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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 وحشت صهيونيست ها
 از توسعه ايران است

 اليه هاي پنهان
 ماليات از خانه هاي خالي

۱( بع��د از حادثه نطنز برخي 
جريان��ات سياس��ي در ايران 
از ض��رورت خ��روج اي��ران 
از مذاك��رات وي��ن و تعلي��ق 
گفت وگوها با كشورهاي 5+۱ 
در قالب برجام سخن گفتند، 
پرسش اساسي آن است كه آيا 
اتخاذ يك چنين راهبردهاي 
سلبي مي تواند متضمن استيفاي منافع ملي كشور باشد؟ 
الزم است يك بار براي هميشه ايران متوجه اين حقيقت 
بشود كه رژيم صهيونس��تي- علي رغم ادعايش- نگراِن 
برنامه هسته  اي و فناوري »غني سازي« در ايران نيست. 
همان طور ك��ه حوادث اينچنين��ي از اواخر دهه ۱۳۸۰ 
تاكنون نشان داده، اصواًل اين رژيم آنقدر از فعاليت هاي 
ادامه در صفحه 6 هسته  اي ايران آگاهي دارد كه ...  

بالفاصله پس از اعالم اجراي 
قانون ماليات ب��ر خانه هاي 
خالي، برخي كارشناس��ان، 
جريان��ات و رس��انه ها بدون 
توجه به چند ُبع��دي بودن 
و  قتص��ادي  ا مباح��ث 
نظامات كل��ي بازارها از حل 
مش��كل مس��كن طبق��ات 
كمتربرخوردار و ت��وزان يافتن روند عرضه و تقاضاي 
مسكن س��خن گفتند، بدون اينكه توجه كنند براي 
ارزيابي كامل موضوع بايد اليه هاي پنهان و عميق تر 
رخدادها را نيز مورد توجه و كنكاش قرار بدهند. نكته اي 
كه در خصوص ماليات بر خانه هاي خالي و اثرات آن در 
بازار مسكن مي توان اشاره كرد، آن است كه متاسفانه 
ادامه در صفحه 7 در بسياري از موارد... 

رضا  نصري

عباس اكبرپور

اولين ورود پول حقيقي به بورس در سال ۱۴۰۰ رقم خورد

آغاز تزريق نقدينگي به بورس

گزارش روز

سخنگوي دولت در پاسخ به »تعادل« تشريح كرد

پاسخ هاي سه گانه ايران به خرابكاري نطنز
»اقدام خرابكارانه در نطنز را در س��رزمين متجاوز تالفي 
خواهيم كرد.« اين عباراتي اس��ت كه سخنگوي دولت با 
استفاده از آن تالش مي كند، تصويري از اقدامات احتمالي 
ايران در مواجهه با خرابكاري نطنز ارايه كند؛ اقداماتي كه 
ربيعي معتقد است در زمان مناسب و با استفاده از ابزارهاي 
معقول به كار گرفته مي شوند. سخنگوي دولت همچنين 
با تاكيد بر اين امر ك��ه دليل اصلي يك چنين تحركاتي، 
چشم اندازهاي روشني است كه ايران در حوزه هاي صنعتي، 
توليدي و راهبردي از خود نشان داده است. پيشرفت هايي 
كه چنانچه با چاش��ني پايان گرفت��ن دامنه تحريم هاي 
اقتصادي توام ش��ود، قادر اس��ت ايران را به عنوان كانون 
تحوالت صنعتي، امنيتي و راهبردي غرب آسيا مطرح و 
روند توسعه كشور را تسريع بخشد. بر اين اساس است كه 
به باور ربيعي ايران توسعه يافته اي كه مناسبات ارتباطي 
معقولي با جهان پيراموني دارد، مهم ترين خطري است كه 
بدخواهان كشور از آن وحشت دارند و مبتني بر اين وحشت 
است كه دست به اقداماتي از جنس خرابكاري هاي نطنز 
مي زنند، بدون اينكه خللي در عزم و اراده كشورمان در مسير 

توسعه پايدار ايجاد شود. ربيعي در پاسخ به پرسش خبرنگار 
»تعادل« و با محكوم كردن حمله به تاسيسات هسته اي 
نطنز اقدام عليه سايت هسته اي نطنز را نشان دهنده شكست 
دشمنان در مواجهه با پيشرفت هاي صنعتي، ديپلماتيك و 
سياسي ايران ارزيابي مي كند. اين مقام مسوول اما در عين 
حال اعالم مي كند، اين ايران است كه مشخص خواهد كرد 
پاسخ به اين حركت خرابكارانه در چه قلمروي سرزميني، با 

چه ابزارهايي و براساس چه مكانيسمي داده شود.

  جزييات خرابكاري در سايت هسته اي نطنز
سخنگوي دولت در ادامه درخصوص جزييات خرابكاري 
سايت نطنز و حجم خسارات آن تصريح كرد: روز يكشنبه 
خراب��كاري در كان��ال كابل هاي برق رس��ان به س��امانه 
ماشين هاي س��انتريفيوژ رخ داد. اين يك حمله بيروني 
نبوده و محل خرابكاري نيز كامال مش��خص شده است. 
خس��ارت وارد شده به س��رعت قابل رفع و جبران است و 
پرسنل غيور سازمان انرژي اتمي در حال تالش شبانه روزي 
  IR۱ هستند. او افزود: مقرر شد به جاي سانتريفيوژهاي

سانتريفيوژهاي IR6 مجددا نصب شود. قطعا هدف اين 
تخريب ها از كار انداختن س��انتريفيوژها بوده است و من 
امروز اعالم مي كنم براساس يك تصميم ملي و يك خواست 
مدني چرخ سانتريفيوژهاي ما براي هميشه خواهد چرخيد، 
هر روز بهتر از ديروز. او با بيان اينكه ايران در قبال اين گونه 
اقدامات استراتژي، پاسخ سه گانه را دنبال مي كند، تصريح 
كرد: اول ح��ق خود را براي اقدام عليه عام��الن و آمران و 
مباشران محفوظ دانسته ايم و اين مجازات انجام خواهد 
شد كه كانون اين پاسخ نيز در سرزمين متجاوز خواهد بود. 
پاسخ دوم ما پيشرفت و گسترش فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي در كشور است. پاسخ سوم در عرصه سياسي است. 
با عقب راندن تحريم ها و تالش مضاعف براي كسب حقوق 
ملت ايران اهدف تروريست ها را ناكام خواهيم گذاشت. ما 
در دام عمليات تحريكي دشمن ايران قرار نمي گيريم، به 
مسير درست خود در عرصه بين المللي ادامه داده، تحريم 
را خواهيم شكس��ت و به تامين و گسترش صلح و امنيت 
جهان و منطقه كمك خواهيم كرد. شواهد بسيار قوي از 
دست داشتن رژيم صهيونيستي در خرابكاري نطنز وجود 

دارد. او تاكيد كرد: اول آنكه مقامات اين رژيم از ترس پاسخ 
قاطع ايران با اظهارات دوپهلو شادماني مي كنند. دوم اينكه 
خوشبختانه وزارت اطالعات و متخصصان ضدجاسوسي 
ما در ماه هاي گذشته و پس از شهادت محسن فخري زاده 
چندين تيم ترور و خرابكاري وابسته به سرويس هاي امنيتي 
اسراييل را دستگير و هم اكنون پرونده اين افراد در مراحل 
بررسي قضايي قرار گرفته است و در اين حادثه هم فرد خائن 
به ملت شناسايي و هويت او مشخص شده است و اقدامات 

الزم در دست پيگيري است.

  افزايش حقوق مستمري بگيران تحت پوشش 
تامين اجتماعي

س��خنگوي دول��ت در بخش ديگ��ري از س��خنانش با 
برش��مردن اقدامات دولت ب��راي افزايش مس��تمري 
حداقل بگيران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، 
افزود: اين افرايش تا ميزان ۳۹درصد و براي ساير سطوح 
)غيرحداقل بگير( ۲6درصد به عالوه مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار 
ادامه در صفحه 5 و ۸۰۰ تومان به تصويب رسيد و ... 

زه�را س�ليماني|بعد از امض��اي برنام��ه جام��ع 
همكاري هاي مشترك ايران و چين مبتني بر احياي 
جاده ابريشم، به نظر مي رسد كه دور تازه همكاري هاي 
مش��ترك ايران و روس��يه نيز با »راه ان��دازي كريدور 
اقتصادي ش��مال-جنوب« بعد از س��فر روز دوشنبه 
الوروف، وزير امور خارجه روس��يه به تهران آغاز شده 
است. سفري كه برخي تحليلگران آن را برآمده از رويكرد 
جديد ايران در خصوص اتخاذ سياس��ت موازنه مثبت 
تحليل و تفسير مي كنند. سياستي كه با بهره مندي از 
رويكردهاي ايجابي تالش مي كند منافع ملي كشور در 
مواجهه با قدرت هاي جهاني را نه بر اساس موازنه منفي؛ 
بلكه بر اساس موازنه مثبت و مناسبات ارتباطي معقول 
پيگيري كند. بر اساس اين رويكرد نوين ارتباطي است 
كه ايران از يك س��و، مبتني بر مذاكره با كش��ورهاي 
اروپاي��ي و امريكا )با هدف پاي��ان دادن به تحريم هاي 
اقتصادي( ت��الش مي كند، س��همي ب��راي غرب در 
سياست هاي كالن ارتباطي و اقتصادي خود قائل شود 
و از طرف ديگر با شكل دهي به دور تازه اي از مناسبات 
ارتباطي، اقتصادي و راهبردي با كش��ورهاي شرقي از 
جمله روسيه و چين، دورنماي متفاوتي از دكترين نه 
شرقي و نه غربي را اين بار از منظر ايجابي نمايان مي كند. 
بر اساس پيگيري هاي خبرنگار »تعادل« در جريان سفر 
قرار است ۲سند مهم همكاري هاي راهبردي، فرهنگي 
و اقتصادي امضا شود. سفري كه بعد از پيام مهم مقام 
معظم رهبري به پوتين در بهمن م��اه ۹۹ و پس از آن 
پاسخ يك ماه بعد رييس جمهوري روسيه در دستور كار 
دو كشور قرار گرفته تا تحليلگران ابعاد ماهوي اين سفر 

را بسيار اثرگذار ارزيابي كنند.

  امضاي دو سند مهم در سفر الوروف به ايران 
هرچند مقامات ايران و روسيه ترجيح دادند كه در خصوص 
محتواي س��فر الوروف به تهران با چراغ خاموش حركت 
كنند، اما بررسي اظهارات سفير تام االختيار ايران در مسكو 
در خصوص برنامه هاي راهبردي دو كشور بخشي از ابعاد 
پنهان موضوع را نمايان مي كند. جزييات اين س��فر مهم 
و اسناد مبادله ش��ده در آن، نه در جريان ديدار الوروف با 
رييس جمهوري و ظري��ف و نه در جريان ديدار با قاليباف 
نمايان شد، بلكه اين كاظم جاللي سفير تام االختيار ايران در 
روسيه بود كه در آستانه سفر الوروف به تهران ابعاد ماهوي 
اين س��فر را تشريح كرد. »كاظم جاللي«، سفر »سرگئي 
الوروف« وزيرخارجه روسيه به تهران را در ابعاد مختلف 
بسيار مهم عنوان كرد و گفت: در اين سفر ضمن گفت وگو 
درباره مسائل مختلف، دو سند شامل »موافقتنامه فرهنگي« 
و »برنامه اقدام همكاري« وزارتخانه هاي كشور دو طرف هم 
به امضا مي رسد. كاظم جاللي سفير فوق العاده و تام االختيار 
ايران در روسيه در پاسخ به سواالت خبرنگاران درباره اهداف 
اين سفر افزود: در سفر الوروف و ديدار با مقامات ايران ضمن 
اينكه درباره ابعاد مختلف منطقه اي، بين المللي و دوجانبه 
نظير برجام، سوريه، يمن، افغانستان و مسائل اقتصادي 
گفت وگو خواهد شد؛ دو سند شامل »موافقتنامه فرهنگي« 
و »برنامه اقدام همكاري« وزارتخانه هاي كشور دو طرف، هم 
به امضا مي رسد سفر الوروف در اين مقطع زماني كه مقام 
معظم رهبري نامه اي مهم براي پوتين رييس جمهوري 
روس��يه نوش��تند و پاس��خي هم كه پوتين به نامه رهبر 
عظيم الشان دادند و اين نامه ها حاوي نكات همكاري بسيار 
خوبي بود مي تواند به نوعي آغازي بر عملياتي شدن منويات 
و خواسته هاي مقام معظم رهبري و هم پوتين در اين نامه ها 

باشد. جاللي در پاسخ به اين سوال كه پيش نويس تمديد 
معاهده روابط متقابل و اصول همكاري ايران-روسيه در چه 
مرحله اي است؟ ديگري در اين خصوص كه دو كشور ايران 
و روسيه در ارتباط با تمديد معاهده روابط متقابل و اصول 
همكاري تهران-مسكو هر پنج سال يك بار تمديد مي شود. 
اراده رهبران كشور بر اين است كه اين معاهده به روزرساني 
شود و بر همين اساس براي اين كار وزيران خارجه دو كشور 
توافق كردند كه پيش نويس آن توس��ط ايران تهيه شود. 
مراحل قانوني ديگر براي اجرايي شدن معاهده امضا توسط 
روساي جمهوري دو كش��ور و در صورت نياز تصويب در 

مجالس دو طرف خواهد بود.

  برداشتن بي قيد و شرط تحريم ها
وزراي امور خارجه ايران و روسيه در كنفرانس خبري 
مش��ترك به ضرورت برداشته ش��دن بي قيد و شرط 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران تاكيد كردند. ظريف 
در اين نشس��ت مش��ترك تصريح ك��رد: ايران هيچ 
مشكلي با بازگشت به تعهدات برجامي همان طور كه 
مقام معظم رهبري فرمودند ندارد اما امريكايي ها بايد 
بدانند نه تحريم و نه اقدامات خرابكارانه ابزار مذاكراتي 
با آنان نخواهد داد و اين اقدامات فقط وضعيت را براي 
آنها دش��وارتر خواهد كرد. وي همچنين با اش��اره به 
همكاري هاي دو كشور در زمينه مقابله با كرونا اظهار 
ك��رد: اميدواريم با توافقي كه بين دو كش��ور صورت 
گرفته، توليد واكسن اسپوتنيك در ايران شروع شود 
و امكان خريد تعداد بيشتر اين واكسن از روسيه براي 
تامين نيازهاي ما فراهم شود و اين زمينه زمينه خوبي 
براي همكاري هاي گسترده تر بين ايران و روسيه است. 

ظريف همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينكه برخي 
رسانه هاي غربي مدعي شدند كه حادثه خرابكاري در 
س��ايت نطنز ۹ ماه فرآيند غني سازي را در اين سايت 
عقب انداخته و دس��ت مذاكره كنندگان ايراني را در 
مذاك��رات خالي كرده ارزيابي ش��ما از اين تحليل ها 
چيس��ت، گفت: آنچه در نظنز انجام ش��د، شرايط را 
براي ايران امكان پذير مي كند كه به  طور قانوني براي 
جبران اين حماقت تروريستي هر كاري براي پيشرفت 
هس��ته اي در نظنز انجام دهد. در آينده نزديك نظنز 
با سانتريفوژهاي پيش��رفته تر جلو خواهد رفت. وزير 
امور خارجه ايران با تاكيد بر اينكه اگر اسراييلي ها فكر 
مي كنند مي توانند مان��ع رفع تحريم هاي عليه ملت 
ايران شوند، اش��تباه مي كنند، افزود: دست ايران هم 

در مذاكره هم در آينده هسته اي قوي تر خواهد بود.

  بازگشت به تعهدات برجامي
 همچنين س��رگئي الوروف در پاسخ به اين سوال كه 
روسيه به عنوان يكي از اعضاي اصلي برجام چه موضعي 
درخصوص مذكرات وين و بازگشت امريكا به تعهدات 
برجام دارد، گفت: موضع ما كامال روش��ن است و همه 
تحريم هاي عليه ايران بايد بي قيد و شرط برداشته شود و 
اميدوارم با برداشتن تحريم ها عليه ايران فضاي همكاري 
بيشتري ايجاد شود. وزير خارجه روسيه تصريح كرد: تنها 
راه احياي برجام اين است كه امريكا به صورت كامل به 
تعهدات خود بازگردد و طبق قطعنامه شوراي امنيت و 
سازمان ملل عمل كند. اگر امريكايي ها اين كار را نكنند 
ممكن است گرفتار اقدام خطرناكي شوند پيامدهاي 
ادامه در صفحه 6 ناگواري مي تواند داشته باشد.  

يادداشت-4

 از بين رفتن 
اعتماد اجتماعي و عواقب آن

ام��روزه در جامع��ه با كاهش 
اعتم��اد اجتماع��ي مواج��ه 
هس��تيم، اتفاقي كه مي تواند 
تاثي��رات منفي را ب��ر زندگي 
افراد يا جامعه بر جاي بگذارد، 
به طور كلي بايد توجه داشت 
كه به هنگام از بين رفتن اعتماد 
اجتماعي تعامالت ميان افراد به 
طرز معناداري كاهش مي يابد كه اين خود نشان از نبود 
س��المت روحي و رواني در جامع��ه دارد.كاهش اعتماد 
اجتماعي يكي از مولفه هاي گذر از جامعه سنتي به جامعه 
رو به پيشرفت است، چرا كه در اين جوامع سطح اعتماد 
يا احساس��ات مردم نسبت به همديگر يا جامعه كاهش 
مي يابد. اين در حالي است كه مي توان با ايجاد شفافيت، 
اصالح در ساختار، نگرش نهادها و سازمان ها تا حد زيادي 
اعتماد از دس��ت رفته را به مردم بازگرداند. فاكتور اصلي 
امنيت بحث اعتماد است، يعني فرد بتواند افراد اطراف 
خود را امين، قابل ارجاع و با صداقتي بداند كه اين موارد 
باعث مي شود، فرد اعتمادي به اينگونه افراد داشته باشد 
كه اين خود مي تواند زمينه س��از ايجاد اعتماد شود. در 
برخي از موارد افرادي كه بدبيني و سوءظن دارند، احتمال 
دارد كه نسبت به اطرافيان خود بدبين شوند كه البته تعداد 
ادامه در صفحه 8 اين افراد اندك است. 

امان اهلل قرايي

يادداشت-3

 نبود نقدينگي
 بحران بزرگ بازار سرمايه

بازار س��رمايه در س��ال هاي 
اخير نقش مهم��ي در اقتصاد 
كش��ور داش��ته و ب��ا توجه به 
سياس��تگذاري هاي دولت و 
توجه ويژه به اين حوزه، عموم 
مردم نيز به اين س��مت سوق 
پيدا كردند اما ديري نگذشت 
كه ب��ورس اوراق بهادار تهران 
وضعيت نابساماني به خود گرفت و به يك بحران بزرگ 
تبديل شد. صعود بي وقفه و شارپي شاخص كل بورس، 
فعاالن قديمي ب��ازار را هم كه ديد بلندمدتي به اين بازار 
داشتند نگران كرد، چراكه اين رشد شارپي مي توانست 
نزول ش��ارپي نيز در پي داشته باش��د و در ادامه بازار در 
ركود سنگيني فرو برود. چندي بعد، اين اتفاق نيز افتاد و 
از مردادماه سال گذشته ريزش بورس آغاز شد و دقيقًا در 
همان روزهايي كه مردم عادي بدون آموختن اصول اوليه 
و باهدف كسب سودهاي آن چناني وارد بازار سرمايه شده 
بودند، شاخص بورس تهران تغيير روند داد و روزهاي تلخ 
بازار سرمايه آغاز ش��د. هم زمان با اين اتفاقات، دولتي ها 
به جاي اينكه فكري به حال بازار كنند و قبل از سنگين 
ش��دن عرضه ها راهكاري براي آرامش بخشيدن به بازار 
بينديشند، همچنان به تشويق مردم براي حضور در بورس 
ادامه در صفحه 3 پرداختند و ... 

امير توپچي پور

يادداشت-6

تاثير دامنه نوسان بر 
بازارسرمايه

ريزش ش��اخص بورس اوراق 
به��ادار تهران در ش��ش ماهه 
دوم سال گذش��ته سبب شد 
كه مس��ووالن امر ب��ه دنبال 
راهكارهايي براي جلوگيري از 
افزايش زيان سهامداران خردي 
شوند كه پيش تر با دعوت آنها، 
به بازار سهام روي آورده بودند. 
جلوگيري از فروش سهام عدالت در زمان معامالت عادي 
سهام، الزام شركت ها به داشتن بازارگردان  و تاكيد بانك 
مركزي به عدم افزايش نرخ بهره بانكي از جمله اقدامات 
بنيادي بود كه سبب شد تا عالوه بر افزايش نقدشوندگي 
بازار تا حدودي از شدت ريزش بورس كاسته شود. تداوم 
تصميمات هيجاني سهامداران در ماه هاي اخير و تمايل 
سازمان براي تغيير روند بازار موجب شد كه با نامتقارن 
كردن دامنه نوسان اين پيام منتقل شود كه بازار جايي 
براي ريزش بيش��تر ندارد. در حالي كه تجربه نشان داده 
است كه بازار سرمايه بسيار هوشمند عمل كرده و با تغيير 
در شكل ظاهري معامالت نمي توان در بلندمدت روند بازار 
ادامه در صفحه 5 را عوض كرد. 

مهديه انصاري

يادداشت-5

 نگاه كشور تركيه
 به ديپلماسي اقتصادي- 2

در گزارش پيش��ين مطالبي 
را در راس��تاي ش��ناخت و 
معرفي ديپلماسي اقتصادي 
در سياس��ت خارجي تركيه 
مطرح كردم از اين رو در اين 
گزارش ب��ه ادامه اين مبحث 
خواه��م پرداخت.  در س��ال 
۲۰۰۳ مي��الدي كه مصادف 
شده بود با پشت سرگذاشتن بحران هاي تورم و ركود 
در دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰دولتي در تركيه به رهبري 
رجب طيب اردوغان بر س��ر كار آمد كه در حكمراني 
شيوه اسالم گرايي را در پيش گرفت.  نخبگان سياسي 
اين دولت از روزهاي آغازين روي كار آمدن، بسياري از 
كارشناسان و خبرگان سياسي و اقتصادي اين كشور را 
دور يكديگر جمع كردند و از آنها خواستند كه برنامه هاي 
مدوني را در جهت برون رفت از وضعيت كنوني به عرصه 
طراحي بگذارند. اين برنامه ها يك هدف مش��خص را 
دنبال مي كرد كه از آن جز ارتقاي ساختارهاي رقابتي 
تركيه كه تضمين كننده رش��د پايدار صادرات است، 
نمي توان ياد كرد.  ادامه در صفحه 5

پرهام پوررمضان 

عراقچي از  افزايش  
۱۰۰۰سانتريفيوژ براي 

غني سازي  در نطنز خبر داد

اهداي 5۰ ميليارد تومان 
تجهيزات پزشكي كرونا به وزارت 
بهداشت از سوي ستاد اجرايي

رييس سازمان برنامه و بودجه: 

يك ماه پس از ثبت اوج تاريخي 
قيمت بيت كوين، اين ارز 

ديجيتال از ۶۳ هزار دالر عبور كرد

 عضو هيات رييسه
  انجمن واردكنندگان موبايل 

در گفت وگو با »تعادل«: 

»تعادل« دستاوردهاي  سفر الوروف به تهران را بررسي مي كند 

  پيش نويس تمديد معاهده روابط متقابل
  تشكيل بلوك كشورهاي تحريمي با محوريت ايران، روسيه و چين 

   راه اندازي كريدور بين المللي اقتصادي شمال- جنوب

كرونا هم قفل تجهيز ناوگان 
عمومي را باز نكرد
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آغاز غني سازي 
60درصدي

مخبر: تقديم 20 ميليون 
 دوز واكسن درماه
 از پايان تير

بانك مركزي 
بزرگ ترين بدهكار 

دولت است

بيت كوين بار ديگر 
ركورد شكست

اثر حذف دالر 
۴200 بر بازار 

»موبايل«

به دنبال توافقي بلندمدت

دريغ از يك دالر 
سهميه ارزي

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و عبادت مبارک باد
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رييس س��ازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه بخشي از 
كسري بودجه به خاطر س��ريع نبودن تبديل منابع ارزي 
به ريالي اس��ت، گفت: بانك مركزي در تبديل ارز به ريال 
دچار تاخير است و به همين دليل در حال حاضر، اين بانك 
بزرگ ترين بدهكار دولت است.به گزارش اقتصادآنالين، 
جلسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس در محل سازمان 
برنامه و بودجه كشور و با حضور نوبخت برگزار شد. ارايه سند 
ملي آمايش سرزمين و گزارشي از بودجه ۱۴٠٠ دو دستور 
كار اين جلسه بود.در اين جلسه حميدرضا حاجي بابايي 
رييس كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسالمي 
ضمن برشمردن اهداف اين نشست گفت: در سال جاري 
تا پاي��ان دوره دولت دوازدهم كميس��يون برنامه وبودجه 
درصدد است با برگزاري سلسه جلسات ونشست هايي با 
سازمان برنامه و بودجه كشور براي رفع برخي نواقص بودجه 
سال جاري و نيز فراهم آوردن مقدمات تدوين قانون برنامه 
هفتم توسعه با استفاده از ديدگاه نمايندگان را دنبال نمايد.
سپس محمدباقر نوبخت در پاسخ به سواالت نمايندگان با 
بيان اينكه كليه طرح هاي عمراني كه قابليت اتمام تا پايان 
عم��ر دولت دوازدهم را دارند احصا ش��ده و منابع مالي آن 
تامين شده است .وي همچنين خطاب به نمايندگان اظهار 
داش��ت كه كليه طرح هاي عمراني بايد مجوز كميسيون 
ماده ۲۳ را داشته باشند. نوبخت همچنين درخصوص ۸۹ 
هزارميليارد بودجه متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان 
تصريح كرد: احكام بازنشس��تگان بايد بر اساس اين مبلغ 
مصوب صادر ش��ود. براي اين منظور جلس��اتي با آقايان 

شريعتمداري و ساالري داشتيم و اقدامات اجرايي در اين 
خصوص انجام خواهد شد .وي با اش��اره به اينكه افزايش 
حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري براساس بند ۲ و۳ 
تبصره ۱۲ انجام مي شود، ادامه داد: اين در حالي است كه 
رشد حقوق در سازمان تامين اجتماعي نيازمند تشكيل 
جلسه ش��وراي عالي در وزارت كار ورفاه اجتماعي است.

براس��اس قانون بودجه ۱۴۰۰، حداقل دريافتي كاركنان 
نبايد كمتر از ۳,۵ ميليون تومان باشد. شوراي عالي كار با 
احتساب حق مس��كن، بن كارگري و حق اوالد، اين مبلغ 

را به ۴ ميليون و صد هزار تومان افزايش داده اس��ت.اين در 
حالي است كه حداقل حقوق كاركنان لشكري و كشوري 
بر اساس مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۰، نبايد كمتر از ۳.۵ 
ميليون تومان باشد.رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در 
بخش ديگري از سخنان خود در خصوص متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان به دو مصوبه هيات وزيران درتاريخ ۲۳ 
تيرماه اول مهرماه سال ۹۹ اشاره كرد. اين مصوبات به فروش 
سهام برخي شركت ها براي تامين منابع ۵۰ هزار ميليارد 
تومان همسان سازي حقوق بازنشستگان )۳۲ هزار ميليارد 

تومان براي تامين اجتماعي و۱۸ هزار ميليارد تومان براي 
بازنشستگان لشكري وكشوري( اشاره داشت.وي تصريح 
كرد: در حالي كه صندوق بازنشستگي لشكري وكشوري 
تمام ۱۸ هزارميليارد تومان را صرف همسان سازسي حقوق 
بازنشستگان كرد، س��ازمان تامين اجتماعي فقط۹ هزار 
ميليارد تومان را )۳۰درصد( براي اين منظور اختصاص داد. 
براي رفع اين مشكل واصالح بند »و« تبصره ۲ قانون بودجه 
س��ال ۹۹ اليحه ۲ فوريتي به مجلس ارسال كرديم كه در 
دستوركار قرار نگرفت.رييس سازمان برنامه بودجه كشور 
در پاسخ به ادعاي يكي از نمايندگان مبني بر استقراض دولت 
از بانك مركزي، خاطرنشان كرد: بنابر گزارش وزير محترم 
نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانك مركزي 
واريز شده اما اين بانك در تبديل ارز به ريال دچار تاخير است 
و به همين دليل در حال حاضر بانك مركزي بزرگ ترين 
بدهكار دولت است. در شرايطي كه دولت اندوخته مالي در 
بانك مركزي دارد چه نياز به چاپ پول است؟ اساسا بخشي 
از كسري بودجه دولت به همين دليل است كه منابع ارزي 
سريع به منابع ريالي تبديل نمي شود.محسن زنگنه رييس 
كميسيون اصالح ساختار بودجه درپايان اين جلسه با اشاره 
به اينكه كشور در سال ۹۹ شرايط خوبي نداشت، خطاب به 
نوبخت گفت: جاي تشكر دارد كه در اين سال اين گونه عمل 
كرديد.وي علي رغم انتقاداتي به عملكرد بازار بورس كشور 
خطاب به معاون رييس جمهور گفت: كار ارزشمندي بود 
كه به جاي چاپ پول، به سمت فروش اوراق رفتيد. اما بايد 

در عين حال فكري هم به حال مردم در بازار بورس كرد.

رييس سازمان برنامه و بودجه: اين بانك در تبديل ارز به ريال دچار تاخير است

بانك مركزي بزرگ ترين بدهكار دولت است

آغاز غني سازي 60درصدي

حجت االسالم احد آزادي خواه ، دبير كميسيون كشاورزي مجلس:

عراقچي از  افزايش سانتريفيوژها در نطنز خبر داد

سياست هاي غلط ارز ترجيحي مهم ترين علت التهابات بازار كاال

معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان از آغاز غني سازي 
۶۰درصدي در تاسيسات هسته اي كشورمان خبر داد.به 
گزارش تسنيم، سيد عباس عراقچي، معاون سياسي وزير 
امور خارجه كشورمان كه به  منظور شركت در كميسيون 
نشس��ت مش��ترك برجام در وين به  س��ر مي برد، از آغاز 
غني سازي ۶۰درصدي در تاسيسات هسته اي كشورمان 
خبر داد.وي همچنين اعالم كرد: هزار سانتريفيوژ ديگر با 
۵۰ درصد ظرفيت بيشتر به ماشين هاي موجود در نطنز، 
عالوه بر جايگزيني ماشين هاي صدمه  ديده، اضافه مي شود.

