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يادداشت- 1

معادله تجارت و تحريم
اي��ن روزها ابهامي در س��طح 
عمومي جامعه و نزد مسووالن 
تصميم ساز ايجاد شده در اين 
خصوص كه آيا با وجود تحريم ها 
مي توان سكان هدايت اقتصاد 
و معيش��ت كش��ور را بر پا نگه 
داشت؟ در پاسخ به اين پرسش 
بايد گفت كه بله؛ به رغم وجود 
تحريم ها هم زندگي ادامه خواهد داشت. حداقل طي يك 
دهه گذشته، ايران 2بار با تحريم هاي جدي مواجه شده 
است، اما زندگي براي ايرانيان پايان نيافته است. اما اينكه آيا 
با تحريم ها كيفيت زندگي و معيشت مردم نيز در وضعيت 
نرمالي قرار خواهد داشت يا نه؟ بايد بگويم كه خير، حتما 
اينطور نيس��ت. تجربه به ما مي گوي��د، زندگي نرمال در 
شرايط تحريمي مقدور نيست. از آن مهم تر بايد ديد آيا در 
شرايط تحريمي، تجارت ادامه دارد؟ بله تجارت نيز تداوم 
دارد. اما آيا وضعيت تجارت كشور در شرايط تحريمي يك 
تجارت روبه جلو و توسعه محور خواهد بود؟ حتما خير، اين 

تجارت نيز با كيفيت نيست. 
نخست( به طور كلي در هنگامه تحريم ها، در زمان عدم 
استفاده از همه بازارها براي خريد يا فروش كاال، در موعد 
عدم استفاده از منابع و سيستم بانكي جهاني و محروميت 
استفاده از ابزار معامالتي مانند اعتبار اسنادي كه در زمان 
محروميت تجار ايراني ناچارند معامالت خود را به صورت 
نقدي انجام دهند و به طور طبيعي ريسك و هزينه هاي 
معامالت��ي را تا حد زيادي افزايش مي ده��د و... مي توان 
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 ظرفيت هاي تجاري 
و اقتصادي خود بهره مند ش��ود. در كل، اي��ران چاره اي 
ندارد، جز اينكه يا تحريم ها را از ميان بردارد يا اينكه آنها 
را بي اثر كند. گروهي معتقدند تحريم ها بايد با استفاده از 
رويكردهاي مذاكراتي از ميان برداشته شوند و گروه ديگري 
نيز هستند كه باور دارند، اثرات تحريم ها بايد خنثي شود. 
شخصا معتقدم به هر حال و با هر روشي بايد سايه تحريم ها 
را از سر اقتصاد كشور كم كرد. براي اين منظور بايد اقدامات 
عملي و كاربردي در دستور كار مسووالن و تصميم سازان 

قرار بگيرد.
 دوم( در اي��ن مي��ان عامل ديگ��ري نيز وج��ود دارد كه 
اث��رات مخرب تري از تحريم ه��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 برنامه ريزي و 
هدف گذاري را از فعال اقتصادي گرفته است. اين فضاي 
معلق، آنچنان التهابي در فضاي اقتصادي ايجاد مي كند كه 
امكان هر نوع ايده پردازي را در اتمسفر توليد و تجارت سد 
مي كند. سال هاست كه اقتصاد ايران در تب و تاب برداشته 
شدن تحريم ها و پايان تحريم ها مي سوزد و اين عدم ثبات 
تبعات خس��ارت بار فراواني بر فعاليت هاي اقتصادي به 
جاي مي گذارد. در همين روزهاي اخير شاهد هستيم كه 
ناگهان خبر خوشايندي از وين بازتاب پيدا مي كند و قيمت 
دالر وارد داالن 20هزار توماني مي شود، اما به فاصله چند 
روز بعد طي يك الي 2 روز گذشته، وقتي اخبار مذاكرات 
نااميد كننده تر مي شوند، نرخ دالر به مرز 25هزار تومان 
مي رسد. توجه كنيد، بين دالر 20هزار توماني تا 25هزار 
توماني، حدود 25درصد اختالف قيمت وجود دارد. اين 
اختالف قيمت، قدرت تصميم گيري را از فعال اقتصادي 
مي گيرد. اگر بخواهد جنسي بخرد، نمي داند آيا مي تواند 

يك ماه ديگر با همين قيمت جنس خود را بفروشد.
سوم( در خصوص فروش اقالم مختلف و صادرات هم همين 
وضعيت وجود دارد. امكان برنامه ريزي و هدف گذاري كه 
ريشه اصلي فعاليت هاي اقتصادي است وجود ندارد. در 
واقع در اين فضا، ريسك معامالت باال مي رود و هر زماني 
كه ريسك معامالت باال مي رود، روند فعاليت هاي اقتصادي 
مختل مي شود.اساس��ا يكي از خصلت هاي اصلي تاجر و 
فعال اقتصادي، محافظه كاري است. برخالف كارآفرينان 
)به معناي واقعي كلمه( كه ريسك پذيري بااليي دارند، 
تجار و بازرگانان باسابقه به دنبال محيط هاي امني براي 
فعاليت هاي اقتصادي هستند. اين نوع نوسانات اقتصادي 
و ريسك هاي بااليي كه در بخش نهاده هاي توليد و تجارت 
وجود دارد، تجار و فعاالن اقتصادي باس��ابقه و خبره را از 
بطن بازارها دور مي كند و اتمسفر بازار را در اختيار برخي 
طيف هاي سوداگر)هاي ريسك( قرار مي دهد. طيف هايي 
كه بازار را دچار ريسك هاي باال مي سازند و به طور مستمر 
بازارها را از وضعيت باثبات دور مي كنند. ورود اين شكل 
از معامله گران در بازارها باعث مي شود تا در ميان مدت و 
بلندمدت بازارها از كيفيت الزم تهي شوند و مجموعه اي 
از سوداگران نبض بازارهاي اقتصادي را در دست بگيرند. 
اينگونه است كه فضاي تجارت ناسالم تر و غيرتخصصي تر 
مي شود و بهاي اين افت كيفيت را مردم و مصرف كنندگان 

متحمل خواهند شد. 
چهارم( بايد بدانيم كه يك تاجر و فعال اقتصادي افزايش 
هزينه هاي برآمده از ريسك هاي باال را از جيب پرداخت 
نمي كند، بلكه اين هزينه هاي اضافي در نهايت بر دوش 
مصرف كننده سوار خواهند ش��د. همين امروز به دليل 
تحريم كشتيراني كه قبال بار صادراتي ايران را با 1500دالر 
به آفريقا حمل مي كرد، با اعداد و ارقامي حول و حوش 5هزار 
دالر بار ايران را جابه جا مي كند. از سوي ديگر بسياري از 
فعاالن اقتصادي به دليل تحريم ها ناچارند دفاتر تجاري 
خود را به ساير كشورها انتقال دهند يا مجبورند تابعيت 
ادامه در صفحه 5 ساير كشورها را بپذيرند.   

مجيدرضا حريري
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پيشنهاد  نسخه قسطي مسكن  دولتي

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 سوددهي قطعي بورس 
تا پايان سال

 ضرورت تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي

 حد دخالت دولت سيزدهم 
در بازار ارز

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 
زيرمجموعه هاي آن منجر به 
روند صعودي شاخص بورس 
در بازار شد و معامالت بازار را از روند منفي به سمت صعود 

پيش بردند.
بازار سرمايه از دو ماه گذشته و بعد از اصالح شديدي كه 
تجربه كرد در موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري قرار 
گرفت اما تحت تأثير ابهامات موجود در زمينه انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران و وجود ترس در معامالت اين 
بازار، ش��اخص بورس همچنان به روند نزولي خود ادامه 
داد. ثبات در قيمت ارز، گزارش مثبت شركت ها، ركود در 
معامالت بازارهاي موازي به خصوص رمزارزها كه به عنوان 
رقيب اصلي بازار در طي هفته هاي گذشته بودند باعث شد 
تا معامالت بورس رنگ ديگري به خود بگيرد و روزهاي 

اميدواركننده اي را در اين بازار ايجاد كنند.
همچنين در كنار اين مسائل به مرور نمادهاي كوچك بازار 
كه در صف فروش قرار داشتند به تعادل رسيدند و با توجه 
به قرار گرفتن در فصل مجامع برخي از س��رمايه گذاران 
س��رمايه هاي در اختيار خود را براي اخذ سود وارد بازار 
مي كنند تا بتوانند س��ود نقدي از مجمع كسب كنند، 
اين موضوع به دليل افزايش ورود نقدينگي به بازار باعث 
تغيير سمت وس��وي معامالت بورس و ايج��اد روزهاي 

اميدواركننده در اين بازار شده است.
در بودجه دولت افزايش تورم پيش بيني ش��ده اس��ت؛ 
بنابراين انتظار افزايش تورم ديگر عامل موثر در رشد بازار 
بود كه باعث شد تا شاخص بورس از روزهاي گذشته در 
مسير صعودي قرار بگيرد. انتخاب رياست جمهوري در بازار 
با دو تأثير كوتاه مدت و بلندمدت همراه بود، نخستين تأثير 
آن پايان برگزاري انتخابات و رفع ابهامي بود كه گريبان بازار 
را گرفت و باعث ايجاد روند منفي در معامالت بورس شد.

تأثير بلندمدت آن مرتبط ب��ه كابينه دولت به خصوص 
كابينه اقتصادي است كه اين موضوع مي تواند به شدت 
بر روند بازار تأثيرگذار باشد، بايد منتظر ماند و ديد برنامه 
و ديدگاه كابينه جديد چگون��ه خواهد بود و كدام يك از 
سياست هاي انبساطي و انقباضي را در دستور كار خود 
قرار مي دهند. به عقيده بنده در اين زمينه يكي از مسائل 
قابل توجه اين است كه كابينه اقتصادي كشور كدام يك 
از مسائل را مانند تورم يا رشد اقتصادي به عنوان اولويت 
فعاليت خود در دس��تور كار قرار مي دهد. از طرف ديگر 
موضوع بس��يار مهم بازار، ديدگاه دولت جديد نسبت به 
برجام است. اين موضوع جزو مسائلي تلقي مي شود كه 
مي تواند به شدت بر روند بازار اثرگذار باشد. با توجه به وجود 
ادامه در صفحه 5 چنين مسائلي در...  

تجربيات سال هاي اخير كشور 
نشان مي دهد موضوع ادغام 2 
وزارتخانه راه و ترابري و مسكن 
و شهرس��ازي منج��ر به نتايج 
مطلوبي براي اقتصاد كش��ور 
نشده است و بايد هرچه سريع تر 
اق��دام به اص��الح اين تصميم 
اشتباه كرد. در شرايطي كه اين 
روزها شهروندان ايراني با مش��كالت عديده اي در حوزه 
مسكن و بهره مندي از يك واحد اجاره اي حداقلي روبه رو 
هستند، وزارت راه و شهرسازي نتوانسته در حوزه رونق 
صنعت ساخت و ساز قدم رو به جلويي بردارد و به مطالبات 
مردم در اين بخش پاسخ دهد؛ موضوعي كه به نظر مي رسد 
به دليل عدم هماهنگي و وظايف متنوعي است كه براي 
وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شده است. در واقع 
هيچ كدام از اهدافي كه در زمان ادغام وزارتخانه هاي راه و 
ترابري و مسكن و شهرسازي به آنها اشاره شده بود، محقق 
نشده اند. نه در بخش مسكن اقدامات قابل قبولي صورت 
گرفته و نه در حوزه توس��عه راه ها و حمل و نقل قدم رو به 
جلويي برداشته شده است. هزينه اين عدم توزان را نيز بايد 
مردمي بپردازند كه اين روزها با مشكالت معيشتي فراواني 
دست به گريبان هستند.بازار مسكن مانند هر بازار ديگري 
تابع منطق كلي عرضه و تقاضاست. هر اندازه كه توزان و 

تعادل بيشتري در حوزه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، 
به همان ميزان اتمسفر كلي بازار مسكن نيز به سمت ثبات 
و آرامش بيشتري ميل خواهد كرد. اما متاسفانه دولت طي 
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 
اين بخش است. اين روند در حوزه توسعه راه ها نيز به همين 
شكل و شمايل وجود دارد. توسعه راه هاي يكي از المان هاي 
مهم توسعه در هر جامعه اي محسوب مي شود. ايده جهش 
توليد و رشد صادرات زماني رنگ واقعيت به خود خواهد 
گرفت كه راه هاي مناسب براي انتقال محصوالت توليد 
شده به بازارهاي داخلي و خارجي وجود داشته باشد. زماني 
كه س��رمايه گذاري الزم در حوزه زيرساخت هاي راه ها و 
بهبود شاخص هاي حمل و نقل صورت نگرفته باشد، حتي 
در صورت رونق در توليد محصوالت نيز قادر نخواهيم بود 
از ارزش افزوده اين تحوالت بهره مند شويم. مجموعه اين 
عوامل امروز نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي را 
به اين نتيجه عيني رسانده كه بايد از طريق تفكيك اين 
وزارتخانه كليدي، اتمسفر الزم براي رونق صنعت ساخت و 
ساز از يك طرف و بهبود شاخص هاي رشد در راه ها و حمل 
ادامه در صفحه 3 و نقل كشور فراهم شود.  

در شرايط تحريمي وجود يك 
بانك مركزي مستقل مي تواند 
منجر به رفع بخشي از تحريم ها 
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 
به اقتصاد آزاد اشاره كرد. از سال 
1۳50 خورشيدي تا به امروز متاسفانه از اقتصاد آزاد فقط 
بخش هزينه تحميل بر مردم باقي مانده و دولت ها خود را 
مدام تابع دستورالعمل ها و بايدها و نبايدها مي دانند، بنابراين 
در حيطه اقتصاد دستوري فعاليت مي كنند. هزينه ها هم 
در چنين وضعيتي بيشتر بر دوش مردم با ابداعات و كلمات 
جديد سنگيني مي كند. انتظار از رييس دولت سيزدهم 
نيز ادامه همان رويه دستوري و ورود مجموعه اي از بايدها 
و نبايدها درحيطه اقتصاد است، اين احتمال هم وجود دارد 
فضا در برخي مواقع هم به سمت پليسي شدن پيش برود 
يعني با به كار بردن چنين كمك هايي در برخي موارد مانعي 
براي رش��د قيمت ها به وجودآيد كه چنين برخوردهايي 
مانع بسيار بزرگي براي اجراي درست سياست هاي 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 پايه گذاري كرد. حركت مورد اشاره اين 

پيام را به همراه داشت كه در ايران هم مي توان مباني علمي 
را به صورت اجرايي در آورد. پيشنهاد شخصي ام به دولت 
آينده تالش براي اقتصاد آزاد است، ولي نه در قالب تحميل 
هزينه ها، بلكه در خصوص اجرايي كردن بخشي از اقتصاد 
كه به شكل عمومي، ايراني و محلي در مي آيد و امكان انجام 
بهتري��ن مديريت ها در آن وج��ود دارد.  دولت جديد بايد 
بداند مساله اي كه آزمون آن پس داده شده، نياز به آزمون و 
خطاي مجدد ندارد، بنابراين نبايد مبناي كار بر پايه اقتصادي 
دستوري بنا نهاده شود. وضعيت نرخ ارز در دولت بعدي هم 
وضعيت نرخ ها در دولت فعلي را پيش خواهد برد، البته بسيار 
به تيم اقتصادي آينده بستگي دارد، ولي حتي در صورتي 
كه ارزها با نام هاي سابق هم از بين برود، ولي يك ارز ابداعي 
با نام جديد، مجدد همان وضعيت را به تكرار در خواهد آورد.
بهتر آن است تا دولت جديد به حذف بخشي از قواعد زائد 
و دست و پاگير بپردازد و مشخصا پيشنهاد مي كنم، 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 نمي رسد مخالفتي با آن انجام 
دهد، بسياري از قوانين دست و پاگير را مي تواند حذف كند 
و استقالل بانك مركزي را در اين مدت از سوي مجلس به 
رسميت شناساند، حاكميت هم يك تعريف درست و دقيق 
ادامه در صفحه 5 از اقتصاد ارايه دهد.  

گزارش روز

بلومبرگ: احتمال رسيدن قيمت نفت به ۱۰۰ دالر
اكنون بيش��تر موجودي انبار هاي ذخيره نفت به ش��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 70 دالر رسيده است و بر اين اساس بلومبرگ در 
روند صعودي قيمت نفت، افزايش تقاضاي جهاني در نيمه 
دوم سال جاري را عاملي مهم مي داند. به همين دليل امكان 
دارد بازار ش��اهد ركوردي در چند ماه آينده باش��د. البته 
دستيابي به ركورد 150 دالري سال 2008 خيلي سخت، 
اما برخي فعاالن بازار حتي اعتقاد دارند نزديك شدن به آن 
ارقام شگفت آور قبلي دور از دسترس نيست. از ابتداي سال 
تاكنون قيمت نفت برنت نزديك به 50 درصد رشد داشته 
است. حال بسياري از شركت هاي بزرگ نفتي پيش بيني 
مي كنند نفت به فراتر از 100 دالر هم برسد. تا قبل از اين 
برخي بانك ها، بازرگانان و معامله گران عمده از سه رقمي 
ش��دن قيمت نفت س��خن مي گفتند، ام��ا اكنون برخي 
مديران ش��ركت هاي بزرگ نفتي ملقب به بيگ اويل هم 
احتمال افزايش قيمت نفت تا 100 دالر را دور از دسترس 
نمي دانند. »دارن وودز« مديرعامل اكسون موبيل اعتقاد 
دارد س��رمايه گذاري اندك در سال هاي اخير باعث شده 
تا اكنون افزايش عرضه به ميزان تقاضا نباشد. راه افتادن 

دوباره چرخ هاي 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 كوتاه مدت و تا زماني 
كه اين توازن رخ بدهد احتماال جهان ش��اهد قيمت هاي 
باالي نفت خام و حتي فرات��ر از 100 دالر هم خواهد بود. 
گلدمن س��اكس، رويال داچ ش��ل، توتال و برخي ديگر از 
شركت هاي نفتي و بنگاه هاي تجاري نيز خود را براي چنين 
روز هايي آماده مي كنند. با اين حال پيش بيني مي شود پس 
از يك پيك قيمتي بار ديگر قيمت نفت تا حد زيادي كاهش 

يابد و تعادل به بازار باز خواهد گشت.

  ثبت باالترين قيمت نفت در 2.5 سال گذشته/ 
روند افزايشي ادامه دارد

هرچند در حال حاضر قيمت نفت در معامالت امروز اندكي 
كاهش يافته اما در ابتداي معامالت به 76.60 دالر باالترين 
قيمت از اكتبر 2018 رسيده بود. به گزارش فارس به نقل از 
رويترز، قيمت نفت پس از اينكه در ساعات اوليه معامالت 
به باالترين رقم در 2 سال و نيم اخير رسيد، با افزايش دوباره 
موارد ابتال به كوويد 19 در آسيا كاهش يافت. قيمت نفت 
برنت به 76.60 دالر، باالترين رقم از اكتبر 2018 رس��يده 
بود كه در حال حاضر با 29 سنت كاهش به 89 دالر در هر 

بشكه رسيده است. هر بشكه نفت خام امريكا با 29 سنت 
كاهش 7۳.76 دالر معامله شد. اما تحليلگران معتقدند كه 
روند افزايشي هنوز از خط خارج نشده است. استفان برناك، 
تحليلگر بازار گفت: »با توجه به اينكه احساس حاكم بر بازار 
افزايشي است، ناظران بازار مي گويند قيمت نفت احتماال 
همچنان افزايش يابد... واكسيناس��يون و تقاضاي قوي در 
تابستان احتمال ادامه روند افزايشي را تقويت مي كند.« با 
اعالم رشد اقتصادي قوي و افزايش مسافرت ها در تابستان 
در نيمه كره ش��مالي كه تقاضا براي سوخت را بهبود داده 
است، متوسط قيمت نفت براي پنجمين هفته متوالي در 

هفته گذشته افزايش يافت .در عين حال، عرضه نفت خام كم 
است، زيرا اوپك پالس همچنان برنامه كاهش توليد را حفظ 
كرده اند. اوپك پالس به تدريج اين كاهش را كم خواهد كرد و 
در فاصله مي  تا جوالي روزانه 2.1 ميليون بشكه به توليد خود 
خواهد افزود. اوپك پالس در اول ماه جوالي ديدار و با توجه 
به بهبود تقاضا در مورد افزايش توليد بيشتر در ماه آگوست 
گفت وگو مي كنند. بانك ه��اي ANZ و ING پيش بيني 
مي كنند اوپك پالس توليد خود را حدود 500 هزار بشكه 
در روز در ماه آگوست افزايش دهند كه احتماال در اين ماه 

قيمت ها باالتر رود.

علي حيدريكمال عليپورپيمان حدادي

 »تعادل«وضعيتبازارسهام
رابازبينيميكند

طرح»حمايتازحقوقكاربران
وخدماتپايهكاربرديفضاي
مجازي«دردستوركارمجلس

فعاالناقتصادينسبتبهترخيصقطرهچكانينهادههايداميهشداردادند

صفحه 2    

رشد بورس 
طبيعي است

مصونيت يا 
محدوديت؟

سناريوي خطرناك فساد نهاده ها 

 رهبرانقالبازحضورحماسيمردم
درانتخابات1400تجليلكردند

 دشمن به مشكالت 
 معيشتي مردم  براي كاهش 

مشاركت اميد بسته بود

 دالر۲4هزارو۷00تومانشد
سكه10ميليونو۷۲0هزارتومان

 افزايش تقاضا 
 براي خريد
 طال و سكه

    صفحه 3    

در شرايطي كه هر يك از طرح هاي دولتي در ساخت و تامين 
مسكن براي اقشار آسيب پذير موفق نبوده يا دست كم داراي 
نقايصي هستند، اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران 
طرحي را پيشنهاد كرده كه مشكالت طرح هاي دولتي را 

ندارد و تامين منابع مالي آن نيز به صورت قسطي از سوي 
متقاضيان تامين خواهد شد. به گفته مسووالن اين اتحاديه، 
كاهش توليد مسكن و افزايش نجومي قيمت زمين طي 
سال هاي گذشته باعث شد اميد براي خانه دار شدن برخي 

خانوارها به دوره انتظار بيش از 100 سال موكول شود، »طرح 
مّلي مسكن اقساطي« براي كاهش اين دوره انتظار طراحي 
شده است. اين همه در حالي است كه طرح دولتي مسكن 
ملي هم اينك به دليل لزوم آورده اوليه از سوي متقاضيان، در 

برخي از شهرهاي هدف گذاري شده، فاقد مشتري و متقاضي 
است. بي گمان، نبود متقاضي در شهرهاي يادشده، دليل 
نبود متقاضي نيست، بلكه نشانه اي از افت شديد توان مالي 
صفحه 5 را بخوانيد خانوار ارزيابي مي شود.  

سبزپوشي شاخص كل بورس تهران از روزهاي 
پاياني خردادماه شروع شده و همچنان ادامه دارد 
و طي دو روز اخير اين رشد كمي آرام تر شده اما 
درنهايت روز گذشته شاخص كل بورس تهران 
با رشد 0.4 درصدي 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 مي نگرند و با قطعيت از شروع فصل جديد 
صفحه 4 را بخوانيد بازار سخن نمي گويند...  

حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي نام 
تازه ترين طرحي است كه اين روزها در مجلس 
شوراي اسالمي مطرح و در دستور كار قرار گرفته 
است؛ طرحي كه به نظر مي رسد با توجه به بندها 
و تبصره هاي آن، در ص��ورت تصويب تغييرات 
بسياري در حوزه اينترنت و شبكه هاي مجازي 
به وجود مي آورد و البته انتقادات زيادي را هم از 
سوي كارشناس��ان فناوري اطالعات و كاربران 
صفحه 6 را بخوانيد اينترنت و...  



رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز دوشنبه در سالروز 
شهادت آيت اهلل بهشتي و روز قوه قضاييه، در ديدار رييس 
و مسووالن اين قوه، ادامه مسير اعتمادافزا و اميدبخش 
دو سال اخير و اس��تمرار اجراي سند تحول را در فصل 
جديد دستگاه قضا ضروري خواندند و با تجليل از حماسه 
واقعي مردم در انتخاب��ات ۲۸ خرداد گفتند: »مردم در 
شرايط كرونايي و دشواري هاي اقتصادي و برخي مسائل 
ديگر، برنامه ريزي چند ماهه دنياي استكبار را بر هم زدند 
و به عنوان برندگان اصلي انتخابات، شكست و ناكامي را 

نصيب دشمنان ايران و عناصر وابسته به آنان كردند.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار، شهيد آيت اهلل 
بهشتي را عالمي متفكر و نظريه پرداز، شخصيتي برجسته 
و حقيقتا انقالبي، مومن، متشرع و بسيار موثر خواندند و 
افزودند: »شهيد بهشتي با پايه گذاري كار دشوار و بزرگ 
ايجاد دادگستري اسالمي و نقش آفريني در تدوين قانون 
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 آيت اهلل بهش��تي و حدود ۷۰ نفر از 
شخصيت ها گفتند: »اين قاتل ها صراحتا به اين جنايت 
بزرگ اعتراف كرده اند اما امروز با حمايت فرانسه و ديگر 
كشورهاي مدعي حقوق بشر آزادانه فعاليت مي كنند كه 
انسان از وقاحت غربي ها در ادعاهاي حقوق بشري و دادن 
تريبون و حمايت از اين تروريست ها حيرت مي كند.« 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي با تش��كر از فعاليت هاي 
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 شبانه روزي 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 مهم ترين 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 
نمي كند.« رهبر انقالب با اشاره به تغيير و تحول طبيعي 
در ق��وه قضاييه بعد از انتخاب آقاي رييس��ي به عنوان 
رييس جمهور 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 پرشتاب تر ادامه يابد و سند خوب، متقن، 
عملياتي، غيرنمايشي، غيرش��عاري و زمان بندي شده 
تحول در دستگاه قضا، همچنان مالك حركت تحولي 
باش��د.« حضرت آيت اهلل خامنه اي، 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 شكل هاي مختلف 
تشويق كند.« رهبر انقالب با ابراز رضايت از ورود دستگاه 
قضا به بحث احياي حقوق عامه گفتند: »اين كاِر 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 عرصه هايي 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 به طور حقيقي و 
نه براي هياه��و يا مقاصد ديگر به اين واجب الهي عمل 
مي كنند 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 
ضايع كنندگان حقوق عامه چيس��ت تا از صدور احكام 

سليقه اي جلوگيري شود.«

  با عناصر فاسد قاطعانه و به شدت برخورد شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرسندي از مبارزه با 
فساد در درون قوه قضاييه، اين كار را داراي اولويت كامل 
و جزو واجب ترين امور خواندند و افزودند: »البته اكثريت 
عظيم قضات و كاركنان دستگاه قضا، »مومن، شريف، 
پاكدامن و مسووليت پذير« هستند و گاهي نيز درباره 
ميزان فس��اد در قوه افراط و جنجال مي شود اما بايد با 
تعداد كِم عناصر فاس��د هم به شدت و قاطعانه برخورد 
شود.« ايش��ان، برخورد س��ريع و فعال با گزارش هاي 
مردمي درباره وجود برخي عناصر فاس��د در دس��تگاه 
قضا را ضروري خواندند و گفتند: »البته ممكن اس��ت 
اين گزارش ها 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 آيت اهلل خامنه اي ارتباط مسووالن به خصوص 
رييس دستگاه قضا با گروه هاي فعال جامعه نظير فعاالن 
دانش��گاهي، ح��وزوي، اقتصادي، كارگ��ري، توليدي 
و بخش ه��اي مربوط ب��ه زن��ان را در چارچوب حضور 
مردمي برش��مردند و گفتند: »در ارتب��اط با گروه هاي 

فعال جامعه حرف هاي آنان را بش��نويد و سياست ها را 
به درستي براي آنان تبيين كنيد كه گاهي دليل برخي 
اعتراض ها بي اطالعي از سياس��ت ها و واقعيات است.« 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در جمع بندي اين بخش از 
سخنان شان ابراز اميدواري كردند قوه قضاييه در فصل 
جديد خود، همان مسير دو سال اخير را با قدرت ادامه 
دهد و با فعاليت هاي بيشتر، نتايج بهتري را نصيب كشور 

و ملت كند.

  انتخابات 28 خرداد يك حماسه بود
رهب��ر انق��الب در بخش ديگ��ري از سخنان ش��ان به 
حماسه آفريني ملت در انتخابات ۲۸ خرداد اشاره كردند 
و با بيهوده خواندن برخ��ي تالش ها در فضاي مجازي 
و رس��انه اي 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��انه هاي امريكايي، انگليس��ي و برخي كشورهاي 
مرتجع و روسياه و به كارگيري تعدادي از عناصر خائن 
ايراني براي منصرف كردن مردم از حضور در انتخابات را 
در دنيا بي سابقه دانستند و افزودند: »آنها به برخي بهانه ها 
مانند مشكالت معيشتي يا بعضي حوادثي كه بعدا رخ 
داد مانند بحث احراز يا عدم احراز صالحيت ها نيز اميد 
بس��ته بودند.« حضرت آيت اهلل خامنه اي 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 مي دانم كه 
بر طبق قانون و وظيفه ديني عمل مي كنند.« ايش��ان 
افزودند: »اميد بيگانگان اين ب��ود كه بر اثر اين بهانه ها 
مشاركت در انتخابات به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد كه اين 
اميد محقق نشد.« رهبر انقالب، مس��اله كرونا و تاثير 

حدود ۱۰ درصدي 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 تحريم كنندگان و مخالفان و 

معارضان انتخابات زدند.«

  آراي  باطله به هيچ  وجه  به معناي جدايي 
از   نظام   نيست

ايشان در تبيين برندگان و بازندگان انتخابات ۲۸ خرداد 
گفتند: »برنده انتخابات، ملت ايران و همه كساني هستند 
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 طمع ش��ان 
به نتيج��ه انتخابات را ناكام كردن��د.« حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به برخي تحليل هاي غلط درباره آراي باطله 
نيز اشاره كردند و گفتند: »اين آرا، ابدا به معناي جدايي 
آنها از نظام نيست، بلكه بر عكس است، زيرا كسي كه پاي 
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 عالقه مندي 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 
مناظره ها تنوع ساليق مشاهده شد، در عين حال همه 
نامزدهاي محترم بر خالف القاي دشمن در اين مساله 
هم نظر بودند كه مشكالت اقتصادي كشور راه حل دارد 
و بن بستي وجود ندارد البته يكي مي گفت راه حل من 

درست است و ديگري مي گفت راه حل من.«

  برخي بداخالقي ها مايه تاسف است
رهبر انقالب افزودند: »در مناظره ها، بعضي كانديداها 

از مواضع انقالب دفاع كردند و با ادب و رعايت هاي الزم 
شرعي سخن گفتند ولي برخي، بداخالقي هايي كردند 

كه مايه تاسف است.«
ايش��ان با يادآوري رقابت هاي انتخابات��ي در امريكا و 
فحاش��ي نامزدها عليه يكديگر، افزودند: »امريكايي ها 
سرمشق هاي خوبي نيستند بنابراين در مسائل سياسي 
بايد با رعايت ادب و جهات اخالقي و شرعي و بدون اهانت 
و تهمت، س��خن گفت نه اينكه از شيوه هاي فحاشي و 

اهانت امريكايي ها و ترامپ استفاده كرد.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سخنان يك مقام 
امريكايي درباره انتخابات كشورمان، گفتند: »انتخابات 
امريكا در چش��م همه دنيا مفتضح ش��د ح��اال همان 
مفتضحين بعد از چند ماه زبان درآورده و از انتخابات ايران 
ايراد مي گيرند 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 رييس جمهوري 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 رييس جمهور منتخب، تب��ادل نظر و پيام تبريك، 
طمانينه و آرامش روحي الزم در كشور را نشان دادند.« 
ايشان با مقايسه اين رفتار متين با درگيري هاي پس 
از انتخابات امريكا، خداوند را به دليل وجود اين نعمت 
در كشور شكر كردند و افزايش اين جهت گيري ها را 
خواستار ش��دند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان 
اب��راز اميدواري كردن��د نتيجه انتخابات ب��ر مردم و 
رييس جمهور منتخب مبارك باشد و مسووالن بتوانند 

وظايفي را كه برعهده دارند به خوبي انجام دهند.

  بازگرداندن  بيش  از ۹۰ هزار  ميليارد  تومان
به  خزانه كشور

پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
والمسلمين رييسي در چهار محوِر »اجراي سند تحول 
در قوه قضاييه«، »مبارزه با فساد«، »احياي حقوق عامه« 
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 محقق شده رهبر انقالب برشمرد كه 
موجب تسهيل كار قضات، تسريع دادرسي ها و كاهش 
۲۰ روز از متوسط زمان رس��يدگي به پرونده ها در اين 

دستگاه شده است. 
حجت االسالم 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 
هزار ميليارد تومان به خزانه كشور و قطعي شدن احكام 
مجرمان پرونده هاي كالن اقتصادي اشاره كرد. آقاي 
رييسي با اش��اره به نظام يافته شدن حقوق مالكيت و 
رفع تصرف از ه��زاران هكتار از اراضي ملي در س��ال 
گذشته، توجه به مسائل محيط زيستي و اجراي طرح 
كاداستر را از ديگر اقدامات اين دستگاه در جهت احياي 
حقوق عامه برشمرد. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه 
پشتوانه مردمي اين دستگاه به واسطه تقويت ارتباطات 
مردمي بيش از گذشته شده است، از رسيدگي ويژه به 
پرونده هاي كثيرالشاكي و موسسات مالي و اعتباري 
و همچنين صدور بخش��نامه هايي در جهت حمايت 
از توليدكنندگان و ممانعت از تصميمات خلق الساعه 

بانك ها در اين حوزه خبر داد.

پارلمان
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 در يك برنامه ۵ ساله   مي شود 
اقتصاد كشور را به ثبات رساند 

رييس مجلس شوراي اس��المي در مراسم بزرگداشت 
شهداي ۷ تير گفت:  با اطمينان عرض مي كنم كه ظرفيت 
كشور به نحوي است كه با همين شرايط سخت تحريم 
مي توان در يك برنامه پنج ساله آرامش و ثبات را به اقتصاد 
كشور و زندگي مردم بازگرداند. اميدوارم توفيق داشته 
باشيم در اين مس��ير صادقانه خدمتگزار مردم باشيم. 
اميدواريم در دولت جديد و مجلس و قوه قضاييه در كنار 
جوانان خالق و مردم عزيز اين فرصت يك  بار ديگر فراهم 
شود كه بي وقفه در يك زيست و سياست ورزي مومنانه 

و خالصانه گام  برداريم.
 قاليباف در نشس��ت هم انديشي محمدباقر قاليباف با 
اقتصاددانان جوان نيز گفته بود كه قوه  مقننه قادر است 
در يك دوره ۵ ساله ثبات اقتصادي در كشور ايجاد كند، اما 

تحقق آن نيازمند پيگيري چهار رويكرد است.
قاليباف در بهمن سال ۱3۹۸ نيز در سمت عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفته بود كه قول مي دهم در يك 
برنامه ۵ ساله اقتصاد را به ثبات مي رسانم. ما مسووالن از 
مردم فاصله گرفتيم. مشكالت اقتصادي قابل حل است، 
اكنون مشكل ما اين است كه افراد دخل و خرج شان با 
هم نمي خواند. قاليباف از اقتصاددانان خواستار ارائه يك 
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 رسالت هايي كه خانه ملت برعهده دارد. 
رييس مجلس گفت: اگرچه افرادي كه به مجلس آمدند 
بهترين ها نبودند، اما به يقين پاسخگوي مردم خواهند بود 
و به قول خود وفادار هستيم، همچنين دوستان خوبي كه 
به مجلس راه نيافته اند را در كنار خودمان خواهيم داشت، 
لذا خود را مكلف مي دانم در تمامي امورات، بستر را براي 
استفاده از نظرات شما عزيزان فراهم كنم چرا كه مجلس 
به تمامي شما نياز دارد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس 
شوراي اس��المي شامگاه يكش��نبه در مراسم سالگرد 
ش��هداي هفتم تير كه در محل مسجد جامع تاريخي 
اردس��تان برگزار شد، گفت: مردمي س��ازي اقتصاد در 
دستان شما است، در هر حوزه  انتخابيه فقط در مبحث 
اقتصادي حدود 4۰ تا ۵۰ نفر مي توانند كنار هر نماينده 
قرار بگيرند و به يقين تحوالت بسياري رخ خواهد داد لذا 
در نظر گرفتن يك پلتفرم ضروري است. قاليباف با بيان 
اينكه صبر مردم به دليل مشكالت اقتصادي به سر آمده 
است، تصريح كرد: طبقه متوسط شهري امكان خريد 
مسكن را طي ۱۰ تا ۱۵ س��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 نمي كند. 
وي معتقد است اگر اعتماد سرمايه اجتماعي در حال از 
دست رفتن است، حق با آنها است اما مي توان به كمك 
جوانان اقتصاددان مانع از ايجاد اين بي اعتمادي ش��د. 
رييس مجلس، خود را براي شنيدن صحبت هاي تمامي 
جوانان حوزه اقتصاد مسوول دانست و گفت: توقع من از 
فعاالن حوزه اقتصاد و جمع حاضر اين است كه هر كاري 
كه بايد انجام دهي��م را به ما بگويند، همچنين جوانان 
ديگر در حوزه هاي انتخابيه به كمك مجلس بيايند تا كار 
پيش برود. وي از اقتصاددانان حاضر در نشست خواست 
تا طرح واحد خود را براي برون رفت از مشكالت هرچه 
سريع تر به مجلس ارائه دهند. قاليباف با اعتقاد به اينكه 
مردم بايد احساس كنند مجلس خانه ملت است و تك تك 
نمايندگان در ميدان عمل به فكر آنها هستند، گفت: هيچ 
تحولي از باال به پايين اتفاق رخ نمي دهد. بايد از پايين ترين 
سطوح به سمت باال برويم؛ در واقع تحول بايد از پايين 
صورت گيرد، لذا بهتر است جمع خود را گسترش دهيم 
و همه را پاي كار بياوريم، مثال در بحث نظارت، چه نظارتي 
بهتر از نظارت مردم بر مسووالن. رييس مجلس با يادآوري 
ايجاد سامانه ۱۹۷ در ناجا گفت: با ايجاد اين سامانه مردم 
بر پليس نظارت كردند، اكنون چرا مردم بر اجراي قانون 
نظارت نكنند، در حالي كه حق آنها است و مجلس بايد 
اين فرصت را به مردم دهد، لذا بهتر است جوانان فعال در 
اين حوزه پلتفرم هاي نظارت و اجرايي سازي آن را ايجاد 
كنند. بنابراين گزارش، در اين نشست كه افزون بر 4۰ 
اقتصاددان، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي، حميدرضا حاجي بابايي رييس كميسيون 
برنامه و بودجه، احسان خاندوزي نايب رييس كميسيون 
اقتص��ادي و قربان زاده مش��اور رييس مجلس حضور 
داشتند، اقتصاددانان جوان مسائل مورد نظر خود را با 
رييس مجلس در ميان گذاشتند. از مهم ترين محورهاي 
مطرح ش��ده در اين ديدار مي توان ب��ه »ارائه يك مدل 
مش��خص و دانش محور براي اداره كشور، راه حل  هاي 
برون رفت از انباشت مشكالت، اصالح نظام پولي، اصالح 
ساختار بودجه كشور، اصالح سياست ها در حوزه نفت و 
انرژي، تعامل با كارشناسان جوان اقتصادي، حل ضعف 
قانونگذاري در ح��وزه اقتصاد ديجيتال، مغفول ماندن 
اقتصاد ديجيتال از چشم مس��ووالن، طرح مشكالت 
متعدد كسبه و بازاريان، همچون حوزه ماليات، ضرورت 
كنترل بازار، مورد توجه قرار دادن اقتصاد فضاي مجازي 
فراتر از اقتصاد ديجيتال، اصالح ساختار اقتصادي كشور 
و رس��يدن به اقتصاد مردمي، ض��رورت در نظر گرفتن 
بيمه بيكاري فراگير، رسيدگي به وضعيت بازار پرالتهاب 
بورس، اخذ تصميمات سريع در كوتاه مدت براي حوزه 
اقتصاد و...« اشاره كرد. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: با همه اين فشارها و تحريم ها، مي شود در يك 
برنامه پنج  ساله،  اقتصاد كشور را به ثبات رساند. محمدباقر 
قاليباف  در آيين اختتاميه دهمين جشنواره سراسري 
يادمان واليت كه در سالن اجتماعات ابرار جيرفت برگزار 
شد، با بيان اينكه بنده ظرفيت هاي كشور را مي شناسم 
و با صراحت تم��ام عرض مي كنم 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 
ساله دوم مي تواند حركت و جهش را انجام دهد و ديگر ما 
هر روز شاهد گراني نباشيم. وي تصريح كرد: ثبات يعني 
چه؟ يعني هر روز شاهد گراني غير منطقي نباشيم؛ شب 
نخوابيم و صبح بيدار شويم و ببينيم ارزش  پول  ملي آنقدر 

سقوط كرده كه دوسوم  دارايي  مردم از بين رفته است.
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دشمن به مشكالت معيشتي مردم براي كاهش مشاركت اميد بسته بود

كوپنبعدازسالها

آيا كوپن مي تواند راهكاري براي جلوگيري از فقر گسترده در ايران باشد؟
در هفته هاي اخي��ر بار ديگر، موضوع بازگش��ت كوپن و 
اين بار به صورت الكترونيكي يا واريز نقدي مطرح شده تا 
افراد بتوانند در فروشگاه ها خريد كنند و در مقابل كوپن 
الكترونيكي، از مايحتاج روغن، گوشت، مرغ و ساير اقالم 
خريد كنند. اما اين موضوع همانند دهه ۱36۰ مخالفان و 
موافقان بسياري دارد.  واقعيت اين است كه فقر به  شدت در 
حال گسترش است و دهك هاي بسياري از طبقه متوسط 
به زير خط فقر فرو رفته و حتي برخي كارشناسان از جمله 
دكتر محمد طبيبيان از حركت ايران در مسير هند سخن 
گفته اند كه مردم بسياري توان بازسازي و نوسازي وسايل 
خانگي و مسكن و خودرو را ندارند و اقتصاد دچار فرسايش 
شديد شده در نتيجه تصادف خودروهاي فرسوده بيشتر 
مي شود و گرسنگي و فقر به شكل هاي مختلف بروز مي كند. 
 از اين رو حفظ حداقل معيشت گوشت، مرغ و روغن دوباره 
به دغدغه مسووالن و مانند دوران جنگ، به موضوعي جدي 
تبديل شده است. اما بسياري از كارشناسان معتقدند در 
شرايطي كه مردم انواع لوازم خانگي، خودرو، صوت و تصوير، 
موبايل، مبلمان، لوازم آرايش، سفرهاي خارجي را در گذشته 
اس��تفاده كرده اند ديگر نمي توان اين همه رفاه و فناوري 
دنياي جديد را ناديده گرفت و مردم را به تامين مايحتاج و 
معيشت و رفع گرسنگي راضي كرد. لذا كوپن اين بار موفق 
نخواهد بود و نمي تواند مردم را از فقر دور كند و احس��اس 
فقر به شكل هاي ديگري رشد خواهد كرد.  از سوي ديگر، 
دولت آينده با ش��رايط بي پولي دولت، نبود منابع و درآمد 
كافي مواجه اس��ت و همين موضوع بار ديگر، مساله رشد 
نقدينگي و چاپ پول را براي كسري بودجه و در نتيجه تورم 
بيشتر مطرح خواهد كرد.  در سال هاي ۹۸ و ۹۹ و اوج فشار 
حداكثري نيز موضوع كوپن مطرح شد. سيستم اقتصادي 
بدون كوپن، كمتر از ۲۰ س��ال دوام آورد و با مصوبه اخير 
مجلس، براي بار ديگر، كوپن در اقتصاد ايران جا باز خواهد 
كرد. نمايندگان در جلسه علني مجلس، تقاضاي عده اي 
از نمايندگان براي بررسي طرح تامين كاالهاي اساسي به 

صورت يك فوريت را بررسي كرده و در نهايت با آن موافقت 
كردند. در حال��ي در كمتر از ۲۰ س��ال دوباره صحبت از 
بازگشت كوپن به اقتصاد كشور است كه منتقدان سيستم 
كوپني عنوان مي كنند به دليل تحريم، توان واردات برخي 
محصوالت به كشور را نداريم، بنابراين قطعا طرحي همانند 
بازگش��ت كوپن به بن بس��ت خواهد خورد، اما در مقابل، 
موافقان بازگشت كوپن به اقتصاد كشور مي گويند كه اين 
روش، راه مطمئني براي حمايت از اقش��ار ضعيف است. 
سيستم اقتصادي بدون كوپن، كمتر از ۲۰ سال دوام آورد و 
با مصوبه اخير مجلس، براي بار ديگر، كوپن در اقتصاد ايران 
جا باز خواهد كرد. ديروز نمايندگان خانه ملت در جلسه 
علني مجلس، تقاضاي عده اي از نمايندگان براي بررسي 
طرح تامين كاالهاي اساسي به صورت يك فوريت را بررسي 
كرده و در نهايت با آن موافقت كردند. براساس اين طرح، 
دولت ملزم مي شود تا كاالهاي اساسي مورد نياز را با استفاده 
از كاالبرگ يا كارت الكترونيكي يا روش هاي مشابه ديگر 
در اختيار مردم قرار دهد.  در مقدمه توجيهي طرح تامين 
كاالهاي اساسي آمده است: شرايط اقتصادي كشور موجب 
بروز مشكالت فراواني براي دهك هاي پايين درآمدي جهت 
گذران زندگي و دسترسي به كاالهاي اساسي شده است. با 
توجه به پيش بيني منابع قابل توجه در بودجه سال جاري، 
براي كاستي از فشار اقتصادي بر مردم متاسفانه اين منابع 
به صورت عادالنه توزيع نمي شود و بسياري از اين كاالها با 
وجود اينكه با ارز ترجيحي تامين شده اما با قيمت گزاف در 

بازار آزاد به فروش مي رسد.

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

گزينه اي عادالنه براي توزيع كاالهاي اساسي ميان افراد 
مي دانستند. با اين وجود، كوپن حدود 3۰سال بر اقتصاد 
ايران سيطره داشت؛ دوره اي كه نشانه هاي افول و پايان آن 
در ماه هاي نخست س��ال ۸۹ كه پس از شش ماه از اعالم 
آخرين شماره كوپن قند و شكر خبري از شماره هاي جديد 
آن نش��د، نمايان ش��د. در اين دوره دولت وقت در تدارك 
»هدفمندي يارانه ها« براي جايگزيني سيس��تم كوپني 
بود تا يارانه از ماه هاي پاياني دهه ۸۰ جاي كوپن را بگيرد. 
موضوعي كه در ش��هريور سال ۹۰ به طور رسمي از سوي 
مهدي غضنفري؛ وزير وقت بازرگاني رسانه اي و اعالم شد 
كه بايد با سيستم كوپني خداحافظي كنيم. بحث كوپن يا 
كاالبرگ الكترونيكي از تابستان سال ۱3۹۷ و با افزايش 
چش��مگير قيمت كاالهاي اساسي از س��وي وزارت كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي مطرح و قرار شد كه كاالهاي اساسي 
در قالب وجه نقد يا كوپن الكترونيك تامين ش��ود. اواخر 
سال ۱3۹۷ هم كميسيون تلفيق مجلس بازگشت دوباره 
كوپن الكترونيكي را تصويب كرد اما در نهايت تابستان سال 
گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم كرد 
كه كاالي اساسي به اندازه كافي در كشور وجود دارد و فعال 
برنامه اي براي توزيع آن به صورت كوپني در دستور كار اين 
وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراين طرح تامين كاالي اساسي 
در قالب كوپن الكترونيكي تاكنون به جريان نيفتاده است.

با اين وجود، در مجلس يازدهم دوباره بحث توزيع كاالي 
اساسي در قالب كوپن مطرح شده است و يك فوريت آن، 

ديروز در مجلس تصويب شد.

  موافقان و مخالفان بازگشت كوپن 
چه مي گويند؟

طرح تامين كاالهاي اساس��ي در حالي از سوي مجلس 
مطرح ش��ده كه برخي تحليلگران، سهميه بندي كاالها 
را راه مطمئني براي حمايت از اقشار ضعيف مي دانند، اما 
در مقابل، برخي كارشناسان، بازگشت كوپن به اقتصاد را 

راهكاري ناكارآمد در شرايط فعلي عنوان مي كنند.
در مورد كاالهاي اساس��ي من فكر مي كنم كوپني كردن 
كاالها راه حل بهتري اس��ت. البته كوپن نه به معناي دهه 
6۰، به شكل استفاده از كوپن الكترونيكي. اين به نظرم هم 
فساد كمتري دارد و هم اصابت بيشتري دارد و هم عدالت 
آن بيشتر است. ما در حال حاضر چند مشكل اساسي داريم 
كه باعث مي شود بگوييم دولت بايد سهميه بندي كاالها را 
اجرايي كند. يكي از مسائل اين است كه پيش بيني ما اين 
است كه اين روند ادامه دارد؛ يعني شرايط اقتصادي خاصي 
كه كشور به آن مبتالست، ظرف دو، سه سال آينده ادامه 
پيدا مي كند. در ح��ال حاضر توليد در ايران با محدوديت 
مواجه شده، چراكه شرايط خاص اقتصادي را مي گذرانيم 
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 سهميه بندي 
كاالها براي حمايت از مردم ندارد. وقتي كه دولت نمي تواند 
نظارت كند و برخي كاالها تقاضاي زيادي در بازار دارد، اين 
شبهه ايجاد مي شود كه اين كاالها به صورت غيراستاندارد 
و غيربهداش��تي در دس��ترس مردم قرار گي��رد. ما بايد 
سيگنال هاي متعددي كه در تاييد سياست سهميه بندي 
وجود دارد را تحليل كنيم كه بزرگ ترين آن، فش��ارهاي 
بيروني اس��ت. موضوع ديگر نيز تورم اس��ت. در گذشته 
ابزارهاي توزيع كافي نبود. دوم اينكه ما امكان استفاده از 
كوپن هاي 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 
در حوزه يارانه. همچنين ابزارهاي توزيع نسبت به گذشته 
كامال متفاوت است. در گذش��ته سازمان هاي خاصي به 
اضافه برخي تعاوني ها كار توزيع را برعهده مي گرفتند، اما 
االن فروشگاه هاي زنجيره اي اين كار را برعهده مي گيرند 

كه كامال با سيستم تعاوني متفاوت هستند. يك كارشناس 
اقتصادي با اشاره به رانتي كه كاالبرگ ها به وجود مي آورند، 
گفت: بازگشت كوپن براي شرايط امروز ما كمي عجيب 
و غريب بوده و كارايي نخواهد داش��ت؛ چراكه اليحه هاي 
مختلف اين روش توزيع كاال مش��كالت بي شماري را به 
هم��راه دارد. هنگامي كه كااليي بخواه��د از گمرك وارد 
شود تا به دس��ت مصرف كننده برساند، حداقل پنج اليه 
داشته كه هر كدام اين اليه ها مي توانند شيطنتي داشته 
باش��ند و رانتي را به دست بياورند. يك كارشناس مسائل 
اقتصادي با بررسي مشكالت توزيع كاالهاي اساسي توسط 
كاالبرگ ها در گذشته تصريح كرد: مشكالت اين روند توزيع 
زياد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنكداران 
زماني را براي كوپن ها تعيين مي كردند و اگر افراد در زمان 
مشخص شده اقدام به تهيه كاالي مصرفي خود نمي كردند 
بنكداران مي گفتند كه كوپن سوخته است. از سوي ديگر، 
مشكالت كيلويي هم بود، يعني فرد فروشنده كاالي مورد 
نظر را در ظرف هاي وزن داري مي گذاشت و از اين روش به 
راحتي كم فروشي مي كرد. مشكالت از اين قبيل، توزيع 
كاال به وسيله كوپن را در گذشته دشوار كرده بود. اكنون 
فضا پيشرفته تر شده و ممكن اس��ت اين روش توزيع به 
صورت الكترونيك و در فروشگاه هاي زنجيره اي اجرا شود، 
اما بايد توجه داشته باشيم حتي در اين شرايط هم تضميني 
وجود ندارد كه روش توزيع كاال در مسير سالمي قرار بگيرد.
 هدف اين طرح را حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه معرفي 
كرده اند. اما عده اي بر اين باورند كه تنها راه حفاظت از بخش 
آسيب پذير جامعه پرداخت يارانه نقدي است. يارانه نقدي 
هم ضعف هاي خود را دارد، بنابراين چه كوپن و چه يارانه 
نقدي راه حل مقابله با پديده گراني ناشي از تحريم نخواهد 
بود، اقتصاد فشار سنگيني را تحمل مي كند. هنگامي كه 
ما به دليل تحريم نمي توانيم برخي محصوالت را به كشور 
وارد كنيم، قطعا طرحي همانند بازگشت كوپن به بن بست 

خواهد خورد.
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت هر دالر در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان و هر يورو 
۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. همچنين طبق اعالم 
كانون صرافان، قيمت دالر ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان، قيمت 
يورو ۲۹ هزار و ۴۵۰ تومان و دره��م امارات 6 هزار و ۷6۰ 
تومان اعالم شده است. به دنبال افزايش قيمت ارز، قيمت 
طال و سكه نيز رشد كرده و سكه به 1۰ ميليون و ۷۲۰ هزار 

تومان رسيده است. 
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 
دوره دولت دوازدهم، پيش بيني هاي مختلفي در مورد نرخ 
ارز صورت گرفته و اين موضوع باعث رشد قيمت دالر شده 
است.رشد نقدينگي باالي 38 درصد يكسال اخير و رشد ۹۰ 
درصدي تسهيالت بانكي و خلق پول نيز عامل ديگر رشد 
تقاضا بوده و متاثر از رشد نقدينگي، انتظار مي رود كه سطح 
قيمت ها و نرخ ارز باال برود. از جمله تورم ۴3 درصدي خرداد 
1۴۰۰ كه ركورد ۲۵ س��ال اخير را شكسته، اين انتظار را 
ايجاد كرده كه قيمت كاالها و دارايي هاي مختلف رشد كند.

