش اميدها در بورس
برپايه معامالت روز سه شنبه بيش از پنج ميليارد و 
۶۱۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۴۵ هزار و ۴۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با ۹۹ واحد كاهش به ۴۳۱ 
هزار و ۶۷۳ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۶۴ 
واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۱۰ واحد رسيد.شاخص بازار 
اول سه هزار و ۴۲ واحد و شاخص بازار دوم ۲ هزار و 

۳۴۱ واحد افزايش داشتند.
حقوقي هادر اين روز حدود ۲۶۰ميليارد تومان وارد 
بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار 
و ۷۶۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي۲۶درصد 
يعني۷۲۰ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدش��ان۱۰درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »مواد 
و محص��والت داروي��ي«، »فرآورده ه��اي نفتي« و 
»ش��ركت هاي چندرش��ته اي صنعتي« رقم خورد 
در حالي كه برآين��د معامالت گروه هاي »بانك ها و 
موسسات اعتباري« و »سيمان ، آهك و گچ« به نفع 
حقيقي ها تمام ش��د.درچهارمين روز هفته افزايش 
سهام حقيقي ها در ۲۰نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
در ۶۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 

جمع تغيير مالكيت دسته اول ۱۳۰ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم ۳۶۰ميليارد تومان بود.

آخرين قيمت۴۰نماد حداقل يك درصد نسبت به 
قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۴۶۰نماد با كاهش 

بيش از يك درصدي قيمت همراه بوده اند.
ع��الوه بر اي��ن در بين همه نمادها، نماد »ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با يك هزار و ۵۱۳ 
واحد، »بانك ملت« با يك ه��زار و ۷۷ واحد، »ملي 
صناي��ع مس ايران« ب��ا ۶۹۳ واحد، »پتروش��يمي 
پرديس« ب��ا ۶۴۳ واحد، »بانك تج��ارت« با ۵۵۴ 
واحد، »بانك پارسيان« با ۵۰۳ واحد، »فوالد مباركه 
اصفهان« با ۳۶۲ واحد، »فوالد خوزستان« با ۳۵۹ 
واحد، »بانك صادرات ايران« با ۳۰۴ واحد و »بانك 
پاس��ارگاد« با ۲۹۲ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص 

بورس داشتند.
در مقابل »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با ۵۶۹ 
واحد، »گسترش نفت و گاز پارسيان« با ۳۸۱ واحد، 
»پااليش نفت اصفهان« با ۳۲۰ واحد، »گروه مپنا« 
با ۳۱۷ واحد، »پااليش نف��ت بندرعباس« با ۲۹۸ 
واحد، »پااليش نفت ته��ران« با ۲۹۷ واحد، »نفت 
و گاز پتروش��يمي تامين« با ۲۴۲ واحد، »ش��ركت 

سرمايه گذاري غدير« با ۱۹۶ واحد، »سايپا« با ۱۹۳ 
واحد و »ايران خودرو« با ۱۴۹ واحد تاثير منفي را بر 

شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در روز مذكور نماد »گروه دارويي 
بركت«، »ايران خودرو«، »س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي«، »بانك تجارت«، »س��ايپا«، »پااليش 
نفت اصفه��ان« و »بانك مل��ت« در گروه نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند.گروه بانك ها هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه يك ميليارد و ۹۶۱ ميليون برگه س��هم به 

ارزش ۶  هزار و ۷۱۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز سه شنبه شاخص فرابورس نيز حدود پنج واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۷۸۴ واحد 
ثابت ماند.همچنين در اين بازار ۷۹۵ ميليون و ۵۵ 
هزار برگه سهم به ارزش ۵۰ هزار و ۱۸ ميليارد ريال 

دادوستد شد.
تنها نم��اد »هلدينگ صنايع معدن��ي خاورميانه«، 
»پليمر آريا ساس��ول«، »بيمه پاس��ارگاد«، »فوالد 
هرمزگان جنوب«، »س��رمايه گذاري صبا تامين«، 

»نف��ت ايران��ول« و »گ��روه توس��عه مال��ي مه��ر 
آيندگان« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه 
بودن��د. در مقاب��ل س��هامي»ذوب آهن اصفهان«، 
»پتروش��يمي تندگويان«، »پتروشيمي زاگرس«، 
»توس��عه مولد نيروگاهي جهرم«، »سرمايه گذاري 
مس سرچش��مه«، »توسعه مس��ير برق گيالن«، 
»پتروش��يمي مارون«، »برق و انرژي پيوند گستر 
پارس«، »بيمه اتكايي ايرانيان«، »ش��ركت آهن و 
ف��والد ارفع« و »صنايع ماش��ين هاي اداري ايران« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت چهارمي��ن روز كاري هفته بازار 
سهام، ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، 
۰.۳درصد معادل با ۳۲ه��زار تومان افزايش يافت و 
ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني 
س��هام عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون و ۲۶۴هزار 
توم��ان و ۲۱ ميلي��ون و ۲۱۸هزار تومان رس��يد.با 
احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش 
س��بد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به ۶ ميليون و 

۷۵۸هزار تومان رسيده است.

كدال ميزبان صورت مالي هاي جديد
سايت كدال يكي از مهم ترين نيازهاي بورس بازان 
محسوب مي شود و برخي از اطالعيه هاي كدال طي 
روزهاي اخير به روز شد و اطالعات حاصله از برخي 

نمادها بدين شرح است: 
ش��ركت بورس انرژي ايران با نماد »انرژي«افزايش 
س��رمايه ٢٠٠درصدي از محل سود انباشته و ساير 

اندوخته ها را تصويب كرد.
س��رمايه گذاري توس��عه گوه��ران اميدب��ا نم��اد 
»گوهران«: حسابرس افزايش سرمايه۶٢درصدي 
از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران 
فعلي، مطالبات حال شده و سود انباشته را تاييد كرد.

س��يمان باقران با نماد »سباقر«تس��ويه بخشي از 
اصل بدهي تس��هيالت بانك ملي را ٧درصد نسبت 
به كل دارايي و ٢١درصد كل فروش در س��ال مالي 

قبل اعالم كرد.
شركت دشت مرغاب با نماد »غدشت«طي گزارش 
۹ماهه منتهي به اس��فند ٩٩ خود ب��ا ثبت فروش 
۴۴۷ميليارد توماني، به ازاي هر س��هم سودي بالغ 

بر ۶۳۶۴ريال ساخته اس��ت. همچنين سودآوري 
شركت نسبت به دوره مالي مشابه سال گذشته بيش 

از ۳۸۰درصد رشد داشته است.
شركت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين با نماد 
»توسن« در ٣ماهه منتهي به اسفند ١٣٩٩ حدود 
۵٨ميليارد تومان درآمد داشت كه ٣٠ميليارد تومان 
متعلق به اسفند ماه مي باشد. همچنين توسن، براي 
هر سهم ٣١ريال سود محقق كرد كه به نسبت دوره 

قبل كاهش ٩٢درصدي داشته است.
ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماع��ي با نماد 
»شس��تا« در ٩ماهه منته��ي به اس��فند ١٣٩٩ با 
سرمايه ١۴٢٠٠ميليارد تومان، ۵٩٧ ريال براي هر 
سهم سود محقق كرده اس��ت. گفتني است در اين 
دوره درآمد س��ود س��هام ١٢٣درصد و سود فروش 
سرمايه گذاري ها با افزايش ١١٣درصدي به هشت 
هزار و ۶۸۰ميلياردتومان رس��يده است. همچنين 
سود خالص ٩ماهه حدود هشت هزار و ۴۷۰ميليارد 
تومان مي باشد.شركت توليد ژالتين كپسول ايران 

با نماد »دكپسول«در ١٢ماهه منتهي به اسفند ٩٩ 
براي هر س��هم ٣٧٩٣ريال س��ود محقق كرد كه به 

نسبت دوره قبل رشد ٢٠٩درصدي داشته است.
شركت پست بانك ايران با نماد »وپست« در ١٢ماهه 
منتهي به اسفند ٩٩ براي هر سهم ٢١١٨ريال سود 
محقق كرد كه به نسبت دوره قبل رشد ۶٠٣درصدي 
داشته است.ش��ركت كش��ت و دام گلدشت نمونه 
اصفهان با نماد »زگلدش��ت«در ١٢ ماهه منتهي به 
اسفند ٩٩ با سرمايه ٧٠ميليارد تومان براي هر سهم 
۵٩۶ريال س��ود محقق كرد، كه با احتساب افزايش 
سرمايه، ٢۵درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

رشد داشته است.
شركت موتوژن با نماد »بموتو«در ۶ماهه منتهي به 
اس��فند ١٣٩٩ مبلغ ۴۵٨٩ريال سود محقق كرده 
اس��ت كه ١۵۵درصد نس��بت به دوره مشابه سال 
گذشته رشد داشته اس��ت. در اين دوره درآمدهاي 
عملياتي ٧٧درصد و سود عملياتي ١۶٣درصد رشد 
داشته است.شركت س��يمرغ با نماد »سيمرغ« در 

٣ماهه منتهي به اسفند ٩٩ براي هر سهم ۶۶١ريال 
س��ود محقق ك��رد كه به نس��بت دوره قبل رش��د 
٣۵١درصدي داش��ته است.شركت سرمايه گذاري 
كاركن��ان صنعت برق »وب��رق«در منطقه زنجان و 
قزوين در ۶ماهه منتهي به اسفند ٩٩ براي هر سهم 
٧ريال سود محقق كرد كه به نسبت دوره مشابه قبل 

كاهش ٣۶درصدي داشته است.
شركت عمران و توسعه فارس »ثفارس«در ۶ماهه 
منتهي به اس��فند ٩٩ براي هر س��هم ٩١ريال سود 
محقق كرد كه به نسبت دوره قبل رشد ٩۴درصدي 
داشته است.شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران 
اس��تان اردبيل با نماد »ثنوسا«در ۶ماهه منتهي به 
اسفند ٩٩ براي هر سهم ٩٨ريال زيان محقق كرد، 

كه در دوره مشابه قبل ٨٩ريال سود بود.
شركت س��رمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران با 
نماد »وصنا«در ٣ماهه منتهي به اسفند ٩٩ براي هر 
س��هم ۶٣۴ريال سود محقق كرد كه به نسبت دوره 

مشابه قبل رشد ٢۵۵درصدي داشته است.



گروه راه و شهرسازي|
با عبور تعداد فوتي هاي ناشي از كرونا در پايتخت از مرز 
130 نفر در روز، نگراني ها و هشدارهاي اعضاي شوراي 
شهر تهران درباره دو ماهه پيش رو طي روزهاي اخير با 
توجه به مساله برگزاري انتخابات در خرداد ماه بيشتر 
شده است. در اين حال، رضا كرمي محمدي، رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران 
با استناد به آمار اعالم كرده، وضعيت كرونايي تهران 
از لحاظ تعداد بيماران و تعداد فوتي ها رو به گسترش 
اس��ت.تقريبا يك س��وم فوتي هايي ك��ه روزانه اعالم 
مي شود، متعلق به تهران و حومه است و وضعيت خوبي 
حاكم نيست. به گفته او، در صورت بدتر شدن شرايط 
كرونايي ظرفيت سردخانه هاي بهشت زهرا)س( – كه 
به تازگي دو سردخانه ديگر به آن اضافه شده - احتماال 

ديگر كفايت متوفي ها را نمي كند.

     هشدار درباره پيك پنجم كرونا
در اين حال، ديروز محس��ن هاشمي، رييس شوراي 
شهر تهران با اش��اره به برگزاري همزمان ۴ انتخابات 
در ارديبهشت گفت: اين مساله مي تواند منجر به ورود 
به پيك پنجم كرونا شود بايد صندوق هاي راي گيري 
حداقل تا ۲ برابر افزايش يابد. هاشمي با اشاره به اينكه 
شرايط كرونايي در كشور رو به وخامت است و شرايط 
بستري ها نسبت به پيك سال گذش��ته نيز افزايش 
بيش��تري دارد. گفت: به نظر مي رسد در ارديبهشت 
وضعيت قرمز ادامه يابد. وي با اش��اره به اينكه دراين 
شرايط ۴ انتخابات همزمان با هم برنامه ريزي شده است 
افزود: اين مساله مي تواند پيك فعلي چهارم كرونا را به 
موج پنجم طي ۲ ماه آينده تبديل كند، بنابراين بايد 
برنامه ريزي دقيق تري درباره نحوه تبليغات و راي گيري 
صورت گيرد. رييس ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: 
در همه كش��ورها به خصوص كالن شهرها تاكنون ۲ 
مشكل وجود داش��ته كه نخستين موضوع مربوط به 
تعداد صندوق هاي انتخاباتي است كه امكان 1۵ درصد 
افزايش صندوق ها وجود دارد و از شهرداري مي خواهم 
كمك كند كه حداقل صندوق هاي تهران را به دو برابر 
افزايش دهيم. هاش��مي گفت: البته اين نياز به نيرو و 
فعاليت جدي هم دارد شنيده شده كه نگراني هايي را 

براي شهر تهران ايجاد مي كند.
رييس شوراي ش��هرتهران با اشاره به اينكه برگزاري 
۴ انتخاب��ات به صورت همزمان منجر به فعاليت هاي 
انتخاباتي گسترده خواهد شد، گفت: كه تعداد شوراها 
در اس��تان تهران كه ۵ هزار كانديد وجود دارد اگر ۹0 
درصد آنها هم تاييد ش��ود دو جلسه انتخاباتي برگزار 
كنند در عرض يك هفته 10 هزار جلس��ه انتخاباتي 
خواهيم داشت و اين باعث مي شود كه جلسات تبديل 
به كانون شيوع كرونا مي شود و الزم است كه تمهيدات 
وي��ژه اي برقرار ش��ود و اميدوارم جلس��ات ويژه تري 

برگزار ش��ود. وي با اشاره به تجربه خوب الكترونيكي 
ش��وراياري ها افزود: باي��د اس��تانداري، فرمانداري و 
شهرداري در كنار هم قرار بگيريم و انتخاباتي را برگزار 

كنيم كه تبديل به بحران بهداشتي نشود.

     شهر معني قرنطينه را به سخره گرفته
زهرا نژادبهرام عضو ش��وراي شهر تهران نيز ديروز در 
صحن علني اين شورا درباره وضعيت كرونا در پايتخت 
اظهار كرد: باز هم كرونا جان مي گيرد و ضعف مديريت 
كش��ور را به رخ مي كشد. مغازه هاي گروه دوم، سوم و 
چهارم كه بايد تعطيل باشند در حال حاضر به صورت 

جسته و گريخته تعطيلند.
وي اف��زود: از طرفي ادارات فعالند و خودروها در حال 
فعاليت و شهر معني قرنطينه را به سخره گرفته و به 

نظرم بايد اقدامات الزم در اين زمينه انجام شود.
عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه هماهنگي 
بين روس��اي قوا بايد انجام شود تا بتوان اين بحران را 
مديريت كرد، گفت: بايد عزم جزم در انجام قرنطينه 
در تهران و برخي از ديگر شهرها داشته باشيمو اعمال 

محدوديت ها در تهران ضروري است.

