
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1924  Tue. Apr 27. 2021  سه شنبه   7 ارديبهشت 1400   14 رمضان 1442  سال هفتم  شماره 1924  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
9948000

شاخص بورس
1186956

يادداشت- 1

خطر پيش خور كردن 
دارايي هاي مسدود شده

آيا دارايي هاي مسدود شده 
ايران در كش��ورهاي عراق، 
ك��ره جنوبي، هن��د و تركيه 
را مي توان ذي��ل درآمدهاي 
محقق شده كشور فرض كرد 
و براي آنها هزينه تراشي كرد؟ 
بعد از اظهارنظرهايي كه در 
خصوص اس��تفاده ريالي از 
دارايي هاي مسدود شده ايران در ساير كشورها مطرح 
شد، رييس سازمان برنامه و بودجه با انتشار خبري اعالم 
كرد، بانك مركزي به دولت بدهي دارد و دولت مبتني 
بر اين بدهي ها كه برآمده از دارايي هاي مسدود شده در 
ساير كشورها است، درخواست تسعير دارايي هاي خود 
از بانك مركزي را داشته است؛ اظهارنظري كه با واكنش 
بانك مركزي مواجه ش��د و رييس كل بانك مركزي 
اعالم كرد كه درخواست از بانك مركزي براي تبديل 
دارايي هاي مسدود ش��ده به ريال، باعث توسعه پايه 
پولي، رشد نقدينگي و در نهايت افزايش تورم خواهد 
شد و بانك مركزي زير بار يك چنين درخواست هايي 
نخواهد رف��ت. در نهايت هم اعالم ش��د مقام معظم 
رهبري هم در خصوص استعالمي كه در اين زمينه از 
ايشان شده، اعالم كرده اند كه استفاده از منابع مسدود 
شده به عنوان ريال، ممكن است خسارت هاي اقتصادي 
و معيش��تي فراواني را به دنبال داشته باشد و نبايد از 
يك چنين روش هايي براي تامين نقدينگي مورد نياز 
كشور استفاده شود. بعد از اين مباحث ميان مهم ترين 
نهادهاي اقتصادي كشور در محافل اقتصادي كشور 
اين بحث مطرح شده كه آيا اساسا از منظر اقتصادي 
يك چنين راهبردهاي��ي مي تواند گرهي از هزار توي 
مشكالت اقتصادي كش��ور باز كند؟ يا اينكه خود به 
عاملي براي بروز مش��كالت فراوان بدل خواهد شد؟ 
خاطرم هست در سال هاي ابتدايي تشكيل دولت تدبير 
و اميد در سال هاي 93 به بعد نيز يك چنين موضوعاتي 
مطرح مي شد؛ زماني كه به دليل تحريم هاي سال هاي 
90و 91 دامنه وس��يعي از دارايي هاي ارزي ايران در 
وضعيت مسدود ش��ده قرار داشت و كشور در آستانه 
امضاي برجام و آزاد ش��دن دارايي هاي ارزي و عادي 
شدن جريان فروش نفت قرار داشت، نيز يك چنين 
موضوعاتي مطرح مي ش��دند. در آن زمان هم دولت 
يك چنين مطالباتي را از رييس كل بانك مركزي وقت 
داشت كه در آن زمان نه تنها مقاومتي براي جلوگيري 
از دارايي هاي ارزي نشد، بلكه بر دامنه تسعير دارايي ها 

نيز افزوده شد. 
اين نوع رويكردهاي استقراضي به مقوله بانك مركزي 
به ج��ز اينكه باع��ث افزايش مش��كالت اقتصادي و 
معيش��تي جامعه ش��ود، رهاوردي به دنبال نخواهد 
داشت. دولت دهم در زمان احمدي نژاد نيز در سال هاي 
پاياني عمر فعاليت هايش به دنبال افزايش نرخ تسعير 
دارايي هاي خارجي كش��ور به بيش از دو برابر رقم آن 
زمان بود. بس��ياري از تحليلگران و اساتيد اقتصادي 
معتقدند بخشي از شكاف طبقاتي امروز كشور؛ تورم 
افسارگسيخته، گسترش بيكاري، رشد نقدينگي و... 
محصول نگاهي است كه در سال هاي ابتدايي دهه 90 
در خصوص مقوله استقراض وجود داشت. اگر دولت 
دهم به جاي رويكردهاي اس��تقراضي از روش هايي 
چون كاهش هزينه هاي ج��اري و افزايش بهره وري 
در اقتصاد بهره مي برد، ام��روز بخش قابل توجهي از 
مشكالت اقتصاد كش��ورمان اساسا ظهور و بروز پيدا 
نمي كردند. مس��ووالن اقتصادي كشور بايد متوجه 
اين واقعيت باشند كه دارايي هاي مسدود شده ايران 
در حكم ذخيره اي است كه بايد از آن براي پروژه هاي 
زيربنايي كشور استفاده ش��ود. پيش خور كردن اين 
دارايي ها در نهايت بر حجم مشكالت اقتصادي خواهد 
افزود. بحران تورم در زمان بروز بحران كرونا به مراتب 
بيشتر از قبل نمايان ش��ده است. بسياري از كشورها 
بعد از پاندومي كرونا با مشكل ركود در فضاي كسب و 
كار مواجه شده اند. تحليلگران معتقدند اگر بانك هاي 
مركزي مجبور شوند براي متوقف كردن روند فزاينده 
تورم و افزايش قيمت اقالم اساسي دست به افزايش نرخ 
بهره بزنند، تبعات اين اقدام آنها در اقتصاد جهاني بسيار 
جدي خواهد بود. در صورت بروز يك چنين شرايطي 
بازارها در كش��ورهاي مختلف دچ��ار ركود خواهند 
شد و آن دس��ته از دولت هايي كه اقدام به استقراض 
كرده اند، تبعات ويرانگري را متحمل خواهند ش��د. 
اتفاقا دارايي هاي مسدود شده ايران، اين فرصت را در 
اختيار اقتصاد ايران قرار مي دهد كه پشتوانه مناسبي 
براي عبور از چالش هاي پساكرونا تدارك ببيند. از اين 
ظرفيت هاي اعتباري مي ت��وان بهره برد تا تكانه هاي 
برآمده از ركود را ساماندهي و مديريت كرد. بنابراين 
همان طور كه مقام معظم رهبري هم اشاره كرده اند، 
راهكار عاقالنه آن اس��ت كه براي عبور از اين شرايط 
پيچيده به اقداماتي دست زده نشود كه ممكن است، 
تبعات ناخوشايندي در شاخص هاي كالن اقتصادي 
ايجاد كنند. بنابراين تا زماني كه دارايي هاي مسدود 
ش��ده ايران در تركيه، عراق، هند و ك��ره جنوبي آزاد 
نشده اند و در حساب هاي بانك مركزي قرار نگرفته اند  
نبايد آنها را ذيل عنوان درآمد محقق طبقه بندي كرد و 
براي آنها هزينه تراشي كرد. بعد از آزاد شدن اين منابع 
هم بايد از اعتبارات آنها براي زيرساخت هاي اقتصادي 

و سرمايه گذاري هاي مولد و پايدار استفاده كرد.

آلبرت بغزيان
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معامله امتياز مسكن ملي زير پوست شهر

يادداشت-4يادداشت-2

قواعد بازار آزاد و بورسچند خواست بخش خصوصي
صنعت مدرن در كشورمان در 
وضعيتي متناقض  زاده شد. از 
يكسو ضرورت وجود چنين 
تحولي در ساختار اقتصادي 
و مناسبات و روابط توليدي 
كشور ضرورتي حياتي بود و 
از سوي ديگر زيرساخت هاي 
الزم براي چنين زايشي و در 
درجه اول بخش خصوصي صاحب سرمايه و دانش و 
بينش حامل چني��ن وظيفه تاريخي به علل مختلف 
وجود نداشت. ناچار آنكه دولت پهلوي اول اراده سياسي 
انجام چنين پروژه اي )و نه پروسه و جريان( را اعمال 
نمود و كار صنعتي شدن در كشور پا گرفت. اين اراده 
سياسي چون برآمده و مجموع شده اراده جمعي نبود، 
ساختار دوگانه اي را ش��كل داد كه تا امروز نيز تداوم 
داشته و جزو ذات صنعت و صنعتي شدن كشورمان 

شده است؛ دوگانه دولت- بخش خصوصي. 
يكسو دولت كه خود را صاحب اختيار تام و تمام مي داند 
و ميل به دخالت و تعيين تكليف و اعمال قدرت و ايجاد 
انحصار و... را دارد و از سوي ديگر بخش خصوصي مايل 
به حيات مس��تقل و عمل در چارچ��وب روابط بازار و 
فضاي رقابتي همچون تمامي همگنانش در كشورهاي 
صنعتي.  در طي حدود يك قرن اخير س��عي ش��د از 
طريق تدوين برنامه هاي مختلف عمراني و توسعه اي 
و نهادسازي ها و... اين شكاف دولت- بخش خصوصي، 
ترميم و حركت همراه اين دوسويه در خدمت توسعه 
صنعتي كشور قرار گيرد. متاسفانه نه آنكه چنين نشد 
بلكه حتي بعضا نتيجه بالعك��س بود. به طوري كه در 
دوره هايي شاهد سلطه هر چه بيشتر دولت بر بازار و 
فضاي كس��ب و كار و حتي اداره بنگاه هاي صنعتي و 
مصادره ها و سلب مالكيت ها و... افزايش بي اعتمادي 
بخش خصوصي نس��بت به دول��ت بوده ايم. چنانكه 
مهم ترين پروژه براي ايجاد فضاي مناس��ب فعاليت 
مناسب اقتصادي و صنعتي يعني سياست هاي اصل 
44 نيز كاري از پيش نبرد و به گل نشس��ت و موجود 
عجيب الخلقه نيمه دولتي- نيمه خصوصي اما نه آن 
و نه اين، زاده ش��د و بي اعتمادي اين دو س��و افزون تر 
گردي��د.  در طي اين دوران و به خصوص دو دهه اخير 
سعي شد عالوه بر برنامه هاي توسعه اي، سند راهبردي 
)استراتژي( براي توسعه صنعتي نوشته و قطب نمايي 

براي صنعتي شدن كشور به عنوان مرحله اي از توسعه 
اقتصادي فراهم شود. سندي كه در واقع غول دولت را 
به بطري بازگرداند و انجام كارويژه هاي اصلي خود وادار 
و جايگاه و حوزه وظايف اش را در فرآيند توسعه صنعتي 
تبيين و كار صنعت را به صنعتگران و فعاالن اقتصادي و 

نظام عرضه و تقاضاي بازار واگذار نمايد.
متاسفانه اما در اين فراگرد حداقل حدود دو دهه اخير 
نه فقط چنين سند راهبردي علي رغم تالش هاي بعضا 
ارزشمند انجام شده و تاكيدات قانوني، فراهم نشد بلكه 
اين ضرورت به عكس به دخالت بيشتر دولت در امور 
صنعتي از طريق اولويت بندي هاي كاذب رشته هاي 
مختلف صنعتي تحت عن��وان برنامه هاي راهبردي 
انجاميد. برنامه هايي كه با صرف هزينه هاي هنگفت، 
نتيج��ه اي جز توزي��ع رانت هاي جديد )تس��هيالت 
ارزان قيمت ريالي و ارزي، باالبردن سقف تعرفه ها و...( 
و اخالل هر چه بيشتر در فرايند مرگ و زايش طبيعي 
بنگاه هاي صنعتي نداشته است. رويه اي كه اساس و 
منطق آن، نه كارآمدي و نياز و رضايت مصرف كنندگان 
بلكه تش��خيص و منافع بوروكرات ها و ايجاد فضاي 
گلخانه اي براي رشد بنگاه هاي ضعيف و حياط خلوتي 

براي اعمال قدرت دولت بوده است.
اكنون پ��س از تجرب��ه دو دهه اخير ب��ه نظر بخش 
خصوصي و كارشناسان و فعاالن اقتصادي و صنعتي 
سرخورده از اين روند، از خواست تاريخي و بحق خود 
كوتاه آمده و عطاي »اس��تراتژي« و راهبرد توس��عه 
صنعتي را به لقاي آن بخشيده و چند خواست مشخص 
و كالن دارند.خواسته اي كه اخيرا نيز از سوي رييس 
اتاق تهران بار ديگر بر آن تاكيد شد: فضاي غيرتورمي، 
تك نرخي شدن ارز، هدفمندي واقعي يارانه ها و تعادل 
در رابطه دولت و بنگاه ه��اي بخش خصوصي و عدم 
دخالت هاي اختالل زا و ديوانساالرانه و تعامل با جهان.

به نظر مي رسد كه اگر دولت ها همين چند كار را انجام 
دهن��د و در چارچوب وظاي��ف و كار ويژه هاي اصلي 
خود كه حفظ امنيت و ثبات و تضمين حقوق فردي 
و اجتماعي اس��ت عمل نمايند، صاحبان بنگاه هاي 
صنعتي و فعاالن اقتصادي تقاض��اي ديگري از مقام 
سياست گذار نداشته و همكار دولت ها به عنوان نماينده 
اراده عمومي و در جهت پيش��رفت و توس��عه كشور 
مي باشند و آن تناقض سرشته شده با ذات صنعت كه 

در ابتدا اشاره شد نيز رخت بر مي بندد. 

انسان در عصر جديد با تبعيت از 
قواعد بازار آزاد قدم هاي بلندي 
در مس��ير توس��عه و پيشرفت 
برداش��ته و اين قواعد در حال 
حاضر كامل ترين رويكردي است 
كه مي تواند نيازهاي اقتصادي و 
معيشتي جوامع را تامين كند. 
برخي رويكردهايي كه اين روزها 
از سوي متوليان و برخي كارشناسان در خصوص بهبود بازار 
سرمايه ارايه مي شود، نش��ان دهنده اين واقعيت است كه 
متاسفانه هنوز برخي تصور مي كنند از طريق مهندسي، 
افزودن بر دامنه محدوديت ها يا احتماال تزريق پول مي توان 
مشكالت بازار سرمايه را به  طور كامل حل و فصل كرد. اين 
دس��ته از مديران تصور مي كنند بدون بررسي ريشه هاي 
موضوع و معضالت با تزريق چند هزار ميليارد تومان پول، 
بورس در وضعيت نرمال قرار مي گيرد و شاخص هاي بازار 
به سمت صعود حركت خواهند كرد. اما خردمندان همواره 
به اين نكته اشاره كرده اند كه آنچه امروز پيداست؛ ريشه اي 
در گذشته است. براي بررس��ي بازار سرمايه بايد به عقب 
بازگرديم؛ روز و روزگاري كه بازار به سمت رشد حركت كرد. 
2سال قبل بود كه نخستين نشانه هاي رشد در بازار نمايان 
ش��د. ابتدا بازار مسير عادي و طبيعي را سپري مي كرد اما 
اواخر سال 98 و ابتداي سال 99 فشارهاي غيرطبيعي به بازار 
براي ورود پول و قرار گرفتن بازار در داالن صعودي آغاز شد. 
به سرعت موانع از مسير رشد و عمق دادن به بازار برداشته 
شدند؛ روندي كه باعث شد، قيمت سهم ها بيشتر از حالت 
طبيعي خود رشد كنند و بازار به سرمايه گذاران چشمك 
بزند. اين روند هر چند ابتداي رشد بازار بود اما ويراني هاي 
بازار نيز از همين مرحله استارت خورد. روندي كه به نظر 
مي رس��د امروز نيز برخي افراد و جريانات تالش مي كنند 
آن را تكرار كنند. نقدينگي بدون ايجاد زيرساخت هاي الزم 
و طي مسيرهاي معقول نه  تنها نجات بخش نيست بلكه 
مي تواند به كابوسي تلخ براي بورس بدل شود. بنابراين رشد 
در بازار بايد يك روند طبيعي داشته باشد و براي داشتن روند 
طبيعي، اقتصاد كشور به يك بازار واقعي بدون دخالت هاي 
گاه و بيگاه و شانتاژ نياز است. حال بايد ديد بازار واقعي واجد 
چه ويژگي هايي است؟ از منظر اقتصادي، بازار آزاد قلمرويي 
است كه انسان ها به صورت داوطلبانه در آن شروع به مبادله 
مي كند و در اين مبادالت قوانين به صورت طبيعي در دل 
خود بازار ايجاد مي شود. بنابراين هر نوع قوانين و محدوديت 
و جهت دهي به بازار از خارج ب��ازار، يك روند غيرطبيعي 
است كه باعث دستكاري قيمت ها خواهد شد. دستكاري 
قيمت ها بدترين اتفاق ممكن در يك بازار است كه مبتني 
بر المان هاي آزاد و طبيعي قص��د ادامه حيات دارد. نبايد 
فراموش كرد، قيمت ها در بازار تنها در حكم نشانه اند. تمام 
اين مديران با اين ايده كه ما بهتر از مردم صالح آنها را مي دانيم 
و به بيشتر از آنها مي فهميم دست به خلق قوانيني مي زند 
كه بازارها را از روند طبيعي خود خارج مي كند. اما واقع است 
كه هيچ مديري به اندازه خود صاحب سرمايه، دلش به حال 
سرمايه هاي عمومي مردم نمي سوزد. در شرايط فعلي كه هر 

فرد متخصص و غيرمتخصصي در حال دادن پيشنهادات 
مخرب براي بهبود ش��اخص هاي بازار اس��ت، بد نيست 
صاحبان سرمايه هم نظرات خودشان را در قالب پيشنهاد 
ارايه كنند. چند مورد كه از نظر من در بازار براي اصالح بايد 

انجام داد شامل اين موارد هستند: 
نخست( حذف دامنه نوسان؛ دامنه نوسان هيچ كمكي به 
سهامداران براي حفاظت از دارايي آنها نمي كند. به  طور مثال 
اگر سهمي امروز در بازار 1000 تومان ارزشيابي شود و بعد 
بازار به اين نتيجه برسد كه اين ارزش گذاري اشتباه است و 
ارزش واقعي سهام 500 تومان است، قيمت با دامنه نوسان 
يا بدون دامنه نوسان به سمت 500 تومان حركت خواهد 
كرد. ايجاد محدوديت در حركت سهم به سمت 500 تومان 
فقط باعث ايجاد صف فروش خواهد شد. حتي اين امكان 
وجود دارد كه باعث سقوط قيمت بيشتر از محدوده 500 
تومان نيز شود. چراكه خريدار با ديدن صف فروش از خريد 
خود منصرف شده و كمبود تقاضا براي خريد، سهم ها را به 
قيمت هاي بسيار پايين تر حركت مي دهد و البته اين روند 

به صورت عكس هم وجود دارد.
دوم( حدف زمان پيش گشايش بازار؛ زمان پيش گشايش 
ب��ازار در واقع بزرگ ترين نعمت براي س��هامداران بزرگ 
بازارهاست كه قصد دستكاري در روند عادي بازار را دارند 
بنابراين اين روند مخرب بايد حذف شود تا زمينه اثرگذاري 

منفي سهامداران نيز متوقف شود.
س��وم( حذف مجوز براي تحليلگران و حذف موانع ايجاد 
كارگزاري و رقابت بين كارگزاري ها: همواره در تمام دنيا اين 
رقابت است كه باعث افزايش كيفيت توليد كاال و خدمات 
مي ش��ود. در بازار سرمايه رقابت در بين تحليلگران باعث 
مي شود مردم مشاوران بهتري پيدا كنند و مشاوران بد در 
بازار با ارايه تحليل هاي اشتباه از گردونه رقابت حذف شوند. 
كارگزاري ها هم در زماني كه رقابت وجود داشته باشد براي 
كسب سود بيشتر و جلب مشتري ناگزير به ارايه خدمات 
با كيفيت تر و با قيمت مناسب تر هستند. بنابراين بايد اجازه 
داده شود، بازار خود نارسايي ها را شناسايي و آنها را پس بزند.

چهارم( حذف ماليات از معامالت؛ هيچ دليل منطقي براي 
گرفتن ماليات از سهامداران هنگام معامله وجود ندارد چون 
سهامداري كه مالك سهام شركتي محسوب مي شود قبال 
ماليات قانوني را از طريق شركت پرداخت كرده است ضمن 
اينكه اساسا دولت خدماتي را به سهامداران ارايه نمي كند كه 
از آنها توقع پرداخت ماليات هاي مازاد را داشته باشد. بخش 
خطرناك موضوع آن اس��ت كه وقتي دولت ها متوجه اين 
واقعيت مي شوند كه از طريق گرفتن ماليات مي توان پول 
خوبي به دست آورد، تالش مي كنند از طريق نوسان سازي 
در ب��ازار و روي آوردن مردم به معامالت كوتاه مدت درآمد 
بيش��تري را كس��ب كنند. حذف هر نوع مانع براي انجام 
معامالت براي اف��راد و ابزارهاي معامالت��ي مانند فروش 
استقراضي، اهرم هاي مالي، بيمه سهم و... باعث دستكاري در 
عرضه و تقاضا مي شود. ابزارهاي معامالتي هم كمك مي كنند 
تا ريسك معامالت براي افراد كاهش پيدا كند. در اين صورت 
مردم بيشتر به سمت افزايش دامنه هاي مهارتي حركت و 
ادامه در صفحه 2 كيفيت بازار افزايش پيدا مي كند.   

رضا غني پور حسين حقگو

يادداشت-3

رونق بورس با احياي برجام
دو س��ناريو در رابط��ه با برجام 
وج��ود دارد، اولي��ن س��ناريو 
اين اس��ت كه اگ��ر برجام احيا 
شود گش��ايش هاي اقتصادي 
از جمله تسهيل و ترميم مواد 
اوليه ش��ركت ها و اس��تفاده از 
ماشين آالت و تجهيزات بهتر 
در فرآيند طرح هاي توس��عه 
شركت ها براي بهبود توليد رخ مي دهد و در نهايت عملكرد 
س��ود و زيان ش��ركت ها با فرض عدم تغيير قيمت هاي 
كاموديتي و نفت افزايش پيدا مي كند. با احياي كامل برجام 
و كاهش كم قيمت دالر اهالي بازار سرمايه نبايد نگران شوند، 
چون اين كاهش قيمت دالر كوتاه مدت است و در كل، اين 
كاهش به افزايش سود و صادرات شركت هاي بورسي منجر 
مي شود. يعني سهولت در فرآيند توليد كه به واسطه برداشته 
شدن تحريم ها اتفاق مي افتد، منجر به افزايش صادرات و 
سود شركت ها مي شود، با فرض برداشته شدن تحريم ها 
هزينه اوليه شركت ها كاهش پيدا مي كند و يك فضايي 
در مقابل اقتصاد كشور ما براي افزايش صادرات به وجود 
مي آيد، در نهايت با پذيرش اين سناريو كه برجام احيا شود 
باعث كاهش نرخ ارز و افزايش سود شركت ها مي شود، حتي 
اگر سود ش��ركت ها افزايش پيدا نكند در جاي خود درجا 
مي زند، ولي كاهش پيدا نمي كند. شاخص و سطح عمومي 
قيمت ها درسال 1399 و قبل تر نرخ ارز است، بنابراين بازار 
با فرضيه اتفاق برجام ثبات نسبي را تجربه مي كند. اما در 
مقابل س��ناريو اول كه احياي برجام بود و ثمرات خوبي را 
براي اقتصاد و ش��ركت ها داخل بازار سرمايه داشت يك 
س��ناريوي ديگر نيز وجود دارد كه مثل سال هاي قبل كه 
بس��ياري حرف از برجام زده شد، اما احيا و برداشته شدن 
تحريم ها اتفاق نيفتاد، به همين علت مردم نسبت به اين 
موضوع حساسيت كمتري نشان مي دهند، در اين سناريو 
دوم مي توانيم بگوييم كه سهامداران و تمامي فعاالن بازار 
سرمايه و مردم در هاله اي از ابهام قرار دارند، كه نمي دانند 
چه اتفاقي قرار است رخ دهد آيا مثل سال هاي گذشته برجام 
و تحريم ها باقي مي ماند يا برداشته مي شود، همه مردم در 
انتظار و ابهام هستند. در سال هاي گذشته تفاهم هايي كه در 
مسائل هسته اي يا از اين قبيل موارد رخ داده، موفقيت آميز 
نبوده است لذا سناريو دوم مقايسه مي كند عملكرد گذشته 
را كه يك فرسايش��ي در زمان برگزاري جلسات همراه با 
ابهامات زياد به ترتيبي كه نه توليد كننده نه  1 +5 هيچيك 
بازيافت ملموسي را از اين مذاكرات دريافت نمي كنند و از 
لحاظ ظاهري و تبليغاتي القاي كاهش نرخ دالر را در حقيقت 
انجام مي دهند و نكته قابل توجه اين است كه ديگر مردم 
حساسيت شان را نسبت به اين مذاكرات از دست داده اند، اما 
اگر 8 سال پيش بود، بالفاصله بعد از برگزاري نشست قيمت  
دالر كاهش پيدا مي كرد، اما اين حساسيت از بين رفته 
است. پس با جمع بندي به اين نتيجه مي رسيم كه دو 
سناريو پيش رو است، اول فرض پذيرش برجام كه باعث 
صرفه جويي هاي اقتصادي و افزايش صادرات مي شود و 
ادامه در صفحه 2 سناريو دوم حالت انتظار و...  

فردين آقابزرگي
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دنيا راهي جز توافق 
و لغو تحريم ها ندارد

سقوط
 سكه به كانال 

9 ميليوني

مصيبت وارده را تس�ليت گفته ، براي آن سعيده فقيده 
غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترمتان صبر 

و سالمتي آرزومنديم.

سرکار خانم مريم شاهسمندي

همكاران شما در روزنامه تعادل

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

مش��اهدات ميداني حاك��ي از خريد و ف��روش »امتياز« 
مس��كن ملي در بازار زيرزميني ملك است. در حالي اين 
معامالت انجام مي ش��ود كه مسووالن دولتي به صراحت 

آن را »غيرقانوني« اعالم كرده اند. با اين حال، با رواج چنين 
پديده اي در بازار زيرزميني يا بازار سياه، از هم اينك مشخص 
است كه طرح مس��كن ملي كه با انتقادات متعددي رو به 

رو بوده و هست، در جلب و جذب نظر متقاضيان مسكن 
نتوانسته به درستي عمل كند. از سويي، پول نقد مورد نياز 
در اين طرح دولتي براي بخشي از جامعه هدف آن دور از 

دسترس است و از سوي ديگر، عده اي دالِل دست به نقد در 
گذرگاه مسكن ملي نشسته اند و »امتياز« مشاركت در اين 

طرح مسكني را صيد مي كنند.



رييس جمهور با اشاره به برگزاري مذاكرات احياي برجام 
در وين گفت: مذاكرات وين نشان دهنده قدرت باالي ايران 
است و امروز دنيا پذيرفته است كه راهي جز توافق با ايران 
و لغو تحريم ها وجود ندارد و اين يك موفقيت بزرگ براي 

ملت ايران است.
حس��ن روحاني روز دوش��نبه در ديدار جمعي از فعاالن 
اقتصادي با بيان اينكه، هدف از جنگ اقتصادي ترامپ عليه 
ملت ايران، فروپاشي كشور و سرنگون كردن نظام بود، اظهار 
داشت: امروز با مقاومت و ايستادگي ملت و رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري و تالش هاي انجام ش��ده، همه دنيا و 

خود امريكا به شكست جنگ اقتصادي اعتراف مي كنند.
روحاني با بيان اينكه در ش��رايط سخت حاكم بر اقتصاد 
كش��ور، بخش اقتصاد در خط مقدم بوده و ايس��تادگي و 
مقاومت كرده است، گفت: اگر مي خواهيم ايران ما پيشرفت 

كند بايد جايگاه علمي و اقتصادي كشور را ارتقا ببخشيم.
رييس جمهور با اشاره به برگزاري مذاكرات احياي برجام 
در وين گف��ت: مذاكرت وين نش��ان دهنده قدرت باالي 
ايران اس��ت و امروز دنيا پذيرفته است كه راهي جز توافق 
با ايران و لغ��و تحريم ها وجود ن��دارد و اين يك موفقيت 
بزرگ براي ملت ايران اس��ت. رييس جمهور با بيان اينكه 
در تم��ام تصميم گيري هاي اقتص��ادي در دولت تدبير و 
اميد تاكيد داشتم كه نظر فعاالن اقتصادي اخذ و در روند 
تصميم گيري ها لحاظ شود، گفت: اگرچه اهميت بهره گيري 
از علم روز در مديريت اقتصادي اثبات ش��ده اس��ت اما به 
هيچ وجه نمي توان از كنار اهميت تجربه در ارتقاي كيفيت 
مديري��ت اقتصاد عبور كرد. روحاني با اش��اره به اينكه در 
سال هاي پس از جنگ تحميلي هشت ساله سابقه نداشته 
است كه دولتي با شرايط ركود و تورم توامان كار خود را آغاز 
كند، افزود: رشد اقتصادي منفي ۷.۴ و تورم ۳۵ درصدي 
وضعيت بسيار سختي براي آغاز فعاليت دولت يازدهم ايجاد 
كرده بود و وقتي در برنامه هاي دولت براي ۱۰۰ روزه اول 
وعده تك رقمي شدن تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي 
را اعالم كرديم برخي دوستان معتقد بودند كه اين وعده ها 
قابل اجرا نيست. رييس جمهور اظهار داشت: با تالش هاي 
دولت از اواخر سال ۹۳ تورم به مرز تك رقمي شدن رسيد و 
در طول سال هاي ۹۳ تا سه ماهه ابتداي سال ۹۷ درحالي 
به طور متوسط شاهد تورمي ۱۱.۵ درصدي بوديم كه در 
فاصله سال هاي ۹۴ تا ۹۶، نرخ تورم تك رقمي بود. روحاني 
با اشاره به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي از اواسط سال ۹۳ 
و رسيدن نرخ رشد اقتصادي به ۱۲.۶ درصد در طول سال 
۹۵ به عنوان باالترين نرخ رشد اقتصادي درجهان تصريح 
كرد: همه اين آمار و ارقام نشانه آن بود كه حركت اقتصادي 
دولت در مسيري كامال صحيح انجام مي شد. رييس جمهور 
در ادامه با تقدير از حضور پررنگ و موثر بخش خصوصي در 
موفقيت هاي اقتصادي دولت يازدهم خاطرنشان كرد: در 
حالي كه در سال هاي ۸۶ تا ۹۲ نرخ اشتغال خالص كشور 
تقريبا صفر بود در دولت يازدهم توانستيم به متوسط نرخ 
اشتغال خالص ۷۰۰ هزار شغل در سال برسيم. روحاني با 
بيان اينكه با وجود مشكالت فراوان در آغاز فعاليت دولت 
يازدهم اميد و نگاه مثبت به آينده در جامعه به وجود آمده 
بود، گفت: حرف دولت اين بود كه ما براي حفظ و توسعه 
فناوري هس��ته اي نيز تالش خواهيم كرد اما بايد در كنار 

آن به پيشرفت ديگر عرصه هاي اقتصاد و صنعت نيز توجه 
شود. رييس جمهور كاهش يك باره و بي سابقه قيمت نفت 
در سال ۱۳۹۳ را از ديگر مشكالتي كه دولت تدبير و اميد 
در آغاز فعاليت خود با آن مواجه شد برشمرد و اضافه كرد: 
درحالي كه در دولت قبل درآمدهاي نفتي بين ۱۱۹ تا ۶۷ 
ميليارد دالر در سال هاي مختلف نوسان داشت در دولت 
تدبير و اميد هيچگاه درآمدهاي نفتي در يك س��ال از ۶۷ 
ميليارد دالر باالتر نبوده است. روحاني حفظ جايگاه واال 
و شايسته كشور در عرصه هاي مختلف علمي، اقتصادي، 
فناوري و سياسي را الزمه رشد و پيشرفت كشور برشمرد 
و اظهار داشت: همه تالش دولت تدبير و اميد اين بود كه 
جايگاه ايران را در منطقه و جهان باالتر ببرد. اگرچه به غلط 
تصوري در دنيا وجود داشت كه با ايران نمي شود مذاكره كرد 
و به نتيجه رسيد، اما دولت تدبير و اميد اين تصور را اصالح 
كرد. رييس جمهوربا بيان اينكه با آغاز مذاكرات هسته اي، 
جهان به اين نتيجه رسيد كه مي شود با ايران نيز مذاكره 
كرد و بر اساس گفت وگو به نتيجه رسيد، تصريح كرد: ما هم 
باور داريم كه بايد مشكالت مان را در داخل كشور حل كنيم 
اما همه بايد بدانند كه بدون رابطه با دنيا نمي توان پيشرفت 