عراقچي گفت: ايران ام��روز در نامه اي به مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده اس��ت كه غني سازي 
۶۰درصدي را آغاز مي كند.عباس عراقچي در پاس��خ به 
اين س��وال كه نشست كميسيون مش��ترك برجام فردا 
آغاز مي شود راجع به موضوعات اين نشست توضيحاتي 
بفرماييد، گفت: نشست رسمي كميسيون مشترك فردا 
يك مقدار با تاخير برگزار مي شود به علت اينكه ظاهرا يكي 
از اعضاي هيات اتحاديه اروپا تست كروناي مثبت داشته 
و لذا اين هيات ناچارا با يك مقدار تاخير وارد مي شوند، اما 
رايزني ها بين هيات هاي مختلف از همين االن در حقيقت 
شروع شده است و مهم هم همين رايزني هاي دوجانبه و 
چندجانبه به صورت غير رسمي است. ما اين رايزني ها و 

ديدار ها را شروع كرديم. جلسه رسمي هم فكر مي كنم پس 
فردا برگزار شود و اميدوار هستيم كه در اين دوره بتوانيم به 
يك جمع بندي برسيم ان شاء اهلل.عراقچي در ادامه افزود: در 
اين دور از مذاكرات هياتي ايراني با قوت و قدرت كامل حاضر 
شده است. حادثه نطنز عزم ما را براي هم پيشرفت در عرصه 
هسته اي و هم پيشرفت در عرصه مذاكرات قوي تر كرده 
است. دست ما االن بر خالف آنچه ممكن است بعضي ها فكر 
بكنند در مذاكره بسيار پر تر است. ما ديروز اعالم كرديم به 
آژانس كه يك هزار سانتريفيوژ جديد در نطنز نصب خواهد 
شد. اين سواي پنج هزار و شصت تا سانتريفيوژ موجود است 
كه ممكن است حاال تعدادي صدمه ديده باشد كه هنوز 
مشخص نيست چقدر بر اثر اين حادثه، آنهايي كه جايگزين 
خواهد شد هيچ، يك هزار تا هم بيشتر جايگزين خواهند 
شد آمار ماشين ها در نطنز باالتر خواهند رفت و مهم اينكه با 
ماشين هاي قوي تر و با كاركرد بهتر نسبت به گذشته اين كار 
انجام خواهد شد.معاون سياسي وزيرخارجه گفت: يعني در 
حقيقت حادثه دو روز گذشته باعث مي شود كه نطنز خيلي 
قوي تر و با سانتريفيوژ هاي بيشتر و پيشرفته تر به كار خودش 
ادامه بدهد. اين را ما ديروز به آژانس رسما اعالم كرديم كه 
اين كار صورت خواهد گرفت.عراقچي در ادامه تاكيد كرد: 
امروز هم نامه ديگري به آژانس تحويل شد در زمان حضور 

من در وين كه ما غني س��ازي ۶۰ درص��د را آغاز خواهيم 
كرد. غني س��ازي ۶۰ درصد يكي از نياز هاي ماست براي 
توليد بعضي از دارو هاي خاص. دارو هاي راديو ايزوتوپ به 
اصطالح. بعضي از اين دارو ها احتياج به مواد غني شده تا ۶۰ 
درصد دارد توضيحات فني اش را البته همكاران در سازمان 
انرژي اتمي خواهند داد، ولي ما امروز به آژانس اعالم كرديم 
كه اين كار صورت خواهد گرفت و ما از امروز غني سازي را در 
سطح ۶۰ درصد هم البته در حد نياز خودمان كه براي دارو ها 
هست آغاز خواهيم كرد و اين كار هم به پيش خواهد رفت. 
فضاي مذاكرات در چنين فضايي است كه ترسيم كردم.وي 
گفت: ما با قوت و قدرت در مذاكرات حاضر مي شويم هدف 
ما رفع كلي تحريم هاست. بايد رفع تحريم ها به صورت كامل 
صورت بگيرد، راستي آزمايي بشود و بعد ايران به تعهدات 
خودش باز خواهد گش��ت. اين موضع ماس��ت و بقيه اش 
بس��تگي به اين دارد كه طرف هاي مقابل چقدر بخواهند 
در مقابل اين موضع منطقي از خودش��ان همراهي نشان 
بدهند. ما اينجا نيس��تيم كه وقت خودمان را تلف بكنيم 
بايد پيشرفت ملموس صورت بگيرد و ما در پايان اين دوره 

از مذاكرات با يك جمع بندي بتوانيم به تهران برگرديم.
اگرچه اين اولين بار اس��ت كه ايران اقدام به غني س��ازي 
اورانيوم در سطح ۶۰ درصد مي كند، اما پيش از اين نيز از 

توانايي غني سازي ۶۰درصدي برخوردار بوده است.
اكنون با توجه به اقدامات خرابكارانه رژيم صهيونيستي و 
امريكا � كه مدعي تالش براي احياي برجام است � ايران 
تصميم گرفته است كه از اين توانمندي خود استفاده كند.

رهبر معظم انقالب اسالمي در اسفند سال گذشته تاكيد 
كردند: اما ما براي كسب توانايي هاي هسته اي متناسب 
با نيازهاي كش��ور مصمم هس��تيم و به همين علت، حد 
غني سازي ايران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هر جا كه الزم 
و نياز كشور باش��د اقدام خواهيم كرد مثال براي پيشران 
هسته اي يا كارهاي ديگر ممكن است غني سازي را به ۶۰ 

درصد هم برسانيم.
در همين راستا ديروز خبرگزاري فارس به نقل از كمالوندي 

از شروع غني سازي۶۰درصدي از شب گذشته خبر داد.
علي اكبر صالحي نيز ديروز خبر داد: هم اكنون برق اضطراري 
تاسيسات نطنز وصل است و در روزهاي آينده برق اصلي 

وصل مي شود.
وي افزود: تك تك سانتريفيوژها در حال بررسي هستند و 

سانتريفيوژهاي آسيب ديده جايگزين مي شوند.
صالحي ادامه داد: سانتريفيوژهاي جايگزين از پيشرفته ترين 
سانتريفيوژها هستند و قطعاً به سمت غني سازي ۶۰ درصد 

مي رويم.

دبير كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه سياست هاي 
غلط ارز ترجيحي مهم تري��ن علت التهابات بازار كاالهاي 
اساس��ي اس��ت گفت: اكنون ۵ ميليون تن نهاده در بنادر 
كشورمان موجود است، بنابراين در حوزه زيرساخت توليد 
و تامين مرغ مش��كلي نداريم. دبير كميسيون كشاورزي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: وجود سياست هاي غلط ارز 
ترجيحي؛ مهم ترين علت التهابات بازار است. حجت االسالم 
احد آزادي خواه با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
دوشنبه شب شبكه دو سيما با اشاره به التهابات بازار مرغ، 
افزود: از سيزدهم فروردين شرايط تغيير كرد و پيش بيني 
اين است كه در تامين مرغ براي ماه رمضان، مشكلي نداريم.
وي با اشاره به اينكه براي ايام عيد هم در تامين مرغ مشكلي 
نداشتيم، ادامه داد: بيشتر مشكالت در زمينه توزيع مرغ بود.
اكنون ۵ ميليون تن نهاده در بنادر كشورمان موجود است، 
بنابراين در حوزه زيرس��اخت توليد و تامين مرغ مشكلي 
نداريم. وي با اش��اره به اينكه شيوه توزيع، مشكالتي دارد 
و نگران آن هس��تيم، افزود: س��امانه »بازارگاه« اشكاالت 
زيادي داشت. ميان سامانه »بازارگاه« و سامانه »گمرك« 
فاصله وجود داش��ت و اين فاصله موجب ش��ده بود تا ۴۰ 
درصد نهاده هاي وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، بازار 
سياه ايجاد كند. حجت االس��الم آزادي خواه با بيان اينكه 
تالش كرديم دولت با بازار س��ياه مقابله كند، اضافه كرد: 
وارد كنندگان حق ندارند نهاده هاي وارد شده با ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ توماني را در بازار سياه بفروشند، اما اين كار را مي كردند. 
او با اشاره به جلسات مجلس شوراي اسالمي با دستگاه ها و 
وزارتخانه هاي مربوط به تنظيم بازار مرغ گفت: در اين ُبرهه، 
نظارت نبايد تنها بر دوش مجلس باشد و دولت، نخستين 
ناظر بر عملكرد خودش است.  دبير كميسيون كشاورزي 
مجلس ش��وراي اس��المي با تاكيد بر اينكه نظام توزيع ما 
مشكالتي دارد، افزود: توزيع بايد در دست مردم و اصناف 
باشد و علت تش��كيل صف مرغ، اين است كه شبكه قوي 
توزيع در كشور نداريم. آزادي خواه با اشاره به اينكه مصرف 
سرانه روغن در كشورمان در مقايسه با استاندارد هاي جهاني، 
باالست، اضافه كرد: در كشورمان، هر فرد حدود ۲۱ كيلوگرم 
روغن مصرف مي كند در حالي كه استاندارد مصرف اين كاال؛ 
۱۲ كيلو است. با حذف يارانه از گوشت قرمز، واردات آن, ۸۰ 
درصد كاهش يافت و دامدار سود كرد و بازار، رونق گرفت. 
نياز كشور ما به روغن، يك و نيم ميليون تن است در حالي 
كه دو ميليون تن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد مي كنيم 
و اين يعني رانت و سوءاستفاده. دبير كميسيون كشاورزي 

مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه درصد كوچكي از 
تخلفات در زمينه توزيع روغن به اصناف بر مي گردد، گفت: 
مسائل مهم تري وجود دارد كه موجب كمياب و گران شدن 
روغن شده است.حدود ۲۰ هزار واحد مرغداري در كشور 
داريم كه در جهاد اقتصادي كمك كردند.  او با اشاره به اينكه 
قانون انتزاع، تعيين تكليف شد، اضافه كرد: از ابتداي امسال؛ 
كل بازرگاني داخلي به وزارت جهاد كشاورزي محول شد 
و وزارتخانه هاي صمت و كشاورزي در اين باره تفاهمنامه 
امضا كردند.صفر تا صد زنجيره تأمي��ن، توليد و توزيع در 
اختيار وزارت جهاد كشاورزي است. وي با بيان اينكه تعيين 
قيمت در اختيار دولت بود، اما مجلس يازدهم آن را به سه 
گروه تقس��يم كرد، افزود: اكنون دولت شامل وزراي جهاد 
كشاورزي و صمت و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ 
سه نفر كشاورز خبره و سه نفر نماينده تشكل هاي كشاورزي 

و اقالم مختلف در كارگروهي، تعيين قيمت مي كنند.

    با سهميه بندي و واردات دولتي
 مخالف هستم

رييس اتحاديه بنكداران م��واد غذايي هم با حضور در اين 
برنامه با بيان اينكه با سهميه بندي و واردات دولتي مخالف 
هستم، گفت: همه چيز بايد آزاد باشد و كار بايد به كاردان 
سپرده ش��ود و بخش خصوصي، فعال ش��ود. قاسمعلي 
حسني با اشاره به اينكه دولت بايد اهرم هاي نظارتي خود 
را داش��ته باشد، افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني يا نيمايي و 
مانند آن به جز فس��اد، رانت و باند هيچ چيزي ندارد. وي 
با بيان اينكه ۲۱ فروردين س��ال ۱۳۹7، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
توماني آمد و در ۲7 فروردين همان سال مخالفت خود را با 
اين ارز اعالم كرديم، گفت: از صفر تا ۱۰۰ روغن خوراكي، 
ترخيص ارز، سهميه بندي و قيمت گذاري در دست دولت 
است و توليد كننده اختياري ندارد. قيمت هاي دستوري و 
برخورد هاي پليسي، جواب نمي دهد و عرضه و تقاضا، قيمت 
را تعيين مي كند. او با اشاره به اينكه اكنون روغن را بيش از 
۵۰ درصد باالي قيمت مصرف كننده مي فروشند، اضافه 
كرد: هر كااليي كه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد مي شود، 
در آن سوي مرز، ۶ برابر قيمت دارد بنابراين بايد بپذيريم كه 

اين كاال ها خارج مي شود و سودجويي در حال انجام است.
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با تاكيد بر اينكه ساختار 
توزيع ايراد دارد، گفت: هر ايراني ساالنه يك ميليون و بيست 
هزار تومان يارانه روغن دريافت مي كند. بهتر است اين مبلغ 
را به خودش بدهي��م و خودش مصرف اين كاال را مديريت 

كند. حس��ني با بيان اينكه قيمت روغن يك ليتري براي 
مصرف كننده در ماه مبارك رمضان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان 
است، افزود: قيمت شكر سهميه اي براي واحدها, ۶ هزار و 
۶۵۰ تومان و براي مصرف كننده، ۸ هزار.  او با اشاره به اينكه 
وزارت جهاد كشاورزي بايد سياست گذار باشد و دخالت نكند، 
گفت: بايد اجازه دهد بخش خصوصي وارد عمل شود. صدور 
بخشنامه هاي يك شبه؛ آسيب بزرگي به بازار وارد مي كند. 
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه توليد كننده 
براي فرداي خود هم نمي داند چه كاري مي تواند انجام دهد، 
افزود: ساختار و ظرفيت توليد در كشورمان براي ۵۰۰ ميليون 
نفر نيز كافي است نه اينكه براي ۸۰ ميليون نفر هم نتوانيم 
توليد كنيم. حسني گفت: قيمت بنكداري برنج ايراني از ۲۳ 
هزار تا ۳۳ هزار تومان و خارجي از ۱۹ هزار تا ۲۱ هزار تومان 
است كه در ماه مبارك رمضان عرضه مي شود. وي با تأكيد 
بر اينكه بايد اجازه دهيم عرضه و تقاضا، بازار را تنظيم كند، 
افزود: تا زماني كه نپذيريم نظام توزيع كوپني شكست خورده 
است؛ راه به جايي نمي بريم. مديرعامل اتحاديه سراسري 
مرغداران گوشتي نيز در ارتباط تصويري با اين برنامه گفت: 
بر اساس برنامه ريزي ها، ميزان جوجه توليدي تاكنون حدود 
۸۲ ميليون جوجه بود و طبيعتًا بخشي از اين ميزان جوجه 
تا اواسط يا اواخر ماه مبارك رمضان به ثمر مي نشيند. محمد 
علي كمالي ادامه داد: حدود ۱۱۸ ميليون قطعه جوجه در 
اس��فند ۱۳۹۹ توليد شده اس��ت اگر اين ميزان جوجه به 
سالن ها رفته باشد حداقل حدود 7۰ هزار تن توليد را در دهه 
سوم فروردين خواهيم داشت و در دهه نخست ارديبهشت 
هم حدود 7۰ هزار تن توليد گوشت مرغ خواهيم داشت. در 
بهمن سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۰ ميليون قطعه جوجه ريزي 
داشتيم. مرغ به اندازه كافي توليد مي ش��ود و از سرانه ۳۲ 
كيلوگرم مصرف، باالتر است. مديرعامل اتحاديه سراسري 
مرغداران گوشتي گفت: نهاده در سامانه »بازارگاه« به خوبي 
عرضه شده و شاخص بازار آزاد هم نشان داده است كه پس از 
تعطيالت عيد، در قيمت بازار آزاد كنجاله سويا و ذرت، افت 
داشتيم و اين نشان مي دهد تقاضا در بازار آزاد كمتر است. 
دوره پرورش مرغ از ۴۵ روز به ۵۰ روز افزايش يافت و قرار بر 
اين است كه مرغداراني كه بيش از اين ميزان، دوره پرورش 
دارند از طريق شركت پش��تيباني، حمايت نهاده اي شود. 
افزايش قيمت مرغ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ميزان قاچاق 
آن را كاهش خواهد داد و ايجاد قرارگاه ساماندهي مرغ هم 
تصميم گيري هاي استاني را مقداري ملغي مي كند و موجب 
مي شود مرغ به اندازه كافي به تهران برسد. كمالي افزود: قطعًا 

اگر تش��كل ها را به كار بگيريد و نهاده ها به موقع به مرغدار 
برسد، هيچ نگراني از نظر توليد نخواهيم داشت.

    ادامه طرح نظارت نوروزي تا پايان ماه رمضان
معاون سازمان تعزيرات حكومتي هم در ارتباط تصويري 
با اين برنامه گفت: در ابتداي اجراي طرح ويژه نوروزي اين 
سازمان؛ تخلفات گران فروشي به ويژه در مرغ قطعه بندي 
شده، قابل توجه بود، اما با تغيير قيمت مرغ و عرضه كافي 
آن؛ خوشبختانه شاهد كاهش تخلفات بوديم. محمدعلي 
اس��فناني، گران فروش��ي روغن و عرضه و فروش كاالي 
تحميلي هم��راه آن را از تخلفات عمده برش��مرد و افزود: 
متأسفانه در بخش نظارت درون س��ازماني اتحاديه ها بر 
زيرمجموعه هاي خود، شاهد كم لطفي هستيم. در قانون 
نظام صنفي مصوب سال ۱۳۹۲ به اتحاديه ها اختياراتي داده 
شد از جمله اينكه بتوانند پروانه صادر كنند، اما دستشان در 
موضوع تصميم گيري درباره تخلفات زيرمجموعه هايشان؛ 
مقداري بسته است و الزم است قانون در اين زمينه اصالح 
ش��ود. با توجه به نزديكي ماه مبارك رمض��ان؛ طرح ويژه 
نوروزي را تا پايان اين ماه مبارك ادامه خواهيم داد. امسال 
توانستيم از ظرفيت بسيج در نظارت استفاده كنيم و گشت ها 
را در مقايسه با پارسال، دو برابر كرديم. اسفناني با بيان اينكه 
سعي كرديم ش��عب تعزيراتي را در ميادين بزرگ مستقر 
كنيم، اضافه كرد: مردم مي توانند هر گونه گران فروش��ي 

و تخلف را به سامانه ۱۳۵ و واحد هاي مستقر اطالع دهند.

    شبكه توزيع مرغ خأل هايي دارد
عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران ه��م در ارتباط 
تصويري با اين برنامه با بيان اينكه در بحث شبكه توزيع 
مرغ، خأل هايي وجود دارد، گفت: متأسفانه سامانه هايي 
در چند سال گذشته ايجاد شده است كه كار ها را دقيق 
و منس��جم انج��ام نداده اند. با اجراي طرح آزمايش��ي 
هوشمندسازي بازرسي شبكه توزيع در مشهد؛ كاال هاي 
تنظيم بازاري را به خوبي در ميان مصرف كنندگان توزيع 
مي كنيم و براي اين كار از شبكه مويرگي اصناف استفاده 
كرديم. عالوه بر فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي؛ بايد 
از شبكه اصناف هم استفاده كنيم. متأسفانه هميشه 
شبكه صنفي به گران فروشي متهم مي شود در حالي 
كه اينگونه نيس��ت، البته تخلفاتي ممكن است انجام 
شود. اجراي كد رهگيري و شناس��ه كاال جزو الزامات 

قانوني است.

دژپسند: دولت از بازار سهام 
سوءاستفاده نكرده است

با وجود اينكه پي��ش از اين ريي��س كل بانك مركزي 
استقراض دولت از اين بانك را تاييد كرده، وزير اقتصاد 
همچنان اين موضوع را رد مي كند و معتقد است با انتشار 
اوراق و خصوصي سازي نه تنها تورم و نقدينگي را كنترل 
كرده اس��ت بلكه حقوق ها را نيز از اين محل پرداخته؛ 
درحالي كه شواهد از سوي مقامات بانكي اين اظهارات 
را تاييد نمي كند. به گزارش ايس��نا، هنوز چند روزي از 
اظهارات جنجال برانگيز فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد 
مبني براينكه دولت حتي يك ريال هم از بانك مركزي 
قرض نگرفته است، نگذشته بود كه دژپسند اعالم كرد با 
فروش بيش از ۱۵۴ هزار ميليارد اوراق و ۳۴ هزار ميليارد 
تومان خصوصي توانسته است حقوق ها را پرداخت كند و 
در صورت عدم تامين مالي از اين راه مجبور به استقراض 
از بانك مركزي بوده اس��ت.  اين در حالي است كه پيش 
از اين عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي مطرح 
كرده بود كه در سال هاي۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشي از بودجه 
دولت از تسعير منابع صندوق توسعه ملي تامين شده و در 
شرايطي كه منابع اين صندوق در خارج مسدود است، اين 
اقدام به معني چاپ پول است و حداقل در كوتاه مدت به 
افزايش تورم منجر شده است.  وزير اقتصاد نيز در واكنش 
به اين اظهارات ضمن تكذيب استقراض از بانك مركزي 
گفت كه اين بانك تنها براي ايفاي تعهدات برخي از اجزاي 
بودجه، ارز را خريداري كرده و در مقابل، پول تزريق كرده 
است. همچنين، طبق اعالم دژپسند اگر هرچه زودتر آن 
وجوه به داخل كشور منتقل يا قابل حواله و معامله شود، 
همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجران حواله 
داده مي شود و متناسب با آن هم ريال جمع خواهد شد؛ 
بنابراين استقراض از بانك مركزي صحيح نيست.  درحالي 
كه اين اظهارات وزير اقتصاد با اين سوال كارشناسان كه 
دريافت پول از بانك مركزي به پشتوانه ارزي كه معلوم 
نيست چه زماني به دست ايران مي رسد و بر اساس دالري 
كه به حساب بانك مركزي ريخته نشده و فقط ريال به 
دولت داده شده است، اگر استقراض از بانك مركزي نيست 
پس چيست؟ مواجه شده؛ اكنون نه تنها دژپسند ادعا كرده 
است كه با مديريت هاي صورت گرفته در منابع خزانه و 
تامين مالي از اوراق و سهام مانع افزايش تورم و نقدينگي 
شده، بلكه حقوق ها را نيز بدون استقراض از بانك مركزي 
از همين محل پرداخت كرده اس��ت.  از سوي ديگر، در 
اين زمينه يك مقام مسوول بانكي مي گويد كه ميانگين 
درآمدهاي ارزي بانك مركزي در ۲۰ سال گذشته معادل 
۴۵ ميليارد دالر بوده، درحالي كه درآمدهاي ارزي سال 
۱۳۹۹ نسبت سال هاي گذش��ته كمتر شده و در سال 
گذشته كمتر از ۵ ميليارد دالر ارز به حساب بانك مركزي 
واريز شده است. وي افزود: از آنجايي كه در سال گذشته 
بودجه كشور متورم بود و كس��ري داشت و درآمدهاي 
دولت هم به شدت كاهش پيدا كرد، بانك مركزي مجبور 
شد براي پرداخت حقوق بازنشستگان پول چاپ كند.  اين 
مقام مسوول با اشاره به مقاومت بانك مركزي مقابل چاپ 
پول گفت: بانك مركزي موظف به اجراي قوانين است و 
تنها كاري كه مي تواند انجام دهد، به حداقل رساندن چاپ 
پول است. به عنوان مثال، در زمينه تامين مالي تجهيزات 
پزشكي و حمايت ها از جامعه پزشكي با وجود تالش ها 
براي واريز تدريجي، بانك مركزي۱۹ هزار ميليارد دالر 
پول به وزارت بهداشت داد.  با اين حساب، عالوه براينكه 
ضعف عملكردي بانك مركزي در كنترل نقدينگي و تورم 
با به پايان رسيدن سال گذش��ته با تورم ۳۶.۴ درصدي 
محل انتقاد است، به اظهارات وزير اقتصاد نيز از اين منظر 
كه همچنان استقراض از بانك مركزي را با وجود كاهش 
شديد درآمدهاي ارزي كش��ور در سال هاي اخير انكار 
مي كند و مي گويد حقوق ها را بدون افزايش نقدينگي و 

تورم پرداخت كرده، انتقادات زيادي وارد است.
    دولت از بازار سهام سوءاستفاده نكرده است

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه كاهش نرخ ارز 
منجر به ريزش شاخص بورس نمي شود، گفت: اينگونه 
نبوده كه دولت از بازار سهام سوءاستفاده كند. به گزارش 
ايسنا، فرهاد دژپسند، با طرح اين سوال كه اگر بيش از ۱۵۴ 
هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار ميليارد 
تومان خصوصي سازي شده، آيا اين عملكرد وزارت اقتصاد 
نبود، گفت: سوال اينجا است كه از كجا تأمين مالي مي شد 
تا حقوق ها پرداخت شود؛ پس اگر اين تأمين مالي نبود 
در آن صورت مجبور به جبران به شيوه استقراض از بانك 
مركزي بوديم. وي افزود: س��وال اين است كه اثر تورمي 
اين تأمين مالي استقراض از بانك مركزي چه ميزان بود. 
اينكه االن نيست به اين دليل است كه در مديريت منابع 
خزانه به گونه اي عمل كرديم كه در برخي ماه ها تنخواه را 
نيز تثبيت كرديم. بنابراين اينجا مانع شديم كه تورم بيشتر 
افزايش پيدا نكند. عملكردي كه در ماليات و با رويكرد 
متفاوتي صورت پذيرفته است نيز به بهبود درآمدها كمك 
كرد. طبق اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار، وزير امور 
اقتصادي و دارايي گفت: برخي فكر مي كنند كاهش نرخ 
ارز لزوماً ريزش بازار سرمايه را منجر مي شود كه به باور بنده 
اشتباه است. زماني كه تجارت خارجي كشور روان شود، 
بسياري از بنگاه ها كه مبتني بر صادرات و نرخ ارز هستند، 
مي توانند از ظرفيت شان استفاده بيشتري كنند، وقتي 
پول محصول شان را بگيرند االن هزينه جانبي بيشتري 
به بنگاه ها كاهش پيدا كند، همه اينها سبب بهبود بازار 
سرمايه مي شود. وي افزود: پيش بيني ما اين است كه نرخ 
بيكاري نيز افزايش زيادي نداشته باشد. اگر سال جاري و 
سال آينده نرخ رشد اقتصادي مثبت باشد، سرمايه گذاري 
پس از سال ها وضعيت نامطلوب، در سال آينده وضعيت 
مطلوبي خواهد داشت. بنابراين انتظارات مثبت شكل 
مي گيرد و به صورت القايي به مابقي متغيرها س��رايت 
كرده و آنها را نيز بهبود مي بخشد. شما تورم سال جاري را 
معيار ارزيابي دولت قرار مي دهيد، اما بايد دانست كه پس 
از سه سال جنگ تحميلي حاصل از تحريم هاي ظالمانه 
چنين تورمي به وجود آمد. آيا تورم تك رقمي نيز در كشور 
وجود نداشته است؟ در سال هايي كه تورم تك رقمي بود، 
سياست هاي دولت اجرا شده بود. به گفته دژپسند، رشد 
اقتصادي دو رقمي نيز داشته ايم. بازار بدهي و سهام ۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان تأمين مالي كرده كه البته سهم دولت 

از اين ميزان تأمين مالي، عددي نبوده است. 

حمايت از توليد و واردات واكسن 
در ستاد هماهنگي اقتصادي

ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در نشست خود عالوه 
بر بررس��ي اقدامات انجام ش��ده درباره واكسن كرونا، 
برنامه هاي دستگاه ها براي تحقق شعار سال را نيز مورد 
ارزيابي قرار داد. در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
كه به رياست حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 
روحاني رييس جمهور برگزار شداعضاي ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت در جلس��ه صبح سه  ش��نبه، اقدامات 
انجام شده در خصوص پشتيباني از توليد و واردات واكسن 
براي مقابله با كرونا را مورد بررسي و تصميم گيري قرار 
دادند.همچنين برنامه هاي دستگاه ها براي تحقق شعار 
سال با هدف پشتيباني و مانع زدايي از توليد ادامه يافت و 

تصميمات الزم در اين زمينه به تصويب رسيد.

حلقه اتصال تاب آوري اقتصادي 
و بهبود معيشت

محمدرضا بهزاديان كارشناس اقتصادي گفت: اصلي ترين 
موضوعي كه مي تواند به تاب آوري اقتصادي كمك كند 
و قدرت معيشت مردم را باال ببرد و به پشتيباني از توليد 
و مانع زدايي منجر ش��ود، هماهنگي درست در بخش 
اقتصادي دولت است. محمدرضا بهزاديان كارشناس 
اقتصاد مي گويد: مردم در سخت ترين دوران اقتصادي، 
شرايط را تحمل كردند و اقتصاد بي جان را تاب آور كردند 
و آنهايي كه مي خواستند ما را در فشار سخت قرار دهند 
تصور مي كردند در دوره تحريم از پا در مي آييم اما مردم 
نه تنها شرايط تحريم را تحمل كردند، بلكه شرايط كرونا 
همراه با تحريم را نيز تحمل كردند. اينها نتيجه صبر و 
تحمل مردم و تالشي كه در مجموعه نظام شكل گرفت، 
بوده است. بهزاديان در گفت وگو با ايِبنا درباره چگونگي 
تقويت قدرت معيشت مردم و جبران كسري ها در اقتصاد 
و نقش بانك مركزي در اين ميان، اظهار كرد: اصلي ترين 
موضوع��ي كه مي تواند به ت��اب آوري اقتصادي كمك 
كند و قدرت معيش��ت مردم را باال ببرد و به پشتيباني 
از توليد و مانع زدايي منجر شود، هماهنگي درست در 
بخش اقتصادي دولت است كه بايد بهتر از سال گذشته 
و سال هاي گذشته باش��د.  وي ادامه داد: هر چند بنده 
متوجه اين هستم كه دولت در پايان راه است و بسياري 
افراد تغيير خواهند كرد و ... اما به هر حال ما بر لبه پرتگاه 
خطرناك قرار گرفتيم كه هر روز بايد نهايت تالش خود 
را داشته باشيم.  اين كارشناس اقتصادي و عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: بدون تعارف 
و پرده پوش��ي بايد گفت بانك مركزي در مسير بحران 
اقتصادي، راهي را بر اساس كمربندهاي محكم تر مي رفت 
اما خيلي مواقع وزارتخانه ها مانند صمت و... شايد قائل به 
اين موضوع نبودند كه در نتيجه شاهد هماهنگي درست 
نبوده ايم.  بهزاديان با اشاره به اينكه البته بانك مركزي در 
برخي مواقع هم به دليل فقدان منابع يا مشكالت ديگر 
نتوانسته است رسالت خود را انجام دهد، افزود: اما بايد 
بتوانيم اينه��ا را ترميم كنيم. وي تصريح كرد: اگرچه از 
نقش بخش داخلي موضوع مثال توزيع در پشتيباني توليد 
نمي گذرم، اما روند تامين ارز بانك مركزي براي واردات 
كاالهاي اساسي مانند نهاده هاي دامي كه زيربناي توليد 
بهتر است بي مشكل نبوده است. به هر حال هيچ توليدي 
بدون مواد اوليه پا نمي گيرد و اگر مواد اوليه توليد نباشد، 
پشتيباني هم وجود ندارد و به دنبال آن مانع زدايي هم 
معني نمي دهد.  به گفته اين كارشناس اقتصادي، بخش 
خصوصي همواره به دنبال ارز تك نرخي و معتقد است 
ارزهاي رانتي تقلب را باال مي برد و باعث سوءاس��تفاده 
عده اي خواهد شد. اما به هر حال وقتي سياست كالن 
دولت يا ممكلت اين است كه بايد ارز ارزان قيمت ارايه 
دهد؛ بنابراين توقع اين است كه به ميزان مصرف و الزم 

هم تامين شود.

 موانع 3 گانه امريكا براي 
رفع تحريم هاي اقتصادي ايران

معاون مركز پژوهش هاي مجلس گفت: امريكا اساسًا 
بازيگر فعال بودن ايران در منطقه را نمي پذيرد، بر اين 
اس��اس به دنبال رفع تحريم ها در كوتاه مدت نيس��ت، 
مگر اينكه ايران از خيلي از مواضع و اهداف كوتاه بيايد. 
موسي شهبازي در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به در 
هم تنيدگي تحريم ه��اي اقتصادي گفت: هيچ بحثي 
درباره اينكه تحريم هاي امريكا عليه كش��ورمان، غير 
حقوقي و غيرقانوني است وجود ندارد و اين موضوع به 
عنوان يك بحث ابتدايي بايد مد نظر قرار گيرد. بررسي 
اجزا و ساختار تحريم امريكا نشان مي دهد، اين كشور 
تحري��م را به يك مقوله بلندمدت تبديل كرده اس��ت. 
معاون مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه، در دوره 
رياس��ت جمهوري اوباما قواعد اصلي تحريم وضع شد، 
گفت: آنچه در بازه هاي مختلف، در خصوص لغو تحريم ها 
مطرح مي شود، در چارچوب نگاه كوتاه مدت و موقتي 
مطرح شده است. اما بايد توجه داشت كه ريشه موضوع 
يعني قواعد تحريم و نگاه بلندمدت همچنان پابرجاست.
ش��هبازي گفت: اساس��ا نگاه امريكا به مقوله تحريم، 
اقتصادي است و از ساليان قبل براي جايگزيني نفت و 
گاز ايران برنامه ريزي انجام شده است. برخي در سنوات 
گذشته فكر مي كردند كه صادرات نفت ايران براي جهان 
يك كاالي اس��تراتژيك و غير قابل جايگزيني است اما 
ديديم كه چنين امري با واقعيت فاصله دارد. آنها در زمان 
تحريم با افزايش توليد نفت عمال بازارهاي فروش نفت 
ايران در آسيا و اروپا را تصاحب كردند و از اين مسير منافع 
كالني به دست آوردند. وي تاكيد كرد، امريكا اساسا بازيگر 
فعال بودن ايران در منطقه را نمي پذيرد، بر اين اساس 
تالش مي كند كه ايران همواره در موضع ضعف باش��د. 
امريكا به دنبال رفع تحريم هاي كوتاه مدت نيست مگر 
اينكه ايران از خيلي از مواضع و اهداف كوتاه بيايد. اين 
كارشناس اقتصادي گفت: واقعيت اين است كه امريكا 
عالوه بر زيرساخت هاي حقوقي و قانوني، ابزارهايي را به 
كارمي گيرد كه تحريم در عمل براي ايران پر هزينه باشد. 
به عنوان مثال زماني كه شركت ها قصد تعامل با ايران 
را دارند، هميشه شاخص ريس��ك ايران باال نشان داده 
مي شوداين امر باعث مي شود تا شركت ها براي ورود به 
بخش هاي مختلف اقتصاد كشور با چالش رو به رو شوند. 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
  در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 24 هزار و 950 تومان، قيمت 
يورو 29 هزار و 400 توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 850 
تومان اعالم شده 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.
ن��رخ دالر در صرافي هاي بانك��ي 24 فروردين ماه با ۱۱5 
تومان كاهش در مقايس��ه با روز كاري گذشته به رقم 24 
هزار و 205 تومان رسيد.قيمت فروش يورو با افزايش ۱0۱ 
توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز گذشته 28 هزار و 
48۱ تومان شد.قيمت خريد هر دالر 2۳ هزار و ۷25 تومان و 
نرخ خريد هر يورو نيز 2۷ هزار و 9۱۷ تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۳ هزار و 908 تومان 
و نرخ فروش آن 24 هزار و ۱4۷ تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ يورو در اين بازار 28 هزار و ۱2۳ تومان و نرخ فروش آن 

نيز 28 هزار و 404 تومان اعالم شد.
براساس اين گزارش، در سامانه سنا در روز معامالتي روز 
دوش��نبه، هر يورو به قيمت 28 ه��زار و 250 تومان و هر 
دالر 24 هزار و 2۱5 تومان به فروش رسيد.همچنين روز 
كاري گذشته در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت 28 هزار 
و ۷تومان فروخته و حوال��ه دالر به قيمت 2۳ هزار و ۱00 

تومان معامله شد.

