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نيـازاقتـصادايـران

دشمن به مشكالت
معيشتي مردم برايكاهش
مشاركت اميد بسته بود

صفحه2

«تعادل» وضعيت بازار سهام
را بازبيني ميكند

رشد بورس
طبيعياست

سبزپوشي شاخص كل بورس تهران از روزهاي
پاياني خردادماه شروع شده و همچنان ادامه دارد
و طي دو روز اخير اين رشد كمي آرامتر شده اما
درنهايت روز گذشته شاخص كل بورس تهران
با رشد  0.4درصدي به كار خود پايان داد .با اين
حال كارشناس��ان و فعاالن بازار سهام اين رشد
شاخص و روند رو به رشد آن را همچنان با ديده
ترديد مينگرند و با قطعيت از شروع فصل جديد
بازار سخن نميگويند ...صفحه 4رابخوانيد

دالر  ۲۴هزار و  ۷۰۰تومان شد
سكه ۱۰ميليون و ۷۲۰هزار تومان

صفحه3

افزايش تقاضا
براي خريد
طال و سكه

آيا «طرح ملي مسكن اقساطي» كمبودهاي طرحهاي دولتي تامين سرپناه را جبران ميكند؟

پيشنهاد نسخهقسطيمسكن دولتي

درشرايطيكههريكازطرحهايدولتيدرساختوتامين
مسكنبراياقشارآسيبپذيرموفقنبودهيادستكمداراي
نقايصي هستند ،اتحاديه تعاونيهاي عمراني شهر تهران
طرحي را پيشنهاد كرده كه مشكالت طرحهاي دولتي را

ندارد و تامين منابع مالي آن نيز به صورت قسطي از سوي
متقاضيانتامينخواهدشد.بهگفتهمسووالنايناتحاديه،
كاهش توليد مسكن و افزايش نجومي قيمت زمين طي
سالهايگذشتهباعثشداميدبرايخانهدار شدنبرخي

خانوارهابهدورهانتظاربيشاز ۱۰۰سالموكولشود«،طرح
ملّيمسكناقساطي»برايكاهشايندورهانتظارطراحي
شده است .اين همه در حالي است كه طرح دولتي مسكن
مليهماينكبهدليللزومآوردهاوليهازسويمتقاضيان،در

برخيازشهرهايهدفگذاريشده،فاقدمشتريومتقاضي
است .بيگمان ،نبود متقاضي در شهرهاي يادشده ،دليل
نبودمتقاضينيست،بلكهنشانهايازافتشديدتوانمالي
صفحه 5رابخوانيد
خانوارارزيابيميشود.

طرح «حمايت از حقوق كاربران
و خدمات پايه كاربردي فضاي
مجازي» در دستور كار مجلس

مصونيتيا
محدوديت؟

حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي نام
تازهترين طرحي است كه اين روزها در مجلس
شوراي اسالمي مطرح و در دستور كار قرار گرفته
است؛ طرحي كه به نظر ميرسد با توجه به بندها
و تبصرههاي آن ،در ص��ورت تصويب تغييرات
بسياري در حوزه اينترنت و شبكههاي مجازي
به وجود ميآورد و البته انتقادات زيادي را هم از
سوي كارشناس��ان فناوري اطالعات و كاربران
صفحه 6رابخوانيد
اينترنت و...

يادداشت2-

سوددهي قطعي بورس
تا پايان سال

در دو الي س��ه روز اخير اغلب
س��هام ب��زرگ ب��ازار در حال
معامله برمدار منفي بودند اما
معامالت مثبت سهام شركت
شستا به علت افزايش سرمايه
از مح��ل تجدي��د ارزياب��ي و
زيرمجموعههاي آن منجر به
پيمانحدادي
روند صعودي شاخص بورس
دربازارشدومعامالتبازارراازروندمنفيبهسمتصعود
پيشبردند.
بازار سرمايه از دو ماه گذشته و بعد از اصالح شديدي كه
تجربهكرد در موقعيتمناسبيبراي سرمايهگذاري قرار
گرفت اما تحت تأثير ابهامات موجود در زمينه انتخابات
رياس��تجمهوري ايران و وجود ترس در معامالت اين
بازار ،ش��اخص بورس همچنان به روند نزولي خود ادامه
داد .ثبات در قيمت ارز ،گزارش مثبت شركتها ،ركود در
معامالتبازارهايموازيبهخصوصرمزارزهاكهبهعنوان
رقيباصليبازاردرطيهفتههايگذشتهبودندباعثشد
تا معامالت بورس رنگ ديگري به خود بگيرد و روزهاي
اميدواركنندهايرادراينبازارايجادكنند.
همچنيندركناراينمسائلبهمرورنمادهايكوچكبازار
كهدرصففروشقرارداشتندبهتعادلرسيدندوباتوجه
بهقرار گرفتن در فصل مجامع برخي از س��رمايهگذاران
س��رمايههاي در اختيار خود را براي اخذ سود وارد بازار
ميكنند تا بتوانند س��ود نقدي از مجمع كسب كنند،
اين موضوع به دليل افزايش ورود نقدينگي به بازار باعث
تغيير سمتوس��وي معامالت بورس و ايج��اد روزهاي
اميدواركنندهدراينبازارشدهاست.
در بودجه دولت افزايش تورم پيشبينيش��ده اس��ت؛
بنابراين انتظار افزايش تورم ديگر عامل موثر در رشد بازار
بود كه باعث شد تا شاخص بورس از روزهاي گذشته در
مسيرصعوديقراربگيرد.انتخابرياستجمهوريدربازار
بادوتأثيركوتاهمدتوبلندمدتهمراهبود،نخستينتأثير
آنپايانبرگزاريانتخاباتورفعابهاميبودكهگريبانبازار
راگرفتوباعثايجادروندمنفيدرمعامالتبورسشد.
تأثير بلندمدت آن مرتبط ب��ه كابينه دولت بهخصوص
كابينه اقتصادي است كه اين موضوع ميتواند بهشدت
بر روند بازار تأثيرگذار باشد ،بايد منتظر ماند و ديد برنامه
و ديدگاه كابينه جديد چگون��ه خواهد بود و كداميك از
سياستهاي انبساطي و انقباضي را در دستور كار خود
قرار ميدهند .به عقيده بنده در اين زمينه يكي از مسائل
قابلتوجه اين است كه كابينه اقتصادي كشور كداميك
از مسائل را مانند تورم يا رشد اقتصادي به عنوان اولويت
فعاليت خود در دس��تور كار قرار ميدهد .از طرف ديگر
موضوع بس��يار مهم بازار ،ديدگاه دولت جديد نسبت به
برجام است .اين موضوع جزو مسائلي تلقي ميشود كه
ميتواندبهشدتبرروندبازاراثرگذارباشد.باتوجهبهوجود
ادامهدرصفحه5
چنينمسائليدر...

فعاالن اقتصادي نسبت  به ترخيص قطرهچكاني نهادههاي دامي هشدار دادند

سناريوي خطرناك فساد نهادهها
يادداشت4-

يادداشت3-

ضرورتتفكيك
وزارت راه و شهرسازي

تجربيات سالهاي اخير كشور
نشان ميدهد موضوع ادغام 2
وزارتخانه راه و ترابري و مسكن
و شهرس��ازي منج��ر به نتايج
مطلوبي براي اقتصاد كش��ور
نشدهاستوبايدهرچهسريعتر
اق��دام به اص�لاح اين تصميم
كمالعليپور
اشتباه كرد .در شرايطي كه اين
روزها شهروندان ايراني با مش��كالت عديدهاي در حوزه
مسكن و بهرهمندي از يك واحد اجارهاي حداقلي روبهرو
هستند ،وزارت راه و شهرسازي نتوانسته در حوزه رونق
صنعت ساخت و ساز قدم رو به جلويي بردارد و به مطالبات
مردمدراينبخشپاسخدهد؛موضوعيكهبهنظرميرسد
به دليل عدم هماهنگي و وظايف متنوعي است كه براي
وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شده است .در واقع
هيچكدام از اهدافي كه در زمان ادغام وزارتخانههاي راه و
ترابري و مسكن و شهرسازي به آنها اشاره شده بود ،محقق
نشدهاند .نه در بخش مسكن اقدامات قابل قبولي صورت
گرفته و نه در حوزه توس��عه راهها و حمل و نقل قدم رو به
جلوييبرداشتهشدهاست.هزينهاينعدمتوزانرانيزبايد
مردميبپردازندكهاينروزهابامشكالتمعيشتيفراواني
دستبهگريبانهستند.بازارمسكنمانندهربازارديگري
تابع منطق كلي عرضه و تقاضاست .هر اندازه كه توزان و

تعادل بيشتري در حوزه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد،
بههمانميزاناتمسفركليبازارمسكننيزبهسمتثبات
وآرامشبيشتريميلخواهدكرد.امامتاسفانهدولتطي
7الي 8سال گذشته در حوزه عرضه مسكن كه بر آمده از
رونق صنعت ساخت و ساز با مشاركت بخش خصوصي
است ،كار خاصي صورت نداده است .عدم توازن در بخش
عرضه و تقاضا باعث متورم ش��دن تقاضاهاي عمومي در
بخش مسكن و در نهايت رشد قيمت افسارگسيخته در
اينبخشاست.اينرونددرحوزهتوسعهراههانيزبههمين
شكلوشمايلوجوددارد.توسعهراههاييكيازالمانهاي
مهمتوسعهدرهرجامعهايمحسوبميشود.ايدهجهش
توليد و رشد صادرات زماني رنگ واقعيت به خود خواهد
گرفت كه راههاي مناسب براي انتقال محصوالت توليد
شدهبهبازارهايداخليوخارجيوجودداشتهباشد.زماني
كه س��رمايهگذاري الزم در حوزه زيرساختهاي راهها و
بهبودشاخصهايحملونقلصورتنگرفتهباشد،حتي
در صورت رونق در توليد محصوالت نيز قادر نخواهيم بود
از ارزش افزوده اين تحوالت بهرهمند شويم .مجموعه اين
عوامل امروز نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي را
به اين نتيجه عيني رسانده كه بايد از طريق تفكيك اين
وزارتخانهكليدي،اتمسفرالزمبرايرونقصنعتساختو
سازازيك طرفوبهبود شاخصهايرشددرراهها و حمل
ادامهدرصفحه3
و نقل كشور فراهم شود.

حد دخالت دولت سيزدهم
در بازار ارز

در شرايط تحريمي وجود يك
بانك مركزي مستقل ميتواند
منجربهرفعبخشيازتحريمها
ش��ود ،و گام اول بايد استقالل
بانك مركزي باشد .درباره بايد
و نباي��د و حد دخال��ت دولت
س��يزدهم در بازار ارز ابتدا بايد
عليحيدري
به اقتصاد آزاد اشاره كرد .از سال
 ۱۳۵۰خورشيدي تا به امروز متاسفانه از اقتصاد آزاد فقط
بخش هزينه تحميل بر مردم باقي مانده و دولتها خود را
يدانند،بنابراين
مدامتابعدستورالعملهاوبايدهاونبايدهام 
در حيطه اقتصاد دستوري فعاليت ميكنند .هزينهها هم
درچنينوضعيتيبيشتربردوشمردمباابداعاتوكلمات
جديد سنگيني ميكند .انتظار از رييس دولت سيزدهم
نيز ادامه همان رويه دستوري و ورود مجموعهاي از بايدها
ونبايدهادرحيطهاقتصاداست،ايناحتمالهموجوددارد
فضا در برخي مواقع هم به سمت پليسي شدن پيش برود
يعنيبابهكاربردنچنينكمكهاييدربرخيمواردمانعي
براي رش��د قيمتها به وجودآيد كه چنين برخوردهايي
مانع بسيار بزرگي براي اجراي درست سياستهاي بانك
مركزي خواهد بود .كاري كه رييس س��ابق بانك مركزي
با تيم خود انج��ام داد گرچه كند بود ،ولي به لحاظ علمي
زيربناي خوبي را پايهگذاري كرد .حركت مورد اشاره اين

پيامرابههمراهداشتكهدرايرانهمميتوانمبانيعلمي
را به صورت اجرايي در آورد .پيشنهاد شخصيام به دولت
آيندهتالشبراياقتصادآزاداست،ولينهدرقالبتحميل
هزينهها ،بلكه در خصوص اجرايي كردن بخشي از اقتصاد
كهبهشكلعمومي،ايرانيومحليدرميآيدوامكانانجام
بهتري��ن مديريتها در آن وج��ود دارد .دولت جديد بايد
بداند مسالهاي كه آزمون آن پس داده شده ،نياز به آزمون و
خطايمجددندارد،بنابرايننبايدمبنايكاربرپايهاقتصادي
دستوريبنانهادهشود.وضعيتنرخارزدردولتبعديهم
وضعيتنرخهادردولتفعليراپيشخواهدبرد،البتهبسيار
به تيم اقتصادي آينده بستگي دارد ،ولي حتي در صورتي
كه ارزها با نامهاي سابق هم از بين برود ،ولي يك ارز ابداعي
بانامجديد،مجددهمانوضعيترابهتكراردرخواهدآورد.
بهتر آن است تا دولت جديد به حذف بخشي از قواعد زائد
و دست و پاگير بپردازد و مشخصا پيشنهاد ميكنم ،به كار
جديدي دست نزند زيرا همين كه دستورات جديد صادر
نش��ود به نوعي هنر مديريتي در شرايط فعلي كه «كما »
است ،نشان داده خواهد شد .به عبارتي ديگر دولت آينده
با كمك مجلس كه به نظر نميرسد مخالفتي با آن انجام
دهد،بسياريازقوانيندستوپاگيرراميتواندحذفكند
و استقالل بانك مركزي را در اين مدت از سوي مجلس به
رسميتشناساند،حاكميتهميكتعريفدرستودقيق
ادامهدرصفحه5
ازاقتصادارايهدهد.

گزارش روز

بلومبرگ :احتمال رسيدن قيمت نفت به ۱۰۰دالر

اكنون بيش��تر موجودي انبارهاي ذخيره نفت بهش��دت
در حال كاهش اس��ت و اين موضوع به علت رشد تقاضاي
نفت پس از بهبود اوضاع اقتصادي و كنترل نسبي ويروس
بيماري كرونا رخ داده اس��ت .قيمت نفت در دوره اخير به
باالتر از  ۷۰دالر رسيده است و بر اين اساس بلومبرگ در
روند صعودي قيمت نفت ،افزايش تقاضاي جهاني در نيمه
دومسالجاريراعامليمهمميداند.بههميندليلامكان
دارد بازار ش��اهد ركوردي در چند ماه آينده باش��د .البته
دستيابي به ركورد ۱۵۰دالري سال ۲۰۰۸خيلي سخت،
اما برخي فعاالن بازار حتي اعتقاد دارند نزديك شدن به آن
ارقام شگفتآور قبلي دور از دسترس نيست .از ابتداي سال
تاكنون قيمت نفت برنت نزديك به ۵۰درصد رشد داشته
است .حال بسياري از شركتهاي بزرگ نفتي پيشبيني
ميكنند نفت به فراتر از  ۱۰۰دالر هم برسد .تا قبل از اين
برخي بانكها ،بازرگانان و معاملهگران عمده از سه رقمي
ش��دن قيمت نفت س��خن ميگفتند ،ام��ا اكنون برخي
مديران ش��ركتهاي بزرگ نفتي ملقب به بيگاويل هم
احتمال افزايش قيمت نفت تا  ۱۰۰دالر را دور از دسترس
نميدانند« .دارن وودز» مديرعامل اكسونموبيل اعتقاد
دارد س��رمايهگذاري اندك در سالهاي اخير باعث شده
تا اكنون افزايش عرضه به ميزان تقاضا نباشد .راه افتادن

دوباره چرخهاي اقتصاد جهاني نيازمند توازن مجدد بازار
است و تا زمان متعادل ش��دن عرضه و تقاضا شاهد رشد
قيمت خواهيم بود .به همين دليل در كوتاهمدت و تا زماني
كه اين توازن رخ بدهد احتماال جهان ش��اهد قيمتهاي
باالي نفت خام و حتي فرات��ر از  ۱۰۰دالر هم خواهد بود.
گلدمن س��اكس ،رويال داچ ش��ل ،توتال و برخي ديگر از
شركتهاينفتيوبنگاههايتجارينيزخودرابرايچنين
روزهاييآمادهميكنند.بااينحالپيشبينيميشودپس
ازيكپيكقيمتيبارديگرقيمتنفتتاحدزياديكاهش
يابد و تعادل به بازار باز خواهد گشت.
ثبت باالترين قيمت نفت در 2.5سال گذشته/
روند افزايشي ادامه دارد
هرچنددرحالحاضرقيمتنفتدرمعامالتامروزاندكي
كاهش يافته اما در ابتداي معامالت به 76.60دالر باالترين
قيمت از اكتبر 2018رسيده بود .به گزارش فارس به نقل از
رويترز ،قيمت نفت پس از اينكه در ساعات اوليه معامالت
به باالترين رقم در 2سال و نيم اخير رسيد ،با افزايش دوباره
موارد ابتال به كوويد  19در آسيا كاهش يافت .قيمت نفت
برنت به 76.60دالر ،باالترين رقم از اكتبر 2018رس��يده
بود كه در حال حاضر با  29سنت كاهش به  89دالر در هر

بشكه رسيده است .هر بشكه نفت خام امريكا با  29سنت
كاهش 73.76دالر معامله شد .اما تحليلگران معتقدند كه
روندافزايشيهنوزازخطخارجنشدهاست.استفانبرناك،
تحليلگربازارگفت«:باتوجهبهاينكهاحساسحاكمبربازار
افزايشي است ،ناظران بازار ميگويند قيمت نفت احتماال
همچنان افزايش يابد ...واكسيناس��يون و تقاضاي قوي در
تابستان احتمال ادامه روند افزايشي را تقويت ميكند ».با
اعالم رشد اقتصادي قوي و افزايش مسافرتها در تابستان
در نيمه كره ش��مالي كه تقاضا براي سوخت را بهبود داده
است ،متوسط قيمت نفت براي پنجمين هفته متوالي در

هفتهگذشتهافزايشيافت.درعينحال،عرضهنفتخامكم
است،زيرااوپكپالسهمچنانبرنامهكاهشتوليدراحفظ
كردهاند.اوپكپالسبهتدريجاينكاهشراكمخواهدكردو
يتاجواليروزانه 2.1ميليونبشكهبهتوليدخود
درفاصلهم 
خواهد افزود .اوپك پالس در اول ماه جوالي ديدار و با توجه
به بهبود تقاضا در مورد افزايش توليد بيشتر در ماه آگوست
گفتوگو ميكنند .بانكه��اي  ANZو  INGپيشبيني
ميكنند اوپك پالس توليد خود را حدود  500هزار بشكه
در روز در ماه آگوست افزايش دهند كه احتماال در اين ماه
قيمتهاباالتررود.

يادداشت1 -

معادله تجارت و تحريم

اي��ن روزها ابهامي در س��طح
عمومي جامعه و نزد مسووالن
تصميمساز ايجاد شده در اين
خصوصكهآياباوجودتحريمها
ميتوان سكان هدايت اقتصاد
و معيش��ت كش��ور را بر پا نگه
مجيدرضاحريري داشت؟درپاسخبهاينپرسش
بايد گفت كه بله؛ بهرغم وجود
تحريمهاهمزندگيادامهخواهدداشت.حداقلطييك
دهه گذشته ،ايران 2بار با تحريمهاي جدي مواجه شده
است،امازندگيبرايايرانيانپاياننيافتهاست.امااينكهآيا
باتحريمهاكيفيتزندگيومعيشتمردمنيزدروضعيت
نرمالي قرار خواهد داشت يا نه؟ بايد بگويم كه خير ،حتما
اينطور نيس��ت .تجربه به ما ميگوي��د ،زندگي نرمال در
شرايطتحريميمقدورنيست.ازآنمهمتربايدديدآيادر
شرايط تحريمي ،تجارت ادامه دارد؟ بله تجارت نيز تداوم
دارد.اماآياوضعيتتجارتكشوردرشرايطتحريمييك
تجارتروبهجلووتوسعهمحورخواهدبود؟حتماخير،اين
تجارتنيزباكيفيتنيست.
نخست) بهطور كلي در هنگامه تحريمها ،در زمان عدم
استفاده از همه بازارها براي خريد يا فروش كاال ،در موعد
عدماستفادهازمنابعوسيستمبانكيجهانيومحروميت
استفاده از ابزار معامالتي مانند اعتبار اسنادي كه در زمان
محروميت تجار ايراني ناچارند معامالت خود را به صورت
نقدي انجام دهند و بهطور طبيعي ريسك و هزينههاي
معامالت��ي را تا حد زيادي افزايش ميده��د و ...ميتوان
تجارت و بازرگاني كشور را ادامه داد ،اما بدون ترديد يك
چنين ش��رايطي منجر به توس��عه پايدار كشور نخواهد
ش��د و ايران قادر نخواهد بود از همه ظرفيتهاي تجاري
و اقتصادي خود بهرهمند ش��ود .در كل ،اي��ران چارهاي
ندارد ،جز اينكه يا تحريمها را از ميان بردارد يا اينكه آنها
را بياثر كند .گروهي معتقدند تحريمها بايد با استفاده از
رويكردهايمذاكراتيازميانبرداشتهشوندوگروهديگري
نيزهستندكهباوردارند،اثراتتحريمهابايدخنثيشود.
شخصامعتقدمبههرحالوباهرروشيبايدسايهتحريمها
راازسراقتصادكشوركمكرد.براياينمنظوربايداقدامات
عملي و كاربردي در دستور كار مسووالن و تصميمسازان
قراربگيرد.
دوم) در اي��ن مي��ان عامل ديگ��ري نيز وج��ود دارد كه
اث��رات مخربتري از تحريمه��ا دارد و آن حالتي از بيم و
اميدي است كه در اقتصاد كشور وجود دارد .نوع خاصي
از بالتكليف��ي كه طي ده��ه اخير اج��ازه برنامهريزي و
هدفگذاري را از فعال اقتصادي گرفته است .اين فضاي
معلق،آنچنانالتهابيدرفضاياقتصاديايجادميكندكه
امكانهرنوعايدهپردازيرادراتمسفرتوليدوتجارتسد
ميكند.سالهاستكهاقتصادايراندرتبوتاببرداشته
شدنتحريمهاوپايانتحريمهاميسوزدواينعدمثبات
تبعات خس��ارتبار فراواني بر فعاليتهاي اقتصادي به
جايميگذارد.درهمينروزهاياخيرشاهدهستيمكه
ناگهانخبرخوشاينديازوينبازتابپيداميكندوقيمت
دالر وارد داالن20هزار توماني ميشود ،اما به فاصله چند
روز بعد طي يك الي  2روز گذشته ،وقتي اخبار مذاكرات
نااميدكنندهتر ميشوند ،نرخ دالر به مرز 25هزار تومان
ميرسد .توجه كنيد ،بين دالر20هزار توماني تا25هزار
توماني ،حدود 25درصد اختالف قيمت وجود دارد .اين
اختالف قيمت ،قدرت تصميمگيري را از فعال اقتصادي
ميگيرد .اگر بخواهد جنسي بخرد ،نميداند آيا ميتواند
يكماهديگرباهمينقيمتجنسخودرابفروشد.
سوم)درخصوصفروشاقالممختلفوصادراتهمهمين
وضعيت وجود دارد .امكان برنامهريزي و هدفگذاري كه
ريشه اصلي فعاليتهاي اقتصادي است وجود ندارد .در
واقع در اين فضا ،ريسك معامالت باال ميرود و هر زماني
كهريسكمعامالتباالميرود،روندفعاليتهاياقتصادي
مختل ميشود.اساس��ا يكي از خصلتهاي اصلي تاجر و
فعالاقتصادي،محافظهكارياست.برخالفكارآفرينان
(به معناي واقعي كلمه) كه ريسكپذيري بااليي دارند،
تجار و بازرگانان باسابقه به دنبال محيطهاي امني براي
فعاليتهاياقتصاديهستند.ايننوعنوساناتاقتصادي
وريسكهايباالييكهدربخشنهادههايتوليدوتجارت
وجود دارد ،تجار و فعاالن اقتصادي باس��ابقه و خبره را از
بطن بازارها دور ميكند و اتمسفر بازار را در اختيار برخي
طيفهايسوداگر(هايريسك)قرارميدهد.طيفهايي
كهبازاررادچارريسكهايباال ميسازندوبهطورمستمر
بازارها را از وضعيت باثبات دور ميكنند .ورود اين شكل
از معاملهگران در بازارها باعث ميشود تا در ميانمدت و
بلندمدت بازارها از كيفيت الزم تهي شوند و مجموعهاي
از سوداگران نبض بازارهاي اقتصادي را در دست بگيرند.
اينگونهاستكهفضايتجارتناسالمتروغيرتخصصيتر
ميشودوبهاياينافتكيفيترامردمومصرفكنندگان
متحملخواهندشد.
چهارم) بايد بدانيم كه يك تاجر و فعال اقتصادي افزايش
هزينههاي برآمده از ريسكهاي باال را از جيب پرداخت
نميكند ،بلكه اين هزينههاي اضافي در نهايت بر دوش
مصرفكننده سوار خواهند ش��د .همين امروز به دليل
تحريمكشتيرانيكهقبالبارصادراتيايرانرابا1500دالر
بهآفريقاحملميكرد،بااعدادوارقاميحولوحوش5هزار
دالر بار ايران را جابهجا ميكند .از سوي ديگر بسياري از
فعاالن اقتصادي به دليل تحريمها ناچارند دفاتر تجاري
خود را به ساير كشورها انتقال دهند يا مجبورند تابعيت
ادامهدرصفحه5
سايركشورهارابپذيرند.

پارلمان
در يك برنامه  ۵سال هميشود
اقتصاد كشور را به ثبات رساند
رييس مجلس شوراي اس�لامي در مراسم بزرگداشت
شهداي7تيرگفت:بااطمينانعرضميكنمكهظرفيت
كشور به نحوي است كه با همين شرايط سخت تحريم
ميتواندريكبرنامهپنجسالهآرامشوثباترابهاقتصاد
كشور و زندگي مردم بازگرداند .اميدوارم توفيق داشته
باشيم در اين مس��ير صادقانه خدمتگزار مردم باشيم.
اميدواريمدردولتجديدومجلسوقوهقضاييهدركنار
جوانانخالقومردمعزيزاينفرصتيكبارديگرفراهم
شود كه بيوقفه در يك زيست و سياستورزي مومنانه
وخالصانهگا مبرداريم.
قاليباف در نشس��ت همانديشي محمدباقر قاليباف با
اقتصاددانان جوان نيز گفته بود كه قوهمقننه قادر است
دريكدوره ۵سالهثباتاقتصاديدركشورايجادكند،اما
تحققآننيازمندپيگيريچهاررويكرداست.
قاليباف در بهمن سال 1398نيز در سمت عضو مجمع
تشخيصمصلحتنظامگفتهبودكهقولميدهمدريك
برنامه ۵سالهاقتصادرابهثباتميرسانم.مامسووالناز
مردمفاصلهگرفتيم.مشكالتاقتصاديقابلحلاست،
اكنون مشكل ما اين است كه افراد دخل و خرجشان با
همنميخواند.قاليبافازاقتصاددانانخواستارارائهيك
پيشنهاد روشن در رابطه با چگونگي كمك به مجلس
ش��د و افزود :چگونگي كمك به مجلس دو بخش دارد؛
ابتدا تح��ول در درون مجلس و دوم تح��ول در بيرون
مجلس و انجام رسالتهايي كه خانه ملت برعهده دارد.
رييسمجلسگفت:اگرچهافراديكهبهمجلسآمدند
بهترينهانبودند،امابهيقينپاسخگويمردمخواهندبود
وبهقولخودوفادارهستيم،همچنيندوستانخوبيكه
بهمجلسراهنيافتهاندرادركنارخودمانخواهيمداشت،
لذاخودرامكلفميدانمدرتماميامورات،بستررابراي
استفادهازنظراتشماعزيزانفراهمكنمچراكهمجلس
بهتماميشمانيازدارد.محمدباقرقاليباف،رييسمجلس
شوراي اس�لامي شامگاه يكش��نبه در مراسم سالگرد
ش��هداي هفتم تير كه در محل مسجد جامع تاريخي
اردس��تان برگزار شد ،گفت :مردميس��ازي اقتصاد در
دستان شما است ،در هر حوزه انتخابيه فقط در مبحث
اقتصاديحدود 40تا 50نفرميتوانندكنارهرنماينده
قراربگيرندوبهيقينتحوالتبسياريرخخواهددادلذا
درنظرگرفتنيكپلتفرمضرورياست.قاليبافبابيان
اينكهصبرمردمبهدليلمشكالتاقتصاديبهسرآمده
است ،تصريح كرد :طبقه متوسط شهري امكان خريد
مسكن را طي  10تا  15س��ال آينده براي خود متصور
بود ،اما اكنون اين انتظار صد ساله شده ،طبقه فقير نيز
ديگر اميدي ندارد و باوجود آنكه هر روز در حال از دست
دادن دارايي خود است ،پاسخ روشني -مبني بر اينكه
وضع كنوني تا چه زماني ادامه دارد  -دريافت نميكند.
وي معتقد است اگر اعتماد سرمايه اجتماعي در حال از
دست رفتن است ،حق با آنها است اما ميتوان به كمك
جوانان اقتصاددان مانع از ايجاد اين بياعتمادي ش��د.
رييسمجلس،خودرابرايشنيدنصحبتهايتمامي
جوانان حوزه اقتصاد مسوول دانست وگفت :توقع من از
فعاالنحوزهاقتصادوجمعحاضرايناستكههركاري
كه بايد انجام دهي��م را به ما بگويند ،همچنين جوانان
ديگردرحوزههايانتخابيهبهكمكمجلسبيايندتاكار
پيشبرود.ويازاقتصاددانانحاضردرنشستخواست
تا طرح واحد خود را براي برونرفت از مشكالت هرچه
سريعتر به مجلس ارائه دهند .قاليباف با اعتقاد به اينكه
مردمبايداحساسكنندمجلسخانهملتاستوتكتك
نمايندگاندرميدانعملبهفكرآنهاهستند،گفت:هيچ
تحوليازباالبهپاييناتفاقرخنميدهد.بايدازپايينترين
سطوح به سمت باال برويم؛ در واقع تحول بايد از پايين
صورتگيرد،لذابهتراستجمعخودراگسترشدهيم
وهمهراپايكاربياوريم،مثالدربحثنظارت،چهنظارتي
بهترازنظارتمردمبرمسووالن.رييسمجلسبايادآوري
ايجادسامانه 197درناجاگفت:باايجاداينسامانهمردم
برپليسنظارتكردند،اكنونچرامردمبراجرايقانون
نظارت نكنند ،در حالي كه حق آنها است و مجلس بايد
اينفرصترابهمردمدهد،لذابهتراستجوانانفعالدر
اين حوزهپلتفرمهاينظارت و اجراييسازي آن را ايجاد
كنند .بنابراين گزارش ،در اين نشست كه افزون بر 40
اقتصاددان ،محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون
اقتصادي ،حميدرضا حاجيبابايي رييس كميسيون
برنامهوبودجه،احسانخاندوزينايبرييسكميسيون
اقتص��ادي و قربانزاده مش��اور رييس مجلس حضور
داشتند ،اقتصاددانان جوان مسائل مورد نظر خود را با
رييسمجلسدرميانگذاشتند.ازمهمترينمحورهاي
مطرح ش��ده در اين ديدار ميتوان ب��ه «ارائه يك مدل
مش��خص و دانشمحور براي اداره كشور ،راهحلهاي
برونرفتازانباشتمشكالت،اصالحنظامپولي،اصالح
ساختاربودجهكشور،اصالحسياستهادرحوزهنفتو
انرژي ،تعامل با كارشناسان جوان اقتصادي ،حل ضعف
قانونگذاري در ح��وزه اقتصاد ديجيتال ،مغفول ماندن
اقتصاد ديجيتال از چشم مس��ووالن ،طرح مشكالت
متعددكسبهوبازاريان،همچونحوزهماليات،ضرورت
كنترلبازار،موردتوجهقراردادناقتصادفضايمجازي
فراترازاقتصادديجيتال،اصالحساختاراقتصاديكشور
و رس��يدن به اقتصاد مردمي ،ض��رورت در نظر گرفتن
بيمهبيكاريفراگير،رسيدگيبهوضعيتبازارپرالتهاب
بورس ،اخذ تصميمات سريع در كوتاهمدت براي حوزه
اقتصاد و »...اشاره كرد .عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظامگفت:باهمهاينفشارهاوتحريمها،ميشوددريك
برنامهپنجساله،اقتصادكشوررابهثباترساند.محمدباقر
قاليبافدر آيين اختتاميه دهمين جشنواره سراسري
يادمانواليتكهدرسالناجتماعاتابرارجيرفتبرگزار
شد ،با بيان اينكه بنده ظرفيتهاي كشور را ميشناسم
و با صراحت تم��ام عرض ميكنم با هم��ه تهديدات و
فشارهاي اقتصادي اين كشور در يك برنامه پنج ساله
قادر است اقتصاد را به ثبات برساند ،گفت :در برنامه پنچ
سالهدومميتواندحركتوجهشراانجامدهدوديگرما
هرروزشاهدگرانينباشيم.ويتصريحكرد:ثباتيعني
چه؟يعنيهرروزشاهدگرانيغيرمنطقينباشيم؛شب
نخوابيموصبحبيدارشويموببينيمارزشپو لمليآنقدر
يمردمازبينرفتهاست.
سقوطكردهكهدوسومداراي 
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ايـران

رهبر انقالب  از حضور حماسي مردم در انتخابات  1400تجليل كردند

دشمنبهمشكالتمعيشتيمردمبرايكاهشمشاركتاميدبستهبود
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز دوشنبه در سالروز
شهادتآيتاهللبهشتيوروزقوهقضاييه،درديداررييس
و مسووالن اين قوه ،ادامه مسير اعتمادافزا و اميدبخش
دو سال اخير و اس��تمرار اجراي سند تحول را در فصل
جديددستگاهقضاضروريخواندندوباتجليلازحماسه
واقعي مردم در انتخاب��ات  ۲۸خرداد گفتند« :مردم در
شرايطكروناييودشواريهاياقتصاديوبرخيمسائل
ديگر،برنامهريزيچندماههدنياياستكباررابرهمزدند
و به عنوان برندگان اصلي انتخابات ،شكست و ناكامي را
نصيب دشمنان ايران و عناصر وابسته به آنان كردند».
حضرت آيتاهلل خامنهاي در اين ديدار ،شهيد آيتاهلل
بهشتيراعالميمتفكرونظريهپرداز،شخصيتيبرجسته
و حقيقتا انقالبي ،مومن ،متشرع و بسيار موثر خواندند و
افزودند« :شهيد بهشتي با پايهگذاري كار دشوار و بزرگ
ايجاددادگسترياسالميونقشآفرينيدرتدوينقانون
اساسي حق بزرگي بر گردن كشور و ملت دارد و اين حق
بايد شناخته و ادا شود».
رهبر انقالب با اش��اره به جنايت فجيع منافقين در به
شهادت رس��اندن آيتاهلل بهش��تي و حدود  ۷۰نفر از
شخصيتها گفتند« :اين قاتلها صراحتا به اين جنايت
بزرگ اعتراف كردهاند اما امروز با حمايت فرانسه و ديگر
كشورهايمدعيحقوقبشرآزادانهفعاليتميكنندكه
انسانازوقاحتغربيهادرادعاهايحقوقبشريودادن
تريبون و حمايت از اين تروريستها حيرت ميكند».
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي با تش��كر از فعاليتهاي
مسووالن و همه عناصر فعال دستگاه قضايي در سراسر
كشور ،حركت آقاي رييسي در دوران تصدي را مصداق
حركت جهادي خواندند و با تش��كر از آقاي رييس��ي
افزودند« :اين تالش شبانهروزي و پرانگيزه به فضل الهي
به آثار و نتايج خوبي نيز منجر شده است».

