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يادداشت- 1

 كاهش نرخ بهره بين بانكي 
و نظامات بازارها

اعداد و ارقام مرتبط با بازار پولي 
و مال��ي كش��ورمان از ابتداي 
سال 1400 خورشيدي بيانگر 
اين واقعيت روش��ن است كه 
نرخ سود بين بانكي در اين بازار 
طي بازه زمان��ي كمتر از 3ماه 
ارديبهش��ت، خرداد و تيرماه 
بين 2ت��ا 3درصد كاهش پيدا 
كرده است. تغييراتي كه باعث شده بسياري از تحليلگران 
و اساتيد صاحب نظر در اقتصاد، نسبت به تداوم يك چنين 
تكانه هايي در بازارهاي پولي و مالي هشدار داده و تبعات 
آن را نگران كننده ارزيابي كنند. در وهله نخست بايد ديد 
كاهش نرخ بهره بين بانكي چ��ه اثراتي در نظامات بين 
بازارها و شاخص هاي اقتصادي به جاي مي گذارد و مهم تر 
از آن بررس��ي كرد كه اين تحوالت در زندگي اقتصادي 
و معيشتي مردم چه تبعاتي را مي آفريند؟ در خصوص 
ش��اخص هاي اقتصادي بدون ترديد، كاهش نرخ سود 
بين بانكي باعث افزايش نقدينگي، توس��عه پايه پولي و 
رشد تورم افسارگس��يخته در كشور مي شود. وضعيتي 
كه اقتصاد ايران حداقل طي 3سال گذشته با آن دست به 
گريبان بوده است تا جايي كه حجم نقدينگي در كشور را 
به اعداد و ارقام باورنكردني حدود 3هزار و 500هزار ميليارد 
توماني رسانده و ش��اخص تورم را حول و حوش 40الي 
50درصدي قرار داده است. نتيجه يك چنين وضعيتي 
در نقدينگي و تورم به طور مشخص فقر را در ميان خانواده 
ايراني گس��ترش داد و مشكالت معيش��تي دامنه داري 
را ب��راي دهك هاي پاييني جامعه ايجاد كرده اس��ت. با 
اين توضيحات اين پرس��ش در اف��كار عمومي و فعاالن 
اقتصادي شكل مي گيرد كه آيا مسووالن تصميم ساز در 
بانك مركزي و س��اير نهادهاي تصميم سازي اقتصادي 
از اين واقعيات آگاه نيس��تند كه گاه و بيگاه اقدام به يك 
چنين تصميماتي مي كنند؟ واقع آن اس��ت كه يكي از 
تجربيات تلخ اقتصاد ايران، تصميماتي است كه اخذ آنها 
باعث توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي و نهايتا رشد تورم 
در فضاي كلي اقتصاد كشور مي شود. اين نوع تصميمات 
به يك داستان هميشگي در اقتصاد ايران بدل شده است 
كه دس��ت به تصميماتي زده مي شود كه تكانه هايي در 
شاخص ها مي آفريند. اما اينكه آيا مسووالن پولي كشور 
در بانك مركزي متوجه اثرات اين نوع تصميم سازي ها 
در اقتصاد و معيشت كشور هستند يا نه؟ البته كه متوليان 
بانك مركزي متوجه تبعات تصميمات پولي و مالي خود 
هستند. شك نداشته باش��يد، تعداد بغزيان هايي كه در 
بانك مركزي وجود دارند، بسيار بيشتر است، بهتر از ما 
هم به شرايط واقف هستند و دغدغه دارند. اما اينكه چرا 
دس��ت به اتخاذ يك چنين تصميماتي مي زنند؛ آن هم 
اخذ تصميماتي كه متوليان مي دانند در بهترين حالت 
در حكم ُمسكن هاي كوتاه مدت را دارد، ابهامي است كه 
هنوز پاسخي براي آن پيدا نشده است. آيا اقتصاد ايران به 
درجه اي از مشكالت رسيده است كه دوستان، چاره اي 
جز اين نوع تصميم سازي ها ندارند؟ آيا در رشد نقدينگي و 
افزايش دامنه هاي تورم ويژگي هاي مثبتي وجود دارد كه 
اساتيد دانشگاهي از آن بي خبرند؟ آيا سوق دادن اقتصاد به 
سمت ابرتورم و ساير تكانه هاي عميق، به نفع معيشت مردم 
است؟ اينكه چرا دكتر كميجاني كه استاد اقتصاد هستند 
و سكان هدايت ساختار پولي كشور را به دست گرفته اند 
و از مشاوره هاي قوي برخوردارند، چرا اجازه يك چنين 
اقداماتي را مي دهند، موضوعي است كه خودشان بايد در 
خصوص آن توضيح دهند. اما در يك تحليل ساده مي توان 
گفت كه چنانچه افزايش نرخ بهره بين بانكي افزايش يابد، 
بانك ها اقدام به قرض دادن به يكديگر مي كنند و مشكالت 
موجود در ساختار پولي و مالي كشور، در ترازنامه هاي بانكي 
منعكس نخواهد شد.   ادامه در صفحه 6

