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يادداشت- 1

رفع تحريم ها؛ دستور كار 
FATF جدي با حل فوري

و  فوري تري��ن  ره  ب��ا در
نيازه��اي  ضروري تري��ن 
اقتصادي كشور در آغاز فعاليت 
دولت سيزدهم دولت كنوني 
كارهاي��ش را در زمين��ه رفع 
تحريم ها انجام داده و مزاياي 
آن ب��ه دولت جدي��د خواهد 
رسيد، اما اقدام مكمل فوري 
ديگر خروج از ليس��ت سياه FATF اس��ت. بدون هيچ 
ترديدي مهم ترين كاري كه دولت آتي بايد مورد توجه 
قرار دهد، خروج از ليس��ت س��ياه FATF و حل مشكل 
تحريم هاس��ت. ايران به تجارت خارجي، فروش نفت و 
خريد مواد اوليه به  ش��دت وابس��ته است و دليل بخش 
قابل توجهي از بي رونقي توليد در اين روزها عدم تامين 
نيازهاي نخستين از خارج است. بنابراين در صورتي كه 
اين مش��كل برطرف نشود، با توجه به اينكه در سه سال 
گذشته تحريم سبب شد تا بسياري از ذخاير كشور مورد 
مصرف قرار گيرد، دولت آينده تقريبا زمينگير اس��ت و 
توانايي انجام هيچ اقدامي در آينده را نخواهد داش��ت، 
پ��س فوري ترين كار بحث مورد نظر اس��ت كه در ابتدا 
هم مورد اشاره قرار گرفت. يك  سري اقدامات اساسي و 
ساختاري جهت كاهش آسيب پذيري نسبت به تحريم ها 
درميان م��دت و بلندم��دت بايد انجام بگي��رد. افقه در 
خصوص اقداماتي كه از سقوط بيشتر پول ملي در دولت 
سيزدهم جلوگيري به عمل خواهد  آورد، ابراز كرد: سقوط 
پول ملي به دليل نبود توليد ملي و نيازهاي ارزي است. 
ارزان شدن پول ملي به معناي گران شدن پول هاي ديگر 
)دالر و يورو( است، گران شدن آن هم به اين دليل است 
كه ايران نفت خود را كه داراي خاصيت ارزآوري است را 
به فروش برساند. زيرا بين ارزش پول داخلي و خارجي 
رابطه معكوس وجود دارد. حفظ شدن ارزش پول ملي نياز 
به ارزآوري به اندازه كافي در داخل كشور دارد و اين امر 
نيازمند آن است كه هم صادرات انجام بگيرد و هم مبالغ 
  FATF ناشي از صادرات وارد كشور ش��ود كه آن هم به
برمي گردد.  ادامه در صفحه 7

مرتضي افقه

طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي به هيات رييسه مجلس ارسال شد

تشكيل وزارت مسكن قبل از معرفي وزرا؟

يادداشت-5يادداشت-2 يادداشت-4 يادداشت-3

واژگوني حامالن توسعهچشم انداز بخش مسكن تحليل كارشناسي واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران اهميت جايگاه مديريت ريسك در بازار
بعد از تحوالتي كه در صحنه 
سياس��ت داخلي ب��ه وقوع 
پيوست و فرد جديدي سكان 
هدايت ساختار اجرايي را به 
عنوان رييس جمه��وري به 
دست گرفت، اغلب بازارهاي 
اقتصادي كش��ور مانند بازار 
ارز، بازار سرمايه و... نسبت به 
تحوالت رخ داده در هرم مديريت كالن كشور واكنش 
نشان دادند و حتي به صورت محدود نشانه هايي از رشد 
را نمايان كردند. اما در ميان اين بازارها بازار مسكن يكي 
از بازارهايي است كه تقريبا هيچ نشانه مثبتي نسبت 
به تحوالت جديد نشان نداد و همان سكون و ركودي 
كه پيش از اي��ن در اين بازار نمايان ش��ده بود، تداوم 
پيدا كرده اس��ت؛ ركودي كه برخ��ي آن را با عناويني 
چون خواب تابستاني مسكن ارزيابي كرده اند. در اين 
ميان بسياري از تحليلگران، همچنين افكار عمومي به 
دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش كليدي هستند 
كه چشم انداز پيش روي بازار مسكن در افق پيش رو 
چه خواهد بود؟ آيا توازني در روند عرضه مسكن ايجاد 
خواهد شد يا همچنان بايد منتظر افزايش دامنه هاي 
تقاضا و متعاقب آن نوسانات در بازار مسكن باشيم؟ واقع 
آنكه تقاضاهاي بالقوه اي در بازار مسكن وجود دارد كه 
اين افراد منتظرند تا تحوالت آتي بازار مسكن را تحليل 
كنند تا بعد دست به تصميمات الزم بزنند. با توجه به 
اينكه طي ماه هاي آينده قرار است وزير راه و شهرسازي 
و ساير چهره هاي اقتصادي كابينه نمايان شوند، منطقي 
است كه بازيگران بازار مسكن مدتي صبر كنند تا بعد از 
مشخص شدن سياست هاي دولت جديد و مديراني كه 
قرار است اين سياست ها را عملياتي كنند، راهبرد خود 
را براي حضور در بازار مسكن تعيين كنند. در كنار اين 
موارد داخلي، مساله برجام و سرنوشتي كه پيش روي 
اين سند بين المللي قرار دارد، عاملي است كه مي تواند 
مسيرهاي متفاوتي را پيش روي بازار مسكن بگشايد. 
نتايج مذاكرات وين و احتمال بازگش��ت دارايي هاي 
مسدودشده ايران در ساير كش��ورها عاملي است كه 
شرايط تازه اي را پيش روي اقتصاد كشور ايجاد مي كند. 
اگر مذاكرات برجام به نتيجه برسد و دارايي هاي ارزي 
كشور وضعيت مطلوبي پيدا كند، مجموعه شاخص هاي 
اقتصادي از جمله حوزه مسكن دچار تكانه هاي مثبت 
خواهند شد. در واقع مسكن نيز تابعي از شرايط كالن 
اقتصاد كشور است و تحوالت كالن اقتصادي، بخش 
مسكن را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. واقع آن است كه 
فعاليت هاي مستقيم و غيرمستقيم حوزه مسكن در 70 
درصد اقتصاد و صنايع كشور اثر گذار است. ضمن اينكه 
بخش قابل توجهي از نيازهاي اشتغالزايي كشورمان نيز 
از طريق رونق بخش مسكن بهبود پيدا خواهد كرد. اگر 
ايده هايي از جنس مسكن ملي عملياتي و سياست هاي 
كالن بانكي در حوزه تس��هيالت دهي از س��وي بانك 
مسكن و... اجرا شود...  ادامه در صفحه 7

يكي از مهم تري��ن گزاره هاي 
رش��د در هر جامعه اي نيروي 
انس��اني، ماه��ر، متخصص و 
كارا اس��ت. بدون بهره مندي 
از نيروي انس��اني مناس��ب، 
پيش��رفت  ب��ه  دس��تيابي 
همه جانبه در جوامع بيشتر به 
يك روياي در دور دست شبيه 
است تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب جدي باز كرد. 
طبيعتا صيانت از ظرفيت هاي انس��اني در مسير توسعه 
نيز يكي از ضرورت هايي است كه مبتني بر آن مي توان 
فاصله كشورهاي مختلف با امر توسعه را محاسبه كرد. 
به عبارت روش��ن تر هر اندازه كه كش��ورها در خصوص 
س��رمايه هاي مشهود و نامش��هود خود حساسيت هاي 
بيشتري داشته باش��ند و براي ارتقاي سطح تخصصي 
و معيشتي اين س��رمايه ها تالش بيشتري از خود نشان 
دهند، دستاوردهاي افزون تري در مسير توسعه خواهند 
داشت. با توجه به نقش اطالع رساني و آگاهي بخشي در 
بهبود شاخص رشد پايدار، خبرنگاران و فعاالن حوزه رسانه 
يكي از گزاره هاي مهم در مسير توسعه پايدار محسوب 
مي ش��وند كه بهبود وضعيت تخصصي و معيشتي آنان 
باعث افزايش سرعت كشور در مسير پيشرفت خواهد شد. 
اما علي رغم اين نقش بنيادين، نحوه مواجهه تصميم سازان 
و مديران ايراني با مطالبات و خواس��ته هاي اين قش��ر، 
متناسب با نقشي نيس��ت كه در توسعه پايدار كشور به 
عهده دارند. هنوز ساعاتي از انتشار خبر واژگوني اتوبوس 
خبرنگاران محيط زيست در آذربايجان غربي نمي گذرد 
كه اين پرسش در افكار عمومي ايرانيان و فعاالن رسانه 
موج مي زند كه چرا پيش بيني هاي الزم براي صيانت از 
اين سرمايه هاي ارزشمند كشور به درستي صورت نگرفته 
است؟ واقعيت آن است كه سال هاست قشر مظلوم رسانه 
با انواع و اقس��ام محدوديت ها، كاستي ها و بي توجهي ها 
روبه رو هس��تند. در نشس��ت هاي خبري و كنفرانس ها 
معموال بدتري��ن جايگاه ها را به خبرن��گاران اختصاص 
مي دهند. در سفرها و بازديدها اغلب پايين ترين امكانات 
مربوط به حوزه هاي رس��انه اي اس��ت. امروز مسووالن 
تصميم ساز بايد پاسخ دهند، چرا در سفرها از نيروهاي 
رسانه اي صيانت نمي شود؟   ادامه در صفحه 7

ش��نيدن خبر درگذش��ت 
دو نفر از خبرن��گاران حوزه 
محيط زيست و آسيب هاي 
ج��دي 19نف��ر ديگ��ر از 
خبرنگاران، اف��كار عمومي 
ايراني��ان را در به��ت و غ��م 
فراوان��ي فرو برده اس��ت. با 
توجه به اينكه هنوز اطالعات 
دقيقي در خصوص ابع��اد و زواياي جزيي موضوع و 
علت اين تصادف مطرح نشده است، آنچه كه مي توان 
ساعاتي پس از وقوع حادثه مطرح كرد، تحليل هاي 
كارشناسي براي كاهش ضايعات انساني و به حداقل 
رس��اندن يك چنين حوادث تلخي در آينده است. 
همانطور كه اشاره كردم با توجه به اينكه چرايي وقوع 
اين حادثه روشن نيست، تحليلي كه ارايه مي شود، 
مبتني بر داليلي است كه معموال براي حوادث مشابه 
اتفاق مي افتد. متاس��فانه علي رغم همه تالش هايي 
كه تا به امروز در راستاي بهبود وضعيت حمل و نقل 
جاده اي در كشورمان صورت گرفته است، متاسفانه 
همچنان آمار تصادفات جاده اي در ايران به نس��بت 
كشورهاي توس��عه يافته باالست و ضروري است كه 
براي برون رفت از اين وضعيت آگاهي بخش��ي هاي 
بيش��تري صورت بگيرد. هر س��اله دامنه وسيعي از 
شهروندان ايراني به دليل حوادث جاده اي جان خود 
را از دس��ت مي دهند يا دچار آس��يب هاي جسمي 
و روح��ي فراواني مي ش��وند. عاملي ك��ه باعث بروز 
مش��كالت فراوان اجتماعي، اقتص��ادي و...فراواني 
مي شود و بسياري از خانواده ها را در غم از دست دادن 
عزيزانشان مي نشاند. كشورهاي توسعه يافته سال ها 
اس��ت قوانين سفت و س��ختي براي بستن كمربند 
ايمني خودروها و وسايط حمل و نقل و سرعت مجاز 
در جاده ها تعريف كرده ان��د. طرح هايي كه با عنوان 
چشم انداز صفر تعريف شده است. در ايران نيز بيش 
از يك دهه است در زمينه بستن كمربند ايمني و ساير 
گزاره هاي مرتبط با كاهش حوادث )مانند س��رعت 
مجاز و استانداردهاي الزم براي خودروها( تدوين و 
اجرا شده اس��ت. در صورت اجراي اين قوانين بدون 
ترديد ش��اهد كاهش حوادث جاده اي خواهيم بود 

كه يك چنين اخبار تلخي در رس��انه ها بازتاب پيدا 
نمي كن��د. معموال در حوادث مرب��وط به اتوبوس ها 
مي ني بوس ها و واژگوني آنها در جاده ها، آنچه كه به 
عنوان تحليل اهميت ويژه اي پيدا مي كند آن است 
كه بيشتر دامنه مشكالت جاني و خسارات اقتصادي 
و... زماني بروز مي كند كه بس��تن كمربند ايمني از 
س��وي سرنش��ينان اتوبوس ها در جاده ها و راه هاي 
برون ش��هري جدي گرفته نمي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه برابر قانون بس��تن كمربند ايمني توسط 
كليه سرنشينان وسايل نقليه در راه هاي برون شهري 
اجباري است. در داخل اتوبوس ها هم ال سي دي هايي 
در اتوبوس ها وجود دارد كه پيوسته پيام كمربندها را 
ببنديد را پخش مي كند.آنچه كه در تصادفات جاده اي 
و حوادث مش��ابه با حادثه اي كه ب��راي خبرنگاران 
محترم به وجود آمده آن است كه بستن كمربندهاي 
ايمني در زمان ب��روز بحران هاي جاده اي، برخورد با 
اش��ياي بيروني يا واژگوني اتوبوس ها باعث مي شود 
تا افراد ب��ر روي صندلي هاي خود باق��ي بمانند. در 
واقع پرتاب نخواهند شد و به شيشه، سقف و ستون 
برخوردهاي س��نگين نخواهند داش��ت. در صورت 
بس��تن كمربند ايمني به عنوان شيء ثابت هستند 
در غير اين صورت به عنوان ش��يء س��يال در داخل 
وس��يله هس��تند كه صدمات جدي و س��نگيني را 
مي آفريند و تعداد كش��ته ها و مجروحين را افزايش 
مي دهد. در صورتي كه راننده و متوليان اين اتوبوس 
در خصوص بستن كمربند ايمني حساسيت الزم را 
به خرج مي دادند، ميزان صدمات اين حادثه بس��يار 
پايين مي آمد و حداكثر افراد دچار مجروحيت هاي 
سطحي مي ش��دند. اما نبستن كمربند ايمني باعث 
مي ش��ود تا افراد در قالب يك شيء به هوا، ستون ها، 
سقف و گاها به بيرون از وسيله برخوردهاي سنگيني 
داش��ته باش��ند. در حادثه واژگوني اتوبوس حامل 
خبرنگاران نيز چنانچه بررسي دقيقي صورت بگيرد، 
روشن خواهد شد كه ميزان آسيب ها به افراد ارتباط 
مستقيمي با بس��تن كمربند ايمني داشته است. در 
واقع كمربند ايمني فرش��ته نجات سرنشينان است 
و بس��تن آن يك ضرورت حياتي است كه مي تواند 

حوادث جاده اي را تا حد زيادي كاهش دهد.

سيس��تم مديريت ريسك و 
به كارگيري آن فوايد بسياري 
ازجمله تسهيل در دستيابي 
به اهداف استراتژيك شركت، 
تبيين و ترويج منظم و مستمر 
استانداردهاي عملكردي در 
س��طوح مختلف س��ازماني 
براي ش��ركت ها را ب��ه همراه 
خواهد داش��ت. امروزه در دنياي شركت داري توجه به 
رويدادهايي كه ممكن است نيل به اهداف و چشم انداز 
شركت ها را با ريسك مواجه سازند، تا حد زيادي برنامه 
مديران را به خود اختصاص داده اس��ت. رقابت شديد، 
افزايش قدرت چانه زني مش��تريان، وابس��تگي باال به 
تأمين كنندگان، تقاضاي مداوم ب��راي نوآوري، تغيير 
در ش��رايط نظارتي و انتظ��ارات جديد جامعه، محيط 
كسب وكار را پيچيده تر كرده است. در مقابل، شركت ها 
ب��ه دنبال راهبردهايي براي پاس��خگويي مناس��ب به 
پيچيدگي هاي بيروني از طريق توسعه ساختار سازماني 
هستند. در اين مسير اس��تفاده از تكنيك هاي مربوط 
به مديريت ريس��ك س��ازماني به عن��وان راهي براي 
اطمينان از دس��تيابي به اهداف س��ازماني به كاربرده 
مي شود. در چندين سال گذشته و علي الخصوص پس 
از بحران اقتص��ادي و مالي س��ال ۲00۸، به دليل باال 
رفتن اهميت موضوع مديريت ريسك، تجزيه وتحليل 
ريس��ك به عنوان بخش اساس��ي مديريت ريس��ك 
س��ازماني توسط دانشگاه ها، مش��اوران حوزه ريسك، 
شركت ها و سازمان هاي خصوصي و دولتي به طورجدي 
توسعه يافته اس��ت. نتايج يك پژوهش ميداني توسط 
موسسه AON )شركت بين المللي مشاوره ريسك( كه 
در سال ۲009 در 1۲0 كشور ميان ۳۲0 مدير اجرايي 
انجام شد، نشان داد كه بيشترين و بزرگ ترين ريسكي 
كه آنها با آن مواجه هستند، ريسك شهرت يا آسيب به 
نام و نشان تجاري آن شركت هاست. ساير ريسك ها نيز 
در رده هاي بعدي بوده و بايد مديريت ش��وند. مديريت 
ريسك يا مديريت ريسك س��ازماني )ERM(، فرآيند 
شناس��ايي ريس��ك ها، اندازه گيري، تجزيه وتحليل، 
تدوين و اجراي استراتژي هاي مديريت اين ريسك ها و 
پذيرش يا كاهش عدم اطمينان و مديريت آن نسبت به 
سرمايه و درآمد سازمان است. اين تهديدها يا ريسك ها 
مي تواند شامل دو بعد كلي ريسك هاي مالي و غيرمالي 
ازجمله عدم اطمينان در تحقق اهداف مالي، تعهدات 
قانوني، خطاه��اي مديريت اس��تراتژيك، تهديدهاي 
امنيتي فناوري اطالعات )بدافزار، دسترسي ناخواسته 
به داده هاي حس��اس و...( و ح��وادث و بالياي طبيعي 
باشد. افرادي كه در حوزه مديريت ريسك كار مي كنند، 
اساسًا وظيفه ارزيابي تمامي ريسك هايي را كه شركت 
با آن روبرو اس��ت و همچنين فرموله كردن پاس��خ ها و 
برنامه هاي عملياتي براي كاهش و پاس��خگويي به اين 
ريسك ها و در دسترس قرار دادن برنامه هاي عملياتي 
براي تمامي ذي نفعان، س��هامداران و سرمايه گذاران 

بالقوه را بر عهده دارند. در راس��تاي تمامي موضوعاتي 
كه مطرح ش��د، در چند س��ال اخير ن��گاه به مديريت 
ريسك و پياده س��ازي آن در س��ازمان هاي كوچك و 
بزرگ در ايران موردتوجه قرارگرفته است. به طوري كه 
در اين س��ازمان ها همه كاركنان اع��م از هيات مديره، 
مديرعامل، بخ��ش حقوقي، همه و هم��ه در ارتباط با 
مديريت ريس��ك و ERM صحبت مي كنند. باوجود 
قوانين نظارتي ابالغ شده از سوي نهادهاي ناظر ازجمله 
بانك مركزي، بيمه مركزي و س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار كماكان شركت هاي بس��ياري وجود دارند كه از 
موضوع مديريت ريسك و پياده سازي سيستم مديريت 
ريسك غافل هستند. با توجه به پويايي و پيچيدگي هاي 
موجود در دنياي كس��ب وكار و همچني��ن با توجه به 
عدم اطمينان موجود در محيط اقتصادي حال حاضر 
كشور، ريسك هاي مختلفي در سطح كسب وكار وجود 
دارند كه مي توانند عملكرد شركت ها را تحت تأثير قرار 
دهند. بنابراين تمام شركت ها نياز دارند عدم اطمينان 
موج��ود را مديري��ت كرده تا قادر باش��ند در ش��رايط 
مطمئن تري تصميم گيري كنند. سيس��تم مديريت 
ريسك و به كارگيري آن فوايد بسياري را براي شركت ها 
به همراه خواهد داش��ت، ازجمله: تسهيل در دستيابي 
به اهداف اس��تراتژيك شركت، تبيين و ترويج منظم و 
مستمر اس��تانداردهاي عملكردي در سطوح مختلف 
سازماني )سنجش مسووليت(، ايجاد زمينه هاي الزم 
براي حمايت و پوشش موثر تصميمات اثربخش از طريق 
كشف به موقع ريس��ك هاي آتي، ايجاد فضاي مناسب 
براي دستيابي به موقع و موثر به اهداف اجرايي عملياتي 
از طريق استمرار رويه هاي كم هزينه و اثربخش، كسب 
اطمينان خاطر براي نگهداري اصولي دارايي ها، نيروي 
انساني، شهرت و اعتبار شركت. در اين ميان، شركت هاي 
مادر )هلدينگ( به دليل اينكه مديريت يك پرتفوي و 
مجموعه اي از چندين شركت را بر عهده دارند و همچنين 
با توجه به ماهيت و تصميمات سرمايه گذاري مختلف 
كه با آن روبرو هس��تند و در كل به علت در معرض قرار 
گرفتن مداوم انتخاب حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري 
و مديريت كس��ب وكارهاي تابعه، خأل يك سيس��تم 
مديريت ريس��ك كه جنبه راهبردي، نظارت و كنترل 
را براي آن ش��ركت ها مهيا مي كند، بيش��تر احساس 
مي كنند. در شركت هاي هلدينگ به علت پيچيدگي 
فضاي كسب وكارش��ان كه ناشي از گسترش تهاجمي 
آنها در فعاليت ها و حوزه هاي مختلف كسب وكار است، 
تصميم هاي راهبردي ريس��ك هاي متع��ددي دارند. 
پياده سازي سيس��تم مديريت ريسك در شركت هاي 
مادر )هلدينگ( به آنها اجازه مي دهد تا بتوانند نيل به 
اهداف استراتژيك و چشم انداز شركت اصلي را تسهيل 
كرده و فرآيند حركت به س��مت هدف را ب��ا كارايي و 
اثربخشي بيشتري همراه س��ازند. اين مهم در راستاي 
تدوين اشتهاي ريس��ك هيات مديره بر مبناي ميزان 
ريسك پذيري و چابكي ش��ركت و لذا حركت شركت 

اصلي و زيرمجموعه ها در اين مسير قابل حصول است.

عين اهلل جهانيعباس اكبرپور اكبر حيدريمجتبي رستمي

 سيداميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت
 در نشست رسانه اي خبر داد: 

 »تعادل« ابعاد گوناگون فاجعه واژگوني
 اتوبوس خبرنگاران را بررسي مي كند

راننده به عنوان مقصر اصلي حادثه معرفي شد

»تعادل« وضعيت بازار 
سهام را بررسي مي كند

گ�روه بازار س�رمايه| دومين روز از تابس��تان و 
آخرين روز كاري هفته براي س��هامداران با رش��د 
۲/۲ درصدي ش��اخص كل بورس تهران همراه بود 
كه بيشترين رشد درصدي اين نماگر از ۸ خردادماه 
بود. با ثبت اين رش��د، پس از ۲۴ روز كاري شاخص 
كل از حبس در بازه 1/100 تا 1/170 ميليون واحد 
رهايي پيدا كرد و سهامداران عمده حقيقي مجدداً در 
سمت خريد بازار فعال شدند. رشد نرخ دالر، افزايش 
صفحه 4 را بخوانيد خوش بيني هاي برجامي و ...  

 سرمايه گذاران نهادي 
و ماينرها در حال فروش 

بيت كوين  هستند 
سرمايه گذاران بلندمدت 
به دنبال انباشت بيت كوين

حسن روحاني در نشست هيات دولت: 

بازگشت 60 هزار نفربه روستاها 
با مشاغل بركت

صفحه 7     صفحه 7    

صفحه 5    

صفحه 6    

فاجعه در نقده

 مولفه هاي
  سود ساز

 گرد هم آمدند

 كاهش
 ۴6  درصدي  

قيمت  بيت كوين 
در  سه  ماه

به عراقچي اختيار بدهيم 
توافق نهايي است

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 
را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



تعادل |
رييس جمهور در جلسه ديروز هيات دولت به تندي از برخي 
مخالفان دولت انتقاد كرد و گفت ما كشور را بدون نفت اداره 
كرديم اما حتي يك نفر نگفت خسته نباشيد. حسن روحاني 
همچنين در اظهاراتي عنوان كرد كه اينكه غصه مي خوريم 
چرا مشاركت ۴۸ درصد شده و مثال ۵۸ درصد نشده براي 
اين اس��ت كه صندوق و راي مردم مهم است و تاثير دارد.

اگر حضور مردم كمرنگ شد بايد بنشينيم و داليل آن را 
مشخص كنيم تا ديگر اين اتفاق نيفتد. البته نبايد داليل 

من درآوردي بتراشيم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري 
اسالمي ايران در جلس��ه هيات دولت با اشاره به برگزاري 
انتخابات و پيروزي ابراهيم رييسي گفت: »من همان صبح 
ش��نبه تلفني به آقاي رييسي تبريك گفتم و به ديدارش 
رفتم. امروز هم با آقاي رييس��ي رييس جمهور منتخب 

جلسه دوم خود را داريم و اين جلسات را ادامه مي دهيم.«
او با اشاره به انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري 
گفت: اصل انتخابات بس��يار مهم و به يك مفهوم از اركان 
نظام است. اگر گفتيم جمهوريت ركن بزرگ نظام است، 
جمهوريت بدون انتخابات حاصل نخواهد شد امكان ندارد 
بگوييد جمهوري��ت داريم ولي در آن انتخابات نيس��ت. 
روحاني اضافه كرد: »جمهوريت يك پايه بس��يار مهم در 
كنار اسالميت اس��ت و تمام توان ما بايد اين باشد كه اين 
پايه ها را حفظ كنيم. اين پايه ها متزلزل شود كل نظام ما 

متزلزل مي شود.«
او گفت: اسالميت به اين نيس��ت كه شعار دهيم و حرف 
بزنيم، قرآن بخوانيم و بگوييم ما مسلمان هستيم. آنچه 
اس��الميت، اخالق و رفتار اسالمي است. در اخالق و رفتار 
اسالمي، راستگويي، صداقت، احترام به شخصيت به مردم، 
حسن ظن به مردم داشتن، آبروي مردم را پايمال نكردن 

مهم و اساسي است.
رييس جمهوري تاكيد كرد: اما مس��اله جمهوريت كمي 
آسان تر از اسالميت است. بايد مردم را سهيم و شريك كرد. 
در جمهوريت اگر بتوانيد ۵۰ درصد مردم را سهيم كنيد اين 
كار حداقلي است. اگر بتوانيد ۷۰ درصد مردم را سهيم كنيد 
به نقطه قابل قبولي رس��يديد اما اگر توانستيد ۹۰ درصد 
مردم را سهيم كنيد به نقطه اوج رسيده ايد. او گفت: ما بايد 
در انتخابات فضا را باز بگذاريم و مردم را به آغوش بكشيم، 

طرد مردم كه هنر نيست.
رييس جمهور با اش��اره به كاهش مشاركت در انتخابات 
افزود: اينكه غصه مي خوريم چرا مشاركت ۴۸ درصد شده 
و مثال ۵۸ درصد نش��ده براي اين است كه صندوق و راي 
مردم مهم است و تاثير دارد.اگر حضور مردم كمرنگ شد 
بايد بنشينيم و داليل آن را مشخص كنيم تا ديگر اين اتفاق 
نيفتد. البته نبايد داليل من درآوردي بتراشيم. او از اينكه 
گفته مي ش��ود مش��كالت اقتصادي مردم عامل كاهش 
مشاركت در انتخابات بوده است انتقاد كرد و گفت: »وضع 
مردم سيستان و بلوچستان كه از همه سخت تر است در 
آنجا مشاركت بيشتر بوده و در شهرهايي مشاركت كمتر 
بوده كه وضع زندگي شان بهتر است. اينكه در خارج از كشور 
هم مشاركت كم بوده به خاطر وضع بد زندگي شان بوده 
است؟ بايد به گونه اي حرف بزنيم كه درست باشد.. او افزود: 

جنگ اقتصادي و كرونا از عوامل بوده و يك سري مسائل 
ديگر هم بوده اس��ت مثل ش��يوه و نحوه اي كه كانديداها 
چيده شدند اما به هر حال نبايد با نظام و صندوق قهر كنيم 
بلكه بايد بنشينيم براي انتخابات بعدي اين موضوع را حل 
كنيم. مشاركت مردم راه حل دارد و روشن هم هست كه 

بايد آن را تعقيب كنيم. 
روحاني از برگزار كنندگان انتخابات تشكر كرد و همچنين 
انتقادات از برخي اش��كاالت و اخت��الل در روند انتخابات 
را زير س��وال برد. او گفت: اينكه در صندوقي نيم س��اعت 
كسي معطل ش��ود به دليل آن كل انتخابات را زير سوال 
ببريم يعني به خاطر يك دستمال بخواهيم قيصريه را به 
آتش بكشيم، عقل و انصاف كجا رفته است؟ رييس جمهور 
در بخش ديگري از س��خنانش انتقادات به دولتش را رد 
كرد. او گفت: »عده اي هي مي گويند كه نگاهتان فقط به 
برجام بوده. نمي دانم اين برجام چه نيشي به اينها زده كه 
نمي توانند تحملش كنند. اگر فقط نگاهمان به برجام بود 
پس اين همه صادرات و واردات و اين همه سازندگي چگونه 
در اين سه س��ال و نيم جنگ اقتصادي صورت گرفت؟ او 
افزود: ما كش��ور را بدون نفت اداره كرديم كه در تاريخ صد 
سال اخير بي سابقه است اما يك نفر به دولت خسته نباشيد 
نگفت. « روحاني همچنين با اشاره به اظهارات رييسي در 
نشست خبري خود گفت: خوش��حال شدم كه ديدم كه 
رييس جمهور منتخب گفته كه در دولت بعدي به دنبال 
شايسته ساالري هستيم و به دنبال حزب و جناح نيستيم. 
خب بسيار خوب الحمدهلل از مرداد مردم خواهند ديد كه 
دولتي معرفي خواهد شد كه فقط از يك جناح خاص نيست. 

اين بسيار خوب است و ما هم استقبال مي كنيم. 