كرد و نمي توان كشور را ساخت.
روحاني اقتصاد مردمي دانش بنيان و صادرات محور را از 
پايه هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و خاطرنشان كرد: اگر 
مي خواهيم اقتصاد كشور پيشرفت كند نمي توانيم صرفا 
بر بازار داخلي تكيه كنيم. تالش براي خودكفايي مطلوب 
است اما بدون واردات و صادرات و تعامل با جهان نمي توان 
پيشرفت كرد. بايد با لحاظ مزيت هاي نسبي، برخي كاالها 
را توليد، برخي را صادر و برخي را وارد كنيم. رييس جمهور 
گفت: دولت تدبير و اميد از ابتدا يكي از محورهاي توجه خود 
در عرصه اقتصاد را توسعه فعاليت ها و بنگاه هاي دانش بنيان 
قرار داد و تالش كرد ارتباط صحيحي بين دانشگاه و عرصه 
توليد ايجاد كند و نتيجه اين تالش ها اين بود كه ۵۵ شركت 
فعال دانش بنيان در ابتداي دولت يازدهم امروز به بيش از 
۶ هزار شركت فعال رسيده اند. روحاني با بيان اينكه توسعه 
فعاليت ها و افزايش تعداد بنگاه هاي دانش بنيان در كشور 
اقتصاد ايران را متحول كرده است، ادامه داد: بهترين نمونه 

گواه براي اثبات اين مدعا عملكرد بنگاه هاي دانش بنيان در 
مقابله با شيوع كرونا بود. رييس جمهور اظهار داشت: كرونا 
درحالي امروز تبديل به يك گرفتاري جهاني شده است كه 
وقتي در ووهان چين شناسايي و اعالم شد هيچ كس فكر 
نمي كرد به اين س��رعت به همه جهان سرايت كند. هيچ 
كشور و دولتي نتوانست اين مساله را پيش بيني كرده و براي 
مقابله با آن آمادگي كسب كند. روحاني با بيان اينكه رعايت 
دستورالعمل هاي بهداش��تي و واكسيناسيون همچنان 
موثرترين و به نوعي تنها راهكارهاي مقابله با شيوع كرونا 
تا حال حاضر هستند، خاطرنشان كرد: پس از انتشار اولين 
اخبار درباره س��اخت واكسن براي كرونا دستور پيگيري 
واردات واكسن را صادر كردم اما مشكل اين بود كه مدت 
زمان قابل توجهي طول كشيد تا سازمان جهاني بهداشت 
برخي واكسن ها را تاييد كند و از سوي ديگر اين نگراني وجود 
داشت كه هيچ كدام از اين واكسن ها دوره هاي آزمايشي 
ساخت را به طور كامل سپري نكرده بودند. رييس جمهور 
گفت: پس از عبور از همه اين مسائل وقتي خواستيم براي 
خريد واكسن قرارداد منعقد كنيم با مساله ديگري مواجه 
ش��ديم و آن بي رحمي غيرقابل تصور جهانيان و به ويژه 
امريكا بود كه هم در دوره دولت قبل و هم در اين دولت ادامه 
دارد. به هيچ وجه تصور نمي كرديم كه دولتي بخواهد مقابل 
تالش هاي دولتي ديگر براي محافظت از شهروندانش در 
برابر بيماري اي چون كرونا مانع تراشي كند. روحاني افزود: 
درحالي كه در اسفند ماه ۹۸ و ماه هاي ابتدايي ۹۹ در تامين 
تجهيزات و ملزومات مقابله با كرونا دچار مشكل جدي بوديم 
امروز به مدد همت و تالش شركت هاي دانش بنيان و ديگر 
بخش هاي توليدي كشور صادركننده جدي تجهيزات و 
ملزومات مقابله با كرونا هستيم و در بخش ساخت واكسن 
نيز ش��ركت هاي دانش بنيان تالش قابل توجهي دارند. 
رييس جمهور با تش��كر از همه بخش ه��ا و افرادي كه در 
مقابله با كرونا دولت را ياري كردند، اظهار داشت: بايد از مقام 
معظم رهبري، علما و مراجع نيز به طور ويژه تشكر كنيم 
چرا كه اگر كمك آنها نبود توقف اجراي مناس��كي چون 
نماز جماعت در مس��اجد در راستاي اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي ممكن نبود. روحاني در بخش ديگري از سخنان 

خود گفت: در مقطعي در سال هاي ۹۰ و ۹۱ امريكايي ها و 
غربي ها تصميم گرفتند ايران را تحت فشار قرار دهند تا پاي 
ميز مذاكره بيايند اما طي جنگ اقتصادي كه در سه سال 
گذشته شاهد آن بوديم نه به نيت ترغيب ايران به مذاكره 
بلكه با هدف فروپاشي اقتصاد و به دنبال آن سرنگوني نظام 
جمهوري اسالمي طراحي و اجرا شد. رييس جمهور فعاالن 
اقتصادي را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي تمام عيار 
دش��من ناميد و تصريح كرد: با تالش همه جانبه فعاالن 
اقتصادي، هدايت ه��اي مقام معظم رهبري و تالش هاي 
دولت نه اقتصاد كشور فروپاشيد و نه نظام جمهوري اسالمي 
به زانو درآمد. البته مردم تحت فشار زيادي قرار گرفتند اما 
مقاومت جانانه اي كردند و دولت نيز در حد توان خود از مردم 
حمايت كرد. روحاني خاطرنشان كرد: دولت در راستاي 
حمايت از مردم ميانگين حقوق را در سه سال گذشته بيش 
از ۴۰ درصد افزايش داده و سعي كرده كسري بودجه خود 
را از مسير درستي كه عمدتا انتشار اوراق بوده است، جبران 
كند. رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به اينكه دولت تدبير و اميد در عرصه بين المللي پيروزي هاي 
بسيار درخشاني كسب كرده كه به داليل سياسي كمتر 
بيان مي شود، اظهار داش��ت: پيروزي به ياد ماندني دكتر 
مصدق در عرصه  بين المللي اين بود كه دادگاه بين المللي 
الهه در پاسخ به شكايت انگليس اظهار داشت كه صالحيت 
رسيدگي به اين شكايت را ندارد. رييس جمهور اضافه كرد: 
در دول��ت تدبير و اميد حداقل دو بار در دادگاه بين المللي 
الهه عليه امريكا اقامه دعوي كرديم كه در هر دو موضوع 
دادگاه به رغم تالش گسترده و مخالفت جدي امريكا اعالم 
كرد كه صالحيت رسيدگي به اين شكايات را دارد و دو بار 
نيز در سازمان ملل درخصوص تحريم تسليحاتي ايران و نيز 
درخواست امريكا براي بازگشت خودكار تحريم ها توانستيم 
اين كشور را شكست دهيم كه در تاريخ كمتر سابقه دارد. 
روحاني در ادامه تصريح كرد: امروز در مقطع بسيار مهمي 
قرار داريم؛ انتخابات ۱۴۰۰ رويدادي بسيار سرنوشت ساز 
براي كشور و بسيار مهم است كه در نتيجه اين انتخابات 
چه كسي، چه دولتي و با چه افكاري بر سر كار مي آيد و در 
زمينه اقتصاد، سياست خارجي، مسائل منطقه و مسائل 
بين المللي چگونه مي انديشد؟ رييس جمهور تاكيد كرد: 
هيچ كس نبايد نسبت به انتخابات و اهميت آن بي تفاوت 
باش��د و همه بايد خودمان را براي برگزاري يك انتخابات 
پرشور سالم و آزاد آماده كنيم و حضوري سرنوشت ساز در 
انتخابات داشته باشيم چرا كه اين انتخابات براي همه ما و 
براي منطقه و جهان بسيار مهم است. در اين جلسه پيش از 
سخنان رييس جمهور ۱۳ نفر از فعاالن و اعضاي تشكل هاي 
اقتصادي به بيان ديدگاه ها و نظرات خود درباره عملكرد 
اقتصادي دولت و مهم ترين مسائل و مشكالت عرصه اقتصاد 
پرداختند. فعاالن اقتصادي حاضر در جلسه با تشكر از تيم 
اقتصادي دولت براي مقابله توامان با تحريم هاي همه جانبه 
و ظالمانه و نيز شيوع كرونا در كشور از سعه صدر، تحمل و 
پيگيري هاي مجدانه دولت براي حفظ و احياي برجام تشكر 
كردند. فعاالن اقتصادي حاضر در ديدار با رييس جمهور 
همچنين با انتقاد از عدم ثبات قوانين و مقررات در برخي 
عرصه هاي اقتصادي، خواستار تسريع در تصميم گيري در 

برخي زمينه ها براي مقابله موثرتر با تحريم ها شدند.

خبر

ادامه از صفحه اول
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سود ۲۰ هزار ميليارد توماني 
بانك ها با رانت اطالعاتي در بورس

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بانك هاي دولتي كه در بازار بورس س��ود بسياري 
را كسب كرده اند بايد مكلف به خريد سهام در بازار بورس 
شوند. احسان اركاني در گفت وگو با ايلنا درباره راهكار خروج 
بازار سرمايه از شرايط حال حاضر اظهار داشت: بازار بورس 
روال عادي خود را طي مي كرد اما سرابي كه مسووالن از 
آن براي مردم ترسيم كردند باعث هجوم يك باره مردم به 
اين بازار ش��د. وي ادامه داد: حركت يك باره مردم به بازار 
بورس يكي از داليل وضعيت كنوني اين بازار است كه امروز 
مردم را با ضرر و زيان هاي زيادي مواجه ساخته است. عضو 
كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: يكي 
ديگر از علل وضعيت كنوني بازار بورس بانك ها هستند كه 
با رانت اطالعاتي در زماني كه هنوز بورس به اوج نرسيده بود 
اقدام به خريد سهام با قيمت كف كردند و زماني كه قيمت 
سهام به اوج خود رسيده بود سهام را به مردم مي فروختند. 
اركاني گفت: بانك ها از محل خريد سهام با قيمت كف و 
فروش آن به مردم در زمان اوج قيمت سهام بيش از ۲۰ هزار 
ميليارد تومان سود كسب كردند و پس از فروش سهام به 
مردم، دارايي هاي خود را از بازار بورس بيرون كشيدند. وي 
افزود: بر همين اساس بايد بانك هاي دولتي مكلف شوند 
تا نيمي از سودي را از محل فروش سهام به مردم به دست 
آورده اند براي خريد سهام در بازار بورس هزينه كنند.  اين 
نماينده مجلس افزود: با تزريق اين پول از سوي بانك هاي 
دولتي به بازار بورس اين بازار جان دوباره خواهد گرفت و 

مي تواند از وضعيت كنوني خارج شود.

الزام چاپ آگهي در روزنامه هاي 
كثيراالنتشار به قوت خود باقيست

در ش��رايطي كه برخي مصوبات در مجلس و س��اختار 
اجرايي حاكي از تالش براي محدود س��اختن روند چاپ 
آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار خبر مي دادند؛ معاون 
حقوقي رييس جمهوري ديروز از تداوم روند چاپ آگهي 
در روزنامه هاي كثيراالنتش��ار بر اس��اس مصوبه هيات 
وزيران خب��ر داد. اين معاونت ديروز با انتش��ار گزارش از 
تداوم الزام چاپ آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار خبر 
داد و نوش��ت: در اجراي م��اده )۵۰( قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ انجام تمام مراحل 
انواع معامالت دستگاه هاي مشمول در سامانه تداركات 
الكترونيكي بر اساس برنامه زمان بندي هيات وزيران، ابتدا 
تصويب نامه اي با عنوان »انجام كليه معامالت دستگاه هاي 
اجرايي اعم از خريد، مناقصه و مزايده« به تصويب رسيد. 
نظر به ضرورت بازنگري مصوبه يادشده، »آيين نامه نحوه 
فعاليت دستگاه اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي« 
ابالغ گرديد.   در ادامه اين گزارش تاكيد شده: در ماده )۱۳( 
مصوبه با تاكيد بر انجام معامالت در بستر ستاد، اجتناب 
از انج��ام مراحل به صورت كاغذي مق��رر گرديد و بنا به 
تبصره آن ساير اسناد مربوط به انجام مراحل معامالت نيز 
مشمول حكم قرار گرفت. بالفاصله پس از ابالغ مصوبه بنا به 
پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و همكاري معاونت 
حقوقي به منظور تصريح به چاپ آگهي در روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار، بر »مس��تثني بودن الزام چاپ آگهي در 
روزنامه هاي كثيراالنتشار« در اصالحيه تبصره )۱( ماده 
)۱۳( آيين نامه مذكور تاكيد شد. همچنين در اين گزارش 
اشاره ش��ده؛ نظر به اينكه رييس مجلس مواردي مانند 
مقيد نبودن حكم ماده )۱۳( به برنامه زمان بندي دولت 
را م��ورد ايراد قرار داد، معاونت حقوقي نيز با توجه الزم به 
حكم استثنايي تعيين شده در خصوص انتشار آگهي با 
جلب نظر دستگاه هاي ذي ربط پيشنهاد اصالح مصوبه را 
مدتي پيش و در موعد مقرر قانوني ارايه كرد. بنا به مراتب 
فوق اصالحات اعمال ش��ده از س��وي معاونت حقوقي و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با توجه به ضرورت موضوع 
چاپ آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار پيشنهاد شده و 
استثناء بودن موضوع مورد توجه قرار گرفته است و برنامه 
زمان بندي مورد نظر هيات تطبيق مجلس از همان ابتدا 
به نحوي توس��ط معاونت حقوقي درج شده كه استثناء 
همچنان محفوظ باقي بماند. پيشنهاد معاونت حقوقي روز 
۵ارديبهشت ماه در دستور قرار گرفت و به تصويب هيات 
وزيران رسيد، تا دغدغه اي در اين زمينه براي مطبوعات و 

دست اندركاران آن وجود نداشته باشد.

قواعد بازار آزاد و بورس
پنجم( حذف قيمت گذاري دستوري و يارانه ها و امتيازاتي 
كه به شركت ها داده مي ش��ود. نبايد فراموش كرد اين 
سهامداران هستند كه مالك توليدات شركت ها هستند. 
اين در حالي است كه دولت به خودش اجازه مي دهد كه 
دارايي سهامداران را قيمت گذاري كند مثل موردي كه 
در فوالد و خودرو مش��اهده مي شود. دولت تورم ايجاد 
مي كند بعد مشكالت را روي مردم فرافكني مي كند و 
مردم را عامل گران فروشي اعالم مي كند. بعد به اين بهانه 
قيمت ها را با بخشنامه هاي دستوري پايين نگه مي دارد. 
هزينه اين قيمت ارزان تر را سهامداران بايد از جيب شان 
پرداخت كنند. هدف از پيشنهاد اين موارد، تبديل بازار به 
يك بازار طبيعي است كه مبناي موفقيت افراد يك رقابت 

سالم باشد نه داشتن رانت و امتيازهاي ويژه.

رونق بورس با احياي برجام
 مان��دن تحريم ها اس��ت، ك��ه در اين س��ناريوي دوم 
ريسك هاي اقتصادي افزايش پيدا مي كند، چون ابهام 
از آينده بسيار است و همه كسب و كار ها منتظر هستند 
تا نتيجه نهايي اين برجام مشخص شود و همه بازار ها 
در ج��اي خود درجا مي زنند. به نظر بنده س��ناريو دوم 
محتمل تر اس��ت براي مثال بع��د از مذاكراتي كه كره 
شمالي با ترامپ و امريكا انجام داده، حتي براي اولين بار 
كه ترامپ در خاك كره شمالي مالقات حضوري داشت، 
اما هيچ كشتي محصوالت كش��اورزي وارد خاك اين 
كشور نشد؛ برهمين اساس احتمال وقوع سناريوي دوم 

را بيشتر مي دانيم.

 جلسه بورسي همتي و دژپسند 
با رييس مجلس

بعد از ريزش هاي متولي ش��اخص ب��ورس و ضرر 
حداقل ۵۰ درصدي سهامداران بازهم خبر رسيده 
كه بناست جلسات مشتركي بين دولت و مجلس 
براي بررسي علل و عوامل وضعيت بورس تشكيل 
شود.اين درحالي اس��ت كه رييس جمهور مدعي 
شده حمايت از بورس جزو اهداف اصلي دولت است 
البته اين سخنان در شرايطي مطرح مي شود كه با 
دعوت رييس جمهور و دولت از مردم براي ورود به 
بورس، ريزش هاي بورس آغاز شده و با گذشت چند 

ماه هنوز هم متوقف نشده است.
ضررهاي سنگين س��هامداران در بورس آنهم بعد 
از دعوت از م��ردم براي حض��ور در بورس موجب 
اعتراض هاي متعدد بورسي ها شده تا جايي كه در 
هفته هاي اخير به دفعات شاهد برگزاري تجمعات 
اعتراضي از س��وي اين گروه بوديم.بعد از س��قوط 
بي سابقه بورس، سران قوا نيز در جلساتي به بررسي 
موضوع ب��ورس پرداختن��د ولي نتيج��ه اي عايد 
سهامداران نشد؛ مش��ابه اين جلسات بين دولت و 
مجلس هم برگزار شده بود كه نتايج آنها هم هيچ 

بوده است!
با اين وجود اما خبر رس��يده كه بناست روز جاري 
جلسه مشتركي بين وزير اقتصاد و رييس كل بانك 
مركزي با رييس مجلس در خصوص موضوع بازار 

سرمايه تشكيل مي شود.
محس��ن عليزاده عضو ناظر شوراي عالي بورس در 
همين ارتباط گفت: امروز جلسه اي با سازمان بورس 
داشتيم در خصوص بازار سرمايه، موضوعاتي بحث 
كرديم را فردا بناس��ت در جلس��ه مشترك رييس 
مجلس با وزير اقتص��اد و رييس كل بانك مركزي 
مطرح ش��ود؛ در صورت تصويب به شوراي سران 

قوا مي رود.
وي در تشريح موضوعات مطرح شده در جلسه امروز 
بورسي ها گفت: يكي از موارد اين بود كه تخفيفي در 
نرخ خوراك شركت هاي پااليشي بگيريم؛ موضوع 
ديگر مالي��ات نقل و انتقال س��هام كه بالفاصله به 
حساب سازمان مالياتي واريز مي شود را در حساب 
جداگانه اي نگه داريم و بعد در صندوق حمايت از بازار 
مورد استفاده قرار دهيم. ضمن اينكه پيگيري جدي 
براي واريزيك درصد از منابع صندوق توسعه ملي 
نيز مورد بحث بود.بايد منتظر ماند و ديد كه جلسه 
ف��رداي رييس كل بانك مرك��زي و وزير اقتصاد با 
رييس مجلس دستاوردي براي بازار سرمايه خواهد 

داشت يا روال مانند ماه هاي قبل خواهد بود!

بازاري رقابتي با عرضه امالك 
اشخاص حقيقي در بورس كاال

عليرضا پاك فطرت، عضو كميسيون عمران مجلس 
مي گويد كه ش��فافيت و رقاب��ت در بخش توليد، 
زيربناي توس��عه اقتصاد و ايجاد اشتغال در كشور 
اس��ت، از اين رو مجل��س در طرح جه��ش توليد 
مسكن، زمينه عرضه كامل مصالح ساختماني در 
ش��رايطي رقابتي و ش��فاف را در بورس كاال فراهم 
كرده تا انبوه سازان با خيال آسوده بتوانند مواد مورد 
نيازشان را خريد كنند؛ در اين حوزه عرضه مسكن 
نهادهاي دولتي و عمومي و اش��خاص حقيقي در 
بورس كاال، اصل شفافيت و رقابت را در حوزه مسكن 
برقرار مي كند. پاك فطرت عنوان كرد: بورس كاال با 
توجه به ميزباني از مبادله كاالهاي مهم و مواد اوليه 
استراتژيك كشور، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا 
مي كند و تمركز عرض��ه محصوالت زنجيره توليد 
در بورس كاال به ش��فافيت و رقابت در بخش توليد 

كمك مي كند.
اين عضو كميس��يون عمران مجلس اف��زود: اگر 
توليد انگيزه رشد نداشته باشد به دنبال آن اشتغال 
و توس��عه نيز ايجاد نمي ش��ود و از اي��ن رو اتخاذ 
تصميمات صحيح سياست گذار براي رشد انگيزه 
توليد و سرمايه گذاري از اهميت ويژه اي برخوردار 
است.به گفته اين نماينده مجلس، بايد تالش شود 
تا اعتماد مردم به بازار سهام برگردد كه اميدواريم 
با برنامه هاي در دس��تور كار به زودي بازار سرمايه 
كش��ور به جايگاه واقعي خودش در نظام اقتصادي 
كشور برس��د. در حوزه بازار سرمايه، طرح هايي در 
مجلس به تصويب رسيده كه يكي از مهم ترين آنها 
كه مرتبط با بورس كاالس��ت، طرح جهش توليد و 
تامين مسكن اس��ت. پاك فطرت اظهار داشت: در 
طرح جهش توليد و تامين مسكن مقرر شده است 
كه سازندگان مسكن بتوانند از مسير بورس كاال و 
ابزارهاي مالي، مصالح ساختماني مورد نياز خود را 
تامين و حتي پيش خري��د كنند كه اين رويداد به 
تس��هيل توليد، تعادل قيمت ها و حذف واسطه ها 
كمك ش��اياني خواهد كرد. اين عضو كميسيون 
عمران مجلس با اش��اره به عرضه امالك در بورس 
كاال نيز گفت: نوسانات كاذب قيمت و شفاف نبودن 
معامالت از جمله معضالت بازار مس��كن به شمار 
مي رود كه عرضه امالك م��ازاد دولتي و نهادهاي 
مختلف در بورس آغاز ش��ده كه اين اتفاق در وهله 
نخست، شفافيت را بر اين معامالت حاكم مي كند. 
از سوي ديگر متقاضيان نيز در شرايطي برابر امكان 
خريد خواهند داش��ت و يك نظم مطلوبي در اين 
حوزه برقرار مي شود. از س��وي ديگر امكان عرضه 
امالك ش��خصي نيز در بورس فراهم شده كه اين 
موضوع نيز مي تواند به كشف عادالنه قيمت امالك 
در كش��ور كمك كرده و بازاري شفاف و رقابتي را 
براي امالك ايج��اد كند.  وي در پايان تصريح كرد: 
روشن شدن نورافكن هاي شفافيت بر بخش هاي 
مختلف و فعاليت هاي اقتصادي، مانع از بروز التهابات 
در بازار و كمك دهنده به رشد توليد و حذف موانع 
است به اين ترتيب ورود مسكن در حجم هاي بزرگ 
و كوچك به تاالر شيش��ه اي ب��ورس كاال، فضايي 
شفاف را در اين حوزه حاكم مي كند و به نفع اقتصاد 

و مردم خواهد بود.

روحانيدرنشستبافعاالناقتصادي:

خطيبزاده:

دنيا راهي جز توافق با ايران و لغو تحريم ها ندارد

گفت وگوي ظريف براي ثبت در اسناد بود 
س��خنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان با بيان اينكه 
فايل صوتي منتشر ش��ده از آقاي ظريف يك مصاحبه و 
گفت وگوي رسانه اي نبوده است، اظهار كرد: اين گفت وگو 
در چارچوب هاي معمول و محرمانه اي كه در داخل دولت 
انجام مي شود، صورت گرفته و تعهد دوجانبه براي حفظ 

محرمانگي آن بوده است.
سعيد خطيب زاده در نشست هفتگي خود با خبرنگاران 
داخلي و خارجي در پاسخ به سوال ايسنا در ارتباط با فايل 
منتشر شده از آقاي ظريف و مباحثي كه در اين فايل مطرح 
شده و انتش��ار برخي تحليل ها مبني بر اينكه اين فايل از 
سوي وزارت خارجه منتشر شده يا اينكه انتشار اين فايل به 
معناي پايان آينده سياسي ظريف است، تاكيد كرد: تفاسير 
ش��اذ درباره اين فايل براي بعدا باشد. آنچه منتشر شده از 
ابتدا يك مصاحبه نبوده و قرار هم نبوده يك مصاحبه باشد، 
يك گفت وگوي رسانه اي هم نبوده است و يك گفت وگو در 
چارچوب هاي معمول و محرمانه اي است كه در داخل دولت 
انجام مي شود. او با بيان اينكه نظر آقاي رييس جمهور اين 
بوده كه براي انتقال سوابق و تجارب براي دولت هاي بعدي 
اعضاي كابينه گفت وگوهايي براي ثبت در اسناد داشته 
باشند و نظرات ش��ان را اعالم كنند و اين گفت وگو در اين 
چارچوب صورت گرفته است، اظهار كرد: تعهد دوجانبه 
براي حفظ محرمانگي اين گفت وگوها وجود داشته و وزارت 
خارجه در هيچ كدام از فرآيندهاي اين گفت وگو از جمله 
انتخاب تيم مصاحبه كننده، عوامل و نگهداري فايل ها هيچ 
نقشي نداشته است و اينكه چه كساني، چگونه و چرا اين 

فايل را منتشر كرده اند ما نمي دانيم.
خطيب زاده با بيان اينكه ب��ه آنچه كه آقاي ظريف در اين 
گفت وگو مطرح كرده اند بايد به صورت كلي نگاه شود نه 
گزينشي، ادامه داد: ما از دو شب قبل كم كم مطلع و متوجه 
شديم كه بخش هايي از اين فايل در حال منتشر شدن است 
و ديروز اين موضوع به اوج خود رسيد. همان طور كه گفتم 
آنچه آقاي ظريف در اين گفت وگو مطرح كرده اند را بايد به 
صورت كلي ديد و گزينشي نبايد برخورد كرد. او ادامه داد: 
آقاي ظريف همواره گفته اند كه نظرات ش��ان را در پشت 
درهاي بسته شفاف و صريح مطرح مي كنند و آنچه انجام 
مي شود حول قوه عاقله نظام است. خطيب زاده افزود: در 
اين فايل آقاي ظريف به صورت مفصل با تكريم و احترام 
در مورد آقاي سليماني صحبت مي كند. از نقش ايشان در 

صلح سازي و طرح هاي منطقه اي و كمك هايي كه ايشان 
در اين زمينه ارايه كرده اند، صحبت مي كنند و اين كمك ها 
بر كسي پوشيده نيست. يك ذوق زدگي در برخي رسانه ها 
براي تقطيع صحبت هاي آقاي ظريف ديده مي شود ولي 
همان طور كه گفتم صحبت هاي ايشان در اين فايل بايد كلي 
ديده شود. او با بيان اينكه آنچه درباره انتشار اين فايل صورت 
گرفته يك امر غيرقانوني است و مجاري قانوني بايد آن را 
بررسي كنند اما اين مساله را نيز نشان مي دهد كه برخالف 
آنچه گفته مي شود مسووالن ايراني در فضاي كارشناسي 
پويا و شفاف هستند. آنچه اجرا مي شود تصميمات اجماعي 
نظام است و از ديگر سو بايد توجه داشت كه هيچ كس در 
تحليل مصون از خطا نيس��ت و اين چيزي است كه آقاي 

ظريف بارها به آن اشاره كرده اند.
خطيب زاده همچنين در پاس��خ به سوالي در مورد اخبار 
منتشر شده در ارتباط با نامه آقاي ظريف به مقام رهبري 
اظهار كرد: م��ن نمي دانم كه چقدر جا دارد كه مس��ائل 
اينچنيني در اينجا مطرح شود ولي چون شما پرسش كرديد 
به آن جواب مي دهم. اين نامه مثل تمام نامه هايي اس��ت 
كه وزير امور خارجه به مقام معظم رهبري مي فرستند و 
طبقه بندي شده است. آنچه در رسانه ها منتشر شده تيتر آن 
با متن تعارض دارد و بخشي از آن درست است. آقاي ظريف 
نامه اي را براي مقام معظم رهبري ارس��ال كرده   و تاكيد 

كرده اند كه گفت وگوهاي برجامي با تمركز بر رفع تحريم ها 
نبايد به موضوع برخي جريانات سياسي براي افزايش فشار 

و پيشبرد اهداف سياسي خاص خود تبديل شود.
او ادامه داد: ولي متاسفانه آنچه برخي از جريانات سياسي در 
اين مدت انجام دادند برخالف خواسته ها و تاكيدات رهبري 
و وزارت خارجه بوده اس��ت. ما بايد توجه كنيم كه منافع 
ملي منافع مردم است و همه بايد با همدلي در پاسداشت 

آن تالش كنيم.
خطيب زاده همچنين در اين نشست مطبوعاتي كه حدود 
يك ساعت به طول انجاميد در مورد افزايش هجمه ها به 
وزارت خارجه و ش��خص ظريف با توجه به نزديك شدن 
به انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: متاسفانه شاهد 
يك موجي هستيم و شايد تعبير آن اين باشد كه سياست 
خارجي در راستاي اهداف انتخاباتي برخي جريانات مورد 
سوءاستفاده قرار مي گيرد و برخي با اهدافي كه براي ما نيز 

جاي سوال دارد اين اقدامات را انجام مي دهند.
سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه اين اتفاقات در انجام 
ماموريت هاي ما خللي ايجاد نمي كند، تصريح كرد: وزارت 
خارجه يك دستگاه حاكميتي است و در طول چهار دهه 
گذشته نشان داده است كه وظايف خود را پيگيري مي كند. 
البته همان طور كه مي دانيم همراهي و اجماع در سياست 
خارجي قدرتمند است و ما همه را به همراهي براي حفاظت 

و تامين منافع مردم كشور دعوت مي كنيم.
او در ارتباط با موضوع عرصه ميدان و ديپلماسي و تاثير اين 
دو موضوع بر يكديگر گفت: عرصه ميدان و ديپلماسي دو 
بازوي عمل ايران هستند و كساني كه درصدد تخريب اين دو 

بازو هستند در پازل بدخواهان حركت مي كنند.
خطيب زاده ادامه داد: هرگاه ديپلماسي و ميدان در عرصه 
عمل با هم همراه بوده اند از جنگ تحميلي گرفته تا ديگر 
مس��ائل منطقه منافع عالي نظام و كشور به بهترين نحو 
تامين شده است و هر گاه اين دو بال همراه هم نبوده اند يا 
اختالف نظر باعث شده كه چندان همديگر را همراهي نكنند 

ما نتيجه مطلوب نگرفته ايم.
او همچنين با اش��اره به روند تصميم گيري در كش��ور در 
ارتباط با مسائل كالن و حاكميتي ادامه داد: خوشبختانه قوه 
عاقله اي در كشور وجود دارد و ما همه دور آن جمع هستيم و 
تصميمات عاليه نظام در چارچوب اين بستر گرفته مي شود.

خطيب زاده تاكيد كرد: سياس��ت خارجي نبايد گروگان 
سياست داخلي گرفته شود و هدف در سياست خارجي 

تامين منافع مردم و كشور است.
او گفت: آنچه در جلسات داخلي و كارشناسي نهادهايي 
همچون شوراي امنيت، وزارت خارجه و رياست جمهوري 

مطرح مي شود محرمانه و درز آن جرم است.
او در ارتباط با برخي صحبت هاي ظريف در فايل منتشر 
شده در ارتباط با روسيه و تحليل هايي كه در اين ارتباط در 
رسانه ها بيان شده، تصريح كرد: آنچه در اين فايل شنيده 
مي شود بخش بسيار كوچكي از يك موضوع مهم در گذشته 
و يك برشي از تاريخ است كه در گذشته اتفاق افتاده است.