آلبرت بغزيان

بيشترين و كمترين تورم فصلي اجاره در كدام استان ها ثبت شد؟

فرمانناپذيرياجارهبها

يادداشت-2

تأثير كاهش نرخ سود 
بين بانكي بر روي بورس

ب��ا كاهش ن��رخ س��ود بانكي، 
وضعي��ت تولي��د از ش��رايط 
نامناسب كنوني در تأمين مالي 
تا حدودي رها خواهد شد؛ اين 
در حالي است كه اگرچه بورس 
آيينه بخش واقعي اقتصاد است، 
پس اگ��ر وضعيت توليد خوب 
باشد، وضعيت بورس هم خوب 
است و به نظر مي رسد كه اين برداشت و باور به وجود آمده 
اس��ت كه با نرخ باالي سود بانكي و به تبع آن، تسهيالتي 
كه با نرخ باال به توليد داده مي شود، عماًل نه تنها واحدهاي 
توليدي نفس نمي كش��ند، بلكه بورس هم بهبودي را در 
شاخص احس��اس نخواهد كرد.  تالش براي اصالح نرخ 
سود بانكي كه از مسير كاهش نرخ سود بين بانكي مي گذرد، 
شروع شده؛ اين در حالي است كه هم اكنون متوسط سود 
توليد بين ۸ تا 10 درصد اس��ت؛ در حالي كه نرخ س��ود 
تسهيالت بانكي بدون اخذ ماليات، نزديك به 20 درصد 
است و با اين وضعيت، عماًل هرروز بيشتر شاهد آن خواهيم 
بود كه واحدهاي توليدي تعطيل مي شوند يا با سرمايه در 
گردش كم كار خواهند كرد؛ چراكه س��رمايه گذاران آنها 
ترجيح مي دهند كه پول خود را در بانك ها بگذارند و بدون 
ريسك و پرداخت ماليات، بازدهي كسب كنند. هم اكنون 
توليدكنندگان با بهره كمتر از 25 درصد قادر به دريافت 
وام نيستند، هرچند اين رقم در برخي مواقع به 2۷ درصد 
هم مي رسد؛ پس توليدكنندگان با اين سرمايه در گردش 
گران قيمت، در حال كار هستند. البته هنوز دولت جديد 
مستقر نشده اس��ت؛ اما به نظر مي رسد كه بانك مركزي 
خود را با اين سياس��ت ها هماهنگ كرده و ظرف روزهاي 
گذشته، نرخ سود بين بانكي، حداقل دو درصد كاهش يافته 
است؛ اين در حالي است كه نرخ سود بانكي و روند كنوني آن 
حكايت از آن دارد كه سخنان رييس كل سابق بانك مركزي 
مبني بر اينكه اين بانك دخالتي در نرخ سود بانكي نداشته، 
صحت ندارد؛ در غير اين صورت اكنون دليلي بر كاهش نرخ 
سود وجود ندارد؛ اما بانك مركزي همگام باسياست هاي 
رييس جمهور منتخ��ب، در حال تالش براي كاهش نرخ 
سود بين بانكي است. وقتي كه سياست گذار رسمي، نرخ 
بين بانكي و نرخ ريپو )بازخريد اوراق دولتي( را هم در بازار 
بين بانكي و هم در استقراض بانك ها از بانك مركزي تعيين 
مي كند، تمام نرخ ها در اقتصاد همخوان مي شوند؛ بنابراين 
اگر ن��رخ بين بانكي و نرخ ريپو بيايد، تمام نرخ هاي تأمين 
مالي در بازار پول و سرمايه، همگام با آن كاهش مي يابند و 
سرمايه گذاران تشويق به سرمايه گذاري در توليد از طريق 
بازار سرمايه خواهند شد و عماًل پول هاي پارك شده به بازار 
مي آيند. تا قبل از انتخابات رياس��ت جمهوري، يك رفتار 
مصنوعي در بازار ارز به چشم مي خورد و برخي از كانديداها 
س��عي كردند كه با دادن وعده نرخ 11 تا 1۷ هزارتوماني 
براي دالر، عماًل بازار را به سمت دالر كمتر از 20 هزار تومان 
هدايت نمايند و در جهت نفع خود از آن بهره برداري كنند. 
 ادامه در صفحه 6

همايون دارابي

يادداشت-3گزارش روز

 آقاي وزير بهداشت
رشته كار از دستتان در رفته؟

اي��ن روزه��ا آنقدر اخب��ار ضد 
و نقي��ض در مورد واكس��ن به 
گوش مي رس��د كه ديگر مردم 
نمي دانن��د، بايد ح��رف كدام 
مس��وول را باور كنن��د. اينكه 
وزير بهداش��ت هم به بازار داغ 
شايعات دامن مي زند و به جاي 
اينكه مردم را با گفتن واقعيات 
از اين س��ر درگمي برهاند، خود عاملي شده براي تمام اين 
سرگرداني ها سواالتي بسياري را مطرح مي كند. اينكه وزير 
بهداشت به عنوان كسي كه در راس حوزه بهداشت و سالمت 
كشور قرار دارد، چه وظايفي دارد و چه بايدها و نبايدهايي را در 
دستور كار خود قرار مي دهد. آيا تنها با ابراز نظرهاي احساسي 
و قول هاي بي پايه و اساس مي توان بر اين ويروس غلبه كرد، 
اگر چنين بود كه تا به حال بايد ايران هم به عنوان يكي ديگر 
از كشورهايي كه جشن پايان كرونا گرفته اند، ريشه كن شدن 
آن را جشن مي گرفت. وزير بهداشت و درمان حتي با افرادي 
كه در وزارتخانه اش كار مي كنند هم هماهنگ نيست. اينكه 
وزير روز جمعه اعالم كند از فردا واكسيناسيون سراسري را 
در كشور آغاز مي كنيم و بعد مسوول ديگري در ستاد مقابله 
با كرونا اعالم كند واكسيناسيون براي افراد باالي 6۸ سال از 
روز دوشنبه آغاز مي شود...  ادامه در صفحه 8

مريم شاهسمندي

 براساس آخرين تغييرات 
جدول نرخ سود بين بانكي

 رييس جمهور از نامناسب تر شدن شرايط كرونايي
 نسبت به هفته های گذشته گفت

 مسعود  نيلي مواجهه اقتصاد ايران
 با تغييرات سياسي جديد را بررسي كرد 

نرخ سود بين بانكي
وارد كانال ۱۷درصدي شد

صفحه3 صفحه2

صفحه5

 نفوذ ويروس هندي
 به عمق كشور

 تغيير دولت 
و بزنگاه بودجه ۱۴۰۰

فراز اول: يك نگاه كلي ب��ه دوره هاي مختلف انتخابات 
رياست جمهوري در سال هاي بعد از جنگ تحميلي نشان 
مي دهد كه معموال هر رييس جمهوري كه انتخاب شده، اوج 
فعاليت و تحرك خود را كه همان اقدامات مهم و نوآورانه اي 
بوده كه مدنظر داشته، عمدتا در دو سال اول كار خود انجام 
داده است. به طور طبيعي از سال سوم، مالحظات انتخابات 
رياس��ت جمهوري دور بعد پررنگ مي ش��ود. همچنين 
به تجربه مي توان گفت كه در كشور ما، روساي  جمهور در 
دور دوم كار خود عمال گرفتار اس��تهالك سياسي بسيار 
باال مي شوند و معموال در موضع انفعالي قرار مي گيرند. به 
اين ترتيب ابتكار عمل از آنها گرفته مي شود و در نهايت در 
يك شرايط نامساعد دوره هشت ساله را به اتمام مي رسانند. 
شايد بتوان دوره هشت ساله آقاي خاتمي را به داليلي كه 
جاي بحث آن در اينجا نيس��ت، از اين نظر اس��تثنا تلقي 
كرد. اما در بقيه موارد مس��ير تقريبا همين بوده است. دو 
س��ال اول، سال هاي تحرك همراه با شور و هيجان و اميد 
روساي جمهور است. براي نمونه در دو سال نخست دوره 
رياست جمهوري مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني رشد 
باالي سرمايه گذاري، درجاتي از آزادسازي اقتصادي، حذف 
دونرخي   ها و اقداماتي اين چنين صورت گرفت. به عبارتي 
ايش��ان انرژي انباشته  شده  س��ال هاي جنگ را در عرصه 
اقتصاد آزاد كرد و توانست نرخ هاي رشد اقتصادي دو رقمي 
سال هاي 6۹ و ۷0 را رقم بزند. پس از آن هر موقع هم از ايشان 
سوال مي شد كه چه كاري انجام داديد، بيشتر به سال هاي 
اول دوره اول  رياست جمهوري خود ارجاع مي دادند كه آن 
رشدها حاصل ش��ده بود؛ در حالي كه اقتصاد در دور دوم 

رياست جمهوري ايشان گرفتار مشكل بحران بدهي هاي 
خارجي و مسئله  تورم باالي سال ۷4 شد.