  به عراقچي اختيار بدهيم، در عرض چند روز 
توافق نهايي مي شود

رييس جمهوري عنوان كرد: اگر بخواهند همين امروز 
مي تواني��م تحريم را تمام كنيم. همي��ن امروز -دوم 
تير- مي توانيم تحريم را تم��ام كنيم. برويم و همين 
االن اختيارات را به دكتر عراقچي بدهيم، او هم به وين 
برود در عرض چند روز توافق را نهايي كند، اعالم شود، 
تحريم هم برداشته شود. روحاني بيان كرد: ما كارمان 
را انجام داديم. يك س��ري پيچ و خم و گرفتاري هاي 
سياس��ي دارد كه نمي خواهم االن وارد آن شوم. اين 
مردم االن روحيه اي دارند و نش��اطي پيدا كرده اند و 

نمي خواهم نشاط مردم از آنها گرفته شود.
او در بخش ديگري از صحبت هاي��ش افزود: بيش از 
صدهزار ميليارد تومان پول پرقدرت را ضربدر ۷ كنيد 
۷۰۰ هزار ميليارد تومان براي اينكه بانك ها را درست 
كنيم صرف كرديم. چه كسي گفت دولت وسط اين 
مشكالت، با عمل جراحي بزرگ، بانك ها را سامان داد و 
شفافيت را به وجود آورد. چه كسي گفت اين دولت بود 
كه جلوي فساد ايستاد. با دادگاه نمي شود جلوي فساد 
را گرفت. با شفافيت مي توان جلوي فساد را گرفت. اين 
ما بوديم كه با فساد جنگيديم و روبروي آن ايستاديم. 
رييس جمهوري ادامه داد: امروز سامانه تجارت نشان 
مي دهد چه كسي از بانك مركزي پول گرفته و از كدام 
كش��ور خريد كرده و كاالي او كجا است. چه زماني به 
بندر و گمرك، انبار و بازار شهر مي رسد. اين شفافيت را 
چه كسي درست كرد؟ اين كار بزرگ و عظيمي كه اين 
دولت براي مبارزه با فساد انجام داد كسي مي تواند ادعا 

كند كه مي تواند؟  روحاني افزود: همش مي گويند اينها 
به برجام نگاه كرده اند؟ بله. به برجام هم نگاه كرديم. چرا 
نمي گوييد كه پارس جنوبي را چه كسي تكميل كرده 
است؟ غرب كارون را چه كسي توانست به اين مرحله 
برس��اند؟ چرا اينها را نمي گوييد؟ فلرها را چه كسي 
جمع كرد. ۶۰ درصد فلرها االن جمع شده است چه 
كسي اين كار را كرد؟ گوره جاسك كه به زودي خواهيد 
ديد، كدام دولت انجام داد. كدام دولت آب را به شرق 
كشور برد. كدام دولت ۵۷ سد ملي را به ثمر رساند. چرا 
نمي گوييد كه اين دولت و م��ردم اين كار را كردند. او 
تاكيد كرد: وقتي مي گوييم دولت، مردم فكر مي كنند 
كه مال حسن روحاني است. روحاني يك نوكر كوچك 
اس��ت. دولت ميليون ها آدم اس��ت. اين همه كارگر و 

كشاورز همه تالش كردند كه به اين نقطه رسيديم. 
روحاني گفت: زماني كه رييس جمهوري شدم دو تا سه 
نفر از وزيران من عضو ستاد رقيب بودند. مي خواستم 
دعوت كنم گفتند كه آنها در ستاد رقيب بودند كه گفتم 
باشد تشخيص داده آنجا بهتر است مشكلي ندارد. از 
آنها دع��وت كردم و االن در دولت من وزير هس��تند. 
اف��رادي بودند كه در دوران فعالي��ت انتخاباتي الاقل 
كمك من نبودن��د من آنها را دعوت كردم. اين حرفها 
يعني چه؟ ما همه در يك كشوريم و همه هدف واحد 
داريم.. او همچنين با بيان اينكه پيشرفت، ثبات، امنيت 
و توسعه كشور اصل اينها اس��ت و همه را بايد سهيم 
كنيم گفت: دولتي كه از جناح هاي مختلف دور ميز آن 
حضور دارند آن دولت قوي و مقتدرتر است و اميدواريم 

كه اينچنين خواهد شد.
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جنتي: انتخابات با موفقيت 
كامل برگزار شد

ايس�نا |دبير ش��وراي نگهبان گف��ت: الحمدهلل 
انتخاب��ات با موفقيت كامل و بدون هيچ تنش��ي و 
در آرامش كامل برگزار ش��د. آيت اهلل احمد جنتي 
دبير شوراي نگهبان صبح ديروز چهارشنبه )۲ تير 
۱۴۰۰( طي سخناني در نطق پيش از دستور جلسه 
شوراي نگهبان ضمن تبريك ميالد با سعادت امام 
رضا)ع( گفت: اين افتخار بس��يار بزرگي است كه 
ملت ايران با امام هشتم)ع( مجاورت دارند و خدا را 
بايد شكر كرد كه ملت ايران از بركات اين امام همام 
بهره مند هستند. وي با اش��اره به »برگزاري موفق 
انتخابات« افزود: الحمدهلل انتخابات با موفقيت كامل 
و بدون هيچ تنش��ي و در آرامش كامل برگزار شد. 
دبير شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: من جا دارد 
كه به رييس جمهور منتخب، جناب آقاي رييسي 
هم به دليل كس��ب راي م��ردم، تبريك و تهنيت 
عرض كنم و اميدوارم كه ان شااهلل ايشان در جايگاه 
رياس��ت جمهوري بتوانند مشكالت مردم را حل و 
فصل كنند. جنتي اضاف��ه كرد: بايد بابت برگزاري 
اين انتخابات با شكوه شاكر خداوند متعال باشيم و 
الحمدهلل اين رايي كه به رييس جمهور منتخب داده 
شد، حتما همه و به خصوص شخص رييس جمهور 
منتخب بايد قدردان اين مردم هميشه در صحنه 
باش��ند و رييس جمهور منتخب هم بايد در دوران 
رياست جمهوري تمام تالش خود را كند تا مشكالت 

مردم عزيز را حل كند.

واكنش ايران به توقيف 
وب سايت هاي ايراني توسط امريكا

امري��كا در جديدترين اق��دام عليه اي��ران دامنه 
اينترنتي ۳۳ وبسايت مورد استفاده اتحاديه راديوها 
و تلويزيون اسالمي ايران و سه وب سايت متعلق به 
كتائب حزب اهلل عراق را توقيف كرد. پرس  تي وي، 
العالم و الكوثر و تلويزيوني المس��يره از جمله اين 
وب سايت ها هس��تند. اين ش��بكه ها به زبان هاي 
انگليسي، عربي و فرانسوي برنامه پخش مي كنند. 
شبكه عربي المس��يره متعلق به ايران نيست، اما 
مديريت آن در دس��ت گروه حوثي هاي يمن است 
كه ايران از آنها پشتيباني مي كند. بازديدكنندگان 
اين وب سايت ها از روز سه شنبه با اعالميه اي روبرو 
مي شوند كه در آن نوشته ش��ده اين وب سايت ها 
به موجب قوانين امريكا مس��دود شده اند. موضوع 
اين قوانين توقيف كيفري و مدني اموال دخيل در 
»قاچاق فناوري يا تجهيزات تسليحاتي هسته اي، 
ش��يميايي، بيولوژيك و راديولوژيك و نيز توليد، 
واردات، فروش يا توزيع ماده اي كنترل شده« است.

ديگر س��ند مورد ارج��اع در اين اعالمي��ه، يكي از 
 قوانين فدرال درباره برخورد با »تهديد غيرمعمول و 
خارق العاده و اعالم شرايط اضطراري در سطح ملل « 
است كه خود شامل »اصالحيه قانون منع گسترش 
سالح هاي هسته اي ايران « مصوب ۲۰۰۵ و »سند 
حمايت از آزادي ايران« مصوب ۲۰۰۶ اس��ت. در 
اعالميه موج��ود در صفحه اين ش��بكه ها، وزارت 
دادگستري امريكا گفته كه توقيف اين وبسايت ها 
بر اساس درخواس��ت دفتر صنعت و امنيت وزارت 

بازرگاني اياالت متحده صورت گرفته است.

  واكنش ايران 
امروز »شاهرخ ناظمي«، رايزن مطبوعاتي نمايندگي 
دايمي ايران در سازمان  ملل در نيويورك، به اين اتفاق 
واكنش نشان داد. او با اش��اره به اينكه اياالت متحده 
تالش مي كند با توقيف وب س��ايت ها و ش��بكه هاي 
ايران و مقاومت، صداي آزادي بيان را خفه كند، گفت 
كه از طريق كانال هاي قانوني، اين مس��اله را پيگيري 
خواهن��د كرد. ناظم��ي گفت: »ضم��ن رد اين اقدام 
غيرقانوني و قلدرمآبانه كه تالش براي محدود كردن 
آزادي بيان اس��ت، اين موض��وع از طريق كانال هاي 
قانوني پيگيري خواهد شد.« در همين حال، ، سعيد 
خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه توقيف وب 
سايت رسانه هاي زيرمجموعه صدا و سيما را مصداق 
تالش سيس��تماتيك امريكا براي مخ��دوش كردن  
آزادي بيان و خاموش كردن صداي مستقل در فضاي 
رسانه اي ارزيابي كرد. به گزارش اداره كل اطالع رساني 
و امور س��خنگويي وزارت ام��ور خارجه، خطيب زاده 
 ادامه اين اس��تانداردهاي دوگانه از سوي واشنگتن را 
شرم آور خواند و افزود: دولت فعلي اياالت  متحده دقيقا 
مسير دولت قبلي امريكا را ادامه داده كه اين سياست 
نتيجه اي جز شكست مضاعف براي واشنگتن در پي 
نخواهد داشت. وي تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران 
ضمن رد اين اقدام غيرقانوني و قلدرمآبانه، از مجاري 
حقوقي موضوع را پيگيري خواهد كرد. وامريكا پيش از 
اين در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ دامنه دات كام خبرگزاري 
فارس را مس��دود كرده بود. در ايميلي كه در آن زمان 
از طرف س��رويس دهنده بين المللي اين دامنه براي 
خبرگزاري فارس ارسال ش��ده به صراحت دليل اين 
انسداد غيرقانوني »دس��تورالعمل مقرر شده توسط 
دفتر كنترل دارايي هاي خارج��ي وزارت خزانه داري 
امريكا )اوفك( و قرار گرفتن اين خبرگزاري در فهرست

SDN « عنوان ش��ده بود. دولت امريكا عالوه بر اين، 
شهريورماه سال ۱۳۹۹ اعالم كرد ۳ وب سايت مورد 
استفاده توسط شركت هايي را كه در انتقال نفت ايران 
به ونزوئال نقش داشته اند توقيف كرده است. در همين 
حال شبكه تلويزيوني المسيره، پس از اقدام امريكا در 
مسدود كردن دامنه وب سايت اين شبكه، در بيانيه اي 
اين اقدام را محكوم و بر تداوم وظايف رس��انه اي خود 
تاكيد كرد. در اين بيانيه آمده است: »تاكيد مي كنيم 
كه المسيره به خواس��ت خدا به ماموريت خطيرش 
ادامه مي دهد و با هر وسيله ممكن با اين اقدام امريكا 
و اسراييل عليه امت، مقابله مي كند.« در ادامه بيانيه 
تاكيد ش��ده كه اقدام امريكا دروغ بودن ادعاي عوامل 
مسدود سازي درباره آزادي بيان يا شعار هاي مشابه را 

آشكار ساخته است.

رييسي به ديدار روحاني رفت
ايرن�ا | مع��اون اطالع رس��اني و ارتباط��ات دفت��ر 
رييس جمهوري در توييتي نوش��ت: رييس جمهوري 
منتخب با حضور در پاس��تور به ديدار حسن روحاني 
رييس جمه��وري آم��ده اس��ت. عليرضا مع��زي در 
حس��اب كاربري خود در توييتر نوشت: سيد ابراهيم 
رييسي رييس جمهوري منتخب با حضور در پاستور 
به ديدار حجت االسالم والمس��لمين حسن روحاني 
رييس جمهوري آمده اس��ت. معاون اطالع رس��اني و 
ارتباطات دفتر رييس جمهوري خاطرنشان كرد: دوران 
انتقال مسووليت با روندي حرفه اي، مدني و اخالقي در 
جريان است. سيد ابراهيم رييسي در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري با كسب ۱۷ ميليون و ۹۲۶ 

هزار و ۳۴۵ به عنوان رييس جمهوري انتخاب شد.

رشد باالي ۵۰ درصدي ۱۶ قلم كاال
ايسنا |از آنچه از گزارش هاي رسمي بر مي آيد هزينه 
خريد كاال و خدمات براي خانوارهاي ايراني بين ۱۱ تا 
بي��ش از ۱۱۲ درصد افزايش داش��ته و در اين بين ۱۶ 
گروه كاال و خدمات باالي ۵۰ درصد گران ش��ده است. 
تازه ترين وضعيت تورم در ماه گذشته نشان داد كه در هر 
سه شاخص روند افزايشي داشته؛ به طوري كه تورم ساالنه 
به ۴۳ درصد و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رس��يده است. 
اما در اين بين هزينه خانوارها براي تامين كاال و خدمات 
نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد 
كرده بود. اما بررسي وضعيت گروه مختلف كاال و خدمات 
نيز نش��ان مي دهد كه به غير از گروه ارتباطات كه زير 
۲۰ درصد و حدود ۱۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته 
افزايش هزينه داش��ته مابقي كاالها ب��االي ۲۰ درصد 
هستند و اين در حالي است كه ۱۶ گروه كااليي و خدماتي 
بيش از ۵۰ درصد افزايش هزينه داشتند. در بين اقالم، 
گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نسبت به پارسال به طور 
متوسط ۶۲.۷ درصد گران شده و گروه خوراكي ها ۶۱.۹ 
درصد افزايش هزينه به خانوارهاي ايراني تحميل كرده 
 است. در ساير اقالم مي توان به گروه »روغن و چربي ها«

اش��اره كرد كه همچنان طبق ماه هاي گذشته در صدر 
گران��ي و افزايش هزينه بين تمامي گروه ه��ا قرار دارد. 
تورم ۱۱۲.۷ درصدي براي اين گروه نس��بت به خرداد 
ماه سال گذشته ثبت شده و در مقايسه با ارديبهشت ماه 
امسال رشد ۲.۷ درصدي دارد. همچنين گروه »چاي، 
قهوه و ...« با ۷۹.۶ درصد، »شير، پنير و تخم مرغ« ۷۸.۲، 
»ماهي ها و صدف داران« ۷۴ درصد و »سبزيجات« ۷۱.۲ 
درصددر رده هاي بعدي گراني قرار دارند. در ساير اقالم 
»هتل و رستوران «۶۱.۵، »شكر، مربا، عسل، شكالت 
و..« ۶۹.۷، »مبلمان و لوازم خانگي« ۶۶، »گوشت قرمز 
و گوشت ماكيان« ۶۸.۳، »گوشت قرمز و سفيد« ۶۹ و 
»نان و غالت« ۶۱.۹ درصد افزايش قيمت دارد. »تفريح 
و فرهنگ« با ۵۵.۲، »حمل و نقل« ۵۰.۴، »پوش��اك و 
كفش« ۵۷.۵، از ديگر اقالمي هستند كه در بين كاال و 
خوراكي ها با افزايش بيش از ۵۰ درصدي مواجه بوده اند.

طرح هاي جديد در مجلس
۲۶ طرح و ۳ اليح��ه از جمله طرح ممنوعيت مذاكره 
مس��ووالن ايراني با امريكايي ها در جلس��ه علني روز 
چهارش��نبه مجلس اعالم وصول شد. در جلسه علني 
امروز مجلس شوراي اسالمي ۲۶ طرح و ۳ اليحه به شرح 
ذيل اعالم وصول شد: طرح قلمرو استقالل شركت هاي 
تجاري در حدود مسووليت مديران آنها، طرح سامانه 
ثبت زراعت، طرح ممنوعيت مذاكره مسووالن و مقامات 
جمهوري اسالمي ايران با مقامات امريكايي، طرح الزام 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيماي 
جمهوري اسالمي ايران به حمايت از توليد آثار فرهنگي 
و هنري ضداستكباري از جمله طرح هاي اعالم وصول 
شده در جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
بود. در اين جلس��ه همچنين طرح اصالح مواد ۱۸۲ و 
۱۸۴ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، طرح 
اصالح تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه اي كشور، طرح اصالح تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، طرح اصالح ماده يك 
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي حمايت از توليد 
و عرضه مسكن وطرح اصالح موادي از آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اس��المي اعالم وصول شد.طرح هاي 
تأسيس مراكز خدمات ورزشي و تندرستي، اصالح ماده 
۴۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصالح ماده ۴ قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات 
مالي دولت، الحاق يك تبصره به قانون تضمين خريد 
محصوالت اساسي كشاورزي، ايجاد وزراي منطقه اي، 
اصالح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري، 
اصالح ماده ۴ قانون مديريت خدمات كشوري، الحاق 
يك تبصره به ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي، اصالح بند ب ماده ۱۴۹ قانون آيين نامه داخلي 
مجلس ش��وراي اسالمي در جلس��ه مجلس شوراي 
اسالمي اعالم وصول شد. در اين جلسه همچنين طرح 
جذب مشاركت هاي مردمي در اجراي طرح هاي بخش 
آب، فاضالب و برق وزارت نيرو، طرح انتقال آب از درياي 
عمان به استان سيستان و بلوچستان، طرح ساماندهي 
و تامين و تربيت نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، 
طرح تشكيل سازمان طب اسالمي و ايراني، طرح اصالح 
برخي از قوانين درباره وكالت، طرح اصالح ماده ۱۲ قانون 
نظام صنفي كشور، طرح ساماندهي ماموريت دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش عالي اعالم وصول شد. طرح هاي 
حمايت از استخراج رمزارز و ساماندهي بازار مبادالت 
داخلي آن، الحاق يك ماده به قانون متعهدين خدمت 
به وزارت آموزش و پرورش، احتس��اب فاصله خدمتي 
كارآموزان دانشسراها، استفساريه تعيين تكليف ۴ سال 
وقفه استخدامي فارغ التحصيالن دانشسراها، اصالح مواد 
۱۹، ۴۳ و ۴۴ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، 
شفافيت دريافتي هاي كارگزاران نظام جمهوري اسالمي 
ايران در صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي اعالم 
وصول شد. در اين جلسه همچنين اليحه تعيين جايگاه 
قانوني فدراسيون هاي ورزشي آماتوري، اليحه تشكيل 
دادگاه دريايي و اليحه اصالح ماده ۹۲ قانون شهرداري 

مصوب ۱۳۳۴ به صورت عادي اعالم وصول شد.

حسن روحاني در نشست هيات دولت: 

رييس دفتر رييس جمهور تشريح كرد 

به عراقچي اختيار بدهيم توافق نهايي است

جزييات توافق بر سر لغو تحريم ها 
رييس دفتر رييس جمهور در حاشيه نشست هيات دولت 
گفت: اساس مذاكره ما از سال ۹۴ در رابطه با موضوعات 
هسته اي بود. تمام تحريم هاي هس��ته اي در آن سال 
برداشته شد. چون تيم مذاكره كننده ما اجازه نداشت در 
رابطه با مساله منطقه، حقوق بشر و تسليحاتي و موشكي 
صحبت كن��د. لذا تحريم هايي كه در اي��ن ارتباط بوده 
است از س��ال ۹۴ هم بوده است. االن صحبت مي كنيم 
كه تحريم هاي باقي مانده كدام به برجام و كدام به قبل 
۹۴ ربط دارد. االن هم ممكن است برخي از تحريم هاي 
مربوط به اشخاص و موضوعات پيش از مذاكرات سال ۹۴ 

باقي بماند؛ كه آنها را هم دارند مذاكره مي كنند.
رييس دفتر رييس جمهور بر ضرورت همكاري دولت 
دوازده��م با دولت آتي تاكيد ك��رد. محمود واعظي در 
حاش��يه جلس��ه هيات دولت اظهار كرد: بايد از مردم 
عزيزمان تشكر كنم. انصافا با وجود همه جوسازي هايي 
كه ش��د، فضايي كه هم رس��انه هاي معاند و هم برخي 
كش��ورهاي مختلف عليه ايران ساختند، پاي صندوق 
راي حاضر شدند؛ متاسفانه برخي هم در داخل به عنوان 
تحريم انتخابات همراهي كردند اما انصافا مردم با همه اين 

شرايط كار بسيار بزرگي انجام دادند.
واعظي با اش��اره به آخرين اقدامات دولت براي تامين 
واكس��ن كرونا گفت: تا پايان دولت ۸ ميلي��ون دز وارد 
مي كنيم. ضمن اينكه دو واكس��ن كوبركت و پاستور 
مراحل پاياني را طي مي كن��د و هر آنچه بتوانند توليد 
كنند را استفاده مي كنيم. اميدواريم دو واكسن ديگر به 

اين دو اضافه شود.
وي ادامه داد: عالوه بر اين يكي از شركت هاي ايراني همه 
كارهاي كشت واكسن روسي را انجام داده است و از دو 

هفته آينده اين واكسن هم به مرحله توزيع مي رسد.
رييس دفتر رييس جمهوري افزود: مشكلي براي دز دوم 
واكسن وجود ندارد و از حيث علمي مشكلي براي فاصله 
زماني دو دز وجود ندارد. در تهران متاسفانه تعدادي از 
افرادي كه دز اول را تزريق ك��رده بودند، بدون دريافت 
پيامك به مراكز مربوطه مراجعه كردند. وزارت بهداشت 
در دو روز گذش��ته تقاضا كرد مردم خودشان نيايند به 
اندازه كافي واكسن هست و يكي دو روز تاخير مشكلي 

ايجاد نمي كند.
وي با اشاره به اتفاقات اخير ياسوج گفت: با شمردن ۸۰ 
درصد آراي اخذ ش��ده، نامزدي در صدر بود. وقتي ۲۰ 

درصد ديگر آرا شمرده ش��د، كانديدايي كه در منطقه  
اهميت دارد در شمارش نهايي، جزو افراد منتخب نبود 
و گفتند تقلب شد و فضاسازي كردند؛ بعد هم ديدند كه 

چنين نبود.
وي گفت: ما هميشه با تيراندازي و برخورد خشن مخالف 
بوده ايم. در بدترين شرايط راهش صحبت با مردم است، 
اما ما در صحنه نيستيم. در مورد سياست نيروي انتظامي 
و آنهايي كه حافظان امنيت كشور هستند شاهد هستم 
همواره تاكيد داشتند با مذاكره و اقناع كار را پيش ببرند.

رييس دفتر رييس جمهوري در رابطه با نهايي ش��دن 
متن توافق گفت: مذاكرات خيلي پيشرفت كرده است. بر 
تمام مسائل اقتصادي توافق شده كه تحريم ها برداشته 
شود. االن بحثي در رابطه با بانك، بيمه، نفت و كشتيراني 
نداريم. همه اينها توافق شده است. حدود يك هزار و ۴۰ 
تحريم دوران ترامپ طبق اين توافق برداشته مي شود. در 
رابطه با تحريم افراد و دستگاه هاي مربوط به بيت مقام 

معظم رهبري هم توافق شده برداشته شود.
 وي گفت: در ارتباط با مس��اله برجام رييس جمهور در 
نشس��ت هيات دولت روز يكشنبه به وزرا دستور دادند 
كه هر تصميمي كه مي گيري��م و اين تصميم به دولت 
آينده تس��ري پيدا مي كند حتما با آن مشورت كنيم. 
م��ا نمي خواهيم در اين چه��ل روز آينده كاري بكنيم 

كه دولت سيزدهم و شخص رييس جمهور منتخب با 
مش��كل رو به رو ش��ود يا راضي و موافق نباشد. واعظي 
اظهار كرد: در رابطه با برجام كه موضوع بس��يارمهمي 
اس��ت رييس جمهور دس��تور داد عراقچي به محض 
رسيدن به تهران با ظريف خدمت آقاي رييسي برسند و 
گزارش كاملي بدهند و بگويند پيشرفت ها چه قدر بوده 
و محدوديت ها را اعالم كند. اين گزارش يك ساعت و نيم 

طول كشيد و همه موارد اعالم شد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره افزايش قيمت محصوالت 
لبنياتي گفت: خبر افزايش ۴۰ درصد لبنيات را بالفاصله 
وزارت صمت تكذيب كرد. آقاي رييس جمهور دستور 
دادند بدون هماهنگي در اين  ماه هاي آخر نبايد چيزي 
افزايش قيمت داشته باشد. باالخره مردم انتخابي كردند 
و با اميدي به رييس جمهور منتخ��ب راي دادند. ما به 
همراه رييس جمهور منتخب بايد تالش كنيم اميد مردم 
افزايش پيدا كند. اعتقاد من بر اين اس��ت كه اگر مردم 
به دولتش��ان اميدوار باشند ۵۰ درصد از مشكالت حل 
مي شود. بالفاصله ديروز آقاي روحاني دستور دادند من 
هم از آقاي رزم حسيني پيگيري كردم. گفتند پيشنهاد 
اين موضوع داده ش��ده اما هيچ تصميمي نگرفتيم هر 

كسي در هرجايي كه تخلفي كند بايد پيگيري شود.
واعظي گفت: ما افزايش قيمت شير را تكذيب مي كنيم. 

آقاي وزير صمت گفتند در ستاد تنظيم بازار موضوع مطرح 
شده اما تصميم گيري نشده است. وي گفت: ارز نهاده 
گران نشده است و همان قبلي است. تا االن در توزيع اين 
 كاال مشكل داشتيم. ترخيص از بنادر را هم بحث كرديم

 تفاهم نامه هايش امضا شده اس��ت و معاون اقتصادي 
رييس جمهور امروز جلسه اي دارند كه ترخيص در بنادر 
را تس��ريع كنند. واعظي در رابطه با تضمين امريكا در 
برجام گفت: برجام همانند همه معاهدات بين المللي هر 
عضوي الزم نيست مادام العمر عضو معاهده باشد، ساز 
و كار خروجش ديده شده است اما كاري كه ترامپ كرد 
غير معقول بود. آقاي عراقچي اين موضوع را از همان روز 
اول پيگيري كرده و ساز و كارهايي را هم مشخص كردند؛ 
البته اين نبايد به گونه اي باش��د كه اگر ما روزي ديديم 
برجام منافعي برايمان ندارد متعهد به برجامي شويم كه 
منافع كشورمان را حفظ نمي كند. بنابراين دارد االن روي 
ساز و كارهايي كار مي شود كه شرايط ترامپ تكرار نشود.

وي در واكنش به اظهارات اخير وزير امور خارجه امريكا 
نيز گفت: ما موضعي كه از روز اول داش��تيم اين بود كه 
برجام قابل بازكردن و مذاكره مجدد نيس��ت و ما االن 
روي بازگش��ت به تعهدات كار مي كنيم. برجام همان 
برجام قبل است موشك و منطقه در برجام نبوده است. 
به نظر مي رسد موضوعاتي كه امريكايي ها در مورد برجام 

مي گويند براي افكار عمومي خودشان است.
وي همچنين گفت: اقدام اخير امريكا در رابطه با مسدود 
شدن سايت هاي ايراني خالف اصول آزادي بيان است 
كه بر آن تاكيد مي كند. اين موضوع از نظر دولت ايران 
محكوم اس��ت. اگر نمونه هاي مش��ابهي در ايران باشد 
برخورد مشابه كرده و از ابزارهاي قانوني براي عمل متقابل 

استفاده مي كنيم.
واعظي در پاسخ به سوالي درباره پايان مهلت آژانس اتمي 
گفت: آقاي عراقچي دوشنبه صبح بازگشتند . گزارشي 
را خدمت آقايان رييس جمهور و رييس جمهور منتخب 
دادند و هم در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بحث 
كردند. يكي از موضوعات بحث ش��ان اي��ن بود . طبق 
معمول اين جلس��ه در روزهاي خ��اص خودش برگزار 
مي ش��ود. وي در رابطه با خرابي نيروگاه بوشهر گفت: 
خرابكاري نبوده است. همانند هر كارخانه اي تجهيزاتش 
با خرابي رو به رو مي شود. االن هم در حال برطرف كردن 

مشكل است.



رييس جمهور اظهار كرد: دولت در ميان همه مشكالت 
توانست مشكالت اساسي بانك ها را حل و فصل كند و 
تكليف موسسات غيرمجاز را روشن نمايد و براي اين 
كار پول زيادي هم پرداخت كرد و بخشي از نقدينگي 
حدود ۷۰۰ هزار ميليارد تومان به خاطر اصالح بانك ها 
است. رييس جمهور با بيان اينكه با دادگاه نمي شود با 
فساد مبارزه كرد، تصريح كرد: اين دولت مقابل فساد 
ايستاد و جلوي آن را گرفت و اين ما بوديم كه با شفافيت 
توانستيم جلوي فساد را بگيريم، معتقديم هيچ راهي 
براي مبارزه با فساد جز شفافيت وجود ندارد و دولتي 
كه اطالعات را در اختيار مردم گذاشت و پهناي باند را 
افزايش داد اين دولت بود.روحاني افزود: در س��ه ماهه 
اول امس��ال صادرات غيرنفتي نسبت به سال گذشته 
۶۹ درصد افزايش داشته اس��ت و تراز تجاري نيز سه 
ماهه اول امسال مثبت بوده است.تيم اقتصادي دولت 
جديد بايد مهار نقدينگي و هدايت آن به توليد را در صدر 
اولويت هاي كاري خود قرار دهد چرا كه اين حجم از پول 
در جامعه اگر ساماندهي نشود، ممكن است سيل گونه 
وارد بازارها شده و مشكل ساز شود.برخي كارشناسان 
مي گويند وجود نقدينگي و باال بودن حجم آن در اقتصاد 
به خودي خود چيز بدي نيست و موضوعي كه نقدينگي 
را به عنوان تهديدي براي اقتصاد تبديل مي كند، عدم 
توان سياس��ت گذار در كنترل و ب��ه كارگيري آن در 
فعاليت هاي مولد است كه مي تواند به صورت سرگردان 
در بازارهاي مختلف وارد و تخريب اقتصادي ايجاد كند.

از نقدينگي گفتن، خاِص اين دوران نيست و روزهاي و 
ماه ها و حتي سال هاي پيش مدام از اين شاخص مهم 
اقتصاد كالن و هشدارهايي درباره رشد بي رويه آن گفته 
و شنيده شد اما آنچه آمار حكايت مي كند، ميزان باالي 
حجم نقدينگي و البته رشد آن در سال گذشته است. 
متاسفانه سال هاست اين بار كج در حال رشد و باال رفتن 
است كه هيچگاه هم به سرمقصد منزل نخواهد رسيد 
كه اگر در دولت جديد هم برنامه اي براي آن ارايه ندهند، 
به طور قطع شاهد شرايطي خواهيم بود كه براي ترميم 
آن نيازمند حل مشكالت در سال هاي طوالني خواهيم 
بود.ايجاد حباب هاي قيمتي، س��رازير شدن يك باره 
حجم باالي پول در دست مردم براي سرمايه گذاري و 
خريد مواردي مانند ارز، سكه، طال، خودرو، مسكن و 
اين اواخر وارد شدن سرمايه هاي زيادي در بورس باعث 
بروز خس��ارت هاي فراواني در اقتصاد ايران شده و در 
نهايت به زيان برخي از سرمايه گذاران غيرحرفه اي در 
اين بازارها منجر شده است.بنابراين اصلي ترين وظيفه 
دولت و بانك مركزي سياس��ت گذاري پولي و مالي به 

نحوي اس��ت كه بتوان نقدينگي موجود در جامعه را 
در فعاليت هاي توليدي و ايجاد زيرساخت هاي كشور 
به كار گرفت و اجازه نداد تا منابع در اختيار مردم وارد 
فعاليت هاي غيرمولد و داللي شود. عدم توانايي مديريت 
نقدينگي در س��اليان متمادي منجر به رشد يك باره 
قيمت ها در برخي بازارها،  افت ارزش پول ملي و زيان 
جامعه شده است.بنابراين نقدينگي در كنار تورم، يكي 
از شاخص هاي اقتصادي است كه نمي توان و نبايد آن 
را ناديده گرفت چرا كه به مرور اگر مديريت آن از دست 
برود، كنترل و كاهش آن بس��يار سخت خواهد شد و 
در نهايت منجر به اف��ت ارزش پول ملي و حباب هاي 
قيمتي و تورم بسيار فزاينده خواهد شد. براساس آمار، 
ميزان نقدينگي در پايان س��ال گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ 
هزار ميليارد تومان ثبت ش��د كه رشد ۴۰.۶ درصدي 
را از آن خود كرد. اين ميزان از رشد نقدينگي به قدري 
نگران كننده است كه مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان 
و صاحبنظران قرار گرفته و معتقدند بايد اين ميزان از 
نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد هدايت شود، در 

غيراينصورت مي تواند آثار و تبعات جبران ناپذيري به 
همراه داشته باشد.در نتيجه با توجه به آغاز به كار دولت 
سيزدهم از اواسط مردادماه، تيم اقتصادي كابينه جديد 
بايد مهار نقدينگي و هدايت آن به س��مت توليد را در 
صدر اولويت هاي اقتصادي خود قرار دهد و به آساني از 
آن نگذرد چرا كه اين حجم از پول در دست مردم و در 
جامعه اگر ساماندهي نشود ممكن است سيل گونه خود 
را در يك بازار نمايان كند و شاهد آسيب هاي بسيار در 
آن بخش باشيم كه در نهايت اقتصاد را تخريب مي كند.

