
زهرا س�ليماني|  با پايان گرفت��ن فعاليت هاي دولت 
روحاني، آرام آرام مطالب تحليلي تالش مي كنند از تركيب 
احتمالي كابينه آينده رمزگشايي كنند؛ كابينه اي كه در 
يكي از حساس ترين مقاطع تاريخي اين كشور، قرار است، 
سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست بگيرد و مشكالت 
دامنه دار اقتصادي و معيشتي كشور را مطابق وعده هاي 
رييس جمهور منتخب حل و فصل كند. در شرايطي كه 
بس��ياري از نمايندگان مجلس يازدهم آماده شده بودند 
تا بالفاصله پس از پيروزي ابراهيم رييس��ي در انتخابات 
رياست جمهوري خردادماه، بهارستان را به مقصد پاستور 
ترك كنند، اما رييسي مدتي قبل آب پاكي را روي دست 
نمايندگان متقاضي ريخت و اعالم كرد، برنامه اي براي به 
كارگيري نمايندگان مجلس در كابينه اش ندارد. اما روشي 
كه دولت جديد در بدو پيروزي در انتخابات براي چينش 
تركيب كابينه به كار گرفت استفاده از خرد جمعي با استفاده 
از فضاي مجازي بود. رييسي از مردم خواست از طريق سامانه 
ياران رييسي به او در انتخاب بهترين تركيب براي كابينه 
كمك كنند. بالفاصله پس از اعالم رييس جمهور منتخب در 
خصوص بهره مندي از ديدگاه هاي عمومي مردم، رسانه هاي 
گروهي و فضاي مجازي پر شد از رپرتاژ آگهي هايي كه در 
آن از مخاطبان خواسته بودند تا به كمپين درخواست از 
رييس جمهور منتخب براي استفاده از فالن چهره سياسي 
و اقتصادي بپيوندند. مطابق معمول سايت هاي پربازديد 
ورزشي و فرهنگي و هنري توانستند، سهم افزون تري از 
اين آگهي ها به دست آورند. اما در شرايطي كه گمانه زني ها 
در خصوص تركيب احتمالي كابينه هر روز ابعاد وسيع تري 
پيدا مي كند، دفتر رييس جمهور منتخب 6مردادماه از نهايي 
شدن فهرست اعضاي دولت سيزدهم پيش از پايان موعد 
مقرر قانوني، خبر داد. اطالعيه اي كه در آن روند گزينش 
اعضاي كابينه تش��ريح و در پايان اعالم شده بود، تركيب 
كابينه پيش از موعد قانوني نهايي ش��ده و برنامه ريزي ها 
ب��راي معرفي آن به مجلس و اف��كار عمومي طي خواهد 
شد. با انتشار اين اطالعيه بود كه تحليلگران اشاره كردند 
كه رييس جمهور منتخب از ليس��ت كابينه اش همزمان 
با مراس��م تحليف رونمايي خواهد كرد. با مشخص شدن 
كليات كابينه، بسياري از كارشناسان به دنبال رمزگشايي از 
مهم ترين چهره هاي كابينه، احتماالت مختلف را در كنار هم 
قرار مي دادند تا در نهايت تصويري از كابينه سيزدهم نمايان 
شود. در جريان اين گزارش و از طريق در كنار هم قرار دادن 
اظهارنظرهاي مقامات مسوول و اخبار رسمي تالش شده 

نوري به ابعاد احتمالي كابينه سيزدهم تابانده شود.

همهراههابهاقتصادختمميشود
مطابق معمول در يك چنين مواقعي شناس��ايي تركيب 
اقتصادي كابينه شامل وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت، جهاد 
كشاورزي، نفت، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و... همچنين روساي سازمان برنامه بودجه، معاون اقتصادي 
ورييس كل بانك مركزي بيشترين توجه ها را به خود جلب 
مي كرد. حوزه سرنوشت ساز بعدي، چهره اي است كه سكان 
هدايت ديپلماسي كش��ور را در دولت سيزدهم به دست 
خواهد گرفت. در مراحل بعدي ش��مايل وزارتخانه هاي 
امنيتي و قضايي مانند وزارت كشور، اطالعات، دادگستري 
و... مطرح و نهايتا وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي مانند، 
وزارت آموزش عالي، آموزش و پرورش، بهداشت و فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در تيررس ارزيابي هاي تحليلي قرار داشتند. 
دامنه وسيعي از ارزيابي هاي تحليلي و احتماالت ممكن 
در خصوص شمايل نهايي اين وزارتخانه ها در رسانه هاي 
اصولگ��را و اصالح طلب مطرح ش��دند و در خصوص آنها 
گمانه زني شد. از يك طرف برخي از رسانه هاي اصالح طلب 
و ميانه رو از جمله »اعتماد«، »شرق« و »سازندگي«، تركيب 
كابينه سيزدهم را با حضور چهره هاي ميانه رو و اصالح طلب 
مانند علي شمخاني و محمد اسالمي تصويرسازي مي كردند 
و از س��وي ديگر رس��انه هاي اصولگرايي مانند »كيهان« 
و »وطن ام��روز« تركي��ب كابين��ه را يكدس��ت اصولگرا 

برمي شمردند. 

روندگزينشاعضايكابينهدرايستگاهپاياني
طبيعتا مستندترين اظهارنظر در خصوص كابينه را روابط 
عمومي رفتر رييس جمهوري منتخب ارايه مي كند. اين 

دفتر در بيانيه اي كه در اختيار رسانه ها قرار گرفت اعالم 
كرد فعاليت كارگروه هاي تخصصي به مراحل پاياني خود 
نزديك ش��ده و اين كارگروه ها پس از انجام بررسي هاي 
دقيق و ارزيابي كارشناس��ي توانمندي هاي مديريتي و 
صالحيت هاي تخصصي نفرات پيشنهاد شده، ارزيابي 
برنامه ارايه ش��ده از س��وي هر يك از اف��راد، تحقيق از 
صاحبنظران ذي صالح درباره ايشان و نيز انجام مصاحبه 
با افراد مد نظر، به زودي ليست نفرات پيشنهادي براي هر 
جايگاه مديريتي را به دفتر رييس جمهور منتخب ارايه 
خواهند كرد. در ادامه اين بيانيه رسانه اي ذكر شده بود: 
»در همين حال براي تك تك نفرات پيشنهادي در دفتر 
رييس جمهور منتخب پرونده اي ش��امل نتيجه بررسي 
تخصصي كارگروه، نظرات كارشناسان امين به موازات 
نتيجه كارگروه ها و استعالم صالحيت از نهادهاي مربوطه 
تشكيل گرديده است. نتيجه اين بررسي ها و اطالعات به 
صورت مرحله به مرحله در اختيار آيت اهلل رييس��ي قرار 
گرفته و در نهايت رييس جمهور منتخب پس از مطالعه و 
بررسي همه جانبه مطالب ارايه شده، شخصا با گزينه هاي 
اولويت دار گفت وگو كرده و نسبت به اتخاذ تصميم نهايي 
اقدام خواهد ك��رد.« در پايان اين اطالعيه تاكيد ش��د: 

»فهرست اعضاي دولت س��يزدهم پيش از پايان موعد 
مقرر قانوني، نهايي خواهد ش��د.«با نهايي شدن تركيب 
افراد مورد نظر بر اساس برخي اخبار رييسي قصد دارد در 

مراسم تحليف از كابينه اش رونمايي كند.

تركيباقتصاديكابينه
مطابق معمول بيش��ترين توجه ها در خصوص تركيب 
كابينه به شمايل چهره هاي اقتصادي كابينه بازمي گردد. 
برخي از تحليلگران معتقدند، برخالف گمانه زني ها، كابينه 
سيزدهم س��همي را براي اصالح طلبان در نظر نخواهد 
گرف��ت. احتماالتي كه در خصوص حض��ور چهره هاي 
ميانه رو و اصالح طلب در كابينه مطرح مي شود، بيشتر 
براي آن است كه از حجم انتقادها در روند انتخاب كابينه 
كاسته شود. در حال حاضر رقابتي ميان طيف اقتصادي 
دانش��گاه امام صادق با ساير چهره هاي اقتصادي كابينه 
ايجاد ش��ده تا سمت و س��وي تركيب اقتصادي كابينه 
مشخص شود. علي خاندوزي )نماينده مردم تهران( به 
عنوان يكي از اساتيد دانشگاه امام صادق كه راهي نهادهاي 
سياسي ش��ده در كابينه بعدي نقش محوري را به عهده 
خواهد داشت.   ادامه در صفحه 2

تع�ادل| آخري��ن س��خنراني روحان��ي در ش��مايل 
رييس جمهوري ايران ديروز در ش��رايطي برگزار شد كه 
روحاني در آن همچنان تالش مي كرد از طريق بازخواني 
شرايط كشور در سال هاي ابتدايي دهه 90 و در زمان تشكيل 
دولت تدبير و اميد، افكار عمومي را متوجه نقش ديپلماسي 
در پايان دادن به مشكالت اقتصادي و راهبردي كشور كند؛ 
راهبردي كه دولت روحاني در سال 92 با پرده برداري از آن 
نوع تازه اي از مناسبات ارتباطي با قدرت هاي جهاني را در 
پيش گرفت تا به زعم خود بخش قابل توجهي از مشكالت 
عمومي كش��ور در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي را حل 
و فصل كن��د. روندي كه بعد از امضاي برجام تا حد زيادي 
تحقق پيدا كرد و ايران توانس��ت صادرات نفتي خود را به 
محدوده بيش از 2ميليون و 700هزار بش��كه اي برساند، 
دارايي هاي مسدودي كشور را بازگرداند، رشد اقتصادي 
مس��تمر 8درصدي را ايجاد كند، تورم را براي 2سال تك 
رقمي كند و...اما بهار دلپذير دولت روحاني كشور، خيلي 
زود با ظه��ور ترامپ بدل به خزان ش��د. ترامپ كه تالش 
مي كرد مجموعه دس��تاوردهاي اوباما را كنار بگذارد، به 
سرعت براي برجام نيز چنگ و دندان نشان داد و سرانجام 
در ارديبهشت ماه س��ال 97 از آن خارج شد. خروجي كه 
باعث شد، روند رو به رشد اقتصاد كشور به دليل تحريم هاي 
بيش��تر دولت ترامپ معكوس شود و اقتصاد ايران با نزول 
مستمر ش��اخص هاي اقتصادي مواجه ش��ود. روحاني 
ديروز هم در نشست با مديران ارشد تالش كرد تصويري 
از روزهاي خوش گذش��ته و در سال هاي ابتدايي دولتش 
براي افكار عمومي فراهم كند، روزهايي كه به زعم او اميد 
در كشور موج مي زد و دستاوردهاي بسياري نصيب كشور 
شد. رييس دولت دوازدهم با اشاره به تجربه اولين حضور 
و س��خنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
گفت: پيشنهاد دادم قطعنامه اي تحت عنوان جهان عاري 
از خش��ونت و افراطي گري تصويب شود كه به اتفاق آراي 
اعضا، بدون مخالفت تصويب شد. اين نظر دنيا نسبت به 
ايران بود. اينجا كه اين جناح و آن جناح نيست. قطعنامه 
رييس جمهور ايران به اتفاق آرا به تصويب مي رسد.روحاني 
اثرات اين اتمسفر اميدبخش در اقتصاد را نيز قابل توجه 
ارزيابي كرد و گفت: در ش��رايط اقتصادي هم ردپاي اين 
اميدواري مشاهده مي شد. نرخ ارز روند نزولي داشت و رييس 
بانك مركزي اصرار مي كرد قيمت ارز را باالتر از آن چيزي 
كه در بازار است بخريد. روحاني اضافه كرد: آنچه كه براي 
نجات كشور در سال 92 فكر مي كردم همان است. اعتدال و 
تعامل سازنده در داخل و خارج. هنوز بعد هشت سال همان 
فكر را مي كنم. با چنگ انداختن به صورت هم با هتاكي و 
تخريب يكديگر نمي توانيم كشور را به پيشرفت برسانيم. 
بايد به اين نتيجه برسيم كه دوران تندروي به پايان رسيده 

است. راه اعتدال است.

رويايتوسعهپايدار
روحاني تصريح كرد: من به ملت ايران عرض مي كنم كشور 
بايد توسعه پيدا كند، بايد كشوري الگو براي جهان باشد. 
يكي از راه هاي اصلي اش تعامل س��ازنده با همسايگان و 
جهان است. چطور ما توانستيم هفت قطعنامه خطرناك 
را از سر ملت برداريم كار س��اده اي نبود. من مي دانم كار 
وزير خارجه و دستگاه ديپلماسي ما چقدر دشوار بود. ما 
قطعنامه را برداشتيم روي اين موضوع كه شك نداريد؟ 
كمتر كس��ي بود كه باور كند اين قطعنامه ها برداش��ته 
مي شود. اين اراده ملت ايران و تالش در سايه تدبير و اميد 
ما را به ثمر رساند. البته رهبر معظم انقالب ما را هدايت و 
حمايت كرد. مقام معظم رهبري در ابتداي دولت گفتند 
تعامل وسيع و سازنده و گسترده با جهان. رييس جمهور 
همچنين گفت: آمار مي گويد دوازده و نيم رشد اقتصادي 
ما در س��ال 9۵ بود. بعد از 26 سال ما به تورم تك رقمي 
رس��يديم. بعد از 60 سال به صادرات غيرنفتي رسيديم. 
مساله روشن است. همانطور كه رهبري گفتند به غرب 
نمي شود اعتماد كرد. اما گفت وگو حرف ديگري است. 
داع��ش از همان زماني كه ما مذاكرات را ش��روع كرديم 
فعال تر شد. موصل سال 9۳ س��قوط كرد. ما در شرايط 
داعش و ناامني منطقه و نف��ت ۳0 دالري اجازه نداديم 
تكانه ها ما را تسليم كند. ما در آن شرايط به توافق رسيديم 
ادامه در صفحه 2 اما براي برهم زدن توافق تالش شد.   
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يادداشت- 1

امتيازخاص»رزمحسيني«
بهفوالديها!

ذخاير باالي م��واد معدني در 
ايران و البته ظرفيت هاي بالقوه 
قابل توجه است، اما متأسفانه 
در طول س��ال هاي گذش��ته 
اقدام موثري براي فعال كردن 
آنها انجام نشده اس��ت،  اين از 
اصلي ترين موضوعاتي است كه 
اين روزها در حوزه معدن ايران 
مطرح است و دراين بين يكي از حوزه هايي كه نياز به توجه 
جدي دارد، توسعه معادن كوچك است. اين معادن كه در 
نقاط مختلف كشور به خصوص مناطق كمتر توسعه يافته 
قرار دارند، گزينه اي بسيار مهم براي آينده اقتصادي ايران 
به شمار مي روند. رشد اقتصاد غيرنفتي، تأمين نيازهاي 
داخلي و افزايش گزينه هاي صادراتي، اشتغال زايي و توسعه 
مناطق كمتر توسعه يافته بخشي از برنامه هايي است كه 
دولت در توس��عه معادن كوچك آنه��ا را بايد دنبال كند. 
البته از آنجايي كه براساس قوانين وضع شده معادن بزرگ 
واگذار نمي شوند، چراكه مالكيت آن در اختيار دولت است، 
مي توان براي بهره برداري مجوز الزم را از دولت كسب كرد. 
به عنوان نمونه، با انجام سرمايه گذاري طبق قراردادي امتياز 
بهره برداري از معدن را براي مدت ٢٥ سال قابل تمديد از 
دولت اخذ نمود و بهره مالكانه پرداخت كرد اما مالكيت معدن 
طبق قوانين همچنان در يد دولت است. موضوعي كه مطرح 
است سرمايه گذاري كافي در زمينه اكتشاف صورت نگرفته 
اين در حالي است كه تأثير رشد معدن بر رشد اقتصادي 
به طور غيرمستقيم مي تواند بسيار بيشتر از تأثير تجارت يا 
صنعت باشد. چراكه اشتغال ايجادشده به واسطه معادن 
پايدارتر است. تجربه نشان داده كه كارايي بخش خصوصي 
از دولت بيشتر و موفق تر عمل كرده است. برهيمن اساس 
دولت بايد با مشاوره بخش خصوصي اقدام به وضع قوانين 
و مقررات بنمايد.  اين در حالي است كه وزير صمت، پنجم 
مردادماه در نامه اي به معاون اول رييس جمهور خواستار 
وضع تعرفه هاي صادراتي بر مواد معدني شد و هدف از صدور 
بخشنامه وضع عوارض را حمايت از توليد داخل و زنجيره 
ادامه در صفحه 2 ارزش بيان كرده است.  

فريال مستوفي 

با تصويب اعتبارنامه رييس جمهور منتخب امروز مراسم تنفيذ برگزار مي شود   

»تعادل« گمانه زني ها درباره تركيب كابينه سيزدهم را بررسي مي كند

رييس جمهور در دفاع از عملكرد اقتصادي دولت :  توسعه بدون اعتدال ممكن نيست

پايان روحاني،آغاز رييسي
آخرينگمانهزنيهاازتيماقتصاديكابينهجديد

گزارشمرداناقتصاديروحانيازروزهايسخت

يادداشت-3يادداشت-2

ابزارهايماليوتوسعهبورسارتباطمتقابلدستمزدباقيمت
ارتباط متقابل ميان قيمت ها و 
دستمزدهاي پرداختي يكي از 
موضوعات مهم اقتصادي است 
كه درك ارتب��اط آنها مي تواند 
تصوي��ري از مهم ترين بايدها 
و نبايدهاي ضروري در مس��ير 
تصميم سازي هاي اقتصادي را 
ارايه كند. بسياري از تحليلگران 
معتقدند، افزايش بدون ضابطه دس��تمزدها بدون توجه 
به تبعاتي كه در اقتصاد ممكن اس��ت به ج��اي بگذارد، 
فعاليت هاي توليدي و فضاي كس��ب و كار را با مشكالت 
عديده اي مواجه خواهد كرد. بر اس��اس اين رويكردهاي 
تحليلي تصميم سازان بايد از هرگونه اقدامي كه منجر به 
اخالل در روند توليد كشور مي شود، پرهيز كنند تا اتمسفر 
توليدي كشور از طريق رشد مستمر بتواند شاخص هاي 
اقتصادي را در وضعيت متع��ادل قرار دهد. مبتني بر اين 
توضيح��ات مي توان ن��كات ذيل را در خص��وص ارتباط 

قيمت ها و دستمزدها بيان كرد: 
مارپيچ قيمت - دستمزد: يكي از تئوري  هاي اقتصاد 
كالن است كه بيان كننده رابطه، علت و معلول دستمزد 
و س��طح عمومي قيمت ها يا تورم است. مارپيچ قيمت-

دس��تمزد حاكي از اين حقيقت است، كه در پي افزايش 
حقوق كارمندان، از يك طرف هزينه توليد را افزايش داده 
و از طرف ديگر تقاضاي اجن��اس افزايش مي  يابد. در پي 
افزايش تقاضا، قيمت اجن��اس افزايش يافته و در نتيجه 
شاهد تورم در جامعه خواهيم بود. از طرفي افزايش حقوق 
باعث افزايش هزينه هاي توليدي بوده و شركت ها ناچار 
خواهن��د بود، تا قيمت اجناس توليدي خ��ود را افزايش 
دهند. به قسمت دوم اين نوع تورم، تورم بخشي هم گفته 
مي ش��ود. البته وجود تورم خود موج��ب كاهش قدرت 
خريد دستمزدبگير مي شود و به ناچار بايد دستمزدهاي 
اسمي در توالي هاي زماني مختلف افزايش يابد كه خود 
مي تواند مارپيچ دستمزد و قيمت را به وجود آورد. اگر تورم 
در ايران 60 درصد در نظر گرفته ش��ود، با توجه به اينكه 
رشد نقدينگي 40 درصد است و رشد توليد صفر درصد، 
در نتيجه عدد بيست درصد تفاوت تورم و رشد نقدينگي 
مربوط به تورم بخشي، مارپيچ قيمت دستمزد و ساير موارد 
است. به عبارتي وقتي گفته مي ش��ود تورم تورم مي آورد 
بيانگر اين معناست. از داليل مهم اينگونه تورم، ناترازي 
بازارهاي مختلف پول، كاال، ارز، كارو ... است. از سوي ديگر 
قيمت گذاري دستوري به اين ناترازي در بازارها دامن زده 
است.روشن است براي قطع كردن يا كاهش تاثير مارپيچ 
دستمزد قيمت بايد لينك افزايش هزينه هاي توليد كه 

موجب افزايش قيمت ها مي شود را ضعيف يا قطع كرد.
نحوه مواجهه با مساله دستمزد: يكي از راهكارها در 
جنبه تضعيف لينك دستمزد با قيمت، كاهش هزينه هاي 
توليد اس��ت. در ش��عارهاي انتخاباتي يكي از نامزدهاي 
انتخاب��ات بحث كاهش نرخ ماليات��ي از 2۵ درصد به 10 
درصد مطرح شد. البته كاهش ماليات بر توليد كننده موجب 
ادامه در صفحه 2 كاهش هزينه هاي وي مي گردد و...  

ابزارهاي مالي مختلفي كه در 
حال طراحي هس��تند، باعث 
مي شود تا نقدينگي بااليي وارد 
بازار سهام شود كه اين موضوع 
منجر به افزايش حجم و ارزش 
معامالت و جلوگيري از ايجاد 
رفتارهاي هيجاني و احساسي 
توسط سرمايه گذاران خواهد 
شد. توسعه اين ابزارها باعث مي شود تا سرمايه گذار به جاي 
آنكه خود وارد بازار س��رمايه شود از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري و ابزارهاي مالي جديد كه در حال طراحي 
هس��تند به اين بازار ورود كن��د و از طريق تيم حرفه اي 
كارشناسي كه در حال مديريت صندوق ها هستند مانع 
از اثربخشي نوس��ان هاي شديد ايجادشده بازار سهام در 
صندوق ها شوند. سازمان بورس در چند وقت اخير اقدامات 
خوبي در راستاي طراحي و توسعه ابزارها و نهادهاي مالي 
جديد با درجات مختلفي از ريس��ك پذيري براي جذب 
سرمايه گذاران به اين بازار انجام داده است. سرمايه گذاران 
خرد به واسطه منابع محدودي كه در اختياردارند شايد 
قادر به دريافت اعتبار از كارگزاري ها نباشند اما مي توانند 
وارد صندوق هاي اهرمي  شوند و از اين صندوق در جهت 
افزايش بازدهي خود استفاده كنند؛ بنابراين صندوق هاي 
اهرم��ي باعث جذب منابع بيش��تري در بازار س��رمايه 
مي شود. اس��تفاده از ابزار و نهادهاي مالي جديد سبب 
ورود منابعي جديد از نقدينگي به بازار مي شود و مي تواند 
تأثير زيادي را در توسعه بازار سرمايه ايفا كند. مهم ترين 
مزي��ت صندوق هاي س��رمايه گذاري اهرمي با توجه به 
ويژگي س��اختاري آن امكان اهرمي بودن اين صندوق 
است، صندوق هاي اهرمي داراي دو واحد سرمايه گذاري 
يعني صندوق سرمايه گذاري ممتاز و عادي هستند كه 
صندوق سرمايه گذاري ممتاز در بازار سرمايه و با اتكا بر 
عرضه و تقاضا معامله مي شوند. در بازار سهام زماني كه فرد 
وارد معامله مي شود، ممكن است قادر به دريافت اعتبار از 
كارگزاري نباشد اما در صندوق اهرمي به واسطه شرايطي 
كه در اين صندوق و مفاد اساسنامه آن وجود دارد مي تواند 
تا دو برابر ارزش دارايي هايي كه وارد اين بازار كرده است، 
موقعيت اهرمي كسب كند. صندوق هاي اهرمي در زماني 
كه بازار مثبت اس��ت، مي توانند به واسطه ساختار خود 
بازدهي چشمگيري را نصيب سرمايه گذاران كنند كه اين 
موضوع به عنوان مزيت مهم اين صندوق عنوان مي شود. 
طبيعي است زماني كه بازار در حال ريزش است، عالوه بر 
كاهش ارزش واحدهاي دارايي، به واسطه كسب حداقل 
بازدهي كه به واحدهاي سرمايه گذاري تعهد داده شده است 
و به دليل دريافت اعتبار، زيان بيشتري به سرمايه گذار وارد 
مي شود. سرمايه گذاران خرد به واسطه منابع محدودي كه 
در اختياردارند شايد قادر به دريافت اعتبار از كارگزاري ها 
نباشند، مي توانند وارد صندوق هاي اهرمي  شوند و از اين 
صندوق در جهت افزايش بازدهي خود اس��تفاده كنند؛ 
بنابراين صندوق هاي اهرمي باعث جذب منابع بيشتري 
ادامه در صفحه 2 در بازار سرمايه مي شوند. 

رسول رحيم نيامحمدرضا منجذب

 فقط در سال ۱39۱ مجوز ۱۲۴۰ طبقه اضافه 
در منطقه يك تهران صادر شد

 رهبرانقالب به دنبال نامه وزير بهداشت
 به رييس جمهوري دستور بررسي داد

سوناميتخلفساختماني
درشهرهاياقماري

صفحه 5     صفحه 2    

بررسيتعطيالتدوهفتهاي
درستادكرونا

گزارشآخر
  رييس جمهور شب گذشته درآخرين گفت و گوي تلويزيوني خود  با مردم گزارش جامعي 

از عملكرد خود در دوران رياست جمهوري ارائه كرد.حسن روحاني در اين گفت و گو از 
برجام تا مشكالت اقتصادي كابينه هاي خود ابعاد جديد را روشن كرد و توصيه هايي هم به  
رييس جمهور منتخب  داشت.با توجه به اينكه اين گفت و گو در پايان شب گذشته انجام شد 

بخش هاي مهم اين سخنان به شرح ذيل مي آيد.

حسن روحاني شب گذشته در گفت و گويي 
تلويزيوني  از فراز و فرودهاي دولتش گفت

فروش فوق العاده خودروسازان 
متوقف شد!

حكم دادگاه  بحرين در مورد 
بانك ها و بانكداران ايراني، فاقد 

وجاهت و ارزش قضايي است

گروه بانك و بيمه | در پي انتش��ار اخباري در 
رسانه هاي بحريني مبني بر محكوميت فيوچربانك 
بحرين و برخي بانك ها و بانكداران ايراني به اتهام 
پولشويي در آن كشور، بانك مركزي اعالم كرد كه 
حكم صادره از سوي دادگاه هاي بحرين در مورد 
بانك ها و بانك��داران ايراني، فاقد وجاهت و ارزش 
قضايي است. محكوميت بانك مركزي ج.ا.ايران و 
ساير بانك ها و...  صفحه 3 را بخوانيد

تعادل | بيش از يكس��ال است كه خودروسازان 
محصوالت شان را از طريق قرعه كشي به دو روش 
ف��روش فوق العاده يا فوري )تحويل تا س��ه ماه( و 
پيش فروش )تحويل يك ساله( به مشتريان عرضه 
مي كنند. در اين شرايط مش��تريان زيادي وجود 
دارند كه با تأخير در تحويل خودروهاي ثبت نامي 
صفحه 7 را بخوانيد روبرو شده اند.  

ترافيك
خودروهايناقص
درپاركينگها

واكنش
بانكمركزي

بهادعايپولشويي

    در س��ال 92 من به مردم گفتم از طريق مذاكره و ديپلماسي مي توانيم تحريم را برداريم    دليل اينكه من 
كانديدا شدم اين بود كه اين گره از طريق ديپلماسي حل مي شود    اين گره يا با ديپلماسي حل مي شد يا به 
جنگ مي رسيد    آقاي اوالند به من گفت در سال 201۳ ما تصميم قطعي گرفته بوديم براي جنگ با ايران و 
وقتي شما آمديد و وعده مذاكره داديد ما و 1+۵ منصرف شديم     ما از مهر شروع كرديم و در آذرماه به توافق 
موقت رسيديم    يك ميليون بشكه فروش نفت ما كاهش پيدا نكرد و پذيرفتند اصل فناوري هسته اي را ايران 
داشته باشد     و سوم اينكه اموال ما به تدريج آزاد شود     پس از آذرماه سال 92 مردم نسبت به آينده نظر مثبت 
داشتند  نظرسنجي ها اين را نشان مي داد     نمي خواهم  بگويم دنيا دقيقا به تعهداتش عمل كرد اما ان چيزي 
كه من به مردم قول داده بودم كه به جاي جنگ از طريق ديپلماسي گره را باز مي كنم انجام شد    اينكه شما 
مي گوييد امروز تحريم باقي است مربوط به دولت دوازدهم است     تا پايان سال 92 گشايش ها روز به روز بيشتر 
مي شد    در دولت دوازدهم كسي به اسم ترامپ سر كار آمد     درست است كه ما با 1+۵ صحبت مي كرديم 
اما در واقع طرف مذاكره ما آمريكا بود     االن هم همين است درست است با 1+4 صحبت مي كنيم اما طرف 
حساب آمريكاس��ت     آمريكا وقتي از توافق خارج شد شرايط جديدي ايجاد شد     مذاكره وقتي مي كنيم 
تنها بحث دولت ها نيست     ممكن است با دولت ها توافق كنيم و تا 70 درصد به تعهدات عمل كنند   اما بيش 
از دولت ها با شركت ها و بانك ها توافق مي شود     شركت ها و بانك ها هميشه عقب تر از توافق دولت ها هستند  
   آمريكايي ها مي گفتند اين توافقات وسيع تر شود-  توافقات سياسي-  منطقه اي-  موشكي    وقتي ما به دنيا 
مي گوييم فقط در بخش هسته اي با شما صحبت مي كنيم بايد محدوديت نتيجه را هم بپذيريم     ما به دنيا 
گفته ايم فقط در مساله هسته اي صحبت مي كنيم اما بانك ها فقط به اين مساله توجه نمي كنند     توقعاتي 
كه ما داريم با مذاكرات ما نمي خواند     در مصوبه مجلس گفته شده تمام تحريم ها بايد برداشته شود، مي شود 
همه اين تحريم ها را برداشت اما مذاكرات ديگري را مي طلبد     همين امروز توافق ما خيلي دور از دسترس 
نيست     ما مي توانيم  به توافق برسيم     اگر معيار ما فرمايشات مقام معظم رهبري باشد مصوبه مجلس مانع 
توافق است     اگر دولت بعدي هم روي كار بيايد و معيار را مصوبه مجلس قرار دهد به توافق نخواهد رسيد     
اگر االن سال 92 باشد من همين مسير را مي روم چون غير از اين مسيري وجود ندارد    اگر ميدان مذاكره فقط 
مساله هسته اي باشد ما محدود مي شويم به برداشتن تحريم هاي هسته اي     نظام اگر مجوز بيشتري مي دهد 
بقيه تحريم ها هم قابل مذاكره خواهد بود    روشن بودن آينده وابسته به اين است  كه توقعات ما چقدر است  
   برداشتن همه تحريم ها ميدان وسيع ترين براي مذاكره با آمريكا مي خواهد     ما با چه تورمي دولت را شروع 
كرديم؟ تورم حدود ۳۳-۳4 درصد بود     تورم نقطه به نقطه حدود 40 درصد بوده    اگر يادتان باشد در همان 
مصاحبه اول گفتم ما تا پايان سال تورم را كاهش مي دهيم و در سال هاي آينده به تورم تك رقمي مي رسيم 
پس از مصاحبه دوس��تان اقتصادي به من اعتراض كردند كه چرا چنين قولي دادي   در ماه هاي اخر سال 94 
تورم ما تك رقمي شد  در سال 9۵ و 96 تك رقمي بود   در بهار 97 هنوز تورم تك رقمي بود و اين  اتفاق بعد از 
26 سال رخ داد    رشد اقتصادي در 4 سال اول حدود ۵/4 است ...  ادامه در صفحه 2



ادامه از صفحه اول| 
خيلي حرف ها هست كه االن نمي توانم بگويم و شايد تا 
سال ها هم نتوانم كه چه كارها شد كه توافق نشود و بين 
تي��ر و دي ۹۴ چه حوادثي رخ داد. اكثري��ت مردم از اين 

اتفاقات خبر ندارند.

  نقش مخالفان دولت در بروز مشكالت
روحاني با بيان اينكه در دولت دوازدهم خر داغ كردند اما 
آنها بوي كباب به مشام ش��ان رسيد، افزود: دي ۹۶ اولين 
عالمت را به صهيونيست ها و ارتجاع منطقه داد كه مي شود 
برجام را به هم زد. اسنادي دروغ و راست اسراييلي ها بردند و 
منتشر كردند و به ترامپ گفتند براساس اين اسناد چيزي 
از برجام نمي ماند. راس��ت و دروغ آن اسناد هم گذشت. 
ترامپ و تندروهاي امريكا هم كه هميشه مخالف برجام 
بودند و اين توافق باالخره شكس��ته شد. شايد هر دولت 
معمولي بود، در اثر اين فش��ارها كمرش مي شكست اما 
ما ناچار شديم در اين جنگ اقتصادي مسير خود را ادامه 
دهيم. همه دنيا مي دانند كه شرايط جنگ و صلح يكسان 
نيست. بنادر، چاه هاي نفت و بانك ها بسته شد و صادرات 
ما هم دچار مشكل شد. صادرات متوقف و شرايط ما سخت 
شد. ۱۱۶ ميليارد دالر ما كمتر درآمد نفتي داشتيم و معلوم 
است كه وقتي دالر نباشد، گران شده و تأثير خود را بر ساير 
اجناس مي گذارد. در اين شرايط انتظار بود كه همه حتي 
مخالفان هم به كمك دولت بيايند و حداقل تخريب هاي 
بزرگ متوقف شود. روحاني با بيان اينكه كرونا يك و نيم 
ميليون نفر را بيكار كرد، گفت: مي دانم مردم چقدر رنج و 
زحمت ديدند اما اقتصاد داناني كه به من مي گفتند در پايان 
سال ۹۷ تورم سه رقمي داريم، شرايط را براي مردم تشريح 
كنند. ما فقط توانستيم بخشي از مشكالت را جبران كنيم. 
به طور مثال در زمينه واكسيناسيون تا فردا به مرز تزريق 
به ۱۴ ميليون نفر مي رسيم. در حد توان خودمان در اين 

زمينه تالش كرديم.
رييس جمهور بيان كرد: در اين مدت مسائل غيرمنتظره اي 
وجود داشت. من فكر نمي كردم در 25 استان سيل بيايد و 
در مدت كوتاهي سدهاي خوزستان پر شده و دچار مشكل 
بشويم. يا اينكه زلزله اي عظيم يا با كرونا مواجه شويم. فكر 
نمي كردم امريكا به راحتي برجام را زير پا بگذارد. بيني و 
بين اهلل دولت كوتاهي نكرده است. من هيچ وزير يا معاوني 
را به خاطر توصيه فردي، جناحي يا براساس رفاقت انتخاب 

نكردم. هر كه را برگزيدم براساس لياقت بوده است. 

