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خطر ادامه دار براي بورسدفاع جهانگيري از ارز جهانگيري

 دالر 4200 توماني 
چه كارنامه اي دارد؟

 »تعادل« وضعيت سرمايه گذاري
 در بازارهاي مالي را بررسي مي كند

يادداشت- 1

سرمايه داري يا سرمايه  سوزي
در اي��ن گي��ر و دار مصائ��ب 
اقتصادي و با توج��ه به اينكه 
قش��ر آس��يب پذير جامع��ه 
بي��ش از پي��ش در مع��رض 
گزندهايي جبران  ناش��دني در 
زيس��ت اقتصادي و معيشتي 
خود اس��ت، برخي بس��تر را 
مس��اعد ديده  اند تا از دلخوري 
و نارضايت��ي عمومي، به وي��ژه از س��رخوردگي جوانان 
درمانده، براي نقد غيرعلمي و غيرتخصصي ليبراليسم و 
س��رمايه  داري بهره ببرند. در شرايطي كه كارد اقتصادي 
به استخوان بسياري رسيده، فضا براي نقد سرمايه داري 
و كاپيتاليسم بسيار مساعد شده است. همان جريان هاي 
فكري كه مسير تكامل اقتصاد مبتني بر بازار آزاد را سد 
كردند و با اعمال سياس��ت هاي ضدس��رمايه معضالت 
اقتصادي عدي��ده و ديواره��اي كج بي ش��ماري را پايه 
نهادند - كه تا ثريا هم كج خواهد رفت - اكنون انگش��ت 
اتهام را يكسره به سوي سياست اقتصادي سرمايه داري 
نشانه گرفته اند؟ البته اين چيز جديدي نيست، هميشه 
مدافعان سياست هاي ضدبازار و سرمايه معضالتي را كه 
خود تراشيده اند گردن اقتصاد ليبرال مي اندازند. اما چگونه 
مي توان معضالت اقتصادي امروز ايران را به »ليبراليسم 
اقتصادي« )كاپيتاليسم( نسبت داد؟ يك مغالطه ساده 
اما پنهان در استدالل اين سرمايه  س��تيزان وجود دارد 
كه ناديده گرفته مي شود. آن مغالطه اين است: در ايران 
»مالكيت خصوصي« وجود دارد، اما نظام سرمايه  داري 
وجود ندارد. م��ا در ايران مالكيت خصوص��ي داريم، اما 
كاپيتاليسم نداريم. در واقع نقدي هم كه به سرمايه  داري 
و ليبراليسم وارد مي ش��ود، اساس��ا موضوعيتي ندارد. 
تفاوت��ي اساس��ي مي��ان مالكي��ت خصوص��ي و نظام 
س��رمايه داري وج��ود دارد. نمي توان هر ج��ا مالكيت 
خصوصي وجود داش��ت ن��ام آن را نظام س��رمايه داري 
گذاشت. اينكه بخشي از مردم »دارا« هستند و معدودي 
»س��رمايه« دارند، به اين معنا نيس��ت كه نظ��ام ايران 
سرمايه دارانه است؛ بلكه فقط به اين معناست كه در ايران 
مالكيت خصوصي وجود دارد.    ادامه در صفحه 5

مهدي تديني

آخرين  گزارش محاسباتي  سال 99  بانک مرکزی 
نشان مي دهد

 رشد اقتصادي 2/2 درصد 
رشد نقدينگي 39 درصد

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 در ستايش سكوت
 در اقتصاد

 بازدهي مطلوب بورس 
در سال 1400

تصميمات غيرمترقبه متوليان 
بدون برنامه

گاه��ي ي��ك جمل��ه، ي��ك 
عبارت و يك مطل��ع، گوياتر 
و  س��خنراني  س��اعت ها  از 
واقعيت  مي تواند  اس��تدالل 
درون��ي نهادها، س��ازمان ها، 
جريان��ات و اف��راد مختلف را 
بازگو كند. در عي��ن حال در 
متون فرهنگ��ي و ادبي ايران 
زمين حاشيه س��ازي و پرگويي و بيهوده سخن گفتن، 
زايل كننده عقل و سكوت و صبر و به موقع سخن گفتن، 
باعث آرامش و رشد توسعه افكار معرفي شده است. اين 
خودداري و به موقع س��خن گفتن در قلمروي اقتصاد، 
اهميتي به مراتب افزونتر پيدا مي كند. چه بس��ا اظهار 
يك سخن بي موقع كه كل س��اختارهاي پولي و مالي 
كشور را دچار التهاب و تكانه كند و چه بسيار اظهارات 
خردمندانه اي كه از حجم نوسانات و مشكالت اقتصادي 
مي كاهد. مخاطبان و كاربران شبكه هاي اجتماعي روز 
جمعه در توييتر روابط عمومي بانك مركزي، شاهد دو 
پيام توييتري بودند كه به هيچ وجه با شأن بانك مركزي 
ايران و قدمت آن و ارزش و مقام اقتصاد ايران، همراستا 
نبود. از جنس هم��ان اظهارنظرهايي ك��ه اگر بادقت 
و وس��واس بيش��تري، مطرح مي ش��دند، بدون ترديد 
دس��تاوردهاي افزون تري متوجه بانك مركزي كشور 
مي شد.   ادامه در صفحه 3

به نظ��ر بنده بازار س��رمايه با 
فرضيه هاي مثب��ت مي تواند 
وضعيت بسيار مطلوبي داشته 
باشد. براي مثال؛ اگر فرض را 
بر اين موضوع بگيريم كه سال 
1400 برجام امضا مي ش��ود 
و نرخ دالر به پايين ت��ر از 22 
هزارتوم��ان نرس��د، ب��ورس 
تهران مي تواند تا پايان س��ال آينده بازدهي در حدود 
40 درصد داشته باشد. دو وضعيت در بازارسرمايه وجود 
دارد؛ اينكه وضعيت بازار بدين شكل ادامه يابد يا برجام 
به بهترين شكل خودامضا شود. نكته مهم اينجاست كه 
فاز جديد تحريم ها در كشور اجرايي نشود و تحريمي 
به ليست تحريم هاي ما اضافه نشود.  اگر اتفاقي همانند 
افزايش تحريم ها رخ دهد شاهد بازدهي 40 درصدي در 
بورس خواهيم بود چراكه؛ نرخ دالر نمي تواند به پايين تر 
از 22 هزارتومان برس��د و در رقم ه��اي 24 هزارتومان 
تثبيت مي شود. بنابراين ادامه وضع موجود يا بازگشت 
به برجام مش��روط بر اينكه دالر به پايين تر از نرخ ذكر 
شده نرسد بازارس��هام مي تواند با بازدهي 40 درصدي 
درسال آينده مواجه شود. بخشي از بودجه سال آينده از 
طريق بورس تامين مي شود و اگر بخواهيم ميزان عرضه 
را در بازار افزايش دهيم يك مقدار مشكل در بازار ايجاد 
مي شود و...   ادامه در صفحه 6

دليل اصل��ي نابس��اماني ها و 
گراني هايي كه در بازار كاالهاي 
مصرفي م��ردم رخ داده، عدم 
پيش بين��ي  و  برنامه ري��زي 
مناس��ب از س��وي نهادهاي 
متولي اين امر اس��ت. اما دليل 
ديگر اي��ن به هم ريختگي ها و 
تشكيل صف هاي طوالني در 
بازار را مي توان كمبود عرضه عنوان كرد. به عبارت ديگر، 
كمبود عرضه يا نقص در ارايه ب��ه موقع كاال، باعث ايجاد 
چنين شرايطي در بازارها ش��ده است. حال اينكه برخي 
مسووالن در جايگاهي هستند، به فراخور صحبت هايي 
مي كنند كه بايد ديد تا چه حد گفته هاي آنها با ش��واهد 
موجود در بازار تطاب��ق دارد. اما در تش��ريح دليل اصلي 
اين چالش ب��ه وجود آمده در س��طح بازاره��ا آن هم در 
آستانه سال نو، بايد گفت كه »عدم برنامه ريزي به موقع 
و درست از يكسو و »عدم هم فكري با بخش خصوصي« 
از سوي ديگر، به اين مساله دامن زده است. حال چنانچه 
آقايان مسوول به موقع با بخش خصوصي و افرادي كه در 
فرايند عرضه مشاركت دارند، تعامل داشته باشند، شاهد 
اين مشكالت به وجود آمده نخواهيم بود. اما متاسفانه از 
آنجايي كه بخش دولتي، بخش خصوصي را آن طور كه 
بايد به همكاري دعوت نمي كن��د و از نقطه نظرات آنها 
استفاده   نمي كند...   ادامه در صفحه 6

يادداشت روز
دورنماي حضور ايران در بازار نفت

ب��ا  اوپك پ��الس  اج��الس 
حضور 10 كش��ور غيراوپكي 
ب��ه س��ركردگي روس��يه و 
1۳ كش��ور اوپك ب��ا زعامت 
عربس��تان س��عودي با هدف 
باال نگه داش��تن قيمت نفت 
و  در حقيق��ت تنظي��م ب��ازار 
برگزار شد و تصميم بر كاهش 
صادرات نفت برخي كش��ورها از جمله عربستان در اين 
اجالس گرفته شد، اما مس��اله اصلي براي صنعت نفت 
ايران آن است كه مشتريان س��نتي نفت ايران در حال 
خريد از ساير كشورها هستند. باتوجه به اينكه كيفيت 
نفت ايران به نسبت ساير كشورها ويژگي هاي متمايزي 
دارد، اين كشورها هزينه هاي بسياري را متحمل شدند 
تا پااليشگاه هاي خود را متناسب با نفت شركاي جديد 
تغيير دهند. از سوي ديگر فرسودگي چاه هاي نفت ايران 
و عدم تزريق گاز به ميادين نفتي ايران كه چيزي حدود 
70 ميليارد دالر سرمايه گذاري جديد نياز دارد باعث شده 
دورنماي توليد نفت ايران حتي ب��ه اندازه توليد نفت در 
زمان اجراي برجام نيز نتواند برسد. مبتني بر اين واقعيات 
ايران نيازمند سرمايه گذاري مولد روي زيرساخت هاي 

نفت خود است تا ظرفيت هاي توليد نفت خود را افزايش 
دهد. در حال حاضر توليد نفت ايران حدود يك ميليون و 
800 تا يك ميليون بشكه مصرف داخلي دارد و بين ۳00 
تا 400 هزار بشكه نفت براي صادرات به خارج ظرفيت 
دارد. اين ميزان صادرات در ميان كشورهاي اوپك پالس 
رقم بااليي نيست. مگر اينكه ايران بتواند صادرات نفت 
خود را به محدوده سابق بازگرداند و حداقل ۳ تا 4 ميليون 
بشكه نفت در روز صادر كند. در حال حاضر عراق در حال 
توليد اين ميزان نفت است و ايران حتي در سال هاي قبل 
از انقالب حتي تا 6 ميليون بشكه نفت نيز صادرات داشته 
است. مس��اله مهم براي نفت ايران آن است كه ايران در 
حال حاضر در شرايط تحريم نفتي قرار دارد، اين تحريم 
نفتي برداش��ته نمي ش��ود مگر اينكه يك توافق جدي 
ميان ايران و 1+5 انجام شود. آنچه مورد نظر ايران است 
بازگشتن كش��ورهاي 1+5 به برجام است، برجامي كه 
سال 2015 عملياتي ش��د و تحريم ها براساس قطعنانه 
22۳1 شوراي امنيت س��ازمان ملل برداشته شد. ايران 
اعالم كرده بعد از بازگش��ت طرف هاي مقابل به برجام 
ايران هم روند كاهش تعهدات خود را متوقف خواهد كرد 
و به تعهدات برجامي خود بازمي گردد. تحقق اين روند در 
حال حاضر بسيار دشوار به نظر مي رسد، چراكه شرايط 

كلي ايران، منطقه، امريكا و... بسيار تغيير كرده است. به 
عبارت روشن تر در حال حاضر يك ائتالف نانوشته عليه 
ايران با محوريت عبري و عربي برقرار ش��ده و اين محور 
تالش زايدالوصف��ي را براي س��نگ اندازي در مذاكرات 
ترتيب مي دهند. محدوديت ورود دالر به كش��ور باعث 
شده تا بخشي از اقتدار اقتصادي ايران دچار آسيب شود 
و عبور از اين چالش ها نيازمند به كارگيري ديپلماس��ي 
فعال در منطقه است. در كنار اين موارد نحوه بازيگري و 
مخالفت خواني هاي مجلس با برجام باعث شده تا غرب با 
نوعي ابهام موضوع مذاكره و گفت وگو با ايران را پيگيري 
كند. تصويب س��ريع طرح اق��دام راهب��ردي و تصويب 
توليد اورانيوم 20درصدي باعث شده تا روند رايزني ها و 
ديپلماسي ايران درخصوص برجام با دشواري هاي فراواني 
روبه  رو شود. در واقع حل اين ابهامات نيازمند به كارگيري 
نوع خاصي از ديپلماس��ي خالقانه و نوين است كه ايران 
بتواند به صورت گام به گام و تدريجي مسائل پيش روي 
برج��ام را از ميان ب��ردارد. در كنار اين م��وارد نمي توان، 
نقش كاس��بان و دالالن تحري��م در كش��ور را فراموش 
كرد. جرياناتي كه از دور زدن تحريم ها و تداوم تحريم ها 
سودهاي كالني به جيب زده اند و به مثلث قدرت، ثروت و 
اطالعات متصل هستند.    ادامه در صفحه 5
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ش��وراي عالي كار درپايان شب گذش��ته با افزايش ۳۹ 
درصدي حداقل دستمزد سال 1400 كارگران موافقت 
كرد. جلس��ه تعيين دس��تمزد كارگران پس از حدود 6 
ساعت مذاكره فش��رده با تصويب افزايش ۳۹ درصدي 

حداقل دستمزد س��ال 1400 
به پايان رسيد.  اعضاي شوراي 
عالي كار همچنين ب��ا افزايش 
مبلغ كمك هزينه مسكن و بن 
خواربار موافقت كردند و بر اين 
اس��اس بن خواربار كارگران را 
450 هزار تومان و حق مسكن 
كارگ��ران را 600 هزار تومان به 
تصويب رساندند.دويست و نود 
و هفتمين نشست شوراي عالي 
كار از ساعت 17 روز گذشته با 
حضور وزي��ر كار و نمايندگان 
گروه هاي كارگري و كارفرمايي 
ب��ه منظ��ور تعيي��ن حداقل 
دس��تمزد 1400 برگزار ش��د؛ 
وزير كار به عنوان رييس شوراي 
عالي كار از همان دقايق اوليه در 

جلسه حضور يافت. پيش از اين و با توجه به سيگنال هاي 
مثبت دومين نشست دستمزد ش��وراي عالي كار اعالم 
شده بود كه در صورت نزديكتر شدن ديدگاه ها و تحقق 
خواس��ته نمايندگان كارگري امش��ب رقم دس��تمزد 
كارگ��ران مش��خص خواه��د 
ش��د. بر اس��اس آخرين اخبار 
نمايندگان كارفرمايي از درصد 
پيشنهادي قبلي خود كه ۳4.2 
درصد بود كمي باالت��ر رفته و 
پيشنهاد افزايش ۳7 درصدي 
س��رجمع دريافت��ي كارگران 
ش��امل افزاي��ش 25 درصدي 
حداقل مزد به ع��الوه افزايش 
س��اير س��طوح مزدي و مزايا را 
مطرح كرده اند. ش��وراي عالي 
كار خرداد امس��ال، با تصويب 
افزايش 26 درص��دي حداقل 
دستمزد، پايه حقوق كارگران 
را به يك ميلي��ون و ۹12 هزار 

تومان افزايش داد...
ادامه در صفحه 3

شب گذشته و در پايان ماراتن 6 ساعته 
نشست دستمزد شوراي عالي كار تصويب شد

 افزايش
  ۳۹ درصدي حداقل 

دستمزد كارگران

بن مسکن: 450 هزار تومان
بن کارگری: 600 هزار تومان
پايه سنوات: ۱40 هزار تومان
حق اوالد: 345 هزار تومان

دستمزد روزانه: 88/5۱6 تومان
دستمزد ماهيانه: 2/655/4۹0 تومان

در مجموع دستمزد حداقلی بگيران در سال 
۱400 به 4 ميليون و ۱۹0 هزار تومان می رسد.



»ما كه وزير بازرگاني نداريم اگر مي داشتيم و اگر ميان 
دولت و مجلس همكاري صورت مي گيرد، امروز ما روز 
و نوروز ديگري داش��تيم. ما امروز كس��ي را نداريم كه 
مسوول خريد و اجناس مردم باشد. يك وزير داريم كه 
به فكر صنعت خودش و يك وزير هم داريم كه به فكر 
كشاورزي خودش است. ما يك وزير مي خواهيم كه به 
فكر زندگي مردم و مصرف مردم باشد، به فكر اين باشد 
كه توزيع چگونه انجام مي ش��ود. توزيع چه مي شود؟ 

توزيع ما بي صاحب است و اين مشكل اصلي ماست.«
اين بخشي از صحبت هاي چند روز قبل حسن روحاني، 
رييس جمهوري است. صحبت هايي كه نشان مي دهد 
حتي در سال پاياني دولت، هنوز به شكل دقيق مشخص 
نيس��ت، مش��كالتي كه در ايام مختلف س��ال و براي 
كاالهاي متفاوت به وجود مي آيد، ريشه در كجا دارد و 
چرا با وجود صحبت هاي گسترده و وعده هاي زياد، هيچ 
راهكاري وجود ندارد. صحبت هاي جديد رييس جمهور 
به طرحي باز مي گردد كه از چند س��ال قبل در دولت 

مطرح بود و البته راه به جايي نبرد.
در شرايطي كه در دولت احمدي نژاد با هدف كوچك 
شدن دولت، چند وزارتخانه در يك ديگر ادغام شدند 
و در نهايت سه وزارتخانه مهم اقتصادي صنعت، معدن 
و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي 
تاسيس شد، در دولت روحاني نگاه هاي انتقادي جدي 
در اين زمينه مطرح بود و با وجود آنكه عباس آخوندي 
و رضا رحماني، وزراي وقت دولت با آنها چندان موافق 
نبودند اما به نظر مي رسيد رييس جمهور و تعدادي ديگر 
از دولتمردان به دنبال آن هس��تند كه الاقل دو وزارت 
صمت و راه و شهرسازي را بار ديگر از هم تفكيك كنند. 
در ارديبهشت امس��ال، گمانه زني هايي در اين رابطه 
شكل گرفت كه به دليل آنكه رضا رحماني، براي البي با 
نمايندگان مجلس براي تفكيك وزارت صمت همكاري 
نكرده، بركنار شده است و در ماه هاي بعد نيز طرح دولت 
براي تاسيس دوباره وزارت بازرگاني هرگز راه به جايي 
نبرد. در شرايطي كه تا انتخابات رياست جمهوري تنهاي 
حدود سه ماه و تا پايان عمر دولت روحاني كمتر از پنج 
ماه زمان مانده، به نظر مي رسد كه رييس جمهور هنوز از 
عدم موافقت براي تشكيل وزارت بازرگاني دلخور است 
و حاال دليل نابساماني در بازار برخي كاالهاي مصرفي 
مردم را نبود متولي مشخص براي سياست هاي توزيعي 
در ب��ازار مي داند. صرف نظر از اي��ن ديدگاه اما فعاالن 
و كارشناس��ان اقتصادي داليل ديگ��ري را نيز براي 
نابس��ماني كالن اقتصادي ايران در نظر مي گيرند كه 
بخشي از آن به دولت و بخشي به ديگر سياست گذاران 

مانند مجلس باز مي گردد.

     سياست هاي متناقض
يكي از اصلي ترين انتقادهايي كه در ماه هاي گذشته 
از وضعي��ت اقتص��ادي كش��ور مطرح ش��ده، بحث 
سياست هاي متناقض اقتصادي است كه از سطح كالن 
تا خرد ديده مي شود. يكي از اصلي ترين مسائلي كه اين 
عدم هماهنگي را نشان داد در ماه هاي گذشته و در زمان 
تحويل اليحه بودجه بروز كرد. جايي كه وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه و بودجه مي گفتند كه مانند سال هاي 
گذش��ته، دولت براي تامين كسري اعتبارات خود به 
سمت استقراض از بانك مركزي حركت نخواهد كرد، 
رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه با شيوه اي غير 
مستقيم و از طريق منابع صندوق توسعه از اين بانك 
استقراض صورت گرفته و نتايج تورمي آن نيز مشاهده 
مي شود. هرچند در روزهاي بعد سازمان برنامه و بودجه 
در اطالعيه صحبت هاي همتي را رد كرد اما ابهام در 

اين زمينه همچنان باقي ماند.
از س��وي ديگر در روزهاي اخير نيز رييس كل بانك 
مرك��زي، اعالم كرد كه بودجه س��ال آين��ده تورم زا 
خواهد بود. اين اظهارات در حالي مطرح شد كه وعده 
تورمي بانك مركزي كه بنا بود ظرف يك س��ال تورم 
ايران را به 22 درصد برس��اند نه تنها محقق نشده كه 
در آستانه سال جديد، نرخ تورم به مرز 35 درصد نيز 
رسيده است. از سوي ديگر اين بانك در زماني كه اليحه 

تدوين مي شد امكان اظهارنظر در اين زمينه را داشت 
اما ترجيح داد كه پس از نهايي شدن بودجه در مجلس 
به آن بپردازد كه باز هم نشان دهنده عدم هماهنگي 
ميان دستگاه هاي اجرايي كشور بود. در كنار اين مسائل 
كالن، حتي در خردترين تصميمات نيز نشانه هايي 
از اين عدم هماهنگي ديده مي ش��ود. در شرايطي كه 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در نامه اي به وزارت 
جهاد كش��اورزي اعالم كرده كه واردات موز، آناناس، 
نارگيل و انبه تنها در برابر صادرات سيب ممكن است، 
اخيرا ستاد تنظيم بازار بخشنامه اي جديد صادر كرده 
و صادرات سيب را ممنوع كرده است. به اين ترتيب تنها 
راه واردات چند ميوه به كشور، صادرات ميوه ديگري 
اس��ت كه در آستانه سال نو خود به فهرست كاالهاي 
ممنوعه صادراتي افزوده اس��ت. اين سياست تنظيم 
بازار در آس��تانه نوروز و البته ماه رمضان با ابهام هاي 
جديد مواجه كرده و مش��خص نيست چه سرنوشتي 

خواهد يافت.

     معماي ارز 4200 توماني
يكي از اصلي ترين ابهام ها در مس��ير مديريت اقتصاد 
ايران نيز به ارز دولتي با نرخ 4200 تومان باز مي گردد. 
در ش��رايطي كه دولت از زمان بازگشت تحريم هاي 
امريكا، ارز دولتي با نرخ 4200 توماني را اجرايي كرده و 
در سه سال گذشته آن را پرداخت كرده است، بسياري 
از فعاالن اقتصادي مي گويند كه اين روال نه تنها كمكي 
به شرايط كشور نكرده كه خود موجب ايجاد رانت و عدم 
شفافيت شده است. در سال هاي گذشته پرونده هاي 
زيادي در رابطه با سوءاس��تفاده از ارز 4200 توماني 
تش��كيل ش��ده و در كنار آن كاالهايي مانند مرغ كه 
نهاده هاي آنها ارز دولتي مي گيرند در ماه هاي گذشته 
بارها افزايش قيمت داشته و اين در حالي است كه نه 
دولت و نه مجلس هيچ سياستي براي بررسي چرايي 

اين موضوع در دستور كار قرار نداده اند.
با وجود تمام انتقاداتي كه در مجلس عليه اين سياست 
در دس��تور كار قرار گرفت، نه تنها ارز 4200 توماني 
متوقف نشد كه براي سال آينده نيز تخصيص اين ارز 
ادامه خواهد داش��ت. مجلس كه در ماه هاي گذشته 
شعارهاي فراواني در مسير حمايت از اقشار كم درآمد 
داد و حت��ي در زمان بررس��ي بودج��ه، صحبت هاي 
مختلفي در اين زمينه داشت، در نهايت هيچ تغييري 
در سياست قبلي اعمال نكرد و به نظر مي رسد الاقل 
تا پايان دولت روحاني تخصيص اين ارز ادامه خواهد 
داش��ت. اين در حالي است كه اگر بنا بر حركت قوا در 

مسير قانوني خود باشد، وظيفه مجلس تصويب قوانين 
جديد براي بهبود ش��رايط اقتصادي كشور است و با 
وجود تمام شعارها هنوز هيچ راهكاري در اين زمينه 
اجرايي نشده است. هرچند نمي توان كتمان كرد كه 
تحريم هاي اقتصادي امريكا فش��ار سنگيني بر ايران 

وارد كرده اما در عين حال بررسي سياست هاي داخلي 
و اص��الح طرح هايي كه كارايي چنداني نداش��ته اند، 
مي تواند الاقل بخشي از دغدغه ها در اين زمينه را پاسخ 
دهد اما الاقل فعال هيچ يك از قوا طرحي جديد براي 

برون رفت از شرايط فعلي ارايه نمي كنند.
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 افراد با سابقه نظامي 
منع ورود به انتخابات ندارند

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح اصالح موادي از 
قانون انتخابات رياست جمهوري جهت اصالح از سوي 
شورا به مجلس اعاده شد. عباسعلي كدخدايي ضمن بيان 
آخرين وضعيت مصوبات مجلس و دولت و پيشاپيش با 
تبريك فرا رسيدن سال نو گفت: ان شاءاهلل سال آينده 
سال موفقيت و س��المتي و به دور  از كرونا براي مردم 
جهان باشد. وي با اشاره به طرح اصالح موادي از قانون 
انتخابات رياست جمهوري افزود: ايرادات قبال گفته شده 
و مغايرت در اصول ۹۹ و ۱۱5 و ۱۱0 داشت و برخي از 
موارد براي اولين بار ذكر شد و با ايرادات شوراي نگهبان 
مواجه شد و جهت اصالح به مجلس اعاده شد. وي افزود: 
شوراي نگهبان به اليحه ماليات بر ارزش افزوده ايراداتي 
داشت كه به مجلس عودت داده شد. كدخدايي درباره 
بودجه س��ال ۱400 گفت: هنوز پاسخ رسمي ما براي 
مجلس ارسال نشده و مجلس در اطالع رساني عجله كرد 
و نظرات غيررسمي ما را اعالم كردند. همچنان ممكن 
است ايرادات تغييراتي داشته باشد و متعاقبا نظر رسمي 
ما اعالم مي شود. ما از مجلس درخواست داريم جلسات 
غيررسمي ما را الزم نيست اطالع رساني كنند و ما اگر 
الزم شد اطالع رساني خواهيم كرد. همچنان كار شوراي 
نگهبان ادامه دارد. وي درباره عملكرد شوراي نگهبان 
گفت: ۶3 مصوبه از مجلس دريافت كرديم و 50 درصد 
آن عدم مغايرت داش��ته و 50 درصد مغايرت داش��ته 
است. ۱2 اساسنامه نيز داشتيم كه ۶ تا از اساسنامه ها 
تاييد شده است. همچنين ۱۷۷ نامه از ديوان عدالت 
اداري داش��تيم و ۷۹ نامه مغايرتش با ش��رع مقدس 
اعالم و 33 مورد آن خالف موازين شرعش تاييد شد. 
همچنين 3500 حكم براي اعضاي هيات نظارت در 
استان ها صادر شده است. وي افزود: هماهنگي با وزارت 
كشور براي بررسي ها داشته ايم. براي انتخابات با توجه 
به شرايط كرونايي پيش بيني هايي شده است و چاپ 
تعرفه ها تعيين و نظارت بر تعرفه ها استمرار دارد. وي 
افزود: شوراي نگهبان محدوديتي در دريافت گزارش 
درباره فعاليت هاي انتخاباتي ندارد و اين گزارش ها در 
زمان قانوني مدنظر قرار خواهد گرفت. وي درباره تبليغات 
كانديداها گفت: تبليغات غيرمجاز انتخاباتي را در بررسي 
صالحيت ها مدنظر قرار خواهيم داد. كدخدايي تصريح 
كرد: تعداد صندوق ها در انتخاب��ات ۱400 چيزي در 
حدود ۱5 درص��د افزايش خواهد يافت. كدخدايي در 
پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه آيا ديدگاه امام خميني 
)ره( در مورد فعاليت سياسي نظاميان تاثيري در تصميم 
اعضاي شورا براي بررسي صالحيت كانديداهايي با سابقه 
سياسي خواهد داشت؟ گفت: اگر رويه شورا را بررسي 
كنيد منع قانوني براي حضور افرادي كه سابقه نظامي 
دارند وجود نداشته و در ادوار مختلف افراد نظامي حضور 
داشتند و آنچه قانون لحاظ كرده عدم منع ورود اين گونه 
افراد است. البته دخالت نظاميان كه سوگيري داشته 
باشند قطعا منع شده اس��ت. صرف نامزدشدن براي 
انتخابات منع قانوني نداش��ته است. كدخدايي درباره 
تعيين سقف معين براي نامزدها گفت: شوراي نگهبان 
هيچ وقت نمي تواند سقفي براي اعداد نامزدها درنظر 
بگيرد و قانون براي ما مالك است. وي در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه به چه رييس جمهوري با چه ويژگي هايي 
نياز داريم ؟ گفت: ويژگي هايي كه در قانون اساس��ي و 
اصل ۱۱5 ذكر شده و ان شاءاهلل مردم به اين ويژگي ها 
توجه كنند و آينده كشور رو به پيشرفت باشد.كدخدايي 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما ايراداتي به قانون 
انتخابات گرفتيد؛ اگر ايرادات شورا پس از تعطيالت عيد 
از سوي مجلس رفع شود؛ اين قانون براي انتخابات امسال 
اجرايي مي شود، گفت: من نمي توانم از طرف مجلس 
اظهارنظر كنم، منتظر مي مانيم تا ببينيم اين قانون در 
مجلس چه زماني بررسي مي شود.وي درباره آخرين 
اقدامات براي برگزاري انتخابات با ش��رايط كرونايي، 
گفت: ما تابع قانون هستيم؛ جلسات هماهنگي براي 
آنچه در اختيار ما و وزارت كش��ور  اس��ت، برگزار شده 
اس��ت. صندوق ها قريب به ۱5 درصد افزايش خواهد 
داشت. آنچه تاكنون س��تاد مبارزه با كرونا اعالم كرده 
خطر شيوع ويروس بيشتر در تجمعات است؛ بنابراين 
ما در تجمعات محدوديت داريم.وي افزود: فعاليت هاي 
انتخابات و تبليغات در قانون به درستي روشن نشده و 
هنوز مشخص نش��ده كه اگر كسي در انتخابات اعالم 
آمادگي كرد تبليغات محسوب مي ش��ود يا خير. در 
خصوص تبليغات نيز ما بايد به استناد قانون عمل كنيم 
و قانون در اين زمينه روشن و شفاف نيست. اميدواريم 

قانون اصالح شود.