براساس آمار، حجم نقدينگي در سال ۹۸ با رقم ۲ هزار 
و ۴۷۲ هزار ميليارد تومان با رشد ۳۱.۳ درصدي ثبت 
شد و اين در حالي است كه نقدينگي در سال ۹۷ حدود 
يكهزار و ۸۸۲ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۳.۱ درصدي 
بود. سال ۹۶ نيز با حجم يكهزار و ۵۲۹ ميليارد توماني 
نقدينگي در كارنامه اقتصادي كشور مواجه بوديم كه 
رشد ۲۲.۱ درصدي را به ثبت رساند. حجم نقدينگي 
سال ۹۵ اما كمتر از اين ارقام بود و با يكهزار و ۲۵۳ هزار 
ميليارد تومان و رشد ۲۳.۲ درصدي بسته شد. به هر 

حال، يكي از مهم ترين عوامل ايجاد تورم س��اختاري 
در اقتصاد ايران كه به كاهش قدرت خريد مردم و فقر 
معيشتي منجر شده، افزايش بي ضابطه نقدينگي است 
كه به  دليل عدم هدايت آن به  سمت توليد، از بازارهاي 
سفته بازي سر در مي آورد و منجر به رشد سطح عمومي 
قيمت ها خواهد شد. از سوي ديگر، اصلي ترين دليل 
بروز تورم و رشد ش��ديد قيمت كاالها در اين سال ها، 
سياست هاي اش��تباه پولي و مالي بوده كه البته تا حد 
بسياري از دست بانك مركزي خارج و تابع سياست هاي 
دولت بوده است. چرا كه تكاليف مكرر دولت براي بانك 
مركزي، صندوق توسعه ملي و حتي بانك ها عامل اصلي 
جهش ش��ديد نقدينگي و به دنبال آن جهش قيمت 
كاالها و خدمات اعالم شده كه محدوديت هاي تحريمي 
هم شدت افزايش نرخ تورم را بيشتر كرد. بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي در سال ۹۹ 
كمتر از توليد ناخالص داخلي در سال ۹۰ است. بنابراين 
۶.۸ برابر شدن نقدينگي در ۸ سال اخير هيچ تاثيري در 

بهبود توليد ناخالص داخلي هم نداشته است.
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اضافهبرداشتبانكها
كنترلشدهاست

قائم مقام بانك مركزي با اشاره به وضعيت اضافه برداشت 
بانك ها گفت: خوشبختانه ميزان اضافه برداشت بانك ها 
طي ماه هاي گذشته به خوبي كنترل شده است و امكان 
كاهش بيشتر آن نيز وجود دارد. قائم مقام بانك مركزي 
با اشاره به رش��د اقتصادي مثبت كشور در سال ۱۳۹۹ 
بر خروج اقتصاد از ركود ناش��ي از شيوع ويروس كرونا و 
فشار تحريم ها تأكيد كرد و نقش حمايت شبكه بانكي 
در اين دستاورد را ارزشمند دانست. اكبر كميجاني در 
نشست دوره اي با مديران عامل نظام بانكي ضمن تشكر 
از زحمات دكتر همتي رييس كل سابق بانك مركزي 
گفت: تالش هاي ايشان نقش بسزايي در ثبات و آرامش 
پولي و بانكي كشور طي سه سال گذشته و در اوج فشار 
تحريم ها داشت.كميجاني با اش��اره به انتشار گزارش 
رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ توسط بانك مركزي گفت: 
خوشبختانه عملكرد اقتصاد كشور در سال گذشته فراتر 
از انتظارات بود و ايران با توجه به شيوع ويروس كرونا و 
فشار تحريم ها عملكرد خوبي در مقايسه با كشورهاي 
منطقه و ساير كشورهاي در حال توسعه داشته است.وي 
ادامه داد: رشد اقتصادي كشور از فصل دوم سال گذشته 
روند مثبتي را در پيش گرفت و در فصل س��وم و چهارم 
تداوم اين روند و بهبود شاخص ها در نهايت موجب رشد 
اقتصادي مثبت ۳.۶درصدي در سال ۹۹ شد.كميجاني 
افزود: رشد اقتصادي بدون نفت نيز در سال ۹۹ معادل 
۲.۵ درصد بوده است كه در مقايسه با رقم ۱.۱درصدي 
س��ال ۹۸ افزايش مطلوبي داشته است.قائم مقام بانك 
مركزي اضافه كرد: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم 
سال گذشته ميزان رشد تشكيل سرمايه ثابت كه غالبًا 
منفي بوده است مثبت شد.وي با اشاره به ابالغ شيوه نامه 
كارت رفاه��ي و تأمين مالي زنجي��ره توليد به بانك ها 
گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در 
اين خصوص زيرساخت هاي الزم فراهم شد و تالش و 
اهتمام بانك ها براي اجراي مطلوب ش��يوه نامه مذكور 
ضروري است.كميجاني با تشريح اقدامات بانك مركزي 
براي تأمين ارز كاالهاي اساسي و دارو گفت: تاكنون ۶ 
ميليارد دالر از مجموعه ۸ ميليارد دالر تكليف شده براي 
واردات كاالهاي اساسي و دارو در سال جاري توسط بانك 
مركزي تخصيص داده شده است و از اين ميزان مبلغ ۴.۵ 
ميليارد دالر از طريق درآمدهاي نفتي يا به شكل اعتباري 
تأمين شده است.وي ادامه داد: خوشبختانه تدابير الزم 
براي تأمين ارز كاالها انديش��يده است.وي همچنين 
گفت: آرامش الزم در بازار بين بانكي برقرار است و بانك 
مركزي اخيراً از طريق اجراي سياست پولي كنترل رشد 
نقدينگي را در دستور كار داش��ته است.وي در ادامه بر 
لزوم تداوم رعايت سياست هاي احتياطي رشد ترازنامه 
بانك ها كه از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده است تأكيد 
كرد و نيز با اشاره به وضعيت اضافه برداشت بانك ها گفت: 
خوشبختانه ميزان اضافه برداشت بانك ها طي ماه هاي 
گذشته به خوبي كنترل شده است و امكان كاهش بيشتر 
آن نيز وجود دارد.كميجاني در پايان با اش��اره به اجراي 
قانون جديد صدور چك از ابتداي س��ال جاري گفت: با 
توجه به اتمام موجودي چكهاي قديمي، روند استفاده از 
چك هاي جديد افزايشي است و با توجه به اينكه اجراي 
اين قانون الزامي است بانك ها بايد اهتمام و جديت الزم 

در اين خصوص را داشته باشند.

بودجهارزيوزارتخارجه
كاهش۱۰درصديدارد

روابط عمومي وزارت امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: 
مقايس��ه بودجه ارزي وزارت امور خارجه در سال هاي 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد كه بودجه ارزي وزارت 
امور خارجه در نمايندگي هاي خارج از كش��ور در سال 
۱۴۰۰ نس��بت به ۱۳۹۹ نه تنه��ا افزايش نيافته بلكه 
كاهشي ۱۰درصدي دارد. همچنين اين ميزان نسبت به 
سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتيب ۱۶ درصد و ۳۰ درصد 
كاهش داشته است.وزارت امور خارجه در خصوص خبر 
مورخ ۳۰ خرداد ماه سال جاري خبرگزاري دانشجويان 
ايران )ايسنا( با عنوان » خرج ارزي، وزارت امور خارجه 
را به صدر برد« توضيحاتي را براي آگاهي مخاطبان اين 

خبرگزاري به شرح زير ارايه كرد: 
   مقايسه بودجه ارزي وزارت امور خارجه در سال هاي 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد كه بودجه ارزي وزارت 
امور خارجه در نمايندگي هاي خارج از كش��ور در سال 
۱۴۰۰ نس��بت به ۱۳۹۹ نه تنه��ا افزايش نيافته بلكه 
كاهشي ۱۰درصدي دارد. همچنين اين ميزان نسبت 
به س��ال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتيب ۱۶ درصد و ۳۰ 

درصد كاهش داشته است.
    توجه مخاطبان محترم را به اين نكته جلب مي كند 
كه معادل ريال��ي بودجه ارزي وزارت ام��ور خارجه در 
س��ال ۱۳۹۹ بر اس��اس نرخ برابري ۱۲۰.۰۰۰ ريال در 
قانون بودجه تصويب گرديده و اين در حالي اس��ت كه 
در سال ۱۴۰۰ نرخ برابري به ۲۲۴.۰۰۰ ريال در قانون 
بودجه افزايش يافته و مورد محاسبه قرار گرفته است. 
بدين ترتيب در حالي كه بودجه ريالي وزارت امور خارجه 
رشدي ۹۰ درصدي را نشان مي دهد، اما با توجه به ارزي 
بودن مصارف اين وزارتخانه، نه تنها بودجه افزايش قابل 

مالحظه اي نداشته بلكه كاهشي نيز بوده است.
   در سال هاي اخير و با افزايش محدوديت هاي ارزي 
كش��ور، وزارت امور خارجه در قالب اقدام هايي نظير 
كاهش مبلغ فوق العاده اشتغال خارج از كشور، حذف و 
كاهش پست هاي غيرضروري در داخل نمايندگي ها، 
كاه��ش اعزام مام��وران ثابت و موق��ت غيرضروري، 
كاهش مدت زمان ماموريت، بازگشت زودتر از موعد 
برخي از ماموران، اصالح و بازنگري آيين نامه هاي مالي 
نمايندگي ها، اصالح و بهبود فرآيندهاي مالي و مديريتي 
و پش��تيباني نمايندگي ها و اس��تفاده از فناوري هاي 
اطالعات و ارتباطات س��امانه هاي الكترونيكي جهت 
انجام فعاليت هاي جاري نمايندگي ها، اقدام هايي را براي 
كاهش هزينه هاي اين وزارتخانه به انجام رسانده است. 
در پايان تاكي��د مي نمايد، صرفه جويي در هزينه هاي 
وزارت امور خارجه در سال جاري نيز مانند سال هاي 

گذشته در دستور كار اين وزارتخانه است .

فرشقرمزبرخيازبانكها
برايابربدهكارانبانكي

رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس با بيان اينكه 
تخلف بانك ها در رابطه با مماش��ات با ابربدهكاران 
بانكي در كميس��يون متبوعش پيگيري مي شود، 
گفت: بسياري از بدهكاران بانكي توانسته اند با وجود 
عدم تسويه بدهي هاي خود مجددا از برخي بانك ها 
تس��هيالت دريافت مي كنند.   نص��راهلل پژمان فر از 
ارس��ال گزارش هاي متعدد از تخلف��ات بانك ها به 
كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي خبر داد 
و گفت: پرونده تخلف بانك ها در كيسيون اصل ۹۰ 
بسيار است به عنوان مثال مصاديقي است كه برخي 
بانك ها وظايف خود را در وصول مطالبات بانكي از 
افراد به موقع انجام نداده و به نوعي در برخورد با اين 
افراد -كه عموما ابربدهكاران بانكي هستند- مماشات 
كرده اند. نماينده مردم مش��هد و كالت در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: در حالي برخي بانك ها با 
ابربدهكاران مماشات مي كنند كه سخت گيري هاي 
بس��ياري در حق وام گيرنده هاي خرد مي ش��ود و 
بانك ها طلب خود را از آنها به هر طريقي كه ش��ده 
وصول مي كنند.  به گفته وي در بس��ياري از موارد 
باوجود آنكه ابربدهكاران بانكي بدهي خود را تسويه 
نكرده اند ام�����ا بانك ها باز هم به آنها تس��هيالت 
مي دهند، درواق��ع بدهكاران بانك��ي مي توانند از 
برخي بانك ها مجددا تسهيالت دريافت كنند.  وي 
اظهار كرد: اگرچه به دنبال پيگيري هاي كميسيون 
اصل ۹۰ برخي از بانك ها تخلفات و خطاهاي خود را 
جبران و اصالح كرده اند اما پرونده برخي ديگر نيز در 
حال بررسي است تا درصورت لزوم به مراجع قضايي 
ارسال شود.  رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس 
شوراي اس��المي ادامه داد: از آنجا كه در سال هاي 
اخير عملكرد بانك هاي خصوصي آسيب بسياري به 
نظام اقتصادي كشور وارد كرده و بخشي از افزايش 
نقدينگي به دليل خلق پول بانكي توسط اين بانك ها 
انجام گرفته، اين تخلفات نيز در كميسيون اصل ۹۰ 

مجلس شوراي اسالمي پيگيري مي شود. 

اولتيماتومبهشركتهايبيمه
درهمكاريبااستارتآپها

بيمه مركزي اعالم كرد كه در صورت ادامه همكاري 
شركت هاي بيمه يا نمايندگان آنها با كارگزاري هاي 
برخط غيرمج��از، از تخصيص كد يكتا در س��امانه 
س��نهاب جلوگيري خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، 
بيمه مركزي اعالم كرد كه از اين پس تنها همكاري 
شركت هاي بيمه با كارگزاري هاي برخطي )استارت 
آپ ها( كه اس��امي آنها در اين بخشنامه اعالم شده 
است، مورد تاييد بيمه مركزي خواهد بود.بر اساس 
اين گزارش، ش��ركت هاي بيمه و نمايندگان تابعه 
مي توانند با ش��ركت هاي كارگ��زاري داراي مجوز 
رس��مي و پروانه فعاليت كارگ��زاري برخط از بيمه 
مركزي در چارچوب آيين نامه ها و دستورالعمل ها 
و مقررات مربوطه همكاري كنن��د.در اين گزارش 
آمده اس��ت ك��ه در صورت مش��اهده لوگ��و و نام 
شركت هاي بيمه در سايت ها و كانال هاي استارت 
آپ ه��اي بيمه اي فاق��د مجوز، فرض ب��ر همكاري 
مس��تقيم شركت بيمه با آن اس��تارت آپ بوده و در 
اين ش��رايط از تخصيص كد يكتا در خصوص بيمه 
 نامه هاي ش��ركت بيمه جلوگيري به عمل مي آيد و 
بيمه نامه هاي صادره آن ش��ركت مورد تأييد بيمه 
مركزي نخواهد بود. بر اس��اس بخشنامه جديد، در 
صورت بي توجهي مديران كليدي ذي ربط شركت 
بيمه به اين دس��تورالعمل، وفق مق��ررات مربوطه 
برخورد خواهد ش��د و بديهي است در صورت اعالم 
مش��خصات نمايندگي هم��كار اس��تارت آپ هاي 
غيرمجاز توسط شركت بيمه، صرفًا از تخصيص كد 
يكتا در مورد همان نمايندگي ها جلوگيري و همچنين 

با نماينده متخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد.

معرفيمتقاضيانواماجارهبهبانك
تادوهفتهديگر

معاون وزي��ر راه گفت: در ح��ال پااليش اطالعات 
متقاضيان هستيم و تا دو هفته ديگر، نخستين گروه 
متقاضيان وام اجاره به بانك معرفي خواهند ش��د. 
محمود محمودزاده با بيان اينكه تاكنون ۲۳۰ هزار 
نفر براي دريافت وام وديعه مس��كن مصوب ستاد 
ملي كرونا براي س��ال ۱۴۰۰ در سامانه اقدام ملي 
به نشاني tem.mrud.ir ثبت نام كرده اند، افزود: 
متقاضيان تا پايان شهريورماه فرصت ثبت نام دارند.

وي اضافه كرد: همزمان پااليش اطالعات متقاضيان 
را انجام مي دهيم و تا حدود دو هفته ديگر نخستين 
افرادي كه ثبت نام كرده اند را براي دريافت تسهيالت 
ب��ه بانك معرفي خواهي��م كرد.مع��اون وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه سرعت پرداخت تسهيالت 
منوط به اهتمام خود متقاضيان است، تاكيد كرد: 
به هر ميزان كه افراد، بارگذاري مدارك و ثبت نام را 
تسريع كنند روند پرداخت تسهيالت به آنها زودتر 
انجام مي ش��ود.وي تصريح كرد: سقف تسهيالت 
كمك وديعه اجاره در ته��ران ۷۰ ميليون تومان، 
كالن شهرهاي باالي يك ميليون نفر ۴۰ ميليون 
و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان است.محمودزاده 
درباره نرخ سود و نحوه بازپرداخت اقساط وام اجاره 
گفت: نحوه پرداخت همانند سال گذشته در دو مدل 
خواهد بود. اگر كسي وام را يك ساله بگيرد فقط سود 
۱۳ درصد را به طور ماهيانه پرداخت مي كند و اصل 
پول را سر سال به بانك برمي گرداند. روش دوم اين 
اس��ت كه افراد وام را به صورت پنج س��اله دريافت 
كنند كه اصل و فرع آن را در اقس��اط ماهيانه با نرخ 
سود ۱۲ درصد پرداخت خواهند كرد.وي در رابطه 
با ناهماهنگي سيستم بانكي و تاخير پرداخت وام كه 
سال گذشته ديده مي شد نيز، گفت: با توجه به تجربه 
سال گذشته و تسهيل شرايط، احتماال امسال روند 
پرداخت وام از سوي بانك ها سرعت بيشتري بگيرد.

رييس جمهور: 700 هزار ميليارد تومان از نقدينگي به خاطر اصالح بانك هاست

تذكرات يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص  بازار  رمزارزها

باِركِجنقدينگيدراقتصادبهكدامسمتميرود؟

دالردركانال24هزار
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در بازار آزاد، قيمت دالر ۲۴ هزار و ۱۷۰ تومان، قيمت يورو 
۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
اعالم شده است.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي چهارشنبه، 
۲ تيرماه با ۳۰ تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 
۲۳ هزار و ۸۷۶ تومان رسيد. قيمت فروش يورو با ۸۷ تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته به ۲۸ هزار و ۲۹۰ تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر ۲۳ هزار و ۴۰۳ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۲۷ هزار و ۷۲۹ تومان بود.نرخ خريد و فروش دالر و 
يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۳ هزار و ۳۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۵۱۴ تومان 
اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۷ هزار و ۷۵۴ تومان 
و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۶ تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۵ هزار 
و ۴۹ تومان فروخت��ه و حواله دالر به قيمت ۲۱ هزار و ۳۱ 
تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار 
توماني ش��د و در اين فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار تومان 
خيز برداشت، اما دوباره كاهش داشته و همچنان در كانال 

۲۳ هزار توماني نوسان داشته است. 

افت۵۰هزارتومانيقيمتسكه
قيم��ت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد 
)چهارش��نبه، ۲ تيرماه( در بازار تهران با كاهش ۵۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذش��ته به رقم ۱۰ ميليون و ۳۶۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ 

ميليون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم س��كه بهار آزادي پنج ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سكه يك 
گرمي نيز دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 

ميليون و ۳۹ هزار تومان رسيد.
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۵۰۳ هزار تومان 
شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۷۸۳ دالر 
و ۸۶ سنت فروخته شد. قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ 
ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا 
به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد.از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي 
سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال ۱۰ ميليون 
تومان در نوسان بوده اس��ت.دالر از هشتم خردادماه وارد 
كانال ۲۳ هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال ۲۴ 
هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش داشته و همچنان 
در كانال ۲۳ هزار توماني نوسان داشته است. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتش��ار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... 
باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.به 

اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش 
مي كند.دبير اتحاديه ط��ال و جواهر گفت: دوم تير ۱۴۰۰ 
به دليل پايين آمدن نرخ انس جهاني و ارز، شاهد كاهش 

قيمت طال و سكه در بازار هستيم.
نادر بذر افش��ان با بي��ان اينكه انس جهان��ي ۱۷۸۲ دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح 
جديد ۱۰ ميليون و ۳۶۰ هزار تومان، قيمت س��كه طرح 
قديم ۱۰ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و ربع س��كه نيز ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان به فروش مي رسد. هر مثقال طال ۴ ميليون و ۴۹۵ 
هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون و ۳۷ 
هزار تومان فروخته مي شود. نرخ ارز در بازار با كاهش همراه 
است. قيمت دالر در بازار ۲۴ هزار و ۱۸۰ تومان و هر يورو 

۲۸ هزار و ۸۱۵ تومان به فروش مي رسد.

تذكراتيكعضوكميسيوناقتصاديمجلس
درخصوصبازاررمزارزها

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين ادعا كه 
بانك مركزي و سازمان بورس تاكنون هيچ ايين نامه اي 
در خصوص ارز ديجيتال صادر نكرده اند، از ضرورت سامان 
دهي اين بازار خبر داد و گفت: س��اماندهي اين موضوع 
نباي��د در اختيار برخي افراد و مدي��ران قرار گيرد كه در 
اين خصوص انحصار ايجاد كرده اند.محسن عليزاده در 
جلسه علني )چهارشنبه( مجلس ش��وراي اسالمي در 
تذكري شفاهي مدعي شد: افزايش سرسام آور تورم در 
سال هاي اخير كه باعث شده است مردم براي حفظ ارزش 
پول خود سراغ فعاليت هاي پر ريسك اقتصادي بروند كه 
اطالعاتي از آن ندارند. همين امر باعث افزايش نقدينگي 
در حوزه ارز، سكه، بورس، خودرو در حوزه ارز ديجيتال 
شده است.نماينده مردم سپيدان در مجلس با بيان اين 
ادعا كه بانك مركزي و سازمان بورس تاكنون هيچ ايين 
نامه اي در خصوص ارز ديجيتال صادر نكرده اند، عنوان 
كرد: عدم س��اماندهي اين موضوع منجر به فعاليت هاي 
سياه و زيرزميني در كشور مي شود. ساماندهي اين موضوع 
نبايد در اختيار برخي افراد و مديران قرار گيرد كه در اين 
خصوص انحص��ار ايجاد كرده اند.اين عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي در پايان با تأكيد بر 
ضرورت ورود وزراي اقتصاد، كشور و اطالعات گفت: اين 
موضوع كه باعث اخالل در نظام اقتصادي كش��ور شده 
اس��ت، گزارش ها حاكي از آن است كه برخي از مديراني 
كه در اين موضوع دخالت دارند، پرونده فساد اقتصادي 

مفتوح دارند كه بايد جلوي نفوذ آنها گرفته شود.

نيكبين:دستگاههاينظارتي
مواظبتخصيصارزهاي42۰۰تومانيباشند

نماينده مردم كاشمر در مجلس خواستار توجه دستگاه هاي 
نظارت��ي به موضوع تخصي��ص ارزه��اي ۴۲۰۰ توماني 
ش��د.جواد نيك بي��ن در تذكري در جلس��ه علني صبح 
)چهارشنبه( مجلس شوراي اسالمي گفت: چند ده هزار 
تن نهاده هاي دامي در گمركات ش��مال كشور در آستانه 
فساد است و چند ده ميليون دام از گرسنگي در آستانه تلف 
شدن هستند، اين فساد قبل از اينكه در نهاده هاي دامي در 
گمركات كشور ايجاد شود، مربوط به فساد در بدنه وزارتخانه 
مربوطه است، لذا بايد گش��ت ارشاد مديران در اين موارد 
ايجاد شود.وي افزود: چه كس��اني دوست دارند عرضه و 
تقاضا برهم خورده و سود ببرند؟ من به دولت فعلي و آينده 
هشدار مي دهم با اين مديريت غلط دولت در مورد دام براي 
يك سال آينده گوشت قرمز با چندين برابر قيمت موجود 
تهيه مي شود.اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
افرادي دام مولد را به كشتارگاه مي برند، اما در آنجا اجازه 
ذبح نمي دهند، بنابراين پاي دام را مي شكنند تا بتواند اجازه 
ذبح بگيرند، بنابراين وقتي مديريت غلط باشد، اين اتفاق رخ 
مي دهد، لذا از دستگاه هاي نظارتي مي خواهم كه نسبت 
به قيمت نهاده هاي دامي كه بس��يار باالست، حساسيت 
داشته باشند.نيك بين همچنين گفت: وزارتخانه مربوطه 
از ارز ۴۲۰۰ توماني چه نتيجه اي گرفته است كه اصرار بر 
آن دارد، چرا بر كار غلط اصرار داريد؟ ارز ۴۲۰۰ توماني را 
به دارو و جاهاي ديگر بدهيد، درحالي كه س��االنه هزاران 
ميليارد به نهاده ه��اي دامي اختصاص مي يابد، اما قيمت 
مرغ، گوشت و تخم مرغ درست شده است؟ لذا بايد گفت 
اين ارز به نفع سرمايه دار بوده است.نماينده مردم كاشمر در 
مجلس شوراي اسالمي همچنين تصريح كرد: دستگاه هاي 
نظارتي در آخر دولت مواظب تخصي��ص ارزهاي ۴۲۰۰ 
توماني باشند كه به نورچشمي ها داده مي شود.وي خطاب 
به وزير كشور مدعي شد: چرا مانيتورهاي شما بيش از ۵۰ 
درصد مش��اركت در انتخابات را نشان مي داد، ولي شما از 
۴۸ درصد مشاركت صحبت كرديد! از اينكه شما مشاركت 
مردم را كم اعالم كنيد، چه كسي سود مي برد، در حالي كه 
مسبب اصلي اين مشاركت كم شما هستيد كه از رأي ۲۵ 

ميليوني به ۲.۵ ميليون رأي رسيديد.

بيتكوينباچنگودندان
بهدنبالحفظكانال۳۰هزاردالري

خرس ها در حفظ بيت كوين زير كان��ال ۳۰ هزار دالري 
ن��اكام ماندند.ج��دال بين خري��داران و فروش��ندگان 
بيت كوي��ن در س��طح ۳۰ ه��زار دالري به ش��دت ب��اال 
گرفته اس��ت چرا كه كان��ال ۳۰ هزار دالري م��رز رواني 
بس��يار مهمي محس��وب مي شود و شكس��ته شدن آن 
بيت كوين را به س��مت ۲۰ هزار دالر س��وق خواهد داد. 
يك م��اه اخير به عنوان بدتري��ن دوره ارزهاي ديجيتالي 

 در پنج س��ال اخير عم��ل كرد اما برخ��ي از معامله گران
 اميدوارند در روزهاي باقي مانده از ماه ژوئن اين روند تغيير 
پيدا كن��د.در ادامه اتخاذ رويكرد س��خت مقابل ارزهاي 
ديجيتالي اين بار بانك مركزي روسيه نسبت به آنها جبهه 
گرفته است. الويرا نابيولينا- رييس بانك مركزي روسيه- با 
اشاره به نوس��انات ش��ديد قيمتي ارزهاي ديجيتالي در 
ماه هاي اخير گفته اس��ت كه اين ارزها خطرناك ترين جا 
براي سرمايه گذاري هستند و توصيه بانك مركزي به مردم 
اين است كه اصال در اين بازار سرمايه گذاري نكنند.به دنبال 
اعمال محدوديت هاي جديد استخراج ارزهاي ديجيتالي 
در چي��ن، صرافي هيوبي اعالم ك��رده كه حداكثر ميزان 
مجاز اهرم معامالت��ي براي كاربران چيني خود را كاهش 
داده اس��ت. در انگليس هم برخي از بانك هاي اين كشور 
به مشتريان خود اعالم كرده اند به دليل كاله برداري هاي 
صورت گرفته و سوء استفاده از امكانات معامالت ارزهاي 
ديجيتالي، دارندگان حس��اب در اين بانك ها حق خريد 
و فروش با اس��تفاده از پلتفرم ه��اي صرافي هاي ارزهاي 
ديجيتالي باينانس و كراكن را نخواهند داش��ت. مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱۲۹۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۱.۹۳ درصد كمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و ۱۷ درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت  كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

افتمجدددالر
ارزش دالر براي سومين رز متوالي كاهش پيدا كرد. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۱ درصد كاهش نسبت به 
روز گذشته در سطح ۹۱.۷۹۳ واحد بسته شد.در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با ۰.۱ درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي ۱.۳۹۳ دالر مبادله شد. يورو ۰.۱۲ درصد باال 
رفت و با ماندن در كانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۳ دالر رس��يد. در 
معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با ۰.۴۸ درصد 
افزايش به ۱۱۰.۷۱۳ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۲۵ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 
برابري دالر معادل ۶.۴۸۱ يوان چين اعالم شد.رييس بانك 
مركزي امريكا با تمجيد از پيشرفت در روند واكسيناسيون 
گفته است كه شاهد بهبود در وضعيت رشد اقتصادي اين 
كشور هستيم. اين اظهارات در شرايطي بيان مي شود كه 
به دليل ضرورت مقابله با كرونا، بانك مركزي امريكا تاكنون 
از افزايش نرخ بهره خودداري كرده بود و اين سخنان جروم 
پاول از سوي فعاالن اقتصادي سيگنال ديگري در راستاي 
تغيير رويكرد فعلي ارزيابي مي شود. انتظار مي رود تا پايان 
سال ۲۰۲۳ نرخ بهره دست كم دو مرتبه افزايش پيدا كند 

و از سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد فعلي كامال فاصله گيرد. 



گروه بازار سرمايه|
دومين روز از تابس��تان و آخرين روز كاري هفته براي 
سهامداران با رش��د 2/2 درصدي شاخص كل بورس 
تهران همراه بود كه بيشترين رشد درصدي اين نماگر 
از ۸ خردادماه بود. با ثبت اين رشد، پس از 2۴ روز كاري 
شاخص كل از حبس در بازه ۱/۱۰۰ تا ۱/۱۷۰ ميليون 
واحد رهايي پيدا كرد و سهامداران عمده حقيقي مجدداً 
در سمت خريد بازار فعال شدند. رشد نرخ دالر، افزايش 
خوش بيني هاي برجامي و تا حدودي مشخص شدن 
موضع دولت سيزدهم باعث شد كه بازار سرمايه رشد 

داشته باشد.
از نخس��تين روز سال ۱۴۰۰ ش��اهد روند نزولي بازار 
سرمايه هس��تيم اما؛ تابس��تان بورس گرم بوده و طي 
روز گذشته شاهد رشد ادامه دار شاخص كل هستيم، 
پيش بيني ها نيز خبر از روزهاي طاليي در بازار مي دهد. 
مولفه هاي متعددي بر روي رش��د بازار س��رمايه تأثير 
داشته كه مهم ترين آنان نرخ دالر بود است. ديروز بازار 
شاهد نوسان نرخ دالر بود هر دالر در بازار به 2۴۰۷9۰ 
رس��يد اما؛ با توجه  به ثبات ن��رخ دالر در محدوده 2۴ 
هزارتومان سيگنال مثبت به بورس مخابره شد و صنايعي 
كه عمدتًا ص��ادرات  محور ب��وده و از فضاي صعودي و 
ثبات بازار ارز در جهت افزاي��ش درآمد صادراتي خود 
بهره مي برند. البته در اين ميان بايد توجه داش��ت نرخ 
ارز همواره از متغيرهاي تأثيرگذار بر ش��اخص قيمت 
س��هام در بورس هاي معتبر دنيا است. درواقع نرخ ارز، 
قيمت نس��بي پول خارجي به پول داخلي است كه به 
عنوان يكي از عوامل كالن اقتصادي، همواره موردتوجه 
جامعه اقتصادي و مالي بوده است. اين نرخ بيانگر شرايط 
اقتصادي كشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد ملي با 
اقتصاد ساير ملل است. در اين ميان با توجه به صادراتي 
و وارداتي بودن شركت هاي فعال در بازار سهام و ميزان 
وابس��تگي آنها به نرخ ارز، نوس��انات نرخ ارز مي تواند 
تأثي��رات متفاوتي بر منابع پذيرفته ش��ده در بورس و 

شركت ها بگذارد.
در ح��ال حاضر بازار به اخب��ار و اتفاقات واكنش مثبت 
نشان مي دهد و رسيدن به فصل مجامع اين واكنش ها را 
قوي تر از گذشته كرده، البته رويكرد دولت سيزدهم نيز 
تأثير مثبتي بر روي سهامداران داشته و پس ازنشست 
خبري اخير سيد ابراهيم رييسي بخشي از سهامداران 
قانع ش��ده اند كه مجدد در بورس سرمايه گذاري كنند. 
وضعيت فصل مجامع نيز مشخص است يعني بورس بازان 
كهنه كار مانند سال هاي گذش��ته پيش از آغاز مجمع 
سهم را خريداري مي كنند، پس از مجمع و كسب سود 

چنددرصدي سهام خود را بازهم به فروش مي رسانند.
متغيرهاي سياسي و اقتصادي كشور در حال تغييرند 
و هريك اين موارد موضع خود را پيش روي مش��خص 
كرده اند و تنها بررسي اين موضع ها توسط بورس باقي 
ماند كه طي ماه هاي آينده ني��ز آن هم در بازار اجرايي 
مي شود و شاهد تغييرات عمده )مثبت و منفي( در تاالر 

شيشه اي خواهيم بود.