تاكيد بر تداوم مسير غيرنمايشي و غيرشعاري
در دستگاه قضا
ايشان ،زنده شدن اميد و افزايش اعتماد مردم به دستگاه
قضا را مهمترين اثر حركت جهادي دو سال اخير در قوه
قضاييه برشمردند و افزودند« :اين اميد و اعتماد سرمايه
گرانقدر اجتماعي اس��ت كه هيچ چي��زي با آن برابري
نميكند ».رهبر انقالب با اشاره به تغيير و تحول طبيعي
در ق��وه قضاييه بعد از انتخاب آقاي رييس��ي به عنوان
رييسجمهور منتخب ملت ،چند نكته را در ترس��يم
مسير آينده دستگاه قضا بيان كردند.
ايشان ،ادامه رويكرد تحولي در قوه قضاييه را بسيار مهم
و كامال ضروري خواندند و افزودند« :اين مس��ير بايد با
شدت و حتي پرشتابتر ادامه يابد و سند خوب ،متقن،
عملياتي ،غيرنمايشي ،غيرش��عاري و زمانبنديشده
تحول در دستگاه قضا ،همچنان مالك حركت تحولي
باش��د ».حضرت آيتاهلل خامنهاي ،اطالع و درك همه
نيروهاي قوه قضاييه از سند تحول را ضروري دانستند
و افزودند« :دستگاه قضا در رفع خألهاي مقرراتي براي
اجراي س��ند تحول فعال شود و بدنه قوه را براي اجراي
درست ،كامل و پيگيرانه اين سند به شكلهاي مختلف
تشويق كند ».رهبر انقالب با ابراز رضايت از ورود دستگاه
قضا به بحث احياي حقوق عامه گفتند« :اين كا ِر بسيار
الزم و پر ارزش ،جزو وظايف حتمي قوه قضاييه است و
دايره عمل به آن بايد از احياي واحدهاي توليدي و رفع
تصرف منابع طبيعي ،به عرصههايي همچون سالمت،
آموزش ،محيط زيس��ت و امر به معروف و نهي از منكر
گسترش يابد».

ايشان با ابراز تاسف از جاري نبودن امر به معروف و نهي
از منكر در جامعه گفتند« :كساني كه بهطور حقيقي و
نه براي هياه��و يا مقاصد ديگر به اين واجب الهي عمل
ميكنند بايد مورد حمايت قرار گيرند ».رهبر انقالب،
دس��تگاه قضا را به رفع خألهاي قانوني در بحث حقوق
عامه فرا خواندند و افزودند« :بايد مشخص شود كه حكم
ضايعكنندگان حقوق عامه چيس��ت تا از صدور احكام
سليقهاي جلوگيري شود».

فعال جامعه حرفهاي آنان را بش��نويد و سياستها را
به درستي براي آنان تبيين كنيد كه گاهي دليل برخي
اعتراضها بياطالعي از سياس��تها و واقعيات است».
حضرت آيتاهلل خامن��هاي در جمعبندي اين بخش از
سخنانشان ابراز اميدواري كردند قوه قضاييه در فصل
جديد خود ،همان مسير دو سال اخير را با قدرت ادامه
دهدوبافعاليتهايبيشتر،نتايجبهتريرانصيبكشور
و ملت كند.

باعناصرفاسدقاطعانهوبهشدتبرخوردشود
حضرت آيتاهلل خامنهاي با ابراز خرسندي از مبارزه با
فساد در درون قوه قضاييه ،اين كار را داراي اولويت كامل
و جزو واجبترين امور خواندند و افزودند« :البته اكثريت
عظيم قضات و كاركنان دستگاه قضا« ،مومن ،شريف،
پاكدامن و مسووليتپذير» هستند و گاهي نيز درباره
ميزان فس��اد در قوه افراط و جنجال ميشود اما بايد با
كم عناصر فاس��د هم بهشدت و قاطعانه برخورد
تعداد ِ
شود ».ايش��ان ،برخورد س��ريع و فعال با گزارشهاي
مردمي درباره وجود برخي عناصر فاس��د در دس��تگاه
قضا را ضروري خواندند و گفتند« :البته ممكن اس��ت
اين گزارشها واقعيت نداشته باشد اما بايد آنها را مغتنم
ش��مرد و با پرهيز از برخوردهاي خوشبينانه ،بالفاصله
بازرس��ي آشكار يا پنهان و ناش��ناخته را فعال كرد و در
صورت اثبات ،با عناصر فاس��د حقيقتا برخورد كرد».
رهبر انقالب حضور در ميان مردم را از جمله نقاط قوت
آقاي رييسي خواندند و تاكيد كردند« :مسووالن بعدي
دستگاه قضا نيز بايد اين كار بسيار خوب و ضروري و پر
بركت را ادامه دهند».
حضرت آيتاهلل خامنهاي ارتباط مسووالن به خصوص
رييسدستگاهقضاباگروههايفعالجامعهنظيرفعاالن
دانش��گاهي ،ح��وزوي ،اقتصادي ،كارگ��ري ،توليدي
و بخشه��اي مربوط ب��ه زن��ان را در چارچوب حضور
مردمي برش��مردند و گفتند« :در ارتب��اط با گروههاي

انتخابات 28خرداد يك حماسه بود
رهب��ر انق�لاب در بخش ديگ��ري از سخنانش��ان به
حماسهآفريني ملت در انتخابات ۲۸خرداد اشاره كردند
و با بيهوده خواندن برخ��ي تالشها در فضاي مجازي
و رس��انهاي براي انكار كار بزرگ م��ردم ،گفتند« :اين
انتخابات حقا و انصافا يك حماس��ه بود و تحليلگراني
كه چشم به انتخابات ايران داشتند ،فهميدند چه اتفاق
مهمي رقم خورد».
ايش��ان فعاليت هزاران دس��تگاه تبليغات��ي از جمله
رس��انههاي امريكايي ،انگليس��ي و برخي كشورهاي
مرتجع و روسياه و بهكارگيري تعدادي از عناصر خائن
ايراني براي منصرف كردن مردم از حضور در انتخابات را
دردنيابيسابقهدانستندوافزودند«:آنهابهبرخيبهانهها
مانند مشكالت معيشتي يا بعضي حوادثي كه بعدا رخ
داد مانند بحث احراز يا عدم احراز صالحيتها نيز اميد
بس��ته بودند ».حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان
كردن��د« :البته بنده ممكن اس��ت با بعض��ي از نظرات
شوراي محترم نگهبان مثال درباره يكي ،دو مورد يا كمتر
و بيشتر موافق نباشم اما اعضاي محترم اين شورا را افراد
متش��رع ،پرهيزگار و مقيد به وظيفه ديني ميدانم كه
بر طبق قانون و وظيفه ديني عمل ميكنند ».ايش��ان
افزودند« :اميد بيگانگان اين ب��ود كه بر اثر اين بهانهها
مشاركت در انتخابات به  ۲۰تا  ۲۵درصد برسد كه اين
اميد محقق نشد ».رهبر انقالب ،مس��اله كرونا و تاثير

حدود  ۱۰درصدي آن بر مشاركت براساس محاسبات
كارشناسان را نيز يادآور شدند و افزودند« :با وجود همه
اين مسائل ،مردم با صفوف پرشور و اظهارات پر انگيزه
خود از ساعات اول صبح ،حماسه عظيم و واقعي آفريدند
و مشت محكمي بر سينه تحريمكنندگان و مخالفان و
معارضان انتخابات زدند».
چ وجه به معناي جدايي
آراي باطله به هي 
از نظام نيست
ايشان در تبيين برندگان و بازندگان انتخابات ۲۸خرداد
گفتند«:برندهانتخابات،ملتايرانوهمهكسانيهستند
كه به ش��ور و هيجان انتخابات كم��ك كردند بنابراين
نامزدهايي هم كه راي نياوردند جزو برندگان هس��تند
و در مقابل ،بازنده انتخابات كس��اني هس��تند كه همه
تالش خود را كردند كه مردم را از صندوق راي دور كنند
اما مردم با حضور خود ،آنها را طرد و اميد و طمعش��ان
به نتيج��ه انتخابات را ناكام كردن��د ».حضرت آيتاهلل
خامنهاي به برخي تحليلهاي غلط درباره آراي باطله
نيز اشاره كردند و گفتند« :اين آرا ،ابدا به معناي جدايي
آنهاازنظامنيست،بلكهبرعكساست،زيراكسيكهپاي
صندوق راي آمده و فرد مقبول خود را در ليست نامزدها
نديده ولي اس��م ش��خص مورد نظرش را نوشته يا راي
سفيد داده ،در واقع عالقهمندي خود را به صندوق راي و
نظام نشان داده است ».ايشان برخي حوادث در جريان
انتخابات را مايه تجربه و عبرت دانستند و گفتند« :در
مناظرهها تنوع ساليق مشاهده شد ،در عين حال همه
نامزدهاي محترم بر خالف القاي دشمن در اين مساله
همنظر بودند كه مشكالت اقتصادي كشور راهحل دارد
و بنبستي وجود ندارد البته يكي ميگفت راهحل من
درست است و ديگري ميگفت راهحل من».
برخي بداخالقيها مايه تاسف است
رهبر انقالب افزودند« :در مناظرهها ،بعضي كانديداها

از مواضع انقالب دفاع كردند و با ادب و رعايتهاي الزم
شرعي سخن گفتند ولي برخي ،بداخالقيهايي كردند
كه مايه تاسف است».
ايش��ان با يادآوري رقابتهاي انتخابات��ي در امريكا و
فحاش��ي نامزدها عليه يكديگر ،افزودند« :امريكاييها
سرمشقهاي خوبي نيستند بنابراين در مسائل سياسي
بايدبارعايتادبوجهاتاخالقيو شرعيوبدوناهانت
و تهمت ،س��خن گفت نه اينكه از شيوههاي فحاشي و
اهانت امريكاييها و ترامپ استفاده كرد».
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به سخنان يك مقام
امريكايي درباره انتخابات كشورمان ،گفتند« :انتخابات
امريكا در چش��م همه دنيا مفتضح ش��د ح��اال همان
مفتضحينبعدازچندماهزباندرآوردهوازانتخاباتايران
ايراد ميگيرند در حالي كه آنها با آن افتضاح ،ديگر نبايد
يك كلمه راجع به انتخابات حرف بزنند».
رهبر انقالب ب��ا تقدير از برخورد خوب مس��ووالن و
ديگر نامزدهاي انتخابات با رييسجمهوري منتخب
گفتند« :بعد از انتخابات و پيروزي نامزد مقبول مردم
با راي خ��وب و درصد باالي آرا ،مس��ووالن تراز اول و
س��اير نامزدها بس��يار خوب برخورد كردند و با ديدار
با رييسجمهور منتخب ،تب��ادل نظر و پيام تبريك،
طمانينه و آرامش روحي الزم در كشور را نشان دادند».
ايشان با مقايسه اين رفتار متين با درگيريهاي پس
از انتخابات امريكا ،خداوند را به دليل وجود اين نعمت
در كشور شكر كردند و افزايش اين جهتگيريها را
خواستار ش��دند .حضرت آيتاهلل خامنهاي در پايان
اب��راز اميدواري كردن��د نتيجه انتخابات ب��ر مردم و
رييسجمهورمنتخبمباركباشدومسووالنبتوانند
وظايفي را كه برعهده دارند به خوبي انجام دهند.

بازگرداندن بيش از  ۹۰هزار ميليارد تومان
به خزانه كشور
پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي ،حجتاالسالم
والمسلمين رييسي در چهار محو ِر «اجراي سند تحول
درقوهقضاييه»«،مبارزهبافساد»«،احيايحقوقعامه»
و «مردمي شدن» قوه قضاييه ،به بيان گزارش يكساله از
عملكرد خود و همكارانش پرداخت.
رييس قوه قضاييه ابالغ و آغاز اجراي سند تحول قضايي
را از جمله مطالبات محققشده رهبر انقالب برشمرد كه
موجب تسهيل كار قضات ،تسريع دادرسيها و كاهش
 ۲۰روز از متوسط زمان رس��يدگي به پروندهها در اين
دستگاه شده است.
حجتاالسالم والمسلمين رييس��ي ،مبارزه با فساد
را گفتماني ملي برش��مرد و با اش��اره به كاهش آمار
تخلفات درون قوه قضاييه ،به بازگرداندن بيش از ۹۰
هزارميلياردتومانبهخزانهكشوروقطعيشدناحكام
مجرمان پروندههاي كالن اقتصادي اشاره كرد .آقاي
رييسي با اش��اره به نظاميافته شدن حقوق مالكيت و
رفع تصرف از ه��زاران هكتار از اراضي ملي در س��ال
گذشته ،توجه به مسائل محيطزيستي و اجراي طرح
كاداسترراازديگراقداماتايندستگاهدرجهتاحياي
حقوق عامه برشمرد .رييس قوه قضاييه با بيان اينكه
پشتوانهمردميايندستگاهبهواسطهتقويتارتباطات
مردمي بيش از گذشته شده است ،از رسيدگي ويژه به
پروندههاي كثيرالشاكي و موسسات مالي و اعتباري
و همچنين صدور بخش��نامههايي در جهت حمايت
از توليدكنندگان و ممانعت از تصميمات خلقالساعه
بانكها در اين حوزه خبر داد.

كوپن بعد از سالها

آيا كوپن ميتواند راهكاري براي جلوگيري از فقر گسترده در ايران باشد؟

در هفتههاي اخي��ر بار ديگر ،موضوع بازگش��ت كوپن و
اينبار به صورت الكترونيكي يا واريز نقدي مطرح شده تا
افراد بتوانند در فروشگاهها خريد كنند و در مقابل كوپن
الكترونيكي ،از مايحتاج روغن ،گوشت ،مرغ و ساير اقالم
خريد كنند .اما اين موضوع همانند دهه 1360مخالفان و
موافقانبسياريدارد .واقعيتايناستكهفقرب هشدتدر
حالگسترشاستودهكهايبسياريازطبقهمتوسط
بهزيرخطفقرفرورفتهوحتيبرخيكارشناسانازجمله
دكترمحمدطبيبيانازحركتايراندرمسيرهندسخن
گفتهاند كه مردم بسياري توان بازسازي و نوسازي وسايل
خانگيومسكنوخودروراندارندواقتصاددچارفرسايش
شديد شده در نتيجه تصادف خودروهاي فرسوده بيشتر
ميشودوگرسنگيوفقربهشكلهايمختلفبروزميكند.
ازاينروحفظحداقلمعيشتگوشت،مرغوروغندوباره
بهدغدغهمسووالنوماننددورانجنگ،بهموضوعيجدي
تبديل شده است .اما بسياري از كارشناسان معتقدند در
شرايطيكهمردمانواعلوازمخانگي،خودرو،صوتوتصوير،
موبايل،مبلمان،لوازمآرايش،سفرهايخارجيرادرگذشته
اس��تفاده كردهاند ديگر نميتوان اين همه رفاه و فناوري
دنياي جديد را ناديده گرفت و مردم را به تامين مايحتاج و
معيشتورفعگرسنگيراضيكرد.لذاكوپناينبارموفق
نخواهد بود و نميتواند مردم را از فقر دور كند و احس��اس
فقر به شكلهاي ديگري رشد خواهد كرد .از سوي ديگر،
دولت آينده با ش��رايط بيپولي دولت ،نبود منابع و درآمد
كافي مواجه اس��ت و همين موضوع بار ديگر ،مساله رشد
نقدينگيوچاپپولرابرايكسريبودجهودرنتيجهتورم
بيشترمطرحخواهدكرد .درسالهاي 98و 99واوجفشار
حداكثرينيزموضوعكوپنمطرحشد.سيستماقتصادي
بدون كوپن ،كمتر از  20س��ال دوام آورد و با مصوبه اخير
مجلس،برايبارديگر،كوپندراقتصادايرانجابازخواهد
كرد .نمايندگان در جلسه علني مجلس ،تقاضاي عدهاي
از نمايندگان براي بررسي طرح تامين كاالهاي اساسي به

صورتيكفوريترابررسيكردهودرنهايتباآنموافقت
كردند .در حال��ي در كمتر از  20س��ال دوباره صحبت از
بازگشتكوپنبهاقتصادكشوراستكهمنتقدانسيستم
كوپنيعنوانميكنندبهدليلتحريم،توانوارداتبرخي
محصوالتبهكشوررانداريم،بنابراينقطعاطرحيهمانند
بازگش��ت كوپن به بنبس��ت خواهد خورد ،اما در مقابل،
موافقانبازگشتكوپنبهاقتصادكشورميگويندكهاين
روش ،راه مطمئني براي حمايت از اقش��ار ضعيف است.
سيستماقتصاديبدونكوپن،كمتراز 20سالدوامآوردو
بامصوبهاخيرمجلس،برايبارديگر،كوپندراقتصادايران
جا باز خواهد كرد .ديروز نمايندگان خانه ملت در جلسه
علني مجلس ،تقاضاي عدهاي از نمايندگان براي بررسي
طرحتامينكاالهاياساسيبهصورتيكفوريترابررسي
كرده و در نهايت با آن موافقت كردند .براساس اين طرح،
دولتملزمميشودتاكاالهاياساسيموردنيازرابااستفاده
از كاالبرگ يا كارت الكترونيكي يا روشهاي مشابه ديگر
در اختيار مردم قرار دهد .در مقدمه توجيهي طرح تامين
كاالهاياساسيآمدهاست:شرايطاقتصاديكشورموجب
بروزمشكالتفراوانيبرايدهكهايپاييندرآمديجهت
گذرانزندگيودسترسيبهكاالهاياساسيشدهاست.با
توجهبهپيشبينيمنابعقابلتوجهدربودجهسالجاري،
برايكاستيازفشاراقتصاديبرمردممتاسفانهاينمنابع
به صورت عادالنه توزيع نميشود و بسياري از اين كاالها با
وجوداينكهباارزترجيحيتامينشدهاماباقيمتگزافدر
بازار آزادبه فروش ميرسد.

گزينهاي عادالنه براي توزيع كاالهاي اساسي ميان افراد
ميدانستند .با اين وجود ،كوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد
ايرانسيطرهداشت؛دورهايكهنشانههايافولوپايانآن
در ماههاي نخست س��ال  ۸۹كه پس از شش ماه از اعالم
آخرينشمارهكوپنقندوشكرخبريازشمارههايجديد
آن نش��د ،نمايان ش��د .در اين دوره دولت وقت در تدارك
«هدفمندي يارانهها» براي جايگزيني سيس��تم كوپني
بود تا يارانه از ماههاي پاياني دهه ۸۰جاي كوپن را بگيرد.
موضوعي كه در ش��هريور سال ۹۰بهطور رسمي از سوي
مهدي غضنفري؛ وزير وقت بازرگاني رسانهاي و اعالم شد
كهبايدباسيستمكوپنيخداحافظيكنيم.بحثكوپنيا
كاالبرگ الكترونيكي از تابستان سال  ۱۳۹۷و با افزايش
چش��مگير قيمت كاالهاي اساسي از س��وي وزارت كار،
تعاونورفاهاجتماعيمطرحوقرارشدكهكاالهاياساسي
در قالب وجه نقد يا كوپن الكترونيك تامين ش��ود .اواخر
سال ۱۳۹۷همكميسيونتلفيقمجلسبازگشتدوباره
كوپنالكترونيكيراتصويبكردامادرنهايتتابستانسال
گذشتهوزارتصنعت،معدنوتجارت(صمت)اعالمكرد
كه كاالي اساسي به اندازه كافي در كشور وجود دارد و فعال
برنامهايبرايتوزيعآنبهصورتكوپنيدردستوركاراين
وزارتخانهقرارنگرفتهوبنابراينطرحتامينكاالياساسي
درقالبكوپنالكترونيكيتاكنونبهجرياننيفتادهاست.
با اين وجود ،در مجلس يازدهم دوباره بحث توزيع كاالي
اساسي در قالب كوپن مطرح شده است و يك فوريت آن،
ديروزدرمجلستصويبشد.

كوپن كي آمد و كي رفت؟
كوپن از سال ۵۹با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران
با هدف اينكه كه اگر كااليي كمياب يا گران شد ،از طريق
توزيع كوپني به دس��ت مصرفكنندگان برسد ،به ميان
آمد .البته كه اين روش توزيع مشكالت فراواني را به همراه
داشت ،اما بسياري از صاحبنظران در آن شرايط كوپن را

موافقان و مخالفان بازگشت كوپن
چهميگويند؟
طرح تامين كاالهاي اساس��ي در حالي از سوي مجلس
مطرح ش��ده كه برخي تحليلگران ،سهميهبندي كاالها
را راه مطمئني براي حمايت از اقشار ضعيف ميدانند ،اما
در مقابل ،برخي كارشناسان ،بازگشت كوپن به اقتصاد را

راهكاريناكارآمددرشرايطفعليعنوانميكنند.
در مورد كاالهاي اساس��ي من فكر ميكنم كوپني كردن
كاالها راهحل بهتري اس��ت .البته كوپن نه به معناي دهه
،۶۰بهشكلاستفادهازكوپنالكترونيكي.اينبهنظرمهم
فساد كمتري دارد و هم اصابت بيشتري دارد و هم عدالت
آنبيشتراست.مادرحالحاضرچندمشكلاساسيداريم
كهباعثميشودبگوييمدولتبايدسهميهبنديكاالهارا
اجرايي كند .يكي از مسائل اين است كه پيشبيني ما اين
استكهاينروندادامهدارد؛يعنيشرايطاقتصاديخاصي
كه كشور به آن مبتالست ،ظرف دو ،سه سال آينده ادامه
پيدا ميكند .در ح��ال حاضر توليد در ايران با محدوديت
مواجه شده ،چراكه شرايط خاص اقتصادي را ميگذرانيم
كه امكان توليد زياد در كش��ور نداريم .بر اين اس��اس ،ما
حتما بايد منابع و امكانات را ساماندهي و مديريت كنيم
و حمايت از اقشار ضعيف كه طبقه متوسط جامعه است
و افزايش دس��تمزدها به دليل تورم باال اثرگذاري خود را
در معيشت مردم از دس��ت داده ،راهي جز سهميهبندي
كاالهابرايحمايتازمردمندارد.وقتيكهدولتنميتواند
نظارتكندوبرخيكاالهاتقاضايزياديدربازاردارد،اين
شبههايجادميشودكهاينكاالهابهصورتغيراستاندارد
و غيربهداش��تي در دس��ترس مردم قرار گي��رد .ما بايد
سيگنالهايمتعدديكهدرتاييدسياستسهميهبندي
وجود دارد را تحليل كنيم كه بزرگترين آن ،فش��ارهاي
بيروني اس��ت .موضوع ديگر نيز تورم اس��ت .در گذشته
ابزارهاي توزيع كافي نبود .دوم اينكه ما امكان استفاده از
كوپنهاي الكترونيكي را در كشور نداشتيم .اما االن اين
مشكالت برطرف ش��ده است .در حال حاضر بانك جامع
اطالعاتي كشور نسبت به گذشته بهتر است ،به خصوص
درحوزهيارانه.همچنينابزارهايتوزيعنسبتبهگذشته
كامال متفاوت است .در گذش��ته سازمانهاي خاصي به
اضافه برخي تعاونيها كار توزيع را برعهده ميگرفتند ،اما
االن فروشگاههاي زنجيرهاي اين كار را برعهده ميگيرند

كهكامالباسيستمتعاونيمتفاوتهستند.يككارشناس
اقتصاديبااشارهبهرانتيكهكاالبرگهابهوجودميآورند،
گفت :بازگشت كوپن براي شرايط امروز ما كمي عجيب
و غريب بوده و كارايي نخواهد داش��ت؛ چراكه اليحههاي
مختلف اين روش توزيع كاال مش��كالت بيشماري را به
هم��راه دارد .هنگامي كه كااليي بخواه��د از گمرك وارد
شود تا به دس��ت مصرفكننده برساند ،حداقل پنج اليه
داشته كه هر كدام اين اليهها ميتوانند شيطنتي داشته
باش��ند و رانتي را به دست بياورند .يك كارشناس مسائل
اقتصاديبابررسيمشكالتتوزيعكاالهاياساسيتوسط
كاالبرگهادرگذشتهتصريحكرد:مشكالتاينروندتوزيع
زيادوقابلتوجهاست.بهعنواننمونهدرگذشتهبنكداران
زماني را براي كوپنها تعيين ميكردند و اگر افراد در زمان
مشخصشدهاقدامبهتهيهكااليمصرفيخودنميكردند
بنكدارانميگفتندكهكوپنسوختهاست.ازسويديگر،
مشكالتكيلوييهمبود،يعنيفردفروشندهكااليمورد
نظر را در ظرفهاي وزنداري ميگذاشت و از اين روش به
راحتي كمفروشي ميكرد .مشكالت از اين قبيل ،توزيع
كاال به وسيله كوپن را در گذشته دشوار كرده بود .اكنون
فضا پيشرفتهتر شده و ممكن اس��ت اين روش توزيع به
صورتالكترونيكودرفروشگاههايزنجيرهاياجراشود،
امابايدتوجهداشتهباشيمحتيدراينشرايطهمتضميني
وجودنداردكهروشتوزيعكاالدرمسيرسالميقراربگيرد.
هدفاينطرحراحمايتازاقشارآسيبپذيرجامعهمعرفي
كردهاند.اماعدهايبراينباورندكهتنهاراهحفاظتازبخش
آسيبپذيرجامعهپرداختيارانهنقدياست.يارانهنقدي
هم ضعفهاي خود را دارد ،بنابراين چه كوپن و چه يارانه
نقديراهحلمقابلهباپديدهگرانيناشيازتحريمنخواهد
بود ،اقتصاد فشار سنگيني را تحمل ميكند .هنگامي كه
مابهدليلتحريمنميتوانيمبرخيمحصوالترابهكشور
واردكنيم،قطعاطرحيهمانندبازگشتكوپنبهبنبست
خواهدخورد.

برجام
يك موسسه بينالمللي:

بااحيايبرجام،ذخايرارزيايران
تاسال ۲۰۲۳دوبرابرخواهدشد

موسس��ه بينالمللي مال��ي مس��تقر در پاريس در
گزارشي اعالم كرد با احياي برجام و رفع تحريمهاي
امريكا عليه ايران ،ذخاير ارزي كشور تا سال ۲۰۲۳
دو برابر خواهد ش��د و اقتصاد ايران نيز ش��اهد رشد
متوسط خواهد بود.
به گزارش انتخاب ،موسسه بينالمللي مالي مستقر
در پاريس در گزارشي اعالم كرد با احياي برجام و رفع
تحريمهاي امريكا عليه ايران ،ذخاير ارزي كشور تا
س��ال  ۲۰۲۳دو برابر خواهد شد و اقتصاد ايران نيز
شاهد رشد متوسط خواهد بود.
اين گزارش ميگويد اگر تحريمها لغو شود ،ذخاير
ارزي ايران تا دو س��ال آينده ب��ه  ۱۴۰ميليارد دالر
خواهد رس��يد .همچنين اگر برجام احيا شود ،رشد
اقتصادي كشور در س��ال جاري  ۳.۵درصد و براي
س��الهاي  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳نيز هر كدام حدود چهار
درصد خواهد بود:
«رشد اقتصادي كشور در صورت رسيدن به توافقي
جامعتر از برجام ،براي س��ال ج��اري  ۴.۳درصد و
براي دو سال آينده براي هر سال حدود شش درصد
خواهد بود».
موسس��ه بينالمللي مالي ميافزايد به رغم رش��د
اقتصادي بيشتر با لغو تحريمها ،انتظار نميرود نرخ
بيكاري در ايران از  ۲۰درصد كنوني كاهش يابد.
ايران قبل از تحريمه��اي امريكا روزانه  ۲.۵ميليون
بشكه نفت صادر ميكرد اما پارسال اين رقم به ۳۲۰
هزار بش��كه س��قوط كرد و در پنج ماه ابتدايي سال
جاري ميالدي حدود  ۶۵۰هزار بشكه بوده است.
ارزش ص��ادرات نفت خ��ام اي��ران در دوران قبل از
تحريمها ساالنه  ۶۰ميليارد دالر بود كه بيش از ۱۰
درصد اقتصاد كشور را تشكيل ميداد.
اي��ن نهاد مال��ي بينالمللي در ادام��ه ميگويد اگر
تحريمها لغو نش��ود ،رش��د اقتصادي ايران در سال
جاري حدود  ۱.۸درصد خواهد بود

خبر
وعده بانك مركزي براي
استعالم چك بدون احراز هويت

به زودي سرويس استعالم چك بدون احراز هويت
در اختيار مش��تريان بانكي ق��رار خواهد گرفت كه
طبق آن مش��تريان ميتوانند از وب س��ايت بانك
مركزي ،اپليكيشنهاي پرداخت و بانكي ،سرويس
پيامكي و درگاههاي بانكي از ثبت سيستمي چك از
سوي صادركننده آن در صياد مطمئن شوند.هفتاد
و پنجمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي اس��تان تهران در محل ات��اق بازرگاني،
صنايع ،معادن و كش��اورزي تهران با حضور معاون
فناوريه��اي نوين بانك مركزي ،اس��تاندار تهران
و فعالي��ن اقتصادي با محوريت طرح مش��كالت و
چالشهاي فعالين صنعت پخش در رابطه با سامانه
چك صياد (پيچك) برگزار شد.مهران محرميان در
اين نشس��ت ،با ارايه توضيحاتي از آخرين اقدامات
و برنامههاي بانك مركزي جهت تس��هيل كاربري
چك در سامانه صياد ،بر تالش مستمر اين نهاد براي
رفع اشكاالت احتمالي اصناف و كاربران حقوقي در
زمينه استفاده از چك منطبق با قانون جديد تاكيد
كرد.محرمي��ان با تاكيد بر اينك��ه بانك مركزي به
دقت و با حساسيت مسائل مرتبط با ثبت و استعالم
چكهاي جديد را در بازار رصد ميكند و نسبت به
رفعچالشهاياحتماليوپيشبينينشده،حداكثر
چابكي در عملكرد را در دستور كار دارد ،تاكيد كرد:
با توجه به درخواس��تهاي رسيده از سوي فعالين
اقتصادي ،ض��رورت بازبيني «اينترن��ت بانك» در
بانكهاي مختلف به منظور تعريف سطح دسترسي
الزم ب��راي نمايندگان در مورد مش��تريان حقوقي
بانكها مورد بررسي قرار گرفته و اين امر با اولويت باال
از سوي بانكها در دست انجام است .وي ادامه داد:
طبيعياستدرگذشتهچنيننيازيبرايكاربراندر
زمينه چك و «اينترنت بانك» مطرح نبوده است اما
در حال حاضر با توجه به قانون جديد اين نياز مطرح
شده كه بس��ياري از بانكها آن را پوشش دادهاند و
بانكهاي باقيمانده هم با پيگيري بانك مركزي به
سرعت درصدد پيادهسازي اين امكان هستند.