  هيچ كس از ما نپرسيد چگونه نفت فروختيد
قب��ل از صحبت ه��اي رييس جمه��وري مع��اون اول 
رييس جمهور با بيان اينكه ترامپ مي خواست حتي يك 
بشكه نفت ايران فروخته نشود، گفت: در اين مدت هيچ 
كس از ما نپرسيد چگونه نفت فروختيد. جهانگيري در 
جلسه رييس جمهور با مديران ارشد دولت تدبير و اميد با 
بيان اينكه در دور دوم دولت فشارهاي بين المللي توسط 
صهيونيست ها و مرتجعين منطقه شروع شد، اضافه كرد: 
رييس جمهور نادان امريكا از برجام خارج ش��د و با هدف 
فروپاشي ايران فشار حداكثري را وضع كرد، اما مسووالن 
دولت متحد ش��دند كه در اين جنگ ظالمانه اقتصادي، 
امريكا را شكست دهند. جهانگيري ادامه داد: هيچ كس 
از ما نپرس��يد كه چگونه نفت فروختيد؟ ترامپ ايستاد و 
نگذاشت يك بش��كه نفت فروخته شود و به ۱2 نفتكش 
ما آس��يب زده و منفجر كردند. اسراييل آدم مي فرستاد 
داخل نفتكش ما و آن را منفجر مي كرد. هيچ كس نگفت 
پول نفت چگونه جابه جا مي شد. اگر صنعت پتروشيمي و 
فوالد و مس نبود، ارز كشور هم تامين نمي شد و ممكن بود 
نقشه دشمن موفق شود. در دوران جنگ اقتصادي هيچ 

كارخانه اي به دليل نرسيدن مواد اوليه، تعطيل نشد، اما 
كسي نپرسيد پتروشيمي چگونه فروش رفت. بانك ها، 
كشتي ها و بنادر ايران تحريم بود اما ما سالي ۱۳۰ ميليون 

تن كاال از بنادر دنيا وارد مي كرديم. وي با اشاره به كاهش 
۱۰۰ ميليون دالري فروش نفت تصريح كرد: سال ۱۳۹۹ 
به دليل همه گيري كرونا شرايط سخت شد و ۱.5 ميليون 

شغل از دست داديم، سالمت مردم هم به خطر افتاد. در 
اين بين رسانه هاي خارجي، نيروهاي برانداز و همچنين 
نيروهاي كج س��ليقه به س��رمايه اجتماعي، مشاركت و 
اميد مردم آس��يب زدند . ايران ظرفيت هاي بزرگي براي 
توسعه دارد اما با چالش و ابرچالش هاي بزرگي روبروست . 
مهم ترين مانع عبور كشور از اين شرايط، ديرفهمي تغييرات 
جامعه بر جهان و بي توجهي به سرمايه اجتماعي است. 
گاهي شكاف جامعه و حاكميت و مردم و دولت مي تواند 
به حوادث نگران كننده منجر شود.جهانگيري اضافه كرد: 
فرصت خوبي در اختيار دولت بعدي است. از هماهنگي قوا 
و حمايت نهادهاي حاكميتي مي توان براي حل مشكالت 
استفاده كرد اما اگر به موقع از فرصت ها استفاده نشود، آنها 

مي توانند به تهديد تبديل شوند.

  نشست مديران ارشد دولت تدبير و اميد
چه��ره ديگري كه اظهاراتش در نشس��ت روز گذش��ته 
بازتاب هاي وس��يعي پيدا كرد، زنگنه وزي��ر نفت دولت 
دوازدهم بود. وزير نفت با اشاره به مصائب كشور در حوزه 
فروش نفت در اي��ام تحريم ها گفت: ما در اين مدت بيش 
از ۱۰۰ ميلي��ارد نفت نفروختيم و آنچ��ه كه فروختيم با 
مشكالت بود. هدف فروپاش��ي نظام بود.بيژن زنگنه در 
نشست رييس جمهور با مديران ارشد دولت اظهار كرد: من 
از سال ۶۷ وزير بودم اما هيچ دولتي را مظلوم تر از دولت تدبير 
و اميد نمي دانم. اداره كشور با وجود تحريم ها كاري كارستان 
بود. قابل انكار نيست كه مديريت ما جهان سومي است، اما 
عملكرد دولت درست بود. وزير نفت خاطرنشان كرد: در 
اين دوره نه براي نفت خام و محصوالت پتروشيمي و… 
حتي يك بشكه معافيت نداشتيم . ما در اين مدت بيش از 
۱۰۰ ميليارد نفت نفروختيم و آنچه كه فروختيم با مشكالت 
بود. هدف فروپاشي نظام بود. ما در اين دولت با همت ملت 
نگذاشتيم دشمن به هدف خود برسد. دولت در اين هشت 
ساله و اين سه سال جنگ اقتصادي كارهاي مهمي كرد.وزير 
نفت خاطرنشان كرد: عملكرد دولت در اين سه سال اخير 
نمونه بازر اقتصاد مقاومتي بود. به عنوان مثال، در صادرات 
نفت اقدامي بزرگ شد و اصال قابل مقايسه با دوره هاي قبل 
نبود، در دوره قبل از تحريم ها بيش از يك ميليون بشكه 
معافيت براي صادرات داشتيم، اما در اين دوره براي هيچ 
چيز يك بشكه معافيت هم نداشتيم. دولت كارهاي بزرگي 
در اين مدت انجام داد، ميزان توليد گاز كشور با تمركز بر 
پارس جنوبي 2.5 برابر ش��د و از 2۸۰ ميليون متر مكعب 
به ۸۰۰ ميليون متر مكعب افزايش يافت. ظرفيت توليد 
ما از ميدان مش��ترك غرب كارون 5 برابر شد و از ۷۰ هزار 
بشكه در سال ۹2 به ۴۰۰ هزار بشكه در سال جاري رسيد. 
وي تصريح كرد: ۳2 طرح پتروشيمي در اين مدت انجام 
شد، پيشبرد طرح ها جهش سوم ما را در سال ۱۴۰۴ قادر 
مي كند كه ۳۳ ميليارد دالر محصوالت پتروشيمي توليد 
كنيم. پوشش گاز رساني كشور به ۹5 درصد كل جمعيت 
رسيد كه آثار زيست محيطي دارد. ابر پروژه بيد بلند خليج 
فارس يكي از طرح هاي بزرگ جمع آوري گازهاي مشعل 
در مناطق نفت خيز در دولت آغاز شد و خاتمه يافت. در آغاز 
دولت يازدهم پيشرفت واحدهاي پااليشگاه ستاره خليج 
فارس ۴۷ درصد بود كه تكميل و اين طرح باعث ش��د در 
توليد بنزين خودكفا شويم؛ ظرفيت نفت و فرآورده هاي ما 
۴ برابر شد و از 5.۹ ميليون تن در سال ۹۱ به 2۳ ميليون 
تن در سال ۹۹ رسيد.زنگنه در بخش پاياني گفت: اكنون 
در مقطعي خطير هستيم و همگي براي وحدت ملي بايد 
تالش كنيم و با پرهيز از تندروي، نفرت پراكني و خشونت 
اين موضوع محقق مي شود. وزير نفت يادآور شد: تجربه به 
ما نشان داده كه با تغيير دولت ها، تغييري در وضعيت زندگي 
مردم ايجاد نمي شود مگر آنكه در رويه ها تغيير حاصل شود.
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ابزارهاي مالي  و توسعه بورس
مدل س��رمايه گذاري عادي در اي��ن صندوق ها 
مناسب افرادي است كه مي توانند حداقل ريسك را 
در بازار بپذيرند و خارج از آنكه چه اتفاقي براي بازار 
رخ مي دهد، بازدهي مش��خصي را دريافت كنند، 
به نوع��ي مي توان گفت كه فعالي��ت اين صندوق 
مش��ابه صندوق هاي با درآمد ثابت است. ازجمله 
عواملي كه باعث ايجاد نوسان شديد در بازار سرمايه 
مي شود نبود نقد ش��وندگي يا نبود تزريق منابع 
كافي به بازار است اما اين عامل به تنهايي نمي تواند 
مانع از ايجاد نوس��انات در بازار ش��ود. با توجه به 
اينكه امكان س��رمايه گذاري سرمايه گذاران خرد 
در واحدهاي ممتاز فراهم است؛ بنابراين مي توان 
شاهد ورود قابل توجهي از نقدينگي به بازار باشيم 
و اين اتفاق تا حدي مانع از ايجاد نوسانات در بازار 

خواهد شد. 
ازجمله مشكالت موجود در صندوق هاي اهرمي 
اين اس��ت كه ضامن نقدش��وندگي در واحدهاي 
عادي و نيز بازارگ��ردان ب��راي واحدهاي ممتاز 

وجود ندارد.
با توجه به اينكه واحدهاي س��رمايه گذاري ممتاز 
صندوق ه��اي اهرم��ي مبتني بر عرض��ه و تقاضا 
هستند؛ بنابراين س��رمايه گذار مي تواند در زمان 
نياز باقيمتي پايين تر س��هام خود را بفروشد و از 
بازار خارج ش��ود. در واحدهاي ع��ادي زماني كه 
ابطال زده مي شود و سرمايه گذار به فكر خروج از 
بازار مي افتد، طبق مفاد اساسنامه محدوديت هايي 
براي نقد شوندگي وجود دارد كه مي تواند به عنوان 
ريسكي براي سرمايه گذار تلقي شود و سرمايه گذار 
ديگر نمي توان��د در مدت زمان كوتاه به نقدينگي 
موردنياز خود دست يابد، اين موضوع در شرايطي 
كه بازار تحت تأثير هيجان هاي ايجادش��ده، قفل 
در صف فروش باشند ممكن است مشكالتي براي 

سهامداران به وجود آورد.
زماني كه بازار دچار ركود ش��ود امكان نقد كردن 
سهام به دارايي براي صندوق ها به وجود نمي آيد 
و از ط��رف ديگر س��رمايه گذار ب��راي آنكه بتواند 
بخشي از ارزش دارايي خود را حفظ كند اقدام به 
ابطال مي كند و به س��رعت به سمت عرضه سهام 
خود پيش م��ي رود. موضوعي كه مي تواند زمينه 
رفع اين مش��كل را فراهم كند، وجود كف و سقف 
بازدهي ف��ارغ از اتفاق رخ داده در بازار اس��ت زيرا 
كسب حداقل بازدهي توسط س��هامداران باعث 
مي شود تا ورود و جريان نقدينگي در بازار سرمايه 

ادامه پيدا كند.
با توجه به مكانيزمي كه در عمده صندوق هاي با 
درآمد ثابت وجود دارد، ذخيره سازي سود سهام 
در بيشتر صندوق هاي با درآمد ثابت است كه در 
بازه زماني مشخص دو درصد باالتر از نرخ رايج سود 
سپرده هاي بانكي به سرمايه گذار پرداخت مي شود. 
مديري��ت صندوق ها براي آنك��ه بتوانند بازدهي 
سهام خود را در مقابل نوسانات حفظ كنند، اقدام 
به انجام ذخيره س��ازي حفظ سود سهام خواهند 
كرد كه اين امر باعث مي ش��ود ت��ا بتوان بازدهي 
چشمگيري را از اين صندوق ها متصور شد. تفاوت 
ديگر اينكه عمده صندوق هاي با درآمد ثابت، نرخ 
بازدهي قابل پيش بيني دارند يعني اگر به حداقل 
نرخ بازدهي پيش بيني شده دست پيدا نكنند مدير 
تعهدي ندارد كه م��ازاد آن را پرداخت كند اما در 
واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز بايد حداقل نرخ 
تعهد شده پرداخت شود؛ بنابراين اطمينان خاطر 
براي كسب بازدهي تعهد ش��ده در صندوق هاي 

اهرمي وجود دارد.

 امتياز خاص »رزم حسيني« 
به فوالدي ها!

عليرضا رزم حس��يني با فهرس��ت ۱۶ محصول 
معدني و ف��والدي، ع��وارض صادرات��ي برخي 
محصوالت مانند كنس��انتره آهن را ت��ا دو برابر 
افزايش داده و براي برخي محصوالت تخت نورده 
شده از آهن يا از فوالدي هاي غيرممزج، عوارض 

۱۰ درصدي پيشنهاد داده است.
متاس��فانه بايد گفت كه اين نوع سياس��ت هاي 
غل��ط و نابجاي متولي��ان صنعتي س��بب چاق 
ش��دن زنجيره مياني ف��والد و دو طرف زنجيره 
توليد فوالد يعني باالدس��ت ك��ه معدن و پايين 
دس��ت كه ورق، پروفيل و محص��والت فوالدي 
اس��ت، الغرمانده اس��ت. به عبارتي ديگر، اتخاذ 
تصميات يك ش��به و خلق الس��اعه سبب حذف 
معدن��كاران از چرخه فعاليت مي ش��ود. به نظر 
مي رس��د، بزرگ ترين چال��ش در بخش معادن 
كشور سياست گذاري هاي قيمتي به نفع بخشي 

از زنجيره فوالد باشد. 
اين در شرايطي است كه سياست گذار بايد بداند 
اگر معدني ها نتوانند محصوالت خود را به قيمتي 
بفروش��ند كه هزينه هايش��ان را پوشش دهد يا 
اينكه س��ودي نداشته باش��ند نخواهند توانست 
طرح هاي معدني را در كش��ور توس��عه دهند و 
آينده معادن كش��ور در معرض خطر و با عالمت 
سوالي بزرگ مواجه خواهد شد. برهمين اساس، 
اين اقدام رزم حسيني را تنها مي توان اعطاي يك 
امتياز خ��اص به فوالدي ها عنوان ك��رد و اينكه 
وضع عوارض تنها رانت ها را افزايش مي دهد. اين 
درحالي است كه كشور با داشتن معادني با ذخاير 
باال قابليت توسعه را دارد و حتي باتوجه به درآمد 
ارزي پايين كش��ور مي تواند جايگزين مناسبي 
براي نفت باش��د. برهمين اساس تاكيد مي كنم، 
بااجرايي شدن اين طرح تنها كمك به فوالد سازان 
شده ونه معدن كاران و اين تصميم كامال غلطي 
است زيرا فوالد سازان داخلي مي توانند با قيمت 
پايين تري اقدام به خريد ، در مقابل معدن كاران 
با اين همه مش��كالت و گرفت��اري از بازار حذف 

مي شوند.

رييسجمهوردردفاعازعملكرداقتصاديدولت:توسعهبدوناعتدالممكننيست

  گزارش مردان اقتصادي روحاني از روزهاي سخت

آخرين گمانه زني ها از تيم اقتصادي كابينه جديد
از سوي ديگر بر اساس اعالم افراد نزديك به اصولگرايان، 
چهره هاي��ي چون فره��اد رهبر، مس��عود ميركاظمي، 
محمدرضا فاطمي امين، حجت عبدالملكي و ياسر جبرئيلي 
به عن��وان اعضاي كميته تدوين برنام��ه اقتصادي دولت 
س��يزدهم فعاليت مي كنند. چهره هايي كه قرار اس��ت، 
تركيب چهره هاي اقتصادي كابينه س��يزدهم را انتخاب 
كرده و برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي دولت را ساماندهي 
كنند. تركيب 5نفره اي كه 2نفر از آنها )رهبر، ميركاظمي( 
قبال امتحان خ��ود را در كابينه احمدي نژاد پس داده اند و 
۳نفر ديگر )جبرئيل��ي، فاطمي امين، عبدالملكي( نيز از 
جمله چهره هاي جوانتر نو اصولگرايان به شمار مي روند. 
اين تركيب 5نفره وظيفه دارند، تركيب يكدس��تي براي 
حوزه هاي اقتصادي كابينه انتخاب كنند تا كابينه با هارموني 

هماهنگي برنامه ريزي هاي اقتصادي را دنبال كند.

  پرتكرارتري�ن اس�امي ب�راي وزارتخانه هاي 
اقتصادي

 اما يكي از مهم ترين نام ها براي حوزه هاي اقتصادي كابينه 
از جمله رياست س��ازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، 
وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت نف��ت و وزارت اقتصاد 
فرهاد رهبر اس��ت. فرهاد رهبر داراي دكتراي اقتصاد از 
دانشگاه تهران اس��ت و به مدت 5 سال در دولت مرحوم 
هاشمي رفسنجاني، مديركل مركز بررسي هاي استراتژيك 
نهاد رياست جمهوري بود. عملكرد رهبر اما در دانشگاه آزاد 
اسالمي با انتقادهاي فراواني روبه رو بود و در نهايت نيز در 
ابتداي راه پايان پذيرفت. رهبر با رويكردهاي خاص خود 
به دنبال بازنشستگي اساتيد دانشگاه آزاد بود؛ روندي كه 
باعث بروز انتقادات فراواني از وي ش��د. همچنين رهبر 
در دولت اصالحات در ش��مايل معاون اقتصادي وزارت 
اطالعات فعاليت مي ك��رد و البته در دولت احمدي نژاد، 
رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي را بر عهده گرفت. 

رياست دانشگاه تهران به مدت ۶ سال، عضو و نايب رييس 
شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور با حكم علي طيب نيا 
از ديگر س��مت هاي رهبر در حوزه ه��اي اقتصادي بود. 
براي س��كانداري وزارت اقتص��اد دولت آينده نيز برخي 
نام ها از جمله فرزين، ش��مس الدين حس��يني و احمد 
اميرآبادي مطرح شده اند. برخي از تحليلگران نيز مانند 
علي س��عدوندي با نام بردن از داوود دانش جعفري براي 
وزارت اقتصاد، مهدي دوستي براي وزارت نفت و محمد 
نديري براي رياس��ت بانك مركزي، تركيب متفاوتي را 
براي وزارتخانه هاي اقتصادي كابينه پيش بيني مي كنند. 
سيدرضا فاطمي امين يكي از اعضاي تيم 5 نفره رييسي 
نيز از گزينه هاي جدي براي سكانداري وزارت صمت است. 
البته نام او براي وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم 
پيشنهاد شده است. اين مدير، در كارنامه خود عضويت 
در هيات عامل ايدرو، مجري طرح نوسازي خودروهاي 
فرسوده، مشاور رييس جمهور، مشاور وزير صمت و مشاور 
قائم مقام آس��تان قدس رضوي را دارد. در كنار فاطمي 
امين نام علي اكبر محرابيان نيز براي وزارت صمت مطرح 
شده است. رستم قاسمي نيز يكي از تكراري ترين نام ها در 
گمانه زني هاي مختلف براي وزارت نفت است. چهره اي 
كه در دولت احمدي نژاد در ش��مايل وزير نفت فعاليت 
مي ك��رد و در انتخابات ۱۴۰۰ نيز به نفع رييس��ي كنار 
رفت. مهدي دوستي، سخنگوي ستاد رييسي و مسعود 
ميركاظمي ديگر نام هايي هستند كه براي وزارت نفت 
مطرح شده اند. در اين ميان با توجه به مشكالت عديده آب 
و برق در استان هاي مختلف كشور، وزارت نيرو به يكي از 
سمت هاي حساس كابينه بدل شده است. پرويز فتاح يكي 
از چهره هايي است كه احتمال حضور وي در اين سمت 
بيشتر از سايرين مطرح ش��ده است. عباس علي آبادي، 
معاون وزير نيرو در دولت نخس��ت احمدي نژاد در ديگر 

نام هايي است كه براي وزارت نيرو مطرح شده است.

  كارشناسان چه مي گويند؟
احمد توكلي، اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام معتقد است رييسي در نخستين گام بايد چهره اي 
اقتصادي را در شمايل معاون اول دولت خود برگزيند و 
در مراحل بعدي نيز در روند گزينش چهره هاي اقتصادي 
كابينه بايد شايسته ساالري و تخصص را مدنظر قرار دهد. 
احمد توكلي در گفت وگو با خبرآنالين، اظهار داش��ت: 
من با ش��روط س��ني از قبيل زير ۴5 يا باالي ۴5 سال به 
صورت مطلق موافق نيس��تم. مث��ال وزارت خارجه كار 
اجرايي چنداني ندارد كه به تحرك نياز داش��ته باشد و 
به وزيري نيازمند است كه از تجربه و پختگي برخوردار 
باشد يا معاون اول رييس جمهور، حتما بايد كسي باشد 
كه به كمال رييس جمهور و دول��ت بيفزايد و به ويژه در 
اين شرايط بايد اقتصاددان باش��د. اما جايي مثل جهاد 
كشاورزي و وزارتخانه هايي نظير آن، نيازمند يك فرد جوان 
و سرپاست. من خودم در هنگام وزارت كار، ۳۰ ساله بودم 
و البته توانستم از پس كار بربيايم اما بايد دانست كه آن 
زمان ما مشكل نونهالي انقالب را داشتيم و نمي توانستيم از 
باتجربه هاي قبل از انقالب استفاده كنيم و مشكل افراد قابل 
اعتماد و انقالبي داشتيم. از طرفي جوانان آن دوره، جوانان 
سختي كشيده اي بودند و شايد به مراتب از جوانان امروز، 
پخته تر بودند. البته من ترجيح سن را قبول دارم و معتقدم 
بايد جوان ترها را به ميدان آورد و اجازه داد سلسله مراتب 
را طي كنند و از ميان آنها اگر كسي براي وزارت هم خوب 
است حتما به ديگران ترجيح داشته باشد. اما مي خواهم 
بگويم مشكل امروز ما خيلي ناشي از سن كابينه نيست. 
بسياري از عملكردهاي بد ناشي از اين است كه برخي افراد 
در اين سال ها معلق زدند و تغيير عقيده دادند ولي اين تغيير 
عقيده را اظهار نكرده اند. همواره بعد از پيروزي انقالب ها 
و استقرار نظام، نفاق زياد مي شود. البته برخي هم به دليل 
سن زياد و بيماري، نتوانستند كارها را درست انجام دهند 

و اشتباهاتي داشتند. فرد باتجربه بهتر مي  داند بايد پايش 
را كجا بگذارد اما با اين حال بايد بگويم من در همين لحظه 
جواناني را مي شناسم كه توانايي پذيرش مسووليت هاي 
كالن در كابينه را دارند و من اگر رييس جمهور بودم حتما 

در تشكيل كابينه از حضور آنها استفاده مي كردم.

  وزارتخانه هاي باقي مانده
در كنار اين اسامي نام هاي ديگر چون عليرضا زاكاني و صولت 
مرتضوي، براي وزارتخانه كشور، س��يدجواد ساداتي نژاد 
)رييس كميسيون كشاورزي مجلس( و حجت عبدالملكي 
براي وزارت جهاد كش��اورزي، محمد مهدي اسماعيلي، 
عزت اهلل ضرغامي و سيدمحمد حسيني براي وزارت ارشاد، 
امير حسين قاضي زاده هاشمي براي وزارت بهداشت، علي 
بهادر جهرمي و قهرماني براي وزارت دادگستري، محمد 
اسالمي براي وزارت راه و شهرسازي، كيومرث هاشمي براي 
به وزارت ورزش، حسن انتظاري وزارت ارتباطات، متكي و 
عبدالهيان براي وزارت خارجه، علي عبداللهي و مصطفي 
پورمحمدي براي وزارت اطالعات و علي ش��مخاني براي 
پست دبيركلي شوراي عالي امنيت كشور شنيده مي شود. 
در ميان اين وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي با توجه به 
مشكالت عديده اي كه مردم با آن دست به گريبان هستند 
و وزارت جهاد كشاورزي به دليل نقشي كه در تامين اقالم 
مصرفي مردم و تنظيم بازار به عه��ده دارند، در حوزه هاي 
اقتصادي و معيشتي بسياري كليدي است. با عبور از اين 
گمانه زني ها به نظر مي رسد، برخي گزارش هاي در خصوص 
قرار دادن سهمي براي گروه هاي اصالح طلب و ميانه رو در 
كابينه سيزدهم بيشتر در راستاي فضاسازي هاي رسانه اي 
صورت گرفته تا انتقادات كمتري متوجه افراد گزينش شده 
گسيل شود. بر اساس پيش بيني ها بايد منتظر روز تحليف 
رياس��ت جمهوري بمانيم تا نهايتا مشخص شود، تركيب 

كابينه سيزدهم چه سمت و سويي خواهد داشت. 

   ما باالي ۷۰۰هزار اشتغال خالص داشتيم     آمارها نشان مي دهد ما به قول خود عمل كرديم    مصوبه مجلس در آذر 
۹۹ مانع اصلي اجراي مجدد برجام هست      اينكه در مصوبه مجلس آورده اند كه تمام تحريم ها بايد لغو شود مانع سر 
راه مذاكرات بود. اگر اين مصوبه نبود مذاكرات به نتيجه مي رسيد  دولت بعدي هم اگر مقيد به مصوبه مجلس باشد 
نمي تواند مذاكره كند  اگر به سال ۹2 برگردم همين مسيري كه رفتم را بازهم مي روم  اگر قصد رفع همه تحريم ها را 
داريم بايد اين ميدان را به ما بدهند كه در همه زمينه ها مذاكره كنيم نه فقط تحريم هاي مربوط به هسته اي  در سال 
۹۷ و با برگشتن تحريم هاي آمريكا نفت به طور كامل مورد تحريم قرار گرفت   وقتي آمريكا ما را تحريم كرد ذهنيت 
دنيا اين بود كشورهاي ديگر با تخفيفي جرات كنند با ما كار كنند اما هيچ كشوري حاضر نشد با ما كار كند   در ۳ سال 
اخير ۱۱۶ ميليارد دالر كمتر از چيزي كه بايد نفت فروختيم  به نظر من در ايران كل نظام تصميمات مهمي را درباره 
كرونا اتخاذ كرد  در مساله واكسن ايرادي كه به ما وارد است اين است كه واكسن ديرتر وارد كشور شد  در واكسن 
خارجي دو مساله پيش آمد اول اينكه برخي از انها مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني نبود   واكسن هايي توليد شد كه 
در مرحله باليني سوم حاضر بودند به ما بدهند اما معني اش اين بود مردم ما هم تست شوند   اگر واكسن هاي مشكلي 
ايجاد مي كرد بلوايي درست مي شد  برخي كشورها اين ريسك را كردند   مقامات ما گفتند ما وارد اين مرحله نمي شويم 
 از كوواكس واكسن خريديم نتوانست به ما بدهد، هند هم پولش را داديم اما نتوانست به ما واكسن بدهد،چين هم 
مجددا خودش گرفتار شد   كاري كه در اين ماه هاي اخير انجام گرفته نسبتا مناسب بوده است  اين موج جديد در 
بخش هاي جنوبي دارد آرام مي شود اما در بخش هاي مركزي در حال اوج گرفتن است و در بخش هاي شمالي بدتر 
است  نكته اساسي اين است  كه همراهي مردم بايد بيشتر شود  اگر واكسن هم بزنيم اما اصول را رعايت نكنيم باز هم 
دچار مشكل مي شويم  من خدمت مردم عزيز عرض مي كنم در طول اين ۸ سال در 2۴ ساعت به طور متوسط ۱۴-۱۳ 
ساعت كار كرده ام  در همين مدت كرونا حداقل در هفته 2-۳ جلسه فقط براي كرونا داشته ام  اين وظيفه شرعي و  
قانوني ما بوده است  حل مسائل كشور  گاهي تنها در اختيار قوه مجريه است  گاهي در برخي تصميمات حتما بايد 
قوه قضاييه هم با ما هم همراه شود  من مي گويم ضرورت مي دانم  براي حل مسائل اقتصادي وزارت صنعت، معدن، 
تجارت بايد دو قسمت شود و به مجلس اليحه مي دهم اما در نهايت نمي شود  من نمي توانم  بيايم به مردم بگويم با 
فالن قوه دعوا كرده ام و...  يك سري مسائل در كشور كالن تر است و هماهنگي كل نظام را مي طلبد طرح اين مسائل 
براي مردم به وحدت كلي ما كمك نمي كند و شكاف هاي ملي را بيشتر مي كند  ما درباره فضاي مجازي اختالفات 
متعدد داشته ايم      ما هيچ تنش اجتماعي نداشته ايم كه زمانش به هفته رسيده باشد   تنش هاي غم آلود داشته ايم 
اما برخي مسائل ريشه در جاي ديگر دارد   حوادث تابستان ۹۶ ريشه در جاي ديگري داشت  ريشه آن برمي گردد به 
يك  قاضي در مشهد درباره موسسات مالي     در مساله موسسات مالي افتخار دولت اين است كه موسسات اعتباري 
غيرمجاز را حذف كرد البته با هزينه بسيار زياد     در مساله خوزستان تنشي به دليل گرماي هوا و كم آبي ايجاد مي شود 
كه به هرحال بايد رسيدگي شود    دولت از لحاظ امنيت منطقه اي و  داخلي كارهاي بزرگي كرده اما بسياري مسائل 
تنها مربوط به دولت نيست     اتهاماتي كه در زمينه تفريحاتم مي گويند بي اساس است     در اين هشت سال در 2۴ 
ساعت به طور متوسط ۱۳ تا ۱۴ ساعت كار كردم.   دفاتر و جلسات من مشخص شد.     در دوران كرونا هر هفته دو تا سه 
جلسه فقط براي كرونا داشتم.     از نظر تفريحات، در اين يك سال و نيم اصال از تهران خارج نشدم. سفرهاي من كاري 
بوده اند. من به عسلويه شش سفر كردم.     اينها اتهامات بي اساس است. ساعات كار ما كامال مشخص است. اين وظيفه 
شرعي و قانوني ما بوده است.      عمدتا از طريق اوراق و  فروش اموال و سهام كسري بودجه را جبران كرديم     يكي 
از كارهايي كه من مي خواستم انجام دهم و نشد اين بود كه دست دولت را از بنگاه هاي اقتصادي كوتاه كنيم و دولت 
سهام دار باشد     فساد  معضل اجتماعي ما بوده و هست و خواهد بود     اعتقاد دولت من اين بوده كه فساد تنها در سايه 
شفافيت از بين مي رود     بايد دامنه اطالع رساني را فراخ كنيم    يكي از داليلي كه ما گفتيم سامانه هاي فضاي مجازي 
بايد توسعه پيدا كند همين مساله شفافيت بود    من از مبارزات سال ۴۱ به عنوان يك سرباز در كنار مردم بوده ام    من 

بيشتر تمايل به كار فرهنگي و علمي دارم     از فردا وارد كارهاي علمي خواهم شد

ادامه گزارش آخر

بياناتسال91رهبريدربارهاعتمادبه
امريكادرقالبيكنماهنگمنتشرشد

پايگاه اطالع رس��اني KHAMENEI.IR در نماهنگ 
»عبرت آيندگان« بخش هايي از بيانات س��ال ۱۳۹۱ 
رهبر انقالب در ديدار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام درباره  تجربه  اعتماد به امريكا را براي نخستين بار 
منتشر كرده است. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
رهبر معظم انقالب KHAMENEI.IR، رهبر انقالب 
گره زدن حل مشكالت كشور به همراهي غربي ها را نيز 
اقدامي اشتباه از سوي دولتمردان دانسته و متذكر شدند 
كه »مطلقا نبايد برنامه هاي داخلي را به همراهي غرب 
موكول كرد و منوط كرد، چون قطعا شكست مي خورد، 
قطعا ضربه مي خورد. شماها هم هر جايي كه كارهاي تان 
را منوط كرديد به همراهي غرب، ناموفق مانديد؛ هر جايي 
كه بدون اعتماد به غرب، خودتان قد علم كرديد و حركت 
كرديد موفق ش��ديد.« به همين مناس��بت اين پايگاه 
اطالع رساني در نماهنگ »عبرت آيندگان« بخش هايي 
از بيانات سال ۱۳۹۱ رهبر انقالب در ديدار اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام درباره تجربه اعتماد به امريكا 
را براي نخستين بار منتشر كرده است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي از دهه هاي گذشته همواره استدالل هايي براي 
بي اعتمادي به غرب و ضررهاي مذاكره با امريكا -جز در 
بعضي مسائل مش��خص- بيان كرده اند كه طرفداران 
مذاكره با امريكا جوابي براي اين استدالل ها نداشته اند. 
ايشان در ديدار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در فروردين س��ال ۱۳۹۱ با اشاره به سابقه اين بحث با 
آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند: »با خود ايشان جلسات 
متعددي صحبت كردم. صداي آقاي هاشمي ضبط است 
در شوراي عالي امنيت ملي كه گفتند فالني در اين زمينه 
استدالل هايي دارد كه ما جواب آن استدالل ها را نداريم.«

عبرت براي آينده

رهبريپيروپيشنهادوزيربهداشتبه
رييسجمهوري،پيگيريبررسيداد

در پي نامه وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي به 
رهبر معظم انقالب اس��المي درخصوص موج سهمگين 
و پنجم كرونا و پيشنهاد تعطيلي دو هفته اي براي كاهش 
چرخش ويروس و بار بيمارستان ها، رهبر معظم انقالب 
اس��المي از رييس جمهور خواستند اين موضوع در ستاد 
ملي كرونا بررس��ي و هر اقدامي كه الزم است، انجام شود. 
به گزارش ايسنا، در مرقومه رهبر انقالب اسالمي خطاب 
به آقاي روحاني رييس جمهوري آمده است: »پيرو هشدار 
وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد 
تعطيل��ي به خاطر بيماري همه گير، مقتضي اس��ت اين 
موضوع در ستاد ملي كرونا مطرح و بررسي و هراقدامي كه 
الزم است، انجام شود.« آقاي دكتر نمكي در نامه روز گذشته 
خود به رهبر انقالب پس از برش��مردن علل و زمينه هاي 
گسترش بيماري و فشار سنگين بر كادر درمان، به صحنه 
آوردن كليه امكانات كشور براي مقابله جدي با اين پديده 
را ضروري دانست و نوشت: »شايد دو هفته تعطيلي جدي 
و ايس��تادگي و به كارگيري نيروهاي نظامي و انتظامي و 
برخورد با شكس��تن پروتكل ها بتواند تا حد قابل توجهي 
از چرخش ويروس و بار بيمارستان ها و فشار نفس گير بر 
همكاران ما بكاهد.« رونوشت دستور رهبر انقالب اسالمي 

براي رييس جمهور منتخب نيز ارسال شده است.

