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 از سرگيري صادرات به كويت 

با شناورهاي چوبي
نايب رئيس كميس�يون صادرات اتاق ايران گف�ت: پروتكلي بين 
مديريت مرزهاي ايران و كويت امضا شده و طبق آن مجوز كاالهاي 
فاسد شدني صادر شده است و از چند روز آينده شناورهاي چوبي 
براي ورود به كويت و انجام صادرات كاالهاي ايراني اقدام مي كنند. 
مصطفي موس��وي در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت مرزهاي 
ايران با كشورهاي همسايه اظهار داشت: براي بازگشايي و تعيين تكليف 
مرزهاي ايران و عراق در شرايط شيوع ويروس كرونا تفاهم نامه اي بين 
ادارات گمرك ايران و عراق منعقد مي شود كه پروتكل هاي آن در حال 

بررسي است و تا چند روز آينده احتماالً به امضا مي رسد. 
وي افزود: براس��اس مذاكرات انجام ش��ده قرار بر اين اس��ت كه طبق 
تصميمات ستاد مبارزه با كرونا در عراق امكان صادرات كاالهاي فاسد 
شدني با رعايت پروتكل هاي بهداشتي را فراهم و مجوزهاي مورد نياز 
در اين خصوص صادر شود. نايب رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران 
ادامه داد: به احتمال قوي تا بيس��ت و هفتم فروردين صد درصد مرزها 
بازگشايي شوند و بتوان از طريق چهار مرز شلمچه، مهران، خسروي و 
چذابه با حفظ شرايط بهداشتي كاالهاي فاسد شدني از جمله مواد غذايي 
و كشاورزي صادر شوند. موسوي درباره مرز ايران و كويت گفت: پروتكلي 
بين مديريت مرزهاي ايران و كويت امضا شده و طبق آن مجوز كاالهاي 
فاسد شدني صادر شده است و از چند روز آينده شناورهاي چوبي براي 

ورود به كويت و انجام صادرات كاالهاي ايراني اقدام مي كنند. 
رئيس اتاق مشترك ايران و ويتنام درباره روابط تجاري با اين كشور هم 
گفت: مبتاليان در ويتنام بسيار كم بوده و تا حاال فوتي هم نداشته اند 
اما تا پانزدهم آوريل در اين كشور تعطيل رسمي اعالم و در تمام شهرها 
تردد شهري و بين شهري ممنوع شده است. لذا ادارات از جمله گمرك 
و بنادر هم در اين كشور تعطيل هستند و هيچ گونه صادرات و وارداتي 

انجام نمي شود. 
........................................................................................................................

ضرر ۱۲۰۰ ميليارد توماني مرغداران
ناي�ب رئي�س كان�ون انجم�ن صنف�ي م�رغ گوش�تي گف�ت: 
در يك م�اه گذش�ته ۳۲۵ هزار ت�ن مرغ ب�ا 4 هزار توم�ان ضرر 
در ه�ر كيلوگ�رم، در ب�ازار عرض�ه شده اس�ت ك�ه اي�ن ب�ه 
معن�ي تحم�ل ۱۲۰۰ ميلي�ارد ض�رر ب�ه مرغ�داران اس�ت و 
ت�داوم اي�ن ام�ر باع�ث شكس�ته ش�دن كم�ر آنها مي ش�ود. 
حبيب اس��داهلل ن��ژاد در گفت وگ��و با تس��نيم اظهار كرد: بر اس��اس 
پيش بيني هاي انجام ش��ده براي عيد امس��ال، ميزان جوجه ريزي در 
مرغداري هاي كش��ور به صورت دس��توري 15 درصد افزايش يافت و 
ميزان توليد را باال برد و از 120 ميلي��ون قطعه به 140 ميليون قطعه 
رسيد. وي افزود: با توجه به س��رانه مصرف كشور، همان 120 ميليون 
قطعه كافي بود و 140 ميليون توليد مازاد به حساب مي آمد كه انتشار 
ويروس كرونا دركشور و تعطيلي رستوران ها، تاالرها و برگزاري مراسم 

