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يادداشت- 1

 زماني براي
 اعتراف به اشتباهات

برخي اظهارنظرها از س��وي 
برخي اس��اتيد حوزه اقتصاد 
و همكاران م��ن مانند دكتر 
مس��عود نيل��ي در خصوص 
قرار داشتن كشور در آستانه 
ابرتورم مطرح مي شود كه به 
نظرم ضروري است به صورت 
دقيق تر و موشكافانه تر بررسي 
و تحليل ش��وند. اينكه دوستاني كه سال ها در شمايل 
مش��اور اقتصادي دولت و... فعاليت كرده اند و به نوعي 
وضعيت اقتصادي كشور امروز محصول مشورت هايي 
است كه اين عزيزان داشته اند، در پايان عمر فعاليت هاي 
دولت، بذر نگراني هاي تازه را در جامعه به كارند و خطاب 
به مردم هشدار دهند كه ابرتورم از آنچه كه فكر مي كنيد، 
به شما نزديك تر است، به نظرم مساله عجيبي است. واقع 
آن اس��ت كه مردم ايران سال هاست با تورم باال دست 
به گريبان هستند و معيش��ت آنها هر سال بيشتر آب 
مي رود. طي سه سال گذشته، نرخ ارز از حدود 3700 
تومان به 30هزار تومان افزايش پيدا كرد و پس از آن بر 
روي اعداد و ارقام��ي حول و حوش 25هزار تومان آرام 
گرفت. گراني ارز باعث ش��د تا طول و عرضه معيشت 
مردم به هم دوخته شود و قيمت برنج از 10الي 15هزار 
تومان به 40 الي 45 هزار تومان برسد. از سوي ديگر مرغ 
به قيمت باور نكردني 38هزار تا 40هزار تومان برسد و 
نرخ اجاره و رهن مسكن رش��دي بيش از 10برابري را 
تجربه كند. لبنيات، مواد پروتئيني، حمل و نقل و ساير 
اقالم اساسي، مصرفي و خدماتي مورد نياز مردم در اين 
بازه زماني هر كدام تورم هايي بين 40 الي 400درصدي 
را تجربه كرده اند. در واقع هر آن باليي كه قرار بود س��ر 
معيش��ت مردم بيايد در اين بازه زماني آمده است و روا 
نيست كه باز هم مردمي را كه طي ساليان اخير با انواع و 
اقسام گرفتاري هاي معيشتي روبه رو شده اند، باز هم از 
ابرتورم بترسانند. بايد ديد چه اتفاقي خاصي در اقتصاد 
ايران به وقوع پيوسته است كه دوستان از خطر ابرتورم 
خبر مي دهند. اِِلمان هاي بيروني از جمله تحريم هاي 
اقتصادي، مشكل نقل و انتقاالت بانكي، فقدان جذب 
سرمايه هاي خارجي و...هيچ تغيير خاصي نداشته است 
. همان شرايطي كه از سال 97 وجود داشته، همچنان 
نيز وجود دارند. كسري بودجه، رشد نقدينگي، توسعه 
پايه پولي و...در گذش��ته وجود داشته و همچنان نيز 
تداوم داش��ته است. اين دوس��تان بايد به اين پرسش 
پاسخ دهند آيا كشورهايي كه شرايطي به مراتب بدتر 
از اي��ران دارند و در وضعيت جنگ زدگي و بحران هاي 
امنيتي پي در پي به سر مي برند نيز يك چنين تورم هايي 
را تجربه مي كنند؟ چرا عراق كه مش��كالتي به مراتب 
فراگير تر از ايران داش��ته است، توانس��ته تورم را مهار 
كند اما اقتصاد اي��ران در دام تورم هاي عميقي گرفتار 
ش��ده و طراحان اقتصادي و مشاوران دولتي همچنان 
از تورم هاي افزونتر س��خن مي گويند. آيا اين دوستان 
كه سال ها در شمايل مشاوران اقتصادي دولت مستقر 
فعاليت مي كردند نبايد به صحنه بيايند و شفاف به مردم 
پاسخ دهند، به دليل كدامين برنامه ريزي هاي اشتباه 
اقتصادي، تورم در كش��ورمان يك چنين وضعيتي را 
تجربه كرده اس��ت. آيا همين دوستان نبودند كه ايده 
افزايش ن��رخ ارز براي افزايش دامنه ه��اي صادراتي را 
مطرح مي كردند؟ شخص رييس جمهوري در يكي از 
نشست هاي خبر اش به اين نكته اشاره كرد كه همين 
مشاوران تاكيد مي كردند كه با افزايش نرخ ارز مي توان 
رشد بي س��ابقه اي در صادرات را تجربه كرد. بنابراين 
دولت تصميم به آزاد س��ازي نرخ ارز گرفت. اما زماني 
كه قيمت ارز افزايش يافت، مشخص شد نه تنها تغيير 
جدي در صادرات كشور رخ نداده است، بلكه بر برخي 
حوزه ها رويكرده��اي صادراتي با مش��كل نيز مواجه 
شده اند. آيا كسي امروز مي تواند تاثير غير قابل افزايش 
نرخ ارز در بروز تكانه هاي تورمي در معيش��ت مردم را 
منكر ش��ود؟ بنابراين به گمانم امروز بيشتر از هر زمان 
ديگري اين دوستان بايد در خصوص چرايي بروز تورم 
افسارگسيخته در كشور سخن بگويند، نه اينكه مردم 
دردمند و تحت فشار كشور را از چشم اندازهاي تورمي 
افزونتر بترسانند. به نظر مي رسد، اينگونه اظهارنظرها 
به اين دليل در پايان عمر دولت مطرح مي ش��ود تا اين 
ترس در افكار عمومي شكل بگيرد كه كشور در استانه 
تورمي افسارگسيخته تر است. بنابراين در ماه هاي اينده 
كه ابرتورم وعده داده شده به وقوع نپيوست، بسياري از 
اين دوستان و مسووالن اجرايي دولت تازه در شمايل 
قهرمانان اقتصادي در رسانه ها حضور به هم برسانند و 
اعالم كنند، كشور در آستانه ابرتورم قرار داشت، اما ما 
اجازه نداديم كه يك چنين فاجعه اي به وقوع بپيوندد. با 
اين توضيحات معتقدم د هفته هاي پاياني عمر دولت و 
در آستانه فعاليت هاي دولت جديد، اقتصاد ايران بيشتر 
از هر زمان ديگري نيازمند تشريح چرايي وقوع مشكالت 
اقتصادي و معيشتي است. همكاران اقتصاددان من كه 
در دولت حضور داشتند و مشورت هاي الزم براي عبور 
از مشكالت را ارايه مي كردند بايد روايت هاي صادقانه اي 
از چرايي بروز مشكالت ارايه كنند تا حداقل بر تجربه 
اقتصادي كش��ور افزوده شود. اينكه مسببان وضعيت 
موج��ود، همچنان مردم را از ب��روز وضعيت بحراني تر 
بترس��انندف به نظرم نه انساني اس��ت و نه مبتني بر 

رويكردهاي علمي است.

آلبرت بغزيان

پرايد از ۱۴۰ ميليون تومان فراتر رفت 

خيزگراني در بازارخودرو
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سفره هاي خالي و قيمت گذاري هاي دستوريآب، خوزستان و بحران هاي پايان ناپذير عرضه سيمان در بورس كاال
طي روزهاي اخير مش��كالت 
برآمده از خشكسالي و كم آبي 
در خوزس��تان يك بار ديگر در 
ويتري��ن رس��انه هاي گروهي 
قرار گرفته است، متعاقب اين 
مش��كالت برخي تحليل ها در 
اين خصوص كه روند اش��تباه 
سدسازي هاي كشور دليل اصلي 
ظهور اين بحران است، مطرح ش��ده است. واقع آن است 
كه ديدن و ش��نيدن ناله هاي مردم دردمند خوزس��تان 
كه به خاطر بي آبي، خشكس��الي، كمبودهاي معيشتي 
و... فريادشان به آسمان بلند ش��ده، قلب هر انساني را به 
درد مي آورد. حتي وجدان هاي فروخفته نيز در برابر اين 
مشكالت واكنش نشان مي دهند و نسبت به آن حساس 
مي شوند. اما شخصا نه سدسازي را عامل بروز مشكالت 
مي دانم و نه آن را بدون تاثير ارزيابي مي كنم.همانطور كه 
مشكل آب در خوزستان نه ارتباطي با كمبود آب و نه ارتبطي 
با ُپرآبي دارد.چرا كه هم در برهه كه خوزستان با خشكسالي 
مواجه است، اين استان محروم و ساير مناطق كشور بحران 
آب دارند و همزماني هم ك��ه با بارش هاي فراواني روبه رو 
هستند باز هم با سيل و مشكل و بحران روبه رو مي شوند. در 
هر دو صورت نيز كمبودهاي جدي در اين مناطق مشاهده 
مي شود. در همان زمان كه خوزستان با مشكل كم آبي روبه 
روست، بسياري از استان هاي كشور مشكل سيالب هاي 
جدي دارند و با كاستي هاي جدي رودر رو هستند. بنابراين 
مشكل خوزستان و مناطق ديگر كشور، مشكل حجم آب 
نيست، بلكه يك حلقه مفقوده اي در اين ميان وجود دارد 
كه مي توان آن را ذيل مفهومي كلي با عنوان مديريت آب 
دسته بندي كرد. بايد ديد چه عاملي باعث مي شود هم در 
زمان كم آبي و هم در برهه پرآبي در اكثر نقاط كش��ور از 
جمله استان خوزس��تان با مشكل و بحران مواجه شويم. 
هم موافقان و هم مخالفان سدسازي در كشور بايد توضيح 
دهند كه چه رويكردي بايد در پيش گرفته شود تا شاهد يك 
چنين بحران هايي در كشور نباشيم؟ اگر قرار بود سدسازي 
مشكالت حوزه آب را حل و فصل كند، بدون ترديد امروز 
خوزستان با يك چنين مشكالتي مواجه نمي شد. از سوي 
ديگر، اگر سدسازي ريشه اصلي بحران ها است، پس چرا 
كارشناسان اشاره مي كنند كه ريشه اصلي كمبود برق و 
خاموشي هاي گسترده اخير، مشكالتي است كه در حوزه 
توليد برق آبي ها در كش��ور وجود دارد؟ مگر نه اين است 
كه براي توليد برق آبي نيازمند سدهاي بزرگ هستيم؟ 
مجموعه اين داده هاي اطالعاتي نشان دهنده اين واقعيت 
مشخص است كه نمي توان موضوعات مرتبط با آب و برق 
در كشور را به صورت تك بعدي ديد . اين موضوعات مانند 
زنجيره اي از مسائل مرتبط با هم ظهور پيدا مي كنند كه حل 
و فصل آنها نيز نيازمند راهكارهاي مشخص و هماهنگ با هم 
است. همانطور كه اشاره شد، مشكل اصلي و حلقه مفقوده، 
»مديريت بر منابع «است كه كمتر به آن اشاره مي شود. 
پرسش كليدي در اين برهه آن است كه آيا مشكل مديريتي 
در حوزه تقنيني اس��ت يا در حوزه اجرا؟ واقع آن است كه 

سياست گذاري در حوزه آب برآمده از 2فاز جداگانه است. 
نخستين مورد، طراحي و سياست گذاري و دومين مرحله 
اجرا. در هر بخش كه مشكلي وجود داشته باشد، با شكست 
روبه رو خواهيم شد. متاسفانه اقتصاد كشور هم در حوزه 
طراحي و سياست گذاري مشكل دارد و هم در بخش اجرا 
با كاستي هاي فراواني روبه رو است. سياست گذاري ما هم 
در حوزه طراحي مبتني بر معيارهاي غلط صورت مي گيرد 
و هم در حوزه اجرا در اختيار جريان هايي قرار مي گيرد كه 
عمال تخص��ص الزم را براي ارزيابي ابعاد مختلف موضوع 
ندارند. بر اين اساس است كه مشكالت آب در كشورمان 
آرام آرام به ورطه تكرار فرو مي رود و مش��كالت ريشه اي 
براي آب استان هاي مختلف شكل مي گيرد. مسووالن اين 
حوزه پش��ت درهاي بسته و بدون استفاده از ديدگاه هاي 
كارشناس��ي تصميماتي را اخذ مي كنن��د كه در مرحله 
اجرا مشخص مي ش��ود نه تنها گرهي از مشكالت آب در 
استان هاي مختلف باز نمي كنند، بلكه در بسياري موارد 
خود به عاملي براي بروز مشكالت تازه بدل مي شوند. اما 
زماني كه از طراحي سياست هاي صحبت مي كنيم، منظور 
فقط مجلس نيست، زماني هم كه از اجراي سخن گفته 
مي ش��ود، منظور فقط وزارت نيرو و دولت نيست. در فاز 
طراحي هم مجلس، هم قوه قضاييه، دولت، مجمع تشخيص 
مصلحت، وزارت جهاد كش��اورزي و...متولي طراحي در 
بخش آب كش��ور هستند. در فاز اجرا هم تنها وزارت نيرو 
و جهاد كشاورزي نقش آفرين نيستند، بخش هايي چون 
مديريت آب شهري، محيط زيست، وزارت صمت، مديريت 
شهري و...سهم خود را ايفا مي كنند. در شرايطي كه توجه 
مردم معطوف مشكالت استان خوزستان است، من هشدار 
مي دهم كه ساير كالن شهرهاي كشور از جمله تهران، كرج، 
مشهد و...در آستانه بروز بحران هاي جدي در حوزه آب قرار 
دارند . چنانچه هر سريع تر براي حل مشكالت آب و برق اين 
كالن شهرها فكري نشود و روند سرمايه گذاري هاي پايدار بر 
روي زيرساختهاي آب و برق اين مناطق آغاز نشود، كشور 
با بحران هاي جدي تري در آينده مواجه خواهد شد. در اين 
برهه رسانه هاي تخصصي بايد به واكاوي يك چنين ابهاماتي 
بپردازند تا برخي افراد و جريانات، مشكل را فرافكني نكنند و 
با طرح موضوعاتي فرعي، اصل مساله را به حاشيه نكشانند. 
البته كه روند سدسازي در سال هاي مياني دهه 80 تا دهه 
90 مشكالت جدي ايجاد كرده است، اما همانطور كه اشاره 
كردم، اين روند سدسازي هاي اشتباه، مانند نوك قله يخي 
اس��ت كه از آب بيرون زده اس��ت. بايد دامنه هاي اين قله 
يخ مورد ارزيابي دقيق كارشناسي قرار بگيرد تا مشخص 
ش��ود كه چرا يك چنين بحران هايي به وقوع پيوس��ته 
است. سد س��ازي اش��تباه نمادي از سياست گذاري هاي 
غلطي است كه در طي دهه هاي متمادي جريان داشته 
است. بايد اين سياست گذاري هاي اشتباه اصالح شود، نه 
اينكه روند كلي سدسازي در كشور متوقف شود. زماني كه 
سياست گذاري هاي اشتباه طي دهه ها اجرايي شده باشد، 
حتي اگر ميلياردها دالر هم سرمايه گذاري شود، اصالح 

روندهاي غلط ممكن نخواهد بود. 
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سال هاس��ت ك��ه اس��اتيد 
عل��م اقتص��اد از مصاي��ب 
قيمت گ��ذاري دس��توري 
ناله ه��ا س��ر مي دهن��د و 
خطاب به سياس��ت گذاران 
و مسووالن كش��ور هشدار 
مي دهند كه هر نوع استفاده 
از رويكردهاي بخشنامه اي 
و دس��توري با نظامات بازارها و فرآيند نرخ گذاري 
باعث بروز مشكالت عديده در اقتصاد خواهد شد. 

اما هر اندازه كه هشدارها و تذكارها بيشتر مي شود، 
به همان اندازه نيز بر حجم بخشنامه هاي دستوري 

و خلق الساعه افزوده مي شود.
 ناگفته پيداس��ت كه نخس��تين قرباني يك چنين 
سياس��ت هاي غيرعلمي و نابخردانه اي، معيش��ت 
مردمي خواهد بود كه هر روز اقالم تازه از سفره هاي 
آنان حذف مي شود و مشكالت تازه اي براي گذران 

زندگي عادي پيدا مي كنند.
 به طور معمول هر اندازه كه قيمت كاال يا كاالهايي 
افزاي��ش مي ياب��د و به تب��ع آن نيز وضعي��ت رفاه 
خانوارها به ويژه اقشار آسيب پذير آشفته تر مي شود، 
سياس��ت گذار تمايل افزون تري پيدا مي كند تا آن 
كااله��ا را مش��مول سياس��ت گذاري قيمتي كند. 
استداللي كه مس��ووالن در يك چنين شرايطي از 
آن بهره مي برند مبتني بر اين اصول كلي اس��ت كه 
چون قيمت كااليي در بازار باال رفته است، بنابراين 
مي بايس��ت به صورت دستوري قيمت ها را پايين تر 
اعالم كنيم تا ظاه��را رفاه مصرف كنندگان افزايش 
يابد. ام��ا بدون ترديد اين نوع رويكرد آس��يب هاي 
فراواني را در معيشت و زندگي همان اقشاري ايجاد 
خواهد كرد كه مسووالن براي حمايت از آنا اقدام به 

قيمت گذاري هاي دستوري كرده اند. 
به طور كلي تاثيرات منفي سياست گذاري دستوري 

را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد:
 نخس��ت( همان طور كه مس��تحضريد، ب��ازار هر 
كااليي بر آمده از نظام عرضه و تقاضايي اس��ت. اگر 
بخشنامه هاي دستوري صادر اعمال شوند و سقف 
قيمتي پايين تر از قيمت بازار تعيين شود و خريدار 
يا فروشنده يا هر دو مش��مول جريمه شوند )اگر از 
س��قف قيمت در خريد و فروش تخط��ي نمايند(، 
در اين ص��ورت منحني عرضه ي��ا تقاضا يا هردو كم 
كش��ش تر ش��ده )به نس��بت جريمه( و عمودي تر 
مي ش��وند. مبتني بر يك چني��ن معادله اي در بازار 
س��ياه، قيمتي باالتر از قيمت تعادل��ي اوليه حاكم 
مي شود و كمبود در بازار باعث مي شود رفاه خانوارها 
نسبت به قبل از اتخاذ سياست هاي دستوري قيمتي 

كاهش بيشتري داشته باشد. 
دوم( چون قيمت اعالم شده از قيمت بازار پايين تر 
اس��ت، اين كاهش قيمت موج��ب كاهش غرضه و 
توليد مي شود. زيرا درآمد توليد كنندگان كاهش و 

از سوي ديگر تقاضا افزايش مي يابد. در اين صورت 
م��ازاد تقاضايي در ب��ازار كاال ايجاد مي ش��ود كه يا 
سياس��ت گذار اين مازاد تقاض��ا در قيمت جديد را 
بايد از طريق واردات و احتماال با يارانه ارزي حبران 
كند يا اينك��ه كاال را س��هميه بندي كند. در حالت 
دوم تقاضاي بازار سركوب مي شود. ضمن اينكه در 
شرايط فعلي كه كشور به دليل تحريم هاي اقتصادي 
با مشكل تامين ارز براي واردات مواجه است، تبعات 
يك چنين سياست هايي بس��يار مخرب تر خواهد 
بود و باعث بروز تورم هاي گس��ترده تر خواهد شد. 
س��وم( با توجه ب��ه توضيحاتي كه در بن��د اول ذكر 
ش��د؛ حداقل 2 نرخ براي كاال در بازار رسمي و بازار 
سياه ايجاد مي شود. 2 نرخي )يا چند نرخي( شدن 
معم��وال ايجاد رانت مي كند، و ع��ده اي از اين رانت 
بهره مند مي شوند. ضمن اينكه سهميه بندي موجب 
مي ش��ود افرادي كه قبال متقاضي و مصرف كننده 
كاال نبوده اند بدليل س��ودي ك��ه در خريد و فروش 
كاال ايجاد ش��ده اس��ت به جمع خريداران جديد و 
متقاضيان جديد كاال بپيوندند.در اين صورت نيز بر 
حجم س��وداگري ها و واسطه گري ها در بازار افزوده 

مي شود و التهابات قيمتي ايجاد خواهند شد.
چه��ارم( مجموعه فعاليت هاي اقتص��ادي با هدف 
افزايش س��ود صورت مي گيرد. به طور كلي كاهش 
قيم��ت موج��ب كاه��ش س��ود مي ش��ود، در اين 
ص��ورت كيفيت تولي��د و به��ره وري توليد كاهش 
مي يابد. ضم��ن اينكه توليد كنن��ده در ميان مدت 
ممكن اس��ت از توليد كاال خارج ش��ود و به سمت 
توليدات ديگر كاالهايي كه مشمول قيمت گذاري و 
محدوديت هايي اينچنين نيست، شيفت كند. البته 
در اين مسير سرمايه گذاري كاهش مي يابد، چنانچه 
در س��ال هاي اخير اتفاق افتاده است.قيمت پايين 
كاال، موجب قاچاق كاال بخارج از كش��ور مي ش��ود 
و غيرمس��تقيم حمايت هاي نق��دي، ريالي و ارزي 
مصروف قاچاق و مصرف كنندگان خارجي مي شود.

 پنجم( پرسش��ي كه با اين توضيحات ممكن است 
به ذهن خطور كند آن اس��ت كه با اس��تفاده از چخ 
مكانيس��مي مي توان تبعات مخرب قيمت گذاري 
دستوري را كاهش داد و زمينه بهبود شاخص هاي 
نظام عرضه و تقاض��ا در بازارها را ارتقا داد؟ واقع آن 
اس��ت كه مديريت عرضه و تقاضا از طريق هدايت و 
ارشاد در بازارهاي مختلف، حمايت از سرمايه گذاري 
در كاالهاي اساسي و حساس بدون دخالت مستقيم 
در بازاره��اي مختلف قابل توصيه اس��ت. به همين 
دليل چنين سياستي توصيه نمي شود ولي مي توان 
از سياست هاي درآمدي و نيز مديريت عرضه و تقاضا 

استفاده كرد.
 اگر اطالعات ش��فاف و در دسترس همگان باشد و 
قيمت گذاري توام با عدم كارآيي )زير قيمت تعادلي( 
اعمال نش��ود ش��كاف رانتي بين دو گروه خريدار و 

فروشنده ايجاد نخواهد شد.

س��يمان يك��ي از كاالهاي 
پرمص��رف مي باش��د كه با 
توجه به فرآيند توليد و مواد 
و انرژي مصرف��ي، توليد آن 
هزينه بااليي را دارد. سيمان 
در كش��ور ايران، حدود 0.5 
درصد از توليد ناخالص ملي 
و 3.3 درصد از ارزش افزوده 
صنعت را به خود اختصاص داده است. صنعت سيمان 
در ايران بعد از روزهاي اوج خود در سال هاي ابتدايي 
دهه 90 با توجه به باالتر بودن ظرفيت توليد از ميزان 
مصرف آن در كش��ور دچار ركود ش��ده ب��ود و اغلب 
شركت هاي سيماني از سودآوري خارج شده و حتي 
زيان ده شده بودند. به گونه اي كه در سال 96، متوسط 
حاشيه س��ود شركت هاي بورس��ي اين صنعت، به 7 
درصد رسيده بود. اما با توجه به مناسب بودن قيمت 
آن نسبت به س��ازه هاي فوالدي كه منجر به افزايش 
مصرف داخلي س��يمان ش��ده بود و رون��ق بازارهاي 
صادراتي، صنعت سيمان از س��ال 97 رونق مضاعف 
يافت. به گونه اي كه توليد سيمان در سال 99 در كشور 
به بيش از 68 ميليون تن رسيد. اگرچه افزايش توليد 
سيمان، رشد درآمدهاي فروش شركت ها را موجب 
شده است، اما قيمت گذاري دستوري سيمان كه توسط 
وزارت صمت و به صورت ساالنه انجام مي شد، همچنان 
رونق اين صنعت را با كندي پيش مي برد. روند افزايش 
نرخ مصوب فروش شركت ها كه به صورت قطره چكاني 
كه پس از مذاكرات متعدد و فشرده با مسووالن وزارت 
انجام مي شد، در چند سال اخير، كند تر از تورم واقعي 
كش��ور و افزايش نرخ م��واد اوليه و ان��رژي و حقوق 
و دستمزد پرس��نل انجام ش��د. درصورتي كه بهاي 
تمام شده توليد براي هر پاكت در شركت هاي مختلف 
بين 16 تا 20 هزار تومان مي باش��د، آخرين افزايش 
قيمت سيمان كه در ابتداي ارديبهشت ماه امسال انجام 
شد، نرخ مصوب هر پاكت سيمان در درب كارخانه را 
به 21 هزار تومان رساند. اين در حالي است كه حداقل 
قيمت هر پاكت براي مصرف كننده نهايي، حدود 40 
هزار تومان بوده است كه با فرض هزينه حمل حدود 
3 هزارتوماني ب��راي پاكت، س��ود 16 هزارتوماني را 
براي عوامل فروش موجب مي شد. نظام توزيع صنعت 
سيمان به واسطه حضور گسترده شبكه واسطه گري و 
نبود سازوكار نظارتي بر فعاليت واسطه ها در صنعت 
سيمان، يكي از مشكالت اخير صنعت سيمان مي باشد 
كه اصالح اين موضوع، به عنوان يكي از اقدامات اساسي 
موردتوجه فعالين اين حوزه در س��ال هاي اخير بوده 
است. بورس كاال با توجه به اينكه معامالت آن شفاف 
مي باشد و مزاياي متعددي ازجمله كشف نرخ شفاف، 
نظام مند و قانوني دارد و رقابت در آن براي خريداران و 
فروشندگان در شرايط برابر مي باشد، به عنوان راه حل 

برون رفت از مشكالت صنعت سيمان مطرح شد. 
ادامه در صفحه 7

محمدرضا منجذبحجت ميان آبادي جواد باقرنژاد

مقتدايي، نماينده مجلس در انتقاد از وزير ارتباطات: 
ميلياردها به جيب زده ايد

رهبر انقالب اسالمي در پيام حج، راه جبران عقب ماندگي 
كشورهاي اسالمي را »مقاومت« خواندند

 رشد واقعي تاالر شيشه اي 
با رشد اقتصاد رخ مي دهد

گروه ب�ازار س�رمايه |  ب��ازار س��رمايه طي 
هفته هاي اخير رون��د صعودي ماليم و متعادلي 
را در پيش گرفته است. اگرچه در اين ميان برخي 
افت هاي مقطعي نيز ثبت شده اما تحليلگران اين 
نوع رفتار بازار را به عنوان اصالحي طبيعي و مفيد 
مي دانند. در همين حال با توجه به افزايش حجم 
و ارزش معامالت از ابتداي خردادماه تاكنون در 
كنار كاهش حجم و ارزش صف هاي فروش، به نظر 
مي رسد نه تنها مشكل نقد شوندگي بازار در حال 
صفحه 4 را بخوانيد رفع شدن است ...  

در ماه هاي اخير اتفاقات مختلفي از ممنوع ش��دن 
اس��تخراج ارزهاي ديجيتال در چين گرفته تا فشار 
دستگاه هاي نظارتي بر فعاليت هاي مرتبط با معامالت 
ارزهاي ديجيتال، س��بب ش��د تا قيمت بيت كوين 
با سقوطي گسترده مواجه ش��ود. اكنون معيارهاي 
مختلفي نشان از جهش قريب الوقوع قيمت دارند، با 
اين حال بايد ديد آيا مي توان به بازگشت روند صعودي 
صفحه 6 را بخوانيد بازار بيت كوين اميدوار بود؟  

بررسي نشانه هاي صعودي 
و نزولي بيت كوين در شرايط 

ادامه دار بازار نزولي 

بليت قطار و اتوبوس ناياب شد، مسافران راهي جاده هاي شمال شدند

 آذري جهرمي: هيچ هزينه اضافي
 از مردم اخذ نشده است

صفحه 2     صفحه 2    

صفحه 7    

 مقاومت ملت ها 
در برابر دخالت ها و شرارت هاي امريكا

تورم به سود 
بورس مي شود؟

حفظ  بيت كوين 
 باالي سطح

 ۳۰ هزار دالر

زخم تعطيالت در دوران كرونا

عيد سعيد قربان بر همه مسلمانان جهان مبارك باد

شماره بعدي روزنامه روز شنبه منتشر مي شود



حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به مسلمانان جهان 
به  مناس��بت ايام حج، استمرار حسرت دل هاي مشتاق 
از حضور در ضيافت بي��ت اهلل را امتحاني گذرا خواندند 
و با تاكيد بر لزوم كمرنگ نشدن پيام هاي حج، مقاومت 
در برابر قدرت هاي متجاوز به ويژه امريكا را از جمله اين 
پيام هاي متعالي دانستند. ايشان ضمن اشاره به مشكالت 
و ناگواري هاي دنياي اسالم، سربرافراشتن عناصر مقاومت 
و بي��داري به خصوص در فلس��طين، يمن و ع��راق را از 
واقعيت هاي اميدآفرين منطقه خواندند و تاكيد كردند: 
وعده صادق الهي، نصرت مجاهدان اس��ت و نخس��تين 
اثر اين مجاهدت، بازداش��تن امريكا و ديگر زورگويان از 
دخالت و شرارت در كشورهاي اسالمي است. به گزارش 
دفتر مقام معظم رهب��ري، در متن پيام حضرت آيت اهلل 
خامنه اي آمده است: بس��م اهلّل الّرحمن الّرحيم و الحمد 
هلّل رّب العالمين و صّلي اهلل عل��ي محّمد و  آله الّطاهرين 
و صحبه المنتجبين و من تِبعهم بِاحسان الي يوم الّدين. 
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان! امسال نيز 
امت اسالمي از نعمت عظيم حج محروم ماندند و دل هاي 
مش��تاق، با آه و افسوس، ضيافت در خانه محترمي را كه 
خداي حكيم و رحيم براي مردم بنا نهاده است، از دست 
دادند.اين دومين سال است كه موسم شادماني و بهجت 
معنوي حج، به موس��م فراق و حسرت تبديل مي شود و 
بالي بيماري همه گير و شايد نيز بالي سياست هاي حاكم 
بر حرم شريف، چشم مشتاق مومنان را از مشاهده نماد 
وحدت و عظمت و معنويت امت اسالمي محروم مي سازد 
و اين قله ُپرشكوه و سرافراز را با ابر و غبار مي پوشاند. اين 
امتحاني همچون ديگر امتحان هاي گذراي تاريخ امت 
اسالمي اس��ت كه مي تواند فردايي تابناك در پي داشته 
باشد؛ مهم آن است كه حج در شاكله حقيقي اش، در دل و 
جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اكنون كه كالبد مناسكي 
آن موقتا حضور ندارد، پيام متعالي آن كمرنگ نشود.حج، 
عبادتي ُپر رمز و راز است. ساخت و تركيب زيباي حركت 
و س��كون در آن، س��ازنده هويت فرد مسلمان و جامعه 
مسلمان و نمايش دهنده زيبايي هاي آن در چشم جهانيان 
است. از سويي دل هاي آحاد بندگان را با ذكر و خشوع و 
تضرع، عروج معنوي مي بخشد و به خدا نزديك مي كند 
و از سويي با پوشش و پويش يكسان و حركات هماهنگ، 
برادران را كه از چهارگوشه جهان ِگرد آمده اند، به يكديگر 
پيوند مي دهد و از س��ويي برترين نماد امت اسالمي را با 
همه مناسك ُپرمعني و رازآلودش در برابر چشم جهانيان 
مي گذارد و عزم و عظمت امت را به رخ بدخواهان مي كشد. 
امسال، حج بيِت معظم در دسترس نيست ولي توجه به 
ربّ البيت و ذكر و خشوع و تضرع و استغفار در دسترس 
است؛ حضور در عرفات ميس��ر نيست اما دعا و مناجاِت 
معرفت افزا در روز عرفه ميس��ر اس��ت؛ رمي شيطان در 
منا ممكن نيس��ت اما دفع و طرد شياطين قدرت طلب 
در همه جا ممكن است؛ حضور يكپارچه بدن ها در ِگرد 
كعبه فراهم نيست اما حضور يكپارچه دل ها بر ِگرد آيات 
روشن قرآن كريم و اعتصام به حبل اهلّل وظيفه هميشگي 
است. ما پيروان اسالم كه امروز از جمعيت عظيم، سرزمين 
گسترده، ثروت هاي طبيعي بي شمار و ملت هاي زنده و 
بيدار برخورداريم، بايد با داش��ته ها و ممكن هاي خود، 