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 6 تيرماه( با 3۹۰ 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴ هزار و ۴۲8 
تومان رسيد.قيمت فروش يورو با ۲6۹ تومان افزايش نسبت 
به روز گذشته به ۲8 هزار و 8۷۵ تومان رسيد. قيمت خريد 
هر دالر ۲3 هزار و ۹۴۵ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲8 
هزار و 3۰۵ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متش��كل ارزي ۲3 هزار و ۵6۰ تومان و نرخ فروش آن ۲3 
هزار و ۷۷۴ تومان اعالم ش��د. نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲8 هزار و 11۹ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲8 هزار و 3۷۵ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۵ هزار و ۵۰1 تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت ۲1 هزار و 366 تومان معامله شد.دالر از هشتم 
خردادماه وارد كانال ۲3 هزار توماني شد و در اين فاصله به 
سوي كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش 
يافت و در كانال ۲3 هزار توماني در نوس��ان بود تا اينكه از 
روز شنبه وارد كانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي 

را تا به داشته است.
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )دوشنبه، 
هفتم تيرماه( در بازار ته��ران با افزايش ۲۲۰ هزار توماني 
نسبت به روز گذشته )يكشنبه( به رقم 1۰ ميليون و ۷۲۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 1۰ 
ميليون و 3۵۰ هزار تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي 
پنج  ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان و س��كه يك گرمي نيز ۲ ميليون و 3۰۰ هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 66 هزار تومان رسيد.
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و 6۲۰ هزار تومان 
شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۷۷8 دالر 
و ۴8 سنت قيمت خورد.قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 
ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به 
بهاي ۹ ميليون تومان رسيد.از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي 
سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال 1۰ ميليون 
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 ۲6 هزار تومان 

هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات 
هس��ته اي و ... باعث عقب نش��يني دالر از اين سطح 
قيمتي شده اس��ت. دالر مدتي است بين كانال ۲3 تا 
۲۴ هزار تومان در نوسان است.به اعتقاد كارشناسان دو 
باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي 
مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... 
قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مان��ع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز 
وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال ۲3-۲۲ هزار تومان 

جا خوش مي كند.

    كشتي آراي: افزايش تقاضا
براي خريد طال و سكه

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل باال رفتن 
نرخ انس جهاني و ارز، شاهد باال رفتن قيمت طال و سكه در 
بازار هستيم. محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني 
1۷8۴ دالر قيمت گذاري شده است، افزود: هم اكنون هر 
قطعه س��كه طرح جديد 1۰ ميليون و ۷۲۵ هزار تومان، 
سكه طرح قديم 1۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم سكه 
۵ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع س��كه 3 ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 3۰۰ هزار تومان 
به فروش مي رس��د.هر مثقال طال ۴ ميليون و ۵۹۰ هزار 
تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و ۵۹ هزار و 
6۰۰ تومان فروخته مي شود. همچنين قيمت ارز در بازار با 
افزايش روبرو بوده است. نايب رييس 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 كشتي آراي در 
گفت وگو با تسنيم درباره وضعيت بازار طال و سكه در روز 
جاري، اظهار داش��ت: قيمت طالي جهاني نسبت به روز 
شنبه دو سه دالر كاهش يافته ولي قيمت ارز افزايشي شده 
است. از روز شنبه قيمت دالر وارد كانال ۲۴ هزار تومان شده 
و نسبت به هفته قبل 8۰۰ تا ۹۰۰ تومان افزايش يافته است.

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 سال هاي قبل در 
تابستان افزايش يافته كه البته امسال برگزاري مراسم هاي 

عقد و عروسي قبل از محرم و صفر، نيز موجب رونق بازار 
و افزايش تقاضا شده است.كشتي آراي درباره حباب سكه 
اينطور توضيح داد كه حباب سكه نيز همزمان با افزايش 
تقاضا در بازار زياد ش��ده و از ۲۲۰ هزار تومان به 3۰۰ هزار 
تومان رسيده است. ضمن اينكه قيمت سكه هم تا در هر 
قطعه 18۰ هزار تومان افزايش يافته است. در مجموع در 
دو سه روز گذشته به نسبت هفته گذشته با افزايش همراه 
بوديم.وي با بيان اينكه قيمت سكه طرح جديد نسبت به 
هفته قبل ۲6۰ هزار تومان افزايش يافته است، تصريح كرد: 
در هفته هاي قبل بازار و اقتصاد تحت تاثير جو انتخابات بود 
و توقفي در معامالت و داد و ستدها داشتيم؛ در اين مدت 
نوسانات كم و معامالت بازار متوقف بود. اما بعد از انتخابات 
معامالت شروع ش��ده و تقاضا به نسبت روزهاي گذشته 
افزايش يافته است.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر ضمن 
تأكيد براينكه بازار از ركود تقريبا خارج شده است، افزود: 
طالفروش ها در يك سال منتظر يكي دو ماه قبل از محرم 
مي مانند، چراكه مراسم هاي عقد و عروسي است و طبيعتًا 

خريد و فروش ها باال مي رود.

   كاهش اونس طال به ۱۷۷۹ دالر
به دنبال تقويت دالر و ارسال سيگنال هاي 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 پايين ترين رقم يك هفته گذشته رسيد.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.1۲ درصد 
كاهش به 1۷۷۹ دالر و ۲۵ سنت رسيد. اوايل قيمت فلز زرد 
به پايين ترين رقم از ۲1 ژوئن يعني 1۷۷۰ دالر و 36 سنت 
رسيده بود. قيمت طال در معامالت آتي نيز با ۰.1۲ درصد 
افزايش به 1۷8۰ دالر رسيد.كايل رودا تحليلگر موسسه اي 
جي ماركت گفت: »از يك سو بانك مركزي امريكا بايد به 
فكر عادي سازي سياست پولي خود باشد، اما از سوي ديگر 
بس��ياري از مقام هاي فدرال رزرو مي گويند افزايش تورم 
موقتي است و ما نبايد فعال سياست پولي را انقباضي كنيم. 
اين مواضع سبب شده تا بازار سيگنال واضحي از چشم انداز 
سياست پولي امريكا دريافت نكند.«روز جمعه پس از آنكه 
آمارها نشان داد شاخص قيمت هزينه مصارف شخصي 
در امري��كا پايين تر از حد انتظار بوده، قيمت طال ش��اهد 
رشد ۰.8 درصدي بود. نيل ناشكاري، رييس فدرال رزرو 

مينياپوليس گفت، انتظار ندارد آمارهاي اخير رشد از نرخ 
تورم مدت زيادي تداوم داشته باشد. شاخص ارزش دالر 
از رقم هاي پايين ثبت ش��ده در روز جمعه فاصله گرفته و 
سبب گرانتر شدن طال براي خريداراني شده كه از ارزهاي 
غيردالري استفاده مي كنند.سرمايه گذاران همچنين از 
نزديك مذاكرات مربوط به بسته مالي زيرساخت هاي دولت 

امريكا را رصد مي كنند.

    كاهش ۸.۵ درصدي قيمت بيت كوين
 در يك روز

قيمت بزرگ ترين ارز ديجيت��ال جهان يعني بيت كوين 
بازهم به روند كاهشي خود ادامه داد و با 8.۵1 درصد كاهش 
به 316۹۹.83 دالر رسيد.قيمت بيت كوين تا بامداد روز 
ش��نبه با 8.۵1 درصد كاهش به 316۹۹.83 دالر رسيد و 
ارزش آن نسبت به زمان پايان معامالت روز قبل ۲۹3۷.۲۷ 
دالر افت كرد.با اين حال قيم��ت بيت كوين، بزرگ ترين 
و شناخته شده ترين ارز رمزنگاري شده در جهان، نسبت 
به پايين ترين سطح خود در س��ال جاري ميالدي يعني 
۲۷۷3۴ دالر در ۴ ژانوي��ه 1۴.3 درص��د افزايش نش��ان 
مي دهد. اتريوم، س��كه متصل به ش��بكه بالك چين، روز 
جمعه با كاهش ۷.3۷ درصدي به 18۴3.۰۷ دالر رس��يد 
و 1۴6.۵6 دالر نس��بت به زمان پاي��ان معامالت روز قبل 
افت كرد. ارزش بيش��تر ارزه��اي ديجيتالي مهم افزايش 
پيدا كرد.با وجود ريزش هاي س��نگين ارزهاي ديجيتالي 
در روزهاي اخير، برخ��ي از فعاالن اين حوزه معتقدند كه 
روزهاي خوب در انتظار بازار هستند. الكس ماشينسكي- 
بنيانگذار پلتفرم ارزهاي ديجيتالي سلسيوس- با بيان اينكه 
پيش بيني مي كند قيمت بيت كوين بار ديگر از قله قبلي 
63 ه��زار دالري خود عبور كند، افزود: ريزش بازار با توجه 
به صعود سريع قيمت طبيعي بود. ما هنوز به قله قيمتي 
۲۰۲1 نرسيده ايم و رس��يدن به قيمت 16۰ هزار دالري 
براي بيت كوين كامال محتمل اس��ت.  روند نزولي ارزهاي 
ديجيتالي كماكان شكس��ته نش��ده و در اين بين انتشار 
 اخبار منفي از سمت دولت ها بر شدت افزوده شدن ترس 
معامله گران در ب��ازار دامن زده اس��ت. صرافي باينانس- 
بزرگ ترين 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 صرافي هاي ديجيتالي، باينانس 
تصميم گرفته است تا به فعاليت هاي خود در اين منطقه 
پايان دهد. با افزايش مقبوليت ارزهاي ديجيتالي، قرار است 
براي نخستين امكان پذيرش اين ارزها در ايستگاه هاي شارژ 
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 ايستگاه هاي پذيرنده 
به باالي ۵۰ هزار برس��د. هنوز اينكه ك��دام يك از ارزهاي 
ديجيتالي مورد قبول جايگاه هاي فوق خواهند بود مشخص 
نشده است. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در 
حال حاضر 1۲۲۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم 
نس��بت به روز قبل ۲.۹6 درصد بيشتر شده است. در حال 
حاضر ۵۲ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت 
كوين و 1۷ درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين 1۲ سال 
پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 

ايجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

برجام
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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 مي توانند از وب س��ايت بانك 
مركزي، اپليكيشن هاي پرداخت و بانكي، سرويس 
پيامكي و درگاه هاي بانكي از ثبت سيستمي چك از 
سوي صادركننده آن در صياد مطمئن شوند.هفتاد 
و پنجمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اس��تان تهران در محل ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي تهران با حضور معاون 
فناوري ه��اي نوين بانك مركزي، اس��تاندار تهران 
و فعالي��ن اقتصادي با محوريت طرح مش��كالت و 
چالش هاي 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 برنامه هاي 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 
چك هاي جديد را در بازار رصد مي كند و نسبت به 
رفع چالش هاي احتمالي و پيش بيني نشده، حداكثر 
چابكي در عملكرد را در دستور كار دارد، تاكيد كرد: 
با توجه به درخواس��ت هاي رسيده از سوي فعالين 
اقتصادي، ض��رورت بازبيني »اينترن��ت بانك« در 
بانك هاي مختلف به منظور تعريف سطح دسترسي 
الزم ب��راي نمايندگان در مورد مش��تريان حقوقي 
بانك ها مورد بررسي قرار گرفته و اين امر با اولويت باال 
از سوي بانك ها در دست انجام است. وي ادامه داد: 
طبيعي است در گذشته چنين نيازي براي كاربران در 
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 بانك ها آن را پوشش داده اند و 
بانك هاي باقيمانده هم با پيگيري بانك مركزي به 

سرعت درصدد پياده سازي اين امكان هستند.

 ضرورت تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي

مردم اين روزها در حوزه مس��كن ب��ا گرفتاري هاي 
فراواني دست به گريبانند. امروز ديگر بهره مندي از يك 
واحد اجاره اي حداقلي براي بسياري از شهروندان به 
يك رويا بدل شده است. معتقدم اين عقب ماندگي را 
مي توان با برنامه ريزي مناسب، سرمايه گذاري مطلوب 
و فعاليت هاي جهادي جبران كرد. در گام نخست از 
طريق تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي به ۲وزارتخانه 
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 سرمايه گذاري الزم براي 
رونق صنعت ساخت و ساز و توسعه راه ها انجام شود تا 
زمينه بهبود وضعيت در اين بخش هاي كليدي فراهم 
شود. اقتصاد ايران در افق پيش رو ديگر فرصتي براي 
اتالف وقت ندارد و بايد هرچه سريعتر زمينه هاي رشد 
و توسعه كشور را فراهم كند. نقشه راه تقنيني مناسب 
يكي از مهم ترين اقداماتي است كه مي تواند اين فضاي 
رشد را فراهم كند. هرچند مجلس از كوچك سازي 
دول��ت حمايت مي كند 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.

يكموسسهبينالمللي:

موسس��ه بين المللي مال��ي مس��تقر در پاريس در 
گزارشي اعالم كرد با احياي برجام و رفع تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، ذخاير ارزي كشور تا سال ۲۰۲3 
دو برابر خواهد ش��د و اقتصاد ايران نيز ش��اهد رشد 

متوسط خواهد بود.
به گزارش انتخاب، موسسه بين المللي مالي مستقر 
در پاريس در گزارشي اعالم كرد با احياي برجام و رفع 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، ذخاير ارزي كشور تا 
س��ال ۲۰۲3 دو برابر خواهد شد و اقتصاد ايران نيز 

شاهد رشد متوسط خواهد بود.
اين گزارش مي گويد اگر تحريم ها لغو شود، ذخاير 
ارزي ايران تا دو س��ال آينده ب��ه 1۴۰ ميليارد دالر 
خواهد رس��يد. همچنين اگر برجام احيا شود، رشد 
اقتصادي كشور در س��ال جاري 3.۵ درصد و براي 
س��ال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 نيز هر كدام حدود چهار 

درصد خواهد بود: 
»رشد اقتصادي كشور در صورت رسيدن به توافقي 
جامع تر از برجام، براي س��ال ج��اري ۴.3 درصد و 
براي دو سال آينده براي هر سال حدود شش درصد 

خواهد بود«.
موسس��ه بين المللي مالي مي افزايد به رغم رش��د 
اقتصادي بيشتر با لغو تحريم ها، انتظار نمي رود نرخ 

بيكاري در ايران از ۲۰ درصد كنوني كاهش يابد.
ايران قبل از تحريم ه��اي امريكا روزانه ۲.۵ ميليون 
بشكه نفت صادر مي كرد اما پارسال اين رقم به 3۲۰ 
هزار بش��كه س��قوط كرد و در پنج ماه ابتدايي سال 

جاري ميالدي حدود 6۵۰ هزار بشكه بوده است.
ارزش ص��ادرات نفت خ��ام اي��ران در دوران قبل از 
تحريم ها ساالنه 6۰ ميليارد دالر بود كه بيش از 1۰ 

درصد اقتصاد كشور را تشكيل مي داد.
اي��ن نهاد مال��ي بين المللي در ادام��ه مي گويد اگر 
تحريم ها لغو نش��ود، رش��د اقتصادي ايران در سال 

جاري حدود 1.8 درصد خواهد بود

سپرده گذاري ارزي متوقف شد
سپرده گذاري ۷.۲ ميليارد دالري صندوق توسعه ملي در 
بانك ها جهت اعطاي تسهيالت در حالي صورت گرفته 
كه به دليل عدم درخواست بانك ها سه سالي مي شود 
كه اين سپرده گذاري متوقف شده است.سپرده گذاري 
ارزي بخشي از تكاليف صندوق توسعه ملي است كه در 
راستاي اجراي تكاليف بودجه هاي سنواتي و همچنين 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت )۲(، انجام مي ش��ود.قرارداد سپرده گذاري 
ارزي كه بين صندوق و بانك هاي س��پرده پذير منعقد 
مي شود در واقع قراردادي است كه بنا به درخواست بانك 
و تا سقف مبلغ سپرده گذاري شده در آن، اجازه تامين 
مالي ارزي طرح ه��اي داراي اهليت متقاضي و توجيه 
فني، مالي و اقتصادي را پس از طي مراحل تصويب طرح 
در اركان اعتباري بانك عامل را با در نظر گرفتن ضوابط 
و قوانين قرارداد، مي دهد.بر اين اساس ساالنه بخشي 
از منابع صندوق توسعه ملي به سپرده گذاري ارزي در 
بانك هاي سپرده پذير اختصاص پيدا مي كند تا از طريق 
اعطاي تسهيالت در چارچوب قراردادها، اين منابع را 
به طرح ه��ا و فعاليت هاي مرتبط از جمله بخش نفت، 
گاز، پتروشيمي و صنعت و معدن تخصيص دهند.اين 
در حالي است كه بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي 
در حوزه سپرده گذاري ارزي از ابتداي تاسيس )13۹۰( 
تا پايان آذرماه 13۹۹ نشان مي دهد كه از سال 13۹1 
تا 13۹6 اين قراردادها منعقد ش��ده ولي در سال هاي 
13۹۷ و 13۹8 و ۹ ماهه سال 13۹۹ هيچ گونه قرارداد 
س��پرده گذاري ارزي از محل منابع صندوق با بانك ها 
منعقد نشده است، صندوق توسعه ملي درباره چرايي اين 
موضوع توضيح داد كه عدم درخواست بانك ها موجب 
توقف انعقاد قرار داد سپرده گذاري ارزي شده است.اما 
جزييات سپرده گذاري ارزي صندوق توسعه ملي از اين 
حكايت دارد كه از سال 13۹1 تا پايان سال 13۹6 بالغ 
بر ۷.۲ ميليارد دالر در بانك هاي عامل س��پرده گذاري 
صورت گرفته است كه از اين ميزان بيش از ۵.۵ ميليارد 
دالر در قالب ۴6 طرح به مرحله تخصيص ارز رس��يده 
است. از مجموع منابع ارزي تخصيص داده شده حدود 
۹8 درصد به طرح هاي بخش نفت و گاز و حدود دو درصد 
به طرح هاي بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است.

همچنين از منابع تخصيص داده شده، حدود ۷۷ درصد 
از مبلغ تخصيص يافته در مناطق كمتر توسعه يافته و 
كمتر از ۲3 درصد در مناطق برخوردار هزينه شده است.

گفتني است كه واحد ارز قراردادهاي سپرده گذاري ارزي 
به دالر و يورو بوده و مالك يكسان سازي ارز يورو به دالر، 
نرخ ارز مرجع اعالمي بانك مركزي به تاريخ آغاز قرارداد 

يعني واريز وجه به حساب بانك است.

نرخ سود بين بانكي
۱۸.4 درصد شد

نرخ س��ود بين بانكي از 18.۵۴ درصد در روزهاي 
پاياني خردادماه به 18.۴6 درصد در سوم تيرماه 
كاهش يافت. جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي 
نش��ان مي دهد كه نرخ سود در اين بازار از 1۹.۷6 
درصد در ارديبهشت ماه امسال به 18.۴6 درصد 
در روزهاي نخست تيرماه كاهش يافته است. البته 
نرخ سود بين بانكي از خردادماه به زير 1۹ درصد 
رس��يده و در كانال 18 درصدي در نوس��ان بوده 
است؛ اين نرخ در ۲۷ خردادماه 18.۵۴ درصد بوده 
است و حتي در ۲۰ ام خرداد نيز به 18.۴۲ درصد 
كاهش يافته بود. گفتني است، نرخ سود بين بانكي 
براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نيست اين نرخ 
نوس��ان دارد به گونه اي كه با افزايش تقاضا براي 
دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم عرضه 

متناسب با آن، نرخ سود باالتر مي رود و برعكس.

۵ اولويت اقتصادي دولت جديد
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مجلس معتقد است 
هدايت نقدينگي همواره جزو مس��ائل اساسي اقتصاد 
كش��ور بوده و براي اين كار نياز به يك نوع برنامه ريزي 
داريم كه عمال اين اتفاق بيفتد و تنها به دستور اكتفا نشود.

با شروع به كار دولت منتخب در هفته هاي آتي، يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي اقتصادي كشور، موضوع رونق 
توليد و رشد اقتصادي است. در اين ميان، به گفته فعاالن 
اقتصادي، موانع متعددي سدراه توليد و كسب و كارها 
قرار دارد كه در اين شرايط انتظار مي رود در تيم اقتصادي 
دولت جديد، برنامه اي كارشناسي براي برطرف كردن 
اين موانع اجرايي شود.در اين باره، عضو هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي معتقد است اولين كاري كه بايد 
در دولت جديد مدنظر قرار بگيرد، موضوع ثبات اقتصادي 
و عدم نوسانات مختلفي همچون نرخ ارز است. حسينعلي 
حاجي دليگاني در گفت وگو با خبرن��گار ايِبنا در باب 
ضرورت ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد تاكيد كرد: در بستر 
ثبات اقتصادي، شاهد خواهيم بود كه توليدكنندگان و 
ساير بخش هاي ارايه دهنده خدمات، تكليف خودشان 
را براي حداقل يك س��ال آينده مي دانند و به نوعي به 
يك پيش بيني پذيري معقول دست مي يابند.وي تاكيد 
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 
سوءاستفاده كنندگان و سودجويان خواهيم بود و زمينه 
براي فساد را خواهيم داشت. البته بايد اين نكته نيز توجه 
داش��ت كه براي حمايت اقشارآسيب پذير بسته هاي 
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 
نرخي شدن ارز، امكان پذير است.حاجي دليگاني در ادامه 
افزود: اولويت چهارم تعادل بخشي به وضعيت بورس 
است كه يكي از مسائل مهم اقتصادي است كه در سطح 
موارد ذكر شده قرار دارد و ضرورت دارد كه در دولت آينده 
براي جمعيت چند ده ميليوني حاضر در بازار سرمايه، 
برنامه حمايتي مشخصي تدوين و اجرايي شود. اين در 
حالي است كه در ماه هاي اخير به موضوع بورس، توجه 

جدي نشد و خيلي از افراد در اين فضا، آسيب ديدند. 

دالر۲۴هزارو۷۰۰تومانشد،سكه۱۰ميليونو۷۲۰هزارتومان

كشتي آراي: افزايش تقاضا براي خريد طال و سكه

نحوه پرداخت خسارات حوادث رانندگي فارغ از قيمت خودرو بررسي شد
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
از بررس��ي اليحه قانون بيمه اجباري براي پرداخت 
خسارات حوادث رانندگي فارغ از قيمت خودرو توسط 

شركت هاي بيمه گر در كميسيون خود خبر داد.
»غالمرضا مرحباء« در توضيح نشس��ت روز يكشنبه 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي به 
خبرن��گاران گفت: بررس��ي اليحه اصالح م��اده )8( 
قانون بيمه اجباري در كميس��يون بررسي شد. زيرا 
قانون فعلي نقص هايي دارد كه ممكن اس��ت سبب 
خسارت مالي به آسيب ديدگان شود و مطابق قانون 

فعلي بيمه گر معموال بر اس��اس نوع و قيمت خودرو 
درصدي از خس��ارات را جبران مي كند. س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در اصالحيه ارايه 
شده اين نقص برطرف شده و بر اساس ماده واحده كه 
در كميسيون تصويب شد، بيمه گر مكلف است خسارت 
ناشي از حوادث رانندگي را صرف نظر از قيمت خودرو 
تا س��قف تعهدات خود مندرج در بيمه نامه 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 نظارت هاي ميداني نمايندگان در 
اين نشست بررسي شد تا منويات مقام معظم رهبري 
مبني بر حضور مس��ووالن در ميان م��ردم و نظارت 

ميداني نمايندگان عملياتي شود.
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به 
برنامه ريزي براي بازديد نمايندگان از مناطق محروم و 
مناطق مستعد اقتصادي براي بررسي نحوه عملكرد و 
رفع مشكالت احتمالي گفت: با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي، نظارت هاي ميداني نمايندگان بر اس��اس 

پروتكل هاي بهداشتي انجام مي شود.