مزيد بر علت شد و ميزان توليد را كاهش داد. 
 رئيس كانون انجمن صنفي مرغ گوشتي ادامه داد: قدرت خريد مردم 
در سال جاري پايين آمده است مشكالت اقتصادي و عوارض ناشي از 
كرونا خريد مردم را كاهش داده و باعث زيان س��نگين و انباشت مرغ 
در مرغداري ها شده است. اين مقام صنفي ادامه داد: شركت پشتيباني 
امور دام كش��ور به صورت قطره چكان��ي اقدام به جذب م��ازاد توليد 
مي كند كه نمي تواند مشكالت مرغداران را حل كند. اسداهلل نژاد با بيان 
اينكه مرغداران در شرايط فعلي بابت فروش هر كيلوگرم مرغ زنده 4 
هزار تومان ضرر مي كنند اظهار داش��ت: درحالي قيمت تمام شده هر 
كيلوگرم مرغ زنده 10 هزار تومان است بيش از 6 هزار تومان به فروش 
نمي رسد.  وي تأكيد كرد كه 325 هزار تن مرغ در يك ماه اخير با 4 هزار 
تومان ضرر در هر كيلوگرم عرضه شده كه اين به معني تحمل 1200 
ميليارد ضرر به مرغداران است و تداوم اين امر باعث شكسته شدن كمر 

مرغداران مي شود. 
........................................................................................................................

۲ مشوق بلندمدت براي فروش اينترنتي 
رئيس مركز توس�عه تج�ارت الكترونيكي با اش�اره ب�ه برگزاري 
جشنواره بهاره مجازي گفت: در تالش هستيم دو مشوق بلندمدت 
يعني مشوق كاهش ميزان ماليات بر ارزش افزوده و مشوق تحريك 
عرضه در فضاي مجازي را براي فروش اينترنتي اصناف لحاظ كنيم. 
به گزارش فارس، علي رهبري افزود: نتايج جشنواره بهاره مجازي كه در 
دوره اول و در فاصله زماني 23 تا 29 اسفند ماه برگزار شد، حاكي از آن 

است كه حدود 208 هزار بازديد از سايت جشنواره انجام شد. 
رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي تصريح كرد: واحدهاي صنفي 
آفالين به خصوص واحدهاي صنفي عرضه كننده كيف و كفش، لوازم 
خانگي، پوشاك، آجيل و خش��كبار كه بيشترين آسيب را    بر اثر شيوع 
ويروس كرونا ديدند به طور ويژه در طرح جشنواره بهاره مجازي شركت 
كردند. وي بيان داش��ت: حدود 5 هزار واحد صنفي با اين جش��نواره 
ارتباط برقرار كردند و بعضي از اين واحدهاي صنفي به فروشگاه هاي 
اينترنتي متصل شدند و توانستند بخشي از كاالهاي خود را    از اين طريق 
عرضه كنند. رئيس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي اظهار داش��ت: 
عمليات اجراي دور دوم جشنواره به بخش خصوصي يعني اتاق اصناف 
واگذار شده و از 15 فروردين آغاز شده است. پايش و ارزيابي عملكرد 
فروش��گاه هاي اينترنتي در ارائه خدمات ب��ه واحدهاي صنفي آفالين 
توسط دولت انجام مي شود. رهبري اضافه كرد: در تالش هستيم تا دو 
مشوق بلند مدت براي فروش اينترنتي اصناف در نظر بگيريم كه اولين 
مشوق كاهش ميزان ماليات بر ارزش افزوده و دومين مشوق تحريك 
عرضه در فضاي مجازي است. رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
بيان داشت: در زمان برگزاري جش��نواره بهاره مجازي فروش كسب و 

كارهاي پيش روي اينترنتي بين 100 تا 200 درصد افزايش يافت. 
........................................................................................................................

صادرات زعفران متوقف شد
ناي�ب رئيس ش�وراي مل�ي زعفران ب�ا اش�اره به متوقف ش�دن 
ص�ادرات ط�الي س�رخ و تعطيل�ي ب�ازار گف�ت: بع�د از 
كرون�ا و ب�از ش�دن بازاره�ا باي�د رون�د عرض�ه زعف�ران را 
مديري�ت كني�م ت�ا قيمت ه�ا بي�ش از ان�دازه اف�ت نكن�د. 
غالمرضا ميري در گفت وگو با مهر با بيان اينكه به دليل ش��يوع كرونا 
عماًل نمي توانيم صادرات زعفران داشته باشيم، گفت: درخواستي هم 
براي صادرات وجود ندارد و مي ت��وان گفت كه صادرات در حال حاضر 
به طور كلي متوقف شده است. وي با اش��اره به اينكه تا آخر بهمن 98 
صادرات زعفران تقريباً مشابه س��ال 9۷ بود، افزود: در اسفندماه قطعاً 
با كاهش صادرات مواجه شديم كه البته هنوز آمار دقيقي را نمي توان 
در اين زمينه اعالم كرد. مي��ري درباره آخرين وضعيت قيمت زعفران 
نيز توضيح داد: باتوجه به تعطيلي بازار و متوقف بودن خريد و فروش، 
نرخي هم نمي توان اعالم كرد. نايب رئيس شوراي ملي زعفران با بيان 
اينكه قبل از شيوع كرونا روزانه حداقل بين يك تا 3 تن زعفران در بازار 
معامله مي شد، افزود: در حال حاضر اين رقم به حدود 10 تا 20 كيلوگرم 
رسيده آن هم در شرايط اضطراري كه مثاًل كشاورزي به پول نياز دارد و 