  كاهش ۱۱۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
با كاهش۱۱0 هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته به 
رقم ۱0 ميليون و 440 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز ۱0 ميليون و ۳00 هزار تومان معامله 
شد.نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 900 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 
2 ميلي��ون و 200 هزار تومان قيمت خ��ورد.در بازار طال 
نيز نرخ هر گ��رم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۳۳ هزار 
تومان رس��يد.هر مثقال طال نيز به قيمت چهار ميليون و 
4۷6 هزار تومان معامله شد.اونس جهاني طال نيز ديروز 
يك هزار و ۷88 دالر و ۷ سنت فروخته شد. گفتني است، 
 به دليل موج جديد كرونا و اعالم ش��رايط قرمز در تهران، 
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. به 
اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
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 2۳-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند. در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 24 هزار و 205 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 2۳ 
هزار و ۷25 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل 28 ه��زار و 48۱ تومان و قيمت خريديورو نيز 2۷ 
هزار و 9۱۷ تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 

و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. با افزايش سود اوراق و اميدهاي بهبود اقتصادي، 
قيمت طال افت كرد.روز سه شنبه با افزايش سود خزانه داري 
امريكا و خوش بيني در مورد بازگشت سريع اقتصادي كه 
قيمت ها را بيشتر تحت فشار قرار مي دهد، طال سقوط كرد. 
هر اونس طالي اسپات با 0.۳ درصد افت به ۱۷28.۱5 دالر 
در هر اونس رس��يد. معامالت آتي طالي اياالت متحده با 

0.2 درصد كاهش به ۱۷29.۱0 دالر در هر اونس رسيد.
روز سه شنبه سود خزانه داري در اياالت متحده پس از حراج 
موفق اوراق سه ساله و پيش از انتشار اطالعات مهم اين هفته 
شامل تورم قيمت مصرف كننده، باالترمانده است. فروش 
خزانه داري 2۷۱ ميليارد دالر براي بدهي جديد و گزارش 
تورم در اين هفته مي تواند به آرامش اخير بازار اوراق قرضه 
پايان دهد و رشد مجدد سود را تقويت كند. سود باالتر اوراق 
قرضه، هزينه نگهداري ش��مش را كه هيچ بازدهي ندارد، 
افزايش مي دهد. اريك روزنگرن، رييس بانك فدرال رزرو 
بوستون گفت: ممكن است اقتصاد اياالت متحده در نتيجه 
سياست هاي پولي و مالي امسال تغيير اساسي داشته باشد، 
اما بازار كار هنوز فضاي زيادي براي رش��د دارد. معامالت 
درسهام هاي آسيا از بازارهاي اياالت متحده پيشي گرفت.

     ركورد تاريخي قيمت بيت كوين 
در 62 هزار دالر

قيمت بيت كوين مرز 62 ه��زار و ۳00 دالر را رد كرد. روز 
سه شنبه براساس اطالعات كوين دسك تا ساعت 2۱:۱۱ 
به وقت مسكو، بيت كوين با 2.۳4 درصد افزايش به 62۳94 
دالر رسيد. قيمت اين ارز رمزنگاري شده به حداكثر مقدار 
خود تاكنون رس��يده اس��ت. بيت كوين براي بار چهارم 
موف��ق به ورود به كان��ال 60 هزار دالري ش��د.به گزارش 

سي ان بي س��ي، يك بار ديگر مجموع ارزش بازار ارزهاي 
ديجيتالي به چيزي در حدود دو تريليون دالر رسيده كه 
اين به معناي ارزش بازاري معادل ارزش بازار شركت اپل 
به عنوان دومين شركت بزرگ در جهان است. از زماني كه 
بانك هاي مركزي در نقاط مختلف اعالم كردند پروژه هاي 
خود براي راه اندازي ارزهاي ديجيتالي را تسريع مي بخشند، 
مقبوليت و محبوبيت ارزهاي ديجيتالي بين معامله گران و 

شهروندان عادي افزايش يافته است. 

  ارزش دالر مقابل همه ارزهاي  مهم 
كاهش يافت

عملكرد دالرمقابل ديگ��ر ارزها كم��اكان تحت تاثير 
اخبار مربوط به بس��ته هاي محرك دولت بايدن، روند 
واكسيناسيون و نيز بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانه داري 
باقي مانده است. جروم پاول  رييس بانك مركزي امريكا در 
مصاحبه اي تاييد كرده است كه نگراني از اوج گيري تورم 
بر روي تصميمات معامله گران در بازارهاي مالي تاثير 
گذاشته است اما به تدريج ثبات بيشتري در بازارها حاكم 
خواهد شد و اميد مي رود كه وضعيت بازار اوراق و همچنين 
موقعيت دالر در برابر ديگر ارزهاي مهم جهاني در شرايط 
بهتري قرار گيرد.  شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با 0.۱۱ درصد كاهش نسبت به روز گذشته آن در 
سطح 92.0۷ واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.26 درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود و به 
ازاي۱.۳۷4 دالر مبادله شد. يورو0.۱۱ درصد باال رفت و 
با ماندن در كانال ۱.۱9 به ۱.۱9۱ دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.28 درصد كاهش 
به ۱09.۳8۱ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 

دالر امريكا به ازاي۱.۳۱۱ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 
برابري دالر معادل 6.54۷يوان چين اعالم شد.

  مقابله با تغييرات ناگهاني نرخ ارز
نماينده سابق مجلس معتقد اس��ت: دو نرخي بودن ارز از 
مشكالت اقتصاد در طول ساليان محسوب مي شود و بايد 
به سمت تك نرخي كردن ارز حركت كنيم و از تغييرات 
ناگهاني نرخ ارز جلوگيري شود. اهميت ثبات نسبي بازار 
ارز در توسعه اقتصادي كش��ور، بركسي پوشيده نيست. 
همگان مي دانند كه پيش بيني پذي��ر بودن نرخ ارز براي 
فعاالن اقتصادي از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت. اما 
دس��تيابي به اين هدف آن هم در ش��رايط تحريم و فشار 
حداكثري دشمنان، دشوار به نظر مي رسد. اما برغم همه اين 
محدوديت ها، بانك مركزي كشورمان در مقام بازارساز تمام 
تالش خود را براي كاهش نوسانات ارزي داشته است. هر 
چند سال گذشته به دليل فشار حداكثري كه به گفته دكتر 
همتي بدترين سال كشور هم بود، ابزار بازارساز براي كنترل 
بازار محدود ش��د، اما با نگاهي به روند نرخ ارز در ماه هاي 
گذشته، بازهم شاهد ماندگاري شاخص ارزي در محدوده 
مشخصي بوديم. اين در حالي اس��ت كه بسياري انتظار 
نرخ هاي باالتري را داشتند، اما با تالش بازارساز، ارقام مورد 
نظر برخي افراد، محقق نشد. علي ابراهيمي؛ نماينده سابق 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار ايبنا در خصوص درآمدهاي 
ارزي كش��ور و تاثير آن بر توان بازارساز اظهار داشت: هر 
زماني كه پشتوانه ارزي ضعيف و كم مي شود، نرخ ارز باال 
مي رود و به صورت كامال مستقيم بر روي ارزش پول ملي 
اثر منفي خودش را مي گذارد. بر عكس زماني كه ارز وارد 
كشور مي شود و ذخاير ارزي به طور نسبي تقويت مي شوند، 
در نتيجه ارزش پول ملي نيز متناسب با آن تقويت مي شود.
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نبود نقدينگي  بحران بزرگ 
بازار سرمايه

بدون توج��ه به افت بورس معاون رياس��ت جمهوري 
حمايت هايي براي شاخص مطرح مي كرد و وزير اقتصاد 
از توجه ويژه دولت به بورس سخن مي گفت. ريزش ها تا 
جايي ادامه داشت كه قيمت بيشتر سهام بازار به نيمي 
از خود رسيد و حتي در برخي س��هام ارزنده افت هاي 
باالي 60 درصدي نيز ديده مي شد؛ در اين ميان بيشتر 
افراد متض��رر همان هايي بودند كه با اعتماد به دولت و 
ب��دون آگاهي وارد گردونه بورس ش��ده بودند. قوانين 
عجيب وغريب براي بهبود اوضاع بورس جواب نداد و اين 
قوانين يكي پس از ديگري برداشته شدند. تغييرات در 
رأس مديريت سازمان نيز نتيجه اي در پي نداشت و در 
نهايت تغيير دامنه نوسان براي ممانعت از نزول بيشتر 
بورس در دس��تور كار قرار گرفت ت��ا با دامنه نامتقارن 
بازار س��رمايه به روزهاي خوش خ��ود بازگردد. اين بار 
نيز نتيجه اي حاصل نش��د و با تغييرات دامنه نوسان، 
نقدشوندگي در بازار كاهش يافت و صفوف فروش سهام 
روزهاي پشت سر هم سنگين و سنگين تر شد تا يكي از 
جذابيت هاي مهم بازار به نام »نقدشوندگي« نيز از بين 
رفت. درحالي كه همچنان مسووالن سازمان بورس و 
دولتي ها وعده هاي توخالي براي جبران ضرر سهامداران 
مي دهند، به نظر مي رسد بازار سرمايه با بحران بزرگ 
كمبود نقدينگي مواجه اس��ت و تا زماني كه نقدينگي 

وارد اين بازار نشود نبايد انتظار بهبود اوضاع را داشت.
باوجوداينكه سال گذشته بارها شاهد ارزش معامالت 
باالي 40 هزار ميليارد توم��ان بوديم، اين روزها ارزش 
معامالت خرد تا هزار ميليارد تومان نيز كاهش يافته و هر 
روزي كه مي گذرد ركورد حداقل ارزش معامالت بورس 
جابه جا مي شود و سهامداران نيز اميد خود را نسبت به 

بهبود وضعيت بازار ازدست داده و دلسرد مي شوند.
حال اين س��وال مطرح مي ش��ود كه آيا مسووالن امر 
راهكاري براي بازگشت نقدينگي به سمت بازار سرمايه 
خواهند انديشيد يا همچنان با خروج نقدينگي از اين 
بازار شاهد كوچ سرمايه گذاران به بازارهاي موازي نظير 

ارزهاي ديجيتال خواهيم بود؟

تدوين قانون يكپارچه ضوابط 
نظام بانكي

مرتضي عزتي كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم تدوين 
يك قانون به منظور يكپارچه ك��ردن تمامي ضوابط 
بانكي كشور، گفت: اس��تقالل بانك مركزي مي تواند 
بخش قابل توجهي از زمينه هاي تحميل ش��رايط و 
مقررات نامناسب را حل كند. سال گذشته، پيش نويس 
اليحه اص��الح قانون بانك مركزي ك��ه از آن با عنوان 
قانون اس��تقالل بانك مركزي نيزياد مي شود، تدوين 
شد، پيش نويسي كه هنوز اقدامي در جهت آن صورت 
نگرفته است. استقالل بانك مركزي، تفكيك  سياست  
پولي از سياست  مالي، حذف وزراي دولت از نهادهاي 
تصميم گير در بانك مركزي، تفكيك نهاد سياست گذار 
پولي از سياست گذار حوزه نظارت، تقويت اختيارات و 
دامنه نظارت بخش نظارت بانك مركزي، تجديدنظر 
در رابطه مالي و ارزي دولت با بانك مركزي از مهم ترين 
موارد مطرح در پيش نويس اليحه قانون بانك مركزي 
است. اما استقالل بانك مركزي به چه معنا است و چه 
ضرورتي دارد؟ استقالل بانك مركزي به معناي جدايي 
سياست هاي پولي از ساير سياست هاي كشور است كه 
بانك مركزي را از حوزه تسلط مطلق دولت رها مي كند 
و در نتيجه، دولت نمي تواند به ميل خود و به هر ميزاني 
كه تش��خيص مي دهد به استقراض از بانك مركزي و 
انتشار پول به منظور تامين كسري بودجه روي آورد. 
در چنين نظامي، بانك مركزي مس��وول حفظ ارزش 
داخلي پول ملي از طريق مقابله با تورم تلقي مي شود، 
در حالي كه انتظار مي رود تعيين ارزش خارجي پول، 
يعني نرخ برابري آن در مقابل ارزهاي خارجي، به عوامل 
بازار واگذار شود. از سوي ديگر، با توجه به اينكه عامل 
اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقالل 
باعث خواهد شد كه سياست هاي پولي بانك مركزي 
عمدتًا در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمت ها 
باشد و تصميمات اخذشده بيشتر بر مبناي اقتصادي و 
نه سياسي باشد. اما آيا اين موضوع در اقتصاد ايران قابل 
اجرا است؟ مرتضي عزتي، كارشناس اقتصادي درباره 
اين موضوع به خبرنگار ايِبنا گفت: چند سال پيش هم 
به مقامات وقت در بانك مركزي گفته بودم كه راه حل 
اين است كه خود بانك مركزي پيش قدم شود و قانون 
بانك مركزي و به طور كلي قوانين پولي و بانكي را تدوين 
و پيشنهاد دهد. عزتي اضافه كرد: در چنين حالتي، بانك 
مركزي مي تواند متناسب با نياز روز يك قانون يكپارچه را 
ارايه دهد كه همه مسائل مختلف كه براي مثال، در قانون 
برنامه پنجم توسعه يا در قانون بودجه و ساير قوانين، 
تكاليفي برايش متصور شده يا حتي تكاليف ديگري 
كه در شرايط مختلف از سوي دولت و مجلس بر بانك 
مركزي تحميل مي شود، در آن گنجانده شده باشد. اين 
كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در شرايط كنوني، تدوين 
يك قانون جامع و مانع كه تمامي ضوابط بانكي كشور را 
يكپارچه كرده و يك رويكرد جامع مربوط به امور پولي 
و بانكي داشته باشد كه خود بانك مركزي هم با اشراف 
كامل آن را پيشنهاد داده باشد، بسيار ضروري است.اگر 
اين چارچوب به مجلس برود و با اندكي دخل و تصرف 
تصويب ش��ود، آن هنگام زيرنظر اين قانون، مي توان 
وضعيت تمام تكاليف و غير تكاليفي كه ديگران بر بانك 
مركزي تحميل مي كنند را مشخص كرد. عزتي يادآور 
شد: چند سال پيش هم براي اين امر اقدام شد و بانك 
مركزي هم پيشنهاداتي را تدوين كرد، اما در آخر انجام 
نپذيرفت و بانك مركزي عقب نشست. اين كارشناس 
اقتصادي در ادامه اظهار كرد: به نظر من، اگر بانك مركزي 
متن اليحه اي را تدوين و تمام نظرات ديگران را متناسب 
با نظرات خود تعديل كند، مي توانيم يك متن قانوني 
جامع داشته باش��يم كه ديگر امكان دخل و تصرف در 

تصميمات بانك مركزي ممكن نباشد

 همتي: اخبار آزادسازي 
منابع ايران صحت ندارد

صندوق بين المللي پ��ول در جديدترين گزارش 
خود از سلسله گزارش هاي چشم انداز اقتصادي 
منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا مدعي ش��ده 
است ذخاير ارزي ايران كه در سال 20۱8 بيش 
از ۱20 ميليارد دالر بوده در س��ال 20۱9 به ۱2 
ميليارد دالر و در س��ال 2020 به 4 ميليارد دالر 

كاهش يافته است.
رييس كل بانك مركزي عنوان كرد: گزارش اخير 
صندوق بين المللي پ��ول از تخمين ميزان ذخاير 
ارزي بانك مركزي، يك خطاي فاحش و گزارشي 
غلط و ناشي از اطالعات ناقص آنها است. انتشار يك 
تخمين اشتباه ازسوي صندوق، بدون اخذ تاييد از 
بانك مركزي، همانند رفتار همراه با تبعيض آنها، 
زيبنده صندوق بين المللي پول نيست. به گزارش 
روابط عمومي بان��ك مركزي، دكت��ر عبدالناصر 
همتي افزود: بانك مركزي بازار ارز را به سمت تعادل 
راهبري مي كند. ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك 
رمضان، ذكر چند نكته درخصوص بازار ارز را ضروري 
مي دانم: چند ماه اس��ت كه بازار ارز ثبات نسبي به 
خود گرفته اس��ت كه حاصل تالش مضاعف بانك 
مركزي دراين عرصه ونيز همراهي صادر كنندگان و 

چشم انداز بهتر اقتصادايران است.

كاهش ۱۱۰ هزار توماني قيمت سكه و افت ۱۱۵ توماني نرخ دالر در كانال ۲۴ هزار توماني

ركورد تاريخي قيمت بيت كوين در 6۲ هزار دالر
ضرورت مقابله با تغييرات ناگهاني نرخ ارز

مشكالت مردم در ثبت چك در سامانه صيادهانكه: بيت كوين حريف دالر نخواهد شد
استيو هانكه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز در 
گفت وگو با نيلي پتل- تهيه كننده پادكس��ت ورجز 
دكودر- ضمن بررس��ي مس��ير احتمالي پيش روي 
بيت كوين گفت: بيت كوين يك ارز مثل ارزهاي فعلي 
نيست و نمي توان آن را وسيله اي براي حفظ ارزش پول 
دانست. بيت كوين براي آنكه به ارز جهاني تبديل شود 
بايد رقيب سرسختي به نام دالر را شكست دهد كه اين 

مساله اتفاق نخواهد افتاد. 
صعودهاي پي در پي بيت كوين باعث هشدار شماري از 
كارشناسان اقتصادي به معامله گران نسبت به وجود 

حباب قيمتي در اين رمزارز شده است.
هانكه در ذك��ر داليل خود براي برتري دالر نس��بت 
به بيت كوين گفت: دالر ارز )غالب( جهاني اس��ت. نه 
تنها تقريبا تمام كاالهاي مهم جهاني بر حسب دالر 
قيمت گذاري شده اند بلكه طبق قانون نانوشته اي دالر 
تنها ارزي اس��ت كه همه جاي دنيا قبولش دارند و به 
همين دليل هم مي بينيم در كشورهاي با تورم باال مردم 
براي حفظ ارزش پول خود دالر نگهداري مي كنند. دالر 
داراي يك ارزش ذاتي است اما بيت كوين پشتوانه قابل 
اتكايي ندارد.  به عقيده هانكه، روزي يك ارز ديجيتالي 
برتر از بيت كوين وارد بازار خواهد شد و بيت كوين آن 
روز دچار مرگ تدريجي مي شود و شايد حتي ارزش 
آن به صفر برسد. اين ارز ديجيتالي يك ارز متعلق به 
بخش خصوصي خواهد بود ك��ه داراي لنگرگاه ارزي 
مطمين و قابل تبديل به آن ارز تكيه گاه با نرخ تبديل 
ثابت خواهد بود. اين لنگرگاه ارزي مي تواند تركيبي از 
طال، سبدي از كاالهاي اوليه و اوراق بهادار باشد.  اين 
كارش��ناس حوزه هيات هاي ارزي در ادامه با مقايسه 
طال و بيت كوين گفت: طال از 2000 سال پيش تاكنون 
قدرت خريد خود را حفظ كرده است و حتي اگر قيمت 
طال هم روزي س��قوط كند، خود ط��ال به عنوان يك 
كاال، گران بها خواهد بود و داراي ارزش ذاتي اس��ت.  
پي��ش از اين نيز بالت لي- مدير س��ابق صرافي ارزي 
بي تي سي س��ي- گفته بود: احتمالش وجود دارد كه 
تا فصل تابس��تان بيت كوين خود را به ۱00 هزار دالر 
هم برساند اما اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه هر 
صعود زيادي، ريزش زيادي را هم در پي خواهد داشت 

و سرمايه گذاراني كه در اوج وارد شوند، متحمل ضرر 
سنگيني خواهند شد. 

بيت كوين ب��راي بار چهارم موفق به ورود به كانال 60 
هزار دالري شد.به گزارش سي ان بي سي، يك بار ديگر 
مجموع ارزش بازار ارزه��اي ديجيتالي به چيزي در 
حدود دو تريليون دالر رسيده كه اين به معناي ارزش 
بازاري معادل ارزش بازار شركت اپل به عنوان دومين 
ش��ركت بزرگ در جهان است. از زماني كه بانك هاي 
مركزي در نقاط مختلف اعالم كردند پروژه هاي خود 
براي راه اندازي ارزهاي ديجيتالي را تسريع مي بخشند، 
مقبوليت و محبوبيت ارزهاي ديجيتالي بين معامله 
گران و شهروندان عادي افزايش يافته است.  در ادامه 
روند ورود شركت هاي بزرگ به بازار ارزهاي ديجيتالي، 
اين بار نوبت به يكي از بزرگ ترين شركت هاي چيني 
رسيده اس��ت. طبق اعالم مديران شركت ميتو، اين 
ش��ركت ۱00 ميلي��ون دالر در بيت كوي��ن و اتريوم 
سرمايه گذاري خواهد كرد. اين اقدام در راستاي تنوع 
بخشي به دارايي هاي اين شركت در زمان همه گيري 
كرونا و كاهش آس��يب پذيري به س��بد دارايي هاي 
نقدي اين شركت انجام مي شود. پس از آنكه صرافي 
كوين بيس موفق شد مجوز عرضه اوليه سهام خود در 
بورس نيويورك را از كميس��يون بورس و اوراق بهادار 
امريكا كس��ب كند، حاال ديگر صرافي بزرگ ارزهاي 
ديجيتالي به نام كراكن نيز اعالم كرده كه در تدارك 
عرضه سهام خود در بورس براي سال 2022 ميلياردي 
است. اين صرافي اكنون چهارمين صرافي بزرگ دنيا 
محسوب مي ش��ود و بيش از 6 ميليون مشتري دارد. 
جس��ي پاول- مديرعامل اين صرافي- پيش تر گفته 
بود بيت كوين پتانسيل رسيدن به يك ميليون دالر را 
دارد. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در 
حال حاضر 2050 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين 
رقم نسبت به روز قبل ۳.۳6 درصد بيشتر شده است. 
در حال حاضر 5۷ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 
در اختي��ار بيت كوين و ۱4 درص��د در اختيار اتريوم 
است. بيت كوين۱2 سال پيش توسط گروه گمنامي 
از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

نمايندگان در نشس��ت علني سه شنبه 24 فروردين 
مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي اليحه يك 
فوريتي الحاق يك تبصره به ماده ۱4 قانون صدور چك، 
با كليات اين اليحه با ۱82 رأي موافق، ۳ رأي مخالف 
و يك رأي ممتن��ع از مجموع 228 نماينده حاضر در 
صحن موافقت كردند. سيد كاظم دلخوش اباتري در 
توضيح خود درخصوص اليحه مذكور گفت: چند نكته 

را در مورد چك هاي تضميني بيان مي كنم.
 اواًل براساس ماده ۱ مكرر قانون صدور چك كه در سال 
۱۳9۷ به اين قانون الحاق شده، چك هاي صادر شده از 
تاريخ22 آذر 99 مي بايست در سامانه صياد ثبت شود و 
همه چك ها به صورت الكترونيكي صادر شود. عماًل با 
توجه به اينكه بيش از 240 ميليون برگ چك در دست 
مردم است، در شرايط كرونايي اين مقدور نيست كه 

چك هاي قديمي كنار گذاشته شود.
وي ادامه داد: از تاريخ22 آذر ۱۳99 چك هاي جديد 
صادر مي ش��وند و همزمان با آن تا زماني كه ش��رايط 
ايجاب كند، چك ه��اي قديمي هم مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرند.  دوم اينك��ه در ماده 2 اليحه دولت در 
راس��تاي مديريت نقدينگي، ثبات بخشي به اقتصاد 
كش��ور در راس��تاي پولي، ارزي و بانكي و شفافيت و 
پيش��گيري از جرايمي مانند پولشويي، اين سازوكار 
براي چك هاي تضميني، همينطور احراز هويت افراد 
اين موضوع تنظيم شده است. سخنگوي كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: كميسيون قضايي 
اصالحات��ي را روي اليحه دولت انجام داده اس��ت كه 
در ماده 24 به قانون الحاق شده است.  بر اساس متن 
تبصره پيشنهادي درج شماره حساب گيرنده چك در 
متن چك تضمين شده الزامي است، همچنين براي 
جلوگيري از پولش��ويي و امثال آن براي ابطال چك 
تضمين ش��ده توس��ط متقاضي، صدور و وصول آن 
توسط گيرنده چك، به مدت يك ماه قرار داده شده است 
و بعد از آن نيازمند تكميل فرم هاي مبارزه با پولشويي 
اس��ت.  در يكي از بخش هاي الحاقي، براي تش��ديد 
مجازات جعل چك تضمين ش��ده عالوه بر مجازات 
جعل، مجازات تكميلي محروميت از دريافت دس��ته 
چك همه پيش بيني شده است. روش جديد چك هاي 

تضمين شده باعث ساماندهي پولي در كشور مي شود.
سيد علي موس��وي در مخالفت با اليحه يك فوريتي 
الحاق يك تبصره به ماده ۱4 قانون صدور چك گفت: 
در وضعيت ركود، بحث چك بسيار مهم است، چرا كه 
چك باعث گردش مالي مي شود و اگر محدوديت هايي 

براي صدور چك ايجاد شود، ما ركود ايجاد كرده ايم.
وي افزود: از آنجا كه چك ها بايد در سامانه ثبت شوند، 
در مناطق مح��روم براي برخي افراد، كش��اورزان و... 
محدوديت ايجاد كرده است و ما با اين كار بروكراسي 
را افزايش داده ايم. به نظر من اين اليحه به كميسيون 
بازگردانده شود. حس��ينعلي حاجي دليگاني نيز در 
موافقت ب��ا اليحه مذكور مطرح كرد: از كميس��يون 
قضايي و حقوقي تش��كر مي كنم، مبادالت پولي بايد 
شفاف سازي ش��ود و اصالح قانون چك، يك گام در 

مبارزه با پولشويي است.
نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار ادامه داد: 
اصالح قانون چك در راستاي قانون مبارزه با پولشويي 
است. مجلس انقالبي به روز و بهنگام است و اين موضوع 
فرآيند قانوني خود را طي كرده و در معرض نمايندگان 
قرار دارد. س��يد كاظم دلخ��وش اباتري همچنين در 
ادامه تاكيد كرد: س��امانه صياد داير شده است و 440 
هزار چك در اين سامانه درج شده، در صورتي كه الشه 
چك گم ش��ود، از آنجا كه در سامانه ثبت شده است، 
مش��كلي ايجاد نمي كند. با وجود اين سامانه سرقت 

چك نيز معني ندارد. 
البت��ه چك هاي تضمين��ي مان��ع از چك هاي فعلي 
نيس��ت و افراد مي توانند از چك ه��اي قبلي خود نيز 

استفاده كنند.

پيشگيري از بروز شوك هاي منفي

حسيني هاشمي|يك كارشناس اقتصادي بروز 
ش��وك هاي منفي در اقتصاد ايران را از مش��كالت 
موجود برشمرد و افزود: اميدوارم اتفاق مناسبي روي 
دهد تا اقتصاد كشور بدون انتظار تورمي و شوك هاي 

منفي خود را بازسازي كند.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس امور 
اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره شرايط 
اقتصادي كشور در سال ۱400 و اثرات منفي بروز 
احتمالي شوك منفي جديد، گفت: وارد آمدن شوك 
جديد به اقتصاد بدون شك تاثيرات منفي خود را 
دارد، اما نكته ديگر كه باي��د مورد توجه قرار گيرد 
اين است كه عدم تحقق هيچ رويداد مثبتي در سال 

۱400 هم به همان اندازه نگران كننده است.
وي در ادامه اضافه كرد: جمله باال به اين معنا است، 
چنانچه وضعيت سال 99 در ۱400 ادامه پيدا كند، 
قطعا بحران هاي كشور تشديد خواهد شد به دليل 
آنكه ابربحراني به نام نقدينگي وجود دارد كه بسياري 
از اتفاقات خوب را ذوب مي كند و از بين مي برد زيرا با 
توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و سطح عمومي 

قيمت ها همخواني ندارد.
اين كارشناس امور اقتصادي در ادامه تصريح كرد: 
مساله مورد اشاره اجازه نخواهد داد كه ارزش پول 
ملي افزايشيابد، قدرت خريد مردم باال رود و به دنبال 

آن رونق و تقاضا ايجاد شود.
حسيني هاشمي در اين خصوص يادآور شد: الزم به 
اشاره است كه عالوه بر اين مساله بايد در نظر گرفت 
دولت تنها ابزاري كه در صورت روبرو شدن با كسري 
بودجه در اختيار دارد، استقراض از بانك مركزي و 
چاپ پول بدون پشتوانه است كه در نتيجه آن تنور 
تورم ش��عله ورتر مي ش��ود و اين در حالي است كه 
اقتصاد كشور كشش قيمت هاي جديد را ندارد و اين 
احتمال وجود دارد كه به سمت كمبودها و صف هاي 

مختلف براي كاالهاي ضروري حركت كنيم.
وي در اين رابطه تاكيد كرد: سال ۱400 را با توجه 
به اين موارد روشن و خوب نمي بينم. اميدوارم اتفاق 
مناس��بي روي دهد تا اقتصاد كش��ور بدون انتظار 
تورمي و ش��وك هاي منفي خود را بازسازي كند، 
ارزش پول ملي افزايش يابد و قيمت ها كنترل شود، 
البته اين احتمال وجود دارد كه با ركود همراه شويم، 

ولي در نهايت مفيد واقع خواهد شد.
اين كارش��ناس امور اقتصادي درباره اينكه يكي از 
گرفتاري هاي ايران شوك هاي منفي است، اظهار 
داشت: واقعا همينطور است، ضمن اينكه گروهي كه 
درصدد منزوي كردن ايران و عدم تاثيرگذاري كشور 
در معامالت جهاني بودند، نه تنها از حركات ايذايي 
خود دست برنداشتند، بلكه بر آن افزودند. بر همين 
اساس به هيچ وجه مسكوت گذاشتن مسائل به نفع 
كشور نيست، البته نه به اين معنا كه تسليم شويم و 
ذلت را بپذيريم، اما بايد تحمل كرد و از فرمول و قاعده 
آن بهره برد و داستان برد- برد را مورد توجه قرار داد تا 
در برابر از دست داده ها، دستاورد هم داشته باشيم.

حسيني هاشمي در ادامه بيان كرد: حفظ وضعيت 
فوق با سطح نقدينگي سال 99، تحريم هاي موجود، 
شرايط كرونايي و افزايش لجام گسيخته قيمت ها 
در كنار عدم افزايش درآمدها و سطح درآمد سرانه 
كشور، عالمت خوبي براي آينده به حساب نمي آيد.