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 دولت هاي يازدهم و دوازدهم مطرح شد كه 
در جلسات آينده در صورت تصويب، بررسي مي شود.

مرحباء خاطرنشان كرد: درخواست تحقيق و تفحص 
از نحوه واگذاري كارخانه آزمايش در نشست امروز نيز 
مطرح و مقرر شد به منظور تكميل تحقيقات و انتخاب 
بهترين روش براي نظارت اين دستور در نشست آينده 

پيگيري شود.

راهاندازيقراردادهايآتيواحدهايصندوقطالازهفتهآينده
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران، 
از راه اندازي قراردادهاي آتي واحدهاي صندوق طال از هفته 
آينده خبر داد.معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران گفت: ب��ورس كاالي ايران در جهت 
متنوع سازي ابزارهاي مشتقه براي فعاالن بازارهاي مالي، 
امكان سنجي و ايجاد زيرساخت معامالت قراردادهاي آتي 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق پشتوانه طال را تكميل 
كرده كه با توجه به نظر مساعد سازمان بورس و اوراق بهادار، 

معامالت اين ابزار از روز شنبه 1۲ تيرماه آغاز مي شود.
عليرضا ناصرپور ب��ا بيان اينكه پي��ش از اين معامالت 
گواهي سپرده كااليي بر روي دارايي سكه و صندوق هاي 
سرمايه گذاري پش��توانه طال با موفقيت در بورس كاال 
راه اندازي شده است، اظهار داشت: گواهي سپرده سكه  
طال، ابزاري است كه طي آن اشخاص، دارايي سكه طالي 
خود را با اطمينان نزد خزانه بانك ها امانت گذاش��ته و 
مي توانند آن را در بستر بازار سرمايه در بازار پيوسته اي كه 
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��ك هايي از جمله 
مخاطرات حمل و نگهداري، انتقال وجوه و اصالت سكه 
حفظ مي كند. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران ادامه داد: صندوق س��رمايه گذاري 
پش��توانه طال نيز ابزار مهم ديگر سرمايه گذاري در بازار 
طال است كه توسط بورس كاال براي فعاالن بازار سرمايه 

معرفي و اجرايي شده است. صندوق هاي سرمايه گذاري 
پشتوانه طال، وجوه سرمايه گذاران را در گواهي سپرده 
سكه طال سرمايه گذاري كرده و سرمايه گذاران از نوسانات 
بازار طال منتفع مي شوند.ناصرپور گفت: صندوق هاي 
سرمايه گذاري پش��توانه طال در بورس كاال، داراي ركن 
بازارگردان بوده و بازارگردان صندوق با سازوكار شفاف 
و قانوني، نقدشوندگي و كشف قيمت صحيح واحدهاي 
صندوق را موجب مي شود.به گفته وي، دسترسي فعاالن 
بازار س��رمايه به ابزارهاي مالي و مش��تقه بورس كاال به 
صورت الكترونيك فراهم است و متقاضيان فعاليت در 
بازار طال بدون مراجعه حضوري و با استفاده از برنامه هاي 
موبايلي و رايانه اي امكان انجام معامله در ابزارهاي مبتني 
بر طالي بورس كاالي ايران را دارند.ناصرپور در ادامه با 
بيان اينكه در تمام دنيا، طال دارايي مناسبي براي تنوع 
بخش��ي در سرمايه گذاري به ش��مار مي آيد و نوسانات 
اي��ن فلز گرانبها داراي اهميت اس��ت، افزود: وجود يك 
بستر ش��فاف و قانوني در مجموعه بازار سرمايه امكان 
بهره گيري از مزاياي س��رمايه گذاري در اي��ن دارايي را 
فراهم آورده كه هم اكنون نيز فعاالن بازارهاي مالي براي 
سرمايه گذاري در طال از ابزار گواهي سپرده كااليي سكه 
طال و صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طال بهره مي برند 
و اين ابزارها به خوبي نوسانات بازار نقدي طال را پوشش 
مي دهند؛ 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 راه اندازي 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 مهم ترين مزاياي آن مديريت ريسك نوسانات 
قيمت دارايي، امكان برنامه ريزي بلندمدت، افزايش توان 
معامالتي افراد، استاندارد بودن قرارداد و تضمين معامالت 
و كميت و كيفيت تحويل اس��ت.به گفته ناصرپور، در 
حال حاضر در بورس كاالي ايران ابزار قراردادهاي آتي 
بر روي دارايي هاي پايه مختلف از جمله زعفران و پسته 
در گروه كاالهاي كشاورزي و نقره در گروه فلزات گرانبها 
راه اندازي ش��ده و هم اكنون معامالت قراردادهاي آتي 
بر روي اين دارايي ها داير اس��ت. در اين ميان با توجه به 
اهميت س��رمايه گذاري در طال در بين فعاالن بازارهاي 
مالي و تكميل ابزارهاي مشتقه در بورس كاال، قراردادهاي 
آتي بر روي دارايي پايه واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
پشتوانه طال مورد بررسي قرار گرفته و با ايجاد زيرساخت 
فني و قانوني و تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرف 
راه اندازي است.او در خصوص اين معامالت اظهار داشت: 
با راه اندازي قراردادهاي آتي واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طال، بورس كاال امكان 
تحويل واحدهاي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طال 
در سررسيد را با قيمت از قبل مشخص شده بين خريدار 

و فروشنده فراهم مي كند؛ همچنين خريدار و فروشنده 
مانند س��اير قراردادهاي آتي با توديع وجه تضمين و نه 
كل ارزش قرارداد با قيمت هاي پيش��نهادي خود وارد 
معامله شده و مبادالت قراردادهاي آتي را انجام مي دهند.

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 مي شود. از طرف ديگر 
معامالت اهرمي مطلوب ذائقه بسياري از فعاالن بازارهاي 
مالي نيز است و خريدار و فروشنده در قراردادهاي آتي 
الزامي به حفظ موقعيت خريد يا فروش خود تا سررسيد 
قرارداد ندارند و مي توانند 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 عالقه مندان فراهم شده 
و برنامه كالس هاي آموزشي مجازي در زمينه معامالت 
قراردادهاي آت��ي واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
سرمايه گذاري پشتوانه طال نيز از طريق پرتال آموزشي 
بورس كاالي ايران در حال اطالع رس��اني است.گفتني 
اس��ت عالقه مندان مي توانند از طري��ق پرتال آموزش 
https: //lms.ime.co.ir/ بورس كاالي ايران به آدرس
IdeaPortal/Home  با بازارهاي مختلف و ابزارهاي 
معامالتي ب��ورس كاالي ايران از جمله قراردادهاي آتي 

واحدهاي صندوق طال آشنا شوند.

 با احياي برجام، ذخاير  ارزي ايران 
تا سال ۲۰۲۳ دو برابر خواهد شد



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 آرام تر شده اما درنهايت روز 
گذشته شاخص كل بورس تهران رشد 0.4 درصدي 
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 مي نگرند و با قطعيت از شروع 
فصل جديد بازار سخن نمي گويند. آنان معتقدند بازار 
در روزهاي آينده ممكن اس��ت شاهد نوسانات منفي 
هم باشد، بنابراين باتوجه به عقيده هاي مختلف فعالين 
بازار نمي توان 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 
آينده تاكيد دارند و به همين دليل به سهامداران توصيه 
مي كنند با تجربه از اشتباه هاي گذشته از هيجان دوري 
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 ادامه دار بودن آن وجود ندارد. در اين ميان گروهي 
از كارشناسان سود مطلوب بورس��ي را تا پايان سال 
تضمين مي كنند و احتماالً اين سود در ميان 25 الي 40 
درصد باشد. بررسي ها نشان مي دهد كه در زمان افول 
تمامي بازارهاي مالي، تغيير رياست دولت و درنهايت 
مذاكرات وين تنها بازاري كه مي تواند سود معقولي به 

سرمايه گذاران بدهد بازار سهام است.
چند ماهي مي شود كه بورس به ارزندگي رسيده و تقريبًا 
با سخنان حمايتي رييس دولت آتي، نزديكي به مجامع 
و مذاك��رات وين يك اميدواري ملموس��ي در بازار ديده 
مي ش��ود كه اگر وضعيت بدين ش��كل ادامه پيدا كند و 
هر مقام و مسوولي در اين بازار دخالت نكند شاهد تغيير 
روند در طوالني مدت خواهيم بود. يعني تاالر شيشه اي 
ب��ه وضعيت عادي خ��ود باز مي گردد و ديگ��ر نيازي به 
حمايت هاي لفظي نيست. درست است بورس به واسطه 
سوءاستفاده دولتي فعلي دچار كمبود نقدينگي شده اما 
اگر اجازه داده شود بازار سهام مي تواند به عنوان يك ابزار 

بسياري قوي براي تأمين مالي و سود دهي تبديل شود.
ازس��ويي هنوزم برخي عقيده دارن��د حمايت از تاالر 
شيشه اي دستوري اس��ت و اين موضوع يك ريسك 
جدي است در مقابل نيز گروهي ديگر اين موضوع را 
تكذيب مي كنند و مي گويند بورس به حالت طبيعي 
خود رسيده اس��ت. متغيرهاي اقتصادي مي گويند 
كه بازار سهام تا پايان سال رشد خوبي خواهد داشت 
اما؛ اين رشد ش��ارپي نخواهد بود، درنتيجه مي توان 
نتيجه گيري 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.

ريسكبازارراتهديدنميكند
سهيل كالهچي، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگوي 
اخير خود درخصوص وضعيت بازار س��رمايه مي گويد: 
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 قيمت ها متعادل ش��وند. چون اتفاقاتي كه در 
چند وقت گذشته در معامالت بازار رخ داد، غيرعادي بود 
و ديگر نمي توان در بازار شاهد حجم پايين خريد و فروش 
معامالت يا ايجاد تشكيل صف هاي خريد و فروش طوالني 
در سهام برخي از شركت ها 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 مي تواند بيشترين بازدهي 
را نسبت به س��اير بازارها در اختيار سهامداران قرار دهد 
يا خير، اظهار مي كند: ش��واهد موجود در كشور و ديگر 

بازارها نش��ان دهنده آن است كه بازار س��رمايه تا پايان 
سال مي تواند بازدهي بيشتري را نسبت به ساير بازارها 
در اختيار س��هامداران قرار دهد. اكنون كشور در ركود 
اقتصادي قرار دارد و پيش بيني ها نش��ان دهنده تداوم 
اين اتفاق براي مدتي موقت در كش��ور است كه با توجه 
به چنين موضوعي سهامداران به سمت سرمايه گذاري 
در بازار سهام پيش خواهند رفت. در وضعيت فعلي نرخ 
٢٤ هزار تومان براي قيمت دالر مناس��ب اس��ت اما بعد 
از پايان انتخابات رياس��ت جمهوري ايران ش��اهد ايجاد 
نوسانات منفي در قيمت دالر و كاهش آن به قيمت كمتر 
از ٢٤ هزار تومان بوديم. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه كاهش قيمت دالر به ن��رخ كمتر از ٢٤ هزار 
تومان موقتي خواهد بود، توضيح مي دهد: تا پايان سال 
جاري ن��رخ دالر بايد در محدوده قيمتي ٢٧ هزار تومان 
قيمت گذاري 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 مي رسد 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 
سرمايه گذاري در بورس در اختيار سهامداران قرار دهيم. 
كالهچي با بيان اينكه براساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته به نظر مي رسد كه رش��د بورس در كشور بتواند 
حوالي تورم باشد، توضيح مي دهد: امسال تورم موجود 
در كشور حدود ٣٥ درصد پيش بيني شده است كه بعيد 
است بورس نتواند سودي كمتر از اين براي سهامدارانش 
داشته باشد. سرمايه گذاران حاضر در بازار بايد سعي كنند 
تا از نوسانات مثبت بازار نهايت استفاده را داشته باشند و 
ضمن مدنظر قرار دادن سهام بزرگ و شاخص ساز براي 
سرمايه گذاري از نوسانات مثبت آن سود كسب كنند. با 
توجه به موضوع برجام و تاثير آن در بازار، سهامداران بايد 
سرمايه گذاري بر روي سهام كاموديتي محور، صادرات 
محور و گروه هايي بانكي و خودرويي را مدنظر قرار دهند، 
چراكه به طور حتم سهام اين شركت ها مي توانند بازدهي 
معقولي را در اختيار سهامداران قرار دهند. به صورت كلي 
بهتر است سهامداران خرد بازار تا دو سال آينده روشي را 
براي سرمايه گذاري در بازار مدنظر قرار دهند كه سودده تر 
باشد و در اين ميان به آنها توصيه مي شود تا از تحركات 

مثبت بازار نهايت استفاده را داشته باشند.
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شروعاعتمادسازي
سهامدارانبورسي

محسن عليزاده، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: با انتشار اوراق، اسناد و صورت هاي 
مالي، ش��فافيت به بازار س��رمايه برگش��ته و اعتماد 
ازدست رفته سهامداران خرد زنده شد. محسن عليزاده 
با اشاره به برگزاري چهارمين نشست ميز صنعت بازار 
س��رمايه با موضوع بررسي مشكالت و مسائل صنعت 
بيمه و ارايه راهكارهاي اساسي، اظهار كرد: ميز مشترك 
صنعت بيمه و بازار سرمايه ش��روع فعاليتي نو در بازار 
س��رمايه اس��ت و بازار به آن بيش ازپيش نياز دارد. وي 
بابيان اينكه اين اولين نشستي بود كه دو بازار مالي به 
شكل بنيادي گرد هم آمده بودند تا مسائل خود را مطرح 
كنند، افزود: در اين جلسه مقرر شد ابعاد كامل و دقيق تر 
همكاري اين دو صنعت بحث و بررسي شود و مجلس 
شوراي اسالمي به ويژه كميسيون اقتصادي نيز در همين 
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 
اساسي را انجام خواهد داد. عليزاده با اشاره به نگراني هايي 
كه اهالي بازار س مايه به ويژه سهامداران خرد طي يك 
سال اخير داشتند، گفت: متأسفانه عدم شفافيت در بازار 
بر اين نگراني ها دامن زد كه خوشبختانه با حضور دهقان 
رييس سازمان و انتشار اوراق و اسناد و صورت هاي مالي، 
شفافيت هاي الزم ايجاد و اعتماد به بازار سرمايه برگشت. 
اميدواريم شركت ها به تبعيت از اينكه ناظر عالي بازار 
سرمايه انجام داد، شفافيت را در انتشار اوراق مالي جهت 
اعتمادسازي برگردانند چراكه الزمه بازار تزريق اعتماد 

است تا سهامداران را به سوي خود جذب كند.

افزايشدسترسي
بهبازارابزارهاينوينمالي

فرابورس ايران با انتشار اطالعيه اي خبر از تغيير در 
زمان بندي جلسات معامالتي بازار ابزارهاي نوين مالي 
فرابورس ايران داد.محمدصادق غزنوي، مدير عمليات 
بازار فرابورس در خصوص تغيير در زمان بندي جلسات 
معامالتي بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران از 
دوشنبه مورخ ۱4 تيرماه ۱400 را مد نظر قرار داد و 
اظهار داشت: علت اخذ اين تصميم افزايش خدمات و 
دسترس پذيري بازار براي سهامداران و سرمايه گذاران 
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 صندوق هاي 
سرمايه گذاري، سرمايه گذاري غيرمستقيم كه بواسطه 
اين صندوق ها صورت مي پذيرد، در دسترسي بيشتري 
قرار خواهند گرفت. وي با بيان اينكه زمان معامالتي 
در بازار س��رمايه ايران به نسبت ساير كشورها، زمان 
محدودتري دارد، اذعان داشت: در بورس هاي دنيا، 
زمان معامله بيشتر است و بازارهاي گوناگون داراي 
زمان هاي معامالتي مختلفي هستند و طبيعي است هر 
چه زمان معامالت بيشتر باشد، امكان برآورده كردن 
نيازمندي هاي سرمايه گذاران نيز بيشتر و احتمال بروز 
هيجانات كمتر مي شود. در نتيجه فرابورس ايران با 
اخذ چنين تصميمي درصدد است زمان دسترسي به 
بازار را افرايش دهد. مدير عمليات بازار فرابورس تاكيد 
كرد: تغيير زمان معامالت تنها در بازار ابزارهاي نوين 
مالي شامل ETF ها، اوراق تسهيالت مسكن و اوراق با 
درآمد ثابت مي شود و در خصوص سهم و حق تقدم 
اعمال نمي شود. الزم به ذكر است پيرو صورتجلسه 
س��يصد و يازدهمين جلس��ه هيات مديره شركت 
فرابورس ايران و به استناد تبصره ماده سه و ماده چهار 
»دس��تورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق 
بهادار د رفرابورس«، زمان بندي جلسات معامالتي 
بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران از روز دوشنبه 

مورخ ۱4 تيرماه ۱400 تغيير خواهد كرد.

راهاندازيقراردادهايآتي
واحدهايصندوقطال

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 
صندوق هاي سرمايه گذاري پشتوانه طال با موفقيت در 
بورس كاال راه اندازي شده است، اظهار داشت: گواهي 
سپرده س��كه  طال، ابزاري است كه طي آن اشخاص، 
دارايي س��كه طالي خ��ود را با اطمينان ن��زد خزانه 
بانك ها امانت گذاشته و مي توانند آن را در بستر بازار 
س��رمايه در بازار پيوسته اي 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 ريسك هايي از جمله مخاطرات 
حمل و نگهداري، انتقال وجوه و اصالت سكه حفظ 
مي كند. معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران ادامه داد: صندوق سرمايه گذاري 
پش��توانه طال نيز ابزار مهم ديگر سرمايه گذاري در 
بازار طال است كه توسط بورس كاال براي فعاالن بازار 
س��رمايه معرفي و اجرايي شده است. صندوق هاي 
سرمايه گذاري پشتوانه طال، وجوه سرمايه گذاران 
را در گواهي سپرده سكه طال سرمايه گذاري كرده و 
سرمايه گذاران از نوسانات بازار طال منتفع مي شوند. 
ناصرپور گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري 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 مي شود. 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 برنامه هاي موبايل��ي و رايانه اي 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 سرمايه گذاري به ش��مار مي آيد و نوسانات اين 
فلز گرانبها داراي اهميت اس��ت، افزود: وجود يك 
بستر شفاف و قانوني در مجموعه بازار سرمايه امكان 
بهره گيري از مزاياي سرمايه گذاري در اين دارايي را 
فراهم آورده كه هم اكنون نيز فعاالن بازارهاي مالي 
براي س��رمايه گذاري در طال از ابزار گواهي سپرده 
كااليي سكه طال و صندوق سرمايه گذاري پشتوانه 
طال بهره مي برند و اين ابزارها به خوبي نوسانات بازار 
نقدي طال را پوشش مي دهند؛ در اين ميان اما وجود 
يك ابزار پوشش ريسك نقدشونده مانند قراردادهاي 
آت��ي در كالس دارايي طال براي فع��االن بازارهاي 
مالي بسيار كارآمد خواهد بود كه از اين رو راه اندازي 
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 مهم ترين مزاياي آن مديريت ريس��ك 
نوسانات قيمت دارايي، امكان برنامه ريزي بلندمدت، 
افزايش توان معامالتي افراد، استاندارد بودن قرارداد و 
تضمين معامالت و كميت و كيفيت تحويل است.  به 
گفته ناصرپور، در حال حاضر در بورس كاالي ايران 
ابزار قراردادهاي آتي بر روي دارايي هاي پايه مختلف 
از جمله زعفران و پسته در گروه كاالهاي كشاورزي و 
نقره در گروه فلزات گرانبها راه اندازي شده و هم اكنون 
معامالت قراردادهاي آتي بر روي اين دارايي ها داير 
است. در اين ميان با توجه به اهميت سرمايه گذاري 
در ط��ال در بين فع��االن بازارهاي مال��ي و تكميل 
ابزارهاي مشتقه در بورس كاال، قراردادهاي آتي بر 
روي دارايي پايه واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
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 راه اندازي است. 

ابزارهايبهينهمديريت
ريسكوپرتفويصنعتبيمه

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 به ضرورت تزريق فناوري هاي نوين 
مالي و جايگاه فين تك در صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: 
موضوع فناوري هاي نوين در صنعت بيمه )اينشورتك( 
ازجمله فعاليت هاي جذاب اين حوزه به شمار مي رود 
كه با ورود صنعت بيمه به اين حوزه و س��رمايه گذاري 
شركت هاي بيمه اي در حوزه هوش مصنوعي و تحليل 
داده ها انجام مي ش��ود و كمك مي كند تا بيمه ها قادر 
شوند از افراد بيمه گذار با درجات مختلف ريسك، حق 
بيمه هاي متفاوتي دريافت كنند. به گفته هاموني بيمه 
مركزي درگذشته راسا كار تصدي گري را خود انجام داده 
و استقالل اين نهاد به عنوان نهاد ناظر در برخي بخش ها 
دچار خدشه شده است كه به نظر مي رسد در اين حوزه 
نهاد قانون گذار بايد فعاليت هاي تصدي گري و اجرا را 
به طور كامل واگذار كند و در اين زمينه اوراق بهادار بيمه 
اتكايي ابزار مناسبي جهت واگذار كردن اين ريسك به 
مابقي شركت هاي بيمه اي به شمار مي رود. هاموني با 
 )SOA( اشاره به اينكه كشورمان در جامعه اكچوئري
نماينده اي ندارد، اظهار كرد: بهتر اس��ت شركت هاي 
صنعت بيمه ايران همانند ساير كشورهاي منطقه چند 
نفر اكچوئر در اين مجمع داش��ته باش��ند. مديرعامل 
فرابورس با اشاره به اينكه بازار سرمايه در حال طراحي 
ابزارهاي بلندمدت تر در اين بازار براي بازه هاي زماني 
بيش از 4 س��ال مانند صكوك هاي ب��ا دوره عمر بيش 
از 4 س��ال اس��ت، عنوان كرد: مخاطبان اين صكوك 
شركت هاي بيمه  عمر و سرمايه گذاري هستند، زيرا اين 
شركت ها 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؛ درواقع اين مدل از ابزار بلندمدت و اوراق بلندمدت 
با پرتفوي بلندمدت شركت هاي بيمه اي مي تواند منطبق 
باشد و اين خود زيرساختي را در كشور ايجاد مي كند كه 

به پيش بيني ناپذير اقتصاد ما كمك مي كند.

چگونهميتوان
بامديريتمالي،ثروتمندشد؟

اس��مش نجم الدين مدنيان، مدير تأمين مالي جمعي 
شركت مش��اور س��رمايه گذاري فاينتك در خصوص 
بازارهاي مالي نوش��ت: دس��تيابي به اس��تقالل مالي 
فقط با پس انداز به دست نمي آيد؛ بلكه بايد ياد گرفت 
چگونه پول خود را رش��د داد. بازار مالي مجموعه اي از 
دارايي هاي متعدد اس��ت و هنگام��ي كه با گزينه هاي 
مختلف سرمايه گذاري روبرو شويم، در انبوهي از گزينه ها 
غوطه ور مي شويم كه انتخاب گزينه مناسب و صحيح را 
دشوار مي كند. 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، بايد بدانيد كه پول شما از كجا مي آيد و كجا مي رود. 
درآمد خود را هرماه ثبت كنيد و سعي كنيد عادات خرج 
خود را تجزيه وتحليل كنيد. هزينه هاي خود را طبقه بندي 
كنيد و در صورت لزوم اولويت هريك را مشخص كنيد. 
آيا ش��ما بيش ازحد براي كاره��اي غيرضروري هزينه 
مي كنيد؟ آيا مي توانيد برنام��ه خود را تنظيم كنيد تا 
بيشتر پس انداز كنيد؟ به ياد داشته باشيد، هميشه قبل از 
خرج كردن، فكر كنيد.  دوم: درآمد بيشتري ايجاد كنيد؛ 
درآمد متداول به شما كمك مي كند تا از پس هزينه هاي 
زندگي روزمره برآييد، ام��ا به طورمعمول، به ثروتمند 
شدن شما كمك نمي كند. بنابراين، بايد راه هاي ايجاد 
درآمد جديد را پيدا كرد: سرمايه گذاري در ابزارهاي مالي 
مانند اوراق قرضه، سهام، صندوق هاي سرمايه گذاري و 
مواردي ازاين دست؛ اين روش ها داراي سطح مشخصي 
از ريسك هستند و شما مي توانيد هركدام كه براي شما 
مناسب تر است را انتخاب كنيد، مقداري از پول نقد خود 
را به آنها اختصاص دهيد و منتظر بازگشت سرمايه خود 
و سود آن شويد. سپرده گذاري بانكي يا خريد محصوالت 
بيمه اي؛ اين گزينه درواقع نتيجه اي مشابه نتيجه اول 
دارد، اما تفاوت در اين است كه شما كنترل را به بانك يا 

شركت بيمه اي كه انتخاب مي كنيد تحويل مي دهيد.