در سال هاي ابتدايي دولت اول آقاي خاتمي به دليل افت 
شديد قيمت هاي جهاني نفت، شرايط خاصي به وجود آمد. 
عالوه بر اين، عامل اصلي متمايزكننده ايشان بسيار بيش از 
آنكه اقتصادي باشد، سياسي بود. بنابراين با روي كار آمدن 
آقاي خاتمي انتظار اجتماعي بااليي براي انجام اقدامات مهم 
اقتصادي وجود نداشت و لذا تحرك زياد دولت ايشان در دو 
سال اول معطوف به تحوالت سياسي و فرهنگي بود. آقاي 
احمدي نژاد در همان سال 13۸4 كه رييس جمهور شد، 
يك متمم بودجه داد و سقف مخارج دولت را يك پله بزرگ 
باال برد و س��ال ۸5 هم اين مخارج را بسيار بيشتر افزايش 
داد كه در قالب سفرهاي استاني و توزيع منابع هزينه شد. 
عمده اقدامات متمايزكننده ايشان در همان دو سال نخست 
بودجه انبساطي شديد بود. دستاورد اصلي آقاي روحاني 
هم كه به آن اتكا و استناد كرده و مي كنند، تغيير انتظارات 
و شكل دهي به يك چش��م انداز اميدواركننده از پيشبرد 
مشكل هسته اي در همان دو س��ال اول بود. من در اينجا 
هيچ قضاوتي راجع به كيفيت اقدامات اوليه روساي جمهور 
بيان نمي كنم، اما منظورم اين است كه روساي جمهور وقتي 
روي كار مي آيند انرژي خيلي زيادي دارند و مي خواهند به 
همه ثابت كنند كه با آمدن آنها قرار است تغييراتي بزرگ 
»حول محور مزيت اصلي آن ها« اتفاق بيفتد. اين پديده 
به خصوص با توجه به غيرحزبي بودن انتخابات در ايران و در 
نتيجه قرارگرفتن همه بار سياسي عملكردي بر روي شخص 
انتخاب شده بسيار بارز است. حاال اين سوال پيش مي آيد كه 

اگر همين قاعده در مورد آقاي رييسي هم برقرار باشد، ايشان 
قرار است چه كار متمايز و متفاوتي انجام دهند؟ به هر حال 
براساس آنچه گفته شد، هر كسي كه تازه انتخاب مي شود 
الزم است از عملكردهاي متفاوتي رونمايي كند. قاعدتا هم 
شخص ايشان و هم كساني كه به ايشان راي داده اند انتظار 
دارند كه وجه متمايزكننده عملكرد جناب آقاي رييسي در 
حوزه اقتصاد باشد. به خصوص كه ايشان هم با مواضع جدي 
انتقادي نسبت به دولت كنوني هميشه اظهار كرده اند كه 
اين تحريم ها نيست كه شرايط نابسامان موجود را به وجود 
آورده بلكه ضعف عملكرد باعث بروز چنين شرايطي شده 
است. پس ايشان قاعدتا بايد تمركز اصلي را بر اقتصاد بگذارند 
كه هم صحت مطالب خودشان را اثبات كنند، هم انتظارات 
راي دهندگان به خودشان را برآورده كنند. عالوه بر اين، با 
شكل خاص انتخابات امسال و مسئله تعداد و تركيب آرا، 
جناب آقاي رييسي قاعدتا بايد تالش كنند به كساني كه يا 
در انتخابات شركت نكرده يا به ايشان راي نداده اند هم نشان 
دهند كه فردي با توانمندي هاي مناسب هستند؛ همه اينها 
حكايت از اين دارد كه دولت جديد گرايش به انجام اقدامات 
خاصي پيدا مي كند. توجه داشته باشيد كه بيش ازاندازه 
طوالني شدن كرونا و به طور خاص، مسئله واكسيناسيون 
عمومي از يك طرف و خشك سالي از طرف ديگر هم به اين 
مساله دامن مي زند. ترجمه اين اقدامات در هر حوزه اي اعم 
از سالمت، آموزش، يارانه ها و... مخارج بيشتر دولت و فشار 

به بودجه  خواهد بود.
از آن جا كه قرار است اقدام دولت جديد يك اقدام متمايز 
باشد، پس از عددهاي كوچكي صحبت نمي كنيم و از طرف 

ديگر، به طور طبيعي اين براي ايشان قابل قبول نخواهد بود 
كه تيم اقتصادي اي كه انتخاب مي كنند، در اولين جلسه، 
دور ميز تصميم گيري به ايشان بگويند كه منابع نداريم 
و كار عمده اي نمي شود انجام داد. اين پارادوكس بزرگي 
است. آرزوهاي بزرگ و جيب خالي! بنابراين دولت جديد 
يا بايد منابع جديد بياورد، يا بايد كارايي منابع موجود را باال 
ببرد، يا به مردم بگويد فشار را تحمل كنيد يا سراغ انبساط 
پولي برود. راه ديگري متصور نيست. آدرس اقدام اول در 
سياست خارجي است. اقدام دوم يعني اصالحات ساختاري 
در اقتصاد. اقدام سوم يعني بودجه رياضتي و اقدام چهارم 
به معني داغ تركردن تنور تورمي اس��ت كه خودش چند 
سالي است داغ شده است. سير طبيعي، افزايش قابل توجه 
فشار براي بيش��تركردن مخارج دولت خواهد بود. پس 
صحبت من تا اينجا با اشاره به مباني رفتاري روساي جمهور 
جديد، اين بود كه »در ش��روع فعاليت« خود دس��ت به 
اقدامات انبساطي مي زنند و به داليل متعدد اين احتمال 
در شرايط دولت جديد باالتر است. حاال مي خواهم توجه 
شما را به مطلب ديگري جلب كنم كه آن هم به همين اندازه 
اهميت دارد و آن، اشاره به مباني رفتاري روساي جمهور 
»در سال پاياني فعاليت شان« است. تجربه نشان مي دهد 
كه روساي جمهور در ماه هاي پاياني فعاليت خود و براي 
باال بردن نمرات كارنامه شان تمايل بيشتري به خرج كردن 
دارند. معموال اصرار دارند كه پروژه هاي عمراني در زمان 
خودشان به اتمام برسد، پس بايد منابع بيشتري را در يك 
سال آخر اختصاص دهند. در هزينه هاي رفاهي هم مانند 
حقوق ها همين كار را مي كنند.   ادامه در صفحه 3