ادامهازصفحهاول
ضرورت تفكيك
وزارت راه و شهرسازي

مردم اين روزها در حوزه مس��كن ب��ا گرفتاريهاي
فراوانيدستبهگريبانند.امروزديگربهرهمنديازيك
واحد اجارهاي حداقلي براي بسياري از شهروندان به
يك رويا بدل شده است .معتقدم اين عقبماندگي را
ميتوانبابرنامهريزيمناسب،سرمايهگذاريمطلوب
و فعاليتهاي جهادي جبران كرد .در گام نخست از
طريقتفكيكوزارتخانهراهوشهرسازيبه2وزارتخانه
راه و ترابري و مسكن بايد تالش شود تا رويكردهاي
تخصصي در هر دو بخش به كار گرفته ش��ود .در گام
بعدي نيز بايد تالش ش��ود سرمايهگذاري الزم براي
رونق صنعت ساخت و ساز و توسعه راهها انجام شود تا
زمينه بهبود وضعيت در اين بخشهاي كليدي فراهم
شود .اقتصاد ايران در افق پيش رو ديگر فرصتي براي
اتالف وقت ندارد و بايد هرچه سريعتر زمينههاي رشد
و توسعه كشور را فراهم كند .نقشه راه تقنيني مناسب
يكيازمهمتريناقداماتياستكهميتوانداينفضاي
رشد را فراهم كند .هرچند مجلس از كوچكسازي
دول��ت حمايت ميكند اما با توجه ب��ه تنوعي كه در
وظايف اين دو حوزه مهم وج��ود دارد ،ادغام آنها در
يكديگر منجر به نتايج مطلوب نخواهد شد.
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دالر  ۲۴هزار و  ۷۰۰تومان شد ،سكه  ۱۰ميليون و  ۷۲۰هزار تومان

كشتيآراي :افزايش تقاضا براي خريد طال و سكه

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت هر دالر در بازار آزاد ۲۴هزار و ۷۵۰تومان و هر يورو
 ۲۹هزار و  ۵۰۰تومان فروخته شد .همچنين طبق اعالم
كانون صرافان ،قيمت دالر  24هزار و  700تومان ،قيمت
يورو  29هزار و  450تومان و دره��م امارات  6هزار و 760
تومان اعالم شده است .به دنبال افزايش قيمت ارز ،قيمت
طالوسكهنيزرشدكردهو سكهبه 10ميليونو 720هزار
تومانرسيدهاست.
برخي كارشناسان ،دليل افزايش قيمت طال و ارز را رشد
تقاضا اعالم كرده و معتقدند كه به دليل افزايش سفرهاي
تابستاني ،تقاضاي دانشجويي ،و همچنين پايان گرفتن
دورهدولتدوازدهم،پيشبينيهايمختلفيدرموردنرخ
ارزصورتگرفتهواينموضوعباعثرشدقيمتدالرشده
است.رشدنقدينگيباالي 38درصديكسالاخيرورشد90
درصدي تسهيالت بانكي و خلق پول نيز عامل ديگر رشد
تقاضابودهومتاثرازرشدنقدينگي،انتظارميرودكهسطح
قيمتهاونرخارزباالبرود.ازجملهتورم 43درصديخرداد
 1400كه ركورد 25س��ال اخير را شكسته ،اين انتظار را
ايجادكردهكهقيمتكاالهاوداراييهايمختلفرشدكند.
نرخ دالر در صرافيهاي بانكي (دوشنبه ۶،تيرماه) با۳۹۰
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴هزار و۴۲۸
تومانرسيد.قيمتفروشيوروبا ۲۶۹تومانافزايشنسبت
بهروزگذشتهبه ۲۸هزارو ۸۷۵تومانرسيد.قيمتخريد
هر دالر  ۲۳هزار و  ۹۴۵تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸
هزار و ۳۰۵تومان بود.عالوه بر اين ،نرخ خريد دالر در بازار
متش��كل ارزي ۲۳هزار و ۵۶۰تومان و نرخ فروش آن۲۳
هزار و  ۷۷۴تومان اعالم ش��د .نرخ خريد يورو در اين بازار
 ۲۸هزار و  ۱۱۹تومان و نرخ فروش آن نيز  ۲۸هزار و ۳۷۵
توماناعالمشد.همچنيندرسامانهنيمادرمعامالت،حواله
يورو به قيمت  ۲۵هزار و ۵۰۱تومان فروخته و حواله دالر
به قيمت  ۲۱هزار و  ۳۶۶تومان معامله شد.دالر از هشتم
خردادماه وارد كانال ۲۳هزار توماني شد و در اين فاصله به
سويكانال ۲۴هزارتومانخيزبرداشت،امادوبارهكاهش
يافت و در كانال ۲۳هزار توماني در نوس��ان بود تا اينكه از
روز شنبه وارد كانال ۲۴هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي
راتابهداشتهاست.
قيمتهرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرحجديد(دوشنبه،
هفتم تيرماه) در بازار ته��ران با افزايش ۲۲۰هزار توماني
نسبت به روز گذشته (يكشنبه) به رقم ۱۰ميليون و۷۲۰
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز۱۰
ميليونو ۳۵۰هزارتومانمعاملهشد.نيمسكهبهارآزادي
پن جميليونو ۷۵۰هزارتومان،ربعسكهسهميليونو۷۰۰
هزار تومان و س��كه يك گرمي نيز  ۲ميليون و  ۳۰۰هزار
تومان قيمت خورد.عالوه ب��ر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر
گرم طالي ۱۸عيار به يك ميليون و ۶۶هزار تومان رسيد.
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۶۲۰هزار تومان
شد.همچنينهراونسجهانيطالنيزيكهزارو ۷۷۸دالر
و ۴۸سنتقيمتخورد.قيمتسكهدرآغازسالجديد۱۱
ميليونتومانبودكهبهتدريجروندنزوليراشروعكردتابه
بهاي ۹ميليون تومان رسيد.از نيمه ارديبهشتماه ،بهاي
سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال  ۱۰ميليون
تومان در نوس��ان بوده است.نوس��ان قيمت در بازار ارز
درحالي رخ داده كه در روزهاي نخست سال جاري ،با
تالش س��فته بازان ،قيمت دالر به مرز  26هزار تومان

مينياپوليس گفت ،انتظار ندارد آمارهاي اخير رشد از نرخ
تورم مدت زيادي تداوم داشته باشد .شاخص ارزش دالر
از رقمهاي پايين ثبت ش��ده در روز جمعه فاصله گرفته و
سبب گرانتر شدن طال براي خريداراني شده كه از ارزهاي
غيردالري استفاده ميكنند.سرمايهگذاران همچنين از
نزديكمذاكراتمربوطبهبستهماليزيرساختهايدولت
امريكارارصدميكنند.

هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات
هس��تهاي و  ...باعث عقبنش��يني دالر از اين سطح
قيمتي شده اس��ت .دالر مدتي است بين كانال  23تا
 24هزار تومان در نوسان است.به اعتقاد كارشناسان دو
باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي
ميشود،نخستاينكهبامذاكرهوبازگشتبهبرجامو...
قيمتارزكاهشچشمگيريخواهدداشتودوماينكه
حتي مذاكره هم نميتواند مان��ع از واقعيات موجود
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز
وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال  22-23هزار تومان
جا خوش ميكند.
كشتيآراي :افزايش تقاضا
براي خريد طال و سكه
نايبرييس اتحاديه طال و جواهر گفت :به دليل باال رفتن
نرخانسجهانيوارز،شاهدباالرفتنقيمتطالوسكهدر
بازارهستيم.محمدكشتيآرايبابياناينكهانسجهاني
 ۱۷۸۴دالر قيمتگذاري شده است ،افزود :هماكنون هر
قطعه س��كه طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۷۲۵هزار تومان،
سكه طرح قديم ۱۰ميليون و ۵۰۰هزار تومان ،نيم سكه
 ۵ميليون و ۷۵۰هزار تومان ،ربع س��كه ۳ميليون و۷۰۰
هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۳۰۰هزار تومان
به فروش ميرس��د.هر مثقال طال  ۴ميليون و  ۵۹۰هزار
تومانوهرگرمطالي ۱۸عيارنيزيكميليونو ۵۹هزارو
 ۶۰۰تومانفروختهميشود.همچنينقيمتارزدربازاربا
افزايش روبرو بوده است .نايبرييس اتحاديه طال و جواهر
ضمن تأكيد براينكه بازار از ركود تقريبا خارج شده است،
گفت :افزايش تقاضا به همراه افزايش قيمت ارز باعث باال
رفتن قيمت طال و سكه شده است .محمد كشتيآراي در
گفتوگو با تسنيم درباره وضعيت بازار طال و سكه در روز
جاري ،اظهار داش��ت :قيمت طالي جهاني نسبت به روز
شنبهدوسهدالركاهشيافتهوليقيمتارزافزايشيشده
است.ازروزشنبهقيمتدالرواردكانال 24هزارتومانشده
ونسبتبههفتهقبل 800تا 900تومانافزايشيافتهاست.
وي با بيان اينكه افزايش تقاضا به همراه افزايش قيمت ارز
باعث باال رفتن قيمت طال و سكه شده است ،افزود :تقاضا
براي خريد طال و سكه در بازار طبق روال سالهاي قبل در
تابستانافزايشيافتهكهالبتهامسالبرگزاريمراسمهاي

عقد و عروسي قبل از محرم و صفر ،نيز موجب رونق بازار
و افزايش تقاضا شده است.كشتيآراي درباره حباب سكه
اينطور توضيح داد كه حباب سكه نيز همزمان با افزايش
تقاضا در بازار زياد ش��ده و از 220هزار تومان به 300هزار
تومان رسيده است .ضمن اينكه قيمت سكه هم تا در هر
قطعه  180هزار تومان افزايش يافته است .در مجموع در
دوسهروزگذشتهبهنسبتهفتهگذشتهباافزايشهمراه
بوديم.وي با بيان اينكه قيمت سكه طرح جديد نسبت به
هفتهقبل 260هزارتومانافزايشيافتهاست،تصريحكرد:
درهفتههايقبلبازارواقتصادتحتتاثيرجوانتخاباتبود
و توقفي در معامالت و داد و ستدها داشتيم؛ در اين مدت
نوساناتكمومعامالتبازارمتوقفبود.امابعدازانتخابات
معامالت شروع ش��ده و تقاضا به نسبت روزهاي گذشته
افزايشيافتهاست.نايبرييساتحاديهطالوجواهرضمن
تأكيد براينكه بازار از ركود تقريبا خارج شده است ،افزود:
طالفروشها در يك سال منتظر يكي دو ماه قبل از محرم
ميمانند،چراكهمراسمهايعقدوعروسياستوطبيعتاً
خريدوفروشهاباالميرود.
كاهش اونس طال به  ۱۷۷۹دالر
به دنبال تقويت دالر و ارسال سيگنالهاي ضد و نقيض از
سوي فدرال رزرو در مورد انقباضي شدن سياست پولي به
رغم آمارهاي نه چندان افزايشي از نرخ تورم ،قيمت طال
روز دوشنبه به پايينترين رقم يك هفته گذشته رسيد.
بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال با  0.12درصد
كاهشبه 1779دالرو 25سنترسيد.اوايلقيمتفلززرد
بهپايينترينرقماز 21ژوئنيعني 1770دالرو 36سنت
رسيده بود .قيمت طال در معامالت آتي نيز با 0.12درصد
افزايشبه 1780دالررسيد.كايلروداتحليلگرموسسهاي
جي ماركت گفت« :از يك سو بانك مركزي امريكا بايد به
فكرعاديسازيسياستپوليخودباشد،اماازسويديگر
بس��ياري از مقامهاي فدرال رزرو ميگويند افزايش تورم
موقتياستومانبايدفعالسياستپوليراانقباضيكنيم.
اينمواضعسببشدهتابازارسيگنالواضحيازچشمانداز
سياستپوليامريكادريافتنكند».روزجمعهپسازآنكه
آمارها نشان داد شاخص قيمت هزينه مصارف شخصي
در امري��كا پايينتر از حد انتظار بوده ،قيمت طال ش��اهد
رشد  0.8درصدي بود .نيل ناشكاري ،رييس فدرال رزرو

كاهش  ۸.۵درصدي قيمت بيت كوين
در يك روز
قيمت بزرگترين ارز ديجيت��ال جهان يعني بيت كوين
بازهمبهروندكاهشيخودادامهدادوبا ۸.۵۱درصدكاهش
به  ۳۱۶۹۹.۸۳دالر رسيد.قيمت بيت كوين تا بامداد روز
ش��نبه با 8.51درصد كاهش به 31699.83دالر رسيد و
ارزشآننسبتبهزمانپايانمعامالتروزقبل2937.27
دالر افت كرد.با اين حال قيم��ت بيت كوين ،بزرگترين
و شناخته شدهترين ارز رمزنگاري شده در جهان ،نسبت
به پايينترين سطح خود در س��ال جاري ميالدي يعني
 27734دالر در  4ژانوي��ه  14.3درص��د افزايش نش��ان
ميدهد .اتريوم ،س��كه متصل به ش��بكه بالك چين ،روز
جمعه با كاهش 7.37درصدي به 1843.07دالر رس��يد
و 146.56دالر نس��بت به زمان پاي��ان معامالت روز قبل
افت كرد .ارزش بيش��تر ارزه��اي ديجيتالي مهم افزايش
پيدا كرد.با وجود ريزشهاي س��نگين ارزهاي ديجيتالي
در روزهاي اخير ،برخ��ي از فعاالن اين حوزه معتقدند كه
روزهاي خوب در انتظار بازار هستند .الكس ماشينسكي-
بنيانگذارپلتفرمارزهايديجيتاليسلسيوس-بابياناينكه
پيشبيني ميكند قيمت بيتكوين بار ديگر از قله قبلي
 ۶۳ه��زار دالري خود عبور كند ،افزود :ريزش بازار با توجه
به صعود سريع قيمت طبيعي بود .ما هنوز به قله قيمتي
 ۲۰۲۱نرسيدهايم و رس��يدن به قيمت  ۱۶۰هزار دالري
براي بيتكوين كامال محتمل اس��ت .روند نزولي ارزهاي
ديجيتالي كماكان شكس��ته نش��ده و در اين بين انتشار
اخبار منفي از سمت دولتها بر شدت افزوده شدن ترس
معامله گران در ب��ازار دامن زده اس��ت .صرافي باينانس-
بزرگترين صرافي ارزهاي ديجيتالي در جهان به كاربران
خود در اس��تان اونتاري��و كانادا اعالم كرده اس��ت تمامي
سفارش��ات خود را ببندند .در نتيجه سختگيري بيشتر
اين ايالت بر روي فعاليت صرافيهاي ديجيتالي ،باينانس
تصميم گرفته است تا به فعاليتهاي خود در اين منطقه
پاياندهد.باافزايشمقبوليتارزهايديجيتالي،قراراست
براينخستينامكانپذيرشاينارزهادرايستگاههايشارژ
خودروهاي برقي در سطح كشورهاي اروپايي فراهم شود.
قرار است امكان پرداخت رمزارزها از ماه نوامبر فعال شود
و به تدريج و طي سه سال تعداد اين ايستگاههاي پذيرنده
به باالي ۵۰هزار برس��د .هنوز اينكه ك��دام يك از ارزهاي
ديجيتاليموردقبولجايگاههايفوقخواهندبودمشخص
نشدهاست.مجموعارزشبازارجهانيارزهايديجيتاليدر
حال حاضر ۱۲۲۰ميليارد دالر برآورد ميشود كه اين رقم
نس��بت به روز قبل ۲.۹۶درصد بيشتر شده است .در حال
حاضر ۵۲درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختياربيت
تكوين ۱۲سال
كوينو ۱۷درصددراختياراتريوماست.بي 
پيشتوسطگروهگمناميازمعاملهگرانبربستربالكچين
ايجادشدوازسال ۲۰۰۹معامالتاوليهآنشكلگرفت.

نحوه پرداخت خسارات حوادث رانندگي فارغ از قيمت خودرو بررسي شد

سخنگويكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمي
از بررس��ي اليحه قانون بيمه اجباري براي پرداخت
خسارات حوادث رانندگي فارغ از قيمت خودرو توسط
شركتهاي بيمهگر در كميسيون خود خبر داد.
«غالمرضا مرحباء» در توضيح نشس��ت روز يكشنبه
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس�لامي به
خبرن��گاران گفت :بررس��ي اليحه اصالح م��اده ()۸
قانون بيمه اجباري در كميس��يون بررسي شد .زيرا
قانون فعلي نقصهايي دارد كه ممكن اس��ت سبب
خسارت مالي به آسيبديدگان شود و مطابق قانون

فعلي بيمهگر معموال بر اس��اس نوع و قيمت خودرو
درصدي از خس��ارات را جبران ميكند .س��خنگوي
كميسيون اقتصادي مجلس افزود :در اصالحيه ارايه
شده اين نقص برطرف شده و بر اساس ماده واحده كه
دركميسيونتصويبشد،بيمهگرمكلفاستخسارت
ناشي از حوادث رانندگي را صرف نظر از قيمت خودرو
تا س��قف تعهدات خود مندرج در بيمهنامه را جبران
كند البته اين موضوع باي��د در صحن علني مجلس
بررسي شود.
وي درباره ديگر دستور كميسيون عنوان كرد :نحوه

سفرهاي استاني و نظارتهاي ميداني نمايندگان در
اين نشست بررسي شد تا منويات مقام معظم رهبري
مبني بر حضور مس��ووالن در ميان م��ردم و نظارت
ميدانينمايندگانعملياتيشود.
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به
برنامهريزي براي بازديد نمايندگان از مناطق محروم و
مناطق مستعد اقتصادي براي بررسي نحوه عملكرد و
رفعمشكالتاحتماليگفت:باتوجهبهمحدوديتهاي
كرونايي ،نظارتهاي ميداني نمايندگان بر اس��اس
پروتكلهاي بهداشتي انجام ميشود.

نماينده مردم آستارا در مجلس درباره سومين دستور
جلسه امروز كيمس��يون نيز افزود :طبق درخواست
برخي از نمايندگان طرحي با هدف بررسي عملكرد
اقتصادي دولتهاي يازدهم و دوازدهم مطرح شد كه
در جلسات آينده در صورت تصويب ،بررسي ميشود.
مرحباء خاطرنشان كرد :درخواست تحقيق و تفحص
از نحوه واگذاري كارخانه آزمايش در نشست امروز نيز
مطرحومقررشدبهمنظورتكميلتحقيقاتوانتخاب
بهترين روش براي نظارت اين دستور در نشست آينده
پيگيريشود.

راهاندازي قراردادهاي آتي واحدهاي صندوق طال از هفته آينده
معاونتوسعهبازارومطالعاتاقتصاديبورسكااليايران،
ازراهاندازيقراردادهايآتيواحدهايصندوقطالازهفته
آينده خبر داد.معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي
بورس كاالي ايران گفت :ب��ورس كاالي ايران در جهت
متنوعسازي ابزارهاي مشتقه براي فعاالن بازارهاي مالي،
امكانسنجيوايجادزيرساختمعامالتقراردادهايآتي
واحدهاي سرمايهگذاري صندوق پشتوانه طال را تكميل
كردهكهباتوجهبهنظرمساعدسازمانبورسواوراقبهادار،
معامالت اين ابزار از روز شنبه ۱۲تيرماه آغاز ميشود.
عليرضا ناصرپور ب��ا بيان اينكه پي��ش از اين معامالت
گواهي سپرده كااليي بر روي دارايي سكه و صندوقهاي
سرمايهگذاري پش��توانه طال با موفقيت در بورس كاال
راهاندازي شده است ،اظهار داشت :گواهي سپرده سكه
طال،ابزارياستكهطيآناشخاص،داراييسكهطالي
خود را با اطمينان نزد خزانه بانكها امانت گذاش��ته و
ميتوانندآنرادربستربازارسرمايهدربازارپيوستهايكه
در بورس كاالي ايران فراهم شده مورد معامله قرار دهند.
او افزود :مبادله و خريد و فروش سكه طال در اين سازوكار،
خري��داران و فروش��ندگان را از ريس��كهايي از جمله
مخاطرات حمل و نگهداري ،انتقال وجوه و اصالت سكه
حفظ ميكند .معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي
بورس كاالي ايران ادامه داد :صندوق س��رمايهگذاري
پش��توانه طال نيز ابزار مهم ديگر سرمايهگذاري در بازار
طال است كه توسط بورس كاال براي فعاالن بازار سرمايه

معرفي و اجرايي شده است .صندوقهاي سرمايهگذاري
پشتوانه طال ،وجوه سرمايهگذاران را در گواهي سپرده
سكهطالسرمايهگذاريكردهوسرمايهگذارانازنوسانات
بازار طال منتفع ميشوند.ناصرپور گفت :صندوقهاي
سرمايهگذاري پش��توانه طال در بورس كاال ،داراي ركن
بازارگردان بوده و بازارگردان صندوق با سازوكار شفاف
و قانوني ،نقدشوندگي و كشف قيمت صحيح واحدهاي
صندوقراموجبميشود.بهگفتهوي،دسترسيفعاالن
بازار س��رمايه به ابزارهاي مالي و مش��تقه بورس كاال به
صورت الكترونيك فراهم است و متقاضيان فعاليت در
بازار طالبدونمراجعه حضوريوبا استفادهازبرنامههاي
موبايليورايانهايامكانانجاممعاملهدرابزارهايمبتني
بر طالي بورس كاالي ايران را دارند.ناصرپور در ادامه با
بيان اينكه در تمام دنيا ،طال دارايي مناسبي براي تنوع
بخش��ي در سرمايهگذاري به ش��مار ميآيد و نوسانات
اي��ن فلز گرانبها داراي اهميت اس��ت ،افزود :وجود يك
بستر ش��فاف و قانوني در مجموعه بازار سرمايه امكان
بهرهگيري از مزاياي س��رمايهگذاري در اي��ن دارايي را
فراهم آورده كه هماكنون نيز فعاالن بازارهاي مالي براي
سرمايهگذاري در طال از ابزار گواهي سپرده كااليي سكه
طال و صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طال بهره ميبرند
و اين ابزارها به خوبي نوسانات بازار نقدي طال را پوشش
ميدهند؛ در اين ميان اما وجود يك ابزار پوشش ريسك
نقدشونده مانند قراردادهاي آتي در كالس دارايي طال

براي فعاالن بازارهاي مالي بسيار كارآمد خواهد بود كه
از اين رو راهاندازي معامالت آتي واحدهاي صندوق طال
در دستور كار قرار گرفت.معاون توسعه بازار و مطالعات
اقتصادي بورس كاالي ايران ادامه داد :قراردادهاي آتي
يكي از ابزارهاي مديريت ريسك مرسوم در جهان است
كهازجملهمهمترينمزايايآنمديريتريسكنوسانات
قيمتدارايي،امكانبرنامهريزيبلندمدت،افزايشتوان
معامالتيافراد،استانداردبودنقراردادوتضمينمعامالت
و كميت و كيفيت تحويل اس��ت.به گفته ناصرپور ،در
حال حاضر در بورس كاالي ايران ابزار قراردادهاي آتي
بر روي داراييهاي پايه مختلف از جمله زعفران و پسته
در گروه كاالهاي كشاورزي و نقره در گروه فلزات گرانبها
راهاندازي ش��ده و هماكنون معامالت قراردادهاي آتي
بر روي اين داراييها داير اس��ت .در اين ميان با توجه به
اهميت س��رمايهگذاري در طال در بين فعاالن بازارهاي
ماليوتكميلابزارهايمشتقهدربورسكاال،قراردادهاي
آتيبررويداراييپايهواحدهايصندوقسرمايهگذاري
پشتوانهطالموردبررسيقرارگرفتهوباايجادزيرساخت
فنيوقانونيوتأييدسازمانبورسواوراقبهاداردرشرف
راهاندازي است.او در خصوص اين معامالت اظهار داشت:
با راهاندازي قراردادهاي آتي واحدهاي س��رمايهگذاري
صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طال ،بورس كاال امكان
تحويل واحدهاي صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طال
در سررسيد را با قيمت از قبل مشخص شده بين خريدار

و فروشنده فراهم ميكند؛ همچنين خريدار و فروشنده
مانند س��اير قراردادهاي آتي با توديع وجه تضمين و نه
كل ارزش قرارداد با قيمتهاي پيش��نهادي خود وارد
معاملهشدهومبادالتقراردادهايآتيراانجامميدهند.
ناصرپور افزود :توديع وجه تضمين كه نس��بت كمي از
ارزش قرارداد اس��ت به جاي كل ارزش قرارداد موجب
افزايش نقدشوندگي قراردادها و كارآمد شدن كاركرد
پوشش ريسك قراردادهاي آتي ميشود .از طرف ديگر
معامالتاهرميمطلوبذائقهبسياريازفعاالنبازارهاي
مالي نيز است و خريدار و فروشنده در قراردادهاي آتي
الزامي به حفظ موقعيت خريد يا فروش خود تا سررسيد
قرارداد ندارند و ميتوانند با اخذ موقعيت معكوس از بازار
خارج شوند.وي در پايان اعالم كرد كه محتواي آموزشي
و مستندات درخصوص آش��نايي با قراردادهاي آتي در
سايت بورس كاالي ايران براي عالقهمندان فراهم شده
و برنامه كالسهاي آموزشي مجازي در زمينه معامالت
قراردادهاي آت��ي واحدهاي س��رمايهگذاري صندوق
سرمايهگذاري پشتوانه طال نيز از طريق پرتال آموزشي
بورس كاالي ايران در حال اطالعرس��اني است.گفتني
اس��ت عالقهمندان ميتوانند از طري��ق پرتال آموزش
بورس كاالي ايران به آدرسhttps: //lms.ime.co.ir/
 IdeaPortal/Homeبا بازارهاي مختلف و ابزارهاي
معامالتي ب��ورس كاالي ايران از جمله قراردادهاي آتي
واحدهاي صندوق طال آشنا شوند.

اخبار
سپردهگذاري ارزي متوقف شد

سپردهگذاري ۷.۲ميليارددالريصندوقتوسعهمليدر
بانكهاجهتاعطايتسهيالتدرحاليصورتگرفته
كه به دليل عدم درخواست بانكها سه سالي ميشود
كه اين سپردهگذاري متوقف شده است.سپردهگذاري
ارزيبخشيازتكاليفصندوقتوسعهملياستكهدر
راستاياجرايتكاليفبودجههايسنواتيوهمچنين
قانونالحاقبرخيموادبهقانونتنظيمبخشيازمقررات
مالي دولت ( ،)۲انجام ميش��ود.قرارداد سپردهگذاري
ارزي كه بين صندوق و بانكهاي س��پردهپذير منعقد
ميشوددرواقعقراردادياستكهبنابهدرخواستبانك
و تا سقف مبلغ سپردهگذاري شده در آن ،اجازه تامين
مالي ارزي طرحه��اي داراي اهليت متقاضي و توجيه
فني،ماليواقتصاديراپسازطيمراحلتصويبطرح
در اركان اعتباري بانك عامل را با در نظر گرفتن ضوابط
و قوانين قرارداد ،ميدهد.بر اين اساس ساالنه بخشي
از منابع صندوق توسعه ملي به سپردهگذاري ارزي در
بانكهايسپردهپذيراختصاصپيداميكندتاازطريق
اعطاي تسهيالت در چارچوب قراردادها ،اين منابع را
به طرحه��ا و فعاليتهاي مرتبط از جمله بخش نفت،
گاز ،پتروشيمي و صنعت و معدن تخصيص دهند.اين
در حالي است كه بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي
درحوزهسپردهگذاريارزيازابتدايتاسيس()۱۳۹۰
تا پايان آذرماه  ۱۳۹۹نشان ميدهد كه از سال ۱۳۹۱
تا  ۱۳۹۶اين قراردادها منعقد ش��ده ولي در سالهاي
 ۱۳۹۷و ۱۳۹۸و ۹ماهه سال ۱۳۹۹هيچ گونه قرارداد
س��پردهگذاري ارزي از محل منابع صندوق با بانكها
منعقدنشدهاست،صندوقتوسعهمليدربارهچرايياين
موضوع توضيح داد كه عدم درخواست بانكها موجب
توقف انعقاد قرار داد سپردهگذاري ارزي شده است.اما
جزيياتسپردهگذاريارزيصندوقتوسعهمليازاين
حكايت دارد كه از سال ۱۳۹۱تا پايان سال ۱۳۹۶بالغ
بر ۷.۲ميليارد دالر در بانكهاي عامل س��پردهگذاري
صورتگرفتهاستكهازاينميزانبيشاز ۵.۵ميليارد
دالر در قالب ۴۶طرح به مرحله تخصيص ارز رس��يده
است .از مجموع منابع ارزي تخصيص داده شده حدود
 ۹۸درصدبهطرحهايبخشنفتوگازوحدوددودرصد
بهطرحهايبخشصنعتومعدناختصاصيافتهاست.
همچنينازمنابعتخصيصدادهشده،حدود ۷۷درصد
از مبلغ تخصيص يافته در مناطق كمتر توسعه يافته و
كمتراز ۲۳درصددرمناطقبرخوردارهزينهشدهاست.
گفتنياستكهواحدارزقراردادهايسپردهگذاريارزي
بهدالرويوروبودهومالكيكسانسازيارزيوروبهدالر،
نرخارزمرجعاعالميبانكمركزيبهتاريخآغازقرارداد
يعنيواريزوجهبهحساببانكاست.

نرخ سود بين بانكي
 18.4درصد شد

نرخ س��ود بين بانكي از  ۱۸.۵۴درصد در روزهاي
پاياني خردادماه به  ۱۸.۴۶درصد در سوم تيرماه
كاهش يافت .جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي
نش��ان ميدهد كه نرخ سود در اين بازار از 19.76
درصد در ارديبهشت ماه امسال به  18.46درصد
در روزهاي نخست تيرماه كاهش يافته است .البته
نرخ سود بين بانكي از خردادماه به زير  19درصد
رس��يده و در كانال  18درصدي در نوس��ان بوده
است؛ اين نرخ در  27خردادماه  18.54درصد بوده
است و حتي در 20ام خرداد نيز به  18.42درصد
كاهش يافته بود .گفتني است ،نرخ سود بين بانكي
براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نيست اين نرخ
نوس��ان دارد به گونهاي كه با افزايش تقاضا براي
دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم عرضه
متناسب با آن ،نرخ سود باالتر ميرود و برعكس.