    تصويب كليات اليحه 
اساسنامه ۱۹ سازمان شهرداري 

در تحولي ديگر، ديروز اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
كليات اليحه اصالح اساسنامه 1۹ سازمان وابسته به 
شهرداري تهران را به تصويب رساندند. ديروز در جريان 
دويس��ت و هشتاد و هشتمين جلس��ه علني شوراي 
اسالمي ش��هر تهران، ادامه بررسي الي�حه شه�ردار 
تهران در خص�وص اساسنامه هاي )1۹( سازمان وابسته 
به شهرداري تهران از سر گرفته شد و پيشنهادات اعضا 
ارايه كه پس از بررس��ي كليات اين اليحه به تصويب 

اعضا رس��يد. در جريان بررس��ي اين دستور حجت 
نظري براي بند 6 ماده ۴ س��ازمان ورزش پيشنهادي 
مبتني بر افزودن عبارت »امكان تعامل سازمان ورزش 
با س��من هاي داخلي و خارجي مانند سازمان جهاني 
ورزش براي هم��ه« را مطرح كرد. س��پس زهرا نژاد 
بهرام براي اساسنامه همه سازمان ها پيشنهاد داد كه 
عبارت»شهرداري مكلف است ظرف سه ماه  آيين نامه 
معامالتي خود را به شورا آورده و مصوب كند«، با عبارت 
»تا زمان مصوبه آيين نامه مورد نظر، آيين نامه هاي خود 

سازمان ها مالك عمل است« اصالح شود. 
سيد حسن رسولي نظر مخالف كميسيون را انتقال داده 
و گفت: در اين مصوبه با هدف سامان دهي سازمان ها 
مصوب كرديم كه تا پايان خرداد 1۴00، آيين نامه هاي 
خود را با مصوبه بند )ج( تطبيق دهند. وي افزود: اين 
پيشنهاد مخالف اصل سامان  دهي سازمان هاست و نه 
تنها به هدف سه ساله ما ضربه مي زند، بلكه هيچ عايدي 
هم ندارد. ما مي خواهيم كه سازمان ها آيين نامه واحد 

داشته باشند. 
ميرلوحي هم به عنوان مخالف گفت: متاسفانه كارها 
از مس��ير خارج شده چون س��ازمان ها اساسنامه ها و 
آيين نامه هاي خود را در شورا به تصويب نرسانده است. 
اين پيشنهاد تاييد همان مسير غلط است. علي اعطا 
عضو كميس��يون معماري و شهرسازي شورا در مقام 
موافق گفت: به نظ��ر من معناي اين ايده واحد كردن 
اساسنامه ها، تغيير سه نوبتي آن ها است. اگر بناست 
آيين نامه جديدي پيشنهاد شود، خب همان آيين نامه 
موجود را تصويب كنيم. چرا بايد دستگاه هاي اجرايي 

را با تغييرات مكرر دچار آشفتگي كنيم.
علي اكبري رييس سازمان نوسازي شهرداري نيز نظر 
موافق شهرداري را انتقال داد و گفت: موضوع اساسنامه 
و آيين نامه دو چيز متفاوت هس��تند. او تشريح كرد: 

مي توانيم اساسنامه را تغيير دهيم اما دخل و تصرفي 
در آيين نامه نداشته باش��يم. وي ادامه داد: طبيعي و 
بديهي ترين كار اينس��ت كه تا زمان ايجاد آيين نامه 
جديد، سازمان بر اس��اس آيين نامه خود عمل كند. 
بنابراين طبيعي است كه هر سازماني تا زمان جايگزين 

مقررات جديد، طبق مقررات موجود خود عمل كند.
اما رسولي در مخالفت با اين نظر گفت: شهرداري تهران 
1۹ س��ازمان دارد. اما فقط ۴ سازمان داراي آيين نامه 
مصوب هستند كه يكي از آنان سازمان نوسازي است. 
ما هم به دنبال تغيير آن نيس��تيم. اما بقيه سازمان ها 
آيين نامه مصوب ندارن��د و بايد تا پايان خرداد 1۴00 
اقدام كنند. در نهايت پيشنهاد نژادبهرام به راي گذاشته 
شد و با ۵ راي موافق به تصويب نرسيد. سپس نظري 
در بند هفتم ماده ۴ پيشنهاد كرد داد: بعد از عبارت با 
همكاري جمعيت هالل احمر، عبارت »سازمان هاي 
ش��هرداري« اضافه ش��ود. زهرا صدراعظم نوري در 
اي��ن خصوص گفت: اين نكته موضوع الزام س��ازمان 
پيشگيري براي همكاري با ساير سازمان ها است. اما 
اين درحالي است كه الزام در ذات سازمان پيشگيري 
نهفته است. چون اين سازمان زيرمجموعه حوزه كاري 
شخص شهردار تهران است. سيد حسن رسولي نظر 
كميس��يون را در مقام مخالفت اعالم داشت و گفت: 
در بند هشت اساس��نامه آمده است كه رييس هيات 
امناي اين سازمان، شهردار تهران است و اين سازمان 
به نمايندگي شهرداري در حال انجام وظيفه است و 
لذا اگر هم همكاري صورت نمي گيرد، اين هماهنگي 
توسط شهردار انجام مي شود. پيشنهاد نظري به راي 

گذاشته شد و با ۵ موافق به تصويب نرسيد.
در نهايت كليات اليحه اساسنامه 1۹ سازمان شهرداري 
به راي گذاشته شد و با 1۷ راي موافق به تصويب رسيد.

دي��روز همچنين كلي��ات اليحه »مج��وز واگذاري 
حق بهره ب��رداري از 1۴ ملك متعلق به ش��هرداري 
براي فعاليت هاي ع��ام المنفعه« به تصويب اعضاي 
شورا رسيد. محس��ن جوادي يگانه معاون فرهنگي 
اجتماعي ش��هرداري تهران در خصوص علت ارايه 
اي��ن اليحه گفت: اليحه تعيي��ن تكليف اين امالك 
كه به تعداد 300 ملك بود، در مهر ماه بررس��ي شد. 
همه بخش هايي كه نيازمند صدور مجوز بهره برداري 
هستند نيز نياز به تس��ريع در صدور مجوز دارند. از 
ميان 300 امالك مدنظر مواردي كه قابليت استفاده 
براي امور عام المنفعه را نداشته در حال بازپس گيري 
اس��ت اما اين 1۴ امالك مواردي اس��ت كه توسط 

خيرين در حال ساخت و تكميل هستند.
وي افزود: اغلب اين امالك نيز در حوزه بهداش��تي، 
درماني و آسيب هاي اجتماعي است بنابراين خيرين 
براي تكميل اين امالك نيازمند تاييديه شورا هستند. 
در نهاي��ت كليات اي��ن اليحه ب��ا 1۵ راي موافق به 

تصويب رسيد.

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

ويژه
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پاياني بر نظم كهن
اين گونه در جهان گسترش پيدا كرده است. بر خالف 
افرادي كه مي گويند، سوپرليگ اروپا به دليل تحركات 
جديد نظام سرمايه داري است، معتقدم ذات فوتبال 
در جهان سرمايه داري ش��كل گرفته است. فوتبال 
اگر مي خواست بر اساس تفكرات كمونيستي اداره 
شود چنين رش��دي را تجربه نمي كرد و مانند رژيم 
اتحاد جماهير ش��وروي دچار فروپاشي شده بود. نه 
فقط فوتبال بلكه مجموعه تحوالت جهاني به سمت 
تثبيت س��رمايه داري پيش مي رود. در حال حاضر 
باش��گاهداري، امري كامال صنعتي است كه ساالنه 
ميلياردهاي دالر ارزش افزوده مي آفريند. فلورنتينو 
پرز، رييس سوپر ليگ اروپا در مصاحبه خود به اين 
نكته اشاره كرد كه يوفا هر چند ادعا مي كند پولي كه 
تماشاچيان به خاطر بازي تيم هاي بزرگ مي پردازند 
را صرف توس��عه فوتبال مي كند، اما در واقع نه تنها 
توسعه واقعي اتفاق نمي افتد، بلكه در بسياري موارد 

از تماشاچيان واقعي فوتبال نيز مي كاهد.
دوم( جالب اينجاس��ت كه فوتبال اروپا به نمادي از 
نظام سرمايه داري بدل ش��ده است و همه جهان در 
آن سهمي دارند. باش��گاه اينترميالن تحت تسلط 
چيني هاست. چلسي را چهره اي روس اداره مي كند. 
باشگاه منچسترس��يتي و پاري سن ژرمن در اختيار 
كارتل هاي اقتصادي اماراتي ها و قطري ها قرار دارند. 
تايلندي ها باشگاه لسترس��يتي و يك چهره ايراني 
باشگاه اورتون را مديريت مي كند. اين مساله نشان 
مي دهد كه فوتبال مانند نظام س��رمايه داري امري 
جهانشمول است و هر جامعه اي مي تواند سهمي در آن 
داشته باشد. پاندمي كرونا هم نشان داد كه ديگر نظم 
كهنه اي كه توسط يوفا و فيفا مديريت مي شد، قابل 
تداوم نيست؛ باشگاه ها در اين شرايط بستري را ايجاد 
كردند تا كارتل هاي عظي��م اقتصادي مثل مورگان 
بانك، آمازون و نتفليكس، سرمايه گذاري هاي پايداري 
را در اين زمينه انجام دهن��د. بنابراين اين يك نظم 
نوين جهاني است كه در بخش هاي مختلف در حال 
وقوع است؛ با توجه به اينكه فوتبال امري مورد توجه 
است؛ تحوالت فوتبال بازتاب هاي وسيعي پيدا كرده 
است. اساسا لذتي كه عالقه مندان از فوتبال مي برند، 
محصول نظام س��رمايه داري اس��ت، اما متاس��فانه 
روشنفكران ما متوجه اين تحوالت و تغييرات نيستند.

سوم( در اين ميان، برخي مخالفت ها در كشورهايي 
مانند انگليس قابل قبول است، مردم انگليس با فوتبال 
زندگي مي كنند. من در انگليس زندگي كردم، در شهر 
كلچستر، شهري كه نيم ساعت با پايتخت فاصله دارد، 
هر س��ال بچه ها، جوانان و عموم مردم منتظرند تا در 
جام حذفي، تيم شان با تيم هايي مثل منچستريونايتد، 
چلسي و... بازي كنند. در اين كشور، نوستالژي وجود 
دارد، كري وجود دارد و س��ال هاي س��ابقه تاريخي 
مطرح اس��ت. اين موضوعات قابل قبول اس��ت، اما 
اظهارات��ي كه برخ��ي رويكردهاي سوسياليس��تي 
درباره توافق سرمايه داري بر فوتبال مطرح مي كنند، 
خنده دار اس��ت. نبايد فراموش كرد س��رمايه داري 
سرنوشت محتوم مجموعه تحوالتي است كه در سطح 
بين المللي جريان دارد.  چهارم( در جهان امروز ديگر 
دولت ها قرار نيس��ت خرج فوتبال و ورزش را بدهند، 
باشگاه ها خودشان بايد درآمدزايي كنند و هزينه هاي 
خودشان را در بياورند. اما برخي افراد در ايران و ساير 
نقاط جهان توهم توطئه دارند و همه موضوعات را به 
نئوليبراليسم، نظام سرمايه داري و... مرتبط مي كنند. 
ام��ا در ايران نه حق پخش تلويزيوني توس��ط صدا و 
سيما پرداخت مي ش��ود، نه قانون كپي رايت وجود 
دارد و نه حق تبليغات محيطي به باشگاه ها پرداخت 
مي شود. طبيعي است كه چنين فوتبالي نمي تواند 
در س��طح بين المللي اثرگذار باشد. حتي ميزباني را 
نيز به تيم هاي باشگاهي ايراني نمي دهند. اما در اروپا 
رئال مادريد، يك پروژه ميلياردي را فقط در خصوص 
ورزش��گاه پياده س��ازي مي كند كه هزينه هاي آن از 

بخش خصوصي تامين شده است.
فراز پاياني( بنابراين معتقدم راه ان��دازي ليگ اروپا 
حركتي طبيعي است كه در مسير سيال تاريخ فوتبال 
جريان پيدا كرده است. نمادي از ساختارسازي هاي 
جديدي كه قبل از فوتب��ال در پهنه اقتصاد، ورزش، 
سياس��ت و... به وجود آمده است. در اين ميان ساير 
كش��ورها يا بايد اين امر را درك كرده و تالش كنند 
خود را به آن برس��انند يا اينكه از دور ش��اهد توسعه 

ساير كشورها باشند.

بازي بازرگان
 اين حركت تير خالص را بر پيكره تيم هاي كوچك، 
قديمي و روياهاي نوستالژيك خواهد زد و گروهي 
ديگر نيز اين حركت را سيري طبيعي در بستر جريان 
سيال تاريخ فوتبال ارزيابي كردند. هر كدام از اين 
روايت هاي متفاوت را كه قبول داشته باشيم به نظر 
مي رسد بعد از كرونا، هنگامه ديگري از راه رسيده 
باشد. كرونا همان طور كه بخش هايي از وجود انسان 
در اين عص��ر را ويران كرد، نظامات تازه اي را نيز در 
عرصه هاي اقتصاد، سياس��ت، فرهنگ، ورزش و...

برپا كرده است. ويراني و بازآفريني نشانه بارز عصر 
ماس��ت. عصري كه در آن خرده فرهنگ ها بايد به 
نفع يك فرهنگ جامع كنار بكشند و كوچك ها در 
س��اختارهاي بزرگ تر تعبيه شوند. در يك چنين 
عصري صحبت كردن از مدين��ه فاضله مورد نظر 
افالطون بيش��تر به يك روياي در دور دست شبيه 
خواهد بود تا حقيقتي كه بتوان بر روي آن حساب 
جدي باز كرد. بايد ديد بع��د از تحوالتي كه كرونا 
در ش��ؤون مختلف جامعه ايجاد كرده، سرنوشت 
اقتصاد، سياست، فرهنگ و... در عرصه جهاني چه 
سمت و سويي پيدا مي كند. آيا روياي فرزندان آدم 
براي بهره مندي از عدالت، برابري، همكاري و... به 
اسطوره هايي دس��ت نيافتني بدل خواهند شد تا 
اينكه از دل اين همه تضاد و نابرابري و تفوت آدمي 
معناي تازه اي را درك كرده و مسير تازه اي را براي 

رشد خواهد ساخت.

گسل هاي مسكن
براي تحق��ق آن دولت بعد حتما بايد پروژه هايي 
مانند مس��كن مهر را ادامه دهد. او با بيان اينكه 
مولفه هاي��ي مانن��د تس��هيالت، زمي��ن و نظام 
مهندس��ي نيازي به خ��ارج ن��دارد، گفته 16۵ 
ميليون كيلومتر مربع مساحت كشور است. كل 
شهرهاي ما 6 ميليون هكتار است و 1۵ ميليون 

هكتار هم زمين كشاورزي داريم. 
۲- بي گم��ان، تقليل معضل مس��كن به عواملي 
همچون زمين، تسهيالت و نظام مهندسي حاكي 
از نبود نگاه جامع به اين پديده چند وجهي است. 
معضل مس��كن دس��تكم روي دو گسل »توزيع 
نامتناس��ب جمعيت��ي« و »توزيع نامتناس��ب 
جغرافيايي« استوار ش��ده و ريشه دوانده است. 
بر اس��اس نتايج حاصل از سرش��ماري نفوس و 
مسكن در سال 13۹۵ حدود ۲۵ ميليون خانوار 
در اي��ران زندگي مي كنند و موجودي مس��كن 
كشور كمي بيش از اين تعداد يعني ۲۵ ميليون 
و ۴1۲ هزار واحد مسكوني است. اما آن چه كه در 
اختيار مصرف كنن��دگان واقعي قرار دارد حدود 
۲3 ميليون واحد اس��ت و به عبارت ديگر با ۲.۵ 
ميليون مس��كن خالي و ۲.1 ميلي��ون اقامتگاه 
دوم كه حداكثر 6 ماه از س��ال مورد استفاده قرار 
مي گيرد، مواجهيم. اگر چه نتايج سرش��ماري ۵ 
سال پيش تاكنون دچار تغييراتي شده است، اما 
بي گمان همچنان معرف گسل توزيع نامتناسب 
جمعيتي مسكن اس��ت، چرا كه طي اين سال ها 
بازار مسكن و همچنين بازار ساخت وساز به طور 
عمده در ركود بوده و تحول چش��مگيري در آنها 
اتفاق نيفتاده اس��ت. در اين ح��ال، عامل بروز و 
ظهور گس��ل جمعيتي را بايد در سياس��ت هاي 
اقتصاد كالن كشور ريشه يابي كرد، سياست هايي 
كه به نابرابري درآم��دي و ثروت از طريق توزيع 
رانت به برخي از گروه ه��اي جمعيتي دامن زده 

است. 
3- گسل توزيع نامتناس��ب جغرافيايي مسكن 
ام��ا نه آن گونه ك��ه عضو هيات رييس��ه مجلس 
روايت ك��رده كه گونه اي ديگ��ري دارد. چرا كه 
از 16۵ ميليون هكتار مس��احت كش��ور، حدود 
۷.۷ درص��د )1۲ ميليون هكتار( آب و دريا، 3.۵ 
ميليون هكتار جنگل، 86.۵ ميليون هكتار بيابان 
است. به عبارتي در مجموع حدود 13۴ ميليون 
هكتار از مس��احت كشور بنا به داليل جغرافياي 
غير قابل س��كونت هستند. البته به اين عدد بايد 
مساحت رش��ته كوه هاي بزرگي همچون رشته 
ك��وه البرز و زاگرس را اضافه ك��رد. در اين حال، 
بايد به اين مس��اله توجه كرد كه به دليل اجراي 
سياست هاي پيدا و پنهان تمركزگرايي در تهران 
و ۷ كالن ش��هر ديگر كش��ور، توزيع نامتناسب 
جغرافيايي واحدهاي مس��كوني كش��ور در اين 
شهرها ش��كل گرفته اس��ت، به گونه اي كه ۲۵ 
درصد از جمعيت كش��ور صرفا در استان تهران 
ك��ه حدود يك درصد از مس��احت كش��ور را در 
بر مي گيرد، تجمع يافته اس��ت. در اين شرايط، 
تخصيص زمين دولتي براي س��اخت مسكن از 
اهميت زيادي برخوردار است، و از اين رو، بايد در 
اجراي طرح جهش و توليد مسكن مراقبت شود 
كه گسل هاي مسكن و به ويژه گسل جغرافيايي 

آن گسترده تر نشود.