 نامه ظريف به بورل 
حاوي طرح نيست

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص نامه محمد 
ج��واد ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان به جوزف 
بورل، هماهنگ كننده كميسيون مش��ترك برجام، 
توضيحاتي ارايه كرد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در اين 
باره، اظهار داشت: وزير امور خارجه كشورمان با هدف 
تش��ريح مواضع جمهوري اسالمي ايران در خصوص 
تح��والت مرتبط با برجام، نام��ه اي خطاب به جوزف 
بورل، هماهنگ كننده كميس��يون مشترك برجام، 
در مورخ 22 اسفند ۱3۹۹ )برابر با ۱2 مارس 202۱( 
ارسال نموده اند. سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه 
افزود: البته دكتر ظريف تاكنون نامه هاي متعددي به 
آقاي ب��ورل و پيش از وي خانم موگريني در خصوص 
برجام ارسال كرده و اين نامه نيز در همين راستا تهيه و 
ارسال شده است.خطيب زاده تاكيد كرد: اين نامه تبيين 
نگرش جمهوري اس��المي ايران اس��ت و حاوي هيچ 
طرحي نمي باشد.سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: 
در نامه كشورمان به مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا و هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام اعالم 
ش��ده كه »چنانچه اياالت متحده قصد دارد اقدامات 
متخلفانه خ��ود در نقض برجام و تحميل تحريم هاي 
ظالمانه را اصالح كند، اولين گام ضروري بازگشت به 

پايبندي كامل به عنوان طرف متخلف است.«

مصمم به اصالح
ساختار بودجه هستيم

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: در مجلس يازدهم 
مصمم به انجام اصالح ساختار بودجه هستيم. رييس 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه ما در مجلس 
يازدهم كه يك مجلس انقالبي اس��ت تالش خواهيم 
كرد تا با يك زيس��ت مومنانه، روحيه انقالبي و وحدت 
و با تكيه بر سنت هاي الهي و مردم باوري حركت كنيم، 
گفت: مردم باوري يعني اجازه دهيم مردم در تمام شؤون 
نقش داشته باش��ند و اجازه دهيم مردم خود اقتصاد را 
اداره كنند؛ چنانچه در هر حوزه اي از اقتصاد موفقيتي 
بوده، مي بينيم كه مردم در ميدان بوده اند. وي با تاكيد بر 
اينكه در مجلس دو جهت را براي فعاليت هايمان انتخاب 
كرده و پي��ش مي رويم، گفت: توجه به رفع تحريم ها و 
خنثي س��ازي تحريم ها دو موضوع اساسي در مجلس 
يازدهم بوده و براي رفع تحريم ها، طرح راهبردي رفع 
تحريم با تالش و كار كارشناسي به تصويب رسيد و اين 
قانون اثرات و بركاتي ج��دي براي رفع تحريم خواهد 
داشت؛ در بحث خنثي سازي تحريم ها نيز دو موضوع 
جدي در دستور كار است كه يكي اصالح ساختار بودجه 
و ديگري تنظيم برنامه هفتم مبتني بر همين اصالح 
ساختار است. وي با بيان اينكه در راستاي رفع مشكالت، 
بارها تاكيد شده كه اصالح ساختار بودجه شكل بگيرد 
و ناترازي كه در بودجه ساختاري و عملياتي وجود دارد، 
اصالح شود، ادامه داد: در دهه اخير به اين امر توجه نشده 
و نيازمند وقت اس��ت كه اين كار با پختگي انجام شود. 
قاليباف با بيان اينكه در مجلس يازدهم مصمم به انجام 
اصالح س��اختار بودجه هستيم، افزود: البته در بودجه 
سال ۱400 گام هايي را در اين مسير برداشتيم، اما يك 
قدم جدي و اساسي نبود و بستر آن فراهم نبود، چنانچه 
مجلس در مرحله اول بودجه را تصويب نكرد، اما امورات 
كش��ور بايد با بودجه و تصويب بودجه پيش مي رفت 
كه با يك دوازدهم و سه دوازدهم مسير درستي نبود، 
در هرحال تا جايي كه امكان داش��ت انضباط بودجه، 
ش��فافيت بودجه، محروميت زدايي و اينكه بودجه با 
اولويت به سمت اشتغال زايي، توليد، كمك به معيشت 
مردم و توجه به سالمت در حوزه هاي مختلف، به ويژه 
شرايط فعلي پيش برود، اين موارد را در اولويت قرار داديم.

اطالعيه ديوان محاسبات 
درباره حقوق هاي نامتعارف

ديوان محاسبات درباره حقوق هاي غيرمتعارف برخي 
شركت هاي دولتي اطالعيه اي منتشر كرد. به گزارش 
دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات 
كشور، پيرو گزارش مورخ ۱3۹۹/۹/۸ با موضوع اظهارنظر 
ديوان محاسبات كشور پيرامون »بودجه پيشنهادي 
سال ۱400 ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت« مستند به تبصره )4( الحاقي 
به ماده )۱۸2( قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي به استحضار مي رساند: بخش سرانه حقوق و 
مزاياي گزارش مذكور بعضاً بر اساس بودجه پيشنهادي 
شركت هاي دولتي قبل از تصويب مجامع يا اعالم مكتوب 
دستگاه هاي ذيربط بوده است كه با توجه به محدوديت 
قانوني 20 روزه بررسي ديوان محاسبات كشور و طرح 
موضوع در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي 
اسالمي در زمان رسيدگي به اليحه ۱400 و حساسيت 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي نسبت به 
حقوق و مزاياي غيرمتعارف، منتج به اصالح بودجه سال 
آتي برخي از ش��ركت هاي دولتي و ايجاد سقف جديد 
ناخالص دريافتي كاركنان دول��ت )حداكثر ۱5 برابر 
حداقل حقوق( در تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱400 
شده است. مجددا تأكيد مي شود همانطور كه در ذيل 
جدول ش��ماره )۹-۱( صفحه 22 گزارش اوليه تأكيد 
شده بود، ميانگين حقوق و مزاياي ناخالص پرداختي 
با احتساب كسورات قانوني از جمله پاداش پايان سال 
كارمندان در بودجه پيشنهادي سال ۱400 بوده است 
كه يقيناً با عملكرد پرداختي در سال آتي متفاوت خواهد 
بود. لذا مبناي رسيدگي ديوان محاسبات كشور در بخش 
حقوق و مزاياي پرسنلي، احكام مندرج در قانون بودجه 

سال ۱400 و قوانين و مقررات مرتبط خواهد بود.

اختصاص 150 ميليارد تومان 
براي تاكسي هاي فرسوده

رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص 
۱50 ميليارد تومان براي نوسازي تاكسي هاي فرسوده 
گفت: عالوه بر آن در بخش نوس��ازي اتوبوس ها ۱03 
ميليارد تومان اختصاص داده شده است كه اقساط آن 
به تناسب پيشرفت طرح اختصاص مي يابد. نوبخت 
گفت: در سال گذشته در افتتاح يكي از ايستگاه هاي 
مترو آمادگي سازمان برنامه و بودجه براي توسعه دامنه 
اين نوع همكاري ها را مطرح كردم چرا كه گس��ترش 
دامنه اين همكاري ها فرصت استفاده از تبصره پنج كه 
عمدتا معطوف به پشتيباني دولت است فراهم مي كند. 
وي ادامه داد: اين تبصره در ساخت و نوساز اتوبوس هاي 
فرسوده در تهران قابل استفاده است. نوبخت با تاكيد بر 
اينكه امروزه دامنه اين همكاري ها توسعه يافته است، 
خاطرنشان كرد: از اين رو 2۱03 ميليارد تومان براي 
سال ۱3۹۹ عنوان بخش��ي از حمايت مالي دولت به 
شهرداري و مديريت شهري را اعالم مي كنيم هرچند 
كه در اين زمينه معاونت علمي نيز همكاري هايي داشته 
است. نوبخت ادامه داد: عالوه بر آن ۱۸50 ميليارد تومان 
روال سنوات گذش��ته و جزو تعهدات دولت است كه 
سازمان برنامه و بودجه انجام داده است. رييس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به چالش هاي شهرداري با بانك 
مركزي با بيان اينكه در تالش هستيم اين مشكل مرتفع 
ش��ود، اظهار كرد: در حوزه نوس��ازي اتوبوس ها ۱03 
ميليارد تومان از مجموعه تعهدات ملي مربوط به اين 
سازمان است كه اقساط آن متناسب با ميزان پيشرفت 
طرح پرداخت مي شود. وي اضافه كرد: عالوه بر ۱50 
ميليارد تومان براي بازسازي ۱0 هزار تاكسي فرسوده 
جزو تعهدات ما است و امروز با امضاي قراردادي در اين 

زمينه اقدام خواهد شد.

دالر 4200 توماني چه كارنامه اي دارد؟

رييس جمهور: 

دفاع جهانگيري از ارز جهانگيري

خطر موج چهارم كرونا منتفي نيست
رييس جمهور گفت: بر اساس گزارش وزير بهداشت اين 
هفته و هفته  آينده واكسن بيشتري وارد كشور مي شود و 

اين امر موجب افزايش سرعت واكسيناسيون خواهد شد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
در جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه از همه 
دست اندركاران ستاد به ويژه وزير بهداشت، تشكر مي كنم، 
اظهار كرد: وزير بهداشت در روزهايي كه احساس مشكل 
كردند با دلسوزي به صحنه آمدند و با مردم صحبت كردند 
و آن روزهايي كه اخبار خوشي رسيد واكسن در اختيار ما 
قرار گرفت با لبخند آمدند و اين خبر را به مردم اعالم كردند. 
من به طور ويژه از ايش��ان تشكر مي كنم و مي دانم كه چه 

سختي هايي در كارشان بوده است.
وي با تقدير از تالش هاي كادر درمان كشور، توليدكنندگان 
و صداوس��يما در روزهاي كرونايي ادامه داد: اين كاري كه 
در يك س��ال و چند هفته انجام ش��ده در ايران مي تواند 
مجموعه اي مدون شود تا به عنوان يك نقشه راه در آينده 
مورد استفاده قرار گيرد كه اگر خداي ناكرده بازهم دچار 
پاندمي شديم از آن بهره برداري كنيم تا مدلي براي مقابله 
با بيماري هاي واگيردار باشد يا اساسا به يك كتاب درسي 

براي آيندگان بدل شود.
روحاني تاكيد كرد: در زمينه آمار بيماري هم جداي 
از استان خوزستان كه وضعيت خاصي دارد - هرچند 
برخي از بخش هاي اس��تان رعاي��ت كردند و نارنجي 

شدند - بقيه اس��تان ها شرايط نس��بتًا خوبي دارند؛ 
البته استان هايي مثل البرز، كهگيلويه و چهار محال 
هم بايد بيشتر رعايت كنند ولي در مجموع وضعيت 
كشور خوب است اما بايد مراقبت كنيم كه وارد موج 
چهارم نش��ويم. وي با بيان اينكه اگر دو هفته مراعات 
نكنيم همه آمارها تغيير مي كن��د، گفت: خطر موج 
چهارم منتفي نيس��ت و وج��ود دارد، تا حاال تالش و 
مراقبت ش��ده و وارد اين موج در كشور نشديم، اما هر 
لحظه ممكن اس��ت اين خطر پيش بيايد و ايام نوروز 
روزهاي خاصي است و تحرك مردم در داخل و بيرون 
منزل بيشتر مي شود.  وي يادآور شد: در كوي و برزن 
و بازار و ديد و بازديد و مس��افرت ها هم تحرك بيشتر 
خواهد شد. بنابراين به همان نسبت بايد مراقبت ها باال 
برود. مسووالن و صداوسيما بايد به مردم بگويند كه 
عيدديدني با ماسك، بدون روبوسي و دست دادن باشد.

روحاني افزود: اين مناسك و آدابي كه در اين مدت يك سال 
تمرين كرديم، حاال عيد شد نبايد آن را كنار بگذاريم و دوباره 
در كنار هم جمع شويم و پروتكل ها را رعايت نكنيم چرا كه 

اگر يك نفر آلوده باشد همه آلوده مي شوند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما هنوز به يك نقطه اطمينان 
بخش نرسيديم، گفت: اگر چند ماه ديگر واكسن ها تزريق 
شود و نشان دهد كه مفيد و موثر است، آن زمان مي توانيم 
بگوييم اگر اين مراعات ها مقداري كم شود خيلي خطر ندارد.

وي ادامه داد: بر اس��اس گزارش وزير بهداشت اين هفته و 
هفته  آينده واكسن بيشتري وارد كشور مي شود و اين امر 
موجب افزايش سرعت واكسيناسيون خواهد شد.روحاني 
با اشاره به مصوبات ستاد ملي كرونا يادآور شد: در اين ستاد 
4۸۱ مصوبه داشتيم كه ۹۹ درصد اجرا شده و يك درصد 
باقيمانده هم در حال اجراس��ت.رييس جمهور با اشاره به 
تغيير سبك زندگي در شرايط كرونايي گفت: ما ناچار شديم 
مدل زندگي جديدي را اجرا كنيم كه براي مردم بس��يار 
سخت بود. چاره اي نداشتيم و بسياري از دستورالعمل ها 
را م��ردم ضروري مي ديدند و تا ميزان زيادي هم س��بك 
زندگي جديد ايجاد شده را مراعات مي كنند.وي افزود: اين 
رفتار با چيزي كه ما هميشه عادت داشتيم كمي متفاوت 
است اما چاره اي نبود و همه بايد تالش كنند تا در شرايطي 
قرار بگيريم با توليد واكسن ها و با ارتقاي رعايت پروتكل ها 
بتوانيم شرايط خود را بهتر كنيم.روحاني با بيان اينكه بايد 
ديد واكسن ها در برابر گونه هاي جهش يافته كرونا چگونه 
عمل مي كند، تاكيد كرد: اميدواريم شرايط طوري باشد كه 

مردم با مشكالت كمتري مواجه شوند.
 رييس جمهور با اشاره به اينكه همه كشور از آغاز اپيدمي 
كرونا يعن��ي يك مرجعيت واح��د را در اين زمينه قبول 
كردند، گفت: وزارت بهداش��ت و پزشكان و متخصصان، 
صاحب نظر مرجع در اين زمينه شدند و همه به آنها گوش 
كردند كه اين خيلي مهم است. اگر مرجعيت تغيير مي كرد 

و هر كس��ي چيزي را مي گفت، گرفتار مي شديم. مردم 
مرجعيت واحد را در كشور قبول كردند و همه پذيرفتند.

وي با اش��اره به همراهي رهبري انقالب با مصوبات ستاد 
ملي مقابله با كرونا، گفت: عالوه بر اين علما و انديشمندان 
حوزه و مراجع نگذاشتند فرقي بين علم و دين باشد. علم 
دين است و چيزي نيست كه از دين جدا باشد. ريشه دين 
از وحي است و علم هم قانون و سنت هاي خداست كه آنها را 
كشف مي كنيم، بنابراين اين دو از هم جدا نيستند. روحاني 
يادآور شد: حوزه هاي علميه، مراجع تقليد، سخنوران و 
علما همه يك صدا بودند و اين بسيار ارزشمند است، اگر 
دوگانگي يا سه گانگي خصوصًا در ماه محرم، ماه رمضان، 
رجب، اعتكاف و در مناسك ديني ايجاد مي شد اين وضع 
را نداشتيم و خوشبختانه اين همدلي باعث شد كه بتوانيم 
به اين شرايط برسيم. رييس جمهور با اشاره به تالش هاي 
شركت هاي دانش بنيان براي تامين نيازهاي بهداشتي 
كش��ور، گفت: ش��ركت هاي دانش بني��ان به صحنه 
آمدند؛ ماسك، ونتيالتور، سي تي اسكن، شوينده هاي 
بهداش��تي را بايد از خ��ارج وارد مي كردي��م كه اجازه 
نمي دادند اينها را وارد كنيم و اگر هم مي توانستيم وارد 
كنيم شرايط و قيمتش خيلي زياد بود و دست و بال ما 
هم براي انتقال پول باز نبود، اما شركت هاي دانش بنيان 
در بخش توليد، دارو و تجهيزات بسيار تالش كردند كه 

خوشبختانه دچار مشكل نشديم.

جهانگيري: 
ارز  4200  توماني  موفق  بود

معاون اول رييس جمهور گفت: يكي از سياس��ت هاي 
دولت تعيي��ن ارز با نرخ ترجيح��ي 4200توماني براي 
تامين كاالهاي اساسي بود تا اقالم و كاالهاي مورد نياز 
مردم با قيمت مناس��ب در اختيار آنها ق��رار گيرد و اين 
سياست در مجموع موفق بود.معاون اول رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه بايد نس��بت به تامين كاالهاي اساسي 
در ايام عيد نوروز و ماه مبارك رمضان حساس��يت ويژه 
داشته باشيم، افزود: وظيفه و مسووليت همه ما اين است 
كه كاالهاي اساسي و اقالم مورد نياز ايام عيد نوروز و ماه 
مبارك رمضان با قيمت مناسب تامين و در اختيار آنها قرار 
گيرد.جهانگيري با بيان اينكه اولويت ها و سياست هاي 
اصلي هر دولت متناس��ب با ش��رايط روز كشور تغيير 
مي كند، خاطرنشان كرد: از سال ۱3۹۷ كه امريكا وارد 
جنگ اقتصادي با ايران شد، دولت تصميم گرفت تامين 
معيشت مردم را در نخستين اولويت خود قرار دهد چرا 
كه مي دانس��تيم امريكا تالش دارد زندگي و معيش��ت 
مردم را با فش��ار و س��ختي مواجه كند، به همين دليل 
همه امكانات دولت و كشور بسيج شد تا فشار كمتري بر 
زندگي مردم وارد شود. وي ادامه داد: در همين راستا يكي 
از سياست هاي دولت تعيين ارز با نرخ ترجيحي 4200 
توماني براي تامين كاالهاي اساسي بود تا اقالم و كاالهاي 
مورد نياز مردم با قيمت مناسب در اختيار آنها قرار گيرد. 
اين سياس��ت در مجموع موفق بود البته هر سياستي 
ممكن است با حواشي يا سوءاستفاده هايي همراه باشد. 
معاون اول رييس جمهور از همه دس��تگاه هاي اجرايي 
خواس��ت همانطور كه در سه سال اخير با تمام ظرفيت 
براي كاهش فشار بر مردم وقت گذاشته اند، در اين ايام 
نيز با تالش هر چه بيشتر براي بهبود وضعيت معيشتي 
جامعه تالش كنند. جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه هر 
نوع صادرات رسمي يا غيررسمي كاالهاي اساسي ممنوع 
اس��ت، تصريح كرد: صادرات تمامي كاالهايي كه با ارز 
4200 توماني تامين شده ممنوع است و استانداران بايد 

به شدت با قاچاق اين گونه اقالم برخورد كنند. وقتي كااليي 
با قيمت ارز 4200 توماني تامين مي شود و قيمت ارز در 
بازار آزاد چند برابر اين رقم است، طبيعي است كه عده اي 
تالش خواهند كرد تا از طريق قاچاق، اين گونه كاالها را 
در كشورهاي اطراف بفروشند. اين گونه كاالها فقط براي 
ملت ايران با اين قيمت ارز تامين شده است و الزم است 
سازمان تعزيرات نيز برخوردي قاطع داشته باشد تا كسي 
جرأت قاچاق كاالهاي اساسي را نداشته باشد. وي با اشاره 
به برخي گزارشات مبني بر گراني محصوالتي نظير سيب 
و مركبات، اظهار داشت: در جلسه اي كه اخيراً  با مجمع 
نمايندگان استان آذربايجان غربي برگزار شد، استاندار 
آذربايجان غربي تاكيد داشت كه به هر ميزان كه نياز باشد 
سيب با قيمت مناسب در انبارهاي استان موجود است. 
وقتي مردم اين مطالب را مي شنوند و مي دانند كه ميزان 
توليد در كشور باال است اما قيمت ها پايين نمي آيد دلخور 
مي ش��وند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش 
ارايه شده در جلسه مبني بر وفور ميوه در ميادين ميوه 
و تره بار با قيمت هاي مناسب، تصريح كرد: هنر مديريت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اين باشد كه با توزيع 
گسترده ميوه و كاالهاي اساسي، شرايطي را فراهم كند 
كه در هفته پيش رو و ايام عيد نوروز اين كاالها با قيمت 
مناسب در اختيار مردم قرار گيرد. جهانگيري افزود: البته 
گاهي حرف هاي ناروا در خصوص عملكرد كارگروه تنظيم 
بازار زده مي شود اما نبايد به دل بگيريد. شما براي مردم 
و خدا كار مي كنيد و نبايد به اين گونه رفتارها توجه كنيد. 
اين روزها در تاريخ ثبت خواهد ش��د كه در شرايطي كه 
شما گرفتار جنگ اقتصادي بوديد و براي كاهش فشار بر 
مردم تالش مي كرديد، عده اي كه مسووليت خاصي هم 
نداشتند فقط به دنبال اين بودند كه چوب الي چرخ شما 
قرار دهند.وي افزود: امروز ش��اهد بي انصافي ها از سوي 
مخالفين هستيم اما ما پذيرفته ايم كه در شرايط سخت 

كار كنيم و بايد مشكالت را به خاطر مردم تحمل كنيم.

برش



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت در سه ماهه 

سوم سال جاری و خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد.
همتی، اعالم کرد: براس��اس گزارش اداره حس��اب های 
اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور، که از فصل دوم 
سال جاری مثبت شده بود، درسه ماهه سوم سال نیز مثبت 
بوده است.  رشد ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹ + درصد بدون نفت 
در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. بنابراین، اقتصاد در 
دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. 
لذا، امروز با اطمینان می ت��وان از گذر اقتصاد ایران از دوره 
سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد 
اقتصادی خبر داد.  با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه 
ایران و ش��یوع کرونا، که موجب رکود و رشد منفی شدید 
در بسیاری کشورها شده است، رشد حاصله مهم و حاصل 
اج��رای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید درش��رایط 
تحریم است.  جزئیات رشد بخش های مختلف اقتصادی 
کشور اوایل هفته پیش رو اعالم خواهد شد. این اتفاق خوب 
نتیجه مقاومت مردم، قدرت انعطاف اقتصاد ایران در مقابل 
شوک های وارده به آن است و امیدوارم فصل های آینده نیز 

رشد اقتصاد تداوم پیدا کند. 

     رشد 39 درصدي نقدينگي
 در يك سال منتهي به بهمن 99

آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد 
که حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده و رشدی معادل ۳۹.۱ درصدی نسبت به سال 
گذش��ته و ۲.۹ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.  
گفتنی است که میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در ۶ 
سال اخیر را در بهمن ماه امسال از آن خود کرد و خبر از رشد 
تورم در ماه های آینده را می دهد. همچنین، در این زمینه 
گفته های مطرح شد مبنی براینکه »نصف نقدینگی تاریخ 
اقتصاد ایران در سه سال اخیر خلق شده است.« بانک مرکزی 
در واکنش به آن اعالم کرد: وقتی به دلیل مشکالت ساختاری 
متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، 
ریاضیات پایه به ما می گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر 
می شود؛ فرقی نمی کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.  

  رشد اقتصادي در 10 سال اخير 
از سال ۹۷ تا س��ال ۹۹، در مجموع رشد اقتصادي با روند 
منفي مواجه شده و سال هاي ۹۷ و ۹8 و فصل نخست سال 
۹۹ با رشد منفي همراه بوده است و به عبارتي، ۹ فصل پیاپي 
رشد منفي اقتصادي داشته ایم. اما طبق اعالم بانك مركزي 
تابستان و پاییز ۹۹ رشد مثبت بوده است. البته باید دید كه 
مركز آمار ایران چه روایتي از رشد اقتصادي منفي یا مثبت 
بابت سال ۹۹ ارائه خواهد كرد.  در سال هاي ۹۰ تا ۹۶ نیز 
سال هاي ۹۱ و ۹۲ و ۹4 با رشد منفي و سال هاي ۹۰،  ۹۳، 
۹5 و ۹۶ با رش��د مثبت همراه شده است. براین اساس در 
۱۰ سال اخیر در مجموع 5 سال رشد منفي و 4 سال رشد 
مثبت داشته ایم و سال ۹۹ نیز احتماال با رشد مثبت مواجه 
مي شود. برخي كارشناس��ان معتقدند كه مجموع رشد 
اقتصادي دهه ۱۳۹۰ چیزي در حد صفر اس��ت و كل این 
دهه را دهه از دست رفته ارزیابي كرده اند كه فرصت هاي 
اشتغال، رشد و سرمایه گذاري از دست رفته است.   رقم تولید 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ از رقم 5854 
هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۶۹4۱ هزار میلیارد ریال 
درسال ۹۶ رسیده و رشد اقتصادی در سال های ۹۲ تا ۹۶ 
به ترتیب ۰.۳-، ۳.۲، ۱.۶-، ۱۲.5 و ۳.۷ درصد بوده است.

برخي صاحب نظران نیز مي گویند كه رش��د اقتصادي 
۱۰ س��اله اخیر به ط��ور میانگین ۱ درصد ب��وده و تولید 
ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳8۹ یعنی ۱۰ سال قبل 
تاکن��ون از رقم 5۹۰ هزار میلی��ارد تومان به قیمت ثابت 
سال ۱۳۹۰=۱۰۰ به ۶۹4 هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ 

رسیده و طبق برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۹۷ و 
۹8 با رشد منفی مواجه شده و به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان 
در سال ۹۷ و 5۹8 هزار میلیارد تومان در سال ۹8 خواهد 
رسید. به عبارت دیگر در ۱۰ سال اخیر عمال تولید ناخالص 
داخلی به میزان ۱.۳ درصد رشد کرده یا میانگین هرساله 
معادل ۰.۱۳ درصد رش��د داشته است و نتیجه سال های 
رشد مثبت و سال های رشد منفی به اندک رشد اقتصادی 
منتهی شده است.  از س��وی دیگر شاخص تورم نیز ۳۶۰ 
درصد در ۱۰ سال رشد کرده و عدد شاخص از ۳۲ در مرداد 
8۹ به ۱8۱ در مرداد ۹8 رسیده و قیمت ها 4.۶ برابر شده 
و میانگین تورم هر سال نیز ۳۶ درصد بوده است. همچنین 
شاخص س��رمایه گذاری از عدد ۱۷58 هزار میلیارد ریال 
در س��ال 8۹ به عدد ۱۱84 هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ 
رسیده و در این دوره با کاهش ۳۲ درصدی همراه شده که 
به معنای میانگین رشد منفی 4- درصدی ساالنه است. ارقام 
 رشد اقتصادی طبق اعالم بانک مرکزی نیز در این ۷ سال 
۹۶ -۱۳8۹ برای4 سال منفی بوده و احتماال برای سال های 
۹۷ و ۹8 نیز منفی برآورد می شود و لذا از ۱۰ سال اخیر ۶ 
سال رشد منفی داشته است رشد مصرف بخش خصوصی 
نیز اگرچه در دوره شش س��اله ۹۶-۱۳۹۳ مثبت برآورد 
شده اما برای دو سال آخر ۹۷ و ۹8 هنوز روشن نیست و به 
نظر می رسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد باالی 
قیمت ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها 
کاهش داشته باشد و این موضوع می تواند یکی از عوامل 
رکود اقتصادی باشد. اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر با وجود 

4.۶ برابر شدن قیمت ها و تورم ۳۶۰ درصدی، عمال با رشد 
اندک و میانگین ۰.۱۳ درصدی و رشد منفی سرمایه گذاری 
و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم 
تا سال ۹۶ و منفی ش��دن و کاهش قدرت خرید مردم در 
سال های ۹۷ و ۹8 مواجه شده است. براین اساس روشن 
است که تنها از طریق تحوالت نهادی، سیاسی و اجتماعی 
و اقتص��ادی می توان س��اختار اقتصاد ایران را به س��مت 
رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش 
خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.

مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز به قیمت 
ثابت سال ۱۳۹۰ از عدد ۲۶۶4 هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ 
به ۲۷۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ رسیده و در سال های 
۹۲ تا ۹۶ به ترتیب ۱.۹-،  ۲،  ۳.5-، ۳.8 و ۲.5 درصد رشد 
داشته است و در نهایت در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ معادل 
4.۷ درصد در 4 سال و ساالنه به طور میانگین ۱.۲ درصد 
رشد کرده است.  براین اساس، روشن است که با رشد اندک 
اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد 
سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید 
مردم و خانوارها و ۲.5 برابر شدن قیمت کاالها و خدمات، 
افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی 
و تغییرات کاالها و خدمات مورد نیاز زندگی و... عمال سطح 
توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به 
خصوص با افزایش تورم در دو سال اخیر و دوره تحریم های 
امریکا، الزم اس��ت که ب��رای حفظ ق��درت خرید مردم، 
موضوع افزایش حقوق و دس��تمزد مورد توجه قرار گیرد. 

زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد 
اقتصادی محدود است و رشد سرمایه گذاری و اشتغال و 
تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد.  از این رو، 
تنها راهکار کوتاه مدت، توجه به افزایش حقوق و دستمزد و 
تزریق منابع به اقتصاد است. زیرا وقتی تورم باال رفته و نرخ 
ارز چند برابر شده و تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و رشد 
سرمایه گذاری محدود است. لذا برای حفظ قدرت خرید 
مردم و خانوارها، باید چاره جویی ش��ود تا معیشت فعلی 
و حداقل معیش��ت حفظ شود. از س��ال ۱۳۹۱ و با شروع 
تحریم های دور اول در دولت احمدی نژاد که تا سال ۱۳۹4 
نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و ۷.۷- درصد در 
س��ال ۹۱، و ۱.۶- درصد در سال ۹4 منفی بود اما در سال 
۹۲ و ۹۳ ب��ا روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در 
اقتصاد و همچنین سیاست های انضباط مالی و کنترل تورم، 
رشد اقتصادی در س��ال ۹۲ و ۹۳ مثبت شد و ۰.۳ درصد 
در سال ۹۲ و ۳.۲ درصد در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت 
بوده است. اما در سال ۹5 و متاثر از اجرای برجام و خروج از 
تحریم ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع 
تحریم های نفتی و سایر تحریم های بانکی و... با رشد باالی 

۱۲.5 درصدی مواجه شد.