 ۵اولويت اقتصادي دولت جديد

حسينعليحاجيدليگانينمايندهمجلسمعتقداست
هدايت نقدينگي همواره جزو مس��ائل اساسي اقتصاد
كش��ور بوده و براي اين كار نياز به يك نوع برنامهريزي
داريمكهعمالايناتفاقبيفتدوتنهابهدستوراكتفانشود.
با شروع به كار دولت منتخب در هفتههاي آتي ،يكي از
مهمترين دغدغههاي اقتصادي كشور ،موضوع رونق
توليدورشداقتصادياست.دراينميان،بهگفتهفعاالن
اقتصادي ،موانع متعددي سدراه توليد و كسب و كارها
قرارداردكهدراينشرايطانتظارميروددرتيماقتصادي
دولت جديد ،برنامهاي كارشناسي براي برطرف كردن
اين موانع اجرايي شود.در اين باره ،عضو هيات رييسه
مجلسشوراياسالميمعتقداستاولينكاريكهبايد
دردولتجديدمدنظرقراربگيرد،موضوعثباتاقتصادي
وعدمنوساناتمختلفيهمچوننرخارزاست.حسينعلي
حاجي دليگاني در گفتوگو با خبرن��گار ايبِنا در باب
ضرورتايجادثباتنسبيدراقتصادتاكيدكرد:دربستر
ثباتاقتصادي،شاهدخواهيمبودكهتوليدكنندگانو
سايربخشهايارايهدهندهخدمات،تكليفخودشان
را براي حداقل يك س��ال آينده ميدانند و به نوعي به
يكپيشبينيپذيريمعقولدستمييابند.ويتاكيد
كرد :اولويت دوم در مسير رسيدن به رونق توليد و رشد
اقتصادي ،حركت به سمت تك نرخي كردن ارز است.
تا بهاي ارز ،تك نرخي نش��ود ،همواره ش��اهد جوالن
سوءاستفادهكنندگانوسودجويانخواهيمبودوزمينه
برايفسادراخواهيمداشت.البتهبايدايننكتهنيزتوجه
داش��ت كه براي حمايت اقشارآسيب پذير بستههاي
حمايتي در دس��تور كار دولت قرار بگيرد تا اين افراد از
ناحيه تك نرخي ش��دن ارز ،آسيب نبينند .همچنين
اولويت سوم در مسير حمايت توليد و رشد اقتصادي،
حفظ ارزش پول ملي است كه اين موضوع در ادامه تك
نرخيشدنارز،امكانپذيراست.حاجيدليگانيدرادامه
افزود :اولويت چهارم تعادل بخشي به وضعيت بورس
استكهيكيازمسائلمهماقتصادياستكهدرسطح
مواردذكرشدهقرارداردوضرورتداردكهدردولتآينده
براي جمعيت چند ده ميليوني حاضر در بازار سرمايه،
برنامه حمايتي مشخصي تدوين و اجرايي شود .اين در
حالي است كه در ماههاي اخير به موضوع بورس ،توجه
جدينشدوخيليازافراددراينفضا،آسيبديدند.

اخبار
افزايش دسترسي
به بازار ابزارهاي نوين مالي

فرابورس ايران با انتشار اطالعيهاي خبر از تغيير در
زمانبنديجلساتمعامالتيبازارابزارهاينوينمالي
فرابورسايرانداد.محمدصادقغزنوي،مديرعمليات
بازارفرابورسدرخصوصتغييردرزمانبنديجلسات
معامالتي بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران از
دوشنبه مورخ  ۱۴تيرماه  ۱۴۰۰را مد نظر قرار داد و
اظهارداشت:علتاخذاينتصميمافزايشخدماتو
دسترسپذيريبازاربرايسهامدارانوسرمايهگذاران
بوده تا در بازه زماني بيشتري بتوانند سفارشات خود
را در سامانه ثبت كرده و نسبت به انجام معامله اقدام
كنند .از طريق افزايش زمان معامالت صندوقهاي
سرمايهگذاري،سرمايهگذاريغيرمستقيمكهبواسطه
اينصندوقهاصورتميپذيرد،دردسترسيبيشتري
قرار خواهند گرفت .وي با بيان اينكه زمان معامالتي
در بازار س��رمايه ايران به نسبت ساير كشورها ،زمان
محدودتري دارد ،اذعان داشت :در بورسهاي دنيا،
زمان معامله بيشتر است و بازارهاي گوناگون داراي
زمانهايمعامالتيمختلفيهستندوطبيعياستهر
چه زمان معامالت بيشتر باشد ،امكان برآورده كردن
نيازمنديهايسرمايهگذاراننيزبيشترواحتمالبروز
هيجانات كمتر ميشود .در نتيجه فرابورس ايران با
اخذچنينتصميميدرصدداستزماندسترسيبه
بازارراافرايشدهد.مديرعملياتبازارفرابورستاكيد
كرد:تغييرزمانمعامالتتنهادربازارابزارهاينوين
ماليشاملETFها،اوراقتسهيالتمسكنواوراقبا
درآمد ثابت ميشود و در خصوص سهم و حق تقدم
اعمال نميشود .الزم به ذكر است پيرو صورتجلسه
س��يصد و يازدهمين جلس��ه هياتمديره شركت
فرابورسايرانوبهاستنادتبصرهمادهسهومادهچهار
«دس��تورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق
بهادار د رفرابورس» ،زمانبندي جلسات معامالتي
بازارابزارهاينوينماليفرابورسايرانازروزدوشنبه
مورخ ۱۴تيرماه ۱۴۰۰تغييرخواهدكرد.

راهاندازي قراردادهاي آتي
واحدهاي صندوق طال

عليرض��ا ناصرپور ،معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات
اقتصادي بورس كاالي ايران با بيان اينكه پيش از اين
معامالت گواهي سپرده كااليي بر روي دارايي سكه و
صندوقهايسرمايهگذاريپشتوانهطالباموفقيتدر
بورس كاال راهاندازي شده است ،اظهار داشت :گواهي
سپرده س��ك ه طال ،ابزاري است كه طي آن اشخاص،
دارايي س��كه طالي خ��ود را با اطمينان ن��زد خزانه
بانكها امانت گذاشته و ميتوانند آن را در بستر بازار
س��رمايه در بازار پيوستهاي كه در بورس كاالي ايران
فراهم شده مورد معامله قرار دهند .او افزود :مبادله و
خريد و فروش سكه طال در اين سازوكار ،خريداران
و فروشندگان را از ريسكهايي از جمله مخاطرات
حمل و نگهداري ،انتقال وجوه و اصالت سكه حفظ
ميكند .معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي
بورس كاالي ايران ادامه داد :صندوق سرمايهگذاري
پش��توانه طال نيز ابزار مهم ديگر سرمايهگذاري در
بازار طال است كه توسط بورس كاال براي فعاالن بازار
س��رمايه معرفي و اجرايي شده است .صندوقهاي
سرمايهگذاري پشتوانه طال ،وجوه سرمايهگذاران
را در گواهي سپرده سكه طال سرمايهگذاري كرده و
سرمايهگذاران از نوسانات بازار طال منتفع ميشوند.
ناصرپور گفت :صندوقهاي سرمايهگذاري پشتوانه
طال در ب��ورس كاال ،داراي ركن بازارگ��ردان بوده
و بازارگردان صندوق با س��ازوكار شفاف و قانوني،
نقدش��وندگي و كش��ف قيمت صحيح واحدهاي
صندوق را موجب ميشود .به گفته وي ،دسترسي
فعاالن بازار سرمايه به ابزارهاي مالي و مشتقه بورس
كاال به صورت الكترونيك فراهم است و متقاضيان
فعاليت در ب��ازار طال بدون مراجع��ه حضوري و با
اس��تفاده از برنامههاي موبايل��ي و رايانهاي امكان
انجام معامله در ابزاره��اي مبتني بر طالي بورس
كاالي ايران را دارند .ناصرپور در ادامه با بيان اينكه
در تمام دنيا ،طال دارايي مناسبي براي تنوع بخشي
در سرمايهگذاري به ش��مار ميآيد و نوسانات اين
فلز گرانبها داراي اهميت اس��ت ،افزود :وجود يك
بستر شفاف و قانوني در مجموعه بازار سرمايه امكان
بهرهگيري از مزاياي سرمايهگذاري در اين دارايي را
فراهم آورده كه هماكنون نيز فعاالن بازارهاي مالي
براي س��رمايهگذاري در طال از ابزار گواهي سپرده
كااليي سكه طال و صندوق سرمايهگذاري پشتوانه
طال بهره ميبرند و اين ابزارها به خوبي نوسانات بازار
نقدي طال را پوشش ميدهند؛ در اين ميان اما وجود
يكابزارپوششريسكنقدشوندهمانندقراردادهاي
آت��ي در كالس دارايي طال براي فع��االن بازارهاي
مالي بسيار كارآمد خواهد بود كه از اين رو راهاندازي
معامالت آتي واحدهاي صندوق طال در دستور كار
قرار گرفت .معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي
بورس كاالي ايران ادامه داد :قراردادهاي آتي يكي
از ابزارهاي مديريت ريسك مرسوم در جهان است
كه از جمله مهمترين مزاياي آن مديريت ريس��ك
نوساناتقيمتدارايي،امكانبرنامهريزيبلندمدت،
افزايشتوانمعامالتيافراد،استانداردبودنقراردادو
تضمينمعامالتوكميتوكيفيتتحويلاست .به
گفته ناصرپور ،در حال حاضر در بورس كاالي ايران
ابزار قراردادهاي آتي بر روي داراييهاي پايه مختلف
از جمله زعفران و پسته در گروه كاالهاي كشاورزي و
نقرهدرگروهفلزاتگرانبهاراهاندازيشدهوهماكنون
معامالت قراردادهاي آتي بر روي اين داراييها داير
است .در اين ميان با توجه به اهميت سرمايهگذاري
در ط�لا در بين فع��االن بازارهاي مال��ي و تكميل
ابزارهاي مشتقه در بورس كاال ،قراردادهاي آتي بر
روي دارايي پايه واحدهاي صندوق سرمايهگذاري
پش��توانه طال مورد بررس��ي قرار گرفته و با ايجاد
زيرس��اخت فني و قانوني و تأييد سازمان بورس و
اوراق بهادار در شرف راهاندازي است.
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بازارسهام

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت بازار سهام را بازبيني ميكند

محسن عليزاده ،عضو كميس��يون اقتصادي مجلس
شوراياسالميگفت:باانتشاراوراق،اسنادوصورتهاي
مالي ،ش��فافيت به بازار س��رمايه برگش��ته و اعتماد
ازدسترفتهسهامدارانخردزندهشد.محسنعليزاده
با اشاره به برگزاري چهارمين نشست ميز صنعت بازار
س��رمايه با موضوع بررسي مشكالت و مسائل صنعت
بيمهوارايهراهكارهاياساسي،اظهاركرد:ميزمشترك
صنعت بيمه و بازار سرمايه ش��روع فعاليتي نو در بازار
س��رمايه اس��ت و بازار به آن بيشازپيش نياز دارد .وي
بابيان اينكه اين اولين نشستي بود كه دو بازار مالي به
شكلبنياديگردهمآمدهبودندتامسائلخودرامطرح
كنند،افزود:دراينجلسهمقررشدابعادكاملودقيقتر
همكاري اين دو صنعت بحث و بررسي شود و مجلس
شوراياسالميبهويژهكميسيوناقتصادينيزدرهمين
راستا و در جهت بهبود بازار سرمايه و صنعت بيمه قول
همكاري داد .در صورت اصالح قوانين يا تدوين قوانين
جديد با قيد فوريت ،مجلس شوراي اسالمي اقدامات
اساسيراانجامخواهدداد.عليزادهبااشارهبهنگرانيهايي
كه اهالي بازار س مايه بهويژه سهامداران خرد طي يك
سالاخيرداشتند،گفت:متأسفانهعدمشفافيتدربازار
برايننگرانيهادامنزدكهخوشبختانهباحضوردهقان
رييسسازمانوانتشاراوراقواسنادوصورتهايمالي،
شفافيتهايالزمايجادواعتمادبهبازارسرمايهبرگشت.
اميدواريم شركتها به تبعيت از اينكه ناظر عالي بازار
سرمايهانجامداد،شفافيترادرانتشاراوراقماليجهت
اعتمادسازيبرگردانندچراكهالزمهبازارتزريقاعتماد
استتاسهامدارانرابهسويخودجذبكند.

رشد بورسطبيعي است

گروه بازار سرمايه|
سبزپوشي شاخص كل بورس تهران از روزهاي پاياني
خردادماه ش��روع شده و همچنان ادامه دارد و طي دو
روز اخير اين رش��د كمي آرامتر شده اما درنهايت روز
گذشته شاخص كل بورس تهران رشد  0.4درصدي
را به كار خود پايان داد .با اين حال كارشناسان و فعاالن
بازار س��هام اين رشد ش��اخص و روند رو به رشد آن را
همچنان با ديده ترديد مينگرند و با قطعيت از شروع
فصل جديد بازار سخن نميگويند .آنان معتقدند بازار
در روزهاي آينده ممكن اس��ت شاهد نوسانات منفي
همباشد،بنابراينباتوجهبهعقيدههايمختلففعالين
بازار نميتوان اكنون با اطمينان گفت كه بورس روند
مثبت خود را آغاز كرده است .اين دسته از كارشناسان
در همين حال بر مثبت بودن آينده بازار طي يك سال
آيندهتاكيددارندوبههميندليلبهسهامدارانتوصيه
ميكنندباتجربهازاشتباههايگذشتهازهيجاندوري
كنند و با احتياط و دانش كافي وارد معامالت ش��وند.
به زعم برخي از كارشناسان بازار سرمايه ،تقريبا بازار
وضعيت معقول خود را آغاز كرده اس��ت اما تضميني
براي ادامهدار بودن آن وجود ندارد .در اين ميان گروهي
از كارشناسان سود مطلوب بورس��ي را تا پايان سال
تضمينميكنندواحتماالًاينسوددرميان 25الي40
درصد باشد .بررسيها نشان ميدهد كه در زمان افول
تمامي بازارهاي مالي ،تغيير رياست دولت و درنهايت
مذاكرات وين تنها بازاري كه ميتواند سود معقولي به
سرمايهگذاران بدهد بازار سهام است.
چند ماهي ميشود كه بورس به ارزندگي رسيده و تقريباً
با سخنان حمايتي رييس دولت آتي ،نزديكي به مجامع
و مذاك��رات وين يك اميدواري ملموس��ي در بازار ديده
ميش��ود كه اگر وضعيت بدين ش��كل ادامه پيدا كند و
هر مقام و مسوولي در اين بازار دخالت نكند شاهد تغيير
روند در طوالنيمدت خواهيم بود .يعني تاالر شيشهاي
ب��ه وضعيت عادي خ��ود باز ميگردد و ديگ��ر نيازي به
حمايتهاي لفظي نيست .درست است بورس به واسطه
سوءاستفاده دولتي فعلي دچار كمبود نقدينگي شده اما
اگر اجازه داده شود بازار سهام ميتواند به عنوان يك ابزار
بسياري قوي براي تأمين مالي و سود دهي تبديل شود.
ازس��ويي هنوزم برخي عقيده دارن��د حمايت از تاالر
شيشهاي دستوري اس��ت و اين موضوع يك ريسك
جدي است در مقابل نيز گروهي ديگر اين موضوع را
تكذيب ميكنند و ميگويند بورس به حالت طبيعي
خود رسيده اس��ت .متغيرهاي اقتصادي ميگويند
كه بازار سهام تا پايان سال رشد خوبي خواهد داشت
اما؛ اين رشد ش��ارپي نخواهد بود ،درنتيجه ميتوان
نتيجهگيري كرد كه وضعيت كنوني بازار دس��توري

نيس��ت و تنها روند طبيعي اس��ت؛ سهيل كالهچي
كارشناس بازار س��رمايه نيز عقيده دارد كه وضعيت
بازار طبيعي بوده و درحال حاضر ريسكي وجود ندارد.
     ريسك بازار را تهديد نميكند
سهيل كالهچي ،كارشناس بازار سرمايه درگفتوگوي
اخير خود درخصوص وضعيت بازار س��رمايه ميگويد:
بازار اكنون در موقعيتي ق��رار دارد كه به زودي به تعادل
خواهد رس��يد و انتظار از معامالت بازار اين است كه هر
چه زودتر قيمتها متعادل ش��وند .چون اتفاقاتي كه در
چند وقت گذشته در معامالت بازار رخ داد ،غيرعادي بود
و ديگر نميتوان در بازار شاهد حجم پايين خريد و فروش
معامالتياايجادتشكيلصفهايخريدوفروشطوالني
در سهام برخي از شركتها باشيم .در صورت ايجاد تعادل
در معامالت بورس نبايد ديگر زياد نگران روند صعودي
و نزولي بازار بود زيرا در آن زمان ايجاد چنين روندهايي
در بازار طبيعي خواهد بود .وي در پاسخ به سوالي مبني
بر اينكه آيا بورس تا پايان سال ميتواند بيشترين بازدهي
را نسبت به س��اير بازارها در اختيار سهامداران قرار دهد
يا خير ،اظهار ميكند :ش��واهد موجود در كشور و ديگر

بازارها نش��اندهنده آن است كه بازار س��رمايه تا پايان
سال ميتواند بازدهي بيشتري را نسبت به ساير بازارها
در اختيار س��هامداران قرار دهد .اكنون كشور در ركود
اقتصادي قرار دارد و پيش بينيها نش��اندهنده تداوم
اين اتفاق براي مدتي موقت در كش��ور است كه با توجه
به چنين موضوعي سهامداران به سمت سرمايهگذاري
در بازار سهام پيش خواهند رفت .در وضعيت فعلي نرخ
 ٢٤هزار تومان براي قيمت دالر مناس��ب اس��ت اما بعد
از پايان انتخابات رياس��تجمهوري ايران ش��اهد ايجاد
نوسانات منفي در قيمت دالر و كاهش آن به قيمت كمتر
از  ٢٤هزار تومان بوديم .اين كارش��ناس بازار سرمايه با
بيان اينكه كاهش قيمت دالر به ن��رخ كمتر از  ٢٤هزار
تومان موقتي خواهد بود ،توضيح ميدهد :تا پايان سال
جاري ن��رخ دالر بايد در محدوده قيمتي  ٢٧هزار تومان
قيمتگذاري شود اما با توجه به اينكه كشور توان تحمل
وضعيت تورمي در كشور را ندارد؛ بنابراين اقداماتي جهت
جلوگيري از افزايش نرخ دالر صورت گيرد تا براي مدتي
نرخ دالر در ب��ازار ثابت بماند .با توجه به ركود موجود در
بازار مسكن ،دالر و طال به نظر ميرسد كه بورس بتواند
بازدهي مناس��بي را در مقايس��ه با ديگر بازارها كس��ب

كند و بت��وان از اين طريق بازدهي معقول��ي را از طويق
سرمايهگذاري در بورس در اختيار سهامداران قرار دهيم.
كالهچي با بيان اينكه براساس پيش بينيهاي صورت
گرفته به نظر ميرسد كه رش��د بورس در كشور بتواند
حوالي تورم باشد ،توضيح ميدهد :امسال تورم موجود
در كشور حدود ٣٥درصد پيش بيني شده است كه بعيد
است بورس نتواند سودي كمتر از اين براي سهامدارانش
داشتهباشد .سرمايهگذارانحاضردربازاربايدسعيكنند
تا از نوسانات مثبت بازار نهايت استفاده را داشته باشند و
ضمن مدنظر قرار دادن سهام بزرگ و شاخص ساز براي
سرمايهگذاري از نوسانات مثبت آن سود كسب كنند .با
توجه به موضوع برجام و تاثير آن در بازار ،سهامداران بايد
سرمايهگذاري بر روي سهام كاموديتي محور ،صادرات
محور و گروههايي بانكي و خودرويي را مدنظر قرار دهند،
چراكه بهطور حتم سهام اين شركتها ميتوانند بازدهي
معقولي را در اختيار سهامداران قرار دهند .به صورت كلي
بهتر است سهامداران خرد بازار تا دو سال آينده روشي را
برايسرمايهگذاريدربازارمدنظرقراردهندكهسوددهتر
باشد و در اين ميان به آنها توصيه ميشود تا از تحركات
مثبت بازار نهايت استفاده را داشته باشند.

فرش سبز بورس براي سهامداران
شاخصكلدربازاربورسروزگذشتهيعنيدوشنبه،هفتم
تيرماه پنج هزار و  ۲۶۱واحد رشد داشت كه درنهايت اين
شاخص به رقم يكميليون و ۲۴۳هزار واحد رسيد .بر پايه
معامالتاينروزبيشازهشتميلياردو ۵۴۵ميليونسهم،
حقتقدمواوراقبهاداربهارزش ۶۲هزارو ۴۵۰ميلياردريال
دادوستدشد.همچنينشاخصكل(هموزن)با ۱۱۶واحد
كاهشبه ۳۸۲هزارو ۲۵۰واحدوشاخصقيمت(هموزن)
با ۷۴واحدافتبه ۲۴۴هزارو ۹۱۵واحدرسيد.شاخصبازار
اول چهار هزار و  ۷۷۹واحد رشد و شاخص بازار دوم هفت
هزارو ۴۶۰واحدافزايشداشتند.طيمعامالتروزگذشته
حقيقيهاحدود۱۳۵ميلياردتومانواردبازارسهامكردند.
ارزش كل معامالت خرد ۶هزار و ۴۹۰ميليارد تومان بود،
افرادحقيقي۸۶درصديعنيپنجهزارو۵۹۰ميلياردتومان
سهام خريدند و مازاد خريدشان دو درصد از كل معامالت
شد .بيش��ترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در
سه گروه «سرمايهگذاري»« ،شركتهاي چند رشتهاي
صنعتي»و«محصوالتشيميايي»رقمخورددرحاليكه
برآيند معامالت گروههاي «فرآوردههاي نفتي» و «فلزات
اساسي»به نفع حقوقيها تمام ش��د .عالوه بر اين در بين
همهنمادها،شركتسرمايهگذاريتأميناجتماعيبانماد
«شستا» با ۲هزار و ۱۰۹واحد ،معدني و صنعتي چادرملو
با نماد «كچاد» با يك ه��زار و  ۲۲۳واحد ،بانك تجارت با
نماد «وتجارت» با ۶۳۲واحد ،بانك ملت با نماد «وبملت»
با  ۵۹۴واحد ،پتروشيمي جم با نماد «جم» با  ۵۸۳واحد،
مخابرات ايران با نماد «اخابر» با ۵۲۰واحد ،توسعه معادن
و فلزات با نماد «ومعادن» با  ۴۷۸واحد ،معدني و صنعتي
گل گهر با نماد «كگل» با ۴۷۰واحد ،بانك صادرات ايران با
نماد «وبصادر» با ۴۰۳واحد ،شركت ارتباطات سيار ايران
با نماد «همراه» با ۳۷۵واحد ،پتروش��يمي فناوران با نماد
«شفن» با ۳۴۶واحد و پتروشيمي نوري با نماد «نوري» با
 ۳۳۲واحدتأثيرمثبتبرشاخصبورسداشتند.درمقابل،
صنايع پتروش��يمي خليجفارس با نماد «فارس» با ۵۶۸
واحد ،پااليش نفت اصفهان با نماد «ش��پنا» با ۵۲۶واحد،
ملي صنايع مس ايران با نماد «فملي» با  ۳۹۶واحد ،گروه
دارويي بركت با نماد «بركت» با  ۲۹۱واحد ،فوالد مباركه
اصفهانبانماد«فوالد»با ۲۹۰واحد،شركتسرمايهگذاري
غدير ب��ا نماد «وغدير» با ۲۸۵واح��د ،ايرانخودرو با نماد
«خودرو» با  ۲۰۹واحد ،شركت سرمايهگذاري ملي ايران
با نماد «ونيكي» با  ۱۷۷واحد ،ش��ركت س��رمايهگذاري
استان اصفهان با نماد «وسصفا» با  ۱۷۱واحد ،كشتيراني
جمهوري اسالمي ايران با نماد «حكشتي» با  ۱۷۰واحد،
شركت سرمايهگذاري سهام عدالت استان كرمان با نماد
«وسكرمان» با  ۱۷۰واحد و صنايع شيميايي سينا با نماد
«شس��ينا» با  ۱۵۲واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس
داشتند.برپايهاينگزارش،روزگذشتهنمادگروهمديريت
ارزشسرمايهصندوقبازنشستگيكشوريبانماد«ومدير»،
شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي با نماد «شستا»،

شروع اعتمادسازي
سهامداران بورسي

در حك��م ارايه گزارش��ات معامالت اين دس��ته از
اشخاص به سازمان بورس و بورسها تلقي ميشود.

پااليش نفت اصفهان با نماد «شپنا» ،ايرانخودرو با نماد
«خودرو»،صنعتغذاييكورشبانماد«غكورش»،شركت
سايپا با نماد «خس��اپا» و بانك تجارت با نماد «وتجارت»
در نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند .گروه چند رشتهاي
صنعتيهمدرمعامالتامروزصدرنشينبرترينگروههاي
صنعتشدودراينگروه ۵۲۰ميليونو ۴۱هزاربرگهسهم
بهارزشهفتهزارو ۳۳ميلياردريالدادوستدشد.

درپايانمعامالتروزگذشتهبازارسهام،ارزشسهامعدالت
در مقايسه با روز گذشته۰.۳،درصد افزايش يافت و ارزش
سبد ۵۳۲هزارتوماني و يكميليون توماني سهام عدالت
به ترتيب به ۱۱ميلي��ون و۳۲۷هزار تومان و ۲۱ميليون
و ۳۳۶هزار تومان رسيد .با احتس��اب اين موضوع ،ارزش
۶۰درصد قابلفروش سبد۵۳۲هزارتوماني سهام عدالت
به ۶ميليونو۷۹۶هزارتومانرسيدهاست.

     فرابورس افزايشي شد
در سومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از
 ۳۱واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال  ۱۷هزار و ۷۹۹
واحد ثابت ماند .همچنين در اين بازار يك ميليارد و۹۹۵
ميليون برگه سهم به ارزش ۱۵۶هزار و ۱۹۸ميليارد ريال
دادوستد شد .روز دوشنبه ش��ركت سرمايهگذاري صبا
تأمينبانماد«صبا»،فوالدهرمزگانجنوببانماد«هرمز»،
صنعتيمينوبانماد«غصينو»،پتروشيميزاگرسبانماد
«زاگرس»،نفتايرانولبانماد«شرانل»،كلرپارسبانماد
«كلر» ،توزيع دارو پخش با نماد «دتوزيع» ،بيمه سامان با
نماد «بساما» ،بهمن ديزل با نماد «خديزل» ،بيمه كوثر با
نماد«كوثر»،پخشالبرزبانماد«پخش»وپخشهجرت
بانماد«هجرت»تأثيرمثبتبرشاخصفرابورسداشتند.
همچنينپليمر آريا ساسولبانماد «آريا» ،آ.س .پبانماد
«آ.س .پ» ،گروه س��رمايهگذاري ميراث فرهنگي با نماد
«سمگا» ،پتروشيمي تندگويان با نماد «شگويا» ،صنايع
ماش��ينهاي اداري ايران با نماد «مادي��را» ،ويتانا با نماد
«غويتا» ،بيمه دي با نماد «ودي» ،توسعه و عمران استان
كرمان با نماد «كرمان» ،توسعه مسير برق گيالن با نماد
«بگيالن» ،توسعه خدمات دريايي و بندري سينا با نماد
«حسينا» ،شركت سرمايهگذاري مالي سپهر صادرات با
نماد «وسپهر» ،شركت آهن و فوالد ارفع با نماد «ارفع»،
بيمهاتكاييايرانيانبانماد«اتكاي»وفرابورسايرانبانماد
«فرابورس»باتأثيرمنفيبرشاخصفرابورسهمراهبودند.

     معامله سهام توسط كاركنان كارگزاريها
مجازشد
مديريتنظارتبركارگزاران سازمانبورسواوراقبهادار،
صورتجلسه چهارم خرداد شوراي عالي بورس مبني بر
مجوز خريدوفروش سهام كاركنان كارگزاريها را به كليه
شركتهاي كارگزاري ابالغ كرد .بر اين اساس ،پيشنهاد
هياتمديره س��ازمان بورس در خصوص اصالح ماده31
آييننامهمعامالتدرشركتبورستهرانمصوبهسال85
شورايعاليبورس،مطرحوبهشرحذيلبهتصويبرسيد:
الف.شركتهايكارگزاريفاقدمجوزكارگزار/معاملهگري
صرفاًمجازندازطريقسايرشركتهايكارگزاريوبارعايت
دستورالعملالزاماتكفايتسرمايهوسايرقوانينومقررات
مرتبط،اوراقبهاداربنامرامعاملهكنند.
ب .اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو
هياتمديره ش��ركتهاي كارگزاري ،مدير /مديرعامل
و كاركنان شركتهاي كارگزاري و همسر و افراد تحت
تكفل آنان با رعايت قوانين و مقررات و با رعايت بند ج اين
مصوبه و اصول و قواعد انصاف معامالتي از قبيل اجتناب از
معامله با اطالعات نهاني ،اجتناب از موارد تعارض منفعت
و اجتناب از پيشدستي در انجام معامالت با استفاده از
اطالعات مشتريان ،مجاز به انجام معامالت اوراق بهادار
بنامخودهستند.
ج.معامالتاشخاصمشمولبندبكهدرسامانههاي
معامالتي تحت نظارت سازمان بورس ثبت ميشود

       آموزشمفاهيماقتصاديدرمقاطعتحصيلي
راهيبرايرشدفرهنگمالي
حس��ين بوس��تاني ،عض��و هياتمديره ب��ورس تهران
فرهنگسازيراازضرورتهاياوليهبراياستفادهصحيح
از هر پديده يا تكنولوژي در جامع��ه عنوان كرد و گفت:
متوليان ارايه ابزار يا خدمات جديد معموالً با بسترسازي
مناس��ب از طريق ارايه آموزش ب��ه جامعه هدف تالش
ميكنند تا ضمن ياددهي كاركردهاي صحيح ،موضوع
ارايهش��ده به افزايش كارايي هدفگذاري شده براي آن
خدمت دستيافته و آثار سوء ناشي از استفاده نادرست از
آنرابهحداقلبرسانند.ويدرادامهبهمديريتمنابعمالي
با روشهاي غيرمستقيم در بورس اشاره كرد و افزود :فرد
دارايدانشماليميداندكهبرايمديريتريسكدربازار
سرمايهورسيدنبهبازدهيمطمئنتربايدازتكنيكهاي
ارزشگذاريوابزارهاوروشهاي مرتبطباكاهشريسك
اس��تفاده كند .همچنين اين نكته موردتوجه او قرار دارد
كه انتفاع واقعي ناشي از حضور در بازار سرمايه معموالً در
بازههايزمانيبلندمدتحاصلميشودونوساناتگاهي
س��ريع و مقطعي نبايد موج��ب هيجانزدگي يا نگراني
بيشازحداوشود.نهايتاًحتياگريكفرددارايدانشمالي
كافي نباشد ،اما از فرهنگ سرمايهگذاري بهرمند باشد،
يداندكهورودمستقيمشبهيكبازارتخصصيوپيچيده
م
ريسك او را باال خواهد برد و با رويكردي صحيح ،مديريت
منابع خود در بورس را با روشهاي غيرمستقيم به افراد
خبره واگذار ميكند .بوستاني بر تأثير ارتقاء دانش مالي
عموممردمبرتوسعهاقتصاديتأكيدوتصريحكرد:فلسفه
و كاركرد تمام سيستمهاي آموزش��ي در دنيا برافزايش
دانش و بينش جامعه براي ايجاد آيندهاي بهتر و مردمي
سعادتمندتر تمركز دارد .آموزش و بهبود سواد و فرهنگ
مالينيزباتمركزبربُعداقتصاديزندگيافراد،ضمنكمك
بهشناساييصحيحنيازهاوامكاناتمالي،شرايطمديريت
بهترداراييودرنتيجهافزايشسطحرفاهعموميجامعهو
در كنار آن توسعه اقتصادي كشور را فراهم ميكند .عضو
هياتمديرهبورستهراندرپايانضمنارايهراهكارارتقاء
دانش مالي جامعه و پيشنهاد به وزارت آموزشوپرورش
اظهار داشت :رايزني و تعامل با وزارت آموزشوپرورش و
وزارتعلومبرايگنجاندنمفاهيممالي،ريسكوبازدهي
و مديريت ثروت در كتب درسي تمام مقاطع تحصيلي و
هماهنگيباهرارگانموثردراينزمينهازجملهرسانههاي
صوتي ،نوش��تاري و تصويري ضمن ايجاد آشنايي اوليه
مخاطبانباكاركردواركانبازارهايپوليومالي،ميتواند
در يك افق ميانمدت نويدبخش شكلگيري نسلي نو و
جامعهايآگاهبهدانشوفرهنگماليوبهتبعآناقتصادي
پايدار و بورسي باثبات و بالنده در آينده كشور باشد.

