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يادداشت- 1

اقتصاد در آستانه فصلي نو
بعد از برگزاري مراس��م تنفيذ 
حكم رياست جمهوري، دولت 
سيزدهم رسما سكان هدايت 
س��اختار اجرايي كش��ور را به 
دست مي گيرد. در يك چنين 
شرايطي موضوعات مختلفي در 
خصوص مهم ترين اولويت هاي 
پيش روي اقتصاد ايران و دولت 
جديد مطرح و مش��ورت هايي به دولت ارايه مي شود و از 
مس��ووالن اجرايي درخواست مي ش��ود تا نسبت به اين 
اولويت ها توجه الزم را داش��ته باش��ند. اي��ن روزها اغلب 
ارزيابي هاي تحليلي در خصوص معضالت برآمده از افزايش 
نقدينگي مطرح مي شوند و دوستان كارشناس اغلب به 
دنبال راهكارهاي هدايت نقدينگي به س��مت بازارهاي 
مختلف مانند بورس، خريد اوراق و...هس��تند. اما واقع آن 
است كه در كمتر تحليلي اين پرسش مطرح مي شود كه 
چرا رشد نقدينگي در اقتصاد ايران با اين سرعت در حال 
پيشرفت است؟ در پاس��خ به اين پرسش مي توان به اين 

نكات اشاره كرد: 
نخست( دولت براي اينكه همخواني مناسبي ميان درآمدها 
و هزينه هايش وجود ندارد، بودجه اي را مي نويسد كه دچار 
كسري است. وقتي بودجه اي دچار كسري باشد، طبيعي 
است كه دولت براي جبران آن ناچار به استفاده از روش هايي 
خواهد شد كه در نهايت اين روش ها نتايج نامناسبي را در 
اقتصاد ايجاد خواهند كرد. چاپ پول، افزايش نرخ تسعير 
و استقراض از بانك مركزي، مهم ترين رويكردهايي است 
كه دولت ها در ايران براي جبران كسري بودجه در پيش 
مي گيرند. بنابراين موضوع رشد نقدينگي، امري است كه 
به دليل اشتباه در تصميم سازي ها و عدم رويكرد واقع گرايانه 
به بودجه اس��ت. نخس��تين پيش��نهادي كه مي توان به 
دولت جديد و مجلس داش��ت آن اس��ت كه رويكردهاي 
غيرواقع گرايانه نس��بت به بودجه را كنار بگذارند و بدون 
تعارف بودجه اي را متناس��ب با واقعيات اقتصادي داشته 
باشند. بر اس��اس آمارها در حال حاضر روزانه بين 2هزار 
ميليارد تومان ت��ا 2500 هزار ميليارد تومان نقدينگي به 
فضاي اقتصادي پمپاژ مي شود. طبيعي است كه اين ميزان 
نقدينگي كه بدون پشتوانه اقتصادي وارد اقتصاد شده است 
در نهايت به صورت ت��ورم و كاهش ارزش پول ملي بروز و 

ظهور پيدا مي كند. 
دوم( وقتي نگاه معقولي در زمان بررسي بودجه وجود داشته 
باشد، بودجه با كسري بودجه ارايه نمي شود. اين اميدواري 
وجود دارد كه همكاري نزديك مجلس و دولت سيزدهم 
در سال آينده منجر به ارايه بودجه اي بدون كسري شود. 
وقتي كسري بودجه وجود نداشته باشد، دولت نيازي ندارد 
كه براي جبران كسري، نرخ ارز را دستكاري كند تا بتواند 
هزنيه هاي خود را پوش��ش دهد. دستكاري در نرخ ارز در 
اقتصاد ايران به اين سادگي نيست و تبعات ويرانگري را به 
دنبال خواهد داش��ت. وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي كند، 
تار و پود اقتصاد و معيشت مردم دچار تكانه هاي پي درپي 
مي شود. از اقالم مصرفي مردم مانند مرغ، تخم مرغ، روغن 
تا نرخ خدمات و ساير كاالها تحت تاثير نوسانات ارزي قرار 
مي گيرند و با مشكالت عديده اي مواجه خواهند شد. اگر 
خاطرتان مانده باش��د، واعظي رييس دفتر رييس دولت 
دوازدهم در يكي از گفت وگوهاي رسانه اي خود، رسما اعالم 
كرد، دولت براي جبران هزينه هايش ناچار به دستكاري در 

نرخ ارز شده است. 
سوم( راهكار بعدي كه دولت ها در ايران براي جبران كسري 
بودجه در پيش مي گيرند، چاپ اس��كناس و استقراض 
از بان��ك مركزي به بهانه هاي مختلف اس��ت. اين راهكار 
دم دستي ترين برنامه اي اس��ت كه دولت ها براي جبران 
كسري بودجه اتخاذ مي كنند. چرا كه با يك تلفن و ارسال 
يك نامه مي توانند نسبت به اجراي آن اقدام كنند. كافي 
است كه رييس جمهوري تلفن را بردارد به رييس كل بانك 
مركزي زنگ بزند و اعالم كند كه فالن ميزان اسكناس چاپ 
شود. رييس كل بانك مركزي به دليل فقدان استقالل ناچار 
است تا سريعا خواسته رييس جمهوري را برآورده كند. در 
تاريخ 70 ساله اقتصاد ايران بعد از تشكيل بانك مركزي 
ش��ايد يك الي 2نمونه را ميان روساي بانك هاي مركزي 
اي��ران بتوان پيدا كرد كه در برابر خواس��ته هاي نامعقول 
دولتمردان مقاومت كرده باشند. سرنوشت اين 2رييس كل 
بانك مركزي مستقل هم يكي بوده است؛ بالفاصله از كار 
بركنار شده اند و جاي خود را به شخصي داده اند كه بتواند، 
دستورات مقامات اجرايي را برآورده سازد. بنابراين دولت ها 
در ايران به راحتي اقدام به چاپ اس��كناس و اس��تقراض 
مي كنند. چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزي، يعني 
پمپاژ پول پرقدرت به اقتصاد كشور. يك چنين تصميمي 
نيز مستقيما باعث توس��عه پايه پولي، كاهش ارزش پول 
ملي و نهايتا افزايش تورم خواهد شد. وقتي هم تورم رشد 
كند، فقر در جامعه گسترش پيدا خواهد كرد و آسيب هاي 
اجتماعي افزايش پيدا مي كند. اگر به مصاحبه هاي همتي 
رييس كل سابق بانك مركزي در ماه هاي پاياني فعاليت 
دولت مراجعه كنيد، متوجه مي شويد كه دولت دوازدهم از 
روش چاپ اسكناس و استقراض نيز براي جبران كسري 

بودجه بهره گرفته است.
چهارم( راهبرد ديگر دولت ها در همه جاي دنيا براي جبران 
كسري بودجه استفاده از رويكردهاي مالياتي است. در اين 
بخش نيز دولت هاي ايراني راهبردهاي اقتصادي و علمي 
نداش��ته اند. بخش قابل توجهي از فشار مالياتي كشور بر 
دوش توليد كننده ها و حقوق بگيران است. يك كاركمند 
جزء كه 6ميليون تومان حقوق دارد، بالفاصله پس از واريز 
ادامه در صفحه 2 حقوق، ماليات خود را مي پردازد.   
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اضافه بار شبانه برق بر دوش تابلوهاي نئون بانك هاابهام جديد براي بازار سرمايهماشين كاپيتاليسم و روح ليبراليستي
از اينجا شروع كنيم كه به گمانم 
درست ترين نقطه براي درك 
روزگار ماس��ت: »بزرگ ترين 
و اساس��ي ترين پرس��ش ما به 
عنوان ايراني در عصر جديد چه 
بود؟«پاسخ: »مواجهه با دنياي 
جديد«. كم  وبيش سرنوشت ما 
در دويست سال گذشته متاثر 
از همين پرسش و پاسخ هاي خودآگاه و ناخودآگاهي كه 
ما به آن داده ايم، رقم خورده است. تمدن ها و فرهنگ  هاي 
قديمي كه نتوانسته بودند جهش بزرگ عصر جديد، يعني 
انقالب صنعتي را درون خود محقق كنند، ناگهان خود را 
با دنيايي ناآشنا و ترسناك مواجه ديدند. اين دنياي جديد 
ترسناك بود زيرا با سرعت و مهارتي نامنتظره پديده ها و 
مصنوعات جديدي از آستين درمي آورد و اين پيشرفتگي 
براي مردماني كه دستشان از اين پيشرفت ها تهي مانده 
بود، ترسناك و خطرناك به نظر مي رسيد. چاره چه بود؟ 
ما بايد چه مي كرديم؟ ايران، عثماني، مصر، مردمان عرب، 
هندي ها، چيني ه��ا و ژاپني ها چه باي��د مي كردند؟ اين 
همان دش��وارترين و البته اساسي ترين پرسش دويست 
س��ال اخير جامعه ايراني بود. سرنوش��ت امروز ما دقيقا 
نتيجه پاسخي است كه به اين پرسش داده ايم. پاسخ اين 
پرسش سرنوشت ما بود. اما اين دنياي مدرن كه دردسري 
بزرگ براي مردمان كهن تبديل شده بود، خود پيشرفت 
و تحولش را مديون پديده  اي بود كه مقبول ترين نام براي 
آن »كاپيتاليسم« است. در واقع، جوامع سنتي با دنيايي 
كاپيتاليستي روبرو بودند كه ساز وكاري پيچيده داشت. اين 
»جامعه كاپيتاليستي« در درون خود هم هر روز مخالفان و 
دشمنان بيشتري پيدا مي كرد كه يك به يك در طول تاريخ 
اين جامعه سر برمي آوردند: اول جريان هاي محافظه كار با 
جامعه كاپيتاليستي به ستيز برخاستند، سپس نوبت به 
سوسياليست  ها رس��يد كه از منظري ديگر اين جامعه را 
نقد مي كردند و اوج آنها ماركسيسم بود. در نهايت پس از 
جنگ جهاني اول نوبت به فاشيسم رسيد كه آن نيز از منظر 
خود به س��تيز با سنت ليبرال- كاپيتاليسم برخيزد. پس 
كاپيتاليسم در درون جامعه  اي كه خود آن را ساخته بود، 
مخالفان سرسخت و سازش  ناپذيري داشت. و اما ما... رواِن 
جمعي ما ايرانيان در مواجهه با دنياي غرب و نظام ليبرال -

كاپيتاليستي اساس��ا در وضعيتي نبود كه بتواند ارزيابي 
غيراحساسي و معقولي به دست آورد. البته جالب است كه 
به نظرم نخبگان و سياستمداران قديمي تر در مقايسه با 
نسل هاي پسين خود نگاه معقول تر و سنجيده  تري داشتند. 
هرچه جلوتر آمديم بيشتر دچار دريافت هاي عوامانه شديم 
و هيجان و خودفريبي هم در ذات عوامانگي است )و البته 
پاي ايدئولوژي  هاي مدرن ضدكاپيتاليستي هم رفته  رفته از 
همان غرب به اذهان ما باز مي شد(. اما ما نه فقط تعادل رواني 
الزم را نداشتيم، بلكه دستگاه نظري مناسب و كارآمدي هم 
براي شناخت دنياي مدرن نداشتيم. دستگاه هاي نظري 
ما براي سنجش دنياي مدرن مناسب نبود و ناچار بايد از 
همان  ها كه...  ادامه در صفحه 2

اگر بازار سرمايه اين احتمال را 
بدهد كه با توجه به درخواست 
وزير بهداش��ت از رهبر معظم 
انقالب اسالمي مبني بر تعطيلي 
دوهفته اي، بورس نيز تعطيل 
خواهد ش��د، ممكن است اين 
خبر بر اخب��اِر مربوط به تنفيذ 
و تحلي��ف رييس جمهور تأثير 
بيشتري بر روي بازار سرمايه بگذارد.همچنين اگر نوسانات 
خاصي در قيمت ارز داش��ته باش��يم، از نظ��ر اثرگذاري 
كوتاه مدت، نسبت به تغيير دولت خبر مهم تري است. اخبار 
ديگري كه به بازار مخابره مي شود، گاهي از اخبار سياسي 
اهميت و تأثيرگذاري بيشتري دارد. تا زمان مشخص شدن 
كابينه جديد، بازار در ابهام بوده و ارزش معامالت در رقم هاي 
پايين خواهد بود. اين موضوع باعث مي شود بيشتر شاهد 
قيمت هاي منفي در بازار باش��يم. تا زمان مشخص شدن 
كابينه دولت جديد، نوسان در بازار ادامه خواهد داشت.روند 
فعاًل صعودي و همراه با نوسانات منفي است و پيش بيني 
مي شود تا مهرماه سال جاري شاخص به حوالي يك ميليون 

و 550 هزار واحد برسد. رشد شاخص كل شتاب زيادي ندارد 
و در بلندمدت نيز روند آن قابل پيش بيني نيست.  بي ثباتي 
در سياست هاي داخلي كشور كليت بازار سرمايه را هدف 
قرار داده اس��ت. وقتي كل بازار زير س��وال برود، نمي توان 
چشم انداز خاصي براي صنايع بورسي ترسيم كرد؛ هرچند 
بازار از مولفه هاي ارزندگي برخوردار باشد. بي ثباتي سياسي 
و اقتصادي، نوس��انات نرخ دالر و حواشي منفي مربوط به 
گشايش هاي بين المللي، سرمايه گذاران را با اماواگرهاي 
بسياري مواجه كرده است، ازاين رو وضعيت بورس در حال 
حاضر غيرقابل پيش بيني تر از هر زمان ديگري رصد مي شود. 
همان طور كه مي دانيم، وضعيت سياس��ي و روشن شدن 
فضاي ابهام آلود آن درحركت معامالت به سمت مثبت نقش 
بسزايي ايفا مي كند. مصداق بارز اين موضوع دوره انتخابات 
رياست جمهوري خودمان و رياست جمهوري امريكا است. 
در اين دو مقطع زماني، بازار سرمايه روزهاي پرفرازونشيب 
فراواني را پشت سر گذاشت. بر همين اساس هرچه فضاي 
سياسي كشور رو به شفافيت برود، شرايط سرمايه گذاري در 
بازار سهام نيز بهبود مي يابد. از نيمه دوم سال ۹۹ بازار سهام 
تحت تأثير شرايط ناپايدار اقتصادي با...  ادامه در صفحه 2

ميزان مصرف برق در كشور به 
بزرگ ترين معضل در بين جامعه 
و هرساله در فصل تابستان به اوج 
خبرسازي خود مي رسد، اين در 
حالي اس��ت كه در ساليان دراز 
هرساله ميزان مصرف در كشور 
افزوده ش��ده و به اندازه خروجي 

برق ورودي و توليد نداشته ايم.
دوره هاي مختلف كه عوامل كمبود برق را در كش��ور علل 
مختلفي معرفي مي كردند در بس��ياري مواقع عدم بهينه 
مصرف كردن اعالم مي شد، به طور مثال در طي ساليان نه 
چندان دور گزارش ها بدين شرح بود كه ميزان مصرف اصناف 
در ساعت تاريكي شهر با استفاده از المپ هايي بانام مدادي 
هزار وات بوده، البته اين گزارش كم اشتباه نبود و تأثير بسياري 
در مصرف برق داشت تا دوران المپ هاي كم مصرف در كشور 
آغاز شد، چند سالي مشكلي پيش نيامد تا در همين چند سال 
اخير  كه به اوج قطع و وصلي برق در سطح كلي رسيده ايم.  
قطع و وصل برق مشكالت عديده را براي شهروندان ايجاد 
كرده. بسياري از وسايل الكتريكي در منازل به دليل جريان 

فشار ولتاژ نامتناوب بعد از وصل شدن  برق دستگاه سوخته 
اس��ت. اعتراض هم به عوامل و اركان اين مشكل بي فايده 
بوده است.  سوال پيش آمده اين است چگونه مي توان ميزان 
مصرف را كنترل كرد؟ در جست وجويي  اينترنت يا حتي در 
شهر مي توان برخي مشكالت مهم كه باعث شده عدم توازن 
مصرف را به اين ش��كل درآورد، ديد. با توجه به مش��كالت 
اقتصادي موجود در جامعه و عدم وجود قوانين برخوردكننده 
متناسب بسياري از افراد براي درآمدزايي چندميلياردي 
دست به استخراج رمزارز زده اند. برخي از مزارع كشف ولي 
همچنان برخي در حال كار است. ميزان مصرف اينگونه بسيار 
سرسام آور است. مورد ديگر اينكه بايد در زمان شب ها در شهر 
تهران گشتي  زد، به وضوح مشخص مي شود ميزان مصرف 
برق در ساعاتي كه كمترين تردد در تهران وجود دارد به چه 
علت است بسياري از بانك ها تمام المپ هاي داخلي را روشن 
يا كولرها را روشن گذاشته اند و مهم ترين مساله روشن ماندن 
تابلو نئون  بانك ها و بسياري از اصناف كه امروزه اين نوع تابلو 
پرزرق برق رونق خاصي گرفته است و استفاده بسزايي از آن 
مي شود و ميزان مصرف شگفت آوري دارد، نيازي هم نيست 

در زمان تاريكي شهر را با اين نوع تابلو رنگ آميزي كنند.

گزارش روز
ديوان محاسبات اعالم كرد  

همسان سازي حقوق اساتيد دانشگاه ها غيرقانوني است
ديوان محاس��بات كل كش��ور با اش��اره به جزء 2 بند »و« 
تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه امس��ال اعالم كرد اعمال 
همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از اين 

محل بدون تحقق منابع بند مذكور، غيرقانوني مي باشد.
به گزارش ف��ارس، اخيرا عليرضا منادي س��فيدان رييس 
كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس اع��الم كرده كه 
دولت اعتب��اري 4200 ميليارد توماني ب��راي اجراي طرح 
همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه با اعضاي 
هيات علمي غيرباليني دانش��گاه هاي علوم پزشكي درنظر 
گرفته است. براساس اظهارات اين نماينده مجلس، اجراي 
اين طرح منج��ر به افزايش 6 تا 14 ميلي��ون تومان حقوق 
ماهيانه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت 
علوم شده است. آمارهاي اعالم شده توسط منادي سفيدان، 
محاس��بات صورت گرفته و آماره��اي دريافتي از وضعيت 
پرداخت حقوق در برخي از دانشگاه هاي اصلي كشور حاكي 
از آن اس��ت كه حقوق اعضاي هيات علمي دانش��گاه هاي 
زيرمجموعه وزارت علوم در س��ال جاري به صورت متوسط 
ح��دود 80 درصد افزايش يافته اس��ت. در گزارش اين نهاد 
نظارت��ي درباره اي��ن موضوع آم��ده اس��ت: »در خصوص 
همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از محل 
جزء 2 بند »و« تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 
كل كشور ذكر اين نكته الزامي است با توجه به اينكه بودجه 
س��ال 1400 دو سقفي مي باشد و همانطور كه مفاد قانوني 
فوق الذكر اشاره دارد كه از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفا 
پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به 

خزانه در شش ماهه اول، قابل ابالغ به مصارف مصوب مي باشد، 
لذا اعمال همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 
از اين محل بدون تحقق منابع بند فوق غيرقانوني مي باشد«. 
در ادامه گزارش ديوان محاسبات كل كشور درباره موضوع 
مذكور آمده است: »منصرف از ميزان افزايش حقوق اعضاي 
هيات علمي، اقدام سازمان برنامه و بودجه كشور در افزايش 
10 درصدي بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
در ماه هاي اول سال و بدون توجه به ميزان وصولي درآمدهاي 
كشور، از مصاديق تصميم نادرس��ت مي باشد...اقدام وزارت 
علوم در صدور احكام متناسب س��ازي اعضاي هيات علمي 
دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت علوم از تاريخ  1/ 1400/1  و 
استناد به تامين اعتبار مورد نياز از محل افزايش 10 درصدي 
بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مغاير با مفاد 
حكم جزء 2 بند »و« تبصره 2 و جزو 5 بند »الف« تبصره 12 
ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مي باشد«. 
به گزارش فارس، جزء 5 بند »الف« تبصره 12 قانون بودجه 
1400 عبارتست از: در اجراي ماده )۳0( قانون برنامه ششم 
توسعه و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغالن  دستگاه هاي 
اجرايي و ماده )71( قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه 
كشور مصوب 1۳۹5/11/10 و بندهاي )ت( و )ث( ماده )7( 
قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، 
دستورالعمل، تغيير تشكيالت، تغيير ضرايب، جداول حقوقي 
و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز 
هرنوع اس��تخدام و به كارگيري ني��رو و همچنين مصوبات 
هيات هاي امناء و نظاير آن در  دستگاه هاي اجرايي مشمول 

ماده )2۹( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين سازمان انرژي 
اتمي )به استثناي مشمولين قانون كار جمهوري اسالمي 
ايران( و  دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده )1( قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توس��عه  كشور، منوط به تأمين اعتبارات 
مورد نياز و رعايت ترتيبات مندرج در ماده )74( قانون مديريت 
خدمات كشوري و بند )ج( ماده )7( قانون برنامه ششم توسعه 
)اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور( مي باشد. 
همچنين در جزء 2 بند »و« تبصره 2 اين قانون آمده است: 
باقي مانده آن مربوط به مواردي كه محل تأمين آن از محل 
فروش اموال است، به رديف درآمدي شماره 210227 واريز 
و از محل ردي��ف هزينه اي ش��ماره ۹4 - 5۳0000 جهت 
تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان  دستگاه هاي 
اجرايي، رتبه بندي معلمان و اعمال مدرك تحصيلي معلمان، 
پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از كشور، 
تأمين بخشي از مطالبات ايثارگران موضوع بند )الف( ماده 

)1( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تأمين پاداش 
پايان خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته 
مشموالن قانون حالت اشتغال و تبصره ماده )۳8( قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران، اجراي قانون تسري فوق العاده 
خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال 
خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي و سازمان زندانها 
و اقدامات تأميني و تربيتي كش��ور مص��وب 1۳۹1/2/1۹، 
متناسب سازي حقوق شهداي بازنشسته و حقوق والدين شهدا 
با جانبازان پنجاه درصد )50 %(، همسان سازي حقوق اعضاي 
هيات علمي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري با حقوق اعضاي هيات علمي غيرباليني دانشگاه هاي 
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تأمين 
مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره 
بسيجيان و اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده 

اختصاص مي يابد.

حامد علي محمدپيمان حداديمهدي تديني

 پنجمين دوره پارلمان شهري پايتخت 
پايان يافت

 كرونا مي تازد 
400 فوتي روزانه در تهران

 رهبر انقالب در مراسم تنفيذ  
رياست جمهوري تاكيد كردند 

 دفاع از كارنامه 
شوراي اصالح طلبان

صفحه 5     صفحه 5    

صفحه 3    

  از قبر رايگان 
تاكفن و دفن 500 هزار توماني

 تشكيل 
سريع دولت

 آيا جهاد كشاورزي 
 به لغو ممنوعيت واردات برنج

 راي مي دهد؟ 

افزايش بيش از 50 درصدي 
هزينه هاي زندگي فقط در 

چهار ماه!

 حال اقتصاد اين روزها خوب نيست، وقتي حال 
اقتصاد خوب نباشد، حال مردم هم خوب نخواهد 
بود، وقت��ي اقتصاد تورمي ه��ر روز هزينه هاي 
زندگي را افزايش دهد، آسيب هاي اجتماعي هم 
كم كم پر رنگ تر مي شود، از فساد و دزدي گرفته 
تا بزه هاي كوچك و بزرگ. به تمام اين اتفاق هاي 
تلخ بايد وجود كرونا و تاخت و تاز آن در سراسر 
كش��ور را هم در نظر بگيريم. اينكه خانواده اي 
صفحه آخر را بخوانيد حتي از...  

درپي افت نزديك به 70 درصدي واردات برنج، قيمت 
اين محصول در بازار داخل رو به افزايش است. بررسي 
جريان واردات برنج در س��ال جاري بيانگر اين است 
كه اين محصول به طور چشمگيري كمتر وارد شده؛ 
به طوري كه از ابتداي سال جاري تا نيمه تيرماه 86.۳ 
هزارتن برنج به ارزش 78.1 ميليون دالر وارد ش��ده 
است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل 
ميزان واردات 227.6 هزار تن به ارزش 24۹.7 هزار تن 
صفحه 7 را بخوانيد بوده است.  

سير صعودي 
قيمت برنج

 سبد  معيشت 
))  خالي تر((  از خالي



مراسم تنفيذ رياست جمهوري دوره سيزدهم، صبح روز 
گذشته در حس��ينيه امام خميني )ره( برگزار شد و رهبر 
معظم انقالب اسالمي با تنفيذ راي ملت، حجت االسالم سيد 
ابراهيم رييسي را به رياست جمهوري اسالمي ايران منصوب 
كردند. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكم تنفيذ، حضور 
پرمعنا و عزت آفرين مردم در انتخابات و انتخاب شخصيتي 
مردمي، پرهيزگار و داراي س��وابق درخشان مديريت را 
نشانه عزم راسخ ملت بر پيمودن مسير نوراني انقالب يعني 
مسير عدالت، پيشرفت و آزادي دانستند و با اشاره به آمادگي 
كشور براي حركت جهشي در همه عرصه ها، بر رفع موانع 
توليد، تقويت پول ملي، توانمندسازي قشرهاي متوسط و 
پايين جامعه و حركت پر شتاب به سمت جايگاه شايسته 

كشور تاكيد كردند.

  مشاركت در انتخابات خوب بود
رهبر انقالب اس��المي همچنين در س��خناني در مراسم 
تنفيذ، با مسالت از خداوند متعال براي مبارك گرداندن 
اين روز پر اميد براي مردم و كشور، حضور ملت در انتخابات 
رياست جمهوري را كامال پر معنا و نماد مردم ساالري ديني 
خواندند و با تش��كر از »رييس جمهور و دولت دوازدهم«، 
براي آقاي رييس��ي و همكاران دولت جديد نيز توفيق و 
عنايت ويژه الهي آرزو كردند. ايشان مراسم تنفيذ را متكي 
بر قانون اساس��ي و رسم بنيانگذاري ش��ده به دست امام 
خميني )رض( برشمردند و افزودند: »اين مراسم، مظهر 
موضوع بسيار مهم »جابه جايي عقالني، آرام و متين« در 
قوه مجريه و در واقع در مديريت كشور است.«رهبر انقالب، 
وجود تنوع سياسي را از ديگر مضامين بسيار مهم مراسم 
تنفيذ خواندند و افزودند: »گرايش هاي مختلف سياسي 
دولت ها، نشان دهنده تنوع سياسي در كشور و اين واقعيت 
نشانه آزادي و س��المت انتخابات است. ايش��ان با اشاره 
به برگزاري انتخابات در س��المت و امنيت كامل، از همه 
دستگاه هاي برگزاركننده انتخابات و تامين كننده نظم و 
امنيت و به طور ويژه از ملت عزيز ايران صميمانه تش��كر 
كردند و افزودند: »از مدت ها پيش توطئه تحريم انتخابات 
در محافل سياست گذاري دشمنان طراحي و دنبال مي شد 
و در داخل هم عده اي از روي غفلت و عده اي شايد از روي 
غرض همين خط را دنبال مي كردند اما ملت پاسخ قاطع 
داد و با توجه به اوضاع و احوال، مشاركت خوبي در انتخابات 
داشت.« حضرت آيت اهلل خامنه اي، جابه جايي قدرت در قوه 
مجريه را اميدآفرين برشمردند و گفتند: »حضور افراد جديد 
با اراده هاي تازه و ابتكارات نو، براي همه به خصوص جوانان 
اميد مي آفريند كه اين اميدواري بسيار مغتنم است.« ايشان 
افزودند: »اين جابه جايي براي صاحبان فكر و نظر و انديشه 
نيز فرصتي است كه با دقت و تامل، خطاهاي دوران گذشته 
را پيدا كنند و راه حل ارايه دهند.«رهبر انقالب اسالمي با 
اشاره به تكيه بر ارزش هاي انقالب در تبليغات انتخاباتي 
آقاي رييسي تاكيد كردند: »اين مسير درست بايد ادامه 
يابد چرا كه ملت را به حقوق اساسي خود مي رساند و ايران 
را در جايگاه شايسته قرار مي دهد.« ايشان در همين زمينه 
افزودند: »ارزش هاي انقالب مفاهيم موهومي نيست؛ بلكه 
در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مكرر بيان شده و بايد 
همين سخنان مالك قرار گيرد و دنبال شود.«رهبر انقالب، 
ورود ملت به مسائل مختلف را كليد اصلي حل مشكالت 
خواندند و افزودند: »پيگي��ري ارزش هاي انقالب موجب 
افزايش انگيزه هاي مردم و ورود آنان به ميدان مي شود كه 
اين حضور بي بديل و بي جايگزين، بسيار مغتنم و كارگشا 
اس��ت.« حضرت آيت اهلل خامنه اي، تبديل مردم را از يك 
جمع منفعل و پراكن��ده به مجموعه اي متحد، پرانگيزه، 
هدف��دار و آرمانخواه، هنر اصلي انق��الب و امام خواندند و 
افزودند: »هر عامل و عنصري كه بتواند اتحاد، انگيزه و اميد 
ملت را افزون و مردم را وارد ميدان كند، مغتنم اس��ت كه 
ارزش هاي انقالب اين ويژگي تعيين كننده را دارد.«رهبر 
انقالب با اشاره به شعارهاي انتخاباتي آقاي رييسي مبني 
بر »مردمي ب��ودن و از م��ردم ش��نيدن و در ميان مردم 
بودن«، گفتند: »مردمي بودن موضوع بسيار مهمي است و 
رييس جمهور محترم و همكاران شان بايد تالش كنند اين 
ش��عار در واقعيت محقق شود و به معني واقعي و بدون در 
نظرگرفتن امتيازهاي طبقاتي و گروهي، در ميان همه مردم 

باشند.« حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: »البته 
حضور در ميان مردم نبايد موجب غافل شدن از ارتباط با 
نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، الزم و مفيد 
است.« رهبرانقالب با تاكيد بر اينكه دولت بايد مظهر وفاق 
ملي و نگاه مالطفت آميز به عموم مردم باشد، افزودند: »يكي 
از كارهاي مهمي كه به مردمي بودن دولت كمك مي كند، 
تعهد به گفت وگوي صادقانه و بدون پيرايه هاي سياسي 
با مردم اس��ت. بايد با مردم صادقانه حرف زد، مشكالت و 
راه حل ه��ا را گفت و توقعات را بيان كرد و كمك هاي الزم 
را نيز به مردم تقديم كرد.«توصيه بعدي حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به دولت سيزدهم، شناخت ظرفيت هاي فراوان 
كشور و توجه جدي به آنها بود. ايشان گفتند: »اين روزها 
از مشكالت و كمبودهاي كشور گفته مي شود كه زياد هم 
هستند اما ظرفيت هاي كش��ور در بخش هاي آب، نفت، 
معادن، بازار گس��ترده داخلي، همسايگان و استعدادها و 
آمادگي هاي حيرت آور جوانان، بسيار فراتر از مشكالت و 
فوق العاده هستند.«رهبر انقالب خاطرنشان كردند: »بدون 
ترديد با اين ظرفيت ها مي توان بر مشكالت غلبه كرد به 
شرطي كه خوب شناخته و سپس با تالش خستگي ناپذير 
و شبانه روزي به كار گرفته شوند.« حضرت آيت اهلل خامنه اي 
يكي ديگر از جنبه هاي مردمي بودن را مبارزه بي امان با فساد 
و مفسد برشمردند و افزودند: »آقاي رييسي در مسووليت 
قبلي، مبارزه با فساد را شروع كرد و اقدامات خوبي انجام داد 
اما اصل قضيه و بسترها و زمينه هاي فساد در قوه مجريه 
است كه بايد با آن به طور جدي مبارزه كرد.« ايشان فرارهاي 
مالياتي، انحصارهاي بي دليل، فعاليت هاي ناسالم سوداگرانه 
و سوءاستفاده از ارز ترجيحي را نمونه هايي از موارد فساد 
برش��مردند كه بايد با آنها با برنامه و پيگيري، مقابله كرد. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي حل مشكالت اقتصادي را نيازمند 
برنامه و حركت براساس برنامه كلي طراحي شده دانستند 
و گفتند: »با كارهاي روزمره و اقدامات پيش بيني نش��ده 
نمي توان مشكالت را حل كرد ضمن آنكه همه بدانند حل 
مشكالت اقتصادي زمان بر است و مسووالن بايد همه تالش 
خود را به كار گيرند تا اين زمان هر چه ممكن است كوتاه تر 
شود.« ايشان س��رعت عمل در تشكيل دولت را ضروري 
خواندند و افزودند: »شرايط كشور اقتضا نمي كند كه تشكيل 
دولت به تاخير بيفت��د بنابراين رييس جمهور محترم در 
معرفي وزراي پيشنهادي و مجلس نيز در بررسي صالحيت 
وزيران شتاب به خرج دهند.«نكته پاياني كه رهبر انقالب به 
آن اشاره كردند موضوع جنگ تبليغاتي بود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اش��اره به تالش دشمنان براي تاثيرگذاري و 
مسلط شدن بر افكارعمومي كشورها از جمله مردم ايران از 
طريق جنگ نرم و جنگ تبليغاتي و رسانه اي گفتند: »اگر 
افكار عمومي يك ملت در اختيار بيگانه قرار گيرد آن ملت 
طبق ميل بيگانه پيش خواهد رفت.« رهبر انقالب با اشاره 
به وجود ضعف و كم كاري در كارهاي رسانه اي و تبليغاتي 
در داخل كشور خاطرنشان كردند: بايد در اين مسائل قوي تر 

و هوشمندانه تر عمل كرد.