 بررسي تعطيالت دوهفته اي
 در ستاد كرونا

امضاي اعتبارنامه رييس جمهور 
منتخب توسط شوراي نگهبان

اعتبارنامه رييس جمهور منتخب توسط اعضاي شوراي 
نگهب��ان امضا و به دفت��ر مقام معظم رهبري ارس��ال 
ش��د. به گزارش ايلنا، در اجراي ماده 2 قانون انتخابات 
رياست جمهوري، اعتبارنامه رييس جمهور منتخب در 
جلسه اخير شوراي نگهبان امضا و به دفتر مقام معظم 
رهبري ارسال شد. گفتني است در اجراي ماده ۸۳ قانون 
انتخابات رياست جمهوري، يك نسخه از اعتبارنامه نيز 
به وزير كشور ارسال شد. شايان ذكر است مراسم تنفيذ 

رييس جمهور منتخب روز سه شنبه برگزار شود.

ارتباط متقابل دستمزد با قيمت
 در اين صورت بخش��ي از تورم ناشي از مارپيچ و نيز تورم 
بخشي را تخفيف خواهد داد. اما در كنار اين بحث اين سوال 
مطرح مي شود كه در شرايط كسري بودجه كنوني دولت 
آيا كاهش نرخ مالياتي منجر به كاهش درآمدهاي دولت 
نمي شود. در پاسخ بايد گفت بستگي به اين دارد كه اقتصاد 
در كج��اي منحني الفر قرار دارد. طبيعتا اگر در ش��رايط 
شيب منفي الفر قرار داشته باش��د، با كاهش ماليات كه 
موجب كاهش هزينه توليد مي شود و سود توليدكنندگان 
افزايش مي يابد و توليد افزاي��ش مييابد، اگر نرخ افزيش 
توليد از نرخ كاهش ماليات بيشتر باشد اين موجب افزايش 
درآمد دولت نيز مي گردد. اين نوع سياست در دوره ريگان 
در امريكا اعمال ش��د و توليد و درآمدهاي مالياتي دولت 
امريكا افزايش يافت. ناگفته نماند منحني الفر در بازارهاي 
مختلف شيب و حالت هاي متفاوتي دارد و نياز به بررسي و 
محاسبه كارشناسي دارد. كاهش هزينه هاي توليد: در مسير 
كاهش هزينه توليد، حمايت هاي نرخ بهره اي در كوتاه مدت 
مي تواند موثر باشد و لينك مارپيچ را تضعيف كند. در حال 
حاضر وجوه بانكي قابل وام بداليل مختلفي دچار محدوديت 
شديدي هستند و فشار بر آن مي تواند ماجراي تامين وام 
ارزان به مسكن مهر در دهه گذشته را تكرار نمايد، كه بسيار 
خطرناك است. در مسير كاهش هزينه توليد، حمايت هاي 
ارزي و پرداخت ارز ارزان از راه هاي ديگري اس��ت كه قبال 
در ايران اجرا ش��ده اس��ت. اين معنا در شرايط تحريمي 
كنوني محلي از اعراب ندارد، و در صورت پيوستن امريكا 
به برجام و گشايش هاي ارزي، بايد مواظب بود كه تجربه 
تلخ رانت هاي ايجاد شده در گذشته تكرار نشود.در مسير 
كاهش هزينه توليد، مي توان در كوتاه مدت به توليدات و 
سرمايه گذاري هاي هدفمند و در مسير توسعه، معافيت 

مالياتي اعمال كرد و نيز تسهيالتي ديگر قائل شد.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
در پي انتش��ار اخباري در رسانه هاي بحريني مبني 
بر محكوميت فيوچر بانك بحرين و برخي بانك ها و 
بانكداران ايراني به اتهام پولشويي در آن كشور، بانك 
مركزي اعالم كرد كه حكم صادره از سوي دادگاه هاي 
بحرين در مورد بانك ه��ا و بانك��داران ايراني، فاقد 

وجاهت و ارزش قضايي است
محكومي��ت بانك مركزي ج.ا ايران و س��اير بانك ها 
و بانكداران ايران��ي در بحري��ن و آراي احتمالي در 
اين باره ب��ه وضوح بي ارزش  بوده و اين بانك نيز حق 
خود را براي هرگونه اقدام متقابل و پيگيري حقوقي 
موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضايي 
بحرين مي خواهد بالفاصله اقدامات قضايي موصوف 
را متوقف كنند. در واكنش بانك مركزي آمده است: 
محكومي��ت بانك مرك��زي ايران و س��اير بانك ها و 
بانكداران ايراني در بحري��ن و آراي احتمالي در اين 
ب��اره به وضوح ب��ي ارزش  بوده و اي��ن بانك نيز حق 
خود را براي هرگونه اقدام متقابل و پيگيري حقوقي 
موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضايي 
بحرين مي خواهد بالفاصله اقدامات قضايي موصوف 

را متوقف كنند.
بان��ك مركزي اعالم كرد: در پي انتش��ار اخباري در 
رسانه هاي بحريني مبني بر محكوميت فيوچر بانك 
بحرين و برخي بانك ها و بانك��داران ايراني به اتهام 
پولش��ويي در آن كش��ور، موارد زير به منظور تنوير 

افكارعمومي منتشر مي شود: 
 »پيرو اطالعيه م��ورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ اين بانك، به 
آگاهي مي رساند بانك المستقبل )فيوچر( در سال 

۲۰۰۴ با اس��تقبال دولت بحرين از سرمايه گذاران 
ايراني و با مجوز دولت بحرين و با سهامداري برخي 
بانك هاي ايراني و بحريني در كشور بحرين تأسيس 
و به كار خود ادامه م��ي داد و همواره تمام عمليات و 
معامالت بانكي آن تحت نظارت مس��تقيم و برخط 
ماموران نظارتي و تطبيق بانك مركزي بحرين قرار 
داشت و نه تنها گزارش��ي از اقدام خالف مقررات در 
آن بانك در بحرين صادر نش��د، بلكه حتي به دليل 
پيش��گامي در پيروي از اس��تانداردهاي پيش��رفته 
نظارتي و احتياطي در بحرين، در س��ال هاي ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱۴ به عن��وان بانك نمون��ه در بحرين معرفي 
شد. براين اساس، در حمايت از قطع روابط سياسي 

كش��ورهاي عربس��تان و ايران، بانك فيوچر به طور 
ناگهان��ي توس��ط بانك مرك��زي بحري��ن تصرف و 
مدي��ران ايران��ي آن از بحرين اخ��راج و بانك مزبور 
تحت سرپرس��تي بانك مركزي بحرين قرار گرفت 
و در نتيجه، از س��هامداران ايراني آن سلب مالكيت 
شد. حدود پنج سال بعد از تصرف و سلب مالكيت، از 
طريق اخبار انتشار يافته در برخي رسانه ها مشخص 
ش��د دولت بحرين مبادرت به طرح اتهام پول شويي 
توسط بانك فيوچر در دادگاه هاي بحرين كرده است.

اين اقدام سياس��ي، بدون رعاي��ت حداقلي ضوابط 
شكلي و ماهوي دادرسي عادالنه از جمله لزوم ابالغ 
اتهام، تعيين مرجع رس��يدگي، رعايت حق دفاع و 

توجه به مصونيت قضايي و اجرايي بانك مركزي، آغاز 
و ظاهراً رسيدگي هاي كيفري ياد شده منجر به صدور 
رأي محكوميت شده است تا سلب مالكيت و تصرف 
اموال و دارايي اش��خاص ايراني در كشور بحرين، از 
وجاهت حقوقي برخوردار شود. اين در حالي است كه 
بانك مركزي ايران، تاكنون هيچ ابالغيه يا اخطاريه اي 
از شروع رسيدگي قضايي دادگاه هاي داخلي بحرين 
ب��ه اتهامات مطروحه عليه خ��ود را دريافت نكرده و 
در عين حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضايي 
بحرين عليه بانك مركزي ج.ا. ايران را كه از مصونيت 
قضايي و اجرايي برخوردار اس��ت، مغاير با موازين و 

قواعد حقوق بين الملل مي داند.
بديهي اس��ت در صورت صحت اخبار انتشار يافته 
مبن��ي بر محكوميت اي��ن بانك و س��اير بانك ها و 
مديران ارش��د و متخصص نظام بانكي كشور ايران 
در بحري��ن، آراي احتمالي مورد اش��اره به وضوح 
بي ارزش  بوده و اعتبار كش��ور بحري��ن را به عنوان 
محلي براي س��رمايه گذاري خارجي به شدت مورد 
خدش��ه قرار خواهد داد؛ بانك مرك��زي ايران نيز 
حق خود را براي هر گون��ه اقدام متقابل و پيگيري 
حقوقي موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع 
قضايي بحرين مي خواهد بالفاصله اقدامات قضايي 
موصوف را متوقف كرده و اعتبار دس��تگاه قضايي و 
اعتبار آن كش��ور را بيش از پيش مخدوش نسازند، 
زيرا اين نحوه رفتار دادگاه هاي كشور بحرين نسبت 
به حيثيت و اموال كش��ور همسايه مسلمان، اعتبار 
آن كش��ور را ميان س��رمايه گذاران خارجي و ساير 

كشورهاي جهان افزايش نخواهد داد.«

يادداشت

اخبار
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كليات ط��رح قانوني بانك  
مركزي در ارديبهش��ت ماه 
امس��ال در صح��ن علن��ي 
مجلس ش��وراي اسالمي به 
تصويب رسيد و جهت بررسي 
جزييات آن )ش��ور دوم( به 
كميسيون اقتصادي مجلس 
ارج��اع داده ش��د. اين طرح 
مخالفان و موافقان جدي داشته و محل مناقشه بسيار 
است.  ساختار پيشنهادي بانك مركزي در طرح مجلس 
و هيات عالي به عنوان باالترين ركن در بانك مركزي كه از 
سه عضو اجرايي )رييس كل، معاون سياست گذاري پولي 
و معاون سياست گذاري ارزي( و شش عضو غيراجرايي 
)متخصص اقتصاد پولي و بانكداري( تشكيل شده است.

اين شش نفر قدرت مطلق داشته و رييس كل نيز مجري 
حرف هاي اين افراد است و اگر خالف نظرات آنها عمل 
كند منجر به عزلش مي شود. انتخاب و تاييد اين شش 
نفر با رييس جمهور است اما طبيعي است كه بانك هاي 
خصوصي در انتخاب آنها الب��ي خواهند كرد و كنترل 
بانك مركزي و اقتصاد كشور را در سيطره خود مي گيرند. 
مدرك تحصيلي اين افراد مش��خص نشده و لزومي به 
آشنابودن آنها با اقتصاد و بانكداري اسالمي نيست. فرآيند 
عزل آنان به شدت دشوار است در عين اينكه عمال به هيچ 
جا پاسخگو نيستند.  در وضع موجود بانك مركزي ذيل 
دولت است و تبديل به صندوق دولت شده و دولت از آن 
سوءاستفاده مي كند. اين وضع قطعا نامطلوب و غلط است 
اما راهكار اصالح اين وضعيت نبايد اين طور شود كه به 
شش نفر متخصص اقتصاد و بانكداري )با همه توضيحات 
پيشين( اختيار و استقالل كامل داده شود در عين اينكه 
پاسخگو هم نباشند. عمده ادبيات بانكداري اسالمي در 
كشور مبتني بر نظريه واسطه وجوه بودن بانك هاست و 
همين رويكرد در طرح نيز مشاهده مي شود و اين خطاي 
بزرگي است. شومپيتر جمله قشنگي دارد به اين مضمون 
كه »اگر سياست گذار ماهيت پول را نفهمد فاجعه پديد 
مي آي��د.« همچنين طرح مجلس راه��كاري براي 
جلوگيري از خلق پول بي ضابطه بانك ها ارايه نداده 
است. در نهايت اين طرح فرصت سوزي و يك قدم به 
عقب است و اگر قانون بانكداري بدون ربا به همراه آيين 
نامه هاي آن واقعا به درستي و به طور كامل اجرا شود به 

مراتب از طرح مذكور بهتر خواهد بود.
مديرگروه بانكداري اسالمي دانشگاه خوارزمي

آيين نامه حق عضويت در صندوق 
ضمانت سپرده ها اصالح شد

معاون اول رييس جمه��ور اصالحيه صورت گرفته در 
آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق 
ضمانت سپرده ها را ابالغ كرد. هيات وزيران در جلسه ۶ 
مرداد ۱۴۰۰ به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در 
صندوق ضمانت سپرده ها را اصالح كرد. بر اين اساس، 
موسسات اعتباري مكلفند گزارش حسابرس مستقل 
خود حاوي اظهارنظر صريح در ارتباط با صحت مبلغ 
حق عضويت هاي ساالنه و خاص محاسبه شده بر مبناي 
ضوابط مربوط را هر س��اله با هزينه خ��ود اخذ نموده و 
منضم به گزارش حسابرسي صورت هاي مالي ساالنه، 
به صندوق ارايه نمايند. همچنين چنانچه موسس��ه 
اعتباري از پرداخت حق عضويت  خود ظرف سه ماه پس 
از مهلت هاي مقرر امتناع ورزد، مراتب توسط صندوق به 
رييس كل بانك مركزي براي برداشت حق عضويت از 
حساب هاي موسسه اعتباري نزد بانك مركزي و واريز 
آن به حس��اب صندوق اعالم و در صورت عدم امكان 
آن،   موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامي موضوع ماده 
)۴۴( قانون پولي و بانكي كشور از جمله سلب صالحيت 
مديران و ممنوعيت عمليات سپرده گيري موسسه 

اعتباري به هيات انتظامي بانك ها ارجاع مي شود.
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واكنش بانك مركزي به ادعاي پولشويي در بانك هاي ايراني
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كاهش قيمت سكه تحت تاثير دو عامل داخلي و خارجي
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز دوش��نبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، قيمت دالر ۲5 هزار 
و ۶5۰ توم��ان، قيمت يورو ۳۰ ه��زار و ۴۰۰ تومان و 
درهم امارات ۷ هزار تومان اعالم شده است. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي نيز )دوش��نبه، ۱۱ مردادماه( 
با ۱۷۱ تومان كاهش در مقايس��ه با روز گذش��ته به 
۲5 هزار و ۲۳۹ تومان رس��يد. قيمت فروش يورو در 
مقايسه با روز گذشته با ۲۷5 تومان كاهش قيمت به 
۲۹ هزار و 5۳۰ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر ۲۴ 
هزار و ۷۳۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و 
۹۴5 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۸۱5 تومان و نرخ فروش آن 
۲5 هزار و ۴۰ تومان اعالم شد .نرخ خريد يورو در اين 
بازار ۲۹ هزار و ۴۴۷ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار 
و ۷۱۴ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در 
معامالت روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و 
۶۰۶ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۲ هزار و 
۴۲۱ تومان معامله شد .دالر از هشتم خردادماه وارد 
كانال ۲۳ هزار توماني ش��د و در اين فاصله به س��وي 
كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش 
يافت و در كانال ۲۳ هزار توماني در نوسان بود و طي 
هفته گذشته دوباره در كانال ۲۴ هزار تومان نوسان 
داشت و از شنبه گذشته وارد كانال ۲5 هزار تومان شد.

     نوسان قيمت سكه 
در كانال ۱۱ ميليون تومان

 قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)دوشنبه، ۱۱ مردادماه( در بازار تهران با افزايش ۱۰۰ 
هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ ميليون 
و ۲۷۰ هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح 

قديم نيز ۱۰ ميليون و ۸5۰ هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و ۸5۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶5۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي نيز ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
۱۸ عيار به يك ميليون و ۹5 هزار تومان رسيد. قيمت 
هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۷۴۴ هزار تومان شد 
.همچنين هر اون��س جهاني طال نيز يك هزار و ۸۰۹ 

دالر و ۱۹ سنت قيمت خورد.
مهم ترين علت رشد قيمت طال و سكه در يك هفته 
گذش��ته، باال رفتن قيمت دالر و اونس جهاني بوده 
است. قيمت دالر از حدود ۲۴ هزار تومان در اوايل هفته 
گذشته اكنون به ۲5 هزار و ۴۱۰ تومان در صرافي هاي 
بانكي رسيده است. بهاي اونس جهاني نيز كه در حدود 
يك هزار و ۷۹5 دالر بوده، اكنون به باالي يك هزار و 

۸۰۰ دالر صعود كرده است.
قيمت سكه نيز در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان 
بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ 
ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال 
رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد 
و در اين مدت همواره در كانال ۱۰ ميليون تومان در 
نوسان بوده است و از هفته گذشته پس از تعطيالت 
۶ روزه پايتخت افزايش قيمت داش��ت و چهارشنبه 

گذشته وارد كانال ۱۱ ميليون تومان شد

     حباب سكه به ۵۰۰ هزار تومان رسيد
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با اشاره به تاثير 
رشد نرخ دالر بر بهاي سكه، گفت: حباب سكه به 5۰۰ 

هزار تومان رسيده است. 
محمد كش��تي آراي درباره افزايش قيمت سكه طي 
روزهاي گذش��ته، افزود: قيمت اون��س جهاني روز 
گذشته )يكش��نبه( با توجه به تعطيلي بازار تغييري 

نداشت و يك هزار و ۸۱۴ دالر بود.در شرايط موجود 
وضعي��ت قيمت س��كه قاب��ل تحليل نيس��ت، زيرا 
متغيرهاي فراواني بر اين موضوع دخيل است و با تغيير 

اين متغيرها، قيمت ها نيز تغيير مي كند.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران پيش بيني كرد 
كه روز دوشنبه قيمت ها ثابت باشد و پس از بازگشايي 
بازارهاي جهاني و شروع فعاليت ها بايد منتظر ماند و 

ديد قيمت اونس جهاني چه ميزان خواهد شد. 
وي با بيان اينكه يكي از عوامل تاثيرگذار بر قيمت سكه 
و طال، نرخ ارز است، گفت: هر تغييري كه در نرخ ارز 
ايجاد شود بر قيمت سكه نيز اثر خواهد گذاشت.روز 

گذشته دوباره تقاضا براي سكه و ارز كاهش داشت.
قيمت سكه طرح جديد در روز گذشته به ۱۱ ميليون 
و ۲۳۰ هزار تومان، سكه طرح قديم به۱۰ ميليون ۸5۰ 
هزار تومان، نيم سكه به پنج ميليون و ۸5۰ هزار تومان، 
ربع سكه به سه ميليون و ۶5۰ هزار تومان و يك گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز به يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
رسيد. قيمت انواع سكه به دو دليل جهاني و داخلي، 

با كاهش همراه بوده است.
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه فروشندگان 
طال و جواهر با اشاره به كاهش ۴ دالري هر اونس طال و 
رسيدن به نرخ ۱۸۰۸ دالر در بازار جهاني اظهار داشت: 
در سومين روز معامالتي اين هفته، بهاي انواع سكه و 
طال با كاهش همراه است. وي تاكيد كرد: كاهش نرخ 
ارز در يكي دو روز گذشته و افت بهاي جهاني طال، از 

داليل عقب نشيني سكه در معامالت است.
كش��تي آراي در ادامه به آخرين نرخ هاي بازار طال و 
سكه اشاره داشت و افزود: )دوشنبه يازدهم مردادماه 
۱۴۰۰( هر قطعه س��كه تمام طرح قديم به رقم ۱۰ 
ميليون و ۸5۰ هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد )سكه امامي( در 
ح��ال ۱۱ ميليون و ۲۹۰ ه��زار تومان قيمت گذاري 
شده است كه نسبت به روز قبل، با كاهش همراه است.

هر نيم س��كه نيز به رقم 5 ميليون و ۸5۰ هزار تومان 
و هر ربع س��كه به رقم ۳ ميلي��ون و ۷5۰ هزار تومان 
رسيده اس��ت. همچنين هر س��كه يك گرمي بانك 
مركزي ني��ز بدون تغيير، دو ميلي��ون و ۳5۰ تومان 
قيمت گذاري شده اس��ت. هر مثقال طالي آب شده 
در بازار با افزايش به رقم ۴ ميليون و ۷۴۶ هزار تومان 
رسيده است و يك گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون 

و ۹5 هزار و ۶۰۰ تومان قيمت گذاري شده است.
نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر افزود: 
حباب س��كه امامي در بازار، به دليل افزايش تقاضا با 
افزايش نس��بت به روز قبل به رقم 5۰۰ هزار تومان 

رسيده است.

   نكات مهم براي امنيت بيشتر در خريد سكه
سكه براي اطمينان از خريد خود حتما از واحدهاي 
داراي جواز كسب س��كه كه داراي كارت سكه با نام 
همان مغازه و هولوگرام اتحاديه طال و جواهر هستند، 

خريد كنند.
اتحاديه ط��ال و جواهر تهران اعالم ك��رد با توجه به 
پيگيري هاي انجام شده براي باالبردن ارتقاي امنيت 
سكه هاي عرضه ش��ده در بازار، تمامي سكه فروشان 
عضو اين اتحاديه ملزم به اس��تفاده از هولوگرام يك 
شكل با شماره س��ريال مش��خص از طرف اتحاديه 

شده اند.
براين  اساس براي اطمينان از اصالت سكه و پيگيري 
اش��كال احتمالي در معامل��ه، خري��داران حتما به 
واحدهاي كس��بي داراي جواز س��كه اتحاديه طال، 
جواهر، نقره و سكه تهران مراجعه كرده و سكه داراي 
هولوگرام اتحاديه و كارت فروش س��كه همان مغازه 

خريد كنند. همچنين واحدهاي س��كه فروش اين 
اتحاديه بايد از هولوگرام اتحاديه طال و جواهر تهران 
و كارت فروش سكه همان واحد كسبي جهت فروش 
سكه استفاده كنند. بازرس��ان اين اتحاديه بر حسن 
اجراي اين امر نظارت خواهند داشت. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي نخس��ت 
سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲۶ 
هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين 
سطح قيمتي شده است. دالر مدتي است بين كانال 

۲۳ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد 
كه موجب نوس��انات قيمتي مي شود،  نخست اينكه 
با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره 
هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود 
و امكان كاهش چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا 
دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند.

  در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر ۲5 هزار و ۱۷۸ تومان و قيمت خريد دالر از 
مردم ۲۴ هزار و ۶۸۰ تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل ۲۹ هزار و ۴۶۹ تومان و قيمت 
خريد يورو نيز ۲۸ هزار و ۸۸۶ تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. قيمت هر 
اونس طال امروز با ۰.۲۰ درصد كاهش به ۱۸۱۰ دالر 
و 5۴ سنت رسيد. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، 
در حالي ك��ه ارزش دالر در ارقام باال تثبيت ش��ده و 
س��رمايه گذاران محتاط در انتظار آمارهاي اشتغال 
امريكا در ماه جوالي هستند كه اواخر اين هفته منتشر 
خواهد شد، قيمت طال امروز شاهد اندكي كاهش بود.

بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال امروز با 
۰.۲۰ درصد كاهش به ۱۸۱۰ دالر و 5۴ سنت رسيد. 
روز جمع��ه و پس از آنكه ارزش دالر ترميم ش��د و از 
پايين ترين رقم يك ماه اخير فاصله گرفت، قيمت ها 
از باالترين رقم ۲ هفته اخير عقب نشيني كرد. قيمت 
فل��ز زرد در معامالت آتي امروز ب��راي تحويل در ماه 
دس��امبر با ۰.۲۱ درصد كاهش به ۱۸۱۳ دالر و ۳۰ 
سنت رسيد. اما در هفته گذشته ارزش دالر مجموعا 
۰.۸ درصد تضعيف شد كه بدترين عملكرد هفتگي 
در طي بيش از دو ماه گذشته بود. تضعيف دالر موجب 
ارزان تر ش��دن طال براي خريداراني مي ش��ود كه از 

ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.
اس��تفن اينز تحليلگر موسس��ه مديريت دارايي اس 
پي اي گفت: »بازار طال نگران آمارهاي قوي بازار كار 
امريكاست كه مي تواند سبب تقويت ارزش دالر شود.« 
آمارهاي بازار كار امريكا سرنخ هاي بيشتري در مورد 
زمان تغيير احتمالي سياس��ت پول��ي بانك مركزي 
امريكا به س��رمايه گذاران خواه��د داد. اقتصاددانان 
ش��ركت كننده در نظرس��نجي رويترز پيش بيني 
كرده اند كه بخش غيركشاورزي امريكا در ماه جوالي 

۹۲۶ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كرده باشد.
به گزارش سي ان بي س��ي، از اي��ن پس صندوق هاي 
سرمايه گذاري آلماني اجازه خواهند داشت، حداكثر 
۲۰ درصد دارايي خ��ود را در بازار ارزهاي ديجيتالي 
س��رمايه گذاري كنند. در نتيجه تصويب اين قانون 
ممكن است تا حدود ۴۰۰ ميليارد دالر سرمايه جديد 
وارد بازار ش��ود كه مي تواند تكاني جدي به قيمت ها 
بدهد. با وجود اين چراغ سبز قانوني، سازمان نظارت 
ب��ر بازارهاي مالي آلمان كماكان به ش��هروندان اين 

كشور توصيه كرده است تا در بازار ارزهاي ديجيتالي 
احتياط را رعايت كنند.

بانك هاي مركزي بيشتري در راه پيوستن به مسابقه 
عرضه ارز ديجيتالي ملي هستند. در تازه ترين مورد، 
رييس جمهور اوكراين به بانك مركزي اين كش��ور 
مجوز داد ت��ا كار آغاز ارز ديجيتالي اين كش��ور آغاز 
شود. بسياري از كش��ورهاي آفريقايي از جمله غنا، 
كنيا و آفريقاي جنوبي هم از برنامه خود براي عرضه ارز 
ديجيتالي ملي خبر داده اند. كار صدور ارز ديجيتالي 
در برخي ديگر كشورها وارد فاز آزمايشي شده است.

صرافي باينانس به عنوان بزرگ ترين صرافي ارزهاي 
ديجيتالي جهان پس از اع��الم محدوديت جديد در 
برداش��ت ها، حاال اعالم كرده است امكان استفاده از 
اهرم در معامالت را براي كش��ورهاي حوزه اتحاديه 
اروپا غيرفعال خواهد كرد. از سوي ديگر كميسيون 
بورس و اوراق بهادار مالزي با اشاره به اينكه باينانس 
هيچ مجوزي براي فعاليت در اين كشور ندارد، ۱۴ روز 
به اين صرافي و مشتريانش مهلت داده است تا اقدام به 

خارج كردن سرمايه هاي خود كنند. 
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر ۱۶۳۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم 
نسبت به روز قبل ۶.۰۱ درصد بيشتر شده است. در 
حال حاضر 5۱ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در 
اختيار بيت كوين و ۱۸ درصد در اختيار اتريوم است. 
بيت  كوين ۱۲ س��ال پيش توس��ط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بس��تر بالك چين ايجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

  بانك مركزي چين تجارت رمز ارزها 
را دشوارتر مي كند

بانك مركزي چي��ن اعالم كرد در حالي كه اين بانك 
نظارت و محدوديت ها بر معامالت ارزهاي رمزنگاري 
شده را تسريع خواهد كرد، وضعيت كلي اقتصاد اين 
 )PBC( كشور با ثبات خواهد بود. بانك مركزي چين
روز جمعه اعالم كرد در حال��ي كه اين بانك نظارت 
و محدوديت ها بر معامالت ارزهاي رمزنگاري ش��ده 
را تس��ريع مي كند، وضعيت كلي اقتصاد اين كشور 
ب��ا ثبات خواهد ب��ود. بانك مركزي چي��ن از ابتداي 
سال ۲۰۲۱ شاهد افزايش ريسك معامالت ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده از جمله معامالت بيت كوين و دوج 

كوين بوده است.
بر اس��اس اين گزارش، س��ازمان هاي تنظيم كننده 
مق��ررات مالي در پكن به دنب��ال ممنوعيت تجارت 
هرگونه ارز رمزنگاري ش��ده در مناطق تحت كنترل 
خود هستند. بانك مركزي چين از همه شركت هاي 
مبتني بر پلتفرم خواس��ته است تا اقدامات مديريت 
ريس��ك را به دنب��ال ممنوعيت معام��الت و پيش 
بيني هاي مربوط به ارزهاي رمزنگاري شده، افزايش 

دهند.
اين بانك همچنين تأكيد كرد كه تالش خواهد كرد 
تا بازارس��ازي، قوانين و بين الملل��ي كردن بازارهاي 
مالي چين از مالكيت معنوي و محيط تجارت عادالنه 
محافظ��ت كند. به طور كلي، حفظ ثب��ات بازار مالي 
اولويت بانك مركزي چين خواهد بود. سياست هاي 
ارزي انعطاف پذيري اعمال خواهد شد تا تعادل عرضه 
عمومي پول و تأمين مالي اجتماعي را تضمين كند و 
نس��بت اهرم كالن اقتصاد اين كشور را در اصل ثابت 
نگه دارد. عالوه بر اين، اين بانك تالش خواهد كرد تا 
بازاره��اي بهره وام را اصالح كند و با ايجاد تغييرهاي 
الزم از كاهش س��ود وام به منظ��ور حمايت مالي از 
بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي، شركت هاي 
كوچك و متوسط در اين كشور اطمينان حاصل كند.

عدم توجه به خلق پول از 
ايرادات طرح بانك مركزي است

غالمعلي معصومي نيا

ضريبجيني؛۴0.06واحداعالمشد

ضريب جيني از عدد ۴۰ در سال ۱۳۸۸ به ۳۶ در سال 
۱۳۹۲ رسيد و كاهش يافت اما در سال هاي اخير دوباره 
رشد كرده و به ۴۰ درسال ۱۳۹۹ رسيده است. گزارش 
مركز آمار نشان مي دهد، ضريب جيني براي كل كشور 
در سال ۱۳۹۹ با افزايش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۰۶ 
واحد رسيده است. يكي از شاخص هايي كه نشان دهنده 
وضعيت درآمدي در سطح جامعه مي باشد، ضريب جيني 
است. اين ضريب توسط متخصص آمار ايتاليايي به نام 
كورادو جيني توسعه يافت و در سال ۱۹۱۲ اعالم شد. 
ضريب جيني از جمله شاخص هايي است كه مي توان 
با اس��تفاده از آن وضعيت توزيع درآمد در يك جامعه را 
سنجيد. نوسان ضريب جيني بين صفر و يك است و هر 
چه به سمت صفر حركت كند و كوچك تر شود يعني 
شكاف طبقاتي كمتر شده است.  هر چه عدد اين شاخص 
به صفر نزديك تر باشد به منزله برابر بودن درآمدها در 
جامعه است و هر چه به يك نزديكتر باشد، نشان دهنده 
آن اس��ت كه ش��كاف درآمدي در جامعه تشديد شده 
است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم 
درآمد داشته باشند، ضريب جيني معادل صفر و اگر تمام 
درآمدها تنها به يك نفر برسد، ضريب جيني يك است كه 
اين بدترين حالت ممكن خواهد بود. جديدترين اطالعات 
منتشر شده در خصوص تغييرات ضريب جيني توسط 
مركز آمار ايران منتشر شده است؛ بر اين اساس همان گونه 
كه در جدول زير مشاهده مي شود اين ضريب براي كل 
كشور در سال ۱۳۹۹ با افزايش نسبت به سال ۱۳۹۸ به 
رقم ۴۰.۰۶ رسيده است. اين در حالي است كه در سال 
گذشته ضريب جيني مناطق شهري كشورمان به رقم 
۳۸.۳5 و مناطق روس��تايي نيز به رقم ۳5.۹۰ افزايش 
يافته اس��ت. بنابراين از سال ۹۸ تا ۹۹، شكاف طبقاتي 
بيشتر شده است. بررسي تغييرات ضريب جيني از سال 
۸۸ تا پايان سال ۹۹ نشان مي دهد در اين مدت بيشترين 
شكاف درآمدي متعلق به سال ۱۳۸۸ با ۴.۱۱ بوده است.

شكاف درآمدي افزايش يافت 

محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون بهبود محيط 
كس��ب و كار با اش��اره به موثر بودن اب��زار »تهاتر« در 
شرايط تحريمي براي انجام مبادالت بين المللي، گفت: 
كش��ورهاي زيادي بودند كه به دليل مشكالت بانكي 
امكان كار با آنها از دست رفت. محمدرضا نجفي منش، 
رييس كميسيون بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع 
توليد اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با ايِبنا درباره ايجاد 
زمينه هاي تهاتر با كشورهاي طرف تجاري ايران به عنوان 
يكي از راهكارهاي بي اثركردن تحريم ها در دريافت و 
پرداخت ارزي، گفت: شكي وجود ندارد كه تهاتر براي 
دور زدن تحريم ها قابل استفاده است، بر همين اساس 
در دوران تحريم اول كره اي ها چنين پيشنهادي را مطرح 
كرده بودند. وي درباره پيشنهاد كشور كره به ايران 
درباره تهاتر، ابراز كرد: كره در اين خصوص عنوان 
كرده بود كاالي مورد نياز از طرف ما )كشور كره( ارايه 
خواهد شد و اين خريد در يك حساب انجام مي شود 
و حساب مشخص ديگري هم بايد مورد توجه قرار 
گيرد تا حساب ها در نهايت با يكديگر جهت روشن 

شدن وضعيت بدهكار و بستانكار تسويه شود.