س��خنگوي وزارت خارجه ادامه داد: روابط ايران و روسيه 
مش��اركت راهبردي و نزديك اس��ت و دو كشور تصميم 
گرفته اند كه اين روابط را در سطوح مختلف ارتقا و گسترش 
دهن��د. دكتر ظريف و آق��اي الوروف ه��ر دو از معماران 
گسترش روابط دو كشور هستند و سابقه دوستي ديرينه 

دارند از زمان حضور در نيويورك و سازمان ملل .
او با بيان اينكه تصميم قاطع و قطع��ي ما همواره ارتقاي 
روابط با كشورهايي چون روسيه بوده و اين روابط اكنون 
در سطح مشاركت راهبردي است، خاطرنشان كرد: برخي 
از ذوق زدگي رسانه هاي غربي هيچ تاثير و موضوعيتي در 
روابط ما ندارد و حتي نشان مي دهد كه ما در مسير درست 

در راستاي گسترش توسعه روابط قرار گرفته ايم.



گروه بانك و بيمه |
 در حالي كه سهامداران بانك ها در بورس، خواستار افزايش 
نرخ تسعير دارايي ارزي بانك ها شده اند تا ارزش دارايي ها 
باالتر رفته وروي درآمد و سود اين بانك ها اثرگذار باشد، 
اما برخي صاحب نظران معتقدند كه اين افزايش نرخ، قابل 
دست يابي نيست زيرا بخشي از دارايي هاي ارزي مسدود 
اس��ت و بخش ديگري نيز مطالبات بانك ها از بنگاه ها و 
شركت ها است و لذا افزايش نرخ تسعير جز افزايش ماليات، 
سود ديگري نخواهد داشت و عمال درآمدي موهوم و اسمي 
است و نش��انه تقويت دارايي هاي بانك ها نخواهد بود و 
تنها به صورت اسمي دارايي هاي آنها را با نرخ باالتر نشان 
مي دهد و ممكن است روي ارزش سهام آنها اثرگذار باشد. 
در اين زمينه، رييس كل بانك مرك��زي از آمادگي اين 
بانك براي اصالح نرخ تسعير دارايي ارزي بانك ها به شرط 
اعطاي معافيت ماليات سود ناشي از تسعير خبر داد. دكتر 
عبدالناصر همتي، افزود: درخصوص درخواست فعالين 
بازار سرمايه براي اصالح نرخ تس��عير دارايي هاي ارزي 
بانك ها، ذكر چند نكته ضروري است: دارايي هاي ارزي 
بانك ها، عمدتا مطالبات از بنگاه ها هس��تند و بخشي از 
آن هم به دليل تحريم مسدودند. وصول مطالبات ارزي 
بعضًا مع��وق، در نرخ هاي فعلي ارز در بازار، مش��كالت 
خودش را دارد. تس��عير مطالب��ات ارزي بانك ها درنرخ 
باالتر، شناسايي درآمد موهومي بيشتر و سود بي كيفيت 
و لذا، ارايه عملكرد غيرواقع��ي و پرداخت ماليات نقدي 
است.  بانك مركزي آماده اصالح نرخ تسعير دارايي هاي 
ارزي بانك ها، متناسب با نرخ تسعير متناسب با شرايط 
غيرتحريمي اس��ت. بانك مركزي براي موثر واقع شدن 
اصالح نرخ تسعير ارز در قيمت سهام بانك ها معتقد است 
اعطاي معافيت ماليات سود ناشي از تسعير، تا زمان نقد 
شدن آنها ضروري است. از سوي ديگر، برخي مسووالن و 
سهامداران بورس انتظار دارند كه بانك ها حمايت كنند و 
تسهيالت بانكي يا نقدينگي بيشتر به بورس تزريق نمايند 
و از اين طريق از س��قوط قيمت س��هام جلوگيري شود. 
براين اساس، قرار است كه وزير اقتصاد و رييس كل بانك 
مركزي در جلسه اي با حضور رييس مجلس راهكارهاي 
برون رفت از وضعيت فعلي بورس را بررس��ي كنند.  بعد 
از ريزش ه��اي متوالي ش��اخص بورس و ض��رر حداقل 

50 درصدي س��هامداران بازهم خبر رسيده كه بناست 
جلسات مشتركي بين دولت و مجلس براي بررسي علل 
و عوامل وضعيت فعلي بورس و راه هاي برون رفت از اين 
مشكالت، تشكيل شود.در روزهاي اخير، رييس جمهور 
بار ديگر اع��الم كرده حمايت از بورس جزو اهداف اصلي 
دولت است البته اين سخنان در شرايطي مطرح مي شود 
كه بعد از دعوت رييس جمهور و دولت از مردم براي ورود 
به بورس، ريزش هاي بورس آغاز شده و با گذشت چند ماه 
هنوز هم متوقف نشده است.ضررهاي سنگين سهامداران 
در بورس آنهم بعد از دعوت دولت از مردم براي حضور در 
بورس موجب اعتراض هاي متعدد بورسي ها شده تا جايي 
كه در هفته هاي اخير به دفعات شاهد برگزاري تجمعات 

اعتراضي از سوي اين گروه بوديم.بعد از سقوط بي سابقه 
بورس، سران قوا نيز در جلساتي به بررسي موضوع بورس 
پرداختند ولي نتيجه اي عايد سهامداران نشد؛ مشابه اين 
جلسات بين دولت و مجلس هم برگزار شده بود كه نتايج 

آنها هم هيچ بوده است!
با اين وجود اما خبر رسيده كه بناست جلسه مشتركي بين 
وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي با رييس مجلس در 
خصوص موضوع بازار سرمايه تشكيل شود.محسن عليزاده 
عضو ناظر شوراي عالي بورس در همين ارتباط به تسنيم 
گفت: جلسه اي با سازمان بورس داشتيم در خصوص بازار 
سرمايه، موضوعاتي را كه بحث كرديم بناست در جلسه 
مشترك رييس مجلس با وزير اقتصاد و رييس كل بانك 

مركزي مطرح شود؛ در صورت تصويب به شوراي سران 
قوا مي رود. وي در تشريح موضوعات مطرح شده در جلسه 
بورس��ي ها گفت: يكي از موارد اي��ن بود كه تخفيفي در 
نرخ خوراك شركت هاي پااليشي بگيريم؛ موضوع ديگر 
ماليات نقل و انتقال سهام كه بالفاصله به حساب سازمان 
مالياتي واريز مي شود را در حساب جداگانه اي نگه داريم 
و بعد در صندوق حمايت از بازار مورد استفاده قرار دهيم. 
ضمن اينكه پيگيري جدي براي واريزيك درصد از منابع 
صندوق توسعه ملي نيز مورد بحث بود.بايد منتظر ماند و 
ديد كه جلس��ه رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد با 
رييس مجلس دستاوردي براي بازار سرمايه خواهد داشت 

يا روال مانند ماه هاي قبل خواهد بود!
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تراكنش هاي كمتر از 500  ميليون 
تومان مشمول ماليات نمي شود

طب��ق بخش��نامه جدي��د س��ازمان ماليات��ي، 
تراكنش هاي بانكي كمت��ر از 5 ميليارد تومان در 
سال ۹۴ كه تاكنون رسيدگي نشده است مشمول 
ماليات نمي باش��د. معاون درآمده��اي مالياتي 
سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي در خصوص 
رس��يدگي به تراكنش هاي بانكي سال ۹۴، اعالم 
كرد: تراكنش هاي بانكي سال ۹۴ با جمع گردش 
بس��تانكار بررسي و پااليش ش��ده كمتر از پنجاه 
ميليارد ريال كه تاكنون مورد رسيدگي واقع نشده، 

مشمول رسيدگي مالياتي نمي باشند.

كاهش نرخ سود بانكي
تضميني براي رونق بورس نيست

محسن عليزاده كارشناس اقتصادي گفت: اگر نرخ 
س��ود بانكي كاهش يابد ممكن است به بازارهاي 
ديگر تمايل بيش��تري داشته باش��د و تضميني 
وجود ن��دارد كه كاهش نرخ س��ود بانكي موجب 
رونق بازار س��رمايه ش��ود. عضو ناظر مجلس در 
ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با 
ايِبنا اظهار كرد: رمز ارزها اكنون به بازاري جذاب 
براي دارندگان نقدينگي بدل شده اند و البته ممكن 
اس��ت كه س��رمايه آنها در اين بازار مجازي هم از 
دست برود بنابراين با كاهش نرخ سود بانكي بازار 
رمز ارزها مي تواند مقصد بخشي از نقدينگي باشد 
كه احتمال خروج از بانك ها را خواهد داشت. وي 
افزود: بايد ابتدا سران س��ه قوه راهكارهايي را كه 
مي تواند به خ��روج از وضعيت كنوني كمك كند 
بررسي كنند و همه وزارتخانه ها مكلف به حمايت از 
بازار سرمايه شوند به طور مثال وزارت نفت تكليفي 
را براي خوراك پااليشگاه ها در نظر بگيرد و وزارت 
صمت از قيم�ت گ��ذاري خودرو، فوالد و س��اير 
كاالهاي صنعتي جلوگي��ري كند.همچنين قوه 
قضاييه بايد حمايت خود را اعالم كند و با كساني 
كه س��رمايه مردم را به خطر انداخته اند برخورد 
كند و دادگاهي ويژه براي رسيدگي به پرونده آنها 
تشكيل دهد. مجلس نيز بايد اعالم آمادگي كند تا 
با قيد فوريت هر آنچه كه به نفع بازار سرمايه است 
را تدوين يا اصالح كند. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس تصريح كرد: ايجاد اعتماد به بازار بورس بايد 
پيش از كاهش نرخ سود بانكي انجام شود تا بتواند 
زمينه هدايت احتمالي سپرده هاي بانكي به بازار 
س��رمايه را فراهم كند و منتج به افزايش توليد در 
شركت ها شود. متاسفانه در سال هاي گذشته هم 
كه بازار سرمايه رونق مناسبي داشت، توليد رونق 
الزم را نداشته است و هيچ پتروشيمي يا پااليشگاه 
جديدي در كش��ور ايجاد نشده است. قرار نيست 
با س��رمايه هاي مردمي كه به بازار بورس هدايت 
ش��ده اند، حقوق و دستمزد معوق پرداخت كرد و 

بايد تبديل به توليد شوند.

تراكنش هاي بدون
كد و شناسه ملي برگشت مي خورد

از امروز تراكنش هاي بدون كد ملي شخص حقيقي 
و شناس��ه ملي ش��خص حقوقي در »پايا« برگشت 
مي خورد. به گزارش ايسنا، يكي از مهم ترين پروژه هاي 
بانك مركزي در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت، سامانه 
»نهاب« است كه تخصيص شماره شناسايي منحصر 
به فرد براي هر يك از افراد جامعه را در ش��بكه بانكي 
ميسر مي كند و در اين زمينه، كدملي اشخاص حقيقي، 
شناسه ملي اشخاص حقوقي و كد فراگير اتباع خارجي 
بايد به شبكه بانكي اعالم شود. با اجراي اين پايگاه داده 
در بانك مركزي، تراكنش ه��اي افرادي كه اين كد را 
ندارند به تدريج محدود و متوقف مي ش��ود، اين كار 
در بهمن ماه سال گذشته با تراكنش هاي ساتنا آغاز 
شد و از امروز در تراكنش هاي پايا اجرا مي شود كه در 
مراحل بعدي گسترش پيدا خواهد كرد. بدين منظور، 
افراد حقيقي يا حقوقي كه كدملي يا شناسه ملي خود 
را به بانك اظهار نكرده باشند، نمي توانند از اين خدمت 
بهره مند شوند. همچنين، اين اقدام تاثيري بر فعاليت 
مش��ترياني كه اطالعات هويتي ايش��ان نزد بانك ها 
موجود است، نخواهد داشت و بايد بانك ها براي ثبت 
كد ش��هاب و ثبت حس��اب ها در بانك مركزي اقدام 
كنند.  گفتني است؛ پايايك سيستم تبادل اطالعات 
بانكي است كه به بانك ها اجازه مي دهد تمامي تبادالت 
بين بانكي مش��تريان خود را به صورت الكترونيكي 
انجام دهند. كاربرد اصلي اين سامانه، مكانيزه كردن 
پرداخت ه��اي خرد بي��ن بانكي با تع��داد انبوه براي 
مشتريان است كه پس از تكميل مراحل پياده سازي، 
ارايه خدمات از طريق اينترنت را نيز ميسر مي سازد و 
به كمك اين سامانه، بانك هاي عضو آن مي توانند بنا 
به درخواست مشتري، دستور واريز يا برداشت وجوه 
در حساب هاي ساير بانك ها صادر كند. بانك مركزي با 
پياده سازي اين سامانه، امكان حواله الكترونيكي پول 
از حسابي در يك بانك به حسابي در بانك ديگر )بين 
بانكي( را فراهم كرده است و مشتريان بانك ها با استفاده 
از پايا مي توانند پول را از حساب خود به حسابي در بانك 
ديگر به ص��ورت الكترونيكي حواله كنند. همچنين، 
ساتنا سامانه اي الكترونيكي است كه پردازش و تسويه 
تراكنش هاي بين بانكي و دستور پرداخت هاي فوري 
را به صورت انفرادي و آني انجام مي دهد. در اين سامانه 
مشترياني كه در بانك ملي داراي يكي از انواع حساب 
)جاري، پس انداز و كوتاه مدت( هس��تند، مي توانند 
نس��بت به انتقال وجوه )مبالغ بي��ش از ۱5 ميليون 
تومان( به حس��اب خود يا ساير افراد در ساير بانك ها 
اقدام كنند. سامانه ذكر شده به مشتريان يك بانك اين 
امكان را مي دهد تا با مراجعه به شعب بانك خود يا از 
طريق سامانه اينترنتي بانك حواله هايي با مبالغ بيش 
از ۱5 ميليون تومان را به هر حسابي در هر بانكي انتقال 
دهند كه مزاياي به كارگيري ساتنا را مي توان امنيت، 

سرعت و سادگي انجام عمليات آن نام برد.

تسهيل مراودات مالي
با رمزارزهاي داخلي

گروه بانك و بيمه |تس��هيل تجارت در شرايط 
تحريم، يك��ي از مزاي��اي تصميم جدي��د بانك 
مركزي براي پرداخت ه��اي ارزي بابت واردات از 
طريق رمزهاي اس��تخراج ش��ده در داخل كشور 
اس��ت، موضوعي كه گامي موثر در مراودات مالي 

خواهد بود.
بازار رمزارزها به سرعت در حال توسعه و پيشرفت 
اس��ت. روندي كه به ادعاي كارشناسان اقتصادي، 
نويد ورود به دنياي جديدي از مبادالت اقتصادي 
در آينده نزديك را مي دهد. مسلما با فراگيرتر شدن 
بستر و دسترسي مردم دنيا به ابزارهاي تبادالت ارز 
ديجيتال، شاهد حركت به سمت پرداخت با ارزهاي 
ديجيتال به شكل گسترده خواهيم بود. كمااينكه در 
حال حاضر نيز در برخي نقاط دنيا، اين هدف به طور 
نسبي محقق شده است. هرچند لزوم تبيين سازوكار 
ش��فاف براي اين منظور، امري ضروري اس��ت. به 
عنوان نمونه اداره پس��ت امريكا در بيانيه اي مهم 
اعالم كرده است كه استفاده از توكن هاي غيرقابل 
تعويض يا NFT را آغاز خواهد كرد و از تمبرهايي كه 
در اين قالب عرضه شوند، پشتيباني مي كند. اداره 
پست امريكا به نخستين نهاد بزرگ جهان تبديل 
مي شود كه در سطح ملي استفاده از NFT را تاييد 
مي كند. )توكن هاي غير قابل معاوضه برخالف نوع 
قابل معاوضه، غيريكس��ان و داراي ارزش متفاوت 
از هم هستند( يا نشانه هايي وجود دارد كه فعاالن 
بورس وال استريت باالخره پس از حدود يك دهه 
از راه اندازي ارزه��اي ديجيتالي در حال قبول آنها 
هستند. براي نخستين بار قرار است تا سهام صرافي 
ارزهاي ديجيتالي كوين بيس در بورس وال استريت 
عرضه اوليه ش��ود. ارزش اوليه س��هام اين صرافي 
چيزي در حدود ۱00 ميليارد دالر برآورد مي شود. 
دو بانك بزرگ امريكايي گلد من ساكس و جي پي 
مورگان نيز اعالم كرده اند به زودي امكان دسترسي 
به ارزه��اي ديجيتالي را در اختيار مشتريانش��ان 

خواهند گذاشت. 
همچني��ن در ادامه روند ورود ش��ركت هاي بزرگ 
به بازار ارزهاي ديجيتالي، اين ب��ار نوبت به يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي چيني رسيده است. طبق 
اعالم مديران شركت ميتو، اين شركت ۱00 ميليون 
دالر در بيت كوين و اتريوم س��رمايه گذاري خواهد 
كرد. اين اقدام در راستاي تنوع بخشي به دارايي هاي 
اين ش��ركت در زمان همه گي��ري كرونا و كاهش 
آسيب پذيري به سبد دارايي هاي نقدي اين شركت 

انجام مي شود.
مس��لما روند كنوني باعث شده اس��ت بسياري از 
بانك ه��اي مركزي دني��ا با تبيين س��ازوكارهاي 
مشخص، از مزاياي بازار رمزارزها بهره مند شوند. به 
گونه اي كه سال قبل بانك مركزي چين اعالم كرد 
ارز ديجيتالي اين كشور تا زمان برگزاري بازي هاي 
المپيك زمستاني سال آينده آماده استفاده خواهد 
شد و اين مس��اله، چين را به نخستين كشوري در 
جه��ان تبديل مي كند كه در س��طح ملي اقدام به 
راه اندازي يك ارز ديجيتالي كرده است. طبق اعالم 
بانك مركزي چين، يوان ديجيت��ال داراي برخي 
از ويژگي هاي مش��ابه بيت كوين است و به تدريج 
جايگزين اسكناس ها و سكه هاي فعلي خواهد شد. 
هرچند احتمال اس��تفاده از يوان ديجيتال در دور 
زدن تحريم هاي امريكا و همچنين ش��بكه توزيع 
يوان ديجيتالي، اصلي ترين نگراني هاي امريكايي ها 
هستند. همچنين پس از بانك هاي مركزي چين، 
كانادا، روسيه و سوئد، حاال بانك مركزي تايلند نيز 
اعالم كرده است كه تا سال ۲0۲۲ از نسخه آزمايشي 
ارز ديجيتالي خود رونمايي خواهد كرد. طبق بيانيه 
منتشره توسط اين بانك، هدف اصلي از توسعه چنين 
ارزي، فراهم كردن امكان دسترس��ي ش��هروندان 
به روش هاي نوين پرداخ��ت و تراكنش هاي مالي 

خواهد بود. 
دكتر همتي رييس كل بانك مركزي ايران نيز پيش تر 
گفته بود: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هم با 
بررسي روند جديد جهاني و متمركز شدن بر الگوهاي 
مختلف در پي انتخاب بهتري��ن راهبرد ممكن در 
اين حوزه است و ويرايش اوليه سند جامع رمز پول 
را تهيه كرده اس��ت. به گفته دكتر همتي: از جمله 
اهداف بانك هاي مركزي مختلف، افزايش كنترل 
درخصوص انتقال اعتبار، بين المللي كردن ارز ملي 

و حتي تغيير در معماري سيستم پولي است. 

   تصميم جديد بانك مركزي ايران
براي واردات كاال با رمزارز

حال در شرايطي كه بسياري از بانك هاي مركزي 
دنيا، براي ورود به مبادالت تجاري بر مبناي رمزارز، 
چراغ سبزنش��ان داده اند، بانك مركزي كشورمان 
نيز ضوابط ناظر بر چگونگي استفاده از رمزارزهاي 
حاصل از استخراج داخلي توسط واحدهاي صنعتي 
داراي پروانه بهره برداري از وزارت صمت را صرفًا به 
منظور انجام پرداخت ه��اي ارزي بابت واردات و با 
رعايت مجموعه مقررات ارزي تصويب كرده است. 
براين اساس صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند 
در چارچوب ضوابط ياد ش��ده نس��بت ب��ه انجام 
پرداخت هاي ارزي بابت واردات از طريق رمزهاي 

استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند.
به نظر مي رسد در آينده نزديك، شاهد خارج شدن 
پول هاي كاغذي از مبادالت اقتصادي باش��يم و به 
مرور، پرداخت ها و مبادالت مالي كامال ديجيتال و 

بر پايه اعتبار جاي آن را بگيرد.
در خصوص مزاياي سياس��ت جديد بانك مركزي 
پيرامون واردات كاال از طريق رمزارزها، بهاءالدين 
حسيني هاشمي، كارشناس بانكي معتقد است »اين 
مصوبه مي تواند تجارت را تس��هيل كند و به جاي 
اينكه تجار گرفتار مسائلي مانند متصل نبودن شبكه 
بانكي به سوئيفت، تحريم و FATF  شوند، معامالت 
خود را با رمزارز و بدون اين گرفتاري ها انجام دهند.«

رييسكلبانكمركزيدرپاسخبهدرخواستفعاالنبازارسرمايهاعالمكرد

سكهبهكانال۹ميليونيرفتدالربهكانال23هزار

افزايش نرخ تسعير دارايي ارزي بانك ها به شرط معافيت مالياتي

هر گرم طال به زير 1 ميليون تومان كاهش يافت

رمزارزمليايرانودنيايپررمزوراز»رمزارزها«

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
در بازار ارز آزاد، قيمت دالر ۲3 هزار و 800 تومان، قيمت 
يورو ۲8 هزار و 800 تومان و درهم امارات 6 هزار و 560 
تومان اعالم شده است. در بازار طال، با اعالم اونس جهاني 
طال به قيمت ۱78۱ دالر و همچنين كاهش قيمت دالر 
به كانال ۲3 هزار تومان، قيمت طال كاهش يافت و قيمت 
طالي ۱8عيار هرگرم ۹۹7 هزار تومان، هر مثقال طال ۴ 
ميليون و 35۲ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۹ ميليون و۹۹0 هزار تومان و سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز۹ ميليون و 700 هزار، نيم سكه بهار 
آزادي 5 ميليون و 600هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
3 ميليون و 600 هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. در ساعات 
عصر نيز، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار تهران با ۱۲0 هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري 
گذشته به ۹ ميليون و ۹80هزار تومان رسيد.روند نزولي 
قيمت ها در بازار س��كه و طال در روزهاي اخير، تش��ديد 
شده است. به نظر مي رسد كه به دليل تحوالت سياست 
خارجي و چشم انداز كاهشي نرخ دالر، قيمت ها در بازار 
سكه و طال تمايل به افت بيشتردارد به طوري كه فعاالن 
اين بازار انتظار كاهش بيش��تر قيمت ها را دارند. ارزش 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۹ ميليون و ۹00 
هزارتومان معامله شد.نيم س��كه بهار آزادي 5 ميليون و 
500 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 550 هزار تومان 

و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون تومان قيمت خورد. عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به ۹ صد 
و ۹7 هزار تومان رسيد.هر مثقال طال نيز به قيمت چهار 

ميليون و 3۱۹ هزار تومان معامله شد.

     نرخ دالر ثابت ماند
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در مقايس��ه ب��ا روز كاري 
گذشته تغييري نكرد و در رقم ۲3 هزار و 333 تومان باقي 
ماند.قيمت فروش يورو نيز امروز بدون تغيير نس��بت به 
قيمت  پاياني روز گذشته ۲7 هزار و ۹77 تومان شد.قيمت 
خريد هر دالر ۲۲ هزار و 87۱ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲7 هزار و ۴۲3 تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲3 هزار و ۱33 تومان و نرخ فروش آن ۲3 هزار و 36۴ 
تومان اعالم ش��د. همچنين نرخ يورو در اين بازار ۲7 هزار 
و 7۱۹ تومان و نرخ فروش آن ني��ز ۲7 هزار و ۹۹7 تومان 
اعالم شد.در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته )يكشنبه( 
هر يورو به قيمت ۲7 هزار و 855تومان و هر دالر ۲3 هزار 
و ۲6۲ تومان به فروش رسيد.همچنين روز كاري گذشته 
در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت ۲7 هزار و 856 تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲3 هزار و ۱۹0 تومان معامله 
شد. با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري 
به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت 
انواع ارز در هفته هاي اخير روند كاهشي داشته است. كاهش 

قيمت دالر به عنوان مهم ترين عامل افت قيمت سكه و طال 
در روزهاي اخير به ش��مار مي رود. گفتني است، به دليل 
موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و 
جواهر تهران نيز به مدت ۲ هفته تعطيل اعالم شده است؛ 
قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز با استناد به نرخ هاي 
اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲6 هزار تومان هم رسيده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات 
قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام 
و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود ندارد 
و نهايتا دالر در كانال ۲3-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند. 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

     افزايش قيمت طالي جهاني
در حالي كه افزايش موارد ابتال به كرونا در برخي كشورها از 
جمله هند و ژاپن سبب افزايش اشتها براي سرمايه گذاري 
در بازار طال ش��ده و تضعيف دالر طال را ب��راي خريداران 

ارزان تر كرده اس��ت، قيمت فلز زرد ش��اهد افزايش بود. 
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با افزايش به 
۱78۱ دالر و ۱۱ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي براي تحويل در ماه ژوئن هم با 0.۱5 درصد رش��د به 
۱780 دالر و 50 سنت رس��يد. مارگارتيانگ تحليلگر و 
استراتژيست موسسه ديلي اف ايكس در اين باره گفت: » 
وضعيت كوويد ۱۹ در هند و ژاپن در حال بدتر شدن است. 
بنابراين تقاضا براي سرمايه گذاري در بازارهاي امن باال رفته 
و اين به رشد قيمت طال دامن زده است.« موارد ثبت شده 
جديد در هند به ارقام بي سابقه اي رسيده، در حالي كه در 
ژاپن ۴ استان جهت مقابله با شيوع كرونا حالت اضطراري 
اعالم كرده اند. يانگ افزود: »از سوي ديگر سرمايه گذاران 
شاهد انتشار آمارهاي مثبت از اقتصاد امريكا در روز جمعه 
هستند« و اين موجب باال رفتن سوددهي اوراق خزانه داري 
اين كشور شده و ترمز رشد بيشتر قيمت طال را كشيده است. 
فعاليت كارخانجات امريكايي در اوايل ماه آوريل شاهد رشد 
قابل توجهي بود، در حالي كه ميزان خرده فروشي در اين 
كشور در ماه مارس به ارقام بي سابقه اي رسيد. ميزان رشد 
استخدام نيروي كار نيز سرعت گرفته است. اكنون فعاالن 
بازار منتظر نشست دو روزه سياست گذاري فدرال رزرو در 
روز سه شنبه هستند. هرچند انتظار نمي رود تغييري در 
سياست پولي بانك مركزي امريكا رخ دهد، اما تمركز اصلي 
بر روي سخنان رييس بانك مركزي در كنفرانس خبري 

پايان نشست خواهد بود.

بانك مركزي ايران نيز به تازگي به ارزهاي ديجيتال توجه 
نشان داده است و قصد دارد نظارت خود بر فعاليت هاي مالي 
مربوط به اين رمزارزها را افزايش دهد و حتي رمز ارز ملي 
توليد كند. در همين راستا عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي چندي پيش در يادداشت اينستاگرامي خود 
نوشت: در سال هاي اخير مباحث متعددي درباره نسبت 
بانك هاي مركزي و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح 
شده است. خصوصا نحوه تنظيم گري رمز ارزها و نسبت 
آنها با سياست گذاري پولي و ارزي از مباحث پرچالش اين 
حوزه است. طي دو سال گذشته، تشكيل جلسات بررسي 
و قاعده گذاري در باالترين س��طوح سياست گذاري هاي 
اقتصادي جهان درباره رمزارزها بارها تكرار شده و الگوي 
مواجهه با اين پديده با اهداف متفاوت مورد بررس��ي قرار 
گرفته اس��ت. ازجمله اهداف بانك هاي مركزي مختلف، 
افزايش كنترل در خصوص انتقال اعتبار، بين المللي كردن 
ارز ملي و حتي تغيير در معماري سيس��تم پولي اس��ت. 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران هم با بررسي اين 
روند جديد جهاني و متمركز ش��دن بر الگوهاي مختلف 
در پي انتخاب بهترين راهبرد ممكن در اين حوزه اس��ت 
و ويرايش اوليه سند جامع رمز پول را تهيه كرده است. در 
همين راستا، محرميان، معاون فناوري بانك مركزي نيز 
گفته بود بانك مركزي در نظر دارد رمزارز ايراني را از سال 
۱۴00 وارد بازارها كند. موضع بانك مركزي در اين رابطه، 
انتشار رمز ارز توسط بانك مركزي است. ما معتقد نيستيم 
كه در اين رابطه دير شده است؛ چراكه هيچ كشوري در دنيا، 

نمونه رمزارز ملي يا بانك مركزي موفقي، تاكنون ارايه نداده 
است و ما مي توانيم جزو كشورهاي آوانگارد و پيشرو در اين 
عرصه باشيم.  در نهايت اينكه به تازگي يعني اول ارديبهشت 
امسال، هيات عامل بانك مركزي ضوابط ناظر بر چگونگي 
اس��تفاده از رمزارزهاي حاصل از استخراج داخلي توسط 
واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صمت 
را صرفًا به منظور انجام پرداخت هاي ارزي بابت واردات و با 
رعايت مجموعه مقررات ارزي تصويب كرد. براين اساس 
صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند در چارچوب ضوابط 
ياد شده نسبت به انجام پرداخت هاي ارزي بابت واردات از 
طريق رمزهاي استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند. 
در نتيجه، رمز ارز ملي اگرچه مي تواند بسيار هوشمندانه 
در اقتصاد عمل كند و اقتصاد تحريم شده اي مانند ايران را 
ياري بخشد اما ممكن است در اقتصاد ناسالم و فسادپذير 
نيز نتيجه عكس بدهد به نحوي كه اختالس ها و فسادها قابل 
رديابي نباشد و ضررهاي هنگفتي را به همراه داشته باشد. 
در حالي كه تب و تاب استخراج و خريد و فروش رمزارزها 
در دنيا افزايش يافته اس��ت بانك مركزي ايران نيز ضوابط 
ناظر بر چگونگي استفاده از رمزارزهاي حاصل از استخراج 
داخلي را ابالغ كرده است. به گزارش ايِبنا، ارزهاي ديجيتال 
كه با عناوين رمزارزها، ارز الكترونيك يا كريپتوكارنسي و 
چندين و چند عنوان ديگر ش��ناخته مي شوند، پول هاي 
غيرفيزيكي هستند كه از سال ها پيش در دنيا شكل گرفت 
و حاال دو سه سالي است كه با جهش قيمتي بسيار مواجه 
شده و در كشورهايي مانند ايران نيز رواج و حواشي خاصي 

پيدا كرده است.  هرچند اين مقوله سال هاست در امريكا و 
كشورهاي اروپايي فعاليت دارد، اما هنوز هم با اين چالش 
كه چگونه با رمزارز و پرداخت هاي ديجيتال بايد رفتار كنند، 
مواجه هس��تند. بانك هاي مركزي در دنيا در چند س��ال 
گذشته به خصوص در سال گذشته اقدام به وضع قوانيني 
براي نظارت بر رمزارزها كردند كه برهمين اساس نظارت بر 
رمزارزها براي جلوگيري از پولشويي و تروريسم در كشورها 
تشديد شد و كشورها به اين سمت متمايل شده اند كه بر 
فعاليت هاي مربوط ب��ه رمزارزها ماليات وضع كنند. البته 
رويكرد كشورها تا به حال در رابطه با رمزارزها متفاوت بوده 
است.  رمزارزيا پول ديجيتال به بازار داغي ميان مردم دنيا 
بدل شده كه هركسي با اندكي گفت و شنود قصد خريد و 
فروش در فضاي گسترده پول ديجيتالي با انواع رمز ارز را 
دارد اما نكته حائز اهميت اينجاست كه بايد براي ورود به 
اين بازار كه مانند بازارهاي مالي ديگر ريسك هايي هم به 
همراه دارد، به قدر كافي مطلع و آگاه بود. همه چيز از سال 
۲008 و انتشار مقاله اي كه نوعي پول الكترونيك به نام بيت 
كوين در آن معرفي شده بود آغاز شد. هويت ناشناسي به نام 
ساتوشي ناكاموتو آغازگر اين فرآيند بود كه حاال به تيتر اول 
رسانه ها و بازارهاي مالي دنيا تبديل شده است. بيت كوين  
يكي از مشهورترين رمزارزها در جهان است كه برخي آن 
را »ناجي« اقتصادهاي تحريم شده مانند ايران مي دانند و 
گروهي ديگر از آن به عنوان »ابزاري مخرب« ياد مي كنند 
چرا كه ارزهاي ديجيتال به دليل امنيت باال در جابه جايي، 
ناشناس بودن تراكنش ها و اينكه كسي مالك آنها نيست و 

نظارت دولت ها و واسطه ها را حذف كرده، محبوب شده اند. 
اين پادشاه ارزهاي ديجيتال اولين پولي است كه به صورت 
كامل در بستر اينترنت توليد مي شود كه هيچ بانكي پشت 
آن نيس��ت. كامال غيرمتمركز است و باعث مي شود فقط 
توسط مردم كنترل بشود و تورمي نداشته باشد.  بازار ارزهاي 
ديجيتال نوسانات زيادي دارد و اگرچه سال ها پيش با افت 
شديدي مواجه شد اما در سال هاي اخير با جهش قيمتي 
بسيار بااليي روبرو بود كه بسياري افراد توانستند سودهاي 
كالني به دس��ت بياورند. به هر حال كارشناسان معتقدند 
بازار كريپتوكارنسي سه روند صعودي، نزولي و رنج دارد و بر 
اساس استراتژي نوسان گيري، در روند نزولي بايد تماشاگر 
بازار بود و در روند صعودي بايد اقدام به خريد و فروش كرد.  
تا صبح شنبه چهارم ارديبهشت ماه قيمت بيت كوين به 50 
هزار دالر رسيده است. ارزش بيت كوين به دنبال پيشنهاد 
بايدن براي دو برابر كردن ماليات بر افزايش س��رمايه، 5.8 
درصد كاهش يافت و به حدود ۴85۹6 دالر رسيد. اين در 
حالي است كه اسكايت مينرد، مدير ارشد شركت گوگن هايم 
به تازگ��ي و پس از اين كاهش قيمت��ي، مي گويد: قيمت 
بيت كوين مي تواند تا 600 هزار دالر هم پيش برود؛ اما قبل از 
آن ممكن است تا ۲0 هزار دالر سقوط كند. به عقيده مينرد، 
اصالح قيمتي كه در روز يكشنبه )چهارم ارديبهشت( شاهد 
آن بوديم ممكن است شروعي براي اصالحات شديدتر باشد 
و حتي ممكن اس��ت قيمت اين ارز ديجيتال را تا ۲0 هزار 
دالر هم كاه��ش دهد؛ اما قيمت بيت كوين در نهايت و در 

بلندمدت صعودي خواهد بود.