اين كارشناس امور اقتصادي در اين رابطه كه بانك 
مركزي چه كاري باي��د انجام دهد، ابراز كرد: بانك 
مركزي ابزاري براي بهبود شرايط اقتصادي كشور 
ندارد. اقتصادي كه بر مبناي اصول استوار باشد و از 
بودجه متوازني بهره ببرد، بانك مركزي آن توانايي 
انجام كارهاي مهم��ي را دارد. در واقع وقتي درباره 
مشكالت فوق صحبت مي شود بايد به اين نكته هم 
اش��اره كرد كه به رييس كل بانك مركزي ايرادي 
وارد نيست، اقتصاد كشور به گونه اي ترسيم شده كه 
اختيارات و امكانات بانك مركزي در آن كم است، 
ضمن اينكه با بانك هاي ديگر دنيا هم ارتباطي ندارد.

حسيني هاشمي در ادامه افزود: بانك مركزي بين دو 
لبه تيغ قرار گرفته كه هر طرف رود، برايش با خطر 
همراه است و همين امر سبب مي شود تا وظيفه خود 
را به خوبي انجام ندهد. متاسفانه چنانچه شرايط به 
همين منوال پيش رود، بانك مركزي در ۱400 با 

اوضاع دشوارتري روبه رو خواهد شد.

 اقتصاد نيازمند بازسازي
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گروه بورس|
چندماهي مي شود كه شاخص بازارسرمايه روند منفي به 
خود گرفته و اغلب شاهد صف هاي فروش  بسيار طوالني 
هس��تيم البته در برخي از روزها شاخص سعي در مثبت 
ش��دن اما عوامل گوناگون جلوي اين رون��د را گرفتند. 
پيش از اين پيش بين��ي مذاكرات و وضعيت برجام تاثير 
بسيار عمده اي بر بورس گذاشته بود و وضعيت معامالت 
سهامداران را تا حدود زيادي تغيير داده بود و حتي اغلب 
كارشناسان نرخ دالر پايه براي بازار را پيش بيني كرده اند. 
اين دسته از كارشناس��ان بر اين نظرند كه دالر هيچگاه 
به نرخ كمتراز 20 هزارتومان دس��ت نمي يابد و اگر اين 
نرخ پايين هم يك درصد رخ دهد بايد اقتصاد كشور يك 
تحول اساسي داشته باشد. از اين رو نمي توان نرخ دالر زير 
20 هزارتومان را براي بورس متصور بود. خبرهاي خوشي 
از برجام مخابره مي ش��ود كه اگر به اين خبرها اتكا كنيم 
مي توان وضعيت خوبي براي اقتصاد كشور و خصوصا بورس 
متصور بود اما؛ نبايد فراموش كرد كه ممكن است موضع 
خاصي از سوي ايران يا امريكا تمام سناريوهاي ممكن را 
برهم زند.چندسالي مي شود كه تحريم هاي گوناگون عليه 
ايران انجام مي ش��ود و دراين بين شركت هاي بورسي يا 
منافع آنان در ليست بوده كه باعث شده شاخص كل و حتي 
شاخص هم وزن نيز از اين تحريم ها تاثير بپذيرد و گاهي 
باتوجه به خبرهاي موجود روند نزولي خود را آغاز كند. در 
اين بين فراموش نشود كه نرخ دالر نيز باتوجه به تحريم ها 
و عوامل مختلف سياسي تغيير مي بايد و با استناد به اينكه 
بسياري از شركت ها كادمويتي محور هستند درنتيجه 
با دالر و تحريم ها رابطه مس��تقيم دارند. حال اگر اقتصاد 
ايران رشد داشته باشد بورس نيز مي تواند رشد كند، رشد 
اقتصادي نيز در گرو تغيير متغيرهاي موجودي اس��ت و 
با اين تغيي��رات مي توان به آينده اقتصاد و بورس اميدوار 
شد.بس��ياري از كارشناسان اقتصادي و بين الملل بر اين 
نظرند كه اگر تفاهم و مذاكره اي به صورت عملي و نه فقط 
به صورت كاغذي رخ دهد مي تواند وضعيت را تغيير دهد. 
يكي از اين تغيير وضعيت ها مربوط به امور بانكي و نفتي 
است و اگر گشايش��ي در امور بانك ها يا فروش نفت شود 

بورس مي تواند رشدي شگفت انگيز داشته باشد.
فردين آقا بزرگي كارشناس بازارسرمايه درخصوص برجام 
و مذاكرات مي گويد: اقتصاد در هر كش��ور به رخدادهاي 
سياسي مرتبط است و نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه 
اين تأثير خنثي باشد. اگرچه شدت و ضعف تأثير پذيري 
اقتصاد از مسائل سياسي مي تواند در يك كشور نسبت به 

كشور ديگر كمتر يا بيشتر باشد.
اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و به خصوص 
بازار س��رمايه كه به مرور زمان و با توس��عه ضريب نفوذ 
سهامداري بسياري از فعاالن بازار مرتباً رخدادهاي سياسي 

اثر گذار مانند زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، 
تصميمات و نتايج مذاكرات برجام را پيگيري مي كند و 
به دليل سرعت واكنش ها در بورس و قابليت نقد شوندگي 
فزاينده در بورس، معموالً نتايج و پيامدهاي اينگونه مسائل 
در بورس بيشتر قابل مشاهده است.موضوع برجام و تأثيرات 
آن بر بورس در حالت ها و مفروضات زير قابل بررس��ي و 
تحليل است: حصول توافق بين طرفين مذاكرات برجام 
و پيشرفت محسوس در حل و فصل منازعات و در نتيجه 
گش��ايش هاي اقتصادي در مراودات بين الملل احتمال 
كاهش نرخ ارز متأثر از بهبود روابط خارجي و گش��ايش 
اقتصادي به دليل تلطيف روابط سياسي با كشورهاي غربي 

و تراز تجاري ارزي مثبت.
ورود بخشي از منابع ارزي بلوكه ش��ده ايران در خارج از 
كشور و افزايش عرضه ارز در بازار به منظور كنترل بيشتر 
تورم و جلوگيري از افزايش قيمت كاال و خدمات در جهت 
حمايت از مصرف كنندگان و اقش��ار ضعيف جامعه و در 
نتيجه كاهش قيمت ارز ممكن اس��ت در عملكرد سود و 
زيان برخي ش��ركت ها و صنايع ارزآور و كاماديتي محور 
تأثير منفي داشته باشد )كه البته در ميان مدت به واسطه 
رفع موانع تأمين مواد اوليه و قطعات ماشين آالت توليدي 

اين اثر منفي تا حدود زيادي كاهش خواهد يافت.( كاهش 
قيمت ارز در اين س��ناريو تغييري در ارزيابي آن دسته از 
سهامي كه قباًل مبتني بر ارزش جايگزيني يا ارز روز دارايي 
براساس دالر محاسبه مي شود تأثير منفي خواهد گذاشت 
و در نتيجه بخشي از صنايع و شركت هاي بورسي با تعديل 

منفي قيمت سهام مواجه خواهند شد.
دومين گزينه نيز عدم حصول توافق يا تأخير در تصميمات 
برجام و احتمال افزايش نرخ ارز متأثر از تداوم جريان روابط 
سياس��ي با كش��ورهاي غربي و تراز تجاري ارزي منفي.
در اين س��ناريو كماكان به دليل محرومي��ت از مراودات 
بين المللي و منابع ارزي كشور، در عرضه ارز محدوديت 
وجود خواهد داشت و كماكان انتظارات تورمي، تقاضاي 
ارز را افزايش خواهد داد و در نتيجه در مناسب ترين شكل 
ممكن نرخ ارزها در سطح فعلي پايدار خواهد بود )هرچند 
در ميان مدت يك س��اله حداقل به ميزان نرخ تورم مورد 
انتظار براي سال 1400 به ميزان 40 تا 50 درصد نرخ ارز 
هم تقريبًا به همين ميزان رشد مي كند.( در اين سناريو 
تأثير آن بر بازار سرمايه كماكان اجراي طرح هاي توسعه و 
تأمين قطعات يدكي ماشين آالت با مشكل پيشين مواجه 
خواهد بود و در نتيجه فرآيند توليد در كشور با اصطكاك 

بيشتري به جريان ادامه خواهد داد و آثار آن بر مقادير توليد 
و فروش شركت ها و صنايع مشاهده خواهد شد.  به هر روي 
احتماالت باال در كنار ساير رخدادهايي از جمله قرارداد 
چين مي تواند بازار س��رمايه را تحت تأثير مثبت و منفي 
قراردهند ليكن به دليل در دسترس نبودن اطالعات كافي 
و قابل تحليل، ميزان اين اثرات در پيش بيني ها بسيار موثر 
است. با اين وجود درحال حاضر بازار سرمايه و بورس در 
كشور ما تحت تأثير عوامل زير است: رشد قابل توجه در 
سال 1399، افزايش عرضه اوراق بدهي در بورس، ادامه 
ساختار معامالتي محدود كننده )دامنه نوسان نامتقارن(، 
تداوم انتش��ار اطالعات متناقض در حوزه اقتصاد كشور، 
تكيه بيش از ان��دازه وقايع اقتصادي و بورس به مذاكرات 
برجامي، نداش��تن نقش��ه دوم براي مقابل��ه با به نتيجه 
نرسيدن تفاهمات برجامي، سايه سنگين بازار پول بر بازار 
سرمايه و عدم توجه به خواسته هاي فعاالن بازار سرمايه، 
تأثير پاندمي كرونا بر كسب و كار و مشاغل، بررسي سوابق 
رفتاري شاخص هاي بورس پس از طي يك دوره رونق. در 
پايان بايد گفت كه انتظار تداوم رشد سطح عمومي قيمت ها 
و ش��اخص در بورس آن هم لزومًا به ميزان بازدهي سال 

1399 متصور نيست.

»تعادل« تاثير متغيرهاي سياسي بر بازارسهام را بررسي مي كند

وضعيتبورسبامذاكراتتغييرمييابد

اولين ورود پول حقيقي به بورس در سال ۱۴۰۰ رقم خورد

تزريق نقدينگي به بورس عملياتي مي شود؟

برپايه معامالت روز سه شنبه بيش از ۶ ميليارد 
و ۹۷۳ ميليون س�هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵۱ هزار و ۶۰۵ ميليارد ريال داد و ستد 
شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۵۰۹ واحد 
افزايش به 4۳۵ هزار و ۲۳۱ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با ۳۳۲ واحد رشد به ۲۸۳ هزار و 4۷۱ 
واحد رسيدند.شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۳4۳ 
واحد و ش�اخص بازار دوم ۳۰ هزار و ۹۸۰ واحد 

افزايش داشتند.

در بورس روزگذشته حقيقي ها حدود ۷0ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد چهار 
هزار و 250ميليارد تومان بود، افراد حقيقي۸3درصد 
يعني سه هزار و 540ميليارد تومان سهام خريدند و 
مازاد خريدشان دو درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
ورود پول حقيقي به بازارس��هام در سه گروه »فلزات 
اساسي«، »محصوالت ش��يميايي« و »شركت هاي 
چند رشته اي صنعتي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»مواد و محصوالت دارويي«به نفع حقوقي ها تمام شد.

همچني��ن افزايش س��هام حقيقي ه��ا در 50نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در ۶۸نم��اد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول 400ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
310ميليارد تومان بود.آخرين قيمت۸4نماد حداقل 
يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته 
و 4۶1نماد با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه 
بوده اند. عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد »فوالد 

مباركه اصفهان« با س��ه هزار و 50۶ واحد، »شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« ب��ا دو هزار و 311 
واحد، »ملي صنايع مس ايران« با دو هزار و 153 واحد، 
»نفت و گاز پتروشيمي تامين« با يك هزار و 32۶ واحد، 
»معدني و صنعتي چادرملو« با يك هزار و 139 واحد، 
»فوالد خوزستان« با يك هزار و 14 واحد و »پااليش 
نفت اصفه��ان« با 9۸9 واحد، »صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس« با ۷90 واحد و »پتروش��يمي نوري« با 
۷54 واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.در 
مقابل، نماد »شركت سرمايه گذاري صدر تامين« با 
124 واحد، »توليدي فوالد سپيد فراب كوير« با 11۶ 
واحد، »شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي« 
با 114 واحد، »بان��ك صادرات ايران« ب��ا ۸۷ واحد، 

»فوالد آلي��اژي ايران« با ۸۷ واح��د، »گروه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد« ب��ا ۷2 واحد، »ب��ورس اوراق 
بهادار تهران«، »باما« با ۶5 واحد، »مبين انرژي خليج 
فارس« با ۶0 واحد و »بانك تجارت« با 5۶ واحد تاثير 
منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در چهارمين روزهفته نماد »س��ايپا«، »پااليش نفت 
اصفهان«، »ايران خودرو«، »فوالد مباركه اصفهان«، 
»گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خ��ودرو«، »ملي 
صنايع مس ايران« و »بانك تجارت« در گروه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه دو ميليارد و 5۷1 هزار برگه سهم به ارزش هفت 

هزار و ۷5 ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در روز مذكور شاخص فرابورس نيز بيش از 143 واحد 
افزايش داشت و روي كانال 1۷ هزار و 940 واحد ثابت 
ماند.همچنين در اين بازار 910 ميليون و ۶3 هزار برگه 
س��هم به ارزش 22 هزار و 200 ميليارد ريال دادوستد 
شد. روز س��ه ش��نبه نمادهاي»پليمر آريا ساسول«، 
»پتروش��يمي زاگرس«، »فوالد هرم��زگان جنوب«، 
»سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشمي تندگويان«، 
»شركت آهن و فوالد ارفع«، »هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه«، »گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »سنگ 
آهن گهرزمي��ن« و »بيمه پاس��ارگاد« تاثير مثبت بر 
ش��اخص اين بازار داش��تند. همچنين نماد »صنايع 
ماشين هاي اداري ايران«، »زغال سنگ پرورده طبس«، 
»پتروشيمي مارون«، »قاسم ايران«، »بيمه سامان«، 
»س��هامي ذوب آهن اصفهان«، »گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي«، »سرمايه گذاري مس سرچشمه«، 
»ذوب روي اصفهان« و »توليد برق ماهتاب كهنوج« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    ارزش سهام عدالت افزايش يافت
در پايان معامالت چهارمين روز هفته بازار س��رمايه، 
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، 2.3درصد 
افزايش يافت و ارزش س��بد 532ه��زار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 11 ميليون و 
5۸2هزار تومان و 21 ميليون و ۸1۶هزار تومان رسيد.

با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0درصد قابل فروش 
س��بد 532هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و 

949هزار تومان رسيده است.

در پي مصوبه جلسه روز دوش��نبه 23 فروردين ماه، 
رييس س��ازمان بورس با مدي��ران عامل هلدينگ ها 
و شركت هاي س��رمايه گذاري فعال در بازار سرمايه، 
تزريق ح��دود 24هزار ميليارد تومان به بازار س��هام 
توسط شركت هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ ها و با 
هدف انتش��ار اوراق براي خريد سهام، سازمان بورس 
در توضيحات تكميلي اعالم كرد: طي س��اعت آينده 
موافقت اصولي به منظور انجام فرآيند براي متقاضيان 
صادر مي شود. همچنين به منظور اطمينان از تخصيص 
منابع به خريد س��هام اين ارقام به صورت تدريجي به 
بازار تزريق مي ش��ود. عالوه بر 24هزار ميليارد تومان 
نهايي شده، درخواست هاي جديد از سوي شركت ها 

پذيرفته مي شود.
اما؛ نكته اي در اينجا مطرح مي شود كه آيا اين نقدينگي 
در حال حاضر و به طور كامل وجود دارد، يا هنوز پول 
ازمنابعي تامين نشده است؟ درست است بعد از انتشار 
اين خب��ر وضعيت بورس تغيير كرد و اغلب س��هام و 

گروه ه��اي موجود روند صعودي خ��ود را آغاز كردند 
اما؛ نبايد فراموش كرد كه در مقايسه با نزول گذشته 
بازارسهام اين صعود مورد قبول نيست و تنها جو بازار 

كمي تغيير يافته است.
به جز تامي��ن نقدينگي اين موضوع وج��ود دارد كه 
اين اوراق اجاره تا چ��ه زماني مي توانند بازار را مثبت 
نگاه دارند آيا كوتاه مدت و براي اهداف خاص اس��ت 
يا برنامه اي براي جبران زيان سرمايه گذاران بورسي 
وجود دارد؟ به هرحال اعتماد س��هامداران به بورس 
هنوز بازنگشته و رييس سازمان بورس نيز نمي تواند با 
مصوبه هايي كه تنها با تزريق نقدينگي از منابع مختلف 
صورت مي گيرد اعتماد از دس��ت رفته س��هامداران 
را ب��ه بازار برگرداند. بايد منتظ��ر ماند و ديد وضعيت 
بازارسرمايه درنهايت به كجا مي رسد، آيا اهداف ديگري 
پشت اين تزريق نقدينگي 24 هزارميلياردتوماني وجود 
دارد يا اينكه مس��ووالن دست به دست هم داده اند تا 

سرمايه از دست رفته مردم را جبران كنند؟

    تزريق پول بايد عملياتي باشد
احمد اشتياقي، كارش��ناس بازارسرمايه درخصوص 
تزريق نقدينگي جديد به بورس اظهار كرد: با هر روش 
و طريقي بتوان در شرايط حال حاضر كه اغلب سهام 
موجود دربازار زير ارزش ذاتي خود هستند، در نقش 
خريدار پول به بازارس��هام تزريق كرديك نوع كمك 
براي بازارمحسوب مي ش��ود اما؛ اين تزريق پول بايد 
عملياتي باشد، زماني كه شما )رييس سازمان بورس( 
مي گوييد 24هزارميلياردتومان اوراق اجاره سهام براي 
هلدينگ ها منتشر مي كنيم بايد از قبل براي خريداران 
اين نوع از اوراق فكر كرده باش��د. آيا كسي در اين بازار 

خريدارا اين نوع از اوراق هست؟
بايد به خريداران اين اوراق از قبل فكر كرد وبايد دانست 
آيا گروهي هستند كه خريد كنند و در نهايت نقدينگي 
توسط هلدينگ ها به بازار تزريق شود.بنابراين طرح 
زماني مي تواند موفقيت آميز باشد كه پيش از همه چيز 
به خريداران آن فكر شده باشد كه بتوان اين24 هزار 

ميليارد توم��ان رادر بازار به فروش رس��اند. درنهايت 
اوراق  بعد از صرف خريد سهام به صورت نقدينگي وارد 

مجموعه مورد نظرشود.
اين طرح، طرح بس��يار خوبي اس��ت. آنچه كه امروز 
بازار ازآن رن��ج مي برد نبود تقاضاي كافي براي خريد 
سهام و نقدينگي است و با اين طرح بازار خود مي تواند 
از دورن تعمير به خود كمك كن��د. اما صندوق هاي 
س��رمايه گذاري كه قرار است اين اوراق اجاره سهام را 
بخرند نقدينگي و رضايت كافي را دارا هستند يا خير؟ در 
اين قسمت هم بايد فكري شود ولي؛ به طور كلي طرح 
خوبي است و اگربراي خريدار از پيش فكر شده باشد 

مي تواند موفقيت براي بازار پديد آورد.
البته باي��د گفت كه اي��ن طرح هيچ مانع��ي ندارد و 
سازمان بورس مجوز مي دهد و از سويي صندوق هاي 
سرمايه گذاري نيز موافق هستند فقط بايد ديد منابع 
مال��ي كافي براي خريد اين 24 ه��زار ميليارد تومان 

تدارك ديده شده است يا خير؟

بورس جايي نيست كه دولت در 
آن كيسه اي دوخته باشد

علي ربيعي، س��خنگوي دولت در پاس��خ به اين سوال 
كه برنامه دولت براي حمايت از سهامداران در سه ماه 
پاياني فعاليت دولت چيست، گفت: اساسا بازار سرمايه و 
سياست هاي مربوط به آن، براي رشد دارايي و سرمايه، 
يك اصل اساسي است. به همين خاطر، رسوب سرمايه 
در بازار دارايي  هاي فيزيكي آفت جدي براياقتصاد كشور 
است كه موجب تمركز ثروت نزد سرمايه  داران كاهش 
س��طح رفاه دهك  هاي پايين جامعه تمركز ثروت نزد 
دهك  هاي باال و افزايش جمعيت فقير حركت در خالف 
جهت اقتصاد سالم مي ش��ود. سخنگوي دولت تاكيد 
كرد: براي رهايي از اقتصاد شكننده نفتي، نظام اقتصادي 
مبتني بر ماليات، شفافيت اقتصادي، مشاركت عمومي 
جامعه در اقتص��اد، تقويت تأمين مالي توليد و تقويت 
اشتغال راهي جز تقويت بازار سرمايه وجود ندارد و اين 
بازار اهرم سياستي قدرتمند براي نجات اقتصاد در شرايط 
بحراني و بروز شوك  هاي داخلي و خارجي است. ربيعي 
ادامه داد: در جريان مساله بورس، شهريور92 شاخص 
بورس حدودا ۶0 هزار بود كه به خاطر تكانه هاي اقتصادي 
ناشي از تحريم و اهميت ارز به علت كمبود آن بود. چند 
س��ال بعد به حدود دو ميليون رسيد و االن هم حول و 
حوش يك ميليون و دويست هزار است. بنابراين همه 
افرادي كه در بورس، نگاه بلندمدت به سرمايه گذاري شان 
داشتند، سرمايه سال 92 آنها با رشد 2۶ درصدي مواجه 
شده  است. افراد زيادي با رش��د بازار سرمايه در بورس 
سود كردند. منتهي افراد قابل توجهي هستند كه در فراز 
و نشيب اين بازار وارد شده و متضرر شده اند. وي يادآور 
شد: البته همزمان با رشد بازار سرمايه، بارها كارشناسان 
هش��دار مي دادند كه كس��ي دارايي خود را تبديل به 
س��هام نكند. يعني خانه خود را نفروشد. بازار سرمايه، 
بازار زمان دار اس��ت و نبايد به آن نگاه مقطعي داشت. 
خود بنده بارها از همين تريبون اين نكات را اعالم كرده 
و تاكيد كرده بودم بورس، بانك نيس��ت ولي اين حرف 
به معناي عدم حمايت دولت از مردم و سرمايه گذاران 
نيست. سخنگوي دولت ادامه داد: به هر حال همه ما در 
دولت نگران دارايي اين هموطنان عزيزمان هستيم. چون 
عده اي از هموطنان با انتظار انتفاع به بازار سهام آمده اند 
و ما بايد نگاهي مس��ووالنه به همه مردم داشته باشيم. 
در همين راستا دولت نيز اقداماتي را براي بهبود فضاي 
بازار سهام انجام داده كه پيگيري رعايت حداكثر سود 
پرداختي بانك ها، امكان انتشار اوراق توسط شركت هاي 
هلدينگ و سرمايه گذاري براي خريد سهام و رشد عالي 
فروش شركت ها در اسفند و فروردين ماه و تثبيت نرخ ارز. 
ربيعي گفت: نكته ديگر آنكه هيچيك از اركان حاكميت 
نبايد از س��هم خود براي جلوگيري از سلب اعتماد از 
بازار سرمايه غافل ش��ود. امنيتي نمودن اكوسيستم 
سرمايه  گذاري راهگشا نخواهد بود زيرا تقويت كننده 
خروج س��رمايه از كش��ور اس��ت و در بلندمدت باعث 
خسران مي شود. وي يادآور شد: در يك سال اخير شاهد 
نوسانات متعددي در بازار بوديم كه باتوجه به كاهش 
ريسك ها و شفافيت وضعيت اقتصاد و رشد اقتصادي 
مثبت همراه با گشايش ها و حضور قوي كشور در اقتصاد 
جهاني در نهايت شاهد رونق در بازار سرمايه خواهيم بود 
و پيش بيني مي شود كه ان شاءاهلل در ماه هاي آتي شاهد 
افزايش سرمايه گذاري ها به منظور رونق هرچه بيشتر 
توليد در كشور باشيم و اين بستر از طريق بازار سرمايه 
فراهم مي شود. سخنگوي دولت تاكيد كرد: البته آثار 
مباحث سياسي و برخي اظهارنظرها بر كنش افراد در 
بورس، بسيار تاثيرگذار است. متاسفانه اظهارنظرهاي 
نپخته و غيرمسووالنه زيادي وجود دارد. عمليات رواني 
و دروغ پردازي هاي زيادي هم در كانال هاي غيرمسوول 
و مشكوك ديده مي شود. مثال اخيرا در راستاي عمليات 
رواني هايي كه صورت مي گي��رد، توييت هاي كذايي 

منتشر مي شود كه نوعي تعارض رواني را دامن مي زند.

عوامل موثر بر بازار سرمايه ۱۴۰۰
امير تقي  خان تجريشي، مديرعامل گروه توسعه ملي 
ضمن اش��اره به افت و خيزهاي روند معامالت بورس 
در س��ال گذشته گفت: طي سال 99 شاخص بورس با 
بازدهي بيش از 15۶ درصدي، صدرنشين بازدهي در بين 
بازارهاي مختلف بود؛ اين مهم درحالي رخ داد كه طي 5 
ماه اول سال 1399، هجوم نقدينگي و افزايش ضريب 
نفوذ بازار سرمايه در كشور باعث جهش شاخص و ورود 
به كانال 2 ميليون واحدي شد. اميرتقي خان تجريشي 
افزود: با اين حال روند نزولي بازار از مرداد ماه باعث پس 
گرفته شدن بخشي از بازدهي شاخص شد. قيمت گذاري 
دستوري كاالها، افزايش ريسك هاي سيستماتيك، 
نحوه معاالت سهام عدالت و ورود افراد بدون آموزش الزم 
به بازار سرمايه از جمله عواملي بود كه توانست چهره بازار 

سرمايه در سال 1399 را تحت تاثير قرار دهد.
اين كارشناس بازارس��رمايه در تشريح عوامل موثر بر 
بازار سرمايه، بيان كرد: پيش بيني رشد اقتصادي مثبت 
كشور توسط نهادهاي بين المللي، پيش بيني افزايش 
درآمدهاي نفتي ايران در سال 1400 با در نظر گرفتن 
كاهش تنش هاي سياسي به رغم وجود كسري بودجه 
دولت، كاهش نااطميناني هاي ناشي از كرونا و برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري ايران و اثرات مقطعي آن بر 
بازار س��رمايه از جمله عوامل تاثيرگذار بر بازار سرمايه 
در س��ال جاري اس��ت. وي در ادامه گفت: اين عوامل 
مي تواند بر نرخ دالر و روند بازار سرمايه تاثيرگذار باشد 
و شاخص بورس را دستخوش تغيير كند؛ با اين حال با 
توجه به افت مناسب قيمت اغلب سهام بنيادي، چنانچه 
چشم انداز ميان مدت براي س��رمايه گذاري در بورس 
در نظر گرفته شود، هم اكنون موقعيت مناسبي براي 
ايجاد پرتفوي مناسب و خريد به صورت پلكاني است. 
تقي خان تجريش��ي افزود: اين موضوع در مورد سهام 
شركت هايي كه به حوزه سهام عدالت مربوط مي شود 
نيز صدق مي كند، زيرا شركت هايي كه به حوزه سهام 
عدالت ورود كردند، شركت هاي مهم و ارزشمند با ويژگي 
سهام بنيادين هستند و نگهداري سهام اين شركت ها 
توصيه مي شود چراكه سهامداران مي توانند با نگهداري 
آن با ديد ميان مدت به بازدهي قابل قبولي دست يابند.

روز ناخوش بورس هاي جهاني
بلومبرگ در گزارش جديد خود خبر از ريزش 
اغلب بورس هاي جهاني داد. س��خنان جديد 
رييس بان��ك مركزي امري��كا باعث اطمينان 
خاطر بيش��تر معامله گران نس��بت به آرامش 
بازارهاي پولي ش��ده است. جروم پاول با بيان 
اينك��ه بانك مرك��زي ابزاره��اي الزم را براي 
مديريت فشار تورمي در اختيار دارد، افزود: به 
تدريج كه اقتصاد به سمت بازگشايي حركت 

كند سياست ها عادي تر خواهد شد. 
وي همچنين وعده داد در صورتي كه مس��ير 
حركت تورم به گونه اي باش��د كه خطر تغيير 
انتظارات بازار را تش��ديد كن��د، بانك مركزي 
وارد عمل شود. در مدل جديد سياست گذاري 
فدرال رزرو قرار است اجازه عبور محدود نرخ 

تورم از سطح دو درصدي داده شود. 
صن��دوق بين المللي پول در گ��زارش جديد 
خود اعالم كرد با بهبود نسبي در روند مبارزه 
با كرونا، متوسط رشد اقتصادي امسال جهان 
۶.0 درصد خواهد بود كه اين رقم نس��بت به 
گزارش قبلي كه در ماه ژانويه منتش��ر ش��ده 
ب��ود، 0.5 درصد بهب��ود يافته اس��ت. پس از 
رش��د منفي3.3 درصدي در سال قبل، انتظار 
مي رود متوسط رشد اقتصادي جهان در سال 
آينده مثبت 4.4 درصد باشد. با اين حال طبق 
گفته گيتا گوپيناث، اقتصاددان ارشد اين نهاد 
احياي رشد اقتصادي در نقاط مختلف يكسان 

نخواهد بود.
در حالي كه انتظار مي رود متوسط رشد اقتصاد 
جهان در س��ال جهاني به باالترين سطح خود 
در نيم قرن اخير برسد، احياي كامل اقتصادها 
طوالني تر از چيزي خواهد بود كه پيش تر تصور 
مي شد. كريستالينا جيورجيوا، رييس صندوق 
بين المللي پول با اشاره به در دسترس نبودن 
واكسن براي همه مردم جهان گفت: كماكان 
مردم بيش��تري ش��غل هاي خود را از دس��ت 
مي دهند و فقر بيشتر مي شود. به صورت كلي 
چشم انداز اقتصادي جهان بهبود يافته است اما 
ريسك ها كماكان به قوت خود باقي هستند. 

ات��اق بازرگان��ي امريكا با انتش��ار گزارش��ي 
نس��بت ب��ه مخاط��رات برنامه دول��ت بايدن 
براي س��رمايه گذاري دو تريلي��ون دالري در 
زيرس��اخت هاي اقتصاد امريكا هش��دار داده 

است.
به گفت��ه اين اتاق، منابع مال��ي اين طرح قرار 
اس��ت از طريق افزايش محس��وس ماليات ها 
تامين ش��ود ك��ه اين مس��اله باع��ث كاهش 
رقابت پذيري اقتصاد امريكا در س��طح جهان 
و س��رعت احياي رش��د اقتصادي خواهد شد 
كه دقيقا متضاد چيزي اس��ت كه اين بس��ته 

پيشنهادي هدف گذاري كرده است.
دريك هالپيني، تحليلگر ارش��د بازار سرمايه 
در بانك ميتسوبيشي گفت: به طور كلي هنوز 
ريس��ك هاي زيادي در بازارهاي مالي وجود 
دارن��د كه روند معامالت را دس��ت كم تا نيمه 
نخست امسال تحت تاثير خود قرار مي دهند. 
وضعيت كرونا هنوز مايه نگراني بزرگي اس��ت 
به ويژه آنكه هنوز نمي توانيم با قاطعيت بگوييم 
كه واكس��ن هاي موج��ود در براب��ر گونه هاي 
جهش يافته ويروس هم كارايي باالي خود را 
حفظ كرده اند. اينكه تنش هاي ژئوپليتيكي تا 
چه حد مناس��بات تجاري را تح��ت تاثير قرار 

دهند مهم است.
در بورس امريكا و وال استريت همه شاخص ها 
نزولي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي 
بورسي در س��طح پايين تري از روز قبل خود 
بسته شدند.ش��اخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با 0.2۷ درصد كاهش نس��بت به روز 
قبل و در سطح 33 هزار و ۷0۸.22 واحد بسته 
شد. شاخص »اس اند پي500« با 0.02 درصد 
كاهش تا س��طح 412۷.9۶ واح��دي پايين 
رفت و ديگر ش��اخص مهم و پر بازديد بورسي 
امريكايعن��ي »ن��زدك كامپوزي��ت« با 0.32 
درصد ريزش در س��طح 13 ه��زار و ۸55.95 

واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي100« بورس لندن با 0.3۸ درصد 
ريزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۸۸9.12 

واحد بسته شد. 
ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با كاه��ش 0.13 درصدي و ايس��تادن 
در س��طح 15 ه��زار و 215 واح��دي ب��ه كار 
خود خاتمه داد و ش��اخص »كك 40«بورس 
پاريس ب��ا عقبگرد 0.12 درصدي در س��طح 
۶1۶1.۶۸ واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبك��س35« 0.39 درصد پايي��ن رفت و به 

۸532.۶0 واحد رسيد.
در معام��الت بورس هاي آس��يا، ش��اخص ها 
عملكرد بدي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص 
»ني��ك ك��ي225« ب��ورس توكي��و ژاپ��ن با 
ري��زش0.۷۷ درصدي ت��ا س��طح 29 هزار و 

53۸.۷۷ واحدي پايين رفت.
 شاخص »هانگ س��نگ« بورس هنگ كنگ 
0.۸۶ درص��د پايي��ن رف��ت و در س��طح 2۸ 
ه��زار و 453.2۸ واحد بس��ته ش��د. در چين 
شاخص»ش��انگهاي كامپوزيت« ريزش1.۷4 
درصدي را تجربه كرد و در س��طح 494۷.۷5 

واحد بسته شد.
در اس��تراليا ش��اخص »اس ان��د پ��ي اس اند 
ايك��س200« بورس س��يدني ب��ا 0.3 درصد 
كاه��ش و ايس��تادن در س��طح ۶9۷3.9۶ 
واحدي به كار خود خاتم��ه داد. در بين ديگر 
شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن نزولي بود.



گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه همواره طي س��ال هاي گذش��ته 
مديريت ش��هري بر لزوم انجام تعه��دات دولت در 
تجهيز ناوگان مترو و اتوبوس شهري اصرار داشته اند 
و حتي اين اصرار همزمان ب��ا ورود ويروس كرونا در 
كشور و لزوم رعايت فاصله اجتماعي در ناوگان حمل 
و نقل عمومي ش��هري افزايش نيز يافته است، اما به 
گفته محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر تهران، 
دولت تاكنون حتي يك دالر سهميه ارزي هم به اين 
مساله اختصاص نداده است. در اين حال، آسيب هاي 
انساني موج چهارم كرونا در كشور، در پايتخت بيش 
از هر شهر ديگري رخ نموده است به گونه كه به گفته 
سعيد خال، مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا)س(، 
آمار جان باختگان كرونا در پايتخت ۳ رقمي ش��د و 
متاسفانه شرايط بهشت زهرا، شرايط خوبي نيست 
و كاركنان بهشت زهرا )س( در دو شيفت و بعضًا سه 

شيفت كار مي كنند.

   تا يك سال ديگر با كرونا
محس��ن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران نيز با 
اش��اره به اينكه آمار فوتي هاي كرونا در پايتخت به 
حدود 100 نفر در طول روز رسيده است گفت:  به نظر 
مي رسد حداقل تا يكسال ديگر درگير كرونا باشيم 
و توجه به حمل و نقل عمومي حائز اهميت اس��ت. 
هاشمي در حاشيه جلسه علني ديروز شوراي شهر 
درباره موضوع كرونا و احتمال انتقال ويروس كوويد 
� 19 در حمل و نقل عمومي،  گفت: بر اس��اس اعالم 
اتحاديه ن��اوگان حمل و نقل عمومي اگر مدت زمان 
كمي در مترو و اتوبوس باشيم احتمال ابتال به كرونا 
كمتر است و بر همين اس��اس به شهروندان توصيه 
كردم بيش��تر از 15 تا 20 دقيق��ه در مترو و اتوبوس 
نمانند. وي با بيان اينكه فوتي هاي كرونا در پايتخت 
به حدود 100 نفر در طول روز رسيده است گفت: به 
نظرم اگر شرايط مشابه وضعيت كنوني پيش رود آمار 
باالتر هم مي رود بنابر اين بايد به توسعه حمل و نقل 
عمومي بيش از گذشته توجه كنيم. رييس شوراي 
شهر تهران ادامه داد: با شرايطي كه در زمينه تأمين 
واكس��ن وجود دارد و اگر بخواهيم 60 ميليون نفر را 
حداقل در دو دوز واكس��ينه كني��م به 120 ميليون 
واكس��ن نياز داريم بنابراين حداقل تا يكسال آينده 
همچنان درگير كرونا خواهيم بود. هاش��مي گفت: 
دولت بايد اقدام��ات الزم را جهت حمايت از ناوگان 
حمل و نقل عمومي انجام دهد من نمي دانم چرا قفل 
اين موضوع باز نمي ش��ود و نتيجه اي حاصل نشده 
در حالي كه دولت مي توان��د از بودجه هاي دولتي يا 
سيستم بانكي تأمين اعتبار كند. وي گفت: البته در 
حوزه نوسازي اتفاقاتي توسط دولت به وقوع پيوسته 
و بودجه هايي در حال تزريق ا ست و برخي اتوبوس ها 
و واگن هاي قديمي مترو نوسازي آن آغاز شده است. 
رييس شوراي ش��هر تهران گفت: طي سال گذشته 
با كمك معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
س��اخت قطار ملي با 80درصد طراحي داخلي و 75 
درصد ساخت به نتيجه رسيد و روز گذشته نيز اولين 
قطار ملي رونمايي شد.  رييس جمهور دستور توليد 
اين قط��ار و تأمين بودجه را داد و اميدواريم مس��ير 
به خوب��ي پيش رود. وي گفت: ش��هرداري تهران با 
شركت واگن سازي جهت ساخت 105دستگاه واگن 
قراردادي امض��اء كرده كه مي تواند به س��رعت كار 

ساخت واگن ها آغاز شود ولي من از دولت خواستارم 
حداقل در انتهاي فعاليت خود اعتباري را به اين مساله 
اختصاص دهد و در دوره مديريت شهري بعدي شاهد 

افزوده شدن اين واگن ها باشيم.

    دريغ از يك دالر سهميه ارزي 
رييس ش��وراي شهر تهران همچنين در گفت وگو با 
ايلنا، اظهار كرد: تاكنون يك ري��ال هم به مديريت 
شهري از منابع س��تاد ملي كرونا پرداخت نشده، در 
حالي كه منابع مالي شهرداري به دليل ركود كاهش 
و هزينه ها بدليل تورم افزايش داشته است. هاشمي در 
پاسخ به اينكه از ابتداي شيوع كرونا تاكنون با وجود 
تنها تامين 250 دستگاه اتوبوس و ميني بوس و يك 
رام قطار توليد داخل، چه مي��زان از نياز اين ناوگان 
برطرف شده است؟ گفت: اين مطلب درست است كه 
به ناوگان مترو واتوبوسراني تهران، تعداد قابل توجهي 
اضافه نش��ده است، اما توجه داش��ته باشيد با توجه 
به كاهش تعداد مس��افر به دليل كرونا و اس��تفاده از 

حداكثر ظرفيت ناوگان در شرايط پيك، عمال سيستم 
حمل ونقل عموم��ي تهران با بح��ران بهره برداري 
مواجه است و بايد منابع الزم براي تعمير و نگهداري 
اين سيستم تامين شود.  او ادامه داد: پرداخت يارانه 
مترو از سوي دولت هم بدليل كاهش مسافر مترو، با 
مشكل مواجه شده است و در اين شرايط عمال نه تنها 
نياز ناوگان حمل ونقل عمومي تامين نش��ده، بلكه 
ظرفيت كنوني نيز با چالش مواجه است. قطار توليد 
داخل نيز بايد مسير تست سرعت و اخذ استاندارد را 
طي كند و بعيد است، زودتر از شش ماه ديگر بتواند 
به ناوگان مترو اضافه شود. البته اضافه شدن يك قطار 
يعني افزاي��ش نيم درصدي ظرفيت كه قاعدتا تاثير 

چنداني ندارد. 

    پيش بيني فوت نيم ميليوني در تهران!
هاش��مي در پاس��خ به اينكه با توج��ه به پيش بيني 
فوت بيش از500 نف��ر در روز در موج چهارم كرونا، 
تداركات ب��راي تجهيز حمل و نق��ل عمومي چقدر 

بوده، آن هم در ش��رايطي كه نقش شهرداري تهران 
در تصميمات ستاد كرونا كمرنگ شده است، اظهار 
داشت: البته موضوع حضور مديريت شهري در ستاد 
ملي كرونا، مساله اي اس��ت كه ما خودمان ضرورت 
آن را مطرح كرديم، اما اين مس��اله به شكل نمادين 
نمي تواند همه مش��كالت ما را حل كند، واقعيت آن 
است كه طي 1۴ ماه سپري شده از اعالم ورود كرونا 
به كشور، تاكنون يك ريال نيز به مديريت شهري از 
منابع س��تاد ملي كرونا پرداخت نشده، در حالي كه 
منابع مالي شهرداري به دليل ركود كاهش و هزينه ها 
بدليل تورم افزايش داشته است.  رييس شوراي شهر 
تهران افزود: اين موضوع هم پوش��يده نيست و بارها 
در مصاحبه ها اعالم شده و مقامات دولت بهتر از ما در 
جريان مشكالت هستند، اما نياز به عمل وجود دارد 
و مشكالت مردم با گفتار درماني حل نمي شود، بايد 
رس��انه ها وافكار عمومي مسووالن اجرايي در دولت 
ومجلس را تحت فشار بگذارند كه موضوع حمل ونقل 
عمومي به عنوان يك ضرورت و اولويت مطرح شود.  
رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه در طول سه 
سال گذشته، ميلياردها دالر ارز ۴200 توماني براي 
خريد كاالهاي اساسي مانند روغن و مرغ اختصاص 
يافته است، ادامه داد: در حالي كه بخش قابل توجهي 
از آن نيز در محل خود صرف نشده و مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته است، اما يك دالر به اتوبوس و مترو تهران 

سهميه ارزي داده نشده است. 

    خطر كرونا در مترو و اتوبوس بيشتر
 از صف مرغ 

او با بي��ان اينكه خطر كرونا در فضاي بس��ته مترو و 
اتوبوس بسيار بيشتر است، گفت: اگر مردم در صف 
مرغ كه در فضاي باز است، ممكن است كرونا بگيرند 
در مترو واتوبوس كه فضاي بس��ته اي است، با وجود 
ازدحام ش��رايط خطرناك تري دارند، اما براي دولت 
و مجلس، مت��رو و اتوبوس در تامي��ن منابع اولويت 
ن��دارد، در حالي كه اولويت اتوب��وس كمتر از مرغ و 
روغن نيست، قابل سوءاستفاده هم نيست و در شهر 

مي ماند. 
هاش��مي گفت: انتظار ما اين اس��ت كه همان گونه 
كه مجلس به فضاي مجازي و صداوس��يما و س��اير 
بخش هاي مورد عالقه اش اولويت و منابع مي دهد به 
مترو واتوبوس هم بودجه واقعي بدهد، نه اينكه كل 
بودجه تامين اتوبوس براي تهران در س��ال از سوي 

دولت، كفاف تهيه 5 دستگاه اتوبوس را هم ندهد. 
او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه اتوبوس و 
مترو اين روزها بسيار شلوغ هست و كرايه ها هم از اول 
ارديبهشت زياد مي شود و در واقع مردم در اين فشار 
تورمي فقط شاهد پرداخت بيشتر كرايه هستند در 
صورتي كه كيفيت خدمات تغييري ندارد، آيا باز هم 
بايد هزينه هاي تحميل شده به حمل ونقل از جيب 
مردم تامين شود؟ اظهار كرد: شهرداري موظف است 
كه حق��وق كاركنان مترو واتوبوس��راني را مطابق با 
مقررات افزايش دهد، هزينه مواد اوليه و تجهيزات و 
تعميرات نيز با نرخ ارز و تورم افزايش مي يابد، در زمان 
كاهش درآمد سيستم حمل ونقل عمومي به دليل 
كرونا، يا بايد اين منابع توسط ستاد ملي كرونا تامين 
شود يا مبلغ بليت تعديل شود كه البته نظر شورا، راه 
نخست است وبايد به دولت و مجلس فشار آورده شود 

كه اين منابع را تامين كنند.
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پاسخ هاي سه گانه ايران به 
خرابكاري نطنز

با تالش هاي س��ازمان تامين اجتماعي، دريافتي 
بازنشس��تگان حداقل بگي��ر داراي همس��ر و دو 
فرزند پ��س از اعم��ال م��اده 96 قان��ون تامين 
اجتماعي )افزايش س��نواتي( نسبت به مجموع 
مس��تمري متناسب س��ازي شده س��ال 99 و با 
احتساب مرحله دوم متناسب س��ازي به ترتيب 
براي دارن��دگان ۳0 س��ال س��ابقه از 2 ميليون 
و 800 ه��زار تومان ب��ه ۴ ميلي��ون و ۳00 هزار 
تومان و دارندگان 20 س��ال س��ابقه از 2 ميليون 
و 600 ه��زار تومان ب��ه ۳ ميلي��ون و 900 هزار 
توم��ان در فروردين 1۴00 افزاي��ش مي يابد. او 
همچنين با تاكيد بر اينكه اعمال متناسب سازي 
در سيستم نرم افزاري موجب اعتراض بخشي از 
متوسط بگيران )غيرحداقل بگيران( شد، يادآور 
شد: پس بنابر سنت خوبي كه در سازمان تامين 
اجتماعي ش��كل گرفته اس��ت، پنج روش براي 
اج��راي متناسب س��ازي مرحله دوم ب��راي رفع 
بخشي از دغدغه بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
در دس��ت بررسي اس��ت كه يكي از آنها با حضور 
و مشاركت مس��ووالن كانون عالي بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران تامي��ن اجتماع��ي نهايي و 
در پرداخت ارديبهش��ت ماه لحاظ خواهد ش��د. 
ربيعي تصريح كرد: سياس��ت دول��ت و همراهي 
مجلس ش��وراي اسالمي از س��ال 99 تا به امروز 
توجه به ق��درت خريد كارگران و بازنشس��تگان 
بوده اس��ت و با اج��راي همسان س��ازي در كنار 
افزاي��ش ۳9درص��دي حقوق ها به ي��اري خدا، 
بخشي از دغدغه بازنشس��تگان تامين اجتماعي 

رفع خواهد شد.

  مذاكرات كميسيون مشترك برجام تا 
امروز سازنده بود

ربيعي در پاس��خ به اين پرسش كه چقدر امكان 
رفع تحريم ها وج��ود دارد، اظهار كرد: ما تا امروز 
براي امريكا هيچ جاي ابهامي باقي نگذاش��ته ايم 
كه براي بازگشت همه طرف ها به تعهدات راهي 
جز لغو تمام تحريم هايي كه در دوره ترامپ اعمال 
شده وجود ندارد. نوبت امريكاست كه ثابت كند 
براي بازگش��ت به برجام جدي است. سخنگوي 
دولت گفت: مذاكرات انجام گرفته در كميسيون 
مشترك برجام تا امروز سازنده و در مسير درستي 
به پيش مي رود. منتظريم امريكا به جاي بازي با 
كلمات، گام هاي عملي براي اثبات حس��ن نيت 
خود بردارد. ربيعي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
مذاكره مستقيم با امريكا براي بازگشت به برجام 
و اعالم مطالبات ايران به صورت مستقيم راهكار 
منطقي تر و عملي تري نيست، گفت: سخت گيري 
ما ب��راي امتن��اع از مذاكره ب��ا امريكا خ��ارج از 
چارچوب برجام پيام روش��ن و س��ختگيرانه اي 
دارد مبن��ي بر اينك��ه جمهوري اس��المي ايران 
به هيچ وج��ه مذاكره با امريكا خ��ارج از موضوع 
برنامه هاي هسته اي و بيرون از چارچوب برجام 
را به رسميت نمي شناسد و ضرورتي براي انجام 
چنين گفت وگوهايي قائل نيس��ت. اين سياست 
و س��ختگيري مبتني بر س��ال ها تجربه اس��ت. 
سخنگوي دولت با بيان اينكه چون امريكا هنوز 
به برجام بازنگشته، نمي تواند از ساختار مذاكراتي 
آن با ايران از جمله در كميسيون مشترك استفاده 
كند، يادآور شد: همچنين، از نظر ما مذاكره تنها 
زماني الزم اس��ت كه با مساله پيچيده اي روبه رو 
باشيم، در حالي كه نحوه بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات روشن و تعيين شده در متن توافق برجام 
بسيار س��اده بوده و نيازمند مذاكره نيست. او با 
تاكيد بر اينكه اگر امريكا مي خواهد طرف مذاكره 
با ايران در كميسيون مش��ترك قرار بگيرد بايد 
به برجام بازگردد، يادآور ش��د: براي بازگشت به 
برجام راهي جز لغو يك باره و تمامي تحريم هاي 
ناقض توافق كه دوره رياس��ت جمهوري ترامپ 
اعمال ش��ده، وجود ندارد. اگر اين اتفاق صورت 
بگيرد، م��ا در كوتاه ترين زمان ممك��ن و بعد از 
راستي آزمايي، به همه تعهدات خود مطابق برجام 

بازخواهيم گشت.

تاثير دامنه نوسان بر بازارسرمايه
نامتقارن كردن دامنه نوسان، هرچند در كوتاه مدت 
براس��اس رفتار هيجاني، منجر به مثبت شدن و 
شگل گيري صف هاي خريد در بازار شد اما همانطور 
كه پيش بيني مي شد تداوم اين رويه، نقدشوندگي 
بازار را با مش��كالت جدي روبرو كرده است. يكي 
از فاكتورهاي مثبت بورس نسبت به ساير بازارها 
مانن��د بازار مس��كن، طال و غيره، نقدش��وندگي 
ب��االي آن بوده اس��ت در حالي ك��ه اعمال دامنه 
نامتقارن منجر به ايجاد ابهام در نقدشوندگي بازار 
گرديد. عدم نقدش��وندگي يا ب��ه عبارتي كاهش 
نقدش��وندگي، جذابيت س��رمايه گذاري در بازار 
سهام را براي برخي فعاالن و سرمايه گذاران موثر 
كاهش داده و يكي از عوامل عدم ورود نقدينگي به 
بازار اس��ت. در حال حاضر ارزش معامالت بورس 
اوراق بهادار تهران طي روز هاي اخير به كمترين 
مقدار خود طي يك سال گذش��ته رسيده است. 
هر چند وجود دامنه متقارن 5 + و 5- خود منجر 
به شكل گيري صف هاي خريد و فروش و كاهش 
نقدش��وندگي بازار ش��ده بود، تغيير شكل دامنه 
به صورت نامتق��ارن با وجود كاهش حداكثر زيان 
احتمالي سهام داران منجر به طوالني تر شدن زمان 
اصالحات منفي و شكل گيري روند فرسايشي در 
بازار شده است. برگش��ت دامنه نوسان به حالت 
س��ابق و افزايش تدريجي آن با لحاظ روند تخليه 
هيجانات بازار مي تواند يكي از اين اقدامات مهم و 
اساسي سازمان بورس و اركان راهبري، در جهت 

بهبود روند معامالت بازار سرمايه كشور باشد.

روايت اسالمي از التماس قشم اير 
به مسافران آبادان-مشهد

محمداسالمي، وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه 
تمام درخواست هاي وزارت بهداشت درباره كرونا را اجرا 
كرده ايم، گفت: در فرودگاه آبادان، قشم اير به مسافران 
التماس كرد. به گزارش تس��نيم، اسالمي در حاشيه 
مراس��م كلنگ زني 1000 واحد مسكوني با مشاركت 
بنياد مس��كن، با تاكيد بر اينكه تمام درخواست  هاي 
وزارت بهداشت درباره مقابله با ش��يوع ويروس كرونا 
را اج��را كرده ايم، تصريح ك��رد: در خصوص پروازهاي 
خارجي بايد به اين نكته اشاره كنم كه براي اين پروازها 
معاهده هاي چند جانبه با كشورهاي ديگر امضا مي شود 
و تصميم گيري درباره آن نيازمند طي كردن تشريفات 

خاص قانوني است.
اس��المي با تاكيد بر اينكه تمام درخواست هاي وزارت 
بهداشت را اجرا كرده ايم كه نمونه بارز آن تعليق پروازهاي 
انگليس بوده است، گفت: ۳ روز قبل به ما اعالم شد كه 
وضعيت انگليس به لحاظ ش��يوع ويروس كرونا تغيير 
كرده و مي توانيم پروازها به اين كش��ور را مجددا برقرار 
كنيم. وي با اشاره به اينكه در هيچ كجاي دنيا مانند ايران 
پروتكل هاي بهداشتي مقابله با شيوع ويروس كرونا در 
حوزه وزارت راه و شهرس��ازي اجرا نشده است، اضافه 
كرد: اجراي پروتكل هاي س��ختگيرانه در حمل ونقل 
هوايي )اس��تفاده حداكثر از 60 دصد ظرفيت صندلي 
پ��روازي( و در حمل ونقل ريلي و ج��اده اي 50 درصد 
ظرفيت مورد استفاده قرار گرفته است. وي با بيان اينكه 
اين سختگيري ها زيان هاي سنگيني را به شركت هاي 
حمل ونقل و ايرالين ها وارد كرده است درباره حواشي 
پرواز آبادان-مشهد نيز گفت: متاسفانه فضاي مجازي 
تمام واقعيت هاي موجود هر اتفاقي را نشان نمي دهد؛ 
در حالي فردي كه فيلم را از داخل كابين هواپيما گرفته 
مدعي است پرواز با مس��افران مازاد انجام شده كه اين 
هواپيما 12 صندلي خالي داشته با همين صندلي هاي 
خالي پرواز را انجام داده اس��ت. وزير راه و شهرسازي با 
اش��اره به نقص فني هواپيماي ايرباس ۳20 اين پرواز، 
يادآور شد: قشم اير در فرودگاه آبادان به مسافران التماس 
كرد تعدادي از آنها از پرواز منصرف ش��وند تا با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي مقابله با شيوع ويروس كرونا 
پرواز انجام شود. اما تعداد كمي اين مساله را قبول كردند.

جريمه هاي ثبت نكردن 
اطالعات ملكي 

طبق قانون ماليات بر خانه ه��اي خالي در صورتي كه 
صاحبان و ساكنان خانه، اطالعات ملكي خود را ثبت 
نكنند از برخي خدمات عمومي و اجتماعي و اقتصادي 
محروم خواهند شد. به گزارش فارس، بر اساس قانون 
دريافت مالي��ات از خانه هاي خالي، تكاليف و تعهدات 
بر عهده صاحبان و ساكنان خانه ها گذاشته شده است 
و در صورتي كه به آن پايبند نباشند از برخي خدمات 
عمومي، اجتماعي و اقتصادي محروم خواهند شد. در 
حقيقت ارايه برخي خدمات در سطح جامعه منوط به 
ثبت اطالعات هويتي و ملكي توسط افراد و صاحبان آنها 
است و در غير اين صورت، ثبت نكردن اطالعات ملكي از 
سوي مالك، بهره بردار يا ساكن خانه برابر آنچه در قانون 
قيد ش��ده از خدماتي مانند 1- تعويض پالك خودرو، 
2- اعمال خدمات سياس��ت هاي حمايتي يارانه اي و 
كمك معيشتي، ۳- ثبت نام مدارس، ۴- افتتاح حساب، 
5- صدور دس��ته چك، 6- فروش انشعاب آب برق گاز 
و تلفن، 7- ارسال اس��ناد و مدارك از جمله گذرنامه و 

گواهينامه و 8- خوابگاه دانشجويي محروم مي شوند.

تداوم  بارندگي ها از غرب كشور 
به سمت شرق

فريبا گودرزي، كارشناس سازمان هواشناسي از تداوم 
بارندگي بهاري تا پايان هفته در اغلب اس��تان ها خبر 
داد و گفت: بارش ها امروز به شرق كشور خواهد رسيد. 
گودرزي درباره وضعيت آب وهوا به ايرنا گفت: امروز به جز 
جنوب استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در 
غالب مناطق كشور ابرناكي و بارش پراكنده رخ مي دهد.

به گفته كارشناس سازمان هواشناسي، روز چهارشنبه 
بارش ها در نوار شرقي كاهش خواهد داشت و گستره 
بارش در شرق، شمال شرق، ارتفاعات البرز شرقي و شرق 
سواحل درياي خزر و پنجشنبه در استان هاي واقع در نوار 
شرقي و ارتفاعات البرز شرقي است. وي ادامه داد: بارش ها 

تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.

از سرگيري كار هند 
در بندر چابهار با آمدن بايدن

دفتر خدمات پژوهشي كنگره امريكا طي گزارشي اعالم 
كرد در حالي كه هند براي فعاليت هاي بازسازي در ايران 
از تحريم هاي ترامپ عليه ايران »معاف« بود، در ۴ سال 
گذشته تمامي كارها در بندر چابهار را متوقف كرد و تنها 
در اواخر سال 2020 فعاليت را از سرگرفت.  به گزارش 
فارس، هند در سال هاي اخير، پس از اينكه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور پيشين امريكا از توافق هسته اي با ايران 
خارج شد و نهادهايي كه با ايران همكاري مي كنند را به 
تحريم هاي اقتصادي تهديد كرد، روابط اقتصادي اش با 
ايران را كاهش داد. ناتواني هند در انجام تعهداتش سبب 
شد تا تهران سال گذشته دهلي نو را از يك پروژه مهم 

اتصال ريلي كنار بگذارد.
بر اساس گزارش كنگره، »با وجود اينكه دولت ترامپ به 
هند معافيت بازسازي افغانستان را داده بوده اما دهلي نو 
تا اواخر سال 2020 اين پروژه را متوقف نگه داشت. اين 
كشور در اوايل سال 2021 فعاليت در اين بندر را سرعت 
بخشيد و انتظار نمي رود كه اين بندر زودتر از اواخر ماه 
مي 2021 عملياتي شود. علي رغم معافيتي كه به هند 
داده ش��د، اغلب تحليلگران هندي به اين نكته اشاره 
مي كردند پس از خروج رييس جمهور سابق امريكا از 
برنامه جامع اقدام مشترك )JCPOA( در ماه مه 2018، 
ترس از »تحريم هاي ثانويه«عليه شركت هاي هندي كه 

درگير تجارت با ايران هستند هميشه باقي مانده است.

كرونا هم قفل تجهيز ناوگان عمومي را باز نكرد

دريغ از يك دالر سهميه ارزي

نگاه كشور تركيه  به ديپلماسي اقتصادي- 2
نخبگان سياسي اين كشور در ابتدا به سياستگذاري در 
رفع تنگناهاي صادرات مبادرت كردند كه مساله بسيار 
مهم و حساس و حياتي بود كه با رخداد اين اتفاق اين 
كشور شاهد بهبود مزيت هاي رقابتي پايدار شركت هاي 

كوچك و متوسط شد. 
 اين نوع از نگاه به اقتصاد ب��ه  طور آگاهانه يا غير آن در 
واقع همان ديپلماسي اقتصادي بود و دولت وقت تركيه 
با استفاده از ابزار ديپلماسي اقتصادي توانست اقدامات 
مهمي را از جمله چرخيدن اقتصاد داخلي كه يك مساله 
مهم يعني ايجاد ايدئولوژي توليد را منجر مي ش��ود، 
استفاده كند و به تبع آن راهي براي رسيدن به بازارهاي 
كشورهاي سراسر جهان پيدا كند در نتيجه اين امر قطعا 

دچار رونق داخلي نيز مي شد.
ي��ك نگ��رش صحيح��ي ك��ه در جامع��ه نخبگاني 
تركي��ه رخ داد، اين ب��ود كه در اين دوره ميزان رش��د 
س��رمايه گذاري هاي مس��تقيم خارجي و همچنين 
سرمايه پذيري هاي مستمر نيز به پويايي و تحرك اقتصاد 
داخلي و خارجي اين كشور كمك هاي فزاينده اي كردند 
و اين نوع از سياستگذاري توانست ميزان و توليد ناخالص 
داخلي اين كشور در سال هاي اخير به رقم بيش از 800 

ميليارد دالر نزديك كند. 
اين اتفاق به قدري ج��ذاب رقم خورد كه يك از وزراي 
سابق اقتصادي اين كشور در سال هاي اخير از رشد ۳1 
درصدي ساالنه سياستگذاري هاي تشويقي در رابطه با 
سرمايه گذاري خارجي صحبت كرد و در نطقي گفت 
كه تركيه تنها كشوري است در جهان كه از جذاب ترين 

سيستم تشويق به سرمايه گذاري برخوردار است
اما ش��ايد در اينجاي بحث بهتر باشد كمي در رابطه با 
نگرش نخبگان سياس��ي تركيه نسبت به مساله مهم 
سياست خارجي مطالبي را به عرصه نوشتار بياورم. شايد 
امروزه با بياني راسخ بتوان گفت كه دكترين سياست 
خارجي كشو تركيه، يك سياست خارجي اقتصادمحور 
است و در اين دكترين نقش دو فرد يعني رجب طيب 

اردوغان و احمد داوود اوغلو به طرز ش��اياني قابل ذكر 
است و اين پارامتر به شكلي است كه از سال 200۳به بعد 
نمي توان از نقش داوود اوغلو در اين دكترين غافل بود.