بامداد روز ش��نبه صداي انفجاري شديد در اطراف پارك 
ملت به گوش بس��ياري از تهراني ها رسيد به گونه اي كه 
بسياري از ش��مال تهران تا ستارخان صداي اين انفجار را 
ش��نيدند. صداي انفجاري از اطراف پارك ملت به گوش 
رسيد. انفجاري كه آتش نشان ها را به سرعت به محل حادثه 
رساند. در همان دقايق ابتدايي صدا و سيما هم با اعالم خبر 
به صورت زيرنويس، دو تصوير منتشر كرد و اعالم كرد اين 
تصاوير به حادثه بامداد روز شنبه تعلق دارد. در تصوير اوليه 
س��اختماني در حال سوختن بود و در ويدئوي بعدي يك 
شهروند تهراني با اتومبيل خود از كنار منطقه اي كه به نظر 
مي رسد پارك ملت است عبور كرده و شائبه بمب گذاري را 
مطرح مي كند. ايرنا به نقل از برخي منابع خبري گزارش 
دا د »يك شيء ناشناس در محوطه پارك ملت منفجر شده 
كه هيچ تلفات يا خسارتي به بار نياورده است.«! سخنگوي 
سازمان آتش نشاني گفته »پيرو تماس مكرر شهروندان 
مبني بر شنيده شدن صداي انفجار در محدود بوستان ملت 
نيروهاي چندين ايستگاه آتش نشاني به محل اعزام شدند. 
يكي از ايستگاه هاي آتش نشاني اعالم كرد در سمت بوستان 
ملت گرد و خاك ديده شده است؛ البته نه ساختماني فرو 
ريخته بود و نه اثري از آوار، دود و حريق در اين محدوده نيز 
وجود نداشت.« جالل ملكي سخنگوي آتش نشاني درباره 
منش��أ گرد و غبار و اينكه در محلي كه صداي انفجار از آن 

شنيده شده چه چيزي مشاهده كرده اند، به رويداد24 گفته 
»بچه هاي آتش نشاني تمام نواحي اطراف را گشتند. دقايق 
اوليه سمت پارك ملت يك گرد و غباري ديده مي شده كه 
مردم با دود اشتباه گرفتند. بچه هاي ما گفتند منشأ گرد و 
غبار مشخص نيست.« او گفته »ما انتظار داشتيم ساختمان 
شعله ور ببينيم ولي هيچ حادثه اي نديديم. ما به هواي حادثه 
اعزام شديم ببينيم داستان چه بوده است و منشأ اين صدا 
هرچه بوده اما به حادثه مشخصي منجر نشده است.« ملكي 
مي گويد »اينكه منش��أ صدا چه بوده تخصص ما نيست. 
آنچه ما ديديم گرد و غبار بوده ولي منشأ آن را نمي دانيم . 
هرچه بود، ادامه دار نبود . بچه هاي ما كه رسيدند گرد و غبار 
هم چند دقيقه بعد از بين رفت.« سخنگوي آتش نشاني 
درباره اينكه آيا تجربه مشابهي داشته اند كه گرد و غباري 
با صداي انفجار همراه باشد اما منشأ آن مشخص نباشد؟ 
گفت: بارها پيش آمده م��ردم گزارش هايي به ما داده اند و 
گفته اند از يك جا دود بلند مي ش��ود و آتش سوزي است، 
اما بچه هاي آتش نشاني كه اعزام شدند مثال متوجه شدند 
دود ناشي از داغ كردن قير است. ديشب هم مردم گفتند 
دود مي بينيم اما چون شب بوده، احتماال گرد و غبار را با دود 
اشتباه گرفتند. اين مي تواند ناشي از اشتباهات باشد. اما 
اينكه صدا از چه بوده را ما نمي دانيم زيرا هيچ ساحتماني در 
آن اطراف آتش نگرفته يا تخريب نشده بود. معاون امنيتي 

و انتظامي استانداري تهران هم گفت»صداي انفجاري ٥٢ 
دقيقه بامداد امروز شنبه در پارك ملت تهران گزارش شد 
كه براساس بررسي هاي صورت گرفته خسارت جاني و مالي 
در پي نداشته است. عليرضا گودرزي درباره محل انفجار و 
اينكه گفته مي شود در ساختمان سازمان گسترش حادثه 
رخ داده گفته »اين سازمان در سطح تهران و شهرستان ها 
صدها ساختمان دارد اما تاكنون خبر انفجار در اين سازمان 
تاييد نشده است.« سردار هداوند جانشين فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ هم درباره عل��ت حادثه گفته حادثه انفجار 
در پارك ملت موضوع خاصي نبوده و فقط در يك لحظه 

صداي انفجاري شنيده شد. بر اثر اين حادثه هيچ ساختماني 
تخريب يا دچار حريق نشده است. هداوند همچنين گفته 
»كار رسانه هاي ضدانقالب همين جوسازي هاست و بايد 
بگويم كه پس از وقوع اين حادثه در محل مورد نظر فقط 
تعدادي برگ و شاخه درخت بر زمين ريخته و اين حادثه 

هيچ خسارت جاني و مالي در پي نداشت.«
حساب كاربري اينتلي تايمز كه به يك وبسايت اسراييلي 
تعلق دارد مدعي ش��ده حادثه ممكن است به ساختمان 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ارتباط داشته باشد 

كه به نوعي در برنامه هسته اي ايران دخيل است.

انفجار در پارك ملت

دليل عمده ماندگاري كاالهاي 
اساسي در گمركات چيست؟

 گروه تجارت | جمع كاال هاي رسوبي در گمركات 
كشور ش��امل موجودي، پاي اس��كله و منتظر در 
لنگرگاه به 6.5 ميليون تن رس��يده كه با احتساب 
كاال هاي اساس��ي گمركات داخل كش��ور ميزان 
ماندگاري كاالها از ۷ ميليون تن هم مي گذرد كه 
در نوع خود يك ركورد اس��ت. بنابر اعالم گمرك، 
هم اكنون 1۷ فروند ش��ناور در حال تخليه 400 
هزار تن كاالي اساسي هستند و 2۹ فروند كشتي 
يك ميليون و 450 هزار تن كاالي اساسي را در خود 
صفحه 7 را بخوانيد جاي داده و  ...  

گروه بازار سرمايه| س��ير نزولي كاهش نرخ 
سود بين بانكي كه از ماه هاي قبل آغازشده است 
در حالي ادامه دارد كه طب��ق تازه ترين گزارش 
بان��ك مرك��زي وارد كانال 1۷ درصدي ش��ده 
است. جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان 
مي دهد كه نرخ سود در اين بازار از 1۹.۷6 درصد 
در ارديبهشت ماه امسال به 1۷.۹5 درصد در 1۷ 
صفحه 4 را بخوانيد تيرماه كاهش يافته است. 

 تاالر  شيشه اي روند  نزولي
  به خود گرفت

 رسوب كاال 
در مرز هشدار!