تهاتر ابزار مناسب انجام مبادالت

پورابراهيمي:

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با تش��ريح ش��اخص هاي اقتصادي دولت يازدهم و 
دوازدهم ابراز اميدواري كرد كه با هماهنگي مجلس و 
دولت سيزدهم آغاز تحوالت اقتصادي مثبت از نيمه 
دوم ۱۴۰۰ رقم بخورد. محمدرضا پورابراهيمي گفت: 
معموال در پايان هر دولت اعداد و ارقامي براي تشريح 
عملكرد دولت در بخش هاي مختلف ارايه مي شود. 
به دليل اهميت اين موضوع كميسيون اقتصادي اين 
مباحث را در دس��تور كار قرار داد و مقرر شد طرحي 
تدوين ش��ود تا در زمان نقل و انتقال دولت ها بتوانيم 
ش��اخص هاي اقتصادي را احصا و گزارش آن را ارايه 
كنيم. معموال اختالف نظرهاي جدي بين دولت هاي 
جديد و قبل��ي در مورد ارقام پيش مي آيد. لذا ما روي 
ش��اخص هاي اقتصادي متمركز ش��ديم. وي افزود: 
اولين اقدام تصويب كليات اين طرح بود كه شاخص ها 
اقتصادي در پايان دولت توسط تيمي مركب از مجلس 
و دولت تهيه و در روز تحليف رس��ما منتشر شود. با 
توجه به اينكه تصويب طرح زمانبر بود از ظرفيت ماده 
۴5 آيين نامه استفاده كرديم كه خوشبختانه نهايي 
شد و گزارش به روساي قوا و رييس جمهور منتخب 
ارسال مي شود و نهايتا با نظر هيات رييسه يا در مراسم 
تحليف يا در يكي از جلسات علني قرائت خواهد شد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي 
اين ش��اخص ها در كميس��يون اقتصادي گفت: ما 
شرايط كش��ور در بخش هاي مختلف را از سال ۹۲ تا 
پايان سال ۹۹ بررسي كرده ايم. مثال درآمد سرانه عدد 
اسمي اش در س��ال ۹۹ عدد ثابتي در مقايسه با سال 
۹۲ بوده ولي بر اس��اس وضعيتي كه در احكام برنامه 
داش��تيم بايد اعالم كنيم وضع مان نسبت به درآمد 
سرانه كشور در قبال اهداف برنامه توسعه ۳5 درصد 
عقب اس��ت. همچنين ضريب جيني از ۰.۳۶ به ۰.۴ 
رسيده و اين عددي اس��ت كه نشان دهنده افزايش 
نابرابري در جامعه است. همچنين وضع نرخ فقر در 
اقتصاد ايران از ۲۲ درصد در س��ال ۹۲ به ۳۳ درصد 
افزايش يافت��ه و اين نتيجه عملكرد اقتصادي دولت 
است. پورابراهيمي ادامه داد: نرخ تورم علي رغم كاهشي 
بودن در سال هاي اوليه ميانگينش در طول دو دوره 
۲۳ درصد اس��ت كه از ميانگين بلندمدت آن باالتر 
است. در بخش توليد ما از اهداف برنامه عقب هستيم. 
افزايش رشد اقتصادي در حوزه صنعت تقريبا منفي 
است، يعني عدد ۰.۷ درصد نسبت به برنامه كه ۹.۳ 
بوده است. بخش كشاورزي هم نسبت به صنعت بهتر 
نيست. عملكرد دولت در خصوص رشد در اين بخش 
س��ه درصد است كه با هدفگذاري برنامه فاصله دارد. 
در بخش ساختمان شاخص فعلي ۲.۳ درصد است 
كه نسبت به هدف ۷.5 عقب هستيم. همچنين رشد 
تشكيل سرمايه ثابت كشور در شرايط خاصي بوده و 
۱۱ درصد در مجموع كاهش يافته، در واقع تشكيل 
سرمايه ثابت خالص تقريبا منفي است و سرمايه گذاري 
ثابت نداشتيم كه اين عمال ميزان تكميل سرمايه ثابت 
خالص را منفي كرده اس��ت. پورابراهيمي با اشاره به 
گزارش عملكرد دولت در مورد ايجاد شغل گفت: بر اين 
اساس دو ميليون شغل خالص طي سال هاي ۹۲ تا ۹۹ 
ايجاد شده، البته با احتساب يك ميليون شغلي كه ما 
در دوران كرونا از دست داده ايم. بر اين اساس ساالنه 
۳۰۰ هزار شغل ايجاد شده، در حالي كه هدف برنامه 
۹۰۰ هزار شغل بوده است. عالوه بر اين نرخ بيكاري 
در برنامه ششم قرار بود به عدد ۱۰ درصد برسد اما االن 
۱۱.۲ درصد است. عالوه بر اين رشد نقدينگي به داليل 
مختلف به طرز نگران كننده اي افزايش يافته، در برنامه 
توسعه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۸5۰ هزار ميليارد 
تومان برسد اما متاسفانه در خرداد ماه اين عدد از ۳۷۰۰ 
هزار ميليارد تومان گذشته يعني نرخ رشد آن بيش از 
۳۰ درصد است و پيش بيني مي شود تا پايان سال به 
۴۸۰۰ هزار ميليارد تومان برسد. عالوه بر اين حساب 
سرمايه اي بانك ها ۹۶ هزار ميليارد تومان منفي است. 
البته در بخش بدهي دولت به بانك مركزي و وضع 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نتوانستيم 
گزارش��ي دريافت كنيم. پورابراهيمي با بيان اينكه 
وضع ضريب نفوذ بيمه بر اساس اهداف برنامه بايد به 
۹ درصد مي رسيد، گفت: اين عدد در حال حاضر سه 
درصد است يعني يك سوم هدف برنامه محقق شده 
اس��ت. در مورد وضعيت بودجه هم باالترين ميزان 
كسري مربوط به سال ۱۴۰۰ است كه كسري بودجه 
در اين سال ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.

تحوالت مثبت اقتصادي 
از نيمه دوم ۱۴۰۰ رقم خواهد  خورد



گروه بازار سرمايه|
تقريبًا يك س��ال از روزهاي سخت بورس گذشته است و 
اين روزها شاهد تغيير رفتار بورس بازان هستيم.مي توان 
گفت كه معامالت بازار سرمايه يك رويكرد جديد نسبت به 
يك سال اخير پيداكرده و احتمااًل شاهد روند معقول تري 
طي ماه هاي آينده باشيم. اين روزها سهامداران به دنبال 
سهام مستعد رشد هستند. به هرحال وضعيت بازار سهام 
تغيير كرده و آينده سوددهي آن روشن است. ورود و خروج 
نقدينگي از بورس جريان متناسبي گرفته و انتظار مي رود تا 
پايان سال بر ميزان سرمايه گذاري ها افزوده شود. مهم ترين 
موضوع حال حاضر بازار س��رمايه را مي توان تغيير رفتار 
سهامداران دانست. درحالي كه طي نيمه نخست سال ۹۹ 
سرمايه گذاران اقدام به خريد هر سهمي مي كردند، در حال 
حاضر رشد قيمت سهام همه را بر آن داشته تا با دقت و توجه 
به مسائل بنيادي گزينه هاي سرمايه گذاري مطمئن را در 
بازار رصد و پيدا كنند. در چنين شرايطي طبيعتًا تمامي 
نمادها مجال رشد نخواهند داشت تا اينكه جريان ورودي به 
نمادهاي يادشده كم كم براي ورود به نمادهاي ديگر هموار 
شود. انتظار مي رود در شرايطي كه بهاي دالر در سطح فعلي 
پايدار بماند و قيمت هاي جهاني نيز با همين روند فعلي به 
مسير خود ادامه دهند، فضاي يادشده در بورس و فرابورس 
پايدار بماند. بااين حال در صورت ارايه سيگنال هاي تورمي 
يا حتي س��ركوب آن، اين انتظار نيز وج��ود دارد كه بازار 
با نگاهي متفاوت به خريدوفروش س��هام بپردازد.عرفان 
هودي، كارشناس بازار سرمايه به روند فعلي معامالت بازار 
سهام و عوامل تأثيرگذار در رشد شاخص بورس اشاره كرد 
و گفت: رشد فعلي معامالت بورس ناشي از قرار گرفتن نرخ 
دالر برمدار صعودي است كه توانست معامالت بازار سهام را 
تا حد زيادي تحت تأثير قرار دهد و روزهاي پررونقي را براي 
اين بازار رقم بزند.او با اشاره به افزايش قيمت دالر، گفت: نكته 
مهمي كه منجر به افزايش قيمت دالر در بازار شد اين بود كه 
در هفته و ماه هاي گذشته معامله گران ارزي چنين تصوري 
را داشتند كه مذاكرات برجام در مسير خوبي قرار دارد، اين 
امر باعث ش��د تا به منظور جلوگيري از ض��رر و زيان هاي 
احتمالي، معامله اي را در بازار ارز تا زمان مش��خص شدن 

نتيجه مذاكرات انجام ندهند و اقدام به خريد دالر نكنند.
هودي خاطرنشان كرد: اخبار منعكس شده در هفته گذشته 
در خصوص احتمال ضعي��ف احياي برجام در كوتاه مدت 
باعث شد تا نرخ دالر طي دو روز گذشته در برخي از مقاطع 
به بيش از ٢٦ هزار تومان برسد. تحليلگران حاضر در بازار بر 
اين باورند كه مقاومت بعدي نرخ دالر كانال ٢٦ هزار و ٢٠٠ 
تومان است و با عبور از اين محدوده به نقاط بيشتري دست 
پيدا مي كند، اما در غي��ر اين صورت دالر به كانال ٢٥ هزار 
تومان بازخواهد گشت.او با تأكيد بر اينكه به دنبال افزايش 
قيمت دالر، بازار سرمايه هم بهانه اي را براي رشد پيدا كرد، 
افزود: شاخص بورس از دو روز گذشته مسير بسيار خوبي را 
براي رشد در پيش گرفت. هودي درباره مسير حركت روند 
معامالت بورس گفت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 
به دليل پيش بيني اقتصاددانان در خصوص تداوم تورم در 
اواخر امسال و سال آينده، روند بازار سرمايه در بازه زماني 

بلندمدت صعودي خواهد بوداين كارشناس بازار سرمايه با 
اشاره به روند معامالت بورس در نيمه دوم مردادماه گفت: با 
توجه به اينكه مجامع اكثر شركت ها در نيمه دوم مردادماه به 
پايان مي رسد؛ بنابراين روند بازار به دليل بازگشت نماد آنها به 
مدار معامالت دستخوش تغيير مي شود و شاهد فشار فروش 
در اكثر سهام خواهيم بود، حتي ممكن است منفي هايي در 
شاخص هم وزن رخ دهد.او بابيان اينكه كليت بازار در نيمه 
دوم مردادم��اه و ابتداي ش��هريورماه صعودي خواهد بود، 
افزود: طبق پيش بيني هاي انجام شده، بيشترين روند بازار 
در مدت زمان اعالم شده بر روي سهام شاخص ساز، بنيادي 
و س��هام ارز محور است و شاهد رش��د خوبي در اين سهام 
خواهيم بود كه با توجه به چنين روندي، بازار مقطعي از زيان 
يك ساله اي را كه سهامداران متحمل شدند جبران مي كند.

     چه خبر از وضعيت بازار
شاخص كل در بازار بورس سومين روز كاري هفته يعني 
دوشنبه، ۱۱ مردادماه دو هزار و ۳۴۷ واحد افت داشت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۳۵۷ هزار واحد 
رس��يد. بر پايه معامالت اين روز بيش از ۶ ميليارد و ۷۴۸ 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار 
و ۶۲۳ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك ه��زار و ۱۵۷ واحد كاهش به ۴۰۰ هزار و 
۸۸۹ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۷۳۱ واحد افت 
به ۲۵۳ هزار و ۳۴۴ واحد رس��يد. ش��اخص بازار اول سه 
هزار و ۶۷۹ واحد كاهش و ش��اخص بازار دوم يك هزار و 

۳۹۱ واحد رش��د داشت.عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با نماد 
»ميدكو« با ۷۱۴ واحد، اي��ران خودرو با نماد »خودرو« با 
۴۵۶ واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با ۴۱۰ واحد، سايپا با نماد »خس��اپا« با ۳۷۸ واحد، گروه 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« با ۳۰۳ 
واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« 
با ۲۸۴ واحد، پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با ۲۲۹ 
واحد، ب��ورس كاالي ايران با نماد »كاال« ب��ا ۱۷۹ واحد، 
شركت سرمايه گذاري استان خوزستان با نماد »وسخوز« 
با ۱۵۲ واحد، بانك خاورميانه با نماد »وخاور« با ۱۲۳ واحد 
و شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان با نماد 
»وس��كرمان« با ۱۰۹ واحد و پاالي��ش نفت تبريز با نماد 
»ش��بريز« با ۱۰۹ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داشتند.در مقابل ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با يك ه��زار و ۳۸۸ واحد، پتروش��يمي پردي��س با نماد 
»شپديس« با ۶۷۴ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد 
»كچاد« با ۴۱۲ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« 
با ۳۸۱ واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« با ۳۰۸ 
واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با ۳۰۸ واحد، گروه 
مپنا با نماد »رمپنا« با ۱۸۸ واحد و گس��ترش نفت و گاز 
پارسيان با نماد »پارس��ان« با ۱۶۰ واحد تأثير منفي را بر 
شاخص بورس داشتند.همچنين شركت سپيد ماكيان با 
نماد »سپيد«، سايپا با نماد »خساپا«، گروه دارويي بركت با 
نماد »بركت«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، ملي صنايع 

مس ايران با نماد »فملي«، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شس��تا« و ليزين��گ كارآفرين با نماد 
»ولكار« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه دو ميليارد و ۴۰۸ هزار برگه سهم به ارزش 
پنج هزار و ۸۸۳ ميليارد ريال دادوستد شد.طي روز دوشنبه 
شاخص فرابورس نيز بيش از ۸۷ واحد كاهش داشت و بر 
روي كانال ۱۹ هزار و ۸۷۰ واحد ثابت ماند. همچنين در اين 
بازار دو ميليارد و ۹۴۷ ميليون برگه سهم به ارزش ۳۰ هزار و 
۳۶۵ ميليارد ريال دادوستد شد.در سومين روز كاري هفته 
ش��ركت فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، بيمه تجارت 
نو با نماد »بنو«، ف��والد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، 
مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، بهمن ديزل با نماد 
»خديزل«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال با نماد »قچار«، جنرال مكانيك با 
نماد »رنيك«، پخش هجرت با نماد »هجرت« و توليد برق 
ماهتاب كهنوج با نماد »بكهنوج« تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس داش��تند. همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، بانك دي با نماد »دي«، پليمر آريا ساسول با 
نماد »آريا«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، پااليش 
نفت الوان با نماد »شاوان«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، گروه 
توسعه ملي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، شركت آهن و 
فوالد ارفع با نماد »ارفع«، شركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا« و پااليش نفت شيراز با نماد »شراز« 

تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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معرفي اولين طرح تامين مالي 
جمعي در پلتفرم هم آفرين

شركت مش��اور س��رمايه گذاري فاينتك، در راستاي 
مديريت ثروت س��رمايه هاي مردم��ي و تأمين مالي 
طرح هاي شركت هاي خصوصي سكوي تأمين مالي 
جمعي هم آفرين را با مجوز از ش��ركت فرابورس ايران 
ايجاد نموده اس��ت. در س��كوي تأمين مالي جمعي 
هم آفرين س��رمايه گذاران مي توانند سرمايه گذاري 
موفق و مطمئني داش��ته باش��ند. مي توان از مزاياي 
س��رمايه گذاري در اين ط��رح به انتش��ار طرح هاي 
هيجان انگيز با سود جذاب، اطمينان از صحت اطالعات 
طرح، ضمانت هاي مطمئن، نظارت سازمان بورس و 
شركت فرابورس، دريافت گواهي شراكت از فرابورس، 
نظارت مس��تمر بر اج��راي طرح و  ارتباط مس��تقيم 
سرمايه گذاران و سرمايه پذيران اشاره كرد. همچنين 
اولين طرح س��كوي تأمين مال��ي هم آفرين، متعلق 
به ش��ركت س��پيد طب نيا اس��ت .  مهدي فرازمند، 
مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاري فاينتك در 
نشست خبري »يك ديدار، يك عرضه« در خصوص 
معرفي پلتفرم تأمين مالي جمعي »هم آفرين«گفت: 
تامين مالي جمعي؛ مقدمات سرمايه گذاري در بخش 
خصوصي را فراهم كرده است و در بازارهاي بين المللي 
ادبيات ديرينه اي دارد.وي افزود: ازآنجاكه ابزار گواهي 
شراكت در پلتفرم تامين مالي جمعي جزو اوراق بهادار 
شناسايي شده، معاف از ماليات است. مديرعامل فاينتك 
درباره ساير ويژگي هاي تأمين مالي جمعي گفت: كسب 
سود باال و ريسك كم از ديگر ويژگي هاي سرمايه گذاري 
در طرح هايي است كه پلتفرم تأمين مالي جمعي معرفي 
مي كند. فرازمند بيان كرد: شركت مشاور سرمايه گذاري 
فاينتك پلتفرم تأمين مالي جمعي هم آفرين را راه اندازي 
كرده است. همچنين ويژگي ها و طرحي كه قرار است 
براي آن مبالغ س��رمايه گذاري جمع آوري ش��ود در 
سايت هم آفرين قابل مشاهده است. اين مدير باسابقه 
بازار سرمايه تصريح كرد: مشاركت در توليد ۴ داروي 
دانش بنيان از نوع مكمل براي يك ش��ركت، طرحي 
است كه سكوي هم آفرين براي آن از اشخاص حقيقي 
و حقوقي مبالغ س��رمايه گذاري جمع آوري مي كند. 
همچنين در اين طرح اشخاص حقوقي سقفي براي 
سرمايه گذاري ندارند و اشخاص حقيقي تا سقف ۶۹ 
ميليون تومان در اين طرح مي توانند س��رمايه گذاري 
كنند. وي در ادامه افزود: همچنين در اين سرمايه گذاري 
س��ود به صورت ۷۰ به ۳۰ به نفع س��رمايه گذار است؛ 
به نحوي ك��ه در دوره ۱۲ ماهه به هر ميزان كه س��ود 
حاصل ش��د، ۷۰ درصد آن در اختيار سرمايه گذاران 
قرار مي گيرد و ۳۰ درصد به شركت توليدي.  فرازمند 
اظهار داشت: بدين ترتيب بين ۳۰ تا ۳۶ درصد بازدهي 
ساالنه براي سرمايه گذاران اين طرح متصور هستيم 
كه حداقل سود ۳۰درصد توسط خود متقاضي براي 
سرمايه گذاران تضمين شده است. همچنين پرداخت 

سود اين طرح هر ۳ ماه يك بار انجام مي شود.

بازگشايي »شبندر«
پس از ثبت افزايش سرمايه

ريي��س اداره نظارت بر ناش��ران )گروه ش��يميايي و 
غذاي��ي(، بابيان »عل��ت توقف طوالني م��دت نماد 
معامالتي »شبندر« عدم ثبت افزايش سرمايه مورخ 
۱۸ خردادماه ۱۴۰۰ از مبلغ ۲۸ هزار و ۶۸۸ ميليارد 
ريال به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۳۴۲ ميليارد ريال در مرجع 
ثبت شركت ها است« گفت: به استناد دستورالعمل 
اجرايي نحوه انجام معامالت در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران )تبصره ۲ ماده ۲۰(، در مواردي كه در جلس��ه 
مجمع عمومي فوق العاده يا جلسه هيات مديره ناشر 
افزايش سرمايه به ميزان ۲۰۰ درصد يا بيشتر تنها از 
محل صدور سهام جايزه تصويب شود، بازگشايي نماد 
معامالتي منوط به ثبت افزايش سرمايه و قابل معامله 
شدن سهام جديد است. ولي اهلل جعفري تصريح كرد: با 
توجه به اينكه تاكنون افزايش سرمايه شركت پااليش 
نفت بندرعباس نزد مرجع ثبت ش��ركت ها به ثبت 
نرسيده است، امكان بازگشايي نماد معامالتي شركت 
مذكور فراهم نشده است. به گفته رييس اداره نظارت 
بر ناشران نماد معامالتي شبندر پس از ثبت افزايش 

سرمايه فوق الذكر مورد بازگشايي قرار مي گيرد.

سيگنال صعودي بازار سرمايه
نويد قدوسي، كارشناس بازار سرمايه بابيان اينكه رشد 
شاخص در روز گذش��ته دو دليل عمده داشته است، 
اظهار كرد: رشد دالر و رشد قيمت هاي جهاني موجب 
رشد شاخص شده است. كارشناس بازار سرمايه افزود: 
اصالح قيمتي كه طي ماه هاي اخير در بازار اتفاق افتاد 
به همراه گزارش هاي منتشرش��ده مثبت سه ماهه و 
تيرماه ش��ركت ها، بازار را آماده رش��د كرده بود كه با 
توجه به سيگنالي كه از دالر دريافت شد اين رشد رقم 
خورد.وي گفت: هفته گذشته پس از تعطيلي ۶ روزه 
يك فش��ار فروش بيش ازحد انتظ��ار در بازار به علت 
متوقف شدن نقدينگي در بازار وجود داشت و همين 
موضوع در برخي نماد ها يك اُفت قيمت قابل توجهي 
را در زمان بازگشايي به وجود آورد، اين مورد نيز يكي 
ديگر از عوامل رشد بازار بود.قدوسي بيان كرد: قطعًا 
بازار سيگنال هاي اقتصادي را به دقت رصد خواهد كرد 
و اگر رشد دالر تداوم داشته باشد و قيمت باالي ۲۵ يا 
۲۶ هزار تومان حفظ ش��ود به نظر مي رسد رشد بازار 
ادامه دار خواهد بود.كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد: اتفاق عجيبي در بازار نيفتاده پتانسيل رشد در 
بازار وجود داش��ته، اما روحيه بازار به گونه اي نبود كه 
صف خريد سنگين بزند يا اگر صف خريد شد عرضه 
نش��ود، اما روز گذش��ته بازار با توجه به رشد دالر، در 
موضع خريدار قوي تر عمل كرده اس��ت. وي تصريح 
كرد: ازنظر بنيادي تحول بزرگي در بازار اتفاق نيفتاده 
حتي از دالر ۲۵ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان، ۴ درصد 
افزايش اس��ت و اين درصد به ميزان زيادي نمي تواند 
محرك باشد، اما سيگنالي كه بازار از تشديد انتظارات 

تورمي گرفته آن را تحت تأثير قرار داده است.

۳۰ شركت
در انتظار بورسي شدن

س�نا| معاون امور ناش��ران و اعضاي ش��ركت بورس 
بابيان » پرونده ۳۰ شركت براي طرح در جلسه هيات 
پذيرش در دست بررسي و تكميل مدارك و مستندات 
اس��ت. عالوه بر اين پرونده ۱۴ شركت در جريان درج و 
۸ ش��ركت نيز در حال انجام اقدامات الزم جهت عرضه 
اوليه هس��تند.« در پاس��خ به اين پرسش كه ظرفيت 
پذيرش شركت ها تا پايان سال در بورس تهران چقدر 
است گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون بالغ بر ۴ شركت 
در بورس تهران پذيرش، ۵ ش��ركت درج و ۷ ش��ركت 
عرضه  شده اند.  مجيد نوروزي اظهار كرد: شركت هاي 
مختلفي جهت عرضه اوليه سهام خود در حال تكميل 
مدارك و مستندات مربوطه هستند. اين شركت ها در 
صنايع متعددي از قبيل پتروشيمي، ليزينگ، آرايشي 
و بهداشتي، فوالد، توليد گوشت مرغ، سرمايه گذاري، 
سيمان، گروه مالي، توليد برق و ... فعاليت مي كنند. او يكي 
از فعاليت هاي اصلي بورس اوراق بهادار تهران را پذيرش 
انواع اوراق بهادار دانست و گفت: سهام شركت ها، اوراق 
بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله برخي 
از اين اوراق هستند. اين مقام مسوول افزود: در راستاي 
پذيرش سهام شركت هاي جديد برنامه هايي در دستور 
كار مديريت پذيرش و معاونت ناشران و اعضا قرار دارد. 
ارتباط مناسب و موثر با سازمان خصوصي سازي و حضور 
در جلسات اين سازمان براي آماده سازي شركت هاي 
دولتي مشمول واگذاري به منظور پذيرش، درج و عرضه 
در بورس اوراق بهادار تهران، يكي از اين برنامه ها است. 
او ادامه داد: انجام اقدامات الزم در راستاي شناسايي آن 
دسته از شركت هاي واجد شرايط عضو اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن ايران، به منظور پذيرش، درج و عرضه در 
بورس اوراق بهادار تهران، همچنين تهيه دستورالعمل 
رتبه بندي مش��اوران پذيرش و پيگيري تصويب آن در 
هيات مديره بورس تهران در راستاي ارتقاي كيفي فرآيند 
پذيرش و شناسايي مشاوران برتر از ديگر برنامه هاي در 
دستور كار مديريت پذيرش و معاونت ناشران و اعضاي 
شركت بورس است. نوروزي، بهبود فرآيندها در سامانه 
الكترونيكي پذيرش و همچنين برقراري ارتباط موثر با 
هلدينگ ها و مجموعه هاي مختلف خصوصي، دولتي 
و عمومي جهت شناسايي ش��ركت هاي واجد شرايط 
پذيرش در بورس تهران را از ديگر برنامه هاي موردنظر 
در راستاي پذيرش سهام شركت هاي جديد عنوان كرد.

پذيره نويسي صندوق
با درآمد ثابت »ماني« 

بورس پرس| ش��هرام صفوي، مديرعامل ش��ركت 
سبد گردان ماني با اشاره به درج نماد صندوق با درآمد 
ثابت ماني در فهرست نرخ صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله بورس تهران گفت: پذيره نويسي واحدهاي 
اين صندوق جديد با نماد »ماني« از ۱۱ مرداد براي ۵ 
روز كاري و از طريق همه ۱۰۸ كارگزار و س��امانه هاي 
معامالتي، شروع شد. او ادامه داد: سرمايه اوليه صندوق 
در مرحله پذيره نويس��ي ۲۰۰ ميليارد تومان بوده كه 
۱۹۸ ميليون واحد از طريق كليه پلتفرم هاي معامالتي 
و بدون نياز به مراجعه حضوري، قابليت پذيره نويسي 
دارد. موسسان صندوق هم ش��ركت توسعه سرمايه 
آرمان گوهر ايرانيان و شركت سبد گردان ماني هستند 
كه توسط بازار گرداني مهرگان، بازار گردان اختصاصي 
خواهد شد . اين مقام مسوول افزود: صندوق »ماني«، 
معاف از ماليات و از ن��وع صندوق هاي قابل معامله در 
بورس اس��ت و با توجه به وجود بازار گرداني مناسب، 
امكان خريدوفروش واحده��ا در هر زمان امكان پذير 
است.  عالوه بر اين، به كارگيري منابع صندوق با استفاده 
از مديريت حرفه اي نيروه��اي متخصص و باتجربه، 
متنوع س��ازي پورتفو و حداقل سازي ريسك صندوق 
به همراه بازده باالتر از سپرده بانكي، استراتژي اصلي 
به شمار مي رود . صفوي خاطرنشان كرد: صندوق هاي 
 س��رمايه گذاري از موثرترين ابزارها ب��راي مديريت 
حرفه اي سرمايه در بازارهاي مالي به شمار مي روند و در 
اين ميان، صندوق   سرمايه گذاري با درآمد ثابت ماني با 
توجه به بازدهي باالتر از سپرده بانكي و ساختار شفاف 
تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار، جذابيت 
ويژه اي در بين سپرده گذاران بانكي و سرمايه گذاران 
خواهد داش��ت.  او درباره سود سرمايه گذاري صندوق 
هم توضيح داد: اين صندوق داراي س��ود روزش��مار 
بوده كه در قيمت آن منعكس مي ش��ود و داراي سود 
تقسيمي دوره اي نيس��ت. ديگر ويژگي صندوق اين 
است كه سودهاي سرمايه گذاري در آن تجميع مي شود 
و سرمايه گذاران مي توانند بدون وجود نرخ شكست يا 
جريمه بستن پيش از موعد، امكان كاهش يا افزايش 
س��رمايه گذاري را فراهم كنند. همچنين صندوق با 
درآمد ثابت ماني، موجب تسهيل بيشتر سرمايه گذاري 

براي اشخاص حقيقي و حقوقي مي شود.

امضاي تفاهم نامه همكاري 
بورس هاي تهران و تاجيكستان

بازار هاي سرمايه ايران و تاجيكستان، كه نقاط اشتراك 
زباني و فرهنگي فراواني را در ميان كشور هاي منطقه 
دارند، با يك س��ند همكاري جديد فرصت همكاري و 
توسعه مشترك بيشتري به دس��ت آوردند. همايش 
آنالين بررسي روابط تجاري ايران و تاجيكستان باهدف 
آش��نايي فعاالن اقتص��ادي دو كش��ور از فرصت هاي 
همكاري مشترك روز سه شنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۰ به 
همت اتاق بازرگاني تهران و با همكاري پلتفرم نمايشگاه 
مجازي ايران برگزار ش��د. در اي��ن رويداد كه با حضور 
سفراي دو كشور ايران و تاجيكستان به همراه نمايندگان 
اقتصادي و فعاالن بخش خصوصي دو كشور برپاشده بود، 
مديران عامل بورس هاي تهران و تاجيكستان، اين سند 
همكاري را امضا كردند. بر اساس تفاهم نامه يادشده، 
بورس هاي دو كش��ور در راس��تاي مقررات بازار هاي 
سرمايه خود به تبادل تجارب و توسعه بازار ها مي پردازند. 
اين امر زمينه هاي سرمايه گذاري و مشاركت ذينفعان و 

فعاالن اقتصادي دو كشور را تسهيل مي كند.

شاخصتاالرشيشهايدوهزارواحدنزولكرد

خوش بيني ها نسبت به بورس

عرضه ۳ درصد برق توليدي در بورس انرژي 
علي نقوي، مديرعامل بورس ان��رژي ايران گفت: در حال 
حاضر ۷۵ كارگزاري بورس انرژي از ۹۸ ايستگاه معامالتي 
به معامالت انرژي مي پردازن��د ۷۴ نيروگاه عرضه كننده 
برق هستند و حدود ۴۰۰ نوع كاال و اوراق در بورس انرژي 
پذيرفته شده و معامله مي شود. سامانه هاي معامالت پس 
از معامالت و قب��ل از معامالت در بورس انرژي بومي بوده 
و مراحل تسويه در ش��ركت سپرده گذاري مركزي انجام 
مي ش��ود.به گفته مديرعامل بورس انرژي ايران، مراجع 
قانوني در مورد بازار برق ش��امل مجل��س، وزارت نيرو به 
نمايندگي از دولت به مجمع تشخيص مصلحت نظام است 
و در بورس انرژي ابزارهاي جديدي مانند اوراق سلف موازي 
استاندارد و اوراق گواهي ظرفيت عرضه مي شود. تعامل 
با ذي نفعان در بورس انرژي مدنظر اس��ت و نمادهاي 
حامل هاي انرژي بر اساس دوره تحويل ماهانه، هفتگي 
و در اوراق س��لف موازي براي مصرف كنندگان بزرگ 
قراردادهاي دوجانبه در بازار فيزيكي معامله مي شود.

مديرعامل بورس انرژي ايران توضيح داد: ۳۸ نيروگاه 
خصوصي و ۳۶ نيروگاه دولتي و همچنين ناشران اوراق 
گواهي ظرفيت از عرضه كنندگان برق در بورس انرژي 
هستند و خريداران هم ۳۹ شركت دولتي و خريداران 
ديگر هستند.وي جايگاه مقرراتي بورس بازار برق را در 
ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم و نيز قانون توسعه ابزارهاي 
بازار سرمايه و قانون هدفمندي يارانه ها دانست كه در 
آنها صراحتاً به بورس انرژي اشاره شده و معامالت باالي 

۵ مگاوات برق در بورس انرژي انجام مي شود.