آينده را رقم بزنيم. ملت هاي مسلمان در ۱۵۰ سال اخير، 
نقشي در سرنوشت كشورها و دولت هاي خود نداشته و  جز 
استثناهاي معدود، يكسره با سياست دولت هاي متجاوز 
غربي مديريت ش��ده و دستخوش طمع ورزي و دخالت 
و ش��رارت آنها بوده اند. عقب ماندگي علمي و وابستگي 
سياسي امروِز بسياري از كش��ورها محصول آن انفعال 
و بي كفايتي اس��ت. ملت هاي ما، جوانان ما، دانشمندان 
ما، علماي ديني و روشنفكران مدني ما، سياست ورزان و 
احزاب و جمعيت هاي ما، امروز بايد آن گذشته بي افتخار 
و شرم آور را جبران كنند؛ بايد بِايستند و در برابر زورگويي و 
دخالت و شرارت قدرت هاي غربي »مقاومت« كنند. همه 
سخِن جمهوري اسالمي ايران كه دنياي استكبار را نگران 
و خش��مگين كرده اس��ت، دعوت به اين مقاومت است: 
مقاومت در برابر دخالت و شرارت امريكا و ديگر قدرت هاي 
متجاوز و به دست گرفتِن سررشته آينده دنياي اسالم با 
تكيه بر معارف اسالمي. طبيعتا امريكا و همراهانش در برابر 
عنوان »مقاومت« دچار حساسيتند و به انواع دشمني با 
»جبهه مقاومت اسالمي« كمر بسته اند. همراهي برخي 
از دولت هاي منطق��ه با آنان نيز واقعيت تلخي در جهت 
تداوم آن شرارت هاس��ت. صراط مستقيمي كه مناسك 
حج - سعي و طواف و عرفات و جمرات- و شعائر و شكوه 
و وحدت حج به ما نشان مي دهد، توكل به خدا و توجه به 
قدرت اليزال الهي و اعتماد به نفِس ملي و اعتقاد به تالش 
و مجاهدت و عزم راسخ بر حركت و اميد وافر به پيروزي 
اس��ت. واقعيات صحنه در منطقه اس��المي بر اين اميد 
مي افزايد و آن عزم را تقويت مي كند. از سويي ناگواري هاي 
دنياي اسالم، عقب ماندگي هاي علمي و وابستگي هاي 

سياسي و نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي، ما را در برابر 
وظيفه اي بزرگ و مجاهدتي خستگي ناپذير قرار مي دهد؛ 
فلسطين مغصوب، ما را به ياري مي طلبد؛ يمن مظلوم و 
خون آلود دل ها را به درد مي آورد؛ مصائب افغانستان همه 
را نگران مي س��ازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوريه و لبنان 
و برخي ديگر از كشورهاي مس��لمان كه دست شرارت و 
دخالت امريكا و يارانش در آن مشهود است، غيرت و همت 
جوانان را برمي انگيزد و از سوي ديگر، سر برافراشتِن عناصر 
مقاومت در همه اين خطه حس��اس، و بيداري ملت ها و 
انگيزش نسل جوان و ُپرنشاط، دل ها را لبريز از اميد مي كند؛ 
فلسطين در همه بخش هاي خود »شمشير قدس« را از 
نيام بيرون مي كش��د؛ قدس و غّزه و كرانه و سرزمين هاي 
۴۸ و اردوگاه ه��ا همه برمي خيزند و طي دوازده روز بيني 
متجاوز را به خاك مي مالند؛ يمِن محصور و تنها، 7 سال 
جنگ و جنايت و مظلوم كشي دشمن شرور و قسي القلب 
را تاب مي آورد و با وجود قحط غذا و دارو و امكانات زيستي، 
تسليم زورگويان نمي ش��ود و آنها را با اقتدار و ابتكار خود 
سراسيمه مي كند؛ در عراق، عناصر مقاومت با زبان رسا و 
صريح، امريكاي اشغالگر و داعش دست نشانده آن را به عقب 
مي رانند و عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت 
از سوي امريكا و همراهانش را بي لكنت ابراز مي دارند. تالش 
تبليغاتي امريكاييان براي تحريف عزم و خواسته و عمل 
جوانان غيور و عناصر »مقاومت« در عراق و سوريه و لبنان 
و ديگر كش��ورها و منتسب كردن آن به ايران يا هر مرجع 
ديگر، توهين به آن جوانان شجاع و بيدار و ناشي از عدم فهم 
و درك درست امريكايي ها از ملت هاي اين منطقه است. 
همين درك غلط موجب شد كه امريكا در افغانستان تحقير 

شود و پس از آن ورود ُپر سر و صدا در 2۰ سال پيش و پس 
از به كار بردن سالح و بمب و آتش برابر مردم بي دفاع و غير 
نظامي، خود را در باتالق حس كند و نيرو و ابزار نظامي خود 
را از آن بيرون برد. البته ملت بيدار افغان بايد مراقب ابزارهاي 
اطالعاتي و سالح هاي جنگ نرم امريكا در كشورش باشد و 
هشيارانه در برابر آن بايستد. ملت هاي منطقه نشان داده اند 
كه بيدار و هشيارند و راه و رويكرد آنان از برخي دولت ها كه 
براي راضي نگه داشتن امريكا حتي به خواسته او در مساله 
حياتي فلسطين تن مي دهند، جداست؛ دولت هايي كه 
با رژيم غاصب صهيونيست، آشكار و پنهان، نرد دوستي 
مي بازند، يعني حق ملت فلسطين را در ميهن تاريخي اش 
انكار مي كنند. اين، دستبرد به سرمايه فلسطيني هاست. آنها 
به تاراج سرمايه هاي طبيعي كشورهاي خود بسنده نكردند 

و اكنون سرمايه ملت فلسطين را تاراج مي كنند.
برادران و خواهران! منطقه ما و حوادث سريع و گوناگون 
آن، نمايش��گاه درس ها و عبرت هاست؛ از سويي قدرِت 
ناش��ي از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوي متجاوز 
و از سويي ذلت ناشي از تس��ليم و اظهار ضعف و تحمل 
تحميل هاي او.وعده ص��ادق الهي، نصرت مجاهدان راه 
خداست: اِن تنُصُروا اهلل ينُصركم و يثبِّت اقدامكم. نخستين 
اثر اين مجاهدت، بازداش��تن امري��كا و ديگر زورگويان 
بين المللي از دخالت و ش��رارت در كش��ورهاي اسالمي 
است، ان شاءاهلّل.از خداوند متعال نصرت ملت هاي مسلمان 
را مس��ئلت مي كنم و به حضرت بقيه اهلّل )ارواحنا فداه( 
درود مي فرستم و علودرجات امام خميني عظيم الشأن و 

شهداي بزرگوار را از خدا مي طلبم.
والّسالم علي عباد اهلل الّصالحين
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اژهايدرجلسهشورايعاليقوهقضاييه:

، محسني اژه اي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به 
دستورات ده گانه خود براي معاونت هاي مختلف قضايي كه 
در اولين جلسه شوراي عالي قوه قضاييه در هفته گذشته 
صادر كرد از مسووالن ذي ربط خواست كه اهتمام داشته 
باشند اين موضوعات در موعد مقرر پيگيري و گزارش آن 
ارايه ش��ود. وي در عين حال خطاب به مردم و مسووالن 
متذكر شد كه همه بايد مراقب و مواظب باشند تا ناخواسته 
در زمين دشمن بازي نكرده و در فضايي كه دشمن ايجاد 
مي كند، قرار نگيرند. ريي��س قوه قضاييه گفت: مردم ما 
هوشيارند و مطالبات بحق خود را از مسير درست پيگيري 
مي كنند و قطعا اجازه نمي دهند بدخواهان در صفوف آنها 
رخنه كنند، به نيرو هاي امنيتي نيز متذكر شد كه مراقبت 
كنند تا برخي افراد ناخواسته فريب عوامل دشمن را نخورده 
و در دام آنها نيفتند. در شرايطي كه مردم زير فشار دشمن 
هستند و بي تدبيري ها هم اضافه شده است، انصاف نيست 
بازار و گرانفروشي ها را به حال خود رها كنيم وي بر ضرورت 
كنترل بازار در اين ش��رايط تاكيد كرد و گفت: در برخي 
بخش هاي بازار نابساماني هايي وجود دارد و در اين شرايط 
كه مردم زير فشار دشمن هستند، برخي بي تدبيري ها و كم 
تدبيري ها هم اضافه شده است. حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي افزود: انصاف نيست بازار و گرانفروشي هايي 
كه وجود دارد، رها كنيم و اجازه دهيم افراد فرصت طلب 
هم با فشار مضاعف به مردم سودجويي كنند. رييس قوه 
قضاييه با بيان اينكه وظيفه اصلي سازمان تعزيرات كنترل 
بازار و جلوگيري از گرانفروشي هاس��ت به دادستان كل 
كش��ور تاكيد كرد كه با همكاري دادستان ها و مجموعه 
تعزيرات اجازه ندهند در اين شرايط فشار ديگري به مردم 
وارد شود. اژه اي با اشاره به افزايش قابل توجه قيمت برخي 
كاال هاي مورد نياز كشور و مردم و اقالم خوراكي در روز هاي 
اخير اظهار داشت: وقتي كااليي مانند سيمان و فوالد گران 
مي شود بر خيلي بخش ها اثر مي گذارد و فقط قيمت يك 
كاال در واقع گران نشده است. رييس قوه قضاييه بر همين 
اساس به دادستان كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور 
ماموريت داد كه موضوع را پيگيري كنند و اگر اش��كال و 
ايرادي در كار مس��ووالن ذي ربط بوده كه مرتكب تعلل 

يا ترك وظيفه قانوني خود شده اند با آنها برخورد شود.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با تقدير 
از سفر هيات ويژه بررسي مشكالت آب مردم خوزستان 
به اين استان اظهار داشت: بررسي مساله مشكالت آبي 
خوزس��تان و ارايه گزارش آن به دولت كار الزمي بود اگر 
چه دير انجام شد، اما پيگيري ها نبايد محدود به يك سفر 

و يك گزارش شود.

حسنروحاني،درمراسمافتتاح
طرحهايوزارتجهادكشاورزي:

  رييس جمهور مي گويد درست است آب مايه حيات و 
بقاي ماست، اما حفظ خاك هم بسيار مهم است و ما نبايد 
در امر كشاورزي با ساختمان سازي در مناطق حاصلخيز، 

زمين كشاورزي را از بين ببريم.
به گزارش ايسنا، حسن روحاني در آيين بهره برداري از 
طرح هاي ملي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه اين 
طرح ها با سرمايه گذاري ۱۱ هزار ميليارد توماني انجام 
ش��د، اظهار كرد: مساله آب و خاك براي ما خيلي مهم 
است. مردم فكر مي كنند فقط بحث آب مهم است، در 
حالي كه درست اس��ت آب مايه حيات و بقاي ماست، 
اما حفظ خاك هم بس��يار مهم اس��ت و ما نبايد در امر 
كشاورزي با ساختمان سازي در مناطق حاصلخيز، زمين 
كشاورزي را از بين ببريم. او افزود: تالش هاي بسياري 
در اين دولت در زمينه جنگل كاري و زراعت چوب انجام 
شده كه بسيار مهم است. مديران كشاورزي ما در اين 
دولت خدمات مهمي در زمينه كشاورزي انجام دادند چه 
زمان آقاي حجتي كه وزير بسيار كوشايي بودند و به امر 
كشاورزي عالقه داشتند و حتي در زماني كه در دولت 
دوازدهم مي خواست وزارت كشاورزي را قبول نكند، در 
داليل نپذيرفتن آن مي گفت مي خواهم به خوزستان 
بروم و كار كاشت درختاني كه براي جلوگيري از پخش 
ريزگردها كاشته ايم را پيگيري كنم. رييس جمهوري 
با اش��اره به خودكفايي كش��ور در برخي محصوالت 
كشاورزي اظهار كرد: در برخي زمينه ها ما به خودكفايي 
رسيديم و اگر ش��رايط نرمال باشد و دچار خشكسالي 
نشويم در بيشتر محصوالت در يك سال نرمال خودكفا 
هستيم. در گندم خودكفا هستيم اگر شرايط آب و هوايي 
نرمال باشد. در برنج هم تقريبا در اين شرايط خودكفا 
هستيم و در شكر هم تا اندازه زيادي خودكفا هستيم، اگر 
كه شرايط نرمال باشد. روحاني با اشاره به افزايش گرماي 
هوا در سال جاري و مش��كالت ايجاد شده براي مردم 
شهرهاي مختلف كشور در زمينه قطع برق يا آب، تصريح 
كرد: امسال شرايط ما در زمينه آب  و هوايي سخت بوده 
است و همين شرايط سبب شد كه مردم گاهي با قطع 
آب يا برق مواجه ش��وند. او يادآور شد: مردم عزيز ما در 
خوزستان در شرايط كم آبي دچار مشكل شدند، البته 
به رغم اينكه گفته شد در خوزستان برنج كاري متوقف 
شود اما مردم عزيز خوزستان برنج كاري هم مي كنند كه 
اين امر نيز مزيد بر علت شده است و مردم عزيز ما در اين 
استان در سختي قرار گرفتند. رييس جمهوري با اشاره 
به مصوبات روز گذشته دولت براي رفع مشكل كمبود 
آب در خوزستان، اظهار كرد: ما مصوبات خوبي در دولت 
داشتيم كه اين مشكل به طور موقت براي مردم اين خطه 
حل شود و مردم بدانند اگر ما در روزهاي آخر كار دولت 
هستيم اين طور نيس��ت كه توجهي به وضعيت مردم 
نداشته باش��يم، ما تا روز آخر كه دولت را تحويل دهيم 
بايد امور را پيگيري كنيم و يك لحظه نبوده است كه به 
فكر مردم و مشكالت آنان نباشيم. روحاني تصريح كرد: 
مردم هرقدر ناراحت باشند حق دارند، آدم تا كشاورز و 
دامدار نباشد درك نمي كند كه چه شرايطي براي اين 
قشر در صورت كمبود آب ايجاد مي شود، وقتي دام پيش 
چشم دامدار باشد و آبي نباشد به او بدهد يا درخت ها و 
نخلستان هاي شان بي آب بماند اين فقط سبب هزينه 
مادي براي آن كشاورزان عزيز نمي شود، بلكه يك هزينه 
و بعد عاطفي ه��م دارد. رييس جمهوري ادامه داد: آنها 
گويي وقتي اين محصوالت ش��ان ضايع مي شود و در 
خطر قرار مي گيرد، جان ش��ان و فرزندان شان دارد از 
دست مي رود، آن قدر اين تالش و كوشش براي رسيدن 
به محصول براي آنان اهميت دارد. او با بيان اينكه ما در 
دولت به دنبال جبران خسارت مردم خوزستان هستيم، 
ادامه داد: براس��اس مصوبات دول��ت جاهايي كه بايد 
آبرساني شود، آبرساني انجام مي گيرد، بايد تاكيد كنم 
دولت لحظه اي نيست كه به فكر مردم نباشد، اگر جايي 
خشكس��الي مردم را در آزار ق��رار مي دهد يا اگر جايي 
زلزله و سيل است، ما همه توان مان را به كار مي گيريم. 
روحاني يادآور شد: البته گاهي وقت ها توان ما به اندازه 
خسارت هاي مردم نيست و گاهي با تاخير انجام مي شود 
ولي من خدمت مردم عزيز عرض مي كنم كه دولت با 

همه توان در خدمت مردم است.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه در شرايط خشكسالي 
متاسفانه ما نمي توانيم خوداتكا باشيم، اظهار كرد: علتش 
اين است كه بخش بزرگي از زمين هاي كشاورزي ما ديم 
است. اگر همه زمين هاي كشاورزي ما آبي بود و سدهاي 
ما هم به اندازه كافي آب داشت، شايد خيلي دچار تنش 
نمي شديم اما وقتي كه بس��ياري از زمين هاي ما ديم 
است، ديم كامال متكي به باران به اندازه كافي و به موقع 
است و هر دوي اينكه باران كه در چه زماني و چه مقداري 
است براي ما مهم است. او با بيان اينكه متاسفانه امسال 
شرايط بسيار سختي را مي گذرانيم، اظهار كرد: يعني 
شرايط ما از لحاظ خشكسالي شرايط خاصي است كه 
در ۵۰ سال گذشته چنين خشكسالي تقريبا كم نظير 
است و امسال نسبت به سال گذشته بيش از ۵2درصد 
كاهش بارندگي داريم. روحاني تاكيد كرد: البته در بخش 
كشاورزي بار آن بر دوش كشاورزان عزيز است و زحمت 
را آنها مي كشند، مديران ما هم تالش مي كنند و دولت 

هم برنامه ريزي و تالش مي كند.
رييس جمهوري با اشاره به تالش هاي دولت در هشت 
سال اخير، افزود: زمين هايي كه امروز آبياري قطره اي 
مدرن در آنها انجام مي شود، تقريبا دو برابر شده است. 
يعني اگر به عنوان مثال قبال يك ميليون و 2۰۰ هزار 
بوده در آبياري نوين يك ميليون و 2۰۰ هزار هم اضافه 
شده يعني از اين دو ميليون و ۵۰۰ هزار تقريبا نصف آن 

در دولت يازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: صنايع تبديلي 
و غذايي براي ما مهم است. وقتي به زنجيره هاي توليد 
مواد و محصوالت كش��اورزي تا مصرف نگاه مي كنيم، 
زنجيره هايي براي حمل و نقل و نگهداري محصوالت 
وج��ود دارد. حركت خوب��ي در اين زمينه و همچنين 

بسته بندي محصوالت انجام شده است.
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مقتدايي،نمايندهمجلسدرانتقادازوزيرارتباطات:ميلياردهابهجيبزدهايد

مقاومت ملت ها در برابر دخالت ها و شرارت هاي امريكا

آذري جهرمي: هيچ هزينه اضافي از مردم اخذ نشده است
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه 
تعرفه گ��ذاري رقابتي به نفع پيام رس��ان هاي داخلي، 
مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي است، گفت: هزار 
ميليارد تومان ب��ه مردم خدمات راي��گان داده ايم. در 
جلسه علني روز دوشنبه 2۸ تير مجلس شوراي اسالمي 
بررسي سوال مقتدايي نماينده اصفهان از آذري جهرمي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در دستور كار صحن 
علني مجلس قرار گرفت. اين سوال در مورد علت عدم 
تشريح و شفاف سازي در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام 
و چرايي محاسبه ترافيك بين الملل براي كاربران اين 
شبكه اجتماعي )قبل از فيلتر شدن اين پيام رسان( با 
وجود استقرارCDN هاي تلگرام در كشور بود. در ابتداي 
جلسه آذري جهرمي وزير ارتباطات گفت: 2۰ مردادماه 
س��ال ۹۵ در دولت يازدهم سند تبيين الزامات شبكه 
ملي اطالعات در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب 
رسيد. مطابق بند ۶ اين سند كه در مورد تعريف مدل 
شبكه ملي اطالعات است تاكيد شده كه تعرفه گذاري 
براي شبكه هاي اجتماعي خارجي به گونه اي باشد كه 
خدمات داخلي شبكه ملي اطالعات بر خدمات خارجي 
مزيت رقابتي داش��ته باش��د. وي ادامه داد: بر اس��اس 
سياست گذاري شوراي عالي فضاي مجازي، كميسيون 
تنظيم مقررات در دول��ت يازدهم مصوب مي كند كه 
اپراتورهاي مخابراتي در مهلت زماني يك ماهه اقدامات 
خود را براي اينكه بتوانند محاسبات شبكه هاي اجتماعي 
داخلي و خارجي را به صورت مجزا انجام دهند، به عمل 
آورد. دو ماه بعد كميسيون تنظيم مقررات اعالم مي كند 
بر اساس سياس��ت گذاري هاي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي اپراتورها بايد نرخ ترافيك داخلي را حداكثر نصف 
قيمت بين الملل در نظر بگيرند. يك ماه بعد در ابتداي 
سال ۹۶ برخي اپراتورها به استناد اين مصوبه و بر اساس 
اينكه برخي از ترافيك پيام رسان هاي خارجي در داخل 
كش��ور نگهداري و ارايه مي شد، بسته هاي اختصاصي 
براي قيمت ارزان تر پيام رسان هاي خارجي ارايه كردند و 
تبليغات آن در سطح شهر نصب شد كه اين اقدام موجب 
ورود دادستاني كل كشور و تذكر جدي به اين اپراتورها 
شد و تبليغات محيطي اپراتورها جمع آوري شد. به ما نيز 
يادآوري كردند كه سياست شوراي عالي فضاي مجازي 
براي حمايت از پيام رسان هاي داخلي است نه خارجي. 

آذري جهرمي تصريح كرد: خرداد ماه سال ۹۶ شوراي 
عالي فضاي مجازي در سند ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي ذكر كرد كه تذكر دادس��تاني دقيق است و 
ضرورت مزيت بخش��ي رقابتي براي پيام رس��ان هاي 

داخلي نسبت به پيام رسان هاي خارجي است.

  تاكي�د ب�ر تعرفه گ�ذاري رقابت�ي ب�ه نف�ع 
پيام رسان هاي داخلي 

وي ادامه داد: در سند طرح كالن و معماري شبكه ملي 
اطالعات كه به تصويب ش��وراي عالي فضاي مجازي 
رس��يده است تصريح ش��ده كه تعرفه گذاري رقابتي 
امري ضروري است البته مجلس نيز سابقه ورود به اين 
موضوع را دارد. در بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس مزيت 
رقابتي بودن را براي پيام رسان هاي داخلي مورد تاكيد 
قرار داد. در اولين جلس��ه اي كه بنده خدمت مجلس 
انقالبي رسيدم و گزارش كاري جهت هماهنگي ارايه 
كردم، جمع بندي آن جلسه اين بود كه تعرفه گذاري 
براي حمايت از پيام رسان هاي داخلي به گونه اي انجام 
شود كه از پيام رسان هاي داخلي و ملي حمايت شود. 
وي با اشاره به طرح جديد مجلس براي مديريت فضاي 
مجازي گفت: در اين طرح نيز تاكيد شده است كه بايد 

از پيام رس��ان هاي داخلي حمايت هاي جدي صورت 
گيرد لذا در صورت استقرار سرورهاي پيام رسان هاي 
خارجي، اين خدمات شامل، خدمات نيم بها و سوبسيد 
نمي شود. در سال ۹۶ وقتي اپراتورها در ايران مستقر 
شدند بخش اعظم هزينه هايشان براي خريد تجهيزات، 
اجاره مكان براي دكل ها و س��ايت ها، نيروي انساني و 
استهالك بود. بخش كوچكي از اين هزينه ها مربوط به 

پهناي باند اينترنت است. 

  هيچ هزينه اضافي از مردم اخذ نشده است
آذري جهرم��ي با تاكيد بر اينكه هيچ هزينه اضافي از 
مردم اخذ نشده اس��ت، اظهار كرد: وزارت ارتباطات 
در حوزه حق الن��اس فعال اس��ت، ارزش افزوده ها و 
ستاره مربع ها دس��ت در جيب مردم مي كردند كه ما 
محكم مقابل آنها ايس��تاديم و تا ريال آخر پول مردم 
را برگردانديم. برخي حوزه ها نيز در اختيار ما نبود كه 
از سران سه قوه خواستيم اختيار به ما بدهند، ندادند 
و گفتند طبق روال قانوني بررس��ي شود، پرونده را به 
دس��تگاه قضايي داديم و طب��ق روال قانوني در حال 
بررسي است. وي با تاكيد بر اينكه بيش از هزار ميليارد 
تومان به مردم خدمات رايگان داده ايم، گفت: همه اين 

اقدامات از وظايف ما بوده است. آذري جهرمي خطاب 
به مقتدايي گفت: از مردم بپرس��يد آيا با تصميماتي 
كه در حوزه شبكه هاي اجتماعي گرفته شده موافق 
هس��تند يا مخالف اگر در مورد منافع مردم صحبت 
مي كنيد بايد پاس��خ آنها را بدانيم. من قوانين را براي 
شما قرائت كردم، قانون مسووليت برخورد را بر عهده 
بنده نگذاشته است، دستگاهي كه بايد برخورد كند اين 

كار را انجام داده است.

 تلگرام حريم ملت را حفظ نكرد
در ادامه عباس مقتدايي نماينده اصفهان گفت: توقع 
ما اين بود وقتي مسووليت را بر عهده گرفتيد به جاي 
دفاع از پيام رسان هاي خارجي از حريم ملت دفاع كنيد. 
تلگرام حريم ملت را حفظ نكرد، ش��ما شفاف س��ازي 
نكرديد الپوشاني كرديد و اطالعات مردم را در اختيار 
پيام رس��ان هاي خارجي قرار داديد. وي با بيان اينكه 
صدها هزار ميليارد تومان از ام��وال مردم از جيب آنها 
خارج شده اس��ت، گفت: ما از وزير و دولت توقع داريم 
نس��بت به مردم رافت داشته باش��ند. شما در پيشگاه 
م��ردم حرف هايي زديد كه بخش هاي��ي از آنها واقعي 
نيس��ت. در روزهاي آخر وزارت از م��ردم عذرخواهي 
كنيد و اموال ملت را به آنها پس دهيد، ما با شما با رافت 
برخورد خواهيم كرد. مقتدايي در خصوص روند بررسي 
سوال از آذري جهرمي گفت: مكاتباتي در اين خصوص 
با وزارت ارتباطات انجام داديم كه پاسخ ندادند از مركز 
پژوهش هاي مجلس درخواست كرديم اين موضوع را 
بررسي كنند به آنها نيز پاسخ داده نشد. رييس جمهور 
با نمايندگان صحبت نمي كند. آقاي جهرمي شما وزير 
ايران اسالمي هستيد چرا حقوق ملت را ناديده مي گيريد 
ما به دنبال احقاق حقوق ملت هستيم. در تلگرام پول 
اضاف��ه گرفتيد، در برجام وعده ها عملي نش��د و امروز 
تامين آب مردم دچار مشكل شده، عذرخواهي كنيد. 
وي در پايان از كميسيون اصل ۹۰ خواست به بررسي 
اين پرونده ورود كند. مقتدايي اعالم كرد از پاسخ هاي 
وزير قانع نشده است و سوال را به راي نمايندگان مجلس 
گذاش��ت نمايندگان نيز با ۶۳ راي مواف��ق، ۱۳۵ راي 
مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع 22۵ نماينده حاضر 

در مجلس به آذري جهرمي كارت زرد دادند.

والاستريتژورنالمدعيشد

يك روزنامه امريكايي به نقل از مقامات رسمي اين كشور 
و برخي منابع مطلع مدعي شد كه امريكا در حال بررسي 
اعمال تحريم هاي سخت ترعليه صادرات نفت ايران به 
چين به منظور ترغيب ايران به ادام��ه دادن مذاكرات 
احياي توافق هسته اي يا تنبيه آن در صورت ترك اين 
مذاكرات است. به گزارش ايسنا، روزنامه وال استريت 
ژورنال در گزارشي مدعي شد كه دولت امريكا در حال 
بررسي تحريم هايي سخت تر عليه صادرات نفت ايران به 
چين است تا از اين طريق تهران را در به نتيجه رساندن 
توافقي هسته اي و باال بردن بهاي ترك مذاكرات احياي 
توافق هسته اي كه به طول انجاميده است، ترغيب كند.  
وال استريت ژورنال به نقل از مقامات رسمي امريكا و افراد 
مطلع با توجه به مذاكرات اخير در وين بر سر احياي توافق 
هسته اي نوش��ت: چون اين مذاكرات در حال متزلزل 
شدن هستند، امريكا در حال بررسي گزينه هايي است 
كه ايران را ترغيب به حفظ و ادامه مذاكرات كرده يا اگر 
چنين نكرد، آن را تنبيه كند.  اين روزنامه به ادامه ادعاي 
مقامات امريكايي مذكور پرداخته و نوشت: يك برنامه كه 
در مرحله پيش نويس است، از طريق تحريم هايي جديد 
كه شبكه هاي حمل و نقل را كه به صادرات حدود يك 
ميليون بشكه در روز كمك كرده و منابع مالي مهمي را 
براي ايران فراهم مي كند، موجب قطع كردن فروش رو به 
افزايش نفت ايران به چين، مشتري اصلي نفت اين كشور، 
مي شود.  اين گزارش در ادامه مطرح مي كند: اين مقامات 
مي گويند، اقدامات جديد در صورت شكست مذاكرات 
هسته اي انجام خواهند شد. آنها همچنين مي گويند، 
اين برنامه شامل اجراي سلطه جويانه تحريم هاي فعلي 
مي ش��ود كه از طريق اعالم م��وارد جديد تحريمي يا 
اقدامات قانوني انجام خواهد شد.  وال استريت ژورنال به 
نقل از يكي از اين مقامات امريكايي نوشت: چيز زيادي در 
اقتصاد ايران براي تحريم باقي نمانده است، فروش نفت 
ايران به چين غنيمت است . اين روزنامه ادامه داد: اين 
مقامات مي گويند، هيچ تصميمي براي پيش بردن اين 
برنامه گرفته نشده است؛ خطر اين وجود دارد كه چنين 
اقدامي داراي نتيجه معكوس باشد، يعني باعث شود ايران 
برنامه هسته اي اش را سرعت ببخشد. آنها همچنين 
اظهار كردند گزينه هاي ديگر نيز در حال بررسي شدن 
هستند.   وال اس��تريت ژورنال همچنين به نقل از نفر 
دومي از اين مقامات امريكايي نوشت: اين گزينه ها شامل 
كارزاري ديپلماتيك براي متقاعد كردن چين، هند و 
ديگر مشتريان بزرگ نفت خام به قطع كردن واردات اين 
محصول، كاالهاي تجاري غير نفتي، تامين مالي بدهي 
و نقل و انتقاالت مالي مي ش��ود.  بر اساس اين گزارش، 
طي ماهاي گذش��ته مذاكرات احياي توافق هسته اي 
ميان اعضاي كميسيون مشترك برجام با حضور امريكا 
در وين، محل برگزاري مذاكرات در جريان بوده است. 
مذاكرات در مسيري پيش مي رود كه احياي توافق از 
طريق بازگش��ت امريكا به توافق هسته اي و بازگشت 
ايران به پايبندي دوباره به تعهدات برجامي كه آنها را طي 
اقدامات جبراني در نتيجه خروج امريكا از برجام كاهش 
داده بود، محقق شود.  امريكا و ايران مذاكرات مستقيمي 
نداشته اند و نمايندگان دولت امريكا با نمايندگان ساير 

اعضاي برجام در اين زمينه رايزني مي كنند.