 مسابقه عكس در شهر زيرزميني
مديري��ت ارتباط��ات و اموربين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه از برگزاري 
مسابقه عكس و چند رسانه اي فرهنگ اقوام و مردم 
ايران به هم��ت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و با همكاري 
و مش��اركت مركز ارتباط��ات و ام��ور بين الملل 
ش��هرداري تهران خبر داد. به گ��زارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه؛ س��يد مجتبي تقوي نژاد 
با اش��اره به اينكه متروي تهران و حومه به عنوان 
بزرگ ترين س��امانه حمل و نقل درون ش��هري 
روزانه شاهد ميليون ها مس��افر با تنوع فرهنگي 
از گوشه و كنار سرزمين مان است افزود: در واقع 
روزانه شاهد حركت يك جريان زنده فرهنگي در 
ش��هر زيرزميني تهران هستيم و اين فضا فرصت 
مناسبي را ايجاد كرد تا با اجراي برنامه هاي مختلف 
و برگزاري جشنواره هاي فرهنگي به معرفي، حفظ 

و پاسداشت اين آداب و رسوم بپردازيم.
هر جايي در گوش��ه و كنار اين سرزمين از فرهنگ 
و آداب و رسومي برخوردار است كه براي اهالي آن 
جذابيت هايي را به همراه دارد، البته اين آداب ممكن 
است براي افرادي كه از دور وارد آن مي شوند بسيار 
جذاب تر هم به نظر بيايد. وي تصريح كرد: آداب و 
رسوم هر مكاني برگرفته از تاريخ و فرهنگ آن است 
كه بدون شك يكي از مهم ترين بخش هاي هر سفر، 
ارتباط با مردمي است كه در مسير يا مقصد سفر شما 
زندگي مي كنند. تقوي نژاد افزود: توانايي برقراري 
ارتب��اط موثر با مردم آن منطقه مي تواند افراد را در 
مسائل مختلفي نظير آش��نايي با آداب و رسوم آن 
ديار كمك كند و همچني��ن با تكيه  بر اين توانايي 
قادر خواهد بود در طول سفر با افراد مختلفي مالقات 

كرده و دوستان خوبي را براي خود بيابيد.
مع��اون ام��ور فرهنگ��ي و اجتماع��ي ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حومه خاطرنش��ان 
كرد: با توجه به حضور طيف گس��ترده و متنوعي 
از اقوام و فرهنگ هاي مختلف كشورمان، در مترو 
تصميم گرفتيم تا از ظرفيت مناسب گذرگاه هاي 
فرهنگي مترو براي معرفي بيشتر فرهنگ و آداب و 
رسوم اقوام به شهروندان و مسافران استفاده كنيم.

محسن هاشمي: صندوق هاي راي گيري حداقل تا ۲ برابر افزايش يابد

طرح تامين مسكن؛ چك سفيد امضا براي تخريب طبيعت يا ساماندهي واگذاري اراضي؟

پيامد اقتصادي و داليل عدم بازگشايي كريدور ايران- عراق- سوريه  چيست؟

هشدار درباره شيوع انتخاباتي كرونا

بيم و اميد واگذاري اراضي ملي براي ساخت مسكن

فرصت سوزي تجاري با سوريه

گروه راه و شهرسازي|
ط��رح جنجال برانگيز »جهش توليد و تامين مس��كن« 
موس��وم به توليد ۴ ميليون مس��كن در ۴ سال كه برخي 
از مفاد آن در مجلس تصويب ش��ده اس��ت، نگراني هاي 
مختلفي را در ميان كارشناسان و افكار عمومي ايجاد كرده 
است. يكي از اين نگراني ها مربوط به واگذاري منابع ارضي 
طبيعي براي ساخت مسكن است. در اين حال، مديركل 
دفتر اس��تعداديابي و بهره برداري منابع طبيعي سازمان 
جنگل ها گفته است: جنگل و اراضي جنگلي در اين طرح 
قابليت واگذاري ندارند. بر اساس ماده ۹ طرح جهش توليد 
و تامين مسكن - كه طي بهمن ماه سال گذشته در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب رسيد - سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كش��ور موظف شد كه اراضي ملي مورد  نياز 
تامين مسكن و خدمات عمومي پشتيبان واقع در محدوده 
و حريم ش��هرها و اراضي مورد نياز وزارت راه  و  شهرسازي 
براي طرح هاي مصوب شهرك س��ازي در خارج از حريم 
شهرها را حداكثر ظرف مدت دو ماه بعد از تاريخ الزم  االجرا 
ش��دن اين قانون به وزارت راه  و  شهرسازي تحويل بدهد. 
اين قانون اعتراض محيط زيستي ها و برخي افراد ديگر را 
به دنبال داشت چراكه بيم تخريب هرچه بيشتر طبيعت 
در پس تصويب اين ماده وج��ود دارد. پيش از اين عباس 
آخوندي، وزير اسبق راه و شهرسازي، در يادداشتي ضمن 

اشاره به تخريب 88 هزار هكتار از اراضي ملي بين سال هاي 
13۵۲ تا 13۹۲ اظهار كرده بود كه چنين مساله اي چكي 
سفيد امضا براي تخريب منابع طبيعي است. به گزارش 
ايسنا، با اين حال محمد رحيم رستماني، مديركل دفتر 
استعداديابي و بهره برداري منابع طبيعي سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور معتقد است كه تغيير نمايندگي 
دولت در اراضي ملي و دولتي به  نام وزارت راه و شهرسازي 
براي تامين مس��كن و توسعه شهري موضوع جديدي در 
كشور نيست و س��ازمان جنگل ها پيش از اين نيز برخي 
اراضي ملي و دولتي فاقد ممنوعيت قانوني را براي تامين 
مس��كن در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار داده است. 
او در گفت وگو با ايسنا تصريح مي كند: سازمان جنگل ها 
پيش از اين به اس��تناد ماده 6 قانون س��اماندهي و عرضه 
مسكن برخي اراضي ملي و دولتي فاقد ممنوعيت قانوني در 
حريم شهر را براي توسعه شهري و تامين مسكن به وزارت 
راه و شهرس��ازي واگذار مي كرد اما در اين قانون مشخص 
نش��ده بود كه چه زمين ها و عرصه هايي قابليت ساخت و 
ساز براي تامين مسكن را ندارند اين درحالي است كه در 
تبصره ۲ ماده ۹ طرح جهش توليد و تامين مسكن عنوان 
ش��ده اس��ت كه چه زمين هايي قابليت واگذاري ندارند. 
رستماني ادامه مي دهد: در اين تبصره آمده است كه اراضي 
كشاورزي حاصلخيز درجه يك و دو، جنگل هاي طبيعي و 

دست كاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان ها، پارك ها و 
ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي، عرصه هاي ذخيره ژنتيكي، 
ايستگاه هاي توليد بذر، حوضه هاي آبخيز زوجي، محدوده 
ايستگاه هاي پايش و اندازه گيري آبخيزداري، بستر و حريم 
رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راه هاي مسير كوچ ايل  نشين ها 
و حريم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محيط  زيستي 
نمي توانند براي ساخت مسكن مورد استفاده قرار گيرند 
و واگذاري آنها ممنوع است. مديركل دفتر استعداديابي 
و بهره برداري منابع طبيعي سازمان جنگل ها معتقد است 
كه اين تبصره از طرح جهش توليد و تامين مس��كن كار 
سازمان جنگل ها را براي عدم واگذاري جنگل، عرصه هاي 
ذخيره ژنتيكي، بيشه هاي طبيعي، نهالستان ها و... راحت تر 
كرده است و س��ازمان جنگل ها به استناد قانون مي تواند 
جلوي انتقال سند مالكيت و ساخت مسكن در اين نقاط 
را بگيرد اين درحالي است كه قوانين قبلي در حوزه تامين 
مسكن به صراحت استثناهاي تغيير نمايندگي را مشخص 
نكرده بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا اراضي جنگلي در 
طرح جهش توليد و تامين مسكن قابليت واگذاري دارند يا 
خير؟ توضيح مي دهد: گاهي اوقات بخشي از جنگل هاي 
كشور به داليل مختلف ازجمله تخريب، آتش سوزي و... از 
بين مي روند و تبديل به اراضي جنگلي مي شوند. اين اراضي 
براي احيا و بازسازي نيازمند اجراي عمليات جنگل كاري 

و مراقبت هستند. از اين رو اراضي جنگلي نيز براي تامين 
و ساخت مسكن واگذار نمي ش��وند. رستماني در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه يكي از ضعف هاي 
طرح جهش توليد و تامين مسكن اين است كه وزارت جهاد 
كش��اورزي در تركيب شوراي عالي مسكن حضور ندارد، 
تصريح مي كند: باتوجه به اينكه قرار است بخش عمده اي 
از اين اراضي را وزارت جهاد كشاورزي تامين كند، پيشنهاد 
مي شود كه اين وزارتخانه نماينده اي در شوراي عالي مسكن 
داشته باشد. در اين صورت اگر خواستند اراضي كشاورزي 
درجه يك و دو، جنگل ها، ذخيره گاه ها و... را تغيير كاربري 
دهند، وزارت جهاد كشاورزي مانع خواهد شد. به گفته او 
از سويي ديگر پيشنهاد مي شود كه قوانين مشابه و مغاير با 
اين طرح پيشنهادي لغو شود تا تعدد و تكثر قوانين در حوزه 

مسكن موجب سردرگمي دستگاه هاي اجرايي و... نشود.
مديركل دفتر استعداديابي و بهره برداري منابع طبيعي 
س��ازمان جنگل ها در پايان تاكيد مي كند: از آنجايي كه 
قرار است اين اراضي به صورت رايگان در اختيار وزارت راه 
و شهرسازي قرار گيرد، نبايد اينطور تلقي شود كه ساخت 
و سازها را در سطح توسعه دهيم. اين يعني به جاي ساخت 
خانه هاي وياليي اشغال س��طح زياد، آپارتمان بسازيم و 
توسعه را در ارتفاع داشته باشيم. با اين اقدام در يك سطح 

كوچك تعداد زيادي را سكونت خواهيم داد.

 بهنام جمشيدي، كارشناس اقتصاد حمل و نقل و ترانزيت 
گفت: كريدور اصلي ايران به سوريه كه از طريق عراق است، 
به صورت عملياتي بازگشايي نشد و در غياب اراده نهادها و 
مسووالن داخلي، كشورهاي رقيب و حتي متخاصم در حال 
نفوذ هرچه بيشتر و پر كردن جاي خالي ايران در بازار اين 
متحد راهبردي هستند.   جمشيدي در گفت وگو با فارس، 
با تأكيد بر ضرورت توسعه كريدورهاي ترانزيتي و تجاري 
بين ايران و كشورهاي همسايه و منطقه، اظهار كرد: در حال 
حاضر درگيري هاي نظامي در سوريه فروكش كرده و اين 
كشور در حال ورود به مرحله بازسازي است، اين در حالي 
اس��ت كه اتحاد راهبردي و امنيتي ايران و سوريه وارد فاز 
اقتصادي نشده و حضور تجاري كشورمان در سوريه بسيار 
كمرنگ است. وي بيان كرد: در حال حاضر، كارشناسان و 
نهادهاي بين المللي، بازار بازسازي سوريه را بالغ بر ۴00 
ميليارد دالر تخمين زده اند، اين در حالي است كه در غياب 
ايران، كشورهايي مانند تركيه، قطر، امارات و عربستان در 

حال ورود به اين بازار پرس��ود هستند. كشورهايي كه در 
زمان بحران، بيشترين حجم ارسال تروريسم و پشتيباني از 
تكفيري ها در اين كشور را داشتند. كارشناس اقتصاد حمل 
و نقل و ترانزيت بيان كرد: در چنين شرايطي جاي خالي 
ايران به عنوان مهم ترين متحد س��وريه در بازارهاي خرد 
و كالن اين كشور خالي بوده و بازار اين كشور در حال قرار 
گرفتن تحت سلطه كاالها و خدمات كشورهاي متخاصم 
سوريه و جبهه مقاومت است.  جمشيدي گفت: مهم ترين 
عامل عدم شكل گيري تجارت ميان ايران و سوريه را مي توان 
نبود مسير حمل و نقل سريع و ارزان به سوريه دانست. وي 
توضيح داد: در شرايطي كه سوريه از نظر مقاومت از سيطره 
تروريست ها خارج شده است، دو مرز  »الّربيعه« و »الّتنف« 
در اختيار دولت هاي مركزي عراق و سوريه نبوده و در حال 
حاضر ترانزيت از اين محورها ممكن نيست، زيرا مرز الربيعه 
در اختيار گروهك هاي مسلح كرد تحت حمايت تركيه بوده 

و مرز التنف نيز در كنترل ارتش تروريستي امريكا است.

كارشناس اقتصاد حمل و نقل و ترانزيت اضافه كرد: با وجود 
آزادس��ازي »مرز القائم« اما ترانزيت ايران به سوريه از اين 
مرز همچنان ش��كل نگرفته و چالش اصلي در اين حوزه، 
تهديدات پراكنده از جانب مسلحيِن از قبل متالشي شده در 
اين منطقه است، در شرايطي كه جبهه مقاومت با پشتيباني 
جمهوري اسالمي ايران، گروه تروريستي خطرناكي مانند 
داعش را از بخش هاي گسترده اي از سرزمين هاي اشغال 
شده عراق و س��وريه ريشه كن كرده است، تأمين امنيت 
كريدور ايران-عراق-سوريه امري سهل الوصول بوده و تنها 
مستلزم اراده نهادها و نيروهاي ذيربط است. جمشيدي بيان 
كرد: در حال حاضر ارسال كاالهاي صادراتي ايران به سوريه 
به دليل خأل ترانزيتي در حجم بسيار كمي انجام شده و تجار 
ايراني براي صادرات به اين كشور وابسته به حمل تركيبي از 

طريق تركيه يا ارسال كاال از طريق دريا هستند.
 وي بيان كرد: از اس��فندماه سال گذشته اقدام مثبتي در 
ترانزيت دريايي ميان دو كشور صورت گرفت و يك خط 

كشتي راني برنامه اي ماهانه ميان ايران و سوريه راه اندازي 
شد، با وجود رو به جلو بودن اين اقدام اما ارسال كاال از اين 
طريق بالغ ب��ر ۲0 روز به طول انجاميده و امكان ارس��ال 
كاالهايي مانند محصوالت كش��اورزي ك��ه نقطه قوت 
تجارت ايران اس��ت وجود ندارد. كارشناس اقتصاد حمل 
و نقل و ترانزيت اضافه كرد: همچنين از گذشته تاكنون، 
كشتي هاي ايراني عازم به سوريه با معضالت امنيتي ناشي 
از تهديدات رژيم صهيونيستي مواجه بوده و حتي كشتي 
اعزام شده در اسفندماه، تحت عنوان كشتي »شهركرد« نيز 
در اين مسير هدف حمله قرار گرفت. جمشيدي اظهار كرد: 
مسير صادراتي تركيه نيز ظرفيت بااليي براي تجار ايراني 
ندارد، زيرا تركيه به عنوان يكي از اصلي ترين معارضان جبهه 
مقاومت اجازه برقراري روابط اقتصادي راهبردي ميان ايران 
و سوريه را نمي دهد، همچنين هزينه ترانزيت كاال از تركيه 
بسيار باال بوده و نرخ توجيه پذير براي تجار ايراني، وابسته به 

نوع كاال نصف يا يك چهارم اين هزينه است.



ادامه از صفحه اول| در واقع آنچه كه اخالق ناميده مي شود 
و  ورزشكاران همواره نمونه هاي برجسته اي از ظهور و بروز اين 
اخالقيات بوده اند از فضاي ورزشي و اتمسفر باشگاه هاي ورزشي 

رخت بربسته است. 
    اگر اشتباه نكنم شما در خصوص استحاله امر ورزش 
صحبت مي كنيد، اينكه اين پدي�ده از واقعيتي كه بر 

اساس آن شكل گرفته دور شده است؟
بله؛ ورزش و ورزشكاران امروز بدل به ابزارهايي براي كسب سود 
بيشتر و پديده هايي كامال تجاري شده اند. اين در حالي است 
كه انتظارات عمومي از ورزش آن است كه در راستاي همدلي، 
همبستگي ملي، جوانمردي و در كنار هم زيستن حركت كند. 
نمونه هاي عيني اين استحاله در كشورهاي مختلف به عينه 
قابل مشاهده است؛ بازيكني به طور ناگهاني در حساس ترين 
لحظات به خاطر كسب پول بيشتر باشگاهي كه او را پرورش 
داده را ترك مي كند و به همه عش��ق و عالق��ه اي كه هواداران 

داشته اند، پشت پا مي زند. 
    آيا اين سقوط اخالقي را تنها در عرصه ورزش و به طور 
خاص فوتبال شاهديم يا ساير شؤون حيات انساني نيز 

دچار يك چنين دگرگوني هايي شده است؟
اين مساله اي است كه در ساير ش��ؤون جهان امروز و در بطن 
بسياري از پديده ها مشاهده مي شود. امروز ما اين سقوط اخالقي 
را در بسياري از حوزه هاي حيات بشري و حتي در فهم از »زندگي 
مطلوب« شاهد هستيم. موضوعي كه بدل به يكي از معضالت 
بس��يار مهم و اساسي جوامع بش��ري )چه جوامع غربي و چه 
كشورهاي شرقي( شده است.اينكه روح فردگرايي و كسب سود 
بيشتر بر همه شؤون ديگر حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
بشر، سايه افكنده و مفاهيمي چون همدلي، عشق، مردمداري و...