 ش�اخص ها در دوره 20 س�اله قب�ل از 
تحريم های اخير

در بیس��ت و دو س��ال اخیر نرخ دالر ۲4 برابر، نقدینگی 
۱4۲ برابر شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران 
بدون تحریم ها یا با اث��ر کمتر تحریم های اخیر می توان 
به بررس��ی دوره ۹۶- ۱۳۷۶ توجه داش��ت. تا سال ۹۶ و 
در دوره بیس��ت ساله ۹۶-۱۳۷۶ و رشد متوسط اقتصاد 
س��االنه 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا 
شویم و تصور کنیم که می توان به رشدهای باالتر رسید. 
به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعال در همین حد 
است و برای بهبود آن باید اصالحات گسترده ساختاری و 
نهادی و اجتماعی انجام شود. اخیرا نیز که متاثر از تحریم 
در دوره ۱۰ س��اله با ضعف ساختاری و رشد اقتصادی و 
سرمایه گذاری مواجه هس��تیم باید به موقع اقتصاد را از 
ضعیف ش��دن نجات دهیم زیرا حتی با رشدهای باالی 
درآمد نفت و رونق و رفع تحریم نیز نمی توان انتظار رشد 
اقتصادی زیاد داشت و مثال نمی توان تصور کرد که هر گاه 
تحریم ها رفع شود می توان اقتصاد را از مسیر جا مانده و 
عقب افتاده به سرعت پیش برد و از دیگران جلو افتاد. زیرا 
ظرفیت تاریخی و انسانی و منابع ایران به گونه ای است 
که اجازه رش��د اقتصادی بیش از 4 درصد را نمی دهد و 
لذ ا تنها می توان با اقدامات بزرگ و تحوالت س��اختاری 
و سیاسی و اجتماعی به رش��د باالی اقتصادی و مثال 8 
درصد رسید. در ۲۰ سال اخیر ۱۳۷۶ تا ۱۳۹5، با وجود 
محاسبه رشد اقتصادی با سال پایه های مختلف ۱۳۶۹، 
۱۳۷۶، ۱۳8۳ و ۱۳۹۰، با تخمین می توان برآورد کرد که 
رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل 4 درصد 
بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت 
خرید مردم نیز ساالنه ۳.۲5 درصد بوده است. همچنین 
رقم نقدینگی در این سال ها از ۱۳4۲8 میلیارد تومان در 
سال ۱۳۷۶ به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ 
و ۱۲5۰ هزار میلیارد تومان در پایان س��ال ۹5 رسیده 
است. براین اساس، نقدینگی در این بیست سال ۹۳ برابر 
شده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در این بیست سال 
هرساله رشد متوسط ۲۶ درصدی داشته است.  شاخص 
تورم یا رشد سطح عمومی قیمت ها به قیمت ثابت سال 
۱۳۹۰، نیز از عدد ۱۲.4 در ابتدای سال ۷۶ به عدد ۲۶۳ 
در انتهای س��ال ۹5 رسیده و در این مدت ۲۱ برابر شده 
اس��ت. یعنی در مقایسه انتها به ابتدای این بیست سال، 
قیمت ها به طور متوسط هر سال دو برابر شده و بیش از 

۱۰۰ درصد رشد کرده است.

ادامه از صفحه اول

ويژه
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در ستايش سكوت  در اقتصاد
البته سال هاست كه نهاد بانك مركزي در حال دور شدن 
از اصل خود است. نهادي كه آرام آرام استقالل خود را به 
نفع دولت و به ضرر فعاالن اقتصاد و مردم واگذار مي كند 
و در نقش هماهنگ كننده برنامه هاي اقتصادي دولت 
قرار مي گیرد. براي درك بهتر چرایي این مش��كالت 
بد نیست نگاهي به محتواي توییت هاي منتشر شده 
بیندازی��م. در مت��ن توییت اول رواب��ط عمومي بانك 
مركزي آمده است: »نقد: نصف نقدینگي تاریخ ایران در 
سه سال اخیر خلق شد؛ پاسخ: وقتي به دلیل مشكالت 
ساختاري متوسط رشد نقدینگي در ۲۰ سال گذشته 
۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما مي گوید هر ساله 
نقدینگي دوبرابر مي شود. فرقي نمي كند سیاست گذار 
پولي چه كسي باش��د.« نقدي كه به این توییت روابط 
عمومي بانك مركزي مي توان ارایه كرد مبتني بر این 

رویكرد تحلیلي است: 
نقد نخس��ت: روابط عمومي یعن��ي اعالن نظر كلیت 
بانك مركزي، آی��ا این نحوه بیان م��ورد تایید رییس 
كل بانك مركزي اس��ت یا یك رویكرد غیرمسووالنه 
و غیرتخصص��ي؟ نق��د دوم: دقیقا وقتي كه ریاس��ت 
محترم بانك مركزي سكان هدایت بانك مركزي را به 
عهده گرفتند از مشكالت ساختاري نقدینگي آگاهي 
نداش��تند؟ و اگر داشتند چگونه در برهه هاي مختلف 
در خصوص كنترل آن و سیاس��ت گذاري نرخ تورمي 
۲۰ درصدي ارایه برنامه كردند؟ نقد س��وم: دعوت به 
مطالعه ریاضیات پایه از منتقدان به منزله تحقیر دانش 
آنهاست یا بانك مركزي عالقه مند است یك امتحان 
ریاضي از تم��ام اركان آن بانك و البته منتقدان گرفته 
شود تا عیار كار مشخص شود؟ چهارم: بسیار ناخوشایند 
است كه مسووالن و مدیران اجرایي و اقتصادي در بدو 
ورود به حوزه فعالیت هایشان، وعده و وعید بدهند و در 
هنگام ترك مسند یا در زماني كه مشكالت یكي پس از 
دیگري از راه مي رسند، تمام تقصیرات را به گذشتگان 
حواله كنند، پرسشي كه به این توضیحات مي توان طرح 
كرد آن است كه آیا این توییت چنین قصدي را دنبال 
مي كند؟ پنجم: فلس��فه وجودي نهادهایي راهبردي 
از جنس بانك مركزي آن اس��ت كه در زمان بحران ها 
و نارس��ایي ها بتوانند از طریق ارایه راهكارهاي موثر به 
مهار بحران ها و عادي سازي شرایط بپردازند. اگر بود و 
نبود سیاست گذار فرقي ندارد، چرا باید این همه منابع 
كشور در بانك مركزي به هدر برود. پس شأن وجودي 
بانك مركزي چیس��ت؟ بعد از انتشار توییت نخست، 
توییت دوم نیز توس��ط روابط عموم��ي بانك مركزي 
منتشر شد؛ متاسفانه در توییت دوم كه آن هم در فضایي 
هیجاني منتشر گردیده است، بیان شده: »سوال درست 
این نیس��ت كه چرا نرخ رشد نقدینگي چون دهه هاي 
گذشته بوده اس��ت؟ بلكه باید پرسید: چگونه با وجود 
فشار هاي حداكثري به اضافه كرونا كه فقط امریكا نرخ 
رشد نقدینگي را ۶.۷ به ۲5.8 درصد رسانده، نرخ تفاوت 

چنداني با گذشته نداشته است؟«
متاسفانه در هنگام مقایسه، الگوهاي اقتصادي كشورهاي 
توسعه یافته از جمله ژاپن، امریكا و اروپا در مسیر توسعه 
پایدار مي شوند نمونه و رفرنس، اما در خصوص الگو گیري 
در مسیر توسعه، این كشورها به عنوان كشورهاي درجه 
چندم معرفي مي شوند كه نمي توان از تجربیاتي كه آنها 
در مسیر توسعه كسب كرده اند، بهره برد. این روند باز هم 
در این توییت به چشم مي خورد و به جاي جوابي روشن و 
دقیق بیشتر به دنبال انحراف افكار عمومي است. امیدوارم 
روزي بانك مركزي ایران بتواند بر اساس استانداردهاي 
روز دنیا با منتقدان، صاحبنظران و مردم ارتباط برقرار 
كند. به گونه اي كه هم مردم و كارشناس��ان اقتصادي 
نسبت به اس��تدالل هاي مطرح شده از سوي متولیان 
بانك مركزي قانع شوند و هم فضاي اقتصادي كشور و 
حوزه هاي كسب و كار در اثر راهبردهایي كه این بانك در 
پیش گرفته است، در مسیر بهبود حركت كنند. البته تا 
آن روز راه درازي در پیش است و برنامه ریز هاي كاربردي 

فراواني باید در دستور كار قرار بگیرد.

همكاري بانك ملت 
 OIEC با مجموعه

محمد بیگدلي، مدیرعامل بانك ملت در این جلسه با 
اظهار امیدواري از اینكه این س��فر زمینه ساز تعامالت 
بیشتر بین بانك و گروه OIEC خواهد شد، گفت: بدون 
ش��ك اثرات و بركات همكاري بی��ن بانك و مجموعه 
OIEC هم شامل بانك و این شركت و هم شامل تمام 
مردم كشور عزیز ایران خواهد بود. وي در ادامه گفت: ما 
از قبل با فعالیت هاي گروه OIEC آشنایي داشتیم اما در 
این بازدید از نزدیك با پروژه هاي مختلف این شركت آشنا 
شدیم كه از جمله آن مي توان به پاالیشگاه هشتم اشاره 
كرد كه از صفر تا صد آن توسط گروه OIEC اجرا شده و 
یكي از پروژه هاي بزرگ و پر افتخار كشور در حوزه نفت و 
گاز و پتروشیم�ي محسوب مي شود و همه اینها به تعامل 
بیشتر بانك با گروه OIEC در آینده كمك خواهد كرد. 

 افزايش  39 درصدي حداقل 
دستمزد كارگران

 همچنین كمك هزینه مسكن كه پیش از این مبلغ 
۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب اعضاي شوراي عالي 
كار ۲۰۰ ه��زار تومان افزایش یاف��ت و به ۳۰۰ هزار 
تومان رس��ید. نمایندگان كارگري امیدوارند در این 
جلسه اختالف دو میلیون توماني هزینه امسال سبد 
معیشت كارگران و سال گذش��ته جبران شود. این 
درحالي است كه ایسنا گزارش داده سومین نشست 
تعیین دستمزد شوراي عالي كار در حالي با حضور 
وزیر كار و نمایندگان كارفرمایي و كارگري برگزارشد 
كه وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به جلسه 
نیامده اند و نشست با حضور معاونین آنها دنبال شد. 
باید دید در پایان این ماراتن كارگران و نمایندگان آنها 

چقدر از این افزایش راضي باشند.

كتابچه صدور، دريافت و انتقال 
چك هاي جديد منتشر شد

بانك مركزي به منظور اطالع و آشنایي هرچه بیشتر 
هموطنان با روندهاي مرتبط ب��ا قانون جدید چك، 
»كتابچه راهنماي صدور، دریافت و انتقال چك هاي 
جدید« را منتشر كرد. قانون اصالح قانون صدور چك 
با هدف اعتباربخش��ي به چك و به حداقل رس��اندن 
صدور چك بالمحل در س���ال ۱۳۹۷ توسط مجلس 
ش�وراي اس��المي ب�ه تصویب رس���ید و از ابت�داي 
س���ال ۱4۰۰ اجرایي مي ش��ود. در این قانون نحوه 
صدور، دریافت و انتقال چك تغییراتي داشته و افرادي 
كه مبادالت خود را ب��ا چك انجام مي دهند تكالیفي 
برعهده دارند. صادركننده چك باید مندرجات چ�ك 
ش�امل تاریخ سررس���ید، مبل�غ و اطالعات هویتي 
ذي نف�ع را عالوه ب�ر اینكه  در برگ چك درج مي كند 
در سامانه صیاد نی�ز ثبت كند. همچنین ذي نفع چك 
نیز هنگام دریافت برگ چك باید مندرجات آن را در 
سامانه صیاد، اس�تعالم و ب�ا برگ چك تطبیق ده�د.  
اشخاصي ك�ه قصد انتقال چك را دارند نیز دیگر نیازي 
ب�ه پشت نویسي چك ندارند و باید اطالعات هویتي 
ذي نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت كنند. انجام این 
امور از طریق ابزارهاي دسترسي ب�ه سامانه صیاد شامل 
اینترنت بانك و موبایل بان��ك بانك ها، برنامك هاي 
موبایل��ي حوزه پرداخت و ش��عب بانك ه��اي عامل  
امكانپذیر اس�ت. همچنین سایر ابزار مورد اس�تفاده 
براي ارایه خدمات چك ب�ه  مشتریان شامل مواردي 
مانند تلفن بانك، ابزار پیامكي، كدهاي دستوري و ... 
نی�ز در دست بررسي اس�ت ك�ه توس�ط ش�بكه بانكي 
اطالع رساني خواهند شد.گفتني است این تغییرات 

قانوني براي چك هاي جدید با ظاهر متفاوت است.

افزايش ارزش پول
اولويت پولي در سال 1۴00

یك اقتص��اددان گفت: قدرت بان��ك مركزي باید 
افزایش یاب��د تا در كنار آن بتواند ارزش پول ملي را 
واقعي كند و در سال ۱4۰۰ باید ماموریت تقویت 
ارزش پول ملي دنبال شود. محمد باقر صدري عضو 
انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینكه در شرایط 
جنگ اقتصادي ق��رار داریم و باید تمام بخش هاي 
اقتصادي كشور در كنار بانك مركزي تالش كنند، 
اظهار كرد: ریی��س كل فعلي بانك مركزي یكي از 
مدیران خوب كش��ور ماست، اما كار بسیار سختي 
بر عهده دارد و در این ش��رایط به نظر مي رسد كه 
باید تالش بیشتري بر احیا و حفظ ارزش پول ملي 
داش��ته باشد، چرا كه نوس��انات ارزش پول ملي بر 
قیمت كاالها و اقتصاد ملي اثر مي گذارد. وي گفت: 
این اتفاق موجب افزایش قیمت ها مي شود و اثر آن 
بر كم درآمدها بسیار محسوس خواهد بود كه عرصه 
را براي آنها تنگ مي كند. ص��دري ادامه داد: بانك 
مركزي مي تواند با تقویت ارزش پول ملي و استفاده 
از نظرات كلي در نهادهاي اقتصادي به یاري مردم 
بیاید و بنابراین ت��الش بانك مركزي براي تقویت 
ارزش پولي ملي یكي از اولویت ها و ماموریت هاي 
اصلي براي س��ال آینده باید باش��د. ب��ه گفته این 
اقتصاددان، بانك مركزي وظایف مهمي دارد اما در 
كشور ما نهادهاي دیگر یا نمي گذارند یا نمي توانند 
كمك كنند تا این وظایف عملیاتي شوند، اما به هر 
حال بر كنترل ارزش پول ملي باید تالش زیادي كرد 
چرا كه رها كردن ارزش پول ملي یعني رها كردن 
تورم و در اقتصادهایي مانند اقتصاد كشور ما بازي با 
ارزش پول ملي به كساني كه پول هاي بادآورده دارند 
كمك خواهد كرد. وي تاكید كرد: بانك مركزي باید 
قدرت اجرایي خ��ود را افزایش دهد. بانك مركزي 
در قانون ق��درت فراواني دارد اما در عمل حتي 5۰ 
درصد آن قدرت را نمي تواند عملیاتي كند، چرا كه 
هر فرد و گروهي در هر گوشه اي یك سازي مي زند؛ 
بنابراین اختیاراتي كه دارد را نمي تواند عملیاتي كند. 
كار آقاي همتي كه سابقه خوبي هم در بانكداري دارد 
این باید باشد كه قدرت بانك مركزي را افزایش دهد 
و در كنار آن ارزش پول ملي را را به ارزش واقعي خود 
برساند. البته در این مسیر تنها بانك مركزي نقش 
ندارد، بلكه اصالحات اقتصادي كشور، جلوگیري 
از پول هاي بادآورده و فس��اد گسترده و همچنین 

وظایف دیگر دستگاه ها نیز حائز اهمیت است

دولت امريكا كمك كرونايي 
1۴00 دالري را واريز كرد

رس��انه هاي امریكا اعالم كردند كه واریز چك هاي 
۱4۰۰ دالري مربوط به بسته محرك اقتصادي براي 
نجات از بحران كرونا به حساب بانكي هزاران نفر از 
مردم این كشور آغاز شده است. بر اساس گزارش وال 
استریت ژورنال، آخرین دور از چك هاي بسته محرك 
اقتصادي براي نجات از بحران كرونا از روز جمعه به 
حس��اب بانكي هزاران نفر از مردم امریكا واریز شده 
است.چك هاي ۱4۰۰ دالري آخرین مرحله پرداخت 
مستقیم به مردم امریكا از زمان شروع ویروس كرونا 
یعني حدود یك سال پیش اس��ت. مقامات وزارت 
خزانه داري امریكا اوایل روز جمعه اعالم كردند كه 
پس از امضاي بسته ۱.۹ تریلیون دالري توسط جو 
بایدن، رییس جمهور این كش��ور در روز پنجشنبه، 
مردم انتظار دارن��د كه واریز چك ه��ا از آخر هفته 
شروع شود.به گزارش پولیتیكو، این مقامات گفتند 
كه پرداخت ها طي هفته هاي آینده انجام مي ش��ود 
و بیش��ترین واریز از طریق واریز مس��تقیم صورت 
مي گیرد. اپلیكیشن بانكي »كارنت« به ژورنال گفت 
كه قباًل هزاران واریز بسته محرك را صورت داده است. 
»چایم«، یكي دیگر از برنامه هاي بانكي، در توییتر 
خود اعالم كرد كه قباًل ۶۰۰ میلیون دالر پرداخت 
بسته كمك كرونایي به ۲5۰ هزار حساب را صورت 
داده است.بر اساس این گزارش، مبلغ آخرین دور از 
چك هاي كمك كرونایي از دو دور قبلي بیشتر است 

و در مجموع به 4۱۱ میلیارد دالر مي رسد.

آخرين  گزارش محاسباتي    سال 99  بانک مرکزی نشان مي دهد

رشد اقتصادي 2/2 درصد،  رشد نقدينگي 39 درصد

افزايش قيمت طال و سكه در بازار نوروزي 
گروه بانك و بيمه| 

روز ش��نبه ۲۳ اس��فند ۹۹ نرخ دالر در ب��ازار آزاد به 
۲48۰۰ تومان، ی��ورو ۲۹5۰۰ تومان و درهم ۶8۶۰ 
تومان معامله شد و با اعالم اونس جهاني طالبه قیمت 
یك هزار و ۷۲8 دالر، قیمت طال و سكه افزایش یافت. 
در صرافي ها نیز در س��اعات عصر دالر ۲4۳8۰ و یورو 
۲858۳ تومان فروخته شد. در ساعات صبح نیز در بازار 
ارز قیمت دالر ۲4 هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت یورو ۲۹ 
هزار و 5۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و 8۰۰ تومان 
اعالم شد. نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغیر است و متناسب با 
نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر مي كند. 
قیمت طال و سكه طرح جدید نسبت به روزكاري قبل با 
افزایش همراه شده است؛ سكه طي هفته هاي گذشته 
از كانال ۱۲ میلیوني عقب نشیني كرده و به كانال ۱۱ 
میلیوني بازگشته است؛ از جمله دالیل اصلي نوسان 
در بازار طال و سكه تغییرات قیمتي در طالي جهاني 
و دالر اس��ت؛ قیم��ت ارز در بازار ته��ران تحت تأثیر 
خبرهاي سیاسي است. در بازار طال قیمت ها افزایش 
یافت و سكه ۱۰ میلیون و 8۶۰ هزار، طرح قدیم ۱۰.5 
میلیون، نیم سكه ۶ میلیون و ۳5۰ هزار، ربع سكه 4 
میلیون، و س��كه گرمي ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، 
هر گرم طالي ۱8 عی��ار ۱ میلیون و 4۹ هزار و مظنه 
مثقال طالي آب شده 4 میلیون و 54۳ هزار تومان داد 
و ستد شد.  در ساعات صبح نیز هر دالر در صرافي هاي 
بانكي ۲4 هزار و ۱84 تومان معامله شد. نرخ هر یورو 
نیز به ۲8 هزار و ۶۱۷ تومان رسید.قیمت فروش یورو 
با افزایش ۲۲۶ توماني نسبت به قیمت هاي پایاني روز 
كاري گذشته )چهارشنبه( به ۲8 هزار و ۶۱۷ تومان 
رسید.قیمت خرید هر دالر ۲۳ هزار و ۷۰5 تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و 5۰ تومان بود. در سامانه 

سنا در روز معامالتي گذشته )چهارشنبه(، هر یورو به 
قیمت ۲8 هزار و ۳۹۱ تومان و هر دالر ۲4 هزار و ۹۷ 
تومان به فروش رسید.همچنین روز گذشته در سامانه 
نیما، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و 44۶ تومان معامله 
و همچنین حواله دالر به قیمت ۲۳ هزار و ۲۰۳ تومان 
فروخته شد.وقوع تحوالت مثبت در عرصه سیاست 
خارجي، افزای��ش احتمال پذیرش FATF در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و آزادسازي منابع ارزي ایران 
در كره جنوبي و عراق از جمله مهم ترین عوامل افت نرخ 

دالر در روزهاي اخیر محسوب مي شود.

    نرخ سكه 
به 10 ميليون و ۷۸0 هزار  تومان رسيد

هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جدید در بازار تهران 
روز )ش��نبه( با افزایش ۲۶۰ هزار توماني نسبت به روز 
كاري گذش��ته، به رقم ۱۰ میلیون و ۷8۰ هزار تومان، 
سكه تمام بهار آزادي طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان، نیم سكه بهار آزادي ۶ میلیون و ۳5۰ هزار 
تومان، ربع سكه چهار میلیون تومان و سكه یك گرمي 
هم ۲ میلیون و ۳5۰ هزار تومان، هر گرم طالي ۱8 عیار 
به یك میلیون و 4۹ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار 
میلیون و 548 هزار تومان رسید. در حالي كه افت نسبي 
دالر و تضعیف شاخص ها در بازارهاي بورس سبب شده 
تا افت ناشي از باال رفتن سود اوراق قرضه دولت امریكا 
تا حدودي خنثي ش��ود، قیمت طال روز جمعه اندكي 
باالتر رفت و در مس��یر ثب��ت بهترین عملكرد هفتگي 
طي ۷ هفته گذشته قرار گرفت. بر اساس این گزارش، 
قیمت هر اونس طال در پای��ان معامالت دیروز با ۰.۲۶ 
درصد افزایش به ۱۷۲۷ دالر و ۱۱ سنت رسید. در این 
هفته قیمت طال ش��اهد رشد ۱.4 درصدي بود. قیمت 
فلز زرد در پایان معامالت آتي دی��روز براي تحویل در 

ماه آوریل با ۰.۱۶ درصد افت به ۱۷۱۹ دالر و 8۰ سنت 
رسید. بارت مالك تحلیلگر موسسه تي دي سكیوریتیز 
در این باره گفت: »شاهد افت نسبي ارزش دالر بوده ایم 
و شاخص ارزش دالر از ۹۲ به ۹۱.۶ رسیده است.« وي 
افزود: »احساس ریس��ك پذیري تا حدودي كم شده و 
من احس��اس مي كنم جاي پاي طال در س��طح قیمت 
رواني ۱۷۰۰ دالر تا حدوي تثبیت شده است.« شاخص 
سوددهي اوراق قرضه دولت امریكا دیروز تا رقم ۱.۶4۲ 
درصد باال رفت كه باالترین رقم بیش از یك سال گذشته 
بود. اما در عین حال، تضعیف شاخص ارزش دالر سبب 
شد تا طال اندكي براي خریداراني كه از ارزهاي غیردالري 
استفاده مي كنند ارزان تر شود. برخي سرمایه گذاران طال 
را به عنوان محلي امن جهت سرمایه گذاري در وضعیت 
افزایش نرخ تورم مي دانند. اما رشد سوددهي اوراق قرضه 
خزانه داري امریكا سبب شده تا بخشي از جذابیت بازار 

طال براي سرمایه گذاران از بین برود.

    صادرات كاالهايي كه 
با ارز ۴200 توماني تامين شده، ممنوع است

اسحاق جهانگیري معاون اول رییس جمهور اعالم كرد: 
صادرات تمامي كاالهایي كه با ارز 4۲۰۰ توماني تامین 
شده ممنوع است و استانداران باید به شدت با قاچاق 
اینگونه اقالم برخورد كنند. بانك مركزي نیز عملكرد 
مطلوب��ي در تامین ارز مورد نیاز كاالهاي اساس��ي از 
خود نشان داد كه الزم است از همه آنها قدرداني كنم.

یكي از سیاست هاي دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحي 
4۲۰۰ توماني براي تامین كاالهاي اساسي بود تا اقالم 
و كاالهاي مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار 
آنها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود البته 
هر سیاستي ممكن است با حواشي یا سوءاستفاده هایي 
همراه باشد. جهانگیري در ادامه با تاكید بر اینكه هر نوع 

صادرات رسمي یا غیررسمي كاالهاي اساسي ممنوع 
است، تصریح كرد: صادرات تمامي كاالهایي كه با ارز 
4۲۰۰ توماني تامین شده ممنوع است و استانداران 
باید به ش��دت با قاچاق اینگونه اق��الم برخورد كنند. 
وقتي كاالیي با قیمت ارز 4۲۰۰ توماني تامین مي شود 
و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعي 
است كه عده اي تالش خواهند كرد تا از طریق قاچاق، 
اینگونه كاالها را در كشورهاي اطراف بفروشند. اینگونه 
كاالها فقط براي ملت ایران ب��ا این قیمت ارز تامین 
شده و الزم است سازمان تعزیرات نیز برخوردي قاطع 
داشته باشد تا كسي جرأت قاچاق كاالهاي اساسي را 

نداشته باشد.

    بيت كوين در مرز ۵9 هزار دالر 
قیمت بیت كوین با 5.4۳ درص��د افزایش، از مرز 5۹ 
هزار دالر گذش��ت. به گزارش تاس، روز ش��نبه بیت 
كوین با 5.4۳ درصد افزایش به 5۹، ۰۶۰ دالر رسید. 
در س��اعت ۱۳:۲8به وقت مس��كو، بیت كوین با 5۹، 
۳۷۰ دالر معامالت )5.8۹+ درصد( معامله ش��د و در 
باالترین حد خود، به روز شد. در روزي كه بیشتر ارزهاي 
مه��م دیجیتالي ریزش كردند، بیت كوین به مس��یر 
صعودي اش ادامه داد. به گزارش سي ان بي سي، انتشار 
خبر سرمایه گذاري س��نگین پسر منتقد سرسخت 
بیت كوین روي این ارز باعث شگفتي معامله گران شده 
است. پیتر شیف كه یكي از فعاالن مشهور تجارت طال 
و بازار فاركس محسوب مي شود از تبدیل كل سرمایه 
پسر خود اسپنسر به بیت كوین خبر داده است. شیف 
پیش تر گفته بود بیت كوین یك دارایي حبابي است و 
احتماال پس از رسیدن به تراز ۱۰۰ هزار دالري دچار 
ریزش سنگیني خواهد شد و قیمت آن حتي ممكن 

است تا هزار دالر هم كاهش پیدا كند. 

 بر اساس اعالم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، رشد اقتصادي كشور )به قيمت هاي ثابت 
سال ۱3۹۰( در ۹ ماهه سال ۱3۹۹ به عدد ۲.۲ درصد رسيد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل به 
ميزان ۲.۲ درصد افزايش يافته است.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بر اساس محاسبات 
مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و )به 
قيمت هاي ثابت سال ۱3۹۰( در ۹ ماهه سال ۱3۹۹ به عدد ۴۸۰۶.3 هزار ميليارد ريال رسيد كه 
نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان ۲.۲ درصد افزايش يافته است.  الزم به ذكر است، رشد 
توليد ناخالص داخلي در فصل بهار س�ال جاري ۲.۹- درصد بود كه اين رقم در فصول تابستان 
و پاييز به ترتيب به ۵.۲ و 3.۹ درصد افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت 
نيز كه در فصل بهار سال جاري معادل ۰.۶- درصد بود؛ در فصول تابستان و پاييز سال ۱3۹۹ به 
ترتيب به 3.۲ و ۲.۹ درصد افزايش يافته است. بر اين اساس رشد اقتصادي بدون نفت كشور در 
۹ ماهه سال جاري معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. گفتني است، افزايش رشد اقتصادي طي 
فصول دوم و سوم سال ۱3۹۹ نويد بخش عبور از شرايط سخت بخش واقعي اقتصاد ايران و حاكي 

از خروج از ركود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادي است.

 بر اساس محاسبات بانك مركزي
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نكته



گ�روه بورس|معامله گران بورسي پس از دو هفته افت 
متوالي، س��رانجام شاهد رشد دماس��نج اصلي اين بازار 
بودند. در اين راس��تا شاخص كل معامالت هفتگي خود 
را با افزايش ۵/ ۲درصدي به پايان رس��اند و روز شنبه نيز 
بازار با رش��د 1/8 درصدي شاخص كل مواجه بود. بهبود 
نسبي ش��رايط س��هام در فضايي با عمق كم در جريان 
اس��ت؛ اما براي عيارس��نجي تعادل بورس كماكان بايد 
در انتظار حذف محدوديت ها ه��م در زمينه معامالت و 
هم مديريت عرضه و تقاضا نشس��ت و اين روند تا س��ال 
آينده زم��ان مي برد.  بي ثباتي وعدم ثب��ات در مديريت 
بدترين و ناگوارترين اتفاق در نظام اقتصادي هر كشوري 
است، رويكردي كه امروز به يك امر عادي در عرصه هاي 
مديريتي كشور تبديل شده و اگر روزي پيدا شود كه در 
تمامي عرصه ها ثبات وجود داشته باشد، شوكه مي شويم. 
آشفتگي و نبود ثبات به اندازه اي عادي شده كه در مدت 
كوتاهي قيمت دالر ۹ برابر گران و ارزش پول ملي ۹ برابر 
سقوط مي كند. اين آشفتگي در عرصه هاي ديگر همچون 
طال، خودرو، مس��كن، لوازم خانگي و... به وفور مشاهده 
مي شود. اما ريشه اين بي ثباتي درمباحث ديگري است 
كه عمده آنها، نقدينگي وحش��تناكي است كه در دست 
مردم جابه جا مي شود. اما هنگامي كه بازارها از آشفتگي 
كمتري برخوردار است، نقدينگي ها به سوي بانك ها كوچ 
مي كند تا در قالب دريافت سودبانكي رشد كند. نكته ديگر 
اينكه هرچند وقت يك بار، عرصه جديد شكل مي گيرد كه 
نقدينگي را مي بلعد كه امروز رمز ارزها يكي از اين موارد 
است. امروزه رمزارزها به اندازه اي مورد استقبال قرار گرفته 
كه حتي شاهد حضور تخلفات و كالهبرداري در اين عرصه 
هستيم. به همين منظور دليل هجوم نقدينگي به بازار رمز 
ارز را مورد بررسي قرار داديم. يكي از مباحث نگران كننده 
براي اقتصاد، رشد نقدينگي است. اين رشد باعث مي شود 
نقدينگي لجام گسيخته در يك بخش اقتصاد ظهور داشته 
و پس از بحران س��ازي براي آن بخش، به سمت و سوي 
سايربخش ها كوچ كند. اعداد و ارقام نقدينگي و رشد پايه 
پولي در كن��ار ضريب فزاينده، حكايت از روزهاي تورمي 
براي اقتصاد ايران دارند. نقدينگي در ده ماهه ابتداي امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.۵ برابر شده و به صورت 
ماهانه طي ده ماهه گذش��ته، نقدينگي ۷۴ هزار ميليارد 
تومان رش��د داشته اس��ت. اگرچه از سرعت رشد ماهانه 
نقدينگي در دي ماه كمي كاسته شده؛ اما همچنان رقم 
نقدينگي در اقتصاد ايران عددي بس��يار خطرناك است. 
مروري بر آمارها حكايت دارد كه رقم نقدينگي در اسفند 
۹8 از ۲۴۷۲ ه��زار ميليارد تومان به ۳۲1۶ هزار ميليارد 

تومان در دي ماه امسال رسيده است. عامل ديگر به موازات 
نقدينگي، روند ماهانه افزايش پايه پولي است كه حكايت 
از رشد فزاينده در ماه هاي گذشته دارد؛ به نحوي كه طي 
ده ماهه نخست امسال، پايه پولي ۶۶ هزار ميليارد تومان 
رشد كرده كه رشد 18.8 درصدي را نشان مي دهد.در اين 
ميان ميانگين رشد ماهانه پايه پولي طي ده ماهه امسال، 
۶.۶ هزار ميليارد تومان بوده و در واقع، افزايش سرعت رشد 
پايه پولي را در دي ماه رقم زده و به ۲.۹ درصد رسانده است.