سيگنال جديد  
 براي  

بورس بازان

شهادت حضرت امام محمد تقي )ع( را تسليت مي گوييم



حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني روز گذشته در 
جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه حدود ۱۷ ماه 
اس��ت كه مردم گرفتار ويروس خطرناك هستند، گفت: 
»متاسفانه در سال ۱۴۰۰ با ويروس هاي خطرناكي كه از 
كشورهاي ديگر وارد ايران شده مواجه شديم. آن مقطع از 
غرب كشور و عمدتا از عراق وارد شد كه ويروس انگليسي 
بود و در اين ايام و ماه هاي اخير گرفتاري ما از ويروس هندي 
است كه از مرزهاي شرقي وارد كشور شده است.« به گزارش 
ايرنا، او ادام��ه داد: »همه تالش اين بود كه اين ويروس  در 
استان هاي جنوبي و شرقي كشور محبوس بماند و جلوي 
آن را به داخل كشور بگيريم. تالش زيادي شد و تاخير هم 
انجام شد اما متاسفانه اين ويروس به استان هاي جنوبي و 
شرقي اكتفا نكرد و وارد عمق كشور شده است. البته ورود 
آن به استان ها متفاوت است و در مجموع شرايط، شرايط 

نامناسب تري نسبت به هفته هاي گذشته است.«
رييس جمهوري افزود: »در آمار و ارقام ديديم مريض هاي 
سرپايي به سرعت افزايش مي يابند و به بيماران سرپايي 
اضافه مي شود و عالمتي براي اضافه شدن تعداد بيماران 
بستري  است. بستري ها هم عالمتي براي فوتي ها مي شود.« 
روحاني يادآورشد: »نكته مثبتي كه درآمار و ارقام ديديم اين 
است كه معموال در اكثر استان هايي كه اين ويروس هندي 
وارد شده است، فاصله بين ابتال و بستري زياد است، فاصله 
بس��تري و فوت هم زياد است.عليرغم اينكه مردم مبتال 
مي شوند، هم به خاطر تجهيزات و امكانات و مراقبت هاي 
ويژه و تجربه بيشتري كه امروز اندوخته شده است الحمدهلل 
در مرگ و مير شرايط بهتر از گذشته داريم. البته واكسن هم 
بسيار موثر است. اگر واكسن ها توسعه پيدا كند مشكالت 

ما كمتر خواهد شد.«
 وي اضافه كرد: »با همه تمهيدات به پيك پنجم وارد شديم يا 
نزديك شديم. اگرچه اين پيك هنوز سراسري نيست و هنوز 
هم مي شود جلوي افزايش و گسترش اين پيك را گرفت كه 

به تالش همگاني در سراسر كشور نياز دارد.«
رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه تست ها بايد افزايش 
پيدا كند و پروتكل ها دقيق تر اجرايي و عملياتي شود، گفت: 
»عالوه بر اين مقرراتي اس��ت كه نسبت به مناطق قرمز و 
نارنجي بايد مورد مراعات قرار بگيرد. پايش ها بيشتر شود و 
فاصله ها، كاهش ترددها و تجمع ها بايد صورت بگيرد اموري 

كه هميشه ما به آن تاكيد مي كنيم.«

  بايد با تسامح و تعلل 
در رعايت پروتكل ها مقابله كرد

روحاني با تاكيد بر عدم تسامح در زمينه اجراي پروتكل ها 
و تعلل از طرف مسووالن گفت: »تس��امح، تعلل، تردد و 
تجمع باعث مي شود كه شرايط بدتري پيش روي ما باشد 
و بايد با اينها مقابله شود. البته قرارگاه با همه توان، نيروي 
انتظامي، دستگاه هاي نظارتي،  هالل احمر و بسيج همه در 
كنار مدافعان سالمت هستند كه اميدواريم بتوانند شرايط 

بهتري را آماده كنند.«
رييس جمهوري در ادامه گفت: »ما جلوي پروازهاي هند 
و بسياري از پروازها را گرفتيم. اما در عين حال مسيرهاي 
غيرمجاز خيلي به اين داستان كمك كردند. در مسيرهاي 
مجاز خيلي تالش شد براي اينكه اين مساله به حداقل برسد 
و كار را سخت كرد و ما دچار مشكل شديم.« روحاني افزود: 
»در مساله واكس��ن كه االن مساله بسياري موثري است 
شايد بعد از پروتكل هاي بهداشتي واكسن بسيار مهم است. 
پروتكل هاي بهداشتي و واكسن هر دو اصل هستند و بايد 

همه جا مراعات شوند. ما ۶۰ ميليون جمعيت باالي ۱۸ سال 
داريم كه اين ۶۰ ميليون جمعيت بايد واكسينه شوند كه ۶۵ 
تا ۷۰ درصد مي شود يعني باالي ۴2- ۴۰ ميليون نفر بايد 
واكسينه شوند تا اين زنجيره قطع شود.« رييس جمهوري 
افزود: »حاال تا واكسن عمومي و همگاني كه ۴۰-۴۳ ميليون 
نفر در كشور واكسن بزنند، فاصله زياد است اما در عين حال 
گروه هاي هدف و آنهايي كه يا از نظر س��ن و سال يا از نظر 
بيماري هاي زمينه اي بيشتر در خطر هستند در اولويت 
قرار گرفتند و كار عظيم و بزرگي از امروز بيش از هفته هاي 

گذشته كه واكسن زده مي شد آغاز شده است.«

  آماده واكسيناسيون 
روزانه ۵۰۰ هزار نفر هستيم

رييس دولت هاي يازدهم و دوازدهم با بيان اينكه تزريق 
واكسن از امروز بيش از هفته هاي گذشته شروع شده است، 
گفت: »اين آمادگي وجود دارد تا روزي ۵۰۰ هزار نفر از مردم 
واكسينه شوند و اين امر، اميد بسيار و همچنين مصونيت 
ايجاد مي كند و خطر مرگ را كاهش مي دهد.« وي ادامه داد: 
»هم در واكسن داخلي و هم خارجي دچار مشكل بوديم در 
واكسن داخلي همه كمك ها را كرديم اما از نظر توانمندي 
كشور، براي رسيدن به واكسن هاي فراوان و كارهاي صنعتي 
در اين زمينه، فاصله داشتيم. فكر مي كرديم دو ماه زودتر به 
نقطه امروز برسيم كه البته با فاصله رسيديم.« رييس دولت 
دوازدهم با اشاره به مشكالت دولت در زمينه تامين واكسن 
خارجي هم گفت: »گرفتاري ما در واكسن خارجي پول، ارز 
و جابه جايي پول بود اين گرفتاري هاي مفصل را حل و فصل 
كرديم اما امروز كمبود واكسن مطرح است. كشوري به ما 
قول مي دهد هفته آينده اين مقدار واكسن بفرستد، اما خود 
آن كشور گرفتار مي شود و مي گويد براي نيازمندي هاي 
داخلي به واكسن نياز دارد و موجب تأخير رسيدن واكسن 
دست ما مي شود. االن شرايط مناسب است و اين هفته و 
هفته آينده با شرايط بهتري قرار است كارها را پيش ببريم.«