     كدام ريسك ها بايد از بورس حذف شوند؟
حميد كوشكي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگوي 
اخير خود با اش��اره ب��ه رويكردهاي اعالمي از س��وي 
رييس جمه��ور منتخب ب��راي حمايت از بازار س��هام 
مي گويد: به نظر مي رسد اگر بخواهيم بورس را تقويت 
كرده و مسير ايده آلي را پيش روي آن قرار دهيم، ابتدا 
بايد با پذيرفتن اين اصل كه ب��ورس، آيينه تمام نماي 
اقتصاد ايران است، شرايط اقتصاد كالن را مساعد كرده 
و فضاي كسب وكار را بهبود دهيم؛ به اين معنا كه نگاه 

درست به بازار سرمايه از نگاه درست به اقتصاد مي گذرد 
و اگر فردي درصدد تقويت بازار سرمايه برآيد و از بهبود 
ش��اخص هاي اقتصاد كالن فارغ شود، حتمًا محكوم به 
شكست خواهد بود و مجموعه سياست هايي را پيگيري 
خواهد كرد كه صرفاً به عنوان يك مسكن، عمل مي كنند؛ 
پس اولين پيشنهاد به دولت جديد اين است كه در سطح 
كالن، ريس��ك قوانين و مق��ررات را حذف و نهادهايي 
همچون ب��ورس كاال را در مقاب��ل قيمت گذاري هاي 
شبانه در كاالهاي مختلف حفاظت و حراست كند. اولين 
پيش��نهاد به دولت جديد اين است كه در سطح كالن، 
ريسك قوانين و مقررات را حذف و نهادهايي همچون 
ب��ورس كاال را در مقابل قيمت گذاري هاي ش��بانه در 

كاالهاي مختلف حفاظت و حراست كند.
اين تحليلگر بازار سرمايه اضافه مي كند: از سوي ديگر، 
بايد اين فرهنگ را در ميان سهامداران خرد و تازه واردها 
رواج داد كه بورس يك بازار كاماًل رقابتي و بر مبناي عرضه 
و تقاضا اس��ت و ممكن است هرگونه سرمايه گذاري در 
آن با س��ود و زيان هاي هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه 
سرمايه گذاري در اين بازار را بيمه مي كند، تحليل هاي 
درست و اتكا به داده هاي حقيقي شركت ها در خريد سهم 
است؛ بنابراين اينكه بخواهيم ضرر و زيان افراد واردشده 
به بورس را جبران كنيم شايد مشكل را به صورت كامل 
حل نكند؛ بلكه بايد زيرس��اخت ها را براي س��ودآوري 
و س��رمايه گذاري مطمئن در بازار سرمايه فراهم كرد. 
اگرچه اين نكته در بس��ياري از محافل مطرح مي شود 
كه بورس آينه تمام قد اقتصاد است اما در ايران موضوع 
اندكي متفاوت اس��ت چراكه س��اختار توليد ناخالص 
داخلي ايران به گونه اي است كه ۵۳ درصد شركت هاي 
دخيل در آن، خدماتي هس��تند؛ درحال��ي كه در بازار 
سرمايه اين طور نيست و بخش عمده اي از شركت هاي 
حاضر، توليدي هستند؛ پس مي توان نتيجه گيري كرد 
كه ب��ورس آينه بخش كوچكي از اقتصاد ايران اس��ت؛ 
پس شاه كليد اين است كه دولت به شركت هاي خارج 
از بورس سختگيري هاي مالياتي داشته باشد؛ چراكه 
بخش مهمي از اين شركت هاي خارج از بورس دودفتره 

هستند و فرار مالياتي دارند؛ يعني نمي خواهند شفاف 
باشند؛ پس دولت سيزدهم بايد اين شركت ها را آرام آرام 

وارد بورس كند.
وي ادامه مي دهد:  اگر بخش عمده اي از شركت ها وارد 
بورس شوند، مشابه اتفاقي كه در نيمه اول سال 99 رخ 
داد و پ��ول عظيمي به بازار تزريق ش��د، ديگر منجر به 
ايجاد حباب نخواهد شد؛ چراكه گزينه هاي در دسترس 
سرمايه گذاران زياد اس��ت و همين امر، از شكل گيري 
حباب جلوگيري مي كن��د؛ ضمن اينكه با اين حركت، 
اقتصاد را شفاف تر كرده و اطالعات شركت ها را منتشر 
مي كنيم؛ در اين صورت، فرار مالياتي هم كاهش مي يابد. 
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح مي دهد: پيشنهاد 
ديگر اين اس��ت كه ابزارهاي نوين مالي را بيش از اين 
توسعه دهيم؛ در خارج از كش��ور خيلي از افراد به اين 
دليل وارد بازار كارنسي، فاركس يا سهام امريكا مي شوند 
كه بازار كاماًل دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود 
مي كنند و هم از نزول بازار س��ود مي برند؛ ضمن اينكه 
ارزش معامالت و انقباض بازار صد برابر مي ش��ود. اين 
موضوع كه بورس قلك دولت نيست؛ ازاين جهت بايد 
موردبررسي قرار گيرد كه بورس براي نهادهاي غيرمولد 
تأمين مالي صورت ندهد؛ البته بورس قلك دولت نيست 
بلكه قلك دولت، شركت هاي دولتي زيان سازي هستند 
كه كل بودجه را مي خورند؛ پس بايد آنها را درست كرد تا 
بازار سرمايه هم اصالح شود؛ پس اگر بتوانيم نگاه درستي 
به بازار سرمايه داشته باشيم، حتمًا كار به اينجا نخواهد 
كشيد كه از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز كنيم و در مقابل از بانك مركزي بخواهيم 
كه ريال بيش��تري را در اقتصاد گردش دهد؛ اين خود 
يك سم اس��ت كه س��اختارهاي كالن اقتصادي را به 

هم مي ريزد.
وي معتقد است كه موضوع حباب در بازار سرمايه يك 
موضوع تازه نيست كه فقط براي بازار سرمايه ايران اتفاق 
بيفتد؛ بلكه بايد پذيرفت كه حباب در هر بازاري مي تواند 
شكل گيرد و آخرين مورد هم  سال 2۰۱۵ ميالدي در 
كشور چين بود كه منتهي به نظريه »احمق بزرگ تر« 

شد؛ يا در بحران 2۰۰۰ امريكا و ساير كشورها نيز اين 
حباب ش��كل گرفته بود؛ هرجايي ك��ه عرضه و تقاضا 
تعيين كننده قيمت ها است، ممكن است حباب ايجاد 
شود. بخش مهمي از بازار سرمايه و تهمت هايي كه به 
آن زده شده، ناش��ي از بازي سياسي است و بسياري از 
افرادي كه داعيه حمايت از سهامداران خرد را داشتند 

اتفاقًا خودشان چوب الي چرخ بازار سرمايه گذاشتند
كوشكي مي گويد: ش��رايط بازار سرمايه امروز شرايط 
بسيار ايده آلي است؛ ايده آل ازآن جهت كه وقتي يك 
سهامدار، خريدار است، فروشنده وجود دارد؛ معامالت 
بر پايه دست هاي پش��ت پرده صورت نمي گيرد؛ بلكه 
اين مفروضات هستند كه بر روي عملكرد شركت ها و 
تحليل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه 
هم اكنون در بازار س��رمايه، بخش عمده اي از سهام با 
طراوت معامله مي شوند و حال بازار سرمايه خوب است؛ 
البته اين به آن معنا نيست كه قيمت ها محكوم به رشد 
است؛ بلكه حواشي قبلي بازار سرمايه وجود ندارد. بخش 
مهمي از بازار سرمايه و تهمت هايي كه به آن زده شده، 
ناشي از بازي سياسي است و بسياري از افرادي كه داعيه 
حمايت از س��هامداران خرد را داشتند اتفاقًا خودشان 
چوب الي چرخ بازار س��رمايه گذاشتند؛ ضمن اينكه 

در مقطعي باعث شدند كه اعتماد از بازار سرمايه برود.
وي معتقد اس��ت ك��ه سياس��ت گذار، تصميم گير و 
تصميم ساز هر يك مس��ووليتي به عهده دارند؛ ضمن 
اينكه س��هامداران چه در بعد خرد و چه در بعد كالن 
مسووليت دارند كه با دقت و با اطالعات دقيق اقدام به 
خريدوفروش سهم كنند؛ ضمن اينكه اين طور نيست 
كه همه سهامداران خرد را جمع كرد و ضرر و زيان آنها 
را جبران نمود، بلكه بايد زمينه اي را فراهم كرد كه افراد، 
بدون تحليل، سهم خريداري نكنند؛ پس بهتر است كه 
دولت جديد، تيمي را تشكيل دهند كه ريسك قوانين و 
مقررات را از بازار سرمايه حذف كنند؛ هرچند كه حذف 
ريس��ك، در بخش رواني و مقررات بخش خرد اقتصاد 
صورت مي گيرد و بايد ريسك را در سطح كالن اقتصاد 

حذف كرد.
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رشد ۲۲ درصدي
حجم معامالت بورس كاال

در خردادماه س��ال جاري، سه ميليون و ۵9۳ هزار تن 
انواع كاال به ارزش بيش از ۴۴2 هزار ميليارد ريال در بازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران دادوستد شد كه نسبت به 
ارديبهشت ماه به ترتيب رشد 22 و ۸ درصدي را در حجم 
و ارزش معامالت تجربه كرد. تاالر محصوالت صنعتي 
و معدني بورس كاالي ايران، طي ماه گذش��ته ميزبان 
معامله يك ميليون و ۸۱۶ ه��زار تن انواع كاال به ارزش 
بيش از 2۵۱ هزار ميليارد ريال ب��ود. در اين تاالر 9۷9 
هزار و ۱۷۰ هزار تن انواع ف��والد، ۵۵۰ هزار و 2۸۰ تن 
سيمان، 2۶ هزار و ۶۰ تن انواع مس، ۶9۰ تن كنسانتره 
موليبدن، ۱29 تن كنسانتره فلزات گران بها، ۳۱ هزار و 
2۴۵ تن آلومينيوم، ۱۶۵ هزار تن سنگ آهن، ۳ هزار و 
2۰۵ تن روي، ۴۰۰ تن كك، ۶۰ هزار تن آهن اسفنجي، 
2۵۰ تن س��رب و ۱۳ كيلوگرم ش��مش طال از سوي 
مشتريان خريداري شد. همچنين در تاالر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران نيز طي خردادماه 
افزون بر يك ميليون و ۷۴۰ هزار تن انواع كاال به ارزش 
۱۸۷ هزار ميليارد ريال در دو بخش داخلي و صادراتي 
معامله شد. در اين تاالر بالغ بر ۴92 هزار و ۳9۳ تن انواع 
قير، ۳۱9 هزار و ۵۵۰ تن انواع مواد پليمري، ۱۵9 هزار 
و ۴۸۰ تن مواد ش��يميايي، ۱9 هزار و ۸۳۴ تن روغن و 
۵۴۰ هزار و ۴۰۰ تن وكيوم باتوم به فروش رسيد. از ديگر 
كاالهاي معامله شده در اين تاالر مي توان به دادوستد ۴2 
هزار و ۶۳۰ تن گوگرد، ۴۵۰ تن آرگون، ۵۵۰ تن عايق 
رطوبتي و ۱۵۷ هزار تن لوب كات اشاره كرد. بازار فرعي 
بورس كاالي ايران نيز طي مدت مذكور معامله ۶ هزار و 
۳۱۶ تن انواع كاال را تجربه كرد. بررسي عملكرد بورس 
كاالي ايران در سال 99 بيانگر آن است كه باوجود همه 
سختي هاي اقتصادي در اين سال و سايه برخي چالش ها 
ازجمله قيمت گذاري دستوري در چند برهه زماني اما 
اقدامات توسعه اي مهمي در اين بازار رقم خورده است. 
در كنار فعاليت هاي موفقيت آميز بورس كاال در سال 99، 
مهم ترين چالش تهديدكننده بورس كاال در سال جاري، 
موضوع مطرح شده از س��وي وزارت صنعت درزمينه 
قيمت گذاري دستوري محصوالت فوالدي در بورس كاال 
بود كه با مخالفت هاي زيادي از سوي مسووالن همراه 
بود، درنهايت اين موضوع با صحبت هاي مطرح شده از 
سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اقتصاد و دارايي 
و مخالفت آنها با قيمت گذاري دستوري بار ديگر به باد 

فراموشي سپرده شد و به مرحله اجرا نرسيد.

فرابورس؛ سردمدار
طراحي ايده هاي نو

 روز گذشته تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت صنعت ،
مع��دن و تجارت با س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و 
پلتفرم ه��اي داراي مجوز پلتفرم تأمين مالي جمعي با 
حضور رزم حسيني وزير صمت، سعيد زرندي معاون 
وزير صنعت، دهقان دهنوي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و امير هاموني مديرعامل فرابورس ايران، منعقد شد. 
در ابتداي اين جلسه محمدعلي دهقان دهنوي، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با تأكيد بر اينكه نقش اصلي 
بازار سرمايه تأمين مالي براي توليد است، گفت: در بازار 
سرمايه براي تحقق اين هدف با نوآوري هاي مالي اين فضا 
را ايجاد كرده ايم تا بنگاه هاي كوچك و متوسط از طريق 
اين بازار تأمين مالي انجام دهند. وي با قدرداني از فرابورس 
ايران در حوزه ارايه طرح ها و ايده هاي جديد تأمين مالي، 
گفت: فرابورس ايران سردمدار طراحي ايده هاي جديد 
تأمين مالي مثل تأمين مالي جمعي است. به گفته وي 
تأمي��ن مالي جمعي موضوع جديدي اس��ت و فعاًل در 
ابت��داي راه قرار داريم كه الزم اس��ت باهمكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بازار سرمايه اين ايده به بلوغ 
برسد. دهقان دهنوي تأكيد كرد: در بازار سرمايه تصميم 
داريم امكانات را به سمت تأمين مالي صنايع هدايت كنيم؛ 
چراكه انتفاع تأمين مالي صنايع مختلف به سهامداران 
آنها مي رسد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب 
به وزير صنعت معدن و تجارت گفت: در حال حاضر بيش 
از ۵۷ ميليون نفر سهامدار بازار سرمايه هستند و بسياري 
از سهام شركت هاي حاضر در بازار، پيوند نزديكي با وزارت 
صنعت دارند، بر همين اساس حمايت اين وزارتخانه از بازار 
سرمايه و جلوگيري از قيمت گذاري دستوري و تأكيد بر 
اينكه مديران شركت ها منافع سهامداران را در اولويت 
قرار دهند، مي تواند منجر به رشد و تعالي صنعت و بازار 
سرمايه شود. رزم حسيني، وزير صنعت و معدن و تجارت 
نيز در ادامه اين نشست با تأكيد بر اينكه يكي از راهكارهاي 
كنترل تورم هدايت نقدينگي با روش هاي جديد به سمت 
توليد است، گفت: توسعه اين راهكارها در اشتغال زايي، 
توسعه توليد، صادرات و واردات اثرگذار است. وي با اشاره 
به اينكه وزارت صنعت دو راهكار براي جذب سرمايه ها 
تدوين كرده، گفت: موضوع اول از طريق ش��ركت هاي 
برتر است كه ۱۰۰ ش��ركت برتر كشور انتخاب شده تا 
سرمايه گذاري هاي جديد براي توس��عه توليد در اين 
شركت ها انجام شود. رزم حسيني مورد دوم را موضوع 
افزايش سهم اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط و 
جذب سرمايه هاي خرد در اين بنگاه ها دانست و گفت: 
با توجه به نرخ تورم باال در اقتصاد ايران، نقدينگي ها طي 
سال هاي گذشته به سمت بخش غيرمولد تزريق شده 
است، بر همين اس��اس وزارت صنعت بايد شرايطي را 
فراهم كند تا سرمايه هاي خرد از طريق بازار سرمايه به 
شركت هاي كوچك و متوسط تزريق شود. وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت تأكيد كرد: براي آنكه س��رمايه هاي 
خرد جذب بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ش��وند بايد 
اصل سرمايه مردم بيمه ش��ود كه امكان آن در وزارت 
صنعت معدن و تجارت وجود دارد. در اين مراسم سعيد 
زرندي، معاون وزير صنعت معدن و تجارت نيز با تأكيد 
بر اينكه طي دو سال گذشته استفاده از روش هاي نوين 
سرمايه گذاري بيشتر از گذشته موردبررسي قرار گرفت، 
گفت: طي اين مدت روش هاي متنوعي بررسي شد، تنها 
راه جهش توليد، سرمايه گذاري است. بر همين اساس 
چندين طرح پيگيري شد كه مهم ترين آن موضوع ۱۰۰ 
شركت برتر بود كه از سال 9۸ اين طرح آغاز، در سال 99 
به جمع بندي رسيد و از سال ۱۴۰۰ اجرايي شد. به گفته 
وي در حال حاضر ۱۰ شركت در راستاي اين طرح انعقاد 
قرارداد انجام دادند، هدف اين طرح قرار گرفتن تمامي 
اركان كشور در كنار توليدكننده است. زرندي با اشاره به 
اينكه ابزارهاي تأمين مالي در حال تكميل شدن هستند، 
گفت: يكي ديگر از روش هاي جديد، تأمين مالي جمعي 
با استفاده از سرمايه هاي خرد مردم است، اين موضوع از 
سال 9۵-9۴ از طريق فرابورس موردبررسي قرار گرفت 
و ظرف دو سال گذشته مراحل قانوني آن تصويب شد 

و سال گذشته نيز به طور رسمي كار خود را آغاز كرد.

عرضه در بورس
مساوي با شفاف سازي

رضا مناجاتي؛ كارشناس حوزه بورس كاال در خصوص 
بازار امالك و مس��تغالت اظهار ك��رد: معامله امالك و 
مستغالت دولتي در بورس روشي بسيار مناسب براي 
شفاف سازي معامالت مسكن اس��ت، به طوري كه در 
كش��ور هاي پيش��رفته دنيا امالك دولتي را از طريق 
بورس امالك مي فروشند. البته كارمزد در بازار امالك 
و مستغالت در مقايسه با بازار سوداگري و داللي بسيار 
كمتر است. سقف كارمزد پذيرش اموال غيرمنقول كه 
توسط بورس كاالي ايران اخذ مي شود، معادل يك دهم 
)۰.۱( درصد ارزش دارايي مورد عرضه بر اساس قيمت 
پايه تا سقف ۵۰ ميليون تومان است كه تا اطالع ثانوي 
عرضه كننده از پرداخت اين كارمزد معاف شده است. او 
افزود: بازار امالك و مس��تغالت، بازار جديدي است و با 
توجه به اينكه دولت بانك ها را اجبار و الزام كرده كه امالك 
و مستغالت مازاد خود را به فروش برسانند، ساختار بدون 
بروكراسي و س��ريع براي بورس كاال فراهم شده است. 
كارشناس حوزه بورس كاال در رابطه با مزيت هاي بازار 
امالك و مستغالت گفت: راه اندازي تابلويي در بورس كاال 
براي معامالت امالك و مستغالت سه مزيت بزرگ دارد 
ازجمله اينكه، ملك به قيمت روز و كاماًل واقعي فروخته 
مي شود، دوم، مكانيزم كارشناسي از روندي غير شفاف 
به پروسه اي رسمي و شفاف تبديل مي شود و سوم اينكه 
هيچ گونه شبهه اي درروند اين معامالت باقي نمي ماند و 
معامالت در سالمت كامل و به طور علني انجام مي شود. 
درصورتي كه حجم معامالت امالك در بورس افزايش 
يابد، قيمت هاي تابلوي بورس مي تواند به عنوان يك 
شاخص عمل كند و نرخ هاي غير شفاف كنوني را باهم 
هماهنگ كند. مناجاتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
امكان ورود دالالن به معامالت امالك بورس وجود ندارد؟ 
گفت: در مزايده هاي كنوني امالك و مستغالت امكان 

سوءاستفاده در تمام مراحل مزايده وجود دارد.

عضويت بورس تهران 
درهيات مديره فدراسيون 

بورس هاي اروپا-آسيا
س��ي و دومين نشس��ت مجمع عمومي فدراس��يون 
بورس هاي اروپا - آس��يايي به صورت مج��ازي انجام و 
بورس تهران براي دو سال ديگر به عضويت هيات مديره 
فدراسيون برگزيده شد. سه شنبه )يكم تير ۱۴۰۰( سي 
و دومي��ن مجمع عمومي فدراس��يون بورس هاي اروپا 
آسيايي )فياس( به دليل محدوديت هاي به وجود آمده 
براثر شيوع ويروس كرونا به صورت مجازي برگزار شد. در 
اين نشست، صورت هاي مالي سال 2۰2۰ مورد تاييد قرار 
گرفت و عملكرد يك ساله دبيرخانه و كميته ها بررسي شد، 
همچنين برنامه پيش بيني شده سال 2۰2۱ مورد ارزيابي 
اعضا قرار گرفت. در پايان راي گيري براي يك دوره دوساله 
هيات مديره انجام شد كه اعضاي هيات مديره بورس هاي 
مصر، قزاقس��تان، آتن، س��يدني، امان، مسقط، تهران، 
ارمنستان، عراق به عنوان اعضاي اصلي، سپرده گذاري 
مصر و بانك توس��عه و بازس��ازي اروپا به عنوان اعضاي 
وابسته برگزيده شدند كه از ميان اعضاي اصلي، بورس 
مصر به عنوان رييس هيات مديره و بورس قزاقستان به 
عنوان نايب رييس هيات مديره فياس و همچنين از ميان 
اعضاي هيات مديره، بورس آتن و بورس سيدني به ترتيب 
به عنوان رييس و نايب رييس كميته كاري فدراسيون 
بورس هاي اروپا-آس��يايي انتخاب ش��دند. همچنين 
فرابورس ايران، بورس هاي قبرس، تاشكند و فلسطين به 
همراه سپرده گذاري ارمنستان به عنوان اعضاي كميته 
حسابرس��ي فياس براي دو سال برگزيده شدند. بورس 
تهران در سال 9۸ و در نشس��ت ساالنه و كميته كاري 
فدراسيون بورس هاي اروپا- آسيايي )فياس(، بار ديگر به 

عضويت هيات مديره اين فدراسيون درآمد.

بيش از ۲ ميليون نفر
سهامدار لطيف شدند

فرابورس ايران در دومين روز تابستان از سومين عرضه 
اوليه خود در سال ۱۴۰۰ ميزباني كرد كه در جريان آن 
نزديك به 2 ميليون و ۷۵۰ هزار نفر، سهامدار شركت 
محصوالت كاغذي لطيف شدند. در اين عرضه اوليه، 2 
ميليون و ۷۶۴ هزار و ۱۱۵ كد معامالتي مشاركت كردند 
كه در اين ميان به هر يك از 2 ميليون و ۷۴9 هزار و 9۰۸ 
كد كه در س��قف دامنه قيمتي اقدام به ثبت سفارش 
كردند، تعداد ۱۰ سهم »لطيف« اختصاص يافت. دامنه 
قيمتي در عرضه اوليه سهام محصوالت كاغذي لطيف 
از ۳۰ هزار ريال تا ۳2 هزار و ۵۰۰ ريال تعيين شده بود 
كه هر سهم »لطيف« در جريان عرضه اوليه، ۳2 هزار و 
۵۰۰ ريال قيمت خورد. 2۶ ميليون سهم از سهام شركت 
محصوالت كاغذي لطيف ام��روز دوم تيرماه به عموم 
خريداران عرضه شد و ۴ ميليون سهم ديگر اين شركت 
نيز شنبه پنجم تيرماه به صندوق هاي سرمايه گذاري 
عرضه خواهد ش��د بدين ترتيب درمجموع تعداد كل 
سهام قابل عرضه اين شركت ۳۰ ميليون سهم معادل ۱۵ 
درصد از سهام لطيف است. در اين عرضه اوليه، شركت 
كارگزاري صباتامين عالوه بر اينكه مديريت عرضه را 
بر عهده گرفت، خريد 2۵ درصد از سهام قابل عرضه را 
متعهد شد و شركت سرمايه گذاري صباتامين نيز متعهد 
خريد 2۵ درصد ديگر از سهام لطيف بود. شايان ذكر است 
ناشر سهام محصوالت كاغذي لطيف باهدف حمايت از 
سهم اين شركت، اقدام به انتشار اوراق تبعي كرده كه 
تضمين بازدهي س��االنه حداقل 2۰ درصدي را براي 

خريداران اين عرضه اوليه به دنبال خواهد داشت.

»تعادل« وضعيت بازار سهام را بررسي مي كند

مولفه هاي سود ساز گرد هم آمدند

ورود هيجاني حقيقي ها به بورس
بازار بورس درآخرين روزكاري هفته يعني چهارشنبه، 
دوم تيرماه 2۶ هزار و ۱۰۱ واحد رش��د داش��ت كه در 
نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 2۱۳ هزار واحد 
رس��يد. برپايه معامالت اين روز بي��ش از ۱۰ ميليارد و 
۳۷۵ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۶۷ هزار و ۸۰۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با س��ه هزار و ۶۸۶ واحد افزايش 
به ۳۷۶ هزار و ۸۷۳ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با دو هزار و ۳۶۴ واحد رش��د به 2۴۱ هزار و ۷۰۸ واحد 
رس��يد. ش��اخص بازار اول 2۴ هزار و 9۰ واحد رشد و 
شاخص بازار دوم ۳۵ هزار و ۷۱۶ واحد افزايش داشتند. 
براس��اس آخرين معامالت روزچهارشنبه حقيقي ها 
حدود ۳۷۵ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد ۶هزار و ۳۰۰ميليارد تومان بود، افراد 
حقيقي ۸۳درصد يعني پنج هزار و 2۳۰ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان ۶درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »فلزات اساسي«، »شركت هاي چند رشته اي 
صنعتي« و »فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »خودرو و ساخت قطعات«به نفع حقوقي ها تمام شد. 
سه نماد »فوالد«، »فملي« و »وصندوق« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »وتجارت«، »وملل« و »خساپا« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با دو هزار و ۷۸۸ 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با دو هزار 
و ۴۰۴ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« 
با يك ه��زار و 9۵۳ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس با نماد »فارس« با يك هزار و ۳۶۵ واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك هزار و 22۳ واحد، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا« 

با يك هزار و 2۰9 واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با 
نماد »پارس��ان« با 9۷۳ واحد، نفت و گاز و پتروشيمي 
تامين با نماد »تاپيكو« با 9۳۸ واحد، فوالد خوزس��تان 
با نماد »فخوز« با ۸۳9 واحد و ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير ب��ا نماد »وغدير« ب��ا ۸29 واح��د تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند. در مقابل، خدمات انفورماتيك 
با نماد »رانفور« با ۱۴۷ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
سهام عدالت اس��تان عدالت با نماد »وسكرمان« با ۷9 
واحد، شركت سرمايه گذاري س��اختمان ايران با نماد 
»وس��اخت« با ۶۷ واحد، آهنگري تراكتورسازي ايران 
با نماد »خاهن« با ۵۷ واحد، گس��ترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگس��تر« با ۵۴ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري شفا دارو با نماد »شفا« با ۵2 واحد، شير 
پاستوريزه پگاه اصفهان با نماد »غشصفا« با ۵2 واحد، 
صنايع سيمان دشتستان با نماد »سدشت« با ۵۱ واحد 
و كارت اعتب��اري ايران كيش با نم��اد »ركيش« با ۵۰ 
واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين 

گزارش، طي آخرين روزكاري هفته شركت سايپا با نماد 
»خساپا«، شركت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق 
بازنشستگي كش��وري با نماد »ومدير«، ايران خودرو با 
نماد »خودرو«، پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«، 
صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« و گس��ترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگستر« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داش��تند. گ��روه خودرو ه��م در معام��الت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
سه ميليارد و 9۸۷ ميليون برگه سهم به ارزش 9 هزار و 

۵۴۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

     فرابورس افزايشي شد
روز چهارشنبه ش��اخص فرابورس نيز حدود ۱۸۸ واحد 
افزايش داش��ت و ب��ر روي كانال ۱۷ ه��زار و ۶۱۶ واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميلي��ارد و ۷۷۶ 
ميليون برگه سهم به ارزش 2۵ هزار و ۳۸۵ ميليارد ريال 

دادوستد شد. دراين روز شركت سنگ آهن گهرزمين با 
نماد »كگهر«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »شگويا«، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با نماد 
»ميدكو«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، شركت آهن و 
فوالد ارفع با نماد »ارفع«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، گروه 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، فرابورس ايران 
با نماد »فرابورس«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، 
پتروش��يمي مارون با نماد »مارون« و بيمه پاساگارد با 

نماد »بپاس« تاثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، نفت 
ايرانول با نماد »ش��رانل«، داروسازي كاسپين تامين 
با نماد »كاس��پين«، توليد برق عس��لويه مپنا با نماد 
»بمپنا«، رايان هم افزا با نماد »رافزا«، شير پاستوريزه 
پگاه فارس با نماد »غفارس«، مواد اوليه دارويي البرز 
بالك با نماد »دبالك«، ش��ير پگاه آذربايجان شرقي 
با نماد »غپ��آذر«، توليد و صادرات ريش��مك با نماد 
»ريشمك«، ريل پرداز سير با نماد »حريل«، شركت 
سرمايه گذاري آوا نوين با نماد »وآوا«، صنايع بهداشتي 
ساينا با نماد »ساينا«، توسعه و عمران استان كرمان با 
نماد »كرمان«، نيروگاه زاگرس كوثر با نماد »بزاگرس« 
و توليد برق ماهتاب كهنوج با نماد »بكهنوج« با تاثير 
منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند. آخرين قيمت 
۱9۴نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل 
آنه��ا افزايش يافته و ۱۸۱نماد با كاهش بيش از س��ه 
درصدي قيمت همراه بوده اند. همچنين افزايش سهام 
حقيقي ها در ۸۳نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 
۷۵نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع 
تغيير مالكيت دسته اول ۶۸۰ميليارد تومان و تغيير 

مالكيت دسته دوم ۳۰۰ميليارد تومان بود.



گروه راه و شهرسازي|
طي 9 ماهه گذشته، اعضاي كميسيون عمران مجلس 
باره��ا و بارها از لزوم تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي 
و تشكيل وزارت مسكن س��خن به ميان آورده اند، اما 
ظاهرا نمايندگان مجلس تمايل دارند، پيش از معرفي 
وزيران دولت جديد به مجلس و قبل از استقرار دولت در 
پاستور، اين ايده را عملياتي كنند تا دولت بعد از ابتداي 
فعاليت با دو وزارتخانه »راه« و »مسكن« كار خود را آغاز 
كرده و معضل مسكن را با تمركز بيشتري دنبال كند. 
در همين چهارچوب، ديروز محمدرضا رضايي، رييس 
كميسيون عمران از ارسال طرح تفكيك وزارت راه و 

شهرسازي به هيات رييسه مجلس خبر داد. 
به گفته رضايي، وزارت راه و شهرس��ازي از نظر بدنه 
سازماني بسيار گسترده و حجيم است. به گونه اي كه 
در شرايط كنوني اين وزارتخانه داراي 15 معاون وزير 
و مديرعامل است كه قطعا مديريت تمام اين بخش ها 

توسط وزير راه و شهرسازي امكان پذير نيست.
وي ادامه داد: از اين رو طرح پيشنهادي ارايه كرديم كه 
بر اساس آن وزارت راه و شهرسازي از يك ديگر تفكيك 
و وزارت مسكن تشكيل شود. اين طرح به هيات رييسه 
مجلس ارسال ش��ده و هم اكنون منتظر اعالم وصول 

آن هستيم.
رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به ضرورت 
ايجاد وزارت مسكن، تاكيد كرد: وزارت راه و شهرسازي 
به دليل حجم كار تنها 20 درصد وقت خود را مي تواند 
به حوزه مسكن اختصاص دهد، اين در حالي است كه 
اجراي قانون جهش توليد و تامين مسكن و ساخت 1 
ميليون واحد مسكوني در سال، نيازمند وزير مستقل و 
مختص اين امر است.به گزارش »تعادل«، در حالي كه 
حدود يك سال از استقرار نمايندگان مجلس يازدهم 
در بهارس��تان مي گذرد، اما مجلس ياد شده تاكنون 
در حوزه مس��كن طرحي را به عرصه عمل نرس��انده 
اس��ت. نمايندگان مجلس در نخستين روزهايي كه 
روي صندلي سبز ساختمان هرمي شكل بهارستان 
نشستند، تالش كردند تا طرح توليد 6 ميليون واحد 
مسكوني در 6 س��ال را به هيات رييسه تقديم كنند، 
اما پس از بحث و بررسي اين طرح به توليد 4 ميليون 
مسكن در 4 سال تقليل يافت. بر اساس اين طرح قرار 
است در زمين هاي رايگان دولتي، از محل تسهيالت 
بانكي، واحدهاي مس��كوني براي متقضايان مصرفي 
واجد شرايط كه اغلب از اقشار طبقه متوسط و پايين 
جامعه به شمار مي روند، ساخته شود. اين طرح اگر چه 
مورد انتقاد گروهي از كارشناسان اقتصاد مسكن قرار 
دارد و گفته مي شود همچون طرح مسكن مهر موجب 
افزايش پايه پولي، رش��د نقدينگ��ي و در نهايت تورم 
خواهد شد، اما پس از چندين ماه كش و قوس، سرانجام 
پيش از آغاز س��ال جديد در مجلس تصويب ش��د و 
طي ماه هاي اخير با يكي دو بار رفت و آمد به ش��وراي 
نگهبان و رفع اش��كاالت مورد نظ��ر آن نهاد نظارتي، 
طي هفته جاري در مجلس نهايي ش��د، اما همچنان 
عملياتي نشده است. يكي ديگر از اقدامات نمايندگان 
مجلس يازدهم اصالح قانون ماليات مستقيم از خانه 
خالي است كه همچنان به دليل نبود زير ساخت هاي 
اطالعاتي عملياتي نشده است. در فروردين ماه سال 

جاري، وزارت راه و شهرسازي به مالكان و مستاجران 
تا 19 خ��رداد فرصت داد تا عالوه بر اطالعات هويتي، 
اطالعات محل س��كونت خود را در س��امانه اسكان و 
امالك كشور ثبت كنند تا زمينه شناسايي خانه هاي 
خالي و دريافت مالي��ات از آنها فراهم ايد. اما ظاهرا به 
دليل عدم استقبال مردم از اين خوداظهاري مالياتي، 
اين طرح تا پايان تابستان سال جاري تمديد شد و گويا 
قرار است اولين دريافت ماليات از اين محل در دي ماه 
سال جاري وصول ش��ود. بنابراين اين طرح نيز هنوز 

عملياتي نشده است.