او در يك نطق در س��ال هاي اواخر دهه 80 شمس��ي 
كشور تركيه را به مثابه يك انسان مي داند او در انديشه 
فكري خود معتقد است كه يك انسان براي قدم نهادن 
در مس��ير تكامل بايد تمامي اعضاي بدنش به درستي 
كار كنند و نمي تواند با داش��تن عضالت قوي همراه با 
معده ضعيف، يا قلب مشكل دار و يك مغز متوسط رو به 
تكامل گام بر دارد. از اين رو بايد در سياستگذاري خود 
به بحث عدالت توجه بيش��تري داشته باشيم بنابراين 
بايد در سراسر كشور فعاليت هاي اقتصادي به صورت 
برابر صورت بگيرد تا از اين طريق انس��جام ملي تركيه 
تامين شود. در اينجا بهتر است تبيني داشته باشيم از 
هارتلند؛ هارتلند در ادبيات سياسي به اين معناست كه 
سرزميني است كه به واسطه داشتن موقعيتي خاص و 
پتانسيل هاي خاص جغرافيايي و استراتژيكي چنان مهم 
است كه در صورت فرمانروايي بر آن فرمانروايي بر جهان 
محقق خواهد شد. از اين رو نخبگان سياسي تركيه با 
الهام گرفتن از اين مفهوم در پي اين بودند كه تركيه را به 
عنوان سرزمين اصلي با هويت هاي چندگانه منطقه اي 
كه نمي تواند به يك نقش تك گانه بسنده كنند به اذهان 

جهانيان معرفي كنند. 
اما تركيه يك موقعيت خاص جغرافيايي دارد كه اين 
موقعيت يعني قرار گرفتن در منطقه نزديك به مركز 
بالكان، خاورميانه و قفقاز و به طور كلي اوراسيا و نيز در 
كنار منطقه كمربند مديترانه به سوي پاسيفيك قرار 
گرفته و همچنين درياي س��ياه، مديترانه شرقي به او 
كمك ش��ايان و فزاينده اي كرده است تا به يك بازيگر 
در عرصه بين الملل تبديل شود. حال امروزه در بياني 
محكم و راسخ مي توان گفت كه اگرچه ژئوپولتيك به 
عنوان يك بازيگر اصلي در تفكر داووداوغلو بازي مي كرد 
اما به وسيله يك پازل به تكامل رسيد كه قطعات اين پازل 

شامل مواردي همچون اصول ليبرالي از قبيل قدرت نرم، 
حل منازعات و پيشرفت برپايه برد - برد بود كه توانست 

تكمله اي بر سياست خارجي اين كشور باشد.  
بنابراين بر اس��اس اين اس��تراتژي بايد مطرح كرد كه 
نخبگان سياسي كش��ور تركيه عمق استراتژيك اين 
كشور را مشتمل بر چشم اندازها و آگاهي هاي گسترده 
ب��راي تقويت بازيگ��ري تركيه در عرص��ه بين المللي 
مي دانستند؛ البته در اين اس��تراتژي نقش تجربيات 
تاريخي امپراتوري عثمان��ي نيز بي تاثير نبود. اين فرد 
معتقد است كه ديپلماسي اقتصادي صرفا يك مفهوم 
نظري نيست و بايد نسبت به آن ديدگاه صادرات محور 
داش��ت و همچنين باي��د بر جس��ت وجوي بازارهاي 
خارجي جديد براي محصوالت داخلي و ايجاد بس��تر 
جهت واردات كاالهاي اصلي تمركز فزاينده اي كرد. از 
اين  رو بخش ديپلماسي وزارت خارجه اين كشور با به 
كارگيري ديپلمات هاي ماهر تحقق اين خواسته و تغيير 
مهم و بلندپروازانه و همچنين استراتژيك را براي اين 
كشور ممكن ساخت. از اين رو در نظر نخبگان سياسي 
كشور تركيه در راستاي كسب تضمين امنيت و ثبات 
خود، بايد بيشترين فعاليت را در مجاور مرزهاي خود و 
همچنين در فضاهاي همجوار آن از طريق ديپلماسي 
مشاركتي دنبال و به اقتضاي هدف خود، يعني صلح و 

امنيت منطقه اي تالش كند.  
اما شايد در اينجاي بحث در رابطه با سياست خارجي 
تركيه اين پرسش پيش بيايد كه نخبگان سياسي تركيه 
با اين ابزار در پي كس��ب چه هس��تند اكنون مي توان 
در پاس��خي گفت كه در واقع هدف آنها از نظريه عمق 
استراتژيك، به كارگيري ديپلماسي چندبعدي و دخالت 
دادن همه مولفه هاي قدرت اين كشور در نظام بين الملل 

و در نهايت معرفي تركيه به عنوان قدرت نرم است. 
سياس��ت خارجي تركيه نيز به تبع اين نگرش هاي 
نخبگان سياس��ي گام ها و اهداف خ��ود را اين گونه 
سياستگذاري كرد كه در ابتدا گام هاي خود را به سمت 

همه مناطق همجوار بردارد و رواب��ط خود را با همه 
بازيگران بين المللي به ويژه روسيه و چين گسترش 
دهد و در گام بعدي از يكجانبه گرايي پرهيز كند و تنها 
سياست وابس��تگي به روابط با اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده را دنبال نكند. از اين  رو ش��اهد هستيم كه با 
تركيب اين معيارهاي چند بعدي، نقش اين كشور نيز 
در مناطقي مانند آسياي مركزي و خاورميانه به  طور 
مشخص بايد احيا و تغييرات گسترده يابد. اين كشور 
با سياستگذاري و اجراي دكترين عمق استراتژيك، 
دست به طراحي پنج اصل اساسي در سياست خارجي 
زد كه از اين موارد مي توان به توازن داخلي بين امنيت 
و دموكراسي، رسيدن به مشكل صفر با همسايگان، 
روابط روزافزون با همسايگان منطقه اي و فرامنطقه اي، 
سياست خارجي چند بعدي و ديپلماسي متوازن بين 
كشورهاي غربي و كشورهاي در حال توسعه اشاره كرد. 
اما در پايان اين گزارش سوالي كه مطرح مي شود اين 
است اين عمق استراتژيك با اذهان نخبگان سياسي 
ترك چه كرد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بيان كرد 
كه ديدگاه هاي اردوغان و وزير امورخارجه اش موجب 
تغيير در گفتمان هاي متفاوتي اعم از چشم اندازها و به 
وجود آمدن تصورات جديد در اذهان سياستمداران 
اين كشور درباره كشورهاي منطقه شد و همچنين 
توانست با اس��تفاده از راهكارهاي جديد گزينه هاي 
متفاوتي را در سياس��ت خارجي اين كشور به عرصه 
تحليل بگذارد. در طرف مقابل نيز متقابال تصميم گيران 
سياست خارجي كشورهاي منطقه به ويژه خاورميانه، 
بالكان و روس��يه با توجه به ريش��ه ها و ش��عارهاي 
اس��الم خواهي و صلحي جويي دولت مردان جديد، 
سياس��ت خارجي خود را بر اس��اس تحوالت جديد 
طراحي كردند و به زودي اعتماد متقابل بين طرفين 
به وجود آمد و راه براي اجراي سياست خارجي جديد 
تركيه براساس همكاري هاي اقتصادي به دور از مسائل 

امنيتي هموار شد. 

اعضاي شوراي شهر تهران، ديروز شهردار را 
ملزم به ارايه سند تحويل و تحول شهرداري 
كردن�د. در جري�ان دويس�ت و هش�تاد و 
ششمين جلسه شوراي ش�هر تهران طرح 
دو فوريتي الزام ش�هرداري تهران به ارايه 
گزارش و س�ند تحويل و تحول ش�هرداري 
تهران مبتن�ي بر كارنامه مديريت ش�هري 
در دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران« 
در دس�تور كار اعضاي ش�وراي ش�هر قرار 
گرفت.  علي اعطا، پيشنهاد دهنده اين طرح 
در توضيح آن گف�ت: در ابت�داي اين دوره 
مديريت ش�هري پس از يك دوره ۱۴ س�اله 
پيوس�ته روند سياس�ي و فكري، تغييراتي 
ناشي از اراده و خواست مردم ايجاد شد كه 
براس�اس آن رويكردهاي جاري بايد تغيير 
كند و شهر به نحو ديگري اداره شود. او با بيان 
اينكه اين امر در برنامه هاي شورا متبلور شد 
افزود: در هفتمين جلسه ش�وراي شهر در 
سال ۹۶ طرحي را به پيشنهاد آقاي رسولي 

تحت عنوان الزام ش�هردار تهران به تهيه و 
ارايه گزارش س�ند تحول شهري ظرف ۱۰۰ 
روز به تصويب رسانديم. سند سال ۹۶ چيزي 
كه تحويل گرفتيم و سند سال ۱۴۰۰ چيزي 
كه بايد تحويل دهيم را مشخص خواهد كرد 
و گزارش�ي مس�تند در حوزه هاي مختلف 
شهرداري با صورت بندي مقايسه اي و قابل 
استناد ارايه خواهد داد.  سخنگوي شوراي 
ش�هر تهران با اش�اره به محتواي اين سند 
گفت: براساس آن شهرداري تهران موظف 
است گزارش و سند تغيير و تحول تهران را با 
تاكيد بر اطالعات دقيق و قابل استناد مبتني 
بر كارنامه ش�هري، بر مبناي گزارش و سند 
تحول س�ال ۹۶، حداكثر تا ۳۱ ارديبهشت 
ماه ۱۴۰۰ تهيه، به ش�وراي ش�هر ارايه و در 
صحن علني شورا قرائت كند. بر اساس اين 
گزارش، با راي اعضاي شوراي شهر تهران، 
ش�هردار تهران ملزم به ارايه سند تحويل و 

تحول شهرداري شد.

الزام حناچي به ارايه سند تحويل و تحول شهرداري
 مصوبات پارلمان شهري پايتخت

ادامه از صفحه اول



به گ��زارش كريپتوپوتيتو، قيمت بيت كوين پس از 
عبور از محدوده ۶۲ هزار دالر، توانست اوج تاريخي 
جديدي را ثبت كند. اين در حالي بود كه دقيقًا يك 
ماه از ثبت اوج تاريخي پيش��ين اي��ن ارز ديجيتال 
مي گذرد. اوج پيشين ۱۳ مارس )۲۳ اسفند ۹۹( و 
در محدوده ۶۱,۷۸۱ دالري ثبت شده بود. قيمت 
بيت كوين روز گذشته با ثبت ركورد ۶۳ هزار دالر، 
اوج تاريخ��ي جديد خود را ثبت ك��رد. پيش از اين 
جهش، قيم��ت بيت كوين بارها ب��راي عبور از ۶۰ 
هزار دالر تالش كرده بود كه در بسياري از موارد با 
شكست همراه بود. رمزارزها مدتي است كه دوباره 
توج��ه عمومي را به خود جل��ب كرده اند، عمدتا به 
خاطر دس��تيابي بيت كوين ب��ه ارزش بيش از ۶۰ 
هزار دالري و همينطور ظه��ور رمزارزهايي جالب 
توجه مانند دوج كوين كه ايالن ماس��ك باعث شد 
قيمتش سر به فلك بكش��د. حتي اگر بيت كوين را 
در دوران دستيابي به پيك قيمتش در سال ۲۰۱۸ 
خريده باش��يد، با فرض اينكه هيچ وقت دارايي تان 
را نفروخته باشيد، اكنون به سودي ۲۰۰ درصدي 
رس��يده ايد. اكنون هزاران كوين رمزارز مختلف در 

جهان داريم.
 از جمله اين پول هاي ديجيتال مي توان به بيت كوين 
و ديگر »كوين هاي جايگزين يا آلت كوين ها« نظير 
اتريوم، اليت كوين و دوج كوين اشاره كرد. با توجه 
به اينك��ه منابع بيت كوين و چن��د آلت كوين ديگر 
محدود است و شبكه هايشان غير قابل هك، اكنون 
اي��ن بحث پيش آمده كه از آنه��ا مي توان به عنوان 
دارايي هايي براي ذخيره ارزش )مانند طال( استفاده 
كرد. آنچه رمزارزه��ا را خاص تر از طال مي كند اين 
است كه به هيچ كشوري تعلق ندارند. كاالهايي نظير 
طال معموال با دالر امريكا ارزش گذاري مي ش��وند 
و بنابراين اين كش��ور كنترلي بي��ش از حد بر بازار 
ارزه��ا دارد. تنها دليل قانع كنن��ده اي كه مي توان 
براي سرمايه گذاري روي بيت كوين يافت، احتمال 
ظهور آن به عنوان يك دارايي ذخيره ارزش اس��ت 
كه نه پش��توانه دولتي دارد و نه متعلق به كشوري 

خاص است. 

    پتانسيل رمزارز به عنوان پول
يك راه براي محك زدن پتانس��يل رمزارز به عنوان 
پول، مقايس��ه آن با ديگ��ر تكنولوژي هاي موجود 
است. در نگاه نخست، به نظر مي رسد كه رمزارزها 
هم مي توانند مانند پول نقد همين كاركرد دوگانه 
را داشته باشند. مي توان بحث كرد كه رمزارزها بهتر 
از پول نق��د فيزيكي به ذخي��ره ارزش مي پردازند، 
زي��را هيچ وقت مانند پول هاي رس��مي و دولتي به 
ناگاه كمياب نمي شوند.  از سوي ديگر، يك رمزارز 
امن و غير قابل هك است، اگر اين موضوع حقيقت 
نداشت، بيت كوين به سرعت ارزش خود را از دست 
مي داد. و با توج��ه به اينكه با كااليي فيزيكي طرف 
نيس��تيم، هزينه هاي نگهداري )يا حمل( برخالف 

طال ب��ه كمترين ميزان ممكن مي رس��د. به عنوان 
يك روش پرداخت، رمزارزها در حال حاضر به اندازه 
اپل پي يا گوگل پي كارك��رد روزمره ندارند. اما در 
بازارهاي محدودتر مانند پرداخت هاي بين المللي، 
رمزارزها دس��ت باال را دارند. با توجه به پشتيباني 
از بيت كوي��ن روي پلتفرم ه��اي فينت��ك محبوب 
مانن��د Cash App ي��ا Venmo، فاصل��ه ميان 
اپليكيشن هاي سنتي و رمزارزها از نظر تراكنش هاي 

روزانه در حال كاهش است.
 پش��تيباني از بيت كوين به معناي بشارت دادن آن 
است و مي تواند به اس��تفاده گسترده تر از اين پول 
ديجيتال منجر ش��ود. از سوي ديگر اما اصلي ترين 
موض��وع در ارزش رمزارز به عنوان پول، پتانس��يل 
آن براي تبديل ش��دن به يك اب��زار ذخيره ارزش 
غيردولتي و بدون پش��توانه است. با توجه به اينكه 
بيت كوي��ن محبوب تري��ن رمزارز جهان اس��ت و 
قابليت هايي بس��يار قدرتمند دارد، اكنون يكي از 
كانديداها براي تبديل ش��دن ب��ه اصلي ترين ابزار 
ذخيره ارزش به حساب مي آيد. يك روش منطقي 
براي تخمين ارزش بيت كوين )در صورتي كه تبديل 
به اصلي ترين اب��زار ذخيره ارزش بدون پش��توانه 
شود(، نگاه كردن به اس��تانداردهاي كنوني، يعني 

شمش هاي طال است. 
اكنون ۱۹۸ هزار تن طال از زمين اس��تخراج ش��ده 
ك��ه ۱۱.۶ تريلي��ون دالر مي ارزن��د.  ح��دودا ۳۹ 
درصد از اين طاله��ا )مع��ادل ۴.۵ تريليون دالر( 
در قالب ش��مش نگهداري و ميان بخش خصوصي 
و خزانه داري ه��اي ملي تقس��يم ش��ده اند. ارزش 
بيت كوي��ن تا ۱۰ س��ال ديگر، ضريب��ي از مجموع 
ارزش ش��مش هاي طالي امروزي خواهد بود. اگر 
بيت كوين در تبديل شدن به اصلي ترين ابزار بدون 
پش��توانه براي ذخيره ارزش موفق باش��د، ارزشي 
بين ۱۳۰ هزار الي ۵۳۰ هزار دالر خواهد داش��ت. 
بايد افزود كه كاهش هاي ناگهاني و ش��ديد قيمت 

باعث مي ش��وند بيت كوين س��رمايه گذاري آنقدر 
خوبي نباشد. نكته منفي در مورد شكست خوردن 
بيت كوين در استفاده عمومي گسترده، ضرر ۱۰۰ 

درصدي خواهد بود. 

      بيت كوي�ن و ايف�اي نق�ش در ذخاي�ر 
بين المللي

كنار زدن ش��مش هاي طال تنه��ا بخش كوچكي از 
ماجراست، زيرا بيت كوين اين پتانسيل را دارد كه 
با ذخاير بين المللي ادغام شود. در حال حاضر طال 
سهمي ۱۱ درصدي از مجموع ذخاير بين المللي با 
ارزش ۱۲ تريليون دالر دارد. ۸۹ درصد باقي مانده را 
ارزهاي بين المللي تشكيل داده اند كه بخش اعظمي 
از آنها نيز در قالب دالر امريكا نگهداري مي ش��وند. 
توزيع نامتناس��ب باعث ش��ده كه اكث��ر كاالهاي 
برجسته براساس دالر امريكا ارزش گذاري شوند و 
اين كشور نيز نقشي اساسي در مبادالت بين المللي 

ايفا مي كند.
 با توجه به نبردهاي تجاري اخير و تنش اقتصادي 
ادام��ه دار ميان كش��ورهايي نظير چي��ن و اياالت 
متح��ده، اي��ده آل نخواه��د ب��ود كه اكث��ر ذخاير 
بين الملل��ي در قالب دالر امريكا نگهداري ش��وند. 
كاهش دادن مقادير دالر امريكا در ذخاير بين المللي 
باعث مي ش��ود امريكا كنترل كمت��ري روي ديگر 
كشورها داشته باشد.  اينجاس��ت كه دارايي هايي 
مانند بيت كوين به عن��وان ابزارهاي ذخيره ارزش 
غير دولتي و بدون پش��توانه، وارد ميدان مي شوند. 
بيت كوي��ن مي تواند جايگزيني ب��راي ۱۰ الي ۷۵ 
درص��د از ذخاير پولي بين المللي باش��د و اين خود 
۶۰ هزار الي ۴۴۰ هزار دالر به ارزش هر بيت كوين 
خواهد افزود. اگر بيت كوين يك ابزار ذخيره ارزش 
غيردولتي و بدون پش��توانه موفق باشد، ارزش آن 
طي ۱۰ س��ال به ۱۹۱ ه��زار الي ۹۷۰ ه��زار دالر 

خواهد رسيد.

    آيا بيت كوين مي تواند 
يك سرمايه گذاري منطقي باشد؟

يك نكته مهم براي تعيين اينكه بيت كوين مي تواند 
يك سرمايه گذاري منطقي باشد، بررسي اين است 
كه آيا قمار روي ارزش آن اتفاقي مثبت است يا خير. 
براي مثال اگر هنگامي كه بيت كوين ۱۰ هزار دالر 
قيمت داش��ت به خري��د آن مي پرداختيد، با توجه 
به معيارهاي ارزش س��نجي كه باالتر به آنها اشاره 
كرديم، تنها الزم بود ۱ الي ۵ درصد از مواقع خريدي 
درست كرده باشيد تا به س��ود دست پيدا كنيد. با 
توجه به پش��تيباني گس��ترده از بيت كوين توسط 
بازيگران بزرگ ح��وزه فينتك )مانند Venmo و 
Cash App( مي توان گفت كه ش��انس موفقيت 

بسيار بيشتر از ۵ درصد است.
 با رشد روزافزون قيمت بيت كوين، روزهاي بهتري 
براي »ساتوش��ي ناكاموتو«، خالق اين رمزارز رقم 
مي خ��ورد. گفته مي ش��ود وي بي��ن ۹۰۰ هزار تا 
۱.۱ ميلي��ون بيت كوي��ن دارد. با توج��ه به ارزش 
اين رمزارز و فهرس��ت ثروتمندتري��ن افراد جهان، 
ناكاموت��و مي تواند در ميان ۲۰ ف��رد ثروتمند دنيا 
قرار بگيرد.  ثروت بيستمين فرد ثروتمند جهان در 
فهرس��ت فوربز ۵۹ ميليارد دالر برآورد شده است. 
اگر برآوردهاي انجام ش��ده در م��ورد ثروت خالق 
بيت كوين درست باشد و ساتوش��ي ناكاموتو واقعا 
۹۰۰ هزار تا ۱.۱ ميليون بيت كوين داش��ته باشد، 
با احتس��اب قيمت فعلي بيت كوي��ن، ثروت وي از 
۵۹ ميليارد دالر بيش��تر خواهد ب��ود و مي تواند از 
نفر بيستم فهرست فوربز پيش��ي گرفته و نام خود 
را در بين ۲۰ ف��رد ثروتمند جهان جاي دهد. گفته 
مي شود خالق مرموز بيت كوين كه اطالعات كمي 
در مورد هويت وي در دس��ترس است، از سال اول 
راه اندازي بيت كوين، رمزارزهاي خود را خرج نكرده 
و اكنون به چنين موقعيتي دست پيدا كرده است. 
افزايش قيمت بيت كوين باعث ش��ده وي بتواند به 
چنين موقعيتي دست پيدا كند. گفته مي شود اگر 
قيمت بيت كوين به ۱۸۲ هزار دالر برسد، احتماال 
ساتوش��ي ناكاموتو مي تواند ب��ه ثروتمندترين فرد 
جهان تبديل شود.  اس��فند ماه سال گذشته، جف 
بزوس مديرعامل آم��ازون با ثروت ۱۸۱.۶ ميليارد 
دالري خود به ثروتمندترين فرد جهان تبديل شد 
و نامش به عنوان صدرنشين فهرست ثروتمندترين 
افراد جهان در فهرس��ت فوربز درخشيد. در همان 
مقطع زماني ثروت ايالن ماس��ك مديرعامل تسال، 
۱۶۳.۷ ميليارد دالر بود و وي به دومين فرد ثروتمند 
جهان تبديل شد. برخي تحليلگران بازار پيش بيني 
مي كنند كه قيمت بيت كوين تا پايان سال ۲۰۲۱ 
به ۱۰۰ هزار دالر برسد و در برخي تحليل ها حتي 
صحبت از بيت كوين ۲۸۸ هزار دالري هم مي شود. 
اگر اين تحليل ها درس��ت باش��د، خالق بيت كوين 
مي تواند ه��ر روز به جايگاه جف ب��زوس به عنوان 

ثروتمندترين فرد جهان نزديك تر شود.
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هديه همراه اول به مناسبت
ماه مبارك رمضان

همراه اولي ها مي توانند در ماه مبارك رمضان با ۵ 
دقيقه مكالمه همراه اولي، ت��ا ۵۵ دقيقه در همان 
تماس رايگان صحبت كنند. بر اساس اين طرح، در 
طول ماه مبارك رمضان امسال، مشتركان دايمي 
و اعتباري مي توانند با ثبت ن��ام رايگان، در تمامي 
ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبكه )خطوط 
همراه اول(، پس از گذشت ۵ دقيقه مكالمه طبق 
تعرفه، دقايق بعدي را تا ۵۵ دقيقه در همان مكالمه، 
رايگان صحبت كنند. زمان اجراي اين طرح از روز 
چهارش��نبه ۲۵ فروردين ماه تا پاي��ان ماه مبارك 
رمضان است و مش��تركان مي توانند با فعال سازي 
اين طرح، از مزاياي آن بهره مند شوند. در اين طرح، 
مكالمه مشترك پس از ۶۰ دقيقه قطع نشده و در 
صورت ادامه مكالمه، دوباره ش��رايط مذكور تكرار 
خواهد ش��د. همراه اولي ها مي توانند از ابتداي ماه 
رمضان، با شماره گيري كد »ستاره ۱۰ ستاره ۴۲۱ 

مربع« در اين طرح ثبت  نام كنند.

به دنبال توافقي بلندمدت
الوروف با تاكي��د بر اينكه راه حف��ظ برجام اين 
است كه طرفين كامال و بي چون و چرا به برجام 
بازگردن��د، گفت: تالش ما اين اس��ت كه كمك 
كنيم امريكايي ها ب��ه برجام بازگردند و ايراني ها 
نيز بازگردند. روحيه طرف ايراني را در اين زمينه 
مثبت مي داني��م. وي ضمن ابراز خرس��ندي از 
حضوردر تهران گفت: ام��روز مذاكرات خوبي با 
همتاري ايران��ي خود داش��تم و مذاكرات ميان 
طرفين در فضاي دوس��تانه و پر از اعتماد برگزار 

شد.

  تواف�ق بلندم�دت همكاري مش�ترك 
با روسيه

بعد از ديدار با ظري��ف، الوروف به ديدار قاليباف 
رييس مجلس كش��ورمان رفت. رييس مجلس 
اي��ران با اش��اره ب��ه پاس��خ والديمي��ر پوتين، 
رييس جمهور روسيه به نامه مقام معظم رهبري، 
اراده رهبران عالي دو كش��ور را بر ارتقاي روابط 
دوجانب��ه دانس��ت و تاكيد كرد: دس��تگاه هاي 
ديپلماسي ايران و روسيه بايد اين مهم را دنبال 
كنند به خصوص اينكه در بخش روابط تجاري و 
اقتصادي، دو كشور نتوانسته اند از همه ظرفيت ها 

براي توسعه روابط استفاده كنند.
محمدباق��ر قاليباف دي��روز در ديدار س��رگئي 
الوروف، وزير امور خارجه روسيه كه به تهران سفر 
كرده اس��ت، با تاكيد بر اينك��ه در روابط دوجانبه 
بايد به سمت يك توافق بلندمدت همكاري هاي 
مش��ترك در زمينه اقتصادي و تجاري، امنيتي و 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي، علمي و دانشگاهي، 
سايبري حركت كنيم خاطرنشان كرد: پس از اين 
سفر پاسخ آقاي پوتين به نامه رهبر معظم انقالب 
حاكي از اين بود كه امروز رهبران دو كشور بر اين 
مهم اتفاق نظر دارند و مس��ووالن ح��وزه وزارت 
خارجه ۲ كشور بايد اين مساله را دنبال كنند. به 
گزارش تسنيم، قاليباف افزود: البته اتحاديه اوراسيا 
مي تواند به ارتقاي همكاري هاي اقتصادي كمك 
كند و در همين زمينه در سفر من به مسكو توافق 
شد كه يك هاب مالي و لجستيكي براي تسهيل 
روابط تجاري ايجاد شود و من بعد از سفر نيز آن را 
پيگيري كرده ام تا به سرعت اين مهم انجام شود. 
رييس قوه مقننه با بيان اينكه در سطح منطقه اي 
موض��وع قابل توجه، همكاري نزديك دو كش��ور 
براي مبارزه با تروريس��م و جلوگي��ري از دخالت 
كشورهاي خارج از منطقه در منطقه است، گفت: 
همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه نظير فرآيند 
آستانه و ساير مكانيزم هاي منطقه اي مي تواند در 
مبارزه با تروريسم، امنيت و پيشرفت منطقه بسيار 
موثر واقع شود. وي تاكيد كرد: ايران و روسيه نبايد 
از هرگونه پيشنهاد براي دخالت بقيه كشورها در 
امور منطقه استقبال كنند، بلكه بايد با آن مقابله 
كنند. در اين ديدار سرگئي الوروف، وزير خارجه 
روس��يه نيز با اش��اره به نامه رهبر معظم انقالب 
اس��المي به پوتين گفت: در اين نامه از ايده اي كه 
مطرح كرديد براي امضاي يك توافق جامع و همه 
گير بين دو كشور حمايت شد و اميدواريم در زماني 
كه اين سند آماده شد، پارلمان ايران نيز از امضاي 

آن حمايت كند.  

رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان: 
11 پروژه مهم شهري در نوبت 

افتتاح و بهره برداري است
رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان از آمادگي مديريت 
شهري براي افتتاح ۱۱ پروژه بزرگ و مهم شهري خبر 
داد و گفت: همه اين طرح ها آماده افتتاح رسمي است 
اما به دليل شرايط كرونايي كنوني، در فرصت مناسب 
با حضور مردم بهره برداري مي ش��ود. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي ش��هرداري اصفهان، عليرضا نصر 
اصفهاني در يكصد و ش��صت و ششمين جلسه علني 
شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اينكه پروژه هاي 
شهرداري در مناطق مختلف شهر اصفهان آماده افتتاح 
و بهره برداري است، اظهار كرد: با توجه به بروز شرايط 
كرونايي در كشور و در اصفهان كه وضعيت به صورت 
قرمز درآمد، برنامه هاي افتتاحيه هاي شهرداري نيز به 
تعويق افتاد. وي با اشاره به اينكه مجموعه پل هاي شهيد 
سليماني آماده بهره برداري اس��ت و قرار بود با حضور 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور اين طرح 
افتتاح شود، گفت: برنامه ريزي ها براي افتتاح طرح در روز 
شنبه يا سه شنبه از سوي شهرداري صورت گرفته بود 
اما به خاطر شرايط كرونايي منتفي شد. رييس شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان تصريح كرد: پروژه هاي متعدد 
ديگر در ساير مناطق مانند ورزشگاه رستم در منطقه ۱۴، 
ميدان شهداي هسته اي و خيابان ارغوانيه در منطقه ۴، 
فرهنگسراي دكتر محمد جواد شريعت در منطقه۱۰، 
بازآفريني گذر چهارباغ عباسي و ميدان امام حسين )ع( 
در مناطق يك و سه و ورزشگاه آيدين ملكيان و خيابان 
آيت اهلل طاهري در منطقه ۵ نيز آماده بهره برداري است. 
وي افزود: همچنين در هفته هاي آين��ده و با برطرف 
شدن ش��رايط كرونايي، از س��امانه هاي »اي وي ال« و 
»اي اف سي« در اتوبوسراني رونمايي خواهد شد. نصر 
اصفهاني از افتتاح دفاتر تسهيل گري در حوزه معاونت 
معماري و شهرسازي و فرهنگي - اجتماعي شهرداري 
اصفهان خبر داد و گفت: اميدواريم هرچه سريع تر شاهد 
برگزاري افتتاحيه ها با حضور مردم اصفهان باشيم و از 
افرادي كه پروژه ها را با سرعت و با در نظر گرفتن كيفيت 

اجرايي كرده اند، قدرداني مي كنيم.

در ديدار سفير صربستان و شهردار 
اصفهان مطرح شد 

توليد محصول مشترك ميان 
سينمايي صربستان و اصفهان

به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري 
اصفهان، س��فير صربس��تان در ايران با حضور در 
اصفهان، با شهردار اصفهان ديدار و گفت وگو كرد. 
قدرت اهلل نوروزي، ش��هردار اصفهان در اين ديدار 
ب��ا بيان اينكه اصفهان ش��هري منحص��ر به فرد و 
جهاني است و ميراث بش��ري را در خود جاي داده 
است، گفت: اصفهان و شهرهاي صربستان هريك 
ظرفيت هايي دارند و در دنياي كنوني آنهايي موفق 
هستند كه از اين ظرفيت ها در راستاي هم افزايي و 
بهبود اوضاع زندگي شهروندان شان استفاده كنند.

وي افزود: با وجود اينكه ما هم با تحريم هاي ظالمانه 
و هم با كرونا دست و پنجه نرم مي كنيم و تبادالت 
اقتصادي كشور در خارج از مرزها با مشكالتي مواجه 
است، اما شهري مانند اصفهان پويايي و روند توسعه 
را بيش از هميشه به خود مي بيند. شهردار اصفهان 
با اشاره به اينكه توسعه روابط اصفهان با طرف هاي 
مختلف در جهان در طول سال هاي اخير در دستور 
كار شهرداري بوده است، افزود: مثلث دوستي ايران، 
روسيه و صربس��تان مي تواند در بستر ديپلماسي 
شهري نيز تعميم يابد. نوروزي گفت: بررسي هاي 
الزم براي تعامل در زمينه هاي مختلف با شهر بلگراد 
صورت گرفت��ه و حوزه هاي فرهنگ��ي، اقتصادي، 
گردش��گري براي اين تعامل مناس��ب ديده شده 
است. وي افزود: صربستان در زمينه هاي دانشگاهي، 
صنعت فوالد و فرهنگ و سينما ظرفيت هاي زيادي 
دارد؛ حوزه هايي كه در بس��ياري از آنها اصفهان در 

جهان مي درخشد.
نوروزي با بيان اينكه بلگراد و اصفهان مي توانند روي 
عقد تفاهمنامه با يكديگر وارد عمل ش��وند، گفت: 
پيشنهاد مي كنم پيگيري اين موضوع توسط آقاي 
سفير انجام و نتايج آن به اصفهان اعالم شود تا پس 
از آن شهرداري اصفهان نيز بتواند گام هاي بعدي را 
از مراجع ذيصالح براي عقد پيمان خواهرخواندگي 

ميان دو شهر بردارد.
وي تصريح كرد: همچنين بنده در مذاكره با رييس 
دانشگاه اصفهان پيشنهاد ايجاد كرسي هاي زبان 
فارس��ي براي صرب  ها را مطرح خواهم كرد تا آنها 
بتوانند درخصوص فراگيري اين زبان آموزش هاي 

الزم را ببينند.

يك ماه پس از ثبت اوج تاريخي قيمت بيت كوين، اين ارز ديجيتال از ۶۳ هزار دالر عبور كرد

بيت كوين بار ديگر ركورد شكست

آگهي مزايده
 سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
الف( اجازه بهره برداری از س�الن رزمی و ورزش های پایه مجموعه ورزشی سالمت، بزرگراه شهید اردستانی )اتوبان فرودگاه( ورودی حصه به مدت 3 

سال شمسی
ب( اجازه بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی به متراژ 81 مترمربع بروی عرشه پل مکانیزه واقع در خیابان امام خمینی مقابل بیمارستان امام حسین 

به مدت سه سال شمسی
ج( اجازه بهره برداری از یکعدد تابلوی تبلیغاتی تک نمایه به متراژ 18 مترمربع واقع در میدان الله ابتدای خیابان پروین به مدت سه سال شمسی

د( اجازه بهره برداری از یک قطعه زمین با موضوع شهر بازی واقع در اتوبان شهید آقابابایی، جنب پل تمدن، ابتدای خیابان سعادت به مدت سه سال شمسی
٭  عدم اشتغال متقاضی به مشاغل دولتی، خدماتی، شهرداری ها و سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری و همچنین رعایت قانون راجع به منع مداخله 

کارکنان  دولت...مصوب1337
٭   ارائه سپرده شركت در مزایده بصورت نقدي.

٭   منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد می باشد.
٭   دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.

٭   در صورتیكه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد
٭   سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

٭   شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمی از سوی سازمان می باشد.
٭   پیشنهادات واصله در مورخ 1400/02/21 ساعت 15:00 در كمیسیون مزایدات سازمان مفتوح میگردد.

٭   سایراطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
متقاضیان مي توانند جهت كس�ب اطالعات بیشتر با ش�ماره 4-34487753-031 تماس حاصل نموده و برای دریافت اسناد مزایده از  روز شنبه مورخ 
1400/01/28  لغایت روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 آدرس اصفهان، میدان قدس، خیابان الله، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهاني، جنب 
كمیته شهروندي،امور درآمد سازمان و جهت تحویل مدارك حداکثر تا پایان وقت اداری    روز دوشنبه مورخ  1400/02/13 به آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، 

مجموعه اداري امیرکبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.