»تعادل«وضعيتبازارسهامرابازبينيميكند

رشد بورس طبيعي است

فرشسبزبورسبرايسهامداران
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني دوشنبه، هفتم 
تيرماه پنج هزار و 2۶۱ واحد رشد داشت كه درنهايت اين 
شاخص به رقم يك ميليون و 24۳ هزار واحد رسيد. بر پايه 
معامالت اين روز بيش از هشت ميليارد و 545 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶2 هزار و 450 ميليارد ريال 
دادوستد شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۱۱۶ واحد 
كاهش به ۳۸2 هزار و 250 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با ۷4 واحد افت به 244 هزار و ۹۱5 واحد رسيد. شاخص بازار 
اول چهار هزار و ۷۷۹ واحد رشد و شاخص بازار دوم هفت 
هزار و 4۶0 واحد افزايش داشتند. طي معامالت روز گذشته 
حقيقي ها حدود ۱۳5ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد ۶هزار و 4۹0ميليارد تومان بود، 
افراد حقيقي ۸۶درصد يعني پنج هزار و 5۹0ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان دو درصد از كل معامالت 
شد. بيش��ترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »سرمايه گذاري«، »شركت هاي چند رشته اي 
صنعتي« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »فلزات 
اساسي«به نفع حقوقي ها تمام ش��د. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با 2 هزار و ۱0۹ واحد، معدني و صنعتي چادرملو 
با نماد »كچاد« با يك ه��زار و 22۳ واحد، بانك تجارت با 
نماد »وتجارت« با ۶۳2 واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« 
با 5۹4 واحد، پتروشيمي جم با نماد »جم« با 5۸۳ واحد، 
مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 520 واحد، توسعه معادن 
و فلزات با نماد »ومعادن« با 4۷۸ واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با 4۷0 واحد، بانك صادرات ايران با 
نماد »وبصادر« با 40۳ واحد، شركت ارتباطات سيار ايران 
با نماد »همراه« با ۳۷5 واحد، پتروش��يمي فناوران با نماد 
»شفن« با ۳4۶ واحد و پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با 
۳۳2 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با 5۶۸ 
واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با 52۶ واحد، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با ۳۹۶ واحد، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« با 2۹۱ واحد، فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با 2۹0 واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير ب��ا نماد »وغدير« با 2۸5 واح��د، ايران خودرو با نماد 
»خودرو« با 20۹ واحد، شركت سرمايه گذاري ملي ايران 
با نماد »ونيكي« با ۱۷۷ واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري 
استان اصفهان با نماد »وسصفا« با ۱۷۱ واحد، كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران با نماد »حكشتي« با ۱۷0 واحد، 
شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان با نماد 
»وسكرمان« با ۱۷0 واحد و صنايع شيميايي سينا با نماد 
»شس��ينا« با ۱52 واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس 
داشتند. بر پايه اين گزارش، روز گذشته نماد گروه مديريت 
ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 

پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، ايران خودرو با نماد 
»خودرو«، صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، شركت 
سايپا با نماد »خس��اپا« و بانك تجارت با نماد »وتجارت« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه چند رشته اي 
صنعتي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه 520 ميليون و 4۱ هزار برگه سهم 

به ارزش هفت هزار و ۳۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

فرابورسافزايشيشد
در سومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
۳۱ واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۷۹۹ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۹۹5 
ميليون برگه سهم به ارزش ۱5۶ هزار و ۱۹۸ ميليارد ريال 
دادوستد شد. روز دوشنبه ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، كلر پارس با نماد 
»كلر«، توزيع دارو پخش با نماد »دتوزيع«، بيمه سامان با 
نماد »بساما«، بهمن ديزل با نماد »خديزل«، بيمه كوثر با 
نماد »كوثر«، پخش البرز با نماد »پخش« و پخش هجرت 
با نماد »هجرت« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، آ.س. پ با نماد 
»آ.س. پ«، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، صنايع 
ماش��ين هاي 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 سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات با 
نماد »وسپهر«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي« و فرابورس ايران با نماد 
»فرابورس« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

در پايان معامالت روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
در مقايسه با روز گذشته، 0.۳درصد افزايش يافت و ارزش 
سبد 5۳2هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت 
به ترتيب به ۱۱ ميلي��ون و ۳2۷هزار تومان و 2۱ ميليون 
و ۳۳۶هزار تومان رسيد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 
۶0درصد قابل فروش سبد 5۳2هزارتوماني سهام عدالت 

به ۶ ميليون و ۷۹۶هزار تومان رسيده است.

معاملهسهامتوسطكاركنانكارگزاريها
مجازشد

مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
صورت جلسه چهارم خرداد شوراي عالي بورس مبني بر 
مجوز خريدوفروش سهام كاركنان كارگزاري ها را به كليه 
شركت هاي كارگزاري ابالغ كرد. بر اين اساس، پيشنهاد 
هيات مديره س��ازمان بورس در خصوص اصالح ماده ۳۱ 
آيين نامه معامالت در شركت بورس تهران مصوبه سال ۸5 
شوراي عالي بورس، مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد: 
الف. شركت هاي كارگزاري فاقد مجوز كارگزار/ معامله گري 
صرفاً مجازند از طريق ساير شركت هاي كارگزاري و با رعايت 
دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه و ساير قوانين و مقررات 

مرتبط، اوراق بهادار بنام را معامله كنند.
ب. اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو 
هيات مديره ش��ركت هاي كارگزاري، مدير/ مديرعامل 
و كاركنان شركت هاي 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 پيش دستي در انجام معامالت با استفاده از 
اطالعات مشتريان، مجاز به انجام معامالت اوراق بهادار 

بنام خود هستند.
ج.معامالت اشخاص مشمول بند ب كه در سامانه هاي 
معامالتي تحت نظارت سازمان بورس ثبت مي شود 

در حك��م ارايه گزارش��ات معامالت اين دس��ته از 
اشخاص به سازمان بورس و بورس ها تلقي مي شود.

آموزشمفاهيماقتصاديدرمقاطعتحصيلي
راهيبرايرشدفرهنگمالي

حس��ين بوس��تاني، عض��و هيات مديره ب��ورس تهران 
فرهنگ سازي را از ضرورت هاي اوليه براي استفاده صحيح 
از هر پديده يا تكنولوژي در جامع��ه عنوان كرد و گفت: 
متوليان ارايه ابزار يا خدمات جديد معمواًل با بسترسازي 
مناس��ب از طريق ارايه آموزش ب��ه جامعه هدف تالش 
مي كنند تا ضمن ياددهي كاركردهاي صحيح، موضوع 
ارايه ش��ده به افزايش كارايي هدف گذاري شده براي آن 
خدمت دست يافته و آثار سوء ناشي از استفاده نادرست از 
آن را به حداقل برسانند. وي در ادامه به مديريت منابع مالي 
با روش هاي غيرمستقيم در بورس اشاره كرد و افزود: فرد 
داراي دانش مالي مي داند كه براي مديريت ريسك در بازار 
سرمايه و رسيدن به بازدهي مطمئن تر بايد از تكنيك هاي 
ارزش گذاري و ابزارها و روش هاي مرتبط با كاهش ريسك 
اس��تفاده كند. همچنين اين نكته موردتوجه او قرار دارد 
كه انتفاع واقعي ناشي از حضور در بازار سرمايه معمواًل در 
بازه هاي زماني بلندمدت حاصل مي شود و نوسانات گاهي 
س��ريع و مقطعي نبايد موج��ب هيجان زدگي يا نگراني 
بيش ازحد او شود. نهايتاً حتي اگر يك فرد داراي دانش مالي 
كافي نباشد، اما از فرهنگ سرمايه گذاري بهرمند باشد، 
مي داند كه ورود مستقيمش به يك بازار تخصصي و پيچيده 
ريسك او را باال خواهد برد و با رويكردي صحيح، مديريت 
منابع خود در بورس را با روش هاي غيرمستقيم به افراد 
خبره واگذار مي كند. بوستاني بر تأثير ارتقاء دانش مالي 
عموم مردم بر توسعه اقتصادي تأكيد و تصريح كرد: فلسفه 
و كاركرد تمام سيستم هاي آموزش��ي در دنيا برافزايش 
دانش و بينش جامعه براي ايجاد آينده اي بهتر و مردمي 
سعادتمندتر تمركز دارد. آموزش و بهبود سواد و فرهنگ 
مالي نيز با تمركز بر ُبعد اقتصادي زندگي افراد، ضمن كمك 
به شناسايي صحيح نيازها و امكانات مالي، شرايط مديريت 
بهتر دارايي و درنتيجه افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و 
در كنار آن توسعه اقتصادي كشور را فراهم مي كند. عضو 
هيات مديره بورس تهران در پايان ضمن ارايه راهكار ارتقاء 
دانش مالي جامعه و پيشنهاد به وزارت آموزش وپرورش 
اظهار داشت: رايزني و تعامل با وزارت آموزش وپرورش و 
وزارت علوم براي گنجاندن مفاهيم مالي، ريسك و بازدهي 
و مديريت ثروت در كتب درسي تمام مقاطع تحصيلي و 
هماهنگي با هر ارگان موثر در اين زمينه ازجمله رسانه هاي 
صوتي، نوش��تاري و تصويري ضمن ايجاد آشنايي اوليه 
مخاطبان با كاركرد و اركان بازارهاي پولي و مالي، مي تواند 
در يك افق ميان مدت نويدبخش شكل گيري نسلي نو و 
جامعه اي آگاه به دانش و فرهنگ مالي و به تبع آن اقتصادي 

پايدار و بورسي باثبات و بالنده در آينده كشور باشد.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه هر يك از طرح هاي دولتي در ساخت 
و تامين مسكن براي اقشار آسيب پذير موفق نبوده يا 
دست كم داراي نقايصي هستند، اتحاديه تعاوني هاي 
عمراني ش��هر ته��ران طرحي را پيش��نهاد كرده كه 
مشكالت طرح هاي 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 
سال هاي گذشته باعث شد اميد براي خانه دار شدن 
برخي خانوارها به دوره انتظار بيش از ۱۰۰ سال موكول 
شود، »طرح مّلي 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 
هدف گذاري ش��ده، فاقد مش��تري و متقاضي است. 
بي گمان، نبود متقاضي در ش��هرهاي يادشده، دليل 
نبود متقاضي نيست، بلكه نشانه اي از افت شديد توان 

مالي خانوار ارزيابي مي شود.
ب��ه گفت��ه، خش��ايار باقرپ��ور مديرعام��ل اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شهر تهران، به هم خوردن تعادل 
بي��ن عرضه و تقاضا در بازار مس��كن مهم ترين عامل 
رشد افسارگس��يخته قيمت و همچنين سودجويي 

سفته بازان از اين كمبود عرضه شود.
به گفته وي، اگر دولت تمام تمركز خود را روي تقويت 
بخش توليد و عرضه مسكن بگذارد قطعاً در ميان مدت 
و بلندمدت خواهد توانست با ايجاد گردش مالي سالم 
در اين صنعت، قيمت نهاده هاي توليد را كنترل كند 
و درنهايت روي قيمت مسكن نيز اثرگذاري مناسبي 
داشته باشد. البته براي اين موضوع قطعًا 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 مي گفت، 
افزود: در طرح هايي مانند مس��كن مهر يا اقدام ملي، 
دولت زمين هايي را كه در مناطق حاش��يه اي و بعضًا 
غيرمرغوب قرار داش��ت و حتي در تم��ام موارد فاقد 
زيرساخت هاي شهري بود، براي اجراي پروژه و توليد 
انبوه مسكن تخصيص داد. بسياري از اين اراضي حتي 
تا بعد از اتمام ساخت وساز، از ساده ترين امكانات مثل 
انشعاب برق مس��كوني يا آب آش��اميدني شهري يا 
آسفالت باكيفيت هم برخوردار نبوده اند، به جز اين ها، 
ساير امكانات شهري مثل فضاهاي تجاري، آموزشي، 
درماني و… نيز هميش��ه در اجراي طرح ها مغفول 

واقع شده اند.
به گزارش تسنيم، اين كارشناس صنعت ساختمان 
ضمن ابراز ناخرسندي از عدم تكريم افراد متقاضي 
مسكن در اين طرح ها گفت: همين محروميت هاي 
تحميلي كه ناشي از عدم كارشناسي و برنامه ريزي 
واقع گرايان��ه طرح ه��اي دولت��ي و آماي��ش دقيق 
س��رزمين به لحاظ جمعيت و آب وه��وا و نزديكي 
به مراكز ش��غلي بوده اس��ت، عماًل سبكي خاص و 
تأس��ف برانگيز از حاشيه نش��يني را در مناطقي كه 
در آنها چنين پروژه هايي احداث شده است، ايجاد 
نمود و عماًل 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 طرح هاي دولتي را 

نخورده باشد.
باقرپور با اشاره به راهكارهاي موجود در حل اين معضل 
گفت: اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران ابتداي 

امسال طرح موسوم به »طرح ملي مسكن اقساطي« 
را رونمايي كرد كه تأمين مس��كن براي متقاضيان با 
سطح درآمد متوسط و سرمايه هاي خرد هدف اصلي 

مي باشد.
وي ادامه داد: در اين طرح متقاضيان مس��كن بعد از 
ثبت نام فارغ از سرمايه و اندوخته اي كه دارند خواهند 
توانس��ت در مناطق مرغوب شهري صاحب مسكن 
بشوند. اين ويژگي بزرگ ترين وجه تمايز آن با »طرح 
مسكن مهر«، »طرح احياي بافت فرسوده« و »طرح 
اقدام ملي مسكن« در دولت هاي دكتر احمدي نژاد 
و دكتر روحاني خواهد بود، حال آنكه در »طرح ملي 
مس��كن اقس��اطي«، اتحاديه تعاوني هاي 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��اخت هاي رفاه��ي در آنها وج��ود دارد، اقدام 
مي كند و س��پس آن را در سبد عرضه به متقاضيان 

قرار مي دهد.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني ش��هر تهران 
ضمن تأكيد بر اينكه با توجه به گستردگي اجراي اين 
طرح، به ترتيب تمام مناطق اعم از سطوح باال، متوسط 
و پايين شهر متناس��ب با بضاعت مالي مخاطبان در 
دس��تور كار قرار مي گيرد، گفت: استراتژي طراحي و 
ساخت متناسب با شأن هموطنان ايراني، حداقل يك 
پله باالتر از عرف منطقه پيش بيني شده است تا عالوه 
بر رضايت متقاضيان، سطح كيفي مناطق نيز ارتقا  پيدا 
كند، يعني هر كس با هر استطاعت مالي و سليقه اي، 

امكان انتخاب اولويت مطلوب خود را خواهد داشت.
باقرپور تأكيد كرد: هرچند كه اولويت تيم تحقيقات بازار 
اتحاديه، انتخاب موقعيت هاي مكاني رو به رشد و ترقي 
در هر محدوده بوده تا حداكث��ر ارزش افزوده را براي 
افراد به صورت كاماًل مستقل از نرخ رايج تورم به همراه 
داشته باش��د، همين امر دليل معقولي براي تقويت 
نگاه س��رمايه گذاري ملكي براي هموطنان، به دوراز 

انگيزه هاي سوداگري در بازار محسوب مي شود.

     براي مسكن ملي تهران ۲۳ هزار نفر
ثبت نام كردند

در اين حال، ياس��ر لك، معاون مسكن اداره كل راه و 
شهرسازي استان تهران با بيان اينكه در مرحله پنجم 
۲۳ هزار نفر براي واحدهاي اقدام ملي در ش��هرهاي 
تحت مسووليت اداره كل استان ثبت نام كرده اند گفت: 
تا حدود دو هفته ديگر افراد واجد ش��رايط مشخص 
مي شوند؛ 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 ۳.۷ ميليون 
تومان است.ياسر لك در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
به طور كلي در اس��تان تهران، به جز شهرهاي جديد 
۸۰۰۰ واحد مس��كن ملي در دست ساخت است كه 
سايت ۲۰۰۰ واحدي تهرانسر توسط پيمانكار بخش 
خصوصي احداث مي ش��ود و فعال شرايط واگذاري به 
متقاضيان را ندارد. ۳۵۵۰ واحد نيز راسا توسط اداره 
كل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران ساخته مي شود. 
احداث ۲۵۰۰ واحد 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 پروژه ها با سرعت مناس��بي پيش مي رود و تا 
پايان تيرماه به مراحل پاياني فوندانسيون مي رسيم. 
مش��كل چنداني هم درخصوص تامي��ن منابع مالي 

نداريم.
معاون اداره راه و شهرسازي استان تهران با بيان اينكه 
۱۵۰۰ نفر ظرفيت خالي براي مس��كن ملي اس��تان 
وجود دارد گفت: در مرحله پنجم فراخوان از متقاضيان 
واحدهاي اقدام ملي در محدوده تحت مسووليت اداره 
كل، به جز شهرهاي جديد ۲۳ هزار نفر در استان تهران 
تقاضا داده اند. تاكنون ۴۰۰ نفر از اين افراد احراز شرايط 
ش��ده اند. ۱۵۰۰ نفر براي پروژه هاي در حال احداث، 
ظرفيت خالي داريم كه افراد واجد ش��رايط را به آنها 

معرفي مي كنيم.

     قيمت هر متر ۳.۷ ميليون تومان
لك درباره جديدترين برآورد از قيمت مس��كن ملي 
اس��تان تهران گفت: قراردادها با همان مدل مدنظر 
ما پيش مي رود. برآوردي كه از قيمت در ارديبهشت 
داشتيم متري ۳.۷ ميليون 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 طرح ها ادامه مي يابد و تا 
پايان س��ال ۱۴۰۱ تمامي پروژه هاي 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 مي رويم.
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 مي شوند 
پيامك ارسال مي شود و سپس به طور اتوماتيك در 
بانك مس��كن براي آنها افتتاح حساب خواهد شد. 
متقاضيان ظ��رف دو هفته زمان دارند تا ۴۰ ميليون 

تومان اوليه را واريز كنند.

     جايگزيني از تهران در صورت نبود 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 مي دهيد گفت: در اين مرحله اگر در شهرهاي 
ثبت نامي تقاضاي كافي از ساكنان نداشته باشيم يا 
متقاضيان از شروط پنج گانه 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 ۲۰ هزار واحد، در 
پرديس ۱۴ هزار، در هش��تگرد ۸۰۰۰ و در ايوانكي 
۱۵ هزار واحد در حال اجرا است كه مسووليت آن بر 

عهده شركت عمران است.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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آماده باش تهران
در برابر موج پنجم كرونا

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران اعالم كرد: 
مقرر شد همه فرمانداران و روساي شبكه هاي بهداشت و 
درمان استان تهران تمام تمهيدات الزم را اتخاذ كنند تا 
وارد پيك پنجم كرونا نشويم. استاندار تهران در حاشيه 
جلسه ستاد مديريت كروناي اين استان، گفت: گسترش 
تخت هاي بيمارستاني مانند بيمارستان شهداي تجريش 
و اقدام دستگاه هاي خدمات رسان مانند اداره برق، گاز، 
آب و شهرداري در كمترين زمان در جهت آماده سازي 
زيرساخت هاي 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 
واكسيناسيون در استان تهران افزايش پيدا خواهد كرد. 
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 
گرفتن واكسيناسيون در استان تهران خواهيم بود. اين 
واكسيناس��يون با اولويت تزريق گروه هاي سني باالي 
۷۰ س��ال براي دوز دوم و جاماندگان انجام خواهد شد. 
بي تردي��د تا اطمينان از تزريق اين گروه س��ني به قدر 
كفايت ايجاد نشود به سراغ گروه هاي سني ديگر نخواهيم 
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 گروه هاي 
سني باالي ۷۰ سال وجود خواهد داشت. وي ادامه داد: 
همچنين تمامي افراد هر واكسني كه در دوز اول دريافت 
كرده اند از همان برن��د در دوز دوم به آنها تزريق خواهد 
ش��د و نگراني در اين زمينه وجود ندارد. الزم است كه 
شهروندان از مراجعات غير ضرور به مراكز واكسيناسيون 
خ��ودداري كنند و با توجه به بحث نوبت دهي به مراكز 
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 سوددهي قطعي بورس 
تا پايان سال

 كشور و تأثير آن بر بازار، از اين موضوع نبايد غافل 
ماند كه ١٠٠ درص��د روند كلي معامالت بورس تا 
پايان سال مثبت است و مي تواند بازدهي بيشتري 
را نسبت به ساير بازارها در اختيار سهامداران قرار 
دهد. اكنون قيمت سهام اكثر شركت ها بعد از اصالح 
ش��ديدي كه تجربه كرده اند بس��يار ارزان شدند و 
موقعيت مناس��بي را براي س��رمايه گذاري فراهم 
كرده اند. سهامداران براي كسب بازدهي معقول در 
بورس بايد استراتژي خريد و نگهداري را جايگزين 
استراتژي نوسان گيري 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��رمايه گذاري در اين بازار بايد 
گزارش ماهانه شركت ها و صورت هاي مالي فصلي 
را با دقت زيادي مدنظر قرار دهند، اكنون و با توجه 
به وضعيت فعلي بازار وزن تحليل در بازار بيش��تر 
مي شود به همين دليل سهامداران بايد سهامي را كه 
از پتانسيل خوبي براي سرمايه گذاري برخوردارند 
انتخاب كنند، سهامداران در صورت انتخاب درست 
مي توانند تا پايان سال بازدهي خوبي را از بازار كسب 
كنند. ريسكي كه اكنون بازار را تهديد مي كند نوعي 
ابهام در خصوص نتيجه مذاكرات است، همچنين 
در كنار اين موضوع اسامي اعالم شده براي كابينه 
اقتصادي دولت سيزدهم جزو مسائل بسيار مهمي 
تلقي مي ش��ود كه مي تواند روند بازار را تحت تأثير 
خود قرار ده��د. وعده هايي در خصوص واريز ٢٠٠ 
ميلي��ون دالر منابع مالي به صن��دوق تثبيت بازار 
سرمايه داده شده بود كه اكنون فقط معادل ريالي 
٥٠ ميليون دالر واريزش��ده است، در صورت واريز 
باقيمانده منابع مالي به صندوق تثبيت بازار سرمايه، 
افزايش فعاليت بازارگرداني سهام، وعده هاي دولت 
جديد در مورد بازار س��رمايه در يك برنامه مدون و 
نيز انتشار آن وضعيت بازار بهتر از روند فعلي مي شود 
و مي توانيم شاهد رشد بيش��تر شاخص بورس در 

بازار باشيم.

 حد دخالت دولت سيزدهم 
در بازار ارز

موارد باال به نظم در اقتصاد منجر خواهد شد و قوه قضاييه 
هم به داشتن رسانه آزاد و پيگير كمك كند زيرا چنين 
رسانه اي 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 مي تواند به 
تنهايي مذاكرات يه سويه و چندجانبه با نهادهاي پولي 
را مهيا سازد و بسياري از تحريم ها توسط بانك مركزي 
را به خوبي ح��ل و فصل كند. قدم اول در تمام دولت ها 
اس��تقالل بانك مركزي بايد باش��د كه تا االن حمايت 

خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است.

معادله تجارت و تحريم
هزينه اين دفاتر تج��اري اضافي، باعث افزايش هزينه 
قيمت تمام شده مي شود و نهايتا زيان اين هزينه هاي 
اضافي را هم از محل دارايي هاي عمومي مردم پرداخت 
خواهد شد. بنابراين فعاليت هاي اقتصادي مانند زنجيره 
به هم پيوسته اي است كه يكايك شهروندان ايراني به 
نوعي در آن سهيم هستند. وقتي تحريمي در كار نباشد 
و رونق در توليد و بازرگاني حاكم باش��د، استفاده آن را 
همه ايرانيان مي برند و در نقطه مقابل زماني كه تحريم ها 
دامنه وسيع تري پيدا مي كند، خسارت آن شامل يكايك 
ايرانيان خواهد شد. خانم ها، آقايان ما همه در يك كشتي 

سوار هستيم و سرنوشت مان به هم گره خورده است.

وام اجاره
درمان بازار مسكن نيست

فرش��يد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
كش��ور گفت: اعالم اينكه ب��راي حوزه اج��اره داري 
مبلغي وام تامين شود، درمان اساسي اين بازار نيست. 
پورحاجت اظهار كرد: وضعيت عرضه و تقاضا در بازار 
مسكن و كاهش توليد مسكن در كشور، مهم ترين عامل 
شرايط بحراني امروز است. به گزارش ايسنا، وي افزود: 
شوربختانه متوليان بخش مسكن هيچ برنامه منسجمي 
براي توليد مسكن نداشته اند و كمبود مسكن در كشور بر 
اين بازار اقتصادي تاثير داشته است و خانوارها در شرايط 
بسيار س��ختي به س��ر مي برند. دبير كانون سراسري 
انبوه سازان كش��ور گفت: دولت بايد تمهيداتي براي 
اجاره داري به صورت منسجم و سياست ورزانه دنبال 
كند. پورحاجت با بيان اينكه بازار مس��كن از بازار آزاد 
تبعيت مي كند، افزود: اعالم اينكه براي حوزه اجاره داري 
مبلغي وام تامين شود، درمان اساسي اين بازار نيست. 
وي كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، گفت: 
از مال��كان و تمام مردم ايران مي خواهم كمك كنند و 
در اين شرايط سخت كه بر اثر بي برنامگي و عدم توجه 
به حوزه مسكن ايجاد شده است، در كنار خانواده هاي 
مستاجر باشند و شرايط را به نحوي فراهم كنند تا فشار 

كمتري به خانواده ها وارد شود.

انجام پرواز فوق العاده هما
در مسير شيراز-دوحه-شيراز 

مديركل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسالمي 
اي��ران گفت: در راس��تاي پاس��خگويي ب��ه تقاضاي 
هموطنان براي برقراري يك پرواز فوق العاده در مسير 
شيراز به دوحه و بالعكس، يك پرواز براي روز ۱۷ تير 
س��ال جاري برنامه ريزي كرده است. حسين جهاني، 
مديركل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران در گفت وگو با فارس ضمن اعالم اين خبر بيان 
كرد: در راستاي پاسخگويي به تقاضاي هموطنان براي 
برقراري يك پرواز فوق العاده در مسير شيراز به دوحه 
و بالعكس، يك پرواز براي روز ۱۷ تير س��ال جاري )۸ 
جوالي( برنامه ريزي كرده است. وي ادامه داد: اين پرواز 
با شماره پرواز ۶۸۳ در ساعت ۱۸ و ۱۵ دقيقه فرودگاه 
دستغيب شيراز را ترك و در ساعت ۱۸ )به وقت محلي( 
وارد فرودگاه دوحه مي شود. جهاني ادامه داد: بازگشت 
اين پرواز به شماره ۶۸۲ در ساعت ۱۹ است كه فرودگاه 
دوح��ه را ترك كرده و در س��اعت ۲۱ و ۴۰ دقيقه در 

فرودگاه شيراز به زمين مي نشيند.