را به حاشيه رانده است. اين روند در فرهنگ، در هنر، در اقتصاد، 
فرصت هاي آموزشي و... قابل رديابي است. موضوع راه اندازي 
سوپرليگ اروپا كه مدتي است توجه جهانيان را به خود معطوف 
ساخته، ش��كل تازه اي از اين پديده هاي انحصارگرايانه است. 
اينكه تعداد محدودي باشگاه فوتبال با هدف كسب سود بيشتر، 
رويكردي انحصارگرايانه را در پيش بگيرند، جلوه اي از تفكراتي 
است كه در ساير بخش ها نهادينه شده و امروز در قالب ورزش 
فوتبال حرفه اي نمايان شده است. فقط هم مختص به غرب و 

اروپا نيست و شمايلي جهانشمول دارد.
    اين رويكردهاي انحصارگرايانه كه شما به آن اشاره 
كرديد در جامعه اي مثل ايران چطور ظهور و بروز پيدا 

مي كند؟
اين ش��كل انحصارگرايانه در بخش هاي مختلف اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و...ايران نيز نمودهاي بارزي دارد. هر اندازه 
كه جامعه ايراني به سمت فردگرايي بيشتر سوق پيدا مي كند، 
اين روحيه انحصارطلبي و اشكال مختلف انحصارها بيشتر جلوه 
پيدا مي كند. كسب فرصت هايي كه افراد از نظامات انحصاري به 
دست مي آورند، نمونه هاي متعددي دارد. افرادي كه فرصت هاي 
آموزشي مطلوب تري دارند. طبقاتي كه دسترسي بيشتري 
به نظامات تسهيالتي، ارزي، يارانه اي و... دارند، بخش هايي از 
اين جلوه هاي انحصاري هس��تند. اينها فرصت هايي هستند 
كه از دل يك رقابت عادالنه و منصفانه شكل نمي گيرند، بلكه 
برخي مناسبات آلوده و غيرشفاف هستند كه اين فرصت ها را 
ايجاد مي كنند. اين روند در حوزه هاي سياسي نيز نمودهايي 
دارد، به هر حال برخي جريانات، فرصت هاي انحصاري براي 
بهره مند شدن از مناصب و فرصت هاي مديريتي و مسووليتي 
دارند، بدون اينكه در بستر يك رقابت عادالنه اين فرصت ها را 

به دست آوردند.
   بهره مندي از اين فرصت هاي انحصاري كه ش�ما به 
خوبي تش�ريح كرديد در بلندمدت چ�ه اثراتي را در 

حوزه هاي مختلف خواهد داشت؟
ببينيد، فرصت هايي كه براي باشگاه هايي كه در سوپرليگ اروپا 
حاضر شده اند، وجود دارد با ساير باشگاه هاي فوتبال قابل قياس 
نيست. به عنوان نمونه ساختار مالي مورگان اعالم كرده، بيش 

از 6ميليارد دالر تس��هيالت مالي در اختيار اين باشگاه ها قرار 
مي دهند. اساس��ا دليل ايجاد سوپرليگ اروپا كسب سودهاي 
بيشتر است. بازيكنان فوتبال نيز به ابزار كسب سود بدل خواهند 
شد. در نهايت اين س��ودهاي انحصاري فاصله اي را ميان اين 
باشگاه ها و ساير باشگاه هاي ورزشي ايجاد مي كند و بر شكاف 
موجود مي افزايد. اين مثال را شما مي توانيد در ساير حوزه هاي 
سياسي، آموزش��ي، اقتصادي و... نيز به همين شكل پيگيري 
كنيد. به هر حال بنگاه اقتص��ادي كه از فرصت هاي انحصاري 
استفاده مي كند، سودهاي بسيار بيشتري از يك بنگاه اقتصادي 
كه در بستر رقابتي فعاليت مي كند، برداشت مي كند. اين شؤون 
اقتصادي، فرهنگي، ورزشي و...بر هم اثر مي گذارند و از هم تاثير 
مي پذيرند. يعني ورزش در راستاي سياست هاي سياسي به كار 
گرفته مي شود و امور سياسي انحصارگرايانه نيز بر اقتصاد تاثير 

خواهد داشت و الي آخر...
    از منظ�ر نشانه شناس�ي بس�ياري از تحليلگران در 
بخش هاي سياس�ي، فرهنگي، اقتص�ادي و... در حال 
ارزيابي اليه هاي پنهان تشكيل سوپرليگ اروپا هستند؛ 
شما از منظر هرمنوتيك چه تفسيري از اين پديده داريد؟

معتقدم خبري كه طي روزهاي اخير رس��انه اي شده است، از 
نظر من شكل تكامل يافته س��رمايه داري است كه اين بار در 
ورزش حرفه اي فوتبال رخ داده اس��ت. با توجه به رخدادهايي 
كه در ساير بخش هاي اقتصادي، فناورانه، سياسي و...شاهد آن 
هستيم، گمان نمي كنم، اين واقعه چندان دور از انتظار باشد. اين 
رويكردهاي انحصارگرايانه در جهاني كه در حال شكل گيري 
اس��ت به وفور وجود دارند. همين امروز در خصوص واكس��ن 
كرونا شاهد هستيم كه برخي كشورهاي سرمايه دار، ميلياردها 
دوز واكسن را احتكار كرده اند، اما كشورهايي هستند كه امكان 
بهره مندي از واكسن براي آنها فراهم نيست.در حوزه اقتصادي 

هم اين نظامات انحصاري كامال هويدا شده اند.
    گفته مي شود، پديده هاي جديد در سطح جهاني ابتدا 
در بخش هاي هنري و فرهنگي بروز مي كند و بعد وارد 
ساحت هاي ديگر جامعه مي شود، اين پديده جديد كه 
شما آن را اشكال جديد س�رمايه داري برشمرديد در 
حوزه هاي اقتصادي، معيشتي و اجتماعي چطور بروز 

خواهد كرد؟
معادله اي كه ش��ما چيديد و اشاره كرديد كه پديده ها ابتدا در 
حوزه هاي هنري، فرهنگي و... ظهور پيدا مي كنند و بعد وارد 
حوزه هايي مانند اقتصاد مي ش��وند را باي��د اصالح كنم. البته 
جهان در حال تحول دايمي است و اين تحوالت در حوزه هاي 
اقتصادي، بيشتر از هر حوزه ديگري نمايان مي شود. اين هم به 
دليل تاثيراتي است كه در بخش تكنولوژي صورت مي گيرد. در 
واقع رشد تكنولوژي، سازمان كار و روابط بين افراد و جوامع را 
دچار دگرگوني مي سازد. به همين دليل است كه در حال حاضر 
كه در آستانه رش��د و صعود انقالب چهارم صنعتي هستيم، 
بسياري از حوزه هاي فناوري، تغييرات شگرف و بي سابقه اي 
داشته اند. اين تغييرات بدون ترديد، اثرات بنياديني در حوزه هاي 

اقتصادي و معيشتي جوامع خواهند داشت.
    شمايل اين دگرگوني هاي اقتصادي چيست؟ 

بعد از اين تحوالت بايد منتظر تحوالتي از جنس رش��دي كه 
انقالب صنعتي نخست در قرن هجدهم ميالدي ايجاد كرد و دنيا 
را به كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم كرد، باشيم. 
اين رابطه مبتني بر قدرت از قرن هجدهم به بعد خودش را مدام 
به اشكال مختلف بازتوليد كرد. در شرايط كنوني نيز يك اتفاق 
مشابه اقتصادي در حال رخ دادن است. اتفاقي در حوزه اقتصاد 
كه عالوه بر تحت تاثير قرار دادن روابط انساني، ساير بخش هاي 
زيست بشر را نيز در نورديده است. تحوالتي كه با رشد هوش 
مصنوعي، موضوع ربات ها، چاپگرهاي سه بعدي و... ايجاد شده 
حقيقتا اثرات حيرت انگيزي را خواهد داش��ت.اين تغييرات 
بنيادين ابتدا در بخش اقتصاد نمايان خواهد ش��د و پس از آن 
در حوزه هاي سياست و اجتماع منشأ تاثيرات فراواني خواهد 
شد. ايران نيز بايد آماده تغييرات بسياري باشد و زمينه درك 

اين تحوالت را از منظر فكري فراهم كند. حوزه روابط بين الملل 
نيازمند بررسي هاي دقيق كارشناسي است. بايد زمينه پيش 
بيني شرايط آينده فراهم و بستر الزم براي هضم و تحليل اين 

شرايط خاص ايجاد شود.
    وقتي صحبت از بسترس�ازي براي درك اين شرايط 

تازه مي كنيد، منظورتان چيست؟
به هر حال اين انقالب تكنولوژيكي س��مت و سوي تازه اي به 
جهان مي دهد كه ديگر با داش��ته هاي قبل��ي نمي توان آن را 
تفسير و تحليل كرد. كاربرد فناوري هايي كه تالش مي كند از 
طريق كارگذاشتن يك تراشه در بدن ورزشكاران، سطح تازه اي 
از رشد را براي آنها فراهم كند و بسيار دشوار است. اين اخبار در 
سطوح مختلف تكنولوژي رسانه اي مي شود، اما به نظر مي رسد 
كه در داخل كشور توجه كافي به آنها نمي شود. بايد اين شرايط 
تازه را دنبال كنيم و سرمايه گذاري هاي علمي و فناورانه براي 
تحليل آنها صورت دهيم. بدون ايجاد اين بسترهاي تحقيقاتي 
و پژوهش��ي، اين انقالب تكنولوژيكي جهان را به دو دس��ته 
كش��ورهايي كه توليد كننده اين فناوري ها هستند يا اينكه 

مصرف كننده صرف اين پديده ها هستند ايجاد خواهد كرد.
    اگر درس�ت متوجه شده باش�م؛ با توضيحات شما 
تشكيل سوپرليگ اروپا نمادي است از تقسيم بندي هاي 
جديدي كه جهان قبال به س�مت آن حركت كرده و به 

زودي نهادينه خواهند شد؟
دقيقا؛ اين رويكردهاي مبتني بر ث��روت و تكنولوژي قبال در 
ورزش فوتبال امتحان شده است. استفاده از فناوري war يكي 
از نمونه هاي اين تغييرات تكنولوژيكي است كه كنترل جامعي 
بر فعاليت هاي ورزشكاران دارد. اين رويكردهاي فناورانه ساير 
شؤون ورزش را نيز در بر مي گيرد. تمريناتي كه ورزشكاران در 
كشورهاي توس��عه يافته دارند، با امكاناتي كه ورزشكاران در 
كشورهاي در حال توسعه دارند، متفاوت است و اين تفاوت ها 
نتايج متفاوتي را رقم مي زند كه با عدالت همخواني ندارد. البته 
هنوز هم شعارهاي انساني كه در بطن المپيك و ساير مسابقات 
بزرگ جهاني وجود دارد، مورد احترام اس��ت. اما بدون ترديد 
انقالب فناورانه اي كه در پيش است ممكن است ساختارهاي 
ورزش جهان مثل كميته جهاني المپيك، يا فيفا و يوفا را دچار 
دگرگوني كند. در واقع سوپرليگ اروپا زمينه را براي طبقه بندي 
جديد س��اختارهاي جهاني فراهم مي س��ازد. اگر فيفا و يوفا 
نتوانند خود را با شرايط جديد هماهنگ كنند، جاي خود را به 
ساختارهاي ديگري خواهند داد. در مورد كميته بين المللي 

المپيك هم يك چنين شرايطي را مي توان پيش بيني كرد.
    اي�ن ساختارس�ازي هاي جديد در ح�وزه اقتصاد و 

سياست چگونه به وجود مي آيند؟
در سال هاي آينده بدون ترديد بايد منتظر تغييرات جديدتري 
در حوزه ساختارسازي هاي اقتصادي باشيم. يعني ساختارهاي 
اقتصادي و سياسي جديدي در سطح جهاني بروز خواهند كرد. 
در آن بازه زماني آرمان ها نيز دچار دگرگوني خواهند شد. يعني 
آرمان هاي نيمه دوم قرن21 با آرمان هاي قرن 19 و 20 ميالدي 
كه المپيك در دوران جديد ش��كل گرفت، تفاوت هاي جدي 
خواهند داشت. همان طور كه آرمان هاي المپيك نيز در بستر 
حوادث دهشتناك سياسي و نظامي ميانه قرن 20 و دوران پس 
از آن، دچار دگرگوني و استحاله شد، دوران جديد پس از انفجار 
فناورانه نيز آرمان هاي جديدي را خلق خواهد كرد. آرمان هايي 
كه ديگر مبتني بر اصول انس��اني و رويكردهاي عدالت محور 
نيستند و موضوع كسب سود و نظامات انحصاري در اين شرايط 
مناسبات آينده را ش��كل خواهند داد. طبيعي است براي اين 
جهان تازه نهادهاي تازه اي در بخش هاي اقتصادي، سياسي، 
نظامي و...نيز شكل خواهد گرفت كه از منافع قدرت ها در اين 
جهان تازه حفاظت خواهند كرد. نهادهايي كه جايگزين سازمان 
ملل متحد، صندوق بين المللي پول، ناتو و... خواهند شد. در واقع 
شاهد نوعي رشد بي سابقه داروينيسم اجتماعي در حوزه هاي 
مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ و... خواهيم بود كه يك نماد 

بارز آن ايجاد سوپرليگ اروپا است.
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سوپرليگ اروپا نماد سرمايه داري جديد است
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شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زير را  با مشخصات و شرايط کلی از طريق مناقصه عمومی به اشخاص حقيقی وحقوقی واجد شرايط واگذار نمايد :

مهدي كياني اميري
شهردار بابل  

٭ تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و منابع داخلي مي باشد .
1- برآورد بر اساس فهرست بهای تجميعي راه و باند سال 1400 می باشد.

2- متقاضيان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/02/18  با مراجعه به سامانه 
ستاد، اسناد را دريافت و پس از بررسی, پيشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ 
به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1400/02/19 لغايت ساعت 

8 صبح روز سه شنبه مورخ  1400/02/28 به سامانه ستاد ارسال نمايند.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز  يكشنبه مورخ 1400/02/19 لغايت ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  1400/02/28  می باشد. 

بازگشايی پاکات رسيده در تاريخ  1400/02/29  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
شناسه آگهی : 1125617

سپرده شرکت برآورد اوليه)ريال(پروژه
مدت اجرا )ماه(صالحيتدر مناقصه )ريال(

تكميل فاز دوم كمربندي شرقي ميدان آيت اله فاضل  
راه 375/660/175/42810/213/203/513حد فاصل كيلومتر  000+0 الي 1+650

8)حداقل رتبه 4(

با توجه به اينكه اكث��ر ديدارهاي فوتبال از ژوئن بدون 
حضور تماشاگران برگزار مي شود، درآمدهاي حاصل از 
بليت فروشي براي  باشگاه هاي بزرگ اروپايي احتماال تا 
پايان فصل 2021–2020 نزديك به صفر خواهد بود.« 
تيم ه��اي بزرگ اروپ��ا هم اكنون ج��زو ابربدهكاران 
دنياي فوتبال به حساب مي آيند. در آخرين گزارش 
مالي تيم ها مشخص شده است كه باشگاه تاتنهام يك 
ميليارد و ۳6۵ ميليون دالر بدهي دارد و بارسلونا يك 
ميليارد و 192 ميليون. اتلتيكو مادريد، منچس��تر، 
اينترميالن و يونتوس نيز به ترتيب 9۳1 ، ۸9۴ ، ۸۷۷ 
و ۸۷1 ميليون دالر بدهي دارند. در بين 12 تيمي كه 
فعال حضورشان در سوپرليگ قطعي شده تيم چلسي 
با 2۳۴ ميليون دالر بده��ي در رتبه آخر از اين لحاظ 
قرار گرفته اس��ت. بدهي تيم ها در شرايطي است كه 
درآمدهاي آنها تناسبي با اين ارقام ندارد. پاداش هاي 
قهرماني در ليگ قهرمان��ان اروپا و ليگ هاي داخلي 
كمكي به حل مشكالت اقتصادي تيم ها نكرده و حق 
پخش تلويزيوني كه بين همه تيم ها تقسيم مي شود 
رق��م درخوري نمي ش��ود. يوفا براي حض��ور در دور 
گروهي ليگ قهرمانان اروپا مبلغ 1۵.2 ميليون يورو 
براي هر باش��گاه در نظر گرفته اس��ت. به ازاي هر برد 
2.۷ ميليون يورو، تس��اوي 0.9 ميليون يورو، صعود 
به دور يك شانزدهم 9.۵ ميليون يورو، صعود به يك 
چهارم نهايي 10.۵ ميليون يورو، صعود به نيمه نهايي 
12 ميليون يورو، صع��ود به فينال 1۵ ميليون يورو و 
رسيدن به عنوان قهرماني 19 ميليون يورو به باشگاه 
مي پردازد. رقم پرداختي براي حق پخش تلويزيوني در 
ليگ برتر انگليس كه از ساير ليگ ها بيشتر است عددي 
بين 1۵0 تا 160 ميليون پوند است. جايزه تيم قهرمان 
در اين ليگ نيز عددي نزديك به ۴0 ميليون پوند است. 
به اين ترتيب اگر تيمي هم قهرمان ليگ قهرمانان شود 
هم قهرمان ليگ برتر انگليس و هم بيشترين ميزان 
حق پخش تلويزيوني را به دست آورد رقمي كمتر از 
۴00 ميليون دالر نصيبش مي شود. اين در حالي است 
كه تنها ورود به رقابت هاي سوپرليگ اروپا اين رقم را 

براي آنها به ارمغان خواهد آورد. 