بررسي اعمال تحريم هاي 
سخت تر عليه ايران از سوي امريكا 

انصاف نيست بازار 
مردم هرقدر ناراحت باشند، را به حال خود رها كنيم

حق دارند



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز دوش��نبه در بازار آزاد ارز، قيم��ت دالر 24 هزار و 500 
تومان، قيمت يورو 28 ه��زار و 900 تومان و درهم امارات 
6 هزار و 700 تومان اعالم ش��د. نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر گفت: به دليل افت نرخ ارز، شاهد كاهش قيمت ها 
در بازار طال و جواهر هس��تيم.محمد كشتي آراي با بيان 
اينكه اونس جهاني ۱8۱4 دالر قيمت گذاري ش��د، افزود: 
هم اكنون، هر قطعه سكه طرح جديد ۱0 ميليون و 520 
هزار تومان، سكه طرح قديم و ۱0 ميليون 400 هزار تومان، 
نيم سكه 5 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون 
و 450 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 250 هزار 
تومان فروخته مي شود.هر گرم طالي ۱8 عيار يك ميليون 
49 هزار و 700 تومان و هر مثقال طال 4 ميليون و 547 هزار 
تومان به فروش مي رسد. هر دالر در بازار آزاد )تا لحظه تنظيم 
خبر( 24 هزار تومان و هر يورو 29 هزار و ۱00 تومان فروخته 
مي شود. همزمان با كاهش قيمت ارز، قيمت طال و سكه نيز 
در بازار نزولي شده تا جايي كه طي ۱0 روز گذشته قيمت 
سكه 250 هزار تومان ارزان شده است. محمد كشتي آراي 
اظهار داشت: درحالي كه قيمت اونس جهاني 5 دالر افزايش 
داشته ولي روند كاهشي قيمت ارز در بازار داخلي موجب 
كاهش قيمت طال و سكه شده است.هم اكنون بازار با ركود 
شديدي مواجه شده و داد و ستدها متوقف است؛ علت اين 
امر هم تصوري است كه در بين مردم و بازاري ها براي كاهش 
بيش��تر قيمت ارز در روزهاي آتي وجود دارد. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر ضمن اشاره به اينكه تقاضا براي خريد 
طال و سكه به شدت كاهش يافته است، تصريح كرد: حباب 
س��كه به زير 200 هزار تومان كاهش يافته و به ۱90 هزار 
تومان رسيده است درحالي كه در هفته قبل حباب سكه 
باالي ۳00 هزار تومان بود.قيمت ارز تحت تاثير مذاكرات و 
آزادسازي منابع مالي، شيب ماليم نزولي پيدا كرده و چون 
انتظار بر كاهش قيمت ارز است، خريد و سرمايه گذاري روي 
ارز و سكه كاهشي بوده است. وي با بيان اينكه قيمت ها در 
۱0 روز اخير نزولي بوده و س��كه 250 هزار تومان كم شده 
است، افزود: هم اكنون در بازار داخلي قيمت طالي ۱8عيار 
هر گرم يك ميليون و 50 هزار تومان، قيمت دالر 24 هزار 
و 600 تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱0 
ميليون و 550 هزار تومان و قيمت س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱0 ميليون و 400 هزار تومان است. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 28 تيرماه( با ۱50 تومان 
كاهش در مقايسه با روز گذشته به 24 هزار و 59 تومان رسيد 
و در آستانه ورود به كانال 2۳ هزار توماني قرار گرفت.قيمت 
فروش يورودر مقايسه با روز گذشته بدون تغيير قيمت به 
28 هزار و 8۳5 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۳ هزار 
و 582 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 264 تومان 
بود. نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي 2۳ هزار و 754 
تومان و نرخ فروش آن 2۳ هزار و 970 تومان اعالم شد. نرخ 
خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 40 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 28 هزار و 294 تومان اعالم ش��د. همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو به قيمت 26 
هزار و 444 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 22 هزار و 
402 تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 
2۳ هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار 
تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 2۳ 
هزار توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد 

كانال 24 هزار تومان شد. در ادامه رشد آرام قيمتي دالر ادامه 
يافت و به كانال 25 هزار توماني نيز وارد شد اما دوباره به كانال 
24 هزار تومان عقب نشيني كرد.  قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد )دوشنبه، 28 تيرماه( در بازار تهران 
با كاهش ۱0 هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱0 
ميليون و 490 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز ۱0 ميليون و ۳00 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي پنج  ميليون و 450 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 450 هزار تومان و سكه يك گرمي نيز 2 
ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.در بازار طال نيز نرخ 
هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 42 هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و 5۱4 هزار تومان شد. 
همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و 80۳ دالر و 
64 سنت قيمت خورد. قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ 
ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به 
بهاي 9 ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال 
رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در 
اين مدت همواره در كانال ۱0 ميليون تومان در نوسان بوده 
است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي 
نخست سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است. دالر مدتي است بين كانال 2۳ تا 24 
هزار تومان در نوسان اس��ت. به اعتقاد كارشناسان دو 
باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوس��انات قيمتي 
مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... 
قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران ش��ود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود 

ندارد و نهايتا دالر در كانال 2۳-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و متناسب با 

نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

     بازار متشكل ارزي هم تعطيل شد
با تعطيلي كليه شعب بانك ها در استان هاي البرز و تهران، 
بازار متشكل ارزي نيز از فردا تا يكشنبه هفته آينده تعطيل 
شد. علي ربيعي- سخنگوي دولت - اعالم كرد كه با پيشنهاد 
قرارگاه عملياتي و كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد 
ملي كرونا و موافقت رييس جمهور، تمامي ادارات استان هاي 
تهران و البرز از سه شنبه اين هفته )فردا( تا يكشنبه هفته 
آينده تعطيل است. در اين زمينه، بانك مركزي هم اعالم 
كرد ك��ه كليه ش��عب بانك هاي دولت��ي و خصوصي در 
استان هاي البرز و تهران در بازه زماني مذكور نيز تعطيل 
هستند.بنابراين، بازار متشكل ارز ايران از روز سه شنبه مورخ 
29 تير ۱400 تا پايان روز يكشنبه مورخ ۳ مرداد ۱400، 
به مدت شش روز تعطيل است. گفتني است؛ بازار متشكل 
ارزي مكاني براي عرضه و تقاضاي بي واسطه ارز است كه بر 
معامالت آني و نقدي اسكناس متمركز خواهد شد و كانون 
صرافان، كانون بانك هاي خصوصي و شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي به عنوان بازيگران اصلي اين بازار هستند و 
بانك مركزي به عنوان بازيگردان اصلي، نرخ ارز را مديريت 
مي كند كه نظ��ارت بانك مركزي بر اين ب��ازار به صورت 
سيستماتيك و غيرمستقيم خواهد بود. همچنين، بازار 
متشكل ارزي، ارزها به  صورت نقد معامله مي شوند و نرخ ها 
در اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شده و دستوري 
نخواهد بود كه خريداران و فروشندگان با سازوكاري مانند 
بورس، پيش از آغاز معامالت، تقاضاهاي خود را ثبت كرده 

و در نهايت بر اساس نزديك ترين قيمت، معامالت انجام 
خواهد شد قيمت هر اونس طال با 0.0۳ درصد افزايش به 
۱8۱2 دالر و 54 سنت رسيد.به دنبال افت سوددهي اوراق 
قرضه دولت امريكا و افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در 
كشورهاي مختلف جهان و در حالي كه ارزش دالر شاهد 
افزايش بوده است، قيمت طال شاهد نوسان محدود بود. بر 
اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.0۳ درصد 
افزايش به ۱8۱2 دالر و 54 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي براي تحوي��ل در ماه اوت هم با 0.۱2 درصد 
كاهش به ۱8۱2 دالر و 90 س��نت رس��يد. جفري هالي 
تحليلگر بازار طال در موسس��ه اوآندا گفت: »ريسك هاي 
ناشي از افزايش موارد ابتال به كرونا موجب شده تا بازارهاي 
آسيايي مجدد تحت تاثير قرار بگيرند. در حالي كه اشتها 
براي ريسك پذيري به دليل نگراني ها از فشارهاي تورمي و 
افزايش موارد ابتال به كرونا كاهش يافته است، شاخص ها در 
بازارهاي مالي وضعيت كاهشي به خود گرفته اند.بسياري از 
كشورها به ويژه در قاره آسيا تالش دارند تا جلوي گسترش 
سويه جديد ويروس كرونا موسوم به دلتا را بگيرند و ناگزير 
از اتخاذ تدابير احتياطي جديدي شده اند.سوددهي اوراق 
قرضه ده ساله دولت امريكا به نزديكي پايين ترين رقم بيش 
از يك هفته اخير رسيده و هزينه فرصت سرمايه گذاري در 
بازار طال كاهش يافته اس��ت. اما در عين حال رشد ارزش 
دالر سبب شده تا جايگاه بازار طال به عنوان تنها محل امن 
جهت سرمايه گذاري به چالش كشيده شود. ارزش دالر در 
برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني شاهد افزايش 0.۱ درصدي 
بود. تحليلگران موسسه اي ان زد در يادداشتي نوشتند: »به 
نظر مي رسد كه كاهش سوددهي اوراق قرضه در مواجهه با 
تقويت ارزش دالر، سبب باال رفتن نسبي قيمت طال شده 

است. ما انتظار داريم ارزش دالر كاهش يابد.«

يادداشت

خبر
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 اعمال نرخ صفر مالياتي
 در صورت رفع تعهد ارزي

رييس س��ازمان مالياتي از وزير اقتصاد درخواست 
كرد نرخ صفر مالياتي براي صادركنندگاني كه رفع 

تعهد ارزي كرده اند، تعميم داده شود.
پارسا رييس سازمان امور مالياتي كشور در نامه اي 
به وزير امور اقتصادي و دارايي خواس��تار تعميم 
نرخ صفر مالياتي ب��راي صادركنندگاني كه رفع 
تعهد ارزي نموده اند، ش��د.در بخشي از اين نامه 
آمده اس��ت؛ با عنايت به مراجعات مكرر و عديده 
تشكل هاي صنفي و صادركنندگان محترمي كه 
نس��بت به رفع تعهد ارزي صادرات س��ال ۱۳97 
خود بعد از تاريخ ۱۳98.۱0.۳0 اقدام نموده اند و 
خواستار اعمال معافيت و استرداد ماليات و عوارض 
ماليات بر ارزش افزوده مي باش��ند، خواهش��مند 
است با توجه به برگزاري دويست و چهل و يكمين 
جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي دولت دوازدهم، 
پيش��نهاد صدراالشاره اين س��ازمان مطرح و در 
صورت تصويب، براي الحاق به بس��ته سياس��تي 
برگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي ۱۳97-

۱400 به كميته ماده )2( ارجاع شود.

 اليحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اصالح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به منظور تامين نظر 
شوراي نگهبان اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز را اصالح كرده و از اين پس افرادي كه ارز حاصل از 
صادرات را به چرخه اقتصادي برنگردانند، مجرم محسوب 

خواهند شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني امروز 
مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز را بررسي كرده و 
به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با اصالحات صورت 

گرفته از سوي كميسيون موافقت كردند.
در ماده ۱7 اليحه، موضوع الحاق ماده )2 مكرر( به قانون، 
تبصره )5( به ش��رح زير اصالح ش��د: تبصره 5- تخلف 
از ساير ضوابط ارزي كه ش��وراي پول و اعتبار در حدود 
اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه 
بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرايي براي آن 
ذكر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه 
نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد 
از محروميت هاي موضوع ماده )69( اين قانون محكوم 
مي شود. وارد كردن، خارج كردن يا اقدام به خارج كردن 
وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول 
و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين 
شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صالح 
با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه 

تخلف اخير مي شود.
همچنين در تبصره )7(، عبارت »ديجيتال )رقومي( « 
به عبارت »رقومي )ديجيتال( « تغيير كرد.در راستاي 
رفع ابهام شوراي نگهبان، يك تبصره به عنوان تبصره )9( 
به ش��رح زير به ماده )۱7( موضوع الحاق ماده )2 مكرر( 
الحاق ش��د. در اين تبصره تاكيد ش��د اشخاصي كه ارز 
حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعييني شوراي 
پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين 
شده است، به چرخه اقتصادي كشور برنگردانند، مجرم 
محسوب و عالوه بر جزاي نقدي معادل بهاي ريالي آن، به 
حبس تعزيري درجه 6 موضوع ماده )۱9( قانون مجازات 
اسالمي مصوب ۱۳92/2/۱ محكوم مي شوند. عدم رفع 
تعهد ارزي موضوع ماده )۱0( قانون تعزيرات حكومتي در 
صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد ريال بر اساس باالترين نرخ 
اعالمي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب 
عالوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از 
فعاليت بازرگاني از 6 ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل 
دو برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس باالترين نرخ 
اعالمي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود.

در صورت��ي كه مبلغ عدم رفع تعه��د ارزي معادل صد 
ميليارد ريال يا بيش از آن بر اساس باالترين نرخ اعالمي 
بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب عالوه بر 
اعاده ارز به ميزان رفع  تعهد نشده و محروميت از فعاليت 
بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج 
موضوع ماده )۱9( قانون مجازات اسالمي و جزاي نقدي 
به ميزان معادل دو برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس 
باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، 
محكوم مي شود. در صورتي كه رفع تعهد ارزي يا هرگونه 
اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خالف 
واقع باشد يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كاال يا بيش  
اظه��اري در تعداد يا مقدار كاال به گمرك يا مغايرت در 
كاالي اظهار ش��ده يا مكش��وفه با كاالي موضوع تعهد 
باشد، مرتكب عالوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و 
ابطال دايم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار 
موضوع ماده )۱9( قانون مجازات اسالمي و جزاي نقدي 
به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس 
باالترين نرخ اعالمي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، 
محكوم مي شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، مالك 
براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع 
از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست. در صورتي كه 
بازنگردان��دن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كشور و عدم رفع تعهد ارزي، با تشخيص مرجع  رسيدگي  
به علت قوه قاهره )حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و 
غيرقابل دفع( باشد، مقررات اين تبصره اعمال نمي شود.

تمهيدات الزم براي
تامين اسكناس خودپردازها 

بانك مركزي در بخشنامه اي با تاكيد بر اينكه تمهيدات 
الزم جهت تامين اس��كناس كافي در دس��تگاه هاي 
خودپرداز بانك ها در روزهاي تعطيل پيش رو، انجام 
شود، س��اعات كاري سامانه هاي س��اتنا و پايا و نحوه 
تمديد ضمانتنامه هاي صادره س��امانه س��پام ريالي 
در ماه هاي تير و مرداد س��ال جاري را به شبكه بانكي 

ابالغ كرد.
پيرو مكاتبات پيشين در خصوص تغيير ساعات كاري 
سامانه هاي ساتنا و پايا و نحوه تمديد ضمانتنامه هاي 
صادره سامانه سپام ريالي در ماه هاي تير و مرداد سال 
جاري، ضمن تاكيد مجدد بر اجراي دقيق موارد اعالم 
شده در مكاتبات مذكور، مالحظات تكميلي ذيل را به 

اطالع مي رساند: 
روزهاي سه ش��نبه مورخ ۱400.4.29، چهارشنبه 
مورخ ۱400.4.۳0، پنجش��نبه مورخ ۱400.4.۳۱، 
شنبه مورخ ۱400.5.2 و يكشنبه مورخ ۱400.5.۳ 
زمان كاري سامانه ساتنا و تعداد چرخه هاي پردازش 

پايا، مطابق روزهاي عادي )غيرتعطيل(، خواهدبود.
 روزهاي چهارشنبه مورخ ۱400.4.۳0 و پنجشنبه 
مورخ ۱400.4.۳۱، اجراي چرخه سوم پايا از ساعت 

۱2:45 به ساعت ۱6:45 موكول مي گردد.
 از تاري��خ ۱400.5.8 تا تاريخ ۱400.5.۳۱، س��اعت 
شروع پردازش چرخه واحد جمعه ها و ساير روزهاي 
تعطيل رسمي )غير از پنجشنبه ها(، همانند چرخه 

سوم روزهاي عادي )ساعت ۱2:45( خواهد بود.
 بر اس��اس مصوب��ه س��ي و نهمين جلس��ه مورخ 
۱400.۳.2۳ كميته  راهبردي انتقال حساب هاي 
دولتي اين بانك، از تاريخ ۱400.5.8 تا اطالع ثانوي، 
در چرخه واحد جمعه ها و س��اير روزهاي تعطيل 
رسمي در پايا، عالوه بر دستورپرداخت هاي شاپركي، 
دستورپرداخت هاي عادي نيز پردازش خواهندشد.

بازارمتشكلارزيهمتعطيلشد

مشتريان بازار طال منتظر كاهش بيشتر قيمت ها هستند

ابعاد مبهم تامين ارز واردات با دالر 4200
تامين ارز واردات اين روزها با اما و اگرهاي بسياري همراه 
است؛ جايي كه حتي مسووالن مربوطه در حوزه تجارت 
هم درباره آن چندان تفاهمي ندارند. تجار از عدم تامين 
به موقع و تبعي��ض در تامين ارز كاالي اساس��ي گاليه 
دارند. از سوي ديگر آمار هم ابهاماتي دارد كه اعالم صريح 
بانك مركزي درباره ليست دريافت كنندگان ارز 4200 
و شفاف س��ازي جزيي��ات تامين ارز مي توان��د تا حدي 

پاسخگوي اين ابهامات باشد.
به گزارش ايسنا، جريان واردات كاال از مراحل ابتدايي تا 
ترخيص و ورود به كشور همواره با چالش هاي بسياري 
تحت تاثير شرايط موجود و البته عملكرد دستگاه هاي 

ذيربط و بعضا ناهماهنگي بين آنها قرار داشته است.
در اين بين تامي��ن ارز واردات به ويژه از س��ال ۱۳97 و 
با اعمال محدوديت ه��اي ارزي و ورود ارز 4200 تومان 
از چالش هاي اصلي بوده اس��ت، جايي كه به تدريج ارز 
ترجيح��ي از حالت عموم��ي در واردات خارج و حداقل 
يكسالي است كه محدود به شش قلم كه عمدتا نهاده هاي 
توليد هستند به همراه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي 
شد ولي براي همين ميزان محدود هم مديريت مناسبي 
اعمال نمي شود و از عوامل اصلي انباشت و رسوب كاال در 

گمرك و بنادر به شمار مي رود.
اين در حالي اس��ت كه دس��تورالعمل هاي متفاوتي 
براي رف��ع موانع ارزي واردات صادر ش��ده اس��ت؛ از 
جمله ترخيص 90 درصدي كاالهاي اساسي كه طي 
آن صاح��ب كاال مي تواند بدون دريافت كد رهگيري 
بانك تا 90 درصد كاال را ترخيص كند يا تامين ارز به 
صورت اعتباري كه متقاضيان با تاييد وزارت صمت يا 
وزارت جهاد با مراجعه به بانك مركزي اعالميه تامين 
ارز اعتباري را دريافت و بانك موظف اس��ت تا سه ماه 
بعد، ارز مورد نظر را تامين كند، اما آنچه مي گذرد بازهم 
نشان از موانع ارزي دارد؛ به گونه اي كه طي مدت اخير 
با ش��دت گرفتن انتقادات نس��بت به انباشت دوباره 
كاالهاي اساس��ي و به ويژه نهاده ه��اي دامي و پيش 
رفتن بخشي از آن تا پاي فساد، بحث تامين ارز مورد 
توجه بوده اس��ت ولي دستگاهي مسووليتي بر عهده 
نمي گيرد.  در همين جريان بررس��ي وضعيت تامين 
ارز در آمار بانك مركزي و از سوي گزارش اعالم شده 

گمرك ايران قابل تامل و البته مبهم است.

     بانك مركزي: 4.۶ ميليارد دالر 
براي ۶ قلم و ساير تامين ارز كرده ايم 

چندي پيش بانك مركزي گزارشي را در رابطه با تامين ارز 
كاالهاي اساسي منتشر و طي آن اعالم كرد كه بر اساس 
مصوبه س��تاد اقتصادي دولت، بايد در نيمه ماه ابتدايي 
امسال شش ميليارد دالر ارز ترجيحي براي واردات تامين 
ارز كند كه 4.5 ميليارد دالر آن براي اقالم زيرنظر وزارت 
صمت و كش��اورزي و ۱.5 ميليارد دالر ديگر براي دارو، 
تجهيزات و ملزومات پزشكي زيرنظر وزارت بهداشت و 
درمان است. اين در حالي است كه از ابتداي سال تا تقريبا 
نيمه تيرماه 5.5 ميليارد دالر ارز ترجيحي بابت واردات 
نقدي و اعتباري تامين كرده است.بر اساس گزارش بانك 
مركزي، از 5.5 ميليارد دالر تامين ارز شده، 4.6 ميليارد 
دالر براي اقالم زيرنظر وزارت صمت و كش��اورزي براي 
شش قلم كاالي اساسي بوده كه براي جو 580 ميليون 
دالر، دانه هاي روغني 88۳ ميليون دالر، ذرت ۱.2 ميليارد 
دالر، روغن خام حدود يك ميليارد دالر، كنجاله س��ويا 

48۳ ميليون دالر و گندم 225 ميليون دالر بوده است.
البته بانك مركزي در گزارش خود اعالم كرده بود كه ۱۳0 
ميليون دالر ارز ترجيحي براي »ساير« پرداخت شده ولي 
مشخص نكرده بود كه ساير، منظور كدام بخش ها هستند، 
چراك��ه ارز ترجيحي به طور خاص براي اين ش��ش قلم 
كاالي اساسي به اضافه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي 
بايد پرداخت شود كه س��هم تامين ارز بخش بهداشت و 
درمان هم جداگانه 926 ميليون دالر اعالم كرده است. اما 
نگاهي به جديدترين آمار گمرك ايران در رابطه با وضعيت 
واردات كاالهاي اساس��ي و ارز پرداختي به آن در دوره اي 
كه بانك مركزي اعالم كرده تامين ارز 5.5 ميليارد دالري 
انجام داده است نشان مي دهد كه اعداد چندان با يكديگر 
منطبق نيست. گمرك: كل واردات 4.5 ميليارد دالر بوده 
كه ۳.2 آن 6 قلم است.بر اساس گزارشي كه ارونقي - معاون 
فني گمرك ايران - به ايس��نا اعالم كرد، از ابتداي سال تا 
نيمه تير ماه 7.6 ميليون تن واردات قطعي در 25 قلم كاال 
صورت گرفته كه ارزش مجم��وع آن به 4.5 ميليارد دالر 
مي رسد؛ بنابراين تا اينجا مجموع واردات 25 قلم با آنچه 
بانك مركزي اعالم كرده براي شش تامين ارز كرده برابري 
مي كند. در دوره مورد بررسي يعني زماني كه بانك مركزي 
4.6 ميليارد دالر براي شش كاالي جو، دانه روغني، ذرت، 

روغن خام، كنجاله سويا، گندم و ساير تامين ارز كرده است، 
گزارش معاون فني گمرك ايران نشان مي دهد كه فقط 
۳.2 ميليارد دالر تامين ارز از مجموع واردات 4.5 ميليارد 
دالري براي اين شش قلم بوده است؛ به گونه اي كه ۳02 
ميليون دالر جو، 5۳7 ميليون دالر دانه هاي روغني، 889.2 
ميليون دالر ذرت، 875.4 روغ��ن خام، ۳27.5 ميليون 
دالر كنجاله سويا و ۳0۱ ميليون دالر گندم وارد شده كه 
مجموع آن به ۳.2 ميليارد دالر در حدود 6.8 ميليون تن 
مي رسد.  از سويي طبق گزارش گمرك ايران در اين دوره 
واردات دارو، تجهيزات و ملزومات پزش��كي در مجموع 
528.۳ ميليون دالر به همراه ۱۱.6 ميليون دالر داروهاي 
دامي بوده است كه مجموع تامين ارز شده زيرنظر وزارت 
بهداش��ت در واردات قطعي به حدود 540 ميليون دالر 
مي رس��اند.  بانك مركزي ۱.8 ميليارد دالر بيشتر تامين 
ارز كرده اس��ت.بنابراين تا اينجا آمار حاكي از آن اس��ت 
كه آنچه بانك مركزي براي اقالم شش گانه ارز ترجيحي 
تامين كرده عمدتا بيش از آني است كه گمرك ترخيص 
و واردات قطعي براي آن صورت گرفته است؛ براي واردات 
جو 278 ميليون دالر، دانه هاي روغني ۳46 ميليون دالر، 
ذرت ۳۱0 ميليون دالر، روغن خام ۱24.6 ميليون دالر، 
كنجاله سويا ۱55.5 ميليون دالر و دارو ۳96 ميليون دالر 
آمار بانك مركزي براي تامين ارز در سال جاري باالتر از آمار 
ترخيص قطعي در گمرك است و فقط در گندم آمار واردات 
76 ميليون دالر كمتر بوده است.  از سويي مجموع تامين 
ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهيزات پزشكي در بانك 
مركزي 5.5 ميليارد دالر اعالم شده در حالي كه مجموع 
اين دو گروه در گ��زارش گمرك به حدود ۳.7 ميليارد 
دالر مي رسد كه اختالف ۱.8 ميليارد دالري با يكديگر 
دارد.  اين ۱.8 ميليارد دالر براي ترخيصي هاي سال قبل 
است .بر اين اساس در رابطه با اين اختالف ۱.8 ميليارد 
دالري تامين ارز اعالم توضيح از سوي بانك مركزي يا 
ساير دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت صمت و وزارت 
جهاد ضروري به نظر مي رس��د تا مشخص شود كه آيا 
بخشي از اين تامين ارزي كه بانك مركزي از آن سخن 
گفته به سال گذشته و ترخيص هاي درصدي و اعتباري 
سال قبل بر مي گردد و در صورت هاي سال جاري ثبت 

شده است يا به نحوي ديگر بوده است؟
موجودي هاي گمرك 2.9 ميليارد دالر ارز مي خواهد .اما 

در ادامه وضعيت موجودي اق��الم در گمرك و بنادر هم 
قابل توجه است. آنطور كه معاون فني گمرك مي گويد در 
حال حاضر و تا نيمه تير ماه 6.۱ ميليون تن كاالي اساسي 
در قالب موجودي گمرك و بنادر و محتواي شناورهاي 
رسيده به بنادر وجود دارد و برآورد ها نشان مي دهد براي 
ترخيص اين اقالم به حدود 2.9 ميليارد دالر ارز نياز است. 
 ۱.5 ميليارد دالر كسري تا االن!بنابراين شش قلم كاالي 
اساسي در قالب ۳.2 ميليارد دالر ترخيص و 2.9 ميليارد 
دالر ديگر به ارز نياز دارد كه مجموع ارز مورد نياز براي 
ترخيصي ها و مانده هاي سال جاري تا نيمه تيرماه را به 
6.۱ ميليارد دالر مي رس��اند. در حالي كه بانك مركزي 
در مجموع 4.6 ميليارد دالر تامين ارز انجام داده كه اگر 
تمامي آن براي ترخيصي هاي سال جاري باشد باز هم 
۱.5 ميليارد دالر كس��ري دارد و تا اين لحظه بايد ۱.5 
ميليارد دالر ديگر تامين ارز داشته باشد.  اين در حالي 
است كه اگر بخشي از اين 4.5 ميليارد دالري كه بانك 
مركزي اعالم كرده براي شش قلم در سال جاري تامين 
ارز كرده است براي ترخيصي هاي درصدي يا اعتباري 

سال قبل باشد آنگاه اختالف بيشتر هم مي شود.

     بانك مركزي ليست تفكيك شده
اعتباري و نقدي منتشر كند 

بر اين اس��اس با توجه به ابهام��ات موجود در وضعيت 
ارزي و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات كاالي اساسي 
از اين محل كه بر وضعيت بازار داخلي و قيمت ها موثر 
است ضروري است كه بانك مركزي در رابطه با جريان 
تامين ارز كاالي اساسي در س��ال جاري به اعالم كلي 
بس��نده نكرده و چند مورد را به وضوح به اطالع اذهان 
عمومي برساند، اول اينكه اين ۱۳0 ميليون دالري كه با 
ارز ترجيحي براي ساير تامين شده اعالم شود كدام كاال 
خارج از شش قلم اساسي در ليست دريافت كنندگان 
ارز 4200 توماني قرار داشته است.از سويي ديگر اعالم 
كند ك��ه اين 4.6 ميليارد دالري كه تامين ارز كرده چه 
ميزان نقدي و چه ميزان اعتباري بوده است و در مرحله 
بعد براي شفاف تر شدن ماجرا و پايان دادن به شائبه هاي 
موجود و آنچه تبعيض در تامين مطرح مي شود، ليست 
تمام كس��اني كه به صورت اعتباري و نقدي ارز 4200 

توماني دريافت كرده اند به تفكيك منتشر كند.

تناسب سياست ارزي
با تورم  و نقدينگي

اس��تقالل بان��ك مركزي، 
شفافيت وتعريف مشخص 
از اقتص��ادكالن پيش نياز 
رش��د اقتص��ادي اس��ت. 
نماين��دگان مجل��س بايد 
استقالل بانك مركزي را به 
رسميت بشناس��ند زيرا در 
اين حالت نهاد فوق خواهد 
توانست در داخل انضباط پولي ايجاد كند و در بيرون از 
كشور با وجود تمامي تحريم ها بتواند با نهادهاي پولي و 
مالي راحت وارد گفت وگو شود. راه حل ديگر اين است 
كه حاكميت يك تعريف مش��خص و جامع از اقتصاد 
كالن عنوان كند. با در نظر گرفتن اين دو سناريو دولت 
بعدي سياس��ت هاي مالي و بازرگاني خود را همس��و 
با سياس��ت هاي پولي پيشرفته كند. اين سه تكنيك 
به معناي آغاز رش��د اقتصادي در ايران خواهد بود، اما 
شفافيت اقتصادي و از همه مهم تر دارا بودن رسانه هاي 
آزاد و پيگير الزام آور است. بايد توجه داشت كه ارزش 
ريالي كاالهاي اساسي و دارو بر پايه دالر نيست تا باحذف 
ارز يارانه اي تغيير كند.اتفاقات عجيب و غريبي مانند نرخ 
ارز 4200 يا نيمايي و غيره ابداعاتي اس��ت كه حاصل 
از ضعف مديريت اقتصادي به حساب مي آيد و اساسا 
مكان چنين بحث هايي در اقتصاد سالم و شفاف نيست. 
البته قابل پيش بيني است كه دولت بعدي هم دست به 
چنين ابتكار عمل هايي بزند كه براي حال و روز اقتصاد 
كشور كار قشنگي به حساب نمي آيد. بدون شك عرضه 
و تقاضا و عوامل جانبي هم در اين امر دخيل هستند، 
اما آنچه كه قيمت ارز را ارزش گذاري مي كند، تورم بين 
دو كشور است كه در اين زمينه نقش تعيين كننده اي 
دارد. بر فرض در صورتي كه قيمت دالر به ريال 25 هزار 
تومان باشد، مابه التفاوت و چگونگي مديريت اقتصادي 
و تورم موجود بين دو كش��ور قيمت ارز را مش��خص 
مي كند. مسووالن و سياست گذاران در حيطه اقتصاد 
به جاي اينكه اصل داس��تان را مورد توجه قرار دهند، 
همواره به فرعيات پرداختند. عاميانه آن اين است كه 
زلم زيمبو قضيه را تحت عنوان ارز نيمايي، دولتي و ... 
قش��نگ مي كنند. نكته ديگر كه سبب شگفتي شده 
تاكيد بر مبناي ارز تك نرخي اس��ت كه اين هم نشان 
مي دهد در زمينه ارز در دولت جديد مجدد با داستان 
روبرو خواهيم شد. ارز تك نرخي در ايران خوب است و 
مورد تاييد جامعه جهاني هم قرار دارد، ولي با اين سبك 
و سياق مديريت اقتصادي مفيد واقع نخواهد شد. اشتباه 
بودن سياست گذاري ارزي يا دستيابي به نرخ بهينه ارز 
يارانه اي، بايد مورد توجه دولت آينده باشد. سياست گذار 
در حيطه اقتصادي مشكل ندارد، مساله به سبك و تفكر 
بسياري از اقتصاددانان در ايران بر مي گردد كه كماكان 
با همان رويه دهه ۱۳40 در ايران اقتصاد را به تعريف در 
مي آورند. بسياري از بزرگواراني كه در ايران به نام هم 
هس��تند داده هاي خود را با دانش يا علم اقتصاد به روز 
نكردند و بر اين اعتقادند كه كماكان دولت سياست گذار 
ابتدايي، نهايي و پاياني محسوب مي شود و در اين ميان 
الزم است تا هميشه نه تنها ناظر باشد، بلكه مديريت و 
كنترل را هم در دست گيرد. سياست گذاران در ايران با 
يك خودشيفتگي خاصي همواره خود را اول و انتهاي هر 
تصميم گيري بدون در نظر گرفتن مسووليت مي بينند، 
پس در همين بخش است كه سياست گذار به جاي بهره 
از دانش اقتصاد نظرات شخصي را تحميل مي كند. اين 
سبك و سياق از سال ۱۳50 در ايران پايه گذاري شد و 
تا به امروز ادامه داشته و احتماال در دوره دولت آينده هم 
وضع به همين منوال بدون توجه به رويكرد علمي پيش 
خواهد رفت.  در مورد سياس��ت گذاري مطلوب ارزي 
براي تامين كاالهاي اساسي، دارو و ملزومات ضروري 
در صورت حذف ارز يارانه اي، فرض را بر اين گذاريم كه 
دولت ن��رخ ارز را تعيين نكند و آن را بر پايه قيمت بازار 
بگذارد، قطعا قيمت دالر باال خواهد رفت، اما اتفاق خاصي 
روي نمي دهد زيرا ارزش ريالي كاالهاي اساسي، دارو يا 
هر چيز ديگر بر پايه قيمت دالر نيس��ت، مساله اي كه 
متاسفانه به اشتباه و ار روي عمد ترويج مي شود.  گران 
ش��دن دالر، پياز يا دارو به دليل تورم موجود در جامعه 
است كه حاصل ضعف در مديريت اقتصادي مسووالن 
به حساب مي آيد، ولي از آنجا كه دالر در ايران شاخص 
به حساب مي آيد، متاسفانه در راستاي اين سياست  غلط 
گراني همه چيز را به گراني دالر ربط مي دهند زيرا مردم 
اين مساله را راحت تر متوجه مي شوند، بنابراين از اين 
درك به نفع خود استفاده مي كنند. سياست گذار بايد 

به دنبال مديريت درست اقتصادي باشد. 