از واحدهاي مربوطه تقاضا مي كند زعفرانش را خريداري كنند. 
ميري در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به تأثير اين مسئله بر 
بازار زعفران در س��ال 99، گفت: ما هنوز نمي دانيم اين شرايط تا چه 
زماني ادامه خواهد داشت؛ زعفران يك كاالي لوكس تلقي مي شود كه 
در شرايط فعلي رغبتي براي خريد آن وجود ندارد ضمن اينكه بخش 
خصوصي خريدار عمده زعفران اس��ت كه در ح��ال حاضر نيز بخش 

خصوصي تعطيل است و درآمدي ندارد. 

مؤسسه مكنزي: بازگشت اقتصاد اروپا و امريكا به قبل از دوره كرونا زودتر از ۲۰۲۳ رخ نمي دهد

ايست 3ساله اقتصاد غرب

»امريكا و اروپ�ا برای بازگش�ت اقتصاد 
به قبل از كرونا دس�ت كم باي�د تا ۲۰۲۳ 
انتظار بكش�ند. اين انتظار ب�رای چين تا 
۲۰۲۱ است.«  گزاره مذكور، سناريوی اول 
مؤسس�ه اقتصادی مكنزی برای شرايط 
اقتصاد جهان پس از كرونا اس�ت كه اين 
مؤسس�ه به عنوان يك نهاد دس�ت اول 
در حوزه اقتصاد پيش بينی كرده اس�ت. 
همه اينها در شرايطی اس�ت كه جهان با 
اذعان به ناشناخته بودن عملكرد ويروس 
و ناتوانی پيش بينی دقيق آينده، فعاًل در 
دايره حدس و گمان گرفتار اس�ت و البته 
در بدبينانه   تري�ن و خ�وش بينانه   تري�ن 
س�ناريو  ها ني�ز مالحظ�ات سياس�ی و 
اجتماعی را از نظر دور نم�ی دارد و بلكه 
به آنچه ابراقتصادهای بزرگ جهان آرزو 
می كنند نيز بيشتر وفادار است و كمتر از 
منويات وال اس�تريت سرپيچی می كند.

بيش از 3 ميلي��ارد نفر در جه��ان قرنطينه 
هستند؛ همه چيز به هم خورده است و اعداد 
و ارقامي كه درباره خسارت هاي اقتصادي به 
گوش مي رسد نش��ان مي دهد يك ويروس 
چگونه مي تواند همه معادالت اقتصادي را بر 
هم بزند. در بين همه كشورهايي كه خسارات 
كرونا را تحم��ل مي كنن��د امريكايي ها كه 
خود را تافته اي جدا بافته از جهان مي دانند، 
نسخه هاي ليبرالي و نئوليبرالي خود را عاري 
از هرگونه خلل ارزيابي مي كردند، اما امروز در 
چاهي گرفتار شده اند كه براي برون رفت از 
آن، دچار مخصمه بزرگي شده اند و همراه با 
اروپا تا سه سال ديگر افقی كه پيش روی خود 
می بيند بسيار تيره است تا جايی كه مؤسسه 
مكنزی می گويد اقتصاد اروپا و امريكا زودتر 
از 2023 به قبل از كرونا باز نمی گردد و اين 

برای چين تا سال 2021 است. 
اقتصاد جهان به واس��طه كرونا دچار بحران 
شده است؛ بحراني كه با وضعيت فعلي قيمت 

نفت تشديد شده است و هنوز مشخص نيست، 
برنامه كش��ورهاي ب��زرگ توليدكننده نفت 
براي كاهش تبعات اقتص��ادي اين ويروس 

چيست؟
با ايجاد مازاد 15 ميليون بش��كه اي در بازار 
نفت به دلي��ل كاهش مص��رف، حوزه هاي 
مختلف اقتصادي هم دچار بحران شده است. 
بر اساس آخرين آمارها باالترين ضرر متعلق 
به بخش جهانگردي و هتلداري اس��ت كه با 
4۷ درصد از درآمد خود را از دست داده اند. 
صنعت اتومبيل س��ازي هم ب��ا كاهش 3۷ 
درص��دي توليد و پ��س از آن بخش حمل و 
نقل با سقوط 36 درصدي سهم خود مواجه 
شده اند. در اغلب كسب و كارهاي دنيا ركود 