بداند اين برنامه ماهي��ت نظامي ندارد و در بلندمدت شهرداري اصفهان
نيز خط��ري را متوجه امنيت و موجوديت اس��راييل 
نخواهد كرد. پس ترس اسراييل از چيز ديگري است. 
جدي ترين نگراني اين رژيم در مورد ايران س��ه مورد 

است: 
- نخس��ت اينكه اي��ران بتواند ب��ا رف��ع تحريم ها و 
»عادي س��ازي رواب��ط اقتصادي و تج��اري« خود با 
جهان، سرانجام به يك كانون مهم صنعتي و اقتصادي 
در منطقه تبديل شود و مولفه »قدرت اقتصادي« را نيز 
به ساير مولفه هاي قدرت خود - مانند قدرت نظامي، 
جمعيت، مساحت، نفوذ فرهنگي و غيره - اضافه كند.

- دوم اينكه اس��راييل نگران است ايران و امريكا ياد 
بگيرند منازعات خود را بر سر ميز مذاكره به صورت 
مسالمت  آميز با يكديگر حل  وفصل كنند. به عبارت 
ديگر، اسراييل نگران است موفقيت هاي ديپلماتيك 
مقطعي ميان تهران و واشنگتن - مانند »برجام« يا 
نشست اخير در وين - اين تصور را در هر دو پايتخت 
ايجاد كند كه »مي شود از طريق ديپلماسي تنش ها 
را كاهش داد« و اين تصور ميان دو كش��ور ريشه دار 
و به تدريج به يك رس��م و عادت تبديل شود. در دو 
دهه گذشته- يعني از وقتي عراق پس از جنگ اول 
خليج فارس به عنوان ي��ك رقيب منطقه  اي از مدار 
رقابت با اسراييل خارج شد- اسراييل ميلياردها دالر 
سرمايه گذاري كرده تا واشنگتن را به اين باور برساند 
كه ايران ذاتًا يك خطر امنيتي براي جهان اس��ت و 
»بايد با ايران با زبان زور و تحريم سخن گفت«. حال 
اگر اين باور كهنه پ��س از چند تجربه موفقيت آميز 
ديپلماسي به هم بريزد، ايران به جاي اينكه منابع و 
انرژي خود را- مانند سه دهه گذشته- به يك جنگ 
فرسايشي با امريكا معطوف سازد، موفق خواهد شد 
اين منابع را در مسير توسعه و ارتقاي قدرت مصرف 
نمايد. طبيعتًا، اين ديناميك جديد براي اس��راييل 

قابل پذيرش نيست.
- س��وم اينكه اسراييل نگران اس��ت با رفع تحريم ها، 
نارضايتي عمومي در ايران فروكش كند و نظام حاكم 
به يك »ثبات سياسي« و در پي آن يك توسعه سياسي/

اجتماعي قابل مالحظه نائل آيد. در اين صورت، نه تنها 
يك مولفه ديگر به مولفه هاي قدرت ايران اضافه خواهد 
شد، بلكه سيستم سياس��ي ايران مي تواند به عنوان 
يك سيستم سياس��ي موفق مورد الگوبرداري ساير 
كشورهاي مس��لمان منطقه قرار گيرد. به اين داليل 

اس��ت كه اسراييل در س��ال هاي اخير هم به شدت با 
برجام مخالفت كرد و هم امروز در مسير مذاكرات وين 
سنگ اندازي مي كند. طبيعتاً، بزرگ ترين اشتباه تهران 
هم اين خواهد بود كه با توقف مذاكرات و روي گرداندن 
از مسير ديپلماتيك، به اسراييل كمك كند به اهداف 

كالن خود دست پيدا كند.
۲( از منظ��ر روابط بين الملل اما بهترين روش مقابله 
با يك چنين تحركاتي چيست؟ و اينكه ايران چگونه 
مي تواند از اين حادث��ه به نفع خود بهره برداري كند. 
بهترين روش مقابله با اين تحركات اين است كه ايران 
اواًل هدف غايي و مقاصد اين تحركات را به درس��تي 
تشخيص دهد، و سپس متناسب با آن سياست گذاري 
كند. در مقطع فعلي، تداوم مذاكرات تا رس��يدن به 
ي��ك نتيجه مطلوب مي تواند براي اس��راييل- هم از 
نظر راهب��ردي و هم از نظر حيثيتي- بس��يار گران 
تمام شود. به بيان ديگر، ايران بايد تالش كند طلسم 
اين چند دهه گذش��ته ميان تهران و واشنگتن -كه 
بر اس��اس پارادايم »ايران فقط به زور و تحريم پاسخ 
مي دهد« ش��كل گرفته- را باالخره بشكند و آن را به 
پارادايم »ُحسن نيت منجر به ُحسن نيت خواهد شد« 
تبديل كند. معتقدم موفقيت در مذاكره وين مي تواند 
»باطل  السحر« اين طلسم باشد. اگر چنين اتفاقي روي 
دهد، يعني اگر ايران بتواند تنش با امريكا و غرب را از 
طريق ميز مذاكره به حداقل برساند، نه تنها ثبات رواني 
در فضاي اقتصادي و سياسي ايران حاكم خواهد شد، 
بلكه اين بستر هم مهيا مي شود تا ايران با كشورهاي 
منطقه روابطي نزديك تر و با قدرت هاي شرقي روابط 
راهبردي مستحكم  تري س��امان دهي كند. طبيعتًا، 
ايران مي توان��د در فرايند ديپلماتيك ب��ه ابتكارات 
زيادي هم روي بياورد. در واقع، ايران مي تواند با اعالم 
يك »سياست كالن جديد« در قبال خرابكاري ها و 
حمالت اسراييل به تاسيسات هسته  اي خود، در كنار 
بازدارندگي نظامي، نوعي بازدارندگي سياسي هم در 

اين حوزه ايجاد كند.
به عنوان مثال، ايران مي توان در چارچوب نشست هاي 
خود با كميسيون مشترك رسمًا اعالم كند از اين پس 
بازرس��ي از تاسيس��اتي را كه مورد نفوذ و خرابكاري 
اسراييل قرار گرفته، محدود خواهد كرد. صرف اعالم 
اين سياست موقعيت مذاكراتي ايران را افزايش خواهد 
داد و بار مسووليت كم شدن ميزان نظارت آژانس را به 

گردن اسراييل خواهد انداخت.

وحشت صهيونيست ها  از توسعه ايران است
ادامه از صفحه اول
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اهداي 50 ميليارد تومان تجهيزات 
 پزشكي بيماران كرونا به وزارت بهداشت

 از سوي ستاد اجرايي فرمان امام 

درپي درخواست وزارت بهداشت از ستاد اجرايي فرمان 
امام براي كمك در تأمين نيازهاي بيمارستان هاي درگير 
با كرونا، 240 دستگاه باي پپ و اكسيژن ساز 600 ليتري 
ازسوي ستاد اجرايي اهدا شد. 24 ساعت پس از اعالم نياز 
وزارت بهداشت، ظهر امروز در جلسه مشتركي با حضور 
وزير بهداشت و رييس ستاد اجرايي فرمان امام، حواله 40 
دستگاه اكسيژن ساز 600 ليتري و 200 دستگاه باي پپ 
بيمارستاني جمعا به ارزش حدودي 50 ميليارد تومان 
ازسوي محمد مخبر، به سعيد نمكي اهدا شد. همچنين 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام دستور داد تا جهت مقابله 
با موج جديد كرونا و كمك به جامعه سالمت، بزرگ ترين 
بيمارستان فوق تخصصي سيار ساخته شده توسط ستاد، 
در دو بيمارستان مسيح دانشوري و بوعلي مستقرشوند. 
محمد مخبر در اين جلس��ه اظهار داشت: مقام معظم 
رهبري روي بحث هاي سالمت بسيار حساس هستند و 
بر توجه به تصميمات وزارت بهداشت به ويژه درايام كرونا 
تاكيد دارند، ستاد اجرايي نيز در اين يكسال با تمام قدرت 
درخدمت وزارت بهداشت بوده و هست و امروز هم پيرو 
مطلبي كه آقاي دكتر نمكي درخواست كردند، حواله 40 
دستگاه اكسيژن ساز 600 ليتري براي بيمارستان هاي 
مناطق محروم و 200 دس��تگاه »باي پ��پ« به وزارت 
بهداشت اهدا شد كه در مجموع ارزش اين دستگاه ها 
حدود 50 ميليارد تومان است. وي ادامه داد: بيمارستان 
سيار فوق تخصصي و مجهز ستاد هم كه چندهفته پيش 
افتتاح و رونمايي شد با 120 تخت ظرف 24 ساعت آينده 
در كنار بيمارستان مس��يح دانشوري و بوعلي مستقر 
خواهد شد و ارايه خدمات خواهد كرد. سعيد نمكي وزير 
بهداش��ت نيز در اين نشست با بيان اينكه اولين نهاد و 
گروهي كه در ايام شيوع كرونا باعث دلگرمي ما شد ستاد 
اجرايي فرمان امام بوده اس��ت، گفت: از ابتداي شيوع 
ويروس كوويد 19 و در اوج تحريم ها، براي توليد ماسك، 
گان، محلول ضدعفوني، دارو و ونتيالتور ستاد اجرايي 
بالفاصله به ميدان آمد و كمك هاي قابل توجهي به ما 
كرد و ازبسياري از تنگناها نجات مان داد كه اين اقدامات 
در تاريخ جمهوري اسالمي ايران خواهد ماند. نمكي با 
بيان اينكه ستاد جزو اولين گروه هايي بود كه به بحث 
توليد واكسن ايراني كرونا ورود كرد، تاكيد كرد: ما از هيچ 
تالشي براي واردات واكسن دريغ نكرده و نمي كنيم البته 
براي من مثل روز روشن بود كه واردات واكسن مشكل 
خواهد بودو لذا معتقد بودم و هستم واكسن ايراني كرونا 
بزرگ ترين حربه نجات ما خواهد بود. وي افزود: لحظه 
به لحظه روند پيش��رف واكس��ن هاي ايراني را رصد و 
دنبال مي كنم، واكسن كوو ايران بركت به مراتب از همه 
واكس��ن هاي ايراني جلوتر حركت مي كند. وي تأكيد 
كرد: همانطور كه وعده داده بوديم، در بهار سال جاري 
واكسن ملي به مردم تزريق خواهد شد. وي با اشاره به 
برخي اظهارنظرها درخصوص واكسن ايراني گفت: برخي 
واكسن كرونا را به حربه سياسي تبديل كرده اند و به جاي 
تقويت غرور ملي و حمايت از دستاورد بزرگ و ارزشمند 
دانشمندان ايراني، تشكيك ايجاد مي كنند و اميد مردم 
را خدشه دار مي كنند كه البته اين روسياهي هم در تاريخ 
خواهد ماند، ادعا مي كنند علم پزشكي مي دانند اما اين 
افراد، تاريخ پزشكي درايران را مطالعه نكرده اند ما سال 
1۳0۳ در انستيتو رازي و در 1299 در انستيتو پاستور 
شروع به توليد واكسن كرونا كرده ايم.افرادي كه عظمت 
و غرور ملي را به خاطر خوش��امد فالن جريان سياسي 
تخريب مي كنند و به واكسن بركت و دانشمندان دارويي 
حمله مي كنند، يا مغرضند يا بي اطالع هس��تند. وزير 
بهداشت تاكيد كرد: قصد داريم به محض اينكه نتايج فاز 
دوم مطالعه باليني واكسن مشخص و تأييد شد، براي 
فاز سوم اجازه بدهيم كه جمعيت انبوهي را با واكسن 
ايراني واكسينه كنيم و واكسيناسيون عمومي را از نيمه 
ارديبهشت آغاز كنيم. در حاشيه اين مراسم محمد مخبر 
در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اظهارنظري 
مبني بر بروز مشكل در روند توليد واكسن بركت اظهار 
داشت: نه تنها توليد واكسن ايراني به مشكل نخورده بلكه 
در هفته گذشته يكي  ازموفق ترين ايام درمدت چندماهه 
توليد واكسن را پشت سر گذاشتيم.. وي افزود: مرحله 
دوم تست انس��اني رو به پايان است و اميدواريم با ارايه 
مدارك در اوايل ارديبهشت فاز سوم تست انساني را شروع 
كنيم. رييس ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه بحث 
توليد انبوه بسيار مهم تر از بحث توليد آزمايشگاهي است، 
بيان كرد: خط توليد سه ميليون دوز در ماه تكميل شده 
و تا اول ارديبهشت ماه يك ميليون دوز واكسن تحويل 
وزارت بهداش��ت خواهيم داد. مخبر گفت: تا سه هفته 
پيش محققان دارويي ما 100 دوز واكس��ن از هر ليتر 
ويروس مي گرفتند كه به لطف خدا و تالش شبانه روزي 
جوانان نخبه ستاد در روزهاي اخير اين عدد جهش قابل 
توجهي يافت و به 1000 دوز واكسن از هر ليتر ويروس 
رسيد و اين عدد قطعا افزايش خواهد يافت. رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام تصريح كرد: خط دوم كارخانه واكسن 
براي توليد 12 تا 15 ميليون دوز واكسن كروناست كه 
تجهيزاتش در حال نصب است و مصمم هستيم نصب و 
راه اندازي آن تا پايان خرداد تمام شود و در پايان تيرماه 
18 تا 20 ميليون دوز ظرفيت توليد واكسن كرونا خواهيم 
داشت. وي خاطرنشان كرد: دو كشور اروپايي و سه كشور 
منطقه به طور مكتوب و رسمي از ستاد اجرايي درخواست 
واكسن بركت را كرده اند، البته همان طور كه قبال هم به 
مردم اعالم كرديم اولويت اول ما مردم كشورمان خواهند 
بود و پس از تأمين نياز داخلي، صادرات را هم بررس��ي 

خواهيم كرد.

 اليه هاي پنهان
 ماليات از خانه هاي خالي

 در زمان پيشنهاد اليحه از سوي دولت يا طرح هاي 
مجلس، بررس��ي ميدان��ي و تخصصي جامعي در 
خصوص موضوعات مختلف ص��ورت نمي گيرد. 
يعني موضوعات اقتصادي بنيادين در بس��تر يك 
اتمس��فر تحقيقاتي، علمي و پژوهش��ي ارزيابي، 
رصد و طراحي نمي شوند. با توجه به اين واقعيت 
ك��ه اطالعات تخصص��ي نهادها و س��اختارهاي 
اجرايي و تقنيني كش��ور معموال به روز نيس��ت 
مسووالن تصميم ساز نيز تالش��ي براي استفاده 
از توانمندي ه��اي دانش��گاه هاي و صاحب نظران 
استفاده نمي كنند و از تجربيات ساير كشورها درس 
نمي گيرند، اغلب الگوهايي كه در س��اير كشورها 
تكرار ش��ده را به غلط در كش��ورمان پياده سازي 
مي كنند. كش��ورهايي ك��ه اقدام ب��ه اتخاذ يك 
يك چني��ن تصميمات��ي مي كنن��د، معموال در 
حوزه مس��كن ب��ه ي��ك آرامش و توازني دس��ت 
يافته اند و بعد از دس��تيابي به اين توازن، اقدام به 
اخذ مالي��ات از امالك و خانه ه��ا مي كنند. اما در 
شرايطي كه نوس��انات حوزه مسكن مدت هاست 
كه گلوي طبقات محروم را مي فشارد، اجراي يك 
چنين قوانيني جز اينكه بر حجم مشكالت اقشار 
كمتربرخ��وردار جامعه بيفزايد، ُحس��ن ديگري 
نخواهد داش��ت. براي تحليل موضوع بايد نگاهي 
به محتواي قانون اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي 
بيندازيم؛ اصل ماجراي ماليات از خانه هاي خالي 
در ايران به اين صورت مطرح شده كه هر خانواده 
در ايران مي تواند 2 خانه يا آپارتمان داشته باشد، 
بدون اينكه براي اين ميزان ملك، مالياتي بپردازد. 
نخست خانه مسكوني شخصي خانواده ها است كه 
از ماليات مبرا است و ديگري خانه هايي كه ممكن 
است خانواده ها در شهرس��تان داشته باشند. آن 
هم شهرس��تان هايي كه 100 هزار متر وس��عت 
داشته باش��ند. حاال بايد ببينيم، نخستين تبعات 
ين راهبرد قانوني در حوزه مس��كن چيست؟ اين 
نوع تصميم سازي باعث مي شود تا طيف وسيعي از 
سوداگران و سودجويان به سمت شهرهاي كوچك 
و شهرس��تان هاي محدود هجوم ببرند و متقاضي 
خريد ام��الك در اين مناطق ش��وند. نتيجه اين 
تصميم آن است كه در شهرهاي كوچك كه اكثريت 
قريب به اتفاق آنها وضعيت اش��تغال مناسبي نيز 
ندارند و مردم با مشكالت معيشتي فراواني روبه رو 
هس��تند، قيمت مسكن و س��اير اقالم زندگي به 
صورت تصنعي باال م��ي رود و عوارضي فراواني در 
بخش هاي اقتص��ادي، معيش��تي، اجتماعي و... 
ايجاد شود. در ش��هرهاي بزرگ هم خانواده هايي 
كه برخوردار هستند، با تمهيدات مختلف خانه ها 
را به نام اطرافي��ان و فرزندان خود خواهد كرد و از 
اين طريق از زير بار پرداخت ماليات ش��انه خالي 
مي كنند. بخش هاي حقوقي كه مسكن به صورت 
انبوه دارند نيز با اس��تفاده از نفوذ و ارتباطاتي كه 
دارن��د اين روند قانون��ي را دور خواهند زد، ضمن 
اينكه اساسا شركت هاي حقوقي از پرداخت ماليات 
مس��كن معاف خواهند بود. از س��وي ديگر نبايد 
فراموش كرد كه تجربه تارخي ثابت كرده، آن دسته 
از انبوه سازاني كه بخواهند مالياتي پرداخت كنند، 
هزينه اين ماليات پرداختي را به دوش مستاجران 
بار خواهند كرد. اين تجربه اي اس��ت كه در طول 
دهه هاي گذش��ته بارها از سوي طبقات مختلف 
تكرار شده است. در هر زمان كه قيمت تمام شده 
كاال يا خدماتي براي س��وداگران و س��ودجويان 
افزايش پيدا كند، اين افزايش قيمت تمام شده را 
به دوش اقشار كمتربرخوردار و مصرف كنندگان 
س��وار خواهند كرد. ب��ه عبارت روش��ن تر در اين 
خصوص هم اين مستاجران هستند كه بايد هزينه 
ب��االي ماليات درياف��ت ش��ده را پرداخت كنند. 
بر اين اس��اس نرخ خانه هاي اس��تيجاري كه طي 
سال هاي اخير به طرز وحش��تناكي باال رفته، باز 
هم رش��د خواهد كرد. در واقع اين تصميم هم در 
زم��ره مجموعه تصميم س��ازي هاي اقتصادي در 
كشور قرار مي گيرد كه فقرا را فقير تر و طبقات دارا 
را برخوردارتر خواهد كرد. بنابراين معتقدم اين نوع 
قوانين نه تنها كمكي به حل مشكالت مردم و بهبود 
وضعيت عرضه و تقاضاي مسكن نخواهد كرد، بلكه 
خود به عاملي براي بروز مشكالت تازه خواهد شد. 
موضوع مهم بعدي رويكردهاي سلبي مديران در 
مواجهه با موضوعات مختلف است. بر اساس يك 
قانون نانوشته، تصميم سازان ايراني تصور مي كنند 
براي حل هر مشكل يا از ميان برداشتن هر معضلي 
بايد از طريق اخذ جريم��ه، ماليات و رويكردهاي 
تنبيهي اقدام به حل مش��كالت كنن��د. در حالي 
كه اقتصادهاي پيش��رو دريافته اند كه روش هاي 
ايجابي اثراتي به مراتب بيشتر از روش هاي سلبي 
خواهند داشت. به عنوان مثال در راهبرد كلي اين 
طرح ذكر شده كه براي بهبود شاخص هاي عرضه 
مسكن و تعادل بخشيدن به نظام عرضه و تقاضا در 
اين بخش، قانون ماليات از خانه هاي خالي اجرايي 
شده است. تجربه جهاني نشان مي دهد كه رسيدن 
به يك چنين هدفي با اس��تفغاده از مش��وق هاي 
مالياتي، عوارض و... اثراتي به مراتب بيشتر خواهد 
داشت. راهبرد عاقالنه تر آن اس��ت كه مديران از 
طريق روش هاي تشويقي مردم را مجاب به عرضه 
امالك خود در بازار رهن و اجاره كنند. طبيعت و 
ذات انسان به گونه اي است كه در برابر رويكردهاي 
سلبي از خود مقاومت نش��ان مي دهد اما در برابر 
رويكردهاي ايجابي و تشويقي همراهي بيشتري از 
خود نشان مي دهد. مبتني بر اين موارد معتقدم كه 
رويكردهاي فعلي در حوزه مسكن نهايتا مسووالن 
را به اهداف از پيش تعيين شده اي كه دارند، نخواهد 
رساند. اهدافي كه هر چند اعالم شده براي برداشتن 
باري از دوش مردم محروم است، اما در واقع به نفع 

طبقات برخوردار عمل خواهد كرد.

مخبر: از پايان تيرماه 20 ميليون دوز 
واكسن درماه تقديم مردم مي كنيم

تعادل| فرشته فريادرس |
آمارهاي منتشر شده از س��وي گمرك ايران نشان از 
واردات 14 ميليون دالري دس��تگاه گوشي موبايل در 
سال 1۳99 دارد؛ يعني كااليي پرمصرف و وارداتي. اما 
موضوعي كه اين روزها خبرساز شده، مصوبه جنجالي 
مجلس در خصوص حذف دالر 4200 توماني از چرخه 
واردات اس��ت كه نگراني هايي را درباره افزايش قيمت 
كاالها در بازار ايجاد كرده است. يكي از اين بازارهاي مهم 
كه ممكن است تحت تاثير اين مصوبه قرار بگيرد، بازار 
گوشي موبايل است. چراكه طبق مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي، سود بازرگاني واردات تجاري موبايل باالي600 
دالري از يك به 8 درصد افزايش يافته و با احتساب 4 
درصد حقوق و عوارض گمركي، تعرفه واردات از 5 به 
12 درصد افزايش خواهد يافت. حال اين پرسش قابل 
طرح است كه با اجرايي شدن اين مصوبه آيا گوشي تلفن 
همراه با جهش قيمت روبرو خواهد شد؟ گفت وگوي 
»تعادل« با رض��ا قرباني عضو هيات رييس��ه انجمن 
واردكنندگان موبايل نشان مي دهد، اجراي اين مصوبه 
جاي نگراني ندارد و بازار گوش��ي موبايل شاهد گراني 
محسوس و قابل توجهي نخواهد بود. بنابه توضيحات 
او، گوشي هاي موبايل زير 600 دالر چيزي بين 2.5 تا ۳ 
درصد و اما گوشي هاي باالي 600 دالر افزايش قيمت 
بيشتري را تجربه خواهند كرد كه آنهم رقم قابل توجهي 
نخواهد بود. قرباني همچنين با تاكيد بر اينكه هم اكنون 
در روند تامين ارز و ترخيص اين محصول هيچ مشكلي 
وجود ندارد، تاكيد كرد كه در بازار اين محصول دچار 
كمبود يا گراني بي ضابطه نخواهيم بود. با اين حال، روز 
گذش��ته معاون اول رييس جمهوري در ابالغيه اي به 
وزارت اقتص��اد، وزارت صنعت و گمرك اعالم كرد كه 
گمرك مجاز است تا زمان تصويب و ابالغ سود بازرگاني 
حقوق ورودي با مبناي محاسبه نرخ ارز رسمي 4200 

تومان اقدام كند.

     دالر و آينده موبايل 
موضوعي كه در حال حاضر در چرخه تجارت تا حدي 
ابهام زا و جنجالي ش��ده، اين است كه براساس اليحه 
بودجه 1400، حقوقي ورودي كاال با تاكيد بر حذف 
نرخ ٤٢٠٠ در دستور كار قرار گرفته است. همچنين بر 
اساس بند ديگري از اين قانون، نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمركي كاالهاي وارداتي به استثناي كاالهاي اساسي، 
دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در سال 1400 در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، براساس برابري 
نرخ سامانه »اي. تي. اس« بانك مركزي در روز اظهار كه 
نرخي نزديك به بازار است كه اين موضوع نيز بر قيمت 

همه كاالهاي وارداتي تاثير خواهد داشت. 
اما اينكه اجراي اين مصوبه چقدر مي تواند بازار موبايل 
ايران را كه عمدتا وارداتي هم اس��ت، تحت تاثير قرار 
دهد، محور گفت وگوي م��ا با رضا قرباني عضو هيات 
رييسه انجمن واردكنندگان موبايل بود.  او درباره تغيير 
محاسباتي نرخ دالر براي واردات كاال در سال 1400 
از جمله گوش��ي تلفن همراه به »تعادل« مي گويد: با 
مصوبه مجلس، سود بازرگاني واردات تجاري موبايل 
باالي600 دالري از يك به 8 درصد افزايش يافته و با 
احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمركي، تعرفه 
واردات از 5 ب��ه 12 درصد افزايش خواهد يافت. بنابه 
اظهارات عضو هيات رييس��ه انجم��ن واردكنندگان 
موبايل از آنجايي كه واردات گوش��ي موبايل نس��بت 
به س��اير كاال كمترين تعرفه گمركي را دارد، با حذف 
دالر 4200 توماني از چرخ��ه واردات اين محصول و 
افزايش حقوق ورودي اي��ن كاال، بازار موبايل خيلي 
تحت تاثير قرار نمي گيرد.  به گفته قرباني، با افزايش 
حقوق ورودي، گوشي هاي موبايل باالي 600 دالر كه 
بيشتر گوشي هاي »سامسونگ پرچمدار « و »اپل« 

را در بر مي گيرد، افزايش قيمت بيشتري را نسبت به 
گوش��ي هاي موبايلي كه پايين تر از 600 دالر قيمت 
دارند، تجربه خواهند كرد. به گفته او، گوشي هاي زير 
600 دالر با افزايش حق��وق ورودي چيزي بين 2.5 
تا ۳ درصد افزايش قيم��ت را تجربه خواهند كرد كه 
اختالف فاحش قيمتي با قبل نخواهند داشت.  البته 
قرباني، اين نكته را هم متذكر شد كه مصرف كنندگان 
نگران اين موضوع نباشند، كه گران شدن گوشي هاي 
موبايل باالي 600 دالر بر بازار گوشي هاي موبايل زير 
600 دالر اثر منفي بگذارد؛ چراكه اثر افزايش��ي اين 
مصوبه بر گوشي هاي زير 600 دالر خيلي محسوس 
نيست و جاي نگراني ندارد. عضو هيات رييسه انجمن 
واردكنندگان موبايل درادامه با اشاره به اينكه در حال 
حاضر هيچ مش��كلي در تامين گوشي موبايل در بازار 
وجود ندارد، گفت: خوشبختانه بانك مركزي در تامين 
ارز، وزارت صم��ت در زمينه ثبت س��فارش و گمرك 
ايران در روند ترخيص اين محصول، نهايت همكاري را 
دارند و خوشبختانه مشكل خاصي در فرايند تامين اين 
كاال در كشور وجود ندارد. اواما با بيان اينكه هم اكنون 
گمرك ايران با گرفتن تعهد از واردكنندگان موبايل 
اجازه ترخيص به آنها مي دهد، گفت: براين اساس بايد 
از همين حاال افزايش قيم��ت در بازار موبايل را با اين 
مصوبه قانوني مجلس در نظر داشت؛ چراكه گمرك به 
شرط پرداخت مابه التفاوت دالر 4200 با حاشيه بازار 
از سوي واردكنندگان پس از اجراي مصوبه مجلس، 
اجازه ترخيص اين كاال را صادر كرده اس��ت. بنابراين 
واردكننده متعهد ش��ده در صورتي ك��ه اين مصوبه 
اجرايي ش��ود، مابه التفاوت ارزي كااليي كه ترخيص 

كرده را بپردازد. 
قرباني در بخش ديگري از گفته هايش به توجه دولت 
وحاكميت به روند توليد موبايل در داخل اش��اره كرد 
وگفت: چنانچه توليد اين محصول در داخل از سرگرفته 
شود، نيز جاي نگراني براي واردات اين محصول وجود 
ندارد.  البته روز گذشته معاون اول رييس جمهور در 
ابالغيه اي ب��ه وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و گمرك 
مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمركي را ارز 4200 
توماني اعالم كرد.اسحاق جهانگيري در ابالغيه اي به 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و گمرك اعالم كرد كه 

گمرك مجاز است تا زمان تصويب و ابالغ سود بازرگاني 
حقوق ورودي موض��وع بند »د« م��اده 1 قانون امور 
گمركي -مصوب 1۳90- بر مبناي قانون بودجه سال 
1400 كل كشور نسبت به اخذ حقوق ورودي، عوارض 
و ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي وارداتي بر اس��اس 
ماخذ مندرج در جدول پيوس��ت آيي��ن نامه اجرايي 
قانون مقررات صادرات و واردات با مبناي محاسبه نرخ 
ارز رسمي 4200 تومان اقدام كند.طبق ابالغيه جديد 
جهانگيري، اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه 

قبلي مورخ 15 فروردين 1400 معاون اول مي شود.

     جزييات واردات گوشي موبايل در۹۹
اما چقدر از سبد وارداتي ايران به واردات گوشي تلفن 
همراه اختصاص دارد؟ رص��د آمارهاي گمرك ايران 
نشان مي دهد، طي12 ماهه سال گذشته حدود 1۳ 
ميليون و 492 هزار دس��تگاه گوشي تلفن همراه به 
ارزش بيش از 2 ميلي��ارد و 4۳6 ميليون دالر به رويه 
تجاري وارد كشور شده كه نسبت به سال 1۳98 حدود 
20 درصد از نظر تعداد و 69 درصد از نظر ارزش افزايش 
دارد. تحليل اين داده ها نشان مي دهد، ميزان واردات 
گوشي تلفن همراه در سال گذشته از نظر تعداد حدود 
2ميليون و 250 هزار دستگاه رشد را تجربه كرده است.

 اين در حالي است كه در سال 1۳98 بالغ بر 11 ميليون 
و 244 هزار دس��تگاه و به ارزش ي��ك ميليارد و 442 
ميليون دالر گوشي وارد شده بود. جزييات داده هاي 
منتشر شده نشان مي دهد، ببيشترين واردات گوشي 
موبايل بر حس��ب تعداد دس��تگاه طي سال گذشته 
مربوط به دي ماه با يك ميليون و ۷60 هزار دستگاه، 
اسفند يك ميليون و 668 هزار دستگاه و تيرماه با يك 

ميليون و 66۷ هزار دستگاه بوده است. 
كمترين ميزان واردات گوش��ي تلفن هم��راه نيز به 
فروردين ماه با ۳1۷ هزار دس��تگاه اختصاص دارد.اما 
بيشترين واردات گوشي تلفن همراه از كشور امارات 
متحده عربي و چين انجام شده است.طبق آنچيزي 
كه معاون فني گمرك ايران به »ايس��نا« اعالم كرده، 
٢١درصد واردات، به گوش��ي »اپل« اختصاص دارد. 
همچنين سهم برند سامسونگ 44 درصد، شيائومي25 
درصد، اپ��ل 21 درصد، هواوي ش��ش درصد، نوكيا 

دو درصد و س��اير گوش��ي ها دو درصد بوده اس��ت. 
تعداد گوشي هاي وارداتي به ايران براساس اطالعات 
شركت هاي توليدكننده موبايل از قبيل سامسونگ، 
شيائومي، هواوي، اپل، نوكيا، ليگو حدود 15 ميليون و 
66 هزار دستگاه است كه با آمار رسمي واردات تجارت 
گوش��ي تلفن همراه و واردات مس��افري آن به تعداد 
1۳ ميليون و 942 هزار دستگاه حدود يك ميليون و 
5۷4 هزار دستگاه تفاوت دارد.سامسونگ با ٥٣ درصد 

باالترين سهم مصرف را دارد.
 آمارهاي گمرك نش��ان مي دهد، ارزش گوشي هاي 
فروخته شده توسط اين شركت ها بالغ بر دو ميليارد 
و ۷86 ميليون دالر اس��ت كه با ارزش تجاري رسمي 
تلفن هاي وارداتي و همچنين توسط مسافران به ارزش 
دو ميليارد و 4۳6 ميليون دالر به ميزان۳50 ميليون 
دالر تفاوت دارد كه به گفته ارونقي، طبيعتا اين تفاوت 
در تعداد و ارزش كاال را مي توان ناشي از داليلي از جمله 

كم اظهاري تلقي كرد.
معاون فني گمرك ايران در م��ورد واردات اين كاال از 
طريق مسافر نيزبه ارايه توضيحاني پرداخته و گفته 
اس��ت: در سال گذش��ته 652 هزار دس��تگاه گوشي 
موبايل از طريق مس��افري وارد ش��ده اس��ت، بر اين 
اس��اس در مجموع كل واردات گوشي تلفن همراه به 
طريق تجاري و مسافري را به 14 ميليون و 144 هزار 
دس��تگاه افزايش داده است كه نسبت به سال 1۳98 
حدود 900 هزار دستگاه كاهش داشته است.به گفته 
ارونقي، واردات گوشي مسافري در سال ١٣٩٨ بيش 
از س��ه ميليون و ٨٣٩ دستگاه بوده كه نشان مي دهد 
ورود گوشي از اين طريق در سال قبل حدود ٨٢ درصد 
كاهش داشته است.اين مقام مسوول در گمرك ايران 
در رابطه با چرايي كاهش ورود گوشي همراه مسافر در 
سال قبل گفت كه كاهش تردد مسافر به دليل كرونا، 
اعمال قوانين سختگيرانه در ثبت گوشي هاي مسافري 
و محدوديت تعدادي براي هر مس��افر بر اين جريان و 
موثر بوده است.بنابر آمار گمرك، متوسط قيمت واحد 
هر گوشي موبايل وارداتي در سال گذشته حدود 180 
دالر بوده كه نس��بت به متوس��ط ارزش وارداتي هر 
دستگاه در س��ال 1۳98 كه 128 دالر بود، حدود 52 

دالر افزايش داشته است.