رشد صفر درصدي ظرفيت 
بنادر شمالي در ۸  سال گذشته

طبق گفته معاون س��ازمان بنادر ايران در حال حاضر 
۹۰ درصد كش��تي هاي ورودي به بن��در انزلي خالي 
برمي گردد و برنامه بار منظمي براي بنادر شمالي وجود 
ندارد و مسير دريايي براي خرده مالك ها صرفه اقتصادي 
ندارد. به گزارش ايلنا، فرهاد كوهس��اري، معاون امور 
بندري و اقتصادي س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان 
اينكه سازمان بنادر زيرساخت ها را فراهم مي كند تا در 
مسير توسعه صادرات در بنادر مشكل و مانعي ايجاد 
نش��ود، ادامه داد: اخيرا جلسه اي 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 قوي تري برقرار شود كه دراين صورت 
ظرفيت بنادر كشور افزايش پيدا مي كند. معاون سازمان 
بنادر در پاسخ به اينكه آيا در ۸ سال گذشته ظرفيت ۶ 
ميليون تني بنادر شمالي تغييري داشته، گفت: در اين 
سال ها بنادر شمالي هيچ رشدي نداشتند.  كوهساري 
تاكيد كرد: آنچه كه موجب رشد ظرفيت بنادر مي شود 
رش��د تجارت و افزايش س��رمايه گذاري ها در كشور 
است. بايد بودجه و اعتبارات عمراني و سرمايه گذاري 
در كشور رونق يابد كه شاهد توسعه زيرساخت هايي 
مانند بنادر باش��يم اما در حال حاضر واردات مورد نياز 
بخش هاي عمراني كشور به ويژه ماشين آالت، 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 برنامه ريزي 
وجود داشته باشد. بايد بار منظم وجود داشته باشد و 
براي حمل آن با شركتي قرارداد منعقد شود. در تامين 
ناوگان و كشتي مورد نياز مشكلي نداريم اما بايد قرارداد 
مشخص منعقد شود تا ناوگان مورد نياز در تاريخ معين 
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 
مشخصي وجود ندارد تا ناوگان دريايي در تاريخ مشخص 
دراين بنادر حاضر باشند، تاكيد كرد: چيزي حدود ۵۰۰ 
فروند كشتي وارد بندر انزلي مي شود كه ۹۰ درصد آنها 
خالي برمي گردند اين در حالي است كه مي توان از اين 
ظرفيت براي حمل بار در مسير روسيه استفاده كرد. در 
واقع مشكل اين است كه برنامه اي براي كشتي هايي 
كه خالي برمي گردند وجود ندارد.  كوهساري در پاسخ 
به اين سوال كه چرا با وجود صرفه اقتصادي در مسير 
دريايي صاحبان كاال همچنان حمل جاده اي را ترجيح 
مي دهند، گفت: اغلب كشاورزان، باغ داران، چاي كاران، 
برنج كاران و ... خرده مالكي هستند بنابراين نمي توانند 
۲ هزارتن محصول را براي صادرات آماده كنند تا امكان 
اس��تفاده از ناوگان دريايي براي صادرات آن را داشته 
باشند. به همين دليل روش اقتصادي براي خرده مالكان 
اين است كه كاميوني را كرايه كنند كه بار را از باغ حمل و 
به طور مستقيم در مسكو تخليه كند و ذات حمل و نقل 
بار خرد همين است. او ادامه داد: واقعيت اين است كه 
در كاالهاي خرد استفاده از مسير دريايي براي خانوار 

اقتصادي نيست و روش سنتي بهتر است. 

آيا»طرحمليمسكناقساطي«كمبودهايطرحهايدولتيتامينسرپناهراجبرانميكند؟

پيشنهاد  نسخه قسطي مسكن  دولتي

ساخت۳۰۰دستگاهاتوبوسبرقيباطراحيداخليكليدخورد

500 هزار سفر روزانه با اتوبوس هاي پايتخت
با حضور مجازي رييس جمهور، شهردار تهران و جمعي 
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، 
رييس جمهور؛ 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 گفت وگو، مراسم 
رونمايي از يك دستگاه اتوبوس تمام برقي توليد داخل 

برگزار شد.
بر اس��اس اين گزارش، منوچهر منطقي، دبير ستاد 
توسعه فناوري هاي حوزه فضايي و حمل و نقل پيشرفته 
در اين مراس��م با تاكيد بر اينكه اتوبوس برقي ساخته 
شده از سوي يكي از شركت هاي دانش بنيان ۱۰ تا ۴۰ 
درصد ارزان تر از نمونه هاي خارجي است، گفت: اين 

اتوبوس در ۳ نوع طراحي شده است.
به گزارش ايلنا، منطقي با تاكيد بر اينكه اكنون حوزه 
خودرو در دنيا در حال دگرگوني است، افزود: در راستاي 
جبران اين شكاف فناوري، با شركت هاي خودروسازي 
درصدد برآمديم تا توليد خودرو و اتوبوس هاي برقي را 

به واسطه شركت هاي دانش بنيان توليد كنيم.
وي عدم وج��ود آاليندگي و كاهش تلفات جاده اي را 
از مزاياي اتوبوس هاي برقي عنوان كرد و يادآور ش��د: 
بر اس��اس پيش بيني ها تا سال ۲۰۵۰ كليه خودروها 
از نوع برقي خواه��د بود و در اين راس��تا پروژه توليد 
اتوبوس برقي را با همكاري شركت هاي دانش بنيان و 

خودروسازي در دستور كار قرار داديم.
منطقي با بيان اينكه اين خودروي برقي و قواي محركه 
آن توسط فناوران كشور طراحي شده است، اظهار كرد: 
فناوري اين اتوبوس برقي متناسب با جغرافياي ايران و 

معادل فناوري روز دنيا است و ساخت اين اتوبوس برقي 
كه در اين مراسم رونمايي مي شود، از يك سال و نيم 
گذشته آغاز شده است. دبير ستاد توسعه فناوري هاي 
حوزه فضايي و حمل و نقل پيشرفته با بيان اينكه اين 
نوع اتوبوس به سه شكل طراحي شده است، ادامه داد: 
يك نوع اين اتوبوس هاي برقي »شب شارژ« مناسب 
شهرهاي بزرگ است كه مي تواند ۲۰۰ كيلومتر را با 

يك بار شارژ طي كند.
منطقي ادام��ه داد: نوع دوم طراح��ي اين اتوبوس ها 
مي تواند ۸۰ تا ۹۰ كيلومتر را با يك بار شارژ طي كند 
و در ايس��تگاه ها مجدداً شارژ شود و نوع سوم آن براي 
شهرهايي است كه زيرساخت اتوبوس شهري ندارند 

و ۳۰ تا ۴۰ كيلومتر را با يك بار شارژ طي مي كنند.
به گفته اين مقام مس��وول اين اتوبوس ها هيبريدي 
هس��تند كه در صورت تمام شدن ش��ارژ مي توانند 

گازسوز شوند.
دبير ستاد توس��عه فناوري هاي حوزه فضايي و حمل 
و نقل پيشرفته تاكيد كرد: اتوبوس هاي برقي ساخته 
شده از س��وي ش��ركت هاي دانش بنيان و محققان 
كش��ور، ۱۰ تا ۴۰ درصد نسبت به نمونه هاي اروپايي 

ارزان تر است.

    50 درصد اتوبوس هاي تهران گازوئيلي 
هستند

پيروز حناچي، ش��هردار ته��ران نيز در اين مراس��م 
گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از اتوبوس هاي تهران 
گازوئيلي هستند كه سهم بس��ياري در آالينده هاي 

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 كالن ش��هرها در دنيا و همچنين ايران اس��ت . 
حناچي افزود: اين فناوري مي تواند به زنجيره فناوري 
در خودروهاي برقي و شخصي نيز كمك كند و براي 

اتوبوس هاي 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 مي رويم. در بودجه ۱۴۰۰، 
۵۰۰ ميليارد تومان براي توسعه اتوبوس برقي پيش 
بيني شده كه اگر موافق باشيد بخش��ي از آن را براي 

پيمايش اين مسير در نظر مي  گيريم.

     تفاهم نامه خريد ۲00 اتوبوس برقي
براي پايتخت

در اي��ن حال، معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هردار 
تهران با اشاره به تفاهم نامه خريد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس 
برقي گفت: روزانه ۵۰۰ هزار نفر در ش��رايط كرونا از 

اتوبوس هاي پايتخت استفاده مي كنند.
سيدمناف هاشمي در گفت وگو با فارس، درباره موضوع 
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 مي بريم ولي پس از آن موض��وع اتوبوس هاي 
برقي حائز اهميت است. وي افزود: روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار مس��افر در تهران در حال حاضر از اتوبوس براي 
جابه جايي استفاده مي كنند در حالي كه اين رقم در 
شرايط غيركرونايي حدود ۲ ميليون مسافر در روز بود 
و بايد بتوانيم آمار جابه جايي مس��افران با اتوبوس را 

در پايتخت به بيش از ۳ تا ۴ ميليون در روز برسانيم.
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هردار تهران با اشاره 

به اينكه بسياري از كالنش��هرهاي دنيا ۵۰ درصد از 
ناوگان اتوبوسراني آنها برقي است گفت: اين موضوع 
جهت كاهش آلودگي هوا در كشورهاي اروپاي غربي 
۱۰۰درصد بوده و ما هم تا س��ال ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ بايد 
بتوانيم در اكثر كالن شهرهايمان در كشور ۱۰۰درصد 

از اتوبوس هاي برقي استفاده كنيم.
هاشمي تصريح كرد: دانشگاه تهران به همراه معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري از يكس��ال پيش 
اقداماتي جهت توليد اتوبوس برقي آغاز كرد و ما هم 
اع��الم كرديم اگر بتوانند اين اتوبوس ه��ا را ۷۰ تا ۸۰ 
درصد با توان داخلي توليد كنند س��فارش خريد به 

آنها مي دهيم.
وي گفت: اكنون تا ۷۲ درصد بر اساس استانداردهاي 
ما اين اتوبوس هاي برقي توليد داخل شده كه امروز يك 

نمونه آن با حضور رييس جمهور رونمايي شد.
معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هردار تهران اعالم 
كرد: تفاهم نامه اي را براي خريد ۲۰۰ دس��تگاه از اين 
اتوبوس ها امضا كرده ايم ولي توجه داش��ته باشيد كه 
اين مساله به معناي انعقاد قرارداد نيست و اگر دولت 
۵۰۰ ميليارد تومان اختصاص دهد شهرداري هم ۵۰۰ 
ميليارد تومان در نظر مي گي��رد و در مجموع با هزار 
ميليارد تومان مي تواني��م اين تفاهم نامه را به قرارداد 
تبديل سازيم و تا ۱۴۰۰ يا ۱۴۰۱، ۲۰۰ اتوبوس برقي 

داشته باشيم.
هاش��مي اع��الم ك��رد: همچني��ن ب��راي موضوع 
موتورس��يكلت هاي برقي نيز برنامه هايي داريم تا از 
طريق شبكه شركت هاي دانش بنيان و حمايت از آنها 
حمايت هايي را انجام دهيم تا با حذف و خارج كردن 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري و بنزيني شاهد استفاده 

هر چه بيشتر از موتورسيكلت هاي برقي باشيم.



حماي��ت از حق��وق كاربران در فض��اي مجازي نام 
تازه ترين طرحي اس��ت كه اين روزه��ا در مجلس 
شوراي اس��امي مطرح و در دستور كار قرار گرفته 
است؛ طرحي كه به نظر مي رس��د با توجه به بندها 
و تبصره ه��اي آن، در ص��ورت تصوي��ب تغييرات 
بس��ياري در حوزه اينترنت و شبكه هاي مجازي به 
وجود مي آورد و البته انتقادات زيادي را هم از سوي 
كارشناس��ان فناوري اطاع��ات و كاربران اينترنت 
و ش��بكه هاي اجتماعي به دنبال داشته است. پس 
از هفته ها گمانه زني در رس��انه ها و بررس��ي ها در 
كميسيون هاي مجلس، پيش نويس 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 
رياست جمهوري 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 پيام رس��ان هاي 
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 محدوديت هاي 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 پرداخته اند. 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 داده  اند: »خدمات پايه كاربردي 
خدماتي است كه به بخش غيرقابل اجتناب از فضاي 
مجازي و ش��بكه ملي اطاعات 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: »پيام رسان و شبكه اجتماعي«، »زيست بوم 
جويشگر«، »مديريت هويت معتبر«، »خدمات نام 
و نش��ان گذاري«، »خدمات پايه مكاني و نقش��ه«، 
»خدم��ات ميزباني داده«. نماين��دگان در توصيف 
نظارت ب��ر اين فض��ا از اصط��اح »مرزباني فضاي 
مجازي« اس��تفاده كرده و در توصيف آن آورده اند: 
»اعمال خط مشي و حاكميت در گذرگاه هاي مرزي 
فضاي مجازي كشور، حفاظت از گذرگاه هاي مذكور 

و نظارت بر ورود و خروج داده ها.«

    فصل دوم: كميسيوني براي تنظيم گري
طراحان تازه تري��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 تازه اي سپرده 
خواهد شد. كميس��يون عالي تنظيم مقررات كه بر 
اس��اس مصوبه جلسه هشتم ش��وراي عالي فضاي 
مجازي ايجاد شده، به منظور اجراي مصوبات شوراي 
مذك��ور و قوانين مربوطه با تركي��ب ۲۰ نفره اي به 
عنوان مرجع تنظيم مقررات خدمات پايه كاربردي، 
خدمات ارتباطاتي و فناوري اطاعات شناخته شده 
و در اين قانون به جهت رعايت اختصار كميس��يون 

ناميده مي شود.
 اين تركيب شامل رييس مركز ملي فضاي مجازي 
)دبير كميسيون(، وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، 
وزي��ر اطاعات، وزي��ر اقتصاد و ام��ور دارايي، وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي، 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 انقاب 
اس��امي، فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان 
صداوسيما، رييس س��ازمان تبليغات اسامي، 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، مسووليت هاي بسياري بر عهده 

اين گروه گذاشته اند كه خاصه آن تهيه و تصويب 
انواع قوانين براي بخش ه��اي مختلف و حوزه هاي 
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 اطاعات 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 ذي ص��اح قضايي و ارايه نظر 
كارشناسي در صورت نياز به اظهارنظر كارشناسي؛ 
اراي��ه گ��زارش دوره اي يا م��وردي وضعيت فضاي 
مجازي كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطاعات 
و خدمات پايه كاربردي به ش��ورا و مجلس شوراي 
اس��امي و س��اير مراجع ذي ربط؛ تهي��ه و تصويب 
ضوابط همكاري هاي بين المللي دو يا چندجانبه در 

حوزه فضاي مجازي.

     مرزباني فضاي مجازي
با ستاد كل نيروهاي مسلح

ماده ۶ اين فصل از ط��رح نمايندگان بخش هايي از 
قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاعات مصوب ۱۳۸۲ را اصاح كرده اما مهم ترين 
م��اده ۷ مهم ترين بن��د از فصل ۷ اس��ت كه در آن 
تصريح شده اس��ت: »مرزباني فضاي مجازي و دفاع 
سايبري از كشور و جلوگيري از بهره برداري غيرمجاز 
از داده ها در گذرگاه هاي مرزي، با مس��ووليت ستاد 
كل نيروهاي مس��لح انجام مي پذيرد. دستگاه هاي 
مركز ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاعات، وزارت اطاعات، وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح، قوه قضاييه، سازمان صدا و سيما، 
نيروي انتظامي، سازمان پدافند غيرعامل و سازمان 
اطاعات س��پاه، ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت و 
ارايه دهن��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 
اعام كردند. اما تبصره س��وم از تنها ماده اين فصل 
مي توان��د از بخش هاي بحث برانگيز باش��د، در اين 
تبصره تصريح ش��ده است: »ش��رايط بهره برداري 
دستگاه هاي اجرايي از خدمات پايه كاربردي داخلي 
اختصاصي حداكثر ظرف مدت ش��ش ماه توس��ط 
كميسيون تصويب مي ش��ود. دستگاه هاي اجرايي 
به جز نهادهاي دفاعي، امنيتي و نظامي صرفًا با مجوز 
كميسيون مجاز به راه اندازي 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، فرهنگ س��ازي و آم��وزش س��واد فضاي 
مجازي به كاربران، نظ��ارت و گزارش دهي مردمي 
و حاكميت��ي بر خدمات پايه كارب��ردي، حمايت از 
توس��عه ابزارهاي سالم س��ازي و صيانت فرهنگي، 
فراهم س��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��امي و حمايت 
از راهكارهاي پيش��گيري از جرم در فضاي مجازي 
مي شود. همچنين تبصره دوم از ماده پنجم اين فصل 
وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات را مكلف مي كند 
دس��تورالعمل هايي كه براي مديري��ت پهناي باند 
خدمات پايه كاربردي داخلي و خارجي به تصويب 
كميسيون مي رسد، در مدت زمان مصوب اجرا كند.

ماده ديگر تصريح مي كند كه هرگونه تبليغ، ترويج 
و اش��اعه خدمات پايه كارب��ردي خارجي از طريق 
صداوس��يما، مطبوعات، نش��ريات، خبرگزاري ها و 
رسانه هاي مجازي و تبليغات محيطي ممنوع است. 
ممنوعيت استفاده دستگاه هاي اجرايي از خدمات 
پاي��ه كارب��ردي خارج��ي، واردات تجهيزات��ي كه 
خدمات پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز را به صورت 
پيش فرض نصب كرده  اند يا امكان نصب پيش فرض 
خدمات پايه كارب��ردي اثرگذار داخلي داراي مجوز 
را نداشته باش��ند، عرضه سامانه هاي الكترونيكي و 
هوش��مند توليد داخل فاقد خدمات پايه كاربردي 
اثرگذار داخل��ي داراي مجوز هم از مهم ترين مواد و 

تبصره هاي ممنوعه در قانون جديد است. 

     فصل پنجم: تعيين تكليف
براي پايه هاي كاربردي

يكي از مهم ترين فص��ول پيش نويس طرح جديد، 
فصل پنج اس��ت كه طراح��ان در آن كوش��يده اند 
هدف اصلي از اي��ن طرح، يعني صيان��ت از حقوق 
كارب��ران فضاي مج��ازي را توضيح دهن��د. بر اين 
اساس ارايه دهندگان خدمات پايه كاربردي، نسبت 
به كاربران و در قبال نظ��م و امنيت عمومي، بايد از 
دسترسي غيرمجاز به داده هاي آنها جلوگيري كنند، 
كاربران بايد احراز هويت ش��وند، خدماتي از قبيل 
خانواده، داخلي و خارج��ي، آدرس هاي 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 سالم س��ازي بخش��ي از 
محتوا هم بر عهده ارايه دهندگان خدمات پايه است.

    فصل ششم: ضمانت اجرا
در فصل پاياني اين پيش نويس، طراحان ضمانت هاي 
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 
)۲۷( محكوم مي ش��وند. ۱۱ اقدام هم اگر از س��وي 
هر يك از كاركنان مس��وول در دستگاه هاي 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 پيام رس��ان و 
شبكه اجتماعي خارجي فاقد مجوز، از مهم ترين اين 

اقدامات يازده گانه هستند.
ماده شش��م از اين فصل هم به عن��وان مهم ترين و 
چالش برانگيزترين 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 نرم افزار يا اب��زار رايانه اي الكترونيكي )نظير 
وي پ��ي ان و فيلترش��كن( كه امكان دسترس��ي به 
خدمات غيرمجاز مسدودش��ده را به طور 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 پيش نويس اعام 
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.
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بانك مركزي 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��ت گذاري 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 
 identity( تامين كنندگان شناس��ه معتبر هويت
provider;idp( اس��ت و اين مصوبه در خصوص 
 certification( مراكز صدور گواهي الكترونيكي
authority; CA( يا مركز ريشه نيست.« او تاكيد 
كرد ك��ه اين موضوع ب��راي خود مرك��ز ملي فضاي 
مجازي نيز روش��ن است و ما نمي دانيم بانك مركزي 
چگونه از اين مصوبه به اين نتيجه رس��يده است كه 
موظف به راه اندازي مركز ريشه يا مركز صدور گواهي 
الكترونيكي شده است. بانك مركزي بر مبناي مصوبه 
نظام »معتبر هويت در فضاي مجازي كشور« و نگاشت 
نهادي »تامين كنندگان شناسه هويت معتبر« اقدام 
به راه اندازي 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 اماك كشور و وزارت صنعت معدن و تجارت 
نيز به عنوان تامين كنندگان شناسه هويت هاي مختلف 
اش��اره شده اس��ت اما در اين مصوبه هيچ اشاره اي به 
ايجاد مركز ريشه از سوي آنان نشده است. نظام هويت 
معتبر در فضاي مجازي بسته به نوع تعامل، دو دسته 
اطاعات هويت ذاتي و اكتسابي موجوديت ها در نظر 
گرفته شده كه براي تاييد آنها دو نهاد معتبر نياز است. 
يكي از آنها »تأمين كنندگان شناس��ه« هستند. اين 
گروه )مشابه ثبت احوال( مسووليت تأمين اطاعات 
پايه هويت��ي موجوديت ها را در قالب شناس��ه هاي 
دايم يا موقت و واقعي يا مس��تعار بر عهده دارند. گروه 
ديگر تأمين كنندگان صفت ها هستند كه مسووليت 
اعتباربخش��ي به اطاعات غيرپاي��ه هويتي از قبيل 
مدرك تحصيلي و ميزان اعتبار مالي را برعهده دارند 
و صفات ادعايي را تأييد يا رد مي كنند. طبق اين سند 
كليه ارايه دهندگان 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 
تعامل هاي فاق��د هويت معتبر اجتناب كنند. رييس 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي گفت: »اگر برداشت 
بانك مركزي را تعميم دهيم نه تنها بانك مركزي بلكه 
ثبت احوال و مركز اسناد كشور و همچنين وزارت صمت 
نيز بايد براي راه اندازي مركز ريش��ه اقدام كنند اين در 
حالي اس��ت كه طبق اين دستورالعمل هر كدام از اين 
بخش ها متولي ايجاد يك شناسه معتبر هويت هستند.« 
طبق گفته او ثبت احوال مسوول ايجاد يك شناسه معتبر 
براي اشخاص حقيقي و سازمان اسناد موظف به ايجاد 
يك شناسه معتبر براي اشخاص حقوقي است. او با اشاره 
به نامه قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت به قائم مقام 
بانك مركزي گف��ت: »در اين نامه تمامي ديدگاه ها به 

صورت كامل تشريح شده است.« 

آذريجهرميدرآييناتصالروستاهاي
استانفارسبهشبكهملياطالعات:

 همراه اول 
كار بزرگي انجام داد

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، آيين بهره برداري و افتتاح پروژه هاي ارتباطي 
حوزه روستايي استان فارس و اتصال روستاهاي اين 
استان به اينترنت پرسرعت و شبكه ملي اطاعات، 
صبح امروز دوشنبه ۷ تير ۱4۰۰ با افتتاح نمادين سه 
پروژه همراه اول در روستاهاي »مرغ بزرگ شهرستان 
ممسني«، »سيمكان شهرستان بوانات« و »كاني 
شهرس��تان كازرون« و با حضور محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، عنايت اهلل 
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 اطاعات در اين 
مراس��م با بيان اينك��ه در ابتداي ش��روع كار دولت 
شاخص زيرساخت توسعه اي اين استان جايگاهي 
باالتر از ۲۰ را در بين استان ها داشت، اظهار كرد: اين 
در حالي است كه فارس قطب الكترونيك كشور بود. 
همچنين در حالي كه ۱۰ درصد درآمد اين حوزه از 
اس��تان فارس بود، اما وضعيت پوشش اينترنت اين 
استان در س��ال ۱۳9۶ كمتر از ۱5 درصد 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 سال ۱۳9۷ 
تنها ۶ س��ايت آنجا مستقر بود؛ اما اكنون ۲۰ سايت 
جديد در اين منطقه نصب شده و تروپوت مشتركان 
به بيش از دو برابر رس��يده اس��ت.  وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات ضمن تقدير و تشكر ويژه از همراه 
اول تصريح كرد: با وجود تاش هايي كه از س��مت 
شركت هايي نظير مخابرات براي توسعه شبكه انتقال 
در سه فاز صورت گرفت، اما كار بزرگ را »همراه اول« 
انجام داد و با توسعه گس��ترده پهناي باند، نزديك 
به ۱۳۰۰روستا تحت پوشش اينترنت قرار گرفت.  
آذري جهرمي يادآور شد: با وجود اينكه امر توسعه 
پيچيدگي هاي مربوط به خود را داشت به طوري كه 
تجهيزات استفاده شده قبلي براي يك برند اروپايي 
بود كه بعد از اعمال تحريم ها كشور را ترك كردند؛ 
يك سال نيز معطل تجهيزات بوديم، اما با مديريت 
دوستان توانستيم امر توسعه در مناطق روستايي را 
پيش ببريم.  عنايت اهلل رحيمي، استاندار فارس نيز 
در ادامه اين مراسم اشاره اي به جايگاه ويژه ارتباطات 
و فناوري اطاعات در امر توسعه داشت و اظهار كرد: 
ثروت آفريني در اين حوزه بيش از ساير حوزه هاست؛ 

لذا ايران هم بايد در اين مسير حركت كند.