كم نظيري حاكم شده است. 
بد نيس��ت به اوض��اع امريكا و كش��ورهاي 
ديگر نگاه��ي بيندازيم؛ مؤسس��ه اقتصادي 
مكنزي كه ي��ك نهاد مهم و دس��ت اول در 
حوزه اقتصادي اس��ت، در گ��زارش جديد 
خود روزهاي س��ختي را ب��راي اقتصاد اين 
قاره و البت��ه امريكا پيش بيني كرده اس��ت. 
اين مؤسس��ه معتبر س��ناريوي اول خود را 
بر اساس ادامه ش��يوع ويروس كرونا و عدم 
بهبودي اقتصادي قرار داده و نوشته است با 
تداوم اين شرايط، بازگشت اقتصاد به حالت 
قبل از ش��يوع اين بيماري در كشور امريكا 
تا فصل اول س��ال 2023 به ط��ول خواهد 
انجاميد. تاريخ بازگش��ت اقتص��اد چين نيز 
فصل دوم سال 2021 خواهد بود. بر اساس 
نمودارهاي اين مؤسس��ه، متوس��ط جهاني 
براي بازگشت وضعيت اقتصاد به حالت قبل 
از ش��يوع COVID- 19 فصل سوم سال 

2022 خواهد بود. 
اين درحالي است كه اروپا با 9/۷ درصد رشد 
منفي در توليد ناخالص ملي خود در س��ال 
2020، بيش��ترين آس��يب را خواهد ديد و 
بازگش��ت اقتصاد منطقه يورو تا فصل سوم 

2023 به طول خواهد انجاميد. 
از سوي ديگر، صندوق بين المللي پول هم در 
گزارشي نوشته است اقتصاد اروپا پس از كرونا 
كوچك تر از حجم فعلي اش خواهد بود و بايد 
انتظار تأثيرات ش��ديد بر اقتصاد كشورهاي 
اروپايي را داشته باشيم. اين گزارش همچنين 
تأكيد مي كند كه »ابع��اد بحران تا آن اندازه 
بزرگ اس��ت كه سيس��تم هاي بانكي برخي 
از كشورها به س��رمايه گذاري دوباره و حتي 
بازس��ازي س��اختار بانكي احتياج خواهند 
داش��ت.« به همين دليل اس��ت كه اعضاي 
اتحاديه اروپا 200 ميليارد يورو بس��ته هاي 
محرك اقتصادي براي كاهش تأثير كرونا بر 
اقتصادهايش��ان تصويب كرده اند كه معادل 
1/5 درصد از كل اقتصاد اين مجموعه است. 
بانك مركزي اروپا نيز يك بسته ۷50 ميليارد 

يورويي را تصويب كرده است. 
توليد ناخال��ص ملي واقعي امري��كا از فصل 
چهارم 2019 ت��ا فص��ل دوم 2020 نيز به 
ميزان 3/9 درصد كاهش خواهد يافت. همين 
عدد براي اقتصاد بزرگ چين نيز پيش بيني 
شده است. بنا بر اين گزارش، متوسط توليد 
ناخالص ملي واقعي كشورهاي جهان نيز از 
فصل چهارم 2019 تا فص��ل دوم 2020 به 

ميزان 6/2 درصد كاهش خواهد داشت. 
   امريكا متضرر اصلي

 مؤسس��ه مودي��ز آنالتيك��س ه��م در اين 
باره گزارش��ي منتش��ر كرد و هش��دار داد: 
محدوديت ه��اي اجتماع��ي ك��ه تقريباً در 
تمام ايالت هاي امريكا با هدف كنترل شيوع 
ويروس كرونا اعمال شده اس��ت، 29 درصد 
از توليد ناخالص داخلي روزان��ه امريكا را از 

بين برده است. 
بنا به ارزيابي مؤسس��ه مودي��ز، كه در زمان 
بسته شدن فعاليت هاي اقتصادي غيرضروري 
در 41 ايالت امريكا انجام شده، نشان مي دهد 
كه ايالت كاليفرنيا به تنهايي به دليل اعمال 

اين محدوديت ها روزان��ه 2/8 ميليارد دالر 
ضرر كرده اس��ت كه برابر با 31/5 درصد كل 
توليد ناخالص داخلي روزانه اين ايالت است. 
ضرر اعمال محدوديت براي كنترل ويروس 
كرونا در 15 ايالتي ك��ه مجموعاً ۷0 درصد 
تولي��د ناخالص داخل��ي امري��كا را بر عهده 
دارند روزانه 12/5 ميليارد دالر اس��ت و 30 
ايالت ديگر به همراه واش��نگتن دي سي هم 
شاهد پايين آمدن 4/9 ميليارد دالر از توليد 