   برنامه تحول رييسي 
براي مقابله با 10 مساله فوري

در اي��ن مراس��م همچنين حجت االس��الم رييس��ي، 
رييس جمهوري اسالمي ايران با تش��كر از همه مردم و 
نقش آفرينان در انتخابات گفت: »در انتخابات ۲۸ خرداد، 
ملت با وجود همه مشكالت معيشتي و بهداشتي، حماسه 
بزرگي خلق و دش��منان را نااميد و دوس��تان را اميدوار 

كرد.« آقاي رييس��ي، پيام هاي انتخاب��ات ۲۸ خرداد را 
تحول خواهي، عدالت طلبي، مبارزه با فقر، فساد، تبعيض 
و رانت خواري، پاسداش��ت ارزش هاي انقالب، لزوم رفع 
مش��كالت و در يك كلمه تغيير وضع موجود دانست و 
گفت: »مشكالتي از جمله تورم ۴۴ درصدي، رشد فزاينده 
نقدينگ��ي، افزايش بدهي هاي دولت، كس��ري بودجه، 
بيكاري و مشكل مسكن كه به علت دشمني ها و همچنين 
برخي ناكارآمدي هاي داخلي ايجاد شده، نيازمند اصالح 
اس��ت و مردم توقع دارند اعتماد آسيب ديده آنان ترميم 
شود.« رييس جمهور با تاكيد بر اينكه هر جا به رهنمودهاي 
رهبري بي توجهي شد دچار مشكل شديم، خاطرنشان 
كرد: »به دنبال رفع تحريم ها خواهيم بود اما سفره مردم را 
به اراده بيگانگان گره نمي زنيم.« رييسي گفت: »كسري 
بودجه، ثبات بازار سرمايه، كنترل تورم، كرونا و موضوع 
آب و برق« از جمله مس��ائل مهمي اس��ت كه حل آنها 
فوريت دارد و دولت با نگاه به ۱۰ مساله فوري، يك برنامه 
تحولي كوتاه مدت تهيه كرده است.« رييس جمهور افزود: 
»برنامه تحولي چهارس��اله دولت كه به زودي در اختيار 
صاحبنظران قرار مي گيرد، زمينه ساز اجراي برنامه توسعه 
هفتم خواهدبود.«در اين مراسم وزير كشور نيز گزارشي از 
روند برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
بيان كرد. آقاي رحماني فضلي، »قانون مداري، امانتداري، 
بي طرفي، امنيت كامل، رقابت سالم، مشاركت حداكثري 
و حفظ سالمت مجريان، داوطلبان و راي دهندگان« به 
منظور افزايش شور و نش��اط سياسي و مشاركت مردم 
را جزو اصول برگزاري انتخابات برشمرد و گفت: شوراي 
نگهبان صحت و قانوني بودن انتخابات را بدون ابطال حتي 

يك صندوق راي اعالم كرد.

اخبارادامه از صفحه اول ايـران2   Wed. Aug 4. 2021  2002   چهارشنبه 13 مرداد 1400    24 ذي الحجه 1442  سال هشتم    شماره

ابهام جديد براي بازار سرمايه
خروج بخش عمده اي از س��هامداران خرد مواجه 
ش��د. وجود ثبات در  ش��رايط سياسي و اقتصادي 
عاملي تعيين كننده براي احياي ش��رايط ايده آل 
سرمايه گذاري محسوب مي ش��ود تا از اين طريق 
س��هامداران بتوانند با آس��ودگي خاطر به سمت 
سرمايه گذاري در بورس پيش بروند. يكي از موارد 
تأثيرگذار بر عدم بازگشت اعتماد سهامداران، شفاف 
نبودن و فضاي مبهم سياست گذاري دولت جديد 
در بازار س��رمايه اس��ت كه اين موضوع تا استقرار 
تيم جديد اقتص��ادي به ط��ول مي انجامد. نحوه 
مطالبه گري دولت جهت تأمين منابع مالي نيز بر 
استراتژي سرمايه گذاري در اين بازار اثرگذار است. 
به هرروي با توجه به اينكه موارد ذكرش��ده تا اواخر 
تابستان در ابهام قرار دارند، نمي توان تابستان داغي 
را براي معامالت بورسي متصور بود. مسلم است كه 
روند دادوستد هاي بورسي به سمت متعادل شدن 
در حركت است، از اين رو به نظر مي رسد تا تعيين 
تكليف وضعيت اقتصادي و سياسي كشور برخي 
صنايع نسبت به رقباي خود وضعيت مطلوب تري 
را پش��ت س��ر بگذارند. صنايع بزرگ و آن دسته از 
سهامي كه بر روند شاخص تاثيرگذارند مي توانند 
براي س��هامداران خود طي دو م��اه آينده بازدهي 
مطلوبي داشته باشند. فلزات اساسي، پتروشيمي ها 
و پااليشي ها از مزيت نسبي در اين مقطع دوماهه 
براي سرمايه گذاري برخوردارند. وضعيت صنايع 
بانكي و خودرويي ها اما كمي متفاوت است. اين دو 
گروه به دليل زيان ده بودن فاقد مولفه هاي ارزندگي 
هستند، با اين حال مي توانند بازدهي داشته باشند.

ماشين كاپيتاليسم و روح 
ليبراليستي

 قرار بود بشناسيم ش��ان دس��تگاه نظري را نيز وام 
مي گرفتيم. زير اقس��اط نظري اين وام، بدحالي و 
س��رگيجه ما دوچندان شد. س��خن بسيار است و 
بسنده مي كنم به اينكه نتيجه اين سرگيجه اين شد 
كه نخبگان و نسل هاي جديد و روشنفكران، فرصت 
شناخت نظام كاپيتاليستي را از خود و جامعه گرفت 
)مانند كسي كه سوار اس��بي چموش چنان باال و 
پايين مي شود كه توان انديشه سنجيده را در آن دم 
از دس��ت مي دهد(. ما سازوكار نظام كاپيتاليستي 
را نش��ناختيم و اصال فرصت نكرديم بفهميم اين 
سيستم چگونه كار مي كند و چرا جايگزين  ناپذير 
اس��ت يا دس��ت  كم چرا جايگزين  هايش ناكارآمد 
يا بدكاركرد خواهند بود. به اين ترتيب، دس��ت ما 
از يكي از مهم ترين مباني ش��ناخت دنياي مدرن 
كوتاه ش��د. البت��ه راحت  تري��ن راه در اين دنياي 
سرس��ام  آور رفتن به دامان ايدئولوژي ها بود، زيرا 
آسان و سريع پاسخ پرس��ش هاي پيچيده ما را به 
گونه  اي هم��ه  فهم مي دادند. گرهي بر گرهي افتاد 
و اين كالف س��ردرگم كورتر شد. در اين ميان بايد 
پاس��خي براي اين پرس��ش بنيادين پيدا كرد كه 
ليبراليسم چيست؟ چه نسبتي با كاپيتاليسم دارد؟ 
به ساده ترين زبان، ليبراليسم روحي است كه بايد در 
كالبد كاپيتاليسم حاضر باشد و گرنه كاپيتاليسم به 
بيراه مي رود و به ضد خود بدل مي شود. كاپيتاليسم 
س��خت  افزار و ليبراليس��م نرم  افزار است. ماشين 
كاپيتاليستي به كاربري نياز دارد كه ليبرال انديش 
باشد وگرنه اين ماش��ين بي  درنگ به دستگاه هاي 
ديگري تبديل مي ش��ود. اين پيكر بدون اين روح 
بي معناس��ت... براي درك دنياي جديد و نس��بت 
انديشه ايراني با اين اتمسفر نوين ابتدا بايد تصوير 
شفافي از كاپيتاليسم به دست بياوريم و در مرحله 
بعد به دنبال شناخت ليبراليس��م و ابعاد و زواياي 

گوناگون آن باشيم.

اقتصاد در آستانه فصلي نو
يا توليد كنن��دگان در فضايي ش��فاف اق��دام به 
پرداخت مالي��ات مي كنند، اما فعاالن كس��ب و 
كاره��اي س��وداگرانه و داللي در اقتص��اد ايران 
تنها حوزه اي است كه با وجود سودهاي نجومي، 
مالياتي نمي پردازند. از س��وي ديگر معافيت هاي 
ماليات��ي فراواني در اقتص��اد ايران وج��ود دارد 
كه اين معافيت ه��ا، كار دولت ه��ا را براي تامين 
هزينه هايشان را دشوار مي كند. دولت جديد بايد 
از ي��ك طرف اقدام به توس��عه پايه هاي مالياتي و 
شناسايي حفره هاي مالياتي كند و از سوي ديگر 
معافيت هاي مالياتي گسترده فعلي را حذف كند. 
از سوي ديگر بايد سودآوري فعاليت هاي مولد در 
اقتصاد ايران از هر نوع فعاليت واسطه اي ديگري 
باالتر باشد. ايجاد اين تعادل از طريق اصالح نظام 
ماليات ستاني و تحقق ماليات از عايدي سرمايه و 
ثروت صورت خواهد گرفت. صاحبان سرمايه بايد 
بدانند كه س��ود هيچ فعاليتي در اقتصاد به اندازه 
توليد نيس��ت. چرا كه اگر اينگونه نشود، سرمايه 
هوشمند اس��ت و به سمت و جهتي ميل مي كند 
كه در آنجا سود بيشتري وجود داشته باشد. وقتي 
توليد در كش��ورمان جايگاه واقعي خ��ود را پيدا 
كرد، نهضت اشتغالزايي مولد نيز در كشور شكل 
مي گيرد و متعاقب آن بسياري از مشكالت فعلي 

حل و فصل خواهد شد.
پنجم( مجموعه اين گزاره ها مهم ترين پيشنهاداتي 
اس��ت كه در حوزه هاي پولي و مال��ي مي توان به 
دولت جديد داشت. مهم ترين اولويت دولت آينده 
مهار تورم و تصميماتي است كه تورم مي آفرينند. 
از سوي ديگر اقتصاددانان و رسانه هاي تخصصي 
اقتصاد بايد با ايجاد محيط��ي تحليلي و انتقادي 
از يك طرف اش��تباهات دولت را گوشزد كنند و 
از طري��ف ديگر راهكاره��اي عملياتي براي عبور 
از چالش ها ارايه كنن��د. از اين منظر معتقدم بايد 
مباحث تحليلي اقتصاد در رسانه هاي تخصصي با 
تمركز بيشتري پيگيري شود تا نقشه راه الزم براي 

اتخاذ بهترين تصميمات اقتصادي فراهم شود.

تعطيلي دو هفته اي فعال منتفي
در حالي كه نشست قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا بدون جمع بندي درب��اره تعطيلي دو هفته اي 
كش��ور برگزار شد، وزير كش��ور گفت: »تعطيل كردن 
نياز به مقدم��ات و برنامه ريزي و اقناع و همراه س��ازي 
مس��ووالن و مردم دارد.« به گزارش تسنيم، عبدالرضا 
رحماني در حاشيه اين نشست گفت: »شرايط كرونايي 
و شرايط تحريمي و مش��كالت ناشي از اينها مي طلبد 
تا هر نوع اقدامي هوشمندانه، دقيق و هدفمند صورت 
گيرد.« او گفت: »دوستان در اين جلسه بحث كردند و 
نظرسنجي هاي مختلفي هم مطرح شد و همه اينها نشان 
داد كه درست است كه تعطيالت به عنوان يكي از راه هاي 
اقدام و اثرگذاري است اما انجام اين كار احتياج به مقدمات 
برنامه ريزي ها اقناع س��ازي و همراه س��ازي مسووالن 
و به ويژه مردم را مي طلبد. اگر به  ش��كل هوش��مندانه 
برنامه ريزي نشود، چه  بسا ما نتوانيم با وجود متحمل شدن 
هزينه اقتصادي به اهداف مدنظر برسيم. بنا شد بررسي 
دقيق تري صورت گيرد و در روزهاي آينده در ستاد همه 
مباحث را مطرح كنيم و آن زمان تصميم گيري كنيم.«

بازنشسته ها منتظرند!
در حالي جريان همسان سازي حقوق بازنشسته ها تا مرحله 
تدوين اليحه اي براي تثبيت آن و ارايه از س��وي دولت به 
مجلس پيش رفته كه اكنون بايد منتظر باشند نمايندگان 
كه هنوز در اين رابطه اقدام جدي نداشته اند، براي بررسي 
و تصويب آن ورود كنند. با اين وجود رييس سازمان برنامه 
و بودجه اين اطمينان را به بازنشس��ته ها داده با اقداماتي 
كه صورت گرفته، اكنون كه اليحه هم تصويب نش��ده، 
همسان سازي حقوق آنها محدود به يك سال نيست و بايد 
ادامه داشته باشد. نوبخت  رييس سازمان برنامه و بودجه 
در تازه ترين اظهاراتش گفته كه بار مالي متناسب حقوق 
بازنشسته ها حتما در دولت پيش بيني شده كه اليحه را 
ارايه كرده است و اين طور نيست كه اليحه اي به مجلس 
برود كه منابع آن پيش بيني نش��ده باشد. نوبخت ضمن 
تاكيد به اينكه اليحه اكن��ون در مجلس بوده و انتظارات 
براي ورود و تصويب اس��ت يادآوري كرده كه قبل از ارايه 
اليحه نمايندگان اعالم آمادگي مي كردند كه با ورود آن، 
نس��بت به تصويب اقدام كنند كه اكنون زمان آن است. 
در جريان متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان و اليحه 
دايمي شدن آن، فاصله بين حقوق بازنشستگان و شاغالن 
همتراز به حداكثر ۱۰ درصد مي ر سد و دولت موظف به 

اجراي آن خواهد بود.

امكان توقف اعمال اصل ۸۵
بر طرح ضداينترنت مجلس

سخنگوي فراكسيون مستقلين واليي مجلس يازدهم 
گفت: »طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي 
بيرون از مجلس پخت و پز شده است، به  خاطر همين ما 
اصرار داشتيم كه حداقل اصل هشتاد و پنجي نشود و به 
مجلس بيايد در كميسيون هاي اصلي و فرعي رسيدگي 
شود.« به گزارش ايلنا، غالمرضا نوري قزلجه در رابطه با 
»وجود تبصره اي در آيين نامه داخلي مجلس كه بر اساس 
آن با درخواست ۱۵ نفر از نمايندگان مي توان درخواست 
توقف رسيدگي به طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي 
مج��ازي را مطرح كرد« گفت: »بله؛ چنين مس��اله اي 
امكان پذير است، منتها مجددا نياز به تصويب مجلس و 
راي گيري در صحن علني دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ 
آيين نامه داخلي مجلس، ۱۵ نفر از نمايندگان مي توانند 
تقاضاي لغو رسيدگي را مطرح كنند؛ نه  تنها در اين مرحله 
بلكه تا قبل از مرحله تاييد شوراي نگهبان امكان طرح اين 
تقاضا وج��ود دارد. در آنجا هم موافق و مخالف صحبت 
كرده و در صحن علني راي گيري خواهد شد، منتها اين 
هم منوط به راي مجلس است.« سخنگوي فراكسيون 
مستقلين واليي همچنين گفت: »ما در فراكسيون از ابتدا 
مخالفت مان را اعالم كرده بوديم هم با اعمال رسيدگي 
اصل ۸۵ به اين طرح و هم با برخي از مفاد اصلي آن و تا 
هر جا كه ممكن باش��د اين مخالفت و پيگيري را ادامه 

خواهيم داد.«

كمك صندوق بين المللي پول 
به اقتصاد كرونا زده جهان

صندوق بين المللي پول از اختصاص ۶۵۰ ميليارد دالر 
براي كمك به اقتصاد جهاني كه در پي ش��يوع ويروس 
كرونا به شدت دچار آسيب شده است، خبر داد. صندوق 
بين المللي پول در بيانيه روز دوشنبه خود از اختصاص 
حق برداشت مخصوص )SDR( معادل ۶۵۰ ميليارد دالر 
براي كمك به اقتصاد جهاني كه در پي شيوع ويروس كرونا 
به شدت دچار آسيب شده است، خبر داد. حق برداشت 
مخصوص يا يك دارايي پولي صوري اس��ت كه توس��ط 
صندوق بين المللي پول ايجاد ش��د تا كمبود نقدينگي 
بين المللي را جبران كند. در اين بيانيه آمده است: شوراي 
حكام صندوق بين المللي پول طرح تخصيص عمومي 
حق برداشت مخصوص معادل ۶۵۰ ميليارد دالر امريكا 
)ح��دود ۴۵۶ ميلي��ارد SDR( را در روز ۲ اوت ۲۰۲۱ 
براي افزايش نقدينگي جهاني تصويب كرد. كريستالينا 
جورجيوا، مديرعامل صندوق بين المللي پول گفت: اين 
يك تصميم تاريخي اس��ت. بزرگ ترين تخصيص حق 
برداش��ت مخصوص در تاريخ صندوق بين المللي پول 
و يك آمپول )واكس��ن( در بازوي اقتصاد جهاني در يك 
بحران بي سابقه است.به گفته وي، تخصيص اين وجوه به 
نفع همه اعضا خواهد بود، نياز جهاني بلندمدت به ذخاير را 
برطرف مي كند، اعتماد سازي مي كند و انعطاف پذيري و 
ثبات اقتصاد جهاني را تقويت مي كند.صندوق بين المللي 
پول همچنين تأكيد كرد كه اين تصميم در ۲3 آگوست 
اجرايي مي ش��ود. SDR هاي تازه ايجاد شده متناسب با 
سهميه هاي موجود به كشورهاي عضو صندوق بين المللي 
پول به عنوان اعتبار تخصيص داده مي شود. در عين حال، 
حدود ۲۷۵ ميليارد دالر به بازارهاي نوظهور و كشورهاي 
در حال توسعه از جمله كشورهاي كم درآمد كمك خواهد 
شد. صندوق بين المللي پول از زمان شيوع كرونا ميلياردها 
دالر به كش��ورهاي جه��ان براي مقابله با آس��يب هاي 
اقتصادي كرونا پرداخت كرده است اما درخواست وام ۵ 

ميليارد دالري ايران را مسكوت گذاشته است.

رهبرانقالبدرمراسمتنفيذرياستجمهوريتاكيدكردند

تشكيل سريع دولت

 مسعوددانشمند،عضواتاقبازرگانيازشرايطاقتصادي
پيشرويكشورميگويد

پيش بيني تورم ۶0 درصدي تا پايان سال
عضو ات��اق بازرگاني ايران اظهار داش��ت: پيش بيني 
من اين اس��ت با تداوم اين مسير، شايد در پايان سال 
نسبت به سال گذشته نرخ تورم ۲۰ درصد بيشتر شود. 
سال گذشته ميزان تورم ۴۰ درصد بود و تا پايان سال 
مي تواند به ۶۰ درصد برسد كه رقم بسيار زيادي است. 
مس��عود دانش��مند در گفت وگو با ايلنا در مورد روند 
افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي اظهار كرد: 
تا زماني كه ما نتوانيم تولي��د را رونق دهيم؛ بيكاري، 
تورم و كاهش ارزش پول مل��ي وجود دارد. اگر توليد 
توسعه بيابد طبيعي است كه اشتغال هم توسعه پيدا 
كند. واحد توليدي كه االن نيمه تعطيل است نيروي 
انساني مي گيرد و اشتغال در كشور توسعه پيدا مي كند. 
با توسعه اشتغال ديگر دولت نيازي ندارد كه پول بدون 
پشتوانه چاپ كند چراكه چرخش پول درآمد دولت را 
تامين مي كند. در اين صورت و عدم افزايش نقدينگي 
تورم كاهش مي يابد، ب��ا كاهش تورم نيز پول ملي  به 
تدريج ارزش خود را پيدا مي كند. وي با تاكيد بر اهميت 
توليد اضافه كرد: توليد بايد هم براي داخل و هم براي 
صادرات باش��د، براي توليد نياز به واردات نيز داريم. 

براي توسعه صادرات و واردات كه پيش نياز توليد است 
بايد نظام بانكي ما اصالح ش��ود. براي اين كار هم بايد 
مشكالت FATF و سوييفت خود را حل كنيم. با حل 
اين مشكل دست كم مي توانيم ارز حاصل از صادرات 
نفت، گاز، پتروش��يمي و... را به كشور بازگردانده و آن 
را در خدمت چرخه توليد قرار دهيم. دانشمند افزود: 
االن در كشور توليد و به تبع آن اشتغال كاهش يافته، 
دولت به علت نب��ود چرخش مالي ناچار به چاپ پول 
و افزايش نقدينگي است. افزايش پايه پولي نيز منجر 

به تورم مي شود. 
كليد حل همه اين مشكالت رونق توليد است. رونق 
 FATF توليد نيز اتفاق نمي افتد مگر اينكه مش��كل
و س��وييفت را حل ك��رده و ارتباط تج��اري خود را با 
ديگر كش��ورها برقرار كنيم. عضو اتاق بازرگاني ايران 
با ونزوئاليي خواندن آينده اقتصاد كش��ور در صورت 
ادامه اين روند گفت: اگر اقتصاد ايران همين مسير را 
پيش بگيرد، وضعيت اقتصاد كشور ونزوئاليي مي شود. 
اقتصاد ونزوئال يك اقتصاد كامال ورشكسته است. اگر 
ما نتوانيم مشكالت خود در اين زمينه ها را حل كنيم 

همان مس��ير ونزوئال را طي مي كنيم و كاهش ارزش 
پول ملي، تورم، بيكاري و... بيشتر از االن مي شود. وي 
همچنين پيش بيني كرد: تورم به همين ش��كل زياد 
خواهد شد، اگر االن ۴۰ درصد است احتماال تا پايان 
س��ال به ۵۵ درصد برس��د. رقم ۵۵ يا ۶۰ درصد براي 
تورم بسيار زياد است. تورم در كشورهاي ديگر عموما 
تك رقمي است. تورم ۵۵ درصدي به اين معنا است كه 
براي مقدار مشخصي از كاال بايد ۵۵ درصد بيشتر پول 
پرداخت كرد، براي پرداخت اين پول هم بايد دستمزد 
افزايش يابد، ظرفيت اقتصادي نيز به مقداري نيست كه 

دستمزدها به اين مقدار افزايش پيدا كنند. اين موضوع 
يعني مردم فقيرتر مي شوند و سفره هايشان كوچك تر و 
شايد بتوان گفت ديگر سفره اي وجود نخواهد داشت. 
اين كارش��ناس اقتصادي تصريح كرد: ابرتورم حدود 
3۰۰ يا ۴۰۰ درصد تعبير مي ش��ود، ما به اين مرحله 
نمي رسيم اما پيش بيني من اين است كه اگر با همين 
مس��يري كه داريم، پيش برويم ش��ايد در پايان سال 
نسبت به سال گذش��ته تورم ۲۰ درصد بيشتر شود. 
سال گذشته ميزان تورم ۴۰ درصد بود و تا پايان سال 
مي تواند به ۶۰ درصد برسد كه رقم بسيار زيادي است.

»والحم��د هلل رب العالمين و صل��ي اهلل علي محّمد 
وآله الطاهرين سيما بقيه اهلل في االرضين«؛ خداوند 
عليم و قدير را س��پاس مي گويم كه با فضل و عنايت 
خود، ايران را بار ديگر در آزمون سياسي و اجتماعي 
انتخابات، سرافراز فرمود و ملت عظيم الشأن در شرايطي 
پيچيده و دشوار، با حضور پر معنا و عّزت آفرين خود، 
حاكميت راي مردم بر اداره امور كشور را نمايان ساخت 
و با انتخاب شخصيتي مردمي و عاليقدر، از تبار سيادت 
و علم و مزين به پرهيزگاري و خردمندي و داراي سوابق 
درخشان مديريت، عزم راسخ خود را بر پيمودن مسير 
نوراني انقالب كه مس��ير عدالت و پيشرفت و آزادي 
و عّزت است، نشان داد.امروز ميهن عزيزمان، تشنه 

خدمت و آماده حركت جهش��ي در همه عرصه ها و 
نيازمند مديريتي با كفايت و جهادي و دانا و شجاع است 
كه بتواند توانمندي هاي آشكار و نهفته ملت، به ويژه 
جوانان را كه بسيار فراتر از مشكالت است، بسيج كرده 
و به ميدان كار و تالش سازنده آورد؛ موانع را از سر راه 
توليد بردارد؛ سياست تقويت پول مّلي را بِجّد دنبال 
كند و قشرهاي متوسط و پايين جامعه را كه سنگيني 
مشكالت اقتصادي بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ 
مديريتي كه با مش��ي فرهنگي خردمندانه، مسير 
اعتالي م��ادي و معنوي ملت اي��ران را هموار كرده، 
حركت كشور به سمت جايگاه شايسته اش را شتاب 
بخشد. اكنون با تشكر از مردم عزيز و با پيروي از گزينش 

آنان، راي به عالم فرزانه و خستگي ناپذير و كارآزموده و 
مردمي، جناب حجه االسالم آقاي سيدابراهيم رييسي 
را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوري اسالمي ايران 
منصوب مي كنم و از خداوند متعال توفيق و سربلندي 
ايشان و همكاران شان را مسألت مي نمايم و يادآوري 
مي كنم كه راي ملت و تنفيذ اينجانب تا هنگامي است 
كه مشي هميشگي ايشان در پيمودن صراط مستقيم 
اسالم و انقالب ادامه داش��ته باشد كه به فضل الهي 

چنين خواهد بود، ان شاءاهلل.
و السالم علي عباد اهلل الصالحين
سيدعلي خامنه اي
۱2 مرداد ۱۴۰۰

متن حكم تنفيذ رياست جمهوري سيزدهم
راي جمهور
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تحليل بانك مركزي
از داليل رشد پايه پولي

افزايش مطالب��ات بانك مركزي از بخ��ش دولتي و 
افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي ناشي 
 از آثار پول��ي خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غير 
نرخ نامه اي مهم ترين عوامل رشد پايه پولي در سه ماهه 
۱۴۰۰ بوده است.  روابط عمومي بانك مركزي اعالم 
كرد: حجم نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم 
37۰5۴.۰ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان 
س��ال ۱399 معادل 6.6 درصد رشد نشان مي دهد. 
الزم به اشاره اس��ت كه در دوره مش��ابه سال ۱399 
رشد نقدينگي به ميزان 7.5 درصد تحقق يافته بود. 
همچنين، نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان 
خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 39.۴ درصد رش��د كرد كه 
نسبت به رش��د دوره مشابه سال قبل )3۴.2 درصد(، 
5.2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. عامل اصلي 
رش��د نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به 
پايان س��ال ۱399، رشد 9.2 درصدي پايه پولي بوده 
و مهم ترين عامل رش��د پايه پولي در پايان خردادماه 
۱۴۰۰، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 
است كه با 633.۰ هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به 
پايان سال ۱399 )در نتيجه استفاده از تنخواه گردان 
)خزانه و س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها و كاهش 
سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي(، سهمي فزاينده 
معادل ۱3.8 واحد درصد در رش��د پايه پولي داشته 
اس��ت. دليل اصلي افزايش مطالبات بانك مركزي از 
بخش دولتي در دوره مذكور، اس��تفاده دولت از وجوه 
تنخواه گردان )جمعًا به مي��زان 555.3 هزار ميليارد 
ريال( اس��ت. در خصوص تحوالت مربوط به استفاده 
دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاري الزم 
به توضيح است كه با توجه به رقم منابع بودجه عمومي 
سال ۱۴۰۰ )مصوب مجلس شوراي اسالمي، معادل 
۱3737.7 ه��زار ميليارد ريال( س��قف اوليه تنخواه 
گردان خزانه به ميزان 3 درصد بودجه عمومي )۴۱2.۱ 
هزار ميليارد ريال( تعيين و تا ابتداي ارديبهشت ماه 
۱۴۰۰ تمامي اين مبلغ طي دو قسط در اختيار دولت 
قرار گرفت.  در ادامه، هيات وزيران در جلس��ه مورخ 
۱۴۰۰.3.26 و به پيشنهاد س��ازمان برنامه و بودجه 
)به منظور پيشگيري، امدادرساني و جبران خسارات 
ناشي از حوادث غيرمترقبه، در اجراي ماده )۱۰( قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت و اصالحيه آن 
مبني بر افزايش تا معادل س��ه درصد تنخواه گردان 
خزانه و تبصره الحاقي به ماده )2۴( قانون محاسبات 
عمومي كشور �  مصوب س��ال ۱366�   موضوع ماده 
)۱( قانون تنظيم بخش از مقررات مالي دولت � مصوب 
سال ۱38۰ � و با رعايت بند )م( ماده )28( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
)2( � مصوب سال ۱393 � و ساير قوانين مرتبط( مقرر 
كرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ 
به ميزان ي��ك واحد درصد افزايش ياب��د )افزايش از 
۴۱2.۱ به 5۴9.5 هزار ميليارد ريال( و بانك مركزي 
 را موظف كرد در اس��رع وقت افزايش تنخواه گردان

 خزانه را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه 
داري كل كشور( قرار دهد. لذا بانك مركزي با توجه به 
مصوبه مذكور، در تاريخ ۱۴۰۰.3.3۰ نسبت به پرداخت 
مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه 
)۱37.۴ هزار ميليارد ريال( اق��دام كرد. در خصوص 
 عوامل موثر بر افزايش س��قف مجاز تنخ��واه گردان 
خزانه در سال ۱۴۰۰، مي توان به چسبندگي هزينه هاي 
ج��اري دولت و همچنين كاهش قابل توجه برخي از 
درآمدهاي دولت )نظير درآمدهاي مالياتي بر نقل و 
انتقال سهام در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ نسبت به 
دوره مشابه سال قبل( اشاره كرد. عالوه بر اين، به استناد 
جزء )۴( تبصره )۱۴( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل 
كشور، بانك مركزي موظف شده است براي پرداخت به 
موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان 
برنام��ه و بودجه، معادل يك درص��د از جمع مصارف 
جدول تبصره )۱۴( را )حدود 33.۴ هزار ميليارد ريال( 
به صورت تنخواه در اختيار س��ازمان هدفمندسازي 
يارانه ها قرار ده��د كه از اين ميزان، مع��ادل 2۰ هزار 
ميليارد ريال در تاريخ ۱۴۰۰.3.5 در اختيار س��ازمان 
هدفمندسازي يارانه ها )به منظور پرداخت به شركت 
مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني 
گندم( قرار گرفته است. بر اين اساس در طول سه ماهه 
اول س��ال جاري، از مجموع تنخواه گ��ردان )خزانه و 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها( به ميزان 569.5 هزار 
ميليارد ريال، 555.3 هزار ميليارد ريال توسط دولت 
مورد استفاده قرار گرفته است كه از اين ميزان ۴32.۱ 
هزار ميليارد ري��ال )78 درصد( در قبل و ۱23.2 هزار 
ميليارد ريال )22 درصد( در دوره مديريت جديد بانك 
مركزي اجرايي ش��ده است.  يكي ديگر از عوامل موثر 
بر رش��د پايه پولي در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحوالت 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده است كه 
با ۱.9 درصد افزايش )معادل 87.2 هزار ميليارد ريال( 
نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل ۱.9 
واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دليل اصلي 
افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، عمدتًا 
ناشي از آثار پولي خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز 
غير نرخ نامه اي بوده است. بررسي اجزاي تشكيل دهنده 
نقدينگي در سه ماهه منتهي به پايان خردادماه ۱۴۰۰ 
نشان دهنده كاهش سهم پول و افزايش سهم شبه  پول 
در نقدينگي است؛ به طوري كه طي دوره مذكور سهم 
پول ۰.3 واحد درصد كاهش يافته و به همين ميزان بر 
سهم شبه پول افزوده شده است. همچنين رشد پول در 
پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399 در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ميزان قابل توجهي 
كاهش يافته است؛ به طوري كه رشد پول از ۱7.5 درصد 
در س��ه ماهه ابتدايي سال ۱399 به 5.۱ درصد در سه 
ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ رسيده است. عالوه بر اين، در 
پايان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي به 
رقم 7.397 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي 
نسبت به پايان سال ۱399، 2.3 درصد كاهش يافت 
كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱399، )معادل 

۱.۱- درصد(، ۱.2 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

دالرصرافيدرآستانهخروجاز
كانال۲۵هزارتوماندرصرافيبانكي

دالر ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان شد
گروه بانك و بيمه |در ب��ازار ارز آزاد، قيمت دالر 25 
هزار و 6۰۰ تومان، قيمت يورو 3۰ هزار و 35۰ تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 99۰ تومان اعالم شده است.نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، ۱2 مردادماه( با 
۱۴۰ تومان كاهش در مقايسه با روز گذشته به 25 هزار 
و 99 تومان رسيد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز 
گذش��ته با 63 تومان افزايش به 29 هزار و 593 تومان 
رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۴ هزار و 6۰2 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 29 هزار تومان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۴ هزار و 67۴ تومان و 
نرخ فروش آن 2۴ هزار و 898 تومان اعالم شد.نرخ خريد 
يورو در اين بازار 29 هزار و 299 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 29 هزار و 565 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز دوشنبه، حواله يورو به قيمت 26 
هزار و 62۰ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 22 هزار 
و ۴۱8 تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد 
كانال 23 هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 
2۴ هزار تومان خيز برداش��ت، اما دوباره كاهش يافت 
و در كانال 23 هزار توماني در نوس��ان بود و طي هفته 
گذش��ته دوباره در كانال 2۴ هزار تومان نوسان داشت 
و از شنبه گذشته وارد كانال 25 هزار تومان شد و طي 
دو روز گذشته دوباره افت قيمت داشته است و مي توان 
گفت در آستانه خروج از كانال 25 هزار تومان قرار دارد.