علي حيدري



گروه بازار سرمايه |
 بازار س��رمايه طي هفته هاي اخير روند صعودي ماليم و 
متعادلي را در پيش گرفته است. اگرچه در اين ميان برخي 
افت هاي مقطعي نيز ثبت شده اما تحليلگران اين نوع رفتار 
بازار را به عنوان اصالحي طبيعي و مفيد مي دانند. در همين 
حال ب��ا توجه به افزايش حجم و ارزش معامالت از ابتداي 
خردادماه تاكنون در كنار كاهش حجم و ارزش صف هاي 
فروش، به نظر مي رسد نه تنها مشكل نقد شوندگي بازار 
در حال رفع ش��دن اس��ت بلكه معامله گ��ران نيز تمايل 
بيشتري براي ورود س��رمايه هاي پارك شده خود به بازار 
پيداكرده اند. به عقيده بسياري بازار سرمايه به سطحي از 
ارزندگي رس��يده كه در صورت رفع ابهامات پيرامون تيم 
اقتصادي و ديپلماسي دولت س��يزدهم، شاهد ورود پول 
پرقدرت خواه��د بود. تحليلگران بر اين باورند كه با توجه 
به تمامي متغيرهاي برون زا و درون زاي بازار سرمايه، بورس 
حاصلخيزترين زمين سرمايه گذاري در سال جاري است. 
 دراين بين نزديك شدن به انتشار صورت مالي هاي سه ماه

 نخست شركت ها در كدال نيز تأثير مثبتي بر روي معامالت 
داشته و اين مسائله س��بب اميدواري به آينده شركت ها 
مخصوصًا آنهايي كه در س��ه ماهه نخست توليد و فروش 
خوبي داشته ش��ده و انتظار مي رود اين اميد به باالترين 
حد خود برسد. البته تنها صورت مالي شركت ها نمي تواند 
بورس را نجات دهد، مذاكرات و احياي برجام، تشكيل كابينه 
دولت سيزدهم تأثير بسزايي درروند معامالت بازار سرمايه 
خواهد داشت. در اين اعالم تورم افسارگسيخته پيش روي 
كشور و شيوع كروناي دلتا باعث شده كسب و كارها مجددا 
از رونق بيفتد و تنها ب��ازار مالي كه مي تواند در مقابل اين 
مشكالت مقاومت كند بورس است و پيش بيني مي شود كه 
سرمايه هاي بسيار مطلوبي وارد اين بازار شود. بدين ترتيب 
طي معامالت روز گذشته تاالر شيشه اي شاخص كل بورس 
پس از رشد هشت هزار و ۴۱۹ واحدي شاخص كل معادل 
با ۰.۶۵ درصد آن را در ارتفاع يك ميليون و ۳۱۱ هزار واحد 
قرار گرفت و همچنين شاخص كل هم وزن با افزايش ۰.۶۸ 
درصدي مواجه شد و حقيقي ها حدود ۷۵ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد پنج هزار و 
۶۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۴درصد يعني چهار 
هزار و ۲۴۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
يك درصد از كل معامالت ش��د. تغيي��ر دولت، مذاكرات 
برجام، تورم، تحريم، ميزان بهره بين بانكي، كاهش ارزش 
پول ملي و عوامل اين چنيني باعث مي شود ميزان اشتياق 
و نقدينگي براي سرمايه گذاري تا حد زيادي كاهش يابد. به 
عقيده اغلب كارشناسان اقتصادي سياست هاي اقتصادي و 
سياسي دولت فعلي و حفظ آرمان هاي كشور باعث شده كه 
شاهد وضعيت اسفناك اين روزها باشيم. البته انتظار مي رود 
كه دولت آينده نگاهي عميق به اقتصاد مردم داشته باشد. در 

حال حاضر بيش از نيمي از مردم كشور زيرخط فقر زندگي 
مي كنند و از اين دسته افراد نمي توان توقع سرمايه گذاري 
داشت؛ بنابراين دولت آتي بايد برنامه ريزي دقيقي براي 
وضعيت معيش��ت مردم داشته باشد. اين روزها تعطيلي 
به واس��طه ويروس كرونا، نبود برق و به واسطه آن كاهش 
ظرفيت شركت هاي بورسي، تورم و عوامل اين چنيني باعث 
شده كه خسارت هاي زيادي به سرمايه گذاري وارد شود و 
ميزان نقدينگي مردم عادي ب��راي ورود به يك بازار مالي 
كمتر شود. به زعم كارشناسان آينده اي بسيار سخت در 
انتظار كشور است و بورس تنها يك بازار مالي نسبتاً مقاوم 
در برابر تورم و عوامل يادشده خواهد بود، انتظار جامعه 
تغيير رويكرد مسووالن، قبول مشكالت و حل وفصل 
مشكالت است. به هرحال اقتصاد كشور و بازار سرمايه 
در وضعيت ناگواري قرارگرفته و نمي توان ديد كه اقتصاد 
كشور كوچك تر مي شود و بورس بزرگ تر. زماني بازار 
سهام مي تواند رشد واقعي داشته باشد كه اقتصاد كشور 

نيز رشد كند و تحولي عظيم در كشور رخ دهد.

    بازدهي مطلوب بازار سرمايه
عليرضا تاج بر، تحليلگر بازار سرمايه در خصوص وضعيت 

بازار سرمايه نوشت: شرايط بنيادي باثبات در كنار حذف 
ريسك هاي سيستماتيك از بازار به همراه نگاه مثبت دولت 
سيزدهم و مجلس به رونق بورس با اجراي قانون ماليات بر 
عايدي سرمايه، مولفه هاي الزم براي اينكه بورس بيشترين 
بازدهي را تا پايان سال داشته باشد، فراهم است. اكنون نرخ 
كاموديتي ها به مرحله اي از ثبات رسيده است و نرخ روي 
تثبيت شده اس��ت، با توجه به چنين قيمت هايي و نيز بر 
اساس پيش بيني هاي انجام شده ديگر انتظار كاهش بيشتر 
قيمت ها در كاموديتي ها وجود ندارد. از طرف ديگر در مورد 
نرخ دالر هم به نظر مي رس��د كه قيمت اين ارز به تثبيت 
نسبي رسيده و انتظار كاهش قيمت قابل توجه نمي رود. كه 
ماحصل اين اتفاقات در كنار يكديگر باعث مي شود تا ميزان 
فروش شركت هاي صادرات محور باوجود تحريم هايي كه 
به آنها تحميل شده است رشد خوبي داشته باشند. تعداد 
زيادي از اين ش��ركت ها گزارش سه ماهه بسيار معقولي 
راهي كدال كردند و در مجامع هم اخبار خوبي از شركت ها 
شنيده مي شود. در صورت رفع تحريم ها و ايجاد گشايش 
سياس��ي كه به نظر مي رس��د در دولت آتي اين اتفاق رخ 
دهد، مي توان صحبت از ايجاد روند معقول معامالت گروه 
بانكي ها و خودرويي ها در بازار كرد زيرا سهام اين گروه ها از 

پتانسيل رشد برخوردارند و مي توان با برداشته شدن برخي 
از محدوديت ها روزهاي خوبي را در برخي از گروها شاهد 
باشيم. حاشيه سود اين شركت ها به دليل تورم ثابت است اما 
ميزان فروش آنها با افزايش همراه است، بنابراين اين صنايع 
به دليل اصالح قيمتي و فروش باال، مي توانند گزينه مناسبي 
براي سرمايه گذاري باشند. عالوه بر سودآوري شركت ها و 
رشدي كه از بازار سرمايه تا پايان سال انتظار مي رود، اجراي 
قانون ماليات بر عايدي مولفه اثرگذار ديگري بر معامالت 
بورس است. قانون ماليات بر عايدي سرمايه اثر بسيار خوبي 
را بر بازار سرمايه مي گذارد و سرمايه گذاري كوتاه مدت در 
بازارهاي موازي را با ماليات هاي بس��يار سنگيني مواجه 
خواهد كرد. ماليات در بازار سرمايه همانند گذشته است و 
اين يعني تثبيت شرايط بازار سرمايه اما شرايط بازارهاي 
موازي ازنظر مالياتي، سرمايه گذاران اين بازارها را با مشكل 
مواجه مي كند كه همين موضوع برگ برنده بازار سرمايه 
مي شود. شرايط بنيادي باثبات در كنار حذف ريسك هاي 
سيستماتيك از بازار به همراه نگاه مثبت دولت سيزدهم 
و مجلس به رونق بورس با اجراي قانون ماليات بر عايدي 
س��رمايه، مولفه هاي الزم براي اينكه بورس بيشترين 

بازدهي را تا پايان سال داشته باشد، فراهم است.
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راه اندازي چند بورس كاال
در كشور امكان پذير نيست

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس 
در واكنش به صحبت مطرح شده در خصوص چند 
بورس كااليي شدن در كشور به خبرنگار اقتصادي 
ايرنا گفت: پيش��نهاد و طرح موضوع راه اندازي چند 
بورس كااليي در كشور به هيچ عنوان امكان پذير نيست 
زيرا زماني كه معامالت در يك نقطه يا بازاري مانند 
بورس كاال متمركز مي ش��ود، حجم عرضه و تقاضا 
عمق پيدا مي كند و ديگر امكان منحرف كردن روند 
معامالت و قيمت ها به دليل تمركز همه فعاالن بازار 
در آن بازار وجود ندارد. وي افزود: اگر عرضه و تقاضا 
در ميان چند بخش مختلف تقسيم شده و يك كاالي 
خاص در چهار نقطه متفاوت معامله شود به طور حتم 
در هيچ يك از بخش ها، عمق الزم در معامالت ايجاد 
نش��ده و در آن زمان يك كاال با چهار قيمت مختلف 
معامله مي ش��ود. دهقان دهنوي ادام��ه داد: در اين 
ش��رايط اس��ت كه افراد مي توانند به دليل عمق كم 
معامالت به راحتي اقدام به دست كاري قيمت ها در 
كاالهاي خود كنند و درواقع اين اقدام نوعي فرصت 
دادن به متخلفان و رانت خواران اس��ت تا با منحرف 
كردن قيمت در يك نقط��ه اي، منافع خود را تأمين 
كنند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
وجود زيرساخت مناسب الكترونيكي در بورس كاال 
گفت: معامالت در بورس كاال به صورت الكترونيكي 
انجام مي شود و كاالها برخالف معامالت در يك نقطه 
متمركز نيست بلكه كاال در انبارهاي مختلف كشور 
پراكنده اس��ت و خريدوفروش و مالق��ات خريدار و 
فروشنده به صورت الكترونيكي در بورس كاال اتفاق 
مي افتد؛ ممكن است توليدكننده اي در شرق كشور 
باشد اما مواد موردنياز خود را از جنوب يا غرب كشور 
و در بستر بورس كاال ثبت سفارش و خريداري كند 
و در آخر طب��ق مقررات، مراحل تحويل كاال صورت 
گيرد. وي اظهار داشت: اين فرآيند سال ها انجام شده 
و ساختارها براي سهولت روند معامالت ارتقا پيداكرده 
است تا توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاالها و مواد 
اوليه مهم كشور به صورت يكپارچه، شفاف، در شرايط 
برابر و به دوراز ش��يوه هاي ناكارآمد سنتي به مبادله 
بپردازند. دهقان دهنوي با تأكيد بر تقويت بورس كاال 
به عنوان بازار رسمي و شفاف كاالي كشور گفت: همه 
تجربيات در بعد داخلي و جهاني نش��ان مي دهد كه 
بايد به طور حتم كل خريدوفروش ها در يك نقطه به 
شكل متمركز صورت گيرد تا با افزايش عمق معامالت، 
كشف قيمت ها به بهترين شكل و در شفافيت كامل 
صورت گيرد تا اثري از رانت در مبادالت كااليي كشور 

به واسطه سازوكار بورس كاال باقي نماند.

تصويب اساسنامه صندوق هاي 
سرمايه گذاري امالك و مستغالت

رضا نوحي حفظ آباد، رييس اداره امور صندوق هاي 
سرمايه گذاري سازمان گفت: موضوع اصلي فعاليت 
اين صندوق جمع آوري وجوه از عموم، خريدوفروش 
دارايي هاي غيرمنق��ول، اجاره گيري و اجاره دهي 
دارايي ه��اي غيرمنقول اس��ت. در اين صندوق ها 
عمده پرتفوي صندوق، متمركز بر سرمايه گذاري 
در دارايي هاي غيرمنقول است. مدير صندوق نيز 
موظف است جهت بهره برداري از امالك و مستغالت 
تحت تملك صندوق، نس��بت به معرفي ش��خص 
يا اش��خاص حقوقي ذي صالح تحت عنوان مدير 
بهره برداري اقدام كند. رييس اداره امور صندوق هاي 
سرمايه گذاري س��ازمان اظهار داشت: دارايي هاي 
غيرمنقولي كه صندوق تملك مي كند، بايد در ايران 
و گواهي پايان كار معتبر و سند رسمي داشته باشد. 
البته اين امالك و مستغالت مي تواند در قالب يكي 
از كاربري هاي مس��كوني، تجاري اداري، صنعتي 
و ورزش��ي باش��ند. نوحي افزود: در اين صندوق ها 
درآمدهاي حاصل شده طي سال قابل تقسيم است 
و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهاي 
دريافتي حاصل از اجاره دارايي هاي غيرمنقول و نيز 
سود دريافتي ناشي از سرمايه گذاري در اوراق بهادار 
تحت تملك صندوق پس از كسر هزينه هاي صندوق 
بين س��رمايه گذاران تقسيم مي ش��ود. دوره هاي 
تقسيم مي تواند ماهانه، فصلي يا به صورت ساالنه در 
نظر گرفته شود. وي در ارتباط با مدير بهره برداري 
تصريح كرد: مدير بهره برداري معرفي شده توسط 
مدير صندوق بايد از توانايي ارايه خدمات تخصصي 
در دو حوزه مديريت دارايي هاي غيرمنقول صندوق 
)ش��امل مديريت عملياتي، مديريت نگهداشت و 
تعميرات، مديريت درآمد و هزينه ها( و نيز مديريت 
بازاريابي و فروش )ش��امل ام��ور حقوقي و تنظيم 
قراردادها، تبليغات و غيره( برخوردار باشد. رييس 
اداره امور صندوق هاي س��رمايه گذاري س��ازمان 
ادامه داد: اگر مستغالت تملك  شده توسط صندوق 
مش��تمل بر بيش از يك نوع كاربري باشند، مدير 
بهره برداري صندوق بايد براي بهره برداري از هركدام 
از مستغالت صندوق با كاربري معين، پيمانكار داراي 
تخصص بهره برداري در همان نوع كاربري را معرفي 
كند. پرداخت مبالغ الزم ب��ه پيمانكاران به عهده 
مدير بهره برداري است كه در قراردادهاي جداگانه 
بين مدي��ر بهره برداري و پيمان��كاران پيش بيني 
مي ش��ود. وي گفت: اساس��نامه مربوط به اين نوع 
از صندوق هاي سرمايه گذاري طوري تدوين شده 
است كه صندوق به استثناي ۶ ماه اول شروع فعاليت 
صندوق و ۶ ماه مانده به اتمام فعاليت صندوق، ملزم 
به رعايت نصاب سرمايه گذاري حداقل ۶۰ درصد از 
دارايي هاي صندوق در دارايي هاي موضوع فعاليت 
اصلي صندوق، حداكثر ۳۵ درص��د از دارايي هاي 
صندوق در سرمايه گذاري در اوراق بهادار مرتبط با 
دارايي هاي مذكور )مانند اوراق مشاركت، استصناع، 
رهني و اج��اره و واحده��اي صندوق هاي زمين و 
س��اختمان در پروژه هاي ساختماني( و حداكثر ۵ 
درصد از كل دارايي هاي صندوق به سرمايه گذاري 

در سهام شركت هاي ساختماني است.

امكان حضور ۱۹ ميليون
عدالت مستقيم در مجامع

محسن انصاري مهياري، مدير ناشران سازمان بورس 
درباره امكان حضور س��هامداران عدالت در مجامع 
شركت ها، گفت: سهامداران عدالت درواقع سهامدار 
در ۳۶ ش��ركت بورسي هس��تند كه در حال حاضر 
حدود ۱۹ ميليون نفر از س��هامداران روش مديريت 
مستقيم سهام عدالت را انتخاب كرده و ۳۰ ميليون 
نفر روش مديريت غيرمستقيم را برگزيده اند. درواقع 
به شركت هاي سرمايه گذاري استاني و دستگاه هاي 
اجرايي وكالت داده اند ت��ا به وكالت از آنها در مجامع 
حضور يافته و تصميم گيري كنند، اما ۱۹ ميليون نفر 
كه خودشان مديريت س��هام خود را انتخاب كردند، 
مانند ساير س��هامداران عادي طبق مصوبه شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار مي توانند در مجامع ساالنه 
شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت شركت كنند. 
وي توضيح داد: ۳۶ شركت حاضر در بازار سرمايه كه 
در پرتفوي سهام عدالت حضور دارند، سهامداران روش 
مستقيم از طريق سامانه سهام عدالت مي توانند ميزان 
سهام خود را در هريك از اين شركت ها ببينند و اين 
افراد هم مانند ساير سهامداران عادي در آن شركت ها 
از حق حضور در مجامع س��االنه برخوردار هس��تند 
و مي توانند اعمال رأي و نظ��ر و در تصميم گيري ها 
مش��اركت داشته باش��ند. به گفته انصاري، در مورد 
كس��اني كه هنوز زير سن قانوني قرار دارند، اما روش 
مستقيم مديريت را برگزيده اند، از طريق ولي يا وكيل 
مي توانند اعمال رأي در مجامع داش��ته باشند. وي 
درباره اينكه س��ود ساالنه اي كه در مجامع شركت ها 
ازجمله شركت هاي سهام عدالت تصويب مي شود، 
چگونه پرداخت مي شود، گفت: تاكنون اين سودها 
به صورت متمركز از طريق ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي به حس��اب ذي نفعان واريز مي شد، اما براي 
دوره فعلي با توجه به اينكه مجامع ش��ركت ها كامل 
برگزار نش��ده، هنوز تصميم گيري نشده است كه آيا 
اين سودها مستقيم به حساب خود سهامداران عدالت 
روش مستقيم واريز ش��ود يا اينكه از طريق شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار به س��هامداران 
پرداخت ش��ود. مدير ناشران سازمان بورس اظهار 
داشت: درباره س��ود شركت هاي س��رمايه پذير 
عدالت درروش غيرمستقيم، اين سودها به حساب 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني واريز مي شود 
و سود آن شركت ها از طريق شركت سپرده گذاري 
به حساب سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني واريز مي شود. انصاري درباره اينكه آيا سهام 
عدالت درروش مستقيم در پرتفوي افراد قرارگرفته 
اس��ت، گفت: هر يك از مش��مولين سهام عدالت 
داراي دو پرتفوي هستند. البته اين سهام در سامانه 
س��هام عدالت قابل رويت اس��ت، ام��ا در پرتفوي 

معمولي سهام افراد فعاًل قابل مشاهده نيست.

داليل لغو معامالت و رشد فوالد 
و سيمان در بورس كاال

سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار 
بورس كاالي ايران اظهار داشت: در هفته قبل حدود 
۱۰ هزارتن شمش براي عرضه به بورس كاال ارسال 
شده بود كه قطعًا اين حجم از عرضه نمي توانست 
به ب��ازار كمك كند؛ در روز گذش��ته نيز بالغ بر ۱۱ 
هزارتن ش��مش ارسال ش��ده بوده كه طبيعتا اين 
عرضه نيز نمي توانس��ت به بازار كمك كند؛ ضمن 
اينكه اين حجم از عرضه طبعًا منجر به كشف نرخ 
منصفانه نمي شود. جهرمي ادامه داد: در هر دو هفته 
مكاتباتي با وزارت صمت صورت پذيرفته است كه با 
توجه به اينكه وزارت صمت اعالم مي كند بر وضعيت 
توليد و موجودي انبار شركت ها اشراف دارد، انتظار 
مي رفت به سرعت ظرف يك هفته گذشته نسبت 

به برنامه ريزي عرضه ها اقدام عاجل انجام مي شود.
معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران 
گف��ت: در حال حاضر بازار با يك ش��وك در طرف 
عرضه مواجه اس��ت و بايد نسبت به برطرف كردن 
آن، با انجام عرضه هاي مدت دار و س��لف نسبت به 
اطمينان عرض��ه در آينده اقدام ك��رد. او گفت: در 
حوزه س��يمان نيز علي رغم اينكه روند عرضه هاي 
مناسبي در حال ش��كل گيري بود و بيش از ۶۰۰ 
هزار تن عرضه و ۴۷۰ هزار تن معامله ثبت شده بود 
و بيش از ۱۳۰۰ مشتري تاكنون سيمان خريداري 
كرده اند، اما به علت چالش قطع برق با كاهش عرضه 
مواجه شديم؛ البته معامالت روز شنبه عدم تاييد 
شد كه در تالشيم عرضه ها تجميع شده و به صورت 
عرضه هاي دوهفته اي انجام شود. جهرمي تصريح 
كرد: در اين شرايط كاهش عرضه ها و عدم اطمينان 
از عرضه هاي باثبات در آينده سبب افزايش تقاضا 
مي ش��ود. لذا مهم ترين اقدامي كه بايد انجام شود، 
اين اس��ت كه بتوان اطمينان عرضه در آينده را به 
بازار داد كه عرضه هاي سلف مي تواند به اين موضوع 
كمك كند؛ همچنين اين مساله مي تواند بخشي از 
تقاضاي فعلي را نيز كاه��ش دهد. به گفته معاون 
عمليات و نظ��ارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران در 
حال حاضر اميدواريم تمامي ذي نفعان به سرعت 
نسبت به موضوع در حيطه وظايف و اختيارات خود 
اقدام كنند. در اين مي��ان با توجه به اينكه اختالل 
ايجادشده در بازار از محل عرضه است بايد به جاي 
ايجاد بحث هاي فرعي، تمام سياست ها برافزايش 
عرضه متمركز شود. جهرمي در پايان اظهار داشت: 
در شرايط فعلي نيز با توجه به كميابي محصوالت، 
خريداران مجبور به خري��د با هر قيمتي خواهند 
بود كه بتوانن��د جلوي بخش��ي از ضررهاي آتي 
خود را بگيرند. در برخي از موارد مديران پروژه ها 
به ما مراجعه و اعالم كردند با توجه به عدم وجود 
دورنماي مناس��ب از عرضه محص��والت و امكان 
تأخير و تعويق پروژه هاي شان، تالش دارند تا به هر 
قيمتي محصول خود را خريداري كنند؛ لذا بازهم 
تأكيد مي ش��ود كنترل انتظارات در شرايط فعلي 

بيشترين كمك را به بازگشت بازار خواهد كرد.

رشدواقعيتاالرشيشهايبارشداقتصادرخميدهد

تورمبهسودبورسميشود؟

تسهيل تأمين مالي توليد با بورس كاال
حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال در »سلسله 
نشس��ت هاي الگوي حكمراني توليد« ك��ه با محوريت 
تأمين مالي توليد برگزار شد، گفت: با توجه به تنگناهاي 
تأمين مالي توليد در كشور، هم اكنون ۶ مسير هموار براي 
تسهيل تأمين مالي توليد از طريق ابزارهاي بورس كاال 
وجود دارد كه شامل قراردادهاي سلف، اوراق سلف موازي 
استاندارد، اوراق خريد دين كااليي، گواهي سپرده كااليي، 
صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي و در آخر افزايش نقش 
بانك ها در اتاق پاياپاي بورس كاالي ايران مي شود. حامد 
سلطاني نژاد در بخش نخست سخنراني خود بابيان اينكه 
تأمين منابع مالي باهدف پيش��برد اهداف كوتاه مدت و 
بلندمدت يكي از چالش هاي بزرگ كسب وكارها و بخش 
توليد در دنيا است گفت: بازار پول و سرمايه دو بازوي مهم 

در فرآيند تأمين مالي شناخته مي شوند.

    تأمين مالي توليد در دنيا
سلطاني نژاد افزود: در دنيا بازار پول و سرمايه به صورت مكمل 
در كنار هم فعاليت مي كنند. در كشورهاي توسعه يافته و 
درحال توسعه فرآيند تأمين مالي به گونه اي است كه حدود 
نيمي از تأمين مالي را سيستم بانكي به دوش مي كشد و نيم 
ديگر بر عهده بازار سرمايه است. همچنين استفاده از اوراق 

بدهي در بازار سرمايه سهم عمده اي در تأمين مالي دارد.
به گفته مديرعامل بورس كاالي ايران، نسبت تأمين مالي 
از بستر بازار سرمايه ايران به كل تأمين مالي انجام شده طي 
س��ال هاي اخير همواره نزديك به ۱۳ درصد بوده است؛ 
به عبارت ديگر در ايران روش هاي تأمين مالي تفاوت هاي 
بارزي با دنيا دارد و برخالف س��اير كشورها، شبكه بانكي 
اصلي ترين وجه غالب تأمين مالي صنايع و شركت ها بوده 
هرچند كه حجم تأمين مالي از بازار سرمايه در طول چند 
سال اخير به صورت متوالي رشد كرده و در سال ۱۳۹۸ به 

۱۴۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

    تأمين مالي توليد در ايران
وي خاطرنشان كرد: در ايران كفه ترازوي تأمين مالي 
در سمت بازار پول و شبكه بانكي بسيار سنگين تر از كفه 
بازار سرمايه بوده و بازار سرمايه باوجود ظرفيت ها و توان 
باالي خود و برخورداري از روش ها و ابزارهاي مالي نوين، 
سهم اندكي در اين رابطه دارد و تأمين مالي بلندمدت 
در كشور به چند منبع محدود خالصه مي شود؛ همين 
مس��اله چالش بخش توليد جهت تأمين منابع مالي 
مقرون به صرفه را نش��ان داده و بر ضرورت ايجاد تحول 

در سياست ها و تغيير رويكردهاي موجود تأكيد دارد.

     آگاه سازي سياست گذاران در حوزه
رانت قيمت گذاري

سلطاني نژاد بابيان اينكه ميان كشف قيمت و تأمين مالي 
ارتباط تنگاتنگي وجود دارد تأكيد كرد: اگر خواهان استفاده 

از ابزارهاي تأمين مالي بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاه ها 
هستيم بايد سيستم را به سمتي سوق دهيم كه فعاليت هاي 
اقتصادي توجيه اقتصادي داشته باشند. در سيستم هايي 
كه قيمت گذاري دستوري كاالها در آن مطرح است كسي 
منابع مالي خود را به س��مت شركت ها و تأمين مالي آنها 
نخواهد برد. بنابراين بحث كاركرد بورس كاال از جهت كشف 
قيمت و ارتباط آن با تأمين مالي از مسير بازار سرمايه اينجا 
مشخص مي شود. او افزود: اگر فعاليت هاي اقتصادي سودآور 
نباشند و قيمت گذاري به صورت قيمت گذاري حاكميتي و 
دستوري صورت گيرد فعاليت هاي اقتصادي هيچ محملي 
براي تأمين منابع مالي نخواهند داشت. لذا اگر بخواهيم 
يك سازوكار اقتصادي اتوماتيك و بر مبناي مولفه هاي بازار 
داشته باشيم بايد سيستم مبتني بر عرضه و تقاضا را در كشور 
حاكم كنيم و تبعات آن را نيز بپذيريم؛ به واقع اقتصادهاي 
دستوري تنها منجر به تأمين منافع عده اي محدود مي شوند. 
اين مقام مسوول ادامه داد: سال گذشته حركت خوبي براي 
آگاه سازي سياست گذاران در حوزه رانت قيمت گذاري انجام 
شد البته قيمت گذاري دستوري ذي نفعان زيادي دارد و اين 
ذي نفعان از الفاظ خيلي خوبي هم استفاده مي كنند مانند 
»گراني تا كجا؟« و برخي رسانه ها هم متأسفانه ندانسته به 
آن مي پردازند. بايد توجه شود كه همه تجربيات گذشته 
نشان مي دهد در كاالهايي كه قيمت گذاري دستوري حاكم 

بوده هيچ نتيجه اي حاصل نشده است.

   نقش بورس كاال در تأمين مالي
مديرعامل بورس كاالي ايران ادامه داد: همان گونه كه 
گفته ش��د يكي از چالش هاي هميشگي بخش توليد 
تأمين مالي و مش��كالت ناش��ي از تأمين نقدينگي و 
سرمايه در گردش است لذا ارايه ابزارهاي مالي ازجمله 
اوراق بهادار مبتني بر كاال مي تواند نقش اساسي در رفع 
موانع پيش روي توليدكنندگان باش��د. سلطاني نژاد 
يادآور شد كه يكي از كاركردهاي بورس هاي كااليي، 

تسهيل تأمين مالي است و در اين مسير ابزارهاي مالي 
باهدف تأمين مالي در بورس كاالي ايران نيز تعريف شده 
است كه ازجمله اين ابزارها مي توان به معامالت سلف، 
سلف موازي استاندارد، اوراق خريد دين كااليي، گواهي 
سپرده كااليي، صندوق كااليي و حتي افزايش نقش 

بانك ها در اتاق پاياپاي بورس كاال اشاره كرد.

     تأمين مالي ۱۳۷۵ ميليارد ريالي
در معامالت سلف

وي در ادامه اظهار داشت: اوراق سلف كه درواقع تأمين مالي 
عرضه كننده يا توليدكننده است، درواقع پرداخت وجه پس 
از انجام معامله و تحويل كاال در سررسيد مشخصي در آينده 
را تضمين مي كند. مديرعامل بورس كاالي ايران گفت: بر 
اس��اس آمار معامالت ثبت شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸ 
درصد از حجم و ۴۴ درصد از ارزش معامالت بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران در قالب قرارداد سلف انجام شده است. 
به طوري كه در سال گذشته ارزشي بالغ بر ۱۳۷۵ ميليارد 
ريال بابت فروش نزديك به ۱۲.۷ ميليون تن كاال در قالب 
قرارداد س��لف، تأمين مالي براي توليدكنندگان صنايع 
مختلف صورت گرفته است. سلطاني نژاد گفت: برخي 
محدوديت هاي قراردادهاي سلف نظير عدم وجود بازار 
ثانويه جهت انتقال موقعيت خري��داران و عدم امكان 
نقد ش��وندگي و درنتيجه كاهش جذابيت حضور در 
اين فرآيند تأمين مالي و همين طور امكان مش��اركت 
تنها براي خريداران واقعي و عدم امكان استفاده از نقد 
شوندگي هاي سرگردان جامعه براي تأمين مالي فعاالن 
بازار س��بب طراحي اوراق سلف اس��تاندارد شد؛ اوراق 
سلف موازي استاندارد كه در آن پرداخت وجه در مهلت 
تس��ويه انجام و تحويل كاال در سررسيد مشخصي در 
آينده صورت مي گيرد نيز تأمين مالي سهل و هموار براي 
عرضه كننده است. اين ابزار بلندمدت تر و استانداردتر 

بوده و ابزار مالي مهمي به شمار مي رود.

     خريد دين كااليي، تأمين مالي
صنايع پايين دستي

وي اوراق خري��د دين كاالي��ي را ديگر اب��زار تأمين 
مالي عنوان كرد و گفت: اين ابزار باهدف تأمين مالي 
عرضه كننده و خريداران نسيه و به عنوان يك ابزار مالي، 
مختص خريد دين ايجادشده ناشي از فروش نسيه در 
بورس هاي كااليي طراحي ش��ده است. اين ابزار براي 
تأمين مالي صنايع پايين دس��تي كارب��رد دارد و نياز 
محدوديت معامالت نسيه را براي صنايع باالدست رفع 

و آنها را براي فروش نسيه ترغيب مي كند.

     ۳  مسير هموار ديگر در بورس كاال
وي اظهار داشت: همچنين بورس كاال باهدف تأمين 
مالي دارندگان گواهي س��پرده كااليي، تأمين مالي از 
طريق توثيق اوراق بهادار به پش��توانه كاال را طراحي 
كرده است. اين ابزار كه بر مبناي دارايي استانداردشده 
طراحي شده، س��رعت گردش مالي و مبادالت كاالها 
را افزاي��ش مي ده��د. از س��وي ديگ��ر صندوق هاي 
س��رمايه گذاري كااليي باهدف جذب س��رمايه  براي 
تأمين مالي و رونق بخشي به بازارهاي كااليي تعريف 
شد و در آخر افزايش نقش بانك ها در اتاق پاياپاي بورس 
كاالي ايران از طريق اعطاي تسهيالت توسط شبكه 
بانكي براي خريداران قراردادهاي س��لف، تنزيل دين 
ناشي از معامالت نسيه توسط شبكه بانكي، تسهيل در 
شرايط اعطاي اعتبارات و تأمين اعتبار خريداران بورس 
كاال از ديگر ابزارهاي تأمين مالي طراحي و ارايه ش��ده 
از س��وي بورس كاالست. سلطاني نژاد در جمع بندي 
س��خنراني خود اظهار داشت: بازار تأمين مالي كشور 
نيازمند رسيدن به بلوغ بحث تأمين مالي در بازار سرمايه 
و استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر كاال در بورس هاي 
كااليي است. چراكه بازار سرمايه در سال هاي گذشته 
به طوركلي نقش رو به رشدي در اقتصاد كشور داشته 
و مي توان در راس��تاي رف��ع چالش هاي بخش توليد 
در فرآيند تأمين مالي ضم��ن تأكيد بر لزوم تغيير در 
رويكردهاي فعلي و بازنگري در سياست هاي موجود، 
فرآيند تأمين مالي واحدهاي توليدي را به سمت بازار 
س��رمايه و بورس هاي كااليي هدايت ك��رد؛ درواقع با 
استفاده از انواع ابزارهاي مالي و اوراق بدهي قابل انتشار 
در بازار سرمايه بر اساس رتبه بندي اعتباري شركت هاي 
توليدكننده و نيز به پشتوانه ابزارهاي مالي مبتني بر كاال 
مي توان تحول الزم را در اين مسير ايجاد كرد. بورس 
كاال همواره تالش كرده در كاالهايي كه قيمت گذاري 
دستوري در آنها حاكم نبوده يا كاالهايي كه به صورت 
سينوسي قيمت گذاري در آنها و در برهه اي اعمال يا 
حذف شده است، رسالت خود را در تأمين مالي انجام 
دهد و در تالش براي توسعه اين ابزارها بوده است تا 

به اقتصاد و توليد كشور كمك كند.