    يارانه 91.4 ميليارد دالري انرژي در ايران
مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: بر اساس گزارش هاي 
جهاني ايران در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۱.۴ ميليارد دالر يارانه 
انرژي پرداخت كرده كه اين رقم بالغ بر ۱۸۰۰ هزار ميليارد 
تومان است كه ايران ازنظر يارانه انرژي در رتبه نخست قرار 
دارد.نقوي همچنين در پاسخ به شبهه اي كه اعالم شده برق 
در بورس هاي جهاني معامله نمي شود، اظهار كرد: بسياري 
از بورس هاي جهاني بورس ب��رق و گاز راه اندازي كرده اند 
ازجمله در اتحاديه اروپا و نروژ وجود دارد در آلمان نيز بعد 
از سيل اخير قيمت برق در بازار آلمان افزايش يافته است. 
بورس انرژي ايران تفاوتي ازنظر زيرساخت هاي معامالتي 
با بورس هاي انرژي دنيا ندارد.به گفته نقوي، طي سال هاي 
۹۲ ت��ا ۹۹ معامالت برق در بورس ان��رژي بيش از ۲۷۰۰ 
ميليارد تومان بوده اس��ت كه از كل برق توليدي كش��ور 
ميانگين ۳ درصد در بورس انرژي معامله شده كه عمده آن 
در س��ال ۹۴ به ميزان ۷ درصد و كمترين آن در سال اول 

يك درصد و سال ۹۸ مقدار ۲ درصد بوده است.وي توضيح 
داد:  در سال جاري با توجه به اينكه مصرف كنندگان بزرگ 
برق رش��د خوبي در معامالت داشته اند، امسال معامالت 
برق در بورس انرژي ازنظر ارزش ۸۸ درصد و ازنظر حجم 
۵۸ درصد نسبت به مشابه س��ال قبل رشد داشته است. 
شركت هاي خرد براي تأمين نقدينگي به شركت توزيع برق 
با كمبود نقدينگي مواجه هستند و علي رغم پيگيري از سال 
۹۷ به اين سو حجم معامالت فيزيكي در بازار برق به شدت 
كاهش يافته است. باوجوداينكه بارها قول داده شده منابع 
تزريق شود، اما تاكنون منابع براي شركت هاي توليدكننده 
برق خصوصي به موقع تأمين نشده است.به گفته نقوي، 
يكي از ماموريت هاي بورس ها تأمين مالي براي شركت هاي 
توليدكننده است، در اين زمينه اوراق سلف موازي استاندارد 
اجراش��ده است كه از س��ال ۹۴ تاكنون با انتشار ۲۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق تأمين مالي انجام شده. شركت هاي 
خصوصي هزار ميليارد تومان و شركت هاي دولتي ۲۸۰۰ 
ميليارد تومان اوراق منتش��ر كرده ان��د.وي همچنين به 
صندوق پروژه براي احداث نيروگاه اشاره كرد و گفت: ۱۰۱ 
ميليارد تومان صندوق پروژه براي س��ال ۹۶ پياده  سازي 
شد كه براي توس��عه بازار برق ايران موثر است اما ساختار 
دولتي و انحصاري حاكم ب��ر نهاده هاي انرژي باعث عدم 
توسعه صنعت برق شده است. ۶۰ درصد برق كشور توسط 
بخش خصوصي توليد مي شود، اما سياست گذاري مناسب 
خصوصي سازي صنعت برق توسعه نيافته بايد نهاد رگوالتور 
و تنظيم گر در برق راه اندازي شود.به گفته مديرعامل بورس 
ان��رژي ايران در حال حاضر تواني��ر هم توليدكننده و هم 
سياست گذار و هم ناظر صنعت برق است كه تضاد منافع 

ايجاد مي كند و اين مانع توس��عه بازار برق است. از طرفي 
مقاومت در برابر كاركرد ب��ورس انرژي وجود دارد كه بازار 
شفاف و رقابتي به ش��مار مي رود. در مصوبه هيات وزيران 
براي توسعه صنعت برق تأكيد ش��ده بود، اما اين مصوبه 
اجرا نش��د.وي چالش بعدي صنعت برق را طوالني بودن 
زمان تدوين مقررات در وزارت نيرو و نهاد دولت دانست كه 
مراحل اداري آن به كندي صورت مي گيرد.به گفته نقوي 
بر اساس ماده ۴۴ قانون برنامه ششم بايد توسعه نيروگاه 
تا آخر دولت انجام مي ش��د، اما اين كار انجام نشده است.

وي يكي از پيچيدگي هاي كاالي برق را نداشتن قابليت 
ذخيره سازي دانست و اظهار كرد: اما ابزارهاي متناسب با 
آن طراحي شده است برق يك كاالي تعرفه اي و از طرفي 
كاالي عمومي است و نه كاالي اقتصادي به شمار مي رود، 
همچنين مقررات ماليات��ي چالش هايي براي معامله در 
بورس انرژي فراهم كرده است. از طرفي شناخت كافي در 
مورد بورس انرژي وجود ندارد. برخي از دوستان هنوز فكر 
مي كنند، برق در دنيا در بورس معامله نمي شود، درحالي 

كه اكثر بورس هاي مهم دنيا به معامالت برق مي پردازند.
نقوي در مورد تأمين برق رمزارزه��ا گفت: برق موردنياز 
براي توليد رمز ارز بايد از طريق بورس انرژي تأمين شود، 
اما تاكنون محقق نشده است. فرصت هاي مناسبي براي 
نيروگاه هاي مرزي وجود دارد كه مي توانند به صادرات برق 
اقدام كنند اما شركت هاي وابسته به وزارت نيرو در مقابل آن 
مقاومت مي كنند. مديرعامل بورس انرژي ايران همچنين 
گفت:  تعيين نرخ بهره برداري و حق ترانزيت برق از ۲ سال 
قبل مشخص نشده اس��ت و يكي از موانع ترانزيت برق به 
شمار مي رود، درحالي كه حق بهره برداري و ترانزيت برق 

در دنيا مشخص است، اما اينجا ابزاري براي صنعت برق به 
شمار مي رود كه بخواهند بر نيروگاه ها اعمال مديريت كنند. 
معامالت برق در بورس انرژي باعث افت قيمت نمي شود و 

بايد مشكل سياست گذاري صنعت برق حل شود.

    6۰ درصد توليد برق توسط بخش خصوصي 
صورت مي گيرد

وي در پايان پيش��نهاد داد: قوانين صريح و دقيق مرتبط 
با برق اجرا شود. همچنين خروج مصرف كنندگان باالي 
۲ مگاوات از ش��مول قيمت گذاري و ال��زام آنها به تأمين 
برق از ب��ورس انرژي بايد انجام ش��ود. در حال حاضر ۴۰ 
درصد توليد برق توسط دولت و ۶۰ درصد مصرف  توسط 
بخش خصوصي انجام مي ش��ود و دولت ۲۰ درصد از برق 
موردنياز خود را از بخش خصوص��ي خريداري مي كند. 
سازوكار اثرگذاري قيمت برق توس��ط وزارت نيرو بايد با 
تزريق نقدينگي به شركت هاي توليد برق و جلوگيري از 
قراردادهاي خارج از بورس انجام شود.در ادامه اين وبينار 
حس��ين پناه يك فعال بورس انرژي گفت: دولت ۳۰ هزار 
ميليارد تومان ب��ه توليدكنندگان برق بدهكار اس��ت و 
طرح هاي پوپوليستي مانند برق اميد، برق مجاني مدارس و 
مساجد باعث زيان شركت هاي توليدكننده برق شده است، 
چون به مصداق ضرب المثلي است خرج كه از كيسه مهمان 
بود، حاتم طايي شدن آسان بود. طبق برنامه ششم قرار بود 
۲۵ هزار مگاوات ظرفيت جديد برق احداث شود، درحالي 
كه حتي يك نيروگاه حرارتي ساخته نشد و سوء مديريت 
مسووالن باعث بحران برق شد. برق كه به عنوان نقطه قوت 
كشور بود و ما مي توانستيم تجهيزات توليد برق را درست 
كنيم، اما با سوء مديريت به نقطه بحران تبديل شد. در 
حال حاضر براي تأمين نياز برق حداقل ۳.۵ سال به اندازه 

ساخت يك نيروگاه سيكل تركيبي زمان نياز داريم.

      مشكل تسهيالت بانكي براي ساخت نيروگاه
مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: براي نيروگاه سيكل 
تركيبي ۳۵۰ ميليون يورو موردنياز است كه ۳ درصد منابع 
ريالي آن از سوي بانك تأمين مي شود و ۲ درصد منابع ريالي 
توسط صندوق توس��عه ملي و بانك بدون هيچ ريسكي 
ساالنه ۲۱۰ ميليارد تومان سود براي ساخت يك نيروگاه 
مي برد كه در پنج س��ال هرس��ال ۲۱۰ ميليارد تومان به 
دست مي آورد. اين امر باعث مي شود، هزينه تمام شده برق 
۱۰ درصد باال برود. همچنين بانك براي دادن وام نيروگاه 
۶۵۰۰ ميليارد تومان��ي را به ميزان ۱۰ درصد يعني ۶۵۰ 
ميليارد تومان در ابتداي كار به عنوان وثيقه ضبط مي كند.
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گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه پيروز حناچي، شهردار تهران به تازگي اعالم 
كرده، »حدود يك هزار ساختمان بلند مرتبه در تهران 
وجود دارد كه حدود ۵۰ درص��د آن مربوط به يك دهه 
اخير است و بس��ياري از آنها بدون توجه به مقررات ملي 
ساخته شده  و بايد در سازمان آتش نشاني اين مسائل به 
صورت جدي تعقيب شود.« بر اساس مقررات موجود، به 
ساختمان هاي بلندتر از 12 طبقه، ساختمان بلندمرتبه 
اطالق مي شود. از اين رو، معناي سخنان شهردار تهران 
اين است كه طي 1۰ سال گذشته، ۵۰۰ ساختمان بيش 
از 12 طبقه در تهران س��اخته شده اس��ت. در اين حال، 
آنگونه كه محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران گفته، بخش قابل توجهي 
از منابع درآمدي شهرداري وابسته به حوزه شهرسازي و 
معماري است كه ميزان زيادي از آن وابسته به شهرفروشي 
بوده است، اما در اين دوره مديريت شهري تالش كرديم 
درآمد ناش��ي از شهر فروش��ي را به صورت قابل توجهي 
كاهش دهيم. در اين حال، به دليل ارزان بودن زمين در 
اطراف تهران و نه افزايش عوارض س��اختماني، سونامي 
تخلفات ساخت وس��از در ش��هرهاي اقماري پايتخت 
افزايش يافته است.  ساالري در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به درآمدهاي ناش��ي از اضافه طبق��ات كه در مناطق 
مختلف به خصوص مناطق برخوردار داده مي ش��ود، 
گفت: در س��ال 1۳۹1 آمار غير قابل انكاري نش��ان 
مي دهد كه 12۴۰ اضافه طبقه فقط در منطقه يك داده 
شده و عوارض قابل توجهي نصيب شهرداري تهران 
شده است.  او ادامه داد: ۸۶ درصد پرونده هاي در دستور 
كار جلسات كميسيون ماده پنج شهر تهران در دوره 
گذشته، مربوط به پرونده هاي موردي بوده كه عمدتا 
مربوط به بارگذاري هاي خارج از طرح تفصيلي بوده كه 
در آن هدف تصميم گيرنده ها درآمدزايي بوده است. 

     ساخت وساز گسترده در منطقه 22 تهران
ساالري با اشاره به ساخت و سازهاي گسترده در منطقه 22 
گفت: در دوره گذشته و به پيشنهاد شهرداري تهران از محل 
بند 1۶2۹ و 1۶۳۰ در طرح تفصيلي و همراهي دولتي ها و 
بي توجهي كارشناسان، بخش قابل توجهي از عرصه منطقه 

22 زير بارگذاري بلند مرتبه سازي 21 طبقه مي رود. 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران با تاكيد بر اينكه در اين دوره مديريت شهري همه 
اين موارد متوقف شده اس��ت، اضافه كرد: درآمدهاي 
ناشي از آن هم از منابع اعتباري شهرداري حذف شده 
است. يعني ديگر بلندمرتبه سازي در منطقه 22 داده 
نمي شود، برج باغ ها ساخته نمي شوند، اضافه طبقاتي 
كه در شوراهاي معماري مناطق 22گانه داده مي شد 

حداقل از اواخر سال 1۳۹۹ به بعد متوقف شده است.
 

     عوارض 1400 ارزانتر از عوارض 1395
او با تاكيد بر اينك��ه ميزان افزايش ع��وارض در اين دوره 
مديريت شهري نسبت به دوره هاي قبل بسيار پايين تر بوده 
است، گفت: اگر مي خواستيم به ارزش ريالي عوارض سال 
۹۵، در سال 1۴۰۰ عوارض دريافت  كنيم، شوراي پنجم 
بايد 2۵۵ درصد عوارض را گران مي كرد تا عوارض س��ال 
جاري از نظر ارزش معادل عوارض دريافتي، همتراز سال ۹۵ 
مي شد، در صورتي كه ميانگين عوارض را ۵۰ درصد اضافه 
كرديم، به عبارتي عوارض سال جاري 2۰۵ درصد نسبت 

به سال ۹۵ از نظر ريالي ارزان تر شده است.
س��االري افزود: ولي تعدادي از اف��راد علي رغم اينكه 
اط��الع و آگاهي هم دارند، اما ب��ا رويكرد عوام فريبانه 
و پوپوليس��تي اذهان عمومي را تشويش مي كنند كه 
ش��وراي ش��هر تهران در دوره پنجم عوارض و غيره را 
افزايش داده كه م��ا اين را به هيچ عنوان قبول نداريم.  
رييس كميسيون معماري وشهرسازي با تاكيد بر اينكه 
در اي��ن دوره تالش كرديم مبتني بر مرغوبيت مكاني 
تك تك ۹۴۰ هزار پارسلي كه در محدوده شهر تهران 
است عوارض را تعيين كنيم، اظهار كرد: تا به حال در 
تاريخ شهرداري تهران و جمهوري اسالمي ايران چنين 
كار اساسي و زيربنايي انجام نشده است. كميسيون ماده 
۶۰۴ تقويم امالك مستقر در وزارت اقتصاد و دارايي و 

سازمان امور مالياتي كشور است آنها در شهر تهران 1۶۴ 
بلوك دارايي تفكيك كرده بودن��د و ارزش معامالتي 
را ب��راي 1۶۴ بلوك تعيين مي كردن��د و عمال عدالت 
اجتماعي واقعي در تعيين عوارض وجود نداشته است. 

     سونامي تخلف در شهرهاي اقماري
ساالري در پاسخ به اينكه برخي سازنده ها معتقد هستند، 
اين تغيير نگاه باعث ش��ده است ساخت و ساز در حاشيه 
ته��ران رونق بگيرد، گفت: به هي��چ عنوان چنين چيزي 
پذيرفته نيست چرا كه ميزان عوارض از كل قيمت تمام شده 
ساختمان هنوز به يك درصد هم نمي رسد و اين در صورتي 
است كه در مقايسه با ساير كالن شهرها عوارض كمتري 
دريافت مي كنيم.  او اف��زود: در صورتي كه ميزان افزايش 
قيمت ملك و آپارتمان و اداري و تجاري به خصوص طي چند 
سال اخير چند صددرصد افزايش پيدا كرده و همه مردم در 
جريان اين هستند. اينكه در شهرهاي اقماري ساخت و ساز 
اضافه ساخته شده پذيرفته شده است ولي اين طور نيست، 
كساني كه در شهر تهران ساخت و ساز كردند اينجا را ترك 
كنند و به حاشيه ها بروند يا عامل عوارض باعث شده باشد 
اينها به آنجا بروند.  ساالري ادامه داد: در شهرهاي اقماري و 
 اطراف تهران اراضي ارزان تر بودند و عمدتا ساخت و سازها 
خالف و بدون پروانه است و با ارقام بسيار نازلي ساخت و ساز 
انجام مي شود و از طرف ديگر به صورت گسترده مي توانند 
امالك را بفروشند و اين چيزي بوده كه به عنوان يك سونامي 
تخلف در ش��هرهاي اقماري وجود داشته و همواره اين را 
عنوان كرديم كه بايد سند مجموعه شهري احيا شود و يك 
سياست گذاري واحد براي كالن شهرها و شهرهاي اقماري 

در تعيين رويه ها وجود داشته باشد.

     ناايمني ساختاري يا ناايمني رفتاري؟
به گزارش »تعادل«، بعد از حادثه پالسكو، مسووالن شهري 
به فكر ايمني ساختمان هاي تهران افتادند. بررسي ها در اين 
باره آغاز شد و نتيجه، شناسايي 22 هزار ساختمان ناايمن در 
تهران بود. به همين منظور در شوراي پنجم مصوبه اي تحت 
عنوان »الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه برنامه عملياتي 
ايمن سازي ساختمان هاي نا ايمن بلند مرتبه« تصويب و 
قرار شد شهرداري تهران اين اليحه را طي زمان ۶ ماه براي 
شوراي شهر ارسال كند. اين اليحه مربوط به ساختمان هاي 
مسكوني و غير مسكوني بود. نخس��تين اليحه اي كه از 
سوي شهرداري به شوراي شهر تهران با محوريت سازمان 
آتش نشاني، معاونت خدمات شهري و معاونت معماري و 
شهرسازي تهيه شده بود، اما اشكاالت زيادي داشت. از جمله 
اينكه اليحه به ساختمان هاي نا ايمن بلند مرتبه محدود 
شده بود و ساختمان هاي ديگر كه بلند مرتبه نيستند اما 

بزرگ مقياس و پر خطرند و حتي ميزان خطرات ناشي از 
آتش سوزي وعدم رعايت اصول ايمني در آنها براي جامعه 
شهري بيشتر است، ناديده گرفته شده بود. بنابراين عنوان 
اين اليحه به »برنامه عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي 
ناايمن بلند مرتبه و پرخطر شهر تهران )اعم از مسكوني و 
غيرمسكوني( و رفع خطر احتمالي« تغيير كرد. در اين اليحه 
شهرداري تهران مكلف شده است از طريق تقويت تعامل و 
همكاري، هماهنگي و جلب مشاركت سازمان ها و مراجع 
ذي مدخل در موضوع ايمن سازي ساختمان هاي بلند مرتبه 
و پر خطر )اعم از مسكوني و غيرمسكوني( با اولويت حفاظت 
در برابر حريق، اقدامات و هماهنگي هاي الزم را انجام بدهد. 
شهرداري تهران همچنين مكلف شده است، ظرف مدت 
شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه نسبت به شناسايي كليه 
ساختمان هاي موضوع مصوبه در شهر تهران در قالب يك 
س��امانه برخط به تفكيك نوع كاربري، تصرف و مالكيت 
)دولتي، خصوصي، وقفي و ساير موارد( اقدام كند به نحوي 
كه دسترسي الزم براي شهرداران مناطق، سازمان ها و ساير 

نهادهاي مرتبط مانند مراجع قضايي و كليه اشخاص 
حقيقي و حقوقي بنا بر تشخيص كميته اي كه پيش بيني 
شده فراهم كند و هشدارهاي كنترلي الزم را به صورت 

مستمر بر اساس دستورالعملي ارايه دهد.

       افزايش آمار ناايمن ها به 33 هزار ساختمان
 آنگونه كه مس��ووالن مديريت ش��هري اعالم كرده اند تا 
مرداد ماه سال گذشته، ۳۳ هزار ساختمان ناايمن در تهران 
شناسايي شده است. ساختمان هايي كه به دو گروه تقسيم 
شده اند. يك دسته از اين ساختمان ها، ناايمني از جنس 
س��اختاري دارند مانند طراحي ساختمان، جنس سازه و 
مسائلي از اين دست كه مقررات ملي ساختمان ندارند و 
دسته ديگر، ناايمني از جنس رفتاري دارند، مانند اينكه 
س��اختمان را محل كاالي پرخطر كنند، لوله كشي گاز 
ساختمان غيراستاندارد باشد، مايعات قابل اشتعال داشته 
باشند و مواردي از اين قبيل در واقع اينگونه از ساختمان ها 

از منظر نگهداشت و نوع نگهداري، ناايمن هستند. 
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تحليف اعضاي ششمين دوره شورا 
در روز 14 مرداد

عيسي فرهادي، فرماندار تهران از برگزاري مراسم 
تحليف اعضاي شش��مين دوره شوراي شهر تهران 
در روز 1۴مردادماه س��ال جاري ب��ا حضور معاون 
عمراني وزير كشور و استاندار تهران و رييس مجمع 
نمايندگان تهران خبر داد. بر اساس اين گزارش، امروز 
آخرين نشست علني شوراي شهر پنجم تهران برگزار 
خواهد شد و از روز چهارشنبه اعضاي جديد شوراي 
شهر فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. بر اساس برخي 
اخبار منتشر شده، شهرداري جديد تهران نيز اوايل 

هفته آينده انتخاب و معرفي خواهد شد.

ممانعت از جيره بندي آب
با 100 ميليارد تومان

سيد آرش حسيني ميالني، عضو شوراي شهر تهران 
گفت: اگر كمك 1۰۰ ميلياردي شوراي شهر براي 
اتمام تصفيه خانه ششم نبود، در اين تابستان مردم 
تهران با جيره بندي آب رو به رو مي شدند. به گزارش 
مهر، يكصد و نهمين جلسه كميته محيط زيست و 
خدمات شهري ش��وراي اسالمي شهر تهران صبح 
ديروز با حضور رييس و مشاوران اين كميته برگزار 
شد. حسيني ميالني در بخشي از اين نشست با اشاره 
به تخريب هاي صورت گرفت��ه در حوزه رود دره ها 
خاطرنشان كرد: ۹۵ درصد روددره هاي شهر تهران 
تا پيش از دوره كنوني مديريت شهري، از بين رفتند 
و احياي آن يك پروژه بزرگ و نيازمند سرمايه گذاري 
هنگفتي است كه با توجه به وضعيت اقتصاد شهري، 
در آينده بايد امكان سنجي شود. با اين وجود، تمام 
توجه ش��وراي پنجم متمركز بر صيانت از ميراث 
طبيعي باقي مانده ش��د و در اين چارچوب، طرح 
الزام شهرداري به صيانت از حريم جنوبي توچال در 
شورا به تصويب رسيد. وي با بيان اينكه ۳ هزار هكتار 
فضاي سبز و مشجر در حريم جنوبي توچال وجود 
دارد كه حفاظت از آنها ضروري است، ابراز داشت: 
كوهستان در معرض تغييرات انساني و اقليمي است 
و حفاظت از آن بسيار سخت است. اقداماتي هم براي 
حفاظت از بي بي شهربانو انجام شد اما صيانت از آن، 
نيازمند تفاهم فرا دستگاهي و كالن است. حسيني 
ميالني اقدام شوراي شهر را براي تأمين منابع مالي 
طرح ه��ا و پروژه هاي آب و فاض��الب را راهبردي 
دانست و يادآور ش��د: اگر كمك 1۰۰ ميلياردي 
شوراي ش��هر براي اتمام تصفيه خانه ششم نبود، 
در اين تابس��تان مردم تهران ب��ا جيره بندي آب 
رو به رو مي ش��دند. همچنين به مدت يك س��ال 
تالش ش��د تا موافقت وزارت نيرو ب��راي افزايش 
مختصري در آب بها كس��ب ش��ود تا منبع مالي، 
براي صيانت از كيفيت آب حوزه باالدست صرف 
شود. وي با تاكيد بر حمايت طلبي شوراي شهر از 
اتوبوس عنوان كرد: بي��ش از ۵۰ درصد از ناوگان 
اتوبوسراني فرسوده است. شوراي پنجم تالش كرد 
تا منابع مالي تأمين اتوبوس را متنوع سازد و در اين 
چارچوب، 2۵۰ دستگاه اتوبوس براي اولين بار در 
1۰ سال گذشته به مديريت شهري اضافه شدند.

سامانه TOD شهرداري تهران 
رونمايي شد

در بيست ويكمين جلسه ش��وراي راهبردي تهران 
هوشمند سامانه TOD )توسعه مبتني بر حمل و 
نقل عمومي انبوه بر( رونمايي ش��د. به گزارش مهر، 
در اين جلس��ه ش��وراي راهبردي تهران هوشمند، 
ابعاد راه اندازي سامانه TOD بررسي و بر لزوم ادامه 
فعاليت اين سامانه در ش��هرداري تهران به ويژه در 
حوزه هاي حمل ونقل و ترافيك و شهرسازي تاكيد 
ش��د. محمد فرجود، مديرعامل س��ازمان فناوري 
و اطالع��ات ش��هرداري تهران با ارايه گزارش��ي در 
خصوص اهداف و كاركردهاي سامانه TOD )توسعه 
مبتني بر حمل و نقل عمومي انبوه بر( در اين باره اظهار 
كرد: اين سامانه با راهبري شورا و همكاري معاونت 
حمل و نقل و ترافيك و معاونت شهرسازي شهرداري 
تهران، توس��ط س��ازمان فاوا راه اندازي شده است. 
فرجود درباره سامانه TOD اظهار كرد: اين سامانه 
با در نظر گرفتن 2۴ معيار و هشت اصل پياده روي، 
دوچرخه سواري، نفوذپذيري، حمل و نقل عمومي، 
فش��ردگي، تغيير كاركرد معاب��ر، تراكم و اختالط، 
وضع موجود را با استفاده از محاسبات و امتيازدهي 
مي سنجد و بر اساس اطالعات به دست آمده از اين 
ش��اخص ها، نقاط ضعف را شناس��ايي كرده و براي 
اصالح و بهبود آنها و بازآفريني شهري برنامه ريزي 
مي كند. وي خاطرنش��ان كرد: كاهش س��فرهاي 
پاندولي، كاهش وابستگي به خودرو، پياده مدار كردن 
س��فرهاي كاري و خدماتي و تقويت محله محوري 
از اهداف مهم اجراي س��امانه TOD در شهر تهران 
است. دبير شوراي راهبردي تهران هوشمند با اشاره به 
اهداف شكل گيري شوراي راهبردي تهران هوشمند، 
اظهار كرد: اهدافي هم چون افزايش كيفيت خدمات، 
افزايش انسجام در توسعه شهر هوشمند، مشاركت 
شهروندان، جذب سرمايه، توسعه اقتصاد دانش بنيان 
و فناوري از مهم ترين اهداف اين ش��ورا بوده است. 
مديرعامل سازمان فناوري و اطالعات شهرداري تهران 
افزود: بحث پايش و ارزيابي نظام يكپارچه توسعه شهر 
هوشمند، تصويب راهبردها و برنامه هاي بلندمدت، 
ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف شهرداري 
تهران و تدوين مدل بومي تهران هوشمند از وظايف و 
دستاوردهاي شوراي راهبردي تهران هوشمند است. 
وي خاطرنشان كرد: سياست گذاري و ايجاد فضاي 
همكاري با ساير مراكز و سازمان هاي مرتبط با شهر 
هوش��مند، همچون تعامل با بازيگران حوزه نوآوري 
نيز بخش ديگري از اين دستاورد است. فرجود تصريح 
كرد: پيگي��ري ظرفيت هاي قانوني و حتي در بعضي 
موارد حذف قوانين دست و پاگير نيز از جمله دستاورد 

شوراي راهبردي تهران هوشمند بوده است. 

هشدار درباره منع ورود 
كاميون هاي ايراني به اروپا

جواد هدايت��ي، مديركل ترانزي��ت و حمل و نقل 
بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اعالم كرد: اگر نوسازي ناوگان در ايران به خوبي اجرا 
نشود در آينده ممكن است براي ورود كاميون داران 
ايراني به كشورهاي اروپايي به مشكل برخورد كنيم و 
هم اكنون كاميون داران روسي و ترك برنده رقابت در 
بازار حمل ونقل بين المللي هستند. جواد هدايتي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نوسازي ناوگان تجاري 
و بين المللي را بايد از چند زاويه نگاه كرد، بخش��ي 
از آن به ناوگاني كه با اروپايي ها در ارتباط هس��تند 
برمي گردد كه عمدتا كااله��اي حياتي، مواد اوليه 
و صنعتي مورد نياز خط هاي تولي��د از اين طريق 
تامين مي ش��ود و ضرورت جدي تري دارد چرا كه 
كشورهاي اروپايي با توجه به حساسيت هايي كه 
روي مسائل زيست محيطي و حمل و نقل سبز دارند، 
برايشان مهم است كه ناوگاني كه به كشورشان وارد 
مي شود، اس��تانداردهاي آاليندگي الزم را داشته 
باش��د. وي افزود: اگر كاميون هاي ايراني نوسازي 
نش��وند در آينده با مش��كل مواجه خواهند شد و 
حتي ممكن است كه در آينده امكان ورود به اروپا 
را نداشته باشند يا با جرايم سنگيني مواجه شوند. 
البته اروپايي ها در حال حاضر از اين اس��تانداردها 
نيز عبور كرده اند و در حال نوس��ازي ناوگان خود با 
خودروهاي برقي هس��تند و به تدريج مي خواهند 
در راستاي حمل ونقل سبز خودرهاي سوختي را 
حذف كنند. بنابراين اگر نتوانيم شرايط آنها را كه 
در حالت حداقلي استانداردهاي آاليندگي ناوگان 
حمل و نقل اس��ت، تامين كنيم قطع��ا ناوگان ما 
نمي تواند در آينده به مبادالتشان با اروپايي ها ادامه 
دهند و مجبور خواهيم شد كه از ناوگان كشورهاي 
ديگر استفاده كنيم. او ادامه داد: نكته مهم ديگر در 
اين زمينه اين است كه حمل ونقل جزو بخش هاي 
هزينه بر تجارت است بنابراين وقتي براي ناوگاني 
هزينه مي شود بايد بتوان با كشورهاي ديگر رقابت 
كرد و براي رسيدن به اين مهم بايد قيمت كاميون 
نيز منطقي تر شود. هدايتي گفت: به عنوان مثال 
در موافقت نامه اي كه با اوراسيا داريم محصوالت 
كشاورزي بايد با كاميون هاي يخچالي حمل و به 
بازار روسيه و اوراسيا ارس��ال شود، اما با توجه به 
كمبودهايي كه در اين زمينه داريم اين محصوالت 
با كاميون هاي روسي و آذربايجاني حمل مي شود 
كه از تكنولوژي روز برخوردار بوده و از نظر هزينه 
حمل، رقابتي تر هس��تند چرا ك��ه قيمت ناوگان 
در كشور ما بسيار باالتر از كشورهاي ديگر است. 
بنابراين روش و چگونگي نوسازي ناوگان نيز بسيار 
مهم است و بايد بتوانيد كاميون را با قيمت مناسب 

و رقابتي در اختيار كاميون دار قرار داد.
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تعادل|
 مهرداد عمادي، مشاور اقتصادي در اتحاديه اروپا شرايط 
بغرنج اقتصاد ايران را در يك گفت وگوي مبسوط ترسيم 
كرده و دو راه حل را پيش پاي مسووالن دولتي و حكومتي 
كشور قرار داده است. از نظر او، روس ها جاي ايران را در بازار 
گاز و نفت پر كرده اند و بازگشت ايران به اين بازار به سختي 
امكان پذير است. در اين حال، ايران در نگاه چين، صرفا يك 
شريك تجاري به شمار مي رود تا يك متحد! عمادي همچون 
ساير اقتصاددانان داخلي، نسبت به آينده اقتصاد ايران هشدار 
مي دهد و مهم ترين مشكل آن را سيطره انحصار دولت بر 
منابع اقتصادي عنوان مي كند. به باور او، مسووالن ايران براي 
برون رفت از مشكالت و معضالت كنوني اقتصاد يا بايد راه 
چك اسلواكي و جمهوري چك را در پيش بگيرند و در يك 
مناقصه بين المللي شركت ها دولتي را واگذار كرده و از زير 
بدهي هاي اين شركت ها خارج شوند يا راه نروژ و مكزيك را 
طي كنند و شركت ملي نفت ايران را به شركت سهامي عام 
تبديل كنند. به اعتقاد اين مشاور اقتصادي در اتحاديه اروپا، 

راه ميانبري وجود ندارد.

     فضاي مذاكرات سرد شده است
 عمادي در گفت وگو با ايلنا در مورد آخرين وضعيت مذاكرات 
وين اظهار كرد: آنچه از طرف سه كشور اروپايي )انگليس، 
فرانسه و آلمان( شنيده مي شود اينكه فضاي مذاكره از طرف 
امريكا و اين كشورهاي اروپايي بسيار سرد شده است. پروژه 
موشكي ايران به اندازه مساله هسته اي و نظامي كردن آن 
در نگراني هاي اروپايي ها و امريكا، در كانون توجهات است.

وي افزود: در همين راستا شتاب ايران در توليد موشك هاي 
دوربرد با بي��ش از ۳۰۰۰ كيلومتر يا ۱۸۰۰ مايل را مطرح 
مي كنند. مي گويند حمل ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ كيلوگرم عامل 
انفجاري معمولي در اين فاصله از نظر سود و زيان توجيهي 
ندارد، مگ��ر اينكه چيز ديگري حمل كن��د. بنابراين آنها 
معتقدند پروژه موشكي ايران به طور مستقيم به غني سازي 
ارتباط پيدا كرده است.  عمادي تصريح كرد: بخش زيادي 
از موفقيت البي مخالف توافق ايران در اين پروژه به خاطر 
كساني بود كه مشق نويسي روي موشك ها را شروع كردند. 
اين پيام نوشتن ها هزينه بس��يار زيادي را وارد كرد. عامل 
مهم ديگر تغيير كيفي رفتار روسيه در چارچوب اين توافق و 
اشاره هايي است كه غرب از روسيه مي گيرد. اين دو موضوع 
در كنار هم باعث شدند كه فضاي مذاكرات سردتر و انرژي 
براي توافق بسيار كم ش��ود. طبق مشاهدات، عامل سوم 
انتخابات و سطح شركت مردم بود. اين اتفاق پيام مثبتي براي 
توان افزايي تيم مذاكره تهران در چارچوب مذاكرات نداشت.

    انزواي خودخواسته ايران؟!
وي با خودخواسته خواندن انزواي ايران اظهار كرد: انزواي رو 
به افزون ايران بيشتر به صورت خودخواسته بود . فشارهايي 
از طرف دولت آقاي ترامپ وارد شد اما به اندازه قابل توجهي 
اين فشارها و محدوديت ها بازگشت داده شد. االن به نظر 
مي رسد كه تهران اين انزوا را به شكل فاصله گيري از غرب 

خواسته است. 