     رشد قيمت سكه 
در سايه افزايش اونس جهاني 

قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)سه شنبه، ۱2 مردادماه( در بازار تهران با افزايش 8۰ 
هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ ميليون 
و 35۰ هزار تومان رس��يد كه به نظر مي رسد ناشي از 
افزايش نرخ انس جهاني طال به ميزان 2 دالر و 9 سنت 
باشد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون 
و 85۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي پنج  ميليون و 8۰۰ هزار تومان، ربع س��كه سه 
ميلي��ون و 65۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي نيز 2 
ميليون و 2۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون 
و 96 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار 
ميليون و 752 هزار تومان ش��د.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز يك هزار و 8۱۱ دالر و 28 سنت قيمت 
خورد. مهم ترين علت رشد قيمت طال و سكه در يك 
هفته گذشته، باال رفتن قيمت دالر و اونس جهاني بوده 
است. قيمت دالر از حدود 2۴ هزار تومان در اوايل هفته 
گذشته اكنون به 25 هزار و ۴۱۰ تومان در صرافي هاي 
بانكي رسيده است. بهاي اونس جهاني نيز كه در حدود 
يك ه��زار و 795 دالر بوده، اكنون به باالي يك هزار و 
8۰۰ دالر صعود كرده اس��ت.قيمت سكه نيز در آغاز 
س��ال 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 ۱۰ ميليون تومان در نوس��ان بوده است و از 
هفته گذشته پس از تعطيالت 6 روزه پايتخت افزايش 
قيمت داش��ت و چهارشنبه گذش��ته وارد كانال ۱۱ 
ميليون تومان شد. قيمت هر اونس طال با ۰.۱7 درصد 
كاهش به ۱8۱۰ دالر و ۴3 سنت رسيد.در حالي كه 
در آستانه انتشار گزارش بازار كار امريكا در اواخر اين 
هفته سرمايه گذاران از انجام معامالت عمده خودداري 
كرده اند، قيمت طال روز سه شنبه شاهد اندكي كاهش 
بود. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۱7 
درصد كاهش به ۱8۱۰ دالر و ۴3 سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر با 
۰.۴8 درصد كاهش به ۱8۱3 دالر و ۴۰ سنت رسيد. 
كايل رودا تحليلگر موسسه  اي جي ماركت در اين باره 
گفت: »اگر گزارش بازار كار امريكا اين حس را منتقل 
كند كه فدرال رزرو در ميان مدت تا بلندمدت سياست 
پولي خود را همچنان به صورت حمايتي حفظ خواهد 
كرد، اين يك پالس بسيار مثبت براي بازار طالست، 
به خصوص از اين جهت كه انتظارات تورمي همچنان 
باال باقي مانده است.« اظهارات هفته گذشته جرومي 
پاول رييس فدرال رزرو درباره اينكه افزايش نرخ بهره 
در كوتاه مدت محتمل نيس��ت و وضعي��ت بازار كار 
امريكا سبب شد تا قيمت طال به باالترين رقم 2 هفته 
گذشته برسد. كريستوفر والر، از مقام هاي ارشد فدرال 
رزرو روز دوشنبه گفت، اگر گزارش بازار كار در دو ماه 
آينده نش��ان دهد كه تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد 
ش��ده به 8۰۰ هزار تا يك ميليون شغل رسيده است، 
بانك مركزي امريكا ممكن است تا ماه اكتبر اقدامات 
حمايتي خود را كاهش دهد. ارزش دالر مقابل برخي 
ارزها كاهش يافت.تا پايان م��اه جوالي، ميزان اوراق 
قرضه امريكايي در اختيار كشورهاي خارجي به هفت 
تريلي��ون و 98 ميليارد و 8۴2 ميليون دالر رس��يده 
است. كسري تجاري امريكا در يك ساله منتهي به اين 
ماه معادل يك تريليون و ۱۱ ميليارد و ۴67 ميليون 
دالر اندازه گيري ش��ده است كه 3۴5 ميليارد و 2۰5 
ميليون دالر از اين كس��ري مربوط به تجارت با چين 
بوده است. اين كسري بودجه بزرگ همواره يكي از 
موارد اختالفي مهم با چين بوده و اين كشور متعهد 
شده است در قالب فاز نخست توافق تجاري خود با 
امريكا، اين رقم را كاهش دهد.شاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با ۰.۱۱ درصد كاهش نسبت 
به روز گذشته در سطح 92.۰88 واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۱۱ درصد كاهش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.389 دالر مبادله 
شد. يورو ۰.۰۱ درصد باال رفت و با ماندن در كانال 
۱.۱8 به ۱.۱86 دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آس��يايي، هر دالر ب��ا ۰.۴7 درصد كاهش به 
۱۰9.26۴ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.357 دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 6.۴62 يوان چين اعالم شد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روند كسري بودجه موجب شده كه بدهي دولت به بانك ها 
همچنان افزايش زيادي داشته باشد و در يكسال منتهي به 
خرداد ۱۴۰۰ رشد نزديك به ۴۰ درصدي داشته و 39.7 
درصد رشد كرده است. بدهي دولت به سيستم بانكي 586 
همت بوده كه رشد ۴7 درصدي داشته كه ۱65 همت را 
بده��ي دولت به بان��ك مركزي با رش��د 7۰ درصدي در 
يك سال اخير به خود اختصاص دادده است. همچنين ۴2۱ 
همت نيز بدهي دولت به بانك ها بوده كه در يك سال رشد 
39 درصدي داشته است.  در نتيجه رشد بدهي دولت به 
بانك ها، پايه پولي به 5۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد كه ۴79 
هزار ميلي��ارد تومان خالص دارايي ه��اي خارجي بانك 
مركزي، ۴۱ همت خالص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي، و ۱۱ همت مطالبات بانك مركزي از بانك ها بوده و 
تنها در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ به ميزان ۴۱ هزار ميليارد 
تومان افزايش داشته است كه رشد 9.2 درصدي داشته 
است.  ضريب فزاينده نيز كه 7.575 در اسفند 99 بوده در 
خرداد ۱۴۰۰ به 7.397 رسيده است.  همچنين نقدينگي 
از 37۰۰ هزار ميليارد تومان گذشت. بانك مركزي ميزان 
نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ را بيش از 3 هزار و 7۰5 
هزار ميلي��ارد تومان اعالم كرد كه حاكي از رش��د 39.۴ 
درصدي نسبت به خردادماه سال 99 است.بانك مركزي 
با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در پايان خردادماه ۱۴۰۰، 
حجم نقدينگي را 37 هزار و 5۴ هزار ميليارد ريال اعالم 
كرد كه حاكي از رشد 39.۴ درصدي نقدينگي نسبت به 
پايان خرداد 99 است. اين در حالي است كه اين شاخص 
نسبت به اسفندماه 99 معادل 6.6 درصد رشد داشته است. 
ضريب فزاينده نقدينگي در پايان خردادماه امسال 7.397 
بوده كه 6.7 درصد نسبت به خرداد 99 رشد داشته است. 
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان خرداد 
۱۴۰۰ به 66۰2.9 هزار ميليارد ريال رسيد كه حاكي از 
رشد ۱9.9 درصدي در اين سال است. همچنين خالص 
مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 53.5 درصد رشد 
نسبت به خرداد س��ال قبل 2۰۱6.9 هزار ميليارد ريال و 
مطالبات بانك مركزي از بانك ها با ۰.۱ درصد رش��د به 
۱۱3۴.۴ هزار ميليارد ريال رسيد. اين گزارش حاكي است، 
ميزان دارايي هاي خارجي در اين بخش با 9۱.۱ درصد رشد 
نسبت به پايان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱353۱.۱ 
هزار ميليارد ريال رسيد. حجم اسكناس و مسكوك نيز با 
2۴.6 درصد افت به 93.6 هزار ميليارد ريال رسيد. سپرده 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 
3۴.۱ درصد افزايش نسبت به خرداد 99 به ۴2۰۰.۴ هزار 
ميليارد ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي به بانك مركزي ني��ز در پايان خرداد 
۱۴۰۰ با ۰.۱ درصد افزايش به ۱۱3۴.۴ هزار ميليارد ريال 
رسيده است. حجم نقدينگي در پايان خرداد ماه ۱۴۰۰ به 
رقم 37۰5۴.۰ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان 
سال ۱399 معادل 6.6 درصد رشد نشان مي دهد. الزم به 
اشاره است كه در دوره مشابه سال ۱399 رشد نقدينگي 
به ميزان 7.5 درصد تحقق يافته بود. همچنين، نقدينگي 
در دوازده ماه��ه منتهي به پايان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 
39.۴ درصد رشد كرد كه نسبت به رشد دوره مشابه سال 
قب��ل )3۴.2 درص��د(، 5.2 واحد درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. عامل اصلي رش��د نقدينگي در پايان خردادماه 
۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399، رشد 9.2 درصدي پايه 
پول��ي بوده و مهم ترين عامل رش��د پايه پول��ي در پايان 
خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي است كه با 633.۰ هزار ميليارد ريال افزايش نسبت 
به پايان سال ۱399 )در نتيجه استفاده از تنخواه گردان 
)خزانه و س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ه��ا( و كاهش 
سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي(، سهمي فزاينده معادل 
۱3.8 واحد درصد در رش��د پايه پولي داشته است. دليل 
اصلي افزايش مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي در 
دوره مذكور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان )جمعًا 
به ميزان 555.3 هزار ميليارد ريال( اس��ت. در خصوص 
تحوالت مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان 
خزانه در سال جاري الزم به توضيح است كه با توجه به رقم 
منابع بودجه عمومي سال ۱۴۰۰ )مصوب مجلس شوراي 
اسالمي، معادل ۱3737.7 هزار ميليارد ريال( سقف اوليه 
تنخواه گردان خزانه به مي��زان 3 درصد بودجه عمومي 
)۴۱2.۱ هزار ميليارد ريال( تعيين و تا ابتداي ارديبهشت 
ماه ۱۴۰۰ تمامي اين مبلغ طي دو قسط در اختيار دولت 
قرار گرف��ت. در ادامه، هي��ات وزيران در جلس��ه مورخ 
۱۴۰۰.3.26 و به پيشنهاد س��ازمان برنامه و بودجه )به 
منظور پيشگيري، امدادرساني و جبران خسارات ناشي از 
حوادث غيرمترقبه، در اجراي م��اده )۱۰( قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت و اصالحيه آن مبني بر افزايش 
تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقي به 
ماده )2۴( قانون محاسبات عمومي كشور � مصوب سال 
۱366� موضوع ماده )۱( قانون تنظيم بخش از مقررات 
مالي دولت � مصوب سال ۱38۰ � و با رعايت بند )م( ماده 
)28( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از 
مقررات مالي دولت )2( � مصوب س��ال ۱393 � و س��اير 
قوانين مرتبط( مقرر كرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه 
در س��ال ۱۴۰۰ به ميزان يك واح��د درصد افزايش يابد 
)افزاي��ش از ۴۱2.۱ به 5۴9.5 هزار ميليارد ريال( و بانك 
مركزي را موظف كرد در اسرع وقت افزايش تنخواه گردان 
 خزان��ه را در اختي��ار وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي 
)خزانه داري كل كشور( قرار دهد. لذا بانك مركزي با توجه 
به مصوبه مذكور، در تاريخ ۱۴۰۰.3.3۰ نسبت به پرداخت 
مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه )۱37.۴ 
هزار ميليارد ريال( اقدام كرد. در خصوص عوامل موثر بر 
افزايش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، 
مي توان به چسبندگي هزينه هاي جاري دولت و همچنين 

كاه��ش قابل توجه برخ��ي از درآمده��اي دولت )نظير 
درآمدهاي مالياتي بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدايي 
س��ال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل( اشاره كرد. 
عالوه بر اين، به استناد جزء )۴( تبصره )۱۴( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ كل كشور، بانك مركزي موظف شده است براي 
پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست 
سازمان برنامه و بودجه، معادل يك درصد از جمع مصارف 
جدول تبصره )۱۴( را )حدود 33.۴ هزار ميليارد ريال( به 
صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
قرار دهد كه از اين ميزان، معادل 2۰ هزار ميليارد ريال در 
تاريخ ۱۴۰۰.3.5 در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
)به منظور پرداخت به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي 
ايران براي خريد تضميني گندم( قرار گرفته است. بر اين 
اس��اس در طول س��ه ماهه اول س��ال جاري، از مجموع 
تنخواه گردان )خزانه و سازمان هدفمندسازي يارانه ها( به 
ميزان 569.5 هزار ميليارد ريال، 555.3 هزار ميليارد ريال 
توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است كه از اين ميزان 
۴32.۱ هزار ميليارد ري��ال )78 درصد( در قبل و ۱23.2 
هزار ميليارد ريال )22 درصد( در دوره مديريت جديد بانك 
مركزي اجرايي شده است. يكي ديگر از عوامل موثر بر رشد 
پايه پول��ي در خردادماه س��ال ۱۴۰۰، تحوالت خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده اس��ت كه با ۱.9 
درصد افزايش )معادل 87.2 هزار ميليارد ريال( نسبت به 
پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل ۱.9 واحد درصد در 
رش��د پايه پولي داشته است. دليل اصلي افزايش خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي، عمدتاً ناشي از آثار پولي 
خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غير نرخ نامه اي بوده 
است. بررسي اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي در سه ماهه 
منتهي به پايان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده كاهش سهم 
پول و افزايش سهم شبه  پول در نقدينگي است؛ به طوري 
كه طي دوره مذكور س��هم پول ۰.3 واحد درصد كاهش 
يافته و به همين ميزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. 
همچنين رش��د پول در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به 
پايان س��ال ۱399 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 
ميزان قابل توجهي كاهش يافته است؛ به طوري كه رشد 
پول از ۱7.5 درصد در سه ماهه ابتدايي سال ۱399 به 5.۱ 
درصد در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ رسيده است. عالوه 
بر اين، در پايان خردادماه س��ال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده 
نقدينگي به رقم 7.397 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده 
نقدينگي نسبت به پايان سال ۱399، 2.3 درصد كاهش 
يافت كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱399، )معادل 
۱.۱- درصد(، ۱.2 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. دليل 
اصلي كاهش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان خردادماه 
۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399، ناشي از افزايش ذخاير 
اضافي بانك ها در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان 
سال ۱399 )افزايش نسبت ذخاير اضافي بانك ها به كل 
سپرده ها از ۰.۰۰89 در پايان سال ۱399 به ۰.۰۱2۴ در 
پايان خردادماه ۱۴۰۰( بوده اس��ت. به طوري كه حجم 
ذخاير اضافي بانك ها از 3۰۴.۱ هزار ميليارد ريال در پايان 
سال ۱399 به ۴۴9.5 هزار ميليارد ريال در پايان خردادماه 
۱۴۰۰ رس��يده كه عمدتًا ناش��ي از تزريق وجوه دولتي 
)استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدي تنخواه گردان 
خزانه در سال ۱۴۰۰( به بازار پول بوده است.  همچنين در 
خصوص وضعيت فروش اوراق مالي اسالمي در سال ۱۴۰۰ 
الزم به توضيح است كه از 25۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي 
اسالمي عرضه شده در سال ۱۴۰۰ )طي 9 حراج برگزار 
شده تا تاريخ ۱۴۰۰.5.6(، حدود 67.3 هزار ميليارد ريال 
به فروش رفته است. اين در حالي است كه از ابتداي سال 
۱۴۰۰ تا پايان خردادماه ۱۴۰۰، طي چهار حراج برگزار 
ش��ده )اولين حراج در تاري��خ ۱۴۰۰.3.۴( تنها 26 هزار 
ميليارد ريال )از 25۰ هزار ميليارد ريال عرضه ش��ده( به 
فروش رفته ب��ود. در خصوص داليل محدود بودن خريد 
اوراق از س��وي بانك ها مي توان به عواملي همچون عدم 
جذابيت نرخ اوراق، باال بودن دوره سررسيد و نقدشوندگي 
آنها در بازار بدهي اشاره كرد. همچنين الزم به ذكر است 
كه سهم بانك ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از خريد 
اوراق بهادار دولتي در سال جاري )طي 9 حراج برگزار شده( 
به ترتيب حدود 8۱ و ۱9 درصد بوده است.  گفتني است، 
بانك مركزي در چارچوب عمليات ب��ازار باز و در جهت 

مديريت نقدينگي و هدايت نرخ سود حول نرخ سياستي 
)هدف(، با توجه به افزايش ذخاير مازاد بانك ها و كاهش 
نرخ سود در بازار بين بانكي، از نيمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ 
تاكنون موضع خود را بر جذب نقدينگي در اين بازار قرار داد 
و به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس 
مبادرت كرد. به طوري كه در نتيجه اي��ن اقدام تا حدود 
زيادي از شدت رشد نقدينگي كاسته شده و به هدايت نرخ 
سود در بازار بين بانكي به سمت نرخ سياستي )جلوگيري 
از كاهش شديد نرخ و فاصله آن از نرخ سياستي( كمك شده 
است. الزم به ذكر است بانك مركزي با استفاده از ابزار توافق 
بازخريد معكوس يك هفته اي، طي سه مرحله حراج از 
نيمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پايان خردادماه ۱۴۰۰، به طور 
متوسط هر هفته 52.6 هزار ميليارد ريال جذب كرده است.   
انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد 
ترازنامه بانك ها، روند كنترل رش��د متغيرهاي پولي در 
ماه هاي آتي بهبود يافته و اقدامات بانك مركزي در راستاي 
حفظ ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشتري 
همراه گردد. الزم به ذكر اس��ت كه كنترل رشد ترازنامه 
بانك ها به عنوان يك اقدام راهبردي در زمينه كنترل رشد 
نقدينگي از اهميت بااليي برخوردار است و موفقيت بانك 
مركزي در اين زمينه مي تواند نقش بس��يار موثري را در 
كنترل رشد نقدينگي ايفا كند. ميزان دارايي هاي خارجي 
بانك هاي تجاري كش��ور در پايان خرداد ۱۴۰۰ معادل 
۱97۱.5 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال پيش ۱5۱.۴ درصد رشد نش��ان مي دهد. سپرده 
بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز 7۴.۴ هزار ميليارد 

ريال بوده كه 23.9 درصد كاهش يافته است.
جمع كل دارايي ه��اي بانك هاي تج��اري در دوره مورد 
بررس��ي، ۱228۱.5 هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت 
خرداد 99 داراي 6۰.8 درصد رش��د است و ميزان بدهي 
بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان خرداد ۱۴۰۰ 
به 7۴.7 هزار ميليارد ريال رسيده كه 23.9 درصد نسبت 
به سال قبل افت داشته است. همچنين، ضريب فزاينده 
نقدينگي در اين مدت 7.397 بوده كه 6 7. درصد نسبت 
به خرداد سال گذشته رشد يافته است . در پايان خردادماه 
سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.397 رسيد. 
بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 
۱399، حدود 2.3 درصد كاهش يافت كه در مقايس��ه با 
رشد دوره مشابه سال گذشته برابر منفي ۱.۱ درصد، ۱.2 
واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد.دليل اصلي كاهش 
ضريب فزاينده نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت 
به پايان سال ۱399، ناشي از افزايش ذخاير اضافي بانك ها 
در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399 بوده 
است.به طوري كه حجم ذخاير اضافي بانك ها از 3۰ هزار و 
۴۱ ميليارد تومان در پايان سال ۱399 به ۴۴ هزار و 95۰ 
ميليارد تومان در پايان خردادماه ۱۴۰۰ رسيده كه عمدتًا 
ناش��ي از تزريق وجوه دولتي به بازار پول بوده است.  دليل 
اصلي كاهش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان خردادماه 
۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱399، ناشي از افزايش ذخاير 
اضافي بانك ها در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نس��بت به پايان 
سال ۱399 )افزايش نسبت ذخاير اضافي بانك ها به كل 
س��پرده ها از ۰.۰۰89 در پايان س��ال ۱399 به ۰.۰۱2۴ 
در پايان خردادماه ۱۴۰۰( بوده است. به طوري كه حجم 
ذخاير اضافي بانك ها از 3۰۴.۱ هزار ميليارد ريال در پايان 
سال ۱399 به ۴۴9.5 هزار ميليارد ريال در پايان خردادماه 
۱۴۰۰ رس��يده كه عمدتًا ناش��ي از تزريق وجوه دولتي 
)استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدي تنخواه گردان 

خزانه در سال ۱۴۰۰( به بازار پول بوده است.
براساس گزارش بانك مركزي عامل اصلي رشد نقدينگي 
در پايان خردادماه امسال نسبت به پايان سال ۱399، رشد 
9.2 درصدي پايه پولي بوده اس��ت.  مهم ترين عامل رشد 
پايه پولي در پايان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانك 
مركزي از بخش دولتي اس��ت كه با 63 هزار و 3۰۰ هزار 
ميليارد تومان افزايش نسبت به پايان سال ۱399 در نتيجه 
استفاده از تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها و كاهش س��پرده هاي دولت ن��زد بانك مركزي، 
سهمي فزاينده معادل ۱3.8 واحد درصد در رشد پايه پولي 
داشته است. دليل اصلي افزايش مطالبات بانك مركزي 
از بخش دولتي در دوره مذكور نيز استفاده دولت از وجوه 

تنخواه گردان در مجموع به ميزان 55 هزار و 53۰ ميليارد 
تومان است. در خصوص تحوالت مربوط به استفاده دولت 
از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاري بايد گفت كه با 
توجه به رقم منابع بودجه عمومي سال ۱۴۰۰ كه در مجلس 
شوراي اسالمي معادل يك هزار و 373 هزار و 77۰ ميليارد 
تومان بود و س��قف اوليه تنخواه گردان خزانه به ميزان 3 
درصد بودجه عمومي يعني ۴۱ هزار و 2۱۰ ميليارد تومان 
تعيين و تا ابتداي ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامي اين مبلغ 
طي دو قسط در اختيار دولت قرار گرفت.  در ادامه، هيات 
وزيران در 26 خردادماه امس��ال و بنا به پيشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه و براي پيش��گيري، امدادرساني و جبران 
خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه مقرر كرد سقف مجاز 
تنخواه گردان خزانه در س��ال ۱۴۰۰ به ميزان يك واحد 
درصد افزايش يابد يعني از ۴۱ هزار و 2۰۰ ميليارد تومان به 
5۴ هزار و 95۰ ميليارد تومان برسد و بانك مركزي را موظف 
كرد در اسرع وقت افزايش تنخواه گردان خزانه را در اختيار 
وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( قرار 
دهد و بانك مركزي نيز موظف ش��د مبلغ ۱3 هزار و 7۴۰ 

ميليارد تومان را به تنخواه گردان اضافه كند.

     پرداخت ۲ هزار ميليارد تومان به سازمان 
هدفمندي يارانه ها

چسبندگي هزينه هاي جاري دولت و همچنين كاهش 
قابل توجه برخي از درآمدهاي دولت همچون درآمدهاي 
مالياتي بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از ديگر عوامل موثر بر افزايش 

سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ است.
همچنين براس��اس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور، بانك مركزي موظف شده است براي پرداخت 
به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان 
برنامه و بودجه، معادل يك درصد از جمع مصارف جدول 
تبصره ۱۴ را كه س��ه هزار و 3۰۴ ميليارد تومان است به 
صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
قرار دهد ك��ه از اين ميزان، معادل 2 هزار ميليارد ريال در 
پنجم خردادماه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
براي پرداخت به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران 

براي خريد تضميني گندم قرار گرفته است.

     بدهي هاي خارجي ايران كم شد
بدهي خارج��ي ايران در پايان خرداد امس��ال با كاهش 
نسبت به س��ال گذشته، به رقم هش��ت ميليارد و 7۴۴ 
ميليون دالر رس��يده است. گزارش جديد بانك مركزي 
از گزيده آمارهاي اقتصادي در پايان خرداد سال جاري 
نش��ان مي دهد كه ميزان بدهي هاي خارجي كشور در 
پايان خرداد نسبت به پايان سال گذشته با كاهش همراه 
شده و به رقم هشت ميليارد و 7۴۴ ميليون دالر رسيده 
است. ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور دو ميليارد و ۱۱ 
ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران نيز شش ميليارد 
و 733 ميليون دالر اعالم شده است. از سوي ديگر، معادل 
يورويي بدهي خارجي ايران معادل هفت ميليارد و 37۰ 
ميليون يورو اس��ت كه پنج ميليارد و 675 ميليون يورو 
از اين ميزان، حجم بدهي ه��اي ميان مدت و بلندمدت 
بوده و يك ميليارد و 695 ميليون يورو حجم بدهي هاي 
كوتاه مدت اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ميزان بدهي 
خارجي كشور در پايان اسفند گذشته معادل 9 ميليارد 
و ۱۴2 ميليون دالر بوده و ميزان بدهي هاي كوتاه مدت 
كش��ور حدود ۱.9 ميليارد دالر و بدهي هاي بلندمدت 
ايران نيز 7.۱ ميليارد دالر اعالم شده است.  گفتني است 
كه بدهي خارجي مجموعه تعهدات ايجاد شده در نتيجه 
گشايش اعتبار اس��نادي تس��هيالت دريافتي از بانك 
جهاني و ساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي همچنين 
تامين مالي پروژه ه��اي از طريق فاينانس، پيش فروش 
نفت و اوراق قرضه بين المللي را در بر مي گيرد. البته اين 
شاخص نسبت به پايان خرداد سال گذشته با 89 ميليون 
دالر افزايش مواجه شده است، زيرا در آن زمان بدهي هاي 
خارجي ايران هش��ت ميليارد و 655 ميليون دالر بوده 
كه هفت ميلي��ارد و ۱63 ميلي��ون دالر آن بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و ۴92 ميليون دالر 

از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت بوده است.
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گروه بازار سرمايه|
تقريبا از روزهاي پاياني سال 1398 درخشش بورس 
شروع ش��د، اغلب افراد جامعه با شيوع ويروس كرونا 
درآمد نامطلوبي داش��تند به واس��طه تبليغات دولت 
دوازدهم وارد بورس ش��دند و درنهايت برخي از آنان 
بازيان از بازار خارج ش��دند. در ادامه اين روند س��ال 
1399 يكي از سال هاي پرفرازونشيب، پر نوسان بازار 
سهام بود كه شاخص كل در آن دستخوش تغييرات 
بسيار زيادي شد. نيمه نخس��ت اين سال هم زمان با 
ثبت ركورد بيشترين رشد شاخص هاي بورسي و فتح 
قله هاي جدي��د همراه بود. اگرچ��ه در نيمه دوم اين 
بازار فاز اصالحي و استراحت را تجربه كرد، اما آمارها 
نشان مي دهد صنايع بورسي طي سال مزبور توانستند 
كارنامه بسيار موفقي نس��بت به سال گذشته اش به 
ثبت برساند. به خصوص كه عمده سودآوري ها مربوط 

به شركت هاي بزرگ و صنايع اصلي بازار بوده است.
يك��ي از مهم تري��ن مولفه ها براي س��نجش فعاليت 
ش��ركت هاي بورس��ي مربوط به ميزان سود خالص و 
به تبع آن پيش بيني سود هر س��هم )EPS(، طي يك 
سال مالي است. آمارها نشان مي دهد در سال گذشته از 
ميان ۴۷ صنعت بورسي فعال، گروه فعاليت مهندسي، 
تجزيه، تحليل و آزمايش فني بيش��ترين رش��د سود 
خالص را كس��ب كرده اس��ت. بر همين اس��اس اين 
صنعت توانسته بيش از ۴ هزار و 1۰۰ درصد رشد سود 
خالص نسبت به سال 1398 را به ثبت برساند. بعدازآن 
گروه س��رمايه گذاري ها بود كه بيش از 1۰۰۰ درصد 
رشد س��ود خالص داش��ت. از مهم ترين شركت هاي 
اين گروه ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي 
اس��ت، ك��ه ارزش س��رمايه گذاري هاي آن به صورت 
مستقيم حدود 1۰ درصد از كل بازار سرمايه را تشكيل 
مي دهد. سرمايه گذاري غدير، س��رمايه گذاري اميد، 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از شركت هاي بزرگ و 
مطرح سرمايه گذاري بورس تهران محسوب مي شوند 
كه هر يك ويژگي  خاص خود را دارند و روند سودآوري 
خيره كننده اي داشته اند. اما در اين ميان، صنايع بزرگ 
بورسي نيز كارنامه درخشاني از خود به جاي گذاشتند. 
فلزات اساس��ي با رش��د س��ود خالص 1۶8 درصدي، 
محصوالت شيميايي با رشد 13۴ درصد و فرآورده هاي 
نفتي با رش��د 3۲۰ درصدي گواه از آن دارد كه عمده 
ش��ركت هاي بزرگ اين بازار سال 1399 را با موفقيت 
مالي چشمگيري به پايان رسانده اند. بررسي ها نشان 
مي دهد از مي��ان ۴۷ صنعت فعال در بازار س��رمايه و 
طي سال 99گذش��ته، تنها ۴ صنعت نتوانستند سود 
بيشتري نسبت به سال پيشين به دست بياورند. در اين 
ميان خودرويي ها با 133 درصد افت، بيشترين كاهش 
سود را نسبت به س��ال 1398 كسب كرد. منسوجات 
دومين صنعت جامانده از رش��د س��ود خالص 1399 
ب��ود. اين گروه كاهش ۲۵ درصدي س��ود خالص را در 
سال 1399 نسبت به س��ال قبل به ثبت رساند. قند و 
شكري ها س��ومين گروه در اين دسته بندي بودند كه 
كاهش رشد خالص تنها 8 درصدي را در اين بازه زماني 
داشتند. در اين ميان بازبيني DPS صنايع بورسي طي 
سال گذشته در مقايسه با سال پيش از آن نيز قابل توجه 
است. نكته درخشان فعاليت گروه هاي بورسي در سال 
99 اين است كه تنها يك گروه كوچك سود تقسيمي 
كم تري نس��بت به سال 1398 داش��ته و بقيه گروه ها 
توانستند س��ود بيشتري نسبت به س��ال 98 نصيب 
س��هامداران خود كنند. پيمانكاري صنعتي با كاهش 
سود تقسيمي در اين بازه زماني تنها صنعت جامانده از 
رشدهاي سال 99 است. در مقابل، صنعت ماشين آالت 
و تجهيزات با رش��د بيش از ۵۰۰ درصدي توانس��ت 
بيشترين رشد سود تقسيمي را براي سهامداران داشته 
باش��د. در اين رده بندي فرآورده هاي نفتي نيز با رشد 

بي��ش از 38۰ درصدي DPS، جاي��گاه دوم را به خود 
اختصاص داد. بانك ها، بيمه اي ها و س��رمايه گذاري ها 
نيز جزو گروه هاي بسيار موفق سال 99 بودند. نمادهاي 
اين گروه ها نيز توانستند به ترتيب سود تقسيمي بيش 
از 3۴۰ درصدي، ۲3۰ درصدي و ۲۵۰ درصدي نسبت 
به سال 1398 داشته باشند. درمجموع مي توان اظهار 
داشت اگرچه بورس فاز اصالحي نسبتًا ميان مدتي را در 
سال گذشته طي كرد، اما درمجموع شركت ها و صنايع 
توانستند عملكرد قابل قبولي از خود به جاي بگذارند. در 
اين ميان رش��د يكپارچه در صنايع بزرگ مانند فلزات 
و محصوالت شيميايي حاكي از موفقيت كلي عملكرد 
اين بازار در سال گذشته است. بازار سرمايه طي سال 
گذشته، ۶8۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي براي 
اقتصاد كش��ور رقم زده اس��ت. اين مبلغ از سه حوزه 
تأمين منابع مالي س��رمايه اي، تأمين مالي بدهي و 
تأمين مالي از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري بوده 
است. تأمين منابع مالي از بازار سرمايه از طريق سه 
حوزه يادشده، حداقل 3۰ درصد ميزاني است كه در 
نظام بانكي، تأمين مالي شده است و ديگر نمي توان 
گفت كه نظام تأمين مالي در كشور بانك محور است.