اول  انعقاد تفاهم نامه بين همراه 
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 تفاهم نامه 
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 
صبح امروز دوشنبه هفتم تيرماه با حضور مهدي اخوان 
بهابادي مديرعامل همراه اول، س��يد جواد سليماني 
مديرعامل سايپا و جمعي از مديران ارشد هر دو شركت 
در برج همراه برگزار شد. قرار است به موجب اين تفاهم 
همكاري، هوشمندسازي صنعت حمل و نقل شهري و 
بين شهري با هدف كاهش هزينه ها، ارايه محصوالت 
متنوع و افزايش كارايي، غلبه بر مشكات زيست محيطي 
ناشي از مصرف انرژي و در نهايت ايجاد بازارهاي جديد در 
عرصه خودروهاي متصل هوشمند صورت پذيرد. همراه 
اول قرار اس��ت در راستاي تحقق اهداف مهم مذكور و 
همچنين كاهش تصادفات و حجم ترافيكي، به تأمين 
زيرساخت هاي ارتباطي، ذخيره سازي و تحليل داده هاي 
پروژه »خودرو متصل« پرداخته و طي همكاري مشترك، 
زمينه ايجاد و توسعه خدمات ديجيتال مبتني بر تحليل 
داده فراهم كند.  مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه 
اول در اين مراسم با اشاره به سهم بازار ۶۰ درصدي همراه 
اول در رقابت با ساير اپراتورهاي تلفن همراه و در اختيار 
داشتن ۲۰ ميليون مشترك دايمي كه منحصر به فرد 
تلقي و منجر به اعتباربخشي ش��ده است، اظهار كرد: 
هم اكنون بيش از ۱۰۰ ميليون س��يمكارت در دست 
مردم داريم كه سرانه آن حدودا معادل ۱.۲ سيم كارت 
به ازاي هر نفر مي شود. 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 سايت هاي ارتباطي 

نيز قطع و اينترنت در دسترس شان نبود.

طرح»حمايتازحقوقكاربرانوخدماتپايهكاربرديفضايمجازي«دردستوركارمجلس

مصونيت يا محدوديت؟

فراخوان آگهي مناقصه عمومي 
شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع : عملیات بازرسی کاال،بازرسی پروژه های اجرایی وتأسیسات درحال بهره برداری  گاز استان 
)طرح غیرعمراني مي باشد(

به شماره فراخوان )  2000091138000053 ( مورخ )29 /1400/03( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از 11:30 شنبه تاریخ 29 /1400/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ     1400/4/09 می باشد.
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد : ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ  1400/04/23 می باشد.

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  رتبه بازرسی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحد برآورد مناقصه  الزامی می باشد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن38132-031 داخلی2575-2571-2466تماس حاصل نمایید.

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس  02141914
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران)ققنوس(031-53246995

شركت گازاستان اصفهان

نوبت دوم

شناسه آگهي :  1155776

فراخوان  ارزيابی و مناقصه  
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مناقص�ه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به ش�ماره)2000092372000007(را ازطریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
 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.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

الف( موضوع پروژه:عملیات تعمیرات 13 دستگاه پل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
ب( مبلغ برآورد پروژه : در حدود24،700،000،000ریال)بیست و چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال(

ج ( مدت انجام كار:6 ماه
د( محل اجراي كار : استان خوزستان ،بندرامام خمیني)ره( ، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي

ه�( مبلغ خرید اسناد ارزیابي و مناقصه : پانصد هزار ری�ال)به حساب شماره شبا 090100004001124504022848 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شناس�ه 
پرداخت 300124557294240868160003910001(

و( مبلغ تضمین: 1،235،000،000ریال)تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد(
ز ( معیارهای ارزیابی کیفی:

1- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر                              2-    داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی                       3- داشتن توان مالي
ح( حداقل شرایط پیمانكاران:

1-  داشتن شخصیت حقوقي،  كد اقتصادي و شناسه ملي
2- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی در ارتباط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3- داشتن ، حداقل رتبه 4 راه سازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ی ( مهلت  زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 الی  13 مورخ 1400/4/12لغایت 1400/4/26 می باشد.

ک( مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  13 روز چهارشنبه مورخ 1400/5/20 میباشد.
ل ( زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 میباشد.

م( مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس : 02141934  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

شناسه آگهی  : 1154838

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

نوبت اول

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
 تالش                                       آفرینش                                             بالندگی
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تعادل | فرشته فريادرس |
زنگ هشدار فساد نهاده هاي 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 مي گويد. هرچند رييس سازمان 
حفظ نباتات كش��ور اي��ن اظه��ارات را رد مي كند و 
مي گويد:  هيچ نهاده دامي در گمركات شمال وجود 
ندارد كه به دليل موضوعات قرنطينه گياهي معطل 
مانده باشد. اما آنچه كه متوليان گمرك و واردكنندگان 
اين كاال بر آن صحه مي گذارند، ماندگاري نهاده هاي 
دامي در گمركات و خطرفساد پذيري آنهاست كه به 
دليل ناهماهنگي ها و برخي سوء مديريت ها 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 هفته هاي اخير نيز شاهد 
تجمع اعتراضي جمعي از دامداران در برخي استان ها 
به گراني روزانه خوراك دام بوديم، كه يكي از داليل آن 
مي تواند كندي ترخيص نهاده ها از گمرك وكمبود آن 
در بازار باشد. در همين حال، برخي از فعاالن اقتصادي 
هم درباره كاهش واردات نهاده هاي دامي به كش��ور 
هشدار مي دهند و ادامه اين روند را خطرناك مي دانند. 
به گفته آنها، روند ترخيص نهاده هاي دامي به صورت 
قطره چكاني صورت مي گيرد و از دولت خواسته اند هر 
چه سريع تر تدبيري فوري براي اين مساله بينديشد. 
آنها همچنين در واكنش به اظهارنظر مسووالن جهاد 
كشاورزي مبني بر اينكه نهاده هاي دامي موجود در 
بنادر براي تأمين نياز ۹ ماه توليد كافي است و جاي 
نگراني ندارد، بي��ان كردند، زماني مي توانيم بگوييم 
كاال به اندازه كافي داريم كه امكان آزادسازي آن كاال 
هر لحظه وجود داشته باش��د اما كااليي كه ارز به آن 
تخصيص نيافته، امكان ترخيص ندارد و عماًل نمي تواند 
به دست توليدكننده برسد؛ بنابراين نمي توان مدعي 

بود كه كاال به اندازه كافي وجود دارد. 

    زنگ هشدار فساد نهاده هاي دامي 
ماندگاري كاالها از س��ال ۹۷ تاكنون 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 نهاده ه��اي دامي«. 
به طوري كه 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 مي دهد 
صاحب كاال، كاالي وارد ش��ده را به اميد گران شدن 
در گمركات نگه نمي دارد و اين فرضيه كه صاحبان 
كاال در گمركات احتكار مي كنند، رد مي شود چراكه 
هيچ كسي نمي گذارد اموال و دارايي اش در گمركات 
يا بنادر تلف شود. البته رييس سازمان حفظ نباتات 
كش��ور صحبت هاي معاون فني گم��رك را تكذيب 
مي كندو مي گويد: هيچ محمول��ه اي )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 محموله هاي دامي منوط به ارايه اسناد معتبر 
همراه كاال و سالمت آن از نظر عدم آلودگي به آفات و 
بيماري ها و علف هاي هرز قرنطينه اي است. در حوزه 
قرنطينه گياهي، س��ازمان حف��ظ نباتات به محض 

دريافت اس��ناد و مدارك معتبر و متعاقب آن بازديد 
و بررسي محموله هاي كشاورزي و حصول اطمينان 
از عدم آلودگي به آف��ات، بيماري ها و علف هاي هرز 
قرنطينه اي اجازه ترخيص صادر و هيچگونه تعللي 
ايجاد نمي شود. او در بخش ديگري از اظهارات خود 
آورده است كه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده هيچ 
محموله اي )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 نهاده هاي دامي معطل مانده در گمرك 
به دليل تشريفات قرنطينه اي سراغ دارند سريعا اعالم 

كنند تا رسيدگي و اقدام الزم به عمل آيد. 
با اين حال، آن چيزي كه در حال حاضر حائز اهميت 
است، س��ناريوي تلخ كندي فرايند ترخيص كاالها 
است كه مي تواند تبعاتي نظير ايجاد نوسانات افزايشي 
به قيمت كاالهاي اساسي، كمبود اين كاالها يا حتي 
تعطيلي واحدهاي توليدي را در پي داش��ته باش��د. 
به طوري كه كمبود نهاده هاي توليد به قيمت دولتي 
موجب تش��كيل صف مرغ و روغن و كمبود خوراك 
و نهاده هاي دامي سبب كشتار گاوهاي مولد شد. از 
سوي ديگر در روزهاي اخير زمزمه افزايش مجدد و 
4۷ درصدي قيمت شير دامداري ها به دليل افزايش 
قيم��ت نهاده ها مطرح ش��ده ك��ه در اين خصوص 
مي توان 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 نهاده هاي دامي موجود در بنادر 
براي تأمين ني��از ۳ ماهه بخش توليد كافي اس��ت، 
اما فعاالن بخش خصوصي درب��اره وضعيت واردات 
نهاده هاي دامي به كشور هشدار مي دهند و ادامه اين 
روند را خطرناك مي دانند. حس��ن عباسي معروفان 
اخيراً عن��وان كرده بود كه در حال حاضر 4 ميليون و 
۳۵۰ هزارتن نهاده دامي در ۹ بندر كشور وجود دارد 
در حالي كه نياز ماهانه كشور حدود يك ميليون و ۳۰۰ 
تا يك ميليون ۷۰۰ هزار تن است، بنابراين موجودي 

بنادر براي تأمين نياز ۳ ماهه بخش توليد كافي است. 
به گفته او، تأمين كاالي اساسي استمرار دارد و تاكنون 
۱۱ ميليون تن از چهار نوع كاالي ذرت، جو، كنجاله و 
دانه سويا ثبت سفارش شده كه به مرور به كشور وارد 
مي شود و ما تا حدود ۹ ماه آينده نگراني بابت تأمين 

نهاده دامي نخواهيم داشت. 
با اي��ن حال فعاالن بخش خصوص��ي روند ترخيص 
نهاده هاي دامي را قط��ره چكاني مي دانند و از دولت 
خواسته اند هر چه س��ريع تر تدبيري فوري براي اين 
مس��اله بينديش��د. فعاالن اين ح��وزه در واكنش به 
صحبت هاي معروفان مي گويند: ما زماني مي توانيم 
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 
عماًل نمي تواند به دست توليدكننده برسد بنابراين 
نمي توان عنوان كرد كه كاال به اندازه كافي وجود دارد. 
فعال بخش خصوصي و حتي خود متوليان گمرك، از 
احتمال فاسد شدن اين كاالها و كاهش حجم آنها خبر 
مي دهند. از طرفي اين احتمال وجود دارد كه به دنبال 
فساد اين كاالها آنها را تحويل كارخانجات الكل سازي 

بدهند يا در دريا بريزند و معدوم كنند.
در همين حال، عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان 
نهاده ه��اي دام و طيور ايران معتقد اس��ت كه »عدم 
تامين و تخصي��ص به موقع ارز، وجود ناهماهنگي ها 
در بستر توزيع نظام توزيع نهاده هاي دامي و اخيرا نيز 
محدوديت هاي 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 مي شوند.
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 ۳۰ درصدي 
قيمت جهاني كاالهاي اساسي از سوي ديگر نيازمند 
توجه و برنامه ريزي ويژه اي است. متاسفانه همزماني 
اين مشكالت با تغيير دولت نگراني هايي 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 ناهماهنگي ها 

و ب��ه ويژه كندي در فرآيند تامين كاالهاي اساس��ي 
به واردكنندگان نهاده ه��اي دامي تحميل و موجب 
مي ش��ود اقالمي كه به بنادر و گمركات رس��يده اند 
به رغم 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، مي گويد: هر روز تاخير در 
ترخيص كاال هاي اساس��ي از بندر به جز زيان بيشتر 
نتيجه اي براي صاحب كاال ندارد. از آن سو، آمارهاي 
ارايه شده هم نشان مي دهد، از ابتداي فروردين تا ۲۳ 
ارديبهشت ۱4۰۰ ارزش واردات روغن خام، دانه هاي 
روغني، كنجاله، جو و ذرت 4۸۶ هزار و ۳۹۶ يورو بوده 
كه اين رقم در مدت مش��ابه سال گذشته ۶۲۵ هزار 
و ۷۶۳ يورو بوده اس��ت. بنابراين امسال با ۲۲ درصد 
كاهش در اين حوزه مواجه هستيم. همچنين ميزان 
اين واردات به لحاظ وزني يك ميليون و ۱۱۷ هزار و 
4۶۹ تن اس��ت كه اين رقم در مقايس��ه با واردات دو 
ميليون و ۳۶۷ هزار و ۸۵4 تني مدت مش��ابه س��ال 
گذشته ۵۳ درصد كاهش را نشان مي دهد. با اين همه 
خبر فاسدشدن بخشي از نهاده هاي موجود در گمرك 
وكاهش واردات نهاده هاي دامي در حالي اس��ت كه 
دام هاي مولد به دليل كمبود خوراك راهي كشتارگاه 
مي ش��وند. به طوري كه مديرعامل اتحاديه دامداران 
ايران مي گوي��د، دام هاي مولد را كش��تار مي كنيم 
تا ش��اهد گرس��نگي  آنها نباش��يم. مجتبي عالي در 
گفت وگوي خود با »ايلنا« گفته است: تازه بعد از ماه ها 
هشدار درباره كشتار دام هاي مولد به تازگي مسووالن 
از خواب بيدار ش��ده اند، هرچند نتيجه هم به دنبال 
نداشته است. بنابه اظهارات او، بيشتر از يكماه است 
كه به دليل گراني نهاده ها دامداران توان سير كردن 
دام هاي خود را ندارند و شاهد گرسنگي آنها هستند. 
هرچند عالي معتقد اس��ت مشكل گراني نهاده هاي 
دامي ربطي به كمبود ندارد، چراكه نهاده هاي 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 مي كند. عالي همچنين سامانه بازارگاه را نيز 
كه توسط وزارت جهادكشاورزي براي مديريت توزيع 

نهاده دامي راه اندازي شده ناكارآمد دانست.

خبراخبار
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ترانزيت هر يك تن كاال
 ۲۰۰ دالر درآمد دارد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: 
هر تن كااليي كه در كشور ترانزيت مي شود ۲۰۰ دالر 
درآمدزايي دارد. در اولين نشست شوراي تخصصي 
لجستيكي مناطق آزاد با حضور »حميدرضا مومني« 
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، حركت به سوي بازار ۱۰ ميليارد دالري 
لجستيك در دستور كار مناطق آزاد كشور قرار گرفت.

اين نشس��ت با محوريت ارايه گ��زارش عملكرد در 
خصوص اقدامات صورت گرفته توسط سازمان هاي 
مناطق آزاد در حوزه لجستيك، بررسي و تبادل نظر 
در خصوص سياست گذاري، برنامه ريزي راهبردي و 
تبيين نقش و جايگاه مناطق آزاد در حوزه لجستيكي 
كشور، بررسي و پش��تيباني اولويت هاي لجستيكي 
هريك از مناطق و برنامه ريزي توسعه منابع انساني 
در جه��ت ارتق��اي ظرفيت تخصصي كارشناس��ي 
حوزه لجستيك در س��ازمان هاي مناطق آزاد برگزار 
و بررسي و تبادل نظر شد. حميدرضا مومني مشاور 
رييس جمه��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 مي شود، با توجه به اينكه هر تن كااليي 
كه در كش��ور ترانزيت مي شود ۲۰۰ دالر درآمدزايي 
دارد در صورت��ي كه ۵ درصد اين ترانزيت ها از طريق 
مناطق آزاد وارد كشور شوند عالوه بر اشتغالزايي در 
اين مناطق، درآمد و ارزآوري چشمگيري براي مناطق 
آزاد و كشور ايجاد مي كند .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 حسيني بهارانچي 
درب��اره آخرين وضعيت مرغ در ب��ازار اهواز، اظهار 
كرد: گراني مرغ يك مس��اله سراسري است اما در 
اهواز به اندازه اي از دس��ت هاي پشت پرده در اين 
بازار صحبت كردم كه خس��ته شدم. از مِن رييس 
اتحاديه گرفته تا توزيع كنندگان، كش��تارگاه ها و 
ساير مسووالن، در موضوع مرغ مقصر هستيم. وي 
افزود: در اهواز از فروشندگان مرغ تا توزيع كنندگان 
آن، هر كس��ي هر كاري كه دلش مي خواهد انجام 
مي ده��د. قيمت مرغ در اهواز ه��ر كيلوگرم از ۳۲ 
تا ۳۳ هزار تومان اس��ت و به ن��درت مرغ با قيمت 
مصوب ۲4۹۰۰ تومان پيدا مي شود. رييس اتحاديه 
فروشندگان گوش��ت قرمز، مرغ و تخم مرغ 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. توزيع كنندگان و مرغ داران نيز به صورت 
مستقل عمل مي كنند و هر كاري دل شان بخواهد 
انجام مي دهند. حسيني بهارانچي 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 مرغ فروشان نيز به دليل مساله 

قيمت مرغ، مغازه هاي خود را تعطيل كرده اند.

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 ۷۵ هزار و ۵۷۹ 
تن كاتد مس شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته از افزايش ۹، ۵ درصدي برخوردار شده است. 
اردشير سعدمحمدي با اعالم اين خبر گفت: شركت 
مس همچنين تا پايان خرداد ماه س��ال جاري ۹4 
هزار و۹۹۵ تن آند مس توليد كرده است. مديرعامل 
ش��ركت مس تصريح كرد: همچنين مقايسه آمار 
توليد آند ش��ركت در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته نش��ان دهنده افزايش ۳، ۵ درصدي است. 
به گفته سعدمحمدي توليد كنسانتره مس نيز در 
اين دوره  زماني، رشد 4 درصدي را نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل تجربه كرده اس��ت، به طوري كه 
شركت مس تا پايان خردادماه ۳۲۲ هزار و ۸۰۱ تن 
كنسانتره مس توليد كرده است. مديرعامل شركت 
مس در ادامه اظهار داشت: تا پايان خردادماه امسال 
توليد مس محتوي معدني شركت ملي صنايع مس 
ايران از مجتمع هاي مس سرچش��مه، ميدوك و 
سونگون، درمجموع ۷۸  هزار و ۷۲۹ تن بوده است 
كه در برابر برنامه تعريف شده رشد ۵ درصدي داشته 
اس��ت. س��عدمحمدي با بيان اينكه كل استخراج 
ش��ركت مس در طي اين بازه  زمان��ي درمجموع 
۵۲ ميليون و ۶۲۱ هزار تن بوده اس��ت، گفت: اين 
ميزان اس��تخراج در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته رش��د ۲۵ درصدي را نشان مي دهد. وي با 
اشاره به توليد محصول جديد اسيد سولفوريك در 
كارخانجات ش��ركت مس اظهار داشت: از ابتداي 
س��ال جاري تاكن��ون ۲۱۶ هزار و ۷۱ تن اس��يد 
توليد ش��ده كه ۳، ۶ برابر 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 ۲۳ 
هزار و ۲۶ تن اند توليد كرده است كه ركورد جديدي 

در تاريخ اين كارخانه محسوب مي شود.

افزايش بيش از ۸۰ درصدي 
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 ۸4.۶ درصد و وزني ۲۷۵ درصد رشد داشته 
است. در دو ماهه اول امسال نزديك به ۳۶۷ تن فرش 
دس��تباف به ارزش چهار ميليون و ۸۰۰ هزار دالر از 
كشور صادر شده كه نسبت به صادرات ۹۷.۸ تن فرش 
به ارزش دو ميليون ۶۰۰ هزار دالر در مدت مشابه سال 
قبل به لحاظ ارزشي ۸4.۶ درصد و وزني ۲۷۵ درصد 
رشد داشته است. ژاپن و آلمان دو كشور واردكننده 
اول از بين ۳۳ كش��ور خريدار فرش ايران هس��تند، 
بنابراين ۵۰ درصد از فرش صادراتي از فرودگاه امام، 4۶ 
درصد از گمرك مهرآباد، و مابقي از بقيه گمركات صادر 
شده است.در اين گزارش آمده كه ميزان صادرات در 
تعرفه ۵۷۰۱۱۰۹۰ )كرك و پشم( حدود ۳.4 ميليون 
دالر با س��هم ۷۰.۸ درصد از كل صادرات در دو ماهه 
ابتداي سال، س��هم صادراتي در تعرفه ۵۷۰۱۱۰۱۰ 
)گب��ه( ۱۳.۱ درصد با ارزش ۶۲۱ هزار دالر و س��هم 
صادراتي فرش ابريش��م به ميزان ۱۵ درصد با ارزش 
۷۲۱ هزار دالر است.اين در حالي است كه طي ۹ ماهه 
سال ۱۳۹۹ به لحاظ وزني ۱۶.4 درصد رشد، به لحاظ 
ارزشي 4.۹ درصد افت داشته، اما توليد آن تا پايان دي 
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بيش از ۳4 درصد 
رشد داشته است.البته اوايل سال جاري معاون فني 
گمرك اي��ران طي مكاتبه اي با وزير صمت از كاهش 
صادرات فرش دستباف از حدود ۵۰ ميليون دالر در 
سال ۱۳۹۹ خبر 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 
۱۳۷۲ به اوج خود رس��يده و حدود دو ميليارد دالر 
بوده و براي پنج تا هفت ميليون نفرشغل ايجاد كرد، 
اما به تدريج كاهش يافته، به طوري كه به حدود ۲4۰ 
ميليون دالر درسال ۱۳۹۷ و پس از اعمال تحريم ها 
به ۷۰ ميليون دالر در سال ۱۳۹۸ و ۵۰ ميليون دالر 
در سال ۱۳۹۹ رسيده است.گفتني است كه در حال 
حاضر بيش از دو ميليون نفر در حوزه فرش دستباف 
شاغل هس��تند كه ۶۰ درصد آنها قاليباف مستمر، 
۳۱ درصد قاليباف غيرمستمر يا فصلي و ۹ درصد در 
مشاغل جانبي حوزه فرش دستباف فعاليت مي كنند. 
در اين ميان بي��ش از ۱۹۱ هزار نف��ر در واحدهاي 
مشاغل جانبي فرش دستباف شامل فرش فروشي، 
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 
۶۶۰۰ نفر در حوزه فرش فروش��ي فعال هستند.در 
مورد واحدهاي فعال نيز آمارها نشان مي دهد كه در 
حال حاضر ۱۰ هزار و ۱4۰ واحد فرشبافي فعاليت 
دارند كه ۷۲۵۶ واحد از آنها غيرمتمركز، ۲۷۸۷ واحد 
متمركز و ۹۷ واحد مجتمع بزرگ قاليبافي هستند.

براساسآمارسال۲۰۲۰مشخصشد
شركت فوالد مباركه

در ميان ۵۰ شركت بزرگ
توليد كننده فوالد در جهان

بر اساس آخرين آمار منتشر شده در سال ۲۰۲۰، شركت 
فوالد مباركه در ميان ۵۰ ش��ركت بزرگ توليد كننده 
فوالد در جهان قرار گرفت. فوالد خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان نيز ب��ه ترتيب با رتبه ه��اي ۹۵ و۱۳۱ در اين 
رتبه بندي مي درخشند. بر اساس فهرست منتشر شده 
درخصوص ميزان توليد ۱۳۷ فوالدساز بزرگ جهان در 
سال ۲۰۲۰، نام سه شركت فوالدسازي ايراني )فوالد 
خوزستان، فوالدمباركه، ذوب آهن اصفهان( قرار گرفته 
كه بهترين رتبه نيز از آن ش��ركت فوالدمباركه است. 
ش��ركت فوالد مباركه در سال ۲۰۱۹ ميالدي در رتبه 
4۶ جهان قرار داشت و در سال ۲۰۲۰ نيز كماكان اين 
رتبه را حفظ كرد، به اين شكل كه ميزان توليد خود را از 
۹ ميليون و ۱۲۰ هزارتن در سال ۲۰۱۹ به ۹ ميليون و 
۸4۰ هزارتن رساند تا همچنان در رتبه 4۶ و در ميان ۵۰ 
شركت بزرگ توليدكننده فوالد در جهان باقي بماند. 
شركت Baowu iron&Steel از كشور چين با توليد 
۱۱4ميليون و ۲۵ هزارتن رتبه اول توليد در سال ۲۰۲۰ 

را به خود اختصاص داده است.

    فوالد مباركه باالتر از كوبه استيل ژاپن 
قرار گرفت

نكته جالب درخصوص جايگاه شركت فوالد مباركه در 
مقايسه با برخي از رقيبان اين شركت در آسياست. براي 
مثال شركت كوبه استيل ژاپن به عنوان يكي از برندهاي 
معروف در صنعت فوالد كه س��ال ۲۰۱۹ رتبه ۵۸ را 
داش��ت در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۵ نزول كرده و ميزان 
توليد به ثبت رسيده توسط اين شركت در سال گذشته 
ميالدي برابر با پنج ميليون و ۶۹۲ هزار تن بوده و اين 
نش��ان مي دهد كه شركت فوالد مباركه باوجود همه 
مشكالتي كه سد راه توليد آن بوده )مشكالت داخلي 
و تحريم هاي بين المللي( باز هم توانسته ركوردهاي 
بسيار خوبي در توليد رقم بزند و مقدار توليد محصوالت 
خود را بازه��م افزايش دهد.  در كنار ش��ركت فوالد 
مباركه، شركت فوالد خوزس��تان نيز در سال ۲۰۲۰ 
رتبه ۹۵ را از آن خود كرده و شركت ذوب آهن اصفهان 
نيز در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است. )در سال ۲۰۱۹ رتبه 
فوالد خوزستان ۸۸ و ذوب آهن اصفهان نيز ۱۲۱ بوده 
است( . شايان ذكر است كه بس��ياري از فوالدسازان 
بزرگ در جهان به دليل شرايط به وجود آمده ناشي از 
كرونا و بحران هاي ناشي از آن توليد محصوالتشان با 
كاهش همراه شده و نمي توان اين امر را به عنوان يك 

اشكال براي فوالدسازان بزرگ كشورمان تلقي كرد.