گروه بازارسرمايه| 
هنوز هم اختالف نظر بر سر تزريق منابع دولتي به بورس 
براي نجات شاخص ادامه دارد و براساس اعالم بسياري 
از مسووالن هيچ مبلغي به بازارسرمايه تزريق نشده و 
مش��كالت همچنان ادامه دار خواهد بود. طي روزهاي 
گذشته رييس دولت فعلي از طرحي مبني بر حمايت 
دولت از بورس رونمايي كرد كه حواشي زيادي داشت. 
روحاني درخصوص اين طرح گفته بود: سيستم بانكي 
مي تواند با ايجاد امكان الزم براي اعطاي تسهيالت به 
سرمايه گذاران به كمك بورس بيايد و رونق را به بورس 

بازگرداند.
از س��ال 1399 تاكنون تنها شاهد گفتماني با موضوع 
تزريق منابع مالي به بورس بوديم كه براساس آمارهاي 
مسووالن هيچ يك از اين گفتمان ها نتيجه نداده و به جز 
اين موضوع سياست هاي مختلفي براي تغيير وضعيت 
و زير س��اخت هاي بازار ش��كل گرفت. تقريبا دو تن از 
مديرعامالن بورسي كه در سال گذشته منصوب شدند 
8 ماه زيرس��اخت ها را تغيير دادند اما؛ بازهم نتيجه اي 
مطلوب حاصل نش��د و هنوز هم نگاه سرمايه گذاران 
بورسي به سياست هاي دولتي است كه آيا تغييرات نظام 
پولي و جلسات متعدد مي تواند وضعيت را تغيير دهد. 
در ميان خبرهاي غيررسمي نشان مي دهد كه مخالفت 
نهاد ناظر بر بازار پول به سدي در برابر تزريق پول دولتي 
به بورس تبديل شده؛ به نحوي كه حتي منابعي كه قرار 
بود از صندوق توسعه ملي به حمايت از بورس اختصاص 

يابد، هنوز به بازار سرمايه تزريق نشده است.
مخالفت ها و نتاقض گويي ها ب��راي تزريق پول به بازار 
س��رمايه ادامه دارد و همين موضوع باعث شد كه سال 
گذشته 15هزارميلياردتومان نقدينگي وارد بازارسهام 
نش��ود. روال تناقض گويي ها همچن��ان ادامه دارد به 
گونه اي كه طي دوهفته اخير برگزاري دونشست سران 
قوا با موضوع كمك به بورس به تعويق افتاد چراكه قرار 
بود در اين نشست ها به موضوع تزريق نقدينگي از دولت 
به بورس پرداخته شود اما به دليل تشديد اختالف ها هر 

دو نشست به تعويق افتاد.
البته در اين ميان بس��ياري از فعالين بورس��ي بر اين 
نظرندكه حتي اگر بهترين به موقع ترين جلسات براي 
بررسي وضعيت بورس برگزار شود تا پايان دولت فعلي 
نمي توان انتظار رشد داش��ت و با عملكرد دولت فعلي 
وضعيت بورس همچنان ناگوار خواهد ماند. بسياري از 
سرمايه گذاران بورسي نسبت به عملكرد دولت در بورس 

اعتمادي ندارند و س��عي دارند تا پي��ش از پايان دولت 
س��رمايه خود را از بورس خارج كنند. عده اي از فعالين 
براين عقيده اند كه تا پايان دولت فعلي وضعيت بورس 

بسيار اسفناك خواهد بود.

     ضربه همه جانبه به بازارسرمايه
بسياري از كارشناسان بازار سهام براين نظرند كه دولت 
نبايد هيچ دخالت��ي در بازار كند و نقدينگي نيز در اين 
بازار تزريق نكند.بررسي آمارهاي موجود طي 9 ماهه 
اخير خبر از ضربات متعدد و همه جانبه به بورس از زمان 
شدت نزول شاخص هاي بازار مي دهد و از سويي ميزان 
س��رمايه گذاري هاي عمده بخش خصوصي و عمومي 
)دولت( ب��ه پايين ترين حد خود در اي��ن مدت زمان 
رسيده اس��ت. آمار ها نشان مي دهدسال مالي گذشته 
احتمال اينكه بتوان ش��اخص هاي ب��ورس را با تزريق 
15هزار ميليارد تومان از منابع مالي صندوق توس��عه 
ملي نجات داد بيشتر بود اما س��ال جاري براي نجات 
شاخص هاي بورس به منابع بيشتري نياز است و دولت 
بايد پول بيش��تري را صرف نجات شاخص كند. حتي 
محسن عليزاده، عضو ناظر ش��وراي بورس در اين باره 
اظهار داشت كه از زمان وضع قانون تا به امروز بايد 1۰ 
تا 15هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به بازار 
تخصيص پيدا مي كرد اما اين رقم واريز نشده است. البته 
بازار سرمايه در شرايط حال حاضر براي بهبود و ثبات نياز 
به اعداد بيشتري از اين مبالغ دارد.  با اين وجود هنوزهم 

دستورها و مخالف ها در بورس ادامه دارد و رويكردهاي 
دستوري باعث شده كه وضعيت بازاربه طور كلي تغيير 
كند و نااميدي و بي اعتمادي بيش از پيش در اين بازار 
رخنه كند. دس��تورها يا حمايت هاي دستوري باعث 
ش��ده كه معامالت تاالر شيشه اي از مسير اصلي خود 
خارج شود و درنهايت تمامي عوامل مشكالت دست در 
دست هم دادند تا بورس به اين وضعيت بيفتد و هنوز 
هم حامي اصلي بازارس��رمايه مشخص نيست و تنها 
سرمايه گذاران بورسي هستند كه در ميان ضرر و زيان 

متحمل مي شوند.

     حمايت هاي دستوري 
ساز و كار طبيعي بورس را به هم مي زند

مهدي رباطي، كارشناسان بازارسرمايه درگفت وگو با 
ايرنا اظهار داشت: بازار سرمايه يك بازار همگن است و 
عرضه و تقاضا به شكل قابل توجهي در آن وجود دارد. 
اما بايد توجه داشت كه بازار سرمايه عمق زيادي دارد 
و فعاالن اين بازار نبايد به س��مت مطالبه گري از دولت 
حركت كنند. نبايد از دولت به عنوان نهاد سياست گذار 
تقاضا كرد كه در جهت حمايت دس��توري از بازار گام 
بردارد. اين كارشناس بازار در خصوص مطالبه گري از 
دولت براي حمايت از ب��ازار توضيحاتي را ارايه و افزود: 
مطالبه فعاالن بازار و نهادهاي مالي بايد به اين سمت 
باشد كه دولت تالش كند تا اس��تانداردهاي يك بازار 
كارا در بازار س��رمايه حاكم شود. هر حمايت دستوري 

مي تواند ساز و كار طبيعي بازار را به هم بزند مثل دامنه 
نوسان و تزريق منابع به بازار كه صرفا موجب ايجاد اثر 
تورمي خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه در اين 
خصوص ادامه داد: اينكه از دولت انتظار داشته باشيم 
از بازار حمايت كند و قيمت گذاري دس��توري را ملغي 
كند اما در بخ��ش ديگر از دولت بخواهيم كه براي نرخ 
خوراك پتروشيمي ها تخفيف قائل شود دو موضوع كامال 
متناقض است.رباطي افزود: به همين ترتيب معتقدم 
بازار نبايد در انتظار حمايت دولت باشد بلكه دولت بايد 
به سمتي حركت كند كه اصالحات ساختاري در بازار 
ايجاد ش��ود تا اين بازار بتواند روند طبيعي خود را طي 
كرده و اس��تانداردها را اجرايي كند.وي با اشاره به نامه 
فعاالن بازار سرمايه به سران قوا، اظهارداشت: موضوع 
اين نامه ف��ارغ از محتويات آن، همي��ن كه بحث بازار 
سرمايه را در اين سطح از سياست گذاري كشور مطرح 
كرده است بايد به فال نيك گرفت. اين نمونه پيشرفت 
و ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در سطح سياست گذاري و 
حاكميت كشور است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
اين نامه از دو بعد قابل بررسي است. بعد اول اين است كه 
پر رنگ شدن جايگاه بورس و بازار سرمايه در جلسات 
هيات دولت و شوراي پول و اعتبار، ويژگي خوبي است 
كه البته بارها در جلس��ات و فضاهاي ديگر نيز مطرح 
شده است. نظر تمامي فعاالن بازار اين است كه با رييس 
س��ازمان بورس بايد همانند رييس كل بانك مركزي 
در جلسات برخورد شود.رباطي گفت: بايد اين نكته را 
مد نظر داشت كه ماهيت بازار سرمايه با ديگر نهادها و 
بانك مركزي متفاوت اس��ت. عمده دليل آن اين است 
كه سازمان بورس نهاد قانون گذار وتنظيم كننده است 
و مي تواند در خصوص مسائل مرتبط سياست گذاري 
كند.وي يادآور شد: در خصوص بخش نخست اين نامه 
كه حضور رييس سازمان بورس در شؤون حاكميت و 
سياست است، كامال بحث مناسبي به شمار مي رود، اما 
در خصوص حمايت مستقيم دولت از بازار بايد اين توقع 
ميان فعاالن ايجاد شود كه حمايت دولت مي تواند در 
جهت اصالح س��اختار بازار روي دهد نه اينكه اقدام به 

تزريق پول و بهبود وضعيت شاخص شود.
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: تسهيل در روند 
عرضه هاي اوليه، تس��هيل در روند افزايش سرمايه ها 
و ايجاد جذابيت در بازار س��رمايه، اس��تاندارد كردن 
معامالت و ملغي كردن قوانين غيراستاندارد مي تواند 

بازار را به سمت پويايي سوق دهد.
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واريز منابع مالي از صندوق توسعه 
ملي به بازارسرمايه به كجا رسيد؟

از سال گذش��ته و با تداوم روند نزولي بازار زمزمه هايي 
در زمينه واريز منابع مالي از صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه به گوش مي رسيد اما همراه 
شدن اين موضوع با برخي از مشكل ها و ابهام ها از طرف 
صندوق توسعه ملي، منجر به تاخير در زمان اجراي آن 
شد.پيگيري هاي صورت گرفته از سوي صندوق تثبيت 
بازار سرمايه با موفقيت همراه شد كه در نهايت در آذر 
ماه سال 99 محمد ابراهيم آقابابايي، رييس هيات عامل 
صندوق تثبيت بازار سرمايهدر گفت وگو با ايرنا اعالم 
كرد: روز پنجشنبه )۶ آذر ماه( مبلغ يك هزار ميليارد 
تومان از صندوق توس��عه ملي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز شده است.آقابابايي در ادامه خاطرنشان 
كرده بود كه صندوق توسعه ملي در بخش نخست يك 
هزار ميليارد تومان نزد صندوق تثبيت بازار سرمايه با 
نرخ سود 1۲ درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاري 
كرده است كه زمان تعيين شده قابل تمديد خواهد بود.

وي از درخواست صندوق تثبيت بازار سرمايه براي واريز 
رقم بيشتر از طريق صندوق توسعه ملي خبر داد و اعالم 
كرد كه در صورت موافقت به زودي مبالغ جديدي هم 
واريز خواهد شد.اكنون تداوم روند نزولي بازار باعث شده 
است كه برخي به دنبال ورود منابع مالي از سوي صندوق 
تثبيت بازار سرمايه به سمت بازار سرمايه و حمايت از 
اين باشند كه در اين زمينه »محمد ابراهيم آقابابايي«، 
رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه اظهار 
داشت: كل منابع يك هزار ميليارد توماني كه از سوي 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز 
شده بود و نيزيك هزار و پانصد ميليارد تومان كه بعد از 
مصوبه ش��وراي عالي بورس از سوي سازمان بورس به 
اين صندوق واريز شده بود به اين بازار وارد و صرف خريد 
سهام شد.وي خاطرنش��ان كرد: صندوق تثبيت بازار 
سرمايه از آبان ماه ٩٩ تا پايان سال كه بازار در وضعيت 
حساسي قرار گرفته بود به منظور بهبود وضعيت بازار و 
كاهش نوسان هاي ايجاد شده تصميم به خريد و فروش 
سهام گرفت كه اين اقدام در چندين نوبت انجام شد.به 
گفته آقابابايي، مجموع معامالت صندوق تثبيت بازار 
سرمايه در پنج ماه پاياني سال بيش از 9 هزار ميليارد 
تومان بوده است.رييس هيات عامل صندوق تثبيت 
بازار سرمايه افزود: منابع در اختيار صندوق تثبيت بازار 
سرمايه صرف خريد معامالت بازار خرد سهام شد. اين 
صندوق سهام خود را به صورت بلوكي و بخشي نيز به 
صورت بسيار تدريجي در روزهاي مثبت بازار به فروش 
رسانده و منابع حاصله را مجدد صرف خريد سهام نموده 
است. آقابابايي اظهار داشت: نياز بازار بيشتر از يك هزار 
ميليارد توماني است كه توسط صندوق توسعه ملي در 
صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده گذاري شده است و 
ضرورت دارد منابع اين صندوق براي حمايت و امكان 

اثرگذاري در بازار تقويت شود.

بازاري رقابتي با عرضه امالك 
اشخاص حقيقي در بورس كاال

عليرضا پاك فطرت، عضو كميسيون عمران مجلس 
مي گويد كه شفافيت و رقابت در بخش توليد، زيربناي 
توسعه اقتصاد و ايجاد اشتغال در كشور است، از اين رو 
مجلس در طرح جهش توليد مس��كن، زمينه عرضه 
كامل مصالح ساختماني در شرايطي رقابتي و شفاف را 
در بورس كاال فراهم كرده تا انبوه سازان با خيال آسوده 
بتوانند مواد مورد نيازشان را خريد كنند؛ در اين حوزه 
عرضه مس��كن نهادهاي دولتي و عمومي و اشخاص 
حقيقي در بورس كاال، اصل ش��فافيت و رقابت را در 
حوزه مسكن برقرار مي كند.پاك فطرت عنوان كرد: 
بورس كاال با توجه به ميزباني از مبادله كاالهاي مهم 
و مواد اوليه استراتژيك كشور، نقش مهمي در اقتصاد 
كشور ايفا مي كند و تمركز عرضه محصوالت زنجيره 
توليد در بورس كاال به شفافيت و رقابت در بخش توليد 
كمك مي كند.اين عضو كميس��يون عمران مجلس 
افزود: اگر توليد انگيزه رشد نداشته باشد به دنبال آن 
اش��تغال و توسعه نيز ايجاد نمي شود و از اين رو اتخاذ 
تصميمات صحيح سياست گذار براي رشد انگيزه توليد 
و سرمايه گذاري از اهميت ويژه اي برخوردار است.به 
گفته اين نماينده مجلس، بايد تالش ش��ود تا اعتماد 
مردم به بازار سهام برگردد كه اميدواريم با برنامه هاي 
در دس��تور كار به زودي بازار سرمايه كشور به جايگاه 
واقعي خودش در نظام اقتصادي كشور برسد. در حوزه 
بازار سرمايه، طرح هايي در مجلس به تصويب رسيده 
كه يكي از مهم ترين آنها كه مرتبط با بورس كاالست، 
طرح جهش توليد و تامين مسكن است. پاك فطرت 
اظهار داشت: در طرح جهش توليد و تامين مسكن مقرر 
شده است كه سازندگان مسكن بتوانند از مسير بورس 
كاال و ابزاره��اي مالي، مصالح س��اختماني مورد نياز 
خود را تامين و حتي پيش خريد كنند كه اين رويداد 
به تس��هيل توليد، تعادل قيمت ها و حذف واسطه ها 
كمك شاياني خواهد كرد.اين عضو كميسيون عمران 
مجلس با اشاره به عرضه امالك در بورس كاال نيز گفت: 
نوسانات كاذب قيمت و شفاف نبودن معامالت از جمله 
معضالت بازار مسكن به شمار مي رود كه عرضه امالك 
مازاد دولتي و نهادهاي مختلف در بورس آغاز شده كه 
اين اتفاق در وهله نخست، شفافيت را بر اين معامالت 
حاكم مي كند. از سوي ديگر متقاضيان نيز در شرايطي 
برابر امكان خريد خواهند داشت و يك نظم مطلوبي در 

اين حوزه برقرار مي شود.  
وي در پايان تصريح كرد: روشن شدن نورافكن هاي 
ش��فافيت بر بخش هاي مختل��ف و فعاليت هاي 
اقتصادي، مانع از بروز التهابات در بازار و كمك دهنده 
به رش��د توليد و حذف موانع اس��ت به اين ترتيب 
ورود مسكن در حجم هاي بزرگ و كوچك به تاالر 
شيشه اي بورس كاال، فضايي شفاف را در اين حوزه 

حاكم مي كند و به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.

ميزانسرمايهگذاريهادربازارسرمايهكاهشيافت

راهنجاتيبرايبورسپيداميشود؟

امين ابراهيمي مديرعامل ش�ركت 
ف�والد خوزس�تان در گفت وگ�و ب�ا 
خبرن�گار روابط عمومي ضمن اعالم 
اين خبر افزود: خوشبختانه شركت 
فوالد خوزستان اولين ماه سال ۱4۰۰ 
را با دستيابي به ركورد توليد ۷۷۳۶۵ 
ُتني آهن اسفنجي در مدول ۲ واحد 

احياء آغاز كرد.
وي اف�زود: در س�الي ك�ه از س�وي 
مقام معظم رهب�ري )مدظله العالي( 
توليد، پش�تيباني ها و مانع زدايي ها 
نامگ�ذاري ش�ده، فوالدم�ردان 
توانس�تند رك�ورد تولي�د آه�ن 
اسفنجي مدول ۲ را پس از چهار سال 

ارتق�اء دهند. آخرين رك�ورد توليد 
آهن اس�فنجي اين واح�د مربوط به 
ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ با رقم ۷۶۳۹۹ 

ُتن بود.
ابراهيمي توس�عه را مهم ترين ركن 
توليد پايدار دانس�ت و افزود: سهم 
شركت فوالد خوزستان از افق ۱4۰4 
كشور كه توليد ۵۵ ميليون ُتن شمش 
فوالدي پيش بيني شده، ۲۵ درصد 
اس�ت. با تعريف و پيشبرد طرح هاي 
توس�عه و تكميل زنجي�ره ارزش در 
باالدست و پايين دست، تالش داريم 
در افق ۱4۰4 اين سهم شركت فوالد 

خوزستان را محقق سازيم.

 ركورد توليد آهن اسفنجي مدول ۲ 
پس از چهار سال شكسته شد

امين ابراهيمي مديرعامل شركت فوالد 
خوزس�تان در نخس�تين هفته كاري به 
همراه رضا طاه�ري رييس هيات مديره 
به دي�دار حجت االس�الم والمس�لمين 
موسوي  فرد نماينده ولي  فقيه در استان 
خوزس�تان و امام جمعه اهواز رفتند. به 
گزارش خبرنگار روابط  عمومي، اين ديدار 
روز دوش�نبه ۳۰ فروردين م�اه ۱4۰۰ در 
دفتر نماينده ولي  فقيه انجام شد.  در اين 
ديدار صميمي حجت االسالم  والمسلمين 
سيد عبدالنبي موسوي فرد اظهار داشت: 
توجه به زيرساخت ها و رفع موانع توليد 
همواره مورد توجه مق�ام معظم رهبري 
)مدظله العالي( اس�ت. دفت�ر نمايندگي 
ولي فقيه خوزس�تان ت�وان خ�ود را در 
جهت حمايت از شركت فوالد خوزستان 
به كار مي گيرد.موس�وي  فرد تش�كيل 
كارگروهي از ُخبرگان شركتي و نخبگان 
استاني را راه گشاي مش�كالت دانست 
و اف�زود: تقوي�ت طرح هاي توس�عه اي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيامد 
مثبت تش�كيل چنين كارگروهي است. 
امام  جمع�ه اهواز با اش�اره ب�ه انتخابات 

پيش رو بيان داشت: اميدواريم با حضور 
مردم بعد از انتخابات دولتي مستقر شود 
كه نگاه آن به توان داخلي و حل مشكالت 

اقتصادي كشور باشد. 
در خوزس�تان  ولي فقي�ه  نماين�ده 
خاطرنشان كرد: دفتر نماينده ولي فقيه 
با همكاري اس�تانداري و ديگر نهادهاي 
اس�تان خوزس�تان از صنع�ت اس�تان 
پش�تيباني نموده و در جهت مانع  زدايي 

از هيچ كوششي دريغ نمي كند. 
رضا طاهري رييس هيات مديره شركت 

فوالد خوزستان ضمن تشكر از حمايت 
نماين�ده محترم ول�ي فقي�ه از صنايع 
اس�تان اظهار داش�ت: امروزه با حركت 
ش�ركت  هاي معدن�ي به س�مت توليد 
محص�ول نيمه نهاي�ي و نهاي�ي فوالد، 
يكي از مش�كالت عمده شركت فوالد 
خوزستان تامين سنگ آهن مي باشد. 
با توجه به اينكه شمش توليدي شركت 
فوالد خوزستان شمش پايه كشور است، 
تامين مواد اوليه و سنگ آهن از نيازهاي 

اصلي اين شركت به شمار مي رود. 

وي در پايان با اشاره به سود دهي مناسب 
شركت فوالد خوزستان در سال گذشته، 
از حمايت هاي بي دريغ نماينده ولي فقيه 
از شركت فوالد خوزستان تشكر نموده و 
ابراز امي�دواري نمود با حمايت نهادهاي 
استاني جايگاه فوالد خوزستان به عنوان 
دومين توليد كننده فوالد كشور حفظ و با 

اجراي طرح هاي توسعه ارتقاء يابد.
امي�ن ابراهيم�ي مديرعام�ل ش�ركت 
ف�والد خوزس�تان در اين دي�دار گفت: 
فوالد خوزس�تان براي اجراي طرح هاي 

توس�عه اي و حفظ جايگاه خود به عنوان 
دومين توليد كننده بزرگ فوالد در كشور 
نياز به حمايت نماينده محترم ولي فقيه و 

نهادهاي مسوول در استان دارد.
وي اف�زود: اين ش�ركت س�ه ميليون و 
۸۰۰ ه�زار ت�ن ظرفيت تولي�د محصول 
ف�والدي را دارد. اين در حالي اس�ت كه 
شركت  هاي توليد كننده فوالد در فالت 
مرك�زي، ظرفيت ه�اي بي�ش از اي�ن را 
براي خود تعريف نمودند. از س�وي ديگر 
ش�ركت  هاي فوالدي در سراس�ر كشور 

وارد طرح هاي توسعه اي شده اند و اين در 
حالي است كه در ديگر نقاط دنيا طرح هاي 
فوالدي در كرانه خليج يا رودخانه تعريف 
و اجرا مي شوند؛ در كشورمان و به صورت 
غير كارشناس�ي طرح هاي ف�والدي در 
فالت مركزي در حال اجرا هستند. فوالد 
خوزستان با دسترس�ي به آب هاي آزاد، 
توانايي افزايش ظرفيت توليد و صادرات 
محصوالت فوالدي را دارد. اجرايي شدن 
طرح هاي توسعه در اين مجموعه، حمايت 

نهادهاي استاني را مي طلبد. 
ابراهيم�ي انج�ام مس�ووليت هاي 
اجتماعي را جزو وظايف ذاتي ش�ركت 
فوالد خوزستان دانست و افزود: ايفاي 
مس�ووليت هاي اجتماع�ي در س�طح 
مناطق محروم هم�واره از دغدغه هاي 
شركت فوالد خوزستان است. رسيدگي 
به معيش�ت كاركنان و بازنشس�تگان 
نيز از اولويت هاي ماست. اميدواريم با 
رهنمود و حمايت  هاي نماينده محترم 
ولي فقيه در استان قدم مثبتي در مسير 
پيش�رفت صنعت اس�تان و حمايت از 

مناطق محروم  برداريم.

ديدارمديرعاملفوالدخوزستانبانمايندهوليفقيهدراستانخوزستان

امي�ن ابراهيمي مديرعامل از واكس�ينه 
ش�دن كادر درمان فوالد خوزس�تان در 
راس�تاي جلوگي�ري از ش�يوع ويروس 
كرونا خبر داد. مديرعامل ش�ركت فوالد 
خوزستان در گفت وگو با خبرنگار روابط 
عمومي ضمن اعالم اين خبر، اظهار داشت: 
با پيگيري دكت�ر مخبر دزفولي قائم مقام 
مديرعامل در امور س�المت و بهداشت و 
همكاري رياست دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور 
اه�واز، عصر ام�روز پنجم ارديبهش�ت 
م�اه ۱4۰۰، ٣١ تن از كادر درمان ش�ركت 
واكسينه ش�دند. امين ابراهيمي با اشاره 
ب�ه اوج گيري مجدد وي�روس كوويد١٩ و 
لزوم رعايت ش�يوه  نامه هاي بهداش�تي 
تاكيد داشت: از اوايل شيوع اين ويروس 

ت�ا به ام�روز، تالش ه�اي ۱4 ماهه كميته 
عال�ي مقابله با ويروس كرونا در ش�ركت 
فوالد خوزستان ستودني بود و قدم هاي 
مثبتي در راس�تاي جلوگيري از ش�يوع 
ويروس برداشته شد. ابراهيمي در پايان 
س�خنان خود اظهار داش�ت: از كاركنان 

انتظار م�ي رود با رعايت دقي�ق الزامات 
بهداش�تي، ضمن حفظ س�المتي خود و 
همكاران، قدردان زحمات ش�بانه روزي 
كادر درم�ان باش�ند. اميد ك�ه  در آينده 
نزديك با واكسينه شدن سراسري، جامعه 

جهاني نسبت به ويروس ايمن شوند.

كادر درمان فوالد خوزستان واكسينه شدند



گروه راه و شهرسازي|
مش��اهدات ميداني حاكي از خري��د و فروش »امتياز« 
مسكن ملي در بازار زيرزميني ملك است. در حالي اين 
معامالت انجام مي شود كه مسووالن دولتي به صراحت 
آن را »غيرقانوني« اعالم كرده اند. ب��ا اين حال، با رواج 
چنين پديده اي در بازار زيرزميني يا بازار س��ياه، از هم 
اينك مشخص است كه طرح مسكن ملي كه با انتقادات 
متعددي رو به رو بوده و هس��ت، در جلب و جذب نظر 
متقاضيان مس��كن نتوانسته به درس��تي عمل كند. از 
س��ويي، پول نقد مورد نياز در اين ط��رح دولتي براي 
بخشي از جامعه هدف آن دور از دسترس است و از سوي 
ديگر، عده اي دالِل دست به نقد در گذرگاه مسكن ملي 
نشسته اند و »امتياز« مشاركت در اين طرح مسكني را 
صيد مي كنند. اما چه كسي مقصر است؟ شهروند نيازمند 
سرپناه اما فاقد پول يا دالل دست به نقد؟ ظاهرا هيچ يك 
از طرفين اين معامله غيرقانوني مقصر نيستند و دستكم 
شهروند نيازمند سرپناه »قرباني« سياست هاي اقتصادي 

دولت هاي چند دهه اخير نيز هست.
به گزارش »تعادل«، قرار است 400 هزار واحد مسكوني 
در طرح اقدام ملي مس��كن از طريق مش��اركت مالي 
شهروندان سراسر كشور ساخته شود. مشاركت در اين 
طرح، مستلزم داشتن ش��رايط خاص است و از جمله 
مهم ترين ش��رايط، صاحب خانه نبودن و عدم دريافت 
وام مسكن است. در واقع تالش شده است كه اين امكان 
و »امتياز« دولتي به جامعه هدف تخصيص داده شود. 
در اي��ن حال، با توجه به افزايش ش��ديد قيمت مصالح 
ساختماني، طي هفته هاي گذشته از سوي مراجع دولتي 
متعدد، نرخ هاي تازه اي براي هزينه ساخت مسكن ملي 
عنوان شده است كه از هر متر مربعي 3 ميليون تومان 
تا رقم هاي باالتر عنوان شده است. حتي ديروز، معاون 
مسكن وزير راه از بررس��ي افزايش وام ساخت مسكن 
ملي به 150 ميليون تومان خبر داد، نشانه اي كه حاكي 
از اثرگذاري مستقيم جهش قيمت ها روي هزينه تمام 
شده مسكن ملي است. اما اولين نكته مورد نظر منتقدين 
اين طرح، اين است كه مداخله دولت در بازار مسكن به 
هر شكل و با هر نيتي كه باش��د، منجر به تشديد عدم 
تعادل در اين بازار خواهد شد. به طور نمونه، واحدهاي 
مسكوني مسكن مهر كه در زمين هاي اجاره اي 99 ساله 
بنا ش��ده اند، به موجب قانون نبايد معامله مي شدند اما 
به محض اعالم آزادي معامله اين دس��ته از واحدهاي 
مسكوني، ناگهان شاهد هجوم دالالن به اين بازار بوديم. 
كساني كه از مزيت هاي اين امالك آگاه بودند و سود قابل 
توجهي را در آينده آن شناسايي كرده بودند. اينگونه بود 
كه خانه هايي كه با هزينه هاي اندك ساخته شده بود، 
ناگهان چندين برابر آن قيمت ها دس��ت به دست شد. 
مالك اوليه به دليل ع��دم تحويل واحد يا به دليل نبود 
امكانات شهري مناسب در شهرهاي جديد مسكن مهر، 
ناچار بود كه واحد خود را بفروش��د و با پول آن در شهر 
خانه اي را رهن كند، بنابراين آپارتمان خود را فروخت. 
آن سو تر اما اين خانه روي موج تورمي چندين برابر قيمت 
ميان دالالن دست به دست شد و حاال به طور مثال واحد 

مسكن مهر فاز 11 پرديس كه حدود 30 ميليون تومان 
براي متقاضي اول هزينه داشته است، هم اينك دستكم 

500 ميليون تومان قيمت خورده است.