     استفاده حداكثري روس ها از كارت ايران
مشاور اقتصادي در اتحاديه اروپا مدعي شد: روس ها دست 
خود را در رابطه با ايران بسيار باال مي بينند. شنيده ها حاكي 
از اين است كه روس ها به طور مستقيم به ايران مي گويند كه 
انتظار داريم خريدهايتان را از ما بيشتر كنيد و از كشورهاي 
غربي كمتر خريد كنيد. مستقيماً مي گويند كه پرداخت ها 
را به صورت ارز بين المللي مي خواهند و همچنين خواستار 
اعطاي پروژه ها بدون مناقصه به شركت هاي روسي هستند. 
اين موضوع ش��ايد قبال هم وجود داشت اما به اين صورت 
س��نگين و عريان نبود.  وي در ادامه ادعاي خود افزود: اين 
موضوع نشان دهنده افزايش عدم توازن قدرت بين ايران 
در چانه زني و مذاكره با همسايه شمالي خود است. ارزيابي 
مسكو در بن بست بودن و بسته بودن دست ايران در اقتصاد 
و روابط بين الملل يكي از عوامل اين موضوع بوده است. روابط 
بين الملل ايران امروز به اندازه قبل از دولت قوام ضعيف شده 

است و روسيه از كارت ايران استفاده حداكثري مي كند. 

وي اضافه كرد: در مورد چين چارچوب به شكل ديگري است. 
چين به ايران به عنوان يك بازيكن جغرافياي منطقه اي نگاه 
مي كند كه هم مرز نيس��تند ولي به سرعت به هم نزديك 
مي شوند. چين با مالقات هايي كه در اين سه و نيم هفته با 
گروه  طالبان و ديگر گروه هاي سياسي در افغانستان داشته 
و همچنين جايگاهي كه در ۱۵ سال اخير در پاكستان و به 
خصوص در پروژه موشكي و اتمي اين كشور داشته ، به نوعي 
به شكل نيابتي در حال هم مرز شدن با ايران است. انتظار 
ما اين است كه سرمايه گذاري هاي روابط بين الملل چين 
با طالبان و ديگر گروه هاي سياسي در منطقه براي ايجاد 
يك جاي پاي سنگين و احتماالً نظامي در افغانستان باشد. 

     چين؛ شريك تجاري يا متحد؟
عمادي در ادامه تصريح كرد: شايد برخي در تهران بگويند 
چين متحد ما است و مي تواند از ما حمايت كرده و در مقابل 
غرب ياري دهد. اما بايد توجه داش��ت كه چين ش��ريك 
بازرگاني ايران اس��ت نه متحد. البته مي تواند متحد ايران 
باشد ولي در حال حاضر اينگونه نيست. براي مثال مي توان 
به مسدود شدن حساب هاي ايران در بانك هاي چيني يا دو 
بار پاسخ منفي به ايران براي خريد جت هاي جنگي سري 
»جي« اشاره كرد كه همه كشورها از جمله اندونزي توانستند 
اين جت هاي جنگي را خريداري كنند اما چين حاضر به امضا 
و فروش آن به ايران نشد. وي مدعي شد: حتي وقتي چين از 
كره شمالي براي ياري دادن به پروژه موشكي ايران استفاده 
كرد خط هاي قرمزي را تعيين كرد كه كره اي ها آن را رعايت 
مي كنند. هنوز ايران متوجه نشده كه ابعاد و پيامدهاي اين 
خط هاي قرمز چه چيزهايي هستند و تا چه اندازه همان 
خط هاي قرمزي هستند كه تل آويو و پكن در سال ۲۰۱۶ 
در مورد آن توافق كردند. بنابراين گرچه چين شريك تجاري 
مهمي است اما به خاطر اتفاقاتي كه در افغانستان در حال 
رخ دادن اس��ت و همچنين كاهش توان ايران در پيشبرد 
اهداف روابط خارجي كه در دنياي امروز تعيين كننده توان 
اقتصادي نيز اس��ت، ارزش كارت ايران براي چين بسيار 

كوچك تر شده است.

     نگاه منفي اروپا به دولت رييسي
اين كارشناس اقتصادي با اش��اره به تصوير دولت ابراهيم 
رييسي در اروپا بيان كرد: من از موضع دولت جديد ايران در 
برابر مذاكرات اطالع ندارم اما تصويري كه از دولت ايران در 
رسانه هاي اروپاي غربي و امريكا شمالي ترسيم شده اين است 
كه دولت جديد تمايالت بسيار راديكال در روابط بين الملل 
داشته و اين تمايالت راديكال جهت تعميق رويكرد امنيتي 
و نظامي در مورد عربستان، افغانستان و كشورهاي اروپايي 
خواهد داشت. به نظر مي رسد اين موضوع روي مذاكرات 
برجام تاثير مثبتي نخواهد داش��ت. چرا كه از روز نخست 
تصويري كه در ذهن مذاكره كنندگان وجود دارد اين است 
كه تيم بسيار متفاوت بوده و تمايالت آن به سمت ايران اتمي، 

صادركننده انقالب و... است.

      بانك ها و بيمه ها ورشكسته هستند
وي با تاكي��د بر اهميت عوامل اقتصادي متذكر ش��د: در 

سيستم بانكي بدهكاري كيهاني داريم و در سيستم بيمه 
و صندوق هاي بازنشستگي به ورشكستگي رسيده ايم. به 
همين خاطر من فك��ر مي كنم كه هفته ها و ماه هاي بدي 
در پيش روي اين دولت خواهد بود. اگر دولت نتواند از روز 
اولي كه كار را به دست گرفت اقتصاد را با سرعت بسيار زياد 
به حركت در بياورد مشخص نيست كه چه بخش هايي از 
فرابحران به بيرون كشيده خواهد شد. ما امروز روي سيستم 
اقتصادي كنترل امنيتي داريم اما اين مي تواند به سرعت به 
آشوب اقتصادي تبديل شود. اين موضوع قبال هم در آلباني و 
هم روسيه ديده شده است. عمادي همچنين اضافه كرد: مهم 
نيست كه عملكرد ايران در پروژه موشكي و غني سازي، اتهام 
يا واقعيت است بلكه مهم اين است كه اين موضوع پذيرفته 
شده و هزينه هايي براي ايران ايجاد كرده است. در اتاق هاي 
كليدي برلين، پاريس و لندن اين موضوع ادعا مي شود كه 
ايران از مساله مهاجرت و مواد مخدر استفاده ابزاري مي كند 
تا منابع مالي خود را تامين كرده و پايه مالي براي كارهايي 
كه در اروپا تشويق به تروريسم تعبير مي شود ايجاد كند!  وي 
افزود: البته در امريكا و كانادا نيز به همين شكل تعبير مي شود 

اما اروپا امروز بيرق دار اين موضوع است.

     شرط آزاد سازي پول هاي بلوكه ايران
مشاور اقتصادي در اتحاديه اروپا با اشاره به تاثير اين موضوع 
بر آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران گفت: اين موضوع 
 FATF شرايط آزادس��ازي پول هاي ايران را تغيير داد ، اگر
قبال يك پيش نياز بود االن تبديل به يك بايد شده است. اگر 
قبال گفته مي شد كه ما مي توانيم يك زمان انتقالي يك ساله 
يا ۱۸ ماهه به ايران بدهيم تا به FATF بپيوندد ديگر اينگونه 
نيست ؛ بلكه گفته مي شود ناظران بايد به تمام پرونده هاي 
انتقال مالي و رسمي ايران دسترسي داشته باشند. اگر اين 
اتفاق بيفتد پول هاي ايران نيز بدون هيچ محدوديتي آزاد 
مي شود اما انجام شدن اين موارد نياز به تغيير بنيادين در 
سيستم بانكي و ... دارد. براي مثال مي توان به مسائلي كه در 

مورد بانك مركزي ايران در بحرين مطرح شده اشاره كرد.
 وي افزود: از همين روي پول هاي بلوكه شده ايران احتمال 
آزادي دارند ولي از روز نخست آزادسازي اين پول ها با نظارت 
بسيار سنگين همراه خواهد شد. ما مي دانيم كه اين شفافيت 

در ايران دشمنان و مخالفان جدي دارد.

     اروپا در رابطه با ايران ديگر منافعي ندارد!
عمادي با تاكيد بر اينكه بسياري از منافع اروپا در روابط با 
ايران از بين رفته اظهار كرد: منافع اروپا در توسعه روابط با 
ايران مربوط به ۳ عامل بود اولين عامل امنيت انرژي بود كه 
اهميت زيادي داشت اما ايران خود را از اين بازار خارج كرد و 
ديگر در اتحاديه اروپا در اين مورد به ايران به عنوان يك بازيگر 
با پتانسيل باال نگاه نمي شود. اين مورد اهميت زيادي داشت 
در حدي كه ارزيابي هاي مجلس سناي فرانسه يا مجلس 
عوام بريتانيا برآورد كرده بودند كه طي ۵ سال بين ۲۵ تا ۴۰ 
ميليارد دالر سرمايه گذاري و فروش كاالي صنعتي ايران 
اتفاق بيفتد. زيربناي اين داد و ستد، صادرات انرژي از سوي 
ايران بود كه ديگر وجود ندارد. حذف اين فاكتور باعث شده 
 B به رده اي ميان AA كه كارت ايران در منطقه از رده بندي

و B منفي قرار بگيرد. يعني ديگر ايران در اين زمينه بازيگر 
اصلي نيست.  وي اضافه كرد: بخش ديگري كه براي اتحاديه 
اروپا اهميت داشت اين بود كه ايران اتمي مي تواند ماشه اي 
براي منطقه اتمي باشد. با توجه به اينكه تركيه عماًل در مرز 
جنوبي اروپا است و ايران نيز موشك دوربرد دارد مي تواند 
از نظر آلودگي اورانيوم و پالتينيوم و موج انساني مهاجرت 
فاجعه برانگيز باشد. نگاهي وجود داشت مبني بر اينكه ايران 
قوي از نظر اقتصادي مي تواند باعث توسعه منطقه شده و 
جلوي مهاجرت به غرب را بگيرد اين نگاه نيز ديگر وجود 
ندارد. چراكه اين ادعا از سوي آنان تا حدود زيادي پذيرفته 
شده كه ايران به سمت نظامي كردن توان اتمي خود پيش 
مي رود. ناتواني ايران در قانع كردن غرب مبني بر اينكه چنين 
سناريويي در افق روي ما نيست از عوامل تاثيرگذار در اين 
موضوع بودند.  عمادي خاطرنشان ساخت: پرونده هايي در 
آذربايجان، تركيه و آلباني در مورد مواد مخدر و پيوند آن با 
ايران تشكيل شد كه تصوير ايران را بسيار تاريك نشان داد. 
در همين راستا نگاه اتحاديه اروپا به ايران نيز تغيير بنيادين 

پيدا كرده و منفي شده است.

      لباس مندرس به تن اقتصاد ايران
وي اضافه كرد: بنابراين بزرگ ترين چالش دولت آينده در 
حوزه اقتصاد انحصار در تجارت و قراردادهاي خارجي است. 
تا اين موارد تغيير نكند و اقتصاد ايران مانند مالزي، تركيه، 
مكزيك، ويتنام و چين به طرف يك اقتصاد مدرن حركت 
نكند تغييري در وضعيت به وجود نمي آيد. لباسي كه ايران 
به تن اقتصاد كرده مندرس شده و به زودي روزي خواهد 
رس��يد كه اقتصاد ايران برهنه بماند و چيزي براي عرضه 
نداش��ته باش��د. اين عريان بودن، عرياني فقر، پوك شدن 
زيرساخت هاي توليد صنعتي و ورشكستگي است كه ايران 
توانسته آن را تنها با چاپ پول پنهان كند اما براي كساني كه 

در كار هستند از روز هم روشن تر است. 

     راه ميانبري وجود ندارد
عمادي تأكيد كرد: تا زماني كه ما نپذيريم اين انحصار 
اقتصادي را بدون تعارف، شعار و ميانبر كنار بزنيم تغيير 
ايجاد نخواهد شد، كساني كه صحبت از ميانبر مي كنند  
يا كارشناس نيستند يا مي خواهند چشم ها را از ديدن 
واقعي��ت منحرف كنند. ديگر زمان تع��ارف در اقتصاد 
ايران گذش��ته است. اگر ما حاضر به پذيرش واقعيات و 
پيامدهايي كه اين انحصار به اقتصاد ايران تحميل كرده 
و مردم كش��ور را در اين شرايط نارضايتي گسترده قرار 
داده، نباشيم، من راه چاره ديگري جز اينكه اين تغيير به 
ايران تحميل خواهد شد نمي بينم. وي در مورد راه حل 
اين بحران توضيح داد: راه حل اين موضوع يك مناقصه 
بين المللي در مورد انحصارهايي است كه به وجود آمده، 
اين همان كاري اس��ت كه اس��لواكي و جمهوري چك 
انجام دادند. با اين كار دولت توانست از زير بار بدهي اين 
شركت ها خارج شود.  عمادي اضافه كرد: راه حل ديگري 
هم وجود دارد كه مي تواند يك بمب سياسي باشد، در 
اين راه حل دولت بايد كاري كه در نروژ و مكزيك انجام 
شده را پيش گرفته و صنعت نفت را به صورت يك شركت 
س��هامي عام عرضه كند و دولت تنها يك سهم طاليي 
داشته باشد. سهام طاليي اگرچه يك سهم است اما حق 
وتو دارد تا اگر اين شركت بخواهد كاري كند كه بر خالف 
منافع كشور باش��د دولت بتواند وتو كند. غير از حالت 
دولت در بخش نفت، گاز و پتروشيمي مسووليتي نداشته 
باشد.  وي خاطرنشان كرد: كساني كه االن اين بخش ها 
و انحصار را در دس��ت دارند كه عمدتًا وابس��تگي هايي 
به مراك��ز قدرت دارن��د در صورت اجرايي ش��دن اين 
پيشنهادها كنار گذاشته خواهند شد. آنها خود نخواهند 
رفت اما وقتي مناقصه برگزار شود مجبور به نشان دادن 
بخشي از دفاتر خود خواهند شد. در اين صورت مشخص 
مي ش��ود چه پول هايي جابه جا ش��ده، چه وام هايي به 
صورت غيرقانوني از كش��ور خارج شده يا چه ارزهايي 
به كشور بازنگشته است. تا وقتي دولت حاضر به نشان 
دادن چنين جرأت و جس��ارتي نباشد، اقتصاد ايران در 
همين چاله اي كه افتاده عميق تر و عميق تر خواهد رفت.
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اتمام طرح »مديريت ترافيك 
هوايي پرنده  هاي بدون سرنشين« 
طرح پژوهش��ي مش��ترك دانش��گاهي با عنوان 
»مديري��ت ترافي��ك هواي��ي پرنده  ه��اي بدون 
سرنشين در ارتفاع كم با استفاده از نظريه بازي« 
به اتمام رسيد. به گزارش پژوهشگاه فضايي ايران، 
هدف از اين رس��اله، مديريت ترافي��ك هوايي و 
بررس��ي مس��اله پرواز هم زمان چند پرنده بدون 
سرنشين در يك محيط شهري و در ارتفاع كم، با 
استفاده از نظريه بازي است به طوري كه پرنده هاي 
در حال پرواز در طول مسير، حداقل فاصله ايمن از 
يكديگر را داشته و در مسير، تداخل نداشته باشند. 
با توجه به مش��كل افزاي��ش ترافيك حمل و نقل 
زميني، استفاده از حمل و نقل هوايي شهري يا به 
اختصار هوانوردي شهري، راه حلي است كه موجب 
افزايش ميزان پروازهاي پرنده هاي بدون سرنشين 
و انواع پرنده هاي ديگر مي شود. از اين رو، مديريت، 
زمان بندي و استفاده بهينه از تمام ظرفيت هوايي و 
فضاي پروازي اهميت مي يابد. مهم ترين مساله اي 
كه در زمين��ه پرواز هم زمان چندي��ن پرنده بايد 
بررسي ش��ود، عدم تداخل زماني و مكاني بين دو 
پرنده اس��ت. در حركت هم زمان چندين پرنده 
باي��د حداقل فاصله در افق و فاصله در راس��تاي 
قائم بين پرنده ها حفظ ش��ود. اين طرح، با هدف 
حل مس��اله ترافيك هوايي و مديريت ترافيك و 
رفع تداخل پرواز توس��ط خود پرنده و از طريق 
مديريت ترافيك به صورت غيرمتمركز انجام شد. 
روش حل و مس��يريابي هر يك از پرنده ها نيز با 
استفاده از نظريه بازي ها در انتخاب مسير و انجام 

مانورهاي رفع برخورد صورت گرفت. 

توليد محتوا بزرگ ترين دغدغه 
اطالع رساني در فضاي ديجيتال

داور فني بخش محت��واي ديجيتال دوازدهمين 
جشنواره ملي رس��انه هاي ديجيتال گفت: توليد 
محتواي ديجيتال امروز ب��ه بزرگ ترين دغدغه 
افرادي تبديل شده كه قصد اطالع رساني دارند. 
عليرضا رجب��ي در گفت وگ��و با ايرنا، ب��ا تاكيد 
بر افزايش س��رعت دسترس��ي ب��ه اطالعات در 
نتيجه توليد محتواي ديجيتالي، افزود: محتواي 
ديجيتال��ي در عين فراگي��ري و تعاملي بودن به 
دليل در دسترس بودن، محرك افراد براي مطالعه 
بيش��تر اس��ت زيرا محتواي اطالعاتي در فضاي 
مجازي مشكالت دسترسي به محتواي اطالعاتي 
فرم هاي سنتي را ندارد. وي با بيان اينكه با وجود 
انواع مختلفي از مطالب موجود در فضاي مجازي 
موضوع نحوه ارايه اطالعات از سوي كارشناسان 
اطالعات با جديت دنبال مي ش��ود، تصريح كرد: 
با ادامه محبوبيت تلفن هاي هوش��مند، تبلت ها 
و كتابخوان ه��ا مصرف كننده متوس��ط، اكنون 
گزينه هاي گوناگون��ي دارد كه ع��الوه بر رايانه 
خود، براي به دس��ت آوردن اطالعات مورد نياز 
از ديگر ابزار اطالع رس��اني نيز استفاده مي كند. 
رجبي ادامه داد: براي موفقيت در عرصه محتواي 
ديجيتال، س��ازندگان محتوا بايد بهترين روش 
براي ارايه محتواي اطالعات خود را بسته به نياز 

مخاطب به مصرف كنندگان ارايه دهند. 

همه بخش هاي شركت پست 
شامل واكسيناسيون شدند

به گفته مديركل دفتر ارتباطات شركت ملي پست، 
همه كاركنان شبكه پست چه در بخش عملياتي چه 
در بخش ستادي در روزهاي آينده واكسيناسيون 
خواهند شد. حسن عميدي در گفت وگو با ايسنا، 
بيان كرد: از ابتداي كرونا در اس��فند ماه ۱۳۹۸، به 
واسطه خدمات پستي و قرنطينه مردم و اينكه خيلي 
از فعاليت هاي خريد و فروش و كارهاي مكاتبي آنها 
توسط شركت پست انجام مي شد، فعاليت همكاران 
شركت ملي پست در سراسر كشور چند برابر شد. 
متناسب با آن نيروي انس��اني و زيرساخت ها بايد 
افزايش پيدا مي كرد كه در اين دوره زيرساخت هاي 
مناس��بي مهيا كرديم، از ناوگان هاي حمل و نقلي 
جديد و هم دكه هاي هوشمندي كه بتوانند تجزيه 
مبادالت و سورتينگ مكانيزه را انجام دهند. وي با 
اشاره به فوت بعضي از ماموران پستي در ايام كرونا 
اظهار كرد: از همان روزه��اي ابتدايي به دليل نوع 
شغل كاركنان پستي و لزوم ارتباط با مردم، همكاران 
پستي در خط مقدم كرونا هم قرار گرفتند و به قطع 
زنجيره شيوع كرونا كمك كردند. بخش عمده اي از 
كاركنان پستي هم در عمليات اجرايي و هم در ستاد 
مبتال شدند و بعضي از همكاران و خانواده هايشان 
را هم از دست داديم، به دليل اينكه آنها در مواجهه 
با مردم بودند. مديركل دفتر ارتباطات شركت ملي 
پست ادامه داد: شركت پست در همان ايام از زماني 
كه موضوع واكسيناسيون مطرح شد، به عنوان يكي 
از ش��غل هاي حس��اس و گروه يك خدمت رساني 
مطرح ب��ود. پيگيري هاي��ي با وزارت بهداش��ت و 
مجموعه دانشگاه علوم پزش��كي صورت گرفت و 
نهايتا ۹ مرداد، معاون وزارت بهداش��ت نامه اي را 
به دانشگاه هاي علوم پزشكي كل كشور كه متولي 
تزريق واكسن هستند، ارسال كرد و از روز يكشنبه 
واكسيناس��يون همكاران م��ا از جزيره كيش آغاز 
شد. عميدي خاطرنشان كرد: با پيگيري استان ها، 
به تدريج در س��اير شهرها و اس��تان ها هم فرآيند 
واكسيناسيون انجام مي شود. اميد داريم ظرف چند 
روز آينده واكسيناسيون كاركنان در شبكه پستي 
كشور به اتمام برس��د. همه بخش هاي رهسپاري، 
پستچي ها، موزعين باجه ها و ماموران پستي در تمام 
سطوح ش��امل اين طرح هستند. اولويت كاركنان 
بر اساس كساني است كه ارتباط بيشتري با مردم 
دارند، مثل پستچي ها و موزعين باجه ها، اما نهايتا 

اين فرآيند در چند روز آينده تكميل خواهد شد.

يوتيوب كانال رسانه استراليايي را 
تعليق كرد

كانال يوتيوب يك رسانه اس��تراليايي به دليل انتشار 
محتوايي كه وجود كوويد۱۹ را انكار يا مردم را تشويق 
به مصرف دارو مي كرد به مدت يك هفته تعليق شد. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، يوتيوب پس از 
بررسي محتواي »اسكاي نيوز استراليا« براي هماهنگي 
با سياست هاي كوويد ۱۹، اين شبكه خبري را به طور 
موقت معلق كرد. اين رسانه در بيانيه اي در وب سايت 
خود نوشت: اسكاي نيوز اس��تراليا حق يوتيوب براي 
اجراي قوانين خود را به رسميت مي شناسد و مشتاق 
انتش��ار اخبار و محتواي تحليلي خود براي مشتركان 
كانالش است. اين كانال تلويزيوني خبري كه در يوتيوب 
۱.۸۵ ميلي��ون كاربر دارد، زيرمجموعه اي از ش��ركت 
»نيوز كورپ استراليا« است. يوتيوب كه زيرمجموعه 
گوگل است نيز تعليق اين كانال خبري را تأييد كرده 
است. سخنگوي اين شركت گفت: ما سياست هاي خود 
را براي همه افراد اجرا مي كنيم و در راستاي همخواني 
با »سيستم استرايك )strike system( « ويدئوهاي 
خالف قوانين را حذف كرديم و به كانال اس��كاي نيوز 
استراليا هشدار داديم. سيس��تم استرايك« يوتيوب 
فرايندي است كه شبكه اجتماعي براي مقابله با محتواي 
غيرقانوني به كار مي گيرد. طبق اين سيستم اگر يوتيوب 
تشخيص دهد كاربري براي دومين بار قوانين پلتفرم 
را زير پا گذاش��ته، اجازه پست محتوا توسط كاربر را به 
مدت يك هفته تعليق مي كند. رسانه استراليايي اعالم 
كرد حساب كاربري اش در يوتيوب از روز پنجشنبه 
گذشته به مدت يك هفته تعليق ش��ده است. اين 
تعليق مربوط به انتشار محتوايي بود كه وجود كوويد 
۱۹ را انكار مي كرد يا مردم را بدون پيش زمينه مناسب 
تشويق مي كرد از هيدروكسي كلروكين يا دارويي 

ديگر براي درمان ويروس كرونا استفاده كنند.

زوم ۸۵ ميليون دالر  جريمه شد
زوم ب��ه دلي��ل اش��تراك گذاري اطالعات كارب��ران با 
فيس بوك و گوگل و اجازه دادن به هكرها براي اختالل 
در تماس هاي ويدئويي با جريمه ۸۵ ميليون دالري روبرو 
شد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، شركت »زوم ويدئو 
كامونيكيشنز« براي تسويه شكايتي دسته جمعي در 
خصوص نقض قوانين حريم خصوصي كاربران، توافق 
كرده ۸۵ ميليون دالر غرامت بپردازد و سياس��ت هاي 
امنيتي خود را روش��ن كند. در اين شكايت برنامه زوم 
متهم شده بود اطالعات خصوصي كاربران را با فيس بوك، 
گوگل و لينكدين به اش��تراك گذاشته و عالوه بر آن به 
هكرها اجازه داده در جلس��ات زوم اختالل ايجاد كنند. 
به اين »زوم بمبينگ« نيز گفته مي شود. زوم بمبينگ 
زماني اتفاق مي افتد كه فردي در جلسه زوم اختالل ايجاد 
مي كند، محتواي مستهجن نشان مي دهد يا پيام هاي 
نژادپرستانه پخش مي كند. البته اسناد مربوط به تسويه 
اوليه نيازمند تأييد قاضي دادگاهي در كاليفرنياي 
امريكا است. آن دسته از مشتركان زوم كه شكايت 
مذكور را ثبت كرده اند واجد شرايط دريافت ۱۵ درصد 
مبلغ اشتراك خود يا ۲۵ دالر )هركدام بيشتر است( 
هستند. بقيه كاربران اين نرم افزار نيز مي توانند تا ۱۵ 
دالر دريافت كنند. در كنار اين موارد، زوم توافق كرده 
اقدامات امنيتي مختلفي انجام دهد مانند هشدار به 
كاربران هنگامي كه ميزان يا ديگر شركت كنندگان از 
اپ هاي طرف سوم در جلسات زوم استفاده مي كنند. 

دسترسي نسخه هاي قديمي 
اندرويد به اپليكيشن هاي گوگل 

مسدود مي شود
گوگل اع��الم كرده كاربران دس��تگاه هاي قديمي كه 
مجهز به اندرويد ۲.۳.۷ هستند از تاريخ ۲۷ سپتامبر به 
بعد نمي توانند وارد حساب خود شده و از سرويس هاي 
شركت اس��تفاده كنند. به گزارش مهر به نقل از ورج، 
كاربران اندوريد ۲.۳.۷ )آخرين نس��خه جينجر برد( و 
نس��خه هاي قديمي از ۲۷ سپتامبر به بعد نمي توانند 
وارد حساب كاربري گوگل در دستگاه هاي خود شوند. 
به عبارت ديگر كاربران دس��تگاه هاي مجهز به نسخه 
قديمي اندرويد نمي توانند وارد اپ هاي گوگل ش��وند. 
البته كاربران همچنان مي توانند از طريق مرورگر وارد 
حساب كاربري گوگل خود شوند. گوگل در بيانيه اي 
آورده است: در راستاي ايمن نگه داشتن كاربرانمان، از 
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ ميالدي به بعد به كاربران اندرويد 
۲.۳.۷ و نسخه هاي قديمي تر اجازه ورود به حسابشان 
را نمي دهيم. اگر كاربري پس از اين تاريخ وارد حساب 
خود شود، احتمااًل هنگام اس��تفاده از محصوالت و 
سرويس هاي گوگل مانند جيميل، يوتيوب و مپس با 
پيام »نام كاربري يا پسورد اشتباه« روبرو مي شود. براي 
مشخص شدن قدمت دستگاه هايي تحت تأثير اين 
تغيير قرار مي گيرند، كاربراني كه بخواهند پس از ۲۷ 
سپتامبر هنوز از اندرويد ۲.۳.۷ استفاده كنند، در صورت 
ورود به حساب كاربري خود در مرورگر دستگاه، قادر 
به استفاده از برخي سرويس هاي گوگل خواهند بود. 
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چين؛ شريك تجاري يا متحد؟

اصالح  نسبي  بيت كوين  پس  از  جهش هاي  اخير
بازار بيت كوين پس از جهش هايي كه هفته گذشته داشت، 
در روزهاي اخير اصالح نزولي را آغاز كرده و قيمت را به زير 
سطح ۴۰  هزار دالر رسانده است. آلت كوين هاي اصلي بازار 
تقريباً شرايطي مشابه بيت كوين دارند. و ممكن است در 
روز هاي آينده اين اص��الح رو به پايين كمي عميق تر هم 
بش��ود، اما در اين صورت خريداران در سطح ۳۷  هزار دالر 
قيم��ت را با قدرت حمايت خواهند ك��رد. اوايل اين هفته 
قيمت بيت كوين از مقاومت ۴۲  هزار دالري عبور كرد اما 
نتوانست از س��طح ۴۲,۵۰۰ دالر فراتر برود. اكنون اصالح 
نزولي قيمت آغاز شده و در حال حاضر هر واحد بيت كوين 
با قيمتي حدود ۳۹ هزار دالر معامله مي شود. آلت كوين هاي 
اصلي بازار هم شرايط مشابهي دارند و قيمت آنها تا حدودي 
اصالح شده است. قيمت اتريوم پيش از تجربه سقوطي ۵ 
درصدي تا نزديكي ۲,۷۰۰ دالر افزايش يافته بود. ريپل هم 
مانند اتريوم پس از نزديك ش��دن به سطح ۰.۷۸۰ دالر تا 
حدودي اصالح شده است. هفته گذشته قيمت بيت كوين 
يك روند صعودي پايدار را تجربه كرد و توانست از مقاومت 
۴۰  هزار دالري عبور كند. در ادامه مقاومت هاي ۴۱,۲۰۰ 
و ۴۲  هزار دالري هم شكسته شدند. با اين حال خريداران 
موفق نشدند از مقاومت ۴۲,۵۰۰ دالري عبور كنند و قيمت 
مجدداً به زير سطح ۴۰  هزار دالر سقوط كرد. نگاهي نزولي به 
بازار نشان مي دهد سطح ۳۹,۵۰۰ دالر اولين حمايت پيش 
روي بيت كوين اس��ت. حمايت كليدي بعدي در نزديكي 
۳۹,۲۰۰ دالر اس��ت و اگر قيمت از اين سطح هم پايين تر 
بيايد، ممكن است شاهد رس��يدن دوباره به ۳۷  هزار دالر 
كه حمايت اصلي هفتگي است، باشيم. از طرفي ديگر، اين 

احتمال هم وج��ود دارد كه قيمت يك بار ديگر از مقاومت 
۴۲  هزار دالري عبور كند. اتريوم در مقايس��ه با بيت كوين 
عملكرد بهتري داشته و توانسته از مقاومت ۲,۵۰۰ دالري 
عبور كند. در حال حاضر اين رشد تا حدودي اصالح شده و 
هر واحد اتريوم با قيمتي كمتر از ۲,۶۰۰ دالر معامله مي شود. 
اكنون نزديك ترين حمايت كليدي براي اتريوم در سطح 
۲,۵۰۰ دالر شكل گرفته است. نگاهي صعودي به اتريوم 
نشان مي دهد فروشندگان ممكن است در نزديكي سطوح 
۲,۶۵۰ و ۲,۷۰۰ دالر همچنان فعال باش��ند. اگر قيمت 
به هر اندازه از اين س��طوح باالتر برود، مي تواند راه رسيدن 
قيمت به ۳۰۰۰ دالر را هموار كند. ماينرهاي بيت كوين در 
ماه جوالي )تير( بيش از ۹۷۰ ميليون دالر درآمد داشته اند. 
اين رقم در مقايسه با ژوئن )خرداد( رشدي ۱۰۰ ميليون 
دالري داشته اما هنوز از اوج تاريخي ۱.۷۵ ميليارد دالري 
خود فاصله دارد. داده هاي تازه نشان مي دهند كه ماينرهاي 
بيت كوين در ماه جوالي )تير( درآمدي ۹۷۱.۸۳ ميليون 
دالري داشته اند كه ۲۷.۵۹ ميليون دالر آن از منبع كارمزد 
تراكنش  هاي شبكه بوده است. منظور از كارمزد تراكنش ها 
مبلغي است كه كاربران براي استفاده از شبكه بيت كوين 
پرداخت مي كنند. طبق معمول بخش عمده درآمد ماينرها 
در ماه گذشته از منبع پاداش استخراج بالك هاي بيت كوين 
بوده است. گفتني است كه در حال حاضر توليد هر بالك 
پاداشي ۶.۲۵ بيت كويني دارد. نبايد فراموش كرد استخراج 
بيت كوين تنها زماني س��ودده است كه هزينه هاي جاري 
ماينرها كمتر از درآمد آنها باش��د. با اينكه رقم درآمد ماه 
گذشته ماينرهاي بيت كوين در مقايسه با ۸۳۹.۰۹ ميليون 

دالر ژوئن )خرداد( بيش از ۱۰۰ ميليون دالر افزايش داشته 
است، همچنان از اوج تاريخي ۱.۷۵ ميليارد دالري كه در 
ماه مارس )اسفند ۹۹( به ثبت رسيده بود فاصله دارد. يك 
ماه پس از ثبت اوج تاريخي درآمد ماهانه ماينرها، يعني در 
ماه آوريل )فروردين(، قيمت بيت كوين به اوج تاريخي خود 

در ۶۹.۸۹۹ دالر رسيد.
درگيري چين و بيت كوين از گذشته هاي دور با قانونگذاري 
در ارتباط بوده اس��ت. در حالي ك��ه ممنوعيت معامالت 
بيت كوين همچنان به قوت خودش باقي است، جديدترين 
مورِد نگران كننده در رابطه با قانونگذاري هاي دولت چين، 
اخبار مربوط به ممنوعيت فعاليت هاي استخراج در برخي 
از استان هاي اين كشور است. تخمين زده شده است كه ۹۰ 
درصد از ظرفيت استخراج چين به دنبال ممنوعيت هاي 
اخير از كار افت��اده، چراكه ۸۰ درصد از قدرت اس��تخراج 
بيت كوي��ن تا پيش از اي��ن در اختي��ار ماينرهاي چيني 
بوده است. در حالي كه ممنوعيت فعاليت هاي استخراج 
در چي��ن باعث ايجاد ترس در ميان س��رمايه گذاران بازار 
ارزهاي ديجيتال شده و قيمت ها را با سقوطي قابل توجه 
مواجه كرده اس��ت، بس��ياري از كارشناسان معتقدند كه 
ممنوعيت ه��اي چين مي تواند به تقوي��ت روند صعودي 
بيت كوين در درازمدت كمك كن��د. مقامات چين هنوز 
شهروندان اين كشور را مجبور نكرده اند تا دارايي هاي خود 
را به دولت تسليم كنند. كلمات »بيت كوين« و »ممنوعيت« 
بارها در مورد سركوب هاي اخير چين به كار رفته اند، با اين 
حال بايد به اين نكته توجه داشت كه تاكنون ممنوعيتي 
براي نگهداري از بيت كوين و ديگ��ر ارزهاي ديجيتال در 

نظر گرفته نشده اس��ت. بانك مركزي چين در درجه اول 
نگران افزايش محبوبيت ارزهاي ديجيتال است، چراكه اين 
موضوع به طور مستقيم اقتصاد و ثبات مالي اين كشور را به 
چالش مي كشد. با افزايش فشار محدوديت هاي مرتبط با 
استخراج و معامالت پرريسك ارزهاي ديجيتال، مقامات 
چيني مي توانند اميدوار باش��ند كه اقتصاد كشورشان از 
نوس��انات وحش��تناك ارزهاي ديجيتال در امان بماند. با 
اين حال اين لفظ پردازي ها چيز چندان جديدي نيست. 
س��خت گيري هايي كه اخيراً براي موسسات مالي چيني 
كه پرداخت هاي مربوط به ارز ديجيتال را تسهيل مي كنند 
در نظر گرفته ش��ده است و آنها را از ارايه خدمات مرتبط با 
معامالت ارزهاي ديجيتال منع مي كند، تا حد زيادي تكرار 
مقررات س��ال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ است. با اينكه چين در 
ماه هاي اخير موضع خود را نسبت به بيت كوين و ارزهاي 
ديجيتال تهاجمي تر كرده است، برخي از اين مقررات ذكر 
شده را مي توان به همان روال گذشته برانداخت. چين در 
سال ۲۰۱۷ و هم زمان با داغ شدن بازار  ICOها، معامالت 
ارزهاي ديجيتال را ممنوع اعالم كرد؛ با اين حال شهروندان 
چيني معامالت خ��ود را در صرافي هاي خارجي فعال در 
ژاپن و هنگ كنگ از س��ر گرفتند. تا زماني كه نگهداري از 
ارزهاي ديجيتال در چين قانوني باشد، همواره اين احتمال 
وجود دارد كه شهروندان اين كش��ور به دنبال راهي براي 
دور زدن ممنوعي��ت معامالت ارزهاي ديجيتال باش��ند، 
مگر اينكه دولت چين بخواهد قوانين را با شدت بيشتري 
اجرا كند و مقررات مربوط به نگهداري از ارزهاي ديجيتال 

را هم تغيير دهد.