ناخالص داخلي روزانه خود هستند. 
بر اس��اس آخري��ن اخبار منتش��ر ش��ده، 
شركت بوئينگ به تازگي تحت تاثير شيوع 
گس��ترده ويروس كرونا، تعطيل��ي كارخانه 
هواپيماسازي خود در واشنگتن را تا اطالع 
ثانوي تمديد كرد. رويترز در اين باره نوشت 
در آن زمان تصور مي ش��د كه اين تعطيلي 
تنها به مدت يك هفته ي��ا مدت كوتاهي به 
طول مي انجامد، اما حاال به نظر مي رسد كه 
با شيوع گس��ترده ويروس كرونا در بسياري 
از كش��ورهاي جهان از جمله اياالت متحده 
و افزاي��ش ش��مار قربانيان اين بيم��اري، از 
س��رگيري فعاليت و توليد اي��ن كارخانه در 

هاله اي از ابهام فرو رفته است. 
   نظم نويني كه ديگر نيست

امريكا طي چند دهه اخير خود را محور نظم 
نوين جهاني معرفي كرده است؛ كشوري كه 
در اثر كرون��ا حالت ش��كننده اي دارد حتي 
نتوانس��ت گاوش��يرده خود را براي افزايش 
قيمت نف��ت متقاعد كند. اوض��اع به حدي 
به هم ريخته اس��ت كه عربس��تان »فعاًل« 
به كار خود مشغول اس��ت تا اقتصاد امريكا 
در وضعيت بغرنجي ق��رار بگيرد. ترامپ هم 
ميان حفظ جان مردمش و اع��داد، اعداد را 
انتخاب كرده و سعي دارد با عادي جلوه دادن 
شرايط بس��ترهاي الزم را براي بازگرداندن 
شركت هاي امريكايي به چرخه كار را آماده 
كند هرچند كه اين تالش هاي وي با مخالفت 
و انتقادهاي ش��ديد مردم اين كشور مواجه 

شده است. 
روزنامه اينديپندنت در گزارشي اوضاع امروز 
امريكا را ب��ه لحظه چرنويل تش��بيه كرده و 
نوشته است كرونا امريكا و ترامپ را كه خود 
را وراي هر مش��كلي جهاني مي دانستند، به 
خطر انداخته اس��ت. 800 پايگاه نظامي اين 
كشور در سراسر جهان، تحقير ساير كشورها، 
جنگ فرقه اي و... تا نش��انگر افول كشوري 

باشد كه خود را شكست ناپذير مي دانست. 
نا اميدي چنان در جامعه نئوليبرال ها رخنه 
كرده است كه واشنگتن پست به نقل از منابع 
خ��ود در حوزه بهداش��ت و درمان نوش��ت: 
ميزان تلف��ات ويروس كرونا در اين كش��ور 
بسيار بيش��تر از آمارهاي اعالم شده است. 
بر اساس آخرين آمار، تا كنون ابتالي بيش 
از 32۷ هزار نفر در امري��كا به ويروس كرونا 
قطعي شده كه از اين تعداد 9 هزار و 325 نفر 

جان خود را از دست داده اند. 
در چنين شرايطي، مدير مؤسسه ملي آلرژي 
و بيماري هاي عفوني امريكا روز يك ش��نبه 
هش��دار داد كه نبايد انتظار داشت در سال 

2020 بتوان بر ويروس كرونا چيره شد.

وحید  حاجی پور
  گزارش   يك

افزايش نرخ عوارض آزادراه هاي دولتي 
سازمان برنامه و بودجه كشور نرخ جديد عوارض آزادراه هاي دولتي را براي اجرا 

به وزارت راه و شهرسازي ابالغ كرد. 
به گزارش تسنيم، بر اساس ابالغيه سازمان برنامه و بودجه كشور عوارض عبور از آزادراه 
تهران- قم 1200 تومان تعيين شده است. عوارض آزادراه 100 كيلومتري كرج- قزوين 
با تعداد شش الين رفت و برگشت 1200 تومان و آزادراه بندرعباس- بندر شهيد رجايي 

به 1200 تومان افزايش يافته است. 
همچنين عوارض عبور وسايل نقليه سواري از آزادراه كمربند جنوبي و غربي تبريز نيز 

1200 تومان تعيين شده است. 
بر اس��اس ابالغيه س��ازمان برنامه و بودجه عوارض كاميونت و ميني بوس با ضريب 2 
)2400 تومان(، كامي��ون دو محور و اتوبوس با ضري��ب 3 )3600 تومان( و كاميون و 

بيشتر با ضريب 4 )4800 تومان( محاسبه مي شود.
.................................................................................................................................................. 