    پديده جديد در بازار سياه
سال هاس��ت كه برخورداري از امتياز در هر حوزه اي 
از بليت مس��ابقات فوتبال گرفته تا امتياز وام و زمين 
و مسكن، زمينه ايجاد بازار س��ياه را فراهم مي كند و 
بعضا مسووالن صرفا به جمله »غيرقانوني است« اكتفا 
مي كنند؛ خريد و فروش امتياز مسكن ملي هم به عنوان 
پديده اي جديد خودنمايي مي كند و خبري از برخورد 

با اين پديده شنيده نمي شود.
به گزارش »تعادل«، بازار سياه يا بازار زيرزميني انواع و 
اقسام متفاوتي دارد اما در همه آنها مساله »غيرقانوني« 
بودن معامله مشخص است. گاهي كاالي مورد معامله 
كاالي ممنوعه اس��ت، پس معامله آن هم ممنوعه و 
غيرقانوني اس��ت، اما گاهي معامله يك كاال برخالف 
اهداف و قوانين تعيين شده است و خريدار آن به دليل 
نداشتن شرايط از پيش تعيين شده، حق انجام چنين 
معامله اي را ندارد. خريد و فروش مس��كن ملي از اين 

قسم معامالت غيرقانوني به شمار مي رود. 

    ناتواني مالي عامل عقب نشيني از مسكن ملي
به گزارش ايسنا، كساني كه براي واحدهاي اقدام ملي 
مسكن ثبت نام كردند احتماال همگي از ابتدا سوداي 
خانه دار ش��دن را در س��ر مي پروراندند. اما به تدريج 

مشخص شد اغلب افراد توانايي پرداخت آورده حدود 
۲00 ميليون توماني را ندارند. برخي حتي نمي توانند 

قسط اول به مبلغ 40 ميليون تومان را واريز كنند.
پايين بودن توان متقاضيان به تدري��ج آنها را به فكر 
فروش امتياز انداخت؛ امتيازي كه در طول عمر فقط 
يك بار به آنها تعلق مي گيرد. اما كساني حاضر شدند 
امتياز واحدهاي مس��كن ملي را ۲0 ميليون تومان و 
حتي كمتر بفروشند! با مسووالن كه درخصوص پديده 
خريد و ف��روش امتياز واحدهاي اقدام ملي مس��كن 
صحبت مي كنيم مي گويند كه اين اقدام غيرقانوني 
اس��ت. ادارات كل راه و شهرس��ازي و شركت عمران 
شهرهاي جديد هم اجازه انتقال و ثبت قرارداد مسكن 
ملي به ش��خص غير را نمي دهند. اما ف��روش امتياز 
همچنان در فضاي مجازي داغ اس��ت. اگرچه دولت 
محدوديت هاي نيم بندي براي خريد و فروش مسكن 
ملي قائل ش��ده، متعاملين راه هاي دور زدن قانون را 
مي دانند. فروش��نده و خريدار در بنگاه امالك يا دفتر 
اسناد رسمي حاضر مي شوند، فروشنده مبلغ ناچيزي 
را بابت واگذاري امتياز مسكن ملي دريافت و قرارداد 
امضا مي ش��ود. اگر وكالت نامه محضري داده شود به 
عنوان س��ند رسمي تلقي ش��ده و واحد مسكوني در 
آينده به خريدار منتقل خواهد شد. فروشنده به ميزان 
مبلغي كه دريافت كرده يا به اندازه مبلغ 40 ميليون 
تومان آورده اوليه، سفته يا چك در اختيار خريدار قرار 
مي دهد تا خريدار از همه جهت خيالش راحت باشد. 
خريد و فروش مسكن ملي در روز روشن با تابلو و لوگوي 

دفاتر امالك انجام مي شود. آگهي هم درج مي كنند 
و خود را به عنوان »متخصص فروش مس��كن ملي« 
معرفي مي كنند. سوال اين است كه اگر معامله امتياز 
مسكن ملي، دردسري براي متعاملين ايجاد مي كند 
چطور بعضي دالالن بدون هيچگونه واهمه اي در اين 
فرآيند قرار گرفته اند؟ اگر دولت منتظر است تا شكايتي 
در اين زمينه برسد اصوال متخلف هيچگاه از خودش 
ش��كايت نخواهد كرد. خريد و فروش امتياز مسكن 
ملي، مقوله جديدي است اما موارد مشابه مثل امتياز 
وام، كوپن خوارو بار، سفر حج و ده ها مورد ديگر وجود 
دارد كه يا شكل قانوني به خود گرفته اند يا الينحل باقي 
مانده اند. معموال هم مسووالن به جمله »غيرقانوني 
اس��ت« اكتفا مي كنند. از هر سازماني هم كه مورد را 
پيگيري مي كنيم مي گويند كار خود را در اين زمينه به 
نحو احسن انجام داده و بعضا توپ را به زمين ديگري 
مي اندازند. در حالي كه اداره اين امور با مجموعه قوانين 
و ارتباط منطقي س��ازمان هاي متولي به راحتي قابل 
حل است. وزارت راه و شهرسازي بارها اعالم كرده كه 
خريد و فروش امتياز مسكن ملي تخلف است اما هنوز 
مشخص نيست با چه مكانيزمي متخلفان را شناسايي 
و سلب امتياز مي كند. دولت س��عي كرده براي آنكه 
متقاضيان واقعي خانه دار ش��وند زمين ارزان قيمت 
اقساطي براي واحدهاي اقدام ملي در نظر گرفته و كارت 
اعتباري مصالح در اختيار سازندگان قرار مي دهد. اما 
ايجاد بازار سياه خريد و فروش مسكن ملي مي تواند به 

تورم مازاد در اين بخش منجر شود.
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زمان آز مون و خطا نيست، 
واكسيناسيون عمومي انجام شود

ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت شوراي اسالمي 
ش��هر تهران گفت: طرح ها و برنامه هاي مختلفي براي 
كنترل كرونا اجرا ش��ده و موفقيت ها و شكس��ت هايي 
داش��ته ايم اما به طور كلي در حال حاضر وقت آزمون و 
خطاهاي گذشته نيست و بايد واكسيناسيون عمومي 
در اولويت ق��رار گيرد. خداكرمي در گفت وگو با مهر، در 
خصوص اجراي ناقص و بدون نظارت قرنطينه در سطح 
شهر گفت: طي يك سال اخير شاهد شيوع كرونا و ايجاد 
محدوديت هاي مختلف براي ش��هروندان بوديم اما در 
حال حاضر كه موج چهارم كرونا ش��يوع يافته، ديگر نه 
ش��وراي ش��هر و نه دولت ابزار نظارتي موثر و كارآمدي 
براي كنترل شرايط به ويژه قرنطينه و ايجاد محدوديت 
در تردده��ا ندارن��د. وي افزود: در ح��ال حاضر با وجود 
اعمال محدوديت ها و لزوم فعاليت محدود مش��اغل بنا 
بر اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا، اما همچنان در سطح 
شهر شاهديم كه مغازه ها و كسبه به فعاليت خود ادامه 
مي دهند و تغيير چنداني در سطح شهر ديده نمي شود. 
خداكرمي تصريح كرد: وقتي مي گوئيم مغازه ها بسته 
شوند، نمي توانيم تنها با يك قانون يا مصوبه كسب و كار 
مردم را تعطيل كرد يا در صورت اين نوع تصميم گيري، 
بايد تسهيالت مالي براي شهروندان و كسبه در نظر گرفته 
شود. به عالوه براي اينگونه تصميم گيري ها بايد توجه شود 
كه با بسته شدن مغازه ها چه كسي بايد خرج اين افراد را 
بدهد. او اظهار كرد: در حال حاضر شاهد انباشت روش هاي 
قرنطينه هستيم اما اين نوع كنترل به طور موثر جوابگو 
نيست و بايد واكسيناسيون عمومي در اولويت قرار گيرد.

 خسروي: قيمت مسكن 
بايد ۲۵ درصد كاهش يابد

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با بيان اينكه تعطيلي دفاتر امالك منجر به 
ايجاد مشكالتي براي خريداران و فروشندگان شده 
و درخواست بازگشايي دفاتر با رعايت پروتكلهاي 
بهداشتي را داريم گفت: براي اينكه مردم مقداري 
توان خريد پيدا كنند بايد قيمت مسكن حداقل ۲5 
درصد كاهش پيدا كند. خسروي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: از روز ۲1 فروردين ماه كه دفاتر امالك 
تعطيل شده اند مشكالتي براي طرفين معامله ايجاد 
ش��ده و به همين دليل تقاضا داريم در دسته بندي 
كرونا جزو گروه شغلي يك محسوب شويم تا بتوانيم 
فعاليت كنيم و به مردم خدمات بدهيم. به خصوص 
كه به فصل جابه جايي مستاجران نزديك مي شويم 
و الزم است تا نسبت به انجام معامالت چاره انديشي 
ش��ود. وي افزود: فعاليت دفاتر امالك، بيش��تر از 
طريق تلفن انجام مي شود. زماني هم كه متعاملين 
در اتاق قرارداد حضور مي يابند، فاصله اجتماعي و 
پروتكلهاي بهداشتي رعايت مي شود. ما از ابتداي 
سال دائما تعطيل بوده ايم؛ در حالي كه الزم است به 
كار مردم رسيدگي كنيم. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با بي��ان اينكه هم اكنون بس��ياري از مردم 
مجبور به جابه جايي هس��تند گفت: عده اي خانه 
خود را فروخته اند يا مستاجراني هستند كه حكم 
تخليه برايش��ان صادر شده اس��ت؛ در حالي كه ما 
نمي توانيم سرويس بدهيم. خسروي درباره وضعيت 
بازار مسكن گفت: در شرايط فعلي معامله اي انجام 
نمي شود، اما قبل از عيد قيمت ها 10 تا 15 درصد 
پايين آمده بود. بعد از اين هم بايد قيمت ها بيش از 
۲5 درصد كاهش يابد تا مردم مقداري توان خريد 
پيدا كنند. بارها اعالم كرده ايم س��تاد تنظيم بازار 
براي مسكن ايجاد ش��ود و پليس امنيت به عنوان 
عضو اين س��تاد بر بازار نظارت كن��د. به طور مثال 
ما اعالم مي كنيم قيمتها كاه��ش پيدا كرده، بعد 
عده اي بخر و بفروش مصاحبه مي كنند كه كاهش 
نيافته است. سوداگران به دليل منافع خود مخالف 
پايين آمدن قيمتها هستند. لذا بايد بر فعاليت اين 

افراد نظارت شود.

رشد 18۲ درصدي پروازهاي 
فرودگاه مهرآباد 

مديركل فرودگاه مهرآباد با اش��اره به خريد حدود 
15 ميليارد تومان مواد ضدعفوني مقابله با ش��يوع 
وي��روس كرونا، گف��ت:  ن��وروز امس��ال پروازهاي 
مهرآباد 1۸۲ درصد رشد داشت. به گزارش تسنيم، 
ابراهي��م مرادي اظهار كرد: س��ال گذش��ته پس از 
گسترش ويروس كرونا، در الزامات مربوط به رعايت 
دس��تورالعمل هاي بهداشتي ابالغي ستاد مبارزه با 
شيوع كرونا در فرودگاه مهرآباد به صورت مستقيم 
و غير مستقيم بيش از 15 ميليارد تومان هزينه شد. 
 وي ادامه داد: هزينه مستقيم آن مربوط به تهيه مواد 
ضد عفوني كنن��ده، خريد دوربين ه��اي حرارتي، 
ماس��ك و دس��تكش و هزينه هاي غيرمستقيم آن 
غيبت كاركنان كليدي به دليل ابتال به اين ويروس، 
تهيه زيرس��اخت هاي مرتبط با دوركاري كاركنان، 
مرخصي كاركنان داراي فرزند زير 6 سال، جايگزيني 
تجهيزات مس��تهلك ش��ده ناش��ي از پاشش مواد 
ضد عفوني كننده و غيره ب��ود. وي تصريح كرد: اين 
يك حقيقت آزاردهنده اس��ت كه از زمان گسترش 
ويروس كرونا، صنعت هوانوردي ايران مانند صنعت 
هوانوردي جهان دچار ركود بسيار شديدي شد. وي 
ادامه داد: اين موضوع فرودگاه مهرآباد را نيز مانند تمام 
فرودگاه هاي كشورمان تحت تاثير قرار داد، اما با اين 
حال درفرودگاه مهرآباد طي ايام نوروز نسبت به نوروز 

99 افزايش 1۸۲ رصدي پروازها ثبت شده است.

 دستور اسالمي براي 
اتمام پروژه هاي وزارت راه

 محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به 
تامين منابع پروژه هاي زيربنايي بر اساس راندمان، 
گفت: از همه كانال ه��ا و ظرفيت هاي قانوني براي 
تامين كسري منابع اس��تفاده مي شود. به گزارش 
تسنيم، او با تاكيد بر اينكه تمامي پروژه هاي مجموعه 
وزارت راه و شهرس��ازي بايد به فعاليت خود ادامه 
دهند، اظهار كرد: تمامي پروژه هايي كه در دس��ت 
اجرا هس��تند؛ چه آنهايي كه بايد در اين دولت به 
افتتاح برسند و چه پروژه هايي كه ادامه دار هستند، 
به هيچ عنوان وقف��ه اي در روند فعاليت آنها نبايد 
اتفاق بيفتد. وي با اش��اره به دستور قاطعي كه در 
همين زمينه در نشست هفته نخست ارديبهشت ماه 
شوراي معاونان وزارت راه و شهرسازي صادر كرده 
اس��ت، افزود: مجريان و متصديان بايد پروژه ها را 
مديري��ت و راهبري كنند تا با اهتمام ويژه پروژه ها 
به اتمام رس��يده تا در اختيار مردم ق��رار گرفته و 
بتوانند از آن استفاده كنند. اسالمي با بيان  اينكه در 
چارچوب توان كشور از همه فرصت هايي كه براي 
تامين كس��ري منابع مالي پروژه هاي وزارت راه و 
شهرس��ازي در بودجه وجود دارد، استفاده خواهد 
شد، افزود: در اين زمينه از همه كانال هاي مختلف و 
از همه ظرفيت هاي قانوني استفاده خواهد شد و در 
قانون هم در اين خصوص ظرفيت هاي زيادي وجود 
دارد. ضمن اينكه مسير تامين منابع در بازار سرمايه 
فراهم شده است تا به اين شكل و از اين طريق امكان 
پشتيباني پروژه ها فراهم شود. وي تاكيد كرد: نكته 
مهم ت��ر اينكه با برنامه ريزي دقي��ق در قالب طرح 
جامع حمل و نق��ل، پروژه هاي اولويت دار و آنهايي 
كه پيشرفت باالتري دارند، در اولويت قرار گرفتند 
تا با سرعت باالتري انجام شوند. به اين ترتيب اليه 
به اليه پروژه هايي كه در تقدم هستند نيز در دست 
اقدام قرار خواهند گرفت. به گفته وي، در اين زمينه 
اس��تفاده از منابع براي پروژه هايي در اولويت قرار 

خواهند گرفت كه حداكثر راندمان را دارند.

 دريافت مفاصاحساب نوسازي 
از شهرداري برخط شد

مديرعامل س��ازمان فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
شهرداري تهران )فاوا( از برخط شدن درخواست و دريافت 
مفاصاحساب شهرداري خبر داد و تاكيد كرد از اين پس 
كليه فرايندهاي مربوط به اين مفاصاحس��اب كامال به 
صورت اينترنتي و در سامانه تهران من انجام مي شود. به 
گزارش ايلنا، محمد فرجود گفت: شهروندان مي توانند با 
ثبت مشخصات ملك خود در قسمت »امالك من« در 
سامانه »تهران من« به نشاني my.tehran.ir فرآيند 
اس��تعالم تا دريافت مفاصاحس��اب را به صورت كامال 
غيرحضوري انجام دهند. فرجود با اشاره به اهميت توسعه 
خدمات غيرحضوري ش��هري به ويژه براي پيشگيري 
از خطر ابتالي ش��هروندان و كارمندان ش��هرداري به 
كرونا گفت: با اينترنتي ش��دن اي��ن فرآيند كارمندان 
شهرداري مي توانند به صورت دوركار هم درخواست هاي 
مفاصاحساب را بررسي كنند و شهروندان بدون نياز به 

خارج شدن از منزل، مفاصا را دريافت نمايند.

 تكذيب واكسيناسيون 
مديران شهرداري تهران 

حميد چوبينه، مديرعامل ش��ركت ش��هر سالم گفت: 
تاكنون حتي يك مورد انجام واكسيناسيون كرونا بين 
مديران و معاونان شهرداري تهران و اعضاي شوراي شهر 
به ما گزارش نشده است. مديرعامل شركت شهرسالم در 
گفت وگو با فارس درباره ش��ائبه دريافت واكسن توسط 
برخي مديران ش��هري و اعضاي ش��وراي شهر تهران 
اظهار كرد: تاكنون حتي يك مورد واكسيناسيون در اين 
زمينه به ما گزارش نشده و آمار صفر بوده است. وي افزود: 
واكسيناسيون كاركنان بهشت زهرا و سازمان پسماند 
انجام ش��ده و از دو روز پيش واكسيناسيون كادر درمان 
شركت شهر سالم كه تعدادشان حدود ۸00 نفر است نيز 
آغاز شده و در چند مرحله ادامه دارد. مديرعامل شركت 
شهر سالم درباره ميزان ابتال و مرگ و مير ناشي از كرونا در 
شهرداري تهران گفت: بر اساس آمارهاي رسمي تاكنون 3 
هزار و 5۲ نفر در شهرداري مبتال به كرونا شده و 6۲ نفر نيز 
جان خود را از دست دادند كه البته آمار غيررسمي بيشتر 
از اين تعداد است چرا كه برخي از سازمان ها ممكن است 
آمار جديد مبتاليان متوفيان را به شهرداري اعالم نكرده 
باشند. به گفته چوبينه، سازمان تاكسيراني و اتوبوسراني 

بيشترين مبتاليان و متوفيان كرونا را داشته اند.

شارژ مالي مترو تهران و كالنشهرها
به موجب تصميم ش��وراي اقتصاد درخصوص اصالح 
مصوبه مربوط به ماده 1۲ قانون رفع موانع توليد رقابت 
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، شركت هاي قطار شهري 
در تهران و ۸ كالنشهر ديگر كشور، مجددا " از يك منبع 
مالي مهم و تاثيرگذار بهره مند خواهند شد. به گزارش 
ايلنا، علي امام، مديرعامل ش��ركت مترو تهران در اين 
رابطه گفت: پس از پيگيري ها و مذاكرات مس��تمري 
كه سال گذش��ته با وزارت نفت، سازمان بهينه سازي 
مصرف سوخت و همچنين س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور داشتيم، خوشبختانه با مس��اعدت و همراهي 
 نهادهاي مذكور، مصوبه كاهش خط مبناي محاسبات 
صرفه جويي س��وخت به ازاي هر سفر جديد با ناوگان 
جديد ش��بكه خطوط مترو به تصويب شوراي اقتصاد 
رسيد تا همچون سال 139۸ بتوانيم از اين منبع مالي 
ارزشمند و قانوني، در راستاي توسعه مترو كالنشهرها 
اس��تفاده كنيم.  امام افزود: اين قانون از قبل هم وجود 
داشته است اما با شيوع بيماري كرونا و به تبع آن كاهش 
مسافران شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري كه عدم 
تحقق خط مبناي مصوب ش��وراي اقتصاد را به دنبال 
داشت، عمال  شركت هاي مترو كالنشهرها از مزاياي ماده 
1۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير محروم شدند؛ طبق 
اين ماده قانوني به ازاي افزايش سفر با ناوگان جديد مترو 
بيش از خط مبناي مصوب، مبلغي معادل ميزان صرفه 
جويي سوخت تا 10 سال به شركت هاي مترويي تعلق 
مي گيرد.  مديرعامل شركت مترو گفت: با كاهش 50 
درصدي خط مبناي محاسبات صرفه جويي سوخت به 
دليل شيوع بيماري كرونا و كاهش تعداد مسافران مترو، 
از ابتداي سال 1399 مبلغ معادل صرفه جويي سوخت به 
ازاي سفرهاي بيشتر از خط مبناي جديد، محاسبه و براي 
توسعه شبكه خطوط و تأمين ناوگان مترو كالنشهرها 

اختصاص خواهد يافت. 

مسكندولتيدربازارسياهچندخريدوفروشميشود؟

سازمانهواپيماييبهآژانسها:ازفروشبليتسفربه/ازكشورهايباشرايطويژهخودداريكنيد

معامله امتياز مسكن ملي زير پوست شهر

هشدار درباره فروش بليت پرواز هند و پاكستان 
گروه راه و شهرسازي| 

در پي منع جابه جايي مس��افر از طري��ق پرواز به هند، 
محمد حسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري از اخطار جدي اين سازمان به دفاتر خدمات 
مس��افرت هوايي مبني بر خ��ودداري از فروش بليت 
هواپيما به/ از كشورهاي با شرايط ويژه خبر داد.  ذيبخش 
افزود: به استناد مفاد اطالعيه هوانوردي پذيرش مسافر از 
كشورهاي با شرايط ويژه از جمله هند، پاكستان، فرانسه 
و ... ممنوع اعالم شده است و دفاتر خدمات مسافر هوايي 
ملزم هستند از   بليت به كشورهاي فوق خودداري كنند. 
وي تصريح كرد: بديهي است عدم رعايت اين ممنوعيت 
عالوه بر پاس��خگويي به مراجع قانوني و شمول اعمال 
مجازات توسط مراجع ذيربط موجب ممانعت از ادامه 

فعاليت دفتر خواهد شد.

    قيمت 1۳1 ميليون توماني پرواز به هند
در حالي كه پروازهاي هند و پاكس��تان از روز يكشنبه 
به دليل شيوع ويروس كرونا ممنوع اعالم شد، برخي از 
سايت هاي فروش اينترنتي همچنان بليت فروشي خود 
را متوقف نكرده و قيمت هاي نجومي براي آن از هشت 

ميليون تومان تا 131 ميليون تومان گذاشته اند.
به گزارش ايسنا، در روزهاي گذشته و در پي گسترش 
شيوع ويروس كرونا، پروازهاي هند و پاكستان توسط 
ستاد ملي مقابله با كرونا متوقف شد. اين ممنوعيت در 
حالي ابالغ شد كه برخي س��ايت هاي اينترنتي، اقدام 
فروش بليت پروازهاي تهران - دهلي و دهلي – تهران 
مي كنند و جالب اينكه قيمت هاي نجومي و عجيب و 
قريبي براي آن مش��خص و اعالم كرده اند كه از هشت 

ميليون تومان تا 131ميليون تومان متفاوت است.
البته بليت پروازهاي هند از سوي ايرالين هاي خارجي 
و به صورت كانكشني با يك يا چند توقف انجام مي شود، 
اما در مصوبه اخير س��تاد ملي مقابله با كرونا مبني بر 
توقف كامل و فوري نقل و انتقال مسافر استثنايي براي 
ايرالين هاي خارجي يا نوع پروازها مشخص نشده است.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره اظهار 
كرد: برخي از سايت هاي اينترنتي اقدام به فروش بليت 
پروازهاي هند كرده اند كه اين تخلف محسوب شده و 
با اين ش��ركت ها برخورد خواهيم كرد. ذيبخش ادامه 
داد: در حال حاضر اداره كل نظارت سازمان هواپيمايي 

كشوري در حال بررسي تخلفات اينچنيني است و مردم 
مطمئن باشند كه با چنين تخلفاتي برخورد خواهيم 
كرد، چرا كه هيچ گونه پروازي به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم از هندوستان و پاكستان اجازه ورود به ايران 
و فرود در فرودگاه هاي كشور را ندارند. او درباره پروازهاي 
كانكشني روي برخي ايرالين هاي خارجي از تهران به 
دهلي اظهار كرد: مردم مي توانند با پروازهاي كانكشني 
ايرالين هاي خارجي به هند س��فر كنن��د، اما تا اطالع 
ثانوي و تغيير نكردن مصوبات در اين زمينه هيچ يك از 
مسافراني كه به هند و پاكستان يا كشورهاي ممنوعه 

سفر كرده اند اجازه ورود به كشور را ندارند.

    عودت پول بليت پروازهاي هند و پاكستان 
به مسافران

در اين حال، ابوالقاسم جاللي، معاون هوانوردي سازمان 
هواپيمايي كش��وري با اشاره به لغو پروازها بين ايران و 
هندوستان و ايران و پاكستان، گفت: پول بليت در اين 
مسيرها كه از قبل اخذ ش��ده بود، با لغو اين پروازها به 

صورت كامل به مسافران عودت داده مي شود.
جاللي در گفت وگو با فارس درباره وضعيت مسافراني 
كه از قبل بليت در اين مس��يرها گرفته اند، بيان كرد: 
همان گونه كه اعالم شد، مجوزهاي پرواز بين ايران و هند 
و ايران و پاكستان لغو شده است، بنابراين اگر مسافري از 
قبل بليت تهيه كرده باشد، پول كامل بليت )بدون اخذ 

جريمه( به آنها عودت داده مي شود.

     علي بابا اخطار گرفت
در اين حال، س��ازمان هواپيمايي كش��وري به شركت 
خدمات مس��افرت هوايي علي بابا به دليل عدم رعايت 
ممنوعيت فروش بليت به/از كشورهاي هند و پاكستان 
اخطار داد. بر اساس اين گزارش، شركت خدمات مسافرت 
هوايي سفرهاي علي بابا با وجود مصوبه ستاد ملي كرونا 
مبني بر ممنوعيت سفر به/از كشورهاي هند و پاكستان 
و ابالغ آن از سوي سازمان هواپيمايي كشوري، همچنان 
بليت هواپيما در مسيرهاي ياد شده را به فروش مي رساند. 
بنابراين با اعالم اخطار به آن شركت نسبت به توقف فروش 
بليت، به اطالع مي رساند اين اقدام شركت علي بابا تخلف 
محسوب شده و در صورت عدم رعايت مقررات مربوطه 
مطابق با قوانين و مقررات اقدام خواهد ش��د. هيچ گونه 

پروازي به صورت مستقيم و غيرمستقيم از هندوستان 
و پاكس��تان اجازه ورود به ايران و فرود در فرودگاه هاي 
كشور را نداشته، همچنين شهروندان مي توانند بر اساس 
ضرورت با پروازهاي كانكش��ني ايرالين هاي خارجي به 
هند سفر كنند، اما تا اطالع ثانوي و تغيير نكردن مصوبات 
در اين زمينه هيچ يك از مسافراني كه به هند و پاكستان 
يا كشورهاي ويژه س��فر كرده اند اجازه ورود به كشور را 
ندارند. در صورت مش��اهده فروش بليت در مسيرهاي 
مذكور با دفاتر خدمات مسافرت هوايي متخلف به طور 
جدي برخورد خواهد شد، همچنين شهروندان مي توانند 
در صورت مش��اهده هر گونه تخلف مراتب را به سازمان 

هواپيمايي كشوري گزارش دهند.

      توقف كشتيراني ممكن نيست
در اين حال، حس��ين عباس نژاد، مديركل امور دريايي 
سازمان بنادر و دريانوردي گفت: هيچ مسافري از طريق 
دري��ا بين ايران و هند تردد نمي كند و با توجه به ماهيت 
خطوط باري تجاري، امكان لغو كشتيراني بين ايران و هند 
وجود ندارد.  به گزارش مهر، عباس نژاد با بيان اينكه بخشي 
از كاالهاي اساسي مورد نياز افغانستان و ايران از طريق 
خطوط كشتيراني هند- ايران و از طريق بندر چابهار حمل 
مي شود افزود: امكان توقف كشتيراني بين ايران و هند 
وجود ندارد. وي گفت: در بخش كش��تيراني، ما خطوط 
مسافري به هند نداريم و آنچه هست، خطوط باري تجاري 
اس��ت كه نمي توان آنها را قطع كرد چراكه اين خطوط 
براي تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز كشور و همچنين 
افغانس��تان و كااله��اي ترانزيتي به آن كش��ور فعاليت 
مي كنند. وي افزود: با اين حال به همه بنادر اعالم كرده ايم 
كه قرنطينه به صورت جدي رعايت شود، همچنين انجام 
تس��ت كرونا و چك ها به دقت اجرا مي ش��ود تا مطمئن 
باشيم خدمه كشتي ها به كرونا مبتال نيستند، همچنين 
از نظر چك كردن بار كش��تي ها هم تالش مي شود بار از 
نظر آلودگي به بيماري، مشكلي نداشته باشد. مديركل 
امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: مواردي كه 
در حوزه رعايت پروتكل ها ذكر شد، پيش از اين در كنار 
اسكله انجام مي شد، اما از چندي پيش اين چك ها بدين 
طريق صورت مي گيرد كه وقتي كشتي وارد لنگرگاه شد 
و قبل از ورود به اسكله، گروه مربوط به چك ها و قرنطينه 
به داخل كشتي مي روند و پس از سوار شدن، كنترل هاي 

الزم را انجام مي دهند و زماني كه مشخص شد كشتي از 
نظر پروتكل هاي بهداشتي امن و مطمئن است، آن زمان 
راهنما سوار آن كشتي مي شود و كشتي را به بندر مي آورد. 
عباس نژاد ادامه داد: از وقتي كه موضوع كروناي برزيلي و 
آفريقايي پيش آمده در بنادر كنترل ويژه براي كشتي هايي 
كه از اين مس��ير مي آيند اعمال مي شود و پروتكل ها به 
صورت دقيق و جامع اجرا و ورود و خروج ها كنترل مي شود 
و اجازه نمي دهيم قبل از تست، كشتي وارد بندرگاه شود. 
مديركل امور دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت: 
تا حد امكان وارد بحث توقف خطوط كشتيراني تجاري 
نمي شويم، اما بخشي از بار افغانستان و بارهاي خودمان 
از اين طريق وارد كشور مي شود. عباس نژاد افزود: پيش 
از اين و در اوايل ش��روع كرونا كه شرايط بسيار سنگين 
بود و هنوز در خصوص پروتكل ها اطالعات ما كامل نبود، 
موضوع توقف كشتي ها و خطوط مطرح شد تا پروتكل ها 
را تنظيم كنيم، اما امروز تالش مي شود كنترل هاي ويژه 
در پياده و سوار شدن پرسنل كشتي، نماينده، بازرسان و 

همكاران ما به خوبي اجرا شوند.

    هيچ بندري عامل ورود كروناي جهش يافته 
نبود

بهروز آقايي، مديركل بنادر و دريانوردي سيس��تان و 
بلوچستان نيز با اش��اره به اعمال پروتكل هاي خاص 
بهداشتي درباره كشتي هاي هندي يا كشتي هايي كه 
در مسير خود در بنادر هند پهلو گرفته اند، گفت: تاكنون 
هيچ موردي از ورود ويروس كرونا يا انوع جهش يافته آن 

از بنادر چابهار و ساير بنادر به كشور ثبت نشده است.
آقايي در گفت وگو با ايلنا درباره كنترل ورود كشتي ها 
از مبدا هند با توجه به شدت شيوع ويروس جهش يافته 
در اين كش��ور اظهار داشت: به دليل شيوع نوع جهش 
يافته ويروس كرونا در كش��ور هند از دو روز گذش��ته 
پروتكل ه��اي خاصي را در پذيرش كش��تي ها از مبدا 
هند اعمال كرديم البته كشورهاي همسايه هند هم با 
توجه به تبادالت وسيعي كه با اين كشور دارند، احتماال 
درگير ويروس كروناي هندي شده اند. از اين رو كشور 
پاكستان هم مستثني از اين موضوع نيست و بايد عالوه 
بر اعمال پروتكل هاي سختگيرانه در حمل و نقل دريايي 
و هوايي، در مسير مرزي و زميني با كشور پاكستان هم 

پروتكل هاي سختگيرانه اي اعمال شود.
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برابر رای شماره 8016624 سال 98.4369 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی زهره نظرزاده مهابادی به 
کد ملی 0054616913 صادره از تهران فرزند عزت اله ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 449.25 
مترمربع دارای پالک 154 مفروزی از پالک 32 فرعی از پالک 72 اصلی بخش 3 واقع در قریه امام زمین خریداری شده از مالک 
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19911228

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.01.24 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.02.07 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین
 و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای ش�ماره 8045461 سال 99.267 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی حمیده گلشن به کد ملی 
2218490854 صادره از تنکابن فرزند محمدعلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 500 مترمربع 
دارای پالک 286 فرعی از پالک 39 اصلی بخش 4 واقع در قریه رضاپط خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19911223
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.01.24 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.02.07

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای شماره 8046093 س�ال 94.602 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی محرم ساحلی به کد ملی 
2219084681 صادره از تنکابن فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 389 مترمربع دارای 
پالک 350 مفروزی از پالک 35 فرعی از پالک 8 اصلی بخش 4 واقع در قریه شاقوزکله خریداری شده از مالک رسمی لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19911204
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.01.24 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400.02.07 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 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. 

فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته

مدت قرارداد :   180 روز شمسی 
زمان توزیع اسناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.

زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 13:00   روز یکشنبه   1400/02/26
زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت 10:00    روز یکشنبه   1400/03/09

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 
1- ارائه مجوز خرید، فروش در زمینه مورد نظر از مراجع ذیصالح یا داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری )رشته های نفت و گاز یا تأسیسات با رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه(

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 975،000،000 ریال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659ه� تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا 
بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران -  منطقه یک انجام گیرد.(

روابط عمومي منطقه یك عملیات انتقال گاز

مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آدرس:  خوزستان - امیدیه - میانکوه - شرکت انتقال گاز ایران- منطقه یک 
صندوق پستی : 315                    کدپستی:  11484- 63781                  تلفن امور پیمانها :  52654511 - 061

نوبت اول : 1400/02/06
نوبت دوم : 1400/02/07                                                 شناسه آگهی : 1123746

موضوع : خرید 3 دستگاه رگوالتور 8 جریان محور fail to close  تقاضای   1571800002
شماره  2000091871000002

نوبت دوم

140003
شركت انتقال گاز ایران 

منطقه یك

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

به شماره فراخوان )2000091138000018 ( مورخ )1400/02/01( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 481199957 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت12:00روزچهارشنبه تاریخ 1400/02/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزپنج شنبه  تاریخ  1400/02/09می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روزدو شنبه تاریخ 1400/02/20 می باشد.
٭ زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 30: 10روز سه شنبه تاریخ 1400/02/21 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 1.612.419.690 ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  تأسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

     نوبت دوم

شناسه آگهي : 1126671
شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :شركت ملي گاز ایران

 موضوع : اجرای عملیات حدود 28 کیلو مترشبکه گذاری پراکنده  فوالدی )2 الی 8 اینچ (و پلی اتیلن )63 الی 160 میلی متر(  
 ساخت 50 انشعاب فوالدی و 50 انشعاب پلی اتیلن،  در شهرستان کاشان و توابع

شركت گاز استان اصفهان

فعاالن فضاي مجازي با انتقاد از سياست دوگانه دولت در 
حكمراني فضاي مجازي تاكيد كردند كه مصوبه هيات 
دولت در جريمه اپراتورها براي ايجاد اختالل در يك شبكه 
اجتماعي خارجي خالف قانون اساسي و حمايت دولت 
از شبكه اجتماعي كالب هاوس، مصداقي از جريان تفكر 

دولت در مديريت فضاي مجازي كشور است.
نشست هم انديشي فعاالن فضاي مجازي پاك به موضوع 
بررسي سياست دوگانه دولت در حكمراني فضاي مجازي 
با طرح مصداق مصوبه اخير هيات دولت براي حمايت از 
يك پلتفرم خارجي و جريمه اپراتورها به دليل اختالل در 
اين سرويس، اختصاص يافت. در اين نشست محمدمهدي 
حبيبي، كارش��ناس فضاي مجازي اتفاقات چند هفته 
اخي��ر در خصوص حماي��ت دولت از ش��بكه اجتماعي 
كالب هاوس را مصداقي از جريان تفكر دولت در مديريت 
فضاي مجازي كشور دانست و گفت: اين اپليكيشن كه 
داراي كاربران بس��يار معدودي در كشور بود، به واسطه 
حضور وزير امور خارجه، وزير ارتباطات و ديگر مسووالن 
سياسي كشور در آن، مورد توجه قرار گرفت. وي با اشاره 
به مصوبه جريمه كرد اپراتورها از س��وي هيات دولت به 
دليل ايجاد اختالل در اين اپليكيشن كه مبلغ ۵۰ ميليارد 
تومان به ازاي هر روز اختالل است، گفت: اگرچه دولت در 
اين مصوبه داعيه حمايت از حقوق كاربران را دارد و تاكيد 
كرده كه مي خواهد جلوي اختالالت در مسير استفاده 
مردم از س��رويس هاي فضاي مجازي را بگيرد، اما سوال 
اين است كه آيا دولت همه جا همين طور برخورد مي كند 
و مراقب حقوق كاربران است؟ اين كارشناس افزود: به نظر 
مي آيد كه دولت يك استاندارد دوگانه اي را در مديريت 
فضاي مجازي در پيش گرفته اس��ت. از طرفي مشاهده 
مي كنيم كه اپليكيشن تلگرام طاليي با ۴۰ ميليون كاربر 
توسط گوگل از گوشي هاي مردم حذف مي شود و دولت 
هيچ اقدامي در جهت حمايت از حقوق كاربران نمي كند 
يا اينكه در اينس��تاگرام و ساير س��رويس هاي خارجي، 
پست و اكانت كاربران به راحتي حذف مي شود و دولت 
هيچ حمايتي از كاربران ايراني نمي كند. اما اگر در مسير 
كالب هاوس اختاللي اتفاق افتاده باشد دولت خيلي محكم 
واكنش نشان مي دهد تا جايي كه اپراتورهاي داخلي را 
كه كل س��اختار ارتباطي كشور بر پايه آنها است، تهديد 

به تعليق مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه ما از اقدام اپراتورها حمايت نمي كنيم 
و معتقديم كه بايد مطابق با مقررات عمل كنند و اگر اقدام 
غيرقانوني كرده اند اشتباه اس��ت، خاطرنشان كرد: اگر 
اپراتور كاري خالف قواعد حكمراني انجام داده باشد ما آن 
را تأييد نمي كنيم و معتقديم كه همه بازگشت به قانون 
داشته باشند. اما دولت نبايد استاندارد دوگانه داشته باشد. 
موضوع اين است كه چرا دولت با همين منطق با سرويس 
خارجي كه مطابق مقررات كشور ما فعاليت نمي كنند 

برخورد نكرده و فعاليت آنها را تعليق نمي كند؟ 

    وقت خالي دولت 
براي حمایت از یك شبكه اجتماعي خارجي

رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با 
بيان اينكه اقدام هيات دولت براي تصويب سريع مصوبه اي 
در حمايت از يك شبكه اجتماعي خارجي طي چهار دهه 
اخير بي سابقه است، گفت: اين پديده اي كه اتفاق افتاد 
بس��يار نادر بود. از يك جهت قابل تقدير است كه هيات 
دولت روي امر فضاي مجازي وق��ت مي گذارد و تمركز 
مي كند و حاضر اس��ت كه اين همه مساله مهم كشور از 
جمله موج چهارم كرونا، مسائل اقتصادي و صنعت و ارز و 
مسكن و سكه را كنار بگذارد و براي مساله اي كه نسبت به 
مسائل اصلي فضاي مجازي بسيار ساده و كوچك و موردي 
است، وقت جلسه هيات دولت را صرف كند. موضوع ايجاد 
اختالل در كالب هاوس به قدري براي دولت مهم بوده كه 
ظرف چند روز چهار وزارتخانه پيش نويس تهيه مي كنند و 
اين حجم از تالش انجام مي شود تا هيات دولت اين مصوبه 
را به سرعت تصويب كند. اين در حالي است كه تكه هاي 
آخر سند شوراي عالي فضاي مجازي كه مربوط به بحث 
حساس صيانت كودكان از فضاي مجازي است، معطل 
برگزاري يك جلسه شوراي عالي فضاي مجازي است و 

براي آن وقت گذاشته نمي شود اما براي حمايت آشكار 
از يك ش��بكه اجتماعي صوتي امريكايي، هيات دولت 
وقت مي گذارد و مصوبه مي دهد. وي با اش��اره به مصوبه 
سال ۹۶ ش��وراي عالي فضاي مجازي در راستاي اينكه 
همه پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي موثر در كشور 
حتمًا بايد مجوز بگيرند، گف��ت: اين مصوبه هيچگاه در 
كشور عملياتي نشده است. وزارت ارتباطات حافظ منافع 
س��كوهاي خارجي است و اين اولين بار نيست كه از يك 

پلتفرم خارجي دفاع مي كند. 

    دیوان عدالت مصوبه دولت را ملغي كند
وي گفت: تنها كاري كه مي ش��ود در مقابل اين مصوبه 
هيات دولت انجام داد اين اس��ت كه نمايندگان مجلس 
و اعضاي حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي به ديوان 
عدالت اداري شكايت كنند تا اين مصوبه از مجاري مربوطه 
كان لم يكن شود. بايد عليه اين مصوبه طرح دعوي شود و 
قانوني با اين موضوع برخورد شود. جليلي تاكيد كرد: مركز 
ملي فضاي مجازي قرارگاهي است كه قرار بود اگر اختالف 
نظر اينچنيني به وجود آمد، به صورت كانون هماهنگي 
مشكل را حل كند. هم اكنون سوال اينجاست كه رويكرد 
اين مركز چيست؟ وي با بيان اينكه فعاالن فضاي مجازي 
پاك )فمپ( از مركز ملي فضاي مجازي درخواست دارند 
كه نقش قرارگاهي خود را ايفا كند، ادامه داد: اگر هيات 
دولت اين ظرفيت را دارد ك��ه قدرت و اعمال حاكميت 
خود را در دفاع از يك س��كوي خارجي مجوز نگرفته به 
صورت يك جا بروز دهد، چرا اين ظرفيت را براي دفاع از 

سرويس هاي خارجي به كار نمي بندد.

    مصوبه دولت در جریمه اپراتورها 
غیرقانوني  است

مهدي اميري، حقوقدان و فعال فضاي مجازي، نيز اقدام 
دولت در مصوبه جريمه اپراتورهايي كه در كالب هاوس 
اختالل ايجاد كرده اند را از منظر حقوقي مورد بررسي قرار 
داد و در پاسخ به اين سوال كه آيا از نظر حقوقي دولت حق 
تصويب اين مصوبه را دارد يا خير؟ گفت: در قانون اساسي 
كش��ور اصل تفكيك قوا و حدود و اختي��ارات وظايف 
دستگاه ها مشخص شده اس��ت. از سوي ديگر در علم 
حقوق نيز يك اصل بنيادي در تمامي كشورها به رسميت 
شناخته شده كه مربوط به قانوني بودن جرم و مجازات 
مي شود. به اين معني كه هر موردي كه براي شهروندان 
و اشخاص حقيقي و حقوقي يك كشور مجازات و تنبيه 
مالي و غيرمالي در نظر گرفته ش��ود، بايد حكم آن در 
قانون آن كشور به تصويب برس��د. به اين معني كه آن 

حكم بايد در مجلس به تصويب برس��د و جنبه قانوني 
به خود بگيرد. وي گفت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسي، 
براي حمايت از حقوق اوليه اشخاص حقيقي و حقوقي، 
اعمال هر نوع مجازات كه در قانون به تصويب رسيده، بايد 
صرفًا از طريق دادگاه باشد و دادگاه ها فقط حق مجازات 
كردن دارند و طرفين دعوا حق دفاع از خودشان را دارند. 
اميري افزود: اما در اين اتفاق در مصوبه هيات دولت براي 
جريم��ه اپراتورها، قوه مجريه كه وظيفه امور اجرايي را 
عهده دار است، به وظايف س��اير قوا هم وارد شده و هم 
قانونگذاري كرده و هم مجازات تعيين كرده و هم شاكي 
است و هم قاضي است و محكمه تشكيل داده و محكوم 
كرده و مجازات مي كند. مجازاتي كه تعيين شده نيز ۱۰۰ 
درصد به نفع شاكي است و قاضي پرونده خودش منتفع 

از حكمي است كه صادر كرده است.

    مصوبه هیات وزیران، سیاست هاي 
شوراي عالي فضاي مجازي را نقض مي كند

وي با بي��ان اينكه موضوع ايجاد اختالل در س��رويس 
اصاًل جزو شروط قراردادي صدور پروانه ها نيست بلكه 
طبق قانون جرايم رايانه اي جرم تلقي مي شود و وظيفه 
رس��يدگي به آن با دادگاه اس��ت، گفت: طبق مصوبه 
شوراي عالي فضاي مجازي كه جايگاه قانوني دارد، كليه 
ش��بكه هاي اجتماعي بايد به نحوي مديريت شوند كه 
قابليت پيشگيري و مقابله با جرايم و اعمال كامل قوانين 
و مقررات كشور در آن وجود داشته باشد و اين در حالي 
است كه سرويس هاي خارجي كه بدون مجوز در كشور 
فعاليت مي كنند اين مصوبه را رعايت نمي كنند. بنابراين 
مصوبه هيات وزيران، سياست هاي مصوب شوراي عالي 
فضاي مجازي را نقض مي كن��د. در ماده ۲ اين مصوبه 
وزارت ارتباطات مكلف شده كه شرايط صدور مجوز را 
فراهم كند و پلتفرمي بايد تابع مقررات كش��ور و داراي 
دفتر نمايندگي باشد و داده هاي كاربران را از كشور خارج 
نكند و ذخيره س��ازي آن در داخل كشور صورت گيرد. 
هيچ يك از اين موارد رعايت نشده است. اين كارشناس با 
بيان اينكه دولت در حمايت از يك سرويس خارجي وارد 
صحنه شده است، افزود: مسووالن شوراي عالي فضاي 
مجازي به عنوان سياست گذاران اين عرصه و دستگاه قضا 
و نمايندگان مجلس، بايد در اين زمينه راهكار بدهند. 
اما در اولين گام بايد مصوبه س��ال ۹۲ در خصوص ماده 
واحده حق السهم ارايه دهندگان خدمات مخابراتي حتمًا 
اصالح شود و مغايرت هاي آن با قانون اساسي اصالح شود 
و فرآيند عادالنه ايجاد شود تا اينگونه رفتارهاي آشفته 

خالف مواضع علم حقوق را انجام ندهند.

    اقدام دولت در تخصیص سرشماره پیامكي 
به پلتفرم هاي خارجي

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اختاللي كه گفته مي شود 
اپراتورها در دسترسي به سرويس ايجاد كرده اند، خالف 
قانون اس��ت؟ گفت: در قانون جرايم رايانه اي ماده اي در 
اخ��الل در داده ها و اخالل در س��امانه ها وجود دارد. اگر 
كس��ي به صورت غيرمجاز باعث اخالل در عملكرد يك 
سامانه اي شود يا آن سامانه را از كار بيندازد و كاركرد آن 
را متوقف كند، از طريق دادس��را قابليت پيگيري وجود 
دارد. در مورد داده ها نيز اگر ش��خصي اخالل ايجاد كند 
يا داده ها را غيرقابل پ��ردازش و حذف كند، جرم انگاري 
ش��ده اس��ت. اگرچه ارايه دهندگان خدمات دسترسي 
مسووليت هايي را طبق ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسالمي 
دارند و مجري مصوبات مراجع قضايي و كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه در امور پااليشي هستند. امير 
تاكيد كرد: در مورد آنكه س��امانه مختل شده زيان ديده 
محسوب مي شود، دولت ذي نفع محسوب نمي شود بلكه 
دادستان ذينفع است و به عنوان مدعي العموم جرايم را 
پيگيري مي كند. يعني اگر اخاللي هم از سوي اپراتورها 
ايجاد ش��ده باشد دولت نمي تواند ش��كايت كند و فقط 
مي تواند گزارش دهد. نهايتًا صاحب سرويس يا دادستاني 
مي تواند شكايت كند. وي با بيان اينكه در اكثر كشورها، 
روي بحث مسووليت پلتفرم ها به طور جدي و به عنوان 
خط قرمز غيرقابل انكار تكيه و پافش��اري شده است اما 
اين پلتفرم ها بدون اخذ كوچك ترين مجوزي در كشور 
ما فعاليت مي كنن��د، افزود: اقدام دول��ت در اختصاص 
سرشماره پيامكي )ماسك( به پلتفرم هاي خارجي نيز از 
ديگر نمونه هاي اعجاب انگيز است. در حالي كه دولت براي 
اختصاص هر سرش��ماره پيامكي با نام شركت )ماسك( 
ساالنه ۵۰۰ ميليون تومان حق اشتراك مي گيرد اما اين 
امتياز ساالنه را به پلتفرم هايي مانند فيس بوك، واتس اپ، 
تلگ��رام و به تازگي ب��ه كالب هاوس داده اس��ت. عباس 
آسوشه، كارشناس فضاي مجازي نيز در با انتقاد از اينكه 
مجموعه هايي كه مس��ووليت تعيين تكليف در مصوبه 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي را دارند كاماًل كنار 
ايس��تاده اند و نگاه مي كنند، گفت: حتي حاشيه نويسي 
رييس جمهوري در كنار اين مصوبه ديده شده كه گفته 
فعاًل نياز نيست اين مصوبه اجرا شود. اين پاراف در سابقه 
استنادي مركز ملي فضاي مجازي وجود دارد. وي با بيان 
اينكه رييس جمهور در جلس��ه اي فرمودند كه مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي الزم االجرا نيست گفت: در 
حالي كه مصوبه شوراي عالي حكم قانون دارد اما ايشان 

اعتقادي به اين مصوبات ندارد. 

انتقادبرخيفعاالنفضايمجازيازمصوبههياتدولتدرجريمهاپراتورهابرايايجاداختاللدركالبهاوس

حمايت از كالب هاوس، مصداق تفكر دولت در فضاي مجازي

 تعرفه ثبت IMEI گوشي 
هنگام رجیستري لغو  شد

سامانه اطالع رس��اني طرح ثبت تلفن همراه اعالم 
كرد از اين پس گوش��ي هايي ك��ه از مبادي قانوني 
به صورت مس��افري و تجاري وارد كشور مي شوند، 
براي ثبت شناسه رهگيري )IMEI( در رجيستري، 
تعرفه اي پرداخت نمي كنند. به گزارش ايسنا، طرح 
سامانه شناسايي گوش��ي تلفن همراه و تجهيزات 
داراي سيم كارت به عنوان طرح رجيستري شناخته 
مي شود. اين طرح با هدف حفظ حقوق مشتركان و 
جلوگيري از فروش گوشي هاي قاچاق اجرا شد. اين 
طرح تمامي برندهاي گوش��ي تلفن همراه موجود 
در بازار ايران را در بر گرفته و موجب حذف واردات 
گوشي هاي قاچاق و افزايش واردات قانوني گوشي 
و تجهيزات داراي سيم كارت ش��د. از سوي ديگر، 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در 
جلسه شماره ۲۹۶ خود در آبان ماه سال ۱۳۹۸، در 
اجراي تبصره ماده واحده قانون تعيين تعرفه هاي 
خدمات مركز توس��عه تجارت الكترونيكي مصوب 
تاري��خ ۲۰ خردادماه س��ال ۹۳ مجلس ش��وراي 
اسالمي، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگيري 
كاال را براي تجهيزات با قابليت نصب س��يم كارت 
تصويب كرد. در اين مصوبه، درخصوص نوع و تعرفه 
خدمت ثبت شناسنامه رهگيري تجهيزات با قابليت 
نصب سيم كارت، آمده است: مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي شناسه رهگيري كاال براي تجهيزات با 
قابليت نصب سيم كارت )IMEI( را با هدف مديريت 
يكپارچه شناسه رهگيري و جلوگيري از قاچاق اين 
تجهيزات، پس از بررسي يكتايي اين شناسه ها در 
كل كشور و اعتبارسنجي آنها در زيرسامانه همتا و 
در بستر سامانه جامع تجارت ثبت مي كند. همچنين 
س��قف تعرفه ثبت شناس��ه رهگيري تجهيزات با 
قابليت نصب سيم كارت، ۳۰۷۴ تومان براي يك بار 
و در زمان ثبت آن، تعيين شد. اين تعرفه از اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه در چارچوب قوانين و مقررات 
مجاز به واردات يا ثبت شناسه اين تجهيزات هستند، 
در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ مي شود. چنانچه 
يك كاال داراي بيش از يك شناسه رهگيري باشد، 
ثبت همه شناسه هاي آن در حكم ثبت يك شناسه 
اس��ت. در حالي كه اين تعرفه تا پايان فروردين ۹۹ 
قابل اعمال بود، سامانه اطالع رساني طرح ثبت تلفن 
همراه )رجيستري( اعالم كرد باتوجه به اتمام زمان 
مصوبه ۲۹۶ كميس��يون مقررات مبني بر دريافت 
مبلغ ۳۰۷۴۰ ريال بابت تعرفه »خدمت ثبت شناسه 
رهگيري تجهيزاِت با قابليت نصب سيم كارت«، از 
ابتداي ارديبهش��ت ماه، تمامي دستگاه هايي كه از 
مبادي قانوني به صورت مسافري و تجاري وارد كشور 

مي شوند، مشمول پرداخت تعرفه فوق نيستند.

شرایط واگذاري باند فركانسي 
2300  مگاهرتز اعالم  شد

كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات، ش��رايط و 
ضوابط واگذاري باند فركانسي ۲۳۰۰ مگاهرتز را براي 
اپراتورهاي تلفن همراه و از طريق مزايده اعالم كرد. 
به گزارش مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
در جلسه شماره ۳۱۶ خود با هدف توسعه خدمات 
باند پهن در كش��ور و پاس��خ به تقاضاي روز افزون 
ظرفيت انتقال داده و اينترنت در شبكه هاي سيار در 
شرايط همه گيري بيماري كرونا، امكان واگذاري باند 
فركانسي ۲۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورهاي موبايل و 
شركت مخابرات ايران تصويب كرد. مطابق شرايط 
و ضوابط واگذاري اين باند فركانس��ي كه به صورت 
مزايده خواهد ب��ود، فركانس هاي قابل واگذاري در 
باند فركانس��ي ۲۳۰۰ تا ۲۳۸۰ و با حداكثر پهناي 
باند قابل واگذاري ۸۰ مگاهرتز براي س��ه تكه باند 
فركانسي در نظر گرفته شده است. سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوي��ي ظرف مدت يك ماه 
آينده بايد نسبت به برگزاري مزايده اقدام كند. طبق 
اين مصوبه متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط 
افزاي��ش ترافيك و كمبود ظرفيت براي پاس��خ به 
نياز مشتركان خود، درخواس��ت دريافت تكه باند 
فركانسي ۲۰ مگاهرتز، ۳۰ مگاهرتز و ۴۰ مگاهرتز 
را داشته باشند. مبلغ پايه حق واگذاري هر تكه باند 
فركانسي در اين مزايده ۲ هزار ميليارد ريال براي ۱۰ 

مگاهرتز پهناي باند در نظر گرفته شده است.

خشم كاربران هندي از سانسور 
توئیت هاي اعتراضي درباره كرونا

پس از نامه دولت هند به توئيتر براي حذف برخي 
توئيت هاي مربوط به ش��يوع كووي��د۱۹ در اين 
كشور، بسياري از كاربران در اين كشور خشمگين 
شده اند. به گزارش مهر به نقل از بي بي سي، هزاران 
نفر در سراسر هند از دس��تور دولت اين كشور به 
توئيتر براي حذف پس��ت هاي مربوط به ش��يوع 
كوويد ۱۹ در اين كشور خشمگين شده اند. اوايل 
هفته دولت هند با اس��تناد به قانون، طي نامه اي 
اضط��راري از توئيتر خواس��ت برخ��ي پيام هاي 
انتقادي از شيوه مديريت كوويد ۱۹ در اين كشور 
را حذف كند. در پاسخ سخنگوي توئيتر نيز تأييد 
كرد برخي پيام ها در سرويس هند ممنوع شده اند 
و كاربران اين كشور قادر به مشاهده آنها نخواهند 
بود. هندوستان با افزايش قابل توجه موارد ابتالء به 
كوويد ۱۹ روبرو شده و بسياري از بيمارستان هاي 
اين كشور با كمبود ذخيره اكسيژن روبرو شده اند. 
در همين راستا يكي از كاربران در توئيتي نوشت: 
براي دولت هند حذف كردن توئيت ها آسان تر از 
تأمين ذخيره اكس��يژن است. بسياري از كاربران 
ني��ز از توئيتر به دليل همخواني با دس��تور دولت 
انتقاد كرده اند. در اين ميان يكي از مقامات اعالم 
كرد محتواي مورد نظر گمراه كننده بوده اند يا به 
ايجاد ترس و وحشت منجر مي شدند. البته پيش 
از اين نيز توئيتر به درخواست دولت هند با برخي 
كاربران برخورد كرده بود. اين ش��بكه اجتماعي 
پس از هش��دار قانوني دولت هن��د در ماه فوريه 
نيز بيش از ۵۰۰ حس��اب كارب��ري را در ارتباط با 
انتش��ار محتوايي مربوط به اعتراضات كشاورزان 

مسدود كرد.

ادعاي ضدآب بودن آیفون 
پاي اپل را به دادگاه كشید

فردي ادعا  مي كند اپل درباره قابليت مقاومت در 
برابر آب آيفون غلو ك��رده و با تبليغات او را گمراه 
كرده است. به گزارش مهر به نقل از اپل اينسايدر، 
به نظر مي رسد ادعاي مقاومت در برابر آب آيفون 
براي اپل دردسرس��از شده و ش��كايتي از اپل در 
دادگاهي در نيويورك ثبت ش��ده اس��ت. اين در 
حالي است كه بسياري از توليدكنندگان موبايل 
از جمله اپل س��طحي از مقاومت در برابر آب را در 
دستگاه هايشان به كار مي برند. با اين وجود طبق 
شكايتي عليه اين شركت ثبت شده كه، اپل درباره 
قابليت مقاومت س��خت افزارش در برابر آب غلو 
كرده است. شاكي اين پرونده كه در گروه شكايات 
دس��ته جمعي ثبت ش��ده، فردي به نام آنتوانت 
اس��ميت است. در اين ش��كايت ۱۳ صفحه اي به 
ارجاعات اپل درباره مقاومت دستگاه هايش در برابر 
آب اشاره شده اس��ت. به عنوان مثال ادعا مي شد 
آيفون ۷ مجهز به گواهينامه IP۶۷ است و مي تواند 
به مدت ۳۰ دقيقه در عم��ق يك متري آب باقي 
بماند. برچسب مشخصات آيفون ۱۱ و پرو مكس 
به گواهينامه IP۶۸ اشاره دارند. دستگاهي با اين 
گواهينامه مي تواند بدون هيچ آسيبي به مدت ۳۰ 
دقيقه تا عمق ۴ متري آب را تحمل كند. از سوي 
ديگر آيفون ۱۲ مي تواند تا آب تا عمق ۶ متري آب 
را تحمل كند. اما در شكايت اشاره شده قابليت هاي 
واقعي اين ۳ دس��تگاه با آنچه ادعا شده مطابقت 
ندارد. زيرا ادعاهاي ذكر شده براساس آزمايش در 
محيط هاي كنترل شده آزمايشگاهي است. اين 
بدان معنا است كه مشترياني كه دستگاه هايشان 
در آب اس��تخر يا دريا مي افتد، از مزيتي مقاومت 
در آب به��ره نمي برند زيرا آب ح��اوي كلورين يا 
نمك است و اپل در اين خصوص مسووليتي قبول 
نمي كند. عالوه برآن ضمانتنامه تعمير يا تعويض 
شامل صدمات ناش��ي از مايعات نمي شود. مراكز 
اپل هم با استفاده از نوارهاي خاصي كه در منافذ 
آيفون قرار گرفته و در برخورد با آب قرمز مي شوند، 
تشخيص مي دهند كه نبايد به چه دستگاه هايي 
سرويس بدهند. شاكي ادعا مي كند آيفون ۸ او در 
معرض آب قرار گرفته بود. اما اين شركت از ارايه 
پوشش ضمانتنامه براي دس��تگاه وي خودداري 
كرده اس��ت. اين امر هزينه هاي مالي زيادي براي 

وي داشته است.



ويژه

يك ميليون و 505  هزار مشترك 
گاز طبيعي در مازندران

 شركت گاز استان مازندران در سال 99 توانست بيش 
از 60 هزار مشترك جديد را جذب نمايد.

حمزه اميرتيموري، سرپرست شركت گاز مازندران 
گفت: پارسال با وجود تنگناهاي مالي دولت و افزايش 
هزينه اجراي پروژه ها، گازرساني به ۷۸ روستا تكميل 
و مشعل گاز در اين روس��تاها روشن شد. وي هزينه 
گازرس��اني به اين روستاها را سه هزار و ۸00 ميليارد 
ريال اعالم كرد، افزود: در مجموع س��ال گذشته بالغ 
بر 60 هزار مشترك شهري و روس��تايي مازندران از 
نعمت گاز طبيعي برخوردار شدند. سرپرست شركت 
گاز مازندران با اعالم اينكه در حال حاضر 2 هزار و 361 
روستاي استان از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند، 
اظهار داشت: ۸ شهر و يك هزار و 100 روستا مازندران 
در دولت يازدهم و دوازدهم گازدار شدند. اميرتيموري 
همچنين تصري��ح ك��رد: در حال حاض��ر عمليات 
گازرس��اني به 1۸۴ روس��تاي مناطق كوهستاني در 
حال اجرا است كه پيش بيني مي شود در صورت رفع 
موانع و تامين اعتبارات الزم بالغ بر 100 روستا با ۴۵ تا 
۵0 هزار مشترك جديد از نعمت گاز طبيعي بهره مند 
شوند. وي افزود: طرح گازرساني به ۴00 روستاي كم 
خانوار هم در مرحله مطالعه قرار دارد. سرپرست شركت 
گاز مازندران مهم ترين معضل در اجراي طرح هاي گاز 
رساني در اس��تان را لوله گذاري در حاشيه جاده هاي 
اصلي و فرعي منتهي به داخل بافت روستايي برشمرد 
و گفت: خوشبختانه براي عمليات لوله گذاري و نصب 
علمك در داخل روس��تاها با همكاري مس��ووالن و 
مردم، كارها با سرعت انجام مي شود . وي با اعالم اينكه 
تمامي روستاهاي واقع در مناطق جلگه اي و ساحلي 
مازندران از گاز طبيعي برخوردار هستند، افزود: در 
حال حاضر ۸0 درصد روستاهاي كوهپايه اي استان 
نيز به شبكه گاز طبيعي متصل شدند و برنامه براي 
گازرساني به بقيه روستاهاي واجد شرايط هم تدوين 

و در دست اقدام مي باشد.

تعادل |
ارزيابي ها از بازار خودرو نشان مي دهد كه در بازه زماني 
يك ماهه يعي از س��وم فروردين ماه تا سوم ارديبهشت 
م��اه 1۴00 خودروه��ا چي��زي بين 2 ت��ا 3۴ ميليون 
توم��ان افزايش قيم��ت را تجربه كرده اند. اما بررس��ي 
قيمت محصوالت دو خودروساز كش��ور در بازار نشان 
مي ده��د، ايران خودرويي ها از ۵ ت��ا 3۴ ميليون گران 
شدند و محصوالت سايپا از 2 تا 1۸ ميليون تومان رشد 
قيمت را تجربه كردند. هرچند اين روزها بازار معامالت 
خودرو در فاز انتظار و ركود به سر مي برد، اما با اين حال، 
فروشندگان خودرو و واسطه ها سعي دارند، بازار خودرو 
را به سمت قيمت هاي دلبخواهي خودشان سوق بدهند. 
اما بررسي  بازار خودرو در روز ششم ارديبهشت ماه حاكي 
از ت��داوم تعطيلي ها و ركود در معامالت اس��ت، به نظر 
مي رسد بسياري به اميد رفع احتمالي تحريم ها و ريزش 
قيمت ها، خريدهاي خود را به تعويق انداخته اند. به اين 
ترتيب، پيش بيني مي ش��ود كه معامالت انجام شده از 
ابتداي سال تاكنون در حد صفر بوده باشد، هرچند در 
فضاي مجازي عده اي به قيمت سازي پرداخته و خريد و 
فروش هايي نيز انجام مي دهند. اما برخي هم مي گويند 
كه همزمان با تعطيلي نمايشگاه هاي فروش خودرو ركود 
در معامالت حاكم بوده و تعطيلي موجب شده قيمت 
خودرو نسبت به هفته گذشته با تغييرات چنداني روبرو 
نشود. به اعتقاد فعاالن بازار خريداران خودرو فعال دست از 
خريد برداشته و منتظر گشايش واحدهاي صنفي فروش 

و ثبات قيمت ها هستند.