     بحثي دامنه دار در 7 سال گذشته
به گزارش »تعادل«، بحث تفكيك »مسكن« از »راه« 
اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازدهم دارد. در پي روي 
كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه 1392  كارگروهي 
براي بررسي كارشناسي موضوع تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي در اين وزارتخانه تشكيل شد، اما تا تيرماه 
س��ال 1396 خبري از اين كارگ��روه بيرون نيامد. در 
س��ال 96 اما اليحه دو فوريتي تفكيك وزارتخانه راه 
و شهرس��ازي به وزارتخانه »راه و ترابري« و »مسكن 
و شهرسازي« تقديم مجلس دهم شد كه با استقبال 
مواجه نشد و در گام اول به اليحه اي يك فوريتي تنزل 
يافت و در گام بعدي نيز كال تصويب نشد و به سر انجام 
نرسيد. در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و 
مسكن فارغ از مثبت يا منفي خواندن انتزاع وزارتخانه، 
متفق القول هستند كه اجراي تصميمات و گام هاي 
جديد ضروري تر از تفكيك وزارتخانه مي تواند به رشد 
حوزه ها كمك كند و تصميم جداسازي وزارتخانه ها به 
تنهايي اثرگذار نيست و اقدامات مكملي براي افزايش 

اثرگذاري اين تصميم ضروري به نظر مي رسد. به گمان 
كارشناسان هوايي، انتزاع مسكن از راه مي تواند منجر 
به پيگيري دقيق تر و مس��ووالنه تر مسائل مربوط به 
صنعت بحران زده هوايي شود. در اين حال، كارشناسان 
ج��اده اي بر اين باورند كه ادغام يا تفكيك وزارت راه و 
شهرس��ازي تاثيري در حوزه راه و همچنين سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي ندارد و برهمين اساس 
به نظر مي رسد تداوم شرايط كنوني مناسب تر باشد. 
با وجود اين، انتزاع »مسكن« و »راه« سدي در مقابل 
شهرسازي ريل پايه است، چرا كه در وزارتخانه كنوني 
به مساله احداث ايستگاه هاي راه آهن و مترو بر اساس 
ضوابط شهرسازي ريل پايه مورد توجه قرار گرفته است 
كه در صورت تفكيك، اين توجه از ميان خواهد رفت. 
در عين حال، تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي به دو 
وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، بيش از 

ساير حوزه ها بر بخش مسكن اثرگذار است.

     رويكرد دولت محور در حل معضل مسكن
هم اينك در وزارت راه و شهرسازي يك معاونت مسكن 
فعال اس��ت كه سياست گذاري حوزه مس��كن را انجام 
مي ده��د. اما آن ط��ور كه نمايندگان مجل��س يازدهم 
مي گويند، اين معاونت نمي تواند از عهده انجام كارهاي 
بزرگي همچون اجراي طرح ساخت 4 ميليون آپارتمان 
در 4 سال برآيد. به نظر مي رسد، پيش فرض نمايندگان 
مجلس به حل مش��كل مسكن، دولت محور است، حال 
آنكه بخش مسكن، خصوصي ترين بخش اقتصاد ايران به 
شمار مي رود و تجربه ساالنه گذشته در احداث مسكن 
و همچنين طرح مسكن ملي كه طي يك سال گذشته 
از سوي دولت پيگيري شده، نتايج دلخواهي را به همراه 

نداش��ته اس��ت. ضمن اينكه مراكز پژوهشي معتبري 
همچون مركز پژوهش هاي مجلس طي سال هاي اخير 
بر برون زا بودن جهش هاي قيمتي مسكن اذعان دارند و 
از همين رو، اهم راهكارهاي پيشنهادي خود براي حل 
اين معضل را معط��وف به بازگرداندن ثب��ات به فضاي 
كلي اقتصاد كرده اند. از همين رو است كه مسكن دولتي 
س��از منتقدان جدي اي از اقتصاددانان جريان اصلي تا 

اقتصاددانان با گرايش چپ دارد.
به طور نمونه، كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد شهري 
يكي از منتقدان جدي مسكن مهر و مسكن ملي است. 
به گفته او، تمام وزراي مس��كن و تصميم سازان بايد اين 
پروژه ها را كنار بگذارند و در حوزه خود براي مدل نهادي 
بكوش��ند. دولتي كه الگوي توسعه و سياست اجتماعي 
نداشته باش��د مس��لما از عهده وعده هايي كه مي دهد 
برنمي آيد و در مورد اين نوع س��اماندهي از جمله قانون 
ساماندهي مس��كن تا بازآفريني ش��هري، احياي بافت 
فرسوده و هر عنوان ديگري كه براي آن مي گذارند موفق 
نبودند. ساماندهي مس��كن يا بازآفريني و احياي بافت 
فرس��وده حديث طوالني دارد. در دو ده��ه اخير پس از 
اينكه سند س��اماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي 
غيررسمي و فرسوده در آن گنجانده شد، در سال 82 در 
چارچوب برنامه چهارم طرح جامع مسكن آمد كه يك 
ساختار نهادي و سازماني براي آن ارايه شد. از آنجايي كه 
پوپوليست هاي دولت احمدي نژاد اساسا به مدل، برنامه 
و توسعه اعتقادي نداشتند يك مرتبه اين طرح جامع را 
كه يك مدل و ساختار نهادي بود كنار گذاشتند و مسكن 
مهر را مطرح كردند. اين در حالي است كه در مسكن مهر 
فقط بنايي انجام ش��د و هيچ مسكني براي مردم به ويژه 

كم درآمدها به وجود نيامد.

ايرانشهردر شهر 5  پنجشنبه 3 تير 1400    13 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره   Thu. June 24. 2021  1970  راهوشهرسازي

سهم ناچيز تهران
از هواي پاك در بهار ۱۴۰۰

بهار امسال درحالي به پايان رسيد كه تهراني ها طي 93 
روز گذش��ته تنها دو روز هواي پاك تنفس كردند اين 
درحالي است كه طي 5 سال اخير كيفيت هوا در فصل 
بهار بين 10 تا 25 روز در شرايط پاك گزارش شده بود.

به گزارش ايسنا، اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران نش��ان مي دهد كه بهار 1400 كيفيت هوا طي 
81 روز در ش��رايط قابل قبول و طي 10 روز در شرايط 
ناس��الم براي گروه هاي حس��اس قرار داشته است. در 
اين بي��ن آالينده ازن ش��ش روز و آالينده ذرات معلق 
كمتر از 2.5 ميكرون نيز چهار روز هواي تهران را آلوده 
كردند. بر اساس آخرين سياهه انتشار شهر تهران، سهم 
منابع متحرك مانند تاكسي ها، خودروهاي شخصي، 
اتوبوس ها و... در توليد ذرات معلق 60 درصد است كه 
در اين بي��ن خودروهاي ديزل��ي پررنگ ترين نقش را 
دارند. ذرات معلق يكي از خطرناك ترين آالينده هاي 
موجود در هوا هستند و مي توانند بيماري هاي قلبي و 
ريوي را تشديد كنند و در مواجهه طوالني مدت سبب 
حمالت قلبي و آسم ش��وند. در تهران ساالنه بيش از 
10 هزار تن ذرات معلق كمت��ر از 2.5 ميكرون توليد 
مي شود. مطالعات سال 2018 بانك جهاني نيز نشان 
مي دهد كه آلودگي هوا س��االنه 2.6 ميلي��ارد دالر به 
تهران خسارت وارد مي كند. اين رقم براي كل كشور ۷ 
ميليارد دالر گزارش شده است. از سويي ديگر كيفيت 
هواي تهران طي بهار سال گذشته نيز 15 روز در شرايط 
پاك، ۷2 روز در شرايط قابل قبول و طي شش روز نيز 
به دليل افزايش غلظت آالينده ازن در شرايط ناسالم براي 
گروه هاي حساس قرار داشت. آالينده ازن طي بهار سال 
1398 نيز كيفيت هواي را طي هفت روز آلوده كرد و در 
شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داد. كيفيت 
هواي پايتخت در اين بازه زماني 25 روز پاك و 61 روز 
قابل قبول گزارش شده است. بر اساس اين گزارش ازن 
آالينده ثانويه اي است كه پيش سازهاي آن VOCها يا 
همان تركيبات آلي فرار و ناكس هستند. اين آالينده ها 
با تابش شديد و مستقيم نور خورش��يد آالينده ازن را 
توليد مي كنند. از سويي ديگر مي توان گفت كه به نوعي 
خودروهاي ديزلي، موتورسيكلت هاي فرسوده و بخارات 
بنزين پيش سازهاي ازن هستند همچنين استفاده از 
سوخت هاي غير استاندارد در نيروگاه ها و پااليشگاه ها 
مي تواند در افزايش غلظت ازن نقش داشته باشد. عالوه 
بر اين آالينده ازن سبب كاهش عملكرد ريه و افزايش 
عالئم تنفسي مانند س��رفه، تنگي نفس، تشديد آسم 
و س��اير بيماري هاي ريوي مي شود. ازن در مرگ ومير 
زودرس نيز تاثيرگذار است. اطالعات موجود بيانگر آن 
است كه تهراني ها طي بهار سال 139۷ نيز هشت روز 
هواي پاك و ۷1 روز هواي قابل قبول تنفس كردند. در 
اين بازه زماني كيفيت هوا طي 14 روز در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حساس قرار داشت كه در اين بين سهم 
آالينده ازن چهار روز و سهم آالينده ذرات معلق كمتر از 
2.5 ميكرون 10 روز بود. بر اساس مقاله اي كه دانشگاه 
ش��ريف درباره ذرات معلق منتشر كرده است تماس با 
اين ذرات به ويژه ذرات معلق با ابعاد كمتر از 2.5 ميكرون 
مي تواند سبب آسيب رسيدن به دستگاه قلبي -عروقي 
بدن، حمالت قلبي و سكته شود. اين آثار همچنين باعث 
افزايش مراجعات به مركز درماني و افزايش تعداد بستري 
و در برخي موارد مرگ زودرس مي شود. از سويي تماس 
با ذرات معلق بر دستگاه تنفسي نيز اثرگذار است و باعث 

تشديد حمالت آسم مي شود.

رشد ۱۵ درصدي نوسازي مسكن 
در بافت هاي فرسوده

كاوه حاج علي اكبري، مديرعامل س��ازمان نوسازي 
شهر تهران گفت: نوسازي مسكن هاي بافت فرسوده 
در دوره پنجم مديريت شهري، نسبت به دوره قبل 15 
درصد رشد يافته است. علي اكبري در گفت وگو با مهر 
با اشاره به اقدامات اين سازمان طي مديريت شهري 
دوره پنجم گفت: از ابتداي سال 9۷ تاكنون اقدامات 
متع��ددي در حوزه نوس��ازي از جمله در محله هاي 
داراي بافت هاي فرسوده، در مناطق مركزي و جنوبي 
شهر انجام شده است. وي گفت: در همين راستا نيز 
ميزان بافت فرسوده 3 هزار و 800 هكتار بوده كه اين 
رقم امسال به 4 هزار و 500 هكتار رسيده و ۷۷ هزار 
پالك مسكوني در تهران با وجود شرايط فرسودگي 
در بافت فرس��وده قرار نداش��تند و نمي توانستند از 
تسهيالت نوسازي استفاده كنند. حاج علي اكبري 
ابراز داشت: يكي از مهم ترين اقداماتي كه انجام شد 
اف��زودن 1۷00 هكتار به بافت فرس��وده پايتخت و 
مش��موليت اين ۷۷ هزار پالك در بافت فرس��وده و 
استفاده آنها از تسهيالت فرسودگي بوده است. وي 
با بيان اينكه طي س��ه سال گذشته 11 هزار پالك با 
مساحت 120 هكتار نوسازي شده اند عنوان كرد: اين 
پالك ها در قالب 6 هزار پروانه نوس��ازي شده و يكي 
از مهم ترين اقدامات شهرداري، اعطاي 540 ميليارد 
تومان تخفيف پروانه بوده است. مديرعامل سازمان 
نوسازي شهر تهران عنوان كرد: نيمي از نوسازي ها از 
طريق تجمع پالك هاي ريزدانه بوده و دفاتر توسعه 
محله، اصلي ترين نقش را در اين تجميع داشته اند. وي 
تصريح كرد: اقدامات سه سال اخير مديريت شهري 
پنجم نسبت به سه سال قبل در دوره پيشين تنها در 

زمينه نوسازي مسكن 15 درصد رشد داشته است.

توسعه روستاها 
يك اصل مهم است

مهدي جمالي نژاد، رييس س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كشور گفت: توسعه روستاها يك اصل 
مهم و اساس��ي در كش��ور اس��ت كه بايد مورد توجه 
مس��ووالن قرار بگيرد. به گزارش ايرن��ا، جمالي نژاد 
درحاشيه سفر به بروجرد و افتتاح چند طرح عمران 
ش��هري در جمع خبرنگاران اظهار كرد: كشور براي 
توسعه بايستي جمعيت آن به صورت متوازن در كشور 

و امكانات آن در تمام نقاط پخش شود.

موافقت با تأسيس
يك شركت هواپيمايي ديگر

مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي گفت: به تازگي موافقت اصولي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري براي تأسيس يك شركت هواپيمايي 
صادر شده است.   اسعدي ساماني در گفت وگو با فارس، 
اظهار كرد: در حال حاضر ش��ركت هاي هواپيمايي در 
موضوع ش��يوع كرونا با توجيه رعاي��ت فاصله گذاري 
اجتماعي موظف به  فروش فق��ط 60 درصد ظرفيت 
هواپيما هس��تند و از اين محل زيان جدي ديده اند كه 
ضرورت دارد در اين موضوع تجديدنظر شود چون از نظر 
علمي منطقي نيست ودر هيچ يك از پروازهاي دنيا حتي 
پروازهاي خارجي خودمان هم چنين چيزي وجود ندارد.  
وي درباره قيمت سوختي كه به شركت هاي هواپيمايي 
مس��افري و باري )كارگو( ارايه مي ش��ود بيان كرد: در 
حال حاضر بابت پروازهاي مسافري سوخت با نرخ هر 
ليتر 600 تومان و بابت پروازهاي باري )كارگو( سوخت 
مطابق با نرخ فوب خليج ف��ارس هر ليتر حدود 6 هزار 
تومان، به شركت هاي هواپيمايي عرضه مي شود. دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره راه اندازي شركت 
هواپيمايي جديد در ناوگان هوايي كشور، اظهار داشت: 
به تازگي يك شركت هواپيمايي از سازمان هواپيمايي 
كشوري فقط موافقت اصولي گرفته است، اما اين شركت 
اگر بخواهد هواپيما وارد كند و در موضوع كفايت سرمايه، 
زمان مي برد. بر اساس اين گزارش، به تازگي يك شركت 
هواپيمايي موافقت اصولي از سازمان هواپيمايي كشوري 
را درياف��ت كرده اس��ت؛ در نامه س��ازمان هواپيمايي 
كشوري به اين ش��ركت ذكر شده است كه 6 ماه زمان 
دارد تا زيرساخت ها، مدارك و الزامات سازمان را براي 
ورود به فرآيند صدور پروانه بهره برداري آماده كند. اين 
شركت هواپيمايي قرار است از بوئينگ ۷3۷  كالسيك در 
ناوگان خود استفاده كند و با مركزيت مشهد وارد صنعت 
هوانوردي ايران خواهد شد. همچنين  اخباري مبني بر 
تاسيس يك شركت هواپيمايي جديد ديگر در اروميه با 
3 فروند بوئينگ ۷3۷ كالسيك به تازگي شنيده شده 
است همچنين   فرايند تأسيس ايرالين جديد ديگري 
با ناوگان ايرباس 310 آغاز شده است. به عقيده برخي 
كارشناسان وقتي مالكان كارخانه هاي مواد غذايي هم  
به دنبال تأسيس شركت هواپيمايي هستند، اين نظريه 
كه اخذ مجوزهاي تأسيس شركت هواپيمايي به  قصد 
دريافت ارز و  تسهيالت و پولشويي، است، قوت مي يابد.

افزايش غيرقانوني
قيمت بليت هواپيما

قيمت بليت هواپيما با وجود مخالفت  و برخورد سازمان 
هواپيمايي كش��وري، افزاي��ش يافته و ش��ركت هاي 
هواپيمايي نرخ آن را باالتر از سقف تعيين شده و با قيمت 
دلخواه افزايش داده اند. به گزارش ايس��نا، قيمت بليت 
هواپيما در روزهاي اخير افزايش يافته اس��ت و با وجود 
اينكه مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري و شخص وزير 
نسبت به آن موضع گرفته و آن را غيرقانوني دانسته اند، 
شركت هاي هواپيمايي به نظر توجهي به اين اظهارات 
و سقف تعيين ش��ده براي نرخ پروازهاي داخلي ندارند. 
البته طي ماه ها و روزهاي گذش��ته اظهارات مختلفي از 
سوي مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري و حتي وزير 
راه و شهرس��ازي مطرح شده كه با اين افزايش قيمت ها 
مخالفت كرده اند، ابوالقاسم جاللي، معاون هوانوردي و 
امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره به 
ايسنا گفت: فعال هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بليت 
هواپيما در پروازهاي داخلي وجود ندارد. وي افزود: براي 
پيشگيري و جلوگيري از بروز تخلفات احتمالي در اين 
زمينه، نظارت هاي الزم در اين زمينه مانند گذشته انجام 
خواهد ش��د و ادامه پيدا خواهد كرد تا نرخ مصوب اعالم 
شده به درستي اعمال شود. اما اين مخالفت ها به جايي 
نرسيده و شركت هاي هواپيماي نرخنامه مصوب آبان ماه 
سال گذشته را رعايت نمي كنند، چرا كه به عنوان مثال 
بر اس��اس نرخ مصوب اعالم شده، حداكثر قيمت بليت 
براي پرواز تهران-مش��هد ۷۷1 هزار و 200 تومان است 
اما شركت هاي هواپيمايي آن را تا يك ميليون ۷8 هزار 
و 500 تومان مي فروشند! يا آنكه سقف نرخ مصوب براي 
پرواز تهران-شيراز 6۷3 هزار و ۷00 تومان است اما قيمت 
بليت اين پ��رواز تا 8۷0 هزار و 400 تومان افزايش يافته 
است. اين افزايش قيمت در مسيرهاي ديگر نيز اتفاق افتاده 
اما مشخص نيست چرا سازمان هواپيمايي كشوري به 
عنوان دستگاه حاكميتي به اين مساله ورود پيدا نمي كند 
و خبري از اصالح قيمت ها و برخورد با متخلفان در اين 
زمينه نيست. البته سه روز پيش محمد حسن ذيبخش، 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره گفته 
بود كه با دس��تور وزير راه و شهرس��ازي، تالش سازمان 
هواپيمايي كش��وري و پيگيري رسانه ها قيمت بليت 
هواپيما به نرخ قبل بازگشت و افزايش قيمت بليت منتفي 
شد. ايرالين ها موظف شدند مابه التفاوت قيمت بليت را به 
مسافراني كه بليت را گران خريدند، پرداخت كنند. در اين 
رابطه مسافران بايد ابتدا به شركت هاي هواپيمايي مراجعه 
كرده و در صورت عدم دريافت پاسخ، شكايت خود را در 
سامانه شكايات مردمي سازمان هواپيمايي كشوري ثبت 

كنند تا سازمان اين موضوع را پيگيري كند.

متقاضيان وام وديعه 2 هفته ديگر 
به بانك معرفي مي شوند

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تاكنون 230 
هزار نفر براي دريافت تسهيالت كمك وديعه مسكن 
س��ال 1400 ثبت نام كرده اند گفت: در حال پااليش 
اطالعات متقاضيان هستيم و تا دو هفته ديگر اولين گروه 
به بانك معرفي خواهند شد. محمود محمودزاده اظهار 
كرد: تاكنون 230 هزار نفر براي دريافت وام وديعه مسكن 
مصوب ستاد ملي كرونا براي س��ال 1400 در سامانه 
اقدام ملي به نشاني tem.mrud.ir ثبت نام كرده اند. 
متقاضيان تا پايان ش��هريورماه فرصت ثبت نام دارند. 
همزمان پااليش اطالعات متقاضيان را انجام مي دهيم و 
تا حدود دو هفته ديگر اولين افرادي كه ثبت نام كرده اند 
را براي دريافت تسهيالت به بانك معرفي خواهيم كرد.

طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي به هيات رييسه مجلس ارسال شد

كارشناسان كليپ مدعي خروج گدازه از دهانه آتش فشان را رد كردند

تشكيل وزارت مسكن قبل از معرفي وزرا؟

تكذيب فعاليت آتشفشان قله دماوند
گروه راه و شهرسازي|

با بروز چند فقره زمين لرزه در اطراف تهران و دماوند 
طي دو س��ال گذش��ته و همچنين با انتشار برخي از 
تصاوير كه نشان دهنده خروج دود از دهانه آتشفشان 
دماوند است، مسووالن مربوطه هرگونه فعاليت اين 
آتشفشان را رد كرده و مي كنند. در تازه ترين رويداد، 
مسووالن مازندران به همراه كارشناسان زمين شناسي 
هرگونه فعاليت آتشفش��اني در قله دماوند را تكذيب 
كردند و گفتند كه فيلم منتشر شده در فضاي مجازي 
وضعيت عادي در قله دماوند محس��وب مي شود كه 
مردم منطقه با آن آشنا هستند. به گزارش ايرنا، كليپي 
از قله دماوند صبح چهارشنبه در شبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجازي دس��ت به دس��ت مي شود كه نشان 
مي دهد بخاري از دهانه قله در حال خروج است. فردي 
كه ظاهرا با تلفن همراهش اين صحنه را فيلمبرداري 
كرده و زمان آن را هم روز چهارش��نبه اعالم مي كند، 
مدعي مي شود كه »گدازه« از دهانه قله دماوند خارج 
مي شود و نتيجه گيري مي كند كه آتشفشاني اين قله 
فعال شده اس��ت. به گزارش »تعادل« در ارديبهشت 
سال 99 نيز تصاوير مشابهي در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد و سئواالت متعددي را در ذهن شهروندان 
ايجاد كرد. وقوع زلزله 4 ريش��تري در بامداد 29 آذر 
99 ك��ه در عمق 8 كيلومتري زمي��ن روي داد، در 8 
كيلومتري شهرستان دماوند، 5۷ كيلومتري تهران 
و 94 كيلومتري كرج قرار داش��ت و دقيقا روي همان 
نقطه كانوني زلزله 5.1 ارديبهش��ت ماه س��ال 99 به 
وقوع پيوس��ته بود. بنابراين اين زلزله،  نشانه فعاليت 
همان زون فعالي تلقي شد كه در محدوده دماوند و در 
حوالي روستاي مشا، واقع شده است. منطقه اي كه يك 
قطعه از گسل مشا در آن قرار دارد و فعال شده است. 
اما به گفته علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله شناسي 
مهندس��ي و خطرپذي��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 
زلزله بامداد دماوند با آتشفش��ان كوه دماوند مردود 
است. چرا كه فعاليت هاي آتشفشاني، زمين لرزه اي 
با بزرگي 4 ريشتر را نمي توانند ايجاد كنند. بنا براين 
اساسا رخداد زلزله هاي آتشفشاني مكانيسم خاصي 

دارد كه با اين زلزله، هيچ ارتباطي ندارد. اين پاسخ به 
س��واالت و ابهاماتي است كه در برخي محافل مطرح 
شده است.   ديروز اما خبرگزاري ايرنا، پس از مشاهده 
كليپ يادشده، ابتدا به سراغ بخشدار الريجان رفت كه 
نزديك ترين فاصله را به قله دماوند دارد . يونس حيدري 
با تكذيب فعال شدن آتشفشان قله دماوند، گفت: هيچ 

تغييري در وضعيت قله دماوند ايجاد نشده است.
وي پس از مش��اهده كليپ منتشر ش��ده در فضاي 
مجازي توضيح داد: آنچه كه از دهانه قله دماوند خارج 
مي شود، گدازه نيست بلكه يك وضعيت عادي است 
كه مردم محلي با آن آشنا هستند و در شرايط جوي كه 
هوا صاف است، مشاهده مي شود. مشاهده اينگونه غبار 
در مناطق گوگردي امري عادي است و مردم الريجان 
هم با آن بيگانه نيستند. مهرزاد قنبرزاد، رييس سازمان 
زمين شناسي مازندران نيز هرگونه فعاليت آتشفشان 
در قله دماوند را تكذيب كرد و گفت: هرگونه فعاليت 
و ايجاد تحول در وضعيت دماوند تحت نظر قرار دارد 
و تاكنون اط��الع جامع و مس��تندي در زمينه فعال 
شدن احتمالي آتشفشان وجود ندارد. قنبرزاد افزود: 
انتش��ار فيلم در فضاي مجازي مبني بر فعال ش��دن 

آتشفشان دماوند فاقد مباني علمي است چون فعال 
شدن آتشفشان دماوند نيازمند برخي فعل و انفعاالت 
و تغييراتي است كه بايد طي شود در حالي كه طي اين 
مدت هيچ ش��واهدي مبني بر اين امر وجود نداشته 
است. هرگونه فعال شدن دوباره آتشفشان دماوند منجر 
به تغييرات اساسي و گسترده مي شود كه يكي از آنها 

تغيير وضعيت چشمه هاي اطراف است.
قنبرزاده تاكيد كرد: خارج شدن بخار و گاز يا غبار به 
تنهايي از دهانه كوه دماوند و بدون ايجاد تغييرات ديگر 
در منطقه قطعا به معناي فعال شدن آتشفشان نيست.

دكتر قلمقاش، دانشيار پژوهشكده علوم زمين سازمان 
زمين شناسي و اكتش��افات معدني كشور نيز پس از 
دريافت كليپ و مش��اهده آن گف��ت: اين مورد قطعا 
فعال شدن آتشفشان دماوند نيست. در اين فيلم كه 
چندان هم واضح نيست، هيچ نشانه اي از مواد مذاب 
و فوران آن از دهانه آتشفش��ان وجود ندارد در نتيجه 
قابل اعتنا نيس��ت. دكتر قلمقاش اظهار كرد:  گيرنده 
فيلم هيچ آشنايي با كلماتي مانند گدازه و فوران مواد 
مذاب آتشفشان ندارد و آنها را به صورت غيرتخصصي 
 و عاميانه اس��تفاده مي كند. حتي ممكن است توده 

ابر مانندي كه در راس قله ديده مي ش��ود هم مربوط 
به دماوند نباشد، ضمن اينكه در اين فيلم هيچ پديده 
واضحي وجود ندارد. وي تاكيد كرد: البته خارج شدن 
بخار از نوك قله دماوند موضوع تازه اي نيست و حجم 
آن نيز در فيلم منتشر شده به اندازه اي نيست كه قابل 
توجه باشد. اين استاد دانشگاه با اظهار اينكه فيلم حتي 
مي تواند مربوط به قله دماوند نباش��د چون از وضوح 
الزم براي اثبات اينكه قله دماوند نشان داده مي شود، 
برخوردار نيس��ت، افزود: وقتي گ��دازه از يك منطقه 
آتشفشان خارج شود، بالفاصله مردم منطقه متوجه 
آن مي شوند و رس��انه ها در جريان قرار مي گيرند و به 
خبر اول بين المللي تبديل مي شود، چيزي كه در اين 
فيلم ديده نمي شود و آنچه كه مسلم است حتي اگر قله 
دماوند باشد، وضعيتي كه در فيلم نشان داده مي شود 

براي مردم منطقه عادي است.

     سابقه بازي رسانه اي با دماوند
ادعاي فعال شدن آتشفشان قله دماوند تازگي ندارد. 
س��ال 9۷ هم اين ادعا پس از ذوب شدن انبوه برف در 
منطقه باالدس��ت و جاري شدن س��يالب در اطراف 
روس��تاهاي منطقه، از طريق شبكه هاي اجتماعي و 
فضاي مجازي به سطح رسانه هاي رسمي كشور رسيده 
بود و در همان زمان هم توسط مسووالن و كارشناسان 
تكذيب و حتي منجر به برگزاري نشس��ت ويژه اي در 

مركز تحقيقات راه و مسكن شده بود.
كوه دماوند يك كوه آتشفش��اني نيمه فعال شناخته 
مي ش��ود ولي طبقه گفت��ه دكتر قلمق��اش تاكنون 
جوان ترين فوراني كه محققان توانسته اند در قله دماوند 
نمونه گيري و تعيين سن كنند، مربوط به ۷ هزار و 300 
سال قبل است. به اعتقاد كارشناسان وجود چشمه هاي 
آب گ��رم و خروج گاز، نش��ان دهنده خاموش نبودن 
دماوند است و به همين دليل هم فعاليت اين قله همواره 
بايد پايش شود.در حال حاضر بر اساس اعالم رييس 
بخش شبكه شتاب نگاري ايران، در اطراف قله دماوند 
تعداد ايستگاه ش��تاب نگار موجود است كه هرگونه 

تحول در اين منطقه را گزارش مي كند.