   كوچ جديد نقدينگي 
با تمامي اين تفاس��ير اين روزها و هفته ها شاهد يك 
روند جديد و عجي��ب در بازار با عنوان كوچ نقدينگي 
هستيم. اين بدان معناست كه بسياري از سرمايه گذاران 
بورس��ي دست از بورس كش��يده اند و سرمايه خود را 
وارد بازارهاي ديگر همانند؛ رمز ارزها مي كنند و بدين 
واسطه سرمايه خود را به خطر انداخته اند. به طور كلي 
بورس يك بازارمالي با س��ود بسيار مطلوب است اما؛ 
دخالت هاي مكرر مس��ووالن باعث شده كه بورس و 
بازارسرمايه به يك بازار بي ثبات تبديل شود و درنتيجه 
سرمايه، بورس بازان به خطر بيفتد. اين موضوع موجب 
شده تا سرمايه گذاران بورس��ي يك بازار جديدبراي 
س��رمايه گذاري خود همانند بازار رمز ارزها انتخاب 
كنند. مسووالن بسياري در خصوص معايب و خطرات 
اين بازار هش��دار داده اند اما در نهايت شاهد افزايش 

سرمايه گذاران اين بازار هستيم. 

  تمايل به  رمزارزها براي جبران ضرر در بورس
مجتبي توانگر، عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس با 
اش��اره به افزايش تمايل برخي اقش��ار مردم به معامله 
رمزارزها گفت: قوانين داخلي در اين زمينه بايد تدوين 
ش��ود و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي متناسب هم به 
دنبال آن تصويب ش��ود. قطعا نمي توان بدون مشخص 
بودن محدوده و قواعد فعاليت در اين زمينه، انتظار رفتار 
مسووالنه از فعاالن اين حوزه و مردم داشت چرا كه برخي 
از آنها كه عالقه مند به فعاليت قانون مند هستند، هم اكنون 
مطالبه دارند كه چارچوب هاي فعاليت را اعالم كنيد.وي 
افزود: در همه حوزه هاي اقتصادي هم همين گونه است 
و ابهام در مقررات، و بي عملي سياس��ت گذار و رگوالتور، 
باعث از دست رفتن فرصت فعاليت بخش خصوصي در 
كنار ايجاد پرونده هاي متعدد قضايي مي كند كه با هيچ 
معياري براي كشور مطلوب نيست. اين عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس ادامه داد: خأل قانوني هم مي تواند باعث 
گسترش فعاليت هاي اغواگرايانه برخي افراد ناسالم ناشي 
از اين خأل قانوني شود و برخي مردم فريب اين موضوع را 
بخورند. در اين شرايط هم نمي توان فعاالن مسووليت پذير 
و درس��ت كار و توانمند را از كاله برداران تش��خيص داد 
و هم مدعيان متعدد از بين مردم ايجاد خواهد ش��د كه 
خواهند گفت اگر منعي يا مقرراتي وجود داش��ت ما در 
اين حوزه متضرر نمي ش��ديم.توانگر تصريح كرد: خأل 
مقرراتي مي تواند با افزايش قابل مالحظه ريسك فعاليت، 
شدت برنده يا بازنده بودن را باال ببرد و فضاي كسب و كار 

را ش��بيه به يك فضاي مبهم و غبارآلود كند كه قطعا به 
نفع افراد ناسالم خواهد بود. در اين فضا امنيت اقتصاد به  
خطر مي افتد و بالتكليفي مردم هم باعث تشديد فضاي 
رفتارهاي هيجاني در اقتصاد مي شود كه مانند سمي براي 
اقتصاد است. اين عضو شوراي اقتصاد درباره تاثير نوسانات 
بورس در اقبال مردم به رمزارزها گفت: سقوط بورس فارغ 
از اين موضوع باعث ايجاد ضربه شديد به سرمايه اجتماعي 
مردم شده اس��ت. جايي كه مي شد سكوي پرتابي براي 
اصالح سياس��ت گذاري و اقتصاد باشد تبديل به يكي از 
نقاط ضعف جدي اقتصادي كشور شد. وي در ادامه گفت: 
فضاي نيمه نخست امسال در بورس، اين انتظار غلط را در 
ذهن مردم ايجاد كرد كه بايد يك شبه پولدار شوند و راه 
درست پولدار ش��دن از تالش نمي گذرد. ضرر وارد شده 
به مردم هم باعث ايج��اد حس عقب افتادگي از برخي از 
دوستان و نزديكان خود شد كه اينگونه پول دار شده بودند. 
براي جبران اين موضوع دنبال يك ابزار مي گش��تند كه 
رمزارزها وارد شد و خود را به عنوان گزينه راحت پول دار 
شدن معرفي كرد. خب طبيعي است كه در اين فضا اين 
موضوع طرفدار پيدا مي كند. توانگر يادآور شد: جالب است 
بدانيد برخي افراد با شامه قوي هستند كه هم در بورس در 
قيمت هاي باال سهام فروختند و هم در اين بازار به موقع 
وارد شده و در حال فروختن رمزاررهاي خود به اين سيل 
مردم متقاضي هستند و به قول معروف همه جا از مردم 
»نوسان مي گيرند«. خالصه اينكه اين بازار هم احتماال 
جايي خواهد بود كه خيلي ها به خيال راحت پول دار شدن 
به آن هجوم مي آورند. اما اينكه اين پول دار شدن از جيب 
چه كساني است، بايد زمان بگذرد. خالصه اينكه احتماال در 
بازار ثانويه رمز ارزها هم حاصل جمع بازي خيلي متفاوت از 
عدد صفر نخواهد بود اين نماينده مجلس همچنين درباره 
چگونگي جلوگيري از خروج س��رمايه از كشور و جذب 
سرمايه در بخش توليد، تاكيد كرد: راه جلوگيري از خروج 
سرمايه در كشور، عاقالنه رفتار كردن است. نتيجه آن هم 
بايد كاهش نوسانات و تالطمات غيرمعقول باشد. يعني 
اول بايد مسووالن ما خودشان درك درستي از اقتصاد پيدا 
كنند. ابهام مقرراتي، تغييرات مداوم مقررات، بالتكليفي 
سرمايه گذاران، موانع زياد بروكراتيك جلوي پاي كسب و 
كارها و تشويق مردم به فضاهاي هيجاني توسط مسووالن 
از موانع هدايت سرمايه به سمت توليد است. وي مساله 
قيمت گذاري و دخالت هاي بي جا در فرآيندهاي اقتصادي 
را مانع بزرگي براي رونق بورس دانست و افزود: سرمايه در 
صورتي به سمت توليد حركت مي كند كه مزيت در توليد 

و تالش باشد نه سفته بازي و مواردي از اين دست. 
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افزايش سرعت، با نسل جديد 
اينترنت همراه اول

تفاهمنام��ه هم��كاري بين هم��راه اول و دانش��گاه 
خاتم االنبياء)ص( به منظور ارتقاء مش��اركت، ايجاد و 
گسترش همفكري در نهضت توليد علم مبتني بر مباني 
اسالمي و نيازهاي ملي، دفاعي و كاربردي دستاوردهاي 
علمي و پژوهش��ي از طري��ق تعامل پويا و س��ازنده با 
بخش هاي كشور صبح روز شنبه ۲۳ اسفند 1۳۹۹ با 
حضور مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول و 
بيژن ساعدي رييس دانشگاه خاتم االنبياء)ص( در برج 
همراه برگزار شد. با توجه به اينكه يكي از ابعاد تفاهمنامه 
مذكور در جهت اهداف مشترك و توسعه همكاري هاي 
»علمي، پژوهش��ي، آموزش��ي، توس��عه فناوري ها و 
محصوالت حوزه ش��بكه هاي مخابراتي نسل پنجم و 
نسل هاي آينده« است، مهدي اخوان بهابادي اشاره اي 
به رونمايي از شبكه ۵G همراه اول داشت و اظهار كرد: 
توانستيم به سرعت اتصال ۳.۶ گيگابيت بر ثانيه روي 
اين شبكه دست پيدا كنيم و البته در تستهاي داخلي 
ديگر نيز سرعت ۳.8 را ثبت كرديم. مديرعامل همراه اول 
خاطرنشان كرد: قطعا خدمات نسل پنجم، دنيا را دچار 
تحول جدي مي كند؛ ۵G چند محور مهم دارد كه يكي از 
آنها »افزايش سرعت انتقال اطالعات« و ديگري »كاهش 
تأخير در ارسال اطالعات« است.  اخوان بهابادي با اشاره 
به يوزكيس هاي متنوع قابل ارايه روي شبكه نسل پنجم، 
تصريح كرد: روي اين بستر مي توان بسياري از خدمات راه 
دور را ارايه داد زيرا در بسياري از موقعيت ها نياز به انتقال 
اطالعات سريع و بر لحظه است. در ادامه اين جلسه بيژن 
ساعدي، رييس دانشگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء)ص( 
ضمن تش��كر از همراه اول براي پيشگام شدن در اين 
موضوع مهم و جهادي خوان��دن مديريت همراه اول، 
اظهار كرد: مديريت جهادي هم��راه اول مثال زدني و 
تحوالتي كه در مديريت اخير اين اپراتور انجام ش��ده 
چشمگير اس��ت. برخي از موضوعات اين تفاهمنامه 
»تربيت و پرورش نيروي متخصص در حوزه هاي نسل 
پنجم و نسل هاي آينده شبكه هاي مخابرات سلولي«، 
»حمايت از توس��عه فناوري ها، محصوالت، راهكارها 
و كاربردهاي حوزه ارتباطات مخابرات س��لولي نسل 
پنجم، اينترنت اش��ياء و هوش مصنوعي«، »تحقيق و 
ارايه سمينارها، برگزاري همايش هاي علمي تحقيقاتي، 
نشس��ت هاي علمي و انتقال دانش فني در حوزه هاي 
مرتبط با موض��وع تفاهمنامه«، »اج��راي پروژه هاي 
تحقيقاتي كاربردي م��ورد نياز تا مرحله تبيين دانش 
فني در حوزه ارتباطات مخابرات س��لولي نسل پنجم، 
اينترنت اش��يا و ه��وش مصنوعي«، »هم��كاري در 
جهت پياده سازي زيرساختهاي آموزشي و پژوهشي 
سامانه هاي هوافضايي«، »همكاري در توسعه شبكه 
يكپارچه فرماندهي و كنترل پدافند هوايي كش��ور« و 
»ثبت اختراعات فناورانه در سطوح بين المللي و داخلي 

با نام مشترك« است. 

استفاده از هوش مصنوعي براي 
كشف تخلفات بورس از سال آتي

روح اهلل دهقان، مدير عامل شركت مديريت فناوري 
بورس گفت: س��امانه معامالت توس��ط بخش��ي از 
سامانه نظارتي الحاق شده اش مورد رصد كامل قرار 
دارد، به طوريكه ناظر بازار مي تواند به شكل زنده بر 
آمار و ارقام و اطالعات الزم نظارت داشته باشد. وي 
خاطرنشان كرد: گسترش نيازمندي هاي نظارتي كه 
ناظر بازار در طول ده ها ساله گذشته به آن نياز داشته، 
بخش نظارتي بازارس��رمايه همواره در حال به روز 
شدن و توسعه است. از سال ۷۳ كه بستر الكترونيكي 
سامانه معامالت فراهم شد و بنابر نيازهايي كه ناظر 
بازار داشت، س��امانه هاي نظارتي متعددي توسط 
شركت مديريت فناوري توسعه پيدا كرده و در اختيار 
قرار گرفته است. دهقان اضافه كرد: بررسي ها نشان 
مي دهد در 1۰ س��ال گذشته عمده اين امور توسط 
سامانه اي به نام »بيدار« انجام شده است، اين سامانه 
بستر يكپارچه دسترسي به اطالعات راهبردي است 
كه در ش��ركت مديريت فناوري بورس توسعه پيدا 
كرده و كامال در اختيار متخصصان داخلي شركت 
قرار دارد. اين س��امانه با تجميع اطالعات مختلف 
معامالت، پس از معام��الت و دارايي افراد در تالش 
اس��ت تا تمام نياز ناظر ب��ازار را در قالب گزارش ها و 
هشدارهاي مورد نظر در اختيار قرار دهد. مدير عامل 
شركت مديريت فناوري بورس توضيح داد: همانطور 
كه در باال اشاره شد، اين سامانه عمري حدود 1۰ سال 
دارد. قبل از آن سامانه هاي مرتبط به طور جزيره اي 
وجود داشتند؛ به طوريكه هر بخش از نظارت توسط 
يك س��امانه مخصوصي انجام مي شد، ولي از زمان 
ايجاد سامانه بيدار، تمامي اين سامانه ها تجميع شده 
و داخل سامانه واحد نظارتي قرار گرفتند. از آن زمان 
به بعد مرجع عمده نظارت هاي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، سامانه بيدار است كه گزارش هاي متعددي را 
دريافت مي كند و تمام اطالعات مورد نياز را به طور 
تكميل شده در اختيار ناظر قرار مي دهد. وي افزود: 
واقعيت اينكه با توجه به افزايش معامالت در س��ال 
1۳۹۹ و همراه با افزايش ورود مردم به بازارسرمايه 
ش��ايد بتوان گفت در م��واردي نظارت ها با كندي 
همراه شده باشد، اما بايد توجه داشت، زمانيكه حجم 
معامالت افزايش زيادي پيدا مي كند، احتمال كندي 
وجود دارد هرچند كه از نظر دسترس��ي به سامانه 
مش��كلي در اين بازه زماني وجود نداش��ت. دهقان 
تصريح كرد: با وجود فش��ار زيادي كه به اين سامانه 
امسال وارد ش��د، ولي اين س��امانه هميشه فعال و 
گزارش هاي مورد نياز را در اختيار ناظر قرار داده است؛ 
پاس��خگويي در اين زمينه كه گزارش هاي نظارتي 
منجر به اقدام خاصي ش��ده باشد يا خير، مرتبط به 
حوزه هاي نظارتي است ولي از نظر سامانه اي با مشكل 

خاصي در اين زمينه رو به رو نبوديم.

»تعادل« وضعيت سرمايه گذاري در بازارهاي مالي را بررسي مي كند

خطر ادامه دار براي بورس

جشنواره نوآوری محصول برتر 
ايرانی برگزار شد

چهارمين جشنواره نوآوری 
محص��ول برت��ر ايرانی با 
حضور مقام��ات عالی در 
حوزه پژوه��ش، فناوری 
و نوآوری کش��ور، اساتيد 
دانش��گاه صنعتی شريف 
و ش��رکت ه��ای برگزيده 
اي��ن جش��نواره، 1۲ و 
1۳ اس��فندماه 1۳۹۹ در 
دانش��گاه صنعتی شريف 
برگزار ش��د. ب��ه گزارش 
خبرنگار روابط عمومی، در 
اين جشنواره که بر اساس 

ارزيابی محصوالت برتر کشور در حوزه های 
مختلف صنعت انجام شد، مبنای انتخاب، 
ميزان اثربخش��ی و تاثير اختراع و تبعيت 
از مدل مديريت نوآوری دانشگاه صنعتی 
ش��ريف )مدل کوپر يا اس��تيج گيت( در 
نظ��ر گرفته ش��د. پ��س از ارزيابی دقيق 
توس��ط هيات مميزان دانش��گاه صنعتی 
شريف، خوشبختانه دستگاه جمع آوری 
گاز های مبرد ش��رکت فوالد خوزس��تان 
که بر اساس نظام نوآوری در سازمان ارائه 
شده بود، موفق به دريافت تنديس زرين 
اين جش��نواره گرديد. در اين جش��نواره، 
ابراهيم دادرس مدير تحقيقات، فناوری و 

بهينه سازی به نمايندگی 
از شرکت فوالد خوزستان، 
تندي��س و ل��وح يادبود را 
درياف��ت نم��ود. گزارش 
خبرنگار ما حاکی اس��ت، 
هم��کاران واح��د تهويه و 
تبريد، آقايان ش��فيعی و 
موس��وی نيز که به عنوان 
سازندگان اين دستگاه در 
همايش حضور داش��تند، 
مورد تشويق حاضرين قرار 
گرفتن��د. در حاش��يه اين 
جشنواره، ابراهيم دادرس 
مدير تحقيقات، فناوری و بهينه سازی در 
جلسه رسانه ای شرکت نموده و برنامه های 
ش��رکت فوالد خوزس��تان را در راستای 
توس��عه خالقيت، نوآوری و فناوری ارائه 
نمود. وی همچنين اب��راز اميدواری کرد 
که در س��ال آين��ده با حماي��ت مديريت 
ارش��د س��ازمان، گام های موثر و اجرايی 
جهت ارائه چند تکنولوژی جديد در حوزه 
صنعت فوالد خواهند برداشت. دادرس در 
پايان از متخصصين دفتر فناوری رياست 
جمهوری و مجموعه فن��اوری و پژوهش 
دانشگاه صنعتی شريف برای برگزاری اين 

جشنواره، تقدير و تشکر کرد.

کاشت ۵۷ اصله نهال به نام شهدای فوالد خوزستان
    آيين روز درختکاری و کاشت ۵۷ نهال به ياد و نام شهدای 
فوالد خوزستان با حضور علی قلعه نوی مديرعامل و جمعی 
از معاونان و مديران اين ش��رکت، 1۶ اسفندماه 1۳۹۹ در 

محل يادمان شهدای گمنام برگزار شد.
 به گ��زارش خبرنگار رواب��ط عموم��ی، روز درختکاری 
مناسبتی است که به يادمان می آورد، هر يک در داشتن 
زمينی سبزتر س��همی داريم. باور داريم که هر نهال تازه 
در هر گوش��ه ای از اين کره خاکی می تواند اميدی برای 

دنيايی زيباتر باشد. 
روز درختکاری، هم مژده ی بهار است و هم يادآور اهميت 
پوش��ش گياهی در کش��ور؛ در واقع اصل اين است که در 

فرهنگ عمومی کشور، مساله  درخت، گياه و پوشش گياهی، 
جنگل و مرتع، جايگاه واقعی خودش را پيدا کند. ش��رکت 

فوالد خوزستان با حضور علی قلعه نوی مديرعامل و جمعی 
از معاونان و مديران اقدام به کاشت ۵۷ اصله نهال در محل 
يادمان شهدای گمنام  نمود. اين مراسم به منظور ارج نهادن 
به مقام شامخ شهدا و گراميداشت روز درختکاری انجام شد.  
همچنين ش��رکت ف��والد خوزس��تان با در نظر داش��تن 
تاکيد رهبر معظم انقالب ب��ه منظور جلوگيری از حرکت 
ريزگردها، ترويج فرهنگ  درختکاری و در راس��تای ايفای 
مسئوليت های اجتماعی تا کنون اقدام به ايجاد و گسترش 
فضای سبز در وسعتی به مساحت ۵۰۰ هکتار در محوطه 
داخلی ش��رکت، منازل س��ازمانی و جاده های دسترسی 

شرکت نموده است. 

بازديد معاون وزير راه و شهرسازی از غرفه شرکت چند وجهی فوالد لجستیک
معاون وزير راه و شهرسازی و مديرعامل راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران از غرفه ش��رکت چند وجهی فوالد لجستيک در نمايشگاه 
بين المللی حمل و نقل ريلی بازديد کرد. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومی، در دومين روز از برگزاری هشتمين نمايشگاه بين المللی 
حمل و نقل ريلی، س��عيد رس��ولی معاون وزير راه و شهرسازی 
و مديرعامل راه آهن جمهوری اس��المی اي��ران، جعفری معاون 
بهره برداری و بازرگانی راه آهن و نوراله بيرانوند معاون تامين سرمايه 
و اقتصاد حمل و نقل راه آهن از غرفه نمايشگاهی شرکت چند وجهی 
فوالد لجس��تيک بازديد کردند. قبادی، مديرعامل شرکت چند 
وجهی فوالد لجستيک، ضمن خوش  آمدگويی به بازديد کنندگان 
و با اشاره به اهميت حمل و نقل ريلی که مورد تاکيد ويژه مسئوالن 
کشوری و استانی است، خاطرنشان کرد: از ديرباز همکاری های 

بسيار تنگاتنگی ميان شرکت فوالد لجستيک و راه آهن جمهوری 
اسالمی ايران بوده اس��ت. وی افزود: با در اختيار داشتن ظرفيت 
ناوگان ريلی شرکت فوالد لجستيک و همچنين افزايش ظرفيت 

مواد اوليه فوالد برای ارسال محصول و از سويی تبعات حمل و نقل 
جاده ای، توجه و اهتمام الزم بر توسعه و گسترش حمل ونقل ريلی 
يک اصل مهم و ضروری است. قبادی با اشاره به افزايش نرخ حق 
دسترسی و لکوموتيو شرکت راه آهن در سال جاری اظهار داشت: 
اين موضوع در کنار افزايش نرخ هزينه تعميرات واگن های باری، 
باعث زيان آور شدن شرکت های ريلی خواهد شد و نرخ حمل و نقل 
ريلی با حمل و نقل جاده ای برابری خواهد کرد. سعيد رسولی معاون 
وزير راه و شهرسازی و مديرعامل راه آهن جمهور اسالمی ايران در 
اين بازديد، اظهار داشت: شرکت راه  آهن با عزم و اراده در حمايت 
از شرکت  های ريلی، موضوع افزايش نرخ دسترسی و لکوموتيو و 
همچنين افزايش نرخ هزينه تعميرات واگن های باری را پيگيری 

خواهد کرد تا باعث بروز مشکالت در شرکت های ريلی نشود.

شرکت پیشگامان موفق به دريافت تقديرنامه  دو ستاره تعالی سازمانی شد
همايش تعالی سازمانی با حضور معاون وزير صمت، رييس 
سازمان مديريت صنعتی و جمعی از مسئوالن روز سه شنبه ۵ 
اسفندماه ۹۹ در محل سازمان مديريت صنعتی تهران برگزار 
شد. در همايش ياد شده تقديرنامه دو ستاره تعالی سازمانی 
به محمدرضا پاکباز مديرعامل ش��رکت مهندسين مشاور 

پيشگامان فوالد جنوب اعطا شد. 
محمدرضا پاکباز مديرعامل ش��رکت مهندس��ين مشاور 
پيش��گامان فوالد جنوب در گفت و گو ب��ا خبرنگار روابط 
عمومی اظهار داش��ت: نتايج بررس��ی های انجام ش��ده در 
کميته داوری بر اساس س��ايت ويزيت های صورت گرفته، 
تصميم  گيری شد. همچنين مدت تدوين اظهارنامه و انجام 

خود ارزيابی و سايت ويزيت ارزيابان تعالی سازمانی در يک 
دوره ش��ش ماهه صورت گرفته اس��ت.  وی افزود: تمامی 

جلس��ات و برنامه های اجرا شده مبتنی بر مصوبات کميته 
عال��ی کرونا، به ص��ورت کاماًل مجازی و ب��دون هيچ گونه 
مشکلی برگزار شده اس��ت. مديرعامل شرکت مهندسين 
مشاور پيشگامان فوالد جنوب با تبريک به تمامی کارکنان 
شاغل در اين شرکت بابت دريافت تقديرنامه دوستاره تعالی 
سازمانی، از تمامی دست اندرکاران بابت تالش های بی  وقفه، 
تشکر و قدردانی نموده و خاطرنش��ان کرد: موضوع تعالی 
مسير مستمر و هميشگی بوده و بايد برنامه ها و پروژه های 
تعيين شده با همت تمامی مديران، سرپرستان و کارشناسان 
محترم پيگيری و تکميل شود تا ان شاءاهلل در سال های آتی 

مسير پيشرفت و تعالی شرکت هموار شود.



گروه راه و شهرسازي|
مراس��م امضاي تفاهمنام��ه بازس��ازي 31 رام قطار 
مترو، افتتاح ايستگاه هاي متروي يادگار امام و شهيد 
س��تاري، طرح نوسازي 10 هزار تاكس��ي فرسوده و 
انعقاد تفاهمنامه خريد 105 دستگاه واگن مترو ديروز 
به فرصتي تبديل ش��د تا بار ديگر مس��ووالن شهري 
از چالش ها و چش��م اندازهاي متروي پايتخت سخن 
بگويند. از اينكه متروي تهران از نبود واگن قطار رنج 
مي برد و همين مساله منجر به عدم بهره برداري كامل 
از ظرفيت هاي مترو شده است. از اينكه مترو همچنان 
نيازمند افزايش خطوط و ناوگان است و از اين جهت، 
صنايع داخلي با اطمين��ان از تقاضاي موجود در بازار 

داخلي مي توانند به فعاليت هاي خود رونق دهند.

    خط ۶ و ۷ مترو ۳۰ هزار مسافر دارد!
در همين رابطه، محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران در مراسم يادشده اظهار كرد:  خط ۶ و ۷ نيز با 
هزينه اي نجومي افتتاح شده اما تنها روزي ۲0 تا 30 هزار 
مسافر مي گيرد و اين در حالي است كه بايد بين 500 
هزار تا يك ميليون نفر مسافر داشته باشد! در واقع هزينه 
شده اما نتوانس��ته ايم قطار روي ريل بگذاريم. او گفت: 
وقتي ساخت شبكه مترو آغاز شود ديگر نمي توان كوتاه 
آمد و بخشي از شبكه را ساخت و مابقي را نيمه كاره رها 
كرد. وي ادامه داد: اگر شبكه مترو كامل نشود، راندمان 
الزم بر اس��اس س��رمايه گذاري كالني كه انجام شده، 
حاصل نمي شود. احداث يك خط مترو با نصب تجهيزات 
ثابت انجام مي شود ۷5 درصد كار به اتمام رسيده است، 
اين امور انجام مي شود كه واگن را روي ريل بگذاريم و 
مسافرگيري كنيم اما متأسفانه مانند برخي ديگر از كارها 
در كشور، هزينه هاي الزم صورت مي گيرد اما درست 
زماني كه الزم است سيستم رانش را روي ريل بگذاريم، 

از مترو ظرفيت گيري نمي كنيم.

    ماجراي ايستگاه ميرداماد
رييس شوراي اسالمي شهر تهران تصريح كرد: كلنگ 
ايستگاه ميرداماد سال 135۶ بر زمين زده شد، پس از 
گذشت 4 دهه هنوز اين ايستگاه به راندمان اصلي خود 
نرسيده چرا كه هر دو دقيقه بايد يك قطار داشته باشد 
اما اكنون هر 3 دقيقه و نيم يك قطار عبور مي كند؛ خط 
۶ و ۷ نيز با هزينه اي نجومي افتتاح شده اما تنها روزي ۲0 
تا 30 هزار مسافر مي گيرد و اين در حالي است كه بايد 
بين 500 هزار تا يك ميليون نفر مسافر داشته باشد در 
واقع هزينه شده اما نتوانسته ايم قطار روي ريل بگذاريم. 
وي با اشاره به توليد قطار ملي گفت: با همه شركت هايي 
كه در اجراي اين پروژه دست اندركار بوده اند و تعدادشان 
هم زياد اس��ت، به ايجاد ۲5 هزار ش��غل دس��ت پيدا 
مي كنيم كه بايد با يك قرارداد مشخص و تأمين اعتبار، 
اين كار انجام شود. هاشمي تصريح كرد: در تهران بايد 
1۲ خط مترو ب��ا 450 كيلومتر خط و بي��ش از ۲50 
ايستگاه ايجاد شود و 10 ميليون سفر روزانه از طريق اين 
شبكه صورت گيرد تا بتوانيم آلودگي هوا را كنترل كنيم؛ 
در بخش اتوبوسراني نيز مي توان ساخت داخل را آغاز 
كرد و سيستم رانش و باتري نيز داخلي سازي شود. وي 
يادآور شد: براي 1۲ خطوط متروي تهران به حداقل 5 
هزار واگن نياز داريم، بنابراين صنعت ساخت واگن جاي 

فعاليت دارد و بعد از تهران به طور حتم كالنشهرهاي 
ديگر به همين تعداد واگن نياز خواهد داشت.