ويژه

رتبه۶كنكورسراسري:
تمام آموخته هايم

از بستر آموزشي شاد بود
فارس | حسين ملكي پور با بيان اينكه از تابستان سال 
گذشته تالشم را براي قبولي در كنكور سراسري شروع 
كردم، گفت: البته به دليل كرونا و تعطيلي مدارس تمام 
آموخته هايم از بستر آموزشي شاد بود و در هيچ كالس 
يا آموزشگاه كنكوري شركت نكردم. وي عنوان كرد: 
دانش آموزان باي��د به گفته مقام معظم رهبري درس 
خواندن را هدف جهادي بدانن��د از اين رو مي ارزد كه 
براي رسيدن به هدف يك سال سختي را تحمل كنند.



تعادل |
بيش از يكسال است كه خودروسازان محصوالت شان را 
از طريق قرعه كشي به دو روش فروش فوق العاده يا فوري 
)تحويل تا س��ه ماه( و پيش فروش )تحويل يك ساله( 
به مشتريان عرضه مي كنند. در اين شرايط مشتريان 
زيادي وج��ود دارند كه با تأخير در تحويل خودروهاي 
ثبت نامي روبرو شده اند. به گفته آرش محبي نژاد دبير 
انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودرو 
كش��ور، حدود 140 هزار دستگاه خودرو در پاركينگ 
خودروس��ازان انباش��ته ش��ده و به دليل ناقص بودن 
قطعات امكان تحويل به مشتريان را ندارند. با اين وجود، 
خودروسازان تا حاال براي جمع آوري منابع مالي اقدام 
به فروش فوق العاده يا پيش فروش خودرو كرده اند اما 
با افزايش تأخير در تحويل خودروهاي ثبت نامي، حاال 
وزارت صمت فروش فوق العاده خودروسازان را منوط 
به صفر شدن ميزان تعهدات آنها كرده و به اين ترتيب 
خودروس��ازان فعال اجازه فروش فوق العاده ندارند. بر 
همين اساس با انباش��ت 140 هزار دستگاه خودروي 
ناقص در پاركينگ خودروس��ازان و تأخير در تحويل 
خودروهاي ثبت نامي، فروش فوق العاده شركت هاي 
خودروس��از تا زمان به روز رساني تحويل خودروهاي 
ثبت نامي متوقف شد. در همين حال، بحث تحقيق و 
تفحص از خودروسازان نيز توسط نمايندگان مجلس 
كليد خورده، كه بررس��ي ميزان تحقق وعده افزايش 

توليد خودروسازان يكي از محورهاي مهم آن است.

     دپوي خودروهاي ناقص در انبار 
ارزيابي اطالعات ارايه ش��ده در س��ايت كدال سازمان 
بورس نيز نش��ان مي دهد خودروسازان در بهار 1400 
به نس��بت بهار ۹۹ با رشد موجودي انبار مواجه شدند. 
ب��ه لحاظ تعداد موجودي انبار آنها بي��ش از 4۵ هزار و 
۷00 دستگاه رش��د را تجربه كرده است. اين تعداد به 
معناي رشد ۵۸ درصدي موجودي انبار در بازه زماني 
ياد شده است. به لحاظ تيراژ موجودي انبار خودروسازي 
س��ايپا مقام اول را دارد. به طوري كه صورت هاي مالي 
اي��ن خودروس��از در پايان فصل بهار نش��ان مي دهد، 
نارنجي هاي جاده مخصوص بي��ش از 4۹ هزار و 400 
دستگاه از محصوالت توليدي خود را در پاركينگ هاي 
خود نگه داشته و به بازار عرضه نكردند.در همين حال، 
ايران خودرو نيز حدود 40 هزار و ۶00 دستگاه خودرو 

در پاركينگ هاي خود دپو كرده  است. 
از س��وي ديگر، طبق آمار اعالم ش��ده از سوي گروه 
صنعتي ايران خودرو اين شركت توانسته است از ابتداي 

سال جاري تا دو روز گذشته بيش از 144 هزار دستگاه 
خودرو را به مشتريان تحويل دهد كه بالغ بر۵0 هزار 
دستگاه بيشتر از مجموع خودروهاي تحويلي تا پايان 
سه ماهه ابتدايي سال جاري است. اما در همين حال 
۳۳۸۵ دستگاه از خودروهاي توليدي ايران خودرو در 

اين ماه تجاري و به بازار عرضه نشده است.

      دليل تأخير در تحويل خودرو چيست؟
هم اكنون مش��تريان زيادي وجود دارند كه با وجود 
پرداخت همه مبلغ يا بخشي از آن با تأخير چندماهه 
در تحويل خودرو روبرو هستند. محبي نژاد، دبير انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان خودرو در 
اين مورد معتقد است: ما از بحران هاي جهاني كمتر 
از بحران هاي داخلي لطمه مي خوريم. قريب به 140 
هزار خودروي ناقص كف پاركينگ هاي خودروسازان 
وجود دارد كه بس��ياري از آنها به دليل نقص قطعات 
و به ويژه بحث بحران اس��ت كه شايد نصفي از آن به 
دليل بحران ريز تراشه ها باشد كه تجاري نمي شوند. 
وي ادامه داد: تمركز سياست گذاري و تصميم گيري 
راجع به صنعت خودرو در كشور وجود ندارد و مجلس، 
دولت و اركان داخلي و قس��مت هاي مختلف دولت 
مانند وزارت اقتصاد با وزارت صمت همس��و نيست، 
وزارت صمت با بانك مركزي همس��و نيست و تفرق 
آرا و نظرات و تصميم گيري هم در داخل دولت بيداد 
مي كن��د و هم در مجلس و ق��وه قضاييه وضع همين 
شكل است. محبي نژاد افزود: نمايندگان مجلس هم 

درون خود درباره صنعت خودرو اتفاق نظر ندارند و هم 
مجلس با دولت اتفاق نظر ندارد و هم دولت درون خود 
اتفاق نظر ندارد. وي گفت: پيشنهاد براي برون رفت 
از اين وضعيت سردرگم اين است كه بايد يك كميته 
ملي خودرو تشكيل شود و از تمام اركان تاثيرگذار يا 
سياست گذار دعوت شود تا در آن كميته نمايندگان 
تام االختيار داشته باشند. محبي نژاد افزود: مصوبات 
و خروجي  اين كميته بايد الزم االجرا باش��د و بدون 

تفسير و درخور اين مصوبات اجرايي شود.

     فروش فوق العاده دو هفته ديگر!
در همين حال، اما دبير انجمن خودروس��ازان با بيان 
اينكه در حال حاضر خللي در برنامه فروش فوق العاده 
خودروس��ازان به وجود نيامده است، مي گويد: به نظر 
مي رسد در جلس��ه فرداي كميته خودرو تصميمات 
الزم ب��راي فروش ف��وري محصوالت اي��ران خودرو و 
 سايپا اتخاذ ش��ود. احمد نعمت بخش در گفت وگو با 
» خبرگزاري تسنيم«، با اشاره به اينكه در برخي از موارد 
مشكالت توليد و قيمت گذاري هاي دستوري عاملي 
مي ش��ود تا خودروساز نتواند در زمان مقرر به تعهدات 
خود عمل نمايد، گفت: در اين شرايط نخست خودروساز 
بايد تعه��دات معوق خود را انجام و س��پس طرح هاي 
جدي��د فروش فوق العاده خود را انج��ام دهد. او با بيان 
اينكه در حال حاضر خللي در برنامه فروش فوق العاده 
خودروس��ازان به وجود نيامده است، افزود: هم اكنون 
خودروسازان در حال تحويل خودروهايي هستند كه 

در گذش��ته پيش فروش كرده بودند و طبق مصوبه تا 
زماني كه معوقات شان را به صفر نرسانند اجازه ندارند 
طرح هاي فروش فوق الع��اده اجرا كنند. نعمت بخش 
اضاف��ه كرد: هنوز دو هفته از پيش ف��روش فوق العاده 
خودروسازان نگذش��ته و مشتريان بايد در يك فاصله 
زماني نسبت به تكميل وجه خودروي ثبت نامي خود 
اقدام كنند. با اتم��ام اين فرصت ميزان تعهدات جديد 
خودروسازان مش��خص و آنها براساس آن فروش هاي 
فوق العاده جديد محصوالت خود را انجام خواهند داد. 
به گفته دبير انجمن خودروس��ازان، فروش فوق العاده 
خودروسازان براي كنترل بازار است و به نظر مي رسد 
در جلس��ه فرداي كميته خودرو تصميمات الزم براي 
فروش فوري محصوالت ايران خودرو و سايپا اتخاذ شود.

     تحقيق و تفحص از خودروسازان
كليد خورد

در شرايطي كه مشتريان زيادي مشكل تاخير در تحويل 
خودرو را دارند، رشد قيمت ارز و همچنين كاهش عرضه 
خودروس��ازان باعث ش��ده تا قيمت ها در ب��ازار خودرو 
افزايش يابد، به ط��وري كه اين رش��د قيمت ها طي دو 
هفته اخير در مورد برخي خودروها تا 2۸ ميليون تومان 
نيز رسيده است. در عين حال، بحث تحقيق و تفحص از 
خودروسازان نيز توسط نمايندگان مجلس كليد خورده 
و بررسي ميزان تحقق وعده افزايش توليد خودروسازان 
يكي از محورهاي مهم آن است. حجت اهلل فيروزي، عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس در اين مورد با بيان 
اينكه كميته تحقيق و تفحص از خودروسازي ها موضوع 
تيراژ توليد اين شركت ها را بررسي مي كند، گفت: عدول 
خودروسازان از برنامه هاي ارايه شده مبني بر افزايش تيراژ 
توليد بايد داليل مشخص و قابل دفاعي داشته باشد. به 
اين معنا كه به طور مثال ممكن است، ماشين آالت آنان 
خراب شده باشد يا با كمبود قطعه روبرو شده باشند، در 
غير اين صورت هر توجيه ديگري پذيرفتني نيس��ت و 
نشان دهنده وجود مش��كالت مديريتي است. وي ادامه 
داد: كميته تحقيق و تفحص از خودروسازان اين موضوع 
را بررسي مي كند و در صورت تاييد كاهش عمدي تيراژ 
توليد توسط خودروسازان در ماه هاي ابتدايي سال جاري 
به منظور ايجاد نوسان در بازار خودرو، اين موضوع را در 
گزارش نهايي لحاظ خواهد كرد و به مراجع قضايي ارجاع 
مي شود. فيروزي افزود: خودروسازان در جلسات متعددي 
كه در كميس��يون صنايع و معادن تش��كيل شد، وعده 
افزايش تيراژ توليد را دادند، بنابراين در صورتي كه توليد 
آنها كاهش يافته باشد بايد علت كاهش را توضيح دهند.

خبرروي خط خبر
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حمايت هاي كاغذي از صادرات
 محمد الهوتي، رييس كميسيون تسهيل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران مي گويد، بسته هاي 
حمايت از صادرات به دليل عدم تامين منابع، فاقد 
كارايي است. پس از س��پري شدن حدود ۵ ماه از 
سال جديد، پيش نويس بسته حمايت از صادرات 
غيرنفتي س��ال 1400 ابالغ ش��ده است. حميد 
زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت هم در اين 
باره گفته اس��ت كه »در صورت تخصيص بودجه 
مش��وق هاي صادراتي مندرج در بس��ته حمايت 
از صادرات غيرنفتي، حماي��ت از صادركنندگان 
در چارچ��وب درون زاي��ي و برون گرايي اقتصاد و 
براساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي انجام 
مي ش��ود.« البته صادركنندگان هم مانند رييس 
سازمان توس��عه تجارت، اميد چنداني به تحقق 
حماي��ت ۷۶0 ميلياردتوماني دول��ت از صادرات 
به عنوان آنچه در بس��ته حمايتي س��ال 1400 
پيش بيني شده ندارند. آن طور كه محمدالهوتي، 
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران نيز عنوان مي كند، در سال هاي گذشته 
كمتر از دو درص��د اين بودجه هاي مصوب تحقق 
يافته است. الهوتي در گفت وگو با روابط عمومي 
اتاق تهران به نقد عملكرد اين بسته هاي حمايتي 
پرداخ��ت و گف��ت: يك��ي از روش ه��اي افزايش 
وحماي��ت از ص��ادرات در كش��ورها، اختصاص 
مشوق هاي مختلف به صادركنندگان است. از دهه 
1۳۸0 در ايران نيز بسته هاي حمايتي متعددي 
به تصويب رسيده و اجرا شد. اما در مقطعي، تقريبا 
حدود يك دهه، تعيين مشوق هاي صادراتي دچار 
وقفه شده و اجراي اين سياست تشويقي بار ديگر از 
سال 1۳۹۷ توسط دولت دوازهم از سرگرفته شد. 
اگرچه در اين س��ال ها، رديف هاي بودجه اي قابل 
توجهي براي حمايت از صادرات پيش بيني شده 
است اما اين ارقام تحقق پيدا نكرد و منابع آن تامين 
نشد. او با اشاره به اينكه»مشوق هاي صادراتي صرفا 
در قوانين بودجه، اميدوار كننده به نظر مي رسند« 
ادامه داد: اگر در سال هاي گذشته، رديف هاي يك 
هزار ميليارد توماني يا ۷00 ميليارد توماني نيز براي 
صادرات در بودجه لحاظ ش��ده است اما در عمل 
از اين محل، كمتر از ۵٠ ميلياردتومان در اختيار 
سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و اين يعني 
كمتر از دو درصد بودج��ه مصوب. الهوتي گفت: 
براي س��ال 1400 نيز دو هزار ميلي��ارد تومان از 
محل صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيالت، 
اختصاص پيدا كرده و ۷۶0 ميليارد تومان هم در 
10 سرفصل براي پرداخت نقدي به صادركنندگان 
پيش بيني شده است. در عين حال، 1۹0 ميليارد 
تومان هم از محل حقوق ورودي براي تامين مالي 
يارانه حمل و نقل صادرات كاالهاي كشاورزي به 
كشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا در نظر گرفته 
شده است. البته اينكه اين 1۹0 ميليارد تومان از 
چه كاالهايي به عنوان حقوق ورودي اخذ خواهد 
شد، مشخص نيست. اين بند به عنوان يك مشوق 
جديد در بسته حمايتي سال جاري گنجانده شده 
اس��ت. اما در هر صورت حمايت ها و بس��ته هاي 
تش��ويقي مصوب، به دليل عدم تامين منابع آن 
كارايي الزم را نداش��ته اند. الهوتي افزود: تا زماني 
كه براي تامي��ن منابع اين بس��ته هاي حمايتي، 
تدبيري انديش��يده نش��ود و دولت خ��ود را ملزم 
به پرداخت اين ارقام به س��ازمان توسعه تجارت 
ب��راي حمايت از ص��ادرات نداند، اين مش��وق ها 
تاثير مثبتي در رش��د صادرات نخواهد گذاشت. 
او با بيان اينكه »موضوع صادرات در هر كش��وري 
به عنوان يكي از اولويت هاي نخست، مورد توجه 
سياست گذاران كشورها قرار مي گيرد« ادامه داد: 
صادرات ارزآور بوده و پيشران توليد است.به همين 
جهت، مش��وق هاي متعددي را براي صادرات در 
نظر مي گيرند كه نتيجه آن رش��د صادرات است. 
تركيه يكي از كشورهايي است كه بيشترين حجم 
حمايت  از صادرات را به وي��ژه در مورد حضور در 
نمايشگاه و خطوط توليد صادراتي اعمال مي كند؛ 
اما در كشور ما حمايت ها بيشتر روي كاغذ مي ماند.

افزايش 105 درصدي
قيمت مرغ طي يك سال

فارس | بررس��ي قيمت كاالهاي اساس��ي مانند 
برنج، گوشت قرمز و مرغ نشان مي دهد كه قيمت 
اين قبيل كاالهاي اساسي در فاصله يك سال بين 
۳۹ تا 10۵ درصد افزايش يافته است. بررسي قيمت 
برخي كاالهاي اساس��ي و مهم نشان مي دهد كه 
قيمت كاالهاي اساسي مانند برنج، شكر، گوشت 
قرمز و گوش��ت مرغ در خرداد ماه 1400 نسبت به 
خرداد ماه سال گذش��ته بين ۳۹ تا 10۵ درصدي 
افزايش داشته اس��ت. براين اس��اس قيمت برنج 
پاكستاني در خرداد 1400 نسبت به خرداد 1۳۹۹ 
به ميزان ۵1 درصد و قيمت برنج طارم اعال در خرداد 
1400 نسبت به خرداد 1۳۹۹ به ميزان 40 درصد 
افزايش داش��ته است.  گوش��ت مرغ تازه، گوشت 
گوسفندي و گوشت گوساله نيز به ترتيب 10۵، ۳۷ 
و ۵1 درصد در خرداد 1400 نسبت به خرداد سال 
گذشته افزايش داشته است. براساس اين گزارش 
قيمت برنج پاكس��تاني در خردادماه سال گذشته 
هر كيلوگرم 1۶21۸2 ريال بوده كه با افزايش ۵1 
درصدي به 24۵۵۵۹ ريال رسيده است.   قيمت هر 
كيلوگرم برنج تايلندي نيز با افزايش ۹0 درصدي 
از هر كيلوگرم ۷۷4۳2 ري��ال در خرداد ۹۹ به هر 
كيلوگرم 14۷۸0۷ ريال در خرداد 1400 افزايش 
يافته است. قيمت هر كيلوگرم شكر سفيد با افزايش 
۸4 درصدي از ۶۹4۸4 ريال در خرداد 1۳۹۹ به هر 
كيلوگرم 12۸2۹۹ ريال در خرداد 1400 افزايش 
يافته است. همچنين قيمت گوشت مرغ تازه با 10۵ 
درصد افزايش از 12۵4۹1 ريال در خرداد 1400 به 
2۵۸024 ريال در خرداد 1400 افزايش يافته است.

رشد ۴۴ درصدي صدور 
كارت بازرگاني در بهار 1۴00

ايرنا | آمارهاي منتش��ر شده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان مي دهد، صدور كارت بازرگاني در سه ماهه 
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
44.۷ درصد افزايش داش��ته اس��ت. از اوايل سال ۹۹، 
كارت بازرگاني و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي كشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانك 
مركزي و سازمان توس��عه تجارت در بخش نامه هايي 
اعالم كردند كه در صورت ايفا نش��دن تعهدات ارزي 
تجار، كارت بازرگاني دارندگان تعليق و س��پس باطل 
مي شود. از سوي ديگر، با آغاز فعاليت گسترده سامانه 
جامع تج��ارت، صدور و تمديد كارت ه��اي بازرگاني 
به طور رسمي از اين طريق ممكن شد و البته بسياري از 
بازرگانان با مشكالتي روبرو شدند. اين شرايط موجب 
شد كه صدور كارت بازرگاني براي مدتي كاهش يابد 
اما در سه ماه نخست سال جاري با تسهيل شدن روال 
صدور اين كارت تجاري رشد 44.۷ درصدي رقم خورده 
است. بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، يك هزار و 141 كارت بازرگاني در بهار سال ۹۹ 
صادر شده بود كه اين رقم در مدت مشابه سال جاري 
به يك هزار و ۶۵1 فقره رسيده است. با شيوع ويروس 
كرونا بسياري از كسب وكارها با تعطيلي و محدوديت رو 
به رو بوده اند و در اين شرايط، صدور پروانه هاي صنفي 
افزايش چشمگيري پيدا كرد كه نشان از تغيير مشاغل و 
روي آوردن برخي كسب و كارها به فعاليت هاي صنفي 
داشت. در حال حاضر با آغاز واكسيناسيون، روال عادي 
به مشاغل بازگشته است و به همين دليل شاهد كاهش 
1۸.۶ درصدي در صدور پروانه هاي صنفي هستيم. بر 
اساس آمارهاي منتشر ش��ده، 1۵۵ هزار و 2۳۸ فقره 
پروانه صنفي در سه ماه نخست سال ۹۹ صادر شده بود 
در حالي كه اين رقم در س��ال جاري 12۶ هزار و 401 
فقره را نشان مي دهد. از س��وي ديگر، به دليل رشد 
كسب وكارهاي اينترنتي و فعاليت هاي مجازي براي 
فروش اقالم مختلف، دريافت نماد اعتماد الكترونيكي 
رش��د ۸.۹ درصدي را تجربه ك��رده و از هفت هزار و 
1۷4 فقره در بهار سال ۹۹ به هفت هزار و ۸0۹ فقره 

در مدت مشابه سال جاري رسيده است.

سرمايه گذاري ۴19 ميليارد توماني 
ذوب آهن در احداث

تاسيسات فاضالب روستايي
نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي از 
سرمايه گذاري 41۹ ميليارد توماني شركت ذوب آهن 
اصفهان ب��راي احداث و جمع آوري ش��بكه فاضالب 
ايمانشهر و 2۵ روستاي شهرستان فالورجان خبر داد. 
سيد ناصر موسوي الرگاني با بيان اينكه يكي از مصوبات 
شوراي عالي آب مبني بر استفاده از پساب در صنايع 
است، افزود: ذوب آهن اصفهان به منظور حفظ و احياي 
زاينده رود، حفاظت از محيط زيست و تامين آب پايدار 
براي صنعت اقدام به سرمايه گذاري براي جمع آوري، 
تصفيه و انتقال پساب روستاهاي شهرستان فالورجان 
به اين ش��ركت كرده اس��ت.  وي به امضاي نخستين 
قرارداد بيع متقابل بين ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان و ذوب آهن براي اجراي تاسيس��ات فاضالب 
شهر ايمانشهر و 11 روستاي فالورجان در مرداد 1۳۹۷ 
اشاره كرد و افزود: خوشبختانه پس از گذشت سه سال 
از اين قرارداد، كار احداث ش��بكه جمع آوري و انتقال 
فاضالب در بسياري از اين روستاها به پايان رسيده است.  
مديرعامل آبفاي استان اصفهان نيز در خصوص اجراي 
تاسيسات فاضالب در روس��تاهاي فالورجان افزود: با 
انعقاد قرارداد سرمايه گذاري بيع متقابل در مرداد سال 
1۳۹۷و الحاقي آن در اسفند 1۳۹۹ با شركت ذوب آهن 
اصفهان، مقرر گرديد اجراي تاسيس��ات فاضالب در 
روستاهاي فالورجان )شرودان، كروچ، خيرآباد، دشتلو، 
بندارت، دارافش��ان، قلعه مير، اسفهران، كارويه، طاد، 
سهروفيروزان، نرگان، كاويان، مهرنجان اتراك، قلعه 
مهرنجان، جيالب، محمديه، زفره، بوستان، بجگرد، 
ش��مس الدين، اردال و صفي آباد، فيلورجان، چمرود( 
عملياتي شود.  هاشم اميني اجراي تاسيسات فاضالب 
در روس��تاها را عاملي در كاهش آالينده هاي زيست 
محيطي برشمرد و اظهار داشت: براي اولين بار در كشور 
اجراي تاسيسات فاضالب 2۵ روستا در فالورجان به 
منظور ارتقاي سطح سالمت و بهداشت عمومي و حفظ 

محيط زيست از آلودگي عملياتي شد.

 تردد قطار هاي متروي تهران 
و حومه در روز تنفيذ و تحليف 

رياست جمهوري   تغييري نمي كند
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: روز پنجشنبه 14 مردادماه 
همزمان با مراس��م تنفيذ و تحليف رياست جمهوري 
ساعت حركت قطار هاي متروي تهران و حومه مشابه 
روز هاي قبل است و تغييري نخواهد داشت. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه علي عبداله پور افزود: س��اعت 
حركت قطار هاي متروي تهران و حومه همزمان با مراسم 
تنفيذ و تحليف رياست جمهوري تغييري نخواهد داشت.  
وي تصريح كرد: ساعت تردد قطار هاي متروي تهران  
وحومه همانند جدول زمانبندي روز هاي قبل اس��ت 
و تغييري نخواهد داش��ت. عبداله پوربا اشاره به اينكه 
همزمان با شيوع موج پنجم كرونا ساعت تردد قطار هاي 
مترو بر مبناي ساعت كاري كه دولت اعالم كرده، تغيير 
يافته است خاطرنشان كرد: همه تالشمان را كرده ايم 
تا سرفاصله حركت قطار ها را حتي المقدور در ساعات 
پيك مس��افري كاهش دهيم. گفتني است مراسم 
تنفيذ رياست جمهوري روز سه شنبه 12 مرداد و مراسم 

تحليف روز پنجشنبه 14 مرداد برگزار خواهد شد.

فروشفوقالعادهخودروسازانمتوقفشد!

ترافيك خودروهاي ناقص در پاركينگ ها 

پيشنهادمنطقهآزادبهدولت:

۲500 خودرو دپويي براي نوسازي تاكسي ها ترخيص شوند
تعادل |

سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد درباره 
دپ��وي خودروهاي وارداتي به مناط��ق آزاد به ارايه 
اظهاراتي پرداخ��ت و گفت: ورود تمام كاالها به جز 
كاالهاي ممنوع��ه به گمركات مناط��ق آزاد مجاز 
اس��ت و در مورد خودرو، خودروهاي با مشخصات 
زير 2۵00 سي سي، و با قيمت كمتر از 40 هزار دالر 
ممنوعيتي براي ورود به كشور از مناطق آزاد ندارند 
اما قبل از قانون ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي 
پنج هزار دس��تگاه خودرو در تمام گمركات كشور 
وارد و دپو ش��ده بود كه در دو سال گذشته مشكل 
ترخيص نيمي از آنها حل ش��د و وارد كشور شدند 
و در حال حاضر ح��دود دو هزار خودرو در گمركات 
كل كشور باقي مانده است. سخنگوي شوراي عالي 
مناطق آزاد گفت: پيش��نهاد ما ب��ه دولت اين بوده 
كه ب��راي ترخيص اين خودروه��ا از فرمول مناطق 
آزاد اس��تفاده كنند يعني تمام اين خودروها پس از 
انتقال به سازمان امور تمليكي، براي نوسازي ناوگان 
تاكسيراني در مناطق آزاد مورد استفاده قرار بگيرند.

      ماجراي حقوق هاي نجومي
در مناطق آزاد

چندي پيش »خبرگزاري فارس« خبري منتشر كرد، 
مبني بر اينكه بررسي خالص دريافتي برخي مديران 
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
نشان مي دهد حداقل ۹ نفر از آنها بيش از رقم سقف 
حقوق در قانون بودجه سال 1400 دريافتي داشته اند، 
كه دريافتي ۳ نفر در دبيرخانه شامل، حميدرضا مومني 
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي بي��ش از ۵۳ ميليون تومان، مرتضي 
شيخ زاده مشاور و سرپرست اداره كل روابط عمومي و 
امور بين الملل بيش از ۵4 ميليون تومان و محمدرضا 
عباسي سرپرست مديريت فناوري اطالعات دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد حدود ۵4 ميليون تومان در 
خرداد ماه امسال خالص دريافتي داشته اند. اما انتشار 
ليست حقوق هاي نجومي مديران مناطق آزاد از سوي 
سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تكذيب 
شد. مرتضي شيخ زاده، با بيان اينكه بنده حقوق نجومي 
نمي گيرم آن عددي كه از حقوق مديران منتشر شده 
)باالي ۵0 ميليون تومان( به ازاي دو ماه حقوق واريز 
نشده، 1۳ روز ماموريت و درصد افزايش حقوق در سال 
1400 بود اما به دليل مشكل سيستم صياد حقوق 2ماه 
با تمام اين مزايا واريز نشد و به يك باره اين عدد واريز شد 
و براي ساير مديران هم همين اتفاق افتاد البته برخي 
از مديران و افراد شاغل از ايثارگران و جانبازان هستند 

كه طبق قانون مشمول پرداخت ماليات نمي شوند. 
سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد همچنين 

درباره تعيين تكليف حذف معافيت ماليات بر ارزش 
اف��زوده در مناطق آزاد اظهارك��رد: يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي پنج هزار مناطق آزاد در دنيا اين است كه 
معاف از ماليات هستند و عدم پرداخت ماليات از سوي 
فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد يك روال قانوني است و 
اين ساختار اوليه شكل گيري مناطق آزاد است. او بيان 
كرد: اما اخيرا مجلس تصويب كرده كه فعاالن اقتصادي 
در مناطق آزاد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند 
كه اين واكنش هاي زيادي را از سوي فعاالن اقتصادي 

و همچنين نمايندگان مجلس به دنبال داشته است.
س��خنگوي دبيرخانه ش��وراي عالي مناط��ق آزاد با 
بيان اينكه ش��وراي پارلماني مناطق آزاد متشكل از 
نمايندگان فراكسيون هاي مختلف مجلس به دنبال 
اصالح اين قانون هس��تند گفت: برخي از نمايندگان 
مجلس خ��ود اين باور را دارند ك��ه اين مصوبه نياز به 
بازنگري و اصالح دارد اما طبق مقررات مجلس از زماني 
كه يك قانوني تصويب مي شود تا زمان بازنگري مجدد 

آ ن، بايد شش ماه فاصله زماني داشته باشد.

      اصرار نمايندگان براي جذب نيروهايي 
در مناطق آزاد!

شيخ زاده در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه گفته 
مي شود عده اي به ويژه نمايندگان مجلس اصرار دارند 
كه نيروهايي كه معرفي كردند عضو هيات مديره هاي 
مناطق آزاد موجود و مناطق آزاد جديد باشند، گفت: 
در ديد و بازديد نمايندگان مجلس با دبير شورا پيشنهاد 
جذب افراد داده مي شود و برخي از نمايندگان مجلس 
افرادي را به دبيران شورا براي حضور در هيات مديره 
مناطق آزاد معرف��ي مي كنند كه البته معرفي كردن 
افراد اشكالي ندارد اصرار بر اين پيشنهادات است كه 
اشكاالتي وارد مي كند. او بيان كرد كه سياست ما در 
دوره جديد مديريت مناطق آزاد اين اس��ت كه تمام 

افراد حاض��ر در هيات مديره ها بايد تخصص منطبق 
بر ماموريت آن منطقه آزاد را داشته باشند. شيخ زاده 
همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه علت 
تعديل عده اي از دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد 
پس از ورود آقاي مومني چه بوده اس��ت، گفت: پس 
از ورود آقاي مومني چند نفر از كاركنان شوراي عالي 
مناطق آزاد كنار گذاش��ته شدند چراكه طبق چارتي 
كه براي مناطق آزاد ابالغ ش��ده، در ستاد بايد زير ۶0 
نفر مشغول به كار باش��ند اما در دو دولت قبل تعداد 
پرس��نل ها به بيش از 1۵0 نفر رسيد اما نقشه راه اين 
بوده كه بايد در اين مجموعه كمتر از ۶0 نفر مشغول به 
كار باشند و كم آسيب ترين روش اين بود با افرادي كه 
به عنوان مامور در مناطق آزاد مشغول به كار بودند و 
دوره ماموريت آنها هم به پايان رسيده بود، خداحافظي 
مي شد. سخنگوي ش��وراي عالي مناطق آزاد درباره 
اس��تخدام چندين نفر در مناطق آزاد مختلف كشور 
اظهاركرد: تبصره بودجه اذع��ان دارد كه مناطق آزاد 
در سال 1400 هيچ گونه جذب نيرويي نداشته باشد 
و نظر دبير شوراي عالي هم اين بود كه در همين زمان 
افرادي كه جذب ش��ده اند را برگردانند و تعديل اين 
افراد موكول به پايان سال نشود اما براي افرادي كه از 
مناطق آزاد رفته اند و تسويه كرده اند حق جذب وجود 

دارد و مي توان به جاي آنها نيروي جديد جذب كرد.
سخنگوي شوراي عالي مناطق آزاد درباره پرداخت 
حق جلسه به اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد گفت: 
اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد نمايندگان وزرا در 
اين شورا هس��تند كه در طي جلسات تصميماتي 
در خص��وص مق��ررات و قوانين مناط��ق آزاد اخذ 
مي كنند از آنجايي كه اين جلسات خارج از ساعات 
كاري است مشمول حق جلس��ه مي شود كه البته 
اين به معناي گرفتن حقوق بابت حضور در جلسات 
نيس��ت البته در خبري كه اخيرا درباره ميزان حق 

جلسه هاي اعضاي ش��وراي عالي منتشر شد واحد 
اعداد به تومان بوده كه اين اشتباه است و تمام اين 

پرداختي ها به ريال بوده است.