رييس جمهوري اظهار كرد: »در مراكز قرمز و نارنجي در 
رعايت پروتكل ها بايد دقت بيشتري انجام شود و باشگاه هاي 
بدنسازي، س��ينماها، بازارها و س��الن هاي سرپوشيده، 
نمايشگاه هاي عمومي، شهربازي ها، رستوران ها و تاالرهاي 
پذيرايي بايد بيش��تر مورد توجه قرار بگيرد. رستوران اگر 
بيرون بر باشد مشكلي نيست اما جاهاي سربسته مشكالت 

زيادي ايجاد مي كند.«

  ميزان رعايت پروتكل ها اميدوار كننده نيست
وي اضافه كرد: »در شرايطي قرار داديم كه اين مسائل بايد 
رعايت شود و مصوب مي كنيم كه روي اين موارد هفتگانه 
بيش��تر تاكيد ش��ود و نيروي انتظامي و اصناف نظارت 
دقيق تري انجام دهند و قرارگاه هم برنامه دقيق تري داشته 
باشد و در اين هفت موردي كه احتمال خطر شيوع بيشتر 
ويروس را دارد، دقت بيش��تري به عمل بيايد.« روحاني با 
بيان اينكه گزارش رعايت پروتكل ها اميدوار كننده نبود، 
گفت: »۸۵ درصد مردم بايد پروتكل ها را مراعات كنند اما 
آمار و ارقام ۶۶ درصد و خيلي پايين است و از مردم خواهش 
مي كنيم پروتكل ها را مراعات كنند تا بتوانيم از اين شرايط 

سخت فاصله بگيريم.«

  بايد خود را براي بازگشايي مدارس 
آماده كنيم

رييس دولت تدبير و اميد درباره وضعيت مدارس گفت: »از 
اسفند سال ۹۸ جز ايام امتحانات مدارس و دانشگاه هاي 
ما تعطيل ش��د كه آن هم براي بعضي از مقاطع درس ها و 
ارتباطات آموزش��ي از طريق فضاي مجازي بود. طبيعي 
اس��ت فضاي مجازي نمي تواند جايگزين معلم باش��د، 
فض��اي مجازي حداقل كاري بود كه مي ش��د انجام داد و 
بايد خود را براي بازگشايي مدارس آماده كنيم.« روحاني 
با اش��اره به مباحث مطرح شده درباره بازگشايي مدارس 
گفت: »تعطيلي م��دارس از حيث روح��ي و رواني روي 
دانش آموزان اثر مي گ��ذارد، فعاليت هاي بدني كاهش و 
عادت هاي غذايي تغيير مي يابد؛ در الگوي خواب اختالل 
ايجاد مي كند. همه اين مسائل باعث مي شود سعي كنيم تا 
بچه هاي پيش دبستاني، دبستاني و دبيرستاني به مدرسه 
برون��د.« وي ادامه داد: »بس��ياري از كش��ورها دوره هاي 
پيش دبستاني را تعطيل نكردند برخي كشورها هم مدارس 
را در مدت كوتاهي بستند و دوباره باز كردند چون ابتالي 
افراد زير ۱۸ سال كم است و طبق آمار و ارقام ابتالي آنان ۵ 
درصد است كه اكثر آنها هم بعد از مدتي بهبود مي يابند.« 
رييس جمهوري در ادامه گفت: »اينچنين گفته مي شود 
در دنيا مدارس عامل انتقال نيستند. كودكان هم نسبت به 
يكديگر خيلي عامل انتقال نيستند. معموال تماس كودك با 
بزرگ تر است كه اين انتقال بيشتر انجام مي گيرد بنابراين ما 
در مدارس نبايد از انتشار اين ويروس خيلي نگران باشيم.« 
روحاني با اشاره به لزوم پيش بيني ترتيبات ايمني در مدارس 

گفت: »معلمان، راننده هاي س��رويس، مستخدمان بايد 
واكسينه شوند و بايد شرايطي فراهم كنيم كه مردم بتوانند 
با اطمينان فرزندان خود را به مدارس بفرستند. فاصله ها بايد 
رعايت شود. بعضي از مدارس بايد يك روز در ميان شوند. 
وسايل بهداشتي در مدارس بايد آماده شود.« وي ادامه داد: 
»آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و قرارگاه بايد 
همه ترتيبات را فراهم كنند كه در سال آينده در مهرماه 
مدارس، پيش دبستاني، دبستان، دبيرستان و دانشگاه ها 
حضوري شروع شود. اساتيد در دانشگاه ها واكسينه شوند و 
شرايط براي برگزاري حضوري كالس ها در دانشگاه ها آماده 
شود.« روحاني با تاكيد بر اينكه يك عقب ماندگي تقريبا دو 
ساله اي در امر آموزش و پرورش و دانشگاه ها و پيدا كرديم، 
گفت: »اميدواريم شرايطي پيش بيايد كه بچه ها حضوري 

وارد مدارس و دانشگاه ها شوند و جبران كنيم.«
رييس دولت تدبير و اميد در ادامه به برخي ش��ايعات در 
فضاي مجازي اشاره كرد و افزود: »برخي حرف ها در فضاي 
مجازي و تريبون ها و مصاحبه ها گفته مي شود كه معموال 
رسانه هاي بيگانه و ضد ايراني آن را بزرگ نمايي مي كنند. 
چند نكته بود كه بعد از بررسي ها مشخص شد كه همه اينها 

دروغ و كذب محض است.«
وي افزود: »ش��ايعه كردند كه در فالن استان ديگر تخت 
وجود ندارد. فيلمي هم در فضاي مجازي منتشر كردند كه 
فردي را در بيابان نش��ان مي دهد كه زير يك درخت سرم 
روي درخت به وي وصل است و از اين بازي هاي تبليغاتي 
راه انداختند كه وزير بهداشت به صراحت اعالم كردند كه 
در همان استاني كه اين همه سر و صدا كردند تخت هاي 
خالي وج��ود دارد.« رييس جمهوري گف��ت: »زماني كه 
در استاني يك بيماري شيوع پيدا مي كند، نگراني ايجاد 
مي شود كه طبيعي است. اما ما نبايد غيرواقعي حرف بزنيم 
و سخن ما بايد با واقعيت ها منطبق باشد. خصوصا آدمي كه 
مسووليتي هم دارد بايد بيشتر در حرف هايش مراقبت كند 