گروه راه و شهرسازي|
چرا در ايران، تعطيالت بي نظم، پرنوسان، پر مخاطره 
و كم بازده اس��ت؟ در حالي كه برخي از كشورهاي 
جهان با تجربه اندوزي از دوركاري هاي دوران كرونا 
به اين نتيجه رس��يده اند كه روزه��اي كاري خود را 
از 5 روز ب��ه 4 روز در هفته كاه��ش دهند، در ايران 
همچن��ان تنها يك روز در پاي��ان هر هفته، تعطيل 
است. مس��اله اي كه منجر به سركوب تقاضاي سفر 
در ايام كاري فش��رده و باز ش��دن فنر اين تقاضا در 
برخي ايام و تعطيالت مناسبتي همچون عيد قربان 
در روز چهارش��نبه هفته جاري است. مساله اي كه 
البته با تعطيل��ي پنجش��نبه هاي ادارات در تهران 
تا پايان مردادماه س��ال جاري و همچنين موافقت 
رييس جمهور ب��ا كش آم��دن دوره تعطيالت عيد 
قرب��ان به 6 روز ابع��اد تازه اي نيز پيدا كرده اس��ت. 
تعطيالتي كه با هدف كنترل ش��يوع ويروس كرونا 
اعالم شده اما از شواهد پيداست كه بايد منتظر نتيجه 
عكس باشيم. در اين ميان، برنامه وارونه ممنوعيت 
سفر با خودروي شخصي و تردد مجاز با وسايل حمل 
و نقل عمومي نيز مزيد بر علت شده است. چه آنكه 
برخالف دس��تورالعمل هاي شهري كه براي احتراز 
از ش��يوع كرونا، توصيه به سفر با خودروي شخصي 
مي شود، در اين برنامه، س��فر با خودروي شخصي 
كه به طور قطع نسبت به وس��ايل عمومي از ايمني 
بهداش��تي باالتري برخوردار است، مردود و ممنوع 
اعالم مي شود و سفر با اتوبوس، قطار و هواپيما آزاد 
اس��ت. اين همه در حالي است كه گزارش رسانه ها 
حاكي اس��ت با افزايش تقاضاي سفر در اين روزها، 
وس��ايل حمل و نقل عمومي نه تنها قيمت خدمات 
خود را به ش��دت افزايش داده اند ك��ه پروتكل هاي 
بهداش��تي مصوب از جمله ظرفي��ت 50 درصدي 

اتوبوس هاي بين شهري را رعايت نمي كنند.
 اين گزارش در زماني نوش��ته مي ش��ود كه از ظهر 
دوش��نبه، مركز مديريت راه هاي كشور از ترافيك 
س��نگين در جاده هاي چالوس و هراز و آزادراه هاي 
تهران-ك��رج و تهران-س��اوه خبر داده اس��ت. كه 
نشان مي دهد، شهروندان زودتر از موعد منع عبور 
و مرور به شهرهاي قرمز و نارنجي و اعمال احتمالي 
س��خت گيري ها و ممنوعيت ها، ت��الش كرده اند، 

شرايط قرنطينه در شهرهاي قرمز را دور بزنند.
به اين ترتيب، مي توان مش��اهده كرد كه ش��رايط 
تعطيلي و قرنطينه از دو جهت، روزنه دارد و موجب 
تبعيض ميان مردم ش��ده است. از س��ويي، افرادي 
مي توانند هزينه هاي بهداشتي و پرمخاطره سفر با 
وسايل حمل و نقل عمومي بين شهري را به انضمام 
هزينه هاي گزاف ريالي آن بپردازند و از سوي ديگر، 
برخي افراد با انجام سفر در يكي دو روز زودتر از موعد 
ممنوعيت هاي گسترده اين قرنطينه را دور مي زنند. 
و البته هر دو گروه، به نوعي ب��ه عاملي براي انتقال 
بيشتر ويروس كروناي دلتا تبديل خواهند شد. اين 
همه در حالي اس��ت كه هنوز كمتر از 7 ميليون نفر 
دوز اول واكس��ن و كمتر از 3 ميلي��ون نفر دوز دوم 
واكسن كرونا را دريافت كرده اند و از اين نظر، جامعه 
ايران به شدت آس��يب پذير است و شرايط كرونايي 
مي تواند طي هفته هاي آينده، بس��يار بحراني تر از 

شرايط كنوني بشود.

    تعطيالت اضافه براي سفر يا قرنطينه!
بررسي آمارهاي منتشر شده رسمي از مركز مديريت 
راه هاي كشور نش��ان مي دهد كه اعمال قرنطينه و 
ممنوعيت تردد بين استاني كه از آذر ماه سال گذشته 
آغاز شد، نتوانست به ويژه در ايام تعطيل از سفرهاي 

م��ردم جلوگيري كند. تنها تعطيالت��ي كه مردم از 
خير مس��افرت در آن گذشتند و حتي متقاضي لغو 
بليت هاي خود شدند، ايام نوروز سال گذشته بود كه 
به نظر مي رسيد علت آن ترس مردم از ويروس كرونا 

و ناشناخته بودن آن بود.
به گزارش ايسنا، نگاهي به وضعيت ترددهاي مردم 
در روزهاي تعطيل گذش��ته نشان مي دهد با وجود 
اعمال ممنوعيت تردد در اين ايام از سوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا، مردم س��فرهاي خ��ود را به روزهاي 
قبل از اين ممنوعي��ت و روزهاي پس از آن موكول 
كرده اند چرا كه همواره يكي دو روز قبل از آن ترافيك 
در جاده ها به ويژه در محورهاي ش��مالي سنگين و 
فوق سنگين گزارش شده و دقيقا ساعات و روزهاي 
پس از اعمال ممنوعيت همين محورها در مس��ير 

برگشت با بار ترافيكي سنگيني مواجه شده است.
آمارهاي تردد در ماه ها و هفته هاي گذش��ته نشان 
مي ده��د كه ب��ه غير از هفت��ه قبل )يعن��ي در بازه 
زمان��ي ۱۸ تا ۲4 تير ماه(، متوس��ط تردد وس��ايل 
نقليه مختلف به ويژه ماش��ين هاي سبك و وسايل 
نقليه شخصي مردم در محورهاي مواصالتي كشور 
روند افزايشي در س��ال جاري داشته است و تعداد 
پالك هاي غير بومي مش��اهده شده در استان هاي 
مختلف به ويژه ش��مال كشور نش��ان از بي توجهي 

مردم نسبت به پروتكل هاي بهداشتي و سفر دارد.
به عن��وان مثال، در اولين ممنوعيت��ي كه در هفته 
دوم فروردين ماه و ايام نوروز اعالم شد، شاهد موج 
بازگشت مس��افران به شهرهاي خودشان تا آخرين 
روزه��اي ايام ن��وروز بودي��م و نهايت��ا كار به جايي 
رس��يد كه مجموعا در بازه زماني ۲0 اس��فند ماه تا 
۱5 فروردين ماه به صورت متوس��ط يك ميليون و 
7۹3 هزار ترد وسايل نقليه در محورهاي مواصالتي 
كش��ور در هر روز صورت گرفت كه نسبت به نوروز 
سال گذشته افزايش ۹7 درصدي را نشان مي داد و از 
سوي ديگر گيالن، مازندران، كهگيلويه و بويراحمد، 
اردبي��ل و گلس��تان در زمين��ه س��فرهاي نوروزي 
ركورددار بودند و ورود و خروج اين استان ها هر يك 
به ترتيب ۲30 درص��د، ۱۹5 درصد، ۱۹0 درصد، 

۱4۲ درص��د و ۱34 درصد نس��بت ب��ه همين بازه 
زماني در سال گذش��ته افزايش يافت.جالبتر اينكه 
اين رويه نه تنها در ديگر ممنوعيت هاي اعالم شده در 
ارديبهشت و خرداد ماه نيز تكرار شد بلكه ترددهاي 
بين استاني وسايل نقليه در جاده هاي كشور هر هفته 
نسبت به هفته قبل و هفته مشابه سال قبل افزايش 
يافت. مردم هم به جاي س��فر در اي��ام ممنوعه در 

روزهاي قبل و بعد از ممنوعيت به مسافرت رفتند!
زبان آمار ثاب��ت كرده كه ه��ر گاه تعطيلي افزايش 
يافته س��فرهاي م��ردم حتي با وج��ود ممنوعيت 
تردد افزايش يافته و تعطيل شدن كشور به معناي 
تسهيل س��فر براي مردم است كه مسووالن وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي امروز نگران 
همين وضعيت هستند چرا كه اگر تعطيلي اضافه اي 
كه آقاي وزير به آن اشاره مي كند به روزهاي تعطيل 
آتي اضافه شود مشخص نيست مردم براي مسافرت 
به شهرهاي دورتر و سفرهاي طوالني تر چقدر مهيا 
مي ش��وند و وي��روس كرونا را تا چ��ه نقاطي با خود 

جابه جا مي كنند؟

     بليت قطار مشهد ۷۰۰ هزار تومان شد
با توجه به ممنوعيت تردد با خودروهاي ش��خصي 
در جاده هاي كش��ور، تقاضاي س��فر به حمل و نقل 
عمومي ش��يفت كرده و منجر به افزايش بس��ياري 
از قيمت ها ش��ده اس��ت. به طور نمون��ه، نرخ بليت 
قطارهاي مس��افري 5 س��تاره در آستانه تعطيالت 
پيش رو ب��ا افزايش حدود ۱00 درصد به 700 هزار 
تومان رس��يده اس��ت.اگرچه نرخ بلي��ت قطارهاي 
مسافري زير 5 ستاره تابع نرخ اعالمي شوراي عالي 
ترابري است، اما نرخ بليت قطارهاي 5 ستاره با مجوز 
اين شوراي عالي، آزاد است كه در آستانه تعطيالت 

اخير به 700 هزار تومان رسيد.
به گزارش مهر، بر اس��اس آخرين مصوبه ش��وراي 
عالي ترابري در بهمن ماه سال گذشته، قيمت بليت 
قطارهاي مس��افري 4 و 6 تخته در همه مسيرها با 
افزايش ۲5 درصدي - در صورت خالي بودن نيمي 
از صندلي هاي هر كوپه - مواجه شد.در حال حاضر، 

قيمت بليت قطار تهران-مش��هد براي قطارهاي 3 
س��تاره 6 تخته ۱60 و 3 س��تاره 4 تخته ۱۸5 هزار 
تومان اس��ت. همچنين قطارهاي 4 ستاره 4 تخته 
نيز بليت قطار مسافري اين مس��ير را ۲۲0 تا ۲60 
هزار تومان بسته به كالس و كيفيت قطار و 360 هزار 

تومان با پذيرايي به فروش مي رسانند.
اين در حالي است كه قيمت بليت قطارهاي 5 ستاره، 
تابع عرضه و تقاضا بوده و از مصوبات ش��وراي عالي 
ترابري تبعيت نمي كند. با توجه به تعطيلي 6 روزه 
اخير از يك س��و و نيز منع تردد جاده اي با خودروي 
ش��خصي، بس��ياري از مردم به خريد بليت قطار و 
اتوبوس روي آورده اند كه س��بب ناياب شدن بليت 
قطار و اتوبوس ش��ده اس��ت.همچنين براي مسير 
تهران-تبريز نيز حدود 50 سرويس از ترمينال هاي 
غرب و بيهقي از ساعت ۱4:30 تا ۲4:00 دوشنبه از 
سوي شركت هاي مختلف برقرار شده بود كه همه 50 
سرويس كاماًل پر ش��ده و ديروز عصر هيچ ظرفيتي 

براي سفر وجود نداشت.
همچنين ديروز ظهر، از حدود 30 سرويس دوشنبه 
تهران-اروميه از س��اعت ۱4 تا ۲4 ش��ب، تنها ۱۱ 
سرويس جا داش��ته و همه بليت هاي ۱۹ سرويس 
ديگر به ف��روش رفته بود. بلي��ت اتوبوس همه 3۱ 
سرويس سفر مس��ير تهران-رشت نيز از پايانه هاي 
غرب و بيهقي در روز دوشنبه فروخته شده و ظرفيت 
ديگري وجود نداشت.براي مسير تهران-اصفهان نيز 
روز دوشنبه60 سرويس از پايانه هاي بيهقي، جنوب، 
غرب و پونك ايجاد شده بود كه تنها 7 سرويس آن 
جا داش��ت؛ ظرفيت 53 سرويس ديگر به طور كامل 

پر شده و به فروش رسيده بود.
برخي ش��نيده ها حاكي است، تعدادي از اتوبوس ها 
پروت��كل فروش صندلي ه��اي خود ت��ا 50 درصد 
ظرفي��ت را رعايت نك��رده و اقدام به آزادس��واري 
مس��افران در ورودي هاي ترمينال ه��ا خصوصًا دو 

ترمينال غرب و جنوب مي كنند.
گفت��ه مي ش��ود نرخ ه��اي دريافتي از مس��افران 
اتوبوس ها نيز بعضًا تا دو برابر قيمت مصوب و اعالمي 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است.
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لغو طرح ترافيك و تعطيلي 
برخي از مراكز شهري 

گ�روه راه و شهرس�ازي| در پ��ي موافق��ت 
رييس جمهور با تعطيلي تمامي ادارات استان هاي 
تهران و البرز از سه شنبه اين هفته تا يكشنبه هفته 
آينده، مديرواحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي 
ترافيكي ش��هرداري تهران از لغو طرح ترافيك از 
۲۹ تير ت��ا 3 مرداد خبرداد. مع��اون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري نيز از تعطيلي همه مراكز معاينه 
فني در پايتخت از سه ش��نبه ۲۹ تير ت��ا پايان روز 
يكشنبه سوم مرداد خبر داد. در اين ميان، تعطيلي 
6 روزه پايتخت ش��امل فعاليت ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار نمي شود و خدمات رساني در تمامي 
ايستگاه هاي خطوط هفتگانه متروي تهران و حومه 
نيز مانند ايام تعطيل ادامه دارد. عمار سعيديانفر، 
مديرواحد ساماندهي طرح هاي ترافيكي شهرداري 
تهران در گفت وگو با فارس اظهار كرد: طرح ترافيك 
و كاهش آلودگي هوا از ۲۹ تير تا 3 مرداد در پايتخت 
لغو خواهد بود. از اين رو، مبالغ پرداخت شده جهت 
رزرو قبلي به كيف پول ش��هروندي عودت خواهد 
شد. در اين حال، سيدمناف هاشمي معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد: با توجه 
به ش��رايط قرمز كرونا در پايتخت از سه شنبه ۲۹ 
تير تا يكش��نبه 3 مرداد همه مراكز معاينه فني در 
پايتخت تعطيل خواهد بود. وي افزود: اين موضوع 
جهت پيشگيري از تجمع شهروندان در مراكز معاينه 
فني انجام گرفته چرا كه احتمال مي داديم به دليل 
تعطيلي 6 روزه برخي رانندگان كارهاي عقب مانده 
خود مانند معاينه فني را بخواهند در اين چند روز 
انجام دهند لذا با مش��ورت پيروز حناچي شهردار 
تهران همه مراكز معاينه فني از س��ه شنبه هفته 
جاري تا يكش��نبه هفته آينده تعطيل است. طرح 
كاه��ش آلودگي هوا هم در اين م��دت لغو خواهد 
ب��ود. در عين حال، تعطيلي 6 روزه تهران ش��امل 
فعاليت ميادي��ن و بازارهاي ميوه و تره بار پايتخت 
نمي ش��ود و اين مراكز خدماتي طبق روال معمول 
و مطابق س��اعت كار اعالم ش��ده، باز و آماده ارايه 
خدمات به شهروندان هستند. به گزارش ايلنا ۲53 
ميدان و بازار ميوه و تره بار تهران از روز سه ش��نبه 
۲۹ تير تا روز يك شنبه سوم مرداد، باز بوده و آماده 
خدمت رساني به شهروندان هستند. بر اساس اين 
گ��زارش، با توجه به اينكه ميادين مي��وه و تره بار، 
به موجب گروه بندي مش��اغل از سوي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا در گروه مشاغل سطح يك قرار دارند، 
تعطيلي تهران اين مراكز را در برنمي گيرد. روابط 
عمومي سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران 
از شهروندان درخواست كرده است تا به منظور حفظ 
سالمتي خود و ساير شهروندان، هنگام مراجعه به 
ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار، ضمن رعايت نكات 
بهداش��تي و استفاده از ماسك و دستكش، تا جاي 
ممكن فاصله فيزيكي خود را با ديگران حفظ كنند. 
در روزهاي تعطيل اما، خدمات رس��اني در تمامي 
ايستگاه هاي خطوط هفتگانه متروي تهران و حومه 
در ايام تعطيل ادامه دارد. مجيد رستمي، قائم مقام 
عمليات شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در اين باره اظهار كرد: با توجه به تعطيلي ادارات و 
سازمان ها، متروي تهران و حومه از ۲۹ تيرماه تا 3 
مردادماه ۱400 همانند روزهاي تعطيل سرويس 
دهي دارد.  وي با اشاره به اينكه ايستگاه هاي خطوط 
متروي تهران و حومه تعطيل نخواهند بود، گفت: 
خدمات رساني در اين ايام با توجه به كاهش مسافر 

طبق زمانبندي روزهاي تعطيل انجام مي شود. 

شهردار تهران: ۸۰۰ ميليارد تومان 
تجهيزات آتش نشاني خريديم

پيروز حناچي، ش��هردار تهران اعالم كرد: در اين 
دوره ۸00 ميليارد تومان تجهيزات آتش نش��اني 
خريدي��م كه تاثي��ر خ��ودش را در حادث��ه اخير 
آتش سوزي پااليشگاه تهران نشان داد. به گزارش 
ايرنا، حناچي در مراس��م رونمايي و بهره برداري از 
آخرين دستاوردهاي سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران كه به مناس��بت شانزدهمين 
سالگرد تأسيس اين سازمان برگزار شد، گفت: بايد از 
كساني كه در شكل گيري و بسط اين سازمان تالش 
كردند تشكر كرد، امروز وضعيت اين سازمان نسبت 
به گذشته متفاوت است هرچند ميزان تاب آوري در 
شرايط بحران باال نيست و خطر پذير هستيم. وي 
افزود: پيشگيري و كاهش خطر پذيري، آموزش و 
فرهنگ س��ازي اقداماتي است كه بايد انجام دهيم 
و براي تداوم آن نيازمند مانيتورينگ اين عمليات 
هس��تيم.  حناچي با بيان اينكه اگر به كتيبه هاي 
بيستون دقت كنيد مي بينيد كه داريوش به نجات 
كشور از خشكسالي اشاره مي كند، اظهار كرد: اين 
نكته معلوم مي كند كه خشكس��الي از گذشته از 
موضوعات كليدي اين كشور بوده است.   وي ادامه 
داد: شرايط تاب آوري موضوع مهمي است و نه تنها 
در ايران بلكه در تمام جهان به عنوان يك موضوع 
كليدي مطرح اس��ت. حناچي گفت: با يك بارش 
و خشكسالي شديد مش��كالتي ايجاد مي شود و با 
تغييرات آب و هوايي ش��ايد وقوع بحران ها بيشتر 
ش��ود. وي بيان اينكه آشتي با طبيعت مي تواند در 
اين زمينه راهگشا باش��د، افزود: اينكه مي شنويم 
در برنامه هاي برخي از مدي��ران انتقال آب دريا به 
مناطق مركزي وجود دارد نشان مي دهد كه ما به 
جاي اصالح روند، همچنان به فكر استفاده بيشتر 
منابع موجود هستيم. در واقع با اين وضعيت به جايي 
نمي رسيم و بايد ياد بگيريم با طبيعت چگونه برخورد 
كنيم.  وي يادآور شد: در آتش سوزي هاي گسترده 
يك سال اخير و در آتش سوزي پااليشگاه تهران در 
خارج از شهر، همكاران ما تاثيرگذار بودند. همچنين 
آتش سوزي بازار تهران باعث شد خريد تجهيزات 
و آموزش جدي گرفته شود و برنامه اي براي كنترل 

آتش در بناهاي تاريخي تهيه شود. 

تعطيالت كرونا مشاوران 
امالك را به دستفروشي رساند!

رييس اتحاديه مشاوران امالك با انتقاد از دستورالعملهاي 
س��تاد كرونا مبني بر تعطيلي و بازگشايي مكرر دفاتر 
امالك گفت: در شرايطي كه معامالت در ركود شديد به 
سر مي برد تعطيالت كرونايي وضعيت معيشتي مشاوران 
امالك را بدتر كرده و بسياري از همكاران ما به رانندگي 
تاكسي هاي اينترنتي، ميوه فروشي و حتي دستفروشي 
رو آورده اند. مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: از ح��دود ۱0 روز قبل براي چندمين بار در 
سال جاري دفاتر مش��اور امالك به دستور ستاد ملي 
كرونا تعطيل ش��ده و حاال مجددا اي��ن تعطيالت را تا 
يكشنبه تمديد كرده اند. سال گذشته هم اين وضعيت 
را داشتيم. افراد شاغل در صنف ما با توجه به استفاده از 
تلفن و فناوري هاي جديد، كمترين ارتباط حضوري با 
متعاملين را دارند؛ در حالي كه مشاغل ديگر كه فضاي كار 
آنها بسيار شلوغ تر از دفاتر امالك است تعطيل نشده اند. 
وي افزود: اين تعطيالت و بازگشايي هاي مكرر شديدا 
در وضعيت معيشتي مشاوران امالك تاثير مي گذارد. 
حدود ۹0 درصد همكاران ما طي يك سال اخير راننده 
تاكسي هاي اينترنتي شده يا وارد مشاغل كاذب شده اند  
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان اينكه ما مولد 
مالياتي و مولد اقتصادي هستيم و به كنترل قيمتها در 
بازار مسكن كمك مي كنيم گفت: وقتي دفاتر امالك 
بسته باشند هركس هر قيمتي دلش مي خواهد براي 
خانه خودش تعيين و در سايتها درج مي كند. در حالي 
كه اكثر همكاران ما درخصوص قيمتهاي كارشناسي 
و واقعي به فروشندگان، مش��اوره مي دهند و به ارزاني 
كم��ك مي كنند. از طرف ديگر رون��ق اقتصاد به رونق 
بازار مسكن بستگي دارد؛ چرا كه ۱7۲ شغل كليدي به 
صنعت ساختمان وابسته است. خسروي تاكيد كرد: از 
ستاد كرونا انتظار داريم با توجه به ارتباط كم مشاوران 
امالك با مراجعه كنندگان، ما را جزو صنوف گروه هاي 
شغلي يك قرار دهد؛ چرا كه صنف مشاوران امالك در 

حال نابودي است و بايد فكري براي اين وضعيت كرد.

سهم اجاره از درآمد
خانوار تهراني؛ 64 درصد

طبق اطالع��ات وزارت راه و شهرس��ازي 64 درصد 
متوس��ط درآمد خانوار در تهران و كالنشهر ها سهم 
اجاره مسكن است. به گزارش فارس، برآورد وزارت راه 
و شهرسازي از متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ 
بر ۸ ميليون تومان بوده است. طبق اين اطالعات وزارت 
راه و شهرسازي متوسط اجاره يك واحد مسكوني 75 
متري در سال ۹۹ به صورت ماهانه 5 ميليون و ۲50 
هزار تومان برآورد شد. به اين ترتيب، سهم اجاره بها 
از درآمد خانوار در سال ۹۹ براي تهران و كالنشهر ها 
64 درصد است كه رقم قابل توجهي مي شود. اين 
سهم براي ساير مراكز استان هاي و شهرهاي باالي 
۲00 هزار نفر جمعيت 5۹ درصد و ش��هرهاي زير 
۲00 هزار نفر جمعيت 4۹ درصد براورد شده است.

بارش هاي پاييز هم  كمتر 
از حد نرمال خواهد بود

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناس��ي با بيان اينكه بارش  هاي امس��ال تاكنون 
4۱ درصد كمتر از متوسط 50 سال اخير است، گفت: 
 بارش ها در پاييز  نيز كمتر از حد نرمال خواهد بود. صادق 
ضياييان در گفت وگو با فارس، درباره آخرين وضعيت 
بارش ها تا پايان ش��هريور امسال كه پايان سال زراعي 
است و پيش بيني بارندگي در فصل پاييز توضيح داد: 
امسال و در فصل تابستان ، بارش هاي قابل مالحظه اي 
در كشور  نداريم. وي افزود: اين بارش هاي سيل آسايي 
هم كه اخيراً در برخي مناطق كشور رخ داد، چندان آمار 
بارش كل كشور را افزايش نمي دهد. آمار بارش كشور، 
جدا از سيالب هاي مقطعي و كوچك  كه ممكن است 
در مقطعي و نقطه اي كوچك رخ دهد، ارزيابي مي شود؛ 
اين بارش  هاي سيل آسا به صورت مقطعي، ممكن است 
تعدادي روستا را درگير كند اما موضوع كم بارشي كشور 
را جبران نمي كند. مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناس��ي اظهار كرد: قبل از بار ش هاي اخير، آمار 
 بارندگي ها در كشور نسبت به متوسط بلندمدت )50 
سال اخير( حدود 4۲ درصد بود با اين بارندگي ها، آمار 
بارش ها به 40.7 درصد رقم متوسط بلندمدت )50 سال 
اخير( رسيده است و بارندگي  هاي اخير كال  ۱.3 درصد 
از كل كم بارشي كشور را بهبود بخشيد.  ضياييان بيان 
كرد: در روزها و ماه هاي آينده تا پايان فصل زراعي جاري 
انتظار داريم در جنوب شرق كشور سامانه هاي موسومي 
در مرداد و شهريور بارش هاي خوبي داشته باشد اما در 
مجموع امس��ال تا پايان سال زراعي كه پايان شهريور 
۱400 است، يكي از كم بارش ترين سال ها است.  وي 
توضيح داد: تا پايان شهريور امسال بارش هاي موسمي 
در جنوب شرق خواهيم داشت اما غير از جنوب شرق 
در ساير نقاط كشور كماكان با همين كم بارشي مواجه 
هستيم و اگر بخواهيم بارندگي كل كشور را در مجموع 
در نظر بگيريم در پايان ش��هريور امسال، سال زراعي 
جاري يكي از كم بارش ترين س��ال ها در بين 50 سال 
اخير خواهد بود. مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي مي افزايد: در فصل پاييز امسال نيز بر اساس 
نقشه هاي پيش بيني هواشناس��ي، ميزان بارش ها 
كمتر از نرمال خواهد بود و با احتمال 70 درصد نشان 
مي دهد كه پاييزي با بارش هايي كمتر از نرمال خواهيم 
داشت. براي فصل زمستان هنوز پيش بيني خاصي 
صادر نشده اس��ت.  وي درباره  پيش بيني باران هاي 
سيل آسا و وقوع سيالب، بيان كرد: بارش هاي سيل آسا 
و س��يل ها در زمره  پيش بيني ه��اي طوالني مدت 
هواشناس��ي نمي  گنجد يعني اص��ال نمي توانيم با 
پيش بيني فصلي بارش هاي سيل آس��ا و بروز سيل 
را پيش بيني كنيم. مديركل پيش بيني و هش��دار 
سازمان هواشناسي افزود: اين مورد  نه تنها در كشور 
ما بلكه در همه دنيا مصداق دارد و پيش بيني سيل 
حداكثر چند روز پيش از وقوع سيل انجام مي شود.

بليتقطارواتوبوسنايابشد،مسافرانراهيجادههايشمالشدند

مديركلحملونقلكااليسازمانراهداري:

زخم تعطيالت در دوران كرونا

براي فرار از پاسخگويي، ناوگان جاده اي را مقصر اعالم مي كنند
غالمحس��ين دغاغله، مديركل حمل و نقل كاالي 
سازمان راهداري اظهار كرد: طبق مستندات موجود 
در آمار، خروجي از گمرك در س��ال جاري بيشتر از 
۱400 دس��تگاه كاميون در روز نبوده است، چراكه 
ب��ه هر دليلي عده اي تمايلي به خ��روج كاال از بنادر 
نداش��تند. از س��وي ديگر، ممنوعيت خروج برخي 
از كاال به مدت س��ه ماه اعمال ش��د ك��ه درباره اين 
موضوعات دستگاه هاي مرتبط بايد توضيح دهند و 

شفاف سازي كنند.
دغاغله در گفت وگو با ايلن��ا، درباره انتقادات برخي 
از دس��تگاه ها مانند گمرك از تاخير در ورود ناوگان 
كاميون��ي براي حمل كاالهاي اساس��ي كه موجب 
انباشت كاال در بنادر شده اظهار كرد: زنجيره تامين 
داراي س��ه حلقه اس��ت كه اولين حلقه آن واردات 
يا توليد محس��وب مي ش��ود. حلقه دوم بازاريابي و 
مديري��ت بازرگاني و حلقه آخر حمل و نقل اس��ت. 
دو حلقه اول بايد كارش��ان را درست انجام دهند و 
اطالعات درست به حلقه سوم يعني حمل و نقل ارايه 
دهند. چراكه اساس اين اطالعات، برنامه ريزي براي 

تامين ناوگان كاميوني حمل بار است.
وي با بيان اينكه در اين ش��رايط م��ا به دنبال متهم 
كردن دستگاه هاي ديگر نيستيم، ادامه داد: با همين 
ناوگان كاميوني ساالنه 500 ميليون تن بار جابه جا 
مي شود كه از اين رقم جابه جايي، 4 درصد آن مرتبط 
با كاالهاي اساس��ي و ۹6 درصد آن جابه جايي ساير 
كاالها است. خواسته ما از اين دستگاه هاي منتقد اين 
است كه آمار درستي از ميزان واردات داشته باشند 
كه ما بتوانيم بر اساس و آن نسبت به تامين كاميون 

مورد ني��از در موعد مقرر اقدام كنيم. او افزود: اينكه 
فردي به ج��اي توضيح عملكرد و پاس��خگو كردن 
دستگاه خود درباره عملكرد ساير دستگاه ها صحبت 

كند و ديگران را متهم بداند زيبنده نيست.
وي با بيان اينكه درباره اس��تفاده از ظرفيت ناوگان 
كاميون��ي در موعد مق��رر به دس��تگاه هاي مرتبط 
توصيه كرده بوديم، اظهار كرد: در نيمه دوم هر سال 
معموال واردات كاال در بنادر كشورمان افزايش پيدا 
مي كند و 6۲ درصد واردات كاالهاي اساسي از بندر 
امام انجام مي ش��ود. درباره افزايش بار در نيمه دوم 
سال برنامه ريزي هاي مورد نياز را انجام مي دهيم و از 
آنجايي كه در اين مقطع زماني توليدات محصوالت 
كشاورزي و ساير محصوالت در اين استان ها كمتر 
اس��ت به ميزان مورد نياز كامي��ون تامين مي كنيم 
و سال گذش��ته هم برنامه ريزي دقيقي در اين باره 
انجام ش��ده و ورودي كاميون ه��اي فله بر به ۲500 

دستگاه هم رسيد.
دغاغله ادامه داد: اما امسال طبق مستندات موجود 
در آمار خروجي از گمرك بيشتر از ۱400 دستگاه 
كاميون در روز نبوده است. چراكه به هر دليلي عده اي 
تمايلي به خروج كاال از بنادر نداشتند از سوي ديگر 
ممنوعيت خروج برخي از كاال به مدت سه ماه اعمال 
ش��د كه درباره اين موضوعات دستگاه هاي مرتبط 

بايد توضيح دهند و شفاف سازي كنند.
مديركل حمل و نقل كاالي سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي گف��ت: مكاتباتي در اين زمينه انجام 
داديم كه دس��تگاه هاي مرتب��ط از ظرفيت ناوگان 
موج��ود براي خروج كاال اس��تفاده كنن��د كه تمام 

مستندات اين مكاتبات موجود است. مسووالن ساير 
دستگاه ها بايد توضيح دهند كه چرا از اين ظرفيت و 
از اين اطالع رساني سازمان راهداري استفاده نكردند 

و داليل خود را بايد به طور شفاف اعالم كنند.
وي افزود: از س��وي ديگر س��ازمان راه��داري  اين 
پيش بيني را داش��ت كه از فروردين ماه برداش��ت 
محصوالت در اس��تان هاي خوزستان و همجوار آن 
آغاز و افزاي��ش پيدا مي كند و از ابت��داي فروردين 
تا چند روز گذش��ته حدود 5 ميلي��ون و 650 هزار 
تن كاالي توليد اس��تان حمل شده است كاالهايي 
مانند چغندر قند، ذرت، گندم و تره بار كه نس��بت 
به مدت مش��ابه در س��ال گذش��ته افزايش حمل 
كاال و محصوالت اس��تان خوزس��تان را داشته ايم. 
بنابراين طبق برنامه ريزي هايي انجام شده با توجه 
به اطالعات ساير دستگاه ها بخش��ي از ناوگان را به 
جابه جايي محصوالت كش��اورزي اين اس��تان كه 
امكان فسادپذيري بااليي هم دارند اختصاص داديم.