     بازار سرمايه
 محلي مناسب براي تأمين مالي هاي بزرگ

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، بازار سرمايه را يك بال از دو بال تأمين مالي كشور 
خواند و اظهار داش��ت: نظام تأمين مال��ي اقتصاد براي 
اثربخش��ي مناس��ب به هر دو بخش نظام بانكي و بازار 
س��رمايه نيازمند اس��ت. دهقان دهنوي بابيان اينكه تا 
پيش از سال 98، روند تأمين مالي كشور يك نظام كاماًل 
بانك محور بوده است، خاطرنشان كرد: تا پيش از سال 98، 
بازار سرمايه نقش مهمي در تأمين مالي كشور نداشت و از 
معادالت اقتصادي و سياست گذاري تأمين مالي، خارج 
بود. با روندي كه بازار طي كرده و رش��د الزم را به دست 
آورده، امروز نه تنها مي توان ادعا كرد كه نظام تأمين مالي 
كشور ما يك نظام بانك محور نيست و بازار سرمايه نقش 
قابل توجهي در آن پيداكرده است، بلكه شرايط و اتفاقات 
همين چند ماه گذشته نيز نشان مي دهد، نقش اين بازار 
در معادالت سياس��ي و اقتصادي كشور افزايش يافته و 

بي جايگاهي بسيار برجس��ته تر از گذشته دست يافته 
اس��ت. او در ارتباط با تأمين مالي اقتصاد از بازار سرمايه 
اذعان داش��ت: تأمين مالي از بازار سرمايه به سه حوزه 
مجزا تقسيم مي شود، يكي از آنها تأمين مالي سرمايه اي 
است؛ جايي كه منابع مالي به شكل سرمايه جديد وارد 
فعاليت اقتصادي بنگاه هاي توليدي كشور مي شود. در 
بازار سرمايه اين امكان از طريق مكانيسم افزايش سرمايه، 
عرضه اوليه شركت ها و تشكيل شركت هاي سهامي عام 
جديد به وجود مي آيد. رييس سازمان بورس با اشاره به 
تأمين مالي از حوزه يادش��ده، توضيح داد: در سال 99، 
حدود ۲3۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي از اين حوزه 
اتفاق افتاد. بخش��ي از اين تأمين مالي از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها در بازار سرمايه بوده است. اين موضوع 
اگرچه س��اختار مالي شركت ها را قوي تر مي كند، اما به 
شكل سرمايه نقدي نيست و بخش قابل توجهي از اين 
مبلغ نيز به شكل منابع نقدي وارد شركت ها شده يا در 
قالب عرضه اوليه هاي جديد بوده است. سرمايه گذاران با 
فروش سهام جديد در بازار سرمايه، مي توانند اين منابع 
را صرف پروژه هاي جديد كنند. او حوزه دوم تأمين مالي 
را مدنظر قرارداد و افزود: اين حوزه، تأمين مالي از محل 
بدهي است؛ يعني جايي كه منابع مالي به شكل بدهي در 
قالب اوراق مختلفي كه در بازار وجود دارد، مانند اوراق 
مرابحه، اوراق مشاركت، صكوك و ساير انواع اوراق، وارد 
بنگاه هاي اقتصادي مي شود. عملكرد اين حوزه نيز در 
سال 99، بسيار بيش��تر از عملكرد آن در سال 98 بوده 
است؛ كما آنكه در سال 98 نيز نسبت به سال 9۷، رشد 
بسيار چشمگيري داشته است. به گفته دهقان دهنوي، 
ناشر اصلي حوزه تأمين مالي بدهي، دولت است و از اين 
محل بيش از ۲۲۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي شده 
اس��ت. از اين رقم، حدود 18۰ هزار ميليارد تومان انواع 
اوراق مالي اسالمي منتشرشده كه متعلق به دولت است 
و ش��امل اوراق نقدي به ميزان 1۲۵ هزار ميليارد تومان 
مي شود. نيمي از آن نيز صرف بازپرداخت اوراق سررسيد 
شده قبلي شده اس��ت و مابقي، اسناد خزانه و نظاير آن 
بوده كه به عنوان تأديه بدهي يا تهاتر بدهي به صورت غير 
نقدي واگذارشده است. رييس سازمان بورس ادامه داد: 
مابقي رقم يادشده، متعلق به شركت هاي غيردولتي است 
كه منابع آن وارد چرخه سرمايه گذاري شركت ها شده و 

حكايت از ايجاد فضاي جديد براي سرمايه گذاري دارد. 
به بياني ديگر، تأمين مالي شركت ها از طريق بازار بدهي، 
3۵ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل از آن ۵ 
برابر شده است. مقايسه سال 98 نسبت به سال 9۷ نيز 
نشان مي دهد، رشد قابل توجهي حاصل شده است و 
در يك دوره دوساله، بازار تأمين بدهي براي شركت ها 
بيش از 1۰ برابر افزايش يافته است. او تجهيز منابع از 
طريق سرمايه گذاري هاي غيرمستقيم را حوزه سوم 
تأمين مالي برشمرد و عنوان كرد: از اين محل حدود 
۲3۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي ش��ده اس��ت. 
ده ها و صدها صندوق سرمايه گذاري موجود در بازار 
سرمايه، با تجهيز و تجميع منابع خرد، آنها را در اوراق، 

سهام و سپرده بانكي سرمايه گذاري مي كنند.
اين مسوول بابيان اينكه سرمايه گذاري در صندوق هاي 
سرمايه گذاري كه به تازگي تأسيس شده اند، مي تواند 
براي اقتصاد بسيار مفيد باشد؛ تصريح كرد: صندوق هاي 
س��رمايه گذاري خصوصي چنين عملكردي دارند و 
با اس��تفاده از منابعي كه تجهيز مي كنند، مي توانند 
بنگاه هاي راكد و مشكل دار را تمليك و احيا كنند و ورود 
آن شركت ها به بازار سرمايه منجر به يك ارزش افزوده 
قابل توجه مي ش��ود. اين اقدام موجب مي شود تا هم 
منافع خوبي به افرادي كه س��هام اين صندوق ها را در 
اختياردارند برسد و هم چرخه توليد در بنگاه ها بار ديگر 
احيا ش��ود. دهقان دهنوي در پايان خاطرنشان كرد: 
بنابراين، وقتي درباره تأمين منابع مالي از بازار سرمايه 
صحبت مي ش��ود، از تأمين منابع مالي س��رمايه اي، 
تأمين مالي بدهي و تأمين مالي از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري بحث مي شود. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به اينكه نظام تأمين مالي، نظام 
مالي تركيبي است، اذعان داشت: وارد دوران جديدي 
از حضور بازار س��رمايه در اقتصاد كشور شده ايم كه 
بيانگر تركيب��ي بودن نظام تأمين مالي اس��ت. اين 
اميدواري وجود دارد كه با توس��عه بازار س��رمايه و 
ظرفيت هايي كه وجود دارد، روزي برس��د كه نظام 
تأمين مالي بازار محور ش��ود. زيرا در همه جاي دنيا 
نشان داده شده است كه بازار سرمايه، محل مناسبي 
براي تأمين مالي هاي بزرگ است و به اين ترتيب رشد 

و بالندگي بازار سرمايه نيز ادامه دار خواهد بود.
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سبزپوشي بورس در روز تنفيذ 
رييس جمهور

ش��اخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري 
هفته يعني سه ش��نبه، 1۲ مردادماه 1۷ هزار و ۷1۶ 
واحد رشد داش��ت كه در نهايت اين شاخص به رقم 
يك ميليون و 3۷۵ هزار واحد رسيد. در معامالت اين 
روز بيش از ۶ ميليارد و 9۶۶ ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش ۴۷ هزار و ۲9۶ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
۲3۰ واحد كاهش به ۴۰۰ هزار و ۶9۰ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با 1۴۵ واحد افت به ۲۵3 هزار و ۲18 
واحد رسيد. ش��اخص بازار اول 9 هزار و ۷۲۵ واحد و 
شاخص بازار دوم ۴۵ هزار و 8۴۴ واحد رشد داشتند.

حقوقي ها در اين روز حدود 11۵ميليارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد ۶هزار 
ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲1درصد يعني 
هزار و ۲۶۰ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدش��ان دو درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»بانك ها و موسسات اعتباري«، »سيمان، آهك و گچ« 
و »انبوه سازي، امالك و مستغالت« رقم خورد درحالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »محصوالت شيميايي« 
و »فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »وتجارت«، »پارسان« 
و »فملي« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 

»فرابورس«، »ميدكو« و »شاراك« معطوف بود.
طي معامالت اين روز افزايش س��هام حقيقي ها در 
۶3نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 118نماد به 
بيش از ي��ك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكي��ت دس��ته اول ۴1۰ميليارد توم��ان و تغيير 
مالكيت دسته دوم ۴9۰ميليارد تومان بود. آخرين 
قيمت 13۲نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت 
روز قبل آنها افزايش يافته و 1۵۶نماد با كاهش بيش 

از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.
عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، ش��ركت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با سه هزار و 
۷۰۵ واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
با نماد »ميدك��و« با دو هزار و 9۰۴ واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 
يك هزار و 339 واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد 
»ومعادن« با يك ه��زار و 1۰۵ واحد، گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با يك هزار و ۴3 
واحد، پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با يك هزار و 
۶۰ واحد و معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با يك هزار و 33 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داش��تند. در مقابل ايران خودرو با ۵۴۶ واحد، بانك 
پارسيان با نماد »وپارس« با ۲۷9 واحد، سايپا با نماد 
»خساپا« با ۲۵۲ واحد، گروه بهمن با نماد »خبهمن« 
با 19۰ واحد، پارس خودرو با نماد »خپارس« با 138 
واحد، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با نماد 
»خگستر« با 11۷ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« 
با 99 واحد و بانك ص��ادرات ايران با نماد »وبصادر« 

با 91 واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پاي��ه اين گ��زارش، در س��ومين روز كاري هفته 
س��پيد ماكيان با نماد »س��پيد«، گروه پتروشيمي 
س��رمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول«، ش��ركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، فوالد 
اميركبير كاشان با نماد »فجر«، ايران خودرو با نماد 
»خودرو«، سايپا با نماد »خساپا« و گروه دارويي بركت 
با نماد »بركت« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه ش��يميايي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برتري��ن گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۶۴۲ 
ميليون و 9۴۲ هزار برگه سهم به ارزش 9 هزار و ۷۵۷ 

ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز سه ش��نبه شاخص فرابورس نيز بيش از ۴3 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و 913 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 
۲9۷ ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش ۲۷ هزار و 9۲9 
ميليارد ريال دادوستد شد. شركت سهامي ذوب آهن 
اصفهان ب��ا نم��اد »ذوب«، فرابورس اي��ران با نماد 
»فرابورس«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، پليمر آريا ساسول 
با نماد »آريا«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با 
نماد »سمگا«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
بيمه تجارت نو با نماد »بنو«، پتروشيمي مارون با نماد 
»مارون« و سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر« تأثير 
مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين بيمه 
پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد »هرمز«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، مديريت 
انرژي تاب��ان هور با نماد »وه��ور«، بانك دي با نماد 
»دي«، توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، 
توزيع داروپخش با نماد »دتوزيع« و توكاريل با نماد 
»توريل “ تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

    پذيرش »پت« گريد بطري وارداتي چين 
در بورس كاال

بر اس��اس اين اطالعيه ها، در سيصد و چهارمين 
جلسه كميته عرضه در تاريخ 1۰ مردادماه جاري 
پس از بررسي مدارك و مس��تندات، 1۰ هزار تن 
 Wankai ش��ركت )Pet( پلي اتيل��ن ترفتالت
New Material كشور چين را كه عرضه كننده 
آن ش��ركت بازرگان��ي راهب��ر نگين صبا اس��ت، 
موردپذيرش ق��رارداد. همچني��ن پذيرش 1۰۰ 
هزار تن ورق فوالدي ش��ركت نورد و لوله اهواز كه 
عرضه كننده آن گروه صنعتي ش��كوه قطب آروند 
است، پس از بررس��ي مدارك و مستندات در بازار 
اصلي بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت. 
در اين جلسه، كميته عرضه بورس كاال گندله سنگ 
آهن شركت آهن اس��فنجي اردكان را نيز پس از 
بررسي مدارك و مستندات در بازار اصلي پذيرش 
كرد. عالوه بر اين در جلسه مذكور پذيرش ۲۵۰۰ 
تن شمش روي شركت سپنتا روي كه عرضه كننده 
آهن شركت كانه آرايي آريا است به تصويب رسيد.

پياده سازي ابزارهاي
تأمين مالي در صنعت برق

محمدحسين عسگري، معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس انرژي در وبينار تخصصي بررسي 
چشم انداز صنعت برق، فرصت ها و تهديدها، با نگاهي 
به ظرفيت هاي بازار سرمايه گفت: برق يكي از اركان 
اساسي معامالت در بورس انرژي است كه اين كاال، در 
تابلوي برق در بازار فيزيكي و بازار مشتقه مورد معامله 
قرار مي گيرد و ابزارهاي تأمين مالي اين صنعت نيز 
در بازار مشتقه و بازار ساير اوراق بهادار قابل معامله 
مورد دادوستد قرار مي گيرند. محمدحسين عسگري 
افزود: متنوع تري��ن ابزارهاي تأمين مالي در بورس 
انرژي براي صنعت برق طراحي و پياده سازي شده 
است. ازجمله گواهي ظرفيت كه يك ابزار تأمين مالي 
اختصاصي صنعت برق محسوب مي شود و صندوق 
س��رمايه گذاري پروژه نيز كه براي اولين بار در بازار 
سرمايه به كاربرده شد، براي تأمين مالي يك نيروگاه 
مورداستفاده قرارگرفته است. او از پذيرش و قابليت 
معامل��ه ۶۷ نيروگاه در بورس ان��رژي )۴1 نيروگاه 
خصوصي و ۲۶ ني��روگاه دولتي( و معامله ۴8.۵۶۰ 
ميليون مگاوات ساعت به ارزش 3۰.۴۶۷ ميليارد 
ريال از ابتداي تأسيس تا مردادماه 1۴۰۰ خبر داد 
و گفت: با احتساب ش��ركت هاي مبين و فجر، 1۰ 
نيروگاه در بازار سرمايه )8 شركت در فرابورس و ۲ 
شركت در بورس اوراق بهادار( باارزش حدود 98۰ 
هزار ميليارد ريال در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب 
گرم پذيرش ش��ده اند و سهام آنها مورد معامله قرار 
مي گيرد. او سابقه نخستين نيروگاه پذيرش شده در 
بازار سرمايه كشور را مربوط به نيروگاه عسلويه مپنا 
در ۷ اسفند 139۲ و آخرين نيروگاه پذيرش شده را 
نيز مربوط به شركت توليد برق و انرژي پيوندگستر 
پارس )ق��م( در 1۲ ش��هريور 1399 اع��الم كرد. 
عسگري در ادامه بيان كرد: باهمت شركت توانير، از 
سال 1۴۰۰ پاي كنتور و ساير ادوات و تجهيزات برق 
نيز به بورس كاال باز شد و اكنون شركت هاي توزيع 
نيروي برق و برق منطقه اي نيازهاي خود را در اين 
زمينه از طريق برگزاري مناقصات با ساختار شفاف 
بورس تأمين مي كنند. اين مسوول افزود: عليرغم 
گذش��ت حدود 9 س��ال از معامالت برق در بورس 
انرژي و 8 س��ال از معامله اولين س��هام نيروگاهي 
در فرابورس اي��ران، صنعت برق همچنان صنعتي 
مهجور در بازار سرمايه است و يكي از داليل آن ورود 
ديرهنگام تر اين صنعت به بازار سرمايه در قياس با 
ساير صنايع و پيچيدگي هاي حاكم بر مناسبات مالي 
و ساختاري اين صنعت اس��ت. او ادامه داد: با توجه 
به بروز مشكالت اخير در تأمين برق صنايع و برق 
خانگي در كنار مشكالت و معضالت انباشت شده 
خود صنعت، اهميت ب��ه نقش كليدي و زيربنايي 
اين صنعت بيش ازپيش نمايان ش��ده است. الزم 
به ذكر اس��ت با توجه به رس��الت بورس انرژي، در 
فرهنگ سازي و تبيين مشكالت و موانع اين صنعت 
حساس و زيربنايي و به منظور بهره مندي از نظرات 
كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، آن شركت با 
همكاري مركز مالي ايران، نشست بررسي چشم انداز 
صنعت برق، فرصت ه��ا و تهديدها، ب��ا نگاهي به 

ظرفيت هاي بازار سرمايه را برگزار كرد.

بورس، قلب تپنده اقتصاد كشور 
در دولت آتي

اميرعلي امير باقري، كارش��ناس بازار س��رمايه به 
صحبت هاي امروز رييس دولت سيزدهم در خصوص 
بازار سرمايه در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري 
اش��اره كرد گفت: بازار س��رمايه و ثب��ات در بورس 
يكي از محوره��اي اصلي س��خنان رييس جمهور 
منتخب بود كه البته پيش تر و در مناظرات انتخابات 
رياس��ت جمهوري به صورت جدي ب��ه اين موضوع 
پرداخته بودن��د. او اف��زود: بحث بازار س��رمايه در 
صحبت هاي امروز نشان دهنده توجه ويژه مسووالن 
كشور نسبت به بازار س��رمايه است، به هرحال بازار 
سرمايه در بحث كس��ري بودجه، تخصيص بهينه 
دارايي ها و ترمي��م بخش توليد مي تواند نقش مهم 
و موث��ري ايفا كن��د. امير باقري خاطرنش��ان كرد: 
به طورمعمول، نگاه كالن دولت به معامالت بورس 
باعث مي شود تا جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور 
پررنگ تر شود و رسالت اصلي خود كه بحث تأمين 
سرمايه و هدايت نقدينگي به سمت بنگاه هاي توليدي 
است، اثرگذارتر باش��د. اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: تأكيد حجت االسالم والمسلمين رييسي در 
مراس��م امروز و مناظرات انتخاباتي به بازار س��هام، 
نشان دهنده آن است كه بازار سرمايه حداقل در چهار 
سال آينده جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشور خواهد 
داشت. او بابيان اينكه به احتمال زياد بازار سرمايه و 
بازار ثانويه به متن اقتصاد بازخواهد گشت و دوباره 
نگاه ها به سمت اين بازار معطوف مي شود، گفت: يكي 
از تاييدات و راهكارهاي حجت االسالم والمسلمين 
رييسي بهبود جايگاه بازار اوليه است تا از اين طريق 
تأمين مالي و هدايت نقدينگي به سمت توليد صورت 
بگيرد. امير باقري خاطرنش��ان كرد: تاكنون بيشتر 
بحث تأمين مالي از مجراي نظام بانكي صورت گرفته 
است اما تاييدات امروز به بازار سرمايه نشان مي دهد، 
بار تأمين مالي به مرور و در ميان مدت به بازار سرمايه 
منتقل و توازني بين نظام پول و بازار سرمايه برقرار 
خواهد ش��د كه اين موضوع مي تواند كليت اقتصاد 
كش��ور را تحت تأثير قرار دهد و مان��ع از آفت هاي 
ساختاري در كشور شود. اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: اكنون سرمايه در كشور به وفور پيدا مي شود اما 
متأس��فانه بخش توليد با كمبود منابع مواجه است 
كه طبيعت دست يابي به آن مي تواند به تحقق شعار 
جهش توليد كمك كند. امير باقري گفت: س��هام 
حاضر در بازار ثانويه و انجام تأمين مالي در بازار اوليه 
و ديگر بورس ها مي تواند شفافيت را به اقتصاد كشور 
بازگرداند و زمينه ترميم كارايي كه حلقه مفقوده 

اقتصاد كشور است را تا حدي ترميم كند.

صندوقهايسرمايهگذاريبهنفعاقتصادهستند

سود سازي درخشان بورس

روند  قابل  قبول  بورس هاي جهاني
رشد ضعيف تر از حد انتظار بخش توليد امريكا، نگراني ها 
از طوالني تر ش��دن احياي اقتصاد امريكا را افزايش داده 
اس��ت. ش��اخص توليد تا پايان ماه جوالي با 1.1 درصد 
كاهش نس��بت به ماه قبل رقم ۵9.۵ واحدي را به ثبت 
رساند. از سوي ديگر نيل كاشكاري، مدير دفتر منطقه اي 
فدرال رزرو در مينياپوليس گفته است گونه دلتا ويروس 
كرونا مي تواند بخشي از جمعيت در جست وجوي كار را 
كماكان از بازار كار دورنگه دارد كه اين مس��اله مي تواند 
احياي اقتصادي را با تأخير مواجه كند. طبق اعالم مركز 
آمار اتحاديه اروپا، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲1 متوسط 
رش��د اقتصادي 19 كشور عضو منطقه يورو و ۲۷ كشور 
عضو اتحاديه اروپا به ترتيب ۲.۰ درصد و 1.9 درصد بوده 
است كه اين رشد در مقايسه با متوسط رشد سه ماهه قبل 
در منطقه يورو ۲.3 درصد و در س��طح اتحاديه اروپا ۲.۰ 
درصد افزايش پيداكرده است. رشد اقتصادي در دوازده 
ماه منتهي به مارس در سطح منطقه يورو به طور متوسط 
13.۷ درصد و در س��طح اتحاديه اروپا به طور متوس��ط 
13.۲ درصد بوده است. كسري حساب تجاري امريكا در 
ششمين ماه سال بيش ازپيش افزايش يافته و از رقم 91 
ميليارد دالر نيز عبور كرده است. به مانند ماه هاي قبل، 
چين بزرگ ترين صادركننده به امريكا بوده و بيشترين 
مازاد حساب تجاري را با اين كشور داشته است. رسيدن 
واردات بزرگ ترين اقتصاد جهان به ركورد ۲3۶.۷ ميليارد 
دالري مي تواند نويدبخش احياي طرف تقاضا باشد. در 
طرف صادرات ني��ز امريكا طي اين ماه درمجموع حدود 
1۴۵.۶ ميليارد دالر به ديگر كشورها كاال و خدمات صادر 
كرده است.  نگراني از تورم و كاسته شدن رشد اقتصادي 
درنتيجه كرونا كماكان تا حد زيادي روي انگيزه معامله 
گران براي ورود سرمايه هاي جديد به بازار تأثير گذاشته 

است. از سوي ديگر اختالف نظر بين سياست گذاران بر سر 
زمان مناسب براي پايان دادن به سياست هاي حمايتي 
فعلي باالگرفته و درحالي كه برخي خواهان ادامه رويكرد 
فعلي براي چند ماه ديگر هستند، بقيه با نگراني از سخت تر 
شدن كنترل تورم معتقدند بايد به آهسته تر شدن سرعت 

رشد اقتصادي و طوالني تر شدن احيا رضايت داد. 
رواب��ط بين امريكا و چي��ن بار ديگر ب��ه محدوده تنش 
بازگشته و پس ازآن كه وزارت بازرگاني امريكا از تحريم 
1۴ ش��ركت چيني به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان 
منطقه س��ن كيانگ خبر داد، حاال وزارت خارجه چين 
نيز اعالم كرد اين كش��ور هفت شركت و نهاد امريكايي 
را به فهرست تحريم هاي خود اضافه مي كند كه ويلبور 

راس، وزير بازرگاني امريكا در دوران رياس��ت جمهوري 
ترامپ معروف ترين شخص تحريم شده اخير امريكايي 
توس��ط چين اس��ت. ديويد اسپيكا، كارش��ناس ارشد 
سرمايه گذاري در موسسه گايد استون كپيتال گفت: به 
صورت كلي، تمايل معامله گران به فروش سهام خود با 
بهبود چشم انداز اقتصادي خيلي كمتر از قبل شده است. 
بااين حال ريسك هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند روند 
را به ط��ور كامل معكوس كند: گونه دلت��ا ويروس كرونا 
نيز با توجه به قدرت سرايت بااليش به يك نگراني مهم 
تبديل شده است. ما نگراني هاي تورمي و احتمال افزايش 
تنش ها بين چين و امريكا را نيز كماكان داريم. در بورس 
امريكا و وال اس��تريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا 

جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از 
روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با ۰.11 درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 
3۴ هزار و 93۲.91 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 
۵۰۰« با ۰.1۲ درصد صعود تا سطح ۴۴۰۰.۴۷ واحدي 
باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« ب��ا ۰.3۵ درصد جهش در س��طح 1۴ هزار 
و ۷۲3.۵1 واحدي بس��ته ش��د. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 1۰۰« بورس لندن 
با ۰.۷ درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
۷۰81.۷۲ واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 3۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با صعود ۰.1۶ درصدي و 
ايستادن در سطح 1۵ هزار و ۵۶8.۷3 واحدي به كار 
خود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴۰« بورس پاريس 
با پيشروي ۰.9۵ درصدي در سطح ۶۶۷۵.9۰ واحد 
بسته ش��د. در مادريد ش��اخص »ايبكس 3۵« ۰.9۶ 
درصد باال رفت و به 8۷۵8.۷۰ واحد رسيد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا 
جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن 
با جهش 1.8۲ درصدي تا س��طح ۲۷ هزار و ۷81.۰۲ 
واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس 
هنگ كنگ 1.۰۶ درصد باال رفت و در سطح ۲۶ هزار و 
۲3۵.8۰ واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« افزايش ۲.۵۵ درصدي را تجربه كرد و در 
سطح ۴933.۷3 واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني با 1.3۴ 
درصد صعود و ايستادن در سطح ۷۴91.۴۵ واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.
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وزن رويدادهاي سياس��ي و اجتماعي در هفته جاري 
سنگين است. انتقال قدرت و مسووليت از دولتي به دولت 
ديگر و البته در سطح پايتخت، از شورايي به شوراي ديگر 
و از شهرداري به شهردار ديگر. ديروز همزمان با مراسم 
تنفيذ حكم رياست جمهوري، اعضاي پارلمان شهري 
پايتخت نيز آخرين نشست علني خود را برگزار كردند. 
پيروز حناچي، ش��هردار تهران كه در آخرين سه شنبه 
بدون خودرو، مس��ير ميدان توحيد تا خانه هنرمندان 
را با دوچرخه طي كرده بود، به خيابان بهشت آمد و در 
آخرين نشست شورا شركت كرد. طي 4 سال گذشته، 
اصالح طلبان پارلمان ش��هري و ش��هرداري تهران را 
در اختيار داشتند و توانس��تند در مسير شفاف سازي، 
احتراز از شهرفروشي، تعيين تكليف امالك واگذار شده 
ش��هرداري به غير و.... گام بردارند، اما از سوي ديگر، در 
بحث توسعه ناوگان اتوبوسي و مترويي به دليل مشكالت 
و تنگناهاي مالي به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود 
نرسيدند. در اين حال، در پي برگزاري انتخابات 8 خرداد 
سال جاري، پس از 4 س��ال، بار ديگر، سكان مديريت 
شهري پايتخت به دس��ت اصولگرايان افتاد. طيفي كه 
انجام مگاپروژه هايي همچون اتوبان دو طبقه صدر، تونل 
نيايش و تونل توحيد را در زمره افتخارات خود مي داند.

     انتقاد از سال 76
به گزارش »تعادل«، شهردار تهران ديروز در نشست علني 
شوراي اسالمي شهر تهران گزارشي به مناسبت پايان دوره 
پنجمين مديريت شهري تهران ارايه داد. وي بيان كرد: 
بنده و همكارانم از جمله افرادي بوديم كه از سال ۱۳۷۶ 
نسبت به شيوه اداره امور شهرهاي كشور نقد داشتيم. از 
همان زمان اعتقاد داشتيم كه در چرخه اي گرفتار شده ايم 
كه نتيجه آن كاهش كيفيت زندگي در محيط ش��هري 
خواهد بود. اما تصور نمي كرديم كه روزي حل اين موضوع 
بر گردن خودمان باشد شايد اگر آن زمان پيش بيني امروز 

را داشتيم وضعيت به گونه اي ديگر تغيير مي كرد.

      دو دوره كامال متفاوت مديريت شهري
حناچي با اشاره به بيشترين ميزان مشاركت مردم در دوره 
پنجم شوراي اسالمي شهر تهران پس از انقالب، گفت: 
همچنين در انتخابات دوره ششم شوراها شاهد پايين ترين 
مشاركت مردم هستيم. تفاوت جدي در اين دو انتخابات 
مشاهده مي شود و شرايط مقايسه دوره پنجم با دوره هاي 
پيشين و دوره هاي بعدي فراهم خواهد شد. شهردار تهران 
با تأكيد بر اينكه مديريت ش��هري در دوره پنجم تالش 
كرد تا درآمدهاي پايدار شهرداري را افزايش دهد، افزود: 
خوشبختانه اين اتفاق رخ داد. همچنين ميزان وابستگي 
بودجه هاي شهرداري تهران به درآمدهاي ناپايدار كاهش 
يافت و تعادلي ميان درآمدها و هزينه ها ايجاد شد. از همه 
مهم تر انضباط كالبدي در ش��هر را كه موجب مقابله با 
رانت، فساد و … مي شود را كنترل كرديم. وي بيان كرد: 
مديريت شهري ادعا نمي كند كه در اين سازمان عريض 

و طويل هيچ تخلفي رخ نداده اس��ت ام��ا مطمئنًا با هر 
تخلفي كه مشاهده شد برخورد كرد. حناچي با بيان اينكه 
اصطالح فروش تراكم بدون برنامه در اين دوره از مديريت 
شهري به صفر رسيد، توضيح داد: مديريت شهري پنجم 
با بلندمرتبه سازي مخالف نبود چرا كه يكي از عارضه ها در 
كالن شهرها كمبود زمين است و راه حل آن هم استفاده 
از ظرفيت بلند مرتبه سازي است.اما مديريت شهري با 
بلند مرتبه س��ازي بي برنامه مخالفت كرد و ضوابط بلند 

مرتبه سازي را به تصويب رساند و ابالغ كرد.