قيمت بيت كوين روز سه شنبه تا كف ۲۸ هزار و ۸۰۰ 
دالري س��قوط كرد. پس از اين سقوط، شاهد احياي 
بازار و صعود تا ۳۰ هزار دالر بوديم. در حال حاضر هم 
هر واحد بيت كوين در محدوده ۳۴ هزار دالر معامله 
مي شود. به دنبال كاهش قابل توجه قيمت بيت كوين 
در سه ماه گذش��ته، اين دوره در حال تبديل شدن به 
يكي از بدترين فصل هاي بيت كوين از س��ال ۲۰۱۸ 
است. سرمايه گذاران نهادي و ماينرها در حال فروش 
بيت كوين هاي خود هس��تند، با اين ح��ال داده هاي 
گالسنود نشان مي دهد كه سرمايه گذاران بلندمدت 

به انباشت بيت كوين ادامه مي دهند.
روز سه ش��نبه بيت كوين به دنبال حفظ حمايت ۳۲ 
هزار دالري خود بود. شكست خريداران در حفظ اين 
حمايت باعث شد تا شاهد سقوط به زير ۳۰ هزار دالر 
باشيم. بيت كوين ابتدا به ۳۰,۵۰۰ و پس از آن به زير۳۰ 
هزار دالر رسيد. اين در حالي بود كه شاهد سقوط تا زير 
۲۹ هزار دالر و ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته هم 
بوديم. اولين مقاومت پيش روي بيت كوين در محدوده 
۳۴ ه��زار و ۵۰۰ دالري قرار دارد. ۳۵ هزار دالر هم به 
عنوان مقاومت كليدي قيمت بيت كوين عمل مي كند. 
براي آنكه بيت كوين به محدوده مثبت وارد شود، ابتدا 
بايد از سد ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته عبور 
كند و پس از آن مقاومت ۳۵ هزار دالري را بشكند. در 
صورت شكست بيت كوين در عبور از مقاومت ۳۴,۵۰۰ 
دالري يا مقاومت خط روند، احتمال سقوط تازه وجود 
دارد. در صورت س��قوط، ۳۳ هزار دالر اولين حمايت 
پيش روي اين ارز ديجيتال خواهد بود. ۳۲۵۰۰ دالر 
هم حمايت اصلي بيت كوين است. شكسته شدن اين 
حمايت مي تواند راه را براي كاهش بيشتر تا ۳۰ هزار 
دالر باز كند. ۳۳ ه��زار دالر و ۳۲ هزار و ۵۰۰ دالر، به 
عنوان حمايت هاي اصلي پيش روي بيت كوين عمل 
مي كنند. در طرف ديگر، ۳۴ هزار و ۵۰۰ دالر، ۳۵ هزار 
و ۳۶ ه��زار و ۵۰۰ دالر مقاومت هاي اين ارز ديجيتال 
هستند. ديروز آلت كوين ها هم پا جاي پاي بيت كوين 
گذاشتند و بخش عمده اي از بازار آلت كوين ها متحمل 
ضرره��اي دو رقمي ش��د. در اين بي��ن معامله گران 
سرمايه هاي خود را به استيبل كوين ها تبديل كردند. 
قيم��ت اتريوم همزمان با احي��اي قيمت بيت كوين، 
افزاي��ش پيدا كرد و ب��ار ديگر به ب��االي ۱,۹۰۰ دالر 
بازگشت.  در حال حاضر بيت كوين آماده است تا يكي از 
بدترين دوره هاي سه ماهه خود از سال ۲۰۱۸ را پشت 
سر بگذارد. عالوه بر اين، دوره سه ماهه اخير بيت كوين 
در حال تبديل ش��دن دومين فصل بد بيت كوين )از 
حيث عملكرد( از سال ۲۰۱۴ تا به حال است. بر اساس 
دادهايي كه وب سايت اسكيو منتشر كرده است، قيمت 
بيت كوين در سه ماه گذشته حدود ۴۶ درصد كاهش 
يافته است و اين دوره تاكنون ضعيف ترين عملكرد را 
پس از سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص 
داده است. در آغاز س��ال ۲۰۱۸ قيمت بيت كوين 

تنها در عرض سه ماه چيزي حدود ۵۰ درصد از اوج 
۱۹ هزار دالري خود در سال ۲۰۱۹ سقوط كرد.

     مقايسه بازدهي بيت كوين 
در دوره هاي سه ماهه مختلف

از ابتداي سال ۲۰۱۹ تاكنون، اين تنها چهارمين باري 
است كه بازدهي بيت كوين در يك دوره سه ماهه منفي 
مي ش��ود. پيش از اين قيمت بيت كوين در سه ماه اول 
س��ال ۲۰۲۰، سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ و سه ماه سوم 
سال ۲۰۱۹، به ترتيب ۱۰.۶، ۱۳.۶ و ۲۱.۵ درصد كاهش 
يافته بود. گزارش هفتگي كوين شيرز، از وضعيت جريان 
پول صندوق دارايي هاي ديجيتال، نش��ان مي دهد كه 
س��رمايه گذاران نهادي براي ششمين هفته متوالي در 
حال فروش بيت كوين هاي خود هستند. تنها در هفت 
روز گذش��ته ۸۹ ميليون دالر از حس��اب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در بيت كوين خارج شده است. به طور 
كلي صندوق هاي سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال 
براي سومين هفته متوالي با خروج سرمايه روبرو شدند 
و هفته گذشته هم سرمايه گذاران اين بخش ۷۹ ميليون 
دالر از دارايي هاي خود را از بازار خارج كردند. با وجود اين، 
گزارش هاي كوين شيرز نشان مي دهد كه صندوق هاي 
تركيبي كه چند ارز ديجيتال مختلف را در بر مي گيرند، 
در اين مدت ۱۰ ميليون دالر ورودي داشته اند كه ۱.۲ 
ميليون دالر آن مربوط به پولكادات و ۸۰۰ هزار دالر آن 
مربوط به ريپل بوده اس��ت. سرمايه گذاران نهادي تنها 
بخش��ي نيس��تند كه دارايي بيت كوين خود را كاهش 
مي دهند؛ بر اس��اس داده ه��اي وب س��ايت تحليلي 
گالس��نود، ميزه��اي معامالتي فراب��ورس )OTC( و 
ماينرها هم در ح��ال كاهش موجودي بيت كوين خود 
هستند. داده هاي گالس��نود نشان مي دهد كه ذخيره 
بيت كوين ميزهاي معامالتي به پايين ترين سطح خود 

از مارس ۲۰۲۰ )اسفند ۹۸( رسيده است. عالوه بر اين، 
ماينرهاي بيت كوين هم به دنبال ممنوع شدن استخراج 
ارزهاي ديجيت��ال در چين، در هفته هاي اخير اقدام به 

فروش دارايي هاي خود كرده اند.

     عده اي هنوز از آينده بيت كوين 
نااميد نشده اند

با وجود تمام اين اتفاقات عده اي هنوز نااميد نشده اند. 
آنتوني پامپليانو، پادكس��تر مش��هور بيت كوين در 
يوتيوب، با انتشار توييتي خطاب به بيش از يك ميليون 
دنبال كننده خود در توييتر نوشت كه بدون توجه به 
ارزش دالري بيت كوين، در حال افزايش دارايي هاي 
خود است. پومپليانو خود را يك »معامله گر شرور كه 
ضررهايش را تضمين مي كند« توصيف كرد و گفت 
كه هيچ سرنخي براي پيش بيني قيمت بيت كوين در 
كوتاه مدت ندارد و به همين خاطر است كه بر چشم انداز 
بلندمدت بيت كوين تأكي��د مي كند. از طرفي ديگر، 
داده هاي گالسنود نشان مي دهد كه سرمايه گذاران 
بلندمدت بيت كوي��ن، آدرس هايي كه تاكنون هرگز 
دارايي خ��ود را نفروخته اند، از زمان س��قوط قيمت 
بيت كوين از اوج تاريخي خود در آوريل )ارديبهشت(، 
به شكل قابل توجهي موجودي خود را افزايش داده اند.

     تحليلگران مي گويند هنوز 
براي تعيين كف خيلي زود است

با وج��ود احياي قيمت بيت كوين از س��طح ۲۹ هزار 
دالري و رسيدن تا ۳۳ هزار دالر، برخي از تحليل گران با 
اشاره به نبود حجم خريد كافي و سايه محدوديت هاي 
چين بر اين ح��وزه، عنوان مي كنند ك��ه با قطعيت 
نمي توان گفت كه به كف قيمت رس��يده ايم. سقوط 
اخير باعث شد تا بسياري از س��رمايه گذاران تازه كار 

كه با چرخه كامل نوس��انات بيت كوين آشنا نبودند، 
دچار اضطراب شوند. از اوايل ماه گذشته، بيت كوين 
از جهات مختلفي تحت فشار بوده است. آخرين مورد 
اين فشارها را مي توان به چين و محدوديت هايش براي 
ماينرها و معامله گران بيت كوين نسبت داد. در نتيجه 
اين محدوديت ها بسياري از ماينرهاي چيني مجبور 
به ترك چين يا توقف فعاليت هاي خود شدند. برخي 
از معامله گران معقتدند كه جهش قيمت بيت كوين 
به دلي��ل اظهارات برايان نلس��ون، فرد پيش��نهادي 
جو بايدن براي تصدي رياس��ت بخش تروريس��م و 
جرايم مالي وزارت خزانه داري، اتفاق افتاد. برايان در 
صحبت هاي خود اعالم كرد كه در صورت تصدي اين 
پست، تدوين قوانين جديد در حوزه ارزهاي ديجيتال 

را اولويت خود مي داند.

     معامله گران بي تجربه ممكن است 
اقدام به فروش هيجاني كنند 

الي لرست، از مديران ارشد شركت مديريت سرمايه 
اگزوآلفا، با اش��اره هاي فش��ارهاي موج��ود در بازار 
بيت كوي��ن و ديگر ارزهاي ديجيت��ال، اعالم كرد كه 
سرمايه گذاران طي ماه گذشته به شكلي گسترده در 
حال فروش دارايي هاي خود بودند. او با اشاره به بازشدن 
برنامه زمان بندي گري اس��كيل، گفت كه اين اتفاق 
مي تواند بر فشار فروش اضافه كند. به عقيده وي، اين 
مساله باعث خواهد شد تا معامله گران بي تجربه اقدام به 
فروش هيجاني كنند. او در ادامه افزود: »تازه واردان بازار 
ارزهاي ديجيتال مي بينند كه سود و سرمايه هايشان 
با موج هاي فروش در حال از بين رفتن است؛ آنها ديگر 
توان مواجه شدن با اين حجم از نوسانات منفي را ندارند 
و همزمان ضرر بيشتري را متحمل مي شوند.« لرست 
مي گويد به دليل اين فشارها اين احتمال وجود دارد 
كه بازار در جوالي در بازه اي بين ۳۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ 
دالر نوس��ان كند. او در ادامه با اشاره عملكرد كم قوت 
بيت كوين در ماه هاي آگوست، گفت كه ممكن است 
با رس��يدن به ماه آگوست شاهد تس��ريع روند نزولي 
باشيم. ديويد ليفشيتز مدير ارشد بخش سرمايه گذاري 
اگزوآلفا، رويكردي به مراتب صعودي تر نسبت به لرست 
اتخاذ كرده اس��ت. او با اش��اره به عملكرد بازار در روز 
گذشته گفت: »به نظر مي رسد كه با توجه به جهش 
س��ريع ]اخير[، قيمت بيت كوين و اتريوم به ترتيب از 
۲۹ هزار دالر و ۱,۷۰۰ دالري كمتر نمي شود.« او در 
بخش ديگري از صحبت هاي خودش هشدار داد كه 
به دليل ذات پرنوسان بازار ارزهاي ديجيتال، پيش بيني 
كف قيمت بسيار دشوار اس��ت. او در ادامه افزود: » با 
اين حال، هنوز بسيار زود است كه بگوييم كف واقعي 
قيمت را ديده ايم يا اين سطوح تنها كف هاي موقتي 
پيش از سقوط بيشتر بودند. نبود عامل تسريع كننده 
صعودي )به جز از معيارهاي خالف گراي اشباع خريد( 
هنوز اصلي ترين مانع پيش روي احياي قيمت است.«
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۲۶ درصد گوشي ها در سال ۲۰۲۰ 
آنالين فروخته شده اند

پارسال فروش آنالين گوش��ي هاي موبايل در سراسر 
دنيا نسبت به س��ال ۲۰۱۹ حدود ۶ درصد بيشتر شد. 
اين رش��د كه متاثر از همه گيري وي��روس كرونا بوده، 
احتم��اال در آينده هم در بازارهاي در حال توس��عه و با 
جمعيت ميانسال ادامه خواهد داشت. به گزارش شركت 
تحقيقاتي »كانترپوينت«، فروش آنالين در بازار جهاني 
موبايل در سال ۲۰۲۰ سهمي ۲۶ درصدي داشته است. 
اين يعني از هر چهار تلفن همراهي كه پارسال فروخته 
شده، يكي از آنها از طريق اينترنت به فروش رفته است. 
همه گيري كوويد-۱۹ تاثير مهمي در اين اتفاق داشت. 
بيشترين سهم فروش آنالين در بين كشورها به هند، 
بريتانيا و چين اختصاص دارد كه به ترتيب ۴۵، ۳۹ و ۳۴ 
درصد از گوشي هاي خود را به صورت آنالين فروختند. 
سهم فروش آنالين گوشي ها در مجموع نسبت به سال 
۲۰۱۹ حدود ۶ درصد بيشتر شده. حجم اين بازار هم 
نسبت به بازه مشابه سال قبل بيش از ۱۰ درصد افزايش 
يافت. اين روند نه تنها در بازارهاي توس��عه يافته مثل 
امريكا و اروپا، بلكه در بازارهاي در حال توسعه مثل هند 
و امريكاي التين هم قوي بود. اين روند در چين، يعني 
همان كشوري كه اولين بار شاهد شيوع ويروس كرونا بود، 
ابتدا در شش ماه نخست سال شدت گرفت ولي در شش 
ماه دوم سال آرام تر شد. با اين حال، سهم بازار آنالين در 
امريكا و هند در نيمه دوم ۲۰۲۰ باالترين ركورد تاريخ 
خود را به ثبت رساند. كانترپوينت پيش بيني مي كند 
كه روند افزايش سهم بازار فروش آنالين احتماال براي 
مدتي كند خواهد شد و امسال هم بايد منتظر شرايطي 
مثل پارسال يا حتي كمي ضعيف تر باشيم. »سوجيونگ 
ليم«، تحليلگر ارشد اين شركت مي گويد: »پس از رشد 
سريع بازار در سال ۲۰۲۰، انتظار داريم در سال ۲۰۲۱ 
پس از واكسيناسيون كرونا شرايط آرام تري را ببينيم. با 
اين حال، انتظار مي رود كه اوضاع از سال ۲۰۲۲ به بعد، 
به لطف رشد بازار كشورهاي در حال توسعه و گرايش 
بيشتر جمعيت ميانسال به دستگاه هاي IT و اينترنت، 
روند صعودي بگيرد.« ليم افزود: »ولي در خصوص هند، 
كه در حال حاضر بيشترين سهم بازار آنالين را دارد، شايد 
پس از ۲۰۲۲ به خاطر توسعه زيرساخت هاي آفالين 
از جمله فروشگاه هاي بزرگ و مولتي-برند شاهد افت 
باشيم. با اين حال، رشد آتي بازارهاي آنالين در جنوب 
شرق آسيا، خاورميانه و آفريقا شايان توجه خواهد بود.« 

شكايت جديد عليه فروشگاه 
اپليكيشن گوگل در امريكا

گروه��ي از دادس��تان هاي كل ايالت��ي امريكا ممكن 
اس��ت ش��كايتي عليه گوگل ب��ه اتهام نق��ض قانون 
ضدانحصارطلبي در اداره فروشگاه اپليكيشن پلي استور 
تنظيم كنند. به گزارش ايسنا، يك منبع آگاه به رويترز 
گفت: اين ش��كايت در حالي صورت خواهد گرفت كه 
پيش از اين طراحان برنامه درباره مديريت پلي استور 
براي دس��تگاه هاي اندرويدي ش��كايت كرده اند. اين 
شكايت از سال گذشته در جريان بوده و رسيدگي به آن 
با تاخير روبرو شده است. تحقيقات از سوي دادستانهاي 
ايالتي توسط ايالتهاي يوتا، تنسي، كاروليناي شمالي و 
نيويورك هدايت مي شود اما معلوم نيست چه تعداد از 
ايالتهاي امريكا در آن حضور خواهند داشت. دو منبع 
آگاه اظهار كردند اين پرونده احتماال در دادگاه فدرال در 
شمال كاليفرنيا پيگيري مي شود كه پرونده هاي مرتبط 
در آنجا مورد رسيدگي قرار گرفته اند. اين پرونده ها شامل 
شكايت شركت بازي ويديويي اپيك گيمز عليه گوگل 
در سال ميالدي گذشته است كه اين غول اينترنتي را 
به مقررات ضد رقابتي در فروشگاه برنامه اش متهم كرده 
اس��ت و انتظار مي رود دادگاه مربوطه در سال ۲۰۲۲ 
برگزار شود. همچنين دو شكايت گروهي پيشنهاد شده 
عليه پلي استور نزد قاضي پرونده اپيك گيمز وجود دارد. 
اگر ايالت هاي امريكايي بخواهند در جلسات اظهارات 
شاهدان و فعاليتهاي پيش از جلسه دادگاه شركت داشته 
باشند بايد براي شكايت زودتر اقدام كنند. در شكايت 
مشابهي در كاليفرنيا كه برگزاري جلسات دادگاه آن ماه 
گذشته خاتمه پيدا كرد، اپل و اپيك گيمز منتظر حكم 
دادگاه هس��تند. س��خنگوي گوگل در واكنش به اين 
گزارش گفت: اندرويد تنها سيستم عامل بزرگي است 
كه به افراد اجازه مي دهد اپليكيشن ها را از فروشگاه هاي 
برنامه متعدد دانلود كنند. در واقع اكثر دس��تگاه هاي 
اندرويدي با دو يا چند اپليكيشن فروشگاه از پيش نصب 

شده عرضه مي شوند.

توييتر درخواست كاربران را براي 
ويژگي  هاي پولي بررسي  مي كند

توييتر قصد دارد درخواس��ت  هاي كارب��ران براي 
دسترسي به ويژگي  هاي پولي و اشتراكي را بررسي 
كند. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، توييتر اعالم 
كرد درخواس��ت هاي كاربراني را بررس��ي مي كند 
ك��ه مي خواهند ب��راي نخس��تين بار ويژگي هاي 
محتواي اش��تراكي و بليت��ي را آزمايش كنند. اين 
در حال��ي اس��ت كه اين ش��بكه اجتماعي س��عي 
دارد روش ه��اي بيش��تري را ب��راي درآمدزاي��ي 
كاربران ايجاد كن��د. كاربران توييتر مي توانند براي 
دسترسي به قابليت »سوپر فالوز« درخواست خود 
را ارايه كنند. اين ويژگ��ي به كاربران اجازه مي دهد 
تا محتواي انحصاري را به مش��تركاني بفروشند كه 
 حق عضويت پرداخت مي كنند. همچنين قابليت 
»Ticketed Spaces« نيز گزينه اي است كه در 
ازاي دريافت هزينه به كارب��ران اجازه مي دهد وارد 
چت روم هايي ش��وند كه توييتر ميزبان آنها است. 
هر دو ويژگي بخش��ي از طرح توييت��ر براي رقابت 
با شركت هاي رس��انه اي ديگر هس��تند تا  با  ايجاد 
درآمدزايي،   تعداد بيشتري از پديدآورندگان محتواي 
تأثيرگذار را جذب كند. كاربراني مي توانند از ويژگي 
»س��وپر فالوز« اس��تفاده كنند كه حداقل ۱۰ هزار 
فالوئر در توييتر داشته باشند. همچنين افرادي با هزار 
 »Ticketed Spaces« فالوئر مي توانند به ويژگي
نيز دسترس��ي يابند. در اين ميان توييتر ۳ درصد از 
درآمد پدي��د آورنده محت��وا را دريافت مي كند. اما 
هنگامي كه درآمد كاربر از ۵۰ هزار دالر بيشتر شد، 
اين شبكه اجتماعي سهم ۲۰ درصدي از درآمد وي 
كس��ر مي كند. البته اين شبكه اجتماعي هم اكنون 
روي درخواس��ت هاي افراد براي دسترس��ي به اين 
ويژگي ها تمركز مي كند اما در آينده برندها، ناشران و 
سازمان هاي غيرانتفاعي كه در توييتر مخاطب دارند 

نيز مي توانند از ويژگي هاي جديد استفاده كنند.

اطالعات يك مخزن نتايج 
آزمايش كوويد۱۹ در سوئد هك شد

مخزني حاوي اطالعات بيماران و نتايج آزمايش  هاي 
كوويد۱۹ در يك شركت سوئدي با نشت اطالعات 
روبرو شده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
يك شركت فناوري اطالعات سوئدي روز گذشته 
اعالم كرد مخزن داده اي حاوي اطالعات بيماران از 
جمله نتايج تست هاي كوويد ۱۹ آنان هك شده و 
هنوز مشخص نيست محتواي آن فاش شده است 
يا خير. شركت »اينفو سولوشنز« در بيانيه اي اعالم 
كرد هفته گذشته اين هك را شناسايي كرده اما از 
آن زمان تاكنون شكاف امنيتي برطرف شده است. 
در بيانيه اين شركت آمده است: نمي توان اين ادعا 
را رد كرد كه اطالعات خوانده نشده اند اما به اعتقاد 
اينفوسولوشنز چنين ريسكي بسيار پايين است. 
اينفوسولوش��نز به نمايندگي از آژانس بهداش��ت 
عمومي سوئد، ژورنال هاي ديجيتال، از جمله نتايج 
آزمايش ها را براي ۱۵ منطقه از ۲۱ منطقه س��وئد 
فراهم مي كند. اين شركت طي ماه هاي گذشته دو 
بار مخزن اطالعات را تعطيل كرده و گزارش تخلفات 

مشكوك را به پليس اعالم كرده است.

اعتراض گوگل و آمازون
به تصويب قوانين ضدانحصار

آمازون و گوگل نسبت به تصويب قوانين آنتي تراست 
در مجلس امريكا هشدار داده و معتقدند اين قوانين 
روي كسب و كارهاي كوچك و مشتريان تاثير منفي 
خواهد داش��ت. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
سي ان بي سي، قرار است امروز سناتورهاي امريكايي 
درباره اليحه هاي آنتي تراست بحث و گفت وگو كنند. 
در اين ميان شركت هاي بزرگ فناوري نسبت به اين 
اقدامات اعتراض كرده اند. قرار است امروز ۶ اليحه در 
مجلس امريكا بررسي شود و قانونگذاران اصالحات 
آنها را بررس��ي و س��پس درباره تأثيرگذاري لوايح 
در صنعت فناوري و فرات��ر از آن تصميم مي گيرند. 
گوگل و آمازون طي بياني��ه اي مخالفت خود با اين 
لوايح را اعالم كردند. از سوي ديگر اپل و فيس بوك 
كه هدف تحقيقات كميت��ه قضايي مجلس امريكا 
در بازارهاي ديجيتال نيز قرار دارند، هنوز بيانيه اي 
در اين باره منتش��ر نكرده اند. اين در حالي است كه 
گروه هاي صنعتي با پشتيباني شركت هاي فناوري 
با تصويب لوايح مذكور مخالف هستند و معتقدند آنها 
اجازه نمي دهند شركت ها سرويس هاي محبوب را 
عرضه كنند و در نتيجه به كسب و كارهاي كوچك و 
كارآفرين ها خسارت مي زنند. در اين ميان آمازون و 
گوگل از كميته قضايي مجلس خواسته اند تا تصويب 
اين لوايح را متوقف كند. مارك ايزاكوويتز، نايب رييس 
بخش امور دولتي و سياست گذاري گوگل در بيانيه 
مذكور نوش��ته ش��ركت متبوعش با قوانين جديد 
مخالف نيست بلكه هش��دار مي دهد لوايح مذكور 
س��رويس هاي مصرفي محبوب را مختل مي كنند. 
در بخشي از نامه آمده اس��ت: همانطور كه گروه ها 
و شركت هاي بس��يار ناظر هس��تند، براساس اين 
لوايح سرويس هاي ما بايد كاهش يابند و نمي توانند 
ويژگي هاي مهم��ي را ارايه كنند كه صدها ميليون 
امريكايي از آنها استفاده مي كنند. اين امر بر رهبري 
امريكا در حوزه فناوري تأثير مي گذارد و نگراني هاي 
امنيتي و حريم خصوصي ج��دي را ايجاد مي كند. 
احترامًا تقاضا داريم كنگره قب��ل از هر اقدامي اين 
عواق��ب را در نظ��ر بگي��رد. قوانين مذكور ش��امل 
پلتفرم هايي با بيش از ارزش بازاري ۶۰۰ ميليون دالر 
و۵۰ ميليون كاربر فعال در ماه مي شوند. به اين ترتيب 
اين قوانين فقط كسب و كارهاي بزرگ را هدف گرفته 
است. اما دست اندركاران صنعت معتقدند پيامدهاي 
تصويب آنها بسيار فراتر است و روي زندگي مشتريان 
نيز تأثير مي گذارد. دو مورد از لوايح خواستار تغييرات 

ساختاري يا تجزيه چند پلتفرم هستند.

سرمايه گذاران نهادي و ماينرها در حال فروش بيت كوين  هستند، سرمايه گذاران بلندمدت به دنبال انباشت بيت كوين

كاهش ۴۶  درصدي  قيمت  بيت كوين در  سه  ماه

وزير ارتباطات: پرتاب ناموفق ماهواره هاي ناهيد و پارس ۱ صحت ندارد 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات اخب��ار مربوط به پرواز 
ناموفق ماهواره ه��اي ناهيد و پ��ارس ۱ را رد كرد و گفت: 
خبرهاي خوبي درباره پرتاب ماهواره ها داريم كه به زودي 
به گوش مردم خواهد رسيد. به گزارش ايرنا، محمدجواد 
آذري جهرمي درباره خبر پرتاب ناموفق ماهواره در كشور 
گفت: ماهواره هاي وزارت ارتباطات )ناهيد و پارس( اكنون 
در س��ازمان فضايي قرار دارند. من نيز صبح خبري ديدم 
مبني بر اينكه ۱۰ روز قبل ماهواره اي پرتاب ش��ده است. 
پس از تحريم هاي گسترده اي كه امريكا به صورت ظالمانه 
و يكجانبه عليه برنامه فضايي ايران اعمال كرد، رهنمودهاي 
رهبر معظم انق��الب و تاكي��دات رييس جمهوري حول 
سه محور براي پاس��خ به اين تحريم ها پيگيري شد. وزير 
ارتباطات افزود: موضوع اول اين بود كه ما ماهواره اي با دقت 
تصويربرداري يك متر بسازيم. االن مجموعه دانشگاهي 
به شدت مشغول انجام اين كار هستند و قراردادهاي مورد 
نياز منعقد شده است. به صورت ماهانه كنترل پروژه را انجام 

مي دهم و گزارش هاي مربوطه را بررسي مي كنم. تحقيقات 
ساخت اين ماهواره به طور جدي در حال پيشرفت است و 
در آينده نزديك وارد مرحله ساخت خواهد شد و ما ماهواره 
سنجشي يك متري ساخت جمهوري اسالمي ايران را توليد 
خواهيم كرد. وي تاكيد كرد: نكته بعدي دستيابي به مدار 
۳۶ هزار كيلومتري مدار ژئو است كه رهبر معظم انقالب 
بر آن تاكيد كرده اند. تحقيقات براي توليد ماهواره بري كه 
بتواند ماهواره ايران را در مدار ۳۶ هزار كيلومتري قرار بدهد 
توس��ط وزارت دفاع در حال انجام است. مدتي قبل من و 
وزير دفاع بازديد ميداني از موتور اين ماهواره بر داش��تيم 
و تس��ت عملياتي آن را مش��اهده كرديم كه تست كامال 
موفقيت آميز بود. فكر مي كنم با آزمايش هايي كه وزارت 
دفاع انجام مي دهد كمتر از يك سال آينده پرتابگر مدار ۳۶ 
هزار كيلومتري را در كشور خواهيم داشت. جهرمي درباره 
سومين موضوع مهم گفت: اعزام موجود زنده به فضا مورد 
ديگري است كه براي دستيابي به آن قرارداد ما با پژوهشگاه 

هوافضا منعقد شده است. قراردادهاي مربوط به طراحي و 
توليد كپسول زيستي و پرتاب زيرمداري منعقد شده و كار 
در حال انجام است. بنابراين اگر بقيه عالقه مند هستند كه 
بدانند برنامه فضايي ايران به چه صورت است بايد بگويم ما هر 
لحظه و هر ساعت در حال تست كردن هستيم و يك لحظه 
و يك ثانيه را نيز از دس��ت نمي دهيم و كار با جديت دنبال 
مي شود. خبرهاي خوب و خوشحال كننده اي در آينده به 
گوش خواهد رس��يد. به زودي خبرهاي واقعي از ماهواره 
و پرتاب آن به مدار را خودمان منتش��ر مي كنيم. جهرمي 
خاطرنشان كرد: در مقابل اقدامات بازدارنده اي مانند طراحي 
و توسعه سيستم عامل اختصاصي ايران، همكاري با چين 
براي سيستم عاملي كه پايه آن گوگل نيست، استقالل در 
 DNS حوزه خدمات ابري در كشور، اقدامات موثر در حوزه
كه در كشور صورت گرفت باعث شد بسياري از مواضعي 
كه عليه جمهوري اسالمي در حوزه فضاي مجازي داشتند 
كوتاه بيايند. اقداماتي كه اكنون انجام مي دهند ناش��ي از 
بيچارگي آنها در برابر جبهه مقاومت اس��ت. ما در برابر هر 
گروهي كه در دنيا عليه مواضع صهيونيزم و استكبار جهاني 
با اين تحريم ها مواجه ش��ود آمادگي ارايه خدمات الزم بر 
اساس زيرساخت هايي كه در كشور توسعه داده شده را داريم. 
آنها خدمت رساني به دامنه خبرگزاري فارس را نيز تحريم 
كردند اما در داخل كشور زيرساخت براي آن ايجاد شد تا 
كار خود را ادامه دادند. وي تاكيد كرد: ما بايد به اين فرآيند 
چالش برانگيز ادامه بدهيم. حضور جبهه مقاومت در فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي در حوزه رسانه هاي بين الملل 
بايد تقويت شود و ما نيز زيرساخت هاي الزم براي اين كار را 

در دسترس شان قرار خواهيم داد.

     آموزش مجازي به صورت رايگان 
انجام مي شود

او درباره س��يم كارت هاي دانش آموزي كه قرار است براي 
آموزش مجازي بي��ن دانش آموزان توزيع و بس��ته هاي 
اينترنت روي آن فعال شود گفت: اپراتورهاي تلفن همراه 
در آغاز ش��يوع كرونا تصميم داش��تند س��يم كارت هاي 
دانش آموزي را توزيع كنند. ما به دليل مسائل تجاري با اين 
كار مخالفت كرديم. پس از آن شوراي عالي فضاي مجازي 
سندي در خصوص سيم كارت هاي مخصوص كودكان ارايه 
داد و در آن تاكيد ش��ده كه اين اتفاق رخ دهد. وي تصريح 
كرد: سيم كارت هايي كه قرار اس��ت واگذار شود، رايگان 
است و تجارتي براي هيچ كس ايجاد نخواهد كرد. آموزش 
مجازي به صورت رايگان انجام خواهد شد همانطور كه تا 
االن بس��ته هاي اينترنت رايگان به دانشجويان، معلمان، 
دانش آموزان و اساتيد اختصاص داديم، سيم كارت هم به 

شكل رايگان توزيع خواهد شد. جهرمي گفت: در خصوص 
آموزش مجازي دانشگاه ها ابتدا سامانه هاي دانشگاه ها را 
رايگان كرديم اما ش��كايت هاي زيادي داشتيم. بعد از آن 
بسته را به سيم كارت دانشجويان تخصيص داديم كه از اين 
كار خيلي راضي تر بودند. اكنون نيز ماجرا اين است كه شاد 
را رايگان نگه داريم يا بسته هاي رايگان را به دانش آموزان 
تحويل دهند. نكته مهم اين است كه بسياري از مدارس از 
پلتفرم هايي غير از شاد استفاده مي كنند و سيستم هاي 
آموزشي خود را با اس��تفاده از بستر شبكه ملي اطالعات 
راه اندازي كرده اند. بسته پيشنهادي ما اين است كه ضمن 
استمرار رايگان بودن شبكه دانش آموزي شاد، اگر مدارس 

از پلتفرم هاي ديگر نيز استفاده كنند، رايگان باشد.