 چرا معامالت بورس
دچار اختالل شد؟

عض�و هيئ�ت مديره ب�ورس ته�ران ب�ا اش�اره ب�ه دالي�ل ب�روز اخت�الل در 
س�امانه معامالت ب�ورس گف�ت: اگرچه رش�د  نماي�ي در معامالت ب�ازار بورس 
بس�يار ب�اال ب�وده، ام�ا اي�ن س�امانه ب�ه لح�اظ فن�ي رش�د نكرده اس�ت. 
محمودرضا خواجه نصيري در گفت وگو با مهر با اشاره به اعتراضات سهامداران نسبت 
به هسته معامالت و اشكاالت فني ايجاد شده در معامالت  گفت: مسائل فني پيش روي 
سامانه معامالتي در بورس به طور قطع وجود دارد و اختالالتي كه در عرصه معامالت 
ظرف هفته هاي گذشته مشاهده ش��ده، بايد حتماً بررس��ي و اختالالت مرتبط با آن 

برطرف شود. 
عضو هيئت مديره بورس تهران افزود: آنچه  در بازار سرمايه رخ داده آن است كه رشد 
معامالت به صورت نمايي به وقوع پيوسته و طبيعتاً وقتي اين اتفاق رخ مي دهد، ممكن 
است كه سامانه از دسترس خارج گردد؛ اين در حالي است كه مشابه چنين اتفاق هايي، 
در ساير سامانه ها نيز از جمله سامانه هدفمندي يارانه ها يا برخي سيستم هاي بانكي 
نيز وجود داشته است؛ اين در حالي است كه هر زماني كه رشد نمايي در سيستم هاي 
معامالتي رخ دهد، اگر ظرفيت فني خوبي براي آن در نظر گرفته نشده باشد، سيستم 
كلپس جدي خواهد داشت و از دسترس خارج مي ش��ود؛ البته اين موضوع در سامانه 

معامالتي بورس رخ نداده و از دسترس خارج نشده است. 
وي تصريح كرد: در بازار س��رمايه، سيس��تم از دسترس خارج نش��ده و بروز برخي از 
اختالالت، ناشي از ورود نس��ل جديد و حجم بااليي از تراكنش هايي در سيستم است 
كه طبيعتاً زماني شناسايي مي ش��وند كه اين اختالالت به وقوع بپيوندد، اما تا قبل از 
وقوع اختالالتي مثل حجم سفارش هاي حك ش��ده در يك لحظه در سامانه، اختالل 
ديگري رخ نداده و اينكه سيستم معامالت توانسته با شرايطي كه دارد، در زمان كوتاهي 
سامانه معامالت را باال بياورد و اين سيستم دچار مشكل در حد تعطيلي روزانه نشود، 

كار فني بزرگي است. 
خواجه نصيري معتقد است كه آنچه در روال همه سامانه هاي فني رخ مي دهد آن است 
كه با رشد و توسعه مراجعات، سامانه هم بايد توس��عه يابد؛ در مورد بازاري مثل بازار 
سرمايه نيز، همزمان با توسعه بازار، بايد سامانه ها نيز ارتقا يابند؛ به گونه اي كه سيستم 
در خور شرايط جديد طراحي شده و از بروز اختالالتي اين چنيني جلوگيري شود؛ ولي 
رشد نمايي در معامالت در بازار بورس در دو سال اخير، در كنار تحريم ها و مسائلي از اين 
دست، مانع از به روز رساني سريع سامانه معامالتي شده كه اين موضوع، كار پاسخگويي 

مناسب به رشد نمايي بازار سرمايه را كمي دشوار كرده است.
.................................................................................................................................................. 

 افزايش حقوق بازنشسته های كشوری و لشکری 
به 3۰ درصد رسيد

با مجموعه تصميماتي كه درباره افزايش حقوق و همسان سازي پرداختي به 
بازنشسته های كشوری و لشكری اخذ شده است، متوسط افزايش حقوق 

آنها در سال جاري به ۳۰ درصد مي رسد. 
به گزارش ايس��نا، در حالي در س��ال جاري افزايش 15 درصدي حق��وق كاركنان و 
ش��اغالن در بودجه در نظر گرفته ش��د كه دولت براي بازنشس��ته ها حدود 10 هزار 
ميليارد تومان هم به عنوان منابعي براي همسان س��ازي حقوق آنها پيش بيني كرد؛ 
رقمي كه در مقايسه با س��ال گذش��ته كه 5000 ميليارد تومان بود با افزايش 100 