     حفاظت از باغات تهران
وي با اش��اره به جلوگيري از تخريب باغات در اين دوره از 
مديريت شهري، گفت: يكي از معضالت كالن شهرها به 
ويژه شهر تهران آلودگي هوا و ترافيك است. نمي توان جز 
كنترل آالينده ها و توسعه فضاي سبز راه حل ديگري براي 
حل معضل آلودگي هوا متصور شد. حناچي ادامه داد: ما 
تالش كرديم كه ميزان فضاي سبز در داخل محدوده قانوني 
شهر را كه كار بسيار سخت و پر هزينه اي به شمار مي رود را 
افزايش دهيم و موفق به انجام اين كار هم شديم. بسياري 
از باغاتي كه قرار بود در آن برج باغ ساخته شود امروزه به 

عنوان فضاهاي عمومي در اختيار مردم قرار گرفته است.

     سخت ترين دوره مديريت شهري
ش��هردار تهران با بيان اينك��ه دوره پنجم مديريت 
ش��هري س��خت ترين دوره مديري��ت ش��هري را 
پش��ت س��ر گذاش��ت، گفت: كرونا و تحريم هاي 
ظالمانه امان ما را بريده ب��ود اما با تالش همكاران 
و پش��تيباني اعضاي شوراي اس��المي شهر تهران 
اين دوران سخت پشت س��ر گذاشته شد. ويروس 
كرونا براي نظام مديريت ش��هر ته��ران دو معناي 
روش��ن داش��ته اس��ت؛ كاهش درآمدها و افزايش 
هزينه ها. حناچ��ي گفت: در اين دوره تالش ش��د 
تا ص��داي مظلوميت مردم ش��ريف كش��ورمان را 

به جهانيان برس��انيم. ب��ا بيش از ۱۵ كالن ش��هر 
 ب��زرگ جهان )لن��دن، رم، وين، كابل، اس��تانبول 
و ... ( ارتباط برقرار شد و مسائل مشكالت خود را با 

يكديگر به تبادل گذاشتيم.

     اثر مشاركت باال در مديريت شهر
وي ادامه داد: اين دوره به يادگار در ذهن ش��هروندان 
باقي خواهد ماند. بايد براي مردم روشن شود كه ميزان 
مشاركت مردمي باال در شيوه اداره امور شهر چه تأثيري 
داشته و خواهد داشت. ادعا نمي كنيم كه ايرادي به كار 
ما در اين دوره وارد نبوده اس��ت اما مديريت شهري به 
علت زمان كوتاهي كه بر سر كار بود نتوانست به تمام 
موضوعات اين كالن شهر عظيم وارد شود. حناچي گفت: 
تمام تالش خود را به كار بس��تيم تا دوره اي متفاوت به 
واسطه پشتيباني اعضاي شوراي اسالمي شهر به نمايش 
بگذاريم و آن چيزي كه آموخته و مطالعه كرده بوديم را 

اجرا كنيم؛ ان شاءاهلل كه مورد رضايت حق باشد.

     انتظارات از شوراي ششم؟
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه 
آخرين نشست علني شوراي پنجم در پاسخ به اين سوال 
كه توقع شما به عنوان يك شهروند از شوراي ششمي ها 
چيست گفت: سعي كرديم تحول و آرامش جديدي به 
ش��هر بدهيم در زمينه هاي مختلف از جمله صيانت از 
باغات، شهر نفروشي، تكثر فرهنگي و همچنين سعي 
كرديم پروژه هاي عمراني را بدون مطالعه شروع نكنيم 
و خواهشم اين اس��ت كه به اين موضوعات نگاه كنند، 
حرف هاي كه مي گويم واقعيت دارد و س��عي كنند اين 
سرمايه را حفظ كنند. او با اشاره به پيگيري دو موضوع 
مهم در شوراي ش��هر گفت: آنچه براي من مهم بود دو 
نكته آلودگي هوا و آسيب هاي اجتماعي بود. ما در بخشي 
از تجهيز سيستم حمل و نقل عمومي به سيستم هاي 
ضد آلودگي هوا موفق نبوديم و نتوانستيم تامين واگن و 

اتوبوس برقي را اجرايي كنيم. البته بايد اين موارد توسط 
دولت تامين مي ش��د كه به دليل تحريم اتفاق نيفتاد.

هاشمي افزود: نكته دوم مساله آسيب هاي اجتماعي بود 
كه معيش��ت مردم دچار مشكل بود اما به دليل مسائل 
اقتصادي و كرونا، آسيب اجتماعي در تهران نه تنها افزايش 
پيدا نكرد و بلكه افزايش نيز يافت و بعد از شوراي شهر بايد 
اين دو موضوع به ويژه آسيب هاي اجتماعي پرداخته شود.

     كاهش تعداد پرسنل شهرداري
رييس شوراي شهر تهران همچنين در آخرين نطق پيش 
از دستور خود گفت: روند افزايشي تعداد پرسنل شهرداري 
در اين دوره معكوس شد و كاهش آن براي نخستين بار رخ 
داد به نحوي كه حدود ۲۰ درصد از پرسنل رسمي و شركتي 
شهرداري و شوراي شهر كاسته شد. هاشمي اظهار كرد: 
بزرگ ترين افتخار شوراي پنجم، برخورداري از حمايت 
بي سابقه شهروندان تهراني در انتخابات ۲۹ ارديبهشت 
سال ۹۶ بود كه با مش��اركتي بي سابقه و بيش از سه برابر 
دوره هاي قبل و بعد، نمايندگان خ��ود را مرهون اعتماد 
خويش دانستند. او با بيان اينكه اگرچه رخدادها و مشكالت 
متعدد اين دوره كش��ور، موجب گرديد تا اميداجتماعي، 
اعتماد عمومي و مشاركت سياسي با افت محسوسي مواجه 
ش��ود اضافه كرد: اما اين افتخار اعتماد عمومي به شوراي 
پنجم همچنان درخشان ترين نقطه پرونده ماست. رييس 
شوراي شهر با اشاره به انتظار شهروندان از مديريت شهري 
در ابتداي اين دوره گفت: ايجاد تحول در ساختار و عملكرد 
شهرداري انتظاري بود كه اگرچه به تمام و كمال رخ نداد اما 
گام هاي مهمي در اين مسير توسط شوراي پنجم برداشته 
شد. هاش��مي اضافه كرد: هزينه هاي سنگين و روزافزون 
اداره شهر كه در بودجه سال ۹۵ به قيمت هاي روز، حدود ۶ 
ميليارد دالر را به تهران تحميل مي كرد و مديريت شهري 
را براي تامين آن ناگزير به شهرفروش��ي و قانون فروشي 
كرد، توس��ط ش��وراي پنجم كاهش يافت و به يك سوم 
رسيد و بودجه سال ۹۹، در عملكرد كمتر از دو ميليارد دالر 
هزينه كرد داشت. هاشمي با اشاره به اقداماتي كه منجر به 
كاهش هزينه اداره شهر ش��د گفت: روند افزايشي تعداد 
پرسنل ش��هرداري در اين دوره معكوس شد و كاهش آن 
براي نخس��تين بار رخ داد به نحوي كه حدود ۲۰ درصد از 
پرسنل رسمي و شركتي شهرداري و شوراي شهر كاسته 
شد. او اضافه كرد: كاهش شديد هزينه هاي غيرضروري، 
تشريفاتي و تبليغاتي مديريت شهري، پرهيز از آغاز مگا 
پروژه هاي تبليغاتي و فاقد توجيه فني و اقتصادي در شهر و 
جايگزيني آن با پروژه هاي كم هزينه و زودبازده محله محور، 
شفاف سازي عملكرد مالي و قراردادهاي شهرداري و متوقف 
كردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادي كه منابع مالي 
شهر را مي بلعيد از ديگر اقدامات انجام شده براي كاهش 
هزينه اداره شهر شد. هاشمي اضافه كرد: براي اعاده حقوق 
شهرداري كه به س��اير نهادها و دستگاه ها در چارچوب 
توافقات رسمي و غيررسمي واگذارشده بود تالش كرديم 
كه موجب شد كه مديريت شهري با وضعيتي با ثبات، 

شفاف و كم هزينه تحويل دوره بعدي گردد.
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آشتي ارتش و شهرداري 
در 35 متري افتخاري

ش��هردار منطقه يك تهران گفت: پروژه ۳۵ متري 
ش��هيد افتخ��اري با ورود مق��ام قضايي ب��ه زودي 
بازگشايي مي ش��ود. ۳۵ متري شهيد افتخاري كه 
به عنوان يكي از پروژه هاي مهم ترافيكي در شمال 
پايتخت مطرح اس��ت چندي پيش با حضور پيروز 
حناچي ش��هردار تهران افتتاح ش��د اما به علت سو 
تفاه��م مالي با ارت��ش، اين معبر از س��وي ارتش با 
خاك و نخاله مسدود شد. حاال سيد حميد موسوي 
ش��هردار منطقه يك گفته است كه با پيگيري هاي 
انجام ش��ده و جلس��ات متعدد مش��كل برطرف و 
عمليات خاك برداري نيز آغاز شد. به گزارش فارس، 
موسوي اظهار كرد: معبر عمومي مسدود شده توسط 
شهرداري منطقه يك، براي استفاده عموم شهروندان 

در حال بازگشايي است تا تردد در آن برقرار شود.

افزايش سرعت  فرونشست زمين 
در تهران

رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران از افزايش فرونشست زمين در پايتخت خبر 
داد و در عين حال تاكيد ك��رد كه اين پديده تاثير 
چنداني روي واحدهاي مسكوني نخواهد داشت. رضا 
كرمي محمدي در گفت وگو با ايسنا، گفت: با توجه به 
امكانات و تجهيزاتي كه سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران خريداري و فراهم كرده است، در 
سال هاي اخير توانستيم وضعيت فرونشست زمين 
را به ش��كل آنالين ماه��واره اي و جي پي اس رصد 
كنيم. اين رصدهاي انجام شده نيز نشان مي دهد كه 
اين پديده روبه گسترش است.  وي با تاكيد بر اينكه 
نبايد پديده فرونشست زمين را با فروريزش اشتباه 
بگيريم، گفت: تصور برخي از افراد از فرونشست زمين 
آن چيزي است كه به دليل فروريزش رخ مي دهد، در 
حالي كه فروريزش ناشي از ريزش ناگهاني زمين و 
ايجاد حفره هاي بزرگ در دل زمين است كه به مرور 
زمان در عمق زمين ايجاد ش��ده و ناگهان با ريزش 
سطح نمايان مي شود. مانند آنچه كه چندين سال 
قبل در محله ش��هران تهران رخ داد. اما فرونشست 
نشست تدريجي در سطح زمين است كه در مواردي 
نظير خشكسالي و كاهش سطح آب هاي زيرزميني 
و... رخ مي دهد. كرمي محم��دي با تاكيد بر اينكه 
شهروندان نبايد بابت فرونشست زمين ترس داشته 
يا دچار وحشت شوند، گفت: خطر فرونشست براي 
سازه هاي معمولي مانند ساختمان هاي مسكوني 
و ... بس��يار كم اس��ت. اين موض��وع مي تواند براي 
س��اخت و س��ازهاي بزرگ، پل ها، لوله هاي انتقال 
آب و ... مشكالتي را ايجاد كند كه در مورد پل ها نيز 
بررسي هاي الزم را انجام داديم و متوجه شديم كه 
خطري پل ها را از نظر فرونشست تهديد نمي كند. 
رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران درباره مناطق متاثر از فرونشست زمين گفت: 
اين پديده بيشتر از سمت جنوب غرب تهران ديده 
شده و در مناطقي مانند ۲۲ در حال رشد است. اما 
باز هم تاكيد مي كنم كه خطر آن براي س��ازه هاي 
معمولي كم است و شهروندان نبايد نگران آن باشند. 

ايجاد نيروگاه هاي كوچك 
خورشيدي در شهرداري

زهره حس��امي، رييس اداره مديريت انرژي اداره كل 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران گفت: 
شهرداري تهران از پتانس��يل بااليي براي توليد برق 
از طريق نيروگاه هاي خورشيدي برخوردار است كه 
مي تواند منجربه كاهش مصرف و بار شبكه برق شود. 
به گزارش ايسنا، حسامي اظهار كرد: شهرداري تهران 
بعد از گذش��ت ۱۲ س��ال از ابالغ پروژه بهينه سازي 
مصرف انرژي و اص��الح الگوي مصرف در مناطق ۲۲ 
گانه و اجراي دستورالعمل »بهينه سازي مصرف منابع 
)آب، برق، گاز( در ساختمان هاي شهرداري تهران«، 
اقدامات موثري انجام داده و تاكنون موفق به كاهش 
سرانه مصرف برق در بسياري از ساختمان هاي خود 
ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: از جمله اقدامات صورت 
گرفته در زمينه مديريت مصرف برق، هوشمندسازي 
روشنايي و استفاده از تجهيزات خورشيدي براي تامين 
برق بخش��ي از س��اختمان ها، نصب سيستم كنترل 
هوشمند سرمايش��ي در موتورخانه ساختمان هاي 
داراي چيل��ر تراكمي، نصب خ��ازن جهت به حداقل 
رس��اندن بار راكتي��و، حذف المپ ه��اي پرمصرف و 
جايگزين��ي المپ هاي كم مص��رف نظير المپ هاي 
LED، استفاده از ترانس هاي باالست جهت كاهش 
مصرف برق در سيستم هاي روشنايي، نصب كنتور سه 
تعرفه، جايگزين كردن وسايل پرمصرف با نمونه كم 
مصرف و اصالح تعرفه ها و حذف ديماندهاي اضافي 
خريداري شده در برخي اشتراكات است. رييس اداره 
مديريت انرژي اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار 
كاهش ۷، ۶۰۲، ۵8۰ كيلووات س��اعتي حامل هاي 
انرژي در س��اختمان هاي ش��هرداري، كاهش سرانه 
مصرف برق به طور متوسط ۷ درصد در سال، كاهش 
انتشار ۵۷۷8 تن گاز CO۲ و كاهش هزينه ها معادل 
۱، ۲۱۹، 8۹۲، ۶۷۰ تومان را از دس��تاوردهاي پروژه 
اصالح الگ��وي مصرف انرژي برش��مرد و اظهار كرد: 
در حال حاضر ح��دود ۶۰ درصد از س��اختمان هاي 
شهرداري تهران تحت پوشش اين پروژه قرار دارد. وي 
افزود: شهرداري تهران همچنين در بخش بهينه سازي 
مصرف انرژي )براس��اس مفاد مرتبط با برنامه ۵ ساله 
س��وم( نيز اقدام به كاهش مصرف انرژي در مجموعه 
ش��هرداري به ميزان ساالنه ۱۰ درصد، مميزي انرژي 
در ۲۵۰ س��اختمان مناطق ۲۲گانه بصورت ساالنه، 
پيگيري و نظارت بر رعايت مباحث ۱4 و ۱۹ مقررات 
ملي ساختمان، راهبري و نظارت بر رعايت شاخص هاي 
مديريت سبز، نظارت بر حس��ن اجراي قانون اصالح 
الگوي مصرف انرژي در ساختمان هاي شهرداري تهران 
و آموزش شهروندي كاهش مصرف انرژي كرده است.

حساب كشي از بانك مسكن
عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس گفت: 
باي��د از ابزار نظارتي مجلس ب��راي تعيين تكليف 
برداش��ت ۱۶ هزار ميلياردتوماني بانك مسكن از 
جيب مردم و نحوه هزينه كرد اقس��اط بازگشتي 
مسكن مهر استفاده شود. قوه قضاييه هم بايد حق 
م��ردم را احيا كند. س��ليمي در گفت وگو با فارس 
با اشاره به برداش��ت ۱۶ هزار ميليارد توماني بانك 
مسكن از جيب مردم در قالب تخلف در ثبت سود 
تس��هيالت ترازنامه اظهار كرد: به استناد قرارداد 
منعقد شده بين بانك مركزي و بانك عامل مسكن، 
سود تسهيالت ساخت مس��كن مهر از محل خط 
اعتباري و اقساط بازگش��تي معادل ۵.۲۳ درصد 
تعيين شد اما بانك مس��كن در ترازنامه منتهي به 
تابستان س��ال ۹۶، در اقدام غيرقانوني و بر خالف 
قرارداد با بانك مركزي، سود اين تسهيالت را معادل 
۱۲ درصد تعيين كرد و همين مساله زمينه بدهي 
۱۶ هزار ميليارد توماني دولت به بانك مسكن شد. 

سفر اتوبوسي گران شد
در ادامه گراني هاي خدمات سفر، رييس هيات مديره 
انجمن صنفي دفاتر سفر اس��تان تهران از افزايش 
كرايه روزانه اتوبوس ها، پس از موج سفرهاي زميني 
به ارمنستان خبر داد.اميرپويان رفيعي شاد درباره 
گراني هزينه سفر در شرايطي كه محدوديت هاي 
كرونا تقاضاي س��فر را نيز كاهش داده، اما قيمت 
خدمات در اين بخش روزانه درحال تغيير است، به 
ايسنا گفت: در موضوع قيمت سفر، چند عامل را بايد 
درنظر گرفت؛ نخست كرونا است كه شايد گفته شود 
با وجود شيوع اين ويروس در كشور مردم همچنان 
متقاضي سفر هستند، اما بايد توجه كرد كه تعداد 
پروازها در مقاصد گردش��گري و مسيرهاي خاص 
از زمان همه گيري، محدود و كم شده است، چون 
مالحظاتي وجود دارد. وقتي عرضه و تقاضا هم خواني 
نداشته باشد، طبيعي اس��ت كه قيمت ها خود به 
خود افزايش پيدا كند.او اضافه كرد: البته نمي توان 
بدون بحث از كنار افزاي��ش قيمت بليت هواپيما 
گذشت؛ متاسفانه شركت هاي هواپيمايي در دو سه 
مقطع افزايش نرخ داشتند و هر بار توپ را به زمين 
آژانس هاي مسافرتي انداختند، درحالي كه آژانس 
فقط فروش��نده خدمات ديگران است و نمي تواند 
تعيين كننده قيمت باشد و اتفاقا آژانس داران منتقد 
شيوه قيمت گذاري در حمل و نقل هستند. مثال چرا 
در مسيرهاي كوتاه شمالي قيمت بليت يك طرفه 
تهران � گرگان به ۷۰۰ هزار تومان رسيده است؟ 
ب��ا توجه به درآمد مردم اي��ن قيمت توجيه پذير 
نيست. معلوم اس��ت مردم با اين شرايط ناراضي 
مي شوند. او با بيان اينكه مردم درحال حاضر به 
تورهاي ارزان و س��فرهاي زميني بيشتر گرايش 
پيدا كرده اند، گفت: بعد از موجي كه براي س��فر 
به ارمنس��تان با انگيزه تزريق واكس��ن راه افتاد، 
اتوبوس هايي كه تا مرز مسافر جابه جا مي كردند، 
كرايه ها را ناگهان افزايش دادند، به طوري كه از 
۲ ميليون تومان به ۵ ميليون تومان كرايه روزانه 
رسيدند، حاال همين نرخ تثبيت شده و در حمل 
و نقل داخلي و تورها تاثير گذاشته و قيمت آن را 

باال برده است. هيچ نظارتي هم كه وجود ندارد.
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در حالي كه سويه كرونا دلتا در پايتخت مي تازد، ناهيد 
خداكرمي رييس كميته س��المت شوراي شهر تهران 
مي گويد روزانه 4۰۰ متوفي در بهش��ت زهراي تهران 
پذيرش مي ش��ود. به گفته او، از ابتداي شيوع كرونا در 
ته��ران تاكنون، ۳۶ هزار تهراني جان خود را از دس��ت 
داده اند. از همين رو، از آنجا كه ظرفيت بهش��ت زهرا رو 
به پايان است، بنا به مصوبه جديد شوراي شهر تهران، 
احداث آرامس��تان تازه در كهريزك قطعي شده است. 
به گفت��ه خداكرمي، هم اين��ك براي ه��ر تهراني در 
بهشت زهراي تهران يك قبر رايگان درنظر گرفته شده 
اما هزينه كفن و دفن متوفيان ۵۰۰ هزار تومان اس��ت.  
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با فارس اظهار كرد: مشابه بس��ياري از كشورهاي دنيا 
اپيدمي كرونا طي دو هفته اخير اوج گرفته و در تهران 
هم شدت يافته است. متأسفانه مرگ و مير ناشي از اين 
بيماري به شدت افزايش يافته و بيمارستان ها نيز لبريز 
از بيماران كرونايي شده است. تعداد زيادي از مبتاليان 
هم به دليل اينكه بيمارستان ها ظرفيت پذيرش ندارند، به 
صورت سرپايي در منازل تحت درمان قرار دارند و بالطبع 

با گسترش بيماري، مرگ و مير نيز شدت يافته است.

      شرايط بحراني در بهشت زهرا
او افزود: در بهشت زهرا شرايط به شدت بحراني است و چنين 
وضعيتي تاكنون بي سابقه بوده، چرا كه مرگ و مير ناشي 
از حوادث، كهولت سن و ساير بيماري ها هم به طور معمول 
س��بب مرگ و مير روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر است كه اكنون 
بيش از ۱8۵ فوت ناشي از ابتال به كرونا ويروس بدان اضافه 
شده است و روزانه كفن و دفن نزديك به 4۰۰ فوتي را رقم 
زده است و به عبارتي حجم كار كاركنان بهشت زهرا دوبرابر 

شده بدون اينكه نيروي انساني بدان اضافه شده باشد. 
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به گفت��ه خدا كرمي، از ابتداي كرونا ت��ا امروز حدود ۳۶ 
هزار فوتي ناشي از اين بيماري در سامانه بهشت زهرا به 
ثبت رسيده اس��ت كه اگر دقيق به اين آمار و ارقام توجه 
كنيم جمعيت سالم يك شهر محسوب مي شود كه جان 
خود را ازدست داده اند و بسيار اسفبار است كه مي دانيم 
بسسياري از اين مرگ ها قابل پيش بيني و قابل پيشگيري 
بود. توجه داشته باشدي كه مرگ اين عزيزان خسارت هاي 

زيادي را براي خانواده ها و جامعه به همراه داشته چرا كه 
فوت هر نفر مي تواند خسارت هاي اجتماعي، اقتصادي و 
رواني براي س��اير افراد خانواده ايجاد كند، به ويژه اينكه 
اغلب فوتي ها در سنين فعال و سرپرست خانواده بودند 
و كندي تهيه واكس��ن به درد و رنج  مردم افزوده اس��ت. 
متأسفانه در حال حاضر بيشتر كساني كه فوت مي شوند 
افراد جوان و ميانسال هستند. همچنين تاكنون ۲۱ هزار 
و ۶۰۰ نفر از مردان تهران��ي و ۱4 هزار و 4۵۰ هزار نفر از 
زنان تهراني به دليل ابتال به كرونا ويروس جان باخته اند. 

      بيشترين موارد ابتال مربوط به سويه دلتا
او اظهار كرد: بيش��ترين موارد ابتال به كرونا در موج 
پنجم مربوط به س��ويه دلتاس��ت. ميزان انتشار اين 
ويروس بسيار بيشتر است و برخي شدت سرايت آن را 
شبيه به آبله مرغان مي دانند چرا كه اگر فرد در مدت 
كوتاهي در فضايي قرار داشته باشد كه فرد مبتال به 
اين نوع ويروس حضور داشته، احتمال ابتالي آن هم 
وجود دارد، حتي اگر فرد مبتال نزديك به آن نباشد.

 
     در مترو آدامس نجويد

رييس كميته س��المت شوراي ش��هر تهران اظهار كرد: 
مطالعات نشان مي دهد اگر همه جا از ماسك استفاده شود، 
ابتال به كرونا به صورت چشمگيري كاهش مي يابد. گفته 
مي شود كه مسافران اتوبوس و مترو حداقل از دو ماسك 
استفاده كنند و شستشوي دست را مدنظر قرار دهند و از 
سفرهاي درون شهري غير ضروري بپرهيزند، در صورت 
استفاده از ماسك حتما از دست زدن به آن يا جابه جايي آن 
بپرهيزند. از خوردن و آشاميدن و حتي جويدن آدامس بايد 

در حمل و نقل عمومي و خارج از منزل پرهيز كرد.

      ساخت آرامستان جديد اطراف كهريزك 
او در عي��ن حال اظه��ار كرد: تملك و س��اخت يك 
آرامستان جديد در جنوب تهران در اطراف كهريزك 
قطعي شده و دو مورد ديگر نيز براي شرق و غرب درنظر 
گرفته شده اس��ت. ولي براي اين دو مورد هنوز توافق 
كامل با دولت، منابع طبيعي و سازمان هاي ذيربط انجام 
نشده است. در صورتي كه دو مكان جديد آرامستان در 
شرق و غرب نهايي شود، از ترافيك مسيرهاي منتهي 
به بهش��ت زهرا كاسته شده و ش��هروندان دسترسي 

بيشتري به آرامستان ها خواهند داشت. 

    قبر رايگان براي هر تهراني
به گفته او، براي هر تهراني يك قبر مجاني درنظر گرفته 
شده اس��ت، ولي هزينه كفن و دفن حدود ۵۰۰ هزار 
تومان است كه از طرف خانواده ها پرداخت مي شود. 
البته اگر خان��واده اي بخواهد متوف��ي در قطعه هاي 
خاص دفن ش��ود يا قبر پيش خريد كند هزينه هاي 
آن را مي پ��ردازد. همچنين اگر قبره��اي رايگان در 
قطعات جديد و به پيشنهاد بهشت زهرا پذيرفته نشود، 
و خانواده ها پيش��نهاد دفن در قطعات ديگر را داشته 

باشند هزينه هايي دارد كه مي بايد پرداخت شود.

     ماجراي قبرهاي الكچري در بهشت زهرا 
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران درباره قبرهاي 
الكچري نيز اظه��ار كرد: اصواًل قب��ر در قطعات اوليه 
بهشت زهرا مانند قطعات ۲۰ و ۳۰ قيمت هاي بااليي 
دارند ولي پديده اي به ن��ام قبرهاي الكچري نداريم و 
اگر هم باشد در قطعات قديمي قرار دارند كه البته اين 
موضوع قبرهاي الكچري قبرهايي اس��ت كه خارج از 
س��ازمان واگذار مي شوند كه بهش��ت زهرا اعالم كرده 
اگر فاميل درجه يك نباشند، تا وراث اجازه ندهند، در 

طبقات قبور ديگر كفن و دفن انجام نمي شود. 

 به موجب پرونده اجرایی کالس�ه  ۱678 960این اجرام متعهد طوطی رحیمی و ملک محمد ویسی متعهد له:
 کش�اورزی ش�ش دانگ پالک ثبت�ی ۴5۲7 فرع�ی از ۱۱ و ۱9 اصلی متعل�ق به ملک محمد ویس�ی واقع در 
کرمانشاه_شهرک جاللیه خیابان اول ۱6 متری دوم کوی شهید حسین پور مبین پالک ۳۲ ذیل ثبت ۲۴ ۳67 
و دفتر 87 صفحه 57۲ ثبت و صادر و طبق سند رهنی شماره 7095 مورخ 9۴/۴/۱0 دفترخانه ۱۴۱ کرمانشاه در 
رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی مورخ ۱۴00/۳/۲7به مبلغ ۱۱/۲۲8/700/000 
ریال بشرح ذیل ارزیابی شده است : یکباب ساختمان مسکونی ویالیی به مساحت عرصه ۱70متر مربع )هر متر 
مربع مبلغ 60/000/000 ریال جمعا به مبلغ ۱0/۲00/000/000 ریال (اعیان همکف با سقف طاق ضربی به مساحت 
76/۳7 متر مربع )هر متر مربع  به مبلغ ۱0/000/000 ریال جمعا به مبلغ 76۳/700/000ریال (اعیان همکف انباری 
و سرویس سقف سبک به مساحت ۱۳/0متر مربع )هر متر مربع به مبلغ 5/000/000ریال جمعا به مبلغ 65/000/000 
ری�ال (- جمع کل اعیانی به مبلغ 8۲7/700/000ری�ال – ارزش امتیازات آب و ب�رق و گاز و ...مجموعا به مبلغ 
۲00/000/000ریال – جمع ارزش اعیان و متعلقات  به مبلغ جمعا ۱/0۲8/700/000 ریال – نوع اسکلت )آجری (- نوع 
سقف )ضربی (- نما )پالستر سیمان (تعداد طبقات )۱طبقه (تاسیسات حرارتی و برودتی و سایر )بخاری گازی 
و کولر آبی ( شماره انشعاب آب داردشماره اشتراک برق و توان مصرفی ۲5 میلی آمپر داردشماره اشتراک گاز 
داردشماره و تاریخ گواهی پایان کار )شماره ۳۴8 مورخ 9۴/۳/9 از شهرداری منطقه(عمر ساختمان و استحکام 
)قدمت حدود ۳5 سال و عمر باقیمانده ۱0 سال و دارای استحکام در حال حاضر می باشد( فاقد آیین نامه ۲800در 
خصوص خطر خرابی از طرف شهرداری و واقع بودن در مسیر توسعه خیابان )استعالم شهرداری اخذ گردد و 
فرض ارزیابی بر عدم وجود هرگونه منع قانونی است( ارزیابی فوق بر اساس موقعیت و قدمت و کیفیت ساخت و 
عدم منع قانونی و سایر عوامل موثر از جمله تعیین قیمت پایه مزایده انجام شده است بنابر گزارش مامور اجرای 
ملک به صورت یک ساختمان ویالیی به مساحت تقریبی ۱70 متر مربع می باشد و ملک مذکور محل سکونت 
شخص ثالثی به نام آصفی می باشد. حدودا تملک طبق پاسخ دفتر امالک به شرح ذیل می باشد: شماال به طول 
8/5 مترو درب دیواریس�ت به کوچه ۱0 متری ش�رقا به طول ۲0 متر دیوار اشتراکی به پالک ۴5۲6 فرعی 690 
فرعی جنوبا به طول 8/5دیوار به دیوار پالک  ۳۲ ۴5فرعی_غربا به طول ۲0 متر دیوار اشتراکی به پالک ۴5۲8 
فرعی پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز سه شنبه ۱۴00/5/۲6 واقع در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمانشاه واحد 
اجرا به نشانی کرمانشاه فرهنگیان فاز ۱ بلوار شهید مطاعی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
۱۱/۲۲8/700/000شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجود پرداختی هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱0 درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تولید نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد 
ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد ضمن آن ملک فوق فاقد بیمه می باشد.  تاریخ انتشار :۱۴00/5/۱۳
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يك كارشناس فناوري اطالعات درباره چالش هاي 
حضور اينترنت ماهواره اي در ايران آن هم در شرايطي 
كه اس��تفاده پايدار آن به زودي امكان پذير نيست، 
گفت كه اين فناوري از نظر قيمتي براي كاربر خانگي 
نمي صرفد و تجهي��زات آن هم به صورت قاچاق وارد 
مي ش��ود و اگر هم وارد ايران ش��ود، بايد ديد آيا آن 
شركت امريكايي به ايران سرويس مي دهد يا نه. در 
عين حال، عضو شوراي عالي فضاي مجازي با تأكيد 
بر اينكه نمي ش��ود ظهور فناوري هاي جديد مانند 
اينترنت ماهواره اي را ناديده گرفت، پيش بيني كرد 
كه اين اينترنت شايد تا يك سال ديگر به كشورمان 
برسد. اما تا آن موقع نبايد توسعه و مقررات گذاري و 

نظم بخشي به فضاي مجازي را كند يا متوقف كرد. 
در روزهاي گذش��ته و آن هم در شرايطي كه نگراني 
كاربران اينترنتي از ط��رح صيانت از حقوق كاربران 
فض��اي مج��ازي در مجلس مط��رح ش��ده و با راي 
نمايندگان مجلس، بناس��ت طبق اص��ل ۸۵ قانون 
اساسي در كميس��يون تخصصي مورد بررسي قرار 
گيرد، از چند روز پيش، آگهي هاي فروش تجهيزات 
اينترنت ماهواره اي اس��تارلينك در وب سايت هاي 
خريد و فروش و شبكه هايي مثل تلگرام ديده مي شود 
كه عمده آنها جعلي و حاوي اطالعات اشتباه هستند. 
پليس فتا در همين رابطه به مردم هش��دار داده كه 
فريب اين آگهي ها را نخ��ورده و در صورت برخورد، 
آنها را به بخش ارتباطات مردمي فتا گزارش بدهند. 
در عين حال رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي 
فضاي مجازي درباره اينترنت ماهواره اي اظهار كرد: 
همواره فناوري هاي جديد عالم گير در راه هستند و 
خواهند بود، بدون شك وفاق بين المللي براي مواجهه 
قانوني با اين پديده ها ش��كل خواه��د گرفت. اينكه 
فناوري هاي نوين در كوتاه مدت يا بلندمدت به كشور 
ما هم بيايند متصور است و نمي توان آنها را دور از نظر 
داشت. اينترنت ماهواره اي ممكن است تا يك سال 
ديگر به كشور ما بيايد، اما نبايد به واسطه آن توسعه، 
مقررات گذاري و انتظام فضاي مجازي كند يا متوقف 
ش��ود. به عبارت ديگر نبايد بگذاريم ترس از فناوري 
نوين قدرتمند، قانون گ��ذاري را متوقف كند. البته 
جليلي معتقد اس��ت كه در قانون گذاري، سازگاري 
و همس��و بودن آن با فناوري نوي��ن بايد مورد توجه 
قرار گيرد در غير اين صورت عملي نخواهد بود. او در 
همين رابطه به آزادي عمل مردم اشاره كرد و گفت: 
مردم طبيعتا آزاد هستند از هر فناوري، متناسب با 
نياز يا عالقه مندي خود استفاده كنند، مشهود است 
اين آزادي عمل براي آحاد مردم وجود دارد، اما بايد 
اين نكته را نيز مورد توج��ه قرار داد كه هر فناوري 
تهدي��دات و امكان سوء اس��تفاده به هم��راه دارد. 
آزادي فردي، حري��م خصوصي و همچنين امنيت 
ش��خصي يا اجتماعي مواردي هستند كه به عقيده 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي مي توانند در اين 

فضا مورد سوءاستفاده قرار بگيرند.