     روند تجارت و سرمايه گذاري
در مناطق آزاد

ش��يخ زاده در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به  
روند تجارت در اين مناطق گريزي زد و گفت: ميزان 
واردات مناطق آزاد نسبت به كل كشور حدود 2درصد 
است كه عمده اين كاالها هم از جمله كاالهاي اساسي 
هستند. بنابر آمار اعالمي از سوي او، در سال گذشته 
۸۵4 ميلي��ون دالر كاال از مناطق آزاد صادر ش��د كه 
در مقابل آن ۷00 ميليون دالر كاال وارد ش��ده است. 
همچنين در شش ماه اول س��ال گذشته در مجموع 
مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي چهار ميليارد دالر 
كاال صادر و يك ميليارد دالر كاال وارد ش��ده اس��ت و 
همواره در طي اين سال هاي گذشته صادرات از مناطق 
آزاد بيش��تر از واردات بوده است. شيخ زاده افزود: تراز 
تجاري مناطق آزاد تا س��ال ۹۷ منفي بوده كه پس از 
آن مثبت شده است. او در ادامه قاچاق از مناطق آزاد 
را به ش��دت رد كرد و گفت: قاچ��اق از مناطق آزاد نه 
منطقي و نه قانوني است البته بايد گفته شود كه اين 
روزها ديگر قاچاق واردات نيست. شيخ زاده همچنين 
با تاكيد بر اينكه سياست ما ايجاد مناطق آزاد با تمام 
زيرس��اخت هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري هاي 
مرتبط است، اظهاركرد: در منطقه آزاد قشم از آنجايي 
كه زيرس��اخت هاي مناس��ب وجود نداش��ت 400 
درخواست براي سرمايه گذاري هاي جديد را از دست 
داديم و نبايد اين تجرب��ه در مناطق آزاد جديد تكرار 
شود. شيخ زاده در مورد روند سرمايه گذاري در مناطق 
آزاد نيز گفت: در دوران تحريم ميزان سرمايه گذاران 
خارجي كمتر ش��د البته هنوز س��رمايه گذاري هاي 
خارجي انجام مي شود براي مثال در يكي از مناطق آزاد 
يك نيروگاه خورشيدي 10 مگاواتي با سرمايه گذاري 
صد درصد شركت ايتاليايي در حال انجام است اما براي 
جذب سرمايه گذار در شرايط تحريم نياز به راه اندازي 
بانك آفشور داشتيم كه مقررات سخت گيرانه اجازه 
تاسيس اين بانك هاي آفشور را نداد. او در عين حال 
تاكيد كرد كه درحال حاضر طبق قوانين كشورمان 
كفايت س��رمايه ب��راي راه اندازي بانك آفش��ور ۵0 
ميليون دالر است كه براي سرمايه گذاران خارجي اين 
عدد منطقي است. او درباره اصرار عده اي براي ايجاد 
مناطق آزاد جديد در كشور نيز گفت: به اندازه تمام 
شهرهاي ايران پيشنهاد براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي داشتيم اما امكان موافقت با تمام آنهانبود و 
در نهايت در يك فرآيند قانوني با ايجاد هفت منطقه 

آزاد جديد و 1۳ منطقه ويژه موافقت شد.
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خبرروز

كرونا جان ۴۱۱ نفر ديگر را گرفت
كرونا جان ۴۱۱ نفر ديگر را گرفت و به اين ترتيب ش��مار جانباختگان اين بيماري به ۹۱ هزار و ۴۰۷ نفر رس��يد. بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۷ هزار و ۱۸۹ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه چهار هزار و ۳۱۷ نفر 
از آنها بس��تري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به سه ميليون و ۹۴۰ هزار و ۷۰۸ نفر رسيد. تاكنون ۱۰ ميليون 
و ۲۸۵ ه��زار و ۴۹۴ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و دو ميلي��ون و ۷۹۵ هزار و ۶۸۰ نفر ني��ز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۳ ميليون و ۸۱ هزار و ۱۷۴ ُدز رسيد. در حال حاضر ۲۸۵ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۵۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

شناسايي زودهنگام 
بازماندگان از تحصيل

معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آم��وزش و پرورش 
از ورود ي��ك ميلي��ون و ۴۰۷ هزار نف��ر طبق آمار 
س��ازمان ثبت احوال به مدارس خب��ر داد. رضوان 
حكيم زاده گفت: امسال اطالعات اسمي جمعيت 
افراد الزم التعليم از س��وي ثبت احوال در اختيار ما 
قرار گرفته كه در شناس��ايي زودهنگام بازماندگان 
احتمالي از تحصيل موثر است. او در توضيح آخرين 
روند ثب��ت نام دانش آموزان در مدارس براي س��ال 
تحصيلي جديد اظهار كرد: خوشبختانه روند ثبت نام 
در مدارس از زمان ابالغ دستورالعمل ثبت نام از ۲۲ 
ارديبهشت ماه تاكنون با مشكل خاصي روبه رو نبوده 
است و روند ثبت نام همچنان ادامه دارد. حكيم زاده 
افزود: البته برخي چالش ها وجود داشته كه در زمان 
خود مرتفع شده است. به دليل اينكه دانش آموزان 
كالس اول بايد در برنامه غربالگري سالمت شركت 
كنند، حتما بايد حضوري به مدرسه مراجعه كنند، 
اما براي سهولت بيشتر، پيش ثبت نام الكترونيكي 
را برايشان در سامانه تعريف كرديم. معاون آموزش 
ابتداي��ي وزارت آموزش و پرورش بيان اينكه برخي 
خانواده ها به علت اينكه اولين بار به صورت الكترونيكي 
ثبت نام مي كنند دشواري هايي را تجربه كردند كه به 
اشكاالت كار با سامانه برمي گردد گفت: هر زمان به ما 
از سوي استان ها، گزارش اشكال داده مي شود، سريع 
به حوزه فناوري منتقل مي كنيم كه سريع ترتيب اثر 
داده و مشكل را برطرف مي كنند. همچنين براي دوره 
متوسطه نيز ثبت نام ها پس از اعالم نتايج و هدايت 
تحصيلي آغاز شده و گزارش ها حاكي از آن است كه 
روند ثبت نام ها به خوبي در حال انجام است. او با بيان 
اينكه در روند ثبت نام، همكاري خوبي با س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنايي داشتيم گفت: شمار 
پايگاه هاي سنجش و تعداد افراد به كار گرفته شده 
نسبت به سال گذشته افزايش يافته و خوشبختانه امر 
سنجش، به شكل خوب و رواني در حال انجام است. 
امسال براي سنجش سالمت ۶۰۰ هزار كودك پيش 
دبستاني نيز هدفگذاري كرده ايم كه اميد است تحقق 
يابد. اگر بتوانيم در سنين پايينتر غربالگري را انجام 
دهيم امكان مداخالت بهنگام، زودتر فراهم مي شود. 
حكيم زاده ادامه داد: اين امر، امكان شناسايي آن 
دسته از دانش آموزان كه به هر دليل براي ثبت 
نام مراجعه نمي كنند را سريعتر فراهم مي كند 
و يك گام رو به جلو براي شناس��ايي زودهنگام 
بازماندگان احتمالي از تحصيل اس��ت. تا ثبت 
نام به اتمام نرس��د نمي توانيم پيش بيني كنيم 
چه تعداد افزايش جمعيت دانش آموزي داريم، 
اما سال گذشته با وجود آنكه درگير كرونا بوديم 
تعداد ثبت نام كنندگان ۲.۸ درصد افزايش داشت 
كه داليل مختلفي مي تواند داش��ته باشد پيش 
بيني ما براي امسال هم اين است كه بتوانيم همه 

جمعيت الزم التعليم را به موقع ثبت نام كنيم.

مريمشاهسمندي|
طي روزهاي گذش��ته وزير بهداشت كه 
هر روز از افتخارات كنترل كرونا در كشور 
خبر مي داد و مدعي تعريف و تمجيد ديگر كش��ورها از 
مديريت كرونا در ايران بود و خود را سردار كرونا مي ناميد، 
در نامه اي به رهبري درخواست تعطيلي دوهفته اي كل 
كشور را كرد. او در اين نامه به وضعيت فاجعه بار كرونا در 
كشور اشاره كرده و گفته تا با بحران غير قابل كنترل كرونا 
مواجه نش��ده ايم بايد كشور را به مدت دو هفته تعطيل 
كنيم. البته هنوز پاسخي به نامه سردار كرونا داده نشده 
اما اين طور كه از شواهد بر مي آيد، وزير بهداشت باالخره 
تصميم گرفته با واقعيت هاي تلخي كه درصد زيادي از آن 
مربوط به مديريت ناكارآمد وزارت بهداشت و درمان در 
حوزه كرونا بوده است، مواجه شود. وضعيتي كه حاال آمار 
ابتال و مرگ و مير را حتي از روزهاي ابتدايي ورود كرونا به 
كشور و در حالي كه بيماري ناشناخته اي بود بيشتر كرده 
است. اينكه هنوز هيچ خبري از واكسن هاي توليد داخل 
نيست و البته كشورهايي هم كه وعده ارسال واكسن به 
ايران را داده بودند در شرايط بحراني خلف وعده كردند 
هم مساله ديگري اس��ت كه بايد مسووالن به آن پاسخ 
بدهند. اما حاال اين كادر درمان اس��ت كه بايد با دست 
خال��ي در مقابل اين ويروس خطرناك براي س��المتي 
مردم مبارزه كند؛ كادر درماني كه ديگر نه توان جسمي 
دارد و نه توان روحي مقابله با اين موج فاجعه بار را. كادر 
درماني كه حتي اميدي به دريافت حقوق خود هم ندارد.

     آي سي يو هاي خانگي  با شبي 
5   ميليون تومان

برخي اخبار هم حاكي از آن اس��ت كه با تكميل شدن 
ظرفيت بيمارستان ها برخي ش��ركت ها اقدام به ارايه 
خدمات آي سي يو در خانه بيماران مي كنند و با دريافت 
مبلغ ش��بي ۵ ميليون تومان آي سي يو را براي بيمار به 
خانه منتقل مي كنن��د. البته كه چنين امكاناتي هم باز 
در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه توان پرداخت چنين 
هزينه هايي را دارند و افراد بي بضاعت در همان راهروها 
و پاركينگ هاي بيمارستاني شب را به صبح مي رسانند 

و گاه از نبود اكسيژن جان مي دهند.

      سُرم هاي تزريقي فقط
در داروخانه هاي بيمارستاني توزيع شود

مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
در نامه اي خطاب به مديران شركت هاي توزيع كننده 
دارو ب��ر توزي��ع س��رم هاي تزريق��ي در داروخانه هاي 
بيمارس��تاني تاكيد ك��رد. مژدهي آذر، رييس س��ابق 
انجمن داروسازان ايران در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
متاس��فانه با افزايش تعداد بيماران كرونايي و احتياج 
آنها به س��رم هاي تزريقي با كمبود آن در كشور مواجه 
ش��ده ايم. البته بايد نظام س��المت در اين زمينه پيش 
بيني هاي الزم را انجام مي داد، اما از آنجا كه متاس��فانه 
برخي برنامه ريزي ها درست و به موقع نيست، بروز چنين 
اتفاقاتي هم دور از ذهن به نظر نمي رس��د.  او مي افزايد: 
معلوم نيس��ت كه اين جريان كرونا به كجا ختم بشود و 
ممكن است واريانت هاي حادتر هم اضافه شود. به همين 
جهت بايد پيش بيني ها و دورخيزهاي الزم توسط نظام 

بهداشت و درمان در اين خصوص صورت گيرد.

     نظام سالمت غافلگير شد
مژدهي آذر مي گويد: در حالي كه تعداد مبتاليان به كرونا 
ركورد شكسته و در حال حاضر به بيش از ۴۰ هزار نفر در 
روز رسيده مواجه شدن با كمبود اقالم دارويي هم يكي 
از نتايج چنين وضعيت بحراني در كشور است. تازه اين 
آماري است كه افراد به بيمارستان ها مراجعه مي كنند 
و آنهاي��ي كه به مطب دكترها مي روند و در خانه خود را 
قرنطينه مي كنند در اين آمار به حساب نمي آيند. در واقع 
كل سيستم سالمت كشور با يك غافلگيري مواجه شده 
و بروز چنين اتفاقاتي مي تواند باعث شود تا رشته كار از 
دست مسووالن خارج شده و كنترل شرايط سخت شود. 
او در پاس��خ به اين س��وال كه اگر قرار باش��د سرم هاي 
تزريقي فقط در داروخانه هاي بيمارستاني توزيع شود 
پس تكليف بيماراني كه در خانه بستري هستند و به اين 
سرم احتياج دارند چه مي شود، مي گويد: در واقع وقتي از 
ناهماهنگي و غافلگيري صحبت مي كنيم، مساله همين 
است. وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو بايد 
پيش بيني اين شرايط را مي كرد، در حالي كه دو سال از 
ورود كرونا به كشور مي گذرد، اين غافگيري ها نمي تواند 

منطقي باشد. به هر حال در اين شرايط هم يا با واردات يا 
با افزايش توليد بايد اين وضعيت بحراني را مديريت كنند. 

 
     روزانه ۱۰ هزار نفر در پايتخت

بستري مي شوند
خبرها حاكي از آن است كه تنها در پايتخت روزانه بيش 
از ۱۰ هزار بيمار مبتال به كوويد ۱۹ بس��تري مي شوند. 
آماري كه وحشتناك به نظر مي رسد. اين در حالي است 
كه زندگي عادي در تهران و اكثر شهرهاي كشور ادامه 
دارد. نه مردم و نه مس��ووالن فاجعه ب��ار بودن اوضاع را 
ب��اور نكرده اند و در اين بين تنها كادر درمان اس��ت كه 
بايد با تمام س��ختي ها كنار بياي��د و از مبتاليان به اين 
ويروس مراقبت كند، كادر درماني كه ديگر نه تنها توان 
جسمي اش را از دست داده از نظر روحي هم در شرايط 
مناس��بي قرار ندارد. در اين ش��رايط بايد با مش��كالت 
اقتصادي هم دس��ت و پنجه نرم كنند و به فكر دريافت 

نكردن حقوق و معوقات خود هم باشند.

     ركورد جديد و خطرناك
رييس دانش��گاه علوم پزش��كي ايران ني��ز در اين باره 
مي گويد: شدت و گس��ترش پيك پنجم كرونا بيشتر 
از آن چيزي اس��ت كه ما انتظارش را داش��تيم و ثبت 
آمار روزانه ۱۰ هزار بس��تري در بيمارستان هاي تهران 
ركوردي جديد و خطرناك اس��ت.  جليل كوهپايه زاده 
مي افزايد: مراجعه به مراكز جامع سالمت، كلينيك ها، 
بيمارستان هاي خصوصي و دولتي و مطب ها به شدت 
افزايش پيدا كرده اس��ت. براين اس��اس فعاليت مراكز 
س��رپايي و كلينيك هاي تنفسي بيمارستان ها بيشتر 
شده است و آنها هم ظرفيتش��ان را براي ارايه خدمات 
دو براب��ر كرده ان��د. همچنين حدود يك ه��زار تخت 
ديگر به ظرفيت اصلي اضافه ش��ده و هم اكنون حدود 
۱۱ هزار تخت براي رزرو بيماران كوويدي در دس��تور 
كار مديريت كرونا در نظر گرفته ش��ده است تا بتوانيم 
حجم بيشتري از بيماران بستري شده را مداوا كنيم. او 
اظهار مي دارد: با توجه به تمام توصيه ها، رعايت ش��يوه 
نامه هاي بهداشتي به درس��تي اجرا نمي شود و همين 
عامل باعث بروز انواع مختلف ابتالي خانوادگي در بين 

هموطنان شده است . همه اين عوامل نشان دهنده اين 
اس��ت كه مديريت اين بيماري بسيار سخت است و به 
مشاركت و همكاري مردم احتياج دارد. در حال حاضر 
اصلي تري��ن تقاضاي ما از مردم، رعايت هرچه بيش��تر 
شيوه نامه هاي بهداشتي به ويژه اس��تفاده از ماسك و 
رعايت صد درصدي فاصله گ��ذاري اجتماعي با توجه 
به هواي گرم و تهويه نامناس��ب فضاهاي بس��ته است. 
كوهپايه زاده مي گويد: متاسفانه در استان تهران به شدت 
با كمبود تخت هاي بيمارستاني مواجه هستيم. با توجه 
به مراجعه ها و عمل هاي جراحي غير كرونايي، ظرفيت 
اكثر بيمارستان هاي تهران كاماًل تكميل شده است و ما 
نگران بيماران غيركوويدي نيز هستيم. وزارت بهداشت 
در تالش است تا با برپايي كلينيك هاي سرپايي درماني 

به مديريت بيمارستان ها كمك مي كند.

       احتمال پر كردن شيشه هاي خالي واكسن
محمدرضا شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو نسبت به 
پر كردن ويال هاي خالي واكس��ن توسط افراد سودجو 
هش��دار داد. او در نامه اي خطاب به معاونان غذا و داروي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
سراسر كشور نسبت به پر كردن ويال هاي خالي واكسن 
توسط افراد سودجو هشدار داد. متن نامه به اين شرح است: 

با احت��رام، عطف به نامه ش��ماره ۱۳۵/۱۰۳۷/د مورخ 
 ۱۴۰۰/۴/۲۰درخصوص اطالع��ات مربوط به ارزيابي 
تهديدات مديريت بحران و با عنايت به اينكه گروه هاي 
كالهبرداري ممكن اس��ت به دنبال پر كردن ويال هاي 
خالي واكس��ن كه به طور نامناسب دفع شده اند باشند، 
س��ازمان بهداش��ت جهاني، اقدام به اش��تراك گذاري 
اطالع��ات ارزيابي فوق ب��ه منظور افزاي��ش آگاهي از 
تهديدات محتمل درمورد ويال هاي خالي واكسن هاي 

كوويد ۱۹ كرده است.
 برخي از ويژگي هاي ويال هاي تقلبي و احتماال پر شده 
به صورت غيرقانوني )پيوس��ت( اس��ت. براين اساس 
مشخصات زير به عنوان مهم ترين اين ويژگي ها قلمداد 

مي شوند: 
     ويال هاي داراي خراش يا عالئم دستكاري 

      نشانه هايي از آسيب رسيدن به برچسب ها به وسيله 
آب 

      درپوش فل��زي داراي فرورفتگي، خراش��يدگي يا 
شكستگي 

      راشيدگي يا سوراخ روي درپوش هاي پالستيكي 
      وجود مواد يا ذرات خارجي قابل رويت در داخل ويال 

      وجود دستكاري قابل تشخيص تاريخ انقضاء 
 -وجود اختالف در تاريخ انقضاء با شماره محموله معتبر 

     وجود مشكوك مقادير زيادي از محصول موجود براي 
فروش به صورت خصوصي 

در حال حاضر واكسيناسيون كوويد ۱۹ توسط معاونت 
محترم بهداشت وزارت متبوع صورت مي گيرد. با توجه 
به اينكه احتمال س��ودجويي افرادي به منظور عرضه و 
توزيع موارد تقلبي و قاچاق فرآورده هاي مختلف از جمله 
واكسن نيز وجود دارد، مقتضي است، دستور فرماييد، 
ضمن اطالع رساني موارد مذكور، تاكيد بر پيگيري اصالت 
كليه فرآورده هاي سالمت از طريق برچسب رهگيري 
اصال��ت كاال، به كليه مراكز تحت پوش��ش آن معاونت 

محترم به نحو مقتضي صورت پذيرد.

     شهر بوي مرگ مي دهد
اين روزها  ديوار نوش��ته اي در فضاي مجازي دست به 
دست مي ش��ود، »بريد به اوني كه دوست داريد، بگيد: 
دوستت دارم، شهر بوي مرگ مي ده«. شايد در شرايط 
عادي خيلي از ما از كنار اين جمله ها و كلمه ها به راحتي 
بگذريم، اما اين روزها نبايد از كنار هيچ اتفاقي به راحتي 
گذشت. اين روزها كه معلوم نيست چه چيزي انتظارمان 
را مي كشد، خوب اس��ت مهربان تر باشيم. خوب است 
هواي خودمان و اطرافيانمان را داشته باشيم. خوب است 

به اين فكر كنيم كه حق گرفتني است نه دادني.

گزارش

ازنامهوزيربهداشتبهرهبريتاوضعيتبحرانيكرونادركشور

شهربويمرگميدهد

رويخطخبر

روندثبتناماينترنتي»وام«بازنشستگانتاميناجتماعي
مدي��ركل امور فرهنگ��ي و اجتماعي 
سازمان تأمين اجتماعي از فراهم شدن 
ام��كان ثبت نام اينترنتي تس��هيالت 
قرض الحس��نه مس��تمري بگيران 
سازمان تامين اجتماعي خبر داد. علي 
جهاني گفت: طي روزهاي گذش��ته، 
بيش از ۹۰ هزار نفر از بازنشس��تگان 
و مستمري بگيران متقاضي، اقدام به 

ثبت نام تس��هيالت قرض الحسنه كرده و ۴۳ هزار 
نفر ني��ز وام خود را دريافت كرده ان��د. او افزود: يك 
س��امانه الكترونيكي به منظور تسهيل ثبت نام و 
درياف��ت وام راه ان��دازي و اخيرا آغاز ب��ه كار كرده 
است و توانسته تا حد زيادي از مراجعات حضوري 
مستمري بگيران به بانك ها بكاهد. همچنين طي 
چند روز گذشته بيش از ۹۰ هزار نفر از بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران متقاض��ي، اقدام ب��ه ثبت نام 
تسهيالت قرض الحسنه كرده اند و از اين تعداد ۴۳ 

هزار نفر وام خ��ود را دريافت كرده اند. 
مدي��ركل امور فرهنگ��ي و اجتماعي 
س��ازمان تأمين اجتماعي با اشاره به 
اينكه در فرايند پرداخت وام، پيامكي از 
سوي بانك رفاه به منظور تاييد هويت 
فرد وام گيرنده ارسال مي شود كه الزم 
اس��ت بازنشس��تگان ما حتما به اين 
پيامك پاس��خ داده و صحت دريافت 
وام را تاييد كنند ك��ه در اين مرحله هنوز ۲۰ هزار 
نفر به اين پيامك پاس��خ نداده اند. البته اين حق و 
فرصت براي مستمري بگيران ما محفوظ مي ماند 
اما حتما نسبت به تاييد پيامك اقدام كنند. جهاني 
با بيان اينكه سال گذشته نزديك به ۳۴۰ هزار نفر 
تسهيالت قرض الحس��نه را دريافت كردند گفت: 
تا پايان امس��ال نيز ۴۰۰ هزار بازنشسته در شش 
مرحله تس��هيالت بانكي را دريافت خواهند كرد. 
به طور متوسط هر ۴۰ روز، يك مرحله اجرا مي شود. 

آييننامهاجراييقانونتعرفهگذاريخدماتپرستاري
با امضاي معاون اول رييس جمهور، 
آيين نامه اجرايي قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي 
پرس��تاري ابالغ ش��د. بناب��ر اعالم 
رواب��ط عموم��ي وزارت بهداش��ت، 
هي��ات وزي��ران در جلس��ه مورخ ۶ 
مرداد ۱۴۰۰، به اس��تناد تبصره )۲( 
م��اده واح��ده قان��ون تعرفه گذاري 

 خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري،
 آيين نامه اجرايي اين قانون را به تصويب رساند. 
به موجب آيين نامه مذكور، كليه مراكز بهداشتي 
و درماني كشور اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، 

خصوصي و خيريه و موقوفه مكلف به 
رعايت استاندارد بسته هاي خدمات 
تش��خيصي و درماني گ��روه )كادر( 
پرس��تاري و تعرفه هاي تعيين شده 
هستند. مراكز فوق همچنين مكلفند 
پس از ابالغ تعرفه س��االنه خدمات 
گروه )كادر( پرستاري موضوع قانون، 
كاران��ه گروه ياد ش��ده را براس��اس 
تعرفه هاي مص��وب محاس��به و پرداخت كنند. 
همچنين سازمان ها و ش��ركت هاي بيمه پايه و 
تكميلي س��المت نيز مكلفند نسبت به پوشش 

اين خدمات اقدام كنند.

عقدقرارداداوليهبارانندگانسرويسمدارس
مدي��ركل دفت��ر انجم��ن اولي��اء و 
مربي��ان وزارت آم��وزش و پ��رورش 
درباره روند انعقاد قرارداد س��رويس 
مدارس و واكسيناس��يون رانندگان 
س��رويس مدارس توضيحات��ي ارايه 
كرد. نورعلي عباسپور گفت: قرارداد 
سرويس مدارس مش��روط منعقد و 
پس از قطعي شدن وضعيت بازگشايي 

 مدارس، قطعي خواهد شد. او افزود: پيش ثبت نام 
با توجه به ش��رايط و وضعيت فعل��ي قابل انجام 
اس��ت و مدارس مي توانند قراردادهاي اوليه براي 
سرويس مدارس داشته باش��ند. همچنين براي 
آن دس��ته از رانندگان كه تنها در حوزه سرويس 
مدرسه هستند، هنوز واكسيناسيون انجام نشده 
است. اما بخش قابل توجهي از آنها، راننده تاكسي 

 هس��تند كه واكسيناس��يون ش��ان 
در ح��ال انجام اس��ت. مديركل دفتر 
انجمن اولياء و مربيان وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه هنوز فهرستي 
از س��وي ما ارسال نش��ده است و در 
حال تكميل آن هستيم اظهار كرد: از 
استان ها خواسته بوديم كارگروه هاي 
شهرس��تاني تش��كيل دهن��د؛ آنها 
شركت ها را شناسايي و به مدارس معرفي كرده اند. 
منتها قراردادها مش��روط است و حالت قطعيت 
ندارد.عباس��پور تصريح كرد: درس��ت است كه 
سياست، بر بازگش��ايي حضوري مدارس است، 
اما فعال قراردادها مش��روط بسته مي شود و پس 
از آنكه وضعيت بازگشايي مدارس مشخص شد، 

قراردادها قطعي خواهند شد.

رويداد

س��امانه فرزندخواندگي از س��ال گذش��ته آغاز به كار 
ك��رد و تاكن��ون ۱۶ هزار نف��ر در اين س��امانه ثبت نام 
كرده اند. براساس قانون سال ۱۳۹۲ كه مربوط به بحث 
فرزندخواندگي است و آيين نامه هايي كه در سال ۱۳۹۴ 
در دولت مصوب ش��د، باعث شد تا روند رو به رشدي در 
تعداد فرزندخواندگي در اين مدت داشته باشيم.  معاون 
امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اين مطلب 
افزود: همچنين نگاه مردم به فرزندخواندگي نگاه بهتري 
ش��ده اس��ت و خيلي از مردم از اقشار مختلف به سمت 
فرزندخواندگي رفته اند. در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با 
وجود موضوع كرونا كه باعث شده بود، ارتباطات كاهش 
پيدا كند و حضور در مراكز س��خت تر ش��ود، اما شاهد 
افزايش ۱۰ درصدي فرزندخواندگي در اين مدت بوده ايم 
و سرپرستي حدود ۱۷۰۰ كودك به خانواده هاي مختلف 

سپرده شده است. 
حبيب اهلل مسعودي فريد درباره وضعيت خانه هاي امن 
گفت: قصد تعطيلي خانه هاي امن را به هيچ عنوان نداريم، 
چراكه به اين خانه ها نياز داريم. او با بيان اينكه هميشه 
سياست س��ازمان اين است كه تعداد كودكان در مراكز 
نگهداري را كاهش دهيم و كودكان را به سمت خانواده 
سوق دهيم، تصريح كرد: در گذشته كودكان به صورت 
مدل هاي اردوگاهي در مراكز نگهداري مي شدند و گاهي 
در يك مركز حدود ۱۰۰ كودك حضور داشتند، اما فرآيند 
سازمان در اين سال ها و به ويژه بعد از سال ۹۲ كه قانون 
فرزندخواندگي مصوب شده اس��ت، اين بوده است كه 
مراكز از شكل اردوگاهي به خانه تبديل شده است و نام 

آن را نيز مراكز شبه خانواده گذاشته ايم.
فريد خاطرنشان كرد: متوس��ط كودكاني كه در مراكز 
ش��به خانواده نگهداري مي ش��وند ح��دود ۱۰ الي ۱۲ 
كودك است. تالش ما اين است كه كودكان را به سمت 

فرزندخواندگي س��وق دهيم. در اين راس��تا نيز حتي 
كودكاني كه داراي معلوليت يا بيماري هس��تند نيز به 
فرزندخواندگي س��پرده مي ش��وند. راه اندازي سامانه 
فرزندخواندگي نيز باعث شده است تا سير فرزندخواندگي 
شفاف تر ش��ود. اين سامانه دسترس��ي خانواده ها را به 
فرزندپذيري بيشتر مي كند و همچنين باعث مي شود 
احتمال فرزندخواندگي كودكان در سراسر نقاط كشور 
بيش��تر ش��ود. او با بيان اينكه اغلب خانواده ها تقاضاي 
سرپرستي كودكان كمتر از سه سال را دارند، گفت: يكي 
از سياست هاي ما اين است كه اين فرهنگ را ترويج دهيم 
كه فاصله سني والدين با فرزند كم باشد، باتوجه به اينكه 
آمار نوزادان ما بسيار كم است، خانواده هايي كه متقاضي 
سرپرستي نوزاد هستند بايد حداقل ۵ الي ۶ سال در نوبت 
بمانند از همين رو به آنان  پيشنهاد مي كنيم كه بجاي 
انتظار اين مدت زمان كودكاني را كه در س��نين باالتر 
هستند به سرپرستي قبول كنند تا از اين طريق بتوانند 
سريعتر به خواسته خود برسند و همين طور كودكاني كه 

در سنين باالتر هم هستند از خانواده برخوردار شوند.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود درب��اره خانه هاي امن نيز 
گفت: در موضوع خشونت خانگي در خصوص زنان، افراد 
مي توانند به تمامي مراكز اورژانس اجتماعي كه حدود 
۳۶۰ مركز در كل كش��ور هس��تند، تماس بگيرند و در 
آنجا تمهيدات الزم براي اين زنان انجام مي شود. قبل از 
راه اندازي خانه هاي امن كه در گذشته به آن خانه موقت 
مي گفتيم بسياري از اين زنان آسيب ديده و در معرض 

خشونت در اورژانس اجتماعي پذيرش مي شدند.
فريد تصريح كرد: در حال حاضر هم اگر در هر شهرستان 
يا ش��هري خانه امن وجود ندارد، زنان آس��يب ديده در 
اورژانس اجتماعي پذيرش مي شوند و چنانچه الزم باشد 

با همكاري نيروهاي اورژانس اجتماعي به مركز مداخله 
در بحران در مراكز استان يا اولين شهرستاني كه مركز 

نگهداري دارند، اعزام مي شوند. 
او با بيان اينكه در مجموع حدود ۲۷ مركز خانه امن در 
سراسر كش��ور داريم، تصريح كرد: خانه هاي امن هيچ 
نشاني ندارد و تمام پذيرش ها در خانه امن توسط اورژانس 
اجتماعي و خط۱۲۳ انجام مي ش��ود. ما قصد تعطيلي 
خانه هاي امن را به هيچ عنوان نداريم چراكه به اين خانه ها 
نياز داريم و بايد حتما خانه هاي امن داشته باشيم. اما نكته 
مهم اين است كه مداخله ما در زماني كه يا آسيب صورت 
گرفته يا خشونتي در شرف انجام بوده و قريب الوقوع است، 

صورت مي گيرد.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور تاكيد 
كرد: قاعدتا ما بايد به سمت اقدامات پيشگيرانه برويم كه 
يكي از آنها آموزش مهارت هاي زندگي است و آموزش 
سبك فرزندپروري اس��ت. در واقع اگر هرمي را تصور 
كنيم كه در قله آن اورژانس اجتماعي و خانه امن قرار 
دارد در كف هرم بايد اقدامات پيش��گيرانه انجام شود. 
در بسياري از مواقع نيز ممكن است خشونت هايي در 
خانواده اتفاق بيفتد كه ما اصال از وقوع آن خبردار نشويم 
اما قاعدتا اگر به سمت اقدامات پيشگيرانه برويم، قطعا 
از وقوع اين خشونت ها جلوگيري مي شود. البته نبايد 
به اقدامات پيشگيرانه و آموزش هايي كه در اين زمينه 
انجام مي شود به صورت هزينه اي نگاه كرد، بلكه بايد 
نگاه س��رمايه گذاري به اين بخش داشت البته ما بايد 
خدماتمان را براي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده 
بيشتر كنيم هموطنان نيز مي توانند انواع خشونت هاي 
خانگي را به خط ۱۲۳ اطالع دهند و ما حتما در زمان 
مشخص و مقرر پيگيري هاي الزم را انجام مي دهيم تا 

مداخله به هنگام در آسيب داشته باشيم.

افزايش۱۰درصديفرزندخواندگي
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