درصدي همراه شده است. 
طبق آنچ��ه پيش تر س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم ك��رده بود كه همسان س��ازي 
براي حقوق ه��اي 5 ميلي��ون و 100 هزار تومان ب��ه پايين اعمال خواهد ش��د،اما با 
پيش بيني هاي انجام شده، ميانگين افزايش حقوق بازنشسته ها به 30 درصد مي رسد، 
اين در حالي است كه ميانگين حقوق بازنشستگان كشوري از حدود 2 ميليون و 900 
هزار تومان در سال گذشته به 3 ميليون و ۷99 هزار تومان مي رسد كه با افزايش 31 
درصدي همراه اس��ت. همچنين ميانگين حقوق بازنشستگان لشگري از 3 ميليون و 
300 هزار تومان در س��ال گذش��ته با افزايش 30 درصدي به 4 ميليون و 291 هزار 

تومان خواهد رسيد. 
در مجموع ميانگين حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري از 3 ميليون و 100 هزار 
تومان در س��ال 1398 با افزايش 30/5 درصدي به 4 ميلي��ون و 45 هزار تومان 

افزايش مي يابد. 
اما توزيع حدود 10 هزار ميليارد توماني كه براي همسان سازي حقوق كاركنان در نظر 
گرفته شده به اين نحو است كه بين 20 گروه شغلي توزيع مي شود. بر اين اساس براي 
افرادي كه در گروه هاي يك تا پنج قرار دارند از يك ميليون و 135 هزار تومان تا يك 
ميليون و 194 هزار تومان به دريافتي شان اضافه خواهد شد. همچنين در گروه دوم كه 
سطوح شش تا 11 است از ۷25 هزار تا ۷81 هزار تومان، براي گروه سوم در سطح 12 

تا 16 نيز بيش از 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است. 
براي افرادي كه در گروه 1۷ تا 20 قرار دارن��د از 900 هزار تا 956 هزار تومان افزايش 
حقوق در نظر گرفته شده است. براين اساس اين افزايش براي يك ميليون و 311 هزار 

نفر پيش بيني شده است. 
طب��ق آنچه نوبخ��ت - رئي��س س��ازمان برنامه و بودج��ه- وعده داده اس��ت 
همسان س��ازي و افزايش حقوق بازنشس��ته ها از فروردين ماه س��ال جاري در 

حقوق هاي آنها اعمال خواهد شد.

در شرايطي يك مس�ئول بانكي مدعي اثرگذاري وام 
تسه بر تعداد معامالت مسكن ش�ده كه بررسي هاي 
ميداني نش�ان مي دهد عمده زوج ه�ا نه تنها از عهده 
اقس�اط ۳ تا بي�ش از 4 ميلي�ون توماني اي�ن وام ها 
برنمي آيند، بلكه قادر به خري�د دهها برگه حدود ۵۰ 

هزار توماني تسه هم نيستند. 
به گزارش ايس��نا، برآورد اين موضوع ك��ه آيا متقاضيان 
مي توانند از طريق اين وام خانه دار ش��وند يا نه، احتماالً 
در رش��د تقاض��اي مصرفي بازار مس��كن ط��ي ماه هاي 
آينده مش��خص مي شود، اما آنچه مش��خص است اينكه 
اقساط ماهيانه اين تسهيالت بزرگ ترين مانع پيش روي 

زوج هاست. 
در شهر تهران اقساط اين وام به صورت پلكاني از ماهانه 3 
ميليون و 50 هزار تومان شروع و تا 4 ميليون و 221 هزار 
تومان در سال دوازدهم مي رس��د. ميزان سود پرداختي 

بعد از 12 سال حدود 289 ميليون تومان است. 

متقاضيان ش��هرهاي باالي 200 هزار نفر نيز بايد ضمن 
خريد 400 برگه حدود 50 ه��زار توماني كه همين ابتدا 
بايد خريداري كنند، ماهانه 3 ميليون و 680 هزار تومان 

قسط بپردازند. 
در ش��هرهاي كمتر از 200 ه��زار نفر ه��م زوجين بايد 
320 برگه حدود 50 هزار تومان��ي تهيه كنند كه حدود 
16 ميليون تومان مي ش��ود. اقس��اط ماهانه 3 ميليون و 
14 هزار تومان در هر م��اه خواهد بود. با وجود آنكه مدير 
امور ابزارهاي نوين مالي فرابورس گفته تسهيالت اوراق 
مسكن در شهرستان ها كارآمد بوده است، بررسي ها نشان 
مي دهد بخش قابل توجهي از زوج هاي جوان در تهران و 
شهرس��تان ها قادر به پرداخت چنين اقساطي نيستند و 

حتي بسياري افراد از عهده خريد اوراق برنمي آيند. 
با اين وجود، ندا بش��يري - مديركل امور ابزارهاي نوين 
مالي فرابورس - معتقد اس��ت: برخي از كس��اني كه در 
طول دو ماه كاري گذش��ته اقدام به خريد اوراق كرده و 