عضو هيات رييسه انجمن واردكنندگان موبايل در گفت وگو با »تعادل«: 

اثر حذف دالر ۴۲۰۰ بر بازار »موبايل«

نايب رييس اتاق ايران: ارزيابي آمارهاي سال ۹۹ نشان مي دهد

تغيير قانون اتاق مورد استقبال بخش خصوصي استرشد فرود سرمايه خارجي در صنعت 
سال گذشته حجم س��رمايه گذاري خارجي مصوب 
در بخ��ش صنعت، معدن و تجارت نس��بت به مدت 
مشابه سال قبلش 189 درصد افزايش داشته و چين، 
آلمان و امارات بيشترين حجم سرمايه گذاري را در 
كشور انجام داده اند. جديدترين آمار منتشر شده از 
سوي نعمت اهلل شهبازي مديركل دفتر تامين مالي 
وزارت صمت، نش��ان مي دهد كه در س��ال 1۳99، 
حدود 222 مورد س��رمايه گذاري خارجي به ارزش 
بي��ش از 6.05 ميليارد دالر در كل كش��ور تصويب 
ش��ده كه 158 مورد از آنها با حجم سرمايه گذاري 
2.46 ميليارد دالر، يعني حدود 29 درصد از كل، در 
بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.همچنين 
از اين تعداد در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، 
62 مورد در حال بهره ب��رداري و مابقي در حال طي 
مراحل اجرايي است.بر اساس اين آمار، سرمايه گذاري 
خارجي مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در 
مدت ياد شده نسبت به سال 1۳98 از لحاظ تعداد 
92 درصد و از نظر ارزش 189 درصد رش��د داشته و 
به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم بخش صنعت 90.5، 
مع��دن 4.4 و تجارت 5.1 درصد بوده اس��ت. در اين 
ميان از بين 1۳5 مورد سرمايه گذاري خارجي در اين 
بخش، 6۳ شركت با 100 درصد سهامدار خارجي، 
 )J.V( ۷8 شركت به صورت مشاركتي با شركاي داخل
و 1۷ مورد به صورت مش��اركت مدني، بيع متقابل و 

BOT اجرا مي شود.

     استان هاي صدرنشين در جذب سرمايه 
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوي وزارت صمت، 

بيشترين حجم سرمايه گذاري خارجي در دوره مورد 
بررسي نيز در گروه هاي س��اخت مواد و محصوالت 
شيميايي با 5۷8 ميليون دالر، ساخت فلزات اساسي 
ب��ا ۳1۳ ميليون دالر، س��اخت كاغ��ذ و محصوالت 
كاغذي با 285 ميليون دالر و فعاليت هاي پشتيباني 
و كمكي حمل و نقل با 280 ميليون دالر بوده است.

پنج كشور اول از لحاظ ارزش سرمايه گذاري خارجي 
مصوب نيز كشورهاي چين با 54۳، آلمان با 486.9، 
امارات ب��ا ۳6۳.۷، كانادا با 2۷1.6 و اتريش با با 116 

ميليون دالر هستند.
در اين ميان، اس��تان هاي خوزستان 26، سيستان و 
بلوچستان 2۳، فارس 19، هرمزگان 19 و آذربايجان 
ش��رقي 1۳درصد از حجم س��رمايه گذاري خارجي 
مصوب در بخش صعت، مع��دن و تجارت را جذب 
كرده اند.سرمايه گذاري خارجي مصوب شامل كليه 
درخواس��ت ها اعم از س��رمايه گذاري جهت ايجاد 
طرح هاي جديد، خريد س��هام شركت هاي موجود 
و همچني��ن س��رمايه گذاري هاي خارجي در قالب 

ترتيبات قراردادي است.

س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران معتقد است كه 
اصالح قانون اتاق بازرگاني براي اعتالي جايگاه بخش 
خصوصي خواهد بود؛ بخش خصوصي در اين مسير با 

مجلس همراهي، همدلي و همكاري مي كند.
مدتي قبل ط��رح »اصالح قانون ات��اق بازرگاني« با 
امضاي 55 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم ش��د؛ 
همان زمان نمايندگان بخش خصوصي در اتاق ايران 
عنوان كردند كه مدت هاس��ت درخواس��ت اصالح 
قانون فعلي اتاق كه در سال 1۳69 به تصويب رسيده 
اس��ت را ارايه داده اند.در ادامه در نشست كميسيون 
اقتصادي مجلس به پيشنهاد رييس اتاق ايران،  طرح 
اصالح اين قانون در دستور كار قرار گرفت و بر اساس 
تصميم كميسيون اقتصادي مجلس، وظيفه بررسي 
جزييات اصالحيه قانون اتاق بازرگاني و تكميل آن، 
به كارگروهي مش��ترك سپرده ش��د كه اعضاي آن 
را نمايندگاني از مرك��ز پژوهش هاي مجلس، مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران، كميسيون اقتصادي مجلس 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشكيل مي دهند.

حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران به »پايگاه 
خبري اتاق ايران« مي گويد: يكي از وظايف و ماموريت 
مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان مجلس تدوين، 
تصويب، اص��الح و تغيير قوانين اس��ت؛ لذا طرح و 
تصويب يا اصالح هر قانوني جزو اختيارات نمايندگان 

مردم است.
س��الح ورزي مي افزاي��د: ات��اق بازرگان��ي، صنايع، 
معادن و كش��اورزي يك��ي از نهاده��اي اقتصادي 
پرسابقه است؛ مس��لما قانون اين نهاد پرسابقه هم 
قديم��ي خواهد بود، ه��ر چند در ط��ول زمان هاي 

 متع��دد اي��ن قان��ون باره��ا اصالح ش��ده اس��ت.
وي اظهار مي كند: همه ما متفق القول هس��تيم كه 
قانون اتاق بازرگاني نياز به اصالح و به روز شدن دارد. 
براي همين اعض��اي اتاق ايران از قب��ل به ضرورت 
اصالح قانون تاكيد داشتند.سالح ورزي ادامه مي دهد: 
خوش��بختانه در اين دوره نمايندگان مجلس هم بر 
اصالح قانون اتاق بازرگان��ي تاكيد كرده و اين نكته 
مورد استقبال اتاق ايران و اعضاي هيات نمايندگان 
قرار گرفته اس��ت. خواس��ته اعضاي اتاق ايران هم 

اصالح قانون است. 
سالح ورزي تصريح مي كند: خوشبختانه تركيبي از 
اقتصاددان ها و حقوق دان هايي كه تس��لط و اشراف 
كافي به موض��وع اقتصادي و ضرورت حضور پررنگ 
بخش خصوصي در اقتصاد دارند، در مجلس يازدهم 
حضور دارند و اين مس��اله باعث ش��ده كه اين اقدام 
بهترين اقدام و بهترين فرصت براي اصالح قانون اتاق 

بازرگاني باشد.
به گفته او، در حال حاضر جلسه هاي مشترك برگزار 
مي ش��ود و اميدواريم اين طرح پيشنهادي در زمان 
مورد توافق آماده ش��ود و به كميس��يون اقتصادي 
مجلس ارايه شود.سالح ورزي تاكيد مي كند: وظيفه 
نمايندگان مجلس اصالح، تغيير و تصويب قانون است 
و هر تصميمي كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
درنهايت بگيرند، براي اتاق ايران ارزشمند خواهد بود؛ 
ما در اتاق ايران معتقد هس��تيم كه مجلس شوراي 
اسالمي جز اعتال و تقويت بخش خصوصي هيچ هدف 
ديگري ندارد و اين كار ارزش��مند هم براي كمك به 

بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفته است.
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خبرروز

اعمال محدوديت هاي شبانه ماه رمضان تابع مصوبه ستاد ملي كروناست
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت: براي برگزاري محدوديت هاي ش��بانه ماه رمضان تابع ستاد ملي مقابله 
با كرونا هس��تيم. سردار محمدحسين حميدي با اش��اره به برگزاري مراسمات مذهبي در ماه مبارك رمضان اظهار كرد: رهبر 
ما در مراس��مات ديگر مذهبي اعالم كردند هر خانه يك حسينيه است تا بتوانيم از شيوع كرونا در كشور جلوگيري كنيم و اين 

بيماري را مديريت كنيم.
 او افزود: لذا هيچ گونه مراس��مي خارج از پروتكل هاي بهداش��تي قرار نيست اجرا شود و هرچيزي كه ستاد ملي مقابله با كرونا 

اعالم كرد ما هم از آن تبعيت مي كنيم.

شلوغيمترودرروزهايقرمزتهران

عكسروز

جامعه ادامهازصفحهاول

از بين رفتن اعتماد 
اجتماعي و عواقب آن

 به طور كلي زماني كه افراد دچار بدبيني مي شوند، 
ناشي از عدم صداقت ميان افراد و جامعه است، اگر 
فرد اعتماد كند و نتيجه مثبتي از آن نبيند، به طور 
طبيعي دچ��ار بدبيني و بي اعتمادي مي ش��ود. 
نداشتن صداقت و شفافيت فاكتور اصلي در نبود 
اعتماد ميان افراد و جامعه است، چرا كه در صورت 
نبود شفافيت در جامعه و تحقق نيافتن برنامه هاي 
از پيش تعيين شده خود مي تواند در از بين رفتن 
اعتم��اد اجتماعي تاثيرگذار باش��د. به طور حتم 
هرگاه اعتماد اجتماعي ميان افراد از بين برود به 
مرور زمان اين بي اعتمادي به سوي جامعه نيز روانه 
خواهد شد. به عنوان مثال در چند سال اخير شاهد 
ايجاد عدم امنيت اقتصادي در جامعه هس��تيم 
كه اين اث��ر رواني گس��ترده اي را در ميان مردم 
نيز برجاي گذاشته است. الگوبرداري اجتماعي 
هميشه در جوامع وجود دارد، به اين معنا كه هر گاه 
در جامعه فردي الگو مي شود، ديگران از آن پيروي 
مي كنند و در هر شرايطي سعي دارند كه خود را با 
او همسو كند، چرا كه اين افراد احساس خوب در 
مردم ايجاد مي كنند. در نتيجه اين هيجان مثبت 
باعث اعتماد بي كم و كاست مردم به سلبريتي ها 
مي ش��ود و چنانچه اين افراد فراخواني را بدهند 
تعداد بس��ياري از مردم آن را قبول مي كنند. اگر 
صداقت در گفتار و اعمال اين افراد وجود نداشته 
باش��د و وعده هاي آنها تحقق نيابد، به طور حتم 
 اعتماد مردم به شدت آسيب خواهد ديد، چرا كه
 اگر مردم هيجانات مثبت خود را خرج اين افراد 
كنند و با صداقت و درستي وعده ها مواجه نشوند، 
شدت آسيب اعتماد مردم به مراتب بيشتر خواهد 
ب��ود. در واقع ح��ذف اعتماد اجتماع��ي باعث از 
بين رفتن مشروعيت نظام سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي خواهد ش��د. اعتماد اجتماعي يك نوع 
فرآيند ميان افراد جامعه و سازمان ها است. بايد 
توجه داش��ت كه اعتماد اجتماع��ي مي تواند به 
صورت مستقيم و غيرمس��تقيم بر ميزان روابط 
اجتماعي ك��ه افراد با يكديگر دارن��د، تاثيرگذار 
باش��د. زماني كه تعامالت اجتماعي دچار خأل و 
اشكال مي شود. به عنوان مثال هر گاه مشروعيت 
و مقبوليت هايي كه مردم از نهادها و سازمان هاي 
دولتي دارند بنا به هر دليل��ي از بين برود. به طور 
حتم شاهد كاهش اعتماد اجتماعي خواهيم بود. 
با از بين رفتن اعتماد اجتماعي شاهد از بين رفتن 
مشاركت هاي مردمي نيز خواهيم بود كه اين خود 
مي تواند آثار منفي را در جامعه به همراه داش��ته 
باش��د. كاهش اعتماد اجتماعي مي تواند زمينه 
ساز از بين رفتن انضباط اجتماعي شود به عبارت 
س��اده تر اگر اين س��رمايه اجتماعي از بين برود، 
ديگر نمي توان انتظار خدمات رساني ها اجتماعي 

را نيز داشت.

جبران  عقب ماندگي  دروس  عملي  هنرستاني ها
مدي��ركل دفتر آموزش ه��اي فني و 
حرفه اي و كاردان��ش وزارت آموزش 
و پ��رورش درب��اره رون��د آم��وزش 
هنرستاني ها  به ويژه دروس عملي و 
كارگاهي كه با قرمز ش��دن وضعيت 
كرونا در بسياري از مناطق تعطيل شده 
است، توضيحاتي ارايه كرد.مصطفي 
آذركيش در اين باره اظهار كرد: س��ه 

ن��وع درس در دوره هنرس��تان و كاردانش داريم؛ 
نخس��ت دروس عمومي هس��تند كه آموزش آنها 
تحت هر شرايطي به طريقه مجازي ارايه مي شود. او 
افزود: بخش دوم دروس پايه مانند فيزيك، شيمي و 
رياضي است و شايستگي هاي غيرفني مانند اخالق 
حرفه اي و كارآفريني است كه آموزش آنها هم در 
بستر تلويزيون و پيام رسان ها دنبال مي شود. درباره 

آم��وزش اين دو گ��روه از دروس جاي 
نگراني وجود ندارد. آذركيش ادامه داد: 
در حال حاضر نيز همه شهرهاي كشور 
قرمز و نارنجي نيستند اما در مجموع اگر 
فرض كنيم كه تعطيالت۱۰ روزه تمديد 
مي شود و تا سه ماه ديگر هم نمي توانيم 
مدارس را در مناطق قرمز داير كنيم، به 
تناسب هفته هايي كه تعطيل است بايد 
هر هفته دو روز را جبران كنيم و براي جبران س��ه 
ماه پيش رو ۲۴ كارگاه عملي برگزار شود. او افزود: 
ما به محض تغيير وضعيت و با فراهم شدن امكان 
آموزش حضوري با اجازه ستاد كرونا اين كارگاه ها را 
برگزار مي كنيم. البته اميدواريم اين روند تداوم نيابد 
و شاهد بهبود وضعيت شيوع بيماري در شهرهاي 

مختلف باشيم.

پيگيري  بازنشستگي  پيش  از موعد  آتش نشانان 
رييس كميته بودج��ه و نظارت مالي 
شوراي شهر بر ضرورت پيگيري مساله 
بازنشستگي پيش از موعد آتش نشانان 
با س��نوات ارفاقي در مجلس ش��وراي 
اس��المي توس��ط ش��هرداري تهران 
تاكيد ك��رد. مجيد فراهان��ي در قالب 
تذكري به شهرداري تهران در خصوص 
بازنشستگي پيش از موعد آتش نشانان 

گفت: شرايط شغل آتش نشاني به گونه اي است كه 
به دليل قرار گرفتن دايم و پيوس��ته شاغالن آن در 
محيط هاي سخت و زيان آور، آسيب هاي جزئي و كلي 
در طول دوران خدمت به ايشان وارد مي شود. او افزود: 
اين موضوع به ويژه براي آتش نشانان شاغل در شهر 
تهران به دليل جغرافياي خطرپذيري خاص اين شهر و 
مواجهه روزمره با حوادث پيچيده از دشواري مضاعفي 
نسبت به ساير شهرها برخوردار است. مشاغل عملياتي 

سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
بر اس��اس تش��خيص مراجع قانوني به 
عنوان سخت و زيان آور با درجه سختي۳ 
تشخيص داده ش��ده است و مزاياي اين 
سختي شغل متناسب با قوانين صندوق 
بازنشس��تگي در خصوص آتش نشانان 
عزيز اعمال مي ش��ود.اين عضو شوراي 
ش��هر تهران ادام��ه داد: در وضع فعلي، 
قوانين مترتب بر صندوق هاي بازنشستگي در موضوع 
ضوابط و مقررات بازنشستگي س��خت و زيان آور به 
گونه اي است سازمان بازنشستگي شهرداري به داليل 
قانوني تنها امكان اعمال حداكثر ۵ سال سنوات ارفاقي 
را براي آتش نشانان دارد در حالي كه يك آتش نشان 
تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي بر اساس قوانين 
از امكان قانوني بهره مندي از ۱۰ سال سنوات ارفاقي 

برخوردار است.

۲۹۱ تن ديگر جان باختند
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۲۴هزار و ۷۶۰ بيمار جديد كوويد-۱۹ 
در كشور خبر داد. دكتر سيماسادات 
الري گفت: متاسفانه ۲۹۱ بيمار نيز 
جان خود را از دست دادند. او افزود: بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۲۴ هزار و ۷۶۰ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه 

۳ هزار و ۱۳۲ نفر از آنها بستري شدند. به اين ترتيب 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون 
 و ۱۱۸ هزار و ۲۱۲ نفر رس��يد. همچنين مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۶۵ هزار و ۵۵ نفر رسيد.

س��خنگوي وزارت بهداش��ت افزود: خوشبختانه 
تاكن��ون يك ميلي��ون و ۷۲۹ ه��زار و ۲۹۳ نفر از 

بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. اوهمچنين گفت: 
چهار ه��زار و ۴۸۱ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
وي��ژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت 
قرار دارن��د.الري ادامه داد: تاكنون ۱۳ 
ميلي��ون و ۸۶۶ ه��زار و ۸۸۷ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است.به گفته او، در حال حاضر ۲۹۵ شهرستان قرمز 
و ۹۹ شهرستان نارنجي هستند و بر اساس مصوبات 
س��تاد ملي مقابله با كرونا مس��افرت »از« و »به« 
ش��هرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است.

الري گفت: همچنين ۴۵ شهرس��تان در وضعيت 
زرد و فقط ۹ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رييس شوراي شهر تهران خبر داد 

آمار مرگ بر اثر كرونا در تهران به روزانه 100 نفر رسيد
گليماندگار|آمار مرگ و مير كرونا همين 
طور رو به افزايش و البته آمار مبتاليان هم 
نسبت به ۱۴ ماه گذشته رشد چشمگيري 
داشته است. بسياري از شهرها در وضعيت قرمز به سر 
مي برند و اين وضعيت به گفته وزير بهداشت در هفته هاي 
آتي رو به سياهي مي رود. رييس شوراي شهر تهران به 
آمار روزانه ۱۰۰ فوت در تهران بر اثر كرونا اش��اره كرده 
است. اين در حالي است كه به گفته برخي شاهدان عيني 
واكسن كرونا در بازار ناصر خسرو بين ۴۰ تا ۶۰ ميليون 
تومان به فروش مي رسد، اما رييس پليس تهران مي گويد 
چنين موردي تا به حال به ما گزارش نشده است. از سوي 
ديگر مساله »الك داون« شهرها هم منتفي است و تهران 
هم به گفته استاندار اصال قرار نيست تعطيل شود چرا كه 
شرايط تعطيلي تهران فراهم نيست. كسي نمي گويد چه 
شرايطي قرار است فراهم باشد، مردم در وسايل حمل و 
نقل عمومي با تعداد باال حضور پيدا مي كنند، صف هاي 
مرغ و تجمع هاي اعتراضي بازنشستگان هم پا برجاست و 
در اين بين هر روز تعداد بيشتري به كرونا مبتال مي شوند. 

     سيستم حمل و نقل و بحران بهره برداري
تاكنون يك ريال هم به مديريت شهري از منابع ستاد ملي 
كرونا پرداخت نشده، در حالي كه منابع مالي شهرداري به 
دليل ركود كاهش و هزينه ها به دليل تورم افزايش داشته 
است. رييس شوراي شهر تهران با بيان اين مطلب درباره 
تعداد ناوگان اضافه شده به سيستم حمل و نقل تهران 
مي گويد: اين مطلب درست اس��ت كه به ناوگان مترو 
واتوبوسراني تهران، تعداد قابل توجهي اضافه نشده است، 
اما توجه داشته باشيد با توجه به كاهش تعداد مسافر به 
دليل كرونا و استفاده از حداكثر ظرفيت ناوگان در شرايط 
پيك، عمال سيستم حمل ونقل عمومي تهران با بحران 
بهره برداري مواجه اس��ت و بايد منابع الزم براي تعمير 
و نگهداري اين سيس��تم تامين شود. محسن هاشمي 
مي افزايد: پرداخت يارانه مترو از سوي دولت هم به دليل 
كاهش مسافر مترو، با مشكل مواجه شده است و در اين 
شرايط عمال نه تنها نياز ناوگان حمل ونقل عمومي تامين 
نشده، بلكه ظرفيت كنوني نيز با چالش مواجه است. قطار 
توليد داخل نيز بايد مسير تست سرعت و اخذ استاندارد را 
طي كند و بعيد است، زودتر از ۶ ماه ديگر بتواند به ناوگان 

مترو اضافه شود. البته اضافه شدن يك قطار يعني افزايش 
نيم درصدي ظرفيت كه قاعدتا تاثير چنداني ندارد.

           يك  ريال به مديريت شهري از منابع ستاد ملي 
كرونا پرداخت نشده است

هاشمي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به پيش بيني 
فوت بيش از۵۰۰ نفر در روز در موج چهارم كرونا، تداركات 
براي تجهيز حمل و نقل عمومي چقدر بوده، آن هم در 
شرايطي كه نقش شهرداري تهران در تصميمات ستاد 
كرونا كمرنگ شده است، مي گويد: البته موضوع حضور 
مديريت شهري در ستاد ملي كرونا، مساله اي است كه 
ما خودمان ضرورت آن را مطرح كرديم، اما اين مس��اله 
به شكل نمادين نمي تواند همه مشكالت ما را حل كند، 
واقعيت آن است كه طي ۱۴ ماه سپري شده از اعالم ورود 
كرونا به كشور، تاكنون يك ريال نيز به مديريت شهري از 
منابع ستاد ملي كرونا پرداخت نشده، در حالي كه منابع 
مالي شهرداري به دليل ركود كاهش و هزينه ها به دليل 

تورم افزايش داشته است. 

    خطر كرونا در مترو و اتوبوس
 بيشتر از صف مرغ است

او با بيان اينكه خطر كرونا در فضاي بسته مترو و اتوبوس 
بسيار بيشتر است، مي افزايد: اگر مردم در صف مرغ كه 
در فضاي باز است، ممكن است كرونا بگيرند در مترو 
واتوبوس كه فضاي بسته اي اس��ت، با وجود ازدحام 

شرايط خطرناك تري دارند، اما براي دولت و مجلس، 
مترو و اتوبوس در تامين منابع اولويت ندارد، در حالي 
كه اولويت اتوبوس كمتر از مرغ و روغن نيست، قابل 
سوءاس��تفاده هم نيست و در شهر مي ماند.  هاشمي 
مي گويد: انتظار ما اين است همان گونه كه مجلس به 
فضاي مجازي و صداوسيما و ساير بخش هاي مورد 
عالقه اش اولويت و مناب��ع مي دهد به مترو واتوبوس 
هم بودجه واقعي بده��د، نه اينكه كل بودجه تامين 
اتوبوس براي تهران در سال از سوي دولت، كفاف تهيه 

۵ دستگاه اتوبوس را هم ندهد. 
او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه اتوبوس و 
مترو اين روزها بس��يار شلوغ است و كرايه ها هم از اول 
ارديبهشت زياد مي ش��ود و در واقع مردم در اين فشار 
تورمي فقط شاهد پرداخت بيش��تر كرايه هستند در 
صورتي كه كيفيت خدم��ات تغييري ندارد، آيا باز هم 
بايد هزينه هاي تحميل ش��ده به حمل ونقل از جيب 
مردم تامين ش��ود؟ اظهار مي دارد: شهرداري موظف 
اس��ت كه حقوق كاركنان مترو واتوبوسراني را مطابق 
با مقررات افزايش دهد، هزينه مواد اوليه و تجهيزات و 
تعميرات نيز با نرخ ارز و تورم افزايش مي يابد، در زمان 
كاهش درآمد سيستم حمل ونقل عمومي به دليل كرونا، 
يا بايد اين منابع توسط ستاد ملي كرونا تامين شود يا 
مبلغ بليت تعديل شود كه البته نظر شورا، راه نخست 
است وبايد به دولت و مجلس فشار آورده شود كه اين 

منابع را تامين كنند.

گزارش

رويداد

بيش از چهار هزار نفر در كميس��يون هاي معافيت 
پزشكي بهزيستي، توانس��تند اقدامات الزم را براي 
بهره مندي از معافيت سربازي انجام دهند.  مديركل 
دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور گفت: 
بهره مندي افراد داراي معلوليت از معافيت سربازي، 
موضوع ماده ۲۶ قان��ون حمايت از حقوق معلوالن 

است كه با همكاري نيروي انتظامي انجام مي شود.
محمدرضا ش��هبازي با اش��اره به عملك��رد حوزه 
توانبخشي مبتني بر جامعه نيز گفت: به بيش از ۴۸۰ 
هزار فرد داراي معلوليت در مناطق روستايي خدمات 
توانبخشي ارايه ش��د. همچنين به بيش از ۵۰ هزار 
فرد داراي معلوليت در مناطق شهري كم برخوردار 
خدمات توانبخش��ي از طريق توانبخشي مبتني بر 

جامعه شهري ارايه شد.

    مناسب س�ازي بيش از 1۷ هزار باب خانه 
براي  معلوالن

مديركل دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور 
يادآور شد: در سال گذشته بيش از ۲۷۰ صندوق مالي 
خرد با عضويت چهار هزار نفر از افراد داراي معلوليت 
واجد شرايط تشكيل و راه اندازي شد. شهبازي افزود: 
در حوزه مناسب سازي منزل و خودروي افراد داراي 
معلوليت ۱۷ هزار و ۳۴۰ منزل و بيش از دو هزار مورد 
از خودروهاي افراد داراي معلوليت، مناسب سازي 
ش��د. او ادام��ه داد: در حوزه حمايت ه��اي مالي از 
دانشجويان از طريق پرداخت شهريه به دانشجويان 
دانش��گاه هاي غيردولتي به بيش از ۱۳ هزار و ۳۶۰ 

نفر كمك هزينه ش��هريه دانشجويي پرداخت شد. 
مديركل دفتر توانمندس��ازي س��ازمان بهزيستي 
كشور گفت: همچنين به بيش از دو هزار و ۳۰۰ نفر 
از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي به صورت ترمي، 

مشوق هاي مالي پرداخت شد.
شهبازي خاطرنشان كرد: در سال گذشته ۷۸ هزار نفر 
از دانش آموزان داراي معلوليت از كمك هزينه هاي 
تحصيلي برخوردار ش��دند. همچنين بيش از ۱۴۸ 
ه��زار و ۹۶۰ نفر مورد ارزيابي تعيين نوع و ش��دت 
معلوليت در كميته كميسيون هاي پزشكي تعيين 
نوع و شدت معلوليت ارزيابي شدند و ميزان و شدت 

معلوليت آنها مورد تاييد قرار گرفت.
او ادام��ه داد: در حوزه حمايت از ت��ردد افراد داراي 
معلوليت در بخش پرداخت كمك هزينه هاي تردد 
براي ترددهاي شغلي، آموزشي، درماني، ورزشي و 
اوقات فراغت بيش از ۶۷ هزار نفر مورد حمايت هاي 

مالي قرار گرفتند.

    پالك ويژه براي 1۶۴۷ نفر از افراد داراي 
معلوليت

مديركل دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور 
اظهار داش��ت: در سال گذش��ته اقدامات الزم براي 
دريافت پالك ويژه معلولين ب��راي ۱۶۷۴ نفر افراد 
داراي معلوليت انجام شد كه در مجموع اكنون بيش 
از ۲۸ هزار نفر از اف��راد داراي معلوليت داراي پالك 
ويژه معلولين هستند. او درباره اقدامات طرح ترافيك 
براي افراد داراي معلوليت افزود: براي ۹۸۹ هزار نفر 

متقاضي طرح ترافيك در شهر تهران بيش از ۵۵ هزار 
روزبرگ طرح ترافيك تامين و ارايه ش��د. شهبازي 
تصريح ك��رد: در فعاليت اقدام براي بازنشس��تگي 
پيش از موعد افراد داراي معلوليت، ۱۲۰ نفر از افراد 
متقاضي مورد ارزيابي و اقدامات الزم براي بهره مندي 

از اين امتياز قرار گرفتند.

    1۳0۶مجوز استخدام براي معلوالن
مديركل دفتر توانمندسازي س��ازمان بهزيستي 
كش��ور گفت: بيش از ۱۰ هزار نفر م��ورد ارزيابي 
براي بهره مندي از تسهيالت آزمون هاي سراسري 
در مقاطع مختلف تحصيل��ي، اقدامات الزم براي 
آنها انجام ش��د. ش��هبازي با بي��ان اينكه پيگيري 
استخدام س��ه درصد و اجرايي شدن سهميه سه 
 درصد استخدام معلولين به صورت مستمر انجام 
شد، افزود: در سال گذشته هزار و ۳۰۶ مجوز براي 
اس��تخدام اف��راد داراي معلوليت موج��ود بود كه 
اقدامات الزم براي شركت در آزمون هاي استخدامي 
صورت پذيرفت. او يادآور شد: اقدام موثري كه در 
سال گذشته انجام شد انعقاد تفاهم نامه بهزيستي با 
سازمان بيمه سالمت براي بهره مندي بيش از يك 
ميليون و ۶۷ هزار نفر داراي معلوليت تحت پوشش 
بهزيستي كه داراي دفترچه بيمه سالمت هستند 
از خدمات نه گانه تعريف شده ستاره دار توانبخشي 
صورت گرفت كه اقدام موثري ب��ود و ادامه آن در 
سال ۱۴۰۰ مي تواند بسياري از مشكالت درماني 

توانبخشي افراد داراي معلوليت را رفع كند.

معافيت  بيش از ۴ هزار معلول از سربازي

كوتاهوخواندني

تحقیقاتاخیرنشانميدهدكهكوويدرويسطوحيااجسامبرايمدتطوالنيزندهنميماند،اماهنگاميكهدرهواقرارگرفت،ويروسميتواند
معلقبماندوماننددوددراطرافشناورباشد.ويروسشناسانتأكیدميكنند،بايدبهراههايكاهشخطرانتقالازطريقهواتوجهكردتامانع

شیوعهمهگیريشد.
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سیربیماريسرعتباالييدارد.
مطالعهايتازهنشانميدهدكهمسواكزدنميتواندبهجلوگیريازبروزبیماريآلزايمريافراموشيوزوالعقلكمككندچراكهباكتريهاي
مضردرلثهميتوانندخطرابتالبهاينبیماريرابهدلیلتخريبنورونهاياعصابافزايشدهند.درنتیجه،مسواكزدنراهيبرايازبینبردن

اينباكتريهاخواهدبود.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