   ركود و انتظار در بازار خودرو 
بررسي  بازار خودرو در روز ششم ارديبهشت ماه حاكي 
از تداوم تعطيلي ها و ركود در معامالت اس��ت، به نظر 
مي رسد بسياري به اميد رفع احتمالي تحريم ها و ريزش 
قيمت ها، خريدهاي خود را به تعويق انداخته اند.به اين 
ترتيب، پيش بيني مي شود كه معامالت انجام شده از 
ابتداي سال تاكنون در حد صفر بوده باشد، هرچند در 
فضاي مجازي عده اي به قيمت سازي پرداخته و خريد و 
فروش هايي نيز انجام مي دهند. اما در فضاي مجازي، در 
امروز و در دسته توليدات ايران خودرو، هردستگاه سمند 
ال. ايكس ساده 1۸0 ميليون تومان و مدل 1۴00 آن 
190 ميليون تومان قيمت دارد.همچنين هر دستگاه 
پژو ۴0۵ جي. ال. ايكس1۸۷ ميليون تومان، پژو پارس 
ساده 21۵ ميليون تومان، مدل 1۴00 آن 22۵ ميليون 
تومان، پ��ژو 206 تيپ2 ح��دود 196 ميليون تومان، 
م��دل 1۴00 آن 20۵ ميليون تومان، پژو 206 تيپ۵ 
نزديك به 2۵۵ ميليون تومان، پ��ژو 206 صندوق دار 
2۵3 ميلي��ون تومان، م��دل 1۴00 آن 26۸ ميليون 
تومان، رانا 206 ميليون تومان و دنا معمولي260 ميليون 
تومان قيمت گذاري شد.در گروه سايپا نيز هر دستگاه 
پرايد111 نزديك ب��ه 12۸ ميليون تومان، پرايد131 
حدود 112 ميليون تومان، ساينا13۸ ميليون تومان، 
ساينا مدل 1۴00 حدود 1۴6 ميليون تومان، تيبا123 
ميليون تومان، تيب��ا2 نزديك به 131 ميليون تومان، 
كوئيك دنده اي1۴۵ ميليون تومان قيمت داشتند.در 

دسته مونتاژي هانيز هر دستگاه هايما اس۷ حدود 6۸۵ 
ميليون تومان و كيا سراتو 2000 آپشنال ۷90 ميليون 
تومان قيمت گذاري شدند.در دسته خارجي ها نيز رنو 
كولئوس مدل 201۸ ح��دود 2 ميليارد و ۵0 ميليون 
تومان، رنو تليسمان مدل 201۸ نزديك به يك ميليارد 
و 630 ميليون تومان، كيا اپتيم��ا مدل 201۷ حدود 
يك ميلي��ارد و ۷30 ميليون توم��ان، هيونداي النترا 
مدل 201۸ حدود يك ميليارد و 120 ميليون تومان و 
هيونداي سانتافه فول 2 ميليارد و ۴00 ميليون تومان 

قيمت خوردند.
اما يك فرضيه ديگر وجود دارد كه براساس آن و همزمان 
با تعطيلي نمايشگاه هاي فروش خودرو ركود در معامالت 
حاكم بوده و قيمت خودرو نس��بت به هفته گذشته با 
تغييرات چنداني روبرو نشده است. به اعتقاد فعاالن بازار 
خريداران خودرو فعال دست از خريد برداشته و منتظر 
گشايش واحدهاي صنفي فروش و ثبات قيمتها هستند. 
به اعتقاد فروشندگان خودرو هر كسي امروز تمايل به 
خريد خودرو دارد دس��ت از خريد كش��يده و به نوعي 
منتظر كاهش بيشتر قيمتها مانده است. البته آن دسته 
از افراد كه نياز ضروري به خريد خودرو دارند از طريق 

بازارهاي غيررسمي اقدام به خريد مي كنند. 

   محصوالت دو خودروسازدر يكماه چقدر 
گران شده؟ 

اما براساس آماري كه »ايسنا« منتشر كرده بود، طبق 
بررسي قيمت ها طي يك ماه اخير، بيانگر اين است كه 
در پرتيراژهاي محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو، 
كمترين رشد در پژو 206 تيپ ۵ ديده شد كه از محدوده 
2۵0 ميليون تومان به 2۵۵ ميليون تومان رسيده است؛ 
اما در مقابل بيشترين افزايش هم مربوط به همين خودرو 
اما تيپ 2 آن است كه با 3۴ ميليون تومان افزايش قيمت 
از ح��دود 1۸۴ ميليون تومان ب��ه 21۸ ميليون تومان 
رسيده اس��ت. رانا و پژو ۴0۵GLX  هم جزو كمترين 
جهش قيمت ها بوده و بين ش��ش تا هش��ت ميليون 
تومان گرانتر شده اند؛ به طوري كه رانا از 200 ميليون 
تومان ب��ه 206 ميليون تومان و پژو ۴0۵GLX از 1۷9 

ميليون تومان به 1۸۷ ميليون تومان رسيده اند.پس از 
آنها خودروهايي همچون سمند LX حدود 11 ميليون 
تومان، پژو پارس و پژو 20۷ دنده اي 12 ميليون تومان 
افزيش قيمت را ثبت كرده اند. سمند LX از 1۸0 ميليون 
تومان به محدوده 191 ميليون تومان، پژو پارس از 206 
ميليون تومان به 21۸ ميليون تومان و 20۷ دنده اي از 
260 ميليون تومان به حدود 2۷2 ميليون تومان افزيش 
يافته اند.همچنين دنا ب��ا افزايش 1۸ ميليون توماني از 
2۵2 ميليون تومان ت��ا 2۷0 ميليون تومان، دناپالس 
با افزايش 20 ميلي��ون توماني از 330 ميليون تومان تا 
3۵0 ميليون تومان و پژو 20۷ اتوماتيك با افزايش 22 
ميليون توماني از محدوده 363 ميليون تومان تا محدوده 
3۸۵ ميليون تومان صع��ود كرده اند. اما در محصوالت 
گروه س��ايپا نيز در روز مورد بررسي )س��وم فروردين 
ماه( و مقايس��ه آن با آخرين قيمت آگهي شده در سوم 
ارديبهشت نشان مي دهد كه به طور مثال سايپا 111 كه 
12۵ ميليون تومان بوده به 12۷ ميليون تومان رسيده و 
دو ميليون تومان گران تر شده است يا سايپا 131 حدود 
10 ميليون تومان گران ش��ده و از 106 ميليون تومان 
به حدود 116 ميليون تومان رسيده است. سايپا 1۵1 
)پرايد وانت( هم از محدوده 113 ميليون تومان رد شده 
و در كانال 12۴ ميليون تومان قرار گرفته و رشد قريب 
به 11 ميليون توماني را تجربه كرده است. ساينا نيز 1۸ 
ميليون گران تر شده و از 130 ميليون تومان به 1۴۸ 
ميليون تومان رس��يده است و پس از آن تيبا 2 پالس 
با حدود 16 ميليون تومان، بيشترين افزايش قيمت را 
داشته است. اين خودرو از حدود 13۴ ميليون تومان به 
1۵0 ميليون تومان رشد قيمت داشته است.. همچنين 
كوييك دنده اي هفت ميليون تومان و تيبا 2 و كوييك 
R هريك شش ميليون تومان گران تر شده اند. كوييك 
دنده اي از 13۸ ميليون تومان به حدود 1۴۵ ميليون 
تومان، تيب��ا 2 از 126 ميليون به 132 ميليون تومان 
و كوييك R از 1۴۵ ميليون توم��ان به 1۵1 ميليون 

تومان رسيده اند. 
پيش تر »تعادل« نيز در گزارش سي ام فروردين ماه خود 
با عنوان »روايتي تلخ از گراني خودرو« به روند افزايش 

قيمت ها از سال 92 تا 1۴00 پرداخته بود. اين گزارش 
نشان مي داد كه قيمت خودروهاي داخلي از سال 92 تا 
1۴00 بيش از ۸ برابر شده است به عبارتي ديگر، علي 
رغم وعده هاي داده شده، نه تنها قيمت خودرو در اين ۸ 
ساله كاهش پيدا نكرده، بلكه ركوردهاي جديدي را در 
جهش قيمت خودرو طي سال هاي گذشته شاهد بوديم.

البته برخي داليل اين افزايش قيمت ها را به احتمال گران 
شدن قيمت كارخانه اي خودرو ربط دادند. اما هر چه به 
انتهاي فروردين ماه نزديك تر مي شديم، نمودار قيمتي 
خودرو تغيير چنداني نداش��ت و اوضاع كمي به سمت 
ثبات پيش رفت. البته اين روزها در بازار خودرو معامله 
چنداني صورت نمي گيرد. يعني از خريدار واقعي خبري 
هست، نه فروش��نده. هر چه هست قيمت هاي كاذب 
و حباب گونه اي اس��ت كه ممكن است با هر سيگنال 

برجامي يا ارزي بتركد. 
با اين حال پس از اعالم افزايش قيمت خودرو در سه ماه 
آينده به گفته رييس شوراي رقابت، جو بازار خودرو تا 
حديبهم ريخت و نوسانات قيمت خودرو روزانه به چند 
ميليون تومان رس��يد. اما با گذش��ت چند هفته از اين 
اظهارات، هنوز افق روشني پيش روي بازا رخودرو وجود 
ندارد، و همچنان اين بازار در يك بالتكليفي به سر مي برد. 
البته مخالفت ها و انتقاداتي نيز به اين س��يگنال گراني 
شوراي رقابت صورت گرفت. به طوريكه مخالفت مجلس 

با افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت اعالم شد. 

   آينده بازا ر خودرو 
با اين حال آينده بازار خودرو قابل پيش بيني نيس��ت و 
ابتدا بايد منتظر بود و دي��د كه آيا اجازه فعاليت به بازار 
خ��ودرو در هفته آينده داد مي ش��وديا خير. چراكه در 
صورت باز ش��دن بازار نيز بايد به انتظار نرخ دالر، وضع 
سياسي كشور و آينده مذاكره هاي برجامي و همچنين 
نحوه عرضه خودرو از سوي خودروسازان داخلي نشست.

اگرچه فعاالن ب��ازار آينده مذاك��رات را مثبت ارزيابي 
مي كنند، كه با  اين وضعيت فقط مي توان گفت كه ديگر 
خبري از گران تر ش��دن خودروها نخواهد بود. برخي از 
نمايشگاه داران خودروهاي خارجي عنوان مي كنند كه 
بازار خودروهاي خارجي از ابتداي امس��ال در ركود فرو 
رفته و تغيير خاصي در قيمت ها شاهد نيستيم، هرچند 
اندك عرضه هايي از سوي صاحبان خودروها انجام شده، 
اما خريداري وجود ندارد. از س��وي ديگر، با وجود روند 
مثبت مذاكره هاي برجامي، اما از آنجايي كه هنوز هيچ 
خبري به صورت رسمي درز نكرده است، در بازار خودرو 
نيز عكس العمل خاصي را شاهد نيستيم. برخي از فعاالن 
بازار خودرو نيز معتقدند در صورت قطعيت برداش��ته 
ش��دن تحريم ه��ا و در پ��ي آن ورود خودروهاي مدل 
2020 و 2021 به بازار، قيمت خودروهاي خارجي افت 
شديدي را تجربه كند.به گفته يكي از نمايشگاه داران، 
به طور مثال، بي. ام. دابليو اتاق ۷30 با مدل 201۸ اين 
روزها با نرخ 6 هزار و ۵00 توماني درهم امارات نزديك به 
هشت ميليارد تومان قيمت گذاري شده، اگر نرخ درهم 
تا پنج هزار و ۵00 توم��ان افت كند، اين خودرو در پنج 

ميليارد تومان هم بي مشتري خواهد ماند.
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دومين محموله تجهيزات
خط توليد واكسن وارد شد

طبق اع��الم معاون گم��رك ايران، دومي��ن محموله 
تجهيزات خط توليد واكسن وارد ايران شد كه مي تواند 
ظرفيت توليد را تا 20 ميليون دوز در ماه افزايش دهد. 
مهرداد جمال ارونقي ، معاون گم��رك ايراناظهار كرد 
كه س��اعت 1۴:30 امروز )دوش��نبه( همزمان با ششم 
ارديبهش��ت ماه دومين محموله تجهيزات خط توليد 
واكسن كرونا وارد فرودگاه امام خميني)ره( شده است. 
وي ادامه داد: اين محموله ۵2 تني در حداقل زمان ممكن 
تشريفات گمركي را پشت سر گذاشته و به صورت حمل 
يكسره از پاي پرواز در اختيار مسووالن مربوطه در ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام خميني )ره( جهت نصب آني 
قرار گرفته است.به گفته اين مقام مسوول در گمرك ايران، 
تجهيزات مذكور كه در فاز دوم وارد ش��ده امكان توليد 
واكسن در حجم بااليي را فراهم مي كند كه تا 20 ميليون 
دوز در ماه پيش بيني مي ش��ود.ارونقي ياد آور ش��د كه 
تجهيزات خط توليد واكسن از بهترين برندهاي دنيا است 
كه در چين متمركز و به ايران وارد شده است كه مي تواند 
با توجه به تخصص و دانش دانشمندان ايراني موجب تغيير 
و تحوالتي در وضعيت تامين واكسن در كشور شود. اين 
درحالي است كه در چهارم ارديبهشت ماه نيز فاز اول ورود 
تجهيزات خط توليد واكسن انجام شدكه اين محموله 
حاوي قطعات خط توليد واكسن كرونا شامل تجهيزات 
clean room و قطعات دستگاه شستشوي ويال بود.

گم شدن ۳  ميليون تن فوالد 
درست نيست

ايرنا| دبير انجمن توليدكنن��دگان فوالد ايران با 
تكذيب گم شدن سه ميليون تن فوالد در زنجيره 
مصرف و صادرات، گفت: اين مساله، اختالف آماري 
است كه با انجام انبارگرداني و حسابرسي شركت ها، 
مي��زان اختالف كاهش مي يابد. »س��يد رس��ول 
خليفه سلطاني« افزود: اختالف آماري موجود ناشي 
از انبارگرداني شركت ها در ابتداي هر سال است كه 
به طور معمول اختالف متوسط يك ميليون تني را 
در سال هاي گذشته رقم مي زده است.به گفته اين 
مقام صنفي، به طور قطع اختالف س��ه ميليون تن 
ياد شده پس از گذشت دو يا س��ه ماه از آغاز سال، 
با اطالعات مرب��وط به انبارگرداني و حسابرس��ي 
ش��ركت ها و آمارهاي كلي تطبيق داده مي شود و 
در آن زمان مي توان اختالف قطعي را معين كرد كه 
انتظار مي رود به حدود يك ميليون تن كاهش يابد.

وي خاطرنشان كرد: تفاوت آماري فوالد ياد شده يا 
در انبارهاي فروش شركت ها موجود است يا اينكه 
در انبار بازرگانان ق��رار دارد و هيچ كس، صحبتي 
از گم شدن آن مطرح نكرده اس��ت. بر اساس آمار 
انجمن توليدكنندگان فوالد پارسال 1۸.۷ ميليون 
تن بيلت و بلوم در كش��ور توليد ش��د. از طرفي، بر 
اساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، ميزان 
صادرات بيلت و بلوم در س��ال گذشته ۴.۷ ميليون 
تن و بر اس��اس آمار انجمن توليدكنندگان فوالد، 
ميزان توليد مقاطع طويل )با ضريب تبديل( 12.9 
ميليون تن بوده است.به اين ترتيب، ميزان اختالف 
ميان صادرات و تولي��د در اين زنجيره1.1 ميليون 
تن اس��ت كه به اعتقاد كارشناس��ان، اين ميزان با 
توجه به فعاليت بي��ش از 1۵0 واحد توليد كننده 
مقاطع طويل فوالدي در حال كار، رقم قابل اعتنا و 

غيرمعقولي نيست.

اعمال محدوديت كرونايي بايد
در همه بخش ها و ادارات اجرا شود

رييس اتاق اصناف مركز اس��تان كردس��تان گفت: 
كرونا تنها مختص بازار نيست كه با اعمال تعطيلي در 
بازارهاي كشور بتوان كرونا را كنترل كرد، بلكه بايد اين 
محدوديت ها در تمامي ادارات و س��ازمان ها و اماكن 

پرترددي كه عامل انتشار كرونا هستند اجرايي شود.
فرهادعزت پ��ور درگفت وگو با خبرن��گار اتاق اصناف 
اي��ران اظهار ك��رد: زماني كه بازار تعطيل مي ش��ود، 
دريافت مطالبات بانك ها نيز بايد به تعويق بيفتد چرا 
كه كسبه سرمايه اندكي دارند و پشتوانه اي نيز ندارند. 
وي با اشاره به شرايط نامس��اعد كرونايي و  اقتصادي 
كشور عنوان كرد: تنها با بستن بازارها و  پاساژها كرونا 
مهار نمي شود و تنها فشار مضاعفي به اصناف كه قشر 
ضعيف جامعه هستند به خصوص در شهرهاي كوچك 
وارد مي شود و هيچ گونه نظارتي بر رعايت پروتكل ها 
در ديگر مناطق پر ازدحام مانند مطب هاي پزشكان، 
بانك ها، وسايل نقليه عمومي و…. نيست و اين مساله 
فقط اجحاف در حق اصناف است.عزتپوربابيان اينكه 
ادامه اين روند موجب نارضايتي اصناف است، تاكيد 
كرد: اصناف مشكالت اقتصادي فراواني دارند و دولت 
بايد به فكر اقدامي اساسي براي وضعيت كسب و كارها 
باشد، وقتي يك كاس��ب و مغازه دار بايد اجاره مغازه 
بدهد، جنس خريده و چك صادر كرده است، چگونه 
شغل خود را تعطيل كند؟ دريافت مطالبات مالي نيز 
بايد به تعويق بيفتد و معافيت هاي مالياتي نيز منظور 
شود و همچنين صاحبان مغازه ها بايد براي دريافت 

اجاره مراعات مستاجر را داشته باشند.

صادرات رب گوجه
تا اطالع ثانوي آزاد است

ايسنا |بر اساس تصميم ستاد تنظيم بازار صادرات رب 
گوجه تا اطالع ثانوي آزاد است.در يكي از جلسات اخير 
ستاد تنظيم بازار درخواست سازمان توسعه تجارت ايران 
در خصوص تمديد مهلت ص��ادرات رب گوجه فرنگي 
مطرح شده كه ستاد تنظيم بازار با آن موافقت كرده است.
در مصوبات اين جلسه آمده كه در راستاي تسهيل و كمك 
به ادامه و روند تولي��دات داخلي و فعاليت كارخانجات 
صنايع تبديلي، صادرات كاالي ياد شده باضوابط مقررات 
تعيين شده تا اطالع ثانوي مورد موافقت قرار گرفته و مقرر 
شده مراتب از طريق دفتر مقررات صادرات و واردات ابالغ 
شود.سال گذش��ته هم صادرات رب گوجه در ماه هايي 
مجاز اعالم شد.رب گوجه فرنگي اسپتيك مخصوص 
صادرات است و براي مصرف داخل توليد نمي شود. اين 
نوع رب گوجه فرنگي تحت خأل توليد و در كيسه هاي 
مخصوص نگهداري مي ش��ود كه تا دو - س��ه سال هم 
ماندگاري دارد و فقط براي صادرات توليد مي شود. به طور 
كلي معموال واردكنندگان رب غير اسپتيك را نمي خرند.

بيشترين كاالي وارداتي
در سال ۹۹

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران با بيان اينكه وضعيت صدور كارت بازرگاني در سال 
1399 نسبت به سال 139۸ تغيير محسوسي نداشته، 
گفت كه مهم تري��ن كاالهاي وارداتي ماش��ين آالت 
صنعتي، مواد اوليه واحدهاي توليدي و كاالهاي اساسي 
بوده است.يداهلل صادقي از صدور و تمديد12 هزار و ۷29 
كارت بازرگاني در سال 1399 خبر داد.به گفته وي طي 
س��ال 1399 تعداد 2063 كارت بازرگاني صادر و 10 
هزار و 669 كارت تمديد شده كه در مجموع در مقايسه 
با سال 139۸ تغيير محسوسي نداشته است.همچنين 
رييس سازمان صمت استان تهران درباره وضعيت ثبت 
سفارش ها گفت: سال گذش��ته تعداد 66 هزار و 3۵۷ 
پرونده ثبت س��فارش كاال به ارزش 19 ميليارد و 29۸ 
ميليون يورو به سيس��تم سازمان صمت استان تهران 
وارد و به 100 درصد آن رس��يدگي شده كه ۷2 درصد 
پرونده ها به ارزش 13 ميليارد و 6۷0 ميليون يورو مورد 
تاييد قرار گرفته است. به گفته اين مقام مسوول مهم ترين 
كاالهاي وارداتي در سال گذشته ماشين آالت صنعتي، 
مواد اوليه واحدهاي توليدي و كاالهاي اساس��ي مورد 
نياز كشور بوده است.وي همچنين با بيان اينكه درسال 
1399 تعداد 3۷۷ فقره پروانه بهره برداري ناشي از توسعه 
با ظرفيت اشتغال بيش از 10هزار نفر و 1۵3 فقره پروانه 
بهره برداري ايجادي با اشتغال بيش از 300 نفر دراستان 
تهران صادر شده، تصريح كرد: دراين بازه زماني تعداد 
۵۵ مجوز طرح توسعه نيز صادر شده كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 22 درصد افزايش داشته است.صادقي 
از رشد ۸9 درصدي در صدور جوازهاي تاسيس خبر داد 
و گفت: درسال 1399 تعداد 2000 جواز تاسيس با پيش 
بيني اشتغال ۷6 هزار نفر صادر كه به نسبت مدت مشابه 
۸9 درصد رشد داشته است. تعداد طرح هاي در دست 
اجراي استان نيز۵31 طرح با پيش بيني سرمايه گذاري 
بالغ بر 66 هزار ميليارد ريال و اشتغال 21 هزار و 600 نفر 
است كه احتماال در سال جاري شاهد افتتاح و بهره برداي 

اين طرح ها خواهيم بود.

محصوالتدوخودروسازچقدرگرانشدند؟

عضوهياتنمايندگاناتاقتهرانازالزاماتاجرايمصوبهشورايعالياداريميگويد

دو تحليل متفاوت از بازار خودرو 

تالشبخشخصوصيبراياجرايبهترطرحآسانسازيشروعكسبوكار
اگرچه بر اس��اس مصوبه س��ال گذشته ش��وراي عالي 
اداري، اجازه فعاليت براي شروع يك كسب و كار، با اعالم 
خوداظهاري فرد متقاض��ي به رعايت قوانين و مقررات 
مصوب، صادر مي شود، اما به گفته حسن فروزان فرد عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران، براي اجراي اين تحول در 
فضاي اقتصادي كشور، بايد پيش نيازهاي آن بر مبناي 
به كارگيري تج��ارب موفق در نظام ه��اي بين المللي، 
تعريف و تدوين شود. رييس كميسيون حمايت قضايي 
و مبارزه با فساد اتاق تهران، همزماني ابالغ مصوبه شوراي 
عالي اداري در ارتباط با طرح ساده سازي مراحل شروع 
كس��ب و كار را با شعار اقتصادي سال 1۴00 و نيز ايجاد 
برخي اصالحات در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي را به فال نيك گرفت و شرط كليدي 
براي اجراي مصوبه ساده سازي مراحل شروع كسب و كار 
را تدوي��ن مكاني��زم جبران خس��ارت و اج��راي بيمه 
مسووليت و همچنين قابل دسترس بودن مقررات فني 
هر فعاليت اقتصادي عنوان كرد. بر اساس مصوبه سال 
گذشته شوراي عالي اداري، در طرح ساده سازي مراحل 
شروع كس��ب و كار، نظارت هاي پيشيني جاي خود را 
به نظارت هاي پس��يني داده است و براي فرد متقاضي 

شروع يك كس��ب و كار، پس از خوداظهاري به رعايت 
دس��تورالعمل ها و قوانين مصوب، اج��ازه آغاز فعاليت 
داده مي شود. حسن فروزان فرد با بيان اينكه اين مصوبه 
مي تواند تحولي بزرگ در عرصه شروع به كسب و كارها 
در كشور باش��د، گفت: س��اختار وجودي سازمان ها و 
دستگاه هاي دولتي در كشور همواره بر اين بوده كه شأن 
و اعتبار خود را متناسب با تعداد هر چه بيشتر و پيچيدگي 
در صدور مجوزهاي مربوط به كس��ب و كار مي دانند و 
ماهيت خود را بر اين اصل قرار داده اند كه »من مجوز ثبت 
مي كنم، پس هستم«، بنابراين بايد عوامل چسبندگي 
دستگاه هاي حاكميتي به صدور مجوز را شناسايي و براي 

رفع آن راهكار ارايه داد.
وي، افزود: مجموعه دس��تگاه هاي دولتي و حاكميتي 
ب��ا توجه به اخوتي كه طي چند دهه اخير با س��از و كار 
صدور مجوزها بسته اند، به طور طبيعي در مقابل هرگونه 
تغيير و تحولي كه نشان از حذف مجوزها داشته باشد، 
موضع گيري خواهند كرد و سعي مي كنند اين تشويش 
و نگران��ي را به جامعه القا كنند كه كنار گذاش��تن آنها 
از مكانيزم مجوزدهي به كس��ب و كارها، منجر به بروز 
بي نظمي هاي اجتماعي و آسيب به جامعه خواهد شد، 

حال آنكه با بهينه كاوي درست در اين زمينه، مي توان 
عالوه بر حركت در مسير مانع زدايي ها، منافع عمومي را 

نيز از هرگونه خطر و آسيبي ايمن كرد.
عض��و هيات نمايندگان اتاق تهران س��پس به موضوع 
استفاده از تجارب كش��ورهاي ديگر اشاره كرد و گفت: 
كشورهاي توسعه يافته براي مواجهه با نگراني هاي مربوط 
به حذف مجوزها و احتمال لطمه به نظم اجتماعي، مقوله 
جبران خسارت را پيش رو قرار دادند و بر اساس مكانيزم 

بيمه مسووليت، توانستند به اين نگراني ها پايان دهند.
فروزان ف��رد در توضيح اين مكاني��زم، افزود: بيمه هاي 
مسووليت، به فردي كه قصد شروع كسب و كاري را دارد، 
كمك مي كند تا ريسك هاي مختلف در فعاليت هاي آتي 
خود را شناسايي كند و متناسب با آن، در برابر هرگونه 

آسيب  و خسارت هاي احتمالي بيمه شود.
به گفته وي، در نظام هاي امروز دنيا بيمه مس��ووليت، 
اجباري نيست اما فرد متقاضي شروع يك كسب و كار بايد 
مبلغي را به صورت اماني نزد حساب دولتي براي مواجهه 
با ريسك ها و خسارات احتمالي، قرار دهد. عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران در توضيح بيش��تر اين مكانيزم، 
به قانون راهنمايي و رانندگي در كش��ور اشاره كرد كه 

به گفته وي، فرد متقاض��ي در مراحل ابتدايي دريافت 
گواهي نامه رانندگي نياز به آزمون هاي س��خت گيرانه 
ندارد اما پ��س از ارايه توانمندي ه��اي اوليه در مهارت 
رانندگي، حتما بايد براي جبران خطاي احتمالي خود 
پس از دريافت مجوز شروع به رانندگي، خود را بيمه كند 
و با انتخاب بيمه ش��خص ثالث آسيب هاي احتمالي را 
پذيرفته و براي جبران آن از ابزار بيمه اس��تفاده خواهد 
كرد. فروزان فرد با تاكيد بر اينكه در س��از و كار مربوط 
به تسهيل شروع كسب وكارها و پذيرش خوداظهاري 
از س��وي فرد متقاضي به جاي سخت گيري هاي اوليه 
و تكليف به دريافت انواع مختلف مجوزها، بايد با ايجاد 
مكانيزم بيمه مسووليت، بار خسارات احتمالي از روي 
دوش مجوزدهنده به مجوز گيرنده منتقل شود، افزود: 
به اين ترتيب، دستگاه هاي دولتي از نگراني و فشارهاي 
اين بخش تخليه شده و اجراي مصوبه شوراي عالي اداري 
در خصوص تسهيل فرآيندهاي شروع كسب و كار براي 
اين سازمان ها راحت تر خواهد بود.به گفته وي، تدوين 
نظام هاي مرتبط با مديريت رشوه و فساد اداري، از ديگر 
الزاماتي است كه براي اجراي دقيق مصوبه شوراي عالي 

اداري ضروري است.

انصاري،عضوكميسيونصنايعاتاقايرانعنوانكرد

دو اولويت مهم دولت بعدي 
حبيب اهلل انصاري، عضو كميسيون صنايع اتاق ايران بهبود 
تجارت خارجي و توس��عه روابط بين الملل را مهم ترين 
اولويت دولت س��يزدهم عنوان مي كند.زمان زيادي تا 
انتخابات رياست جمهوري و شروع كار دولت سيزدهم 
باقي نمانده است. اقتصاد ايران كه در چند سال گذشته با 
مشكالت متعددي در داخل و خارج از كشور مواجه بوده 
است، انتظار مي رود با نزديك شدن به شروع دولت جديد 
و هم زمان رايزني ها براي احياي برجام، فصل جديدي را 
تجربه كند. اما فعاالن اقتصادي تاكيد مي كنند تا زماني 
كه دولت  جديد براي هرگونه برنامه ريزي، بخش خصوصي 
را محور اصلي براي مش��ورت قرار ندهد، اقتصاد همان 
تالطماتي را تجربه خواهد كرد كه در طول هشت سال 

گذشته با آن مواجه بود. فعاالن بخش خصوصي، همچنين 
تاكيد دارند كه مشورت و اعتماد به بخش خصوصي نه در 
حرف، بلكه بايد در عمل هم محقق شود.در همين زمينه 
عضو كميسيون صنايع اتاق ايران با تاكيد بر نقش و اهميت 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اقتصاد 
به نمايندگي از فعاالن بخش خصوصي مي گويد: همانطور 
كه قانون گذار هم تعريف كرده اس��ت، اتاق بازرگاني به 
عنوان مش��اور سه قوا شناخته مي ش��ود؛ يعني هم بايد 
مش��اوره بدهد و هم از كارشناسان مشورت گيرد. اما در 
كشور ما اين نقش مشاوره اتاق عينيت پيدا نكرده است. 
يعني هر چند چنين مسووليتي براي اتاق قائل هستيم 
اما در عمل پايبند و مجري آن نيستيم.حبيب اهلل انصاري 

در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« مي افزايد: دولت 
سيزدهم اگر مي خواهد اقدامي اساسي در اقتصاد انجام 
دهد بايد اول از همه بايد مشورت با بخش خصوصي محور 
تصميم گيري هاي خود ق��رار دهد و اعضاي كابينه بايد 
پايبند به مشورت با بخش خصوصي باشند. در گام بعدي، 
رفع تحريم ها و تعامل با جهان، از مهم ترين اولويت هايي 
است كه دولت س��يزدهم به پش��توانه آن بايد فعاليت 
كند.انصاري تاكي��د مي كند: هيچكس منكر اين قضيه 
نيس��ت كه دنيا و تجارت متصل به يكديگر هستند؛ در 
واقع هيچ كشوري نمي تواند با اين استدالل كه در درون 
كشور خود به تجارت ونيازهاي داخلي را تامين مي كند، 
بنابراين بي نياز از تعامل با ساير كشورهاست. با تكيه بر 

همين اصل بايد در بدنه وزارت امورخارجه دولت جديد 
كارشناساني حضور داشته باشند كه فهم دقيقي از اقتصاد 
داشته باشند تا بتوانند بر توسعه روابط اقتصادي با ساير 
كشورها به درستي متمركز ش��وند.  او تصريح مي كند: 
تحوالت به خصوص يك سال اخير نشان داد كه وابستگي 
به درآمدهاي نفتي بايد جاي خود را به صادرات و بهبود 
تجارت خارجي دهد تا نيازهاي ارزي كشور تامين شود. 
انصاري در همين زمينه تاكي��د مي كند دولت به جاي 
خلق هرگونه قوانين و بخش��نامه اي كه محدودكننده 
تجارت خارجي است، بايد با مشورت بخش خصوصي و به 
خصوص كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران زمينه هاي 

توسعه تجارت خارجي را فراهم كند.