     تهديدات اينترنت ماهواره اي فقط
مختص  ايران نيست

جليلي با يادآوري اينكه تهديدات اينترنت ماهواره اي 
فقط مختص ايران نيست، اظهار كرد: تمام كشورهاي 
دنيا با توجه به وس��عت و همه گيري اين فناوري در 
معرض تهديد نقض حكمراني هستند و بدون شك 
وفاق بين المللي براي مواجهه قانوني با اين پديده ها 
ش��كل خواهد گرفت. هيچ كشوري نمي پذيرد، يك 
ش��ركت امريكايي بيايد و سرويس��ي ارايه دهد كه 
بي هيچ چارچوبي حاكميت كشورشان را نقض كند. 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي اضافه كرد: اين نگاه 
نيز نبايد وجود داشته باشد كه اگر فناوري نوظهوري 
بيايد كش��ور ما مقهور واقع مي شود و به عنوان يك 

ملت سرافراز، تسليم حكمروايي بيگانه مي شود. عالوه 
بر راه حل هاي بومي خود كه از اس��تعدادهاي مان 
برخواهد آم��د، در تعامل بين الملل��ي همراه ديگر 
كشورها در مواجهه با تهديد احتمالي اين فناوري 
بر خواهيم آمد، بنابراين نياز اس��ت عالوه بر تالش 
در همكاري در تدوين قوانين بين المللي، قوانين و 

مقررات ملي خود را داشته باشيم. 

    كالهبرداري با فروش تجهيزات
 اينترنت ماهواره اي

 ميالد نوري، كارشناس فناوري اطالعات، نيز درباره 
اينترنت ماهواره اي بيان ك��رد: اينترنت ماهواره اي 
اس��تارلينك يا هر شركت ديگري كه بخواهد به اين 
حوزه وارد شود، پروژه جذابي با پوشش سراسري در 
جهان اس��ت و ربطي به ايران هم ندارد كه به خاطر 
ايران ، چند كش��ور آسيايي را پوش��ش داده باشند. 
طبق اعالم ايالن ماسك به عنوان مالك شركت پروژه 
استارلينك، تا س��پتامبر يعني شهريور و مهرماه در 
ايران، ماهواره هاي اين ش��ركت تا ۴۰ درصد به فضا 
پرتاب مي ش��ود و االن تعداد اي��ن ماهواره ها كمتر 
است. وي ادامه داد: مكانيزم كار اينترنت ماهواره اي 
اين اس��ت كه يك ديش دارد كه به س��يگنال هاي 
ماهواره ه��ا وص��ل مي ش��ود و به ص��ورت خودكار 
مي چرخد و قوي ترين سيگنال ها را مي گيرد. هزينه 
اوليه اين تجهيزات ۴۹۹ دالر اس��ت و ماهيانه هم 
يك آبونمان شارژ ۹۹ دالري دارد كه در حال حاضر 
ب��راي كاربر خانگي در ايران عدد بااليي اس��ت. اما 
اين سرويس به قدري كيفيت بااليي از نظر سرعت 
اينترنت دارد كه مي توانيد در يك س��اختمان بين 
۲۰ تا ۲۵ واحد آن را تقسيم كنيد كه در آن صورت 
قيمت و كيفيت آن نسبت به سرويس هايي كه االن 

استفاده مي كنيم، به صرفه تر است.

    واردات تجهيزات اينترنت ماهواره اي
قاچاق  حساب مي شود

اين كارش��ناس فناوري اطالعات با بيان اينكه براي 
استفاده از س��رويس اينترنت ماهواره اي چند شرط 
وج��ود دارد، اف��زود: ابتدا بايد تجهي��زات اتصال به 
استارلينك را بخريد. اگر كشور ما اجازه نداشته باشد 

از اين تجهيزات استفاده كند، واردات اين تجهيزات 
قاچاق حساب مي ش��ود كه هم ممكن است جرمي 
براي خري��د و فروش و اس��تفاده آن در داخل ايران 
در نظر گرفته شود و هم تعرفه اش از ۵۰۰ دالر اوليه 
باالتر مي رود. نوري ادامه داد: زماني كه اين تجهيزات 
وارد شد، براي استفاده از سرويس و دريافت كيفيت 
مطلوب اينترنت ماهواره اي، آنتن شما بايد همزمان 
به سه ماهواره وصل شده باشد. اين ماهواره ها هنوز 
در فضاي ايران و اطراف كش��ور به اندازه اي نيس��ت 
كه آنتن ها به هر جهت بچرخد تا به س��رويس وصل 
شويد. يك س��ايت براي ثبت نام اين سرويس هست 
كه به وب سرويس هاي مكان محور گوگل وصل است 
و اسم هر كشور و ش��هرهاي ايران هم در اين ليست 
وجود دارد. خيلي ها به اين ليست استناد كردند كه 
كل ايران را پوش��ش داده، اما اين صحيح نيست. اگر 
هم بعضي نقاط ايران را پوشش  دهد، دستگاه بايد در 
جهت هاي مختلف به سه ماهواره وصل شود، بنابراين 
اينطور نيست كه با دسترسي به تجهيزات به راحتي 

به اينترنت وصل شويد.

     حضور شركت هاي امريكايي در ايران 
با تحريم مواجه است

وي درباره چالش هاي حض��ور اينترنت ماهواره اي 
در ايران توضيح داد: اول اينكه س��رويس متعلق به 
يك شركت امريكايي اس��ت و شايد همان زمان كه 
كارب��ر بخواهد آبونمان بخرد، ب��ه دليل تحريم ها به 
كاربر ايراني سرويس ندهد. اگر هم سرويس بدهد، 
طبق يك س��ري معاهده ه��اي بين المللي كه ايران 
جزو آنهاست، وقتي قرار اس��ت خدمات ماهواره اي 
در كش��وري ارايه ش��ود، بايد از ايران مجوز بگيرد و 
اينطور نيس��ت كه در مقابل دولت ايران بايستند و 
ماهواره هاي ش��ان را براي مردم اي��ران ارايه دهند. 
اگرچه ماهواره هاي اينترنتي نسبت به ماهواره هايي 
كه كاربردهاي ديگري دارد، در ارتفاع پايين تري قرار 
گرفته و اگر دولت و حكومتي اجازه استفاده ندهد و 
اينها بخواهند جلويش بايستند، مي تواند ماهواره ها را 
ثابت كند. اين كارشناس فناوري اطالعات خاطرنشان 
كرد: بنابراي��ن اينترنت ماه��واره اي در ايران، اوال از 
نظ��ر قيمتي براي كارب��ر خانگ��ي نمي صرفد، دوم 

اينكه تجهيزات آن به صورت قاچاق وارد مي ش��ود و 
دسترس��ي به آن سخت است، اگر هم وارد شود بايد 
ديد آيا آن شركت امريكايي خودش به ايران سرويس 
مي دهد يا نه. چون لوكيش��ن اين دس��تگاه ها قابل 
شناس��ايي و رديابي است و اينطور نيست كه به اسم 
يك كاربر تركيه اي خريد كنيد و بتوانيد در ايران از آن 
استفاده كنيد، بايد ديد آن شركت چقدر محدوديت 
ايجاد مي كند. مهم تر از همه اينكه كش��ور ما به اين 
س��رويس مجوز نخواهد داد، آن هم در شرايطي كه 
طرح صيانت��ي تصويب مي كنيم ك��ه جلوي آزادي 

كامل اينترنت را بگيريم.

    كالهبرداري خريد و فروش تجهيزات
در كانال هاي تلگرامي

نوري درب��اره خريدوف��روش تجهي��زات اينترنت 
ماه��واره اي در روزهاي اخير بيان كرد: بس��ياري از 
كاربران به دليل جو احساسي كه بر اثر طرح صيانت 
حاكم ش��ده، عجوالنه اين اخبار را دنبال مي كنند و 
همين باعث شده يك س��ري كانال هاي تلگرامي و 
سايت ها به صورت كالهبرداري تجهيزات بفروشند 
و معموال هم هزينه آن را به صورت رمزارز از كاربران 
مي گيرند كه قابل رديابي نباش��د. م��ردم بايد آگاه 
باش��ند، در هيچ كش��وري ارايه تجهي��رات به اين 
صورت ك��ه در كانال هاي تلگرامي آمده و بس��تري 
براي كالهبرداري ش��ده، اتفاق نيفتاده اس��ت. وي 
درباره امكان جلوگيري از اينترن��ت ماهواره اي در 
ايران گفت: اينترنت ماهواره اي يك تكنولوژي جديد 
است و بايد ابتدا وارد و استفاده شود. در ماه هاي آينده 
هم ابتدا نسخه هاي اوليه آن با سرويس هاي حداقلي 
ارايه مي ش��ود و اگر بخواهد در دنيا به صورت پايدار 
مورد استفاده قرار گيرد، حداقل دو سال زمان مي برد. 
اگرچه هر تكنولوژي بعد از يك مدت، با ضد خودش 
هم روبرو مي شود، اما به نظر مي رسد طبق صحبت  
كارشناسان، به راحتي نمي توان با اين فناوري مقابله 
كرد. اينكه آيا مي توان پارازيت انداخت يا آنتن هاي 
كارب��ران را رديابي كرد، تا زمان راه اندازي نمي توان 
اظهارنظر دقي��ق كرد. با وجود اي��ن، اگر به صورت 
گسترده در سراسر جهان سرويس دهد، كار دولت ها 

و حكومت ها را سخت مي كند.
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سقوط ۵ درصدي قيمت 
بيت كوين

روند بدون توقف افزايش قيمت بيت كوين پس از ۱۰ 
روز با سقوط قيمت به زير سطح ۴۰,۰۰۰ دالر به پايان 
رسيد. كارشناسان معتقدند كه دليل اصلي اين كاهش 
قيمت طرح جديد سناي امريكا است كه بر اساس آن 
تراكنش هاي ارز ديجيتال شامل ماليات مي شوند. 
به گزارش كوين دس��ك، روند صعودي اخير قيمت 
بيت كوين كه در روزهاي پاياني ژوييه )مرداد( شكل 
گرفته بود، با فشار فروش فروشندگاني مواجه شده 
است كه به دنبال افزايش تنش هاي مربوط به اليحه 
سرمايه گذاري زيرساختي سناي امريكا، در حال نقد 
كردن دارايي هاي خود هستند. دنيل كيم، مدير ارشد 
بازارهاي مالي در موسسه وام دهي غيرمتمركز مپل 
فايننس در اس��تراليا، گفته است بازگشت قيمت از 
اوج ۴۲,۴۰۰ دالري روز يكشنبه به سطوح اخير در 
نزديكي ۳۹,۵۰۰ دالر، به احتمال زياد به خاطر شك 
و ترديدهايي است كه در مورد طرح سرمايه گذاري 
زيرساختي سناي امريكا وجود دارد. نسخه قبلي اين 
اليحه به دنبال افزايش مق��ررات مربوط به گزارش 
اطالعات و تعميم دادن تعري��ف »كارگزار« به تمام 
گروه هايي بود كه با ارز ديجيتال در ارتباط هستند. 
گفتني است كه طرح قبلي صرافي هاي غيرمتمركز را 
هم در بر مي گرفت. كيم در رابطه با طرح پيشنهادي 
سناي امريكا گفته است: »اين طرح در نهايت ترس، 
ترديد و بالتكليفي زي��ادي را به وجود آورد كه باعث 
شد كاربران دارايي خود را از پلتفرم هاي ارز ديجيتال 
خارج كنند، نقدينگي در بازار كاهش يابد و بي ثباتي 
در قيمت ايجاد شود.« كيم افزود در حالي كه ذخيره 
بيت كوين صرافي اف تي ايكس در ماه ژوييه )تير( دو 
برابر شده بود، موجودي بيت كوين بايننس در همين 
ماه تا ۷۰,۰۰۰ واحد افت كرد و باعث بالتكليفي در 
بازار ش��د. روند صعودي اخير بيت كوين به س��مت 
مقاوم��ت ۴۲,۰۰۰ دالري با فش��ار قابل توجهي از 
سوي خريداران حمايت شده بود و رشد متوالي ۱۰ 
روزه قيمت، كه طوالني ترين مدت در ۸ سال گذشته 
است، در نهايت روز يكش��نبه به پايان خود رسيد و 
قيمت بيت كوين در ۲۴ ساعت، كاهشي ۵.۵ درصدي 
را تجربه كرد. اليحه سرمايه گذاري زيرساختي سناي 
امريكا، قصد دارد تا ب��راي تأمين بودجه ۱ تريليون 
دالري مورد نياز براي توسعه زيرساخت هاي اياالت 
متحده، دريافت ماليات را بيش از پيش افزايش دهد 
و قرار است ۲۸ ميليارد دالر از اين مبلغ از منبع ماليات 
تراكنش هاي ارز ديجيتال تأمين شود. اين اليحه به 
واسطه ارتباطي كه با جامعه ارزهاي ديجيتال دارد با 
انتقادهايي جدي روبرو شده است. برخي معتقدند كه 
اين اليحه بيش از حد فراگير است و مي تواند بسياري 
از فعاليت هاي صنعت ارز ديجيتال در امريكا را شامل 
شود. نسخه به روزرساني شده اين اليحه دوحزبي كه 
روز يكشنبه منتشر شد، تعريف »كارگزار« را كه در 
نس��خه قديمي به تمامي فعاالن حوزه ارز ديجيتال 
نسبت داده شده بود، محدود به افرادي كرده است كه 
فقط در زمينه ارايه خدمات انتقال ارزهاي ديجيتال 
فعاليت مي كنند. نس��خه اصالح ش��ده اين اليحه 
برخالف طرح قبلي مشخصاً صرافي هاي غيرمتمركز، 
ماينرها، اپراتورهاي نودهاي شبكه، توسعه دهندگان 
نرم افزارهاي ارز ديجيتال و گروه هاي مشابه را در بر 
نمي گيرد. وضعيت بازار قراردادهاي اختيار بيت كوين 
در مقايس��ه با بازار آني تفاوت هاي عمده اي را نشان 
مي دهد. صرافي كوين بيس در جديدترين خبرنامه 
خود گفته است كه بازار قراردادهاي اختيار بيت كوين 
با نزديك ش��دن به دوره انقضاي م��اه ژوئيه )تير( در 
حال رسيدن به بيشترين حجم قراردادهاي باز است. 
منظور از قراردادهاي اختيار باز آن دسته از قراردادهاي 
اختياري است كه هنوز منقضي نشده اند. كوين بيس 
در خبرنامه خ��ود از افزايش تقاضا براي اختيارهاي 
خريد با قيمت توافقي ۴۰ تا ۵۰ هزار دالر مي نويسد.

صورتحساب تلفن ثابت
بايد ماهيانه پرداخت شود

به گفته مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات ايران، صورتحساب تلفن ثابت يك ماهه شده 
است و اگر قبض پايان يك دوره بيش از ۲۰ هزار تومان 
باشد و پرداخت نشود، تلفن به صورت يك طرفه قطع 
مي ش��ود. محمدرضا بيدخام اظهار كرد: با توجه به 
اينكه صورت حساب تلفن ثابت در دوره هاي يك ماهه 
صادر مي ش��ود، ضروري اس��ت براي جلوگيري از 
يك طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورت حساب 
به صورت ماهان��ه و در مهلت زماني تعيين ش��ده از 
طريق سامانه تلفني ۲۰۰۰ يا سايت شركت مخابرات 
ايران يا همچنين از طريق تلفن همراه با كد دستوري 
ستاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت شود. بنا به اعالم شركت 
مخابرات ايران، وي خاطرنشان كرد: چنانچه قبض 
پايان يك دوره بيش از ۲۰ هزار تومان باشد يا اينكه 
در دو دوره متوالي مبلغ صورتحساب كمتر از ۲۰ هزار 
تومان باشد و ما شاهد پرداخت نكردن صورتحساب 
در اين دو شرايط باشيم تلفن به صورت يك طرفه قطع 
مي شود. مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه راهكاري 
انديش��يده ايد ك��ه در زمان قطع تلف��ن ثابت بدون 
مراجعه مشتركان مجدد تلفن وصل شود، گفت: در 
صورتي كه به علت پرداخت نكردن بدهي، خط تلفن 
مشترك، يك طرفه يا قطع شده است براي تسريع در 
روند اتصال مجدد بهتر است مبلغ صورت حساب را 
از طريق سامانه تلفني ۲۰۰۰ پرداخت كنند تا تلفن 
مشترك خودكار وصل ش��ود. بيدخام در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه چرا براي برخي مشتركان 
تلفن ثابت پيامك صورت حساب ارسال نمي شود، 
اظهار كرد: از آنجايي كه در سامانه مخابرات تلفن 
همراه برخي مشتركان درج نشده است اين اتفاق 
مي افتد و ما درخواست مي كنيم افراد با مراجعه به 
كد دستوري ستاره ۲۰۲۰ مربع، تلفن همراه خود را 
وارد كنند تا صورتحساب ماهانه به آنها ارسال شود. 

 نگراني اتحاديه اروپا
از ادغام جديد فيس بوك

اتحاديه اروپا درباره فرآيند ادغام يك شركت فعال 
در حوزه مديريت ارتباط با مش��تري با فيس بوك 
تحقيقاتي انجام مي دهد زي��را نگراني هايي درباره 
تاثي��ر آن بر رقابت در بازار تبليغ��ات آنالين وجود 
دارد. به گ��زارش مهر به نقل از آسوش��يتدپرس، 
رگوالتوره��اي اتحاديه اروپا تحقيقاتي گس��ترده 
درباره برنامه فيس بوك براي خريد شركت كاستومر 
آغاز كرده اند، زي��را نگراني هايي مبني بر تأثير اين 
معامله در س��خت تر ش��دن رقابت به وجود آمده 
است. كميس��يون اتحاديه اروپا اعالم كرد مشغول 
بررسي اين عمليات ادغام است زيرا بيم آن مي رود 
فيس بوك از طريق آن به اطالعات بيش��تري براي 
ارايه تبليغات شخصي س��ازي شده دست يابد و به 
اين ترتيب مزيت بيشتري در بازار تبليغات آنالين 
داشته باشد. اين شبكه اجتماعي امريكايي در ماه 
نوامبر ۲۰۲۰ ميالد از خريد »كاستومر« خبر داد. 
همزمان فيس بوك سعي داشت با افزايش روش هاي 
ارتباطي ميان كسب و كارها و مشتريان، درآمد خود 
را از س��رويس هاي واتس اپ و مسنجر بيشتر كند. 
اين س��رويس ها طي دوران پاندمي با چالش هايي 
روبرو شده بودند. كاستومر نرم افزاري ارايه مي دهد 
كه با ارايه يك داشبورد واحد از كانال هاي ارتباطي 
مختلف به كسب و كارها كمك مي كند، محاورات 
آنالين خود را با مشتريان مديريت كنند. مارگارت 
وستاگر معاون اجرايي كميسيون اتحاديه اروپا در 
بيانيه اي در اين ب��اره اعالم كرد هدف از تحقيقات 
ما آن است كه تضمين شود اين تراكنش به كسب 
وكارها يا مشتريان آسيبي نمي رساند و از سوي ديگر 
اطالعاتي كه در اختيار فيس بوك قرار مي گيرد به 
رقابت آسيب نمي رساند. فيس بوك اعالم كرده با 
كميسيون اتحاديه اروپا كاماًل همكاري مي كند و 
اين عمليات به رقابت آسيب نمي رساند. در بيانيه 
اين شركت آمده است: افراد بيشتري از سرويس هاي 
مشتري بهره مي برند كه س��ريع تر و غني تر است 
و اف��راد مي تواند در زمان دلخواه به آن دسترس��ي 
يابند. ناظر رقابت انگليس هفته گذشته بررسي اين 
عمليات ادغام را آغاز كرده زيرا بيم آن دارد كه چنين 

اقدامي به شدت رقابت در بازار را كاهش دهد.

حمله سايبري روند واكسيناسيون 
كرونا را در ايتاليا مختل كرد

پورت��ال ثبت نام ب��راي تزريق واكس��ن كرونا در 
منطقه التزي��وي ايتالي��ا مورد حمله س��ايبري 
قرار گرفت. وقوع اين حمل��ه مورد تأييد مقامات 
محلي قرار گرفته اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
زد دي نت، مقامات محلي در التزيو مجبور شدند 
براي اطالع رساني در مورد اين حمله و آگاه كردن 
مردم از فيس بوك اس��تفاده كنن��د. اين حمله بر 
ساير سيستم هاي آي تي در التزيو نيز تأثير منفي 
گذاشته است. بر اس��اس اطالعيه منتشرشده در 
صفحه فيس ب��وك فرمانداري التزي��و حمله اي 
قدرتمندانه به پايگاه داده پورتال واكسيناسيون 
التزيو انجام شده و همه سيس��تم هاي مرتبط با 
آن از كار افتاده اند. لذا گرفتن وقت براي ثبت نام و 
تزريق واكسن كرونا ناممكن شده است. در اطالعيه 
يادشده تصريح شده كه به علت اين حمله فرآيند 
ثبت نام و تزريق واكسن در منطقه التزيو با تأخير 
انجام خواهد شد. در اين اطالعيه مشخص نشده كه 
اين حمله ماهيت باج افزاري دارد و هكرها خواستار 
دريافت باج از مقامات محلي در التزيو شده اند يا 
خير، اما برخي منابع مطلع به س��ي ان ان گفته اند 
اين حمله از طريق نف��وذ به نمايه كاربري يكي از 
مديران پورتال واكسيناس��يون رخ داده و هكرها 
با قفل كردن داده هاي موجود خواس��تار دريافت 
باج ش��ده اند، اما مقامات اين درخواس��ت ها را رد 
كرده اند. بر اساس اطالعيه مذكور عوامل اين حمله 
هنوز شناسايي نش��ده اند و سيستم هاي رايانه اي 
داخلي مرتبط با پورتال واكسيناسيون التزيو هنوز 
راه اندازي نشده اند تا از گسترش ويروس رايانه اي 
در آنها جلوگيري شود. همچنين داده هاي مربوط 
به وضعيت سالمت كاربران و همين طور داده هاي 
مالي و بودجه اي هنوز به دست هكرها نيفتاده اند.

انفجار بي دليل
گوشي وان پالس در هند

انفجار باتري گوشي وان پالس نورد ۲ در هند به طور 
گسترده در شبكه هاي اجتماعي اين كشور منعكس 
شده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از فون آرنا، اين 
ماجرا هنگامي رخ داد كه يك زن هندي گوشي وان 
پالس نورد ۲ را در جيب بغل دوچرخه خود قرار داد 
و به دوچرخه سواري پرداخت و ناگهان صداي بسيار 
بلندي را شنيد و متوجه شد باتري گوشي وان پالس 
وي منفجر شده است. اين انفجار هم باعث جراحت 
فيزيكي خانم آنكور شارما به علت سقوط ناگهاني 
وي از روي دوچرخه ش��د و هم موجب شد تا وي 
وحشت شديدي را تجربه كند. تصاويري كه وي از 
اين رويداد تهيه كرد و در حساب كاربري خود در 
توييتر قرار داد نيز بارها بازنشر شد. همين مساله 
موجب واكنش شركت وان پالس شد. اين شركت 
در توييت��ي از اي��ن رويداد اظهار تأس��ف كرد و از 
تحقيقات در اين زمينه خبر داد. سپس دو طرف به 
ارسال پيام هاي مستقيم براي رسيدن به توافق در 
اين زمينه پرداختند. به نظر مي رسد توافقاتي در اين 
زمينه رخ داده، زيرا خانم شارما عكس هاي جنجالي 
گوش��ي منفجر ش��ده را از توييتر حذف كرد. اما 
مشخص نيست وان پالس خسارتي به وي پرداخت 
كرده يا خي��ر. وان پالس همچني��ن از تحقيقات 
مستقل در اين زمينه خبر داده و تصريح كرده اين 
اولين بار است كه گزارشي در مورد انفجار گوشي 

نورد ۲ نسل پنجم وان پالس منتشر مي شود.

عضوشورايعاليفضايمجازي:شايدتايكسالديگراينترنتماهوارهايبهكشوربيايد

فعال از اينترنت ماهواره اي خبري نيست

طرح فعلي صيانت، مشكالت فني و حقوقي زيادي دارد
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: من با س��اماندهي فض��اي مجازي 
و مبارزه با جرايم س��ايبري مخالف نيس��تم و اكثر 
كشورها از جمله ايران قوانين خود را تعريف كردند 
اما ط��رح فعلي صيانت از فضاي مجازي مش��كالت 
فني و حقوقي زي��ادي دارد كه اتفاقا مبارزه با جرايم 
سايبري را نديده است. ذبيح اهلل اعظمي در گفت وگو 
با ايرنا افزود: پيش نويس قانون جامع مبارزه با جرايم 
سايبري و اينترنتي مي تواند توسط دولت يا از طريق 
كميس��يون هاي مربوط به مجلس براي بررس��ي و 
تصويب تقديم ش��ود. بايد پيش نويس قانون جامع 
مب��ارزه با جرايم س��ايبري و اينترنتي با مش��اركت 
ذينفعان، بخش دولتي، نهادهاي حاكميتي، بخش 

خصوصي، اساتيد و حقوق دانان تهيه و تدوين شود.

     طرحي كه با اينترنت ماهواره اي
بي اثر است

نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي 
مجازي با توجه به اجرايي ش��دن اينترنت ماهواره اي 
بي اثر اس��ت. وي مخالفت صريح خ��ود را با اين طرح 
اعالم كرد و افزود: تجربه مقابله با نواركاس��ت، ويدئو 
و ماهواره نشان داده كه همواره فيلترينگ با شكست 
مواجه شده از اين رو فيلترينگ پيام رسان هاي خارجي 
به شكس��ت منتهي مي ش��ود. اعظمي با بيان اينكه 
گذشته چراغ راه آينده است، گفت: بايد از تاريخ درس 
گرفت چراك��ه امروز با پديده  ت��ازه اي به نام اينترنت 
ماهواره اي مواجه ش��ده ايم كه باعث دسترسي همه 

افراد به اينترنت آزاد و با سرعت باال مي شود. وي افزود: 
تجاري سازي و قابل دسترس كردن اينترنت ماهواره اي 
براي همه ممكن بوده لذا شايد اين موضوع مدتي طول 
بكشد، ولي مطمئنا همانند تلويزيون هاي ماهواره اي 
ديري نمي پايد كه عملي مي ش��ود چون تقاضا براي 
آن به س��رعت افزايش پيدا مي كند و از نظر بها و فني 
مقرون به صرفه مي ش��ود. با ورود اينترنت ماهواره اي 
به اي��ران، طرح صيانت به اهداف خودش نمي رس��د 
بلكه تمام اقداماتي كه ب��راي اعمال محدوديت هاي 
كنوني بر اينترنت از جمله فيلترينگ را هم با شكست 
روبرو مي كند. وي ادامه داد: از طرف ديگر با وارادت 

دريافت كننده هاي ماهواره اي، زمينه اي براي قاچاق 
و فساد در زمينه گيرنده هاي اينترنت ماهواره اي به 
وجود مي آيد و مافيا در اين زمينه فعال مي شوند. 

      اكثر پلتفرم ها براساس تحريم ها نمي توانند
 با ايران همكاري كنند

نماين��ده مجلس ب��ا بيان اينك��ه در ط��رح صيانت 
فضاي مج��ازي كاهش پهناي باند ب��راي پلتفرم ها و 
اپليكيش��ن هاي كه در ايران نمايندگ��ي ندارند يا با 
دولت ايران همكاري نمي كنند، مطرح ش��ده است، 
گفت: با توجه به اينكه اكثر پلتفرم ها و اپليكيشن ها در 

فضاي مجازي براساس تحريم هاي ظالمانه اين كشور 
عليه ايران نمي توانند با دولت ايران همكاري كنند در 
صورت تصويب طرح و تبدي��ل آن به قانون، عمال اين 
پلتفرم ها مسدود مي شوند. وي افزود: با مسدود شدن 
اين اپليكيش��ن ها به طور مثال براي يك عضو هيات 
علمي دانش��گاه كه براي تحقيق و دسترسي به منابع 
تحقيقاتي به روز دنيا از موتور جس��ت وجوي گوگل و 
Google Scholar بايد استفاده كند دچار مشكل 
مي شود چراكه گوگل شركت امريكايي است لذا بعيد 
است با ايران همكاري كند. اعظمي ادامه داد: عمال طبق 
اين پيش نويس طرح صيانت، اين موتور جست وجوگر 
با پهناي باند و فيلتر مواجه مي ش��ود و مشابه داخلي 
هم ندارد لذا يك��ي از پيامدهاي طرح كنوني، محروم 
كردن دانشجويان، محققان و استادان دانشگاه از اين 
موتور جست وجوگر است. وي با بيان اينكه بسياري از 
كسب و كارها در فضاي مجازي شكل گرفته است، بيان 
كرد: اينستاگرام اين فرصت را براي روستايي ها، زنان 
خانه دار و افراد در شهرهاي مختلف فراهم كرده تا در اين 
فضا كاالها و خدمات خود را بازاريابي كنند. اين نماينده 
مجلس افزود: شايد روي كاغذ آسان باشد كه پلتفرم 
داخلي را ايجاد مي كنيم اما يك پيج اينستاگرامي هر فرد 
به يك برند تبديل شده لذا به آساني اين افراد نمي توانند 
مشتريان خود را به اپليكيشن هاي داخلي كوچ بدهند 
و اصال اپليكيش��ن هاي داخلي اين ظرفيت و كيفيت 
را ندارند. وي ادام��ه داد: در موضوع فيلترينگ تلگرام 
كه  اس��تقبال مردم را از اپليكيشن هاي داخلي تجربه 
كرديم لذا با اين طرح مردم عادي هم نگران شدند چون 

بسياري از كسب و كارهاي آنها به خطر افتاده است. 