كه سخنانش براي گفتن دقيق تر باشد.«

  همه بيمارستان ها داراي 
برق اضطراري هستند

روحاني افزود: »از آن طرف شروع كردند كه در فالن جا چون 
برق رفت بيماران در بيمارستان بي برق و بي امكانات ماندند 
و دستگاه تنفسي از كار افتاد كه امروز در جلسه به  صراحت 
از طرف مس��ووالن اعالم شد كه اين دروغ و كذب محض 
اس��ت.« وي عنوان كرد: »همه بيمارستان هاي ما داراي 
ژنراتورهاي اضطراري هستند و اگر برق برود مشكلي پيش 
نمي آيد و هيچ مشكلي پيش نيامده است. يعني داستاني 
كه دروغ محض است را شايع كرده و مردم را نگران مي كنند 
و ذهن مردم خراب شده و رعب و وحشت ايجاد مي شود و 
براي كاري كه كامال ناروا و نادرس��ت است حالت يأس به 

مردم دست مي دهد.«

  مسووالن با كساني كه به دنبال ايجاد ناامني 
رواني هستند برخورد كنند

رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: »م��ن اميدوارم همه 
دستگاه ها، صدا و سيما و مسووالن به اين نكته توجه داشته 
باشند و مس��ووالن مربوطه بايد با آنهايي كه تعمدا دنبال 
ايجاد ناامني رواني و فكري در جامعه هستند، برخورد كنند 
ان شااهلل با كمك و ياري هم بتوانيم از اين روزهاي سخت 
عبور كنيم و روزهاي راحت تري پيش روي ملت بزرگ و 

عزيز ما قرار بگيرد.«
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زيان ۲ميليارددالري خاموشي ها 
به اقتصاد ايران در ۲ ماه

عضو سنديكاي توليدكنندگان برق گفت: در هر هفته 
۱2۵ميليون كيلووات ساعت خاموشي رقم مي خورد و 
2۵۰ميليون دالر خسارت اين خاموشي ها به اقتصاد 
كشور مي ش��ود؛ اگر اين خاموش��ي براي دوماه ادامه 
يابد، حدود 2ميلي��ارد دالر زيان اقتصادي به كش��ور 

وارد مي كند.
به گزارش تس��نيم، محمد مالكي، عضو س��نديكاي 
توليدكنندگان برق در نشستي خبري اظهار داشت: در 
شرايط خاصي هستيم و خاموشي هاي نسبتاً وسيعي در 

چند روز گذشته در كشور داشته ايم.
وي افزود: خواهش ما اين اس��ت كه مس��ووالن چه در 
وزارت نيروي فعلي، چه وزارت نيروي آينده و چه ديگر 
نهادهاي مسوول در بخش هاي اجرايي و نظارتي، قبول 

كنند كه وضعيت خاموشي بسيار جدي است.
مالك��ي با بيان اينكه توليدكنن��دگان خصوصي برق 
انتظار بروز اين خاموشي ها از سال گذشته را داشتند، 
گفت: سال گذشته با بارش بسيار خوبي كه در كشور رخ 
داد و اس��تفاده حداكثري از نيروگاه هاي برق آبي دچار 

خاموشي ها نشديم.
وي ادامه داد: خاموش��ي هايي كه امسال اتفاق افتاد از 
حدود ۱۰ سال پيش قابل پيش بيني بود و اينكه دوستان 
بگويند »امسال با ش��رايط غافلگيركننده و غيرقابل 

پيش بيني مواجه شديم« درست نيست.
عضو سنديكاي توليدكنندگان برق با ابراز اينكه»مسائلي 
چون توليد رمزارزها و گرماي هوا در مساله خاموشي ها 
تأثيرگذار اس��ت اما تأثي��ر آنها قابل توجه نيس��ت«، 
گفت: مهمترين عامل بروز خاموش��ي ها اين است كه 
سرمايه گذاري هايي كه بايد در بخش توليد برق انجام 
مي شد انجام نگرفت. وي افزود: طي برنامه ششم توسعه 
مي بايست 2۵ هزار مگاوات افزايش ظرفيت توليد برق 
در كشور محقق شود اما در عمل حدود ۱2 هزار مگاوات 
افزايش ظرفيت توليد در طول اين برنامه داشتيم و حتي 