   وقتي سياست وارد فوتبال مي شود
يوفا، فيفا و همچنين دولت هاي كشورهاي فرانسه، 
انگلستان، ايتاليا، اسپانيا و اتحاديه اروپا با برگزاري 
رقابت ه��اي س��وپرليگ اروپا مخالفن��د. بوريس 
جانسون، نخست وزير انگلستان روز دوشنبه گفت: 
» طرح تشكيل سوپرليگ اروپا براي فوتبال بسيار 
مخرب خواهد بود و ما از برخ��ورد كردن مقامات 

فوتب��ال با اين موضوع اس��تقبال مي كنيم. چنين 
چيزي تيري در قلب مسابقات داخلي خواهد بود و 
هواداران فوتبال در سراسر كشور را دلواپس مي كند. 
باشگاه هايي كه در اين طرح دست دارند بايد قبل 
از هر گونه اقدامي، به هواداران شان و جامعه بزرگ 
فوتبال پاسخگو باشند.« همچنين امانوئل مكرون، 
رييس جمهور فرانس��ه نيز واكنش مشابهي نشان 
داد و گفت: »رياست جمهوري از موضع باشگاه هاي 
فرانس��وي در امتناع از شركت در پروزه سوپرليگ 
فوتبال اروپا - كه تهديدي براي اصل همبستگي و 
شايستگي هاي ورزشي است - استقبال مي كند.« 
پيش از اين تيم پاري س��ن ژرمن كه به رقابت هاي 
سوپرليگ دعوت شده بود، اعالم كرد قصدي براي 

شركت در اين مسابقات ندارد. 
دليل مخالفت سياس��يون و نهاده��اي فوتبال گر 
چه ورزش و هواداران عنوان مي ش��ود اما باز هم به 
انگيزه هاي اقتصادي برمي گردد. گفته مي شود در 
صورت برگزاري رقابت هاي سوپرليگ اروپا درآمد 
ليگ هاي داخلي حداقل تا 2۵ درصد كاهش مي يابد. 
پروفس��ور برند فريك، اقتصاددان ورزشي و استاد 
دانشگاه پادربورن آلمان در اين رابطه به شبكه يك 
تلويزيون اين كشور گفت: »چون باشگاه هاي بزرگ 
احتماال  با تيم دوم شان در ليگ داخلي حاضر خواهند 
شد، ارزش اين محصول ملي كاهش پيدا مي كند.« او 
پيش بيني مي كند كه با آمدن يك سوپرليگ، تعداد 
تماش��اگران در ليگ هاي ملي دس��ت كم به ميزان 
2۵ درصد كاهش يابد. به همان نسبت درآمدهاي 
تلويزيوني اي��ن ليگ ها هم كه جذابيت ش��ان را از 
دست داده اند، كمتر مي شود. طبق گزارش ها ليگ 
برتر انگلي��س گردش مال��ي 1.۴1 ميليارد پوندي 
دارد. الليگا اسپانيا با 1.2۴ ميليارد پوند در رده دوم 
قرار دارد و سري آ ايتاليا 1.06 ميليارد پوند گردش 
مالي داش��ته است. از دست رفتن بخش عمده اي از 
اين درآمدها ب��ه معناي از بين رفتن هزاران فرصت 
ش��غلي و كاهش درآمدهاس��ت كه روي دولت ها 
نيز تاثيرگذار اس��ت. جدا از درآم��د به خطر افتادن 
جايگاه هاي رهبري فوتبال باشگاهي جهان مساله 
مهمي حتي در حوزه سياست به حساب مي آيد. فيفا 
و يوفا نيز با برگزاري رقابت هاي سوپرليگ اروپا بخش 
عمده اي از درآمدهاي شان را از دست مي دهند. طبق 
برخي گزارش ها درآمد يوفا از واگذاري حق پخش 
تلويزيوني چمپيونزليگ 1.2 ميليارد پوند است كه با 
خداحافظي 1۵ تيم برتر اين رقابت ها، قطعا به كمتر 

از نصف خواهد رسيد. 

   هواداران: فوتبال مرد!
دس��ته ديگري از مخالفان س��وپرليگ اروپا هواداران 
هس��تند. آنها از لحظه اعالم برگ��زاري چنين رقابتي 
مخالفت خود را با ايده سوپرليگ به شكل هاي گوناگوني 
مطرح كرده اند. دس��ته اي از هواداران ليورپول با نصب 
بنرهايي مقابل ورزش��گاه آنفيلد كه روي شان نوشته 
شده بود: »شرم بر ش��ما، ليورپول روحت شاد، 1۸92 
تا 2021« و »ما هواداران ليورپول مخالف س��وپرليگ 
هستيم«، مخالفت علني خود را ابراز كردند. هواداران 
ديگري در ليگ هاي انگليس، اسپانيا و ايتاليا اعتراض 
خود را نسبت به سياست هاي اتخاذ شده باشگاه هاي 
مورد عالقه ش��ان ابراز كردند. بازيكن��ان و مربيان نيز 
هر يك به صورت جداگانه نش��ان دادند كه با برگزاري 
چنين تورنمنتي همراه نيستند. بازيكنان تيم فوتبال 
ليدزيونايتد كه دوشنبه  شب با ليورپول بازي داشتند 
پيش از ديدار با ليورپول لباس��ي با اين مضمون به تن 
كردند: »در زمين به دس��تش بياور.« پشت لباس هم 

نوشته شده: »فوتبال متعلق به هواداران است.«
هانسي فليك، س��رمربي بايرن كه تيمش دعوتنامه 
حضور در س��وپرليگ را رد كرده اس��ت هم به جمع 
مخالفان سوپرليگ اروپا اضافه شد و گفت: »سوپرليگ 
اصال اتفاق خوبي براي فوتبال نيس��ت و بايد متوقف 
ش��ود.« پيش از اين كارل هاينس رومينيگه، رييس 
باش��گاه بايرن مونيخ رس��ما اعالم كرد اين باش��گاه 
در س��وپرليگ ش��ركت نمي كند. او گفت: »بايرن از 
اصالحات در ليگ قهرمانان استقبال مي كند؛ زيرا ما 
معتقديم كه اين گام صحيحي براي توس��عه فوتبال 
اروپا خواهد بود. من فكر نمي كنم سوپرليگ مشكالت 
مالي باشگاه هاي اروپايي ناشي از كرونا را حل كند.« 
دورتموند نيز همانند بايرن اعالم كرد حاضر نيس��ت 
در سوپرليگ اروپا شركت كند. البته شركت نكردن 
تيم هاي آلماني هم بسيار مناقش��ه برانگيز است. در 
گزارش هاي ابتدايي در سال هاي 201۸ و 2019 آمده 
بود يكي از تئوريسين هاي برگزاري چنين رويدادي 
باشگاه بايرن بوده است. به همين علت موضع بايرن در 
اين مقطع عجيب به نظر مي رسد. برخي از كارشناسان 
اين تصميم را به نحوه مديريت تيم هاي آلماني مربوط 
دانس��ته اند. در آلمان ۵1 درصد س��هام باشگاه ها در 
اختيار هواداران اس��ت و در چنين ش��رايطي كه جو 
منفي شديدي عليه س��وپرليگ به راه افتاده مديران 
بايرن و دورتموند نمي خواهند مقاب��ل هواداران كه 
صاحبان اصلي باشگاه هستند قرار بگيرند. با اين حال 
برخي معتقدند تيم هاي آلماني نيز در نهايت مجبور 

مي شوند به سوپرليگ بپيوندند. 

به خاطر چند ميليارد دالر

ادامه از صفحه اول
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تعادل - گروه تجارت |
همزم�ان با اق�دام دولت براي خري�د و تامين 
واكسن كرونا، اس�تارت دوم براي واردات اين 
محصول از س�وي بخش خصوصي رس�ما زده 
شد. روز گذشته در جريان برگزاري نخستين 
نشس�ت هيات نمايندگان پايتخ�ت، رييس 
اتاق تهران، از انعقاد قرارداد واردات ۶ ميليون 
دوز واكسن كرونا توسط بخش خصوصي براي 
واكسيناس�يون كارگران خط�وط توليد خبر 
داد.اين شش ميليون دوز به تدريج و به شكل 
مرحله به مرحله وارد ايران خواهد ش�د و ارز 
اختصاص داده شده براي واردات اين واكسن 
ارز آزاد است. قيمت اين واكسن هاي وارداتي 
نيز چيزي بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود 
كه انتظار مي رود، صاحبان مشاغل و كارخانه ها 
هزينه تأمين واكسن ها را تقبل كنند تا هزينه 

به كارگران تحميل نشود. 
در بخش ديگري از نشست ماهانه اتاق تهران، 
از بس�ته نجات اقتصاد ايران رونمايي شد. در 
اين بس�ته وضعيت كنوني اقتصاد ايران مورد 
ارزيابي قرار گرفت و به اقداماتي كه بايد در به 
فرصت اندك باقي مانده ب�راي احياي اقتصاد 

كشور صورت بگيرد، اشاره شد. 
اين بسته كه با هم فكري گروهي از اقتصاددانان 
و نخب�گان كش�ور تدوين ش�ده، پن�ج هدف 
سياس�تي »مهار پايدار تورم، مقابله با فساد، 
ارتقاي جايگاه بين المللي كش�ور، ايجاد رشد 
اقتص�ادي و فقرزدايي غيرتورم�ي« را مورد 
تاكي�د قرار داده كه به گفت�ه آنها دولت بعدي 

بايد برنامه جامع براي تحقق آن داشته باشد.

     جزيياتي از واكسن وارداتي بخش خصوصي 
چن��د هفته قب��ل دول��ت اع��ام كرد ك��ه بخش 
خصوصي مي تواند نس��بت به واردات واكسن اقدام 
كن��د. در اين زمينه اختاف نظرهاي��ي درباره نحوه 
ورود واكسن خارجي از سوي بخش خصوصي مطرح 
بود كه آيا بناست اين واكسن ها به فروش برسند يا از 
سوي وزارت بهداشت خريداري شده و رايگان تزريق 
شود. البته وزارت بهداش��ت در روزهاي گذشته بار 
ديگر تاكيد كرده كه واكسيناس��يون كرونا در ايران 

رايگان خواهد بود.
در همين ح��ال، رييس اتاق تهران روز گذش��ته در 
نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به مجوز 
واردات واكسن به شركت هاي بخش خصوصي گفت: 
اتاق بازرگاني در راستاي عمل به تعهدات اجتماعي 
خود، از ش��ركت هاي فعال در اين حوزه خواست كه 
تمام تاش خود را براي واردات واكسن به كار بگيرند 
كه خوش��بختانه در گام نخست موفقيتي جديد در 
اين زمينه به ثبت رسيده و قرار خريد ۶ ميليون دوز 

واكسن، منعقد شده است.
بنابه توضيحات او، اگر مراحل اداري اين قرارداد انجام 
شود واكسن ها به تدريج و مرحله به مرحله وارد كشور 
مي شود؛ البته در اين مرحله هدف اين است كه بخش 
توليد و به ويژه كارگران را واكسينه كنيم تا خللي در 

توليد ايجاد نشود. 
او با بيان اينكه ارز اختصاص داده شده براي واردات 
اين واكس��ن ارز آزاد است، افزود: انتظار ما اين است 
صاحبان مشاغل و كارخانه ها هزينه تأمين واكسن ها 

را تقبل كنند تا هزينه به كارگران تحميل نشود. 
خوانس��اري گفت: از ابتداي سال از بخش خصوصي 
به ويژه ش��ركت هاي معتبر واردات و س��اخت دارو 
دعوت كرديم تا به س��رعت و به ص��ورت جدي وارد 
اين عرصه شوند زيرا بيشتر شركت هاي توليد كننده 
واكسن، واكسن هاي خود را به فروش رسانده بودند.

شركت هاي ياد شده با توجه به اعتباري كه داشتند 
در اين عرصه ورود و تقبل كردند كه منفعت و سودي 
از واردات واكس��ن نداشته باش��ند و اين واكسن ها 
را با قيمت تمام ش��ده عرضه كنند ك��ه اميدواريم با 
مجوزهاي صادر شده از س��وي وزارت بهداشت اين 
واكسن ها به زودي وارد و با نظارت ستاد كرونا توزيع 
شود.به گفته وي، اين شش ميليون دوز به تدريج و به 

شكل مرحله به مرحله وارد ايران خواهد شد.
در همين حال عضو كميس��يون سامت اتاق تهران 
توضيحاتي را درباره قيمت واكسن وارداتي از سوي 
توس��ط بخش خصوصي ارايه كرد و گفت: واكس��ن 

وارداتي بخش خصوصي عددي بين ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار 
تومان قيمت خواهد داشت وبه نظر مي رسد بهترين 
گزينه براي كارفرما تامين هزينه اين واكسن و تزريق 
آن به نيروي كار اس��ت تا هم بخش مهمي از جامعه 
واكسينه شوند و هم فشار مالي بر كارگران وارد نشود.

     توليد راه عالج اقتصاد است
اما در بخش ديگري از اين نشست، رييس اتاق تهران 
به وضعيت اقتصاد كشور گريزي زد وگفت:  صندوق 
بين المللي پول رشد اقتصادي دنيا را در سال ۲۰۲۱ 
به طور متوس��ط ۵ و نيم درصد و براي چين ۸ درصد 
به عنوان باالترين رشد پيش بيني كرده است، اين در 
حالي است كه رش��د اقتصادي ايران مثبت دو و نيم 
درصد و تورم ۳۹ درصد پيش بيني ش��ده اس��ت كه 
اميدواريم با كس��ري بودجه اين تورم افزايش نيابد.

خوانس��اري گفت: رشد موجودي س��رمايه خالص 
كش��ور در س��ال ۹۸ يعني س��رمايه گذاري نسبت 
استهاك منفي بود كه يكي از عوامل اصلي به وجود 

آمدن اين وضع خروج سرمايه از كشور بود.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه تنها راه عاج 
اقتصاد كشور توليد اس��ت افزود: بايد با پشتيباني از 
توليد و مانع زدايي ها، حمايت واقعي از توليد صورت 
گيرد ك��ه البته در يك م��اه اخير مجل��س و دولت 
ستادهاي مختلفي تش��كيل داده اند كه اميدواريم 
مانند سال هاي گذشته فقط به شعار ختم نشود و به 
نتيجه برسد.خوانساري دخالت بيش از اندازه دولت 
در اقتصاد و تصدي گري هاي دولتي را مهم ترين مانع 
بر سر راه توليد دانس��ت. او نمونه ديگر دخالت هاي 
دولت را تش��كيل قرارگاه مرغ برش��مرد و گفت: در 
حالي كه جزو ۱۰ كش��ور توليدكنن��ده مرغ در دنيا 
هستيم، ، اما براي ساماندهي بازار آن قرارگاه تشكيل 
ش��ده در حالي كه عمده مش��كل به دخالت دولت 
برمي گ��ردد، ، زي��را توليد مرغ ب��ا بخش خصوصي 
اس��ت، اما واردات مواد اوليه و قيمت گذاري هاي آن 
با دخالت دولت انجام مي شود. به گفته خوانساري، 
دور باطل ضابطه سازي، مجوزها و دستورالعمل هاي 
خلق الساعه مانع توليد است اگر قرار است شعار سال 
عملياتي ش��ود بايد عزم جدي در كل كش��ور شكل 
بگيرد. او تاكيدكرد كه باي��د با حفظ توليد از طريق 
برداشتن موانع سر راه، سرمايه هاي داخلي را حفظ و 

از فرار سرمايه ها جلوگيري كنيم.