    ۵۰  درصد سفرهاي درون شهري
بايد با مترو انجام شود

پيروز حناچي، شهردار تهران نيز در اين مراسم گفت: 
هدف مديريت شهري اين است كه 50 درصد سفر درون 
شهري با مترو صورت گيرد و سرفاصله حركت قطارها 
به ۲.5 دقيقه برسد. پيروز حناچي شهردار تهران اظهار 
كرد: »تهران 1400« فرصتي اس��ت تا به 100 س��ال 
گذشته نگاه و براي 100 سال آينده به شهر برنامه ريزي 
شود. به گفته شهيد حاج قاسم سليماني »در هر بحراني 
فرصتي نهفته اس��ت«؛ فرصتي ك��ه در اين بحران ها 
نهفته بيش��تر از تهديدهاي جاري است و پروژه قطار 
ملي مترو مصداق اين موضوع است. حناچي با اشاره به 
آلودگي هوا گفت:  از نگاه شهروندان و تجربيات جهاني، 
آلودگي هوا مشكل اصلي همه كالنشهرهاست كه اغلب 
براي آن اقدامات كوتاه مدت و بلندمدت بسياري انجام 
مي دهند اما توسعه حمل و نقل عمومي به عنوان يك 
برنامه عمومي در سراسر جهان تعريف مي شود. به گفته 
شهردار تهران هدف مديريت شهري اين است كه 50 
درصد سفرهاي درون شهري با مترو انجام شود و فاصله 

زماني قطارها به ۲.5 دقيقه برسد.
به گزارش تسنيم، شهردار تهران با بيان اينكه حداقل 
توسعه هاي حمل و نقل عمومي در شبكه مترو دنيا ديده 
مي شود كه اين برنامه در ايران هم وجود دارد، تصريح 
كرد: 40 درصد از بودجه س��ال آينده شهرداري تهران 
به حمل و نقل عمومي اختصاص دارد و اصلي ترين راه 
تامين مالي شهرداري اوراق مشاركت است اما مديريت 
شهري نگران اوراق مشاركت سال جاري است زيرا پس 

از تعيين بانك عامل، مشكالت شهري آغاز مي شود. وي 
با بيان اينكه امروز ۲ ايستگاه و تا پايان سال ۲ ايستگاه از 
مترو تهران افتتاح خواهد شد، گفت: در شرايط جاري 
كه ويروس كرونا تمام شهرهاي جهان را تحت تاثير قرار 
داده تمام ش��هرها از دولت خود كمك گرفتند، بنده با 
بسياري از شهرداران جهان گفت وگو داشتم به عنوان 
مثال شهرداري لندن ۲ ميليارد يورو كمك گرفته است، 
چرا كه در شرايط كرونا بس��ياري از درآمد شهرداريها 
دچار اختالل ش��ده است. شهردار تهران ادامه داد: اين 
شرايط شامل شهرداري تهران هم مي شود. ما در 1100 
مركز و ورزشگاه عالوه بر تعطيل شدن آنها به علت رعايت 
پروتكل، مجبور به پرداخت حقوق همه افرادي كه در اين 
مجموعه ها شاغل هستند بوديم. بنابراين سال سختي 

را پشت سر گذاشتيم.

     افزايش ۳۰ هزاري مسافر با افتتاح هر ايستگاه
وي با بيان اينكه با بهره برداري از هر ايستگاه مترو 30 
هزار نفر به مس��افران مترو افزوده مي شود، گفت: اگر 
ايستگاه تبادلي باشد اين عدد به 50 هزار نفر افزايش 
مي يابد. در حال حاضر خط��وط 4، ۶ و ۷ مترو داراي 
پايانه نيستند، اما پايانه خط 4 به بهره برداري مي رسد 

و مشكل خطوط ۶ و ۷ حل خواهد شد.
ش��هردار تهراني با تاكيد بر اس��تفاده از سيستم هاي 
برقي براي كاه��ش آلودگي هوا در ته��ران گفت: در 
بحث آالينده هاي متحرك راهي جز خودروهاي برقي 
وجود ندارد اميدواريم اين مسير در حوزه اتوبوس ها، 
تاكس��ي ها و موتورهاي برقي تعقيب شود؛ اين هدف 
دست يافتني است و پكن به عنوان يك تجربه جهاني 
طي 1۲ س��ال با هدف رف��ع آلودگي هوا به توس��عه 

سيستم هاي برقي دست يافت.

      ۱۸ شركت در توليد قطار ملي 
مشاركت و نقش داشتند

 در اي��ن ح��ال، س��ورنا س��تاري، مع��اون فن��اوري 
رييس جمهوري گفت: 1۸ ش��ركت دانش بنيان در 
طراحي، توليد و زير سيستم هاي قطار ملي مشاركت 
و نقش داش��تند. س��تاري در مراس��م امضاي تفاهم 
نامه بازس��ازي 31 رام قطار مت��رو و بهره برداري از ۲ 
ايس��تگاه يادگار امام و شهيد س��تاري افزود: در اين 
پروژه ۸0 درص��د طراحي، ۷5 درصد س��اخت و ۸۸ 
درصد زيرسيس��تم ها را خودمان انجام داديم. معاون 
رييس جمهوري گفت: برقي سازي قطار مترو نيز در 
دستور كار اس��ت و در مورد توليد دوچرخه برقي هم 
مي توانيم با شهرداري مشاركت كنيم و توليدكنندگان 
خوبي براي آن داريم. وي خاطرنشان كرد: ۲ مشكل 
داريم كه يكي پرداخت تسهيالت براي استفاده از موتور 
برقي در نقاطي از شهر و ديگري جلوگيري از تمديد 

مهلت توليد و استفاده از موتورهاي آالينده است.
ستاري ادامه داد: در مورد توليد اتوبوس نيز چند پروژه 
سنگين و همكاري با شهرداري تهران و مشهد داريم و 
اميدواريم تا خرداد برنامه اجرايي و بهره برداري داشته 
باش��يم. وي افزود: شهرها در آينده جايي هستند كه 
آموزش و فناوري در آن است و نسل جوان كارآفرينان 
در همين فضا بر سر كار مي آيند. بر اساس اين گزارش، 
خط ۶ مترو 3۲ كيلومتر طول و 31 ايستگاه دارد. اين 
خط از حرم ش��اه عبدالعظيم آغ��از و پس از طي يك 
مسير جنوب به شمال در ايستگاه ميدان شهدا با خط 
چهار، در امام حسين )ع( با خط ۲، در ايستگاه شهداي 
هفت تير با خط يك و در ايستگاه ميدان وليعصر با خط 
سه، تقاطع خواهد داشت و سپس به شمال غربي تهران 

منتهي مي شود.
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بازسازي متروي تهران توسط 
سازمان برنامه و بودجه و شهرداري

روز شنبه ۲3 اسفندماه، مراسم امضاي تفاهم نامه 
بازس��ازي كامل 31 رام قطار متروي تهران، طرح 
نوس��ازي 10 هزار دستگاه تاكس��ي فرسوده شهر 
تهران و انعقاد خريد 105 دستگاه واگن قطار مترو با 

مديران و مسووالن كشوري برگزارشد.
هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با بيان اينكه 40 هزار از ۸0 هزار تاكسي هاي 
ش��هر تهران كامال فرس��وده و نيازمند بازسازي 
هستند، گفت: قرارداد س��اخت 105 واگن مترو 
ميان ش��ركت واگن س��ازي تهران و شركت مترو 
انعقاد شده است. حجم اين قرارداد حدود 3هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه از مناب��ع داخلي تامين 
خواهد ش��د. وي در ادامه در خصوص دو ايستگاه 
يادگار امام)ره( و ش��هيد س��تاري افزود: اين دو 
ايستگاه جمعا ۶00ميليارد تومان براي ما هزينه 
داشته است. در سخت ترين سال اقتصادي بعد از 
انقالب با تالش شهرداري تهران و شوراي اسالمي 
شهر تهران توانستيم 13ايس��تگاه را كه هر كدام 
حدود ۲۸0تا 300 ميليارد تومان هزينه داشت به 

بهره برداري برسانيم.
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر گفت: 
براي تحقق قرارداد 105 واگن بايد با تامين منابع 
نقدي آغاز ش��ود چرا كه ش��هرداري براي دريافت 
اعتبارات مشكل دارد رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران تصريح كرد: براي رس��يدن به ده هزار سفر 
بايد خطوط مترو به 1۲ خط برس��د و در اين حال 
نياز به 4هزار و 500واگن داريم در كنار تهران ديگر 
كالن شهر ها نياز به مترو دارند و بايد اين صنعت روز 
به روز پويا تر شود. حناچي، شهردار تهران گفت: 40 
درصد از بودجه 1400 شهرداري تهران به حمل  و 
نقل عمومي تخصيص پي��دا كرده و اصلي ترين راه 
تأمين منابع مالي شهرداري، اوراق مشاركت است 
اما نگران اوراق مشاركت 13۹۹ هستيم چرا كه پس 
از يافتن بانك عامل، مشكالت مديريت شهري تازه 

براي تعهدات آغاز مي شود.
معاون علم��ي و فن��اوري رييس جمه��ور گفت: 
كش��ورمان هم اكنون در توليد انب��وه واگن مترو 
مش��كلي ندارد و داخلي سازي ساخت واگن به ۸5 
درصد رسيده است. بزرگ ترين مشكل اين است كه 
بايد تمركزمان را در طراحي داخلي قرار دهيم، وقتي 
طراحي داخلي باشد مي توانيم قابليت هاي ديگري 
هم به آن اضافه مي كنيم. به نظر من وقتي طراحي 
داخلي داشته باشيم ساخت آن اگر در خارج از كشور 

هم باشد مشكلي پيش نمي آيد. 

سرمايه داري يا سرمايه  سوزي
ما زماني مي توانيم از »كاپيتاليس��م« سخن بگوييم كه 
آن »ايسِم« كاپيتال»يسم« در نظام اقتصادي و سياسي 
ايران وجود داشته باش��د؛ يعني سياست و اقتصاد بايد 
بر مدار »س��رمايه« بچرخد و اين س��رمايه با ايدئولوژي 
كاپيتاليستي پشتيباني و اجرا شود. اما كافي است فقط 
كمي از سازوكار سياست هاي كالن ايران مطلع باشيم 
تا بفهميم سياس��ت هاي ايران به هيچ عنوان »سرمايه 
محور« نيست. در اين باره بايد مفصل بحث كرد و نشان 
داد سياست هاي ايران سرمايه  دارانه نيست )كه به گمان 
من سرمايه  سوزانه است( و طبعا نمي توان در اين پست 
همه ويژگي  هاي كاپيتاليسم را برشمرد و سپس بررسي 
كرد آيا اين ويژگي ها در اقتصاد ايران وجود دارد يا نه. اما 
در اينجا فقط به اساس��ي ترين اصل نظام سرمايه  داري 
مي پردازم و آن »اولويت سرمايه بر هر چيز است«؛ اولويت 
سرمايه بر سياست، مليت، كار و منافع طبقه  اي. در نظام 
سرمايه  داري، س��رمايه اوال بر هر چيز است. آنچه همه 
مسيرها در همه س��احت هاي ديگر زندگي اجتماعي را 
تعيين مي كند، اين است كه سرمايه بدون مانع بتواند راه 
خود در همه عرصه ها باز كند. اين »استيالي« سرمايه 
تا حدي اس��ت كه سياس��ت كام��ال در خدمت اقتصاد 
س��رمايه محور قرار مي گيرد. سياست رسما به پيشكار 
اقتصاد تبديل مي شود و دليل وجود ساحت سياسي كم  و 
بيش اين است كه فضاي امن داخلي و خارجي براي رشد 
سرمايه ايجاد كند. اما اگر در جايي اين اولويت جابه جا شود، 
ديگر نمي توان از »نظام سرمايه داري« سخن گفت؛ گرچه 
»س��رمايه داراني« در جامعه باشند و حتي شركت هاي 
نيرومندي وجود داش��ته باشد. نشانه اينكه اين اولويت، 
يعني اولويت اقتصاد سرمايه دارانه بر سياست، جابه جا شده 
است، آشكار است. هر جا دولت شروع كند به مداخله در 
بازار و به سرمايه امر و نهي كند، اولويت جابه جا شده است. 
اما تسلط سياست بر اقتصاد هم سطوح متفاوتي دارد: از 
چند مداخله جزيي تا استيالي مطلق سياست بر اقتصاد. 
در مورد ايران هر ناظر بي طرفي مي فهمد كه سياست كامال 
بر اقتصاد اولويت دارد و مساله صرفا »پاره اي مداخالت در 
اقتصاد« نيست، بلكه اساسا اقتصاد در برابر سياست هيچ 
جايگاهي ندارد. در اين ميان، وقتي اساس سياست هاي 
كالن ما سرمايه  دارانه نيست، نقد ضدسرمايه دارانه براي 
نقد وضع اقتصادي ايران چيزي بيش از آدرس غلط دادن 
است. نظام سرمايه دارانه و اقتصاد ليبراليستي ويژگي هاي 
مثبت و منفي فراواني دارد. مدافعان اين نظام توجيه شان 
اين است كه ويژگي هاي مثبت آن بر ويژگي هاي منفي اش 
مي چربد. ما در ايران شرايطي داريم كه معضالت اقتصادي 
موجود، شبيه ويژگي هاي منفي سرمايه  داري است، اما 
چون اين نظام وجود ندارد، از آن ويژگي  هاي مثبت خبري 
نيست. به اين ترتيب معضالت اقتصادي را اتفاقا بايد در 
سياست هاي ضدسرمايه دارانه جست وجو كرد، نه در نوعي 
نظام سرمايه داري كارآمد. نمي توان ابتدا نظام سرمايه  محور 
را فلج كرد و به نوعي اقتصاد سرمايه  سوز تبديل كرد و بعد 

ايرادات را به گردن سرمايه  داري انداخت.

 دورنماي حضور ايران
 در بازار نفت

بخشي از گروه هاي تندرو در كشور با اين گروه ها در ارتباط 
هستند و اين مثلث با نفوذ در مقابل منافع ملي كشور كه 
پايان تحريم ها و عادي ش��دن ش��رايط است ايستادگي 
مي كنند. اگر ايران نتواند سرنوشت نهايي CFT و پالرمو 
را كه در مجمع تش��خيص در حال بررس��ي است تعيين 
تكليف كرده و به دولت ابالغ كند، اقتصاد ايران همچنان در 
ليست سياه FATF  باقي خواهد ماند. تنها دو كشور ايران 
و كره شمالي در ليست سياه قرار دارند. معناي قرار گرفتن 
در اين ليست سياه آن است كه هيچ بانكي در دنيا حاضر به 
مبادله و معامله با ايران نخواهد بود و هر نوع نقل و انتقاالت 
بانكي با ايران مسدود خواهد ش��د. در گذشته و در زمان 
ترامپ، برخي بانك هاي اروپايي كه به هر روشي ارتباطي با 
ايران داشتند، با جرايمي مجموعا 1۷ تا 1۸ ميليارد دالري 
روبه رو شدند. جرايمي كه باعث مي شود هيچ بانكي در دنيا 
جرات تبادل مالي و نقل و انتقال بانكي با ايران را نداشته باشد. 
با اين توضيحات در حال حاضر مهم ترين مساله حل مشكل 
برجام براي فروش نفت و بعد از آن حل مشكل FATF  براي 
تبادالت بانكي است. تا اين موضوعات حل نشود، ايران وزني 
در بازار نفت جهاني و اوپك پالس نخواهد داشت. به هر حال 
كشورهايي در اين مجامع داراي نفوذ هستند كه بتوانند 
حجم بااليي نفت بفروش��ند و در فضاي روابط بين الملل 
داراي جايگاهي باشند، بنابراين قبل از هر اقدامي بايد ابتدا 
زمينه گفت وگو با كشورهاي 1+5 فراهم شود و پس از آن 
تالش براي FATF  در دستور كار قرار بگيرد تا ايران بتواند 

به بازسازي وجهه خود در بازار نفت بپردازد.

رونمايي از ۵۰۰ آبنما در اصفهان 
طي بهار ۱4۰۰ آتي

قدرت اهلل نوروزي، ش��هردار اصفهان با بيان اينكه 
هم اكنون در آخرين هفته زمستان به سر مي بريم 
و شهر از ابتداي اسفند به استقبال بهار رفته است و 
خود را براي يك بهار زيبا آماده كرده اس��ت، گفت: 
طرح شهرداري در اين راستا با عنوان »به استقبال 
بهاران« آغاز شده است و در حوزه خدمات شهري، 
مناطق 15 گانه و ناژوان از ابتداي اسفند پاكسازي و 
زيباسازي شهر در حال اجراست. در اين طرح بيش 
از يك و نيم ميليون قلمه انواع گل در شهر كاشته 

شده است.
وي با بيان اينكه بيش از هزار و ۲50 كيلومتر جدول، 
۸3 هزار مت��ر نرده و حفاظ و ۸0 ه��زار پايه تابلو و 
عالئم رانندگي رنگ آميزي ش��ده اس��ت، تصريح 
كرد: براي ايام نوروز 500 آبنما آماده شده است كه 
از آنها استفاده مي ش��ود. نوروزي با اشاره به هفته 
درختكاري گفت: هفته گذشته در هفته درختكاري 
100 هزار اصله درخت در ش��هر كاش��ته شد و در 
ناژوان آغاز كاش��ت چند باغ موضوعي و همچنين 
ايجاد 53 هكتار كمربند سبز در شهرك پرتو آغاز 
شد. وي گفت: از مردم شريف اصفهان درخواست 
مي كنم، گزارش فوري مش��كالت احتمالي كه در 
آستانه نوروز در ش��هر باقي مانده است را از طريق 
13۷ به ما اطالع رس��اني كنند؛ براي دريافت بهتر 
پيام شهروندان نرم افزار جديد سامانه 13۷ در هفته 
گذشته نصب و فعال و فضاي جديد كاري و مناسب 
اين مجموعه افتتاح شد، اين سامانه گوش شنوايي 
است تا هر مساله اي كه براي شهر و شهروندان مفيد 

است، دريافت كند.

   نظرات و راهنمايي هيات چوگان اصفهان 
براي ساخت نماد چوگان

حس��ن موذني، مديرعامل س��ازمان زيباس��ازي 
شهرداري اصفهان با اش��اره به نصب نماد چوگان 
در ابتداي پياده راه چهارباغ عباسي گفت: در آينده 
نزديك، احتمال نصب نماد در ميدان نقش جهان 
وجود دارد. وي چوگان را يكي از ميراث  ناملموس 
ايران و اصفهان دانس��ت و تصريح كرد: س��ازمان 
زيباسازي ش��هرداري درصدد اجراي آثار شهري 
ماندگار و احياي ميراث ناملموس اس��ت . موذني با 
اشاره به اينكه براي ساخت اين تنديس از نظرات و 
راهنمايي هاي هيات چوگان اصفهان براي رعايت 
استانداردهاي الزم استفاده شده است، اظهار كرد: 
جابه جايي اث��ر با طي مراحل م��ورد تاييد ميراث 
فرهنگي صورت گرفته است. وي همچنين درباره 
ديگر مش��خصات اين نماد ش��هري تصريح كرد: 
جنس نماد از فلز اس��ت و با تكنيك چكش كاري 
توسط حسن مالنوروزي، هنرمند شاخص كشوري 
به سفارش سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 
ساخته شده اس��ت. مديرعامل سازمان زيباسازي 
ش��هرداري اصفهان ادامه داد: سياست سازمان در 
جهت احياي ميراث ناملموس است و آثار ماندگاري 
در زمينه دفاع مق��دس و ميراث فرهنگي اصفهان 
براي جلوگيري از فراموشي شاخصه هاي هويتي در 

دستور كار سازمان است.

هزينه هاي نجومي در مترو، بدون قطار معطل مانده است

پشت پرده ناكارآمدي مترو در پايتخت

آگهی فقدان سند مالک نظر به اینکه آقای محمد رضا عبدالوهاب برابر تفویض وکالتنامه شماره 58586 مورخه 99/11/30 
دفترخانه 165 کالر آباد و وکالتنامه های 19734 مورخ�ه 99/11/19 دفترخانه 1062 تهران و وکالتنامه جامع 5928 مورخه 
91/12/19 دفتر خانه 1529 تهران به وکالت از وراث مرحوم آقای احمد رمضانی کارگر مالک پالک 193 فرعی مجزی از 138 
فرعی از1 اصلی بخش 3 قشالقی نوشهر اعالم داشتند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین موات اراضی ساحلی قطعه 
2 تفکیکی به مساحت 799.90 مربع که در ذیل ثبت 982 صفحه 151 جلد 7 وبه شماره چاپی 202323 بنام آقای احمد رمضانی 
کارگر سابقه ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه تکمیل شده که صحت امضا شهودین را 
دفترخانه اسناد رسمی 291 تهران گواهی نموده اعالم داشته اصل سند مالکیت ب علت جابجایی مفقود گردیده فلذا تقاضای 
سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگرددتاچنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خودمی باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز مدارک 
اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد . م الف 19910599
    تاریخ انتشار : 99/12/24

 صفر رضوانی گیل کالئی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

آگهی فقدان سند مالک نظر به اینکه آقای محمد رضا عبدالوهاب برابر تفویض وکالتنامه شماره 58586 مورخه 99/11/30 
دفترخان�ه 165 کالرآباد و وکالتنامه های 19734 مورخ�ه 99/11/19 دفترخانه 1062 تهران و وکالتنامه جامع 5928 مورخه 
91/12/19 دفتر خانه 1529 تهران به وکالت از وراث مرحوم آقای احمد رمضانی کارگر مالک پالک 158 فرعی مجزی از 138 
فرعی از1 اصلی بخش 3 قشالقی نوشهر اعالم داشتند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین موات اراضی ساحلی قطعه 
26تفکیکی به مس�احت 565 متر مربع که در ذیل ثبت 1018 صفحه 259 جلد 7 وبه شماره چاپی 202329 بنام آقای احمد 
رمضانی کارگر سابقه ثبت داش�ته و در بازداشت نمی باشد نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه تکمیل شده که صحت امضا 
شهودین را دفترخانه اسناد رسمی 291 تهران گواهی نموده اعالم داشته اصل سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده 
فلذا تقاضای سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگرددتاچنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خودمی باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز 
مدارک اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول 

اعتراض سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد .م الف 19910601
    تاریخ انتشار : 99/12/24

 صفر رضوانی گیل کالئی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

آگهی فقدان سند مالک نظر به اینکه آقای محمد رضا عبدالوهاب برابر تفویض وکالتنامه شماره 58586 مورخه 99/11/30 
دفترخانه 165 کالر آباد و وکالتنامه های 19734 مورخ�ه 99/11/19 دفترخانه 1062 تهران و وکالتنامه جامع 5928 مورخه 
19/12/1391 دفتر خانه 1529 تهران به وکالت از وراث مرحوم آقای احمد رمضانی کارگر مالک پالک 195 فرعی مجزی از 138 
فرعی از1 اصلی بخش 3 قشالقی نوشهر اعالم داشتند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین موات اراضی ساحلی قطعه 43 
تفکیکی به مساحت 570 متر مربع که در ذیل ثبت 986 صفحه 163 جلد 7 وبه شماره چاپی 202322 بنام آقای احمد رمضانی 
کارگر سابقه ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه تکمیل شده که صحت امضا شهودین را 
دفترخانه اسناد رسمی 291 تهران گواهی نموده اعالم داشته اصل سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا تقاضای 
سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگرددتاچنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خودمی باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز مدارک 
اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد . م الف 19910604
    تاریخ انتشار : 99/12/24

 صفر رضوانی گیل کالئی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

آگهی فقدان سند مالک نظر به اینکه آقای محمد رضا عبدالوهاب برابر تفویض وکالتنامه شماره 58586 مورخه 99/11/30 
دفترخانه 165 کالر آباد و وکالتنامه های 19734 مورخ�ه 99/11/19 دفترخانه 1062 تهران و وکالتنامه جامع 5928 مورخه 
91/12/19 دفتر خانه 1529 تهران به وکالت از وراث مرحوم آقای احمد رمضانی کارگر مالک پالک 154 فرعی مجزی از 138 
فرعی از1 اصلی بخش 3 قشالقی نوشهر اعالم داشتند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین موات اراضی ساحلی قطعه 58 
تفکیکی به مساحت 570 مربع مربع که در ذیل ثبت 1014 صفحه 247 جلد 7 وبه شماره چاپی 202334 بنام آقای احمد رمضانی 
کارگر سابقه ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه تکمیل شده که صحت امضا شهودین را 
دفترخانه اسناد رسمی 291 تهران گواهی نموده اعالم داشه اصل سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا تقاضای 
سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگرددتاچنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خودمی باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز مدارک 
اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد . م الف 19910600
    تاریخ انتشار : 99/12/24

 صفر رضوانی گیل کالئی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

آگهی فقدان سند مالک نظر به اینکه آقای محمد رضا عبدالوهاب برابر تفویض وکالتنامه شماره 58586 مورخه 99/11/30 
دفترخانه 165 کالر آباد و وکالتنامه های 19734 مورخ�ه 99/11/19 دفترخانه 1062 تهران و وکالتنامه جامع 5928 مورخه 
91/12/19 دفتر خانه 1529 تهران به وکالت از وراث مرحوم آقای احمد رمضانی کارگر مالک پالک 176 فرعی مجزی از 138 
فرعی از1 اصلی بخش 3 قشالقی نوشهر اعالم داشتند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین موات اراضی ساحلی قطعه 35 
تفکیکی به مساحت 565 متر مربع که در ذیل ثبت 966 صفحه 104 جلد 7 وبه شماره چاپی 202305 بنام آقای حمید رمضانی 
کارگر سابقه ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه تکمیل شده که صحت امضا شهودین را 
دفترخانه اسناد رسمی 291 تهران گواهی نموده اعالم داشته اصل سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا تقاضای 
سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگرددتاچنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خودمی باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز مدارک 
اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد .م الف 19910602
    تاریخ انتشار : 99/12/24

 صفر رضوانی گیل کالئی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

بسته هاي تخفيف دار يك، 3 و 6 ماهه به همه شهروندان در طرح ترافيك 1400 ارايه مي شود

اعالم جزييات رژيم ترافيكي پايتخت در سال آينده 
مدير واحد ساماندهي محدوده و طرح هاي ترافيكي 
شهرداري تهران جزييات اجراي طرح ترافيك 1400 
را تشريح كرد. عمار سعيديان فر درباره جزييات اجراي 
طرح ترافيك در سال 1400، با بيان اينكه قيمت پايه 
مجوز طرح ترافيك 35 هزار تومان است، اظهار كرد: 
فردي كه داراي معاينه فني برتر باشد و ساعت غير اوج 
در محدوده ط��رح ترافيك تردد كند، ۲0 هزار و 5۸0 
تومان، فردي كه داراي معاينه فني عادي اس��ت و در 
ساعت پيك وارد طرح شود بايد ۶3 هزار تومان بپردازد.

به گزارش »تعادل«، اليحه شهرداري براي بودجه سال 
آينده، ٢٠ درصد افزايش را پيشنهاد داده بود كه اين 
رقم در كميسيون مشترك به ٢٥ درصد تغيير پيدا كرد 

يعني ٢٨ هزار و ٨٠٠ به ٣٥ هزار تبديل شد.
س��عيديان فر در گفت وگو با تسنيم ادامه داد: امسال 
كار جديدي انجام داده ايم و با توجه به مصوبه شوراي 
ش��هر بس��ته هاي يك ماهه، س��ه ماهه و شش ماهه 
براي شهروندان با كمي تخفيف در نظر گرفته ايم كه 
شهروندان مي توانند با توجه به نوع خودرو و ميزان تردد 
در محدوده طرح، بسته مورد نظر را مانند بسته هاي 
اينترنتي رزرو كنند كه قطعا برايشان مقرون به صرفه 

خواهد بود.
مدير واحد ساماندهي محدوده و طرح هاي ترافيكي 
ش��هرداري تهران تصريح كرد: خبرنگاران، بيماران 
خاص و معلولين، ايثارگران، آژانس ها و تاكسي هاي 
تلفني تا زماني كه س��هميه 1400 را دريافت نكنند، 

مجوزهاي سال ۹۹ آنها اعتبار دارد.
وي درباره س��اكنان محدوده طرح ترافيك نيز اظهار 
كرد: اگر فردي در محدوده طرح ترافيك مستأجر باشد 
و قرارداد اجاره آنها به زمان پاياني نزديك است بايد به 
دفاتر خدمات الكترونيك مراجع��ه كند و اجاره نامه 
تمديد شده جديد را ارايه دهد. مالكين ساكن در اين 
محدوده نيازي به مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك 
ندارند و فقط بايد عوارض خودرو، نوسازي و پسماند را 

به صورت غيرحضوري پرداخت كنند.
سعيديان فر خاطرنشان كرد: براي اين افراد در سال 

1400 نيز تخفيف 50 درصدي مانند س��ال گذشته 
اعمال مي شود و يك خروج از محدوده قبل از ساعت ۹ 
و يك ورود بعد از ساعت 1۶ براي آنها به صورت رايگان 

در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به اينكه تعداد سهميه ها نيز تغييري نكرده و 
مطابق سال گذشته است، اظهار كرد: اگر يك فرد بدون 
رزرو مجوز وارد طرح ترافيك ش��ود ما بدون محاسبه 
اينكه معاينه فني دارد يا خير، ساعت اوج ترافيك آمده 
يا خير بيشترين مبلغ ورود به طرح را اخذ مي كنيم و 

مهلتي براي پرداخت در نظر نمي گيريم.
به گفته مدير واحد س��اماندهي محدوده و طرح هاي 
ترافيكي، شهروندان با رزرو طرح متناسب با وضعيت 
خودرو و زمان تردد، تعرفه كمتري پرداخت خواهند 
ك��رد. وي در ادامه گفت: درباره س��اعت اجراي طرح 
ترافيك تابع شوراي ترافيك شهر تهران و ستاد ملي 
كرونا هستيم و پنجشنبه ها نيز مانند سنوات گذشته 
طرح ترافيك اجرا نمي شود و تنها طرح كاهش آلودگي 
هوا برقرار است يعني اگر افراد در محدوده طرح ترافيك 
يا محدوده كاهش تردد كنند از س��هميه فصلي آنها 
كسر مي شود. سعيديان فر با اشاره به اينكه محدوده 
طرح ترافيك هيچ تغييري نكرده است، اظهار كرد: در 
سال آينده اولين روزي كه طرح ترافيك را اجرا كنيم 
تعرفه هاي 1400 را در همه مجوزها و سهميه ها اعمال 
خواهد شد. مثال سهميه خبرنگاران ۹0 درصد تخفيف 
دارد و باقي رقم��ي كه به عنوان هزين��ه مجوز طرح 
مي پردازند از سال 1400 مشمول افزايش نرخ خواهد 
بود: اين امر درباره همه تعرفه هاي افراد سهميه بگير 
و عادي اعمال خواهد شد اما اعتبار سهميه ها تا زمان 

تخصيص سهميه جديد، برقرار است.
وي افزود: درآمد شهرداري تهران از محل طرح ترافيك 
در سال جاري تا يك ماه گذشته حدود 50 تا ۶0 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت.به گزارش »تعادل«، آن گونه 
كه مس��ووالن اعالم كرده اند، مالكان خودروهايي كه 
داراي معاينه فني برتر باشند، از تخفيف 30 درصدي 
برخوردار خواهند شد. همچنين مانند سال گذشته، 

براي خودروهاي پالك ته��ران درهر فصل ۲0 روز و 
براي پالك هاي شهرس��تان 15 روز تردد رايگان در 
محدوده طرح كاهش آلودگي هوا تهران در نظر گرفته 
شده است. رانندگاني كه ۲0 روز تردد رايگان خود در 
اين محدوده را مصرف نكرده اند، نيازي به رزرو طرح 
ندارن��د اما پس از آن براي ورود به محدوده طرح ملزم 
به رزرو از طريق سامانه my.tehran.ir خواهند بود.