ابزارهاي بهينه مديريت
ريسك و پرتفوي صنعت بيمه
امير هاموني ،مديرعامل فرابورس در ميز صنعت بيمه
به كاركردهاي «اينشورتك» و «صكوك» به عنوان دو
ابزار كارآمد و بهينه مديريت ريسك و پرتفوي صنعت
بيمه پرداخت .وي بهضرورت تزريق فناوريهاي نوين
ماليوجايگاهفينتكدرصنعتبيمهاشارهكردوگفت:
موضوعفناوريهاينويندرصنعتبيمه(اينشورتك)
ازجمله فعاليتهاي جذاب اين حوزه به شمار ميرود
كه با ورود صنعت بيمه به اين حوزه و س��رمايهگذاري
شركتهايبيمهايدرحوزههوشمصنوعيو تحليل
دادهها انجام ميش��ود و كمك ميكند تا بيمهها قادر
شوند از افراد بيمهگذار با درجات مختلف ريسك ،حق
بيمههايمتفاوتيدريافتكنند.بهگفتههامونيبيمه
مركزيدرگذشتهراساكارتصديگريراخودانجامداده
واستقاللايننهادبهعنواننهادناظردربرخيبخشها
دچار خدشه شده است كه به نظر ميرسد در اين حوزه
نهاد قانونگذار بايد فعاليتهاي تصديگري و اجرا را
بهطوركاملواگذاركندودراينزمينهاوراقبهاداربيمه
اتكايي ابزار مناسبي جهت واگذار كردن اين ريسك به
مابقي شركتهاي بيمهاي به شمار ميرود .هاموني با
اشاره به اينكه كشورمان در جامعه اكچوئري ()SOA
نمايندهاي ندارد ،اظهار كرد :بهتر اس��ت شركتهاي
صنعتبيمهايرانهمانندسايركشورهايمنطقهچند
نفر اكچوئر در اين مجمع داش��ته باش��ند .مديرعامل
فرابورس با اشاره به اينكه بازار سرمايه در حال طراحي
ابزارهاي بلندمدتتر در اين بازار براي بازههاي زماني
بيش از ۴س��ال مانند صكوكهاي ب��ا دوره عمر بيش
از  ۴س��ال اس��ت ،عنوان كرد :مخاطبان اين صكوك
شركتهايبيم هعمروسرمايهگذاريهستند،زيرااين
شركتها ازآنجاكه تعهدات بلندمدت دارند بهتر است
پرتفوي بلندمدت نيز براي خود در نظر بگيرند تا بهتر
بتوانند مديريت ريسك كنند و مساله ديرش نداشته
باشند؛درواقعاينمدلازابزاربلندمدتواوراقبلندمدت
باپرتفويبلندمدتشركتهايبيمهايميتواندمنطبق
باشدواينخودزيرساختيرادركشورايجادميكندكه
بهپيشبينيناپذيراقتصادماكمكميكند.

چگونه ميتوان
با مديريت مالي ،ثروتمند شد؟
اس��مش نجم الدين مدنيان ،مدير تأمين مالي جمعي
شركت مش��اور س��رمايهگذاري فاينتك در خصوص
بازارهاي مالي نوش��ت :دس��تيابي به اس��تقالل مالي
فقط با پسانداز به دست نميآيد؛ بلكه بايد ياد گرفت
چگونه پول خود را رش��د داد .بازار مالي مجموعهاي از
داراييهاي متعدد اس��ت و هنگام��ي كه با گزينههاي
مختلفسرمايهگذاريروبروشويم،درانبوهيازگزينهها
غوطهورميشويمكهانتخابگزينهمناسبوصحيحرا
دشوار ميكند .در ابتدا ،الزم است چند نكته مفيد براي
تقويت مديريت مالي خود را بررسي كنيم :نخست قدر
پول خود را بدانيد؛ ب��راي يادگيري نحوه مديريت امور
مالي،بايدبدانيدكهپولشماازكجاميآيدوكجاميرود.
درآمدخودراهرماهثبتكنيدوسعيكنيدعاداتخرج
خودراتجزيهوتحليلكنيد.هزينههايخودراطبقهبندي
كنيد و در صورت لزوم اولويت هريك را مشخص كنيد.
آيا ش��ما بيشازحد براي كاره��اي غيرضروري هزينه
ميكنيد؟ آيا ميتوانيد برنام��ه خود را تنظيم كنيد تا
بيشترپساندازكنيد؟بهيادداشتهباشيد،هميشهقبلاز
خرجكردن،فكركنيد .دوم:درآمدبيشتريايجادكنيد؛
درآمدمتداولبهشماكمكميكندتاازپسهزينههاي
زندگي روزمره برآييد ،ام��ا بهطورمعمول ،به ثروتمند
شدن شما كمك نميكند .بنابراين ،بايد راههاي ايجاد
درآمدجديدراپيداكرد:سرمايهگذاريدرابزارهايمالي
مانند اوراق قرضه ،سهام ،صندوقهاي سرمايهگذاري و
موارديازايندست؛اينروشهادارايسطحمشخصي
از ريسك هستند و شما ميتوانيد هركدام كه براي شما
مناسبتراستراانتخابكنيد،مقداريازپولنقدخود
رابهآنهااختصاصدهيدومنتظربازگشتسرمايهخود
وسودآنشويد.سپردهگذاريبانكيياخريدمحصوالت
بيمهاي؛ اين گزينه درواقع نتيجهاي مشابه نتيجه اول
دارد ،اما تفاوت در اين است كه شما كنترل را به بانك يا
شركتبيمهايكهانتخابميكنيدتحويلميدهيد.

درشهر
آمادهباش تهران
در برابر موج پنجمكرونا

انوشيروان محسني بندپي ،استاندار تهران اعالم كرد:
مقررشدهمهفرماندارانوروسايشبكههايبهداشتو
درمان استان تهران تمام تمهيدات الزم را اتخاذ كنند تا
وارد پيك پنجم كرونا نشويم .استاندار تهران در حاشيه
جلسهستادمديريتكرونايايناستان،گفت:گسترش
تختهايبيمارستانيمانندبيمارستانشهدايتجريش
و اقدام دستگاههاي خدماترسان مانند اداره برق ،گاز،
آب و شهرداري در كمترين زمان در جهت آمادهسازي
زيرساختهاي اين خدمات از مصوبات ديگر ستاد بود.
در اين حال ،عليرضا زالي ،فرمانده عمليات ستاد مقابله
با كرونا اس��تان تهران با اشاره به اينكه دو شهر دماوند و
فيروزكوه در استان تهران در وضعيت قرمز قرار دارند،
افزود :با در اختيار قرار گرفتن واكسن مورد نياز سرعت
واكسيناسيوندراستانتهرانافزايشپيداخواهدكرد.
به گزارش ايسنا ،عليرضا زالي ديروز عصر در پايان ستاد
مقابله با كرونا استان تهران در جمع خبرنگاران گفت :با
در اختيار قرار گرفتن واكس��ن مورد نياز شاهد سرعت
گرفتنواكسيناسيوندر استان تهرانخواهيمبود .اين
واكسيناس��يون با اولويت تزريق گروههاي سني باالي
 ۷۰س��ال براي دوز دوم و جاماندگان انجام خواهد شد.
بيتردي��د تا اطمينان از تزريق اين گروه س��ني به قدر
كفايتايجادنشودبهسراغگروههايسنيديگرنخواهيم
رفت .وي افزود :در تالش هس��تيم ازدح��ام در مراكز
واكسيناس��يون را كاهش دهيم و شهروندان اطمينان
داشته باشند كه واكسن به قدر كفايت براي گروههاي
سني باالي ۷۰سال وجود خواهد داشت .وي ادامه داد:
همچنينتماميافرادهرواكسنيكهدردوزاولدريافت
كردهاند از همان برن��د در دوز دوم به آنها تزريق خواهد
ش��د و نگراني در اين زمينه وجود ندارد .الزم است كه
شهروندانازمراجعاتغيرضروربهمراكزواكسيناسيون
خ��ودداري كنند و با توجه به بحث نوبت دهي به مراكز
مراجعه كنند ك��ه بهترين راه مراجعه نوبتي س��امانه
 /https: //salamat.gov.irاست.

ادامهازصفحهاول
سوددهي قطعي بورس
تا پايان سال

كشور و تأثير آن بر بازار ،از اين موضوع نبايد غافل
ماند كه  ١٠٠درص��د روند كلي معامالت بورس تا
پايان سال مثبت است و ميتواند بازدهي بيشتري
را نسبت به ساير بازارها در اختيار سهامداران قرار
دهد.اكنونقيمتسهاماكثرشركتهابعدازاصالح
ش��ديدي كه تجربه كردهاند بس��يار ارزان شدند و
موقعيت مناس��بي را براي س��رمايهگذاري فراهم
كردهاند .سهامداران براي كسب بازدهي معقول در
بورس بايد استراتژي خريد و نگهداري را جايگزين
استراتژي نوسانگيري در معامالت بورس كنند و
س��هامي را انتخاب كنند كه جزو سهام اصلي بازار
هستند و از ميزان نقدشوندگي بااليي برخوردارند.
سهامداران براي س��رمايهگذاري در اين بازار بايد
گزارش ماهانه شركتها و صورتهاي مالي فصلي
را با دقت زيادي مدنظر قرار دهند ،اكنون و با توجه
به وضعيت فعلي بازار وزن تحليل در بازار بيش��تر
ميشودبههميندليلسهامدارانبايدسهاميراكه
از پتانسيل خوبي براي سرمايهگذاري برخوردارند
انتخاب كنند ،سهامداران در صورت انتخاب درست
ميتوانند تا پايان سال بازدهي خوبي را از بازار كسب
كنند .ريسكي كه اكنون بازار را تهديد ميكند نوعي
ابهام در خصوص نتيجه مذاكرات است ،همچنين
در كنار اين موضوع اسامي اعالمشده براي كابينه
اقتصادي دولت سيزدهم جزو مسائل بسيار مهمي
تلقي ميش��ود كه ميتواند روند بازار را تحت تأثير
خود قرار ده��د .وعدههايي در خصوص واريز ٢٠٠
ميلي��ون دالر منابع مالي به صن��دوق تثبيت بازار
سرمايه دادهشده بود كه اكنون فقط معادل ريالي
 ٥٠ميليون دالر واريزش��ده است ،در صورت واريز
باقيماندهمنابعماليبهصندوقتثبيتبازارسرمايه،
افزايش فعاليت بازارگرداني سهام ،وعدههاي دولت
جديد در مورد بازار س��رمايه در يك برنامه مدون و
نيزانتشارآنوضعيتبازاربهترازروندفعليميشود
و ميتوانيم شاهد رشد بيش��تر شاخص بورس در
بازار باشيم.

حد دخالت دولت سيزدهم
در بازار ارز

مواردباالبهنظمدراقتصادمنجرخواهدشدوقوهقضاييه
هم به داشتن رسانه آزاد و پيگير كمك كند زيرا چنين
رسانهاي به اقتصاد سالم شفافيت خواهد داد .چنانچه
اين موارد را دارا باش��يم ،قيمت ارز پيدا خواهد شد و به
دستورالعمل در اين زمينه نيازي نيست .داشتن يك
بانك مركزي مستقل در شرايط تحريمي ميتواند به
تنهاييمذاكراتيهسويهوچندجانبهبانهادهايپولي
را مهيا سازد و بسياري از تحريمها توسط بانك مركزي
را به خوبي ح��ل و فصل كند .قدم اول در تمام دولتها
اس��تقالل بانك مركزي بايد باش��د كه تا االن حمايت
خاصيدراينزمينهصورتنگرفتهاست.

معادله تجارت و تحريم

هزينه اين دفاتر تج��اري اضافي ،باعث افزايش هزينه
قيمت تمام شده ميشود و نهايتا زيان اين هزينههاي
اضافي راهم از محل داراييهاي عمومي مردمپرداخت
خواهدشد.بنابراينفعاليتهاياقتصاديمانندزنجيره
به هم پيوستهاي است كه يكايك شهروندان ايراني به
نوعيدرآنسهيمهستند.وقتيتحريميدركارنباشد
و رونق در توليد و بازرگاني حاكم باش��د ،استفاده آن را
همهايرانيانميبرندودرنقطهمقابلزمانيكهتحريمها
دامنهوسيعتريپيداميكند،خسارتآنشامليكايك
ايرانيانخواهدشد.خانمها،آقايانماهمهدريككشتي
سوارهستيموسرنوشتمانبههمگرهخوردهاست.

راهوشهرسازي
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آيا «طرح ملي مسكن اقساطي» كمبودهاي طرحهاي دولتي تامين سرپناه را جبران ميكند؟

پيشنهاد نسخه قسطي مسكن دولتي

گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه هر يك از طرحهاي دولتي در ساخت
و تامين مسكن براي اقشار آسيب پذير موفق نبوده يا
دستكم داراي نقايصي هستند ،اتحاديه تعاونيهاي
عمراني ش��هر ته��ران طرحي را پيش��نهاد كرده كه
مشكالت طرحهاي دولتي را ندارد و تامين منابع مالي
آن نيز به صورت قسطي از س��وي متقاضيان تامين
خواهد شد .به گفته مس��ووالن اين اتحاديه ،كاهش
توليد مس��كن و افزايش نجومي قيم��ت زمين طي
سالهاي گذشته باعث شد اميد براي خانهدار شدن
برخيخانوارهابهدورهانتظاربيشاز ۱۰۰سالموكول
شود« ،طرح ملّي مسكن اقساطي» براي كاهش اين
دوره انتظار طراحي شده است .اين همه در حالي است
كه طرح دولتي مس��كن ملي هم اينك به دليل لزوم
آورده اوليه از سوي متقاضيان ،در برخي از شهرهاي
هدفگذاري ش��ده ،فاقد مش��تري و متقاضي است.
بيگمان ،نبود متقاضي در ش��هرهاي يادشده ،دليل
نبود متقاضي نيست ،بلكه نشانهاي از افت شديد توان
مالي خانوار ارزيابي ميشود.
ب��ه گفت��ه ،خش��ايار باقرپ��ور مديرعام��ل اتحاديه
تعاونيهاي عمراني شهر تهران ،به هم خوردن تعادل
بي��ن عرضه و تقاضا در بازار مس��كن مهمترين عامل
رشد افسارگس��يخته قيمت و همچنين سودجويي
سفتهبازان از اين كمبود عرضه شود.
بهگفته وي ،اگر دولت تمام تمركز خود را روي تقويت
بخش توليدوعرضه مسكنبگذارد قطعاًدر ميانمدت
و بلندمدت خواهد توانست با ايجاد گردش مالي سالم
در اين صنعت ،قيمت نهادههاي توليد را كنترل كند
و درنهايت روي قيمت مسكن نيز اثرگذاري مناسبي
داشته باشد .البته براي اين موضوع قطعاً بايد تكريم
خانوار ايراني را در نظر بگيرد و از بهترين امكانات براي
اجراي اين هدف بهره ببرد.
وي ك��ه در ي��ك برنام��ه راديويي س��خن ميگفت،
افزود :در طرحهايي مانند مس��كن مهر يا اقدام ملي،
دولت زمينهايي را كه در مناطق حاش��يهاي و بعضاً
غيرمرغوب قرار داش��ت و حتي در تم��ام موارد فاقد
زيرساختهاي شهري بود ،براي اجراي پروژه و توليد
انبوه مسكن تخصيص داد .بسياري از اين اراضي حتي
تا بعد از اتمام ساختوساز ،از سادهترين امكانات مثل
انشعاب برق مس��كوني يا آب آش��اميدني شهري يا
آسفالت باكيفيت هم برخوردار نبودهاند ،بهجز اينها،
ساير امكانات شهري مثل فضاهاي تجاري ،آموزشي،
درماني و… نيز هميش��ه در اجراي طرحها مغفول
واقعشدهاند.
به گزارش تسنيم ،اين كارشناس صنعت ساختمان
ضمن ابراز ناخرسندي از عدم تكريم افراد متقاضي
مسكن در اين طرحها گفت :همين محروميتهاي
تحميلي كه ناشي از عدم كارشناسي و برنامهريزي
واقعگرايان��ه طرحه��اي دولت��ي و آماي��ش دقيق
س��رزمين بهلحاظ جمعيت و آبوه��وا و نزديكي
به مراكز ش��غلي بوده اس��ت ،عم ً
ال سبكي خاص و
تأس��فبرانگيز از حاشيهنش��يني را در مناطقي كه
در آنها چنين پروژههايي احداث شده است ،ايجاد
نمود و عم ً
ال مس��ير نادرستي براي تحقير و كاهش
توقعات و تغيير ذائقه خانواده ايراني را رقم زده است.
كمتر كارشناسي است كه افسوس نحوه اجرا و اتالف
منابع و س��رمايه افراد در چنين طرحهاي دولتي را
نخورده باشد.
باقرپوربااشارهبهراهكارهايموجوددرحلاينمعضل
گفت :اتحاديه تعاونيهاي عمراني شهر تهران ابتداي

وام اجاره
درمان بازار مسكن نيست
فرش��يد پورحاجت ،دبير كانون سراسري انبوهسازان
كش��ور گفت :اعالم اينكه ب��راي حوزه اج��ارهداري
مبلغي وام تامين شود ،درمان اساسي اين بازار نيست.
پورحاجت اظهار كرد :وضعيت عرضه و تقاضا در بازار
مسكنوكاهشتوليدمسكندركشور،مهمترينعامل
شرايط بحراني امروز است .به گزارش ايسنا ،وي افزود:
شوربختانهمتوليانبخشمسكنهيچبرنامهمنسجمي
برايتوليدمسكننداشتهاندوكمبودمسكندركشوربر
اينبازاراقتصاديتاثيرداشتهاستوخانوارهادرشرايط
بسيار س��ختي به س��ر ميبرند .دبير كانون سراسري
انبوهسازان كش��ور گفت :دولت بايد تمهيداتي براي
اجارهداري به صورت منسجم و سياستورزانه دنبال
كند .پورحاجت با بيان اينكه بازار مس��كن از بازار آزاد
تبعيتميكند،افزود:اعالماينكهبرايحوزهاجارهداري
مبلغي وام تامين شود ،درمان اساسي اين بازار نيست.
ويكهدر يكبرنامه تلويزيونيصحبتميكرد،گفت:
از مال��كان و تمام مردم ايران ميخواهم كمك كنند و
در اين شرايط سخت كه بر اثر بيبرنامگي و عدم توجه
به حوزه مسكن ايجاد شده است ،در كنار خانوادههاي
مستاجرباشندوشرايطرابهنحويفراهمكنندتافشار
كمتري به خانوادهها وارد شود.

انجام پرواز فوقالعاده هما
در مسير شيراز-دوحه-شيراز

امسال طرح موسوم به «طرح ملي مسكن اقساطي»
را رونمايي كرد كه تأمين مس��كن براي متقاضيان با
سطح درآمد متوسط و سرمايههاي خرد هدف اصلي
ميباشد.
وي ادامه داد :در اين طرح متقاضيان مس��كن بعد از
ثبتنام فارغ از سرمايه و اندوختهاي كه دارند خواهند
توانس��ت در مناطق مرغوب شهري صاحب مسكن
بشوند .اين ويژگي بزرگترين وجه تمايز آن با «طرح
مسكن مهر»« ،طرح احياي بافت فرسوده» و «طرح
اقدام ملي مسكن» در دولتهاي دكتر احمدينژاد
و دكتر روحاني خواهد بود ،حالآنكه در «طرح ملي
مس��كن اقس��اطي» ،اتحاديه تعاونيهاي عمراني
ش��هر تهران ابتدا نسبت به انعقاد قراردادهاي خريد
يا مش��اركت مدني در مناطق مرغ��وب و باكيفيت
داخل ش��هر و مناطق از پيش مس��كوني كه تمامي
زيرس��اختهاي رفاه��ي در آنها وج��ود دارد ،اقدام
ميكند و س��پس آن را در سبد عرضه به متقاضيان
قرار ميدهد.
مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي عمراني ش��هر تهران
ضمن تأكيد بر اينكه با توجه به گستردگي اجراي اين
طرح ،بهترتيب تمام مناطق اعم از سطوح باال ،متوسط
و پايينشهر متناس��ب با بضاعت مالي مخاطبان در
دس��تور كار قرار ميگيرد ،گفت :استراتژي طراحي و
ساخت متناسب با شأن هموطنان ايراني ،حداقل يك
پله باالتر از عرف منطقه پيشبيني شده است تا عالوه
بررضايتمتقاضيان،سطحكيفيمناطقنيزارتقا پيدا
كند ،يعني هر كس با هر استطاعت مالي و سليقهاي،
امكان انتخاب اولويت مطلوب خود را خواهد داشت.
باقرپورتأكيدكرد:هرچندكهاولويتتيمتحقيقاتبازار
اتحاديه،انتخابموقعيتهايمكانيروبهرشدوترقي
در هر محدوده بوده تا حداكث��ر ارزش افزوده را براي
افراد بهصورت كام ً
ال مستقل از نرخ رايج تورم بههمراه
داشته باش��د ،همين امر دليل معقولي براي تقويت
نگاه س��رمايهگذاري ملكي براي هموطنان ،بهدوراز
انگيزههاي سوداگري در بازار محسوب ميشود.

براي مسكن ملي تهران  ۲۳هزار نفر
ثبتنامكردند
در اين حال ،ياس��ر لك ،معاون مسكن اداره كل راه و
شهرسازي استان تهران با بيان اينكه در مرحله پنجم
 ۲۳هزار نفر براي واحدهاي اقدام ملي در ش��هرهاي
تحتمسووليتادارهكلاستانثبتنامكردهاندگفت:
تا حدود دو هفته ديگر افراد واجد ش��رايط مشخص
ميشوند؛ درباره قيمت نيز با توجه به اينكه نرخ مصالح
س��اختماني در يك ماه اخير نوسان چنداني نداشته،
قيمت مس��كن ملي فعال همان مت��ري  ۳.۷ميليون
تومان است.ياسر لك در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد:
بهطور كلي در اس��تان تهران ،به جز شهرهاي جديد
 ۸۰۰۰واحد مس��كن ملي در دست ساخت است كه
سايت  ۲۰۰۰واحدي تهرانسر توسط پيمانكار بخش
خصوصي احداث ميش��ود و فعال شرايط واگذاري به
متقاضيان را ندارد ۳۵۵۰ .واحد نيز راسا توسط اداره
كل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران ساخته ميشود.
احداث  ۲۵۰۰واحد نيز در شهرهاي كوچك بر عهده
بنياد مسكن است.
وي افزود :اداره كل راه و شهرس��ازي استان تهران در
ش��هرهاي پاكدشت ،رباط كريم ،ش��هريار ،قرچك،
نصيرشهر و اسالمش��هر در حال ساخت مسكن ملي
است و پروژهها با سرعت مناس��بي پيش ميرود و تا
پايان تيرماه به مراحل پاياني فوندانسيون ميرسيم.
مش��كل چنداني هم درخصوص تامي��ن منابع مالي
نداريم.
معاون اداره راه و شهرسازي استان تهران با بيان اينكه
 ۱۵۰۰نفر ظرفيت خالي براي مس��كن ملي اس��تان
وجودداردگفت:درمرحلهپنجمفراخوانازمتقاضيان
واحدهاي اقدام ملي در محدوده تحت مسووليت اداره
كل ،به جز شهرهاي جديد ۲۳هزار نفر در استان تهران
تقاضا دادهاند .تاكنون ۴۰۰نفر از اين افراد احراز شرايط
ش��دهاند ۱۵۰۰ .نفر براي پروژههاي در حال احداث،
ظرفيت خالي داريم كه افراد واجد ش��رايط را به آنها
معرفيميكنيم.

قيمت هر متر ۳.۷ميليون تومان
لك درباره جديدترين برآورد از قيمت مس��كن ملي
اس��تان تهران گفت :قراردادها با همان مدل مدنظر
ما پيش ميرود .برآوردي كه از قيمت در ارديبهشت
داشتيم متري  ۳.۷ميليون تومان بود كه با توجه به
ثبات قيمت مصالح ساختماني اين نرخ تغيير نكرده
است .اگر متقاضيان ،آورده را به موقع پرداخت كنند
روند مناس��ب پيش��رفت طرحها ادامه مييابد و تا
پايان س��ال  ۱۴۰۱تمامي پروژههاي فعلي تكميل
خواهد شد.
وي تاكيد كرد :در ش��هرهايي كه مسووليت اجراي
مسكن ملي به عهده اداره كل است بر اساس استقبال
و تقاضاي موثر جلو ميرويم.
معاون اداره كل راه و شهرسازي استان تهران ،حداكثر
زمان اعالم اس��امي افراد واجد شرايط مرحله پنجم
ثبت اقدام مل��ي را دو هفته آينده دانس��ت و گفت:
براي افراد جديد كه در سامانه تاييد نهايي ميشوند
پيامك ارسال ميشود و سپس بهطور اتوماتيك در
بانك مس��كن براي آنها افتتاح حساب خواهد شد.
متقاضيان ظ��رف دو هفته زمان دارند تا  ۴۰ميليون
تومان اوليه را واريز كنند.
جايگزيني از تهراندرصورتنبود متقاضي
لك در پاس��خ به اين س��وال ك��ه در ص��ورت نبود
متقاضيان س��اكن در ش��هرهاي مدنظر چه اقدامي
انجام ميدهيد گفت :در اين مرحله اگر در شهرهاي
ثبت نامي تقاضاي كافي از ساكنان نداشته باشيم يا
متقاضيان از شروط پنجگانه برخوردار نباشند اجازه
داريم تا از ساكنان شهر تهران براي شهرهاي مدنظر
دعوت كنيم .معاون اداره كل راه و شهرسازي استان
ته��ران درخصوص مس��كن ملي ش��هرهاي جديد
تصريح كرد :در ش��هرجديد پرند  ۲۰هزار واحد ،در
پرديس  ۱۴هزار ،در هش��تگرد  ۸۰۰۰و در ايوانكي
 ۱۵هزار واحد در حال اجرا است كه مسووليت آن بر
عهده شركت عمران است.

ساخت  ۳۰۰دستگاه اتوبوس برقي با طراحي داخلي كليد خورد

 500هزار سفر روزانه با اتوبوسهاي پايتخت

باحضورمجازيرييسجمهور،شهردارتهرانوجمعي
از مديران ش��هري از يك دستگاه اتوبوس تمام برقي
توليد داخل رونمايي شد.
ديروز صب��ح با حض��ور مج��ازي حس��ن روحاني،
رييسجمهور؛ پيروز حناچي ،شهردار تهران؛ مناف
هاش��مي ،معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري
تهران؛ محمود ترفع ،مديرعامل سازمان اتوبوسراني و
جمعي از مديران شهري در بوستان گفتوگو ،مراسم
رونمايي از يك دستگاه اتوبوس تمام برقي توليد داخل
برگزار شد.
بر اس��اس اين گزارش ،منوچهر منطقي ،دبير ستاد
توسعهفناوريهايحوزهفضاييوحملونقلپيشرفته
در اين مراس��م با تاكيد بر اينكه اتوبوس برقي ساخته
شده از سوي يكي از شركتهاي دانشبنيان ۱۰تا۴۰
درصد ارزانتر از نمونههاي خارجي است ،گفت :اين
اتوبوس در  ۳نوع طراحي شده است.
به گزارش ايلنا ،منطقي با تاكيد بر اينكه اكنون حوزه
خودرودردنيادرحالدگرگونياست،افزود:درراستاي
جبران اين شكاف فناوري ،با شركتهاي خودروسازي
درصدد برآمديم تا توليد خودرو و اتوبوسهاي برقي را
به واسطه شركتهاي دانشبنيان توليد كنيم.
وي عدم وج��ود آاليندگي و كاهش تلفات جادهاي را
از مزاياي اتوبوسهاي برقي عنوان كرد و يادآور ش��د:
بر اس��اس پيشبينيها تا سال  ۲۰۵۰كليه خودروها
از نوع برقي خواه��د بود و در اين راس��تا پروژه توليد
اتوبوس برقي را با همكاري شركتهاي دانشبنيان و
خودروسازي در دستور كار قرار داديم.
منطقيبابياناينكهاينخودرويبرقيو قواي محركه
آنتوسطفناورانكشورطراحيشدهاست،اظهاركرد:
فناوري اين اتوبوس برقي متناسب با جغرافياي ايران و

ايرانشهر

معادلفناوريروزدنيااستوساختايناتوبوسبرقي
كه در اين مراسم رونمايي ميشود ،از يك سال و نيم
گذشته آغاز شده است .دبير ستاد توسعه فناوريهاي
حوزه فضايي و حمل و نقل پيشرفته با بيان اينكه اين
نوع اتوبوس به سه شكل طراحي شده است ،ادامه داد:
يك نوع اين اتوبوسهاي برقي «شبشارژ» مناسب
شهرهاي بزرگ است كه ميتواند  ۲۰۰كيلومتر را با
يك بار شارژ طي كند.
منطقي ادام��ه داد :نوع دوم طراح��ي اين اتوبوسها
ميتواند  ۸۰تا  ۹۰كيلومتر را با يك بار شارژ طي كند
و در ايس��تگاهها مجدداًشارژ شود و نوع سوم آن براي
شهرهايي است كه زيرساخت اتوبوس شهري ندارند
و  ۳۰تا  ۴۰كيلومتر را با يك بار شارژ طي ميكنند.
به گفته اين مقام مس��وول اين اتوبوسها هيبريدي
هس��تند كه در صورت تمام شدن ش��ارژ ميتوانند
گازسوز شوند.
دبير ستاد توس��عه فناوريهاي حوزه فضايي و حمل
و نقل پيشرفته تاكيد كرد :اتوبوسهاي برقي ساخته
شده از س��وي ش��ركتهاي دانشبنيان و محققان
كش��ور ۱۰ ،تا  ۴۰درصد نسبت به نمونههاي اروپايي
ارزانتر است.
 ۵۰درصد اتوبوسهاي تهران گازوئيلي
هستند
پيروز حناچي ،ش��هردار ته��ران نيز در اين مراس��م
گفت :در حال حاضر  ۵۰درصد از اتوبوسهاي تهران
گازوئيلي هستند كه سهم بس��ياري در آاليندههاي
تهران دارند.
حناچي گفت :قبل از شرايط كرونا در نظرسنجي كه
از مردم تهران انجام شد ،آلودگي و ترافيك دو مشكل

عمده كالنشهر تهران تشخيص داده شد .اين مشكل
همه كالنش��هرها در دنيا و همچنين ايران اس��ت.
حناچي افزود :اين فناوري ميتواند به زنجيره فناوري
در خودروهاي برقي و شخصي نيز كمك كند و براي
اتوبوسهاي موجود در داخل كشور توسعه يابد.
شهردار تهران با بيان اينكه انتظار حمايت دولت را در
اين زمينه داريم ،گفت :با تفاهمنامه امروز به س��مت
توليد انبوه اتوبوس برقي ميرويم .در بودجه ،۱۴۰۰
 ۵۰۰ميليارد تومان براي توسعه اتوبوس برقي پيش
بيني شده كه اگر موافق باشيد بخش��ي از آن را براي
پيمايش اين مسير در نظر ميگيريم.