    طرحي براي نجات اقتصاد ايران
در ادامه اين نشست، مدير انديشكده حكمراني شريف 
از »ط��رح بناي ايران« كه به گفته وي، بس��ته نجات 
اقتصاد ايران است و با هم فكري گروهي از اقتصاددانان 
و نخبگان كشور تدوين شده، رونمايي كرد. علي مروي 
در ابتداي تفسير و توضيحات خود درباره اين طرح، به 
فرصت اندك باقي مانده براي احياي اقتصاد كشور اشاره 
كرد و گفت: پنجره جمعيتي كش��ور در آستانه بسته 

ش��دن است و اين هش��دار را بايد جدي گرفت كه در 
خوشبينانه ترين حالت ممكن، تا سال ۲۰۳۸ ميادي 
پنجره جمعيتي ايران باز خواهد بود و در بدبينانه ترين 
وضعيت نيز تا پنج سال آتي، بنابراين اين فرصت كوتاه 
را نبايد از دست داد.اين اقتصاددان افزود: طي ۱۶ سال 
گذشته، ۱7 ميليون نفر به جمعيت در سن كار كشور 
اضافه شده و خالص شغلي كه طي اين مدت در كشور 
ايجاد شده ۳ ميليون نفر بوده است و به رغم در اختيار 
داشتن نيروي كار جوان، عما زمينه هاي كار و اشتغال 

را براي آنها از بين برده ايم.
مروي با اش��اره به اينكه سرمايه اجتماعي در كشور 
به شدت كاهش يافته و در حال فرسايش است و براي 
فرصت هاي اثرگ��ذار بين المللي نيز زمان محدودي 
باقي مانده، افزود: بنابراين دولت آينده، بايد كلي گويي 
و ش��عارزدگي ها را كنار گذاش��ته و برنامه هاي قابل 
س��نجش و امكان پذير براي اداره كش��ور ارايه دهد.

مدير انديشكده حكمراني ش��ريف در ادامه، با بيان 
اينكه نرخ مشاركت جوانان در كشور به شدت پايين 
است، افزود: بار تكفل در س��ال ۱۳۹۹ باالتر از ۲.۵ 
بوده است.او س��پس با اين توضيح كه ميانگين ۱۰ 
ساله رشد اقتصادي در كشور، تقريبا صفر بوده حال 
آنكه ميانگين تورم طي يك دهه گذش��ته عدد ۱۸ 
درصد را نش��ان مي دهد، گفت: اين فرآيند اگر ادامه 
پيدا كند، منجر به از بين رفت��ن بنيان هاي اقتصاد 

كشور خواهد شد.
مروي سپس به مساله استفاده از فرصت هاي اثرگذار 
بين المللي اشاره كرد و احياي جاده ابريشم از سوي 
چين را از جمله آن دانست، گفت: متاسفانه، با تعلل 
دولت اي��ران، چين تصميم گرفته كه مس��ير جاده 
ابريش��م از كانال پاكستان را كه مي توانست به ايران 
وصل شود، از راه ديگري پي ريزي كند كه آن نيز به 
دنبال تحوالتي در پاكستان، متوقف مانده، بنابراين 
اگ��ر از فرصت احياي پروژه جاده ابريش��م جديد به 
درستي استفاده نشود، كشور اين مزيت را به راحتي 
از دس��ت مي دهد.وي همچنين به فرصت بازسازي 
كشورهاي سوريه و يمن اشاره كرد و افزود: متاسفانه 
به رغم هزينه هايي كه كشور در اين دو كشور پرداخت 
كرده، از فرصت بازس��ازي آن ب��راي ايجاد تحول در 

اقتصاد كشور به درستي استفاده نشد.

    ليست كارهايي كه 
دولت بعدي بايد انجام دهد

مروي در ادامه، پنج هدف سياستي »مهار پايدار تورم، 
مقابله با فساد، ارتقاي جايگاه بين المللي كشور، ايجاد 
رشد اقتصادي و فقرزدايي غير تورمي« را مورد تاكيد 
قرار داد كه به گفته وي، دولت بعدي بايد برنامه جامع 
براي تحقق آن داشته باشد.به گفته وي، دولت آينده 
بايد ت��اش كند كه ميانگين تورم كش��ور طي چهار 
س��ال آتي به ميانگين تورم كش��ورهاي خاورميانه و 
نرخ ۶ تا ۹ درصد دس��ت پيدا كن��د. او در عين حال، 

يادآوري كرد كه طي سال ۲۰۱۹ ميادي، ايران پس 
از سودان و آرژانتين با تورم 4۹ درصدي، باالترين نرخ 
تورم در جهان را داشته اس��ت در حالي كه حدود دو 
سوم كشورهاي جهان تورم كمتر از ۳ درصد را تجربه 
مي كنند. او سپس به هدفگذاري رشد اقتصادي اشاره 
كرد و افزود: دولت بعد بايد رش��د اقتصادي ميانگين 
ساالنه ۶ درصدي را ايجاد كند و بتواند ۳ تا ۵ ميليون 
ش��غل پايدار را در كشور داشته باش��د.وي با اشاره به 
هدفگذاري مقابله با فساد، افزود: كاهش رتبه ادراك 
فساد به ميانگين رتبه كشورهاي خاورميانه، بايد در 
دس��توركار دولت بعد قرار گيرد. در حال حاضر، رتبه 
ايران در ش��اخص ادراك فس��اد ۱4۹ از ۱۸۰ است و 
نمره ايران در اين شاخص ۲۵ از ۱۰۰ اعام شده است.

مروي در ادامه به هدفگ��ذاري فقرزدايي غير تورمي 
اشاره كرد كه به گفته وي، دولت آينده بايد تضمين دهد 
كه درآمد ماهانه هر ايراني را از محل بازتوزيع يارانه هاي 
ناكارا و ظالمانه فعلي به ۳۰ دالر برساند، به نحوي كه اين 
اقدام، تورم به همراه نداشته و كسري نيز ايجاد نكند. 
در عين حال دولت آينده بايد نسبت صادرات غيرنفتي 

به توليد ناخالص داخلي را ۱۰۰ درصد افزايش دهد.
مروي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه اولويت 
نخس��ت رييس جمهور بعدي بايد مهار تورم باشد، 
گفت: مهار تورم در كوتاه مدت بايد با جبران كسري 
عملياتي به شيوه فروش اوراق و واگذاري دارايي هاي 
دولتي ص��ورت گيرد و در عين ح��ال، بودجه ارزي و 
ريالي از يكديگر تفكيك ش��ود. البته فروش اوراق و 
دارايي ها تا دو س��ال، مي تواند براي مهار تورم كاربرد 
داشته باش��د. بنابراين، دولت بعدي بايد اصاح نظام 
بانك��ي و مالياتي، حذف امضاه��اي طايي، تقويت 
ديپلماس��ي راه و تجاري، اصاح نظام ارزي و حذف 
قيمت گذاري را هم در دستور كار قرار دهد.او در ادامه 
به اقدامات ميان مدت براي مهار تورم پرداخت وگفت: 
اصاح نظام بانكي، كاهش خلق نقدينگي، تخصيص 
بخشي از نقدينگي به ابرپروژه ها، اصاح نظام مالياتي، 
عادالنه س��ازي تخصيص يارانه  حامل هاي انرژي از 
جمله اقدامات قابل پيگيري در ميان مدت است. در 
واقع اگ��ر دولت بنزين، گازوييل، برق و گاز را با نصف 
ميانگين قيمت خرده فروش��ي جهان��ي كه در مورد 
بنزين ۶۰ سنت است، بفروشد، مي تواند ۱۰۵ ميليارد 
دالر درآمد كس��ب كند. در حالي كه درآمد دولت از 
محل فروش حامل هاي انرژي حدود ۲۰ ميليارد دالر 
بوده است.مروي با بيان اينكه هدفگذاري بعدي بايد 
افزايش رشد و اشتغال باشد، اصاح محيط كسب وكار، 
اصاح سياست هاي ارزي و تجاري، رفع هوشمندانه 
تحريم ها، توسعه اقتصاد بخشي و فعال سازي توسعه 
منطق��ه اي را از الزامات رش��د اش��تغال دانس��ت. او 
همچنين به الزامات اصاح محيط كسب وكار اشاره 
كرد كه حذف قيمت گذاري، اص��اح نظام مالياتي، 
ح��ذف پارادايم مجوزده��ي و رفع انحص��ار تامين 
اجتماعي براي بيمه شدگان از جمله اين الزامات بود.
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كدام صادركنندگان مشمول 
معافيت مالياتي نمي شوند؟ 

مهر | رييس كنفدراس��يون صادرات اي��ران با بيان 
اينكه صادركنندگاني كه در سال ۹7 كاال صادر كرده 
و موفق به بازگش��ت ارز صادراتي خود نشده اند، تا ۳۱ 
خرداد ۱4۰۰ فرصت رفع تعهد ارزي دارند، گفت: اين 
صادركنندگان مش��مول معافيت مالياتي و استرداد 
ماليات ب��ر ارزش افزوده نخواهند بود. محمد الهوتي، 
رييس كنفدراسيون صادرات گفت:  صادركنندگاني كه 
امكان رفع تعهد ارزي در زمان مقرر را نداشته اند و اكنون 
يك فرصت ديگري به اين افراد داده شده تا ۳۱ خرداد 
۱4۰۰ نسبت به رفع تعهد فروش هاي ريالي كه از ۲۲ 
فروردين ۹7 تا ۱۶ مرداد ۹7 داشتند اقدام كرده و تا ۳۱ 
خرداد ۱4۰۰ رفع تعهد ارزي نمايند.وي اظهار داشت: 
افرادي كه در سال ۹7 صادرات كرده و با مشكل مواجه 
هستند، طبق اين دستورالعمل بايد مستندات خود را 
به همراه درخواس��ت، به كميته اقدام ارزي مستقر در 
سازمان توسعه تجارت ارايه دهند و با درخواستي كه آنجا 
داده اجازه اي كه از سوي كميته اقدام ارزي صادر شده، تا 
۳۱ تيرماه ۱4۰۰ رفع تعهد ارزي نمايند. الهوتي گفت: 
در اين بخش به نظر مي رس��د مشكل صادركنندگان 
س��ال ۹7 تا حدودي برطرف خواهد شد و البته اين را 
هم بايد اشاره داشت كه صادركنندگاني بوده اند كه تا 
۸۰ درصد هم رفع تعهد ارزي كرده اند و به دليل برخي 
از مشكات نتوانستند كه رفع تعهد ارزي نمايندوي 
افزود: اين مصوبات فقط براي رفع تعهد ارزي اس��ت و 
مشمول استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان 
نمي شود؛ چراكه بايد تفاوتي ميان كساني كه به موقع 
ارز را به كشور برگردانده اند با كساني كه به تأخير ارز را 
آورده اند باشد و آن هم عدم استفاده از معافيت مالياتي 
است و اين صرفًا به منزله رفع تعهد ارزي است.الهوتي 
ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتي تخلف است و فرد 
متخلف از مشوق هاي صادراتي، معافيت هاي مالياتي، 
تسهيات بانكي و تمديد كارت بازرگاني محروم خواهد 
ش��د . الهوتي ادامه داد: معافيت ه��اي مالياتي براي 
صادركنندگان سال ۹7 قابليت اجرايي ندارد، اما اگر 
صادركنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تيرماه رفع تعهد ارزي 
نمايند از معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود؛ ضمن 
اينكه صادركنندگان سال ۹۹ نيز تا شهريورماه سال 
۱4۰۰ فرصت دارند رفع تعهد ارزي كرده و از معافيت 

مالياتي و بازگشت ارز صادراتي برخوردار خواهند بود.

قيمت خريد تضميني گندم 
افزايش يافت

وزير جهاد كشاورزي از افزايش يك هزار توماني قيمت 
خريد تضميني گندم خبر داد.خ��اوازي وزير جهاد 
كش��اورزي اعام كرد: در راستاي تحقق شعار سال 
در بخش كش��اورزي و پشتيباني از توليد، با موافقت 
رييس جمهوري و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با 
عنايت به كمبود شديد بارندگي و حمايت از كشاورزان 
گندمكار مبلغ هزار تومان به قيمت تضميني گندم 
)4۰۰۰ تومان( به عنوان جايزه تحويل و تقديم شود.

مديران مناطق آزاد
»كيش و قشم « منصوب شدند

با حكم مش��اور رييس جمهور و دبير ش��وراي عالي 
مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتص��ادي، مديرعامل ه��اي 
سازمان هاي مناطق آزاد كيش و قشم منصوب شدند.

به گزارش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي، »حميدرضا مومني« در اين احكام، »جعفر 
آهنگران« را به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش و »علي درويش پور« را به 
عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم منصوب كرد.اين احكام به استناد ماده )۶( 
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري � صنعتي و با 
توجه به تفويض اختيار رياست جمهوري از سوي دبير 

شوراي عالي مناطق آزاد صادر شده اند.

قيمت انواع مرغ قطعه بندي 
اعالم شد

با مجوز كارگروه ساماندهي مرغ كشور، قيمت انواع مرغ 
قطعه بندي با شرط بسته بندي تعيين و به قرارگاه هاي 
اس��تاني اب��اغ ش��د.قيمت قطعه بندي بر اس��اس 
قيمت هاي اعامي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان به شرح زير مصوب شده است: حداكثر 
قيمت مصرف كننده: »سينه بدن پوست هر كيلوگرم 
4۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ران بدون پوست هر كيلوگرم 
4۱ هزار تومان، بازوي س��اده هر كيلوگرم ۳۳ هزار و 
۵۰۰ تومان، بال س��اده هر كيلوگرم 4۰ هزار تومان، 
گردن بدون پوس��ت ه��ر كيلوگرم ۱۳ ه��زار و ۵۰۰ 
تومان، فيله هر كيلو گرم ۶4 هزار تومان، سينه بدون 
پوست و استخوان )شنيسل( هر كيلوگرم ۵۶ هزار و 
۵۰۰ تومان، س��اق ران بدون پوست هر كيلو گرم 4۹ 
هزار تومان، مغز ران بدون پوست هر كيلوگرم 44 هزار 
تومان« اين در حالي است كه به دليل محدوديت هاي 
بهداشتي، قطعه بندي مرغ در محل واحدهاي صنفي 
غيرمجاز همچنان ممنوع است و قطعه بندي توسط 
واحد صنفي فقط بايد به درخواس��ت مشتري باشد.

مطابق مصوبه س��ازمان تعزيرات حكومتي، سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف 
هستند براي جلوگيري از هرگونه اخال، بر فاكتورهاي 
خريد مرغ واحدهاي بس��ته بندي و رعايت قيمت و 
ميزان توزيع مرغ قطعه بندي ش��ده بسته بندي شده 
نظارت دقيق داشته باشند. مرغ مورد نياز واحدهاي 
بسته بندي مجاز در محل باراندازهاي رسمي مرغ بر 
اس��اس مقادير مصوب توسط شركت پشتيباني امور 
دام تحوي��ل اتحاديه صنفي كارفرمايي قطعه بندي و 
بسته بندي مي شود و آنها موظف هستند از هر گونه 
مراجعه به مرغداري ها ب��راي تحويل مرغ خودداري 
كنند، مسووليت توزيع مرغ بين واحدهاي قطعه بندي 

و بسته بندي به عهده اتحاديه است.