دغاغله با بي��ان اينكه حدود 7 ميلي��ون تن كاالي 
اساسي هم از تمام بنادر كش��ور حمل كرده ايم كه 
بيش از 4 ميليون تن آن از مبدا بندر امام بوده است، 
اظهار كرد: در چند روز گذش��ته هم باالي ۲ هزار و 
۲00 دستگاه كاميون خروجي از بندر امام داشته ايم.

وي با اش��اره به مش��كالت متعدد براي حمل كاال 
در بن��ادر جنوبي گف��ت: هر چند تمام دس��تگاه ها 
براي تخليه هر چه سريع تر كاالها در بنادر در حال 
همكاري با يكديگر هستند اما با مشكالتي از جمله 
شرايط آب و هوايي در استان هاي جنوبي كشورمان 
مواجه هستيم حتي با وجود اين شرايط سخت هم 

روند ورود ناوگان كاميوني ب��ه اين مناطق افزايش 
داشته به طوري كه در تيرماه نسبت به ماه هاي ديگر 

تعداد ورود كاميون ها به بنادر افزايشي بوده است.
او ادامه داد: با مش��كالت ديگري هم مواجه هستيم 
كه بروز اين مش��كالت خارج از اختيار دستگاه هاي 
مرتبط اس��ت مانند قطعي برق و قطعي اينترنت و 
س��امانه هاي مورد نظر، كه بر كندي روند ترخيص 

اثرگذار هستند.
همچنين با مش��كالت كمبود امكان��ات بارگيري و 
تخليه بار در مبادي و مقاصد مواجه هستيم كه رفع 

اين مشكالت زمانبر هستند.
دغاغله گفت: موضوع ديگر تاخير در پرداخت كرايه 
حمل اس��ت كه باعث كاهش انگيزه فعاالن ناوگان 
كاميوني براي حمل بار در اين مس��يرهاي س��خت 
مي شود. مشكل بعدي مرتبط با سامانه بازارگاه است 
و درباره وزن بارگيري س��ختي هاي متعددي انجام 
مي شود به طوري كاميون چند بار وزن كشي مي شود 
تا بار بيش��تر از حد مجاز بارگيري نداشته باشد اما 

نيازي به اين سختگيري ها نيست.
وي با بيان اينكه دستگاه هايي كه از عملكرد سازمان 
راهداري انتقاد مي كنند، اطالعات دقيقي ندارند و 
مي خواهن��د به جاي پاس��خگويي ديگران را مقصر 
بدانند، اظهار داش��ت: در حال حاضر فقط در بخش 
كاالهاي اساسي در بندر االن بيش از ۲ هزار و ۲00 
كامي��ون بارگي��ري و از اين بندر خارج مي ش��وند 
همچني��ن در تمام بن��ادر بيش از 3 هزار دس��تگاه 
كاميون در بنادر بارگيري مي شوند بنابراين مشكلي 
در زمينه ورود ناوگان مورد نياز به بنادر وجود ندارد.



اخبار

تفكيك محتوا و خدمات
فضاي مجازي ويژه رده هاي سني 
به موجب سند صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي 
مجازي، كليه سكوها و ارايه دهندگان محتوا و خدمات 
فضاي مجازي در مدت يكسال، بايد نسبت به صيانت 
از داده ها، رده بندي و تفكيك محتوا و خدمات ويژه هر 
رده س��ني از خدمات عمومي اقدام كنند. به گزارش 
ايسنا، س��ند صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي 
مجازي، از س��ال ۱۳۹۸ در دس��تور كار شوراي عالي 
فضاي مجازي قرار گرفته بود تا به واسطه آن، اينترنت 
كودكان از اينترنت عمومي جامعه مستقل مي شود و 
هم توليد محتواي گس��ترده اي مخصوص كودكان و 
نوجوانان در فضاي اينترنت صورت گيرد و و امكاناتي را 
در اختيار والدين و خانواده ها براي كمك به فرزندانشان 
 قرار دهد. اين سند در ۱۷ خردادماه به تصويب شورا ي 
عالي فضاي مجازي رسيد. در اين راستا به نقل از مركز 
ملي فضاي مجازي، سند صيانت از كودكان و نوجوانان 
در فضاي مجازي، در راس��تاي تبيين الزامات و طرح 
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات پس از استحضار 
مقام معظم رهبري، براي اجرا به دستگاه هاي مربوطه 
ابالغ شد. اين سند با هدف ارتقاي بهره برداري از فضاي 
مجازي و صيانت از خردس��االن، كودكان و نوجوانان 
و فراهم س��ازي فض��اي ويژه در چارچ��وب فرهنگ 
اسالمي- ايراني براي استفاده مناسب از فضاي مجازي 
و پيشگيري از آسيب هاي احتمالي براي آنها تدوين و 
به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي كشور رسيده 
اس��ت. بر اساس اين س��ند مديريت كالن، راهبري و 
تدوين الگوي عمليات��ي و مقررات عمومي صيانت از 
خردساالن، كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي به 
مركز ملي فضاي مجازي از طريق تشكيل كميته اي 
با حضور س��ازمان ها و نهادهاي مربوطه واگذار شده 
است. در اين سند، سياست هاي كالن، اقدامات كالن 
و تقسيم كار ملي در حوزه مديريت و راهبري، ايجاد 
محيط صيانت شده، توسعه محتوا و خدمات رده بندي 
ش��ده، حمايت و مراقبت، فرهنگ س��ازي و ارتقاي 
سواد فضاي مجازي و تعامالت بين الملل تبيين شده 
است. ايجاد زيرساخت و خدمات پايه و پيشران ويژه 
محيط هاي صيانت شده مجازي اعم از احراز هويت، 
امكان دسترسي طبقه بندي شده، امكان نظارت اولياء، 
گزارش دهي، خدمات پرداخت و مقررات گذاري براي 
ترغيب دارندگان پروانه هاي ارايه خدمات ارتباطي و 
فناوري اطالعات به توسعه زيرساخت و خدمات پايه در 
اين محيط توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
با همكاري نهادهاي ذي ربط ظرف مدت شش ماه از 
موارد ذكرشده در اين سند است. دارندگان پروانه ارايه 
خدمات ارتباطي ثابت و سيار بايد ضمن پياده سازي 
محيط ه��اي مجازي صيانت ش��ده در ش��بكه خود 
دسترس��ي و توانايي بهره برداري از محتوا و خدمات 

موجود در اين محيط ها را فراهم كنند. 

محمود لن�دی معاون  بهره برداری ش�رکت 
فوالد خوزستان با اش�اره به محدودیت های 
برق صنایع، از تعمیرات اساس�ی واحدهای 
مختلف تولیدی خبر داد. به گزارش خبرنگار 
رواب�ط عمومی، معاون بهره برداری ش�رکت 
فوالد خوزس�تان با اعالم ای�ن مطلب افزود: 
به دنب�ال محدودیت ه�ای گس�ترده برق و 
به منظ�ور اس�تفاده بهین�ه از فرصت پیش 
آم�ده، ب�ا تش�کیل کارگروهی متش�کل از 
تمام�ی خب�رگان ف�والد خوزس�تان در فاز 
اول، محاس�بات الزم جه�ت حداق�ل ب�رق 
م�ورد نیاز ب�رای حفظ ش�رایط ایم�ن برای 
نیروی انسانی و تجهیزات صورت گرفت تا از 
خسارات جبران ناپذیر به شرکت جلوگیری 
به عمل آی�د؛ در فاز بعدی به بررس�ی منابع 
موجود و در دس�ترس شامل قطعات یدکی و 
عمومی، نیروی انسانی موجود و پیمانکاران، 
ماشین آالت و ابزارآالت الزم و نیز با سرعت 
و دق�ت اطالع�ات فعالی�ت ه�ای باقیمانده 
که نیاز به توقف و خاموش�ی بخ�ش هایی و 
یا کل ش�رکت دارن�د و همچنی�ن تعمیرات 
س�الیانه برنامه ریزی شده برای ماه های بعد 
مورد ارزیابی قرار گرف�ت و در نهایت برنامه 

تعمیراتی تدوین و نحوه پایش مصوب گردید؛ 
از طرفی با توجه به احتمال تغییر در شرایط 
محدودیت برق س�ناریوی دیگری که توازن 
تولید در آن لحاظ شده بود مدنظر قرار گرفته 
شد تا شرایط تولید نیز در صورت تامین برق 
دچار نوس�ان یا چالش نگردد و قطعا شرکت 
فوالد خوزستان ش�رایط برق کشور را درک 
می کن�د و برای جلوگیری از خاموش�ی های 
شهری با برق منطقه ای استان کمال همکاری 
را دارد.   مع�اون بهره برداری ش�رکت فوالد 
خوزس�تان اجرای موفقیت آمیز فعالیت در 
م�دار آوردن س�وییچگیر ۳۳ کیل�و ولت را 
نقطه عطف تعمیرات دانست و افزود: با قطع 
چهار پس�ت زمزم یک، دو، ُنه و ده، در تاریخ 

۲۱ تیرماه، تعمیرات از ساعت ۸ صبح آغاز و با 
جابجایی کابل ها و مفصل زدن آنها، کار پروژه 
اتمام و جهت وصل به بهره برداری برق اعالم 
ش�د. در نهایت با برداش�تن ضمانت نامه ها 
در س�اعت ۳:۵۰ صبح تمامی پس�ت ها برق 
دار ش�دند. توقف مش�ترک فوالدس�ازی با 
هماهنگی  واحدهای مختلف فوالدس�ازی و 
س�ایر واحدهای تولیدی ب�ا محوریت واحد 
توزیع و تعمیرات برق، در تاریخ ۲۳ تیرماه به 
مدت ۱۲ س�اعت انجام شد؛ در این تعمیرات 
پس�ت های ب�رق ۶۰۹، ۶۳۱،  ۸۰۰، ۳۸۸ و 
سایر پس�ت های جانبی تغذیه کننده  سایت 
فوالدس�ازی و باس ۵۳ ایس�تگاه اصلی برق 
با حضور گروه های بهره ب�رداری و تعمیرات 

واحد توزیع و تعمیرات برق انجام شد.
وی در ادام�ه گفت: در بخش فوالدس�ازی، 
کوره ۶ اقدام به نوسازی، در کوره ۳ با اصالح 
طرح زی�ر کوره قابلی�ت اس�تفاده از پاتیل 
س�رباره ۳۰ مت�ر مکعبی فراه�م گردید، در 
کوره ۲ با برنامه ریزی ۱۹۶ س�اعته، اقدام به 
تعویض گی�ردر )نگه دارنده کوره( س�رباره 
و مذاب، نوس�ازی، اص�الح و تقویت گیردر 
شارژینگ فلور )محوطه شارژکوره(، تقویت 
ستون شمالی س�مت پاتیل سرباره، تعویض 
ورق ه�ای کاناپی هود، ورق ه�ای کله قندی 
س�مت تخلیه، تا تاریخ ۲۴ تیر با پیش�رفت 
فیزیک�ی ۶۰ درص�د در ح�ال اجراس�ت و 
همچنین در کوره ۴ تعویض ورق های کاناپی 

هود، تعویض س�تون اصل�ی، اصالح گیردر، 
بتن ریزی س�طح ش�ارژینگ فلور و تعویض 
ورق های کله قندی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ 
درصد تا تاریخ ۲۴ تیر در حال اجراست؛ در 
کوره ۵ نیز برنامه تعویض ترانس کوره با طرح 
جدید ترانس�فرکار برنامه ریزی شده است. 
معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان 
از اجرای موفقیت آمیز طرح جابجایی کلید 
ایزول�ه جرثقیل ه�ای آی�ل کوره خب�ر داد 
و اف�زود: این ط�رح به منظور بهب�ود ایمنی 
جرثقیل های س�قفی در حال اجراس�ت که 
تا به ام�روز با پیش�رفت ۵۰ درصدی مواجه 
بوده است. تعمیرات سیلوی A۲ میکس بین 
حم�ل ط�رح ۵۵ روزه  دیگری اس�ت که در 

م�دت زمان محدودیت های ب�رق صنایع در 
حال اجراست. محمود لندی از توقف ۷ روزه 
ماشین ریخته گری اس�لب خبر داد و افزود: 
س�عی ش�د از محدودیت های برق بیشترین 
بهره ب�رده ش�ود. در تعمی�رات ۷ روزه  خط 
اس�لب مواردی همچون: تعوی�ض میز پایان 
خط یک اسلب یک، بازسازی کروپ کار خط 
یک و دو به همراه تعویض آبگرد پوش کار یک 
و دو در ح�ال انجام اس�ت؛ از طرفی همزمان 
با توقف خط اس�لب، اق�دام به بروزرس�انی 
سیستم اتوماسیون آب رس�انی اسلب یک 
و دو ش�د. در بخش احیا برای اولین بار اقدام 
به تعمیرات سالیانه دو مدول زمزم ۱ و مدول 
 ۳ احی�ا ۲ گردی�د. وی در پای�ان ب�ا توجه به 
بی س�ابقه بودن این حجم کار تعمیراتی در 
زم�ان محدود، دمای باالی محیط و ش�رایط 
کرونا، از هماهنگی کم نظیر میان واحدهای 
مختل�ف تولیدی و تعمیرات گف�ت و افزود: 
فعالیت ه�ای تعمیرات�ی در ش�رکت فوالد 
خوزستان بر پایه ایمنی و انجام بهینه صورت 
گرفته است. خوشبختانه در طول تعمیرات 
عالوه بر ایجاد ش�رایط بی خطر، نس�بت به 

پایش فعالیت ها اقدام شد.

محمد مهدی مومن  زاده عضو هیات مدیره شرکت 
فوالد خوزستان با اش�اره به اینکه در بسیاری از 
ش�اخص های بازار سرمایه رتبه نخست را داریم، 
از اس�تقرار تفکر خل�ق ارزش در ش�رکت فوالد 
خوزس�تان خبر داد. مومن زاده تح�ول در تفکر 
راهبردی را دلیل موفقیت ی�ک بنگاه اقتصادی 
دانست و اظهار داشت: هیات مدیره با تفکر خلق 
ارزش برای ذینفعان پای به عرصه فعالیت گذاشته 
است. در راهبرد نوینی که در دنیای امروز مبنای 
فعالیت سازمان های پیشرو در نظر گرفته می شود، 

مالک تصمیم گیری تفکر ارزشی است.
 رتبه اول در نسبت های بازار سرمايه و حمايت 

از سهام
وی با اش�اره به وضعیت مناس�ب شرکت فوالد 
خوزستان در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر 
در اکثر نسبت های مالی، عملیاتی و عملکردی 
ما رتبه اول صنعت فلزات اساسی در بازار سرمایه 
را در اختی�ار داریم . در ش�اخص هایی همچون 
بازده�ی دارایی ه�ا، بازدهی حق�وق صاحبان 

 سهام، کیفیت سود، کیفیت فروش، نسبت های 
نقدینگی مربوط به پرداخت سود، حاشیه های 
س�ودآوری و س�ایر نس�بت هایی که بر اساس 
اطالعات سایت کدال نیز در دسترس هستند، 
فوالد خوزستان رتبه اول صنعت فلزات اساسی 

را دارد.   
 کيفی سازی عملکرد شرکت

مومن  زاده یکی از راهبردهای اصلی  شرکت را 
کیفی سازی عملکرد مجموعه در بازار سرمایه 
بیان کرد. بر این اساس اقداماتی انجام شده تا 
از سهامداران حمایت شود. وی گفت: در طول 
سال گذشته و س�ال جاری با انواع ابزارهایی 
که در اختیار بود از جمله بازارگردانی و سهام 
خزانه حمایت خوبی از س�هام شرکت صورت 
گرفت و در حال حاض�ر می توانیم بگوییم که 
نسبت بازدهی سهام در همین روزها و ماه های 
طی شده از س�ال ۱۴۰۰ نس�بت به بسیاری از 
شرکت های هم گروه و شاخص کل بازار بازدهی 

بهتری داشته است و این یک موفقیت است.

  سرآمدی در تفکر خلق ارزش
مومن زاده با اشاره به حاکمیت تفکر ارزشی در 
شرکت فوالد خوزستان گفت: وقتی یک بنگاه 
می تواند موفق باشد و پیش برود که تحولی در 
تفکر حاکم بر بنگاه هم به وجود بیاید. به همین 
دلی�ل از روز نخس�ت کاری این هی�ات مدیره 
گفتیم که تفکر خلق ارزش برای ذینفعان را به 
جای سایر مدل های مدیریتی برقرار می کنیم. 
وی توجه به همه ذینفعان که شامل سهامداران، 
سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، کارکنان تالشگر 
شرکت و مردم خوزستان را اولویت هیات مدیره 
دانست و در ادامه در خصوص مدل تصمیم گیری 

گفت: در چارچوب مدل تفکر ارزشی، شناسایی 
فرصت های تصمیم، جایگزین توجه به مساله 
های تصمیم می شود و با رویکردی پیش دستانه 
و همراه با آینده نگری در چارچوب ارزش های 
حاکم بر ش�رکت برای تصمیم گیری اقدام می 
شود. عضو هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان 
در پایان س�خنان خود گفت: از ابتدای فعالیت 
هیات مدیره کمیته های مختلف زیر مجموعه 
آن از جمله کمیته حسابرسی و کمیته راهبردی 
فعال ش�دند تا بتوانیم برای ارتقای ش�رکت و 
توس�عه و پیش�رفت آن با تکیه ب�ر مدل تفکر 

ارزشی گام برداریم.

امین ابراهیم�ی مدیرعامل فوالد خوزس�تان از 
آمادگی این شرکت برای سرمایه  گذاری در صنعت 
برق خبر داد. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، 
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
در جلسه ای با محمود دش�ت بزرگ مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزس�تان، اولویت های 
س�رمایه گذاری و تمرکز اس�تراتژیک ش�رکت 
فوالد خوزس�تان را در حوزه تامین پایدار انرژی 
تشریح کرد. ابراهیمی با اعالم اینکه شرکت فوالد 
خوزستان با ارسال نامه ای به وزارت صمت آمادگی 
خود را برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ 
مگاواتی برای تامین انرژی مورد نیاز این شرکت 

و کمک به شبکه برق سراسری اعالم کرده است، 
گفت: آمادگی داریم در ص�ورت موافقت وزارت 
نیرو این پروژه را در اس�رع وقت آغاز و به نتیجه 
برسانیم. مدیرعامل فوالد خوزستان با اشاره به 
ظرفیت خالی مورد نیاز برق کشور و تقاضای برق 
صادراتی گفت: راه ان�دازی نیروگاه عالوه بر رفع 
نیاز برق شرکت و افزایش پایداری تولید، به کشور 
کمک می کند در پیک مص�رف از صنایع کمبود 
برق را تنظیم کند.  گفتنی اس�ت، شرکت فوالد 
خوزستان عملیات احداث خط انتقال پست ۴۰۰ 
کیلوولت را با سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد تومان 

به میزان ۶۰ درصد پیش برده است.

در طول محدوديت های برق صنايع، تعميرات ساليانه شرکت فوالد خوزستان انجام شد

 در بسياری از شاخص های بازار سرمايه 
در رتبه نخست هستيم

فوالد خوزستان آمادگی سرمايه گذاری در صنعت برق را دارد

در ماه هاي اخير اتفاقات مختلفي از ممنوع شدن استخراج 
ارزهاي ديجيتال در چين گرفته تا فش��ار دستگاه هاي 
نظارتي ب��ر فعاليت ه��اي مرتبط با معام��الت ارزهاي 
ديجيتال، س��بب ش��د تا قيمت بيت كوين با سقوطي 
گسترده مواجه شود. اكنون معيارهاي مختلفي نشان از 
جهش قريب الوقوع قيمت دارند، با اين حال بايد ديد آيا 
مي توان به بازگشت روند صعودي بازار بيت كوين اميدوار 
بود؟ اينكه قيمت تا به اينجاي كار باالي سطح ۳۰ هزار 
دالر حفظ شده است، هرچند كه شايد بزرگ ترين آزمون 
براي فعاليت  ماينرها باشد، اما شاهدي بر نيروهاي صعودي 
موجود در بازار اس��ت. اگر فشار دس��تگاه هاي نظارتي 
در ادامه كمتر شود، ش��انس زيادي وجود دارد تا بخش 
صعودي بازار طرح پيش بيني شده خود را به اجرا بگذارد. 
اكنون سه ماه از رسيدن قيمت بيت كوين به اوج تاريخي 
خود مي گ��ذرد. در دو ماه گذش��ته بيت كوين اغلب در 
محدوده ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار معامله شده است، سطحي 
كه ۵۴ درصد پايين تر از اوج تاريخي اس��ت. سقوط بازار 
زماني اتفاق افتاد كه بسياري از تحليل گران دقيقًا چيز 
ديگري را پيش بين��ي كرده بودند. آنه��ا مي گفتند كه 
بيت كوين ظرف چند ماه آينده پيوس��ته ركورد قيمتي 
خود را افزايش مي دهد. حتي برخي پيش بيني كرده بودند 
كه قيمت بيت كوين در همين س��ال ۶ رقمي شود. حاال 
كه بيت كوين در سير نزولي قرار گرفته، اين سوال براي 
فعاالن حوزه رمزارزها ايجاد شده كه آيا اين سقوط تنها 
بخشي از اصالح روند صعودي بازار است يا اينكه واقعًا بازار 
ارزهاي ديجيتال وارد يك روند نزولي بلندمدت مشابه 

سال ۲۰۱۸ شده است؟

     نشانه هاي صعودي از نظر كارشناسان
رون��د تاريخي تغييرات قيمت بيت كوين همبس��تگي 
منطقي با چرخه هاي هاوين��گ دارد. اوج هاي تاريخي 
قبل��ي بي��ن ۱۲ تا ۱۸ م��اه پ��س از هاوين��گ به ثبت 
رس��يده اند. هاوينگ رويدادي است كه در آن تقريبًا هر 
 ۴ سال يك بار پاداش استخراج بيت كوين نصف مي شود. 
پلن بي، تحليل گر، يكي از طرفداران همين فرضيه است. 
او همچنان بر اين باور است كه حركات صعودي بيشتري 
براي بيت كوين پيش بيني مي شود. او بارها به اين موضوع 
اشاره كرده كه پيش از آغاز روندهاي صعودي قبلي هم 
بازار با چنين س��قوط هايي روبرو شده است. ايگنيوس 
ترنوس، مدير روابط عمومي صرافي باي بيت، گفته است 
سرمايه گذاران كوتاه مدت مسبب اصلي سقوط قيمت 
بيت كوي��ن از اوج تاريخي اخير هس��تند. ترنوس گفته 

است: »در جريان سقوط اخير قيمت بيت كوين بسياري 
از معامله گران كوتاه مدت شوكه شدند و آنها همان كساني 
هس��تند كه در چند ماه اخير بيشترين ضرر را متحمل 
ش��ده اند. اكنون در حالي كه هيجانات آغاز سال از بين 
رفته است، نهنگ ها و سرمايه گذاران بلندمدت همچنان با 
اطمينان خاطر مانده اند و اين در حالي است كه احساسات 
بازار كاماًل نزولي است.« صرافي هاي ارز ديجيتال در چند 
هفته اخير شاهد خروج سرمايه بودند. يك از شاخص هاي 
وب سايت تحليلي گالسنود، كه اشتياق سرمايه گذاران 
براي فروش دارايي هايش��ان را رص��د مي كند، الگوهاي 
مشابهي را براي چرخه هاي قبلي قيمت به نمايش گذاشته 
است. ريچارد نيه، تحليل گر و محقق ارشد بينگبان، معتقد 
اس��ت كه جريان ورود و خروج بيت كوين در صرافي ها 
گوياي همه چيز اس��ت. او با اين موضوع موافق است كه 
معيارهاي مختلف نش��ان از تغيير جهت صعودي بازار 
دارد. نيه گفته است: »بايد به تعداد نهنگ ها و موجودي 
بيت كوين صرافي هاي ارز ديجيتال توجه داشته باشيم. 
بيت كوين هاي موجود در بازار در حال برداشت از صرافي ها 
و انتقال به كيف پول هاي ش��خصي هس��تند و اين يك 
نشانه صعودي بسيار قدرتمند است.« متي گرينسپن، 
بنيان گذار و مديرعامل كوانتم اكونوميكس، گفته است: 
»در حال حاضر حجم بيت كوين موجود در صرافي هاي 
ارز ديجيتال به پايين ترين سطح خود از ابتداي سال جاري 
رسيده است. اين معامله يك بار ديگر برگزيده مي شود و 
اين موضوع مي تواند نشانه خوبي براي به پايان رسيدن 

سكون ]بازار[ باشد.«

     نشانه هاي صعودي گسترده تر
مبل��غ بودج��ه پروژه ه��اي ارز ديجيتال يك��ي ديگر از 
نشانه هاي قابل توجه اس��ت كه احساسات بازار را نشان 
مي دهد. سال ۲۰۲۱ هم تاكنون سال فوق العاده اي براي 
اس��تارت آپ هاي حوزه ارز ديجيتال بوده است. صنعت 
ارزهاي ديجيتال تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ شاهد 
سرمايه گذاري ۲.۶ ميليارد دالري روي پروژه هاي خود 
بوده است كه اين رقم از كل بودجه اختصاص داده شده 
به اس��تارت آپ هاي ارز ديجيتال در سال ۲۰۲۰ بيشتر 
است. به نظر نمي رسد كه سقوط بعد از آوريل )فروردين( 
اشتهاي سرمايه گذاران خطرپذير را كور كرده باشد. اواخر 
ماه مه  )ارديبهش��ت( شركت س��يركل كه ارز ديجيتال 
باثبات يو اس دي كوين را هم عرضه كرده است، توانست 
۴۴۰ ميليون دالر س��رمايه جذب كن��د و چند روز پس 
از آن هم ش��ركت گلكس��ي ديجيتال كه توسط مايك 

نووگراتز اداره مي ش��ود، يك صندوق سرمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتال ب��ه ارزش ۱۰۰ ميليون دالر راه اندازي 
كرد. اواسط ژوئن )خرداد( بلومبرگ گزارش داد كه حجم 
سرمايه گذاري هاي خطرپذير در پروژه هاي ارز ديجيتال 
به بيش از ۱۷ ميليارد دالر رس��يده است. حتي شركت 
بالك وان هم اخيراً اعالم كرد كه سرمايه اي ۱۰ ميليارد 
دالري را به راه اندازي صرافي جديد خود اختصاص داده 
اس��ت. همين كافي است تا بتوان گفت عملكرد ارزهاي 
ديجيتال در ۳ ماهه دوم سال جاري ميالدي تأثيري بر 
رشد سرمايه گذاري هاي خطرپذير نگذاشته است. منظور 
از سرمايه گذاري خطرپذير تأمين س��رمايه اوليه براي 
كسب و كارهاي نوپا است. اين شكل از سرمايه گذاري ها 
به  خاطر ريسك بااليي كه دارند با عنوان سرمايه گذاري 

خطرپذير يا ريسك پذير شناخته مي شوند.

     ترديدها پيرامون وضعيت اقتصادي جهان
عالوه بر اين، م��وارد كالني در بازار وجود دارند كه بايد 
در نظر گرفته ش��ود. در ميان ترديدهايي كه پيرامون 
وضعيت اقتصادي جهان وج��ود دارد، برخي از جمله 
رابرت كيوس��اكي، نويس��نده كتاب »پدر پولدار، پدر 
بي پول«، س��قوط بازار س��هام را پيش بيني كرده اند. 
كيوساكي طرفدارانش را تشويق كرده است تا به ذخيره 
طال و بيت كوين بپردازند. اين مي تواند به عنوان نشانه اي 
براي همبستگي بيشتر بيت كوين و بازار سهام در نظر 
گرفته شود. اما آيا سقوط گسترده بازار سهام مي تواند 
به معني كوچ كردن سرمايه گذاران به بازار بيت كوين، 
به عنوان يك پناهگاه امن باشد؟ نكته قابل توجه ديگر 
به روزرس��اني تپروت بيت كوين است كه قرار است در 
نوامبر )آبان( راه اندازي ش��ود. اين اولين به روز رساني 
شبكه بيت كوين پس از به روزرساني سگويت در سال 
۲۰۱۷ است. گفتني اس��ت كه به روزرساني سگويت 
در ادامه با ثب��ت اوج تاريخي جديد ۲۰ هزار دالري در 
دسامبر ۲۰۱۷ )آذر ۹۶( همراه بود. فهميدن اينكه تاريخ 
تكرار مي شود و اينكه آيا همبستگي بين به روزرساني 
ش��بكه و قيمت وجود دارد يا خير، كار سختي است، با 

اين حال ارزش به  خاطر سپردنش را دارد.