خبررويداد
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۹۰۰ ميليارد تومان مشوق 
صادراتي پرداخت مي شود

دبير كارگروه مش��وق هاي صادرات��ي گفت: در 
مجموع بيش از ۹۰۰۰ ميليارد ريال بودجه جهت 
پرداخت مشوق هاي صادراتي در بسته حمايت 
از صادرات غيرنفتي س��ال۱۴۰۰ در نظر گرفته 
شده اس��ت. به گزارش س��ازمان توسعه تجارت 
ايران، احسان قمري با اش��اره به تصويب و ابالغ 
بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۴۰۰ 
توسط س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اظهار 
داشت: با ابالغ و تخصيص بودجه هاي مشوق هاي 
صادراتي توسط سازمان برنامه و بودجه، حمايت 
و تش��ويق صادركنن��دگان در جه��ت كاه��ش 
هزينه هاي حض��ور در بازارهاي هدف و افزايش 
ق��درت رقابت پذيري صادركنندگان اس��تمرار 
يافته و شرايط مس��اعدتر و آسان تري براي آنان 

فراهم شود.
مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان 
توس��عه تجارت ايران گفت: گس��ترش حمايت 
از صادرات به كش��ورهاي همس��ايه و اس��تفاده 
از ابزارهاي تش��ويقي به منظور حض��ور در بازار 
اتحاديه اوراس��يا از رويكردهاي بس��ته حمايت 
از ص��ادرات غيرنفت��ي ب��وده و تالش مي ش��ود 
تا حمايت ه��ا به گونه اي باش��د كه با اس��تمرار 
حماي��ت از زيرس��اخت هاي صادرات��ي بخش 
 بزرگ ت��ري از صادركنن��دگان م��ورد حمايت

 قرار گيرند. وي افزود: در مجموع بيش از ۹,۰۰۰ 
ميليارد ريال بودجه جهت پرداخت مشوق هاي 
صادراتي در بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي 
سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است كه در قالب 
۱۳ س��رفصل و در س��قف اعتبارات تخصيصي 
به صادركنن��دگان پرداخت خواهد ش��د. دبير 
كارگروه مش��وق هاي صادراتي گفت: همچنين 
مبلغ ۴,۰۰۰ ميليارد تومان نيز در قالب تسهيالت 
سرمايه در گردش صادراتي و با نرخ ترجيحي به 

صادركنندگان تخصيص پيدا خواهد كرد.

سهم بيش از ۸۰ درصدي
عوامل توليد از واردات

ايس�نا | جديدترين آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نش��ان مي دهد 
كاالهاي اس��تفاده ش��ده در توليد س��هم بسيار 
بيش��تري از كاالهاي مصرفي در س��بد واردات 
دارند. بر اس��اس اين آمار در دوماهه اول امسال 
ش��ش ميليون و ۵۲۳ هزار تن كاال به ارزش پنج 
ميليارد و ۳۶۲ ميليون دالر به كش��ور وارد شده 
كه وزن آن نس��بت ب��ه واردات در دو ماهه اول 
س��ال قبل ۳۰ درصد رش��د، اما ارزش آن ۱۶.۵ 
درصد كاهش يافته است. همچنين آمارها نشان 
مي ده��د كاالهاي واس��طه اي ۷۰ درصد، يعني 
بيشترين سهم از كل واردات را به خود اختصاص 
داده ان��د. به طوريكه در اين مدت چهار ميليون و 
۶۲۷ ه��زار تن كاالي واس��طه اي به ارزش چهار 
ميليارد و ۹۲۶ ميليون دالر به كش��ور وارد شده 
كه نسبت به دو ماهه اول سال قبل به لحاظ وزني 
۲۵ و به لحاظ ارزشي ۱۹ درصد رشد داشته است. 
سهم كاالهاس سرمايه اي نيز در اين مدت ۱۴.۸ 
درصد بوده و در دو ماهه اول امس��ال ۹۰۱ هزار 
تن كاالي واس��طه اي به ارزش ۸۴ ميليون دالر 

وارد شده است.
وزن و ارزش اين نوع كاال نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۵۰ و ۶۴ درصد رش��د داش��ته است. 
همچني��ن در اين م��دت ۹۹۵ ه��زار تن كاالي 
مصرفي ب��ه ارزش ۳۵۲ ميليون دالر به كش��ور 
وارد ش��ده كه يعني س��هم كاالهاي مصرفي از 
كل واردات ۱۵.۲ درصد بوده است. وزن و ارزش 
كاالهاي مصرفي وارد شده نيز نسبت به دو ماهه 
اول سال قبل ۴۰ و ۲۲ درصد افزايش يافته است. 
گفتني است كه كاالهاي واسطه اي مانند چوب 
در ايجاد ديگر كاالها استفاده مي شود و بخشي از 
محصوالت ديگر را تشكيل مي دهند و از كاالهاي 
سرمايه اي، مانند ماشين آالت، براي توليد ديگر 

كاالها استفاده مي شود.

گرانفروشي و كم فروشي نان
در صدر تخلفات صنفي تيرماه

مهر | معاون نظارت و بازرس��ي سازمان صمت 
تهران با بيان اينكه ۶۹ هزار بازرس��ي در تير ماه 
انجام ش��د گفت: بيش��ترين تخلف گرانفروشي 
مربوط به نان و كم فروشي هم مربوط به وزن چانه 
نان بوده است. سعيد محمدي پور در مورد آخرين 
وضعيت گش��ت هاي نظارت و بازرس��ي، اظهار 
داش��ت: در تير ماه س��ال جاري ۶۹ هزار و ۴۴۱ 
مورد بازرسي انجام و ۶ هزار و ۱۹۸ پرونده تخلف 
به ارزش ريالي ۱,۹۰۰ ميليارد ريال تنظيم و به 
مراجع ذيربط ارجاع شده است كه بيشترين مورد 
تخلف مربوط به گرانفروشي، كم فروشي، تقلب 
و عدم صدور فاكت��ور معتبر بود. معاون نظارت و 
بازرسي س��ازمان صمت تهران افزود: بيشترين 
تخلف گرانفروشي مربوط به نان و كم فروشي هم 

مربوط به وزن چانه نان بوده است.
محمدي پور ادامه داد: همچنين در تير ماه بيش 
از ۶ هزار و ۳۶۰ بازرسي در خصوص قاچاق مواد 
غذايي اعم از گوشت وارداتي، برنج، چاي و روغن 
خام به ارزش ريالي ۱,۷۰۰ ميليارد ريال صورت 
گرفته است. وي گفت: همچنين بيش از ۴ هزار 
گشت مشترك نيز در اين ماه انجام شد كه در اين 
گشتهاي مشترك، ۴ هزار و ۹۷۵ بازرسي با ۶۶۵ 
پرونده تخلف به ارزش ۳۵ ميليارد و ۲۷۴ ميليون 
ريال تنظيم شده و به مراجع مربوطه ارجاع شده 
اس��ت. محمدي پور يادآور ش��د: مردم از طريق 

تماس با ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش دهند.

روغن را به جاي ۸۲ درصد
۴۱ درصد گران كرديم

تس�نيم | س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان 
و توليدكنندگان اعالم كرد در خواست توليدكنندگان 
روغن افزايش ۷۲ تا ۸۲ درصدي قيمت ها بود كه در 
نهايت با ۴۱ درصد موافقت كرديم. سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان در واكنش به 
خبري تحت عنوان »روغن موت��ور ۴۱ درصد گران 
ش��د« در اين رس��انه به ارايه توضيحات��ي پرداخت. 
در توضيحات س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
وتوليدكنندگان آمده اس��ت: »ب��ا توجه به مكاتبات 
دريافتي طي سال جاري از سوي انجمن پااليشگاه هاي 
روغن سازي ايران مبني بر بازنگري در قيمت فروش 
روغن موتور به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد 
)از جمل��ه افزايش قيمت فروش م��اده اوليه لوبكات 
توس��ط وزارت نفت، مواد افزودني و شيميايي مورد 
نياز عرضه شده در بورس، قيمت ظروف فلزي و غير 
فلزي براي بسته بندي محصول و ساير عوامل موثر بر 
قيمت تمام شده توليد( و درخواست لحاظ و اعمال 
سهم االثر تغييرات قيمتي مذكور در بهاي تمام شده 
روغن موتور، موضوع در جلسه كارگروه تنظيم بازار 
مطرح و حس��ب بنده��اي ۲-۱ و ۳-۱ دس��تور اول 
تصميمات اتخاذ ش��ده در يكصد و چهل و س��ومين 
جلس��ه كارگروه تنظيم بازار )موضوع ابالغيه شماره 
۶۰/۹۴۴۶۳ م��ورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ مع��اون محترم 
بازرگاني داخلي و دبيركارگ��روه تنظيم بازار( مقرر 
گرديد: »كليه واحده��اي توليدكننده روغن موتور 
ب��ا رعايت ضواب��ط قيمت گذاري س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان )مصوبه هيات 
تعيين و تثبيت قيمت ها( و درصدهاي س��ود عمده 
و خرده فروش��ي نسبت به تعيين و ثبت قيمت كليه 
محصوالت توليدي مرتبط در سامانه ۱۲۴IR اقدام 
تا با هماهنگي س��ازمان مذكور اجراي��ي گردد.« بر 
اين اساس انجمن پااليشگاه هاي روغن سازي ايران 
افزايش قيمت ۷۲ و ۸۷ درص��دي را به ترتيب براي 
محصوالت توليدي بنزيني و ديزلي خواس��تار ش��د 
كه حسب بررسي كارشناس��ي بعمل آمده از سوي 
دفتر بررسي قيمت اين س��ازمان با توجه به افزايش 
۷۵ درصدي لوبكات به عن��وان ماده اصلي و اوليه در 
توليد روغن موتور با سهم االثر ۶۳ درصدي در قيمت 
تمام شده و نسبت هاي محاسبه شده افزايش قيمت 
صورت گرفته در خصوص ساير عوامل موثر و دخيل 
در توليد و بهاي تمام ش��ده محصول و نهايتًا س��قف 
افزاي��ش قيمت مج��از بر مبن��اي صورت هاي مالي 
منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ش��ركت هاي توليدكننده 
روغن موتور و همچنين جداول آناليز بهاي تمام شده 
و ميزان توليد و فروش و ميانگين تغييرات نرخ مواد 
ارايه شده توس��ط انجمن ذيربط براي سال ۱۴۰۰ و 
اعمال تغييرات عوامل موثر در بهاي تمام شده مطابق 
ضواب��ط قيمت گ��ذاري كاالهاي تولي��دي مصوب 
هيات تعيين و تثبيت قيمتها، درصد تغييرات قيمت 
برآوردي بر مبناي ميانگين موزون نرخ فروش سال 
۱۳۹۹ اعالمي انجمن ذيربط و نرخ فروش احصاء شده 
براساس گزارش ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ كدال، معادل %۴۱ 
افزايش ب��رآورد گرديد. الزم به ذكر اس��ت به جهت 
اهميت روغن موتور در صنعت حمل و نقل، سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بهره گيري 
از هم��كاران بازرس در س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت استان ها و همكاري بازرسان بخش اصناف و 
اتحاديه هاي ذيربط نسبت به اعمال نظارت مستمر بر 
وضعيت تامين، توزيع و قيمت انواع محصوالت روغن 
موتور در س��طح بازار اقدام نموده اس��ت. ضمنا اين 
سازمان از عموم شهروندان محترم تقاضا مي نمايد در 
صورت مواجهه با هرگونه تخلف همچون گرانفروشي، 
تقلب، عدم عرضه نس��بت به اعالم شكايت از طريق 
ستادهاي خبري س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها اقدام تا موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد.

 توانمندي فوالد مباركه
 براي صادرات اسلب گازترش

به گ��زارش خبرنگار فوالد، حميدرض��ا عظيميان در 
آيين افتتاح پروژه استراتژيك گوره به جاسك با تأكيد 
بر ضرورت اعتم��اد به توان داخل��ي گفت: طرف هاي 
خارجي به دليل تحريم ها، از تحويل ورق هاي موردنياز 
ش��ركت نفت براي اجراي پروژه انتق��ال نفت گوره به 
جاس��ك خودداري كردند؛ اما ش��ركت فوالد مباركه 
اس��لب مخصوص انتقال گازترش را از سال ۹۸ توليد 
كرده و هم اكنون نيز با افتخار مي تواند صادركننده اين 
محصول باشد تا بار ديگر بي اثر بودن تحريم ها را كه نتيجه 
خودكفايي و استقالل كشور است نشان دهد. مديرعامل 
شركت فوالد مباركه افزود: با اولين مراجعه همكاران 
شركت نفت به شركت فوالد مباركه، ايده و مساله اوليه 
مطرح گرديد. پس از آن جلس��اتي در سطوح مختلف 
تشكيل شد و بعد از ايجاد اراده جمعي و قطعي براي توليد 
تختال موردنياز اين پروژه در فوالد مباركه، براي اولين بار 
و با همكاري گروهي از كارشناسان فوالد مباركه و وزارت 
نفت، اسلب گازترش در سال ۹۸ در شركت فوالد مباركه 
توليد ش��د. بيژن نامدار زنگنه وزير نف��ت نيز در آيين 
بهره برداري از خط لوله و پايانه نفتي انتقال نفت خام گوره 
به جاسك اظهار كرد: فرايند ساخت و تأمين تجهيزات 
اين پروژه مهم ملي از سال ۹۷ آغاز و عمليات لوله گذاري 
آن در تيرماه سال ۹۹ با دستور رييس جمهوري شروع 
شد. اين خط لوله با قطر ۴۲ اينچ )۱۰۶( و طول ۱۰۰۰ 
كيلومتر اجرا شده كه نفت خام سنگين و نيمه سنگين 
ايران را از منطقه گوره در استان بوشهر به بندر جاسك 
در استان هرمزگان منتقل مي كند. اميدواريم اين طرح 
به عنوان مهم ترين طرح پايه اي، زمينه س��از توسعه 
اقتصادي منطقه مكران باشد و پس از سال ها، اين كار 

روند توسعه اين مكان را به جريان اندازد.

يكعضواتاقبازرگانيايرانعنوانكرد

پيشبينيتورم۶۰درصديتاپايانسالجاري
عضو اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: پيش بيني من اين 
است با تداوم اين مسير، شايد در پايان سال نسبت به سال 
گذشته نرخ تورم ۲۰ درصد بيشتر شود. سال گذشته ميزان 
تورم ۴۰ درصد بود و تا پايان س��ال مي تواند به ۶۰ درصد 
برسد كه رقم بسيار زيادي است. مسعود دانشمند در مورد 
روند افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي اظهار كرد: 
تا زماني كه ما نتوانيم توليد را رونق دهيم؛ بيكاري، تورم و 
كاهش ارزش پول ملي وجود دارد. اگر توليد توس��عه يابد 
طبيعي است كه اشتغال هم توسعه پيدا كند. واحد توليدي 
كه االن نيمه تعطيل است نيروي انساني مي گيرد و اشتغال 
در كشور توسعه پيدا مي كند. با توسعه اشتغال ديگر دولت 
نيازي ندارد كه پول بدون پشتوانه چاپ كند چراكه چرخش 
پول درآمد دولت را تامي��ن مي كند. در اين صورت و عدم 

افزايش نقدينگي تورم كاهش مي يابد، با كاهش تورم نيز 
پول ملي به تدريج ارزش خود را پيدا مي كند. وي با تاكيد بر 
اهميت توليد »ايلنا« گفت: توليد بايد هم براي داخل و هم 
براي صادرات باشد، براي توليد نياز به واردات نيز داريم. براي 
توسعه صادرات و واردات كه پيش نياز توليد است بايد نظام 
 FATF بانكي ما اصالح شود. براي اين كار هم بايد مشكالت
و سوئيفت خود را حل كنيم. با حل اين مشكل دست كم 
مي توانيم ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و... 
را به كشور بازگردانده و آن را در خدمت چرخه توليد قرار 
دهيم. دانش��مند افزود: االن در كش��ور توليد و به تبع آن 
اش��تغال كاهش يافته، دولت به علت نبود چرخش مالي 
ناچار به چاپ پول و افزايش نقدينگي است. افزايش پايه 
پولي نيز منجر به تورم مي شود. كليد حل همه اين مشكالت 

رونق توليد است. رونق توليد نيز اتفاق نمي افتد مگر اينكه 
مشكل FATF و سوئيفت را حل كرده و ارتباط تجاري خود 
را با ديگر كشورها برقرار كنيم. عضو اتاق بازرگاني ايران با 
ونزوئاليي خواندن آينده اقتصاد كشور در صورت ادامه اين 
روند گفت: اگر اقتصاد ايران همين مسير را پيش بگيرد، 
وضعيت اقتصاد كشور ونزوئاليي مي شود. اقتصاد ونزوئال 
يك اقتصاد كامال ورشكسته است. اگر ما نتوانيم مشكالت 
خود در اين زمينه ها را حل كنيم همان مسير ونزوئال را طي 
مي كنيم و كاهش ارزش پول ملي، تورم، بيكاري و... بيشتر 
از االن مي شود.وي همچنين پيش بيني كرد: تورم به همين 
شكل زياد خواهد شد، اگر االن ۴۰ درصد است احتماال تا 
پايان س��ال به ۵۵ درصد برسد. رقم ۵۵ يا ۶۰ درصد براي 
تورم بسيار زياد است. تورم در كشورهاي ديگر عموما تك 

رقمي اس��ت. تورم ۵۵ درصدي به اين معنا است كه براي 
مقدار مشخصي از كاال بايد ۵۵ درصد بيشتر پول پرداخت 
كرد، براي پرداخت اين پول هم بايد دستمزد افزايش يابد، 
ظرفيت اقتصادي نيز به مقداري نيس��ت كه دستمزدها 
به اين مقدار افزاي��ش پيدا كنند. اين موضوع يعني مردم 
فقيرتر مي شوند و سفره هايشان كوچك تر و شايد بتوان 
گفت ديگر سفره اي وجود نخواهد داشت. اين كارشناس 
اقتصادي تصريح كرد: ابرتورم حدود ۳۰۰ يا ۴۰۰ درصد 
تعبير مي شود، ما به اين مرحله نمي رسيم اما پيش بيني 
من اين است كه اگر با همين مسيري كه داريم پيش برويم 
شايد در پايان سال نسبت به سال گذشته تورم ۲۰ درصد 
بيشتر شود. سال گذشته ميزان تورم ۴۰ درصد بود و تا پايان 
سال مي تواند به ۶۰ درصد برسد كه رقم بسيار زيادي است.

تعادل |
درپي اف��ت نزديك به ۷۰ درص��دي واردات برنج، قيمت 
اين محصول در بازار داخل رو به افزايش اس��ت. بررس��ي 
جريان واردات برنج در سال جاري بيانگر اين است كه اين 
محصول به طور چشمگيري كمتر وارد شده؛ به طوري كه 
از ابتداي سال جاري تا نيمه تيرماه ۸۶.۳ هزارتن برنج به 
ارزش ۷۸.۱ ميليون دالر وارد ش��ده اس��ت. اين در حالي 
است كه در مدت مشابه س��ال قبل ميزان واردات ۲۲۷.۶ 
هزار تن به ارزش ۲۴۹.۷ هزار تن بوده است.اما اين كاهش 
واردات بر روند قيمتي برنج اثر گذاربوده است؛ چراكه برنج 
خارجي را ۵۱ درصد گران كرده و برنج داخلي بيش از ۴۰ 
درصد. با اين حال، اما از ابتداي مرداد ماه ممنوعيت فصلي 
واردات برنج آغاز و تا پايان آبان ادامه دارد. به عبارتي ديگر، 
در اي��ن مدت هرگونه ترخيص و ورود برنج به بازار ممنوع 
خواهد بود مگر آن دسته از برنج هايي كه قبل از ممنوعيت 
فصلي وارد بنادر شده و ثبت سفارش داشته باشد. هرچند 
پيشتر رايزني هايي از سوي گمرك با برخي وزارت صمت 
و جهاد كشاورزي براي به تاخير انداختن ممنوعيت فصلي 
براي ورود شناورهاي حامل برنج به بنادر جهت ممانعت از 
افزايش قيمت اين كاال صورت گرفت، اما نتيجه اي حاصل 
نش��د. حال به نظر مي رسد، با بازگشت وظايف مرتبط به 
كشاورزي به وزارت جهاد كش��اورزي، قرار است موضوع 
ممنوعيت واردات برنج در مدت ياد شده، امروز چهارشنبه در 
نخستين جلسه كارگروه تنظيم بازار وزارت جهاد كشاورزي 
مطرح و بررسي شود. يك مقام مس��وول در وزارت جهاد 
كشاورزي در اين باره تاكيد كرده كه با توجه به پيش بيني 
كاهش توليد برنج به علت خشكسالي، نمي خواهيم كشور 
دچار تنش شود و از سوي ديگر نمي خواهيم توليد داخل 
اين محصول آسيب ببيند. به گفته او، تصميم درباره اجازه 
واردات يا ممنوعيت واردات برنج در چهار ماه ياد شده طي 
سال جاري در حالي بايد اتخاذ شود كه بر اساس گزارش ها، 
واردات برنج در چند ماهه ابتداي امس��ال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل كاهش داشته است.

     ممنوعيت يا واردات برنج بررسي مي شود
البته هفته پاياني تيرماه بود كه مهرداد جمال ارونقي در 
نامه اي به عباس قبادي مع��اون بازرگاني داخلي وزارت 
صم��ت خواهان بازنگ��ري در تاري��خ ممنوعيت فصلي 
برنج جهت جلوگيري از كمب��ود يا افزايش قيمت برنج 
در ماه هاي آتي ش��ده اس��ت. ارونقي با اشاره به موضوع 
ممنوعيت فصلي برن��ج وارداتي از ابت��داي مردادماه تا 
پايان آبانماه س��ال جاري و اج��ازه ترخيص آن بخش از 
محموله هاي برنج وارداتي كه تا قبل از ٣١ تيرماه س��ال 
جاري وارد بنادر و گمركات كشور شده اند، عنوان كرده 
بود كه از يكم فروردين م��اه ۱۴۰۰ تا پانزدهم تيرماه تا 
۱۴۰۰ صرفا ۸۶ هزار و۳۶۷ تن برنج وارداتي به ارزش ۷۸ 
ميليون و۱۴۰هزار و ۹۰۳ ميليون دالر از گمركات كشور 
ترخيص شده است. اين در حالي است كه واردات برنج در 
همين بازه زماني در سال قبل، برابر با ۲۷۷هزار و۶۹۱ تن 
به ارزش ۲۴۹ميلي��ون و ۷۱۰ هزار و ۵۳۸ بوده كه هم از 
لحاظ وزني و هم ارزشي افت ۶۹ درصدي را تجربه كرده 
است. ارونقي همچنين يادآور شده بود كه مطابق تصميم 
اتخاذ شده و ابالغي به گمرك، محموله هاي وارداتي برنج 
بعد از ۳۱ تيرماه به بندر رس��يده و تاريخ اعالميه ورود يا 
قبض انبار آنها بعد از اين تاريخ باشد ديگر مشمول شرايط 

ترخيص نخواهند شد. بنابراين اين برنج ها به مدت حداقل 
۴ ماه در گمرك و بنادر دپو شده و امكان اظهار و ترخيص 
نخواهند داشت. در چنين شرايطي صاحبان كاال ترجيح 
مي دهند كه به دليل عدم ترخيص و رسوب محصول از 
حمل و ورود محموله هاي خريداري شده خودداري كرده 
و برنج وارد نكنند. معاون فني گمرك همچنين در نامه 
خود خطاب به قب��ادي تاكيد كرده كه با توجه به مراتب 
معنونه و خشكسالي سال جاري، به نظر مي رسد، تصميم 
ابالغ شده جهت جلوگيري از هرگونه تبعات كمبود برنج يا 
افزايش قيمت برنج در ماه هاي آتي، نياز به بررسي مجدد و 
بازنگري فوري دارد. از اين رو، در صورت صالحديد دستور 
فرمايند موضوع، مورد دقت و بررسي بيشتري قرار گيرد.

حال اما مديركل دفتر بازرگاني داخلي كاالهاي كشاورزي 
معاونت توسعه بازرگاني در اظهاراتي گفته است: با توجه 
به شرايط خشكس��الي امس��ال و واقعيت هاي موجود، 
درباره اج��راي ممنوعيت واردات برنج كه هر س��ال در 
چهار ماه از سال از ابتداي مرداد تا آبان به منظور حمايت 
از تولي��د داخلي انجام مي ش��د، تصميم گيري نهايي را 
انجام خواهيم داد. بنابه توضيحات ابراهيم زارع كارگروه 
تنظيم بازار كشور در خردادماه امسال به علت خشكسالي، 
ممنوعيت واردات برنج را لغو ك��رد و در آن زمان وزارت 

جهاد كشاورزي با اين موضوع مخالفت كرده بود.
او با اش��اره به نامه مع��اون اول رييس جمهوري در ۹ 
مردادماه و اعالم بازگشت وظايف مرتبط با كشاورزي 
به وزارت جهاد كشاورزي در قالب قانون تمركز وظايف 
كشاورزي، اظهار داش��ت: با بازگشت وظايف مرتبط 
به كش��اورزي ب��ه وزارت جهاد كش��اورزي، در مورد 
موضوع ممنوعي��ت واردات برنج در مدت ياد ش��ده، 
جلسه كارشناسي برگزار و نتيجه آن اين چهارشنبه 
در نخستين جلسه كارگروه تنظيم بازار وزارت جهاد 

كشاورزي مطرح و بررسي خواهد شد. زارع اين موضوع 
را يادآور شده كه با توجه به پيش بيني كاهش توليد برنج 
به علت خشكسالي، نمي خواهيم كشور دچار تنش شود 
و از سوي ديگر نمي خواهيم توليد داخل اين محصول 
آسيب ببيند. به گفته او، تصميم درباره اجازه واردات يا 
ممنوعيت واردات برنج در چهار ماه ياد شده طي سال 
جاري در حالي بايد اتخاذ شود كه بر اساس گزارش ها، 
واردات برنج در چند ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل كاهش داشته اس��ت. مديركل دفتر 
بازرگاني داخلي كاالهاي كش��اورزي معاونت توسعه 
بازرگاني اذعان داشت: در حال حاضر تقاضاهايي براي 
كاهش مدت ممنوعيت واردات برنج وجود دارد. او درباره 
اعضاي كارگروه تنظيم بازار محصوالت كشاورزي گفت: 
در جلس��ه تنظيم بازار اين چهارشنبه، نمايندگاني از 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صمت، گمرك، بانك 
مركزي، تشكل ها، دستگاه هاي نظارتي و ساير نهادهاي 

ذي ربط حضور خواهند داشت.
 زارع همچنين درباره ثبت سفارش كاالهاي كشاورزي 
عنوان كرده كه ثبت سفارش نهاده هاي دامي از ابتداي 
سال توسط وزارت جهاد كشاورزي در حال انجام بود و از 
اين پس ثبت سفارش ساير كاالهاي كشاورزي در قالب 
قانون تمركز وظايف كشاورزي انجام مي شود. به گفته او، 
واردات نهاده هاي دامي و روغن همچنان با ارز ترجيحي و 
ساير كاالها همچون گوشت، مرغ، برنج، سموم شيميايي 

و داروهاي دامي با ارز نيمايي صورت مي گيرد.

     افزايش قيمت برنج ادامه دار است 
آمارهاي رسمي از ادامه افزايش قيمت برنج حكايت 
دارد؛ به طوري در گزارش��ي كه اخير مركز آمار ايران 
درباره تورم اقالم خواركي منتشر كرده بررسي وضعيت 

قيمت برنج نشان مي دهد هر كيلو برنج ايراني در تير ماه 
امسال به طور متوسط بيش از ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان 
قيمت خ��ورده در حالي كه اين محصول تا ۴۴ هزار و 
۵۰۰ تومان هم فروش رفته است. اين محصول در تير 
ماه سال گذشته هر كيلو به طور متوسط ۲۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان قيمت داشته و در خرداد سال جاري به ۳۶ هزار و 
۸۰۰ تومان رسيده است. به گزارش ايسنا، براين اساس 
برنج ايراني در مقايسه با خرداد ۱.۴ و نسبت به تير ماه 

سال قبل ۴۰.۸ درصد افزايش قيمت دارد. 
اما وضعيت برنج خارجي هم نشان دهنده ادامه روند 
گراني آن است، اين محصول كه پيش از اين با ارز ۴۲۰۰ 
تومان وارد مي شد بالغ بر يك سال است كه تامين ارز آن 
در سامانه نيما انجام مي شود و از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ 
افزايش قيمت اين كاال قابل توجه بوده است. هركيلو 
برنج خارجي در تير ماه سال گذشته به طور متوسط ۱۶ 
هزار و ۴۰۰ تومان قيمت داشته كه در همين ماه سال 
جاري به ۲۴ و ۸۰۰ تومان رس��يده، البته آمار رسمي 
بيانگر قيمت بيش از ۳۱ هزار توماني است. براين اساس 
برنج خارجي نسبت به خرداد امسال ۰.۲ درصد و تير 
پارس��ال ۵۱.۳ درصد گران شده است. از طرفي رصد 
آمارهاي گمرك نيز نش��ان مي دهد، جريان واردات 
برنج نيز در سال جاري به نحوي بوده كه اين محصول 
به طور چشمگيري كمتر وارد شده است و تا حدود ۶۹ 
درصد كاهش واردات دارد، اين در حالي است كه از 
ابتداي سال جاري تا نيمه تيرماه ۸۶.۳ هزار تن برنج 
به ارزش ۷۸.۱ ميليون دالر وارد شده در حالي كه در 
مدت مشابه سال قبل ميزان واردات ۲۲۷.۶ هزار تن 
به ارزش ۲۴۹.۷ هزار تن بوده است. همچنين آخرين 
آمار گم��رك ايران بيانگر موجودي كمتر از ۴۰ هزار 

تني برنج خارجي در گمرك و بنادر است.

آياجهادكشاورزيبهلغوممنوعيتوارداتبرنجرايميدهد؟

رييساتاقبازرگانيايراندرديدارباسفيرفنالنددرايران:

سير صعودي قيمت برنج 

اثرات تحريم  بر تجارت ايران و اروپا 
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه ديدارهاي خارجي خود با 
سفير فنالند در ايران به گفت وگو نشست و از كاهش جدي 
تجارت مشترك ميان دو طرف در سه سال اخير گفت. هر 
چند تجارت ايران در سال هاي گذشته تا حد زيادي حول 
محور كشورهاي منطقه و آسيا تعريف شده اما ايران و اروپا 
از گذشته دور در حوزه هاي مختلف با يكديگر تبادل تجاري 

داشتند و اين روال در سال هاي قبل نيز ادامه داشت.
با از س��رگيري تحريم هاي امريكا عليه ايران در سه سال 
گذش��ته، ميزان تجارت خارجي ايران كاهش يافت و در 
اين ميان همكاري هاي اقتصادي مشترك با اروپا بيشترين 
كاهش را تجربه ك��رد. هر چند دولت هاي اروپايي بارها از 
تالش خود براي افزايش دوباره مبادالت سخن گفته اند اما 
به نظر مي رسد تا برطرف نشدن خطر تحريم ها، نمي توان 
انتظار تغييري جدي در اين مسير را داشت. موضوعي كه 
در جريان ديدار رييس اتاق بازرگاني ايران با سفير فنالند 
در تهران نيز بار ديگر بر آن تاكيد شد. غالمحسين شافعي 

در ديدار با كيو نوروانتو، سفير فنالند در تهران، اظهار كرد: 
فنالند ازجمله كشورهاي اروپايي با رشد اقتصادي و سطح 
رفاه عمومي بااليي است از اهميت استفاده از تجارب اين 

كشور براي ايران در شرايط فعلي سخن گفت.
او به طور ويژه به تمايل ايران براي استفاده از تجربيات فنالند 
در صنعت آبزيان، صنايع دريايي و همين طور اس��تفاده 
مناس��ب از آب با روش هاي جديد اشاره كرده و گفت: اين 
حوزه ها براي ما مهم است؛ چراكه ايران با توجه به موقعيت 
طبيعي و خشكسالي گسترده، در آينده به دنبال استفاده 
از روش هاي نوين كشاورزي است. بنابراين در اين زمينه ها 
مي توانيم همكاري هاي خوبي با كشور فنالند داشته باشيم.