تفاهمنامه خريد 200اتوبوس برقي
برايپايتخت
در اي��ن حال ،معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هردار
تهرانبااشارهبهتفاهمنامهخريد ۲۰۰دستگاهاتوبوس
برقي گفت :روزانه  ۵۰۰هزار نفر در ش��رايط كرونا از
اتوبوسهاي پايتخت استفاده ميكنند.
سيدمنافهاشميدرگفتوگوبافارس،دربارهموضوع
خريد اتوبوس برقي و حمايت شهرداري تهران از اين
موضوع اظهار داشت :مساله اصلي در حمل و نقل پاك
توجه به مترو است كه ما منابع اصلي را به اين سمت
پي��ش ميبريم ولي پس از آن موض��وع اتوبوسهاي
برقي حائز اهميت است .وي افزود :روزانه  400تا 500
هزار مس��افر در تهران در حال حاضر از اتوبوس براي
جابهجايي استفاده ميكنند در حالي كه اين رقم در
شرايط غيركرونايي حدود 2ميليون مسافر در روز بود
و بايد بتوانيم آمار جابهجايي مس��افران با اتوبوس را
در پايتخت به بيش از  3تا  4ميليون در روز برسانيم.
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هردار تهران با اشاره

به اينكه بسياري از كالنش��هرهاي دنيا  50درصد از
ناوگان اتوبوسراني آنها برقي است گفت :اين موضوع
جهت كاهش آلودگي هوا در كشورهاي اروپاي غربي
100درصد بوده و ما هم تا س��ال  2020و  2030بايد
بتوانيم در اكثر كالنشهرهايمان در كشور100درصد
از اتوبوسهاي برقي استفاده كنيم.
هاشمي تصريح كرد :دانشگاه تهران به همراه معاونت
علمي و فناوري رياس��تجمهوري از يكس��ال پيش
اقداماتي جهت توليد اتوبوس برقي آغاز كرد و ما هم
اع�لام كرديم اگر بتوانند اين اتوبوسه��ا را  70تا 80
درصد با توان داخلي توليد كنند س��فارش خريد به
آنها ميدهيم.
وي گفت :اكنون تا  72درصد بر اساس استانداردهاي
ماايناتوبوسهايبرقيتوليدداخلشدهكهامروزيك
نمونه آن با حضور رييسجمهور رونمايي شد.
معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هردار تهران اعالم
كرد :تفاهمنامهاي را براي خريد  200دس��تگاه از اين
اتوبوسها امضا كردهايم ولي توجه داش��ته باشيد كه
اين مساله به معناي انعقاد قرارداد نيست و اگر دولت
 500ميلياردتوماناختصاصدهد شهرداريهم500
ميليارد تومان در نظر ميگي��رد و در مجموع با هزار
ميليارد تومان ميتواني��م اين تفاهمنامه را به قرارداد
تبديلسازيم و تا  1400يا  200 ،1401اتوبوس برقي
داشته باشيم.
هاش��مي اع�لام ك��رد :همچني��ن ب��راي موضوع
موتورس��يكلتهاي برقي نيز برنامههايي داريم تا از
طريق شبكه شركتهاي دانشبنيان و حمايت از آنها
حمايتهايي را انجام دهيم تا با حذف و خارج كردن
موتورسيكلتهايكاربراتوريوبنزينيشاهداستفاده
هر چه بيشتر از موتورسيكلتهاي برقي باشيم.

مديركل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسالمي
اي��ران گفت :در راس��تاي پاس��خگويي ب��ه تقاضاي
هموطنان براي برقراري يك پرواز فوقالعاده در مسير
شيراز به دوحه و بالعكس ،يك پرواز براي روز  ۱۷تير
س��ال جاري برنامهريزي كرده است .حسين جهاني،
مديركل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسالمي
ايران در گفتوگو با فارس ضمن اعالم اين خبر بيان
كرد:درراستايپاسخگوييبهتقاضايهموطنانبراي
برقراري يك پرواز فوقالعاده در مسير شيراز به دوحه
و بالعكس ،يك پرواز براي روز  ۱۷تير س��ال جاري (۸
جوالي) برنامهريزي كرده است .وي ادامه داد :اين پرواز
با شماره پرواز  ۶۸۳در ساعت  ۱۸و  ۱۵دقيقه فرودگاه
دستغيبشيرازراتركودرساعت( ۱۸بهوقتمحلي)
وارد فرودگاه دوحه ميشود .جهاني ادامه داد :بازگشت
اين پرواز به شماره ۶۸۲در ساعت ۱۹است كه فرودگاه
دوح��ه را ترك كرده و در س��اعت  ۲۱و  ۴۰دقيقه در
فرودگاه شيراز به زمين مينشيند.

رشد صفر درصدي ظرفيت
بنادر شمالي در  ۸سال گذشته
طبق گفته معاون س��ازمان بنادر ايران در حال حاضر
 90درصد كش��تيهاي ورودي به بن��در انزلي خالي
برميگرددوبرنامهبارمنظميبرايبنادرشماليوجود
نداردومسيردرياييبرايخردهمالكهاصرفهاقتصادي
ندارد .به گزارش ايلنا ،فرهاد كوهس��اري ،معاون امور
بندري و اقتصادي س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان
اينكه سازمان بنادر زيرساختها را فراهم ميكند تا در
مسير توسعه صادرات در بنادر مشكل و مانعي ايجاد
نش��ود ،ادامهداد :اخيرا جلسهاي با رييس منطقه آزاد
روسيه در مس��كو درباره بحث ترانزيت داشتيم .اين
جلسه با حضور كشورهاي روسيه ،هند ايران بايد ادامه
يابد تا رونق ترانزيت را در مس��ير هند و بندر چابهار و
بندر شهيد رجايي و بنادرشمالي ايجاد كنيم و با كشور
روسيه ارتباط قويتري برقرار شود كه دراين صورت
ظرفيتبنادركشورافزايشپيداميكند.معاونسازمان
بنادر در پاسخ به اينكه آيا در  8سال گذشته ظرفيت 6
ميليونتنيبنادرشماليتغييريداشته،گفت:دراين
سالها بنادر شمالي هيچ رشدي نداشتند .كوهساري
تاكيدكرد:آنچهكهموجبرشدظرفيتبنادرميشود
رش��د تجارت و افزايش س��رمايهگذاريها در كشور
است .بايد بودجه و اعتبارات عمراني و سرمايهگذاري
در كشور رونق يابد كه شاهد توسعه زيرساختهايي
مانند بنادر باش��يم اما در حال حاضر واردات مورد نياز
بخشهاي عمراني كشور به ويژه ماشينآالت ،قطعات
و  ..به صورت چشمگيري كاهش پيدا كرده است .وي
درباره عدم برنامه مشخص حركت كشتي و شناور در
بنادر شمالي در مسيرهاي مختلف گفت :موضوع مهم
اين اس��ت كه بايد كااليي وجود داشته باشد كه براي
تردد كشتي رو -رو در بنادر شمالي امكان برنامهريزي
وجود داشته باشد .بايد بار منظم وجود داشته باشد و
براي حمل آن با شركتي قرارداد منعقد شود .در تامين
ناوگانوكشتيموردنيازمشكلينداريمامابايدقرارداد
مشخصمنعقدشودتاناوگانموردنيازدرتاريخمعين
در بنادر شمالي حاضر شوند و علميات بارگيري براي
مسير مش��خص انجام ش��ود اما معموال برنامه حمل
منظمي در بنادر شمالي وجود ندارد .اين مقام مسوول
با بيان اينكه اساس��ا در بحث كانتينر يخچالي برنامه
مشخصيوجودنداردتاناوگاندرياييدرتاريخمشخص
دراينبنادرحاضرباشند،تاكيدكرد:چيزيحدود500
فروند كشتي وارد بندر انزلي ميشود كه 90درصد آنها
خالي برميگردند اين در حالي است كه ميتوان از اين
ظرفيتبرايحملباردرمسيرروسيهاستفادهكرد.در
واقع مشكل اين است كه برنامهاي براي كشتيهايي
كه خالي برميگردند وجود ندارد .كوهساري در پاسخ
به اين سوال كه چرا با وجود صرفه اقتصادي در مسير
درياييصاحبانكاالهمچنانحملجادهايراترجيح
ميدهند،گفت:اغلبكشاورزان،باغداران،چايكاران،
برنجكارانو...خرده مالكيهستندبنابرايننميتوانند
 2هزارتن محصول را براي صادرات آماده كنند تا امكان
اس��تفاده از ناوگان دريايي براي صادرات آن را داشته
باشند.بههميندليلروشاقتصاديبرايخردهمالكان
ايناستكهكاميونيراكرايهكنندكهبارراازباغحملو
بهطورمستقيمدرمسكوتخليهكندوذاتحملونقل
بار خرد همين است .او ادامه داد :واقعيت اين است كه
در كاالهاي خرد استفاده از مسير دريايي براي خانوار
اقتصادينيستوروشسنتيبهتراست.

دريچه
بانكمركزي رگوالتور پولي است
نه رگوالتور تصديق الكترونيكي

رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي تاكيد كرد
ك��ه بانك مرك��زي رگوالتور پولي كش��ور اس��ت نه
رگوالت��ور تصدي��ق الكترونيكي ،از همي��ن رو براي
فعالي��ت در حوزه صدور امض��اي الكترونيكي بايد از
شوراي سياس��تگذاري گواهي الكترونيكي كشور
مجوز بگيرد .به گزارش پيوست ،علي رهبري با اشاره
به جلسات برگزار ش��ده با مركز ملي فضاي مجازي
گفت« :در اين جلسات س��ند و رويكرد آن به صورت
كامل مورد بررس��ي قرار گرفت ،دستورالعمل تدوين
شده از سوي مركز ملي فضاي مجازي نگاشت نهادي
تامينكنندگان شناس��ه معتبر هويت (identity
 )provider;idpاس��ت و اين مصوبه در خصوص
مراكز صدور گواهي الكترونيكي (certification
 )authority; CAيا مركز ريشه نيست ».او تاكيد
كرد ك��ه اين موضوع ب��راي خود مرك��ز ملي فضاي
مجازي نيز روش��ن است و ما نميدانيم بانك مركزي
چگونه از اين مصوبه به اين نتيجه رس��يده است كه
موظف به راهاندازي مركز ريشه يا مركز صدور گواهي
الكترونيكي شده است .بانك مركزي بر مبناي مصوبه
نظام«معتبرهويتدرفضايمجازيكشور»ونگاشت
نهادي «تامينكنندگان شناسه هويت معتبر» اقدام
به راهاندازي مركز ريشه و صدور امضاي الكترونيكي
براي بخش بانكي كشور كردند .در مصوبه مركز ملي
فضاي مجازي به وزارت كش��ور ،ثبت احوال ،سازمان
اسناد و امالك كشور و وزارت صنعت معدن و تجارت
نيزبهعنوانتامينكنندگانشناسههويتهايمختلف
اش��اره شده اس��ت اما در اين مصوبه هيچ اشارهاي به
ايجاد مركز ريشه از سوي آنان نشده است .نظام هويت
معتبر در فضاي مجازي بسته به نوع تعامل ،دو دسته
اطالعات هويت ذاتي و اكتسابي موجوديتها در نظر
گرفته شده كه براي تاييد آنها دو نهاد معتبر نياز است.
يكي از آنها «تأمينكنندگان شناس��ه» هستند .اين
گروه (مشابه ثبت احوال) مسووليت تأمين اطالعات
پايه هويت��ي موجوديتها را در قالب شناس��ههاي
دايم يا موقت و واقعي يا مس��تعار بر عهده دارند .گروه
ديگر تأمينكنندگان صفتها هستند كه مسووليت
اعتباربخش��ي به اطالعات غيرپاي��ه هويتي از قبيل
مدرك تحصيلي و ميزان اعتبار مالي را برعهده دارند
و صفات ادعايي را تأييد يا رد ميكنند .طبق اين سند
كليه ارايهدهندگان خدمات فني ،اقتصادي (پولي و
مالي) ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اداري در كشور
بايد در چارچوب و منطبق ب��ر نظام هويت معتبر در
فضاي مجازي كش��ور فعاليت و از پذيرش و برقراري
تعاملهاي فاق��د هويت معتبر اجتناب كنند .رييس
مركز توسعه تجارت الكترونيكي گفت« :اگر برداشت
بانك مركزي را تعميم دهيم نه تنها بانك مركزي بلكه
ثبتاحوالومركزاسنادكشوروهمچنينوزارتصمت
نيز بايد براي راهاندازي مركز ريش��ه اقدام كنند اين در
حالي اس��ت كه طبق اين دستورالعمل هر كدام از اين
بخشهامتوليايجاديكشناسهمعتبرهويتهستند».
طبقگفتهاوثبتاحوالمسوولايجاديكشناسهمعتبر
براي اشخاص حقيقي و سازمان اسناد موظف به ايجاد
يكشناسهمعتبربراياشخاصحقوقياست.اوبااشاره
بهنامهقائممقاموزيرصنعتمعدنوتجارتبهقائممقام
بانك مركزي گف��ت« :در اين نامه تمامي ديدگاهها به
صورتكاملتشريحشدهاست».
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مصونيت يا محدوديت؟

حماي��ت از حق��وق كاربران در فض��اي مجازي نام
تازهترين طرحي اس��ت كه اين روزه��ا در مجلس
شوراي اس�لامي مطرح و در دستور كار قرار گرفته
است؛ طرحي كه به نظر ميرس��د با توجه به بندها
و تبصرهه��اي آن ،در ص��ورت تصوي��ب تغييرات
بس��ياري در حوزه اينترنت و شبكههاي مجازي به
وجود ميآورد و البته انتقادات زيادي را هم از سوي
كارشناس��ان فناوري اطالع��ات و كاربران اينترنت
و ش��بكههاي اجتماعي به دنبال داشته است .پس
از هفتهها گمانه زني در رس��انهها و بررس��يها در
كميسيونهاي مجلس ،پيشنويس طرح «حمايت
از حق��وق كاربران و خدمات پاي��ه كاربردي فضاي
مجازي» يكش��نبه ۶تير به صحن علني مجلس راه
ياف��ت .اين طرح ك��ه تدوين آن پي��ش از انتخابات
رياستجمهوري س��يزدهم آغاز شده است ،پيش
از اي��ن با عنوان ط��رح «صيانت از حق��وق كاربران
در فض��اي مجازي و س��اماندهي پيامرس��انهاي
اجتماعي» توس��ط كميس��يون فرهنگي مجلس
تدوين و منتشر شده بود .بررسي جزييات اين طرح
به ويژه در فص��ل پنجم آن كه به دنب��ال صيانت از
حقوق كاربران در فضاي مجازي است ،اين موضوع
را در ميان كاربران و كارشناسان دامن زده است كه
آيا تصويب چنين طرحي ،واقعا به مصونيت كاربران
منجر خواهد شد يا اينكه محدوديتهاي بسيار براي
آنها پديد خواهد آورد.

فصل اول :توضيح مفاهيم مورد نظر
نمايندگان
طراحان طرح حماي��ت از حقوق كاربران و خدمات
پايه كاربردي فضاي مجازي ،در فصل نخس��ت اين
طرح به توضيح و تبيين مفاهيم آمده در عنوان اين
طرح در دو ماده پرداختهاند .مفاهيمي چون خدمات
پايه كاربردي ،در حوزه رسانه چندان مفهوم آشنايي
نيست اما نمايندگان مجلس در بند «الف» ماده يك
از فصل يك طرح ،منظور م��ورد نظر از اين تركيب
را اينگونه توضي��ح دادهاند« :خدمات پايه كاربردي
خدماتي است كه به بخش غيرقابلاجتناب از فضاي
مجازي و ش��بكه ملي اطالعات تبديل شده و داراي
جنبه راهبردي يا مخاطب داخلي بااليي هستند».
در تبصره ماده يك اي��ن طرح مصاديق مورد نظر از
تعري��ف خدمات پايه كاربردي در اي��ن قانون آمده
است« :پيامرسان و شبكه اجتماعي»« ،زيستبوم
جويشگر»« ،مديريت هويت معتبر»« ،خدمات نام
و نش��انگذاري»« ،خدمات پايه مكاني و نقش��ه»،
«خدم��ات ميزباني داده» .نماين��دگان در توصيف
نظارت ب��ر اين فض��ا از اصط�لاح «مرزباني فضاي
مجازي» اس��تفاده كرده و در توصيف آن آوردهاند:
«اعمال خطمشي و حاكميت در گذرگاههاي مرزي
فضاي مجازي كشور ،حفاظت از گذرگاههاي مذكور
و نظارت بر ورود و خروج دادهها».
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فصل دوم :كميسيوني براي تنظيمگري
طراحان تازهتري��ن طرح قوه مقنن��ه در فصل دوم
اين طرح كه ش��امل هش��ت ماده اس��ت ،به تبيين
نحوه نظارت بر فضاي مج��ازي پرداختند .نظارتي
كه بر اس��اس اين طرح به كميسيون تازهاي سپرده
خواهد شد .كميس��يون عالي تنظيم مقررات كه بر
اس��اس مصوبه جلسه هشتم ش��وراي عالي فضاي
مجازي ايجاد شده ،بهمنظور اجراي مصوبات شوراي
مذك��ور و قوانين مربوطه با تركي��ب  ۲۰نفرهاي به
عنوان مرجع تنظيم مقررات خدمات پايه كاربردي،
خدمات ارتباطاتي و فناوري اطالعات شناختهشده
و در اين قانون به جهت رعايت اختصار كميس��يون
ناميده ميشود.
اين تركيب شامل رييس مركز ملي فضاي مجازي
(دبير كميسيون) ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات،
وزي��ر اطالعات ،وزي��ر اقتصاد و ام��ور دارايي ،وزير
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،وزير صنع��ت ،معدن و
تجارت ،رييس بانك مركزي ،رييس سازمان اداري
و استخدامي ،دادستان كل كشور ،دو نفر حقوقدان
آشنا به فضاي مجازي به انتخاب رييس قوه قضاييه،
رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح ،رييس سازمان
پدافند غيرعامل ،فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب
اس�لامي ،فرمانده نيروي انتظامي ،رييس سازمان
صداوسيما ،رييس س��ازمان تبليغات اسالمي ،پنج
نفر اعضاي حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي به
انتخاب شورا ،يك نماينده مجلس عضو كميسيون
فرهنگي ،ي��ك نماينده مجلس عضو كميس��يون
صنايع و معادن و در نهايت يك نماينده مجلس عضو
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعضاي اين
كميسيون هستند.
فارغ از تركيب اين كميسيون در ماده چهار اين فصل
نمايندگان مجلس ،مسووليتهاي بسياري بر عهده
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فراخوان ارزیابی و مناقصه

تالش

شركتگازاستاناصفهان

دانش و فن

طرح «حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي» در دستور كار مجلس

نوبت اول

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نظر دارد انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصـه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به ش�ماره()2000092372000007را ازطریق سامانه تدارکات
الکترونیکیدولتبرگزارنماید.
الزم ب�ه ذکر اس�ت کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت ( س�تاد) به آدرس
 WWW.Setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
الف)موضوعپروژه:عملیاتتعمیرات 13دستگاهپلمنطقهویژهاقتصادیپتروشیمی
ب)مبلغبرآوردپروژه:درحدود24،700،000،000ريال(بیستوچهارمیلیاردوهفتصدمیلیونریال)
ج)مدتانجامكار 6:ماه
د)محلاجرايكار:استانخوزستان،بندرامامخميني(ره)،منطقهويژهاقتصاديپتروشيمي
هـ)مبلغخريداسنادارزيابيومناقصه:پانصدهزارریـال(بهحسابشمارهشبا 090100004001124504022848بانکمرکزیبهنامتمرکزوجوهدرآمدسازمانمنطقهویژهاقتصادیپتروشیمیباشناسـه
پرداخت)300124557294240868160003910001
و)مبلغتضمين1،235،000،000:ريال(تضامینموردقبولیکیازتضامینمعتبردرآئیننامهتضمینمعامالتدولتیمیباشد)
ز)معیارهایارزیابیکیفی:
 -2داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی  -3داشتن توان مالي
 -1داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
ح)حداقلشرايطپيمانكاران:
 -1داشتنشخصيتحقوقي ،كداقتصاديوشناسهملي
-2داشتنگواهینامهصالحیتایمنیدرارتباطباموضوعمناقصهازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
-3داشتن،حداقلرتبه 4راهسازیازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور
ی)مهلت زمانیدریافت اسنادمناقصهازسایت:ساعت 8الی  13مورخ1400/4/12لغایت 1400/4/26میباشد.
ک)مهلتزمانیارسالپیشنهاد:ساعت 13روزچهارشنبهمورخ 1400/5/20میباشد.
ل)زمانبازگشاییپاکتها:ساعت11روزسهشنبهمورخ 1400/5/26میباشد.
م)مدتاعتبارپيشنهادات:سهماهوقابلتمدیدبرایسهماهدیگر
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:
مرکزتماس 02141934:دفترثبتنام 88969737:و85193768
شناسهآگهی 1154838:
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اين گروه گذاشتهاند كه خالصه آن تهيه و تصويب
انواع قوانين براي بخشه��اي مختلف و حوزههاي
متنوع اينترنت است .تعدادي از اين وظايف ۲۲گانه
كميسيون به اين شرح است :تهيه و تصويب ضوابط
رص��د ،پايش و ارزيابي عملك��رد خدمات ارتباطي،
فن��اوري اطالعات و پايه كارب��ردي و نظارت بر آن؛
تهيه و تصويب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهاي
دسترسي بدون پااليش؛ تعيين فهرست تخلفات و
ضمانت اجراهاي مقرراتي آنه��ا مطابق مفاد فصل
ضمانت اجراهاي اين قانون؛ گزارش جرايم موضوع
اين قانون به محاكم ذيص�لاح قضايي و ارايه نظر
كارشناسي در صورت نياز به اظهارنظر كارشناسي؛
اراي��ه گ��زارش دورهاي يا م��وردي وضعيت فضاي
مجازي كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
و خدمات پايه كاربردي به ش��ورا و مجلس شوراي
اس�لامي و س��اير مراجع ذيربط؛ تهي��ه و تصويب
ضوابط همكاريهاي بينالمللي دو يا چندجانبه در
حوزه فضاي مجازي.
مرزباني فضاي مجازي
با ستاد كل نيروهاي مسلح
ماده  ۶اين فصل از ط��رح نمايندگان بخشهايي از
قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات مصوب  ۱۳۸۲را اصالح كرده اما مهمترين
م��اده  ۷مهمترين بن��د از فصل  ۷اس��ت كه در آن
تصريح شده اس��ت« :مرزباني فضاي مجازي و دفاع
سايبري از كشور و جلوگيري از بهرهبرداري غيرمجاز
از دادهها در گذرگاههاي مرزي ،با مس��ووليت ستاد
كل نيروهاي مس��لح انجام ميپذيرد .دستگاههاي
مركز ملي فضاي مجازي ،وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات ،وزارت اطالعات ،وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مس��لح ،قوه قضاييه ،سازمان صدا و سيما،
نيروي انتظامي ،سازمان پدافند غيرعامل و سازمان
اطالعات س��پاه ،ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت و
ارايهدهن��دگان خدمات اينترن��ت موظف به انجام
دستورات ستاد كل نيروهاي مسلح در موارد موضوع
اين ماده هستند».
فصل سوم :نحوه عرضه خدمات
نمايندگان مجلس دو شرط ثبت در درگاه خدمات
پايه كارب��ردي و اخذ مجوز فعاليت خدمات اثرگذار
پايه كاربردي بومي ،داخلي و خارجي را براي عرضه
و فعاليت خدمات پاي��ه كاربردي در فضاي مجازي
اعالم كردند .اما تبصره س��وم از تنها ماده اين فصل
ميتوان��د از بخشهاي بحث برانگيز باش��د ،در اين
تبصره تصريح ش��ده است« :ش��رايط بهرهبرداري
دستگاههاي اجرايي از خدمات پايه كاربردي داخلي
اختصاصي حداكثر ظرف مدت ش��ش ماه توس��ط
كميسيون تصويب ميش��ود .دستگاههاي اجرايي
بهجز نهادهاي دفاعي ،امنيتي و نظامي صرفاً با مجوز
كميسيون مجاز به راهاندازي خدمات پايه كاربردي
اختصاصي هستند».
فصل چهارم :حكايت حمايت از
توليد داخل
نمايندگان مجلس در طرح حمايت از حقوق كاربران
و در فصل چهارم اين طرح در پي تاسيس صندوقي
هستند كه از توسعه خدمات پايه كاربردي داخلي و
توسعه محتواي مرتبط ،زيرنظر كميسيون حمايت

خواهد كرد .هفت حوزه مش��خص براي هزينه كرد
اين صندوق شامل توس��عه خدمات پايه كاربردي
داخل��ي ،فرهنگس��ازي و آم��وزش س��واد فضاي
مجازي به كاربران ،نظ��ارت و گزارشدهي مردمي
و حاكميت��ي بر خدمات پايه كارب��ردي ،حمايت از
توس��عه ابزارهاي سالمس��ازي و صيانت فرهنگي،
فراهمس��ازي خدمات س��الم به ويژه براي كودكان
و نوجوان��ان ،حماي��ت از توليد و انتش��ار محتواي
بومي مبتني بر فرهنگ ايراني -اس�لامي و حمايت
از راهكارهاي پيش��گيري از جرم در فضاي مجازي
ميشود .همچنين تبصره دوم از ماده پنجم اين فصل
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را مكلف ميكند
دس��تورالعملهايي كه براي مديري��ت پهناي باند
خدمات پايه كاربردي داخلي و خارجي به تصويب
كميسيون ميرسد ،در مدتزمان مصوب اجرا كند.
ماده ديگر تصريح ميكند كه هرگونه تبليغ ،ترويج
و اش��اعه خدمات پايه كارب��ردي خارجي از طريق
صداوس��يما ،مطبوعات ،نش��ريات ،خبرگزاريها و
رسانههاي مجازي و تبليغات محيطي ممنوع است.
ممنوعيت استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات
پاي��ه كارب��ردي خارج��ي ،واردات تجهيزات��ي كه
خدمات پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز را بهصورت
پيشفرض نصب كردهاند يا امكان نصب پيشفرض
خدمات پايه كارب��ردي اثرگذار داخلي داراي مجوز
را نداشته باش��ند ،عرضه سامانههاي الكترونيكي و
هوش��مند توليد داخل فاقد خدمات پايه كاربردي
اثرگذار داخل��ي داراي مجوز هم از مهمترين مواد و
تبصرههاي ممنوعه در قانون جديد است.
فصل پنجم :تعيين تكليف
براي پايههاي كاربردي
يكي از مهمترين فص��ول پيشنويس طرح جديد،
فصل پنج اس��ت كه طراح��ان در آن كوش��يدهاند
هدف اصلي از اي��ن طرح ،يعني صيان��ت از حقوق
كارب��ران فضاي مج��ازي را توضيح دهن��د .بر اين
اساس ارايهدهندگان خدمات پايه كاربردي ،نسبت
به كاربران و در قبال نظ��م و امنيت عمومي ،بايد از
دسترسي غيرمجاز به دادههاي آنها جلوگيري كنند،
كاربران بايد احراز هويت ش��وند ،خدماتي از قبيل
خانواده ،داخلي و خارج��ي ،آدرسهاي اينترنتي و
خدمات موردنياز و امكان كنترل والدين بر فرزندان
را فراه��م كنند و تمهيدات الزم براي پيش��گيري،
شناس��ايي و مقابله با جرم در فضاي مجازي فراهم
كنند و درنهايت پااليش و سالمس��ازي بخش��ي از
محتوا هم بر عهده ارايهدهندگان خدمات پايه است.
فصل ششم :ضمانت اجرا
در فصل پاياني اين پيش نويس ،طراحان ضمانتهاي
اجرايي ط��رح مورد نظر را هم اراي��ه كردند و بر اين
اس��اس اش��خاص متخلف از تكاليف و تعهدات ،به
تش��خيص هياتي مركب از سه نفر قاضي به انتخاب
رييس قوه قضاييه و دو نفر متخصص فضاي مجازي
به پيش��نهاد ش��وراي عالي فضاي مجازي به يك يا
حداكثر دو مورد از ضمان��ت اجراهاي موضوع ماده
( )۲۷محكوم ميش��وند ۱۱ .اقدام هم اگر از س��وي
هر يك از كاركنان مس��وول در دستگاههاي اجرايي
صورت گيرد به مجازات انفصال از خدمات دولتي و
عمومي به مدت يك تا پنج سال محكوم خواهد شد
كه اجبار كاربران بر استفاده از خدمات پايه كاربردي
غيرمج��از و فعاليت مقامات ايراني در پيامرس��ان و
شبكه اجتماعي خارجي فاقد مجوز ،از مهمترين اين
اقدامات يازدهگانه هستند.
ماده شش��م از اين فصل هم به عن��وان مهمترين و
چالشبرانگيزترين مواد طرح است كه در آن تصريح
شده اس��ت« :هرگونه اقدام به توليد ،تكثير ،توزيع،
فروش و انتش��ار يا در دس��ترس قرار دادن غيرمجاز
هر نوع نرمافزار يا اب��زار رايانهاي الكترونيكي (نظير
ويپ��يان و فيلترش��كن) كه امكان دسترس��ي به
خدمات غيرمجاز مسدودش��ده را بهطور مس��تقيم
يا غيرمس��تقيم فراهم كند ممنوع ب��وده و مجازات
مرتكب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد
بود ».گرچه اين طرح تنها در حد پيشنويس اعالم
شده و براي رسيدن به حكم قانون مسير طوالني در
پيش دارد اما اميد است طرحي براي صيانت از حقوق
و نه محروميت از آن براي م��ردم بوده و بتواند افكار
عمومي را اقناع كند تا چالش اينترنت و فضاي مجازي
بيش از اين در كشور گسترده نشود.

آذريجهرميدرآييناتصالروستاهاي
استانفارسبهشبكهملياطالعات:

همراه اول
كار بزرگي انجام داد

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار
ايران ،آيين بهرهبرداري و افتتاح پروژههاي ارتباطي
حوزه روستايي استان فارس و اتصال روستاهاي اين
استان به اينترنت پرسرعت و شبكه ملي اطالعات،
صبح امروز دوشنبه 7تير 1400با افتتاح نمادين سه
پروژههمراهاولدرروستاهاي«مرغبزرگشهرستان
ممسني»« ،سيمكان شهرستان بوانات» و «كالني
شهرس��تان كازرون» و با حضور محمدجواد آذري
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،عنايتاهلل
رحيمي استاندار فارس ،مسعود گرشاسبي نماينده
همراه اول و جمعي از مس��ووالن استاني و مديران
اپراتورهاي ارتباطي برگزار شد .محمدجواد آذري
جهرمي ،وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات در اين
مراس��م با بيان اينك��ه در ابتداي ش��روع كار دولت
شاخص زيرساخت توسعهاي اين استان جايگاهي
باالتر از  20را در بين استانها داشت ،اظهار كرد :اين
در حالي است كه فارس قطب الكترونيك كشور بود.
همچنين در حالي كه  10درصد درآمد اين حوزه از
اس��تان فارس بود ،اما وضعيت پوشش اينترنت اين
استان در س��ال  1396كمتر از  15درصد بود .وي
ادامه داد :اين وضعيت در حالي بود كه شهركي به نام
صدرا در اس��تان فارس باالترين نرخ مصرف ديتا در
كشور را روي شبكه همراه اول داشت و در سال1397
تنها  6س��ايت آنجا مستقر بود؛ اما اكنون  20سايت
جديد در اين منطقه نصب شده و تروپوت مشتركان
به بيش از دو برابر رس��يده اس��ت .وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات ضمن تقدير و تشكر ويژه از همراه
اول تصريح كرد :با وجود تالشهايي كه از س��مت
شركتهايينظيرمخابراتبرايتوسعهشبكهانتقال
در سه فاز صورت گرفت ،اما كار بزرگ را «همراه اول»
انجام داد و با توسعه گس��ترده پهناي باند ،نزديك
به 1300روستا تحت پوشش اينترنت قرار گرفت.
آذري جهرمي يادآور شد :با وجود اينكه امر توسعه
پيچيدگيهاي مربوط به خود را داشت بهطوريكه
تجهيزات استفاده شده قبلي براي يك برند اروپايي
بود كه بعد از اعمال تحريمها كشور را ترك كردند؛
يك سال نيز معطل تجهيزات بوديم ،اما با مديريت
دوستان توانستيم امر توسعه در مناطق روستايي را
پيش ببريم .عنايتاهلل رحيمي ،استاندار فارس نيز
در ادامه اين مراسم اشارهاي به جايگاه ويژه ارتباطات
و فناوري اطالعات در امر توسعه داشت و اظهار كرد:
ثروت آفريني در اين حوزه بيش از ساير حوزههاست؛
لذا ايران هم بايد در اين مسير حركت كند.

انعقاد تفاهمنامه بين همراهاول
و سايپا براي توليد و عرضه
خودروهاي متصل

همراه اول و سايپا جهت هوشمندسازي صنعت حمل
و نقل كش��ور و توليد خودروه��اي متصل تفاهمنامه
همكاري امضا كردند .به گ��زارش اداره كل ارتباطات
شركت ارتباطات سيار ايران ،جلسه امضاي تفاهم نامه
همكاري بين همراه اول و گروه خودروس��ازي س��ايپا
صبحامروزدوشنبههفتمتيرماهباحضورمهدياخوان
بهابادي مديرعامل همراه اول ،س��يد جواد سليماني
مديرعاملسايپاوجمعيازمديرانارشدهردوشركت
در برج همراه برگزار شد .قرار است به موجب اين تفاهم
همكاري،هوشمندسازيصنعتحملونقلشهريو
بين شهري با هدف كاهش هزينهها ،ارايه محصوالت
متنوعوافزايشكارايي،غلبهبرمشكالتزيستمحيطي
ناشيازمصرفانرژيودرنهايتايجادبازارهايجديددر
عرصهخودروهايمتصلهوشمندصورتپذيرد.همراه
اول قرار اس��ت در راستاي تحقق اهداف مهم مذكور و
همچنين كاهش تصادفات و حجم ترافيكي ،به تأمين
زيرساختهايارتباطي،ذخيرهسازيوتحليلدادههاي
پروژه«خودرومتصل»پرداختهوطيهمكاريمشترك،
زمينهايجادوتوسعهخدماتديجيتالمبتنيبرتحليل
دادهفراهمكند .مهدياخوانبهابادي،مديرعاملهمراه
اولدراينمراسمبااشارهبهسهمبازار 60درصديهمراه
اول در رقابت با ساير اپراتورهاي تلفن همراه و در اختيار
داشتن 20ميليون مشترك دايمي كه منحصر به فرد
تلقي و منجر به اعتباربخشي ش��ده است ،اظهار كرد:
هماكنون بيش از  100ميليون س��يمكارت در دست
مردم داريم كه سرانه آن حدودا معادل  1.2سيمكارت
به ازاي هر نفر ميشود .وي تأكيد كرد :زندگي مردم
امروز بيش از هر زمان ديگري با فضاي مجازي گره
خورده است و لذا شاهديم زماني كه با قطعي برق
گسترده مواجه ش��ديم ،مردم ديگر زماني قادر به
تحمل شرايط نبودند كه برق سايتهاي ارتباطي
نيز قطع و اينترنت در دسترس شان نبود.