     دستگاه هاي نظارتي عوامل نزولي هستند
بدون ش��ك بزرگ ترين عامل نزول��ي چند ماه اخير 
بازار ارزهاي ديجيتال فشار دستگاه هاي نظارتي بوده 
است. برجسته ترين آنها ممنوعيت استخراج ارزهاي 
ديجيتال توسط مقامات چين بود كه ترديد گسترده اي 

را در بازار به وجود آورد. بس��ياري از ماينرهاي بزرگ 
چيني مجبور شدند فعاليت خود را متوقف كنند. در 
برخي از موارد اين ماينرها به طور موقت و حتي دايمي 
به كش��ور ديگري نقل مكان كردن��د. اين مهاجرت 
بدون شك هزينه س��نگيني براي ماينرهاي چيني 
داشته است. ضمن اينكه اين اتفاق تاثير قابل توجهي 
هم بر شبكه گذاش��ته و سختي استخراج بيت كوين 
بزرگ ترين س��قوط تاريخ خود را تجربه كرده است. 
قانون گذاران كش��ورهاي ديگر هم اخيراً حساسيت 
بيشتري نسبت به اين حوزه از خود نشان داده اند. هند 
كه در سال ۲۰۲۰ كمي از مواضع مخالف خود با ارزهاي 
ديجيتال كوتاه آمده بود، يك بار ديگر به فكر ممنوع 
كردن ارزهاي ديجيتال افتاد، هرچند كه اكوسيستم 
ارزهاي ديجيتال هند همچنان در حال تكامل است. 
نهاد قانون گذار امور مالي انگلستان هم اخيراً موجي 
را عليه بايننس به راه انداخت و به اين صرافي دستور 
داد تا تمامي فعاليت هاي قانون گذاري شده خود را در 
اين كشور متوقف كند. اكنون بسياري از شركت هاي 
فعال در حوزه ارز ديجيتال در انگلستان مجوز فعاليت 
مي گيرن��د، با اين حال كاربران انگليس��ي بايننس با 
مسدود شدن امكان واريز پول به حساب هاي خود از 
سوي بانك هاي اين كشور مواجه مي شوند. بايننس در 
ماه هاي اخير به داليل مختلف تحت فش��ار نهادهاي 
نظارتي كشورهاي مختلف سراسر جهان بوده است. 
ضمن اينكه هنوز مشخص نيست كه قانون گذاران تنها 
با بايننس مشكل دارند يا اينكه اين صرافي نماينده اي 
براي كل صنعت ارزهاي ديجيتال است. تحليل گران 
سازماني هم تاكنون پيش بيني هاي نااميدكننده اي 
براي قيم��ت بيت كوين داش��ته اند. جي پي مورگان 
اخيراً هش��دار داده بود كه وضعيت ب��ازار بيت كوين 

در ميان مدت ناپايدار به نظر مي رس��د. اين تحوالت 
به اندازه ممنوع شدن اس��تخراج در چين تأثيرگذار 
نبوده اس��ت، اما قطعًا كمكي هم به افزايش اطمينان 
در ميان س��رمايه گذاران نكرده است. دنيل برناردي، 
مديرعامل شركت ديامان گروپ، كه در زمينه مديريت 
فناوري هاي مالي فعاليت مي كند، معتقد است كه در 
حال حاضر داليلي براي احتياط ك��ردن وجود دارد. 
برناردي گفته است: »اگر قيمت بيت كوين را بر اساس 
مدل انباشت به جريان تحليل كنيم، قيمت بيت كوين 
مي تواند در كوتاه مدت ۳ برابر شود. ما در ديامان مدلي 
را بر اساس نرخ پذيرش بيت كوين طراحي كرده ايم كه 
نش��ان مي دهد رسيدن بيت كوين به اوج تاريخي ۶۴ 

هزار دالري خود منطقي به نظر مي رسد.«

    آيا روند بازار تغيير مي كند؟
بيشتر معيارهايي كه نش��ان از صعودي شدن روند بازار 
دارند، هنوز در نيمه راه هستند. اكنون آيا مي توان گفت كه 
شواهد كافي براي معكوس كردن روند نزولي فعلي وجود 
دارد يا خير؟ از يك سو جنجال هاي دستگاه هاي نظارتي 
و كاهش قابل توجه حجم معامالت، نش��ان دهنده نبود 
عالقه و تعامل گسترده در بازار است و از سوي ديگر برخي 
از معيارها و شاخص هاي درون زنجيره اي نشانه هايي از 
احساس��ات بازار دارند كه در جهت ادامه روند صعودي 
چند ماه پيش اس��ت. در نهايت بايد گفت كه اقدامات 
دستگاه هاي نظارتي همچنان در حال آشفته كردن بازار 
است و مدل هاي پيش بيني قيمت و سرمايه گذاري هاي 
خطرپذير در پروژه هاي ارز ديجيتال هم لزوماً نمي تواند 
نگراني هاي معامله گ��ران را برطرف كند. اگر فش��ار 
گسترده ديگري هم به اين موارد اضافه شود، احتمااًل 
روند صعودي بازار ديگر هرگز از سر گرفته نخواهد شد. 
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تعادل |
با وجود تعطيلي بنگاه هاي معامله خودرو در شرايط كرونايي 
و البته ثبات نسبي نرخ ارز، قيمت ها در بازار همچنان روندي 
صعودي دارد. رصد بازار خودرو نشان مي دهد، اين افزايش 
قيمت در مورد برخي خودروها نسبت به هفته گذشته حتي 
تا 8 ميليون تومان نيز مي رسد. همچنين بررسي نوسانات 
قيمتي در بازار خودرو حاكي از آن است كه افزايش قيمت ها 
در بين خودروهاي ارزان قيمت موجود در بازار طي دو روز 
گذشته شدت گرفته است، به طوري كه پرايد از ۱۴۰ ميليون 
تومان فراتر رفت. در حال حاضر ناهمخواني عرضه و تقاضا 
مهم ترين دليل نابه ساماني بازار خودرو و حباب قيمتي در 
اين بازار عنوان مي شود. براي حل اين مشكل كه چند سالي 
گريبانگير بازار خودرو شده است، مسووالن و خودروسازان 
بارها وعده افزايش تيراژ توليد را داده اند كه كمتر عملي شده 
است. در همين حال، مجلس براي حل اين مشكل قرار است 
در طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تيراژ 
توليد را مورد ارزيابي قرار دهد؛ هرچند بعيد به نظر مي رسد، 

با البي هاي پشت صحنه اين اقدام هم به جايي برسد. 

      صعود قيمتي در انواع خودروها 
 بررسي نوسانات قيمتي در بازار خودرو در طي يكي دو رو ز

 گذش��ته حاكي از آن اس��ت كه افزايش قيمت ها در بين 
خودروهاي گروه پرايد در اين مدت ش��دت گرفته است؛ 
خودرو پرايد ۱۱۱ يك ميليون تومان ديگر گران شده است 
و در حال حاضر ۱۳۹ ميليون تومان قيمت خورده است و 
پرايد ۱۳۱ نيز در اين مدت يك ميليون تومان گران شده 
اس��ت و به قيمت ۱۲۶ ميليون تومان رسيده است و پرايد 
۱۳۲ اما در اين م��دت دو ميليون تومان افزايش قيمت را 
تجربه كرده است و در حال حاضر ۱۳۳ ميليون تومان قيمت 
خورده است و پرايد ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ نيز با افزايش قيمت 
۰.۷۱ درصدي به قيمت ۱۴۱ ميليون تومان رسيده است. 
در بين خودروهاي گروه پژو نيز طي يكي دو روز گذشته، پژو 
۲۰۷ دنده اي رينگ فوالدي مدل ۱۴۰۰ در اين مدت ۰.۳۳ 
درصد گران شده است و ۳۰۵ ميليون تومان قيمت خورده 
است و پژو ۲۰۷ دنده اي مدل ۱۳۹۹ نيز در اين مدت ۱.۰۳ 
درصد گران شده است و ۲۹۲ ميليون تومان قيمت خورده 
اس��ت و پژو ۲۰۷ صندوقدار نيز در اين مدت ۰.۷8 درصد 
افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت و در حال حاضر ۳8۳ 

ميليون تومان قيمت پيدا كرده است و پژو پارس اتوماتيك 
مدل ۱۳۹۹ نيز در اين مدت با افزايش قيمت ۱.۳۷ درصدي 
به قيمت ۳۶۵ ميليون تومان رسيده است. در عين حال روز 
گذشته هر دستگاه پژو پارس س��اده مدل ۱۴۰۰ معادل 
۲۵۰ ميليون تومان معامله شد كه نسبت به هفته گذشته 
۷ ميليون تومان گران شده است. در مورد قيمت پژو ۲۰۶ 
تيپ ۲ س��اده نيز بايد به ثبات قيمت اين خودرو طي يك 
هفته اخير اشاره كنيم. در حال حاضر اين خودرو با قيمت 
۲۱۷ ميليون تومان به مشتريان عرضه مي شود. همچنين 
پژو ۲۰۶ صندوقدار با رشد قيمت ۴ ميليون توماني قيمت 
نس��بت به هفته پيش با قيمت ۲۷۷ ميليون تومان و پژو 
۲۰۷ اتوماتيك بدون تغيير با قيمت ۳۹۲ ميليون تومان 
به مشتريان عرضه مي شود.  از ميان ديگر خودروهاي ارزان 
قيم��ت موجود در بازار كه در اين م��دت افزايش قيمت را 
تجربه كرده اند مي توان به خودروهاي گروه رانا نيز اش��اره 
كرد؛ خودرو رانا ال ايكس مدل ۱۳۹8 در اين مدت ۵ ميليون 
تومان گران شده است و به قيمت ۲۰۰ ميليون تومان رسيده 
اس��ت و مدل ۱۳۹۹ اين خودرو نيز از ۲۰۴ ميليون تومان 
در روز گذشته امروز به قيمت ۲۰۹ ميليون تومان رسيده 
است. در مورد دنا معمولي رينگ فوالدي نيز بايد به رشد 
قيمت 8 ميليون توماني اين خودرو و عرضه آن به قيمت ۳۰۰ 
ميليون تومان در بازار اشاره كنيم. دنا پالس دنده اي توربو نيز 

ثبات قيمت را نسبت به هفته پيش داشته و با قيمت ۳۷۵ 
ميليون تومان خريد و فروش مي شود. هايما s۷ توربو نيز با 
افزايش قيمت ۵ ميليون توماني با نرخ ۶۷۰ ميليون تومان 
به خريداران عرضه مي شود. از سوي ديگر، رصد بازار خودرو 
نشان مي دهد، هر دستگاه سمند LX مدل ۱۴۰۰ با رشد ۳ 
ميليون توماني نسبت به روزهاي آغازين هفته پيش، معادل 
۲۱۳ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جي ال ايكس با رشد ۲ 
ميليون توماني معادل ۲۰۷ ميليون تومان و پژو ۲۰۶ تيپ ۵ 
ساده با رشد قيمت ۵ ميليون توماني، معادل ۲۶۷ ميليون 
 E۲ تومان معامله مي شود. در عين حال، رنو تندر۹۰ مدل
معادل ۳۳۲ ميليون تومان، رنو تندر پالس اتوماتيك ۴۵۰ 
ميليون تومان و هر دستگاه رانا پالس ۲۲۵ ميليون تومان 
معامله مي شود كه تغييري نسبت به هفته پيش نداشته 
است. همچنين ارزيابي ها حاكي از اين است ساينا معادل 
۱۴۷ ميليون تومان، تيبا رينگ فوالدي ۱۳۲ ميليون تومان 
و تيبا ۲ رينگ فوالدي ۱۴۰ ميليون تومان معامله مي شوند 
كه تغيير قيمتي نسبت به هفته پيش نداشته اند. در مقابل، 
كوييك دنده اي با رشد قيمت ۵ ميليون توماني معادل 
۱۵۵ ميليون تومان، سراتو ۲۰۰۰ آپشنال بدون تغيير 
قيمت معادل ۷۹8 ميليون تومان و ام وي ام ۳۱۵ هاچ بك 
با رشد قيمت ۷ ميليون توماني معادل ۲۷۲ ميليون تومان 
در بازار به مش��تريان عرضه مي شود. براساس اين رصد 

قيمتي، در حالي كه خودروهاي مونتاژ اكثرا در اين مدت 
از نوسانات قيمتي در امان مانده اند خودرو سيتروئن سي 
۳ امروز افزايش قيمت ۲۰ ميليون توماني را تجربه كرده 

و 8۶۰ ميليون تومان قيمت خورده است.

   ابزار مجلس براي افزايش كاهش قيمت 
با اين حال، يكي از ابزاره��اي مديريت بازار خودرو، عرضه 
خودرو متناسب با ميزان تقاضا است. اين موضوع مورد توجه 
نمايندگان مجلس قرار گرفته به طوري كه بررسي ميزان 
تحقق وعده افزايش توليد خودروسازان يكي از محورهاي 
مهم طرح تحقيق و تفحص از خودروس��ازان عنوان شده 
است. در حال حاضر ناهمخواني عرضه و تقاضا مهم ترين 
دليل نابساماني بازار خودرو و حباب قيمتي در اين بازار است. 
براي حل اين مشكل كه چند سالي گريبانگير بازار خودرو 
شده است، مسووالن و خودروسازان بارها وعده افزايش تيراژ 
توليد را داده اند كه كمتر عملي شده است. حتي در سال هاي 
اخير، وعده افزايش تيراژ توليد خودرو يكي از داليل موافقت 
ش��وراي رقابت با صدور مجوز افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي بود، اما بعد از باالرفتن قيمت كارخانه اي خودروها، 
اين موضوع به فراموشي س��پرده شده و پيگيري خاصي 
در مورد دليل عدم تحقق آن صورت نگرفته است.  اين بار 
نمايندگان مجلس قرار است در طرح تحقيق و تفحص از 
صنعت خودرو، موضوع تيراژ توليد را مورد ارزيابي قرار دهند. 
در همين رابطه، حجت اهلل فيروزي، عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس در اين مورد با بيان اينكه كميته تحقيق و 
تفحص از خودروسازي ها موضوع تيراژ توليد اين شركت ها را 
بررسي مي كند، گفت: خودروسازان در جلسات متعددي كه 
در كميسيون صنايع مجلس تشكيل شد، وعده افزايش تيراژ 
توليد را دادند، بنابراين در صورتي كه توليد آنها در ابتداي 
سال كاهش يافته باشد، بايد علت را توضيح دهند. او درباره 
افزايش قيمت خودرو در بازار نيز گفته است: با توجه به اينكه 
بازار خودرو، محل امني براي سرمايه گذاري نيست، توصيه 
مي كنيم مردم وارد اين بازار نشوند، زيرا آينده آن مشخص 
نيست و احتمال ضرر وحود دارد. بنابه اظهارات او، از آنجا 
كه سياست كميس��يون صنايع و معادن مجلس و دولت 
سيزدهم تنظيم گري بازار از طريق رفع انحصار و واردات 
است، ممكن است افرادي كه به دنبال سرمايه گذاري در 

بازار هستند با آسيب و ضرر اقتصادي روبرو شوند.
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صادرات به كشورهاي آفريقايي 
۴،۵ برابر شد 

مهر| در فصل بهار ۱۴۰۰ صادرات ايران به كشورهاي 
آفريقاي��ي 8۳۴ ه��زار و ۳8۱ تن كاال ب��ه ارزش ۳۴۰ 
ميليون دالر بوده كه در قياس با بهار پارسال از نظر وزن 
۱۴۴ درصد و ارزش  ۳۵۰ درصد رشد را نشان مي دهد. 
فرزاد پيلتن اظهار داش��ت: در فصل بهار س��ال جاري 
صادرات ايران به كشورهاي آفريقايي حدود 8۳۴ هزار 
و ۳8۱ تن كاال ب��ه ارزش ۳۴۰ ميليون دالر بوده كه در 
مقايسه با دوره مشابه در سال گذشته از نظر وزن ۱۴۴ 
درصد و ارزش ۳۵۰ درصد رش��د داشته است. در اين 
مدت كش��ورهاي غنا با ۱۵۱ ميلي��ون دالر، الجزاير با 
۵8 ميلي��ون دالر، آفريقاي جنوبي با ۳۲ ميليون دالر، 
تانزانيا ب��ا ۲۵ ميليون دالر و نيجريه با ۱8 ميليون دالر 
در رديف هاي اول تا پنجم طرف ه��اي صادراتي ايران 
در ميان كشورهاي آفريقايي قرار داشته اند. وي افزود: 
سودان با كمتر از ۱۷ ميليون دالر، كنيا با بيشتر از ۱۴.۵ 
ميليون دالر، ساحل عاج با ۱۲ ميليون دالر، سومالي با 
چهار ميلي��ون دالر و مصر با حدود يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار دالر در رديف شش��م تا دهم طرف هاي صادراتي 
ايران در ميان كشورهاي قاره آفريقا بوده اند. مديركل 
دفتر عربي و آفريقايي سازمان توس��عه تجارت ايران 
خاطرنشان كرد: كش��ور غنا با برخورداري از سهم ۴۴ 
درصدي صادرات ايران به قاره آفريقا طي سه ماه نخست 
سال جاري در رديف دهم طرف هاي صادراتي ايران به 
جهان قرار داشته است. پيلتن تصريح كرد: همچنين 
الجزاير ب��ا ۱۷ درصد، آفريقاي جنوبي ب��ا ۱۰ درصد و 
تانزانيا و نيجريه با ۵ درصد بعد از غنا بيشترين سهم از 
صادرات ايران به كشورهاي آفريقايي را به خود اختصاص 
داده اند. وي خاطرنشان كرد: صادرات ايران در سه ماه 
نخست سال جاري به كشورهاي الجزاير با ۲۰ هزار ۶۴۱ 
درصد، نيجريه با هشت هزار و 8۱8 درصد، ساحل عاج 
با يك هزار و ۷۵۰ درصد، تانزانيا با ۵8۰ درصد، آفريقاي 
جنوبي با ۴۵۶ درصد و غنا با ۳۷۰ درصد بيشترين رشد 
را داشته است. به گفته پيلتن، كاهش محدوديت هاي 
ناشي از شيوع ويروس كرونا و برقراري مجدد ارتباطات 
و رويدادهاي تجاري ميان طرف هاي ايراني و آفريقايي 
از جمله مهم ترين داليل افزايش صادرات كشورمان به 

قاره آفريقا طي اين مدت محسوب مي شود.

عرضه سيمان در بورس كاال
شركت هاي سيماني كشور با برگزاري جلسات متعدد 
با مس��ووالن وزارت صمت و رايزني هاي انجام شده با 
مس��ووالن بورس و برگزاري ميز صنعت سيمان كه با 
حضور نخبگان صنعت و فعالين اين صنعت، زمينه ساز 
حضور سيمان در بورس كاال از ۹ خرداد را فراهم نمودند. 
اكنون باعرضه حدود ۲ ميليون تن سيمان در بورس كاال، 
زمينه سازي ش��فافيت معامالت و دستيابي به قيمت 
فروش مناسب براي مصرف كنندگان فراهم شده است. 
پس از عرضه شركت هاي گروه سيماني تأمين در بورس 
كاال، ۶ شركت هلدينگ سيماني غدير نيز زمينه پذيرش 
محصوالت ش��ركت هاي خود در بورس كاال را فراهم 
نمودند و اكنون ۱۰۰ درصد فروش داخلي خود را از اين 
طريق عرضه مي نمايند. اميد است كه با ادامه اين روند 
توسط ساير شركت هاي سيماني، زمينه سازي رونق 

مجدد صنعت سيمان در كشور فراهم شود.

آب، خوزستان و بحران هاي 
پايان ناپذير

مثل اينكه كشاورزي جو  بكارد و بعد با صرف سرمايه هاي 
فراوان ت��الش كند تا مزرعه جوي خ��ود را بدل به باغ 
سرسبز انار كند. طبيعي است يك چنين تغييري حتي با 
صرف سرمايه گذاري هاي فراوان به وقوع نخواهد پيوست. 
مشكل آب در كشورمان به خصوص در استان خوزستان 
نيز برآمده از سياست گذاري هاي اشتباهي است كه طي 
دهه هاي مستمر در بخش هاي مختلف تقنيني، قضايي، 
محيط زيست، مديريت شهري، وزارت صمت، جهاد 

كشاورزي و... شكل گرفته است.

 قيمت واقعي نان 
دو برابر قيمت فعلي است

ايس�نا|  رييس اتحاديه نانوايان اهواز گفت: نرخ نامه 
دستوري نه به درد ما مي خورد و نه مردم، زيرا نانوايان 
به حق خود نمي رس��ند و نان خوب هم به دست مردم 
 نخواهد رس��يد. امي��ر دهقان در خص��وص وضعيت 
نرخ نامه، اظهار كرد: مدت هاي زيادي اس��ت كه روي 
آناليز قيمت نان كار شده است و از سال گذشته تاكنون 
چندين بار اين آناليز به دليل افزايش قيمت آيتم هاي 
مورد استفاده در نانوايي مانند خميرمايه، دستگاه ها، 
ابزارهاي بهداشتي، دستمزد كارگر و هزينه هاي آب، 
برق و گاز تغيير كرده است. وي افزود: اگر چه ما از سال 
گذشته تاكنون آناليزها و نرخ نامه هاي قيمت نان را به 
مسووالن ذيربط ارايه كرده ايم اما تاكنون اقدامي براي 
افزايش قيمت نان توسط مسووالن انجام نشده است. 
رييس اتحاديه نانوايان اهواز با بيان اينكه هميشه يك 
س��ال پس از ارايه آناليزهاي قيمتي، مسووالن ترتيب 
اثر داده اند، گفت: آخرين نرخ نامه مصوب براي قيمت 
نان در س��ال ۹8 به تصويب رسيد كه اين نرخ نامه نيز 
سال ۹۷ به مس��ووالن مربوطه ارايه شده بود. دهقان با 
اشاره به وضعيت نرخ نامه نان در استان اصفهان عنوان 
كرد: نرخ نامه اي كه ما براي قيمت نان در نظر گرفته ايم 
در آبان ماه سال گذشته در اصفهان اجرايي شد. وي با 
بيان اينكه قيمت واقعي نان دو برابر قيمت فعلي است، 
تصريح كرد: اگر بخواهيم نرخ واقعي نان را در نظر بگيريم، 
قيمت نان تا ۱۰۰ درصد بايد افزايش يابد تا نانوا بتواند 
هزينه هاي جانبي كار خود را پرداخت كند و در غير اين 
صورت بايد در آيتم هاي مورد استفاده در نانوايي مانند 
استفاده از كارگرهاي مجرب يا دستگاه هاي درجه يك، 

صرفه جويي كنيم. 

مجلس با افزايش قيمت نان 
مخالف است

ايرنا|  عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: 
مجلس با افزايش قيمت نان مخالف اس��ت و اجازه 
گران كردن قيمت نان را نخواهد داد. علي رضايي 
كنگاور روز دوشنبه در جلس��ه صحن مجلس در 
تذكر ميان دستور خود گفت: اين روزها زمزمه هايي 
مبني ب��ر افزايش قيمت نان كه ق��وت اصلي اكثر 
مردم ايران است شنيده مي شود. مجلس با افزايش 
قيمت نان مخالف است و اجازه گران كردن قيمت 
نان را نخواه��د داد. وي در عين حال گفت: برخي 
با سوءاس��تفاده از اين وضعيت قيمت نان را گران 
كردن��د. نماينده مردم كن��گاور و هريس در تذكر 
به وزير جهاد كش��اورزي در زمينه گراني و كمبود 
نهاده ه��اي دامي تصريح كرد: گران��ي نهاده دامي 
موجب نگراني دامداران و در نهايت افزايش قيمت 
گوش��ت و فروش دام مولد شده اس��ت. دولت بايد 
واردات نهاده ه��اي دامي را از انحص��ار افراد خاص 
خارج كند تا امكان رقابت ايجاد شود. رضايي كنگاور 
در تذكر به وزير صمت درباره گراني هاي چند روز 
اخير مصالح س��اختماني به طور خاص س��يمان و 
ف��والد و تذكر به وزير نيرو درب��اره قطع برق افزود: 
قطع مك��رر برق عامل اصلي گ��ران كردن مصالح 
ساختماني از جمله سيمان و فوالد شده و كاهش 
توليد موجب افزايش قيمت ش��ده است. وي ادامه 
داد: دولت بايد نظارت بيش��تري بر ذخاير و انبارها 
انجام دهد ك��ه نگراني مردم را كاهش دهد. به نظر 
مي رس��د رييس جمهوري اين روزهاي آخر كار را 
رها كرده اس��ت. وزيران مرتبط رييس جمهوري 
را همراهي كنن��د. اين افزاي��ش قيمت ها تبعات 
سنگيني بر مردم خصوصا طبقات ضعيف خواهد 
گذاشت و چالش هاي اجتماعي و امنيتي را در پي 
خواهد داشت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
عنوان كرد: از رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير 
آموزش و پرورش تقاضا دارم كه پاداش بازنشستگي 
فرهنگيان را در اولويت قرار دهند و تاخير نيندازند.

 ورود ستاد اجرايي فرمان امام 
براي حل مشكل آب 702 

روستاي بحران زده خوزستان 
ازطريق طرح هاي آبرساني

محمد مخبر درجريان سفر به خوزستان و بازديد از 
برخي مناطق بحران زده اين استان، اعالم كرد ستاد 
اجرايي فرمان امام براي حل مشكل تمام روستاهاي 
دچار تنش آبي خوزستان و اجراي طرح هاي آبرساني 
دراين روستاها اعتبار ويژه اختصاص مي دهد. رييس 
ستاد اجرايي فرمان امام صبح امروز به همراه جمعي 
از مديران ومعاونان اين مجموعه با سفر به خوزستان 
وحضور در برخي روستاها و مناطق بحران زده، ضمن 
بازديد با مردم اين شهرستان ها و روستاها به گفت وگو 
پرداخت. محمد مخبر درحاشيه اين سفر با اشاره به 
تصميمات ستاد اجرايي فرمان امام براي حل سريع تر 
معضالت خوزستان گفت: در خوزستان ۷۰۲ روستا 
وج��ود دارد كه با بحران و تنش آبي روبرو اس��ت. در 
روزهاي اخير تصميم گرفته بوديم كه مش��كل آب 
۴۷۱ روس��تا را با كمك آبفاي استان حل كنيم. وي 
افزود: امروز و درجريان بازدي��دي كه ازاين مناطق 
داشتم ديدم اوضاع واقعا براي مردم قابل تحمل نيست 
و تصميم گرفتيم كه براي حل مشكل تأمين آب تمام 
۷۰۲ روستا، ستاد اجرايي فرمان امام ورود كند و جمعا 
۳۵۰ ميليارد تومان براي حل اين مشكالت اعتبار با 
مش��اركت آبفا اختصاص يابد. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام با اشاره به زمان بر بودن اجراي اين طرح ها 
گفت: تمام اين طرح ها ظرف ۴-۵ ماه و نهايتا تا پايان 
سال به اجرا درمي آيند اما براي حل موقت مشكل 
مردم تصميم گرفتيم كه ۱۰۰ دستگاه تانكر آب و 
۱۰۰ عدد منبع آب به اين روس��تاهاي دچار تنش 
آبي اعزام كنيم كه تا اين لحظه ۵۰ دس��تگاه تانكر 
مستقر شده اند. رفع انحصار و واردات است، ممكن 
است افرادي كه به دنبال س��رمايه گذاري در بازار 

هستند با آسيب و ضرر اقتصادي روبرو شوند.

توزيع عادالنه آب در اصفهان
با سامانه پايش و كنترل تاسيسات

با هدف توزيع عادالنه آب در شهر اصفهان ۵۱ حوضچه 
و۳۵ حلق��ه چاه، مجهز به س��امانه پاي��ش و كنترل 
تاسيسات آب شدند. مدير دفتر سيستم هاي كنترل و 
انرژي آب شركت آبفاي استان اصفهان با بيان اينكه در 
حال حاضر نزديك به ۳۰ درصد از شبكه توزيع آب شهر 
اصفهان به صورت برخط و هوشمند كنترل مي شود، 
گفت: ش��هر اصفهان داراي ۱۴۰ حوضچه كنترلي و 
فشار شكن اس��ت كه از طريق اين حوضچه ها ميزان 
باز و بسته بودن والوها كنترل و آب موجود درشبكه، 
عادالنه تقسيم مي شود. محمد ناظمي زاده اعالم كرد: 
در حال حاضر از ۴۰ حلقه چاه موجود در شهر اصفهان 
۳۵ حلقه چاه به سيستم تله متري و تله كنترل مجهز 
شده اند كه اين امر تاثير بسزايي در توزيع عادالنه آب بين 
مردم داشته است. وي گفت: آبفاي اصفهان، تابستان 
امس��ال از طريق فرآيند كنترل هوشمند تاسيسات 
آبرساني توانست تبعات كمبود ۴ هزار و ۳۰۰ ليتري 
آب شرب در ثانيه را به حداقل برساند. ناظمي زاده پايش 
و كنترل هوشمند تاسيسات آبرساني را، امري ضروري 
در مديريت بهينه منابع آب دانس��ت و اظهار داشت: 
هم اكنون صد در صد خطوط انتقال طرح آبرس��اني 
اصفهان بزرگ كه بالغ بر 8۷۰ كيلومتر مي باشد مجهز به 
سامانه تله متري است . وي گفت: پيش بيني مي شود تا 
پايان سال جاري تمام تاسيسات آبرساني شهر اصفهان 

به سيستم تله متري و تله كنترل مجهز شوند.

پرايداز۱۴۰ميليونتومانفراتررفت

خيز گراني در بازار خودرو

بازاربزرگ،بورسوبانكهايتهرانتعطيلشدند

درخواسترييسسازمانمالياتيازوزيراقتصاد:انجمنلبنيدرنامهبهرييسجمهور:

جزييات تعطيلي صنوف در دو استان 

مالياتصادركنندگانيكهرفعتعهدكردهاندصفرشودقيمتلبنياتمصوبنشود؛خودماناقدامميكنيم!

تعادل |
سخنگوي دولت روز گذشته اعالم كرد كه بنابر به پيشنهاد 
قرارگاه عملياتي و كميته امنيت��ي، اجتماعي و انتظامي 
ستاد ملي كرونا و موافقت رييس جمهوري، تمامي ادارات 
اس��تان هاي تهران و البرز از سه شنبه اين هفته )امروز( تا 
دوشنبه هفته آينده تعطيل اس��ت. برهمين اساس، بازار 
ته��ران، بانك ها و بورس تهران و البرز از امروز تا يكش��نبه 
هفته آينده تعطيل شدند. براساس اطالعيه وزارت كشور 
محدوديت ها از ساعت ۱8 روز دوشنبه ۲8 تيرماه شروع و 
تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه چهارم مرداد ماه ادامه خواهد 
داشت. در همين راستا، اتاق اصناف ايران طي اطالعيه اي 
اعالم كرده كه بر اساس جديدترين تصميم ستاد ملي كرونا 
در شرايط قرمز تنها فعاليت هفت شغل محدود مي شود و 
باقي مشاغل به شرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي مجاز به 
فعاليت هستند كه اين شرايط در تعطيلي شش روزه تهران 
نيز برقرار است. در همين رابطه قرارگاه عملياتي ستاد ملي 
مقابله با كرونا در اطالعي��ه اي اعالم كرد: در تعطيلي يك 
هفته اي پي��ش رو خروج خودروهاي ش��خصي، با پالك 
اس��تان هاي تهران و البرز و ورود خودروهاي ش��خصي با 

پالك هاي ديگر شهرها به تهران و البرزممنوع است.

     بيانيه اصناف درباره تعطيلي ها
در اطالعيه اتاق اصناف ايران از تشديد نظارت ها بر 
برخي از مشاغل و بالمانع بودن فعاليت ساير مشاغل 
مشروط به رعايت پروتكل هاي بهداشتي خبر داده 

و در اين زمينه به ابالغيه ش��ماره ۶۶۴۳۰ و ۶۶۴۴8 
تاريخ ٢٧ تير ١٤٠٠ و تصميمات نشس��ت مشترك 
روز ۲۷ تير ماه، قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با 
بيماري كرونا و كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي 
س��تاد كه به رياست وزير كش��ور و فرمانده قرارگاه 
برگزار شد، استناد شده است. بر اين اساس طبق اعالم 
اتاق اصناف ايران با توجه به تأثير شناخته شده برخي 
از مش��اغل و فعاليت ها در گس��ترش بيماري و لزوم 
جلوگيري از تجمعات به ويژه در اماكن سرپوشيده، 

در ش��هرهاي قرمز به صورت قاطع و دقيق، فعاليت 
مشاغل زير و در فضاي سربسته محدوديت مي شود: 
۱.رستوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذيرايي در فضاي 
بس��ته )ولي به صورت بيرون بر مي توانند فعاليت كنند(، 
۲. تاالرهاي پذيرايي، ۳. سالن هاي سينما و تئاتر، پاساژها 
و بازارهاي سربسته، به استثناء پاساژهاي تخصصي نظير 
الستيك، قطعات يدكي، آهن آالت، كامپيوتر به جز پوشاك، 
كيف، كفش و موبايل، استخرهاي سرپوشيده و باشگاه هاي 
بدن سازي، شهربازي و باغ وحش ها، نمايشگاه هاي عمومي 

و تخصصي.   همچنين با توجه به كاهش چشمگير ميانگين 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي درسطح كشور و تنزل آن به 
۴٨ درصد، در بازه زماني ١۶ تا ٢٣ تير ماه جاري، مقررشده 
كه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، درقالب 
كميته عالي نظارت بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي )در 
س��طوح ملي و استاني( و با همكاري كامل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، دادستاني كل كشور، نيروي انتظامي و اتاق 
اصناف ايران درسطح ملي و رده هاي متناظر آنها در سطح 
استان هاي كشور؛ در چارچوب »طرح جامع مديريت تجمع 
و تردد عمومي متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد ١٩ 
در شهرهاي كشور« }موضوع بند )١( مصوبات چهل 
وچهارمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا – 
تاريخ ٢٤ آبان ١٣٩٩ { و همچنين تأكيدات مصرح دربند 
)١( مصوبات هفتاد و ششمين جلسه ستاد ملي )تاريخ 
١٩ تير ١۴٠٠( با عنوان»تشديد اعمال محدوديت ها در 

شهرهاي قرمز« اقدامات الزم را اجرايي كنند.

     بازار تهران هم تعطيل است
رييس اتاق اصناف تهران گفت: بازار تهران در تعطيالت ۶ 
روزه هم تعطيل است. قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف 
تهران افزود: بازار تهران طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، 
در شرايط قرمز كرونايي تعطيل است و در ۶ روز آينده نيز 
تعطيل خواهد بود. رييس اتاق اصناف تهران گفت: اميدواريم 
بانك ها نيز در اين ايام تعطيل اعالم شوند كه بازاريان با خيال 

راحت واحد هاي صنفي خود را تعطيل كنند.