اين گزارش همچنين حاكي اس��ت، اگر راننده اي به 

صورت غيرمجاز وارد ط��رح ترافيك يا طرح كاهش 
آلودگي هوا ش��ود، عالوه بر ملزم ش��دن به پرداخت 
عوارض، مي بايست جريمه پليس را نيز پرداخت نمايد 
و موظف به پرداخت هر دو مبلغ خواهد بود. همچنين 
افرادي كه قصد خروج از محدوده طرح را دارند نيز ملزم 
به پرداخت هزينه مطابق جدول اعالم شده شهرداري 
خواهند بود، چرا كه آنها يك بار تردد در اين محدوده را 

ثبت كرده اند.



آخرین گزارش رگوالتوری از وضعیت اینترنت کشور به 
نفوذ ۱۰۴ درصدی اینترنت در جامعه حکایت دارد. در 
پایان ۳ ماهه سوم سال ۹۹ بیش از ۷۷ میلیون و ۷۰۶ هزار 
و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت موبایل در کشور هستند و 
در این آمار س��هم ۹۲.۴۷ درصدی به کاربران اینترنت 
موبایل رسیده و نفوذ اینترنت ثابت خانگی همچنان ۱۱ 
درصد است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت 
س��یار در ۳ ماهه دوم س��ال ۹۹ حدود ۹۱ درصد بوده و 
۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر در کش��ور مشترک اینترنت 
موبایل بودند. طی سال های گذشته، اپراتورهای سیار با 
سرمایه گذاری های خود دسترسی پهن باند سیار را توسعه 
داده اند، به طوری که همه شهرهای کشور تحت پوشش 
نسل سوم و چهارم تلفن همراه قرار گرفته اند. نمی توان 
انکار کرد که در س��ال های اخیر، وضعیت ارتباطات در 
روس��تاها تغییر کرده و کمتر جایی را می توان یافت که 
از حداقل ارتباطات از جمله ارتباطات تلفن ثابت، تلفن 
هم��راه و پهن باند برخوردار نباش��د. در مقابل، اینترنت 
ثابت حجمی نیست و معموال در یک سرعت مشخص، با 
حجم باال ارائه می شود. برای مثال شما می توانید ساالنه 
از یک اپراتور، ۳۶۰۰ گی��گ اینترنت دریافت کنید که 
خیلی بیشتر از بسته های حجمی موبایل است. بنابراین 
کارب��ر اگر کیفیت خوبی از ش��بکه ثابت بگیرد، ترجیح 
می دهد از اینترنت ثابت اس��تفاده کند تا موبایل، چون 
قیمت بسته های موبایل زیاد است. با وجود این، به دلیل 
کیفیتی که اینترنت ثابت دارد و سرعتی که همچنان به 
پای اینترنت ثابت نمی رسد، از قافله عقب مانده و این بازار 

را به بخش سیار واگذار کرده است.

    نفوذ  اینترنت ثابت  در کشور
 ۱۱,۶۴ درصد است

 گ��زارش رگوالت��وری ک��ه س��ه ماهه س��وم س��ال 
)تا پایان آذر ۹۹( را در برمی گیرد نشان دهنده این است 
که پروژه توسعه اینترنت ثابت به کمک فناوری هایی 
چون VDSL که در ابتدای س��ال وعده های مختلفی 
درباره آن داده شد، نتوانسته به ثمر برسد و نفوذ اینترنت 
ثابت در کشور ۱۱.۶۴ درصد است. پیش از این استدالل ها 
دال بر این بود که با پیش آمدن شرایطی که تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا به وجود آمده و نیاز مردم )چه برای 
دانش آموزان و دانشجویان که افراد دورکار( بیشتر بشود 
اما به نظر می رسد که این اتفاق رخ نداده و بیشتر کاربران 
همچنان از اینترنت سیار استفاده می کنند. برآوردهای 
رگوالتوری نش��ان می ده��د که ضریب نف��وذ اینترنت 

پهن باند ثابت در کش��ور ۱۱.۵۷ درصد است و این آمار 
نس��بت به ۳ ماهه قبل از این، تغییر محسوسی نداشته 
است. هم اکنون ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۳۹ نفر در کشور 
از فناوری های اینترنت ثابت استفاده می کنند و نسبت به ۳ 
ماهه دوم امسال تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر به این آمار اضافه 
شده است. از آنسو تنها ظرف سه ماه گذشته یک میلیون 
کاربر به شبکه اینترنت سیار اضافه شده اند و هم اکنون 
ضریب نفوذ اینترنت موبایل در کشور ۹۲.۴۹ درصد است. 
باید گفت حاال در پایان ۳ ماهه سوم سال ۹۹ بیش از ۷۷ 
میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت موبایل در 
کشور هستند و آمار ۳ ماهه دوم امسال نیز خبر از ضریب 
۹۱ درصدی می داد. به طور کلی باید گفت سال گذشته 
تعداد مش��ترکین اینترنت موبایل ۶۸ میلیون نفر اعالم 
شده و حاال این تعداد به بیش از ۷۷ میلیون نفر رسیده و 
احتماال با انتشار آمار سه ماهه پایانی سال بیشتر هم بشود. 
این در حالیست که نفوذ اینترنت ثابت از سال گذشته تا به 

امروز نهایتا به یک درصد رسیده است.

    انواع سرویس های اینترنت ثابت
 کدام است؟

در حال حاض��ر، انواع س��رویس های موجود اینترنت 
در ایران، به دلیل داش��تن ویژگی ه��ای متمایز از هم، 
برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه 
می شود. یکی از انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت 
 FTTX و VDSL و  ADSLاس��ت که اینترنت ه��ای
را شامل می شود؛ این دس��ته به یک مکان مشخص و 
مح��دوده جغرافیایی خاص یا بس��تر فیزیکی محدود 

هس��تند و خ��ارج از این محدوده ی مش��خص، امکان 
  ADSL استفاده از این س��رویس وجود ندارد. اینترنت
جزو قدیمی ترین س��رویس های اینترن��ت در جهان 
است که با اس��تفاده از خطوط تلفن ثابت و بدون ایجاد 
مزاحمت برای تماس های صوتی )اتفاقی که در دایال آپ 
رخ می داد(، اطالعات را از مراکز مخابراتی به روی مودم 
می آورد. اتصال اینترنت ADSL را می توان روی خطوط 
تلفن ثابت ایج��اد کرد و نیازی به کابل کش��ی و نصب 
خطوط جدید ندارد. اینترنت ADSL ، ارزان و نس��بت 
به انواع دیگر اینترنت پهن باند در دسترس  و راه اندازی 
سریع و س��اده تری دارد؛ با وجود این، محدودیت هایی 
از جمله س��رعت دانلود کمت��ر از ۲۴ مگابیت بر ثانیه 
و س��رعت آپلود کمت��ر از دو مگابیت روبه روس��ت. اما 
اینترنت VDSL  روی بس��ترهای کابل های ش��بکه 
اس��ت. بنابراین برخالف ADSL از خطوط تلفن ثابت 
شهری برای انتقال اطالعات استفاده نمی کند و نیاز به 
کابل کشی دارد. فناوری VDSL از نزدیک ترین کافوی 
نوری )صندوق توزیع خطوط مشترکین که ورودی آن 
فیبرنوری و خروجی آن کابل مسی است( به مشترک 
 VDSL سرویس  می دهد و سرعت دانلود روی اینترنت
نزدیک به پنج برابر سرعت دانلود ADSL است و سرعت 
آپل��ود آن نیز ۱۰ براب��ر ADSL اس��ت. اینترنت فیبر 
نوری )FTTx( مبتنی بر کابل های فیبر نوری اس��ت و 
از کابل های مس��ی یا خطوط تلفن استفاده نمی کند و 
کابل های فیبر نوری انتقال دهنده اطالعات هس��تند. 
به دلیل اس��تفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنال های 
نوری، کیفیت و سرعت بیش تری نسبت به ADSL و 

VDSL دارد و می تواند یک کیفیت و س��رعت را بدون 
در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس دهنده ارایه دهد. 
فیبر نوری می تواند س��رعت های دانلود و آپلودی بالغ 
بر یک گیگابیت ارائه ده��د. یکی دیگر از انواع اینترنت 
 پرسرعت، سرویس های ثابت بی س��یم است که انواع

  ADSL ،TD-LTE وایمکس و اینترنت نقطه به نقطه 
بی س��یم را شامل می ش��ود؛ این دس��ته از سرویس ها 
همان اینترنت پرسرعت ثابت هستند، با این تفاوت که 
در همان حوزه مکانی قابلیت اتصال بی سیم را دارند و 
هم چنین امکان اتصال چند دستگاه، به صورت همزمان 
را فراهم می کنند. اینترنت TD-LTE حداکثر سرعت 
آزمایش��گاهی ۱۱۰ مگابیت بر ثانیه را دارد و حداکثر 
سرعت عملیاتی آن هم، ۴۰ مگابیت بر ثانیه برآورد شده 
است. محدودیت این سرویس قطع سرویس در صورت 
جابجایی بین آنتن ها، کاهش کیفیت سرویس با افزایش 
فاصله کاربر از آنتن و یا وجود اختالل های رادیویی، تعرفه 
باالتر به دلیل نوع سرویس، هزینه نصب و نگهداری باال و 

استفاده اختصاصی از فرکانس رادیویی است.

    ضریب نفوذ  اینترنت  در کشور
 ۱۰۴.۰۶ درصد است

 XDSL ارزیابی رگوالتوری بر مبنای فناوری هایی مانند
FTTX ، ، وای فای و TDLTE در حوزه پهن باند ثابت و 
نیز فناوری نسل سوم و چهارم اینترنت سیار منتشر شده 
است. این آمار نشان می دهد که در مجموع، ضریب نفوذ 
اینترنت در کشور ۱۰۴.۰۶ درصد است و ۸۷ میلیون و 
۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفر مشترک اینترنت پهن باند هستند. 
بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
اعالم کرده است ۸۸.۸۸ درصد مردم از اینترنت نسل 
سه و چهار موبایل استفاده می کنند و سهم اینترنت 
خانگی ADSL نیز حدود ۹ درصد است. بیش از یک 
درصد مردم نیز مشترک اینترنت TD-LTE هستند؛ 
آماری که بن��ا به نظر عده ای از فعالین ش��ركت هاي 
ارائه دهنده اینترنت قابل توجه نیست و بهتر است که با 
جمع آوری پهنای باند اختصاص یافته به این سرویس، 
به فناوری ۵G و توسعه آن کمک شود. چندی پیش 
یکی از ش��رکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، از 
اینترن��ت ثابت ۵G خود رونمایی ک��رد و خبر عرضه 
عمومی آن در خ��رداد ۱۴۰۰ را داد. وزارت ارتباطات 
قصد دارد حاال که نتوانسته VDSL را آنطور که باید در 
کشور توسعه ببخشد، به سمت رشد و ایجاد ۵G ثابت 

با کمک سایر FCPها برود.
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 تيك تاك  در پاكستان 
مسدود شد

دادگاهي عالي در پاكستان به دلیل محتواي نامناسب 
تیك تاك راي به ممنوعیت این اپلیكیشن در كشور 
داده اس��ت. به گ��زارش مهر به نق��ل از ایندیپندنت، 
پاكستان دسترسي به اپلیكیشن تیك تاك را مسدود 
كرد. این در حالي است كه اپ چیني چند ماه قبل به 
دلیل چالش هایي در بازبیني محتواي غیراخالقي و 
نامناسب ممنوع شده بود. به این ترتیب با رأي دادگاه 
عالي پیش��اور مبني بر آنكه محتواي تیك تاك براي 
جامعه پاكستاني قابل قبول نیست، دسترسي به آن 
براي ۲۰ میلیون كاربر كشور قطع شد. اداره مخابرات 
پاكس��تان نیز از تأمین كنندگان س��رویس اینترنت 
خواسته تا سریعًا این اپ را تعلیق كنند. دستور دادگاه 
پس از آن اعالم شد كه ۲ وكیل دادخواستي ارایه و اعالم 
كردند ویدئوهاي موجود در تیك تاك با استانداردهاي 
اخالقي و ارزش هاي پاكستان مغایر است. تیك تاك با 
صدور بیانیه اي در خصوص این ممنوعیت اعالم كرد 
به طور فعال محتواي نامناسب را در پاكستان حذف 

مي كند و به اطاعت از قوانین محلي متعهد است. 

تصميمات غيرمترقبه متوليان 
بدون برنامه

 متاسفانه چالش هایي اینچنیني به وجود مي آید. 
این در حالي اس��ت كه مي توان با برنامه ریزي به 
موقع از بروز چنین اتفاقاتي به راحتي جلوگیري 
كرد. از این منظر، چنانچه در سال آتي، تغییري 
در روند سیاس��ت گذاري ها رخ ندهد، وضعیت 

بازارها به همین سیاق خواهد بود. 
بنابراین براي بهبود شرایط، در گام نخست نقص 
عملكردها را بیابیم و در راس��تاي اصالح آن گام 
 برداریم. مس��اله دیگري كه ط��ي یكي- دو روز 
اخیر شاهد آن بودیم، منع صادرات برخي اقالم 
از س��وي متولیان وزارت صمت ب��ود. به تازگي، 
س��تاد تنظیم ب��ازار مصوب كرده ك��ه تا اطالع 
ثانوي و تا متعادل ش��دن قیم��ت فروش میوه و 
همچنین فراوان��ي كاال در ش��بكه هاي توزیع، 
صادرات سیب و پرتقال محدود شود. همچنین، 
در روزهاي اخیر، مدیركل دفتر صادرات گمرك 
ایران، ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به كلیه 

گمركات اجرایي كشور ابالغ كرده است. 
محدودیت های��ي ك��ه از همین ح��ال مي توان 
گفت، هیچ نتیجه مثبتي در پي نخواهد داشت. 
منع صادرات، زماني سیاس��ت درستي است كه 
از خارج شدن منابع اصلي كشور جلوگیري كند. 
اما كاالیي كه منبع زیرزمیني مملكت نیس��ت، 
منع صادرات بي معنا است. به عنوان مثال ممنوع 
كردن كاالهایي نظیر»مرغ، گوش��ت، تخم مرغ، 
میوه و...« قابل توجیه نیست و حتي سبب ایجاد 
مش��كالتي براي تجار و تولیدكنندگان خواهد 
ش��د. به عنوان نمونه، اگر ص��ادرات تخم مرغ را 
بدون برنامه ری��زي ممنوع اعالم كنیم، چند ماه 
دیگر با یك دپوي س��نگین مواجه مي شویم كه 
در نتیجه آن تولید كنندگان را به سمت صادرات 
هدایت مي كنیم. از همی��ن رو، باید به این نكته 
توجه داش��ت كه نباید بدون برنامه ریزي عمل 
كرد و یك روز صادرات را ممنوع اعالم كرد و روز 
دیگر تجار را تش��ویق به صادرات كرد.بازار هاي 
صادراتي ب��ا اعمال سیاس��ت هاي اینچنیني از 
بین خواهد رفت. همچنین طرف هاي صادراتي 
حاضر به معامله در چنین شرایطي نیستند. هر 
گونه محدودیتي در ام��ر صادرات و به خصوص 
كاالهاي تولیدي كه ما پتانس��یل افزایش تولید 
آن را داریم اش��تباه است. در ادامه باید این نكته 
را یادآوري كرد كه حتي اگر این ممنوعیت هاي 
صادراتي منجر به تعادل در بازار شود، مقطعي و 
كوتاه مدت خواهد بود. در واقع باید دید كه ضرر 
این تعادل حاصل شده از ممنوعیت صادراتي تا 
چه حد خواهد بود. در واقع ممنوعیت صادرات 
به نوعي، مح��دود كردن مصرف اس��ت كه این 
محدودیت بر كیفیت و میزان تولید نیز بي تاثیر 
نخواه��د بود. به ص��ورت كلي مي ت��وان گفت، 
بزرگ ترین مشكل در حوزه سیاست هاي اعمال 
شده، تصمیمات غیرمترقبه و كوتاه مدت است و 
تا زماني كه سیاست هاي ما بلندمدت نباشد نباید 

به دنبال تغییر و پیشرفت باشیم.

 بازدهي مطلوب بورس 
در سال ۱۴۰۰

 اگر بخواهیم عرضه عمده براي تامین مالي دولت از 
طریق فروش سهام دولت داشته باشیم یا آزادسازي 
سهام عدالت رخ دهد ش��رایط بورس را نامطلوب 
مي كند. وضعیت بورس مشروط به وضعیت اكنون 
است یعني كماكان سهام عدالت ممنوعیت فروش 
داش��ته باشد و دولت ش��رایط بازار را با عرضه هاي 

متعدد تغییر ندهد. 
در سال جاري در حقیقت بورس وضعیت مطلوبي 
داش��ت اما ش��اخص پس از گذر از مح��دوده یك 
میلیون و ۶۰۰ هزار واحد وارد دوره حبابي ش��د و 
در زمان این حباب عرضه هاي مناسبي در بازار رخ 
نداد تا از رشد بي دلیل بازار سرمایه جلوگیري كند، 
همچنین نبود استراتژي براي دو طرف بازار یكي از 
این عوامل بود. یعني نه جوابگوي خوبي بودیم براي 
تقاضایي كه در بازار بود و نه توانس��تیم عرضه ها  را 

مدیریت كنیم.

۲۳۰۰ كسب وكار انگليسي 
قرباني هك مایكروسافت شدند

مركز ملي امنیت س��ایبري انگلیس به ۲۳۰۰ شركت 
هش��دار داده هدف حمله هكري ق��رار گرفته  اند كه با 
استفاده از ش��كافي در نرم افزار مایكروسافت به ایمیل 
آنها نفوذ كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
دولت انگلیس به ۲۳۰۰ كسب و كار در این كشور هشدار 
داده سیستم رایانه هاي آنها به دلیل شكافي در نرم افزار 
Exchange مایكروسافت هك شده است. »مركز ملي 
امنیت سایبري« انگلیس )NCSC(، تأثیر هك نرم افزار 
ایمیل مایكروسافت در انگلیس را بررسي و اعالم كرد با 
بیش از ۲ هزار سازمان تماس گرفته تا به آنها هشدار دهد 
فعالیت هاي هكري در سیستم هایشان كشف شده است. 
بر اساس هشدار مذكور، هكرها نرم افزاري روي سیستم 
قربانیان نصب كرده و با استفاده از آن به سیستم دسترسي 
یافته اند. البته وجود نرم افزار مذكور روي سرور به معناي 
آن نیست كه هكرها توانسته اند اطالعات را سرقت كنند. 
كسب و كارها مي توانند بدافزار مذكور را بدون هیچگونه 
نشت اطالعات پاك كنند. هفته گذشته مایكروسافت 
اعالم كرد گروهي از هكرهاي چیني با سوءاس��تفاده از 
شكاف امنیتي در نرم افزار مایكروسافت ایمیل سازمان ها 
و شركت هاي مختلف در سراسر جهان را سرقت كرده اند. 
تخمین زده مي شود حدود ۲۵۰ هزار سازمان و شركت 
در سراسر جهان قرباني این عملیات هكري شده باشند.

 حمله گوگل 
به خودشيریني مایكروسافت

ش��ركت گوگل از مایكروس��افت به دلیل حمایت 
از قانوني كه به ناش��ران خبري قدرت بیشتري در 
مذاكره با پلتفرم هاي فناوري براي دریافت پول از 
آنها بابت نمایش محتواي آنها مي دهد، حمله برد. 
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، گوگل در یك 
پست وبالگ اعالم كرد مایكروسافت با حاضر شدن 
در برابر كنگره به منظور حمایت از پیشنهادي كه 
به س��ازمان هاي خبري اج��ازه  مي دهد با یكدیگر 
براي مذاكره با گوگل و فیس بوك متحد شوند، وارد 
فرصت طلبي شركتي عیان شده است. كنت واكر، 
مدیر حقوقي گوگل نوشت: آنها به بازي آشناي حمله 
به رقیبان و البي براي مقرراتي كه به نفع منافع آنها 
خواهد بود، متوسل شده اند. بیانیه گوگل پیش از 
جلسه كمیته ضدانحصارطلبي مجلس امریكا به 
منظور بررسي پیشنهادهایي براي كمك به ناشران 
منتشر شد. برد اسمیت، رییس مایكروسافت، قرار 
بود به نفع این مقررات پیش��نهاد شده كه از سوي 
دیوید سیس��یلین، رییس این كمیت��ه و نماینده 
دموكرات رودآیلند معرفي شده است، شهادت دهد.  
این دو شركت فناوري تا حدودي تحت تاثیر فشار 
قانونگذاران و رگوالتور بر س��ر قدرت فوق العاده اي 
كه در زندگي امریكایي پی��دا كرده اند، براي ضربه 
زدن به یكدیگ��ر تالش  مي كنن��د. تنش ها میان 
مایكروسافت و گوگل مدتي است كه شدت گرفته اما 
این خصومت در روزهاي اخیر كه مدیران دو شركت 
بر سر بحران هاي مربوط به خود در الك دفاعي فرو 

رفته اند.، علني شده است. 

پروژه توسعه اينترنت ثابت حتی با کمک فناوری هايی مانند VDSL نتوانسته به ثمر برسد

نفوذ اینترنت ثابت در کشور ۱۱,۶۴ درصد است

شرکت بهسازان آینده قزوین )وابسته به شهرداری قزوین( در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 
1۴۷۲/د/30/1399 م�ورخ 1399/1۲/16، تأمین نیروی انس�انی نگهبان محله به تعداد ۲66 نفر جهت مراقبت و 
نگهبانی اماکن متعلق به شهرداری قزوین اعم از شهرداری مرکز، معاونت ها، مناطق و سازمان های تابعه شهرداری 
قزوین را به شرکت های واجد صالحیت )دارای مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس 
پیشگیری ناجا- مرکز انتظام(، برای مدت یک  سال شمسی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از 
شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، اعالم به برنده، 
پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطالعات پرداخت های تضامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

* تضمین شرکت در مناقصه: 1۲0‚ ۷08 ‚1۷۲‚ 18 ریال
* ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* آدرس: قزوین، میدان ارتش - ساختمان همیاری - طبقه ۲ - واحد ۷ و 8
*  تلفن: 33368۴0۴-5

فراخوان آگهی مناقصه )یک نوبته(

حمیدرضا كیان پور
مدیر عامل شرکت بهسازان آینده قزوین

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهیه نماید.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ایران مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را در 
مهلت تعیین شده از سامانه ستادایران)www.setadiran.ir( دریافت نموده و تا قبل از پایان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزیابی کیفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.در غیر اینصورت مدارکی که به 

صورت فیزیکی ارسال شده و در سامانه ستادیران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود.
**  مدارك مورد نیاز جهت ارزیابي كیفي)طبق فرم ارزیابي كیفي اسناد مناقصه(:1- آخرین صورتهاي مالي تایید شده)5سال آخر(به همرا اظهارنامه وترازنامه وفیشهاي پرداخت مالیات قطعي

  ۲-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به همراه حسن انجام كار3-لیست پرسنل وتصویر مدارك تحصیلي پرسنل كلیدي۴-مدارك ایزو9001 ،1۴001 و 18001 معتبر
1- مبلغ برآورد مناقصه:۰۰۰ر۰۰۰ر۰۷۰ر۸ ریال 

۲- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۰۳ ریال ترجیحا با اعتبار ۶ ماهه
3- آخرین مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزیابي کیفی در سامانه ستادایران :۱۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم  

 آدرس : اهواز-  منطقه برومي- كیلومتر 1۲ جاده اهواز/ سربندر-  نرسیده به پلیس راه -  شركت بهره برداري نفت و گاز مارون -  ساختمان شماره دو - اتاق 3۲- اداره تداركات و امور كاال - تلفن : 0613۴188665 فكس : 
0613۴۴3۴06۷

۴-آخرین مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( : متعاقبا پس از تعیین لیست کوتاه اعالم خواهد شد.
5-  تاریخ و محل گشایش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6-  زمان تحویل كاال : ۹۰ روز
۷-حداكثرمبلغ پیش پرداخت  به میزان۲5% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 

8-ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان10%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزینه درج آگهي در جراید از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

 )سهامی خاص(

براي دریافت اطالعات تكمیلي به سایت هاي ذیل مراجعه شود.
شناسه آگهي :1111۲38

            http://setediran.ir   : آدرس سایت ستادایران
   http://mogpc.nisoc.ir                                                                            

نوبت اول

قلمشرح كاالواحدتعداد

1NO

MFR: WOODWARD  ٭  
GS6 GAS VALVE WITH ON-BOARD DRIVER  ٭  

:)METERING PORT)MAXIMUM GEOMETRIC AREA  ٭ 
0.15 IN²)97MM²(

DUAL REDUNDANT POSITION FEEDBACK RESOLVER  ٭
ANALOG POSITION CONTROL ٭ :INPUT TYPE  ٭

24VDC, 4-20 MA
CONNECTION: 1" FEMALE  ٭ 

01

شماره مناقصه عمومي: ۱-۲7/م خ/99  
شماره تقاضا:۴8-9۶۰۰۰9۰ 

  شماره فراخوان در سامانه ی ستاد ایران  ۲۰99۰9۳۰79۰۰۰۰8۴  شرح تقاضا: شير گاز سوخت توربين

ويژه

ایین افتتاح چهارمین س��ایت ۵G همراه اول صبح روز 
شنبه ۲۳ اسفند سال جاري در مجموعه باغ كتاب تهران 
با حضور علي نیكزاد، نایب رییس مجلس شوراي اسالمي، 
مهدي اخ��وان بهابادي مدیرعامل هم��راه اول، جاللي 
مدیرعامل باغ كتاب ته��ران، محمد فرجود مدیرعامل 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران و 
جمعي از اصحاب رسانه و مدیران حوزه ارتباطات كشور 
برگزار شد. اخوان بهابادي در این مراسم ضمن خیرمقدم 
به نایب رییس مجلس با بیان اینكه »همراه اول« نخستین 
و بزرگ ترین اپراتور ارتباطي كش��ور است، اظهار كرد: 
امروز ۱۰۰ میلیون س��یم كارت دس��ت مردم ش��ریف 
 HLR كشورمان داریم و نخستین اپراتوري هستیم كه در
به این ركورد رسیدیم؛ این تعداد سیم كارت كه از تعداد 
جمعیت كشور نیز بیشتر است، به غیر از گوشي مشتركان 
بعضا در دستگاه هاي مختلف اس��تفاده و به كار گرفته 
مي شود. مدیرعامل همراه اول در ادامه گفت: پیش بیني 
مي شود همپاي توسعه اینترنت اشیاء، در سال هاي آینده 
تعداد اشیاي متصل به شبكه بسیار بیشتر از انسان ها شود؛ 
به عنوان مثال مقوله هوشمندسازي كنتورها كه چندین 
سال است توسط همراه اول در دستور كار اجرا قرار گرفته 
یك نمونه در حال تسري به سایر بخش ها و صنایع است 
كه استفاده بهینه از منابع و صرفه جویي اقتصادي را به 

ارمغان مي آورد. وي اش��اره اي به حضور فعال و پاي كار 
همراه اول در متن شیوع كرونا داشت و اذعان كرد: عالوه 
بر اینكه در سال جاري به علت شیوع كرونا میزان مصرف 
اینترنت مردم بسیار زیاد شد كه ظرفیت هاي آن را فراهم 
كردیم، همراه اول شانه هایش را زیر بار پروژه بزرگ حوزه 
مدارس و دانش آموزي قرار داد و »سرویس شاد« را النچ 
كرد كه تماما توسط این ش��ركت طراحي و اجرا شده و 
پشتیباني مي ش��ود. مدیرعامل شركت ارتباطات سیار 
ایران نگاه جدي به مقوله بومي س��ازي در همراه اول را 
دستاورد دیگر این شركت عنوان كرد و گفت: یك سال 
است مركز تحقیق و توسعه در همراه اول ایجاد كردیم 
و در سال جاري و در راستاي تحقق شعار سال در بحث 
جهش تولید و حمایت از تولید داخل، همراه اول قرارداد 
تامین ۱۳هزار آنتن ش��بكه را به مبل��غ بالغ بر ۱۱هزار 
میلیارد ریال با تامین كنن��دگان داخل منعقد كرد كه 
كیفیتشان مطابق استانداردهاي بین المللي است. این 
اولین باري است كه بزرگ ترین اپراتور خاورمیانه در این 
حجم سفارش خرید آنتن را منعقد مي كند. علي نیكزاد، 
نایب رییس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: اهمیت 
فضاي مجازي در عصر حاضر واضح و مبرهن است؛ كما 
اینكه رهبر انقالب اسالمي نیز پیش از این فرمودند اگر 
امروز رهبر انقالب نبودم، مسوول فضاي مجازي مي شدم. 