مهلت صادرات شيرخشك 
تمديد شد

ايسنا|بنابر آخرين مصوبات ستاد تنظيم بازار به منظور 
تسهيل و كمك به ادامه روند توليدات داخلي و فعاليت 
كارخانجات صنايع تبديلي مهلت صادرات شيرخشك 
تمديد شد. در متن مصوبه ستاد تنظيم بازار آمده است 
كه »درخواست سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص 
تمديد مهلت صادرات شير خشك در جلسه مطرح و در 
راستاي تسهيل و كمك به ادامه روند توليدات داخلي و 
فعاليت كارخانجات صنايع تبديلي مقرر گرديد، صادرات 
كاالي مذكور با ضوابط مقررات تعيين ش��ده تا اطالع 
ثانوي مورد موافقت ق��رار گرفته و مقرر گرديد مراتب 
از طريق دفتر مقررات ص��ادرات و واردات اقدام و ابالغ 
گردد.« اسفندماه سال گذشته بود كه در يكي از جلسات 
ستاد تنظيم بازار رفع ممنوعيت صادرات شيرخشك با 
اخذ مابه التفاوت 16 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم در 
جلسه طرح شد و اعضاي كارگروه با آن موافقت كردند.
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چهرهروز

فاجعه در مرگ هاي كرونايي/۴۹۶ فوتي در ۲۴ ساعت
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، آمار فوتي هاي كرونا در شبانه روز منتهي به دوشنبه را ۴۹۶ نفر اعالم كرد. به گزارش مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت: از يكشنبه تا دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱ هزار و ۲۶ بيمار 
جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۳ هزار و ۷۳۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۲ ميليون و ۴۱۷ 
هزار و ۲۳۰ نفر رسيد. متأسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهي به دوشنبه، ۴۹۶ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۷۰ هزار و ۷۰ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۸۹۲ هزار و ۲۲۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند. ۵ هزار و ۲۴۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 

میراثنامه

نقش برجس��ته يا س��نگ نگاره فتحعلي ش��اه در 
چشمه علي شهر ري با رنگ موي مشكي مخدودش 
ش��ده اما مدير ميراث فرهنگي و گردش��گري اين 
شهرس��تان مي گويد رنگ قابل شست وشو بوده و 
قرار است كارشناس��ان از فردا عمليات پاكسازي و 
تثبيت نقش برجس��ته را آغاز كنند. نوروز تقي پور 
درباره اتفاق رخ داده در نقش برجسته چشمه علي 
ش��هر ري به ايس��نا گفت: اداره ميراث فرهنگي و 
گردش��گري شهرس��تاي ري در فاصله نزديكي از 
چشمه علي قرار گرفته است، بنابراين در طول روز 
به همراه يگان حفاظت در چند نوبت از آن بازديد 
مي كنيم كه دوش��نبه ۶ ارديبهش��ت در بازديدي 
همراه يگان حفاظت، متوجه لكه هاي رنِگ س��ياه 
روي نقش برجسته فتحعلي شاه ش��ديم. او افزود: 
بررس��ي هاي اوليه نش��ان داد كه رنِگ موي سياه 
روي سنگ نگاره پاشيده ش��ده است. ظاهرا سعي 
كرده اند با اس��تفاده از اين رنگ حروف انگليس��ي 
بنويس��ند. قوطي رنگ هم در محل رها شده بود. 
سريع اطالع رساني الزم را انجام داديم و كارشناسان 
براي بازديد آمدند و قرار شد سه شنبه ۷ ارديبهشت 

تيمي براي پاكسازي و تثبيت نقش برجسته مستقر 
شود. تقي پور گفت: خوشبختانه از رنِگ اسپري يا 
رنگ هاي شيميايي استفاده نشده و اين رنگ قابل 
شست وشو اس��ت. تقي پور درباره محافظت از اين 
نقش برجس��ته قاجاري با توجه ب��ه طرح مرمت و 
حفاظت چش��مه علي كه قرار بود تا پايان سال ۹۹ 
به سرانجام برسد و تاكنون وعده هاي مختلفي براي 
حافظت از آن داده شده است، اظهار كرد: بحث هاي 
ما متمركز بر دسترسي آسان به سنگ نگاره است، 
پيش��گيري ها نيز بايد بر اين اس��اس باشد. پس از 
بررسي تيم كارشناسي و متخصصان، درباره شيوه 

حفاظت نيز تصميم گرفته مي ش��ود كه آيا شيشه 
نصب شود يا راه كار ديگري درنظر گرفته شود. مدير 
ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان ري درباره 
شناسايي خاطي يا خاطيان توسط دوربين، گفت: 
متاس��فانه در محدوده چشمه علي دوربيني وجود 
ندارد و نصب دوربين مداربس��ته يكي از مطالبات 
ما بوده اس��ت كه اميدواريم در طرح ساماندهي و 
پاكسازي و تثبيت نقش برجسته چشمه علي اين 
تجهيزات تامين ش��ود. تقي پور ادامه داد: محوطه 
چشمه علي در اختيار شهرداري است. بازديدي هم 
به همراه مسووالن شهرداري منطقه ۲۰ انجام داديم 
و قرار است طرح ساماندهي محيطي را با شهرداري 
پيش ببريم. سنگ نگاره فتحعلي شاه به دستور اين 
شاه قاجار روي ديوار چشمه علي شهر ري ساخته 
شده است. در اين نقش برجسته فتحعلي شاه روي 
تختي شبيه به تخت طاووس نشسته و ۱۶ پسرش 
در اطرافش جمع شده اند. چشمه علي پيشينه اي 
هشت هزارساله دارد و كانون مهمي از شهر ري بوده 
است اما آن چنان كه بايد محافظت نمي شود و هر بار 

به شكلي در معرض تهديد قرار مي گيرد.

رنگموروينقشبرجستهفتحعليشاه
جامعه خبر

۱۰ هكتار از پارك ملي بموي 
شيراز در آتش سوخت

مديرعامل سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شيراز گفت: آتش س��وزي گس��ترده در ارتفاعات 
پارك ملي بمو ۱۰ هكتار از مراتع اين منطقه را از بين 
برد. محمدهادي قانع افزود: س��اعت ۱۴ و ۳ دقيقه 
يكشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ گزارش آتش سوزي در 
ارتفاعات پارك ملي بمو از طريق تماس شهروندان 
به سامانه ۱۲۵ اعالم شد و به علت گستردگي آتش 
تيم هايي از ايستگاه هاي ۱۵، ۱۲ و ۳ خود را به محل 
حادثه رساندند. وي ادامه داد: آتش حدود ۱۰ هكتار 
از مراتع اين منطق��ه را در بر گرفته ب��ود و به دليل 
شعله ور ش��دن آتش در مجاورت خار و خاشاك و 
درختان خشكيده به س��رعت در حال گسترش و 
سرايت به اطراف بود كه آتش نشانان به دليل ارتفاع 
كوه و عدم دسترسي به شعله ها از طريق خودروهاي 
عملياتي، با تجهيزات مخصوص به صورت پياده خود 
را به محل آتش سوزي رساندند. مديرعامل سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شيراز گفت: وزش باد 
و اس��تعداد محيطي محل مزيد بر علت شده و هر 
لحظه ش��عله هاي حريق را گسترده تر و كنترل آن 
 را براي تيم عملياتي دش��وار تر مي كرد كه سرانجام

 آتش نش��انان با كمك و همكاري نيروهاي ارتش 
مستقر در محل، بعد از سه ساعت، شعله هاي آتش را 
مهار و كامال خاموش كردند و سرانجام بعد از لكه گيري 
و ايمن س��ازي كامل محل حادثه به عمليات خود 
پايان دادند. قانع با بيان اينكه با افزايش دما گياهان 
خودرو و فصلي پوش��يده شده در ارتفاعات و تپه ها، 
خشك و تبديل به پوشال هايي مي شوند كه مستعد 
آتش سوزي هستند و با كوچك ترين شعله و جرقه اي 
دچار حريق مي شوند، افزود: افراد يا ارگان هايي كه 
زمين هايي را در اختيار دارند الزم است كه ايمني اين 
محل ها را تامين كنند و به نصب چند نرده و فنس 
اكتفا نكنند و نظارت الزم را بر اين محل ها داش��ته 
باشند. وي گفت: همچنين شهروندان اگر ساختمان 
يا وياليي در طبيعت دارند، بايد پيش از آتش سوزي 
نسبت به چيدن علفهاي زائد اطراف بناي خود اقدام 
كنند و همچنين خودروهاي خود را روي بوته زارها 
و علفزارهاي خشك پارك نكنند. پارك ملي بمو كه 
نامش را از كوه بمو گرفته، با وسعت ۴۸ هزار هكتار 
در جاده شيراز - مرودشت و در ۱۰ كيلومتري شمال 
شرقي شيراز قرار دارد. اين پارك حفاظت شده، ۳۲ 
گونه پستاندار، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده و سه 
گونه دوزيست را در خود جاي داده است. پارك ملي 
بمو، همچنين زيستگاه گونه هاي شاخص جانوري 
از جمله پلنگ، گرگ، گراز، كفت��ار، كاراكال، گربه 
وحشي، روباه معمولي، تش��ي، سمور سنگي، قوچ 
و ميش وحش��ي، كل و بز وحش��ي و آهو است. اين 
پارك كه حدود ۴۰ سال است تحت حفاظت محيط 
 زيست اين استان است در چند سال گذشته شاهد

 آتش  سوزي هاي متعدد بوده است.

قرنطينهفوريافرادنزديكبهبيمارانكرونايي
قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا در مكاتبه 
با ۸ عضو دولت، خواس��تار اجرايي شدن 
بند ب بيانات رييس جمهور در خصوص 
حمايت از اصناف، استمرار تأمين اقالم و 
خدمات مورد نياز مردم ش��د. به گزارش 
مه��ر، بابك دين پرس��ت دبير ق��رارگاه 
عملياتي مقابله با كرونا در نامه اي به معاون 
اقتصادي رييس جمهور و رييس كارگروه 

بررس��ي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا، وزير صنع��ت، معدن و تجارت و رييس 
كميته تداركات و پشتيباني ستاد ملي مبارزه با كرونا، 
وزير بهداشت، وزير جهاد كش��اورزي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
وزير نيرو و وزير نفت، مبني بر ابالغ مصوبات »شصت 
و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا كه چهارم 
ارديبهشت ۱۴۰۰ برگزار ش��د، اشاره كرد و بر اجرايي 
شدن بند ب بيانات رييس جمهور، تاكيد كرد. محورهاي 
بيان��ات رييس جمهوري در بند ب مفاد جلس��ه اخير 

ستاد ملي بدين ش��رح است؛ بسته هاي 
جديد حمايت مالي از اصن��اف در دوران 
كرونا در هفته آينده ارايه ش��ود. مايحتاج 
ضروري زندگي م��ردم بايد در اختيار آنها 
باشد، ش��اهد آن هم اين است كه هرگاه 
حتي يك قل��م از موارد م��ورد نياز دچار 
كمبود شود - حتي در كوتاه مدت - براي 
مردم قابل تحمل نيست. زيرساخت هاي 
اصلي زندگي شهري و روستايي مثل آب و برق و تلفن 
و اينترن��ت، قطعي حتي يك يا چند س��اعت هر كدام 
از اينها قابل تحمل نخواهد ب��ود. همچنين در نامه به 
 وزير بهداشت، بر افزايش تست هاي دقيق و تشخيص 
زود هنگام مبتاليان، شناسايي افراد داراي تماس نزديك 
با مبتاليان و قرنطينه فوري، تدوين پروتكل ها و وضع 
قوانين جديد متناسب با روش هاي علمي مبارزه با كرونا 
توس��ط تيم هاي تخصصي و اعمال قوانين حاكميتي 
جهت كنترل اپيدمي، نظارت ب��ر اجراي پروتكل ها و 

برخورد با متخلفين تاكيد شد.

واكسنتوليدمشتركايرانوكوباخردادماهبهتوليدانبوهميرسد
رييس انستيتوپاستور ايران گفت: واكسن 
توليد مشترك ايران و كوبا خردادماه به 
توليد انبوه مي رس��د و در صورت دستور 
وزارت بهداش��ت وارد بازار خواهد ش��د. 
عليرضا بيگلري صبح دوشنبه در بيست 
و س��ومين آيي��ن پويش ره س��المت و 
مراسم آغاز فاز س��وم كارآزمايي باليني 
واكس��ن كروناي انستيتوپاستور ايران و 

انس��تيتو فينالي كوبا با بيان اينكه با آغاز شيوع كرونا 
انستيتوپاستور ايران كار تش��خيص را آغاز كرد، ابراز 
داشت: امروز در روند تشخيص در دورترين نقاط بيش 
از ۴۰۰ آزمايشگاه داريم كه سخت ترين آزمايش ها را 
انجام مي دهند. وي با بيان اينكه توليد كيت هاي بومي 
را در دستور كار قرار داديم و پس از رسيدن به توليد انبوه 

در راستاي صادرات كيت نيز اقدام كرديم، 
ادامه داد: تابستان سال گذشته شركت در 
همكاري مشترك با متخصصان خارجي 
را در دستور كار قرار داديم، ادامه داد: همه 
شركت ها را مورد بررسي قرار داديم و كوبا 
را براي اي��ن امر انتخ��اب كرديم. رييس 
انستيتوپاستور ايران با بيان اينكه تك ُدز 
اين واكسن مي تواند براي افرادي كه قباًل 
كرونا گرفته اند كافي باشد، ابراز كرد: اين واكسن سمي 
دارد كه آنتي ژن ها را به پروتئين حامل وصل مي كند و 
اين امر نيز ويژگي خاص اين واكسن است.ايران سعي 
دارد با پيشينه ۱۰۰ ساله واكسن كرونا را به توليد انبوه 
برساند و فازهاي يك و دو در كوبا نشان داد كه اين واكسن 

عوارض بسيار كمي دارد.

۷درصدجمعيتناشنواوكمشنواراكودكانتشكيلميدهند
مدير گروه شنوايي شناس��ي دانشگاه 
علوم پزشكي ايران، در ارتباط با اهميت 
توجه به سالمت ش��نوايي افراد از بدو 
تولد تا سالمندي، نكاتي را متذكر شد. 
اك��رم پوربخت در گفت وگ��و با مهر، از 
كم شنوايي به عنوان چهارمين عامل 
ايج��اد ناتواني در جهان نام برد و گفت: 
گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني 

نشان مي دهد كه بيش از ۵ درصد جمعيت جهان در 
سال ۲۰۲۰ دچار كم شنوايي و ناشنوايي بوده اند كه 
نياز به خدمات شنوايي شناسي دارند. شنوايي شناسي 
ترجمه »اديولوژي« بوده و نبايد با شنوايي سنجي يا 
همان »اديومتري« كه يكي از آزمون هاي تشخيصي 
رشته شنوايي شناسي است، اشتباه شود. پوربخت در 

ادامه به خدمات رشته شنوايي شناسي 
اش��اره كرد و گفت: غربالگري شنوايي 
در س��نين ن��وزادي، كودكان س��نين 
مدرسه و س��المندان، حفاظت شنوايي 
در محيط هاي پرس��روصداي صنعتي، 
نظام��ي، ارزيابي و تش��خيص افتراقي 
اخت��الالت ش��نوايي و وزوز، ارزيابي و 
توانبخشي سيستم تعادل و سرگيجه، 
ارزيابي و توانبخشي سيستم شنوايي مركزي، ارايه 
خدمات توانبخشي مانند سمعك و تربيت شنوايي، 
تعيين كانديداتوري كاشت حلزون و ارايه مشاوره به 
خانواده ها و آگاه سازي جامعه در مورد سالمت گوش، 
از مهم ترين خدماتي اس��ت كه يك شنوايي شناس 

مي تواند ارايه بدهد. 

هنر

مستند »فرزندان شب« و انيميشن »خورشيد آسمان، خورشيد كاشي« محصول 
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي از جشنواره فيلم هاي كردي لندن خارج 
شدند. به گزارش مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، جشنواره فيلم هاي 
كردي لندن از س��ال ۲۰۰۱ آغاز به كار كرده اس��ت، در اين جشنواره فيلم هاي 
سينمايي، كوتاه، انيميش��ن و مستند كه ارتباط مضموني و محتوايي با فرهنگ 
كردي دارند، به نمايش در مي آيد. به نظر مي رسد جشنواره فيلم هاي كردي لندن 
با ترويج و برجسته سازي مسائل مورد مناقشه و بي پايه و مطرح كردن آنها در بستر 
سينما و تمايز ميان موقعيت سياسي و فرهنگي مردمان كرد در پي تثبيت بستر 
و الگويي اس��ت كه در اليه هاي زيرين به پديده جدايي طلبي مي پردازد و قرائتي 
وارونه از فرهنگ و هويت كردي به عنوان كهن ترين قوميت ايراني و منطقه را ارايه 
مي دهد. فيلم مستند »فرزندان شب« به كارگرداني بهروز نوراني پور و انيميشن 
»خورشيد آسمان، خورشيد كاشي« ساخته زيبا ارژنگ محصول جمهوري اسالمي 
ايران هستند، با همين هويت به جشنواره هاي مختلف راه يافته و تحت هيچ عنوان 

و شناسنامه ديگري معنا پيدا نمي كنند.

خروجدومستندايراني
ازجشنوارهفيلمهايكرديلندن

هنر

مراسم پاياني نود و سومين دوره جوايز سينمايي اسكار با اعطاي سه جايزه 
از جمل��ه بهترين فيلم و كارگرداني به فيلم »س��رزمين آواره ها« س��اخته 

»كلوئي ژائو« برگزار شد. 
به گزارش ايسنا، مراسم اسكار ۲۰۲۱ امسال به دليل بحران جهاني كرونا با 
تاخير دو ماهه و با شرايط خاص و متفاوت از سال هاي گذشته در دو سالن 
يونيون استيش��ن و دالبي تئاتر در لس آنجلس برگزار ش��د و در نهايت دو 
جايزه اصلي بهترين فيلم و كارگرداني جوايز امس��ال طبق پيش بيني ها به 
فيلم »سرزمين آواره ها« س��اخته »كلوئي ژائو « كارگردان زن چيني تبار 
رسيد و »فرانسيس مك دورمند« هم براي بازي در اين فيلم بهترين بازيگر 
زن شناخته ش��د. آنتوني هاپكينز نيز براي بازي درخشان در فيلم »پدر« 
توانس��ت دومين جايزه اسكار بازيگري خود را كسب كند. فيلم »منك« به 
كارگرداني »ديويد فينچر« كه با حضور در ۱۰ شاخه بيشترين تعداد نامزدي 
را به خود اختصاص داده بود، تنها به كس��ب دو جايزه بهترين فيلمبرداري 

و طراحي توليد بسنده كرد.

»سرزمينآوارهها«
بهترينفيلمجوايزاسكارشد

در شرايطي كه ويروس كروناي انگليسي 
در كش��ور مي تازد و ج��ان مي گيرد و 
نگراني از شيوع نوع جهش يافته هندي 
آن هم وجود دارد، شكل گيري تجمعاتي مشابه آنچه 
در گرگان شاهد آن بوديم بيشتر به بازي بر سر جان 
شبيه است؛ موازنه اي كه يك سوي آن خوشحالي از 
پيروزي تيم محبوب و سوي ديگرش فاجعه انساني و 
شكست كادر درمان است؛ اما در اين شرايط چه كسي 

پاسخگوي جان هايي است كه در خطر افتاده.
به گزارش ايسنا، كرونا دوباره در كشور جان گرفته و 
همچنان مي تازد؛ مدتي است كه مرگ ها ۳۰۰ تايي و 
۴۰۰ تايي است؛ روز گشته ۴۹۶ جان ديگر گرفته شد 
و چند صد خانواده عزادار؛ مردم اما گوششان بدهكار 
نيست و ش��ايد هم ديگر نمي ترسند. آتش كرونا در 
ميان گفتاردرماني برخي مسووالن و ضعف نظارت ها و 
عدم قاطعيت در برخورد با تخلفات و پيشگيري از آنها، 
مانند آنچه در گرگان شاهد بوديم، هر روز شعله ورتر 
مي شود؛ آتش��ي كه دود آن به چشم همه مي رود و 
در اين ميان گويا ش��مارش جان هاي از دست رفته 
هم ديگر پديده اي است عادي. در ميانه اعداد و ارقام 
صعودي مبتالي��ان و جان باختگان روزانه كرونا و در 
شرايطي كه نگراني از ويروس جهش يافته انگليسي، 
بيمارستان ها را مملو از بيمار كرده و رسيدگي به اين 
حجم زياد نفس هاي بريده، كادر درمان را خس��ته و 
فرسوده كرده؛ تجمع وسيعي از هواداران تيم بسكتبال 
شهرداري گرگان در استقبال از تيم محبوبشان جاي 
سوال بس��ياري دارد و رسما به استقبال مرگ رفتن 
است. سوال اصلي آن اس��ت كه در چنين شرايطي 
كه نقشه كش��ور سراس��ر گداخته و آتشين است و 
محدوديت ه��اي كرونايي برقرار، اج��ازه برگزاري يا 
ممانعت از چنين تجمعي با چه ارگان و نهاد و سازماني 
است؟ آيا براي استانداري، فرمانداري و مديران ورزشي 
و اعضاي ستاد كروناي استان، اين تجمع قابل پيش 
بيني نبود تا براي آن تدبيري بينديشند؟ تجمعي كه 

بوي مرگ مي دهد.
در اين راستا حسين كرمانپور، مديركل روابط عمومي 
و روابط بين الملل سازمان نظام پزشكي در گفت وگو 

با ايسنا، در انتقاد به شكل گيري تجمع در استقبال 
هواداران تيم بسكتبال شهرداري گرگان، گفت: بانك 
اطالعات و داده هايي كه جامعه پزشكي موظف بود 
در اختيار مردم قرار دهد كامال منتقل ش��ده است. 
درمورد اين اس��تقبالي كه ش��كل گرفت مي شد با 
كمك مسووالن منطقه و دوستان ورزشكار تمهيدي 
انديشيده شود كه تجمع به چنين وضعيتي كشيده 
نشود، همان گونه كه در فوت استاد شجريان و موارد 
مشابه كه ممكن بود تجمع شكل بگيرد، اطالع رساني 
مي ش��د كه مردم به دليل شيوع كرونا حضور نيابند 
يا اصال مراس��مي برگزار نمي ش��د. وي افزود: اولين 
كساني كه در ش��كل گيري چنين تجمعاتي مقصر 
هستند، مسووالن برگزاري مراسم هستند. اين تجمع 
از مرحله فردي مردم گذشته است. اگر قانوني كنار 
چنين وقايعي قرار گيرد بايد با باني اين حركت برخورد 
شود و مثال ستاد كرونا در استان مربوطه مصوب كند 
كه با اين تيم كه عامل شكل گيري تجمع بوده است، 
برخورد شود. اين تجمع با شادي مردم مغايرت دارد، 
فرد امروزش شاد مي شود اما فرداي ناراحت كننده اي 
در انتظارش خواهد بود. مگر مي توان گفت اين جمعي 
كه كنار هم قرار مي گيرند و جيغ و سوت مي زنند قرار 

نيست به بيماري مبتال شوند؟ 

  عامالن تجمعات بايد شناسايي شوند
كرمانپ��ور ادام��ه داد: مش��ابه همي��ن اتف��اق در 
واكسيناسيون افراد باالي ۷۰ سال رخ داد و ما شاهد 
بوديم پيامكي ارسال شد كه افراد باالي ۷۰ سال در 
مراكزي براي دريافت واكسن ثبت نام كنند و شاهد 
ازدحام اين افراد مسن بوديم و بعدا اين پيام تكذيب 
شد. خب اگر قانون در كنار چنين ماجرايي قرار دارد 
بايد به سرعت بررس��ي كرده و ظرف مدت كوتاهي 
مقصر را مشخص كند كه چه كسي عامل اين تجمع 
ش��د. بنابراين نه تنها جامعه ورزشي بلكه بايد با هر 
كس كه عامل چنين تجمعاتي مي شود برخورد شود 
يا با تمام قوانين و بخش نامه هايي كه ممكن اس��ت 
ظرف ماه هاي آينده توسط نهادها ابالغ شود و سبب 
شكل گيري تجمع شود، برخورد شود. در كشوري كه 

اينترنت و پهناي باند داريم مردم بايد به سمت استفاده 
از آن بروند و بر همين اساس كمترين ازدحام شكل 
بگيرد. وي تاكيد كرد: بازهم كنترل تجمع روش قطعي 
كنترل بيماري نيست بلكه يكي از راه هاي جلوگيري 
از بروز مرگ هاي باال در كش��ور اس��ت. م��دام اعالم 
مي شود هندوستان روزانه ۲۰۰۰ جانباخته كرونايي 
دارد آنه��م در حالي كه جمعيت هند ب��ا ايران قابل 
مقايسه نيست. اگر بنابر مقايسه با تعداد كشته هايش 
باشد، ما از آنها بيشتر كشته مي دهيم. علت اين است 
كه قوه قضاييه و مقننه در كنار بخش اجرايي نيست تا 
چنين مشكالتي رفع شود. ما مي دانيم مردم ناراحت 
هستند، اقتصادشان مشكل دارد، اما از سوي ديگر در 
چنين شرايطي با بيماري از بيمارستاني به بيمارستان 
ديگر مي روند تا پذيرش ش��وند، آن وقت پزشك هم 
كه مي بينيد ديگر جايي براي بيمار ندارد افس��رده و 
ناراحت مي شود و همه اين عوامل بر خدمت او هم اثر 
مي گذارد. مبارزه و جمع شدن كرونا يك شعار است، 

بايد به فكر مديريت بيماري باشيم .

  نتايج خريدها و تجمعات شب عيد را مي بينيم
وي درباره شرايط فعلي بيماري در كشور، اظهار كرد: 
اتفاقاتي كه تاكنون شاهد آن بوديم مربوط به خريدها 
و تجمعات شب عيد بود و از اين هفته آثار سفرهاي 
نوروزي مشخص مي شود و تا اواسط ارديبهشت ماه 
هم ادامه خواهد يافت. در اس��فند سال ۹۸ به شكل 
خيلي پراكنده شاهد بروز بيماري بوديم اما پنج ماه 
بعد از آن ديديم كه در هر خانواده يك يا دو نفر بيمار 
مي شوند و اين شرايط به شكلي پيش رفت كه در آبان 
۹۹ كل خانواده بيمار مي شدند، اكنون نيز نوع ابتال به 
كرونا به شكل خانداني شده است و اين يعني رسيدگي 
و تيمار بيماران هم به مشكل مي خورد و اين در حالي 
اس��ت كه فوت افراد بر اثر بيماري ه��م اثرات رواني 
زيادي بر خانواده و جامعه دارد. با ادامه اين روند ممكن 
است مانند انگلستان ما هم يك نوع كروناي جهش 
يافته ايراني داشته باشيم. مديركل روابط عمومي و 
روابط بين الملل سازمان نظام پزشكي، گفت: نتيجه 
سفرها و دورهمي هاي نوروزي ممكن است ادامه يابد 

تا به مراسم عيد فطر، ش��ب قدر و سپس انتخابات و 
نشست هاي آن كشيده شود و خدا مي داند تابستان 
امسال چه اتفاقاتي در انتظار ما خواهد بود. وي افزود: 
به طور كلي تغيير چشمگيري در تظاهرات بيماري 
نسبت به سال قبل شاهد نبوديم. بزرگ ترين مشكل 
ما ازدحام بيماران و ش��رايطي اس��ت كه تخت هاي 
بيمارستاني به سرعت پر مي شوند، براي خالي شدن 
ICU انتظار مي كشيم و... بدترين تاثير و ارمغان كرونا 
در ط��ول مدت ها اكنون نمود يافته اس��ت كه كادر 
درمان به معناي واقعي خسته هستند و اين موضوع 
كيفيت ارايه خدمت را نشانه رفته است  كه با كاهش 
كيفيت خدمت رساني، تلفات افزايش مي يابد. وي با 
انتقاد مج��دد از تجمعاتي نظير تجمع اخير گرگان، 
گفت: مرگ و ميرها در هر پيك نسبت به پيك قبلي 
افزايش چشمگيري داشته است و اين نشاني از كاهش 
س��طح كيفيت خدمات است كه ناشي از خستگي و 
استهالك دستگاه ها است. الزم است مردم و مسووالن 
بيش از پيش نسبت به بيماري حساس بوده و اجراي 

پروتكل ها و شيوه نامه ها جدي گرفته شود.

  ضعف مديريتي  در اطالع رساني  و آگاه سازي
مهم تري��ن چالش دوران ش��يوع وي��روس چيني 
در كش��ور، ب��از مي گردد ب��ه ضع��ف مديريتي در 
اطالع رساني و آگاه سازي مردم از وجود بيماري كه 
تا آن زمان براي همگان ناشناخته بود. شايد اگر به 
واژه »تاكنون« دل خوش نبوديم، مي ش��د بيماري 
را بهتر كنترل كرد. اما، برخي مديران و مس��ووالن 
همواره اميدوارند كه اتف��اق رخ ندهد و مدام از واژه 
»تاكنون« در صحبت هاي خود استفاده مي كنند. 
اين ش��رايط را در بحران ويروس انگليس��ي دوباره 
شاهد بوديم و تا قبل از شيوع اين ويروس در كشور، 
مدام صحبت از اين موضوع بود كه تاكنون موردي 
از ويروس انگليسي در كشور مشاهده نشده است، 
اما اين وي��روس هم باالخره وارد ايران ش��د و حاال 
شاهد هس��تيم كه موارد غالب ابتالء، نوع انگليسي 
است كه خيلي خطرناك تر و كشنده تر از نوع چيني 
است. تجربه تلخ خوزستان در بحران كرونا كه گفته 
مي شود عده اي عراقي باعث شدند ويروس انگليسي 
وارد اين استان ش��ود و باعث شد به يك باره تمامي 

شهرهاي خوزستان قرمز شود و آمار مرگ و ميرهاي 
كرونايي به شدت صعودي ش��ود و بعد از آن بود كه 
ويروس انگليسي در ساير استان ها شيوع پيدا كرد. 
البته ناگفته نماند ك��ه اولين مورد ابتالء به ويروس 
انگليس��ي در تهران گزارش شد. حاال رسيده ايم به 
ويروس هندي و اين بار هم تكرار همان تجربه قبلي را 
شاهد هستيم كه مدام اصرار داريم بگوييم »تاكنون« 
اين ويروس وارد كشور نشده است. گفته مي شود در 
ويروس جهش يافته هندي با نوعي از بيماري روبه رو 
هستيم كه سرايت پذيري بسيار بااليي دارد و در عين 
حال ممكن است روند واكسيناسيون يا موارد ابتالي 
مجدد به بيماري در اين نوع جديد را شاهد باشيم. در 
اطالعات اوليه اي كه از ويروس جهش يافته هندي 
منتش��ر شده مشخص ش��د، ميزان سرايت پذيري 
و تلفات در ويروس جهش يافت��ه هندي به مراتب 
بيشتر از ساير ويروس هاي جهش يافته كرونا است. 
اينگونه جديد ممكن اس��ت مقاومت بدن در برابر 
عفونت هاي طبيعي يا ايمني در برابر واكس��ن ها را 

تحت تأثير قرار دهد.

گزارش

درروزهاياوجكرونا،اجازهبرگزاريياممانعتازتجمعاتباچهارگانونهادياست؟

به استقبال مرگ با كرونا
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