اخبار
ترانزيت هر يك تن كاال
 ۲۰۰دالر درآمد دارد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت:
هر تن كااليي كه در كشور ترانزيت ميشود ۲۰۰دالر
درآمدزايي دارد .در اولين نشست شوراي تخصصي
لجستيكي مناطق آزاد با حضور «حميدرضا مومني»
مشاور رييسجمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و
ويژهاقتصادي،حركتبهسويبازار ۱۰ميليارددالري
لجستيكدردستوركارمناطقآزادكشورقرارگرفت.
اين نشس��ت با محوريت ارايه گ��زارش عملكرد در
خصوص اقدامات صورت گرفته توسط سازمانهاي
مناطق آزاد در حوزه لجستيك ،بررسي و تبادل نظر
در خصوص سياستگذاري ،برنامهريزي راهبردي و
تبيين نقش و جايگاه مناطق آزاد در حوزه لجستيكي
كشور ،بررسي و پش��تيباني اولويتهاي لجستيكي
هريك از مناطق و برنامهريزي توسعه منابع انساني
در جه��ت ارتق��اي ظرفيت تخصصي كارشناس��ي
حوزه لجستيك در س��ازمانهاي مناطق آزاد برگزار
و بررسي و تبادل نظر شد .حميدرضا مومني مشاور
رييسجمه��ور و دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و
ويژه اقتصادي كشور در اين نشست با اشاره به نقش
پررنگ مناطق آزاد كشور در حوزه لجستيك و تأثير
آن گفت :ساالنه يك ميليارد تن كاال از طريق كانال
سوئز ترانزيت ميشود ،با توجه به اينكه هر تن كااليي
كه در كش��ور ترانزيت ميشود  ۲۰۰دالر درآمدزايي
دارد در صورت��ي كه  ۵درصد اين ترانزيتها از طريق
مناطق آزاد وارد كشور شوند عالوه بر اشتغالزايي در
اينمناطق،درآمدوارزآوريچشمگيريبرايمناطق
آزاد و كشور ايجاد ميكند .برگزاري هفتگي شوراي
تخصصي لجس��تيكي مناطق آزاد با حضور معاونان
لجستيك و حمل و نقل مناطق و به ميزباني يكي از
مناطق آزاد كشور از ديگر مصوبات اين نشست بود كه
در همين راستا مقرر شد دومين جلسه اين شورا هفته
آتي در منطقه آزاد چابهار برگزار شود.

هر كسي بسته به وجدانش
يك قيمت براي مرغ دارد!

ايسنا | رييس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز
و مرغ اهواز گفت :وضعي��ت موجودي مرغ در بازار
اهواز خوب است اما فعال گراني آن به معضل تبديل
شده است و هر كسي بس��ته به وجدان خود ،يك
قيمت براي خود دارد .سيد اصغر حسينيبهارانچي
درب��اره آخرين وضعيت مرغ در ب��ازار اهواز ،اظهار
كرد :گراني مرغ يك مس��اله سراسري است اما در
اهواز به اندازهاي از دس��تهاي پشت پرده در اين
من رييس
بازار صحبت كردم كه خس��ته شدم .از ِ
اتحاديه گرفته تا توزيعكنندگان ،كش��تارگاهها و
ساير مسووالن ،در موضوع مرغ مقصر هستيم .وي
افزود :در اهواز از فروشندگان مرغ تا توزيعكنندگان
آن ،هر كس��ي هر كاري كه دلش ميخواهد انجام
ميده��د .قيمت مرغ در اهواز ه��ر كيلوگرم از ۳۲
تا  ۳۳هزار تومان اس��ت و به ن��درت مرغ با قيمت
مصوب 24900تومان پيدا ميشود .رييس اتحاديه
فروشندگان گوش��ت قرمز ،مرغ و تخممرغ اهواز
تصري��ح كرد :وضعيت قيمت م��رغ در حال خوب
ش��دن بود كه دولت دوباره نرخ جديدي براي مرغ
تعيين ك��رد و پس از اين تعيين نرخ ،قيمت دوباره
باال رفت .توزيعكنندگان و مرغداران نيز به صورت
مستقل عمل ميكنند و هر كاري دلشان بخواهد
انجام ميدهند .حسينيبهارانچي گفت :وضعيت
موجودي م��رغ در بازار اهواز خوب اس��ت اما فعال
گراني آن به معضل تبديل ش��ده است و هر كسي
بس��ته به وجدان خود ،يك قيمت براي خود دارد.
وي افزود :بسياري از مرغفروشان نيز به دليل مساله
قيمت مرغ ،مغازههاي خود را تعطيل كردهاند.

بهار پر بار شركت مس در توليد

ايلنا | مديرعامل شركت مس گفت :شركت ملي
صناي��ع مس ايران بر اس��اس آمار تولي��د ،تا پايان
خردادماه سال جاري موفق به توليد  75هزار و 579
تن كاتد مس شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال
گذشته از افزايش 5،9درصدي برخوردار شده است.
اردشير سعدمحمدي با اعالم اين خبر گفت :شركت
مس همچنين تا پايان خردادماه س��ال جاري 94
هزار و 995تنآند مس توليد كرده است .مديرعامل
ش��ركت مس تصريح كرد :همچنين مقايسه آمار
توليدآند ش��ركت در مقايس��ه با مدت مشابه سال
گذشته نش��اندهنده افزايش  5 ،3درصدي است.
به گفته سعدمحمدي توليد كنسانتره مس نيز در
اين دوره زماني ،رشد  4درصدي را نسبت به مدت
مش��ابه سال قبل تجربه كرده اس��ت ،بهطوريكه
شركت مس تا پايان خردادماه  322هزار و  801تن
كنسانتره مس توليد كرده است .مديرعامل شركت
مس در ادامه اظهار داشت :تا پايان خردادماه امسال
توليدمسمحتويمعدنيشركتمليصنايعمس
ايران از مجتمعهاي مس سرچش��مه ،ميدوك و
سونگون ،درمجموع 78هزار و  729تن بوده است
كهدربرابربرنامهتعريفشدهرشد 5درصديداشته
اس��ت .س��عدمحمدي با بيان اينكه كل استخراج
ش��ركت مس در طي اين بازهزمان��ي درمجموع
 52ميليون و  621هزار تن بوده اس��ت ،گفت :اين
ميزان اس��تخراج در مقايس��ه با مدت مشابه سال
گذشته رش��د  25درصدي را نشان ميدهد .وي با
اشاره به توليد محصول جديد اسيد سولفوريك در
كارخانجات ش��ركت مس اظهار داشت :از ابتداي
س��ال جاري تاكن��ون  216هزار و  71تن اس��يد
توليد ش��ده كه  6 ،3برابر توليد سال گذشته است.
س��عدمحمدي در پايان به ثبت رك��ورد جديد در
خردادماه امسال در مجتمع مس سرچشمه اشاره
كرد و گفت :كارخانه ذوب سرچشمه در اين ماه 23
هزار و 26تناند توليد كرده است كه ركورد جديدي
در تاريخ اين كارخانه محسوب ميشود.

صنعت،معدنوتجارت
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فعاالن اقتصادي نسبت به ترخيص قطرهچكاني نهادههاي دامي هشدار دادند

سناريوي خطرناك فساد نهادهها

تعادل | فرشته فريادرس |
زنگ هشدار فساد نهادههاي دامي به صدا درآمد .چند
ده هزارتن نهاده دامي دولتي و خصوصي در گمركات
شمال كشور در حال فساد و متروكه شدن قرار دارند؛
اين را معاون گمرك ميگويد .هرچند رييس سازمان
حفظ نباتات كش��ور اي��ن اظه��ارات را رد ميكند و
ميگويد:هيچ نهاده دامي در گمركات شمال وجود
ندارد كه به دليل موضوعات قرنطينه گياهي معطل
ماندهباشد.اماآنچهكهمتوليانگمركوواردكنندگان
اين كاال بر آن صحه ميگذارند ،ماندگاري نهادههاي
دامي در گمركات و خطرفسادپذيري آنهاست كه به
دليل ناهماهنگيها و برخي سوء مديريتها در حال
رخ دادن اس��ت .س��ناريوي خطرناكي كه در صورت
ت��داوم آن ،تبعاتي نظير «نوس��انات افزايش قيمت
كاالهاي اساسي چون گوشت ،مرغ ،شير و ،...كمبود
اين كاالها يا حتي تعطيلي واحدهاي توليدي» را رقم
خواهد زد .به نحوي كه طي هفتههاي اخير نيز شاهد
تجمع اعتراضي جمعي از دامداران در برخي استانها
به گراني روزانه خوراك دام بوديم ،كه يكي از داليل آن
ميتواند كندي ترخيص نهادهها از گمرك وكمبود آن
در بازار باشد .در همين حال ،برخي از فعاالن اقتصادي
هم درباره كاهش واردات نهادههاي دامي به كش��ور
هشدار ميدهند و ادامه اين روند را خطرناك ميدانند.
به گفته آنها ،روند ترخيص نهادههاي دامي به صورت
قطره چكاني صورت ميگيرد و از دولت خواستهاند هر
چه سريعتر تدبيري فوري براي اين مساله بينديشد.
آنها همچنين در واكنش به اظهارنظر مسووالن جهاد
كشاورزي مبني بر اينكه نهادههاي دامي موجود در
بنادر براي تأمين نياز  ۹ماه توليد كافي است و جاي
نگراني ندارد ،بي��ان كردند ،زماني ميتوانيم بگوييم
كاال به اندازه كافي داريم كه امكان آزادسازي آن كاال
هر لحظه وجود داشته باش��د اما كااليي كه ارز به آن
تخصيصنيافته،امكانترخيصنداردوعم ً
النميتواند
به دست توليدكننده برسد؛ بنابراين نميتوان مدعي
بود كه كاال به اندازه كافي وجود دارد.
زنگ هشدار فساد نهادههاي دامي
ماندگاري كاالها از س��ال  ۹۷تاكنون به يك معضل
اساسي در چرخه اقتصاد كش��ور مبدل شده است.
حال اما با فرا رسيدن فصل گرما زنگ هشدار از بين
رفتن و فساد برخي كاالهاي اساسي به صدا درآمده
اس��ت؛ «كاالهاي مهمي چون نهادهه��اي دامي».
بهطوريكه اخيرا معاون فني گمرك از احتمال فاسد
شدن چند ده هزار تن نهاده دامي دولتي و خصوصي
در گمركات شمال كشور خبر داد وگفت :اگر گمرك
مدارك مربوط به ترخيص كاال را دريافت نكند ،بايد
براي متروكه كردن كاالهايي كه در معرض فس��اد
هس��تند اقدام كند .البته اظهارات او ،نشان ميدهد
صاحب كاال ،كاالي وارد ش��ده را به اميد گران شدن
در گمركات نگه نميدارد و اين فرضيه كه صاحبان
كاال در گمركات احتكار ميكنند ،رد ميشود چراكه
هيچكسي نميگذارد اموال و دارايياش در گمركات
يا بنادر تلف شود .البته رييس سازمان حفظ نباتات
كش��ور صحبتهاي معاون فني گم��رك را تكذيب
ميكندو ميگويد :هيچ محمول��هاي (نهاده دامي)
در گمركات ش��مال كش��ور وجود ندارد كه به دليل
موضوع��ات قرنطين��ه گياهي معطل مانده باش��د.
چنگلوايي رييس س��ازمان حفظ نباتات كش��ور در
واكنش به اين خبر به چند نكته اشاره كرده ونوشته:
طبق قان��ون و ضوابط ،صدور مجوز قرنطينه گياهي
براي محمولههاي دامي منوط به ارايه اسناد معتبر
همراه كاال و سالمت آن از نظر عدم آلودگي به آفات و
بيماريها و علفهاي هرز قرنطينهاي است .در حوزه
قرنطينه گياهي ،س��ازمان حف��ظ نباتات به محض

دريافت اس��ناد و مدارك معتبر و متعاقب آن بازديد
و بررسي محمولههاي كشاورزي و حصول اطمينان
از عدم آلودگي به آف��ات ،بيماريها و علفهاي هرز
قرنطينهاي اجازه ترخيص صادر و هيچگونه تعللي
ايجاد نميشود .او در بخش ديگري از اظهارات خود
آورده است كه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده هيچ
محمولهاي (نهاده دامي) در گمركات شمال كشور
وجود ندارد كه به دليل موضوعات قرنطينه گياهي
معطل مانده باش��د .اما به دليل حساسيت موجود از
معاون فني گمرك درخواست كرديم چنانچه مصداق
يا مصاديقي از نهادههاي دامي معطل مانده در گمرك
به دليل تشريفات قرنطينهاي سراغ دارند سريعا اعالم
كنند تا رسيدگي و اقدام الزم به عملآيد.
با اين حال ،آن چيزي كه در حال حاضر حائز اهميت
است ،س��ناريوي تلخ كندي فرايند ترخيص كاالها
است كه ميتواند تبعاتي نظير ايجاد نوسانات افزايشي
به قيمت كاالهاي اساسي ،كمبود اين كاالها يا حتي
تعطيلي واحدهاي توليدي را در پي داش��ته باش��د.
بهطوريكه كمبود نهادههاي توليد به قيمت دولتي
موجب تش��كيل صف مرغ و روغن و كمبود خوراك
و نهادههاي دامي سبب كشتار گاوهاي مولد شد .از
سوي ديگر در روزهاي اخير زمزمه افزايش مجدد و
 47درصدي قيمت شير دامداريها به دليل افزايش
قيم��ت نهادهها مطرح ش��ده ك��ه در اين خصوص
ميتوان گفت تسهيل و تسريع در واردات اين كاالها
موجب كنترل قيمت در مراح��ل بعدي توليد انواع
محصوالت لبني خواهد شد.
اعتراض به اظهارات مسووالن جهاد
اگرچه سرپرست دفتر خدمات بازرگاني وزارت جهاد
كشاورزي گفته كه نهادههاي دامي موجود در بنادر
براي تأمين ني��از  ۳ماهه بخش توليد كافي اس��ت،
اما فعاالن بخش خصوصي درب��اره وضعيت واردات
نهادههاي دامي به كشور هشدار ميدهند و ادامه اين
روند را خطرناك ميدانند .حس��ن عباسي معروفان
اخيراًعن��وان كرده بود كه در حال حاضر  ۴ميليون و
 ۳۵۰هزارتن نهاده دامي در  ۹بندر كشور وجود دارد
درحاليكه نيازماهانهكشورحدوديكميليونو۳۰۰
تا يك ميليون  ۷۰۰هزار تن است ،بنابراين موجودي

بنادر براي تأمين نياز  ۳ماهه بخش توليد كافي است.
به گفته او ،تأمين كاالي اساسي استمرار دارد و تاكنون
 ۱۱ميليون تن از چهار نوع كاالي ذرت ،جو ،كنجاله و
دانه سويا ثبت سفارش شده كه به مرور به كشور وارد
ميشود و ما تا حدود  ۹ماه آينده نگراني بابت تأمين
نهاده دامي نخواهيم داشت.
با اي��ن حال فعاالن بخش خصوص��ي روند ترخيص
نهادههاي دامي را قط��ره چكاني ميدانند و از دولت
خواستهاند هر چه س��ريعتر تدبيري فوري براي اين
مس��اله بينديش��د .فعاالن اين ح��وزه در واكنش به
صحبتهاي معروفان ميگويند :ما زماني ميتوانيم
بگوييم كاال به اندازه كافي داريم كه امكان آزادسازي
آن كاال هر لحظه وجود داش��ته باش��د اما كااليي كه
ارز ب��ه آن تخصيص نيافته ،ام��كان ترخيص ندارد و
عم ً
ال نميتواند به دست توليدكننده برسد بنابراين
نميتوان عنوان كرد كه كاال به اندازه كافي وجود دارد.
فعال بخش خصوصي و حتي خود متوليان گمرك ،از
احتمال فاسد شدن اينكاالها وكاهش حجم آنها خبر
ميدهند .از طرفي اين احتمال وجود دارد كه به دنبال
فساد اين كاالها آنها را تحويل كارخانجات الكلسازي
بدهند يا در دريا بريزند و معدوم كنند.
درهمينحال،عضوهياتمديرهاتحاديهواردكنندگان
نهادهه��اي دام و طيور ايران معتقد اس��ت كه «عدم
تامين و تخصي��ص به موقع ارز ،وجود ناهماهنگيها
در بستر توزيع نظام توزيع نهادههاي دامي و اخيرا نيز
محدوديتهاي ناوگان حمل و نقل داخلي كشور در
بارگيري و حمل كاالهاي اساسي از گمركات» عواملي
هستند كه منجر به ماندگاري كاالهاي اساسي مورد
نياز كشور در گمركات ميشوند.
بنابه اظهارات محمد مهدي نهاوندي ،تداوم فرآيند
تامين كاالهاي اساس��ي مورد نياز كشور با توجه به
بروز خشكسالي كم سابقه و افت ظرفيت توليد داخلي
علوفه مورد نياز كشور از يك سو و افزايش ۳۰درصدي
قيمت جهاني كاالهاي اساسي از سوي ديگر نيازمند
توجه و برنامهريزي ويژهاي است .متاسفانه همزماني
اين مشكالت با تغيير دولت نگرانيهايي براي مغفول
ماندن احتمالي اين موارد مهم كه تاثير مس��تقيم بر
توليد و سفره مردم خواهد گذاشت را درپي دارد.
او معتقد اس��ت كه بخش��ي از تبعات ناهماهنگيها

و ب��ه ويژه كندي در فرآيند تامين كاالهاي اساس��ي
به واردكنندگان نهادهه��اي دامي تحميل و موجب
ميش��ود اقالمي كه به بنادر و گمركات رس��يدهاند
بهرغم تمامي تالش مسووالن گمرك و واردكنندگان
امكان ترخيص پيدا نكنند .نهاون��دي ،با بيان اينكه
صاحب��ان كاال متضرر از معض��ل كندي در ترخيص
كاال از گمركات هس��تند ،ميگويد :هر روز تاخير در
ترخيص كاالهاي اساس��ي از بندر به جز زيان بيشتر
نتيجهاي براي صاحب كاال ندارد .از آنسو ،آمارهاي
ارايه شده هم نشان ميدهد ،از ابتداي فروردين تا ۲۳
ارديبهشت  ۱۴۰۰ارزش واردات روغن خام ،دانههاي
روغني ،كنجاله ،جو و ذرت  ۴۸۶هزار و  ۳۹۶يورو بوده
كه اين رقم در مدت مش��ابه سال گذشته  ۶۲۵هزار
و  ۷۶۳يورو بوده اس��ت .بنابراين امسال با  ۲۲درصد
كاهش در اين حوزه مواجه هستيم .همچنين ميزان
اين واردات به لحاظ وزني يك ميليون و  ۱۱۷هزار و
 ۴۶۹تن اس��ت كه اين رقم در مقايس��ه با واردات دو
ميليون و  ۳۶۷هزار و  ۸۵۴تني مدت مش��ابه س��ال
گذشته  ۵۳درصد كاهش را نشان ميدهد .با اينهمه
خبر فاسدشدن بخشي از نهادههاي موجود در گمرك
وكاهش واردات نهادههاي دامي در حالي اس��ت كه
دامهاي مولد به دليل كمبود خوراك راهي كشتارگاه
ميش��وند .بهطوريكه مديرعامل اتحاديه دامداران
ايران ميگوي��د ،دامهاي مولد را كش��تار ميكنيم
ي آنها نباش��يم .مجتبي عالي در
تا ش��اهد گرس��نگ 
گفتوگوي خود با «ايلنا» گفته است :تازه بعد از ماهها
هشدار درباره كشتار دامهاي مولد به تازگي مسووالن
از خواب بيدار ش��دهاند ،هرچند نتيجه هم به دنبال
نداشته است .بنابه اظهارات او ،بيشتر از يكماه است
كه به دليل گراني نهادهها دامداران توان سير كردن
دامهاي خود را ندارند و شاهد گرسنگي آنها هستند.
هرچند عالي معتقد اس��ت مشكل گراني نهادههاي
دامي ربطي به كمبود ندارد ،چراكه نهادههاي زيادي
وارد ش��ده ،اما در گمرك انبار شده و بخشي از آن در
حال كپك زدن است .به گفته او ،سوء مديريت شرايط
كنوني را براي دامداران رقم زده است و هر روز شرايط
را بدتر ميكند .عالي همچنين سامانه بازارگاه را نيز
كه توسط وزارت جهادكشاورزي براي مديريت توزيع
نهادهدامي راهاندازي شده ناكارآمد دانست.

وزير اسبق بازرگاني تشريح كرد

شروط الزم برايكابينه دولت آينده

وزير اس��بق بازرگان��ي گفت :دولت س��يزدهم براي
بهرهگيري از فرصتها و رفع تهديدها بايد كابينه قوي
با روحيهاي انقالبي تش��كيل دهد كه داشتن چنين
كابينهاي داراي سه شرط است.
يحيي آلاسحاق در گفتوگو با «خبرگزاري فارس»
درباره مسائلي كه دولت سيزدهم در حوزه اقتصادي
بايد مورد توجه قرار دهد ،گفت :دولت جديدي كه به
رياست آقاي رييسي در آيندهاي نزديك كار خود را
آغاز خواهد كرد ،ميراثدار مشكالت فراواني است كه
بارها بيان شده است.وزير اسبق بازرگاني با اشاره به
اين مشكالت كه دولت آينده بايد حل مسائل مربوط
را در اولويت قرار دهد ،گفت :معيشت ،اشتغال ،كسري
بودجه ،مسائل مربوط به نظام بانكي ،مسائل مربوط
به صندوقهاي بازنشس��تگي و  ...از مسائلي است كه
دولت س��يزدهم بايد در رفع مشكالت مربوط به آنها
تالش كند.وي با تاكيد بر اينكه دولت سيزدهم بايد
حل مسائل و مشكالت مربوط به معيشت ،اشتغال و
كسري بودجه را در 6ماهه اول بهطور كامل ساماندهي
كند ،بيان داش��ت :البته واقعيت اين است كه دولت
جديد با وجود تم��ام چالشهايي كه به برخي از آنها
اشارهشددارايفرصتهايبزرگياستكهدولتهاي
قبلي نداشتهاند و يكي از اين فرصتها اين است كه اين
دولت از نظر تركيب عمومي و جايگاه از يك انسجام و
وحدتوهماهنگيبيننهادهايتصميمگيرنسبتبه
دولتهاي ديگر برخوردار است .وي افزود :در مجموع
اين دولت با مجلس و قوه قضاييه در تعارض نيست و

مشكلي نيز با مراكز تصميمگيري ندارد و مجموعا با
نهادهاي باال دستي و پايين دستي همراه است و با راي
خوبي هم كه مردم به رييسجمهور منتخب دادند،
همراه اين دولت خواهند بود و در مجموع زمينه براي
اقدامات دولت آماده و مهيا است.
وي با اش��اره ب��ه منابع طبيع��ي ،نيروي انس��اني و
تواناييهاي خوب ذاتي ،گف��ت :بنابراين آوردههاي
خوبي داريم اما براي سامان دهي تواناييهاي مادي
و معنوي نيازمند يك نظام خوب مديريتي هستيم.
آلاس��حاق با بيان اينكه خوشبختانه رييسجمهور
منتخب مردم با توجه به س��وابق و ش��خصيت ذاتي
توان مديريتي و انسجام را دارد ،گفت :آقاي رييسي
از قدرت ،توانايي و س��عه صدري كه بتواند تمام اين
ظرفيتها را جمع كند برخوردار اس��ت .وي با اشاره
به تهديده��ا و فرصتها دولت آينده بيان داش��ت:
اگر دولت س��يزدهم نتواند در مدت زمان  2سال اين
تهديدهاوفرصتهاراساماندهيكندقطعابامشكالت
فراواني روبرو خواهد ش��د زيرا حجم مشكالت قبلي
در بخشهاي مختلف به مش��كالت جدي��د افزوده
خواهد شد و به مشكالت بزرگتري تبديل ميشود
كه مديريت آن بسيار س��خت خواهد بودوزير اسبق
بازرگاني در پاس��خ به اين س��وال كه حل مشكالت
اقتصادي در دولت آينده چگونه امكان پذير اس��ت،
گفت :در گام اول براي رفع مش��كالت رييسجمهور
بايد از توانايي الزم برخوردار باش��د و مردم نيز به وي
اعتماد داشته باشند كه همانطور كه اشاره شد آقاي

رييس��ي از اين دو ويژگي برخوردار است ،يعني وي
هم از توانايي الزم برخوردار اس��ت و هم مردم به وي
اعتماد دارند .وي اظهار داش��ت :بنابراين در گام دوم
رييسجمهور منتخب مردم بايد اقدام به تشكيل يك
كابينه اقتصادي قوي و حرفهاي و معتقد با آرمانهاي
انقالب كند كه البته الزامات تشكيل چنين كابينهاي
داش��تن سه شرط اس��ت .آلاس��حاق اظهار داشت:
كابينه دولت سيزدهم بايد از تواناييهاي فني ،علمي،
حرف��هاي و تجربي به اندازه كافي برخوردار باش��د تا
بتواند معضالت اقتصادي موجود را بفهمد و مس��لط
به معضالت باش��د و بداند كه اقتصاد ايران اكنون در
چه مرحلهاي اس��ت و چه چالشه��ا و فرصتهايي
دارد ،بنابراين شرط اول كابينه دولت آينده براي حل
مشكالت اقتصادي داشتن دانش و تجربه كافي است.
وي بيان داش��ت :ش��رط دوم براي تش��كيل كابينه
اين اس��ت كه افرادي كه به عن��وان وزير عهده داري
بخشهاي مختلف كابينه ميش��وند بايد با روشها،
سياس��تها ،منشها و آرمانهاي انقالب اسالمي با
موضوعات برخورد كنن��د و اين افراد با همان روش و
منشواعتقاددرجاهاييكهپيروزبودهايممثلصنايع
دفاع و بخشهاي فناوري علمي عمل كنند زيرا براي
موفقيت در اين بخشها در كنار داش��تن آرمانها و
روحيه انقالبي از دو ب��ازوي دانش و تجربه برخوردار
بودهايم .وي بياد داشت :شرط سوم براي داشتن يك
كابينهموفقروحيهاستلذادركابينهدولتآيندهبايد
افراد با روحيه ،اميدوار و جسور مسووليت داده شود و از

بهكارگيري افرادي مايوس ،نااميد و افسرده خودداري
شود.وزير اسبق بازرگاني با تاكيد بر استفاده از جوانان
فعال و اميدوار در كابينه دولت سيزدهم گفت :در كنار
بهرهگيري از توانايي جوانان بايد از تجربيات افرادي كه
از بعد انقالب در بخشهاي مختلف فعاليت داشتهاند
استفادهكردودرحوزههايمختلفباآنهامشورتكرد
زيرا اين افراد در طول سالهاي بعد از انقالب در سعي
و خطا بودهاند لذا ممكن است كه اين افراد نتوانند در
خط مقدم قرار گيرند اما مشاوران خوبي خواهند بود
كه اگر از مشورتهاي آنها استفاده نشود ممكن است
خسارتهاي وارده در طول اين سالها دوباره تكرار
شود .اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت :بنابراين
در دولت آينده براي حل مسائل و مشكالت اقتصادي
بايد اتاقهاي فكري متشكل از وزرا و مسووالن اجرايي
جوان و كارشناسان و صاحبان تجربه تشكيل شود تا
ضمن بهرهبرداري از ايدههاي كارشناسانه از تجربيات
مختلف در حل مشكالت استفاده شود .وي با تاكيد بر
اينكه رييسي به عنوان رييسجمهور منتخب مردم
از توانايي هماهنگي اين افراد برخوردار است ،گفت:
لذا نبايد اجازه داد كه مسائل سياسي مانع استفاده
از نيروهاي توانا و با تجربه باش��د .آلاسحاق اظهار
داشت :رييسي منتخب مردم ايران و جمهور مردم
ايران است بنابراين بايد از همه ظرفيتها به تناسب
استفاده كند و وقتي ديدگاه براي حل مشكالت در
ي توان
گروه خاص و يك جريان محصور نش��ود م 
اميدوار به حل مشكالت بود.

خبر
افزايش بيش از  ۸۰درصدي
صادرات فرش دستباف

ايسنا | بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز ملي
فرش ايران ،صادرات فرش دس��تباف در دو ماهه اول
امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به لحاظ
ارزش��ي  ۸۴.۶درصد و وزني  ۲۷۵درصد رشد داشته
است .در دو ماهه اول امسال نزديك به  ۳۶۷تن فرش
دس��تباف به ارزش چهار ميليون و  ۸۰۰هزار دالر از
كشور صادر شده كه نسبت به صادرات ۹۷.۸تن فرش
بهارزشدوميليون ۶۰۰هزاردالردرمدتمشابهسال
قبل به لحاظ ارزشي  ۸۴.۶درصد و وزني  ۲۷۵درصد
رشد داشته است .ژاپن و آلمان دو كشور واردكننده
اول از بين  ۳۳كش��ور خريدار فرش ايران هس��تند،
بنابراين ۵۰درصدازفرشصادراتيازفرودگاهامام۴۶،
درصدازگمركمهرآباد،ومابقيازبقيهگمركاتصادر
شده است.در اين گزارش آمده كه ميزان صادرات در
تعرفه( ۵۷۰۱۱۰۹۰كرك و پشم) حدود ۳.۴ميليون
دالر با س��هم  ۷۰.۸درصد از كل صادرات در دو ماهه
ابتداي سال ،س��هم صادراتي در تعرفه ۵۷۰۱۱۰۱۰
(گب��ه)  ۱۳.۱درصد با ارزش  ۶۲۱هزار دالر و س��هم
صادراتي فرش ابريش��م به ميزان  ۱۵درصد با ارزش
 ۷۲۱هزار دالر است.اين در حالي است كه طي ۹ماهه
سال ۱۳۹۹به لحاظ وزني ۱۶.۴درصد رشد ،به لحاظ
ارزشي ۴.۹درصد افت داشته ،اما توليد آن تا پايان دي
نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۸بيش از  ۳۴درصد
رشد داشته است.البته اوايل سال جاري معاون فني
گمرك اي��ران طي مكاتبهاي با وزير صمت از كاهش
صادرات فرش دستباف از حدود  ۵۰ميليون دالر در
سال  ۱۳۹۹خبر داده و راهكارهايي از جمله معافيت
صادرات فرش دستباف ايراني از برگشت ارز حاصل از
صادرات جهت تس��هيل شرايط موجود مطرح كرده
اس��ت .طبق اعالم گمرك ،صادرات اين كاال درسال
 ۱۳۷۲به اوج خود رس��يده و حدود دو ميليارد دالر
بوده و براي پنج تا هفت ميليون نفرشغل ايجاد كرد،
اما به تدريج كاهش يافته ،بهطوري كه به حدود ۲۴۰
ميليون دالر درسال  ۱۳۹۷و پس از اعمال تحريمها
به  ۷۰ميليون دالر در سال  ۱۳۹۸و  ۵۰ميليون دالر
در سال  ۱۳۹۹رسيده است.گفتني است كه در حال
حاضر بيش از دو ميليون نفر در حوزه فرش دستباف
شاغل هس��تند كه  ۶۰درصد آنها قاليباف مستمر،
 ۳۱درصد قاليباف غيرمستمر يا فصلي و  ۹درصد در
مشاغلجانبيحوزهفرشدستباففعاليتميكنند.
در اين ميان بي��ش از  ۱۹۱هزار نف��ر در واحدهاي
مشاغل جانبي فرش دستباف شامل فرشفروشي،
قاليش��ويي ،فروش م��واد اوليه ،ف��روش داروابزار،
رنگرزي ،طراحي فرش و رفوگري و پرداخت و مرمت
شاغل هستند كه بيشترين شاغالن با تعداد بيش از
 ۶۶۰۰نفر در حوزه فرش فروش��ي فعال هستند.در
مورد واحدهاي فعال نيز آمارها نشان ميدهد كه در
حال حاضر  ۱۰هزار و  ۱۴۰واحد فرشبافي فعاليت
دارند كه ۷۲۵۶واحد از آنها غيرمتمركز ۲۷۸۷،واحد
متمركز و ۹۷واحد مجتمع بزرگ قاليبافي هستند.