نایب رییس مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به جایگاه 
خاص فضاي مجازي در نظر رهبري افزود: تغییرات جهان 
بعد از كرونا نیز این اهمیت را به عینیت رساند؛ به عنوان 
مثال، زمانیكه شبكه دانش آموزي »شاد« راه اندازي شد، 
نظام آموزشي كشور به اهمیت فضاي مجازي پي برد و 
همگان متوجه شدند كه آینده از آِن فضاي مجازي است. 
وي همچنین با بیان اینكه مفهوم حكمراني دستخوش 
تغییرات عدیده اي شده است، خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر حكمراني هاي قبلي ب��راي فضاي مجازي كافي 
نیس��ت؛ زیرا به عنوان مثال انتخاب دس��ت دانش آموز 
است كه از معلم یاد بگیرد یا به شكلي دیگر. نیكزاد تصریح 
كرد: ش��اید یكي از دالیلي كه رهبري گفتند اگر در این 
جایگاه نبودم مس��وول فضاي مجازي مي شدم، همین 
باشد كه این فضا بدون توجه به اصول ارزشي ما در حال 
حكمراني بر جهان است. نایب رییس مجلس ادامه داد: 
بنابراین ما مجبوری��م یا درون این فضا با گردانندگانش 
كه تعم��دا ارزش هاي خودش��ان را در حال پیش بردن 
هستند، باشیم یا مستقل شویم. وي راهكار را در تحقق 
شبكه ملي اطالعات دانست و اذعان كرد: در همین راستا 
تشكر ویژه دارم از همراه اول كه براي تكمیل شبكه ملي 
اطالعات اقدام به تأمین اینترنت پرسرعت در كشور كرده 
است. نیكزاد توزیع عادالنه اینترنت در همه نقاط ایران 

و تأمین اینترنت امن و س��الم را از پیش نیازهاي تحقق 
شبكه ملي اطالعات دانست و گفت: الزمه حكمراني و 
حضور در فضاي مجازي، اینترنت پرسرعت است و لذا بار 
دیگر از همراه اول بابت افق بلند دیدشان تشكر مي كنم. 
مرتضي طاهري بخش، معاون فني و توس��عه ش��بكه 
همراه اول ه��م در جریان این رویداد، یوزكیس دیگري 
از س��رویس هاي قابل ارایه توسط ۵G را معرفي و براي 
نخس��تین بار ارایه ك��رد تا بار دیگر تأكی��دي بر تمركز 
همراه اول بر ارایه سرویس ها و یوزكیس هاي این نسل 
از فناوري داشته باشد. در این یوزكیس كه سرور آن در 
دیتاس��نتر ابري همراه اول قرار گرفته و سرویس آن در 
یكي از سالن هاي باغ كتاب تهران در معرض دید عموم 
قرار گرفته است، مودمي به شبكه۵G همراه اول متصل 
شده است و ویدئویي از طریق آن با كیفیت ۴K و بدون 
هیچگونه تأخیر به نمایش گذاش��ته شده است. الزم به 
ذكر است، همراه اول كه از سال ۱۳۹۵ ورود به فناوري 
۵G را آغاز كرده و با استفاده از توان داخلي شامل تیم هاي 
فني اپراتور و ش��ركت هاي ایراني، فرآیند بومي س��ازي 
این فناوري )نسل پنجم( را پیش برده، دهم اسفندماه 
و همزمان با بهره برداري از نخس��تین سایت ۵G تهران 
و سومین س��ایت این اپراتور در كشور توانست باالترین 

ركورد سرعت اینترنت ایران را به ثبت رساند.

ارایه یوزكيس جدید 5G توسط همراه اول



تعادل |
در واپسين روزهاي باقيمانده س��ال ۹۹ هنوز مسووالن 
امر درگير بحث تنظيم بازار هستند. در همين راستا، روز 
گذشته ستاد تنظيم بازار اين بار با حضور معاون اول رييس 
براي تنظيم بازار ش��ب عيد تشكيل جلس��ه داد. اسحاق 
جهانگيري با انتقاد از اينكه نحوه نامناسب توزيع كاال باعث 
اجتماع مردم و صف هاي طوالني براي دريافت كاال شده، 
از كارگروه تنظيم بازار و دستگاه هاي مسوول در امر توليد 
و توزيع كاالهاي اساس��ي و اقالم ضروري مردم خواست 
تدابي��ر و راهكارهاي الزم را به كار گيرند تا با نحوه صحيح 
توزيع كاالها، مردم ب��راي دريافت اقالمي همچون مرغ و 
روغن در صف معطل نشوند. معاون اول رييس جمهور در 
اين نشس��ت، بر ممنوعيت صادرات كاالهاي توليد شده 
با ارز ۴۲۰۰ توماني تاكيد و درخواست كردند كه نظارت 
مس��تمر بر بازار تا پايان ماه رمضان به عنوان يك ضرورت 
در اولويت قرار گيرد. وزير صمت در اين نشست، از استمرار 
افزايش توزيع روغن در بازار تا پايان ماه مبارك و استفاده از 
سامانه جامع تجارت در شبكه توزيع مرغ خبر داد. از آن سو، 
مسووالن ساير دستگاه ها كه در اين نشست حضور داستند، 
نيز وعده همكاري در راس��تاي تنظيم بازار را داده واعالم 
كردند كه هيچ كمبود كااليي وجود ندارد. با همه اينها بايد 
ديد طي چند روز باقي مانده به نوروز ۱۴۰۰ آيا اين وعده ها 

محقق مي شود يا خير. 

     دود اختالف نظر دستگاه ها 
به چشم مردم مي رود

يكي از مهم ترين مش��كالت اين روزهاي جامعه افزايش 
قيمت بي س��ابقه اقالم مصرفي اس��ت. قيمت كاالهاي 
اساسي به گونه اي فزاينده شده، كه دستگاه هاي مختلف 
براي متعادل سازي قيمت ها به اين حوزه ورود كرده اند. در 
همين راستا روز گذشته وزارت صمت با حضور معاون اول 
رييس جمهور براي بررس��ي اقدامات انجام شده در زمينه 
تنظيم بازار تشكيل جلسه داد.  معاون اول رييس جمهور 
در جلس��ه كارگروه تنظيم بازار گف��ت: هرگونه صادرات 
كاال هاي ۴۲۰۰ توماني چه به صورت رسمي و چه به صورت 
غير رسمي ممنوع است و كاال هايي نظير روغن خوراكي، 
مرغ، تخم مرغ، لبنيات و گوش��ت كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
توليد مي شوند به هيچ عنوان اجازه صادرات ندارند. به گفته 
اسحاق جهانگيري، تنظيم بازار شب عيد و ماه رمضان مساله 
جدي است و همه دستگاه ها بايد در اين باره حساس باشند. با 
توجه به اينكه كاال به وفور در كشور توليد مي شود و كمبودي 
از اين ناحيه وجود ندارد، مهم ترين اولويت كشور، اين است 
كه كاري كنيم اين كاال ها به قيمت مناسب به دست مردم 
برسد. جهانگيري با بيان اينكه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
براي تامين كاال هاي اساسي يكي از سياست هاي دولت در 
دوران جنگ اقتصادي بود گفت: در مجموع اين سياست 
موفق بوده اگرچه هر سياس��تي ممكن است حواشي هم 
داشته باشد و برخي سوءاس��تفاده كرده باشند و اجرا اين 
سياست عوارضي هم داشته باشد. او با بيان اينكه روز هاي 
سخت درحال سپري ش��دن است و روز هاي خوبي پيش 
روي ماس��ت اضافه كرد: از همه دستگاه ها از جمله وزارت 
صمت، وزارت كشاورزي، بانك مركزي و گمرك مي خواهم 
تمام تالش خود را به كار بندند كه در آخرين روز هاي دوران 
جنگ اقتصادي، زندگي س��خت تر از آنچه امروز است به 
مردم نگذرد. همچنين مع��اون اول رييس جمهور گفت: 
نظارت مستمر و تشديد بازرسي ها بر بازار تا پايان ماه مبارك 
رمضان ضروري است. اسحاق جهانگيري با بيان اينكه دود 
اختالف نظر ها ميان دستگاه هاي مختلف به چشم مردم 
مي رود، افزود: بايد به تامين كاال هاي اساس��ي در ايام عيد 
نوروز و ماه رمضان حساسيت ويژه داشته باشيم و وظيفه و 
مسووليت همه ما اين است كه كاال هاي اساسي و اقالم مورد 

نياز ايام عيد نوروز و ماه رمضان با قيمت مناسب تامين و در 
اختيار آنها قرار گيرد. جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه هر 
نوع صادرات رسمي و يا غيررسمي كاال هاي اساسي ممنوع 
است، تصريح كرد: صادرات همه كاال هايي كه با ارز ۴۲۰۰ 
توماني تامين شده ممنوع است و استانداران بايد به شدت با 
قاچاق اينگونه اقالم برخورد كنند. وقتي كااليي با قيمت ارز 
۴۲۰۰ توماني تامين مي شود و قيمت ارز در بازار آزاد چند 
برابر اين رقم است، طبيعي است كه عده اي تالش خواهند 
كرد تا از طريق قاچاق، اينگونه كاال ها را در كشور هاي اطراف 
بفروشند. اينگونه كاال ها فقط براي ملت ايران با اين قيمت ارز 
تامين شده و الزم است سازمان تعزيرات نيز برخوردي قاطع 
داشته باشد تا كسي جرأت قاچاق كاال هاي اساسي را نداشته 
باشد. معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي گزارش هاي 
مبني بر گراني محصوالتي نظير سيب و مركبات، افزود: در 
جلسه اي كه اخيراً با مجمع نمايندگان استان آذربايجان 
غربي برگزار شد، استاندار آذربايجان غربي تاكيد داشت به 
هر ميزان كه نياز باشد سيب با قيمت مناسب در انبار هاي 
استان موجود است. وقتي مردم اين مطالب را مي شنوند و 
مي دانند كه ميزان توليد در كش��ور باال است، اما قيمت ها 
پايين نمي آيد دلخور مي ش��وند.وي با اش��اره به گزارش 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي مبني بر آمادگي 
توزيع كاال هاي اساسي در ۱۴۰ مركز در تهران و مراكزي 
متعدد در استان هاي مختلف، گفت: استانداران كشور در اين 
مقطع هيچ وظيفه اي مهم تر از اين ندارند كه براي برگزاري 
مناسب ايام عيد مردم تالش كنند. جهانگيري همچنين با 
اشاره به گزارش هاي ارايه شده در اين جلسه درباره داليل 
گراني مرغ، افزود: به نظر مي رسد برخي ناهماهنگي ها ميان 
دس��تگاه هاي اجرايي باعث گراني مرغ شده كه الزم است 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و 
دادگستري گروه هايي را مشخص كنند تا نظارت مشترك بر 
فرآيند توليد و توزيع مرغ در استان هاي مختلف داشته باشند 

تا از ناهماهنگي هاي موجود جلوگيري شود.

     گمرك با ساير دستگاه ها همكاري كند
جهانگيري همچنين با تاكيد بر ضررت تكميل س��امانه 
جامع تجارت و ثبت هم��ه فرآيند هاي زنجيره تجارت از 
سوي دستگاه هاي مختلف در اين سامانه، گفت: ايجاد و 

راه اندازي اينگونه س��امانه ها كمك بزرگي براي سيستم 
مديريتي كشور است. در گذشته وقتي فردي ارز دريافت 
مي كرد، عملكرد وي قابل پيگيري نبود، اما امروز به واسطه 
راه اندازي سامانه هاي مختلف، عملكرد دريافت كنندگان 
ارز در تمامي مراحل قابل بررسي و ارزيابي است. جهانگيري 
همچنين گفت كه گمرك باي��د هماهنگي الزم را از نظر 
تبادل اطالعات با وزارت جهاد كشاورزي انجام دهد. وي با 
اشاره به اينكه گاهي نحوه نامناسب توزيع كاال باعث اجتماع 
مردم و صف هاي طوالني براي دريافت كاال شده است، از 
كارگروه تنظيم بازار و دستگاه هاي مسوول در امر توليد و 
توزيع كاال هاي اساسي و اقالم ضروري مردم خواست تدابير 
و راهكار ه��اي الزم را به كار گيرند تا با نحوه صحيح توزيع 
كاالها، مردم براي دريافت اقالمي همچون مرغ و روغن در 

صف معطل نشوند.

     افزايش توزيع روغن تا پايان ماه رمضان
وزير صمت نيز در اين جلسه گفت: »سيب« و »پرتقال« به 
عنوان كاالهاي پرمصرف اين ايام مورد نظر وزارت صمت 
بود كه با اقدامات صورت گرفته در اين زمينه، شرايط عرضه 
اين دو قلم كاال در بازار هم از نظر كيفيت و هم قيمت، شرايط 
مطلوبي است. عليرضا  رزم حسيني با تاكيد بر اينكه وزارت 
صمت تنها مسوول تنظيم بازار كاالهايي است كه يارانه از 
دولت دريافت مي كنند، گفت: طبق قانون، وزارت صمت 
تنها مسوول قيمت گذاري كاالهايي است كه از يارانه دولتي 
براي تامين و توليد استفاده مي كنند و با توجه به حساسيت 
بازار شب عيد، مانند سنوات گذشته نسبت به تنظيم بازار 
ميوه شب عيد اقدامات الزم صورت پذيرفت و حدود ۴۰ 
هزار ُتن ميوه براي اين ايام خريداري ش��د. رزم حسيني با 
بيان اينكه محموله ميوه ها با توجه به اعالم نياز هر استان، 
به مقصد مورد نظر ارسال شده است، آغاز توزيع ميوه هاي 
خريداري شده را ۲۵ اسفند ماه اعالم كرد. او در ادامه بازار 
تخم مرغ را آرام توصيف كرد و گفت: در خصوص بازار مرغ، 
با توجه به تجربياتي كه وجود دارد، به نظر مي رسد استفاده 
از س��امانه جامع تجارت مي تواند در ايجاد آرامش در بازار 
بسيار كمك كننده باش��د. وزير صمت با تاكيد بر اينكه 
اين سامانه ۷۰ درصد كارآمد است، تصريح كرد: اگر بتوان 
ترتيبي اتخاذ كرد كه عرضه مرغ در اين شبكه صورت بگيرد 

كنترل و تنظيم بازار مرغ بهتر خواهد شد و ان شااهلل براي 
ماه مبارك رمضان، شاهد آرامش در اين بازار خواهيم 
بود. رزم حس��يني همچنين به افزاي��ش ۲۵ درصدي 
توزيع روغن در دو ماه گذشته اشاره كرد و گفت: در بحث 
نظارت با توجه به شرايط موجود به نظر مي رسد به رغم 
بازرسي هاي مستمر، جرايم بازدارنده نيست و بايد در اين 

زمينه بررسي هايي الزم انجام شود.

   تمهيدات الزم براي جلوگيري از قاچاق روغن 
در همين حال، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت در 
امور بازرگاني شرايط تامين و توزيع ميوه ايام عيد را مناسب 
توصيف و بر ايجاد شبكه هاي توزيع موازي در راستاي توزيع 
بهتر و جلوگيري از قاچاق به خارج از كشور تاكيد كرد. وي 
با اشاره به ايجاد شبكه توزيع مستقيم گفت: در مورد ميوه 
شب عيد هيچ كمبود و مشكلي وجود ندارد و بازرسي ها بر 
اين بازار به صورت ويژه در حال انجام است؛ در مورد روغن 
نيز ميزان توليد در كشور در حد مطلوب است. وي همچنين 
با اشاره به افزايش قيمت جهاني روغن خام آفتابگردان و 
روغن پالم تصريح كرد: به منظور جلوگيري از قاچاق اين 
كاال به خارج از كش��ور تمهيدات وي��ژه اي در نظر گرفته 
شده اس��ت. مفتح تعيين گروه هاي هدف و تامين كاالي 
مورد نياز آنها از طريق شبكه هاي توزيع موازي بازار يكي از 
راه كارهاي مناسب براي تنظيم بازار و جلوگيري از قاچاق 
روغن به خارج از كشور دانست و گفت: با استفاده از ظرفيت 
شبكه هاي موازي بازار، نه تنها اقالم مورد نياز جامعه هدف 
تامين مي شود، كه با خروج نياز آنها از بازار، مراجعه به بازار نيز 
كاهش مي يابد. بنا به توضيحات مفتح، استفاده از ابزار هاي 
توزيع هر گروه هدف، باعث آرامش بازار خواهد شد چرا كه 
اين ش��بكه هاي موازي اطالعات كامل از جامعه و ميزان 
تقاضا دارند و توزيع به بهترين شكل انجام خواهد شد كه 
اقدامات اوليه براي استفاده از ظرفيت هاي اين شبكه انجام 
شده است. مفتح همچنين با تاكيد بر اينكه هيچ گزارشي از 
استان ها مبني بر وجود بحران در بازار ميوه دريافت نشده، 
گسترش شبكه توزيع را ضروري دانست و افزود: ساختار 
سازي در اين رابطه انجام شده و با توجه به نواقصي كه در 
شبكه توزيع س��نتي وجود دارد، ايجاد شبكه هاي توزيع 

جديد الزم به نظر مي رسد.
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WTO نبايد وارد بازي هاي 
سياسي و تحريم ديگران شود

نايب رييس CACCI از تبديل شدن سازمان تجارت 
جهاني به محلي براي بازي هاي سياسي و اعمال تحريم 
عليه ديگر كشورها، انتقاد كرد و خواستار مقابله با اين 
شيوه عمل شد. دومين جلسه مجازي كميته راهبردي 
پژوهش كنفدراس��يون اتاق هاي بازرگاني و صنعت 
آسيا – اقيانوسيه )CACCI( پيرامون »احياي نظام 
تجارت جهاني« برگزار ش��د. رياس��ت اين نشست را 
سمير مودي، رييس CACCI به عهده داشت و اعضاي 
كميته راهبردي، نمايندگان آنها و مسووالن دبيرخانه 
CACCI نيز در اين نشست مش��اركت داشتند. در 
اين نشست پدرام سلطاني، نايب رييس CACCI و 
عضو كميته به پيچيده تر ش��دن موضوعات جهاني و 
ضرورت نياز به همكاري در چندين جبهه اشاره كرد 
و گفت: طي س��ال هاي گذش��ته، اتاق هاي بازرگاني 
از دولت محوري به س��وي اعضامحوري روي آورده و 
جامعه محور شده اند، از طرفي كسب وكارها نيز تنها به 
مسائل تجاري نمي پردازند بلكه به دليل تأثيرگذاري 
ساير عوامل بر تجارت، با ساير مسائل نيز سروكار دارند. 
 )WTO( او همچنين از تبديل سازمان تجارت جهاني
به محلي براي بازي سياسي و زمينه سازي براي اعمال 
تحريم عليه ديگر كشورها، سخن گفت و تاكيد كرد: اين 
سازمان بايد به عنوان بستري براي همكاري اعضا در 
سياست هاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد و نه براي 
بازي در سياست عليه ساير كشورها. اين فعال اقتصادي 
با توجه به مقارن بودن تاريخ جديد پيشنهادي براي 
برگزاري سي و پنجمين كنفرانس ساالنه CACCI با 
دوازدهمين كنگره اتاق هاي جهاني در دوبي و با توجه 
به اينكه بسياري از مسووالن CACCI عضو شوراي 
عمومي ICC-WCF نيز هستند و وظايفي از جمله 
سخنراني و يا داوري مسابقات را برعهده دارند، گفت: 
حضور اين اف��راد در كنگره ضروري اس��ت. بنابراين 
پيشنهاد مي كنيم در صورت امكان تاريخ پيشنهادي 

)۲6-۲3 نوامبر ۲۰۲۱( مورد تجديد نظر قرار گيرد.

تعيين تكليف طرح
ساماندهي خودرو در سال ۱۴۰۰

ايلنا | نايب رييس كميسيون صنايع مجلس گفت: 
حدود يك ماه بود كه س��ه شيفت بودجه را بررسي 
مي كرديم اما در اولين جلسه كميسيون صنايع كه 
بعد از عيد برگزار مي شود بررسي طرح ساماندهي 
بازار خودرو در دستور جلسه خواهد بود. علي جدي 
در مورد آخرين وضعيت طرح ساماندهي بازار خودرو، 
بيان ك��رد: به اين علت كه حدود يك ماه اس��ت در 
مجلس بودجه بررس��ي مي شود، هيچ كميسيوني 
جلسه برگزار نكرد تا به طرح ها رسيدگي شود. حدود 
يك ماه بود كه سه شيفت بودجه را بررسي مي كرديم 
اما در اولين جلسه كميسيون صنايع كه بعد از عيد 
برگزار مي شود بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو 
در دستور جلسه خواهد بود. جدي افزود: دو طرح بايد 
بررسي شود يكي طرح خود كميسيون است كه رو 
به اتمام بود و يكي هم طرح برگشتي شوراي نگهبان 
كه مربوط به مجلس دهم اس��ت، احتماال اين طرح 
سريعا بررسي شود اما طرح ساماندهي بازار خودرو 
دس��ت كم 3 جلسه طول مي كش��د. وي بيان كرد: 
كليات عرضه خودرو در بورس در كميسيون تصويب 
شده اما به خاطر جزييات بايد بازهم بررسي شود ولي 
من فكر مي كنم با وجود مخالفان، عرضه در بورس 
تصويب شود.  بنابراين احتمال اينكه طرح در سال 
۱۴۰۰ اجرايي شود وجود دارد، وزارتخانه  هم به اين 
طرح بسته به شرايطي بي ميل نيست. جدي افزود: از 
آنجا كه حساسيت موضوع خودرو زياد است صحن 
هم منتظر اس��ت يك موضوع��ي در اين مورد براي 
تصويب بيايد، بنابراي��ن صحن آمادگي ورود به اين 
مس��اله را دارد و فكر مي كنم اين طرح در صحن هم 
راي بياورد. وي در پاسخ به سوالي در مورد چراغ سبز 
تعدادي از نمايندگان مجلس به حذف ثبت محضري 
برخي خودروها گفت: من اطالع چنداني از جزييات 
اين موضوع ن��دارم اما از من س��وال كردند و گفتم 
موافق هستيم كه بروكراسي خريد و فروش خودرو 
كمتر شود و هزينه هاي زيادي نيز به مردم تحميل 
نشود. خودرو مانند ملك نيست و چون خريد و فروش 
زيادي دارد نبايد مردم را خيلي در مسير بروكراسي 
قرار داد؛ در عين حال بايد اطمينان الزم هم حاصل 
شود تا مساله اي ايجاد نشود. نماينده مردم شيروان 
در مجلس افزود: قبال در رديف بودجه درآمدي براي 
اين موضوع پيش بيني مي شد، بيشتر مباحث از اين 
محل مطرح شده است و معموال كميسيون اقتصادي 
در اين مورد تصميم مي گيرد. تصويب آن هم مربوط 
به كميسيون اقتصادي و كميسيون قضايي است. وي 
در مورد آينده بازار خودرو در سال آينده پيش بيني 
كرد: قيمت  خودروها رو به نزول بود، در حاشيه بازار 
هم قيمت ها در ح��ال كاهش و عرضه خودرو كمي 
بهتر شده است، بنابراين پيش بيني مي شود كه قيمت 

خودرو بازهم كاهش بيشتري داشته باشد.

قيمت سيب و پرتقال
تنظيم بازار شب عيد اعالم شد

دبير ستاد تنظيم بازار گفت: عرضه ميوه هاي تنظيم 
ب��ازار در ميادين ميوه و تره بار با قيمت مصوب آغاز 
شده است. عباس قبادي گفت: از چند روز آينده انواع 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم از جمله قند، شكر، 
روغن، مرغ و به ويژه ميوه با حجم وسيع به بازار عرضه 
مي شود. دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار در مورد نرخ 
توزيع ميوه دولتي افزود: پرتقال و سيب زرد با نرخ 
هر كيلوگرم ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان و سيب قرمز با 
نرخ هر كيلوگرم 8 ه��زار و ۹۰۰ تومان در ميادين 
ميوه و تره بار عرضه مي شود. وي بيان داشت: عالوه 
بر ميادين ميوه و تره بار مقرر شده تا 8۰ نقطه ديگر 
در اختيار باغداران قرار گيرد تا بتوانند ميوه با قيمت 

مصوب و بدون واسطه به مردم عرضه كنند.

توانمندسازي ۱۳۰ بنگاه صنعتي 
با مشاركت بنياد بركت

بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در س��ال 
۹۹ اقدام به توانمندس��ازي اقتصادي ۱3۰ بنگاه 
متوسط صنعتي كرده است. به گفته مدير عامل 
بنياد بركت، اين بنياد در س��ال ج��اري اقدام به 
مش��اركت، س��رمايه گذاري و ارايه تسهيالت به 
۱3۰ بن��گاه متوس��ط تولي��دي و صنعتي كرده 
كه عالوه بر توانمندس��ازي و احياي اين بنگاه ها 
باعث اش��تغال زايي  براي بي��ش از 8 هزار و ۴۰۰ 

نفر شده است.
اميرحس��ين مدن��ي اظه��ار داش��ت: حجم كل 
س��رمايه گذاري ب��راي احياي اي��ن ۱3۰ بنگاه 
متوسط صنعتي 6 هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال است. 
وي در تش��ريح فرآيند توانمندسازي اقتصادي 
گفت: بنياد بركت در چهار مدل تسهيالت محور، 
مش��اركت محور، كارگاهي و پشتيباني كسب و 
كار اقدام به توانمندس��ازي، احيا و افزايش توليد 
بنگاه هاي متوس��ط صنعتي مي كند. مديرعامل 
بنياد برك��ت افزود: از ۱3۰ بنگاه تحت پوش��ش 
در سال جاري، به ترتيب 3۰ و ۵۰ بنگاه در قالب 
طرح هاي پش��تيباني كس��ب و كار و طرح هاي 
كارگاه��ي حمايت ش��ده اند. همچني��ن به 3۰ 
بنگاه تس��هيالت اراي��ه ش��ده و در ۲۰ بنگاه هم 
س��رمايه گذاري و مش��اركت اقتص��ادي صورت 

گرفته است.
 مدني با تاكيد بر سياس��ت ع��دم تصدي گري از 
س��وي بنياد بركت تصريح كرد: بنياد در س��ال 
۹۹ از ۲۰ بنگاه صنعتي خارج ش��ده و سهام خود 
را به بخش خصوص��ي و كارآفرينان واگذار كرده 
اس��ت. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 8۰ بنگاه 
از ۱3۰ بنگاه حمايت ش��ده در سال ۹۹ به علت 
شيوع ويروس كرونا و ركود اقتصادي ناشي از آن 
تعطيل يا با حداقل ظرفي��ت كار مي كردند كه با 
مس��اعدت اين بنياد، احيا شده و به چرخه توليد 
بازگشته اند. مدني اظهار داش��ت: اقدامات بنياد 
بركت در حوزه توانمندسازي اقتصادي به خصوص 
در بخش ه��اي كارگاهي و حمايتي تس��هيالتي 
باعث احياي تعدادي از بنگاه هاي آسيب ديده از 
كرونا و بازگشت شان به چرخه توليد شده است. 
مديرعام��ل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: ۱3۰ 
بنگاه متوسط مورد حمايت بنياد در سال ۹۹ در 
۲۴ استان كش��ور قرار دارند و توانمندسازي آنها 
ايجاد بيش از 8 هزار و ۴۰۰ شغل جديد را به دنبال 
داشته است. وي يادآور شد: بنياد بركت تا به امروز 
و در مجموع، اقدام به مشاركت، سرمايه گذاري، 
ارايه تسهيالت و پشتيباني از ۷۴۲ بنگاه متوسط 
صنعتي در سراس��ر كش��ور كرده كه باعث ايجاد 
فرصت هاي كسب و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي 
اشتغال شده اس��ت. مدني تاكيد كرد: 66 هزار و 
۷۵۰ ميليارد ريال براي توانمندسازي اين ۷۴۲ 
بنگاه س��رمايه گذاري ش��ده و بنياد بركت پس 
از تثبيت و به س��وددهي رس��يدن، از ۲8۲ بنگاه 
خارج شده و سهام خود را به كارآفرينان و بخش 

خصوصي واگذار كرده است.

ارز ترجيحي روغن حذف نشود
 وضع همين است!

مهر |دبيركل اتحادي��ه بنكداران مواد غذايي از 
كاهش 3۵ درصدي فروش بنكداري موادغذايي 
خبر داد و گفت: ارز ترجيحي واردات روغن خام 
بايد حذف شود تا رانت موجود از بين رفته و تعادل 
به عرضه و تقاضا بازگردد. قاس��معلي حسني در 
مورد وضعيت بازار ش��ب عيد، اظهار داش��ت: در 
حال حاضر كمبودي در موجودي كاالها نداريم و 
فقط در روغن به ويژه روغن جامد با مشكل مواجه 
هس��تيم. دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
افزود: از س��ويي ديگر نيز تقاضاي خاصي در بازار 
وجود ندارد و مي توان گفت كه ركود بر بازار حاكم 
اس��ت چراكه نسبت به س��ال گذشته 3۵ درصد 
حجم فروش در بنكداري موادغذايي كاهش يافته 
است؛ در واقع كاال وجود دارد اما تقاضا نيست كه 
به نظر مي رسد مردم دست نگه داشته اند تا ببينند 
در سال آينده قيمت ها چه تغييري مي كند. وي 
در مورد وضعيت روغن نيز گفت: مشكل در روغن 
وجود دارد اما طبق وعده دبير س��تاد تنظيم بازار 
از اين هفته موجودي روغن در بازار بيشتر خواهد 
شد. حسني تصريح كرد: در روغن كمبود آنچناني 
وجود ندارد بلكه بيش��تر گرانفروش��ي به چشم 
مي خورد، چراكه اگر مشتري بخواهد روغن ۷۱ 
هزار توماني را ۱۰۰ يا ۱۱۰ هزار تومان بخرد، پيدا 
مي كند؛ بنابراين، اين مس��اله نشان مي دهد كه 
روغن وجود دارد اما گران اس��ت. وي افزود: رانت 
موجود روي قيمت روغن نباتي ناشي از اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات روغن خام اس��ت كه 
منجر به سوءاس��تفاده عده اي مي شود و با برهم 
تعادل ميان عرضه و تقاضا، گراني را رقم مي زند. 
وي با بيان اينكه تمام فرآيند تأمين و توزيع روغن 
از صف��ر تا صد از جمله اختص��اص ارز ترجيحي، 
تأمين مواد اوليه، قيمت گذاري و توزيع در اختيار 
دولت اس��ت، تصريح ك��رد: ارز ترجيحي بايد از 
واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روي 
قيمت روغن از بين برود؛ اگر ارز ترجيحي حذف 
شود، انگيزه سوءاستفاده و داللي از بين مي رود و 
با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، گرانفروشي از 
بين خواهد رفت. وي ادامه داد: فارغ از فسادي كه 
ارز ترجيحي در بازار روغ��ن ايجاد كرده، نبايد از 
نقش دالالن در شبكه توزيع هم غافل بود؛ شبكه 

توزيع در ايران معيوب است و بايد اصالح شود.