 طرح هوشمندسازي 
اتوبوس هاي  شهري اصفهان؛ 

اقدامي بي نظير در كشور
رييس شوراي اسامي شهر اصفهان در يكصد و شصت و 
هفتمين جلسه علني شوراي اسامي شهر اصفهان، اظهار 
كرد: اگر با ويروس كرونا مواجه نشده بوديم برنامه هاي 
بسيار خوبي در سطح شهر براي شادي و نشاط مردم و 
همچنين افتتاحيه هاي متعدد برگزار مي شد.  به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، عليرضا نصر 
با اشاره به بهره برداري از سامانه توسعه هوشمند ناوگان 
اتوبوس��راني و ارتقاي سيس��تم پرداخت الكترونيكي 
شهرداري اصفهان، گفت: طرح هوشمندسازي اتوبوس  ها 
كه اقدامي بي نظير در كشور است در چندسال گذشته 
شروع ش��ده بود تا در نهايت اكنون در اختيار مردم قرار 
بگيرد.  وي ادامه داد: با اجراي اين طرح ها كه در مس��ير 
هوشمندسازي شهر است وقت و زمان مردم مهم شمرده 
شده و اعتماد آنان به حمل و نقل عمومي براي زيست بهتر 
در شهر و كاهش آلودگي هوا افزايش مي يابد.  وي تصريح 
كرد: طرح هايي كه افتتاح مي شود و در خدمت مردم قرار 
مي گيرد ممكن اس��ت در يك دقيقه افتتاح و روبان آن 
چيده شود اما حاصل پشتيباني هاي دقيق با پروسه هاي 
زمان بر مديريت شهري اس��ت. وي همچنين با اشاره 
به پيشرفت ايستگاه هاي خط دوم قطار شهري، افزود: 
اكنون احداث ۱۲ ايستگاه خط دو در مرحله سفت كاري 
است، ايس��تگاه هاي دارك با 47 درصد، زينبيه با ۶۹.۵ 
درصد، عاشق اصفهاني با ۱۰۰ درصد، عمان ساماني با 
7۳ درصد، الله با ۸7 درصد، شاهد با ۲7 درصد، قدس با ۵ 
درصد، امام حسين )ع( كه ايستگاهي تبادلي است با سه 
درصد، خلجا با ۲7 درصد، چهارسوق ۵۱ درصد، خرازي 
با ۶۱ درصد و كهندژ با ۲۰ درصد پيشرفت قابل توجهي 
داشته است. نصر گفت: ميزان پيشرفت عمليات ايجاد 
خط دوم قطار شهري در كنار تونل  هاي اين خط موردي 
است كه كمتر به آن پرداخته شده و شهروندان از آن تا 
حدودي بي  اطاع هستند اما اقدامات در اين زمينه قابل 
تقدير است.  وي افزود: اميدوارم هر چه زودتر خط دو قطار 
شهري به عنوان يك خدمت ماندگار در اختيار شهروندان 
قرار بگيرد.  دبير ستاد شهر هوشمند شهرداري اصفهان 
نيز در ادامه اين جلسه اظهار كرد: پروژه سيستم يكپارچه 
مديريت ناوگان اتوبوسراني و توسعه پرداخت الكترونيكي 
يكي از پروژه ه��اي دراز مدت و از دغدغه هاي مديريت 
ش��هري طي دوره هاي مختلف بوده كه با حمايت هاي 
صورت گرفته اين پروژه امروز به صورت رس��مي مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد.   مهدي بهروزي تصريح كرد: 
اين پروژه به صورت مشاركتي است كه از طريق شركت 
صنايع الكترواپتيك صاايران انجام و تامين سرمايه آن 
توسط بانك سپه انجام شده است.  وي با بيان اينكه اين 
پروژه به روش BOT و با مبلغ ۹۰ ميليارد تومان انجام 
شده كه ۵7 ميليارد آن بابت تجهيزات و ۳۱ ميليارد هم 
بابت هزينه نصب، نگهداري و پش��تيباني براي ۵ سال 
است، افزود: اين پروژه يكي از بزرگ ترين پروژه هاي IT و 
شهر هوشمند است كه طي 7 تا ۸ سال گذشته در كشور 

انجام شده است.

امسال 25 هزار شغل ايجاد  مي شود 
اشتغال آفريني 83 تسهيلگر 

بركت در سيستان و بلوچستان
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام امس��ال بيش از 
۲۵ هزار ش��غل در استان سيستان و بلوچستان ايجاد 
مي كند. به گفته معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بني��اد بركت، اين بنياد راه اندازي ۸ ه��زار و ۲۵۰ طرح 
اش��تغال زايي اجتماع محور را در اس��تان سيستان و 
بلوچستان براي سال ۱4۰۰ هدف گذاري كرده است كه 
باعث ايجاد ۲۵ هزار و 7۵۰ شغل مستقيم و غيرمستقيم 
در مناطق محروم و روس��تايي اين استان خواهد شد. 
مرتضي نيازي با تاكيد بر قرار گرفتن تمامي شهرهاي 
استان سيستان و بلوچستان تحت پوشش فعاليت هاي 
اش��تغال زايي بنياد بركت اظهار داش��ت: ۸۳ مجري و 
تسهيلگر در سال جديد فرآيند ايجاد مشاغل پايدار را 
در مناطق محروم و كم برخوردار استان پيگيري و اجرا 
مي كنند. وي تصريح كرد: بني��اد بركت اجراي 7 هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در استان سيستان 
و بلوچستان براي سال ۱4۰۰ پيش بيني كرده بود كه 
با انعقاد يك تفاهم نامه جديد، تعداد طرح ها به ۸ هزار 
و ۲۵۰ طرح رس��يد. نيازي درباره مفاد اين تفاهم نامه 
توضي��ح داد: تفاهم نامه ب��ه ارزش ۵۰۰ ميليارد ريال 
ميان بنياد بركت، سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و 
جهاد كشاورزي استان و بانك قرض الحسنه مهر براي 
ايجاد يك هزار و ۲۵۰ طرح اشتغال زايي در حوزه هاي 
كشاورزي و دامپروري به امضا رسيده است. معاون توسعه 
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت خاطرنشان كرد: با 
احتساب اين تفاهم نامه، تعداد طرح هاي اشتغال زايي 
بنياد براي سال ۱4۰۰ به ۸ هزار و ۲۵۰ طرح رسيد كه 
ايجاد ۲۵ هزار و 7۵۰ فرصت شغلي را براي متقاضيان به 
دنبال خواهد داشت. وي در تشريح اقدامات اشتغال زايي 
بنياد بركت در سيستان و بلوچستان گفت: تا پايان سال 
۹۹، بيش از ۱۵ هزار طرح اجتماع محور منجر به ايجاد 
4۵ هزار ش��غل خرد و خانگي در استان به بهره برداري 
كامل رسيده است. نيازي ادامه داد: دامپروري سبك و 
سنگين، توليد پوشاك، صنايع دستي، فني و خدماتي، 
پرورش مرغ و محصوالت گلخانه اي از جمله رسته هاي 
در اولويت براي ايجاد مشاغل جديد در مناطق محروم 
و روس��تايي سيستان و بلوچس��تان به شمار مي روند.  
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت با 
تاكيد بر اشتغال زايي اين بنياد در مناطق محروم كشور 
خاطرنشان كرد: تا پايان سال گذشته، ۱۱۰ هزار طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور در 7 هزار و ۵7۵ روستا و ۲7۸ 
شهرستان در سراسر كشور راه اندازي شده كه با ايجاد 
۳۳۰ هزار فرصت شغلي خرد و خانگي همراه بوده است. 
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به 
امروز ۱۶ هزار ۹47 طرح در حوزه هاي توانمندس��ازي 
اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، س��امت و س��اير 
خدمات را با حجم سرمايه گذاري ۱۵ هزار و ۹۱4 ميليارد 
ريال در مناطق محروم استان سيستان و بلوچستان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

در نشست ماهانه اتاق تهران از »بسته نجات اقتصاد ايران « رونمايي شد

سازمان اموال تمليكي اعالم كرد

استارت  دوم  واردات  واكسن 

دليل  عدم فروش خودروهاي  وارداتي متروكه  در  سرزمين اصلي
در حالي سازمان اموال تمليكي طي توافقي تصميم 
به واگذاري۱۵۰۰ خودرو وارداتي متروكه در مناطق 
آزاد گرفته و اين پيشنهاد در جريان بررسي قرار دارد 
كه مسووالن مربوطه مي گويند برخي محدوديت ها 
مانع از فروش اين خودروها در سرزمين اصلي شده 
است.به گزارش ايسنا، اخيرا مكاتباتي بين سازمان 
ام��وال تمليك��ي و دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق 
آزاد در رابط��ه ب��ا تعيين تكلي��ف۱۵۰۰ خودروي 
متروكه تحت اختيار س��ازمان ام��وال تمليكي قرار 
دارد، صورت گرفت و اين س��ازمان پيشنهاد فروش 
و شماره گذاري اين خودروها در مناطق آزاد را ارايه 
كرد كه ظاهرا با اس��تقبال همراه شد.در ادامه طي 
مكاتبه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با معاون 
اول رييس جمهور، موضوع اصاح مصوبه ۱۳۹۶ در 
رابطه با مستثني شدن اين واگذاري از ممنوعيت ها 
و محدوديت هاي واردات خودرو مطرح شد.اما اينكه 

جريان اين واگذاري چيست و چرا در داخل فروش 
نمي رود موضوعي است كه مير معيني، معاون فروش 
و بهره برداري سازمان اموال تمليكي در مورد آن به 

ايسنا توضيحاتي ارايه كرده است.
وي با اش��اره به الزام ماده ۸ قانون تاسيس سازمان 
ام��وال تمليكي مبن��ي بر تعيين تكلي��ف اموال در 
اختيار طي يك سال گفت: شماره گذاري خودروهاي 
دپوشده در سازمان اموال تمليكي با محدوديت هايي 
مواجه و امكان تعيين تكليف آنها فراهم نبود ولي با 
پيگيري سازمان اموال تمليكي شايد تعيين تكليف 
خودروهاي متروكه موجود در اين سازمان به زودي 

در دستور كار قرار بگيرد.
مير معين��ي توضي��ح داد: محدوديت ه��اي مانند 
عدم اس��تاندارد، نداش��تن اوراق فن��ي، عدم وجود 
نمايندگي هاي مجاز براي خدم��ات بعد از فروش، 
انجين باالي۲۵۰۰ س��ي س��ي يا لوكس بودن آنها 

وجود داشت كه موجب شد كه مسووالن سازمان در 
يكي از تصميمات جمع بندي شده، ضمن برگزاري 
جلسات فني با مسووالن مناطق آزاد و تجاري طرحي 
براي تعيين تكليف اين خودروها در اين مناطق آماده 
و براي تصميم گيري نهايي به هيات دولت ارايه كند.

وي با بيان اينكه در راس��تاي انجام دستور رياست 
ق��وه قضايي��ه و تاكيدات وزي��ر اقتصاد ب��ه منظور 
تعيين تكليف كليه اموال در اختيار، ضمن تشكيل 
كارگروه هاي ويژه اقدامات فوري براي تس��ريع در 
تعيين تكليف كليه اموال از جمله خودروهاي رسوبي 
عملياتي شده است، يادآور شد كه در صورت اجرايي 
ش��دن طرح فروش خودروهاي دپو ش��ده سازمان 
ام��وال تمليك��ي در مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي، 
ضمن تعيين تكليف خودروهاي رسوبي در سازمان، 
تمهيدات ويژه اي براي نو سازي ناوگان حمل و نقل 
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بدون انتقال ارز كليد 

خواهد خ��ورد.  خودروهايي كه اكن��ون در جريان 
واگذاري به مناطق آزاد قرار دارند طي يكي،دو سال 
اخير بسيار مورد بحث بوده اند و با وجود مهلت هاي 
تعيين شده از سوي هيات وزيران براي تعيين تكليف 
يا ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرك، به دليل 
محدوديت هاي موجود به ويژه شرايطي كه سازمان 
ملي استاندارد تعيين كرده بود امكان ترخيص پيدا 
نكردند.اين در حالي است كه حتي در سال گذشته 
حواشي در مورد غير اس��تاندارد بودن خودروهايي 
مانند بنز، پورش��ه يا بي ام دبلي��و در بين آنها ايجاد 
ش��د، با اين حال ش��نيده ها از اين حكايت دارد كه 
اخير س��ازمان ملي استاندارد نيز در راستاي تعيين 
تكليف خودروهاي دپو شده اقداماتي صورت داده و 
همكاري خود را اعام كرده است كه مي تواند حتي 
به امكان تعيين تكليف خودروها در سرزمين اصلي 

منتهي شود.
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چهرهروز

بازيگر قديمي سينما به خانه ابدي رفت 
پيكر مرحوم هوش��نگ منصور خاكي، بازيگر قديمي سينما در قطعه هنرمندان به خاك سپرده شد. هوشنگ منصور خاكي از 
بازيگراني بود كه بيش��تر به خاطر بازي در فيلم هاي ساموئل خاچيكيان شناخته مي شد و روز گذشته پس از اينكه چند ماه از 

عارضه مغزي رنج مي برد، براثر ابتال به كرونا در بيمارستان درگذشت.
منصورخاكي متولد سال ۱۳۲۲ در كرج بود و از سال ۱۳۵۰ وارد سينما شد ولي از اوايل دهه ۹۰ خانه نشين شد و آخرين كار 
هنري اش در سال ۹۸، »بار انداز« )شبكه نمايش خانگي( بود.او همزمان با شروع كار در سينما، در رشته ورزش هاي رزمي آن 

زمان از جمله كشتي كج هم فعال بود و در اكثر فيلم هاي اكشن بازي داشت. 

عكسروز

جامعه ادامهازصفحهاول

 انباشتگي سوگ و نياز
 به كمك روانشناختي

 سرگشتگي روحي و جس��ماني آنها را در مقياسي 
وسيع به دنبال دارد كه مي توان پيامدهاي ناخوشايند 
بيشتري براي آن در ماه ها و سال هاي پيش رو متصور 
بود. به هر حال سوگ از دو جهت مي تواند آسيب زا 

باشد؛ اول مدت سوگ و دوم شدت سوگ.
يكي از فاكتورهاي مهم سوگ، مدت است . در سوگ 
در دو هفته اول بعد از فقدان، عمده سوگواري اتفاق 
مي افتد و ش��دت مي يابد اما بعد از دو هفته معموأل 
سير ثابتي را تا ماه اول سپري مي كند و بعد از يك ماه، 
عالئم رو به تخفيف مي رود. اگر شرايط سوگ بعد از 
يك تا دو ماه همچنان با آن شدت ادامه يابد و تخفيف 
پيدا نكند فرد سوگوار حتما بايد به روانپزشك مراجعه 
كند و از نظر يك س��وگ حل نشده و تشخيص يك 
بيماري اختالل افسردگي اساسي توسط روانپزشك 
مورد بررس��ي قرار گيرد نه روانشناس.فاكتور مهم 
ديگر سوگ، شدت آن اس��ت. اگر سوگواري شدت 
خاصي پيدا كرده باش��د و در فرد يك س��ري عالئم 
خاص و افكاري مبني بر آسيب به خود و به ويژه افكار 
خودكشي داش��ته باشد در هر مدت زماني از سوگ 
حتي اگر دو يا سه روز از سوگ گذشته باشد باز هم اين 
يك سوگ غيرطبيعي است و حتما بايد به روانپزشك 
مراجعه شود.بعضي س��وگ ها، خودبه خود و بعد از 
گذش��ت مدتي، درمان و رفع مي شود. اما در بعضي 
سوگ ها، فرد داغديده نياز به مراقبت بيشتري دارد. ما 
در اين برهه از زمان، شاهد به سوگ نشستن بسياري 
از اطرافيانمان هس��تيم و همين طور از دست دادن 
دوستان، همكاران، اعضاي خانواده و اي بسا عزيزترين 
افراد زندگي خودمان. گرچه هيچ كس از ابتال ايمن 
نيست اما الاقل شخص نمي تواند سوگوار خود نيز 
باشد.اين شكل از مرگ عزيزان و لطمه هاي روحي آن 
براي بازماندگان، يك نوع سوگ خيلي خاص را ايجاد 
كرده كه هنوز نمي توان اسمي روي آن گذاشت. فقط 
مي توانيم بگوييم كرونا، سوگ ها را پيچيده كرده است.

سوگ پيچيده، مي تواند آثار جدي و مخربي بر زندگي 
شخصي، اجتماعي و فعاليت هاي شغلي فرد بگذارد. 
انگار ديگر نمي تواند آن فرد سابق شود. خطاهايش 
در فعاليت هاي شغلي اش زياد مي شود، حواسش سر 
جايش نيست، حتي گاهي تمايل به خودكشي پيدا 
مي كند. اين سوگ پيچيده حتي مي تواند بعد معنوي 
زندگي فرد را هم تحت الشعاع قرار دهد.بخش مهمي 
از سالمت روان ما آدم ها، توانايي مدارا با حال بد است 
و هر چقدر در برابر ناكامي ها و سوگ ضعيف تر باشيم 
به همان ميزان از س��المت روان فاصله مي گيريم و 
به اختالالت روانشناختي مثل افسردگي نزديك تر 
مي شويم. بيشتر روانشناسان روي اين نكته اتفاق 
نظر دارند كه اگر بعد از گذشت ۴۰ روز از سوگ، شما 
همچنان در مرحله غم به سر مي بريد و توان بازگشت 
به زندگي عادي خود را نداريد اينجاست كه به كمك 

روانشناختي نياز داريد.

اعالم ساعات و روزهاي حضور كادر اجرايي مدارس 
از سوي مركز هماهنگي، ارتباطات و حوزه وزارتي، 
بخشنامه س��اعات و روزهاي حضور كادر اجرايي 
مدارس، در مناطق قرمز و نارنجي، ابالغ ش��د. با 
توجه به برگزاري آموزش هاي مجازي مدارس در 
ش��رايط فعلي و در جهت نظارت و كنترل موثرتر 
كيفيت آموزش، از س��وي مركز امور هماهنگي، 
ارتباطات و حوزه وزارتي، »بخش��نامه س��اعات و 
روزهاي حضور كادر اجراي��ي مدارس در مناطق 
قرمز و نارنجي« ب��ه ادارات كل آموزش وپرورش 
استان ها، ابالغ شد.به گزارش مركز اطالع رساني 
و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش بر اساس 
اين بخش��نامه؛ مديران مدارس باي��د به گونه اي 

برنامه ريزي كنند كه حضور كادر اجرايي مدارس 
در مناط��ق قرمز و نارنجي، حداكثر با ۳ نفر، صرفًا 
در ساعات و روزهاي آموزش، جهت كنترل كيفيت 

آموزش ها صورت پذيرد.