ويژه
بر اساس آمار سال  ۲۰۲۰مشخص شد

شركت فوالد مباركه
در ميان  ۵۰شركت بزرگ
توليدكننده فوالد در جهان

براساسآخرينآمارمنتشرشدهدرسال،۲۰۲۰شركت
فوالد مباركه در ميان ۵۰ش��ركت بزرگ توليدكننده
فوالد در جهان قرار گرفت .فوالد خوزستان و ذوبآهن
اصفهان نيز ب��ه ترتيب با رتبهه��اي ۹۵و ۱۳۱در اين
رتبهبنديميدرخشند.براساسفهرستمنتشرشده
درخصوصميزانتوليد ۱۳۷فوالدسازبزرگجهاندر
سال  ،۲۰۲۰نام سه شركت فوالدسازي ايراني (فوالد
خوزستان،فوالدمباركه،ذوبآهناصفهان)قرارگرفته
كه بهترين رتبه نيز از آن ش��ركت فوالدمباركه است.
ش��ركت فوالد مباركه در سال ۲۰۱۹ميالدي در رتبه
 ۴۶جهان قرار داشت و در سال  ۲۰۲۰نيز كماكان اين
رتبه را حفظ كرد ،به اين شكل كه ميزان توليد خود را از
 ۹ميليون و ۱۲۰هزارتن در سال ۲۰۱۹به ۹ميليون و
 ۸۴۰هزارتنرساندتاهمچناندررتبه ۴۶ودرميان۵۰
شركت بزرگ توليدكننده فوالد در جهان باقي بماند.
شركت Baowuiron&Steelازكشورچينباتوليد
۱۱۴ميليونو ۲۵هزارتنرتبهاولتوليددرسال۲۰۲۰
رابهخوداختصاصدادهاست.
فوالد مباركه باالتر از كوبه استيل ژاپن
قرار گرفت
نكتهجالبدرخصوصجايگاهشركتفوالدمباركهدر
مقايسهبابرخيازرقيباناينشركتدرآسياست.براي
مثالشركتكوبهاستيلژاپنبهعنوانيكيازبرندهاي
معروف در صنعت فوالد كه س��ال  ۲۰۱۹رتبه  ۵۸را
داش��ت در سال ۲۰۲۰به رتبه ۶۵نزول كرده و ميزان
توليدبهثبترسيدهتوسطاينشركتدرسالگذشته
ميالدي برابر با پنج ميليون و ۶۹۲هزار تن بوده و اين
نش��ان ميدهد كه شركت فوالد مباركه باوجود همه
مشكالتي كه سد راه توليد آن بوده (مشكالت داخلي
و تحريمهاي بينالمللي) باز هم توانسته ركوردهاي
بسيارخوبيدرتوليدرقمبزندومقدارتوليدمحصوالت
خود را بازه��م افزايش دهد .در كنار ش��ركت فوالد
مباركه ،شركت فوالد خوزس��تان نيز در سال ۲۰۲۰
رتبه ۹۵راازآنخودكردهوشركتذوبآهناصفهان
نيزدررتبه ۱۳۱قرارگرفتهاست(.درسال ۲۰۱۹رتبه
فوالدخوزستان ۸۸وذوبآهناصفهاننيز ۱۲۱بوده
است)  .شايان ذكر است كه بس��ياري از فوالدسازان
بزرگ در جهان به دليل شرايط به وجود آمده ناشي از
كرونا و بحرانهاي ناشي از آن توليد محصوالتشان با
كاهش همراه شده و نميتوان اين امر را به عنوان يك
اشكالبرايفوالدسازانبزرگكشورمانتلقيكرد.
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دستمزد زندانيان شاغل به زودي افزايش مييابد

خبر روز

كرونا جان  ۱۴۰نفر ديگر را در ايران گرفت

با ف��وت  ۱۴۰تن ديگر از هموطنان مبتال به كوويد ۱۹تعداد جانباختگان اين بيماري در ايران به  ۸۳هزار و  ۹۸۵نفر رس��يد.
تاكنون  ۴ميليون و  ۴۲۴هزار و  ۸۵۵نفر ُدز اول واكسن كرونا و يك ميليون و  ۳۷۹هزار و  ۴۳۱نفر نيز ُدز دوم را تزريق كردهاند
و مجموع واكسنهاي تزريق شده در كشور به  ۵ميليون و  ۸۰۴هزار و ُ ۲۸۶دز رسيد .همچنين مجموع بيماران كوويد ۱۹در
كش��ور به سه ميليون و  ۱۸۰هزار و  ۹۲نفر رسيد .سه هزار و  ۱۸۵نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي
ويژه بيمارس��تانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال حاضر  ۳۲ش��هر كشور در وضعيت قرمز ۱۷۴ ،شهر در وضعيت نارنجي و
 ۲۴۲شهر در وضعيت زرد قرار دارند.
عكس روز

محصول زنداني به خارج از كشور
فروش آنالين
ِ

كار و حرفه آموزي در زندان براي آنهايي
گزارش كه مجبورند روزهاي حبس را پشت سر
بگذارند ،شايد راه فراري باشد از روزمرگي
در چهارديواري اسارت .خيلي از اين افراد حتي بعد از
آزادي هم ميتوانند از حرفهاي ك��ه آموختهاند براي
گذران زندگي خود استفاده كنند.
مديركل دفت��ر برنامهريزي اش��تغال و حرفهآموزي
س��ازمان زندانها در اين باره ميگويد :هدفگذاري ما
در سال  ۱۴۰۰اين است كه براي  ۶۰درصد محكومان
ب��ا ميانگين  ۱۵۰س��اعت آموزش براي ه��ر مددجو،
حرفهآموزي داشته باش��يم كه جمعيتي بالغ بر ۱۰۰
هزار زنداني را در برميگيرد.
احمدراهروخواجهميافزايد:قانونگذارسازمانزندانها
را مكلف كرده اس��ت ،براي محكومان��ي كه داوطلب
حرفهآموزي و اشتغال هستند ،فضا را مهيا كند .البته
برخي كشورها اشتغال زندانيان را اجباري دانسته ،اما
در كشور ما اينگونه نيست و داوطلبانه است .همچنين
س��ازمان زندانه��ا در تحقق اين ش��رايط ميتواند از
امكانات ديگر نهادها و س��رمايههاي دولتي ،بانكها،
تعاونيها،بخشخصوصيوغيرهبراياشتغالزندانيها
و خودكفايي زندان استفاده كند.
مديركل دفت��ر برنامهريزي اش��تغال و حرفهآموزي
س��ازمان زندانها با تأكيد بر اينكه مهارتهاي شغلي
مددجويان منطبق با نياز جامعه اس��ت ،ميگويد :ما
براساستفاهمنامهايكهباسهدستگاهسازمانآموزش
فنيوحرفهاي كش��ور ،معاونت صنايع دستي وزارت
گردشگري و وزارت جهاد كش��اورزي داريم ،هرساله
شدهي برنامههاي حوزه اشتغال و حرفهآموزي
آموز 
را بهوسيله مربيان همكار انجام ميدهيم.

آمايش سرزميني
مالك اشتغال قرار ميگيرد
خواجهراه��رو اظهار م��يدارد :اش��تغال مددجويان
متناسب با بازار كار جامعه است ،بهطوريكه دورههاي
آموزشي ،هرس��اله نيازسنجي ش��ده و در آن آمايش
س��رزميني مالك قرار ميگيرد تا مبتني بر ش��رايط
زيستبوماستانها،نيازهايشغلياحصاوسپسانجام
دورههاي آموزش فني و حرفهاي ابالغ شود.
ديدگاه

اقدامات مديريتي كرونا
در كشور نمايشي است

تزريق واكسن به ش��كل كنوني به سالمندان آن
هم در گرماي امسال باعث شيوع بيشتر بيماري
ميشود .مشخص نيست چرا توليد واكسن و نوع
واكسيناسيون كرونا در كشور اين گونه مديريت
ميشود؟ عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي
البرز با بيان اين مطلب گف��ت :از روزهاي ابتداي
واكسنداخليمطرحشدچراكه
شيوعكرونابحث
ِ
مشخص بود جدا از مراقبتهاي بهداشتي ،تنها
راه نجات ،واكسن است لذا بسياري از شركتهاي
معتبر دنيا روي ساخت اين واكسن سرمايهگذاري
كردند .در مورد توليد واكس��ن داخل��ي اما تنها
در چهارچوب ذهني انباش��ته ش��ده از تفكرات
و باور غلط و سياس��ت زدگي و ت��رس و نگراني،
تصميمگيري سينوس��ي در سيس��تم سالمت
ايجاد شد .حس��ين كريم عنوان كرد :حرفهاي
مس��ووالن كامال متناقض مطرح شد و اين نشان
از ناهماهنگي و س��ردرگمي در سطح وزارتخانه
و دانش��گاه دارد .جامعه پزشكي كه چيزي براي
گفتنداشتبهجاييرسيدكهديگرحرفينداشت
و تنها جنازه بر دوش ميكشيد و جلوي چشمان
ما ،خانوادهها به خاك سياه نشستند كه اين خاك
سياه حاصل بيتدبيري مسووالني است كه حتما
بايد پاس��خگوي بيتدبيري خود باشند .حسين
كريم تصريح كرد :متاسفانه سالمندان و بيماران
خاص كه مشخص نيس��ت حامل يا عامل كرونا
هس��تند را در مراكزي جمع ميكنند .اين نحو از
واكسيناسيون مردم توسط مسووالن بهداشت و
درمان ،نشانه بيتدبيري و بيسياستي آنها است.
بنابراين م��ردم چگونه بايد باور كنن��د و اعتماد
داشته باشند؟ رييس دانشگاه علوم پزشكي البرز با
عنوان اينكه تصميمات ستاد كرونا در مدت شيوع
بيماري،غلط،نادرست،نامناسب،سياستيوباعث
حيران مردم شد ،اظهار داشت :اينكه در ستادي
به عنوان ستاد مقابله با كرونا كه فقط يك نفر از آن
مجموعه وزير بهداشت است و آن وزير هم به اندازه
بقيه در رابطه ب��ا تصميمات تاثير دارد ،نميتواند
به نام س��تاد مقابله با كرونا به اهدافش برسد بايد
س��كانداري آن بر عهده وزارت بهداش��ت باشد.
وقتي يك نفر در ستاد مسووليت خود را تحويل
ميدهد يا به زور تحويل ميگيرند ،اين از ناتواني
وزير است كه نتوانسته حرفها و سياستهاي
علمي و افكار خود را ب��ه بقيه مجموعه ،تفهيم
كند .او افزود :بسياري از اقدامات مديريتي كرونا
در كشور براي نمايش بوده كه بتوانند كار خود
را توجيه و تبرئه كنند درحالي كه هيچ كدام راه
مقابله با بحران نبوده و نيست  .راه مقابله با بحران
در سطح جامعه ،صداقت است و بعد استفاده از
تمام توان برجسته علمي و مديريتي كشور كه به
جرات در هيچ يك به خوبي به نمايش در نيامد.

مديركل دفت��ر برنامهريزي اش��تغال و حرفهآموزي
سازمان زندانها درباره همكاري سازمانهاي متولي با
سازمان زندانها ميافزايد :اين دستگاهها به خصوص
آموزش فني و حرفهاي كشور از مشتريان به اصطالح
پر و پا قرص ما هستند .البته قانونگذار آنان را هم مكلف
كرده و از قديم نيز همكاري تنگاتنگي با ما داشتهاند و
لزوما مربوط به بازه زماني فعلي نيست.
او با بيان اينك��ه آنها از حرفهآم��وزي زندانيان منتفع
ميش��وند ،ميگويد :در دوره كنوني مديريت سازمان
زندانها ،بيشتر تالش شده تا تفاهم خوبي شكل گيرد
و نهادهاي همكار از اين قضيه منتفع شوند.
دستمزد زندانيان مبتني بر قانون كار است
راهرو خواجه درب��اره ميزان پرداخت دس��تمزد و
نحوه اجراي آنان به مددجويان ش��اغل در زندانها
خاطرنشان ميكند :عملكرد ما براساس قانون كار
مصوب و ابالغ ش��ده توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي است .طبق آن مبلغي براي كارگران ساده،
نيمهماهر و ماهر تعيين ش��ده ك��ه  ۳۵درصد براي
كارگران س��اده يا عادي ۴۵ ،درصد براي نيمهماهر
و  ۵۵درص��د براي نيروي ماهر به عنوان كف حقوق
اعالمي است.
او ميافزايد :مجريان ما در استانها براساس ميزان روز
كاري آنان ،دستمزد پرداخت ميكنند .اگر هم نتوانند
مبلغتعيينشدهراپرداختكنند،برحسبتوافقميان
مجريوزندانيپيشميرويم.اخيراباتوجهبهسياست
سازمان در حوزه اشتغال ،اين كميت باال رفته و طبق
دستورالعمليكه بهزوديابالغ ميشود ،حتما زندانيان
به حقوق كامل خود خواهند رسيد.

هدفگذاري
براي حرفهآموزي جمعيت ۱۰۰هزار نفري
مديركلدفتربرنامهريزياشتغالوحرفهآموزيسازمان
زندانهادربارهوضعموجوددرحوزهاشتغالخاطرنشان
ميكند :خودم��ان را مكلف به پوش��ش فراگير در امر
حرفهآموزي كردهايم ،ولي ش��ايد به دليل محدوديت و
كمبودمربيوفضايآموزشينتوانيمتماماحرفهآموزي
را براي كل زندانيان برقرار كنيم .هدفگذاري ما در سال
 ۱۴۰۰ايناستكهبراي ۶۰درصدمحكومانباميانگين
 ۱۵۰س��اعت آموزش براي هر مددجو ،حرفهآموزي را
توس��عه دهيم كه جمعيتي بالغ بر  ۱۰۰هزار زنداني را
دربرميگيرد.راهروخواجهميگويد:درسال ۹۹باوجود
شرايطكرونايي توانستيمبهعدد ۷۰هزارنفر و ۴۵۷نفر
در حرفهآموزي برسيم كه دقيقا ۹۰درصد از برنامهمان
را تحقق بخش��يد و اين ۴۱درصد محكومان را ش��امل
شد.برايسالجاريبازهماشتغالراجديترگرفتهايم،
بنابرايندرحوزهحرفهآموزي،جامعهمدنظرما ۱۰۰هزار
نفرپيشبينيشدهاست.همچنيندرسالگذشتهودر
امر اشتغال ابتدا رقم ۵۰درصدي را مالك عمل داشتيم
كه در نهايت عدد  ۵۴درصد را محقق س��اختيم .باالي
 ۸۵درصد اس��تانها اين خواسته را عملياتي كردند كه
در اين زمينه برخي استانها مثل اصفهان ،هرمزگان،
آذربايجانشرقيوگيالنجزواستانهايخوبمابودند.
مديركلدفتربرنامهريزياشتغالوحرفهآموزيسازمان
زندانهادربارهعملكرددوماهاخيرحرفهآموزيزندانيان
بيان ميكند :استانها توقعات را فعال برآورده كردهاند،
بهنحويكهدردوماهاخيروباوجودتعطيالتنوروز ۶هزار
و ۵۵۶نفرتحتآموزشمشاغلقرارگرفتند.بعضيهم
مانندتهران،خراسانجنوبيورضوي،زنجان،خوزستان،
فارسوهمدانجزواستانهايموفقتردربازهزمانياخير
بودهاند .مديركلدفتربرنامهريزياشتغالوحرفهآموزي
سازمانزندانهاميگويد:باتوجهبهاينكهحرفهآموزيو
اشتغالسازمانزندانهاكامالتخصصيوبراساسشرايط
زيس��ت بوم استانهاس��ت ،اگر ميخواهيم به اشتغال
مدنظر ۸۰درصدي برسيم ،همچنان نيازمند همياري
بخشخصوصي،كارآفرينهاوغيرههستيم.البتهبهدنبال
طرحهايجديديهستيمكهمثالشفروشالكترونيكي
صنايعدستيزندانياندرداخلوخارجازكشوراست.

روي خط خبر

اثربخشي ۶۶درصدي واكسن مشترك ايران و كوبا

عضو تيم تحقيقات كارآزمايي باليني فاز
سوم واكسن مش��ترك ايران و كوبا از اثر
بخش��ي  ۶۶درصدي اين واكسن بر روي
كروناي جهشيافت��ه آفريقايي خبر داد.
احس��ان مصطفوي گفت :ب��ا مطالعاتي
كه در كوب��ا روي جمعيت  ۴۴هزار نفري
صورت گرفته مشخص شده دو ُدز تزريق
واكسنباعثكاهش ۶۶درصديفرمهاي
عالمتدار بيماري ميش��ود .او ضمن اشاره به آخرين
اخبار پيشرفت اين واكسن ،بيان كرد :با توجه به اينكه
مطالعه از  ۶ارديبهشت ماه آغاز شده بود ،هم ه  ۲۴هزار
نفر داوطلب مطالعه ،دز دوم خود را نيز دريافت كردهاند
و براي دو ش��هر زنجان و يزد عالوه بر دو دز تزريق ،يك
تزريقيادآورهموجودداردكهديروزدرزنجانآغازشده

اس��ت و در يزد هفته آينده آغاز ميشود.
مصطفوي ادامه داد :خوشبختانه عوارض
جدي خاصي ت��ا االن در افرادي كه مورد
بررسيقرارگرفتهاند،گزارشنشدهاست،
داوطلب��ان در حال پيگيري هس��تند تا
اثربخشيوعوارضاينكانديدايواكسن
مشخص شود .اميدواريم تا آخر مرداد ماه
يا اول ش��هريور بتوانيم گ��زارش اوليه اثر
بخشي واكسن را داشته باشيم .اگرچه ميشود انتظار
داشت اثربخشي واكسن بر روي فرمهاي شديد و مرگ
كرونابسياربيشترازاينعددباشد،اماهنوزگزارشهاي
آن منتشر نشده است .او در رابطه با كودكان هم گفت:
مطالعاتفازهاياوليهواكسنروي ۳۵۰كودكدركشور
كوباآغازشدهكهپيگيريهادراينزمينهادامهدارد.

سد شهید عباسپور یکی از بزرگترین سدهای ایران است که روی رودخانه کارون احداث شد ه و اکنون با تنش آبی شدیدی مواجه شده و مخزن
آن خالیتر از همیشه به چشم میآید.
كوتاه و خواندني

   بر اساس تحقيقات دانشمندان تقريب ًا ۳۰تريليون سلول انساني در بدن وجود دارد و عواملي مثل وزن ،قد ،سن و شرايط محيطي روي تعداد و ويژگيهاي
سلولهاتأثيرميگذارد.فراوانتريننوعسلولدربدنگلبولهايقرمزاستواحتماالًتعدادآنهابه ۲۵تريليونميرسد.مردانبهطورطبيعيگلبولهايقرمز
بيشترينسبتبهزناندارند.يكيازشگفتيهايبدنايناستكهدرهر ۳ثانيهبيشاز ۵۰هزارسلولدربدنميميردوبهسرعتسلولهايجديدجايگزين
آنهاميشود.باوجودتفاوتهايظاهريوعملكرديبينسلولهاهمهآنهابايكديگرهمكاريكردهويكپارچگيبينظيريرادرسراسربدنبهوجودميآورند.
   پژوهشگرانانگليسيوآلمانيباهمكاريدانشمندانايراني،سعيدارندازنانوذراتبرايبهبودآسفالتجادههاوافزايشدوامآنهااستفادهكنند.
«مخلوط آسفالت نيمهگرم ( » )WMAبه عنوان يك فناوري پايدار و سازگار با محيط زيست ،توجه بسياري را در صنعت آسفالت به خود جلب كرده
است .مخلوط آسفالت نيمهگرم ضمن كاهش همزمان بخار و گاز گلخانهاي هنگام توليد آسفالت ،مصرف انرژي را نيز كاهش ميدهد .در هر حال،
حساسيتنسبتبهرطوبتباالوپيريآسفالتموجبميشودكهمخلوطآسفالتنيمهگرمدرجادهها،دوامبيشتريداشتهباشد .اينروشنهتنها
ميتواند به كاهش دما كمك كند ،بلكه به صورت قابل توجهي بر محدوديتهاي ناشي از حساسيت نسبت به رطوبت نيز غلبه ميكند.
م ايمني را به مقابله با سلولهاي
   پژوهش�گران امريكايي در بررسي جديد خود ،نوعي روش ايمنيدرماني را به كار گرفتهاند كه ميتواند سيست 
سرطاني ترغيبكند .پژوهشگر ارشد اين پروژه گفت :روش سلول تي كايمريكگيرنده آنتيژن ،نوعي ايمنيدرماني است كه به واسطه مهندسي
سلولهاي تي ،سيستم ايمني را مهار ميكند تا بتواند سلولهاي سرطاني را تشخيص دهد و از بين ببرد .ما در حال حاضر سعي داريم تا به ظرفيت
ديگريازروشسلولتيكايمريكگيرندهآنتيژنبرايدرمانمولتيپلميلومابرسيم.البتهبهرغموجودايننتايج،انتقالاينپژوهشبهدرمانهاي
باليني مستلزم حل كردن بسياري از جزييات مربوط به آن است.
رويداد

جلسه فوري با محوريت واكسيناسيون در ستاد مقابله با كروناي تهران

شيوع باالي فنيلكتونوري در ايران

بيم��اري فنيلكتون��وري از جمل��ه
بيماريهايمتابوليكنادرياستكهبه
علتازدواجهايفاميليدرايراننسبتبه
جهان،شيوعباالتريدارد.رييسسازمان
بهزيستيكشوربابياناينمطلبگفت:
 ۲۸ژوئن ،مصادف ب��ا هفتم تير ماه ،روز
جهاني بيماري فنيل كتونوري ()PKU
نامگذاري شده اس��ت .خوشبختانه ،در
بيماري فنيل كتونوري ميتوان با تشخيص به موقع،
رعايت رژي��م غذايي ،درمان و توانبخش��ي بهنگام از
عق��ب ماندگي ذهني و س��اير آس��يبهاي جدي و
مش��كالت احتمالي آن پيش��گيري ك��رد .از اين رو
ضروري است برنامههاي آگاهسازي اجتماعي ،اجراي
دقيقبرنامههايغربالگرينوزاداندربدوتولد،تامين
و رعايت رژيم غذايي ،درمان و توانبخش��ي در دستور
كار نظام سالمت و توانبخشي كشور قرار گيرد .وحيد
قباديدانا اضافه كرد :س��ازمان بهزيس��تي كشور به
عنوان يك سازمان حمايتي با همكاري سازمانهاي

غيردولتيومردمنهادوخيرينيكهتنها
به خدمت به اين عزيزان ميانديش��ند،
توانسته اس��ت گامهايي هر چند كوتاه،
اما رو به جلو برداشته و در جهت حمايت
از اين بيماران و خانوادههاي اين عزيزان
تالش نمايد و بهرغم مش��كالت متعدد
جهت كاه��ش آالم و رفع موانع موجود
در كنار خانوادههاي آنان است .او افزود:
يادآوري اين روز جهاني ،بهانهاي اس��ت براي داشتن
نگاهي ويژه به مبتاليان به اين بيماري و خانوادههاي
ايش��ان كه با صبر و شكيبايي ،به بهبودي فرزند خود
ميانديشندورنجطاقتفرسايحمايتهايعاطفيو
تأمينهزينههايسنگينتغذيهودرمانآنانرابهجان
خريدهاند.خدمتگزارانسازمانبهزيستيافتخاردارند
كه با استعانت از خداوند منان و از رهگذر حمايتهاي
رواني و عاطف��ي از بيماران و خانوادههاي آنان و جلب
حمايتسازمانهايدولتيوغيردولتيدرجهتبهبود
وضعيتسالمتبيماراندركناراينعزيزانهستند.

پايان «عصر پالستيك» در جهان نزديك است؟

س��ازمان ملل متحد اي��ن روزها در
حال بررس��ي طرحي جديد با هدف
ممنوعي��ت جهاني اس��تفاده از يك
م��اده ش��يميايي كليدي اس��ت كه
اج��راي آن ميتواند نقطه ش��روعي
ب��راي پاي��ان بخش��يدن ب��ه عصر
حكمراني مواد پالستيكي در سياره
زمي��ن باش��د .تركيبي موس��وم به
 328-UVب��ه رغم خط��ر بالق��وهاي كه براي
س�لامتي انس��ان و حيات وح��ش دارد بهطور
گس��ترده در بس��تهبندي مواد پالستيكي مورد
استفاده قرار ميگيرد .هرچند ،شواهدي وجود

دارد كه نش��ان ميده��د غولهاي
توليدكننده مواد ش��يميايي برنامه
دارند تا ب��ا اين اق��دام مقابله كنند.
تنظيمكنن��دگان مق��ررات در اروپا
 328-UVرا «بسيار نگرانكننده»
ميدانن��د زي��را ُدزهاي ب��االي آن
ميتواند ب��ه كبد و كليهها آس��يب
برس��اند .محققان حامي ممنوعيت
استفاده از اين تركيب ش��يميايي معتقدند اين
برنامه بش��ارتدهنده پايان دوران پالس��تيك
خواهد بود زي��را اين تركيب��ات افزودني عنصر
اساسي در محصوالت پالستيكي مصرفي هستند.

با توجه به اينكه آغاز موج پنجم كرونا در كشور از سوي
برخي كارشناس��ان اعالم ش��ده و وضعيت شهرهاي
جنوبيكشوربحرانيگزارششدهاستودرحالحاضر
به گفته س��خنگوي وزارت بهداشت و درمان پيشروي
شهرهاي قرمز از جنوب كش��ور به مركز رسيده است،
مساله واكسيناسيون و سرعت بخشيدن به آن بايد در
اولويت قرار بگيرد .اين در حالي است كه آمار بستريها
در تهران نيز به دليل ابتال به كرونا رو به افزايش است .به
همينخاطرجلسهايبامحوريتواكسيناسيوندرستاد
مقابله با كرونا در استان تهران برگزار شد .در اين جلسه
كهباحضوروبيناريمعاوناموربهداشتيوزارتبهداشت
بود،نظارتبرساماندهيهرچهبهترروندواكسيناسيونو
تقويتزيرساختهاينوبتدهيموردتاكيدقرارگرفت.
رييسيدراينجلسهبااشارهبهپيچيدگيهايموجوددر
تهران،درخصوصتامينواكسنمكفيبرايشهروندان،
قول مساعد داد و گفت :بر اساس لجستيك تامين شده
برايهرسهدانشگاهعلومپزشكيمستقردراستانتهران،
كمبودي در زمينه واكسن وجود ندارد .از طرفي از هفته
آينده ،يك و نيم ميليون دز واكسن به صورت هفتگي به
وزارتبهداشتتحويلوسپسبينمراكزتوزيعميشود،
عالوهبراينواكسنكووبركتنيزبهمرحلهتوليدوتوزيع
ميرسد،بنابراينتركيبيازواكسنهايخارجيوداخلي
بهميزانكافيبرايپايتختتامينميشود.اوباتاكيدبر
لزومبرنامهريزيبراينوبتدهيواكسيناسيونبهمنظور
جلوگيري از تجمع در مراكز تزريق واكسن ،اظهار كرد:
يكيازمهمتريناقداماتبرايكاهشمراجعات،تمركز
برراهاندازيوتجهيزمراكزتجميعيواكسيناسيوناست؛
چراكهبهعلتظرفيتباالياينمراكز،تجمعيصورت
نميگيرد .بهطور كلي هر شيوه نوبتدهي كه منجر به
تكميل واكسيناس��يون گروههاي هدف در بازه زماني

تعيين شده و جلوگيري از افزايش مراجعات شود ،قابل
قبول خواهد بود .معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه
داد:تيمهايپشتيبانيتزريقواكسنبايددرنظرگرفته
شود .از طرفي بس��يج و نيروهاي مسلح اعالم آمادگي
خود را براي در اختيار گذاشتن فضاي فيزيكي و نيروي
الزم اعالم كردهاند .رييسي ،تشكيل كميته هماهنگي
سه دانشگاه علوم پزشكي مس��تقر در تهران را يكي از
ضرورتهاي انجام واكسيناس��يون يكپارچه و منظم
اعالم كرد و افزود :تشكيل اين كميته با حضور معاونان
و مديران فني امور بهداشتي هر سه دانشگاه پايتخت،
به مس��ووليت دكتر زالي ،در كنار راهاندازي سيس��تم
نوبتدهيبينقض،بسياريازچالشهايموجوددراين
زمينهرامرتفعخواهدكرد.
ارايه گزارشات روزانه
از روند واكسيناسيون در پايتخت
در اين جلس��ه دكتر زالي با اش��اره به وضعيت خاص
اس��تان تهران از لحاظ تراكم و سالمندي جمعيت،
حضورباالترينتعدادبيمارانخاصوفعاليتبيشترين
مركز دولتي ارايهدهنده خدمت ،عنوان كرد :تقويت
اطالعرس��اني از مراكز واكسيناس��يون و نحوه ارايه
خدمات باي��د در اولويت باش��د .او تاكيد كرد :ضمن
تشكيل كميته هماهنگي و رسيدن به يك گفتمان
مشترك ،سعي در ارتقاي كيفيت و بهبود روندها در
واكسيناسيون داريم .به گفته زالي ،جلسات كميته
هماهنگي ،حتي به صورت غيرحضوري و به صورت
جدي دنبال ميشود .فرمانده ستاد عمليات مديريت
بيماري كرونا در تهران بر ل��زوم افزايش بازديدهاي
ميدانيازمراكزتجميعيواكسيناسيوناشارهكردودر
خصوصمهمترينمصوبهاينجلسهادامهداد:باتوجه

به تعداد مراكز تجميعي و افزايش تعداد شيفتهاي
واكسيناسيون،مقررشداقداماتالزمجهتجلوگيري
ازهرگونهازدحامغيرضروريصورتگيرد.همچنين
رس��يدگي و نظارت بر عملكرد مراكز و شناس��ايي
ظرفيتهايموجودبرايتوسعهزيرساختهايالزم
برايواكسيناسيوندرتماميمناطقپايتختبيشاز
پيشقوتخواهدگرفت.زاليدرپايانضمنبياناينكه
ارايهگزارشاتروزانهاقداماتواكسيناسيوندراستان
تهران به سرعت در دس��تور كار قرار ميگيرد ،گفت:
اميدوارم با تداوم حمايت و پشتيباني وزير بهداشت و
معاونبهداشتوزارتبهداشت،روندواكسيناسيوندر
نظامسالمترابهفرصتيستودنيتبديلكنيم.دراين
جلسهضمنبحثوتبادلنظردرخصوصبرنامهريزي
براينوبتدهيوچالشهايموجودبرايتامينفضاي
فيزيكيمراكزتجميعيواكسيناسيون،هماهنگيهاي
الزمبراييكپارچگيدرتكميلاينروندصورتگرفت.
اين در حالي است كه رييس جمعيت هاللاحمر از
آمادگياينجمعيتبرايمشاركتدرواكسيناسيون
سراسريعليهبيماريكرونابابهرهگيرياز ۱۶۰مركز
درماني هاللاحمر در كش��ور خبر داد .كريم همتي
گفت :هاللاحمر همچنان به دنبال واردات واكسن
نيز هست تا هر چه س��ريعتر نيازهاي كشور در اين
زمينهرفعشود.ازسويديگرهاللاحمراعالمآمادگي
كرده كه با بهرهگي��ري از مراك��ز  ۱۶۰گانه خود در
سراسركشورميتوانددرامرواكسيناسيونسراسري
مش��اركت كند .اين امر به وزارت بهداشت نيز اطالع
داده شده تا از ازدحام در مراكز واكسيناسيون كاسته
شود .جمعيت هالل احمر تاكنون بيش از ۴ميليون
 ۴۰۰هزار دوز واكسن كرونا وارد كرده و طبق برنامه
جمعيتاينوارداتادامهخواهدداشت.