ستاد تنظيم بازار با حضور معاون اول رييس جمهور تشكيل جلسه داد 

رييس اتاق مشترك ايران و تركيه در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

انتقاد »جهانگيري«  از  توزيع  نامناسب كاال

پشت پرده معطلي ۵۰۰ كاميون  در مرز بازرگان
تعادل | 

»بيش از۵۰۰ دس��تگاه كاميون در م��رز بازرگان منتظر 
خروج از مرز هستند.« به گفته مسووالن گمرك ايران به 
علت »عدم هم��كاري تركيه« كندي پذيرش كاميون ها 
مهم ترين عامل شكل گيري اين صف طوالني در مرز بازرگا 
ن شده است. هرچند تركيه در اين باره توضيحي نداده، اما 
رييس اتاق مشترك ايران و  تركيه در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: براساس بررسي هاي صورت گرفته از منابع موثق 
مشخص شد كه صف تشكيل شده در مرز بازرگان منشأ 
خارجي ندارد و طرف ترك هيچ محدوديتي ايجاد نكرده 
است. به گفته مهرداد س��عادت، علت اصلي شكل گيري 
صف كاميون ها در مرز بازرگان، جلوگيري از قاچاق سوخت 
است. بنابه توضيحات او، شركت ملي پخش و پااليش نفت 
به خاطر كنترل مجدد كاميون ه��اي خروجي و كنترل 
سوخت باك و جلوگيري از قاچاق سوخت و اينكه بيش از 
ميزان استاندارد از كشور سوخت خارج نشود بازرسي انجام 
مي دهد كه اين موضوع باعث ايجاد صف كاميون ها شده 
است. او در عين حال اين اقدام را غيرقابل توجيه دانست و 
عنوان كرد كه پيگيري ها براي حل اين مشكل در حال انجام 
است كه به زودي با رايزني هاي انجام شده مرتفع خواهد شد. 
بار اكثر كاميون هاي ايراني معطل در صف، مواد پتروشيمي، 
ميوه و تره بار، هندوانه و .. است كه فاسدشدني هستند و در 

اولويت خروج از مرز قرار دارند. 

     تشريح اوليه معطلي كاميون ها 
طي رزوهاي گذشته بود كه خبر معطلي كاميوني ايراني در 
مرز بازرگان خبر ساز شد. برخي علت شكل گيري صف هاي 
طوالني كاميون ها در دومين مرز زميني ايراني به اروپا را عدم 
همكاري كشور تركيه در تسريع روند پذيرش كاميون هاي 
ايراني و افزايش عوارض ورودي به كشور آذربايجان عنوان 

كردند. براساس خبرهايي كه طي روزهاي گذشته منتشر 
شد، افزايش عوارض ورودي به كشور آذربايجان هم باعث 
شده تا رانندگان كاميون تمايلي براي خروج از مرزهاي جلفا 
و پلدشت نداشته و مرز بازرگان را براي خروج انتخاب كنند 
كه اين موضوع مشكل صف كاميون هاي ايراني در بازرگان 
را تشديد كرده است. محلي به عنوان پاركينگ براي نوبت 
دهي به كاميون ها براي خروج از مرز در دست احداث است 
كه مراحل پاياني را طي مي كند اما به دليل كم بودن ظرفيت 
پاركينگ رانندگان گاليه مند بوده و در مرز بازرگان سرگردان 
هستند. رانندگان كاميون ها از معطلي در مرز بازرگان خسته 
شده و عنوان مي كنند در اين چند روز، صف حركت چنداني 
نداشته و كس��ي جوابگوي آنها نيس��ت. در همين راستا، 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي در 
گفت وگويي كه بيستم اسفندماه با »خبرگزاري مهر« داشته، 
در خصوص مشكل صف كاميون هاي ايراني در مرز بازرگان 
در اظهاراتي گفته است: » همه ساله در روزهاي پاياني سال به 
دليل اينكه بازرگانان تالش دارند بار خود را سريع تر به مقصد 
برسانند شاهد صف هستيم اما امسال اين مشكل به دليل 
عدم پذيرش طرف ترك به همراه افزايش عوارض ورودي 
كشور آذربايجان تشديد ش��ده و هم اكنون چند روز است 
شاهد صف طوالني در مرز بازرگان هستيم.« ارسالن شكري 
همچنين عنوان كرده كه با رايزني هاي متعدد مس��ووالن 
استاني و كش��وري با طرف تركيه، طرف ترك قول مساعد 
داده است كه پذيرش كاميون ها را سرعت ببخشد. همچنين 
بنابه اظهارات او، در س��ال هاي قبل از شيوع ويروس كرونا 
روزانه بيش از ۴۵۰ ناوگان كاميون از اين مرز تردد مي كرد 
اما با شيوع ويروس كرونا اين ميزان به 3۰۰ تا 3۰3 كاميون 
رسيده بود اما در روزهاي اخير به داليل نامعلوم از سوي كشور 
تركيه پذيرش كاميون هاي ايراني به ۲۵۰ دستگاه رسيده كه 

موجب تشكيل صف شده است.

      گمرك: تركيه همكاري نمي كند
اما حال، مديركل گمرك مرزي بازرگان در تازه ترين 
اظهارات خود با اش��اره به طوالني ش��دن صف هاي 
كاميون ها در مرز بازرگان و گاليه مندي كاميونداران 
به »ايس��نا« گفته اس��ت: »در حال حاض��ر بيش از 
۵۰۰دس��تگاه كاميون در مرز بازرگان منتظر خروج 
از مرز هستند، كه عدم همكاري كشور تركيه به دليل 
كندي پذيرش مهم ترين عامل اين مش��كل ش��ده 
است«. او در ادامه بااشاره به اينكه در ماه هاي گذشته 
به طور متوسط ۴۰۰ دس��تگاه ورود به كشور ايران و 
3۰۰ دستگاه كاميون خروجي از مرز بازرگان صورت 
مي پذيرفت، بيان كرده كه اين ميزان در هفته هاي اخير 
از س��مت تركيه كاهش يافته و موجب تشكيل صف 
شده است. مدير كل گمرك بازرگان با تاكيد براينكه 
اكثر كاميونها با تغيير مسير خود از گمرك پلدشت و 
نخجوان به بازرگان موجبات ايجاد صف هاي طوالني 
شدند، افزود: افزايش عوارض ورود كاميون ها به خاك 
آذربايجان زمينه ساز آن شده است تا صف هاي طوالني 
در گمرك مرزي ۲۴ ساعتي بازرگان به وجود مي آيد. 
به گفته بازگير، بار اكثر كاميون هاي ايراني معطل در 
صف، مواد پتروشيمي، ميوه و تره بار، هندوانه و غيره 
است كه با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي گمرك 
ايران و رايزني هاي انجام شده با گمرك گوربالغ تركيه 
خواستار تسريع بخش��يدن در روند كنترل و افزايش 
پذيرش اين كاميون ها ش��ده اي��م. به گفته مدير كل 
گمرك بازرگان، كاميون هاي حامل بار فاسدش��دني 
در اولويت خروج از مرز قرار دارند و تالش مي شود اين 
مشكل ظرف چند روز آينده برطرف شود. او همچنين 
با اش��اره به اينكه هم اكنون تمام نيروهاي انتظامي، 
مرزبان��ي و نيروهاي گمرك��ي در پايانه مرزي حضور 

دارند و تالش مي شود بدون كوچك ترين مشكل، صف 
كاميون ها برطرف شود، گفته است: » هيچ گونه مساله 
امنيتي و جاني كاميون داران و محموله كاميون هاي 

آنها را طي مسير منتهي به گمرك تهديد نمي كند.«

     رييس اتاق ايران و تركيه: مشكل داخلي است 
در همين راستا، مهرداد سعادت، رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و تركي��ه در گفت وگويي با »تعادل« در 
مورد علت تشكيل صف كاميون ها در مرز بازرگان براي 
ورود به تركيه باين كرد: براس��اس بررسي هاي صورت 
گرفته از منابع موثق مشخص شد كه صف تشكيل شده 
در مرز بازرگان منشأ خارجي ندارد.  او با بيان اينكه اين 
موضوع مس��اله حادي نيست و با پيگيري هاي صورت 
گرفته قبل از عيد اين مش��كل حل خواهد ش��د، بيان 
كرد: پس از بررس��ي هاي انجام شده مشخص شده كه 
جلوگيري از ورود كاميون هاي ايراني به تركيه هيچگونه 
داليل سياس��ي و سياس��ي و اقتصادي ندارد. سعادت 
همچنين با بيان اينكه ط��رف ترك هيچ محدوديت و 
مش��كلي براي كاميون هاي ايراني ايجاد نكرده است، 
توضيح داد: شركت ملي پخش و پااليش نفت به خاطر 
كنترل مجدد كاميون هاي خروجي و كنترل سوخت 
باك و جلوگيري از قاچاق سوخت و اينكه بيش از ميزان 
استاندارد از كشور س��وخت خارج نشود بازرسي انجام 
مي دهد كه اين موضوع باعث ايجاد صف كاميون ها شده 
است. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه در ادامه با 
غيرقابل قبول بودن اين اقدام، گفت: پيگيري ها در اين مورد 
درحال انجام است.بنده هم با دفتر اقتصادي استانداري 
تماس گرفته و موض��وع را مطرح كرده ام. اين موضوع نه 
براي ما و نه براي تجار توجيه قابل قبولي نيس��ت كه به 
خاطر بازرسي مجدد شركت نفت اين صف را ايجاد كنند.
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خبرروز

نامگذاري معابري در پايتخت به نام فعاالن محيط زيست
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران به منظور ارج نهادن به تالش هاي فعاالن محيط زيست معابري از شهر تهران را به نام دكتر مه لقا 
مالح فعال محيط زيست و هنريك مجنونيان نويسنده، مترجم و فعال محيط زيست نام گذاري كردند.اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران پيشنهاد مبني بر نام گذاري خيابان كامران به دكتر مه لقا مالح فعال محيط زيست و خيابان سيزدهم به نام هنريك مجنونيان 
نويسنده، مترجم و فعال محيط زيست را به تصويب رساندند. نامگذاري اين معابر از سوي اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 
تهران به منظور ارج نهادن به تالش هاي فعاالن حوزه محيط زيست شهر تهران و همچنين ايجاد فضايي براي معرفي فعاالن محيط 

زيستي پايتخت صورت گرفته است.

جامعه خبر

افزايش بيماران كرونايي 
درپي مسافرت هاي نوروزي

رييس بيمارستان ش��هداي تجريش از افزايش 
نس��بي در ورودي بيماران كرونايي طي روزهاي 
گذش��ته خب��ر داد. رضا جليلي خش��نود گفت: 
همچنان بيش��ترين رنج س��ني بيم��اران، افراد 
باالي۵۰ سال هس��تند، البته نسبت به ماه هاي 
اول ش��يوع كرونا ابتالي سن و سال هاي پايين تر 
را هم مش��اهده مي كنيم، ولي شرايط هنوز به آن 
مرحله نرس��يده تا بخش هاي غيركرون��ا را براي 
خدمات كرونايي تعطيل كنيم. او افزود: ولي اگر 
وضعيت مسافرت هاي درون شهري، برون شهري 
نوروزي و گردهمايي هاي شبانه كنترل نشود و به 
آن پروتكل هاي اعالم شده توسط وزارت بهداشت 
و ستاد كرونا عمل نشود، به خصوص كه در نزديكي 
عيد نوروز هستيم، قطعا در هفته هاي آتي با افزايش 
چش��مگير بيماران در بخش هاي بيمارس��تاني 
مواجه خواهيم شد كه در اين شرايط بخش هاي 
جديد بيمارستاني را دوباره بايد براي كرونا در نظر 
بگيريم. رييس بيماراس��تان شهداي تجريش در 
مورد تعداد كادر واكيسنه ش��ده  كرونا، ادامه داد: 
تا امروز حدود ۸۰ نفر از پرس��نل بيمارس��تان را 
واكسينه كرديم، واكسن ها هر چند به كندي اما 
به صورت تدريجي وارد بيمارستان ها مي شوند و 
در حال انجام است. او در مورد تشخيص ويروس 
جه��ش يافته  در بيمارس��تان ها، گفت: ما قدرت 
شناسايي تشخيص ويروس جهش يافته از ووهان 
را در همه بيمارس��تان ها نداري��م ولي قطعا يك 
مخلوطي از ويروس جهش يافته انگليسي، ويروس 
قديمي و يك تعدادي ويروس جهش يافته ديگر 
وجود دارد، اما خوش��بختانه واكس��ن كرونا روي 
همه آنها تاثير دارد. خش��نود با اشاره به وضعيت 
كادر درمان بيان كرد: خوشبختانه در بيمارستان 
با مراقبت هايي كه از پرسنل و كاركنان بيمارستان 
انجام شد، شهيد نداشتيم و همه كساني كه درگير 
كرونا شدند با مراقبت به سركار برگشتند، اما در هر 
حال بيش از يك سال است، كادر درمان با ويروس 
درگير اس��ت و اين خستگي كادر درمان قطعا در 
عملكردش تاثير خواهد داشت. او خاطرنشان كرد: 
بنابراين از ملت عزيز مي خواهيم با مواردي كه به 
آنها گوشزد شده و رعايت پروتكل ها كمك شاياني 
به كادر درمان كنند، كادر درمان در اين يك سال با 
جان و دل ايستادگي كردند و براي سالمت جامعه 
كوشش فراواني از خود نشان دادند، ما مي توانيم با 
رعايت پروتكل ها به آنها يك خسته نباشيد بگوييم. 
خش��نود همچنين درباره روند واكسيناس��يون 
پرس��نل بيمارستان ش��هداي تجريش گفت: تا 
اين لحظه حدود ۸۰ نفر از پرس��نل بيمارستان را 
واكسينه كرديم، واكسن ها هر چند به كندي اما به 
صورت تدريجي وارد تمام بيمارستان ها مي شوند 

و واكسيناسيون در حال انجام است.

معلمان مدارس غيردولتي »عيدي« دريافت  مي كنند
موسسان بايد نسبت به پرداخت عيدي 
معلمان مدارس غيردولتي اقدام كنند و 
كم كاري نس��بت به اين موضوع از سوي 
موس��س پذيرفته نيست چراكه مطابق 
قانون كار موس��س و معلم قرارداد كاري 
امضا مي كنند و معلم مشمول حمايت هاي 
آن قانون مي شود. مديركل مراكز و مدارس 
غيردولتي وزارت آموزش و پرورش با اعالم 

اين مطلب گفت: موسسان بايد نسبت به پرداخت عيدي 
معلمان مدارس غيردولتي اقدام كنند و كم كاري نسبت 
به اين موضوع از سوي موسسه پذيرفته نيست چراكه 
مطابق قانون كار موس��س و معلم قرارداد كاري امضا 
مي كنند و معلم مشمول حمايت هاي آن قانون مي شود 
و براس��اس ماده 2۵ و 26 قانون، عيدي شامل معلمان 
غيردولتي مي ش��ود و موسسه موظف به پرداخت اين 
مورد است. صالح در خصوص دستورالعمل رسيدگي 

به تخلفات مديران و موسس��ان مدارس و 
مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي بيان 
كرد: اين دستورالعمل به تصويب شوراي 
سياس��ت گذاري رس��يد كه اين موضوع 
در راس��تاي قوانين آم��وزش و پرورش و 
حقوق موسسان و مديران مدارس و مراكز 
دولتي در اجراي مناس��ب ماده ۳۵ و ۳6 
قانون تأسيس مدارس و مراكز غير دولتي 
است. به گزارش روابط عمومي سازمان مدارس و مراكز 
غيردولتي و مش��اركت هاي مردمي، مديركل مراكز و 
مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش گفت: در اين 
دستورالعمل بخش هاي مختلفي مانند چگونگي تشكيل 
پرونده در صورت اخذ شكايت يا دريافت شيوه نامه تعيين 
شده از مرحله تش��كيل پرونده بررسي و صدور اجراي 
چارچوب قانون مشخص و در اختيار ادارات آموزش و 

پرورش و موسسان قرار مي گيرد.

كرونا جان ۷۳   نفر ديگر را در ايران گرفت
با ف��وت ۷۳ نف��ر از مبتالي��ان بيماري 
كوويد۱۹، تعداد جان باختگان كرونا در 
ايران به 6۱ هزار و ۱۴2 نفر رسيده است. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي با اعالم اين خبرگفت: بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيص هفت 
هزار و ۸۰2 بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد و ۴۸۵ نفر بستري 

شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به يك ميليون و ۷۳۹ هزار و ۳6۰ نفر رسيد. سيما سادات 
الري افزود: خوش��بختانه تاكنون يك ميليون و ۴۸۵ 
هزار و ۱۷۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و ۸۳6 نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارن��د و تاكنون ۱۱ ميليون 
و 6۵۱ ه��زار و ۹۱۷ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. الري 
گفت: ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در كش��ور به پايين ترين مي��زان خود در 
چهارماه گذش��ته رس��يده است. كاهش 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، همزمان 
با افزايش ويروس جهش يافته در كش��ور 
و نيز گذر از ايام پاياني س��ال و اقدام به سفر، مهماني ها 
و دورهمي ها در نوروز همگ��ي زنگ خطر جدي براي 
ايجاد خيز چهارم بيماري است. اميدواريم همه مردم 
با پرهيز از هر گونه سهل انگاري به گونه اي رفتار كنند 
كه شاهد تجربه ايامي آرام و كم خطر در روزهاي آغازين 

سال جديد باشيم.

درخواست  ۴۴  هزار خريد خدمت سربازي 
از2۵ آذر تا ۱۰ بهمن ماه سال جاري 
66 هزار مورد خريد خدمت سربازي 
داده شده كه ۴۴ هزار و ۵۷۸ مورد )6۸ 
درصد( به صورت غيرحضوري انجام 
شده اس��ت.علي اكبر ربيع زاده افزود: 
مقايسه س��هم خدمات غيرحضوري 
و حض��وري در دو مقطع زماني بهمن 
ماه س��ال ۹۹ و كل دوره اجراي طرح 

۳۰۷۰ در خص��وص هدي��ه ازدواج، كمك هزينه 
مراس��م ترحيم، خريد خدمت سربازي، اخذ تعهد 
كارفرما حاكي از رشد روزافزون سهم پرداخت هاي 
غيرحضوري و استقبال از اين طرح است؛ در بهمن 
ماه در خصوص هديه ازدواج س��هم ارايه خدمات 
غيرحضوري به ۸۵ درصد، كمك هزينه مراس��م 

ترحي��م ۷۵درصد و خدمت اخذ تعهد 
كارفرما 6۸/۵ درصد رس��يده اس��ت.

ربيع زاده افزود: سامانه برخط تسهيالت 
قرض الحسنه مس��تمري بگيران اين 
سازمان يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي 
مشترك بين سازمان تامين اجتماعي 
و بانك رفاه كارگران در مس��ير برخط 
است. تمامي كنترل هاي الزم )صحت 
س��نجي هويتي و بيمه اي، اعتبارسنجي پرداخت 
اقساط، بدهي، اقساط معوق، الزامات بانك مركزي، 
تكراري بودن تس��هيالت و...( از لحظه شروع ثبت 
نام تا پرداخت، به ص��ورت برخط انجام مي پذيرد و 
پرونده تسهيالتي افراد به صورت كامال الكترونيكي 

و غيرحضوري تشكيل و رسيدگي مي شود.

گليماندگار| اواخر سال گذشته بود كه 
طرح انتقال آب درياي خزر به س��منان از 
سوي دولت به تصويب رسيد. اين در حالي 
بود كه بس��ياري از كارشناسان نسبت به عواقب اين كار 
هشدار دادند و بسياري از فعاالن محيط زيست اجرايي 
شدن اين طرح را س��نگ بناي نابودي خزر دانستند. اما 
همه چيز براي اجرايي شدن طرح تصويبي دولت آماده 

بود كه ...

     شايد وقتي ديگر
ناگهان ايران ه��م درگير پاندمي كرونا ش��د. اتفاقي كه 
باعث ش��د دولت آنقدر در حوزه سالمت درگير شود كه 
ديگر زماني براي اجرايي كردن اين طرح نداش��ته باشد. 
اما مسكوت ماندن اين طرح نشان از اجرا نشدن آن ندارد. 
چه بسا دولت در اولين فرصت دوباره به فكر اجرايي كردن 
آن بيفتد و باز هم هشدارها نتوانند جلوي اين كار را بگيرد. 
همانطور كه در بسياري از موارد ديگر هشدار كارشناسان و 
فعاالن محيط زيست ناديده و ناشنيده انگاشته شد. نمونه 
بارز آن هم مس��اله درياچه اروميه بود كه البته آن هم به 
لطف خانه نشيني مردم و مسووالن در دوران كرونا كمي 
اوضاعش بهتر شد. اما طرح انتقال آب خزر فعال در مرحله 

شايد وقتي ديگر قرار دارد.

    از اروميه تا خزر
اواسط دهه ۸۰ بود كه زنگ خطر خشك شدن درياچه 
اروميه به صدا درآمد، اما آن روزها هم كسي اين اتفاق 
را جدي نگرفت. اما كاهش ۱.۵ متري تراز آب درياي 
خزر طي ۱۰س��ال باعث ش��ده تا كارشناسان حوزه 
محيط زيست از مرگ درياچه خزر بگويند. براساس 
يافته هاي محققان در اي��ران، تراز آب درياي خزر در 
سال هاي اخير كاهش يافته است، ضمن اينكه انواع 
مواد آالينده و فاضالب هاي شهري و كشاورزي به اين 
دريا وارد مي شود كه با افزايش بار آلي در بستر و كاهش 
اكس��يژن در اين مناطق، درياي خزر در بخش هاي 

عميق به محيطي مرده تبديل مي شود.

    تامين ۸۱  درصد آب خزر از ولگا
درياي خزر سال هاس��ت كه مورد بي مهري قرار گرفته 
است. از همان زماني كه سد س��ازي روي رودخانه هايي 
كه به اين درياچه منتهي مي ش��دند شروع شد و بعد هم 
پاي فاضالب هاي انساني و صنعتي به درياي خزر باز شد.

 اتفاقي كه باعث ش��ده تا آلودگي آب درياي خزر حداقل 
در سواحل ايران افزايش چشمگيري داشته باشد. البته 
ديگر همسايه هاي اين درياچه هم با استخراج نفت و گاز 
در آلوده كردن آن س��نگ تمام گذاشته اند و مدتي است 
كه كشور قرقيزس��تان هم با استفاده از آب شيرين كن و 
فرستاندن پس��اب آن به درياي خزر زمينه آلودگي صد 
چندان اين درياچه را فراهم كرده است. اين در حالي است 
كه در سال هاي خيلي دور بيش از ۱۳۰ رودخانه به درياي 
خزر مي ريختند و در حال حاضر عمده آب درياچه خزر از 
طريق رودخانه ولگا در روسيه تامين مي شود. حال فكر 
كنيد روزي روسيه تصميم بگيرد روي اين رودخانه سد 
احداث كند، آن وقت است كه روند مرگ درياي خزر شدت 
مي گيرد و ديگر كاري هم از دست كسي برنمي آيد. در حال 
حاضر طبق آمارهاي منتشر شده بيش از ۸۱ درصد آب 

درياي خزر توسط رودخانه ولگا تامين مي شود. 

   ۳۰۰    ميلي متر ميانگين  بارندگي در خزر 
آنچه بر اهميت حفظ درياي خزر مي افزايد، اين است 
كه درياي خزر محيط زيست گرانبهاترين ماهي هاي 
دنياست؛ محيط زيستي كه هر روز بيشتر از قبل رو به 
نابودي گذاشته و تنها دليل آن هم فعاليت هاي انساني 
در اين درياست. فاضالب، پس��اب و البته استخراج 
بي رويه از ذخاير آن باعث ش��ده تا ه��ر روز بر ميزان 
آلودگي درياي خزر افزوده شود. اين درياچه كه زماني 
به يكي از درياچه هاي آب شيرين دنيا معروف بود حاال 

هر روز بر غلظت و شوري آن افزوده مي شود. 

  يك كارشناس حوزه آب: 
انتقال آب خزر كارشناسي نيست

اسماعيل شهبازي كارشناس حوزه آب در رابطه با موضوع 

انتقال آب درياي خزر به »تعادل« مي گويد: خوشبختانه 
اين پاندمي هر چند كه تاثي��رات خيلي بدي در زندگي 
همه مردم دنيا داشته اما تا اينجاي كار به نفع خزر تمام 
ش��ده اس��ت و طرح انتقال آب اين درياچه را مس��كوت 
گذاشته اس��ت. اما فراموش نكنيم كه حفاظت از درياي 
خزر هيچگاه به درستي انجام نمي گيرد و در اين بين تمام 
كشورهاي همسايه اين درياچه در از بين رفتن آن به نوعي 
مقصرند. البته ايران شايد بيش از همه نسبت به حفاظت 
از اين درياچه بي توجه بوده اس��ت. همين طرحي كه در 
دولت تصويب شده برخالف اهدافي است كه براي زنده 
ماندن درياي خزر در نظر گرفته شده است. انتقال آب از 
اين درياچه به فالت مركزي به هيچ وجه كارشناسي شده 
نيست و مي تواند در مدت كوتاهي عواقب جبران ناپذيري 

براي درياي خزر داشته باشد. 
او در رابطه با عوامل طبيعي و انساني كه در كم و همچنين 
آلوده شدن آب درياي خزر دخيل هستند، مي گويد: سهم 
عوامل طبيعي از عوامل انساني بسيار كمتر است. سد سازي 
در باالدست رودخانه هايي كه به درياي خزر مي ريزند خود 
يكي از عواملي است كه باعث شده تامين آب اين درياچه 
نسبت به گذشته با مشكل مواجه شود. از سوي ديگر وقتي 
فاضالب انساني و صنعتي به اين درياچه ريخته مي شود، 
شما نبايد توقع داشته باشيد اين درياچه مانند گذشته 
باش��د. به طور مثال اگر بيش از ۴۰ سال پيش به سواحل 
درياي خزر مي رفتيد، اشتياق رفتن به دريا را داشتيد اما 
امروز آب هاي ساحلي به قدري آلوده اند كه شنا كردن در 
آن مي تواند باعث بروز امراض گوناگوني شود، حال تصور 
كنيد كه آبزيان اين درياچه چه وضعي دارند؟ بس��ياري 
از ماهي هايي كه از درياي خزر صيد مي شوند، آلوده اند؛ 
به همين خاطر است كه خيلي از كارشناسان استفاده از 

ماهي هاي شمال را توصيه نمي كنند.

    سدسازي بالي جان خزر
اين كارشناس حوزه آب در مورد كشورهايي كه به غير از 
ايران در آلودگ��ي و پس رفت آب درياي خزر هس��تند 
موثرند، مي گويد: غير از روس��يه همه كشورهاي ديگر 

روي رودخانه هايي كه به درياي خزر مي ريزد، سدسازي 
كرده اند، به همين خاطر حجم آب ورودي به اين دريا كم 

شده است. 

  آغاز مرگ خزر از ميانكاله؟
اين روزها خبرهاي زيادي از وضعيت اسف بار تاالب 
ميانكاله به گوش مي رسد، مرگ دسته جمعي پرندگان 
مهاجر در اين تاالب نگراني هاي زي��ادي را به وجود 
آورده و اين در حالي است كه هنوز هيچ دليل قطعي 
براي اين اتفاق مشخص نشده و همه چيز ماه هاست 
كه در دس��ت بررسي قرار دارد. اين اتفاق شايد همان 
هشداري باشد كه سال گذشته مديركل دفتر سواحل 
و تاالب هاي ساحلي س��ازمان محيط زيست در اين 
باره داده بود. ش��هرام فداكار از روند كاهنده آب خزر 
ابراز نگراني كرده بود. او ادامه اين روند را آغازي براي 
از بين رفتن تاالب هاي اطراف خزر دانس��ته بود. اما 
موضوع مهم ديگري هم مطرح اس��ت؛ رشد ناگهاني 
و مضر جلبكي. بنا به گفته ش��هرام فداكار اگر رش��د 
ناگهاني و مضر جلبكي مداوم اتفاق بيفتد، جلبك ها به 
مرور مي ميرند و جسم و بدنه آنها بر كف دريا ريخته و 
شروع به تجزيه مي كند. در چنين شرايطي از آنجايي 

كه اكسيژن در آب كافي نيست باعث مي شود متان از 
آن توليد شده و منجر به مرگ موجودات دريايي شود 
اما اين اتفاق در بخش هايي از دريا س��واحل كم عمق 
مانند ميانكاله رخ مي دهد كه جريان آب زيادي ندارند 
و تبديل به درياي مرده مي شود. همچنين ورود ۹۰ 
درصد فاضالب ها در مناطق ساحلي به درياي خزر آمار 

تكان دهنده اي است. 

     خزر فعال نمي ميرد؛ در آينده ممكن است!
مجتبي شوريان، مهندس آب و محيط زيست درباره 
مرگ درياي خزر مي گويد: قرار نيست اين اتفاق طي 
دو يا سه سال آينده روي دهد، اما اگر روند كنوني ادامه 
پيدا كند، در آينده اي نه چن��دان دور درياي خزر به 
دريايي مرده تبديل خواهد شد. كارشناسان محيط 
زيست اين خطر را احساس كرده اند و تصميم گرفته اند 
قبل از اينكه خيلي دير شود هشدار دهند. به هر حال 
نباي��د فراموش كنيم كه منابع تامي��ن آب خزر طي 
سال هاي متمادي كمتر و كمتر شده اند، در حال حاضر 
تنها تامين كننده اصلي آب درياچه خزر رودخانه ولگا 
است. خزر به آب هاي آزاد دسترسي ندارد براي همين 
با ورود فاضالب و پس��اب هاي صنعتي و اكتش��افات 

نفتي كه در حال حاضر انجام مي شود، كيفيت آب اين 
درياچه هر روز بدتر مي شود. به خصوص در نوار ساحلي 
ايران كه تراكم جمعيت باالست، از لحاظ آالينده هاي 
انساني خيلي وضعيت مناسبي ندارد. اگر بحث انتقال 
آب هم اجرايي شود و پس��اب هاي آب شيرين كن ها 
وارد دريا ش��ود، اين كيفيت را بدتر مي كند و از لحاظ 
زيست محيطي مشكالت خيلي شديد تري را به وجود 
خواهد آورد. اين اتفاق در قرقيزستان هم مي افتد البته 
حجم آبي كه آنها برداشت مي كنند خيلي زياد نيست، 
اما همان مقدار هم باعث شده كه پساب آن آلودگي 

گسترده اي را در بخش ساحلي به وجود آورد.

   يك - هيچ به نفع فعاالن محيط زيست
از زماني كه طرح انتقال آب درياي خزر از س��وي دولت 
مطرح شد بسياري از كارشناسان و فعاالن محيط زيست 
با اين طرح مخالفت كردند و اجرايي ش��دن آن را آغازي 
براي نابودي خزر دانس��تند. اما با ورود كرونا اين طرح به 
نوعي مسكوت ماند و دولت درگير مشكل بزرگ تري به 
نام پاندمي كوويد ۱۹ شد. اما اين پاندمي هم يك روزي 
تمام مي ش��ود و اين طرح ممكن اس��ت يك بار ديگر در 

دستور كار قرار بگيرد.

گزارش

طرحي كه  دولت تصويب كرد  و  در آستانه  اجرايي شدن  مسكوت  ماند

كرونا  انتقال آب  خزر  را  هم  به  تعويق  انداخت
فعال يك - هيچ  به  نفع  فعاالن محيط زيست
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