فعاالناقتصادينسبتبهترخيصقطرهچكانينهادههايداميهشداردادند

سناريوي خطرناك فساد نهاده ها 

وزيراسبقبازرگانيتشريحكرد

شروط الزم براي كابينه دولت آينده
وزير اس��بق بازرگان��ي گفت: دولت س��يزدهم براي 
بهره گيري از فرصت ها و رفع تهديدها بايد كابينه قوي 
با روحيه اي انقالبي تش��كيل دهد كه داشتن چنين 

كابينه اي داراي سه شرط است.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو 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 آينده اي نزديك كار خود را 
آغاز خواهد كرد، ميراث دار 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 صندوق هاي 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 ۶ ماهه اول به طور كامل ساماندهي 
كند، بيان داش��ت: البته واقعيت اين است كه دولت 
جديد با وجود تم��ام چالش هايي كه به برخي از آنها 
اشاره شد داراي فرصت هاي بزرگي است كه دولت هاي 
قبلي نداشته اند و يكي از اين فرصت ها اين است كه اين 
دولت از نظر تركيب عمومي و جايگاه از يك انسجام و 
وحدت و هماهنگي بين نهادهاي تصميم گير نسبت به 
دولت هاي ديگر برخوردار است. وي افزود: در مجموع 
اين دولت با مجلس و قوه قضاييه در تعارض نيست و 

مشكلي نيز با مراكز تصميم گيري ندارد و مجموعا با 
نهادهاي باال دستي و پايين دستي همراه است و با راي 
خوبي هم كه مردم به رييس جمهور 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 
توانايي هاي خوب ذاتي، گف��ت: بنابراين آورده هاي 
خوبي داريم اما براي سامان دهي توانايي هاي مادي 
و معنوي نيازمند يك نظام خوب مديريتي هستيم. 
آل اس��حاق با بيان اينكه خوشبختانه رييس جمهور 
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 
ظرفيت ها را جمع كند برخوردار اس��ت. وي با اشاره 
به تهديده��ا و فرصت ها دولت آينده بيان داش��ت: 
اگر دولت س��يزدهم نتواند در مدت زمان ۲ سال اين 
تهديدها و فرصت ها را ساماندهي كند قطعا با مشكالت 
فراواني روبرو خواهد ش��د زيرا حجم مشكالت قبلي 
در بخش هاي مختلف به مش��كالت جدي��د افزوده 
خواهد شد و به مشكالت بزرگ تري تبديل مي شود 
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 رييس جمهور 
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 
رييس جمهور منتخب مردم بايد اقدام به تشكيل يك 
كابينه اقتصادي قوي و حرفه اي و معتقد با آرمان هاي 
انقالب كند كه البته الزامات تشكيل چنين كابينه اي 
داش��تن سه شرط اس��ت. آل اس��حاق اظهار داشت: 
كابينه دولت سيزدهم بايد از توانايي هاي فني، علمي، 
حرف��ه اي 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 مرحله اي اس��ت و چه چالش ه��ا و فرصت هايي 
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 
بخش هاي مختلف كابينه مي ش��وند بايد با روش ها، 
سياس��ت ها، منش ها و آرمان هاي انقالب اسالمي با 
موضوعات برخورد كنن��د و اين افراد با همان روش و 
منش و اعتقاد در جاهايي كه پيروز بوده ايم مثل صنايع 
دفاع و بخش هاي فناوري علمي عمل كنند زيرا براي 
موفقيت در اين بخش ها در كنار داش��تن آرمان ها و 
روحيه انقالبي از دو ب��ازوي دانش و تجربه برخوردار 
بوده ايم. وي بياد داشت: شرط سوم براي داشتن يك 
كابينه موفق روحيه است لذا در كابينه دولت آينده بايد 
افراد با روحيه، اميدوار و جسور مسووليت داده شود و از 

به كارگيري 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 
بهره گيري از توانايي جوانان بايد از تجربيات افرادي كه 
از بعد انقالب در بخش هاي مختلف فعاليت داشته اند 
استفاده كرد و در حوزه هاي مختلف با آنها مشورت كرد 
زيرا اين افراد در طول سال هاي بعد از انقالب در سعي 
و خطا بوده اند لذا ممكن است كه اين افراد نتوانند در 
خط مقدم قرار گيرند اما مشاوران خوبي خواهند بود 
كه اگر از مشورت هاي آنها استفاده نشود ممكن است 
خسارت هاي وارده در طول اين سال ها دوباره تكرار 
شود. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: بنابراين 
در دولت آينده براي حل مسائل و مشكالت اقتصادي 
بايد اتاق هاي فكري متشكل از وزرا و مسووالن اجرايي 
جوان و كارشناسان و صاحبان تجربه تشكيل شود تا 
ضمن بهره برداري از ايده هاي كارشناسانه از تجربيات 
مختلف در حل مشكالت استفاده شود. وي با تاكيد بر 
اينكه رييسي به عنوان رييس جمهور 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. آل اسحاق اظهار 
داشت: رييسي منتخب مردم ايران و جمهور مردم 
ايران است بنابراين بايد از همه ظرفيت ها به تناسب 
استفاده كند و وقتي ديدگاه براي حل مشكالت در 
گروه خاص و يك جريان محصور نش��ود مي  توان 

اميدوار به حل مشكالت بود.
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خبرروز

كرونا جان ۱۴۰ نفر ديگر را در ايران گرفت
با ف��وت ۱۴۰ تن ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ تعداد جانباختگان اين بيماري در ايران به ۸۳ هزار و ۹۸۵ نفر رس��يد. 
تاكنون ۴ ميليون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۵ نفر ُدز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۳۷۹ هزار و ۴۳۱ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۸۰۴ هزار و ۲۸۶ ُدز رسيد. همچنين مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به سه ميليون و ۱۸۰ هزار و ۹۲ نفر رسيد. سه هزار و ۱۸۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۲ ش��هر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعيت نارنجي و 

۲۴۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

با توجه به اينكه آغاز موج پنجم كرونا در كشور از سوي 
برخي كارشناس��ان اعالم ش��ده و وضعيت شهرهاي 
جنوبي كشور بحراني گزارش شده است و در حال حاضر 
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 بستري ها 
در تهران نيز به دليل ابتال به كرونا رو به افزايش است. به 
همين خاطر جلسه اي با محوريت واكسيناسيون در ستاد 
مقابله با كرونا در استان تهران برگزار شد. در اين جلسه 
كه با حضور وبيناري معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت 
بود، نظارت بر ساماندهي هرچه بهتر روند واكسيناسيون و 
تقويت زيرساخت هاي نوبت دهي مورد تاكيد قرار گرفت. 
رييسي در اين جلسه با اشاره به پيچيدگي هاي موجود در 
تهران، در خصوص تامين واكسن مكفي براي شهروندان، 
قول مساعد داد و گفت: بر اساس لجستيك تامين شده 
براي هر سه دانشگاه علوم پزشكي مستقر در استان تهران، 
كمبودي در زمينه واكسن وجود ندارد. از طرفي از هفته 
آينده، يك و نيم ميليون دز واكسن به صورت هفتگي به 
وزارت بهداشت تحويل و سپس بين مراكز توزيع مي شود، 
عالوه بر اين واكسن كووبركت نيز به مرحله توليد و توزيع 
مي رسد، بنابراين تركيبي از واكسن هاي خارجي و داخلي 
به ميزان كافي براي پايتخت تامين مي شود. او با تاكيد بر 
لزوم برنامه ريزي براي نوبت دهي واكسيناسيون به منظور 
جلوگيري از تجمع در مراكز تزريق واكسن، اظهار كرد: 
يكي از مهم ترين اقدامات براي كاهش مراجعات، تمركز 
بر راه اندازي و تجهيز مراكز تجميعي واكسيناسيون است؛ 
چراكه به علت ظرفيت باالي اين مراكز، تجمعي صورت 
نمي گيرد. به طور كلي هر شيوه نوبت دهي كه منجر به 
تكميل واكسيناس��يون گروه هاي هدف در بازه زماني 

تعيين شده و جلوگيري از افزايش مراجعات شود، قابل 
قبول خواهد بود. معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه 
داد: تيم هاي پشتيباني تزريق واكسن بايد در نظر گرفته 
شود. از طرفي بس��يج و نيروهاي مسلح اعالم آمادگي 
خود را براي در اختيار گذاشتن فضاي فيزيكي و نيروي 
الزم اعالم كرده اند. رييسي، تشكيل كميته هماهنگي 
سه دانشگاه علوم پزشكي مس��تقر در تهران را يكي از 
ضرورت هاي 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 راه اندازي سيس��تم 
نوبت دهي بي نقض، بسياري از چالش هاي موجود در اين 

زمينه را مرتفع خواهد كرد.

     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، 
حضور باالترين تعداد بيماران خاص و فعاليت بيشترين 
مركز دولتي ارايه دهنده خدمت، عنوان كرد: تقويت 
اطالع رس��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 مي شود. فرمانده ستاد عمليات مديريت 
بيماري كرونا در تهران بر ل��زوم افزايش بازديدهاي 
ميداني از مراكز تجميعي واكسيناسيون اشاره كرد و در 
خصوص مهم ترين مصوبه اين جلسه ادامه داد: با توجه 

به تعداد مراكز تجميعي و افزايش تعداد شيفت هاي 
واكسيناسيون، مقرر شد اقدامات الزم جهت جلوگيري 
از هرگونه ازدحام غيرضروري صورت گيرد. همچنين 
رس��يدگي و نظارت بر عملكرد مراكز و شناس��ايي 
ظرفيت هاي موجود براي توسعه زيرساخت هاي الزم 
براي واكسيناسيون در تمامي مناطق پايتخت بيش از 
پيش قوت خواهد گرفت. زالي در پايان ضمن بيان اينكه 
ارايه گزارشات روزانه اقدامات واكسيناسيون در استان 
تهران به سرعت در دس��تور كار قرار مي گيرد، گفت: 
اميدوارم با تداوم حمايت و پشتيباني وزير بهداشت و 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، روند واكسيناسيون در 
نظام سالمت را به فرصتي ستودني تبديل كنيم. در اين 
جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه ريزي 
براي نوبت دهي و چالش هاي موجود براي تامين فضاي 
فيزيكي مراكز تجميعي واكسيناسيون، هماهنگي هاي 
الزم براي يكپارچگي در تكميل اين روند صورت گرفت. 
اين در حالي است كه رييس جمعيت هالل احمر از 
آمادگي اين جمعيت براي مشاركت در واكسيناسيون 
سراسري عليه بيماري كرونا با بهره گيري از ۱۶۰ مركز 
درماني هالل احمر در كش��ور خبر داد. كريم همتي 
گفت: هالل احمر همچنان به دنبال واردات واكسن 
نيز هست تا هر چه س��ريع تر نيازهاي كشور در اين 
زمينه رفع شود.از سوي ديگر هالل احمر اعالم آمادگي 
كرده كه با بهره گي��ري از مراك��ز ۱۶۰ گانه خود در 
سراسر كشور مي تواند در امر واكسيناسيون سراسري 
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 ۴ ميليون 
۴۰۰ هزار دوز واكسن كرونا وارد كرده و طبق برنامه 

جمعيت اين واردات ادامه خواهد داشت.

جلسهفوريبامحوريتواكسيناسيوندرستادمقابلهباكرونايتهران
رويخطخبر 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 
مي شود. مشخص نيست چرا توليد واكسن و نوع 
واكسيناسيون كرونا در كشور اين گونه مديريت 
مي شود؟ عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 
البرز با بيان اين مطلب گف��ت: از روزهاي ابتداي 
شيوع كرونا بحث واكسِن داخلي مطرح شد چراكه 
مشخص بود جدا از مراقبت هاي بهداشتي، تنها 
راه نجات، واكسن است لذا بسياري از شركت هاي 
معتبر دنيا روي ساخت اين واكسن سرمايه گذاري 
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، 
تصميم گيري سينوس��ي در سيس��تم سالمت 
ايجاد شد. حس��ين كريم عنوان كرد: حرف هاي 
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 
گفتن داشت به جايي رسيد كه ديگر حرفي نداشت 
و تنها جنازه بر دوش مي كشيد و جلوي چشمان 
ما، خانواده ها به خاك سياه نشستند كه اين خاك 
سياه حاصل بي تدبيري مسووالني است كه حتما 
بايد پاس��خگوي بي تدبيري 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 مي كنند. اين نحو از 
واكسيناسيون مردم توسط مسووالن بهداشت و 
درمان، نشانه بي تدبيري و بي سياستي 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، سياستي و باعث 
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، نمي تواند 
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 
مي دهد يا به زور تحويل مي گيرند، اين از ناتواني 
وزير است كه نتوانسته حرف ها و سياست هاي 
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.

اثربخشي۶۶درصديواكسنمشتركايرانوكوبا
عضو تيم تحقيقات كارآزمايي باليني فاز 
سوم واكسن مش��ترك ايران و كوبا از اثر 
بخش��ي ۶۶ درصدي اين واكسن بر روي 
كروناي جهش يافت��ه آفريقايي خبر داد. 
احس��ان مصطفوي گفت: ب��ا مطالعاتي 
كه در كوب��ا روي جمعيت ۴۴ هزار نفري 
صورت گرفته مشخص شده دو ُدز تزريق 
واكسن باعث كاهش ۶۶ درصدي فرم هاي 

عالمت دار بيماري مي ش��ود. او ضمن اشاره به آخرين 
اخبار پيشرفت اين واكسن، بيان كرد: با توجه به اينكه 
مطالعه از ۶ ارديبهشت ماه آغاز شده بود، همه  ۲۴ هزار 
نفر داوطلب مطالعه، دز دوم خود را نيز دريافت كرده اند 
و براي دو ش��هر زنجان و يزد عالوه بر دو دز تزريق، يك 
تزريق يادآور هم وجود دارد كه ديروز در زنجان آغاز شده 

اس��ت و در يزد هفته آينده آغاز مي شود. 
مصطفوي ادامه داد: خوشبختانه عوارض 
جدي خاصي ت��ا االن در افرادي كه مورد 
بررسي قرار گرفته اند، گزارش نشده است، 
 داوطلب��ان در حال پيگيري هس��تند تا
 اثر بخشي و عوارض اين كانديداي واكسن 
مشخص شود. اميدواريم تا آخر مرداد ماه 
يا اول ش��هريور بتوانيم گ��زارش اوليه اثر 
بخشي واكسن را داشته باشيم. اگرچه مي شود انتظار 
داشت اثربخشي واكسن بر روي فرم هاي شديد و مرگ  
كرونا بسيار بيشتر از اين عدد باشد، اما هنوز گزارش هاي 
آن منتشر نشده است. او در رابطه با كودكان هم گفت: 
مطالعات فازهاي اوليه واكسن روي ۳۵۰ كودك در كشور 

كوبا آغاز شده كه پيگيري ها در اين زمينه ادامه دارد.

دستمزدزندانيانشاغلبهزوديافزايشمييابد

 فروش آنالين محصوِل زنداني به خارج از كشور
كار و حرفه آموزي در زندان براي آنهايي 
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 مي توانند از حرفه اي ك��ه آموخته اند براي 

گذران زندگي خود استفاده كنند. 
مديركل دفت��ر برنامه ريزي اش��تغال و حرفه آموزي 
س��ازمان زندان ها در اين باره مي گويد: هدفگذاري ما 
در سال ۱۴۰۰ اين است كه براي ۶۰ درصد محكومان 
ب��ا ميانگين ۱۵۰ س��اعت آموزش براي ه��ر مددجو، 
حرفه آموزي داشته باش��يم كه جمعيتي بالغ بر ۱۰۰ 

هزار زنداني را در برمي گيرد.
احمد راهرو خواجه مي افزايد: قانونگذار سازمان زندان ها 
را مكلف كرده اس��ت، براي محكومان��ي كه داوطلب 
حرفه آموزي 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 زندان ه��ا در تحقق اين ش��رايط مي تواند از 
امكانات ديگر نهادها و س��رمايه هاي دولتي، بانك ها، 
تعاوني ها، بخش خصوصي و غيره براي اشتغال زنداني ها 

و خودكفايي زندان استفاده كند.
مديركل دفت��ر برنامه ريزي اش��تغال و حرفه آموزي 
س��ازمان زندان ها با تأكيد بر اينكه مهارت هاي شغلي 
مددجويان منطبق با نياز جامعه اس��ت، مي گويد: ما 
براساس تفاهمنامه اي كه با سه دستگاه سازمان آموزش 
فني وحرفه اي كش��ور، معاونت صنايع دستي وزارت 
گردشگري و وزارت جهاد كش��اورزي داريم، هرساله 
آموزش  دهي برنامه هاي حوزه اشتغال و حرفه آموزي 

را به وسيله مربيان همكار انجام مي دهيم.

    آمايش سرزميني 
مالك اشتغال قرار مي گيرد

خواجه راه��رو اظهار م��ي دارد: اش��تغال مددجويان 
متناسب با بازار كار جامعه است، به طوري كه دوره هاي 
آموزشي، هرس��اله نيازسنجي ش��ده و در آن آمايش 
س��رزميني مالك قرار مي گيرد تا مبتني بر ش��رايط 
زيست بوم استان ها، نيازهاي شغلي احصا و سپس انجام 

دوره هاي آموزش فني و حرفه اي ابالغ شود.

مديركل دفت��ر برنامه ريزي اش��تغال و حرفه آموزي 
سازمان زندان ها درباره همكاري سازمان هاي متولي با 
سازمان زندان ها مي افزايد: اين دستگاه ها به خصوص 
آموزش فني و حرفه اي 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 داشته اند و 

لزوما مربوط به بازه زماني فعلي نيست.
او با بيان اينك��ه آنها از حرفه آم��وزي زندانيان منتفع 
مي ش��وند، مي گويد: در دوره كنوني مديريت سازمان 
زندان ها، 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 زندان ها 
خاطرنشان مي كند: عملكرد ما براساس قانون كار 
مصوب و ابالغ ش��ده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي است. طبق آن مبلغي براي كارگران ساده، 
نيمه ماهر و ماهر تعيين ش��ده ك��ه ۳۵ درصد براي 
كارگران س��اده يا عادي، ۴۵ درصد براي نيمه ماهر 
و ۵۵ درص��د براي نيروي ماهر به عنوان كف حقوق 

اعالمي است.
او مي افزايد: مجريان ما در استان ها براساس ميزان روز 
كاري آنان، دستمزد پرداخت مي كنند. اگر هم نتوانند 
مبلغ تعيين شده را پرداخت كنند، برحسب توافق ميان 
مجري و زنداني پيش مي رويم. اخيرا با توجه به سياست 
سازمان در حوزه اشتغال، اين كميت باال رفته و طبق 
دستورالعملي كه به زودي ابالغ مي شود، حتما زندانيان 

به حقوق كامل خود خواهند رسيد.

    هدف گذاري
براي حرفه آموزي جمعيت ۱۰۰ هزار نفري

مديركل دفتر برنامه ريزي اشتغال و حرفه آموزي سازمان 
زندان ها درباره وضع موجود در حوزه اشتغال خاطرنشان 
مي كند: خودم��ان را مكلف به پوش��ش فراگير در امر 
حرفه آموزي كرده ايم، ولي ش��ايد به دليل محدوديت و 
كمبود مربي و فضاي آموزشي نتوانيم تماما حرفه آموزي 
را براي كل زندانيان برقرار كنيم. هدفگذاري ما در سال 
۱۴۰۰ اين است كه براي ۶۰ درصد محكومان با ميانگين 
۱۵۰ س��اعت آموزش براي هر مددجو، حرفه آموزي را 
توس��عه دهيم كه جمعيتي بالغ بر ۱۰۰ هزار زنداني را 
دربرمي گيرد. راهرو خواجه مي گويد: در سال ۹۹ با وجود 
شرايط كرونايي توانستيم به عدد ۷۰ هزار نفر و ۴۵۷ نفر 
در حرفه آموزي برسيم كه دقيقا ۹۰ درصد از برنامه مان 
را تحقق بخش��يد و اين ۴۱ درصد محكومان را ش��امل 
شد. براي سال جاري بازهم اشتغال را جدي تر گرفته ايم، 
بنابراين در حوزه حرفه آموزي، جامعه مدنظر ما ۱۰۰ هزار 
نفر پيش بيني شده است. همچنين در سال گذشته و در 
امر اشتغال ابتدا رقم ۵۰ درصدي را مالك عمل داشتيم 
كه در نهايت عدد ۵۴ درصد را محقق س��اختيم. باالي 
۸۵ درصد اس��تان ها اين خواسته را عملياتي كردند كه 
در اين زمينه برخي استان ها مثل اصفهان، هرمزگان، 
آذربايجان شرقي و گيالن جزو استان هاي خوب ما بودند. 
مديركل دفتر برنامه ريزي اشتغال و حرفه آموزي سازمان 
زندان ها درباره عملكرد دو ماه اخير حرفه آموزي زندانيان 
بيان مي كند: استان ها توقعات را فعال برآورده كرده اند، 
به نحوي كه در دو ماه اخير و با وجود تعطيالت نوروز ۶ هزار 
و ۵۵۶ نفر تحت آموزش مشاغل قرار گرفتند. بعضي هم 
مانند تهران، خراسان جنوبي و رضوي، زنجان، خوزستان، 
فارس و همدان جزو استان هاي موفق تر در بازه زماني اخير 
بوده اند.  مديركل دفتر برنامه ريزي اشتغال و حرفه آموزي 
سازمان زندان ها مي گويد: با توجه به اينكه حرفه آموزي و 
اشتغال سازمان زندان ها كامال تخصصي و براساس شرايط 
زيس��ت بوم استان هاس��ت، اگر مي خواهيم به اشتغال 
مدنظر ۸۰ درصدي برسيم، همچنان نيازمند همياري 
بخش خصوصي، كارآفرين ها و غيره هستيم. البته به دنبال 
طرح هاي جديدي هستيم كه مثالش فروش الكترونيكي 

صنايع دستي زندانيان در داخل و خارج از كشور است.

گزارش
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شيوعبااليفنيلكتونوريدرايران
بيم��اري فنيل كتون��وري از جمل��ه 
بيماري هاي متابوليك نادري است كه به 
علت ازدواج هاي فاميلي در ايران نسبت به 
جهان، شيوع باالتري دارد. رييس سازمان 
بهزيستي كشور با بيان اين مطلب گفت: 
۲۸ ژوئن، مصادف ب��ا هفتم تير ماه، روز 
 )PKU( جهاني بيماري فنيل كتونوري
نام گذاري شده اس��ت. خوشبختانه، در 

بيماري فنيل كتونوري مي توان با تشخيص به موقع، 
 رعايت رژي��م غذايي، درمان و توانبخش��ي بهنگام از 
عق��ب ماندگي ذهني و س��اير آس��يب هاي جدي و 
مش��كالت احتمالي آن پيش��گيري ك��رد. از اين رو 
ضروري است برنامه هاي آگاه سازي اجتماعي، اجراي 
دقيق برنامه هاي غربالگري نوزادان در بدو تولد، تامين 
و رعايت رژيم غذايي، درمان و توانبخش��ي در دستور 
كار نظام سالمت و توانبخشي كشور قرار گيرد. وحيد 
قبادي دانا اضافه كرد: س��ازمان بهزيس��تي كشور به 
عنوان يك سازمان حمايتي با همكاري سازمان هاي 

غير دولتي و مردم نهاد و خيريني كه تنها 
به خدمت به اين عزيزان مي انديش��ند، 
توانسته اس��ت گام هايي هر چند كوتاه، 
اما رو به جلو برداشته و در جهت حمايت 
از اين بيماران و خانواده هاي اين عزيزان 
تالش نمايد و به رغم مش��كالت متعدد 
جهت كاه��ش آالم و رفع موانع موجود 
در كنار خانواده هاي آنان است. او افزود: 
يادآوري اين روز جهاني، بهانه اي اس��ت براي داشتن 
نگاهي ويژه به مبتاليان به اين بيماري و خانواده هاي 
ايش��ان كه با صبر و شكيبايي، به بهبودي فرزند خود 
مي انديشند و رنج طاقت فرساي حمايت هاي عاطفي و 
تأمين هزينه هاي سنگين تغذيه و درمان آنان را به جان 
خريده اند. خدمتگزاران سازمان بهزيستي افتخار دارند 
كه با استعانت از خداوند منان و از رهگذر حمايت هاي 
رواني و عاطف��ي از بيماران و خانواده هاي آنان و جلب 
حمايت سازمان هاي دولتي و غيردولتي در جهت بهبود 

وضعيت سالمت بيماران در كنار اين عزيزان هستند.

پايان»عصرپالستيك«درجهاننزديكاست؟
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 مي تواند 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

 UV-۳۲۸ ب��ه رغم خط��ر بالق��وه اي كه براي 
س��المتي انس��ان و حيات وح��ش دارد به طور 
گس��ترده در بس��ته بندي مواد پالستيكي مورد 
استفاده قرار مي گيرد. هرچند، شواهدي وجود 

دارد كه نش��ان مي ده��د غول هاي 
توليد كننده مواد ش��يميايي برنامه 
دارند تا ب��ا اين اق��دام مقابله كنند. 
تنظيم كنن��دگان مق��ررات در اروپا 
UV-۳۲۸ را »بسيار نگران كننده« 
مي دانن��د زي��را ُدزهاي ب��االي آن 
مي تواند ب��ه كبد و كليه ها آس��يب 
برس��اند. محققان حامي ممنوعيت 
استفاده از اين تركيب ش��يميايي معتقدند اين 
برنامه بش��ارت دهنده پايان دوران پالس��تيك 
خواهد بود زي��را اين تركيب��ات افزودني عنصر 
اساسي در محصوالت پالستيكي مصرفي هستند.
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