     تاثير رفع تحريم ها بر حوزه ارتباطات
او درباره خبر برداشته شدن تحريم هايي كه در وين نهايي 
شده و اثر آن بر حوزه ارتباطات گفت: مباحثي درباره برجام 
و برنامه هسته اي است كه طبق گزارش تيم مذاكره كننده، 
برطرف خواهند شد. برخي موضوعات فراتر از برجام است 
و در حوزه ارتباطات ما چند بحث داريم. يكي تحريم هاي 
گسترده كه بر برنامه فضايي ايران تحميل شده و ديگري 
دستور اجرايي رييس جمهوري امريكا براي منع همكاري 
ش��ركت هاي فناوري اطالعات با جمهوري اسالمي براي 
بحث تعامالت حاكميتي صادر شد. اينها موانعي است كه سر 
راه همكاري هاي بين المللي ما بود كه هر دو موضوع خارج 
از برجام است. وي تاكيد كرد: ما اين موضوعات را به وزارت 
خارجه منعكس كرديم و آنها نيز در حال مذاكره هستند 
و دستاوردهاي اين حوزه حتما از طريق مذاكره كنندگان 
تشريح خواهد شد. بايد بگويم ما از تحريم استقبال نمي كنيم 
چرا كه مانعي براي پيش��برد كارها ايجاد مي كند. حاال يا 
اين سختي باعث توقف مي شود يا اينكه از آن عبور كنيم. 
طبيعتا تا زماني كه تحريم ها وجود داش��ته باشد ما تمام 
تالش خود را به كار مي گيريم تا از آن عبور كنيم. فعاليت 
در فضاي بين المللي را جزو حقوق خودمان مي دانيم و اينكه 
هيچ ظالمي عليه ما محدودي��ت ايجاد نكند. تالش براي 
رفع محدوديت ها وجود دارد اما ما پشت در محدوديت ها 
نمانده ايم. جهرمي درباره اينترنت ملي كه اين روزها بسيار 
درباره آن صحبت مي ش��ود، گفت: اينترنت ملي يك واژه 
جعلي است و كساني كه آن را به كار مي برند دنبال خيانت 
كردن به كشور هستند. اگر اينترنت نباشد نمي توانيم هيچ 
سرويس��ي ارايه دهيم. عده اي در كشور دنبال اين مساله 
هستند اما آدم هاي اثرگذار نيستند. نظام حكمراني كشور 
س��ندهايي دارد كه بر اساس آنها توس��عه انجام مي شود، 

بنابراين به اين واژه هاي جعلي و بي مبنا نبايد توجه كرد. اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

شهرداري كرج
آگهي مناقصه عمومي

ش�هرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارايه گردد. ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد 
يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸6۹۴۸6۲۳ بانك شهر. ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ۳- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. ۴- مبلغ1/۰۰۰/۰۰۰  ريال به عنوان هزينه خريد اسناد 
به حساب ۷۰۰۷۸5۳1۳۷۹5 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارايه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد 
مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد - بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در 
اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به 
پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. ۸- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد ارائه رتبه مربوطه و ارايه تاييديه صالحيت در سايت 
Sajar.mporg.ir، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي و گواهينامه صالحيت ايمني 
معتبر با ارايه مدارك مبتني بر ثبت نام الزامي مي باشد. ۹- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را 
تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 1۰- ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است. 11 - پيشنهادات مي بايست 
در پاكت هاي مجزا )الف- ب- ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1۳/۴/1۴۰۰ 

به آدرس كرج ميدان توحيد - بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
1۳- پيشنهادات رسيده در مورخ 1۴/۴/1۴۰۰ در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه 
اعالم خواهد شد. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد، جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۳5۸۹۲۴1۸-۳5۸۹۲۴۲1-۰۲6   تماس 

يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نماييد.
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مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از مهاجرت 
معكوس 60 هزار نفر به روستاها تا پايان سال جاري خبر 
داد. نشست رسانه اي سيداميرحسين مدني، مديرعامل 
بنياد بركت به منظور تشريح دو پويش ملي »به روستا 
برمي گردي��م« و »بركت همدل��ي« و اعالم برنامه هاي 
اشتغال زايي و طرح هاي عمراني و زيربنايي بنياد در سال 
جاري برگزار شد. مدني در اين نشست با اشاره به اجراي 
5 هزار طرح اشتغال زايي براي تحقق مهاجرت معكوس 
به روستاها در 350 شهرستان گفت: اين طرح ها باعث 
بازگشت 30 هزار نفر به روستاهاي خود در سال جاري 
خواهد ش��د. وي تصريح كرد: بنياد بركت براي افزايش 
اي��ن طرح ها تا 10 ه��زار طرح هم آمادگ��ي دارد كه در 
صورت تحقق، عالوه بر ايجاد 15 هزار شغل مستقيم تا 
پايان سال، مهاجرت معكوس براي 60 هزار نفر را هم به 
دنبال خواهد داشت. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر 
اينكه اشتغال زايي و توليد اصلي ترين فعاليت اين بنياد 
است، خاطرنشان كرد: تا به امروز در 800 بنگاه متوسط و 
بزرگ اقتصادي سرمايه گذاري كرده ايم كه منجر به ايجاد 
200 هزار شغل شده است. مدني ادامه داد: بنياد بركت 
از اواس��ط سال 97 به حوزه ايجاد مشاغل خرد و خانگي 
هم ورود داشته و تا به امروز 116 هزار طرح را در مناطق 
محروم و كم برخوردار 297 شهرستان، 641 بخش و 8 
هزار و 305 روستاي كشور راه اندازي كرده است. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، تعداد طرح هاي اش��تغال زايي 
اجتماع محور اين بنياد تا پايان سال جاري به 180 هزار 

طرح خواهد رسيد.

     حمايت ويژه بنياد بركت از اقشار خاص 
وي با تاكيد بر حمايت ويژه بنياد بركت از اقشار خاص و 
آسيب پذير جامعه گفت: بنياد تا به امروز 3 هزار و 814 
طرح اش��تغال زايي را براي كولبران س��ه استان مرزي 
كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي راه اندازي كرده 
كه باعث فراهم ش��دن فرصت هاي كس��ب و كار براي 
11 هزار و 442 كولبر شده است. مدني يادآور شد: 800 
مجري و تسهيل گر بنياد بركت در سراسر كشور به مدت 
30 ماه در كنار كارآفرينان هستند تا شغل  شان به ثبات و 

پايداري برسد.

        مهاجرت معكوس با »به روستا برمي گرديم«
مديرعامل بنياد بركت حاشيه نش��يني را يكي از نتايج 
مهاجرت از روستا به شهر دانست و اظهار داشت: بسياري 
از مش��اغل افرادي كه در حاشيه شهرها ساكن هستند 
در اثر اتفاقات مختلف از جمله ش��يوع ويروس كرونا از 
بين رفته اند. به همين دلي��ل، بنياد پويش مردمي »به 
روستا برمي گرديم« را با هدف حمايت از افراد و مشاغل 
آسيب ديده از كرونا و ايجاد مهاجرت معكوس به روستا ها 
برگزار مي كند. وي ادامه داد: پويش مردمي »به روس��تا 

برمي گرديم« شامل افرادي مي شود كه هم اكنون در شهر 
يا حاشيه شهر ها هستند، اما در اثر شيوع ويروس كرونا 
شغل و كسب و كار خود را از دست داده اند و قصد بازگشت 

به روستاي زادگاه خود را دارند.
وي با تاكيد بر اينكه مهاجرت معكوس يكي از اهداف 
پويش مردمي »به روس��تا برمي گرديم« است، ادامه 
داد: اجراي 5 هزار طرح اش��تغال زايي اجتماع محور در 
روستا هاي 350 شهرستان هدف بركت براي حمايت 
از افراد و مش��اغل آس��يب ديده از كرونا در اين پويش 
پيش بيني شده است كه ايجاد 15 هزار فرصت شغلي را 
در روستا هاي كشور به دنبال خواهد داشت. مديرعامل 
بنياد بركت گفت: اين بنياد براي اجراي پويش مردمي 
»به روس��تا برمي گرديم« 6 هزار و 750 ميليارد ريال 
در مناطق روستايي كشور سرمايه گذاري مي كند. وي 
خاطرنشان كرد: افرادي كه به دليل بيكاري و مشكالت 
اقتصادي از روستا هاي خود به شهر ها مراجعه كرده اند 
و هم اكنون متقاضي بازگشت به زادگاه خود هستند، 
مي توانند با مراجعه و ثبت نام در اپليكيش��ن بركت به 
آدرس app.barkat.ir  شرايط خود را اعالم نمايند 
تا بنياد بركت با ارايه الگوي مناسب و راهبري يك طرح 
اشتغال زايي در روستاي مبدا، آنها را صاحب كسب و كار 

مطمئن نمايد. 

     بهره برداري از 500 طرح اشتغال زايي
در مناطق روستايي

وي درباره استقبال از پويش »به روستا برمي گرديم« نيز 
افزود: از زمان انتشار فراخوان پويش تا به امروز، يك هزار و 
200 تقاضا براي مهاجرت به 265 روستا از 94 شهرستان 
در 26 استان كشور در سامانه ثبت شده است و ثبت نام از 
متقاضيان همچنان ادامه دارد. مدني افزود: از يك هزار و 
200 تقاضاي ثبت شده، تاكنون 500 طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور با حجم كل سرمايه گذاري 675 ميليارد 
ريالي در مناطق روس��تايي راه اندازي ش��ده كه ايجاد 
ش��غل براي يك هزار و 500 نفر را در پي داش��ته است. 
همچنين ساير تقاضاي ثبت شده هم در دست بررسي و 

اهليت سنجي است.

     كمك هاي مومنانه با »بركت همدلي«
مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: بنياد در سال 
جاري پويش مردمي »بركت همدل��ي« را نيز با هدف 
كمك هاي مومنانه در اشتغال و توليد و تسريع در اجراي 
طرح هاي اشتغال زايي و عمراني برگزار مي كند. مدني 
ادامه داد: ايجاد اش��تغال براي آس��يب ديدگان از كرونا، 
زنان سرپرس��ت خانوار، كولبران، سوخت بران، خانواده 
زندانيان و معلولين و احداث مدارس، مسكن محرومين، 

مراكز درماني و مساجد از جمله اهداف پيش بيني شده 
براي راه اندازي و انتش��ار فراخوان پويش مردمي بركت 
همدلي اس��ت. وي در تش��ريح داليل راه اندازي پويش 
بركت همدلي گفت: در سال هاي گذشته خيرين زيادي 
با توجه به اعتمادي كه به بنياد بركت داشتند براي كمك 
و مش��اركت اعالم آمادگي مي كردند و به همين دليل، 
پويش بركت همدلي براي تسريع در اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي و عمراني طراحي شده است. مديرعامل بنياد 
بركت در تشريح چگونگي شركت خيرين و نيكوكاران در 
پويش مردم��ي »بركت همدلي« گفت: امكان حضور و 
سرمايه گذاري مستقيم مردم براي همراهي بنياد بركت 
در ايجاد اشتغال در مناطق محروم و روستايي كشور فراهم 
شده است و كساني كه سرمايه و دارايي بالاستفاده اي دارند 
و مايل هستند از آن استفاده كنند، مي توانند با مراجعه و 
نصب اپليكيشن بركت، مبلغ مورد نظرشان را به صورت 
بالعوض يا قرض الحسنه )با تضمين بازگشت سرمايه( 
در اختيار بنياد قرار دهند. در پايان اين نشست و از طريق 
ارتباط زنده ويدئويي با س��ه اس��تان خراسان شمالي، 
لرستان و سيستان و بلوچستان 500 طرح اشتغال زايي 
بركت حاصل از مهاجرت معكوس كارآفرينان در مناطق 
روستايي به بهره برداري رسيد. اين طرح ها در قالب پويش 

مردمي »به روستا برمي گرديم« راه اندازي شده است.

خبر

ادامه از صفحه اول
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واژگوني حامالن توسعه
چرا در زمان بازديدهاي اس��تاني، محل مناسبي براي 
اس��كان خبرنگاران در نظر گرفته نمي ش��ود؟ چرا به 
بيمه خبرنگاران رسيدگي مناسبي نشده است؟ چرا 
در خصوص مس��كن اين قش��ر برنامه ريزي هاي الزم 
انجام نشده است؟ و صدها چراي ديگر كه متاسفانه هر 
روز خبرنگاران و اهالي رس��انه با آن دست به گريبانند، 
اما پاسخي به آن داده نمي ش��ود. اين بار هم جمعي از 
بهترين نيروهاي كيفي حوزه رسانه، دچار آسيب هاي 
جدي شده اند. تا اين ساعت 2نفر از خبرنگاران شريف 
جان خود را از دست داده اند و ده ها نفر نيز با آسيب هاي 
جسمي و روحي مواجه شده اند. احتماال طي چند روز 
آينده مس��ووالن اظهار تاسف خواهند كردو پيام هاي 
تسليت پي در پي از راه مي رسند. همايش هايي هم براي 
بزرگداشت درگذشتگان برگزار خواهد شد و وعده هايي 
براي حل مش��كالت اهالي رس��انه داده مي شود. اما با 
گذشت چند روز، مسووالن احتماال فراموش خواهند 
كرد كه چه وعده هايي داده اند. مطالبات اهالي رس��انه 
فراموش خواهد ش��د و »در« براي مسووالن ايراني بر 
همان »پاشنه« قبلي خواهد چرخيد. به نظرم وقت آن 
رسيده است كه مسووالن ايراني يك بار براي هميشه 
متوجه نقش برجسته اهالي رسانه در بهبود شاخص هاي 
رشد ش��وند و زمينه بهبود وضعيت كاري و معيشتي 
اين قش��ر مظلوم ولي تاثيرگذار را فراهم كنند. جامعه 
ايراني اگر توسعه مي خواهد و به دنبال رشد همه جانبه 
اس��ت بايد تالش كند از ظرفيت هاي انساني خود در 
بخش هاي گوناگون از جمله بخش رسانه صيانت كند. 
امروز بايد به اين ضرورت ها فكر كرد، چرا كه فردا ممكن 

است دير شود.

چشم انداز بخش مسكن
 بدون ترديد تحوالت جديدي را در حوزه مسكن ايجاد 
خواهد كرد. اما نكته اساس��ي آن است كه در راستاي 
هر تحولي براي رونق مسكن دولت بهتر است كه هيچ 
مس��ووليتي را در اجراي پروژه  هاي بخش مس��كن به 
عهده نگيرد و نق��ش خود را تنها به عنوان ناظر كالن و 
سياست گذار تعريف كند. در واقع بايد اجازه داده شود، 
بخش خصوصي، س��كان هدايت ساخت وساز بخش 
مس��كن را به دس��ت بگيرد. در صورتي كه يك چنين 
ضرورتي مورد توج��ه قرار بگيرد، چه در بخش صنايع 
بخش مسكن و چه در حوزه اشتغالزايي مشاركت بخش 
خصوصي است كه مي تواند تحوالت بنيادين و ماندگار 
ايجاد كند. افزايش رويكردهاي دولتي در حوزه مسكن، 
دردي را در حوزه مسكن دوا نخواهد كرد و اقتصاد ايران 
را دچار همان مشكالتي خواهد كرد كه پيش از اين در 
حوزه مسكن ايجاد شده بود. با اين مقدمات معتقدم كه 
ركود و سكون فعلي در بخش مسكن، واكنشي طبيعي 
است كه بازيگران بخش مسكن نسبت به تحوالت اين 
حوزه نشان داده اند. فعاالن اين بخش منتظرند تا از يك 
طرف تكليف ساختارسازي هاي اجرايي دولت جديد در 
حوزه هاي اقتصادي و بخش مسكن مشخص شود و از 
سوي ديگر در حال رصد عوامل بيروني و احياي احتمالي 
برجام هستند تا متناسب با آن اقدام به تصميم سازي 
كنند. چنانچه دول��ت جديد از يك ط��رف در زمينه 
گزاره هاي داخلي بتواند به درستي تصميم سازي كند و 
از سوي ديگر نيز با در پيش گرفتن سياست تنش زدايي 
تالش كنند برجام را محقق كرده و توس��عه مناسبات 
ارتباطي با جهان را در دستور كار قرار دهند، بازار مسكن 
نيز برآمده از اين سياس��ت ها دوران روشني را در پيش 
خواهد داشت. اما در نقطه مقابل چنانچه بهره برداري 
مناس��بي از برجام صورت نگيرد و رويكردهاي سلبي 
در پيش گرفته ش��ود، بخش مسكن نيز نسبت به اين 
تحوالت واكنش نشان داده و ركود موجود در اين حوزه 

عميق تر خواهد شد.

رفع تحريم ها؛ كار جدي با 
FATF حل فوري

بدون هي��چ ترديدي تورم در اين داي��ره به وجود آمده 
متوقف خواهد شد، چنانچه همان طور كه مطرح كردم 
نيازهاي ارزي تامين شود زيرا هم توليدات داخلي افزايش 
پيدا مي كند و هم عرضه كاالهاي مصرفي خارج از كشور 
زياد مي ش��ود، بنابراين نتيجه آن كاهش تورم خواهد 
ش��د.  دولت آينده چنانچه درصدد حل مشكالت 30 
ساله اس��ت، نياز به يك تحوالت اساسي و زيربنايي در 
ساختار اداري، اجرايي و مديريتي دارد. براي اين كار هم 
در واقع بايد شايستگي را به  طور واقعي مالك عمل قرار 
دهد، در غير اين صورت مشكالت قابل حل نخواهد بود.  
نكته ديگر اينكه بايد برخي از تنگ نظري ها كاهش يابد 
تا سطح مهاجرت به خارج كه بيشترين سرمايه كشور به 

حساب مي آيد، متوقف شود.

رشد ۶۴ درصدي
صدور كارت بازرگاني در ۲ ماه

ش�اتا |تعداد كارت هاي بازرگاني صادر شده در 2 ماه 
نخست سال جاري با رش��د 63.7 درصدي نسبت به 
مدت مشابه در سال 99، از 661 فقره به يك هزار و 82 
فقره افزايش پيدا كرده است. بر اساس اطالعات منتشر 
شده از سوي معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، تعداد 
كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده در 2 ماه نخست سال 
جاري با رشد 63.7 درصدي نسبت به مدت مشابه در 
سال 99، از 661 فقره به يك هزار و 82 فقره افزايش پيدا 
كرده است. همچنين در اين مدت، تعداد 24 پروانه فني 
و مهندسي )رشد 71.4 درصدي(، 3 جواز تأسيس مركز 
پژوهش هاي صنعتي و معدني و 34 فقره جواز خدمات 
فني و مهندسي )رشد 21.4 درصدي( صادر شده است. 
اين در حالي است كه تعداد پروانه هاي صنفي صادر شده 
در اين بازه زماني )فروردين و ارديبهشت 1400( با 29 
درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 99 به 65 هزار 

و 720 فقره كاهش پيدا كرده است.

500 هزار رأس دام مازاد
صادر مي شود

ايس�نا |مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشايري 
دام��داران متحرك اي��ران گفت: ما ص��ادرات يك 
ميلي��ون رأس دام مازاد را به وزارتخانه پيش��نهاد 
كرديم كه با 500 هزار رأس آن موافقت شده است. 
فضل خرم، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشايري 
دامداران متحرك ايران در برنامه »صبح و گفت وگو« 
اظهاركرد: عشاير با 246 هزار خانوار و 22 ميليون و 
400 هزار رأس حدود 25 تا 30 درصد گوشت قرمز 
كشور را تأمين مي كنند. وي افزود: عشاير با وجود 
خدمات گسترده اي كه به كش��ور ارايه مي دهد اما 
كمترين توقع و كمترين خدمات را از جامعه دريافت 
مي كند.  مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشايري 
دامداران متحرك ايران، كاهش يك ميليون و 600 
هزار تن از علوفه مرتعي عشاير را نگران كننده خواند و 
گفت: اين ميزان كاهش علوفه اثر سنگيني بر زندگي 
جامعه عشاير گذاشته به طوري كه نمي توانند در بازه 

زماني مناسب دام را به بازار عرضه كنند. 

كارشكني عربستان عليه ايران
ايلنا |دبير انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
اظهار داشت: فشارهاي سياسي وارد مي شود كه پروژه هاي 
افغانستان به ايراني ها نرسد. اين فشار هم از طريق صندوق 
و بانك توسعه اسالمي و هم از طريق دولت ها وارد مي شود. 
معتقد هستند كه اگر منابع بانك توسعه اسالمي به بخشي 
اختصاص پيدا مي كند، ايراني ها نبايد در آن حضور داشته 
باشند. مشخصا اين فشارها از طرف دولت عربستان است. 
بهمن صالحي جاويد در مورد وضعيت صادرات خدمات 
فني و مهندسي اظهار كرد: مشاور ويژه وزير راه و شهرسازي 
در مورد صادرات خدمات فني و مهندسي به افغانستان 
ورود كرده و كار به خوبي در حال انجام است ولي در مورد 
سوريه توافقي به ما به عنوان انجمن تخصصي اين موضوع 
انعكاس پيدا نكرده اس��ت. وي در توضيح وضعيت بازار 
افغانستان گفت: كميته تخصصي براي صادرات خدمات 
فني و مهندسي به افغانستان تشكيل شده و وزير راه نيز 
مش��اور ويژه اي را تعيين كرده اند. بارها در وزارت راه در 
اين مورد جلسه تشكيل ش��ده، طي 10 يا 15 روز آينده 
نيز جلسه اي با وزير صحت عامه افغانستان براي پيگيري 
پروژه هاي ش��ركت هاي ايراني و رفع موانع آن خواهيم 
داشت. شركت هاي ايراني پروژه هاي بزرگي مانند رينگ 
كابل را برنده شده اند اما يك سري فشارهاي سياسي در 
اين مورد براي دولت افغانستان ايجاد مزاحمت مي كند. به 
همين جهت پيگير هستيم و كميته تخصصي هم تشكيل 
شده اس��ت. صالحي در اين مورد توضيح داد: فشارهاي 
سياس��ي وارد مي شود كه اين پروژه ها به ايراني ها نرسد. 
اين فش��ار هم از طريق صندوق و بانك توسعه اسالمي 
و هم از طريق دولت ها وارد مي ش��ود. معتقد هستند كه 
اگر منابع بانك توسعه اسالمي به بخشي اختصاص پيدا 
مي كند، ايراني ها نبايد در آن حضور داشته باشند. مشخصا 
اين فشارها از طرف دولت عربستان است. وي با اشاره به 
بازار سوريه براي خدمات فني و مهندسي ايران بيان كرد: 
پيمانكاران ايراني به طور سنتي در سوريه حضور داشتند 
ولي آنچه امروز هست مورد رضايت توليدكنندگان خدمات 
فني و مهندسي نيست. چراكه هم ورود آنها به پروژه ها با 
سهولت همراه نيست و هم نقش آفرينان زيادي از جمله 
چيني ها، روس ها، انگليس��ي ها و ديگر كشورها حضور 
دارند و رقباي جدي داريم. وي در پاسخ به سوالي پيرامون 
حضور تركيه در بازسازي قره باغ گفت: تركيه به هر صورت 
يك رقيب بسيار جدي اس��ت و بسيار سيستماتيك و 
سازمان يافته در حال تصرف بازارهاي ايران به خصوص در 
همسايگي ايران است. همه مي دانند كه ايران رتبه اول را 
در بازارهاي همسايه دارد ولي هر كشوري به ميزان توانايي 

خود اين بازارها را تصرف مي كند.

 خسارت هاي ناشي از
 پمپ غيرمجاز براي مشترك 

بيش از مزاياي آن است
نصب مستقيم پمپ نه تنها موجب عدم مديريت عادالنه 
آب در شبكه توزيع مي شود، بلكه خسارات متعددي به 
كنتور، انشعاب و حتي ش��بكه توزيع آب وارد مي كند.  
معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آبفاي استان 
اصفهان افزود: نصب غيرمجاز پمپ باعث مكش مستقيم 
آب از شبكه شده و فشار شبكه را تحت تاثير قرار مي دهد. 
محس��ن صالح با تاكيد بر اينكه در اثر خاموش و روشن 
شدن هاي مكرر پمپ به دليل تغيير سرعت عبور جريان 
آب، عملكرد و اندازه گيري كنتور غيرواقعي خواهد شد، 
اظهار داشت: به همين دليل ممكن است مشترك در ماه 
بعد از نصب پمپ، قبض آب بهايي با مبلغ بسيار بيشتر 
از مبلغ دوره هاي مشابه قبلي دريافت كند كه به دليل 
تخلف در نصب پمپ هيچ اعتراضي براي اين دس��ته از 
مشكالت قابل پذيرش نيست . وي با بيان اينكه تحت هر 
شرايطي نصب مستقيم پمپ برروي شبكه ممنوع است 
 و پيگرد قانوني دارد، اعالم كرد: در ماده 34-4 و 4-39 
آيين نامه عملياتي شركت هاي آب و فاضالب در خصوص 
متخلفيني كه پمپ را به صورت مستقيم به شبكه توزيع 
آب وصل مي كنند، جريمه قطع انشعاب تا زمان برچيدن 
پمپ درنظر گرفته شده و در صورت تكرار پيگرد از طريق 
مراجع قضايي صورت مي گيرد. صالح در خصوص روش 
صحيح نصب پمپ گفت: براي حل مشكل كمبود فشار 
آب بايد بعد از كنتور، يك مخزن ذخيره نصب ش��ود و 
پمپ را بعد از مخزن نصب كرد تا از مكش مستقيم آب از 
شبكه توزيع جلوگيري شود.  معاون خدمات مشتركين و 
درآمد آبفاي استان اصفهان به مزاياي روش صحيح نصب 
پمپ اشاره كرد و اظهار داشت: وجود ذخيره آب در زمان 
نوسانات شبكه، كاهش هزينه آب مصرفي، توزيع آب با 
فشار مناسب در طبقات باالي ساختمان و جلوگيري از 
س��وختن پمپ بر اثر نوسانات فشار شبكه از مهم ترين 

مزاياي روش صحيح نصب پمپ به شمار مي آيد.

سيداميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت در نشست رسانه اي خبر داد: 

60هزارنفربامشاغلبركتبهروستاهايخودبازميگردند

فاجعه در نقده

زهرا سليماني| »اتوبوس حامل خبرنگاران محيط زيست 
كه براي بازديد از درياچه اروميه اعزام شده  بودند نزديكي 
شهرستان نقده دچار سانحه شد.«اين خبري بود كه حول 
و حوش عصر ديروز ابتدا در شبكه هاي اجتماعي و بالفاصله 
پس از آن روي ويترين خبرگزاري ها قرار گرفت. در دقايق 
ابتدايي بعد از انتشار اين خبر، فعاالن رسانه اي پيگير ابعاد 
مختلف موضوع بودند تا از ابعاد و زواياي گوناگون اين خبر 
تلخ آگاه شوند. نهايتا خبري كه همه از آن مي ترسيدند، 
دهان به دهان چرخيد و مثل آوار بر سر فعاالن رسانه اي و 
افكار عمومي همه ايرانيان آوار شد. مشخص شد از ميان 23 
خبرنگار حاضر در اتوبوس 2نفر جان باختند و 21 خبرنگار 
نيز با آسيب هاي جدي مواجه شدند. اخبار تكميلي حاكي 
از آن بود كه حال برخي از آسيب ديدگاه اين حادثه وخيم 
گزارش شده است. خبرنگاران جانباخته، دو زن خبرنگار 
به نام هاي مهشاد كريمي و ريحانه ياسيني از دو رسانه ايرنا 
و ايسنا بودند. بالفاصله پس از انتشار ابعاد مختلف حادثه، 
ارزيابي هاي تحليلي در خصوص چرايي وقوع اين حادثه آغاز 
شد. سرهنگ عين اهلل جهاني معاون فرهنگي و اجتماعي 
ترافيك پليس راهور كشور ساعاتي پس از وقوع اين حادثه 
در جريان گفت وگو با تعادل با اشاره به داليل بنيادين وقوع 
يك چنين حوادثي مش��كالت نقص فني وسايل حمل و 
نقل در كنار عدم توجه به بستن كمربندهاي ايمني را دو 
دليل اصلي براي وقوع يك چنين حادثه هايي عنوان و اعالم 
كرد، براي رسيدن به دليل واقعي بروز اين حادثه بايد اجازه 
داده شود، گروه هاي كارشناسي تحقيقات تكميلي خود را 
صورت دهند تا مشخص شود چرا يك چنين حادثه اي به 
وقوع پيوسته است. شهريار شمس يكي از خبرنگاران در 
خصوص علت واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران به اين 
نكته اش��اره كرد كه: طبق گفته خبرنگاران حاضر در اين 
جمع، ترمز اتوبوس از صبح دچار مشكل بود. راننده اتوبوس 
در جريان اين نقص فني بوده و در شيب جاده، ترمز نگرفته 
و اتوبوس از مسير خارج و واژگون شده است. دقايقي بعد از 
اين حادثه اما سازمان راهداري كشور اعالم كرد، مقصر اين 

حادثه راننده بوده است.

  فاجعه از كجا آغاز شد؟
در شرايطي كه بس��ياري از فعاالن رسانه اي به دنبال 
ابعاد گوناگون ماجرا بودند، پايگاه اطالع رساني سازمان 
محيط زيس��ت روايتي از اين بازديد ارايه كرد. در اين 
گزارش آمده است: با دعوت ستاد احياي درياچه اروميه 
از صبح امروز تور رس��انه اي براي بازديد از پروژه هاي 
عمراني اين س��تاد آغاز شد.در اين س��فر دو روزه، 20 

خبرنگار از رس��انه هاي كش��ور به همراه چه��ار نفر از 
كاركنان روابط عمومي سازمان محيط زيست و دو نفر 
از كاركنان ستاد احياي درياچه اروميه براي بازديد از 
پروژه هاي احياي درياچه اروميه س��اعت 6: 30 صبح 
از فرودگاه مهرآباد تهران به اروميه س��فر كردند.گروه 
اعزامي از تهران پس از رسيدن به اروميه با اتوبوس تهيه 
شده توسط اداره كل محيط زيست استان آذربايجان 
غربي براي بازديد از تونل زاب در شهرستان پيرانشهر 
اعزام شدند. ظهر روز چهارشنبه خبرنگاران از طريق 
لوكوموتيو وارد تونل شدند و پس از بازديد از تونل زاب 
حوالي ساعت 6 بعدازظهر براي استراحت و صرف ناهار 
به محل سد كاني سيب مراجعت مي كنند كه متاسفانه 
اتوب��وس حامل خبرنگاران و تي��م اعزامي بر اثر نقص 
فني واژگون مي ش��ود. بعد از اين حادثه تلخ بالفاصله 
نيروهاي امدادي هالل احمر و اورژانس به محل حادثه 
اعزام مي شوند و مصدومان را به بيمارستان امام خميني 
شهرستان نقده اعزام مي كنند. بر اثر اين حادثه متاسفانه 
دو خبرنگار برجس��ته حوزه محيط زيس��ت خانم ها 
ريحانه ياسمني از خبرگزاري ايرنا و مهشاد كريمي از 
خبرگزاري ايسنا بر اثر جراحات وارده فوت مي كنند. در 
اين حادثه 17 نفر ديگر دچار مصدوميت شدند كه 4 نفر 
از اين مصدومان جهت ادامه مداوا به اروميه اعزام شدند 
و 13 نفر ديگر به صورت سرپايي در حال مداوا هستند.