در اين ديدار، سفير فنالند در تهران نيز با اشاره به آغاز به كار 
دولت جديد در ايران گفت: شرايط فعلي، برهه حساسي 
در ايران محسوب مي شود و ما منتظر هستيم ببينيم در 
زمينه اقتصادي چه تح��والت جديدي در دولت صورت 
خواهد گرفت. كيو نوروانتو با تأكيد بر روابط مطلوب ميان 

ايران و فنالند به جلس��ات كميته مشترك دو كشور در 
محل سفارت اشاره كرده و افزود: با صحبت هاي مفيدي 
كه انجام شد مي توان اميدوار بود گام هاي بلندي در مسير 
رونق روابط تجاري دو كشور برداريم. ما به عنوان سفارت 
وظيفه داريم رواب��ط را در همه زمينه ها و به خصوص در 
زمينه اقتصادي با ش��ما رونق بدهيم و اميدوارم بتوانيم 
بعد از استقرار دولت جديد هم اين مسير را ادامه دهيم. 
نوروانتو با تأكيد بر اينكه گس��ترش روابط اقتصادي دو 
كشور مستلزم شناسايي زمينه هاي مهم همكاري است، 
مشاركت بيشتر بين تجار دو كشور براي دريافت اطالعات 
به روز از موقعيت اقتصادي ايران و فنالند را مهم ارزيابي 
كرد.او اظهار كرد: من در مدت حضورم در ايران شاهد بودم 
كه با وجود تحريم هاي س��خت، ايران توانسته در زمينه 
اقتصادي توسعه يابد. محصوالت جديدي در بازارهاي 
ايران توليد شده و رقابت پذيري افزايش يافته است كه اين 
خودش نش��ان مي دهد ايران در زمينه اقتصادي تحول 

داشته است. سفير فنالند در تهران يادآوري كرد: در سطح 
جهاني جو اقتصادي غالب در حال تغيير است؛ ازاين رو 
براي انجام مبادالت تجاري بين تجار دو كشور و در زمينه 
روابط اقتصادي بايد اين تغييرات را شناسايي كنيم. بايد 
خودمان را براي آينده آماده كنيم. اميدوارم تحريم ها لغو 
شوند و ما بتوانيم روابط تجاري بهتري داشته باشيم. در 
ادامه هم شافعي با تأكيد بر حساسيت موقعيت فعلي ايران، 
گفت: اميدواري بسيار زيادي به تغييرات مثبت در ارتباط 
با جامعه جهاني داريم.رييس پارلمان بخش خصوصي، 
ادامه داد: تحريم ها اثرات نامطلوبي بر روابط اقتصادي ما با 
كشورهاي ديگر، ازجمله فنالند داشته است؛ اما آينده براي 
ما روشن است كه مي توانيم جبران مافات گذشته را در اين 
ارتباط داشته باشيم. او ادامه داد: با كمال تأسف مسائل 
تحريم باعث شده بيش از ۳۰ ميليارد دالر حجم معامالت 
ايران با اتحاديه اروپا از بين برود. اين بر اقتصاد هر دو طرف 

اثر خواهد داشت و نبايد از كنار آن به سادگي عبور كرد.
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خبرروز

۳۷۸ فوتي جديد كرونا در كشور 
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت، ۳۹هزار و ۱۹ بيمار جديد كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شدند و متاسفانه ۳۷۸ بيمار نيز 
جان خود را به دليل اين بيماري از دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به س��ه ميليون و ۹۷۹ 
هزار و ۷۲۷ نفر مجموع جان باختگان اين بيماري به ۹۱ هزار و ۷۸۵ نفر رس��يد. تاكنون ۱۰ ميليون و ۷۴۱ هزار و ۹۵۶ نفر 
ُدز اول واكس��ن كرونا و دو ميليون و ۸۴۴ هزار و ۲۵۰ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در 
كش��ور به ۱۳ ميليون و ۵۸۶ هزار و ۲۰۶ ُدز رسيد. در حال حاضر ۲۸۵ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت 

نارنجي، ۵۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

 پيشگيري از خشونت
بايد اولويت باشد

تاملي بر آمارها و داده هاي ارايه شده در خصوص 
پرونده هاي تشكيل شده در حوزه خشونت گوياي 
اين نكته اس��ت كه پيش��گيري از خشونت بايد 

موضوع داراي اولويت بيشتر باشد.
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با بيان 
مطلب فوق گفت: امروزه يكي از موضوعاتي كه 
نگراني جدي ايجاد كرده است موضوع آسيب هاي 
اجتماعي اس��ت كه خش��ونت ها به شكل هاي 
مختل��ف از جمل��ه خش��ونت هاي اجتماعي و 
خانگي از جمله مصاديق آن هس��تند. او افزود: 
تاملي بر آمارها و داده هاي ارايه شده در خصوص 
پرونده هاي تشكيل شده در حوزه خشونت گوياي 
اين نكته اس��ت كه پيش��گيري از خشونت بايد 
موضوع داراي اولويت بيشتر باشد. رييس انجمن 
مددكاران اجتماعي اي��ران در ادامه به برخي از 
آمارهاي ارايه شده توسط پزشكي قانوني كشور 
اشاره كرد و گفت: در سال ۹۸ تعداد ۵۷۴ هزار و 
۹۶۱ پرونده در حوزه نزاع حقيقي صورت گرفته 
است كه از اين تعداد ۳۸۷ هزار و ۷۷۴ پرونده به 
مردان و بقيه به زن��ان اختصاص دارد كه به ازاي 
۱۰۰ هزار نفر ۷۰۷ پرونده تشكيل شده است. بر 
اساس اين آمار بيشترين خشونت ها به ترتيب در 
تابستان، بهار، پاييز و زمستان اتفاق افتاده است. 
موسوي چلك به آمارهاي خشونت خانگي هم 
اشاره كرد كه بر اساس آمارهاي پزشكي قانوني در 
سال هاي مختلف و آمارهايي كه دكتر مسجدي 
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور براي سال 
۹۹ در هفته قوه قضاييه به رس��انه ها داده است 
هم خش��ونت هاي خانگي اعم از همسرآزاري و 
كودك آزاري و خودكشي روند افرايشي داشته 
است. البته اين را هم بگويم كه همه موارد مرتبط 
با خشونت در پزشكي قانوني ثبت نمي شود زيرا 
مراجعه نمي كنند ولي همين آمارها و داده ها هم 
گوياي اين است كه روند رو به رشد خشونت بايد 
همه ما را نگ��ران كند. رييس انجمن مددكاران 
اجتماعي ايران در ادامه بيان كرد: اگر مي خواهيم 
روي پيشگيري از خش��ونت كار كنيم ضروري 
اس��ت كه روي مولفه هاي ديگر از قبيل ارتقاي 
س��المت رواني و اجتماعي، سرمايه اجتماعي، 
نشاط اجتماعي، تقويت هويت فرهنگي و... كار 
كنيم و برنامه ها متناس��ب با شرايط هر استان و 
مبتني بر شواهد واقعي تدوين و اجرا شود. گاهي 
اوقات تصميم گيري هاي ما زمينه ابراز اين نوع 
رفتارها را فراهم مي كند. مانند موضوع افزايش 
قيمت بنزين، يا مش��كلي كه براي حق آب در 
استان خوزس��تان و برق و... افتاد، يا داستان 
طرح مربوط ب��ه فضاي مج��ازي و....، مراقب 
باش��يم تا تصميم هايي نگيريم كه زمينه بروز 

رفتار خشونت آميز را بسترسازي كنيم.

گليماندگار|
 حال اقتصاد اين روزها خوب نيست، 
وقتي حال اقتصاد خوب نباشد، حال 
مردم هم خوب نخواهد بود، وقتي اقتصاد تورمي هر 
روز هزينه هاي زندگي را افزايش دهد، آسيب هاي 
اجتماعي هم كم كم پر رنگ تر مي شود، از فساد و 
دزدي گرفته تا بزه ه��اي كوچك و بزرگ. به تمام 
اين اتفاق هاي تلخ بايد وج��ود كرونا و تاخت و تاز 
آن در سراسر كش��ور را هم در نظر بگيريم. اينكه 
خانواده اي حتي از پس هزينه هاي خريد مايحتاج 
اوليه زندگ��ي اش هم برنمي آيد چط��ور مي تواند 
هزينه هاي گزاف درمان كرون��ا را پرداخت كند؟ 
م��ردم در مضيقه مالي به س��ر مي برن��د و قيمت 
اجناس هر روز با روز قبل ف��رق مي كند و گران تر 
مي ش��ود. نان افزايش قيمت داش��ته. حاال ديگر 
برنج هاي هندي و پاكس��تاني را بايد باقيمت هاي 
كيلوي��ي ۳۰هزار تومان خري��داري كنيم و كمتر 
كس��ي دس��تش به برنج ايراني با قيم��ت كيلويي 
۵۰ هزار تومان مي رس��د. اين در حالي اس��ت كه 
با افزاي��ش قيمت ها، كاهش دس��تمزد يا افزايش 
نيافتن حقوق ها باعث شده تا بسياري از افراد براي 
تامي��ن هزينه هاي زندگي خود با مش��كل مواجه 
شوند. بماند كه كرونا چند صد كسب و كار را نابود 
ك��رد و چند درصد افراد بيكار ش��دند؟ حاال ديگر 
قش��ر متوس��ط جامعه هم هر روز بيشتر زير خط 
فقر مي روند و درآمدش��ان كفاف خرج هايشان را 
نمي دهد. اي��ن روزها كه كرونا نبض كش��ور را به 
شماره انداخته و بسياري از افراد درگير اين بيماري 
هس��تند، اين روزها كه واكسيناسيون همچنان با 
كندترين س��رعت ممكن در حال انجام است، اين 
روزها كه بس��ياري از كارگران و بازنشس��تگان به 
ميزان دس��تمزد خود اعتراض دارند تنها اميد به 
معجزه مي تواند حال و روز اين س��رزمين را بهبود 
بخشد. البته كه اميد مي رود حاال كه قدرت دست 
به دس��ت شد و قرار اس��ت رييس جمهور جديد با 
هزاران وعده و وعيد بر سر كار بيايد، بايد ديد اين 

اقتصاد بحران زده كي به ساحل آرامش مي رسد.

     نرخ سبد حداقلي خانوار
 10 ميليون تومان

در حال حاضر، نرخ سبد حداقلي، ۱۰ ميليون و ۳۴۳ 
هزار تومان است و نرخ سبد تقليل يافته اما غيرواقعي، 
۸ ميليون و ۴۶۸هزار تومان است اما دريغ كه دستمزِد 
بيش از ۶۰ درصد كارگران شاغل و بازنشسته، حدود 
۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اس��ت. به گزارش ايلنا، 
دستمزدي حداقل به اندازه سبد معيشِت حداقلي، 
برابر با بند دوم ماده ۴۱ قانون كار، حق مسلم كارگران 
است. اگر سبد معيشت به عنوان يك شاخص اساسي 
در مذاكرات مزدي ش��وراي عالي كار به رس��ميت 
شناخته شود و كف چانه زني هاي مزدي قرار بگيرد، 
هم معيشت كارگران شاغل و هم معيشت كارگران 
بازنشسته بهبود خواهد يافت. به گفته فرامرز توفيقي 
)رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار كشور(، در آن صورت، الاقل كارگران مي توانند در 

شبانه روز يك وعده غذاي گرم بخورند!

     هميشه ناديده گرفته شده است!
از س��ال ۹۶، محاس��بات رسمي س��بد معيشت يا 
همان بن��د دوم م��اده ۴۱ قانون كار، در جلس��ات 
رسمي شوراي عالي كار، متداول شد؛ هر سال قبل 
از آغاز چانه زني هاي جدي، كميته اي سه جانبه به 
نام كميته دستمزد، در ش��وراي عالي كار تشكيل 
مي ش��ود؛ وظيفه اصلي اين كميته، محاسبه سبد 
معيش��ت حداقلي اس��ت و بعد از اينكه محاسبات 
خاتمه مي يابد، هر س��ه ط��رِف درگي��ر در مقوله 
دس��تمزد –كارگ��ران، كارفرماي��ان و نمايندگان 
دولت- پاي رقم سبد معيشت امضا مي گذارند اما در 

اين ميان، دو مساله اساسي وجود دارد: 
اول اينكه، هيچ زمان س��بِد بسيار حداقلي محاسبه 
ش��ده، در تعيين دس��تمزد دخيل نبوده اس��ت؛ در 
چهار س��ال گذشته، همواره س��بد معاش محاسبه 
ش��ده و هميش��ه دولتي ها و كارفرمايان پ��اي آن را 
امضا گذاشته اند اما هيچ زمان، دستمزد برابر با سبد 
تعيين نشده است؛ هر سال در آخرين جلسات با يك 
چرخش بس��يار ناعادالنه، محور مذاكرات بازهم به 

سمت نرخ تورم رسمي متمايل ش��ده و دستمزد با 
يك نوسان چند درصدي، كمي كمتر يا بيشتر از نرخ 
تورم رسمي تعيين شده است. و حال سوال اينجاست 
كه آيا مي توانيم متوقع باشيم در دولت سيزدهم، اين 
روند معيوب و ناكارآمد تغيير كند و سبد معاشي كه با 
توافق سه جانبه محاسبه مي شود، مبناي دقيق تعيين 
دستمزد كارگران قرار بگيرد؟ بدون ترديد، اين تغييِر 
اصالح طلبانه و قانوني، يكي از اصلي ترين مطالبات 
طبقه كارگر اس��ت. اما دومين مساله، عيني و واقعي 
نبودن سبد تقليل يافته و حداقلي محاسبه شده در 
كميته دستمزد شوراي عالي كار است. فرامرز توفيقي 
كه به طور مستقل، محاسبات سبد معاش را ماهانه 
انجام مي دهد، معتقد است؛ متدي كه براي محاسبه 
سبد معاش در جلسات كميته دستمزد شوراي عالي 
كار مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، غيرواقعي است و 
نمي تواند شاخصي براي تخميِن ميزان هزينه هاي 

حداقلي زندگي كارگران باشد.

       مبناي محاسبه تعيين نرخ سبد خوراكي ها
مبناي محاسبه سبد معيش��ت خانوار، تعيين نرخ 
س��بد خوراكي هاس��ت؛ اما در محاس��بات رسمي، 
سبد خوراكي ها براس��اس نرخ اقالِم خوراكي خام و 
نپخته تعيين مي شود درحالي كه عضو شوراي عالي 
كارمعتقد است؛ اين مواد خام نمي توانند سفره هاي 
كارگران را تشكيل دهند؛ اينها بايد تبديل به »غذاي 

واقعي« شوند و سر سفره بيايند.
فرامرز توفيقي از مكانيسم جديدي كه بسيار واقعي تر 
است براي محاسبه سبد خوراكي ها و آشاميدني هاي 
خانوار استفاده مي كند: فرض مي كند كارگران در روز 
فقط يك وعده غذاي گرم مي خورند و دو وعده ديگر 
را با غذاي س��رد از جمله نان و پنير، نان و حلوا ارده 
يا ... مي گذرانند؛ سپس يك الگوي خوراكي سنتي 
و نرماِل تكرارشونده و پانزده روزه را در نظر مي گيرد 
كه بسيار واقعي است و منطبق با سفره هاي روزمره 
ايرانيان است؛ براي نمونه، يك روز لوبياپلو، يك روز 
زرش��ك پلو با مرغ، يك روز چلوكب��اب نگيني و به 

همين ترتيب الي آخر....

او نرخ س��بد خوراكي هاي ماهانه را براساس نرخ اين 
غذاهاي واقعي محاسبه مي كند. همه نرخ هاي خام از 
مركز آمار ايران و اطالعات انستيتو پاستور استخراج 
شده است. با اين فرمول، سبد خوراكي هاي خانوار، 
۳ ميلي��ون و ۷۸۸ هزار تومان نرخ گذاري مي ش��ود. 
درحالي كه با متد معمولي و هميشگي، اين سبد ۳ 

ميليون و ۱۰۰ هزار تومان تعيين نرخ مي شود.
بنابراين سبد معيش��ِت »تقريبًا واقعي« تير ۱۴۰۰ 
برابر ب��ا ده ميليون و ۳۴۳ ه��زار تومان نرخگذاري 
مي شود. اين در حالي است كه اگر سبد خوراكي ها 
را واقعي در نظر نگيريم و همان اقالم خوراكي خام 
را به روال كميته دستمزد شوراي عالي كار مبنا قرار 
دهيم، با اس��تناد به همين فرمول و همين ضرايب، 
سبد معيش��ِت بس��يار تقليل يافته براي تيرماه، ۸ 

ميليون و ۴۶۸ هزار تومان محاسبه مي شود.

      رشد ۵0.0۲ درصدي هزينه هاي زندگي 
فقط در چهار ماه!

س��بد مبنا براي مذاكرات مزدي ۱۴۰۰ كه براساس 
داده هاي تورمي بهمن ماه تهيه شده بود، ۶ ميليون و 
۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت. حاال اگر سبد ۱۰ ميليون 

و ۳۴۳ هزار توماني را براي تيرم��اه مبنا قرار دهيم، 
درمي يابيم كه هزينه ه��اي حداقلي زندگي فقط در 
چهار ماه ابتداي سال، ۵۰.۰۲ درصد رشد داشته است.
رشد بيش از ۵۰ درصدي قيمت سبد معيشت، يعني 
هزينه هاي زندگي كارگ��ران در چهار ماهه ابتداي 
سال جاري، بيش از ۵۰ درصد افزايش داشته است. 
در اين محاسبات، هزينه هاي واقعي مسكن، حمل 
و نقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده و تنها به 
يك افزايش ضريبي و كلي اكتفا شده كه اگر افزايش 
نرخ  واقعي، فقط براي مسكن و اجاره خانه، براساس 
مش��اهدات ميداني و اعمال واقعي قيمت ها منظور 
مي شد، ميزان افزايش هزينه هاي زندگي شايد به 
مرز ۱۰۰ درصد هم نزديك مي شد يا از اين رقم نيز 
فراتر مي رفت! در چهارماهه نخس��ت ۱۴۰۰، نرخ 
اجاره خانه در تهران و ساير شهرها حتي شهرهاي 
دورافت��اده و كوچك، به طور ميانگي��ن ۳۰ درصد 
افزايش يافته است؛ كمااينكه داده هاي موجود نشان 
مي دهد اين افزايش نرخ در تهران بسيار فراتر از اين 
رقم بوده است؛ لذا اگر قرار باشد مسير واقعي سازي 
هزينه هاي زندگي كارگران تداوم داش��ته باش��د و 
سبد معيشت بازهم واقعي تر و ملموس تر نرخ گذاري 

شود، بايد نرخ واقعي مسكن، حمل و نقل، آموزش، 
درم��ان، تفريح��ات و س��اير هزينه ه��اي زندگي، 
محاسبه ميداني شده، متوسط  گيري شود و به سبد 
خوراكي ها و آش��اميدني هاي واقعي افزوده شود. با 
اين همه، فرامرز توفيقي معتقد است؛ همين ميزان 
واقعي س��ازي س��بد معيش��ت، به نوبه خود گامي 
به پيش اس��ت و مبناي اس��تدالل ما اين است كه 
بايد هزينه هاي واقعي س��فره ها با احتساب هزينه 
وعده هاي غذايي محاسبه و در تعيين سبد دخيل 
شود؛ اين استدالل منطقي بايستي توسط شركاي 

اجتماعي يعني كارفرمايان و دولت پذيرفته شود.
در حال حاضر، نرخ سبد حداقلي، ۱۰ ميليون و ۳۴۳ 
هزار تومان است و نرخ سبد تقليل يافته اما غيرواقعي، 
۸ ميليون و ۴۶۸هزار تومان است اما دريغ كه دستمزِد 
بيش از ۶۰ درصد كارگران شاغل و بازنشسته، حدود 
۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است و اين يعني، با هر 
متر و معياري كه سبد معيش��ت را محاسبه كنيم و 
هرچقدر هم كه خط كش ما متساهل و ساده گير باشد، 
حداقل دستمزد به زحمت نيمي از هزينه هاي زندگي 
را پوشش مي دهد! و يك سواِل بي پاسِخ هميشگي: آن 

نيمه خالي فنجان را كارگران چگونه بايد پر كنند؟!

گزارش

افزايشبيشاز۵۰درصديهزينههايزندگيفقطدرچهارماه!

سبدمعيشتيكههرروزخاليترميشود

رويخطخبر

۱۹.۵درصدمدارسنيازمندتخريبومقاومسازي
س��ال ۹۵ حدود ۳۰ درص��د مدارس 
كش��ور نيازمند تخريب، بازس��ازي و 
مقاوم سازي بودند كه اكنون اين آمار 
به ۱۹.۵ درصد رس��يده است و از اين 
ميزان، حدود هفت درصد اين مدارس، 
تخريب��ي هس��تند. رييس س��ازمان 
نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
كش��ور با بيان مطلب فوق گفت: ۳۰ 

هزار ميليارد تومان از س��ال ۱۳۹۶ تاكنون در امر 
مدرسه سازي هزينه شده است. مهراله رخشاني مهر 
افزود: به عنوان مثال حذف مدارس خشتي و گلي 
در س��ال هاي نه چندان دور، حل معضل سرويس 
بهداشتي نامناسب و حل مشكل بخاري هاي نفتي 
در س��ال هاي گذشته از جمله وعده هايي است كه 
محقق نشده بود و در رسانه ها انعكاس يافته موجب 
ش��كل گيري ادبيات نامناسبي در ميان منتقدين 

شده بود. او اظهار كرد: سال ۹۵ حدود 
۳۰ درصد م��دارس كش��ور نيازمند 
تخريب، بازسازي و مقاوم سازي بودند 
كه اكنون اي��ن آمار ب��ه ۱۹.۵ درصد 
رس��يده اس��ت و حدود هفت درصد 
اين مدارس، تخريبي هستند. رييس 
سازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهيز 
مدارس كشور با بيان اينكه از سال ۸۴ 
به بعد ۴ ميليارد دالر معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان 
براي مدارس هزينه شده است، اين در حالي است 
كه ما فقط در يك دوره مديريتي از سال ۹۶ تاكنون 
حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان براي ساخت مدارس 
هزينه كرديم، گفت: بعضا با اعتبارات كم هم مي شد 
برخي مشكالت مزمن مدارس را ساماندهي كرد كه 
بسته شدن پرونده مدارس خشتي و گلي در سال ۹۸ 
با اعتبار حدود ۳۰۰ ميليارد تومان از آن جمله است.

آغازرگبارورعدوبرقدر۲۳استان
روز چهارشنبه در استان هاي مازندران، 
ارتفاع��ات گلس��تان، ارتفاع��ات البرز 
مركزي در اس��تان هاي قزوين، البرز، 
تهران و سمنان، اس��تان هاي واقع در 
ارتفاع��ات زاگ��رس مرك��زي و برخي 
مناطق استان هاي يزد، اصفهان، كرمان، 
شمال و شرق فارس و هرمزگان به ويژه 
در ساعت بعدازظهر و اوايل شب رگبار 

پراكنده، گاهي رعدوبرق و وزش باد ش��ديد موقت 
رخ مي دهد. از روز پنجشنبه تا شنبه در اكثر مناطق 
كشور جو پايدار خواهد بود. با اين حال تنها در روزهاي 
پنجش��نبه و جمعه در برخي نقاط ش��مال غرب، 
ارتفاعات زاگرس مرك��زي و ارتفاعات البرز مركزي 

در اس��تان هاي مازندران، البرز و تهران 
و روز شنبه در نيمه شمالي آذربايجان 
غربي و شمال آذربايجان شرقي به ويژه 
در ساعات بعدازظهر افزايش ابر، بارش 
پراكنده باران گاهي همراه با رعدوبرق و 
وزش باد شديد مورد انتظار است. طي 
پنج روز آينده در برخي نقاط ش��مال 
شرق و بخش هايي از مركز كشور به ويژه 
در منطقه زابل، خراس��ان جنوبي، جنوب سمنان، 
جنوب تهران، اصفهان، قم و مركزي در برخي ساعات 
وزش باد ش��ديد با احتمال خي��زش گردوخاك و 
كاهش ديد افقي و كيفيت هوا پيش بيني مي شود 
همچنين در اين مدت شرق درياي عمان مواج است.

ورودمحمولهسرمتزريقي؛بهزودي
س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و دارو از 
دستور وزير بهداش��ت جهت خريد 
فوريت��ي س��رم تزريق��ي و ورود آن 
به زنجي��ره توزي��ع در اس��رع وقت 
خبر داد. كيانوش جهانپورهمچنين 
درباره نحوه ثبت نام بيماران ديابتي 
در س��امانه واكسيناس��يون وزارت 
بهداش��ت، توضي��ح داد. او درب��اره 

كمبود س��رم تزريق��ي، گفت: با توج��ه به اينكه 
يكي از خطوط توليد در حال اصالح بوده اس��ت 
و پيش بيني كاهش نس��بي توليد انجام شده بود 
و از مدتي قبل تمهيداتي ب��راي خريد و واردات 
س��رم از كشورها انجام ش��ده بود كه متاسفانه با 
توجه به گرفتاري شديد اين كشور در همه گيري 
كوويد۱۹، از خروج اين محموله ممانعت ش��د. 

جهانپور اف��زود: ظرف ۴۸ س��اعت 
گذش��ته با دس��تور وزير بهداش��ت 
دس��تور خريد فوريتي سرم تزريقي 
از كش��ور ثالث صادر شده كه بزودي 
و در اس��رع وقت وارد زنجيره توزيع 
خواهد ش��د. عالوه بر اين سرم هاي 
تزريق��ي توليد داخل ه��م مديريت 
مي ش��وند تا در بيمارستان ها، مراكز 
درمان سرپايي و اورژانس ها استفاده شوند. فعاًل 
داروخانه هاي بيمارستاني اين سرم ها را در اختيار 
بيم��اران قرار مي دهند. او تاكي��د كرد: محموله 
خريداري ش��ده هم ظرف يكي دو روز آينده به 
ميزان كافي وارد كش��ور خواهد شد و بعد از آن 
مازاد بر نياز بيماران بستري و مراكز درماني، در 

شبكه داروخانه اي كشور هم توزيع مي شود.

رويداد

رييس بيمارستان شهيد لواس��اني از بستري شدن 
خيلي از بيم��اران كرونايي روي »برانكارد اورژانس« 
در شرايط نامناس��ب خبر داد. سيد علي جماليان با 
اش��اره به وضعيت ش��يوع كرونا در تهران گفت: در 
تهران حدود ۸۰۰۰ بيمار بستري داريم كه خيلي از 
آنها شرايط شان به صورتي است كه روي تخت هاي 
موقت برانكارد در اورژانس ها بستري هستند و شرايط 
مناس��بي ندارند، اگر اين اتفاق ادامه پيدا كند قطعًا 
نمي شود اين مش��كل را جمع كرد. و افزود: با تداوم 
اين شرايط با كمبود دارو، تخت اكسيژن و تجهيزات 
ديگ��ر رو به رو مي ش��ويم و خيلي بحران ها بيش��تر 
خواهد شد. جماليان ادامه داد: با اين وجود استدعاي 
من اين است كه رسانه ها از هر راه كه مي توانند براي 
اطالع رساني استفاده كنند و هموطنان را به رعايت 
پروتكل ها دعوت كنند، چون االن رعايت پروتكل ها 
۶۰ درصد ش��ده و اين باعث بح��ران و دامن زدن به 
اين شرايط خواهد شد. او افزود: در كنار اين شرايط، 
محرم و مراس��م هاي عزاداري طبق سنت هايي كه 
داريم در پيش است و فكر مي كنم با اين شرايطي كه 
االن داريم اگر پروتكل ها را رعايت نكنيم و آن مسائل 
مربوط به برگزاري مراسم محرم را داشته باشيم قطعًا 
يك بحران غير قابل پيش بيني و عجيب و غريب براي 
كشور اتفاق مي افتد. جماليان با اشاره به خطر برگزاري 
مراسم هاي ماه محرم و عدم كنترل رعايت پروتكل ها 
در اين مراسم ها و تاثير آن بر گسترش ابتال به كرونا 
بيان كرد: با توجه به وضعيت پيش گفته خواهش من 
از رسانه اين اس��ت كه حتما اطالع رساني كنند، اگر 
مثل گذشته ايام محرم و برگزاري مراسم ها و هيات ها 
را داشته باش��يم، اين بحران غيرقابل كنترل خواهد 
ش��د. رييس بيمارستان شهيد لواس��اني بيان كرد: 

وضعيت كرونا در اين پيك بي سابقه است و در هيچ 
يك از پيك هاي قبل ما چنين بحراني به خصوص در 
بيمارستان ها حس نكرديم. او با اشاره به محدوديت 
توان كادر درمان گفت: اگ��ر اين وضعيت ادامه پيدا 
كند، كادر درمان خس��ته تر از آنچه كه تا االن بوده، 
مي ش��ود و اگر پروتكل ها رعايت نشود واقعا در يك 
كلمه فاجعه رخ مي دهد. جماليان با اش��اره به خطر 
جهش هاي ويروس و بي اثر شدن پلتفرم هاي واكسن 
ادامه داد: همين االن هم اين اتفاق افتاده و اكثر افرادي 
كه واكسينه شده اند، در برابر ويروس دلتا ايمني كامل 
ندارند، ممكن است از مرگ و مير و خطرات پيشرفته 
آن جلوگي��ري كنند، اما جلوي ابت��ال را نمي گيرد و 
درصد قابل توجهي از بيماران كرونايي بخش ويژه ما 
افرادي هستند كه واكسينه كامل شدند. به هر حال 
اگر در مح��رم پروتكل ها را رعايت نكنيم قطعًا موج 
بعدي را خواهيم داش��ت و توجه كنيد موج بعدي 
خطر بيشتري نس��بت به موج پنجم خواهد داشت 
چ��ون ويروس در حال تغيير اس��ت. در اين صورت 
داروها كارساز نخواهد بود، بدن ها ضعيف تر مي شود 
و جهش ها قوي تر، در اين شرايط خيلي از داروهاي 
موجود ديگر روي فرد اثر نمي گذارد و فكر مي كنم 

خيلي اين موضوع تهديدكننده زندگي مردم باشد.

      افزايش نگراني ها درباره كروناي المبدا
از س��وي ديگر به گفت��ه رييس مرك��ز تحقيقات 
ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
حذف هفت آمينواسيد در جهش واريانت المبدا را 
چالشي بزرگ پيش روي تست هاي تشخيصي قرار 
داده است. المبدا شرايط خطرناكي را براي كشورها 
به لحاظ ش��يوع كرونا رقم زده اس��ت. اين واريانت 

خطرناك سرايت پذيري بيشتر، قدرت گريز از ايمني 
و اثرگذاري واكسن ها را نشانه گرفته است. عليرضا 
ناجي با بيان اينكه به نظر ميرسد واريانت المبدا در 
حال تبديل شدن به تهديد جدي جهاني است، اظهار 
كرد: تاكنون در ۲۹ كشور واريانت المبدا شناسايي 
و ثبت شده است. او با تاكيد بر اينكه واريانت المبدا 
براي اولين بار در كش��ور پرو شناس��ايي شد، افزود: 
اين كش��ور با ثبت ۵۹۶ مرگ در ه��ر صد هزار نفر 
جمعيت، باالترين مرگ و ميرهاي كرونايي را ثبت 
كرد كه از اين تعداد مبتاليان، ۹۷ درصد مربوط به 
واريانت المبدا اس��ت. استاد دانشگاه علوم پزشكي 
شهيدبهشتي ادامه داد: لهستان با ثبت ۳۰۷ مرگ 
كرونايي در روز بعد از كش��ور پرو رتبه دوم چرخش 

واريانت المبدا را به خود اختصاص داده است.
به گفته ناجي، جهش در واريانت المبدا به ميزان قابل 
توجهي سرايت و عفونت زايي اينگونه جديد كوويد 
۱۹ را افزايش داده اس��ت. اين جهش جدا ازافزايش 
چسبندگي پروتيين اسپايك در اتصال به رسپتور
ACE ۱۱، جهشي ايمن گريز است. به نظر مي رسد 
واريانت المبدا مي تواند به پاس��خ سيستم ايمني، 
غلبه كند. او حذف هفت آمينواسيد طي جهش در 
واريانت المبدا را چالشي بزرگ پيش روي تست هاي 
تش��خيصي دانس��ت و هش��دار داد: المبدا شرايط 
خطرناكي را براي كش��ورها به لحاظ ش��يوع كرونا 
رقم زده است، اين واريانت خطرناك سرايت پذيري 
بيشتر، قدرت گريز از ايمني و اثرگذاري واكسن ها را 
نشانه گرفته است. ناجي تاكيد كرد: مطالعات اخير 
در مورد واكسن هاي فايزر و مدرنا گواه اين است كه 
واريانت المبدا در برابر ايمني حاصل از اين واكسن ها 

مقاومت دو الي سه برابري از خود نشان مي دهد.

برگزاريمراسممحرمبحرانيغيرقابلكنترلرارقمميزند
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