رشد معامالت و در نتيجه رش��د قيمت به دنبال افزايش 
تقاضاي اوراق را رقم زده اند، همان كس��اني هس��تند كه 
نس��بت به خريد خانه اقدام كرده اند. او گفته كه در واقع 
اين حضور تقاضاي مصرفي در معامالت دي و بهمن بوده 
كه زمينه س��از تغيير و تحوالت در بازار اوراق مسكن نيز 

شده است. 
در اين مسئله كه احتماالً بخشي از متقاضيان بازار مسكن 
از طريق خريد اوراق تجهيز شده اند، شكي وجود ندارد، اما 
برآوردهاي ميداني نشان مي دهد عمده خريد و فروش ها 
در بازار مسكن به خصوص از آذرماه كه معامالت به يكباره 
حدوداً سه برابر ش��د، از نوع سفته بازانه و سرمايه گذارانه 
بوده اس��ت. برآوردها نشان مي دهد طي س��الهاي اخير 
دالالن ۷۷ درصد بازار مسكن ايران را در اختيار گرفته اند. 
بنابراين افزايش وام مس��كن از طريق اوراق تس��ه فقط 
مي تواند ب��ر روي 23 درصد معامالت تأثي��ر بگذارد كه 

ممكن است آن را چند درصد باال و پايين كند.

مدير دفتر نگهداري از تأسيس�ات آبي 
و برق آبي شركت آب منطقه اي تهران، 
از ذخي�ره ۶۸4 ميليون مترمكعبي آب 
پشت سدهاي پنجگانه تهران و افزايش 
۷ ميلي�ون مترمكعب�ي ذخيره س�ازي 
آب نسبت به س�ال گذش�ته خبر داد. 
به گزارش وزارت نيرو، محمد شهرياري، 
درباره وضعيت س��دهاي پنج گانه استان 
تهران گفت: حج��م آب ورودي به مخازن 
سدهاي پنجگانه تهران از ابتداي فروردين 
م��اه تاكن��ون 90 ميلي��ون مت��ر مكعب 
بوده است كه در مقايس��ه با 184 ميليون 
متر مكعب سال گذشته 51 درصد كاهش 

را شاهد هستيم. 

مدير دفتر نگه��داري از تأسيس��ات آبي 
و برقاب��ي ش��ركت آب منطق��ه اي تهران 
درهمين رابط��ه اظهار داش��ت: در حال 
حاضر حجم ذخيره آب سدهاي اميركبير، 
لتيان، الر، طالقان و ماملو به ترتيب 12۷، 
45، 29، 310و 1۷4 ميلي��ون مترمكعب 
است كه اميدواريم با توجه به ذخيره برفي 
مناس��ب در س��طح حوضه آبريز سدهاي 
مذكور و بارش هاي بهاري بتوانيم آبگيري 
مناس��بي را در س��دهاي تأمي��ن كننده 
آب ش��رب كالنش��هرهاي ته��ران و كرج 

داشته باشيم. 
اين مقام مس��ئول از ذخيره 684 ميليون 
مترمكعبي آب پش��ت س��دهاي پنج گانه 

تهران و افزاي��ش ۷ ميلي��ون مترمكعبي 
ذخيره سازي آب نس��بت به سال گذشته 

خبر داد. 
وي به كاهش 12 درصدي ورودي سدها 
از ابتداي مهر 98 تا نيمه اول فروردين ماه 
س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 
آبي گذشته اشاره كرد و افزود: در اين بازه 
زماني 563 ميليون مترمكعب آب ورودي 
به مخازن سدهاي پنجگانه تهران داشتيم 
كه اين حجم در س��ال آبي گذشته 641 

ميليون مترمكعب بوده است. 
شهرياري همچنين اضافه كرد: با توجه به 
حساسيت تأمين آب شرب مطمئن و پايدار 
پايتخت و بخشي از نياز آب شرب كالنشهر 

كرج، بهره برداري بهينه از سدهاي تحت 
پوش��ش ش��ركت آب منطقه اي تهران از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده و در اين 
راستا از بهمن ماه سال گذشته، با توجه به 
نتايج برف سنجي هاي انجام شده در حوضه 
آبري��ز س��دها و پيش بيني هاي س��ازمان 
هواشناس��ي، مديريت مخازن س��دهاي 
مذكور به منظور كنترل سيالب هاي بهاري 
و آبگيري مخازن جهت اطمينان از تأمين 
پايدار آب ش��رب، صنعت، كش��اورزي و 
نيازهاي زيست محيطي و تغذيه مصنوعي 
س��فره هاي آب زيرزميني در دشت هاي 
ورامين، كرج و قزوين آغاز شده و در دست 

اقدام است.

چنددرصدجوانهاباواممسكن،خانهدارميشوند؟
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