  مقص�ر بودن رانن�ده در حادث�ه واژگوني 
اتوبوس خبرنگاران

در شرايطي كه هنوز گمانه زني ها در خصوص چرايي 
وقوع اين حادثه ادامه داش��ت، مديركل آمار، ايمني و 

ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره 
به حادثه واژگوني اتوب��وس خبرنگاران حوزه محيط 
زيس��ت، اعالم كرد: راننده بدون صورت وضعيت و به 
صورت فردي اقدام به مسافرگيري در مسير كرده و بر 
اساس آخرين گزارش پليس راه به دليل عدم توانايي 
در كنترل وسيله نقليه در بروز اين حادثه مقصر بوده 
اس��ت. فرهاد صالحيان كه با ايسنا گفت وگو مي كرد 
درباره جزئيات حادثه واژگون��ي اتوبوس خبرنگاران 
اظهار كرد: رانن��ده »م.ش« داراي كارت هوش��مند 
فعال و معاينه فني معتبر از تاريخ 19 ارديبهش��ت تا 
19 مرداد 1400 بوده است اما بدون صورت وضعيت 
)بدون هماهنگي از طريق شركت حمل و نقل( و خارج 
از برنامه شركت حمل و نقل اقدام به مسافرگيري كرده 
است و احتماال مسوول اين تور، شخصا با راننده تماس 
گرفته است. وي با بيان اينكه »آخرين تردد اين راننده 
با اتوبوس مذكور، از طريق يك ش��ركت حمل و نقل 
در تاريخ دوم ارديبهشت امسال صورت گرفته بود«، 
افزود: هنگامي كه اين اتوبوس در منطقه دشت غوره 
واقع در 18 كيلومتري شهر نقده در حال حركت بوده 
است، به دليل عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه، دچار 
سانحه مي شود. مديركل آمار، ايمني و ترافيك سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: گرچه اتوبوس 
مذكور داراي معاينه فني معتبر بوده است، اما تخلف 
و قصور راننده محرز بوده چراكه نه تنها بدون صورت 
وضعيت اقدام به جابه جايي مسافر كرده بلكه با وجود 
آشنايي از مسير كوهستاني مذكور، سرعت غيرمجاز 
داشته است و همين مساله سبب شده تا نتواند وسيله 
نقليه خود را كنترل كند. مس��لما ب��ا راننده متخلف 

برخورد خواهد شد. در همين خصوص اورژانس، اسامي 
مصدومان حادثه واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران 
حوزه محيط زيست را كه براي تهيه گزارش از درياچه 
ارومي��ه عزيمت ك��رده بودند، اعالم كرد.بر اس��اس 
اعالم اورژانس اس��امي مصدومان به شرح زير است: 
محمدمهدي گوهري، محمد رحيم مقدس، حسن 
ظهوري، مرتضي محم��د صادق، ابراهيم نژادرفيعي، 
مرتضي محمدزاده، زهرا رفيعي، سهيل فرجي، نيما 
عبداهلل پور، آيسان زرفام، فروغ فكري، رباب باباخاني 
زهرا كش��وري، نگار اكبري، زين��ب رحيمي، كمال 
عثمانپور، علي حاجي مرادي، علي شريف زاده، صدرا 
محقق، آسيه اسحاق، سعيد بيداد اسامي خبرنگاراني 
است كه مصدوم ش��ده اند و حال برخي از آنها وخيم 

گزارش شده است.

  پيام انجمن صنفي روزنامه نگاران 
اعضاي انجمن صنف��ي روزنامه نگاران با اندوه وصف 
ناش��دني اين حادثه تل��خ و دردناك را ب��ه خانواده، 
دوستان و همكاران عزيزان درگذشته تسليت گفته، 
صبر و ش��كيبايي براي آن��ان آرزو مي كنند. انجمن 
صنفي روزنامه نگاران درباره سانحه مرگ بار اتوبوس 
خبرنگاران محيط زيست اطالعيه صادر كرد.در متن 
اين اطالعيه آمده اس��ت: با كمال تاسف و تاثر مطلع 
شديم اتوبوس حامل شماري از روزنامه نگاران حوزه 
محيط زيس��ت كه به منظور تهيه گزارش تخصصي 
ع��ازم درياچه ارومي��ه بودند دچار س��انحه مرگبار 
ش��ده و تا اين لحظه دو تن از همكاران ش��ريف ما بر 
اثر اين حادثه جان خود را از دس��ت داده  اند. در اين 
حادثه همچنين تع��داد ديگري از همكاران ما دچار 
مصدوميت ش��ده اند. البته هنوز جزئيات ديگري از 
اين حادثه به دس��ت ما نرسيده اس��ت، اما اطالعات 
اوليه حاكي از نقص فني اتوبوس است. اعضاي انجمن 
صنفي روزنامه نگاران با اندوه وصف ناشدني اين حادثه 
تلخ و دردن��اك را به خانواده، دوس��تان و همكاران 
عزيزان درگذشته تس��ليت گفته، صبر و شكيبايي 
براي آنان آرزو مي كنند. همچنين اميدواريم س��اير 
همكاران صدمه ديده هرچه س��ريع تر بهبودي خود 
را بازيابند. انجمن صنفي روزنامه نگاران جزئيات اين 
حادثه و علل آن را بررسي خواهد كرد و در صورتي كه 
قصوري متوجه نهادهاي ذيربط در وقوع اين حادثه 
باشد با قوت و قدرت آن را پيگيري كرده و نتايج را به 

اطالع همگان خواهد رساند.

»تعادل« ابعاد گوناگون فاجعه واژگوني اتوبوس خبرنگاران را بررسي مي كند

راننده به عنوان مقصر اصلي در حادثه واژگوني اتوبوس خبرنگاران معرفي شد

در پي واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران و جان باختن دو تن از خبرنگاران خبرگزاري هاي ايسنا و ايرنا، 
رييس جمهور ضمن تسليت اين ضايعه، دستور داد ابعاد حادثه پيگيري شود.در پيام حسن روحاني آمده 
است: »انا هلل و انا اليه راجعون«حادثه واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محيط زيست كشور در 
استان آذربايجان غربي و جان باختن دو بانوي خبرنگار و مجروح شدن تعدادي از آنان، موجب اندوه و 
تاثر عميق گرديد. اينجانب ضمن تكريم خدمات ارزشمند اين خبرنگاران پرتالش رسانه هاي كشور كه 
دغدغه اي جز خدمت به ميهن اسالمي را نداشتند، با خانواده هاي داغديده و اصحاب رسانه كشور ابراز 
همدردي مي كنم و از درگاه خداوند متعال براي جانباختگان حادثه علو درجات و براي مجروحان آرزوي 
سالمتي و شفاي عاجل دارم. الزم است دستگاه هاي مسوول ضمن دلجويي از خانواده هاي اين عزيزان 

سفر كرده، سريعا علل وقوع حادثه را بررسي و نسبت به ارايه گزارش آن اقدام كنند.
»حسن روحاني، رييس جمهوري اسالمي ايران«

تسليتودستوررييسجمهوردرپيدرگذشتخبرنگاران
برش
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خبرروز

فوت ۱۱۲ بيمار كوويد۱۹ 
وزارت بهداشت از فوت ۱۱۲ بيمار كوويد۱۹ خبر داد. همچنين ۱۱ هزار و ۵۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
ش��د كه هزار و ۲۹۹ نفر از آنها بستري شدند. به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۳ هزار و ۳۲۹ نفر و مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به سه ميليون و ۱۲۸ هزار و ۳۹۵ نفر رسيد. بنابر اعالم وزارت بهداشت تاكنون ۴ ميليون و ۴۰۷ 
هزار و ۳۸۵ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و يك ميليون و ۲۱ هزار و ۶۱۹ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 
تزريق ش��ده در كش��ور به ۵ ميليون و ۴۲۹ هزار و ۴ ُدز رسيد. در حال حاضر ۲۲ شهر كش��ور در وضعيت قرمز، ۱۷۵ شهر در 

وضعيت نارنجي و ۲۵۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر خبر

لزوم رفع تبعيض از قانون 
بازنشستگي آتش نشانان

سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران بر لزوم اصالح قانون بازنشستگي 
آتش نش��انان به عنوان ي��ك مطالبه از مجلس 
و دولت تاكيد كرد. س��يد ج��الل ملكي در اين 
باره اظهار كرد: هر ش��غلي كه از حالت طبيعي 
و اس��تاندارد خارج شود از دسته مشاغل سخت 
محسوب مي شود البته مش��اغل سخت دسته 
و درجه بن��دي دارند مثال كار هايي كه ش��يفت 
شب دارند، كارهاي ۲۴ ساعته، كارهايي كه در 
محيط هاي خطرناك انجام مي شود، كار هايي 
كه احتمال برخورد با اجس��ام سنگين دارد و... 
 از دسته مشاغل سخت است. تمام عناويني كه

 زير مجموعه مشاغل سخت محسوب مي شود در 
آتش نشاني وجود دارد؛ اما متاسفانه آتش نشاني 
از جمله مش��اغل سخت محس��وب نمي شود. 
اوگفت: س��ال ۹۲، آتش نشاني به شيوه عجيب 
و خنده داري از دسته مشاغل سخت محسوب 
شد. قرار شد آتش نشاني از مشاغل سخت باشد 
اما شرط بازنشستگي را ۵۰ سال سن و ۲۰ سال 
سابقه تصويب كردند. تقريبا كمتر از ۰.۵ درصد 
آتش نشانان مش��مول اين قانون مي شدند چرا 
كه معموال آتش نشانان حدود ۲۰ تا ۲۱ سالگي 
استخدام مي شوند و پس از ۲۰ سال حدودا ۴۰ 
سال سن دارند. در واقع قانوني تصويب شده بود 

كه هيچ كس نمي توانست از آن استفاده كند. 
ملك��ي افزود: حدود س��ه يا چهار س��ال قبل با 
پيگيري هاي شهرداري و آتش نشاني توانستيم 
شرط سني را از شرايط بازنشستگي حذف كنيم. 
به طوري كه قرار ش��د آتش نشانان بتوانند با ۲۰ 
سال سابقه تقاضاي بازنشستگي كنند، اما قرار 
شد كه پس از بازنشستگي ۲۵ روز حقوق بگيرند. 
هر يك سال خدمت آتش نشاناني كه بيمه تامين 
اجتماعي دارند برايش��ان ۱.۵ س��ال محاسبه 
مي شود اما در تهران هر يك سال خدمت حدود 
۱۵ ماه محاس��به مي شود كه همكاران ما از اين 
موضوع گله مند هس��تند. او با بيان اينكه بيمه 
آتش نشاني تهران شهرداري تهران است، گفت: 
آنهايي كه بيمه تامي��ن اجتماعي دارند حقوق 
كامل دريافت مي كنند؛ اما سوال اينجاست كه 
مگر س��ختي كار آتش نش��انان را نوع بيمه آنها 
تعيين مي كند؟ كار همه آتش نشاني ها سخت 
است اما كار آتش نشاني تهران به دليل حوادثي 
كه دارد سخت تر است. ملكي گفت: با مكاتباتي 
كه انجام شده به دنبال آن هستيم كه مثل ساير 
آتش نشانان با ۲۰ س��ال خدمت ۳۰ روز حقوق 
دريافت كنيم. بخشي از اين كار بايد در مجلس 
انجام ش��ود كه به مجلس ارايه ش��ده اما چون 
فوريت ندارد قرار اس��ت اين موضوع طبق روال 

عادي بررسي شود. 

از سال ۱۴۰۲ كنكور دو بار در سال برگزار مي شود
دبير ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگي 
در حاش��يه ۸۴۲ جلسه ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي از تصويب سياس��ت ها 
و ضوابط س��اماندهي سنجش و پذيرش 
متقاضي��ان ورود به آم��وزش عالي خبر 
داد. حجت االس��الم والمسلمين سعيد 
رضا عاملي گفت: سياس��ت ها و ضوابط 
ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان 

ورود به آموزش عالي، تصويب شد. او افزود: دستور اين 
جلسه ساماندهي نظام س��نجش و پذيرش كنكور در 
مقطع كارشناسي بود و تصميمات مهمي در اين جلسه 
اتخاذ شد. عاملي، با اشاره به اينكه از سال ۱۳۴۸كنكور 
در ايران شروع ش��ده خاطرنشان كرد: تصميمات اين 
جلسه مهم ترين تصميمات ۵۲ سال گذشته در زمينه 
كنكور به حساب مي آيد. او ادامه داد: مصوبه اول، مبني 
بر اين بود كه در آزمون سراسري سهم آموزش و پرورش 
به لحاظ س��ابقه تحصيلي ۶۰درصد و س��هم كنكور 

سراسري ۴۰درصد خواهد بود. تصميم 
دوم، اي��ن ب��ود كه »كنكور سراس��ري« 
مختص دروس تخصصي باشد و دروس 
عمومي به بخش سوابق تحصيلي منتقل 
مي شود و سوابق تحصيلي مبناي ارزيابي 
نهايي خواهد بود، مصوبه سوم، برگزاري 
آزمون سنجش )كنكور( دو بار در سال بود 
كه فشار و اضطراب از روي دانش آموزان 
ما برداشته ش��ود و دانش آموزان ما وقتي در اين آزمون 
شركت مي كنند نگران نباشند كه تا سال ديگر فرصت 
ديگري نخواهند داش��ت. دبير ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي تصريح كرد: مصوبه پنجم درباره پذيرش بود كه 
دانشگاه هاي كشور مي توانند يك حد نصاب براي معدل 
بگذارند و بر اساس آن مشخص كنند كه تا چه معدلي را 
پذيرش مي كنند و اگر معدل داوطلب از ميزان مشخص 
پايين تر باشد اين اختيار به دانشگاه ها داده مي شود كه 

داوطلب را پذيرش نكنند.

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا: 

۲۰ درصد جامعه كارگري درگير اعتياد هستند
به تازگي س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
براساس شيوع شناس��ي كه صورت 
گرفته، اعالم كرده است كه ۲۰ درصد 
از جامعه كارگري كش��ور به م��واد مخدر اعتياد 
دارند. رييس پلي��س مبارزه با م��واد مخدر ناجا 
درباره ميزان اعتياد در بين زنان گفت: براس��اس 
اعالم س��تاد مبارزه با مواد مخدر ناجا حدود ۱۰ 
درصد از معتادان كشور را زنان تشكيل مي دهند. 
همانطور كه قبح مصرف دخانيات و قليان در بين 
زنان شكسته شده، متاس��فانه شاهد هستيم كه 
قبح مصرف مواد مخدر ني��ز در بين زنان در حال 
از بين رفتن اس��ت. س��ردار مجيد كريمي درباره 
اس��تفاده از زنان و جوانان در جابه جايي و حمل 
موادمخدر ادامه داد: براس��اس پرونده هايي كه ما 
داريم و رصد مي كنيم و همچنين كش��فيات ما با 
افزايش حضور زن��ان در جابه جايي و حمل مواد 
مخدر مواجه نبوده ايم و تغيير چشمگيري در اين 
زمينه نداشته ايم. حتي در ميزان دستگيري زنان 

نيز تغييري نداشته ايم.

    در عمليات ها و دستگيري ها
شاهد افزايش حضور زنان و جوانان نيستيم

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: با 
توجه به فعاليت و حضور جوانان در فضاي مجازي 
اگر اين افراد در زمينه مواد مخدر فعاليت داشته 
باشند، ما ابتدا قبل از دستگيري سايت اين افراد 
را مس��دود كرده و تذكر ج��دي مي دهيم اما اگر 
رعايت نكنند قطعا برخ��ورد جدي قضايي با آنها 
صورت مي گيرد. البته وقتي روند دس��تگيري ها 
را بررس��ي مي كنيم نس��بت به ميانگين سني در 
كودكان، جوان��ان و زنان نگران��ي خاصي وجود 
ندارد. بعضا گفته مي شود كه جمعيت دانشجويي 
يا دانش آموزي در حال آلوده شدن است كه آن هم 
براساس پژوهش هايي است كه در دانشگاه ها انجام 
مي ش��ود. ما در عمليات ها و دس��تگيري هايمان 

چنين افزايشي را شاهد نيستيم.
سردار كريمي درباره اس��تفاده از زنان و كودكان 
به عنوان پوش��ش براي جابه جاي��ي و حمل مواد 

مخدر خاطرنش��ان كرد: گاهي اوقات قاچاقچيان 
به عنوان پوش��ش در خودرو از زن��ان و كودكان 
اس��تفاده مي كنند، چرا كه تص��ور مي كنند اگر 
زن يا كودكي در خودرو باش��د پليس كمتر شك 
مي كند و توجهي به خودرو نمي كند درحالي كه 
پليس اين خودروها را رصد و شناس��ايي مي كند. 
البته اين افراد جزو دستگير ش��دگان نيستند و با 
آنها برخورد نمي ش��ود. او همچنين در پاس��خ به 
اين س��وال كه نظر پليس درباره توزيع داروهاي 
ترك اعتياد مانند ش��ربت ترياك ي��ا متادون در 
داروخانه ها چيس��ت، گفت: در اين خصوص بايد 
وزارت بهداش��ت و س��تاد مبارزه با م��واد مخدر 
اظهارنظر كنن��د. اما در جايي كه سوءاس��تفاده 
صورت بگيرد و ش��ربت ترياك و داروهاي درمان 
مواد مخدر به بازار غيرقانوني نشت كند يا قاچاق 
ش��ود يا به صورت غيرقانوني دست به دست شود 
قطعا در اين زمينه پليس ورود مي كند و برخورد 
خواهد كرد. رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
خاطرنشان كرد: متاس��فانه در گذشته هم شاهد 
بوديم كه در ش��بكه توزيع يا كمپ ها يا در برخي 
داروخانه ها توزيع غيرقانون��ي صورت مي گرفته 
كه اين افراد شناس��ايي ش��ده اند و تذكرات الزم 
به آنها داده ش��ده اس��ت. وزارت بهداشت نيز در 
اين زمينه به صورت جدي پيگير اس��ت و اظهار 
مي كنند كه وزارت بهداشت جلوي نشت را گرفته 
اس��ت. اما هرجايي كه ما قاچاق را مشاهده كنيم 
قطعا برخورد كرده و پرون��ده را در اختيار مرجع 
قضايي قرار مي دهيم. سردار كريمي تصريح كرد: 
اگر عرض��ه اين نوع داروه��ا در داروخانه ها باعث 

شود كه دارو به دست افراد غيرمرتبط برسد يا به 
صورت حجمي در ج��اي ديگري با قيمت آزاد به 
فروش برسد يا هر نوع سوء استفاده اي شود پليس 

برخورد خواهد كرد.

    مخالف فعاليت شلترها و سازمان هاي 
مردم نهاد در اين حوزه نيستيم

وي همچنين درباره جمع آوري شلترها و سرپناه ها 
از مناطقي مانند ش��وش، مولوي و هرندي تصريح 
كرد: شلترها و س��رپناه ها در جهت كاهش آسيب 
فعاليت مي كنند. در ميدان شوش، مولوي و هرندي 
۱۲ ش��لتر وجود دارد. ما هر چق��در اين مناطق را 
پاكس��ازي مي كنيم اما باز هم با گزارشات مردمي 
مواجه هستيم كه از حضور معتادان شكايت دارند. 
اين معتادان به واس��طه شلترها و سرپناه هايي كه 
در اي��ن مناطق وجود دارد از نقاط ديگر ش��هر در 
اين مناطق جمع مي شوند. رييس پليس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا خاطرنشان كرد: ما مخالف كاهش 
آسيب و فعاليت شلترها و سازمان هاي مردم نهاد 
در اين حوزه نيستيم اما مي گوييم بايد سازمان دهي 
جدي در اين زمينه صورت بگيرد و نبايد در منطقه 
آلوده اي كه مردم ابراز نارضايتي مي كنند و پليس 

هم دغدغه دارد، شلترها متمركز شوند.
س��ردار كريمي ادامه داد: ما خواستار جابه جايي 
ش��لترها و پخش ش��دن آنها در حاش��يه ش��هر 
هس��تيم و اگر قرار اس��ت فرد معت��ادي خدمات 
بگيرد نباي��د در انظار عموم��ي و در مناطقي كه 
مردم زندگي مي كنن��د و رفت و آمد دارند تجمع  
كنند. س��ازمان دهي اين كار هم سخت و مشكل 
نيس��ت و مي توانند مراكز درماني و شلترها را در 
حاشيه شهرها مس��تقر كنند و از پليس بخواهند 
معتادان را كه جم��ع آوري مي كنند به اين مراكز 
منتقل كنند. او همچنين درباره ش��يوع مصرف 
مواد مخدر در بين كارگران و در كارگاه ها و مراكز 
صنعتي گفت: اخيرا س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر 
براساس شيوع شناس��ي كه صورت گرفته اعالم 
كرده است كه ۲۰ درصد از جامعه كارگري كشور 

به مواد مخدر اعتياد دارند.

گزارش

رويداد

نمايندگي مردم بايد به تمام پست و سمت ها اولويت داشته 
باشد. در مجلس دهم بحث اين بود كه به هيچ وجه نبايد 
به آراي مردم بي توجهي كرد و آنها را پشت سر گذاشت. 
طيبه سياوشي، نماينده تهران در مجلس دهم در خصوص 
وعده هاي رييسي در مناظرات انتخاباتي و احتمال حضور 
زنان در كابينه آينده اظه��ار كرد: حضور زنان در كابينه 
آقاي رييسي مطالبه و نياز زنان است اما نمي دانم ايشان 
به اين مطالبه توجه مي كنند ي��ا خير. او بيان كرد: آقاي 
رييسي وعده اي مطرح كردند مبني بر اينكه دهك هاي 
پايين جامعه از اينترنت رايگان برخوردار خواهند ش��د 
كه اين وعده بس��يار بزرگي است  و دهك پايين جامعه 
شامل جمعيت قابل توجهي مي شود و عمدتًا اپراتورها 
خصوصي و نيمه خصوصي هستند و آ نكه آقاي رييسي 
چگونه مي خواهند اي��ن برنامه را اعمال و اجرايي كنند، 
بحث جدايي است. بحث مهم اين است كه آموزش ها تا 
چه حد پيشرفته باشد تا بتوانند در اين حوزه خدمات ارايه 
دهند. نماينده سابق مجلس گفت: امروز تا دورافتاده ترين 
روستاها از اينترنت استفاده مي كنند و اكثراً اقشار نيازمند 
هستند و ممكن است از س��اير بخش هاي زندگي شان 

صرف نظر كنند تا از اين فضا براي كار و تعامل اس��تفاده 
كنند. اين فعال سياسي اصالح طلب ادامه داد: آقاي رييسي 
اين وعده را دادند كه ما فضاي بازتري را در فضاي مجازي 
شاهد خواهيم بود و فيلترينگ و اين مسائل را نخواهيم 
داشت. ايشان تنها كسي بودند كه در مناظرات به تعداد 
فالوورهايشان اشاره كردند و اين موضوع اگر با وعده هايي 
كه داده اند، جلو بروند ما بايد اوضاع بهتري را شاهد باشيم 
اما معموالً اين مطالبات در زمان اجرا خيلي سخت محقق 
مي ش��ود چون بودجه اي كه بايد براي آن در نظر گرفته 
شود و مباحثي كه در زيرس��اخت ها مطرح مي شود، از 
موضوعاتي اس��ت كه كار را براي رييس جمهور سخت 
مي كند. بر همين اساس شاهد هستيم اكثر روساي جمهور 
نصف وعده هايشان را نيز نمي توانند محقق كنند. چون 
وعده ها براساس داشته ها نيست و وعده ها و برنامه هاي 
انتخاباتي بدون نظر كارشناسي بسته شده است، به همين 
دليل مردم اميدي به تحقق آنها ندارند. او اضافه كرد: در 
عين حال اصولگرايان كه معقتد بودند حضور رييسي در 
دولت شرايط اقتصادي و فرهنگي را بهبود خواهد بخشيد، 
بايد اقدام كنند. سياوشي گفت: كساني كه در ريل جناح 

اصولگرايي و ريل ستاد آقاي رييسي فعاليت كردند، در 
يك طيف نيستند و از گروه هاي متفاوتي هستند. اين افراد 
قاعدتاً سهم خواهي خواهند كرد اما اينكه چه سمت هايي 
به اين اشخاص اختصاص داده شود، نگران كننده است. 
نگراني وجود دارد كه بعضي از وزارتخانه هايي كه به لحاظ 
فرهنگي مدنظر اس��ت، به دست اشخاص تندرو نيفتد. 
سياوشي با اش��اره به احتمال حضور برخي نمايندگان 
در كابينه رييسي خاطرنشان كرد: به نظر من نمايندگي 
مردم بايد به تمام پست و سمت ها اولويت داشته باشد. در 
مجلس دهم بحث اين بود كه به هيچ وجه نبايد به آراي 
مردم بي توجهي كرد و آنها را پشت سر گذاشت به همين 
دليل ما در ماه هاي اخير مجلس دهم شاهد بوديم كه چند 
نفر از نمايندگان جدا شدند و از مجلس رفتند اما كاًل بحث 
اين است كه سمت نمايندگي بايد در اولويت قرار گيرد. رد 
شدن از مسووليت نمايندگي، نه اخالقي است و نه قانوني. 
انتخابات ميان دوره اي مجلس برگزار نخواهد شد و هزينه  
زيادي به مجلس وارد مي شود و حوزه انتخابيه نيز فاقد 
نماينده مي ماند. امروز نام بسياري از نمايندگان مجلس 

خوانده مي شود تا در ليست كابينه بروند.

اكثر روساي جمهور نيمي از وعده هايشان را محقق نمي كنند

ذرهبین

در روزهاي اخير ش��ايعات زيادي درباره كمبود يا 
حتي نبود واكس��ن كرونا در كشور و همچنين در 
استان بوشهر شنيده ش��د كه با شيوع دوباره موج 
جديد اين ويروس، نگراني ها نيز افزايش داش��ت. 
در همين حال طي روزهاي گذشته دولت از ورود 
محموله جديدي از واكسن كرونا به كشور خبر داد 
كه شايد از نظر تعداد اندك باشد اما بارقه اي از اميد 
را براي ريشه كن كردن اين بيماري درسطح كشور 
ايجاد كرده اس��ت. خبرهاي متعددي نيز از توليد 

نمونه هاي داخلي در س��طح كش��ور شنيده شده 
كه هنوز توزيع عمومي هيچ يك از اين واكس��ن ها 
آغاز نشده است. دبير ستاد مبارزه با كروناي استان 
بوشهر گفت: تاكنون ۵۰ هزار دوز واكسن كرونا به 
استان بوشهر ارسال شده كه از اين ميزان ۴۵ هزار 
دوز آن توزيع و تزريق ش��ده و مابقي نيز در سطح 
شهرستان ها در حال توزيع است. سعيد كشميري، 
در خصوص نحوه اطالع رس��اني به هم اس��تاني ها 
جهت حضور در مراكز معين شده و تزريق واكسن 

كرونا گفت: ش��ماره تلفن افراد از طريق اطالعات 
درج ش��ده در سامانه س��يب و پرونده الكترونيك 
آنها ثبت شده است، ضمنًا يك فراخوان نيز در اين 
خصوص داده شده تا افراد باالي ۷۰ سال كه پرونده 
نداشته اند به سايت وزارت بهداشت مراجعه كرده 
و ثبت نام كنند و در حال حاضر نيز در حال تزريق 
دوز دوم واكسن اغلب اين افراد هستيم و ضمنًا پس 
از گذر از اين مرحله، تزريق واكس��ن به افراد باالي 

۶۵ سال آغاز خواهد شد.

ادامه نگراني ها از كمبود واكسن كرونا 

جشنرنگدرعروسیعشايری

عكسروز

كوتاهوخواندني
ستارهشناسانبهتازگيسیارهكوچكيراكشفكردهاندكهبهسمتمنظومهشمسيدرحالحركتاست.بهگزارشآياي،لبهمنظومهشمسي
مامملوازاجرامشگفتانگیزازگذشتهباستانيجهاناست،امابهتازگيمشخصشدهكهيكيازايناجرامدرحالحركتبهسمتهمسايگيزمین
است.ستارهشناسانيكسیارهكوچكرادرمسیريكهدرمدار600هزارسالهخودمالقاتنزديكيباخورشیدخواهدداشت،شناساييكردهاند.
البتههیچخطريماراتهديدنميكند،امادرمقیاسهايكیهاني،اغراقنیستكهاينواقعهرايكمالقاتنزديكبنامیم.گفتنياستآخرينباري

كهيكجرمبهاينمیزانبهمانزديكشدهاست،نئاندرتالهاهنوززندهبودند.
پژوهشگرانامريكاييدربررسيجديدخودتوانستندقديميتريننمونهشناختهشدهيكقارچراكشفكنندكهدرفسیليكمورچهقراردارد.
بهگزارشفیز،پژوهشگران»دانشگاهايالتياورگن«)OSU(،قديميتريننمونهشناختهشدهقارچراشناساييكردهاندكهبهيكمورچهحمله
ميكند.فسیلمورچه،يكگونهجديدقارچرانشانميدهد.اينقارچ،ساختارتولیدمثلبسیاريازقارچهارادارد؛ازجملهآندستهازقارچها
كهميتوانیددرحیاطخودببینید.بنابهگفتهاينمحققانمورچهها،میزبانبسیاريازانگلهايفريبكارهستندكهبرخيازآنهارفتارحشراترا

اصالحميكنندتاازرشدوپراكندهشدنانگلهاسودببرند.
يكرباتحفاريماهازطريقحفاريسنگهايماهباانفجارهايكوچكبهيخميرسد،يخيكهزيرسطحماهاستوميتواندبراينوشیدنآب،
سوختموشكوسايرمنابعحیاتيدرماموريتهايماهوفراترازآناستفادهشود.بهگزارشآياي،شركتيموسومبه»مستناسپیسسیستمز«
مستقردركالیفرنیادرحالساختيكسیستمكاوشگررباتیكبراياستخراجيخرويماهبااستفادهازانفجارهايكنترلشدهاست.اينكاوشگر
موسومبه»راكتام«يخماهراكهبرايحفظحضورپايدارانساندرماهوامكانانجامماموريتهايآيندهبهمريخوفراترازآنبسیارحیاتيخواهد

بود،استخراجخواهدكرد.

اجراي برنامه هاي حمايتي براي زنان سرپرست خانوار
۲۴۵ ه��زار زن سرپرس��ت خانوار تحت 
پوشش اين سازمان قرار دارند و برنامه هاي 
حمايتي متعددي از مستمري و وام اشتغال 
تا پرداخت شهريه فرزندان آنها براي آنها 
اجرا مي ش��ود. معاون اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور با بيان اين مطلب گفت: 
امسال مس��تمري زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشش بهزيس��تي و كميته امداد 

افزايش پيدا كرده و به طور مثال مستمري يك خانواده 
زن سرپرست تك نفره به ۳۵۰ هزار تومان و مستمري 
يك خانواده زن سرپرست پنج نفره به يك ميليون و ۱۰۰ 
هزار تومان در ماه رس��يده است. حبيب اهلل مسعودي 

فريد ادام��ه داد: در موض��وع تحصيالت 
دانش��گاهي نيز حمايت ه��اي خوبي از 
خانواده هاي زن سرپرست انجام مي گيرد 
و شهريه دانشگاه آزاد و دولتي فرزندان اين 
خانواده ها تحت حمايت بهزيستي است و 
اين سازمان شهريه ها را پرداخت مي كند.

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 
گفت: در بحث اش��تغال ني��ز طرح هاي 
متعددي در قالب وام هاي كم بهره و كمك هاي بالعوض 
صورت مي گيرد. وام هاي كم بهره به مبلغ ۵۰ ميليون 
تومان با كارمزد چهار درصد به خانواده هاي زن سرپرست 

تحت پوشش بهزيستي اعطا مي شود.

آزادي 5۰ محكوم مالي استان البرز با كمك خيرين
حس��ين فاضلي هريكندي در آيين 
آزادي زندانيان مالي و جرايم غيرعمد 
از آزادي ۵۰ محكوم مالي استان البرز 
با كمك خيرين خبر داد. عالي ترين 
مقام قضايي اس��تان البرز با اشاره به 
اينكه در سياس��ت كالن قوه قضاييه 
هدف از زندان اين است كه شرايطي 
فراهم آيد تا ف��رد ضمن بازاجتماعي 

شدن به آغوش خانواده و جامعه بازگردد، تصريح 
كرد: افراد به داليل مختلفي ممكن است زنداني 
شوند كه بخشي از آنها محكومان مالي هستند كه 
به دليل بدهي يا عدم توانايي در پرداخت ديون در 
زندان به س��ر مي برند كه نقش خيرين در آزادي 
و بازگش��ت آنها به جامعه بس��يار مهم است. او با 
تش��ريح اقداماتي كه در دو سال اخير و در دوران 

تحول در قوه قضاييه انجام شده تاكيد 
كرد: پس از ش��يوع كرونا، بس��ياري 
از كش��ورها س��المت زندانيان را در 
اولويت خود ق��رار ندادند اما به دليل 
نگاه اس��المي و انس��اني به زندان در 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
و با دس��تورات رييس قوه قضاييه، از 
همان روزهاي ابتدايي شيوع ويروس 
كرون��ا، اقدام��ات پيش��گيرانه در زندان ها مورد 
پيگيري قرار گرف��ت. او اضافه كرد: در اين مدت 
تالش ش��د عالوه ب��ر كنترل هم��ه ورودي ها به 
زندان ها، با اس��تفاده از راهكاريي از قبيل اعطاي 
مرخصي، عفو و استفاده از نهادهاي ارفاقي از قبيل 
آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات شرايط براي 

آزادي زندانيان فراهم شود.
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