دبير انجمن صنايع لبني گفت: چنانچه سريعا قيمت 
شيرخام و فرآورده لبني تصويب و ابالغ نگردد باالجبار 
واحده��اي لبني عضو اين انجمن ب��ا تعامل كامل با 
دامداران براس��اس قانون تجارت رفت��ار مي كنند. 
به گ��زارش خبرگزاري تس��نيم بالتكليفي ۶ ماهه 
دامداران و صنايع لبني براي تعيين قيمت شيرخام 
و محصوالت لبني و عدم توافق وزارت صمت و جهاد 
براي تعيين تكليف قيم��ت توليدكنندگان زنجيره 
صنعت لبنيات، باعث اعتراضات گسترده دامداران 

در هفته هاي اخير شده بود.
حاال صنايع لبن��ي نيز كه با افزاي��ش عملي قيمت 
ش��يرخام در بازار مواجه بوده و شيرخام را با قيمتي 
بيش از ن��رخ مصوب آذرم��اه گذش��ته از دامداران 
مي خرند، در نامه اي به رييس جمهور و ساير مسووالن 
امر از عدم جسارت مسووالن در اتخاذ تصميم انتقاد 
كرده اند. رضا باكري، دبير انجمن صنايع فرآورده هاي 
لبني در نامه اي به رييس جمهور روحاني، معاون اول، 
وزراي صمت و جهاد و همچنين دبير س��تاد تنظيم 
بازار و رييس س��ازمان حمايت ضمن انتقاد از تاخير 
طوالني و بالتوجيه آنها در تعيين قيمت ش��يرخام 
وده قل��م محصوالت لبني پر مصرف، خبر از آن داده 

اس��ت كه در صورت ع��دم توجه مس��ووالن به حل 
مشكل دامداران و صنايع لبني، از اين پس با استناد 
به قانون تجارت، بر اساس قيمت توافقي با دامداران 
به قيمت گذاري محصوالت لبني توليدي خود اقدام 

خواهند كرد.
دبير انجم��ن صناي��ع فرآورده هاي لبن��ي در نامه 
خود به رييس جمه��ور، ضمن تاكيد بر اين نكته كه 
عدم تعيي��ن تكليف قيمت ش��يرخام و محصوالت 
لبن��ي منجر به س��وق دادن صنايع لبن��ي به ورطه 
ورشكستگي شده است، نوش��ته: » چنانچه سريعا 
قيمت ش��يرخام و ف��رآورده لبني تصوي��ب و ابالغ 
نگردد باالجبار واحدهاي لبن��ي عضو اين انجمن با 
تعامل كامل با دامداران براساس قانون تجارت رفتار 
و به صورت توافقي با قيم��ت مرضي الطرفين اقدام 
به خريد ش��يرخام نموده و ف��رآورده لبني خود را بر 
اساس دس��تورالعمل قيمت گذاري كاالهاي توليد 
داخل به شماره۴۲۷۳۱۱/۱۱ مورخ ۱۳8۹/۰۵/۲۵ 
قيمت گ��ذاري و عرضه خواهند نمود. مس��ووليت و 
عواقب اين امر مستقيما متوجه مسووالن دولتي است 
كه با وقت كشي و با امروز و فردا كردن، موجبات ضرر و 
زيان شركت هاي توليدي لبني را فراهم ساخته اند.«

رييس س��ازمان امور مالياتي در نامه اي ب��ه وزير اقتصاد، 
درخواست كرد براي صادر كنندگاني كه رفع تعهدات ارزي 
كرده ان��د نرخ صفر مالياتي اعمال ش��ود. در متن اين نامه 
آمده است: »پيشنهاد ارايه شده در خصوص تمديد مهلت 
بازگشت ارز صادركنندگان س��ال ۱۳۹۷ تا پايان آبان ماه 
سال ۱۳۹۹ به منظور برخورداري حداكثري صادر كنندگان 
محترم از نرح صفر مالياتي و استرداد ماليات و عوارض ارزش 
افزوده كه مورد توافق قريب به اتفاق اعضاي كميته اقدام 
ارزي نيز بوده، در بس��ته سياستي برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات سال هاي ۱۴۰۰_۱۳۹۷ مصوب كميته ماده )۲( 
موضوع صورت جلس��ه چهاردهمين جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي به تصويب نرسيده است. همان گونه 
كه مستحضريد اهداف كالن اقتصادي كشور در خصوص 
تأمين منابع ارزي مورد نياز براي واردات از محل صادرات 
غيرنفتي محقق شده است به نحوي كه هدف گذاري پنجاه 
و شش درصدي بازگشت ارز ناشي از صادرات سال ۱۳۹۷ 
كه در اولين بسته سياستي چگونگي باز گشت ارز و نحوه رفع 
تعهد ارزي ابالغ شده توسط كميته ماده )۲( هدف گذاري 
شده بود مطابق جدول پيوست، عماًل با يكصد و سي و پنج 
درصد بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور در بازه زماني 

تعيين شده ۱۳۹8/۱۰/۳۰ محقق شده است.

همچنين مطابق دومين بسته سياستي بازگشت ارز ابالغي، 
صادركنندگان محترم مكلف بودند هفتاد درصد ارز ناشي از 
صادرات سال ۱۳۹8 خود را لغايت  ۱۳8۹/۰۴/۳۱به چرخه 
اقتصادي كشور باز گردانند كه اين مهلت در سومين بسته 
سياستي ابالغ شده در فروردين ماه سال ۱۴۰۰ با افزايش 
تعهد ارزي به نود درصد تا پايان تير ماه سال جاري تمديد 
شده است. آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹8 
و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ كه مطابق بسته هاي سياستي توسط 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به صورت تجمعي 
و ماهانه به اين س��ازمان اعالم مي شود، براي استحضار به 
پيوست تقديم مي شود، با عنايت به مراجعات مكرر و عديده 
تشكل هاي صنفي و صادر كنندگان محترمي كه نسبت 
به رفع تعهد ارزي صادرات س��ال ۱۳۹۷ خود بعد از تاريخ 
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اقدام نموده اند و خواستار اعمال معافيت و 
استرداد ماليات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. 
خواهشمند است با توجه به برگزاري دويست و چهل و 
يكمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت دوازدهم 
در روز جاري، پيشنهاد صدراالشاره اين سازمان مطرح 
و در صورت تصويب، براي الحاق به بس��ته سياستي 
برگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي ۱۳۹۷-۱۴۰۰ 

به كميته ماده )۲( ارجاع شود.
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خبرروز

افزايش دوباره مرگ هاي كرونايي در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، در كشور ۲۵هزار و ۴۴۱ بيمار كوويد ۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۲۱۳ تن نيز 
جان خود را به دليل اين بيماري از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۷ هزار و ۳۷۴ نفر رسيد. همچنين 
تاكنون ۶ ميليون و ۵۲۹ هزار و ۳۱۳ نفر ُدز اول واكسن كرونا و دو ميليون و ۲۸۹ هزار و ۵۹ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كش��ور به ۸ ميليون و ۸۱۸ هزار و ۳۷۲ ُدز رسيد. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به سه ميليون و ۵۴۸ هزار و ۷۰۴ نفر رسيد. در حال حاضر ۱۶۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۶۶ شهر در وضعيت نارنجي، 

۱۱۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر ديدگاه

 به نام مدافعين سالمت 
به كام ديگران 

محمدطاهري|بيش از يك  سال از بحران كرونا در 
كشور مي گذرد و در اين بين مجموعه كاركنان كادر 
سالمت كشور با مظلوميت و در اوج كمبود امكانات 
با تمام س��ختي ها و ناماليمات فراوان در واحدهاي 
عملياتي خود مشغول به انجام وظايف بوده اند. در اين 
بين با توجه به نياز وزارت بهداش��ت و كمبود نيروي 
انساني با دستور رييس جمهور و پيگيري هاي وزارت 
بهداشت، مجوز استخدام براي تعدادي از نيروهاي 
س��المت كش��ور كه عمدتا به صورت ق��راردادي و 
طرح خدمت مس��وول انجام وظايف در بحران كرونا 
بودند از طريق آزمون به وجود آمد. اين مساله موجب 
بارقه هاي اميدي در دل بسياري از نيروهايي شد كه 
س��ال ها بصورت قراردادي و ... بيشترين زحمت را 
مي كشيدند اما كمترين حقوق و امتياز و پرداختي به 
آنها داده مي شد. آزمون استخدامي وزارت بهداشت در 
دي ماه ۹۹ برگزار شد و براي ارج نهادن به كادر درماني 
كه مس��تقيما در ارتباط با بيماران كرونايي بودند، 
امتيازي به عنوان »امتياز ويژه كرونا« براي داوطلبيني 
كه در مجموعه واحدهاي خدمات بهداش��تي ارايه 
خدمات مي كردند تصويب شد. متاسفانه برخالف 
دس��تورالعمل و ضوابط ابالغي سازمان استخدامي 
كشور جهت تعيين و احراز اين امتياز براي داوطلبيني 
كه شرايط آن را داشتند، بسياري از نيروهاي ستادي 
وزارت بهداش��ت و ستاد دانشگاه هاي علوم پزشكي 
برخالف متن صريح آيين نامه كه اشاره مي كرد اين 
امتياز ب��ه آنها تعلق نمي گيرد چ��ون در واحدهاي 
عملياتي و درگير مستقيم با بيماران مبتال به كوويد 
نبودند، توانستند با اعمال نفوذ و سوء استفاده از روابط 
در كميته هاي دانش��گاه ها، اين امتياز را براي خود 
به ثبت رس��انده و باعث اجحاف و ناعدالتي نسبت 
به داوطلباني ش��دند كه در اين م��دت خالصانه در 
بخش هاي مختلف به بيم��اران كرونا ارايه خدمات 
مي كردند. اين روند غيرقانوني و شائبه برانگيز توسط 
برخي دانش��گاه هاي علوم پزش��كي كشور از جمله 
دانش��گاه ع.پ مازندران براي افراد شاغل در ستاد با 
اعمال نفوذ و سوءاستفاده از جايگاه انجام شده كه نه 
تنها برخالف آيين نامه بوده، بلكه طبق دستورالعمل 
س��ازمان استخدامي كش��ور حتي در صورت حكم 
نهايي استخدام اگر شواهدي دليل بر تخلف و عدم 
استحقاق اين امتيازات صورت گيرد روند طي شده 
ملغي و از طريق هيات هاي رسيدگي قابل پيگيري 
است. تلخي اين ماجرا زماني است كه براي پاس داشتن 
زحمات كادر سالمت درگير با كرونا امتيازاتي را در 
امور مختلف تعيين مي كنند، اما عموما اين حقوق به 
افراد حقيقي و واجد شرايط آن نرسيده و در بسياري 
از موارد نيروهاي ستادي در دانشگاه ها و بالطبع وزارت 
بهداشت و معاونت هاي مختلف، با كمترين سختي كار 
بيشترين بهره و استفاده را از اين امتيازات مي برند. اين 
رويه موجب دلسردي و آزردگي خاطر كادر اصلي و 

مدافعين واقعي سالمت شده است.

۱۰۹نقطهكشوردرگيرفرونشستاست
فرونشست ها در ۴۴ منطقه و ۱۰۹ نقطه 
در كش��ور اس��ت و اگر به همين صورت 
برداش��ت ها ادامه يابد، ديگر قابل جبران 
نيست. رييس س��ازمان نقش��ه برداري 
كشور با بيان اين مطلب گفت: در بودجه 
۱۴۰۰، ۸۳ درصد آن به هزينه هاي جاري 
اختصاص پيدا كرده و ۱۷ درصد به سمت 
زيرس��اخت ها مي رود. متاس��فانه ميان 

دس��تگاه هايي كه داراي اطالعات باارزش هستند يك 
عدم مراقبت و عدم هماهنگي وجود داشته كه مي تواند در 
كاهش هزينه هاي مترتب از بالياي طبيعي اثرگذار باشد. 
هر دستگاهي اكنون به شكل يك جزيره شده است، اما 
اكنون چهار دستگاه اثرگذار در حوزه باليا امروز در قالب 
حل مشكالت بالياي طبيعي دور يك ميز جمع شدند تا 

با يك ديگر هم افزايي كرده و يك وحدت 
رويه ايج��اد كنند و هزين��ه را به حداقل 
 برسانند.غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي 
خاطرنش��ان كرد: فرونشس��ت ها در ۴۴ 
منطقه و ۱۰۹ نقطه در كشور است اگر به 
همين صورت برداشت ها ادامه يابد ديگر 
قابل جبران نيس��ت و از اصحاب رس��انه 
خواهش مي كنم زنگ هش��دار را به صدا 
در بياورن��د. او افزود: اكنون ۱۴ گس��ل بزرگ تهران در 
حال رصد است و اين چهار دس��تگاه اطالعات را رصد 
مي كنند و امروز بدون هيچ نوع ابالغ اس��ناد باالدستي 
دور هم جمع شدند تا باهم هم افزايي كنند. اين داده ها 
مي تواند آالرم هاي به موقع به مردم بدهد  و هزينه هاي 

خسارت هاي جاني و مالي را كاهش دهد.

»زاگرس« آخرين نفس هاي خود را مي كشد؟
جنگل ه��اي زاگرس همچن��ان در حال 
سوختن اس��ت. ديگر تواني براي زاگرس 
باقي نمانده و همه چي��ز در حال نابودي 
است. يك ماه است كه هر نقطه زاگرس در آتش مي سوزد.

دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور ضمن 
انتقاد از عملكرد سازمان هاي متولي و ناهماهنگي بين 
دستگاه هاي مختلف در زمينه مديريت و اطفاي حريق 
در اين جنگل ه��ا گفت: زاگرس ديگر توانايي تحمل 
تخريب و تنش را ندارد. هادي كيادليري با بيان اينكه 
جنگل هاي زاگرس آخرين نفس هاي خود را مي كشد، 
تصريح كرد: در س��ال ۸۸ اين موضوع را مطرح كرده 
بودم كه در آينده اي نزديك مناطق جنگلي زاگرس 
بياباني خواهد شد و جنگل هاي هيركاني نيز اين شرايط 
را  پيدا خواهد كرد. حال شاهد رقم خوردن اين چرخه 
هستيم و زاگرس اكنون به لحاظ اكولوژيك و علمي 

ديگر توانايي تحمل تخريب و تنش  را ندارد.

     زوال اكوسيستمي زاگرس
او در ادام��ه با تاكيد ب��ر اينكه زاگرس دچ��ار يك زوال 
 اكوسيس��تمي ش��ده اس��ت، اظهار كرد: م��رگ و مير 
دسته جمعي در يك اكوسيستم هشداري است كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد. اكن��ون در مناطق زاگرس ديگر 
به معناي واقعي جنگل وجود ندارد چراكه تمام عناصر 
جنگلي در اين منطقه به نوعي از بين رفته و تنها يك سري 
درخت به عنوان آخرين عناصر باقيمانده  گاهي به وسيله 
آفات و بيماري  و گاهي به وسيله آتش سوزي ها و چراي 

بي رويه دام در حال فروپاشي است.
به گفته دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور، 
يكي از مشكالت اساسي كه در زاگرس وجود دارد استقرار 
نهال و بذر گياهان در اين اكوسيس��تم است كه به علت 
تخريب هاي صورت گرفته به كندي و به سختي اتفاق 
مي افتد. با اين حال نهال هايي كه مستقر مي شوند نيز يا 
به وسيله آتش سوزي و چراي بي رويه دام يا بر اثر عوامل 
طبيعي از بين مي روند بنابراين حتي اگر آتش س��وزي 
سطحي در مناطق زاگرس رخ دهد تمام نهال ها و آينده 
اي��ن جنگل ها را از بين خواهد ب��رد و عمال اگر اقدامات 
موثري در مناطق زاگرس انجام نشود، جنگل هاي زاگرس 
از بين خواهد رف��ت و در آينده اي نزديك و با س��رعت 
بس��يار باال تمام درختان بلوط در اين مناطق را از دست 

خواهيم داد. كيادليري ضمن بيان اينكه تمام  پارامترها 
از عوامل طبيعي تا غير طبيعي نشان مي دهد كه روند 
آتش س��وزي در مناطق زاگرس ادامه خواهد داشت، 
گفت: تخريب جنگل هاي زاگرس، افزايش ميزان رشد 
علوفه و گياهان علفي، تغييرات اقليمي، كاهش رطوبت 
و بارندگي ها و خشك شدن گياهان و همينطور افزايش 
دما از عواملي هستند كه به لحاظ طبيعي نشان مي دهد 

استعداد آتش سوزي در اين مناطق وجود دارد.

     بررسي انگيزه هاي ايجاد
اين آتش سوزي ها 

او اضافه كرد: در كن��ار اين عوامل افزايش رفت و آمد 
انس��ان در طبيعت نيز احتمال وقوع آتش سوزي در 
مناطق جنگلي را افزايش مي دهد. هرچند كه بنا به 
گفته س��ازمان هاي متولي ۹۰ درصد آتش سوزي ها 
ناشي از عوامل انساني است اما اين موضوع نيز جاي 
بح��ث دارد كه اي��ن ارزيابي ها بر چه اساس��ي انجام 
مي ش��ود؟ با اين حال اگ��ر هم بي��ش از ۹۰ درصد 
علت آتش س��وزي در جنگل ها انساني باشد بررسي 
انگيزه هاي ايج��اد اين آتش س��وزي ها در مديريت 
حريق هاي جنگلي بس��يار حياتي است چراكه اين 
انگيزه ها مي تواند ناشي از نيازها و آزمندي ها يا عمدي 
باش��د و هركدام از اين انگيزه ها نيازمند برنامه هاي 
مديريتي متفاوتي اس��ت اما متاس��فانه به مس��اله 

حريق هاي جنگلي سطحي نگاه مي شود.

     هماهنگي بين دستگاه ها بايد موثر باشد
نه سمبليك

دبير مرجع ملي كنوانس��يون تنوع زيستي كشور از 
عملكرد دس��تگاه هاي متول��ي در زمينه مديريت و 

كنترل آتش س��وزي در مناطق جنگل��ي به ويژه در 
جنگل هاي زاگرس انتقاد ك��رد و گفت: هماهنگي 
بين دستگاه ها براي اطفاي حريق بايد موثر باشد، نه 
سمبليك اين در حالي است كه مديريت سازمان هاي 
متولي در زمينه كنترل آتش سوزي در جنگل ها كند 
و عقب مانده اس��ت و اين مس��اله را مي توان در ابزار و 

امكانات ابتدايي اطفاي حريق موجود مشاهده كرد.
او در ادامه با اش��اره به اينكه آتش سوزي جنگل ها در 
بسياري از كشورها رخ مي دهد و حتي كشورهايي كه 
داراي  امكانات اطفاي حريق  پيش��رفته تري هستند 
نمي توانن��د آت��ش را به ص��ورت كامل مه��ار كنند، 
خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در ايران به دليل 
اينكه س��طح منابع جنگلي محدود است مديريت و 
كنترل آتش سوزي در جنگل ها اهميت بيشتري دارد 
و اين مديريت با استفاده از ابزار و امكانات ابتدايي بدون 
آموزش و هماهنگي هاي الزم نيروهاي مردمي امكان 
 پذير نخواهد بود. كيادليري همچنين از ناهماهنگي 
نهادهاي مختلف در زمينه اطفاي حريق هاي جنگلي 
انتقاد و اظهار كرد: ظرفيت هاي قانوني براي همكاري 
تمام دستگاه ها و نهادها در زمان وقوع آتش سوزي در 
جنگل ها وجود دارد و قانون تمامي دستگاه ها را ملزم 
كرده است كه در زمان وقوع آتش سوزي در جنگل ها و 
مراتع به سازمان هاي متولي كمك كنند اما نه تنها اين 
هماهنگي ها به شكل موثري در زمان هاي بحران ديده 
نمي شود بلكه سازمان هاي متولي نيز اين موضوع را از 
طريق قانوني  پيگيري و دستگاه هاي مختلف را مكلف 
به  پاسخگويي نمي كنند. ضعف در مديريت حريق هاي 
جنگلي هم از طرف سازمان هاي متولي و هم از عدم 
همكاري سازمان هاي ديگر ناشي مي شود. كيادليري 
با اش��اره به اينكه ابهامات زيادي در اين ادعا كه بيش 
از ۹۰ درصد آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي ناشي 
از عوامل انساني است، وجود دارد، گفت: اگر انسان ها 
باعث وقوع آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي مي شوند 
و طي سال هاي اخير اقداماتي در زمينه فرهنگ سازي 
انجام ش��ده بايد سال به سال شاهد كاهش اين موارد 
آتش سوزي در اين عرصه ها باشيم اما بالعكس شاهد 
روند افزايش موارد آتش س��وزي هستيم. اگر در اين 
زمينه ها اقدامات موثري انجام نشود در زمينه كنترل 

حريق هاي جنگلي موفق نخواهيم بود.

گزارش

رويداد

در اطالعيه قرارگاه عملياتي مقابله با كرونا جزييات 
اعمال محدوديت هاي كرونايي در سراس��ر كشور 
و تعطيلي اس��تان هاي تهران و البرز در پايان هفته 
جاري اعالم ش��د. قرارگاه عمليات��ي مقابله با كرونا 
جزييات تعطيلي ها و اعمال محدوديت هاي تهران 

و البرز را اعالم كرد.
بر اساس گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور؛ 
مت��ن كامل اطالعيه به اين ش��رح اس��ت: »نظر به 
درخواست وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، 
 مبني بر »تعطيلي همزمان دواستان تهران والبرز «

 ب��ا توجه به تعطيالت پايان هفته جاري و بررس��ي 
اين پيشنهاد در نشست فوق العاده مشترك قرارگاه 
عملياتي وكميته امنيتي، اجتماعي وانتظامي ستاد 
ملي مديريت بيماري كرون��ا و با عنايت به موافقت 
رييس جمهور محترم با پيشنهاد ارايه شده، جزييات 
تعطيلي يكپارچه تمامي دستگاه هاي دولتي، بانك ها 
و گروه هاي پر خطر اصناف و مشاغل به شرح ذيل به 
استحضار عموم مردم در استان هاي تهران و البرز و 

ساير استان هاي كشور مي رسد: 
۱- اعمال محدوديت ها از ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه 
مورخ ۲۸-۴-۱۴۰۰ شروع و تا ساعت هفت صبح روز 

دوشنبه ۴-۵-۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
۲- خروج خودروهاي شخصي، با پالك استان هاي 
تهران و البرز و ورود خودروهاي شخصي با پالك هاي 

ديگرشهرها به تهران و البرزممنوع مي باشد.
۳- سفر از/ به كليه ش��هرهاي داراي وضعيت قرمز 

كرونايي سراسركشور، مطلقًا ممنوع است.
۴- عوامل ني��روي انتظامي و پلي��س راهنمايي و 
رانندگي، به منظورجلوگي��ري از تردد خودروها به 
صورت محسوس و نامحس��وس، نسبت به تشديد 
كنترل ها در مبادي اصلي وفرعي ورودي وخروجي 
به مقاصد دو استان اقدامات الزم را معمول مي نمايند.

۵- خودروهاي ش��خصي داراي پالك اين دواستان، 
چنانچه براي خروج مراجعه نمودند، عودت و درصورت 
عدم تمكين، عالوه بر اعمال قانون، عودت مي گردند.

۶- نيروي انتظام��ي وفرمانداري ها درفاصله زماني 
ياد شده دربند )۱( ازصدورمجوزتردد غيراضطراري 
تعريف شده قبلي، مطلقاً خودداري مي كنند و تمامي 
مجوزهاي صادره قبل از اين مصوبه، غيرقابل استفاده 

و باطل اعالم مي گردد.
۷- وزارت راه وشهر سازي؛ حداكثرهمكاري هاي الزم 
را براي كنترل مسيرها و مسدود نمودن محورهاي 
مورد درخواست نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و 

رانندگي به عمل مي آورد.
۸- اس��تانداران وفرمان��داران سراسركش��ور، ب��ه 
فوريت ضمن تشكيل جلسات استاني وشهرستاني 
س��تاد مديريت بيم��اري كرونا واعم��ال مقررات 
محدوديت ه��اي كروناي��ي، براس��اس رنگ بندي 
هرشهرس��تان، از صدور هرگونه مج��وز براي ورود 
خودروهاي شخصي به تهران و البرز خودداري كنند.

۹- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، ضمن 
اطالع رساني مستمر از وضعيت شيوع و بروز بيماري 
و دادن هشدارهاي الزم به مردم، تالش نمايد؛ تا مردم 
ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي، ازهرگونه تجمع 
و عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي اجتناب ورزند.

۱۰- بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛ سريعًا 
به كليه بانك هاي عامل درسطح استان هاي البرز و 
تهران ابالغ مي نمايد؛ ت��ا ضمن افزايش حداكثري 
خدمات غير حضوري بانكي، نسبت به تعطيل نمودن 
تمامي ش��عبه هاي بانك ها در اين دو استان، در بازه 

زماني اعالمي، اقدام شود.
۱۱- ضم��ن ي��ادآوري مج��دد محدوديت هاي 
اعمالي در خصوص اصناف و مش��اغل بر اس��اس 
طرح جامع محدوديت ها و متناسب با رنگ بندي 
ش��هرهاي مختلف كش��ور، و در اج��راي مصوبه 
س��تاد ملي مقابل��ه با كرون��ا با عنوان »تش��ديد 
اعمال محدوديت ها درشهرهاي قرمز « تعطيلي 
مشاغل با نظارت اتاق اصناف به شرح ذيل، در همه 
شهرهاي قرمز كشور در سراسر كشور، مورد تأكيد 

قرار مي گيرد؛ 
- رستوران ها و قهوه خانه ها )به استثناي فعاليت هاي 
بيرون بر(، تاالرهاي پذيرايي، سالن هاي سينما و تئاتر، 
پاساژها و بازارهاي سربسته، استخرهاي سرپوشيده 
و باشگاه هاي بدن سازي، شهربازي ها و باغ وحش ها، 

نمايشگاه هاي عمومي و تخصصي.

جزيياتتعطيليومحدوديتهايكروناييتهرانوالبرز

ذرهبین

مديركل دفتر س��المت روان��ي، اجتماعي و اعتياد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتالي 
۲۳ درصد جمعيت ۱۵ تا ۶۴ س��ال كش��ور به انواع 
اختالل روانپزشكي خبر داد. احمد حاجبي گفت: 
بهره مندي از خدمات درمان��ي در ميان ۶۶ درصد 
از مبتاليان نامناس��ب اس��ت. او افزود: درصد قابل 
توجهي از مبتاليان به انواع اختالالت روانپزشكي اين 
افراد )۶۶ درصد( اعتقادي به دريافت درمان جهت 
مشكالت خود نداشته و معتقدند كه مشكالت آنها 
به طور طبيعي برطرف خواهد ش��د. حاجبي ضمن 
تاكيد بر ضرورت انگ زداي��ي از مبتاليان به طيف 

اختالالت رواني، همكاري همه دستگاه هاي اجرايي 
براي توانمندس��ازي آحاد جامعه، افزايش س��واد 
سالمت روان و بهبود بهره مندي از خدمات سالمت 

روان را در اين راس��تا الزامي دانست. مديركل دفتر 
س��المت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت 
اظهار داشت: با توجه به به سوابق طرح موضوع سند 
سالمت روان كشور در دبيرخانه شوراي عالي سالمت 
و امنيت غذايي از سال ۱۳۹۲ و تصويب آن در دومين 
جلسه كميسيون دايمي شورا در سال ۱۳۹۷، تنها 
راه برون رفت از معضالت فعلي همكاري بين بخشي 
براي استقرار سنداس��ت. همچنين بهره مندي از 
همه ظرفيت هاي سازماني دس��تگاه هاي اجرايي، 
ضمن مرور جدول تقس��يم كار ملي اوليه در جهت 
تحقق اهداف سند سالمت روان كشور ضروري است.

ابتالي۲۳درصدجمعيت۱۵تا۶۴سالكشوربهاختالالتروانپزشكي
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توسطيكتیمحرفهايجراحيدريكبیمارستانيبهنامAziendaOspedalieradeiColliدرناپل،سومینشهربزرگايتالیا،صورتگرفته

كهتجربهوسیعيدرزمینهپیونداعضادارد.
عمدهترينگازهايتخريبكنندهاليهاوزونازخانوادهكلروفلوئوركربنوهیدروكلروفلئوركربنهستند.پیمانمونترالمعاهدهبینالمللي
برايمحافظتازاليهاوزوناستكهدرسال1989بهاجرادرآمد.دراينتوافقنامهنام۵6گازكلروفلوئوركربنو34هیدروكلروفلئوركربنذكر
ش�دهكهدرحالحاضرتولیداكثرآنهاممنوعشدهاست.بااينحالچندمورداستثنامانندسیستممهارآتشدرزيردرياييهاوجودداردكه

همچنانجايگزينمناسبيبرايآنهاپیدانشدهاست.
پژوهشگرانانگلیسيباكمكمدلسازيمحاسباتيدريافتهاندكهارتفاعكوههايرويستارههاينوتروني،چندمیليمتراست.مدلهاي
جديدس�تارههاينوترونينشانميدهندكهبلندترينكوههاياينستارگانممكناستفقطچندمیليمترارتفاعداشتهباشندكهناشياز
وجودگرانشزيادرويايناجرامفوقالعادهمتراكماست.ستارگاننوتروني،ازمتراكمتريناجرامجهانهستند.وزنآنهاتقريبابهاندازهوزن

خورشیداست؛اماازنظراندازه،مشابهيكشهربزرگهستند.

روزهايسختتريدرانتظارماناست
اگ��ر روند به همين منوال باش��د روزهاي 
سخت تري در انتطارمان خواهد بود. دكتر 
مينو محرز با اش��اره به اينك��ه كرونا تمام 
برنامه ريزي ها را بر هم زده اس��ت، گفت: 
دستورالعمل ها ابالغ مي شود اما كنترلي 
براي اجراي آن وجود ندارد؛ در حالي كه بايد 
هرچه سريع تر و قاطع تر عمل كرد. تاكنون 
خيلي خوب كار نكرديم اما از اين پس بايد 

با برنامه ريزي پيش رويم و حتي با تكميل واكسيناسيون 
بازهم شرايط را رصد كنيم. اين متخصص بيماري هاي 
عفوني گفت: كرونا فعال مهمان ما است و بايد برنامه ريزي 
به گونه اي باشد كه حرف شنوي از حرف هاي ستاد كرونا 
وجود داشته باشد. متاسفانه پروتكل هايي در اين مدت 
ابالغ شد اما در اجراي آن كسي كنترل نداشت. او با اشاره 
به اينكه هنوز در واكسيناسيون كرونا خيلي عقب هستيم، 
گفت: اميدوارم هرچه زودتر روند واكسيناسيون افزايش 
يابد زيرا واكس��ن به خوبي جلوي مرگ و مير و بيماري 
ش��ديد را در برابر واريانت هاي جديد مي گيرد. محرز با 
تاكيد بر اينكه جهش هندي )دلتا( بدتر از ساير جهش ها 

است، تاكيد كرد: در مورد ويروس دلتا انواع 
واكسن ها بر آن اثر كامل ندارد و آمار نشان 
مي ده��د واكس��ن هاي MRNA حدود 
۶۰ درصد در مقابل اي��ن ويروس اثر دارد. 
بنابراين خواهش مي كنم هموطنان حتي 
در صورت تزريق واكسن همچنان از ماسك 
استفاده كنند و فاصله گذاري اجتماعي، 
شست وشوي دس��ت ها و عدم شركت در 
تجمعات را رعايت كنند. هرگونه تجمع در شرايط وجود 
اين واريانت جديد، اش��تباه اس��ت؛ زيرا قدرت سرايت 
ويروس را افزايش مي دهد. او درباره پيش بيني از شرايط 
بيماري در روزهاي آتي نيز گفت: اكنون وضع خراب 
اس��ت، كروناي نوع دلتا فوق العاده مسري است و در 
صورت ابتال همه خانواده باهم به مراكز درماني مراجعه 
مي كنند و از بچه هاي كوچك تا پدربزرگ و مادربزرگ 
همه مبتال شده و حالت شديدتري از بيماري را تجربه 
مي كنند. به شخصه به لحاظ روحي از ديدن اين همه 
زجر تنفسي خسته شدم و اگر روند به همين منوال 

باشد روزهاي سخت تري در انتطارمان خواهد بود.

كاهشازدواجتهرانيهادرسال۹۹
مديركل برنامه ريزي و توسعه جوانان 
وزارت ورزش و جوان��ان از كاه��ش 
آمار ازدواج در تهران خبر داد. اعظم 
كريم��ي با اش��اره به افزاي��ش چهار 
درصدي ازدواج در كش��ور طي سال 
۹۹ گفت: عليرغم افزايش ازدواج در 
كشور، اما استان هايي نيز هستند كه 
طي سال ۹۹ با كاهش ازدواج يا رشد 

منفي ازدواج مواجه بودند كه از جمله اين استان ها 
تهران با كاهش نيم درصدي و كردستان با كاهش 
۱.۳ درصدي ب��وده كه نيازمند آسيب شناس��ي 

جدي توس��ط دانش��گاهيان است. 
او اف��زود: آم��ار ازدواج در س��ال ۹۸ 
نسبت به س��ال قبل آن چهار درصد 
كاهش و س��ال ۹۷ نس��بت به سال 
قبل خ��ود ۹ درصد كاهش داش��ته 
است، اما در س��ال ۹۹ براي اولين بار 
پس ازسال ها ش��اهد افزايش حدود 
۴.۵ درصدي آم��ار ازدواج بوديم كه 
بس��ياري از كارشناس��ان قائل بر اين هستند كه 
حذف تشريفات و مراسم نوظهور از جمله داليل 

افزايش ازدواج طي سال ۹۹ بوده است.
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