آتش ۵۸۴هكتار از جنگل هاي گلستان را خاكستر كرد
مساحت سوخته ش��ده از جنگل هاي گلستان در 
سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸۴ هكتار است كه دو مورد آن 
عمدي، ۳۱ مورد غيرعمد و ۳۶۲ مورد نيز نامعلوم 
است. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان با 
اشاره به اينكه معموال حريق به عللي همچون عوامل 
انس��اني و طبيعي مانند گرماي هوا اتفاق مي افتد، 
تصريح كرد: حريق جنگل ها و مراتع در طول سال 
به ويژه در ماه هاي گرم به دليل افزايش دما و خشكي 
پوشش گياهي صورت مي پذيرد كه در سال ۱۳۹۹ 
در سطح استان به طور كلي ۳۹۷ فقره آتش سوزي 
رخ داد كه از اين مي��زان۳۲۴ فقره در جنگل هاي 
طبيعي، ۵۱ فقره در جنگل هاي دست كاشت و ۲۲ 
فقره در مراتع اتفاق افتاد. عبدالرحيم لطفي با بيان 
اينكه مرتع داران و دامداران الزم است قبل از ترك 
آتش از خاموشي آن اطمينان حاصل كنند، گفت: 
مساحت سوخته شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸۴ 
هكتار است كه دو مورد آن عمدي، ۳۱ مورد غيرعمد 
و ۳۶۲ مورد نيز نامعلوم است. او با اشاره به اقدامات 
پيش��گيرانه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 

استان گلس��تان در طول سال گذش��ته گفت: به 
منظور پيشگيري از اطفاء حريق ۴۷ كيلومتر آتش 
بر احداث و ۱۰ شيت نقش��ه مناطق بحراني تهيه 
شده و همچنين پاكسازي پوشش علفي عرصه هاي 
بحراني، حس��اس و قرق شده به مساحت كلي ۹۵ 
هزار و ۷۰۰ هكتار اجرا ش��د. لطفي ادام��ه داد: از 
ديگر اقدامات انجام شده مي توان به نصب سه عدد 
دكل ديده باني با دوربين و نيز عمليات بهداشتي در 
جنگل كاري ها يك هزار و ۵۰۰ هكتار، پارك هاي 
طبيعي ۲ هزار هكت��ار و عرصه هاي تفرجي ۵۰۰ 

هكتار اشاره كرد.

فوت ۳۹۵ بيمار كوويد۱۹ در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۳۹۵ بيمار كوويد۱۹ در 
كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند.
بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت تاكنون ۴۸۰ هزار و ۶۴۶ نفر ُدز اول واكسن 
كرون��ا و ۱۴۱ ه��زار و ۱۷۶ نفر ني��ز ُدز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 
به ۶۲۱ هزار و ۸۲۲ ُدز رس��يد.بر اس��اس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۲۵ هزار و ۴۹۲ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۳۶۵ 
نفر از آنها بستري ش��دند.مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به دو ميليون و ۲۸۶ هزار و ۹۲۷ نفر رسيد. 
خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۸۱۰ هزار و ۵۳۱ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند.چهار ه��زار و ۹۱۱ نفر از بيم��اران مبتال به 

كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت ق��رار دارند.تاكنون ۱۴ ميليون و ۶۱۳ 
هزار و ۱۰ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 
انجام شده است.همچنين تاكنون ۳۰۱ شهرستان در 
وضعيت قرمز، ۹۵ شهرستان نارنجي، ۴۵ شهرستان 
زرد و تنها هفت شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

معاون درمان ستاد كرونا استان تهران اعالم كرد

روند صعودي آمار تا ۲ هفته ديگر
۱۰۰بيمارستان تهران درگير كرونا

وضعيت خطرناك ت��ر و فاجعه بارتر از آن 
چيزي است كه به نظر مي رسد. بنا به گفته 
معاون درمان س��تاد كرونا استان تهران، 
نزديك به ۱۰۰ بيمارس��تان در ته��ران درگير بيماري 
كوويد ۱۹ هستند و تمام تخت هاي آي سي يو در تهران 
پر ش��ده اند.  دكتر نادر توكلي درباره وضعيت كرونا در 
تهران، گف��ت: در حال حاضر نزديك به ۸۵۰۰ بيمار در 
تهران بستري داريم. عمال بيماران الكتيو و غيرضروري 
پذيرش نمي ش��وند و جراحي هاي غي��ر ضروري عمال 
انجام نمي شود. كليه تخت ها در اختيار بيماران كرونايي و 
خدمات اورژانس و فوريتي است. بيمارستان ها به شدت 

درگيرند، حجم مراجعات به شدت باالست.

    حجم مراجعات سرپايي ۲ برابر شد
او افزود: اتفاقي كه در يكي، دو روز اخير شاهديم، اين است 
كه مراجعات سرپايي هم به خصوص در مراكز بهداشتي 
دو برابر شده كه اين خبر خوبي نيست؛ چراكه زماني كه 
مراجعات س��رپايي افزايش پيدا مي كند، با فاصله يك 
هفته اي به صورت ادامه دار موج بستري را داريم. بر همين 
اساس پيش بيني ما اين است كه حداقل تا دو هفته ديگر 

آمار رو به افزايش باشد.

 ش�يوه جدي�د درم�ان كرونايي ه�ا در 
بيمارستان

توكلي ادامه داد: تنها چيزي كه مقداري به بيمارستان ها 
كمك كرده، اين است كه كميته هاي ترخيص بيمارستاني 
را فعال كرديم. پزشكان بيشتر بيماران را بررسي مي كنند. 
معموال دوسوم از بيماران مان بيماران بدحالي نيستند. در 
بين اين افراد با دستورالعملي كه به بيمارستان ها ابالغ 
كرديم، بيماراني كه ب��ه درمان هاي تزريقي نياز دارند و 
حال عمومي خوبي هم دارند، ترخيص مي شوند و روزانه 
به بيمارستان مراجعه كرده و داروها را به صورت سرپايي 

دريافت مي كنند. 

    ۱۰۰بيمارستان تهران درگير كوويد-۱۹
وي با تاكيد بر اينكه به هر حال ش��رايط خوب نيست و 
كادر درمان به شدت درگيرند، گفت: بيمارستان ها اعم از 

دولتي، خصوصي و عمومي غير دولتي درگيرند و نزديك 
به ۱۰۰ بيمارستان در تهران درگير بيماري كوويد-۱۹ 
هستند. عمال بيمارستاني هم داريم كه تا ۱۰۰ درصدش 
بيمار مبتال به كوويد-۱۹ بستري شده است. در عين حال 
از ۲۰ هزار تخت بيمارستاني استان تهران تقريبا ۱۰ هزار 

تخت را به كوويد-۱۹ اختصاص داده ايم.

     تخت هاي ICU  تهران پر شدند
توكلي با بيان اينكه متاسفانه تمام تخت هاي آي سي يو 
در تهران پر شده اند، گفت: حتي تخت هاي عادي را هم تا 
 جايي كه امكان داشته باشد، به طور موقت به تخت هاي

 آي سي يو تبديل مي كنيم. بر اين اساس اگر بخواهيم 
در آي سي يو كسي را بستري كنيم بايد تخت اضافه كنيم.

     خيز چهارم 
و بيماراني كه زودتر بدحال مي شوند

وي درباره تفاوت بيماران بدحال در خيز چهارم بيماري با 
موج هاي قبلي، گفت: تفاوت اين است كه بيماران در خيز 
چهارم سريع تر بدحال شده و درگيري ريوي متاسفانه در 
آنها بسيار زيادتر است. بايد توجه كرد كه در بدو بيماري 
مراجعه به بيمارستان نياز نيست. مردم ابتدا به مراكز ۱۶ 
ساعته بهداشت مراجعه كنند يا به مطب ها و كلينيك هاي 
س��رپايي مراجعه كرده و حتما وضعيت باليني شان را 
ارزيابي كنند. زيرا ممكن است در دو سه روز اول عالئم شان 
خفيف باشد. اگر تب ادامه دار بود، كوفتگي بدن تخفيف 
پيدا نكرد و احساس بدحالي داشتند، مجددا به پزشك 
مراجعه كنند. در بسياري موارد ديديم كه بيمار در دو سه 
روز اول خوب اس��ت، اما در دو سه روز دوم مي بينيم كه 

درگيري ريوي شديد و تب و لرز پيدا مي كند و عالئمش 
به گونه اي مي شود كه بدحال و ناخوش مي شود. 

   راه اندازي س�امانه اعالم بيمارستان هاي 
با تخت خالي 

توكلي درباره نياز به نقاهتگاه يا بيمارستان صحرايي در 
تهران، گفت: نيازي به نقاهتگاه و بيمارستان صحرايي وجود 
ندارد. زيرا شرايط نگهداري در بيمارستان صحرايي سخت 
است و مانند زلزله نيست كه بگوييم مجروحان را در آنجا 
بستري مي كنيم. از طرفي برپايي اين بيمارستان ها، ايزوله 
كردن آن و ايجاد امكانات سرمايشي و گرمايشي و... در آن 
سخت است. اقدامي كه قرار است طي دو روز آينده انجام 
دهيم، اين است كه يك سامانه چهار شماره اي تلفني را 
داريم راه اندازي مي كنيم و مردم اگر نياز به بستري داشتند، 
با اين سامانه كه ستاد هدايتي است كه همه بيمارستان ها را 
روي الين دارد و بيمارستان هايي كه امكان پذيرش دارند، 
سريعا معرفي مي كند و بيمار بستري مي شود. شماره آن را 
بعد از راه اندازي اعالم مي كنيم. بنابراين درمان براي بيماران 
بدحال بايد در بيمارستان انجام شود. او درباره انجام تست 
سيار كرونا در تهران، گفت: اين برنامه هاي بسيج جامعه 
پزشكي و بهداشت در قالب طرح شهيد سليماني است كه 
البته در مراكز بهداشتي انجام مي شود. اگر فردي عالئم 
خفيف داشته يا سابقه تماس با فرد كرونايي داشته باشد، 
در مركز بهداشت تست سريع از او گرفته و نتيجه را اعالم 
مي كنند و اگر كرونا باشد، توصيه دارويي هم ارايه مي دهند. 

به صورت سيار خيلي به ندرت اين اقدام انجام مي شود.

  نحوه اجراي محدوديت هاي كرونايي 
خوب  نيست

توكلي درباره وضعيت اج��راي محدوديت ها در تهران، 
گفت: وضعيت اجراي محدوديت ها اصال خوب نيست. از 
طرفي ميزان رعايت پروتكل ها بسيار كم شده و متاسفانه 
نمي دانم چرا مردم كمتر رعايت مي كنند. طبق آخرين 
آماري كه داشتيم ميزان رعايت پروتكل ها در تهران بين 
۶۰ تا ۶۵ درصد بود. ۱۰ روز قبل بود كه توصيه تعطيلي 
كامل ش��هر تهران را داديم كه بنا به شرايطي كه وجود 

داشت، اين اقدام انجام نشد.

گزارش

رويداد

در صورت بدتر ش��دن ش��رايط كروناي��ي ظرفيت 
س��ردخانه ها احتم��اال ديگ��ر كفاي��ت متوفي ها را 
نمي كند.رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهرداري تهران با اش��اره به ايجاد ۲ سردخانه ديگر 
در بهشت زهراي تهران گفت: آمارها نشان مي دهد 
كه وضعيت كرونايي ته��ران از لحاظ تعداد بيماران 
و تعداد فوتي ها رو به گسترش است.تقريبا يك سوم 
فوتي هايي كه روزانه اعالم مي شود، متعلق به تهران و 

حومه است و وضعيت خوبي حاكم نيست. 
رضا كرم��ي محمدي درب��اره به كارگي��ري مجدد 
سوله هاي مديريت بحران با توجه به كمبود تخت هاي 
بيمارستاني گفت: وضعيت آمادگي سوله ها به همان 
شكل سابق است و درخواست جديدي براي استفاده 
از سوله هاي مديريت بحران نشده است. ما آمادگي 
خود را براي در اختيار قراردادن ۸ پايگاه اعالم كرديم 
كه از اين تعداد سه سوله با كمك سپاه تجهيز شد، اما 
در طول سال گذشته استفاده چنداني از آنها نشد و در 
اين مدت تنها به صورت محدود براي درمان زندانيان 
و معتادان متجاهر و مواردي از اين دست استفاده شد. 
كرمي محم��دي در واكنش به اينكه ش��هرداري در 
ماه هاي اخير در اقدامات مربوط به كرونا منفعل تر از 
ابتداي شيوع كرونا عمل كرده است، گفت: در بهشت 
زهرا كار زياد شده اس��ت. اقدامات خوبي هم در يك 
سال گذشته انجام شده و آموزش ها و تمهيدات خوبي 
براي تدفين و تطهير متوفيات فراهم شد از جمله دو 
سردخانه ايجاد شد تا فوتي ها خيلي در بيمارستان ها 

نمانند. او ادامه داد: كارهايي كه بر عهده ش��هرداري 
بوده است به همان شكل سابق انجام مي شود، اما در 
ميانه كار، چند تصميم گرفته شد كه مغاير با تصميم 
شهرداري و مديريت ش��هري بود و منجر به اين شد 
كه ش��هرداري در اين دست موارد به صورت منفعل 
درآيد و منتظر شود تا هرچه قرارگاه عملياتي يا ستاد 
فرماندهي مقابله با كرونا در شهر تهران تصميم بگيرد، 

اجرا كند. 
او در پاس��خ به اين سوال كه ممكن است در تهران به 
شرايطي برسيم كه سردخانه ها جا نداشته باشند و به 
نظر شما شهر آمادگي مقابله با بحران بهداشتي را در 
هفته هاي آتي دارد؟ گفت: به نظر مي رسد در هفته 
پيش رو شرايط بدتر مي شود و اگر اينگونه پيش برود، 
ممكن است ظرفيت س��ردخانه ها هم كفايت نكند. 
البته در حال حاضر متوفي در سردخانه بيمارستان ها 
نمي ماند و با تمهيدات پيش بيني شده سريعا به بهشت 
زهرا منتقل مي شود. البته ممكن است در شرايطي كه 
تعداد متوفيان زياد شود، نتوانند تدفين را همان روز 

انجام دهند و به روز بعد منتقل شود.
كرمي محمدي افزود: تا پايان اين هفته بايد منتظر 
ماند و مشخص مي شود، آيا آمار باال مي رود يا اينكه 

پيك بيماري به يك ثبات نسبي مي رسد. 
او در واكنش به اينكه محدوديت هاي كرونايي ديگر 
اثرگذاري قبل را ندارد، گفت: زماني كه س��تاد ملي 
كرونا، قرارگاه عملياتي را تش��كيل داد تا يكي دو ماه 
اقدامات خيلي خوبي با جديت انجام شد و روند بيماري 

هم مهار شد و ما هم در اين سيستم كار كرديم. به هر 
حال در چنين بحراني فرماندهي بايد واحد باش��د و 
يك فرمانده داشته باشيم. االن كه مي بينيم اتفاقي 
نمي افتد يا اقدامات ضعيف ش��ده است به اين دليل 
اس��ت كه فعاليتي روش��ن و جدي از قرارگاه به رغم 
تاثير خوبي كه در اوايل شروع كار داشت، نمي بينيم. 
او ادام��ه داد: قرارگاه تركيب خوب��ي دارد و مي تواند 
كار كند، اما اكنون كه اراي��ه توضيحاتي براي مردم 
در خصوص اقدامات انجام شده الزم است، متاسفانه 
توضيحي داده نمي شود، جاهايي هم كه بايد تصميم 
قاطعي گرفته ش��ود ه��م تصميم به موق��ع گرفته 
نمي شود. براي مثال در موضوع غربالگري با توجه به 
اينكه امكانات ش��هرداري در اين زمينه بسبار خوب 
است پيشنهاد داديم و س��پاه هم مطرح كرده است 
كه غربالگري را جدي ت��ري بگيريم اما زيرمجموعه 
به تنهايي و سر خود نمي توانند اقدام كنند بلكه اين 
قرارگاه است كه بايد اعالم كند به طور مثال شهرداري 
و س��پاه با تكيه بر زيرس��اخت هاي وزارت بهداشت 

اقدام كنند. 
او در پايان گفت: در شرايط فعلي به نظر مي رسد بايد در 
ستاد اختالفات را كنار بگذارند.در سيستم فرماندهي 
واحد وقتي صحبت ه��اي انتقادي پيش مي آيد اين 
به نفع مديريت كارآمد اين بحران نيس��ت و وزارت 
بهداشت نبايد وارد اين حوزه ها شود و اين تاثير منفي 
رواني بر روي همه دارد و انگيزه افراد و س��ازمان هاي 

درگير در موضوع را نيز كاهش مي دهد.

ايجاد ۲ سردخانه ديگر در بهشت زهراي تهران
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