نيمي از برنامه نيز محقق نشد.
مالكي با اشاره به حضورش در مجموعه وزارت نيرو در 
س��ال ۱۳۷۸ گفت: در آن زمان مطالعاتي در خصوص 
آثار اقتصادي خاموشي برق انجام داديم و به اين نتيجه 
رسيديم كه به ازاي هر كيلووات ساعت خاموشي، 2 دالر 
به اقتصاد كشور زيان وارد مي شود، با فرض ثابت ماندن 
اين رقم، اگر مقدار خاموشي ها را ۵۰۰۰ مگاوات و به طور 
متوسط ۵ ساعت در روز و ۵ روز در هفته در نظر بگيريم، 
در هر هفته ۱2۵ ميليون كيلووات ساعت خاموشي رقم 
مي خورد و 2۵۰ ميليون دالر خسارت اين خاموشي ها به 
اقتصاد كشور وارد مي شود؛ اگر اين خاموشي براي دوماه 
ادامه يابد، حدود 2 ميليارد دالر زيان اقتصادي به كشور 
وارد مي كند. وي ادامه داد: در واقع ما هر س��ال داريم 2 
ميليارد دالر كه معادل ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نيروگاه 
به اضافه شبكه هاي مورد احتياج اين ظرفيت است، يا 
به عبارتي به اندازه نياز ساالنه توسعه كل صنعت برق، از 
بابت خاموشي ها زيان اقتصادي مي بينيم؛ كنار آن بايد 
به آسيب هاي اجتماعي و حيثيتي كه از آن، كشور لطمه 
خورده است نيز توجه كرد چرا كه كشوري كه صاحب 
انرژي است، دچار خاموشي شده است. عضو سنديكاي 
توليدكنندگان برق با بيان اينكه »از مسووالن خواهش 
مي كنيم كه موضوع خاموشي ها را جدي بگيرند«، گفت: 
به عنوان يك راهكار كوتاه مدت مي توان از نيروگاه هايي 
كه دست ساير نهادها از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت 
است استفاده كرد؛ همچنين به مجموع ظرفيت ۶۰۰ 
مگاوات واحدهاي ديزلي در نقاط مختلف كشور وجود 
دارد كه مي توان براي گذر از شرايط فعلي، اين واحدها 
را فعال كرد. وي اضافه كرد: وزارت نيرو در ابتداي دولت 
به سراغ مديريت تقاضا رفت و اعالم كرد كه قبلي ها كه 
روي مديريت عرضه كار مي كردند در اشتباه بودند؛ اما 
مديريت تقاضا چيزي نيست كه قابل سنجش و ارزيابي 
باش��د، يك مساله برآوردي اس��ت و وقتي وزارت نيرو 
مي گويد ۱۰ هزار مگاوات مديريت تقاضا صورت گرفته 
است، نمي توان اين برآورد وزارت نيرو را مورد سنجش 
قرار داد. مالكي با بيان اينكه »هرچه جلو برويم و در سال 
آينده وضعيت خاموشي ها بدتر مي شود«، گفت: نقش 
مباحثي چون توليد رمزارز و درجه حرارت كم تر از آني 
اس��ت كه بخواهيم نقش آنها را در خاموشي ها در نظر 
بگيريم. وي ادامه داد: مساله خاموشي ها آن قدر بزرگ 
است كه يك نهاد و يا يك مسوول نمي تواند براي رفع 
آن اقدامي كند، بايد تمامي اركان كشور و از جمله مردم 
پاي كار بيايند؛ بايد قيمت برق تدريجاً اصالح شود. عضو 
سنديكاي توليدكنندگان برق تصريح كرد: متأسفانه در 
يكي- دو سال پاياني دولت آقاي خاتمي، در سال ۷۹ بود 
كه قرار بود طبق تأكيد قانون، 2۰ درصد به قيمت برق 
به صورت ساالنه اضافه شود كه در سال ۷۹ اين افزايش 
قيمت تنها ۱۰ درصد اعمال شد و در سال بعد نيز با نظر 
دولت وقت، هيچ افزايش قيمتي صورت نگرفت و اين 
روال در س��ال هاي بعد باقي ماند؛ در صورتي كه تا قبل 
از اين، ساالنه 2۰ درصد به تعرفه برق اضافه مي شد. وي 
افزود: متأسفانه به دليل نبود جذابيت در سرمايه گذاري 
و مش��كالتي كه س��رمايه گذاران بخش خصوصي در 
صنعت برق دارند، بسياري از سرمايه گذاران بخش برق 
از اين حوزه سرمايه خود را خارج كرده و در بخش هاي 
ديگر اقدام به سرمايه گذاري كرده اند. همچنين در ادامه 
اين نشس��ت، نصراهلل كاظمي، عضو ديگر سنديكاي 
توليدكنندگان برق اظهار داشت: بسياري از عواملي كه 
در صنعت برق موجب بروز خاموشي هاي امسال شد، 
كاماًل قابل شناسايي بود و اگر امروز اين بي برقي موجب 
شده است تمام مسووالن به اين صنعت توجه كنند بايد 
مشكالت آن نيز رفع شود و اين توجه به صنعت برق به 
عنوان يك صنعت زيرس��اختي، مستمراً ادامه داشته 
باشد. كاظمي با تصريح به اينكه »آنچه بايد مورد توجه 
قرار گيرد لزوم سرمايه گذاري در صنعت برق و افزايش 
توليد است«، گفت: اكنون بايد يك پيش بيني مصرف و 
نياز براي آينده صورت گيرد و بهترين كار حفظ شرايط 
موجود است؛ اگر سرمايه گذاري به اندازه پاسخگويي به 
رشد مصرف از اين پس صورت گيرد، در بهترين حالت 
سال ۱۴۰2 وضعيت امروز را در خاموشي ها و شبكه برق 

خواهيم داشت.

نقشه كره جنوبي و امريكا  
براي وجوه منجمد شده ايران 

گزارش ها حاكي است وزراي دارايي كره جنوبي و 
وزير خزانه داراي امريكا در حاشيه اجالس گروه 
2۰ در ايتاليا، تواف��ق كردند كه در مورد موضوع 
آزادس��ازي وجوه منجمد شده ايران در سئول با 
يكديگر همكاري كنند. به گزارش روز شنبه ايرنا 
از يونهاپ، بر اساس خبر وزارت اقتصاد و دارايي 
كره جنوبي، »هونگ نام ك��ي« وزير دارايي اين 
كشور و »جانت يلن« وزير خزانه داري امريكا روز 
جمعه )به وقت محلي( در ونيز ايتاليا در حاشيه 
نشست گروه G-2۰( 2۰( در مورد همكاري هاي 
اقتصادي دوجانبه و مسائل جهاني از جمله نحوه 
آزادسازي دارايي هاي ايران در سئول گفت وگو 
كردند. يونهاپ بدون اشاره بيشتر به اين موضوع 
نوش��ت: كره جنوبي در تالش اس��ت با حمايت 
اياالت متح��ده از يك كانال در س��وييس براي 
استفاده از بخش��ي از پول منجمد شده ايران در 
كره جنوب��ي براي فروش كاالهاي بهداش��تي و 
درماني ش��ركت هاي سوييسي به ايران استفاده 
كن��د. در حال حاض��ر حدود ۷ ميلي��ارد دالر از 
دارايي ه��اي ايران از محل ف��روش نفت به دليل 
تحريم هاي امري��كا در بانك هاي ك��ره جنوبي 

بلوكه شده است. 
وزراي دارايي دو كشور همچنين در مورد مسائل 
مختلف از جمله كره شمالي، مبارزه با كرونا و تهيه 
واكسن، تغييرات اقليمي و زيست محيطي و طرح 
ماليات شركت هاي بزرگ جهاني با يكديگر بحث 

و گفت وگو كردند.

سه راهكار ضد فساد در خاورميانه 
به روايت صندوق بين المللي پول

صندوق بين المللي پول س��ه راهكار ضد فس��اد 
را براي منطف��ه خاورميانه پيش��نهاد كرده كه 
مي تواند باعث اصالح موسسات دولتي و اعتماد 

مردم به آنها حتي در دوران پساكرونا باشد.
به گ��زارش فارس، صن��دوق بين المللي پول در 
گزارشي با عنوان »دولت ها و اصالحات مبارزه با 
فس��اد« در خاورميانه و شمال آفريقا اعالم كرد: 
بيماري كوويد-۱۹ نقش بس��يار مهم موسسات 
عمومي دولتي را بيش از بيش از پيش برمال كرد 
زماني كه مش��كالتي در جامعه ظاهر مي ش��ود 
مس��ووليت پذيري موسس��ات دولتي مي تواند 

راهگشا باشد.
صن��دوق بين المللي پول با تاكي��د بر اينكه الزم 
اس��ت مردم ه��م به اي��ن موسس��ات عمومي و 
خدماتي كه ارايه مي دهند اعتماد داشته باشند، 
اعالم كرد: اگر چنين اعتمادي حاصل ش��ود هر 
دالري كه از س��وي دولت هزينه مي شود كارايي 
الزم را خواه��د داش��ت و مي توان��د باعث نجات 

زندگي مردم شود. 
صن��دوق بين المللي پول با تاكيد ب��ر اينكه اين 
رويه بايد در در دوران پساكرونا نيز وجود داشته 
باش��د، مي نويس��د: تحقيقات صندوق نش��ان 
مي دهد، هر چه فس��اد را در جامع��ه كم كنيم، 
درآمدهاي مالياتي افزايش خواهد يافت و به تبع 
آن تعليم و تربيت نيز روند بهتري خواهد داشت 
و سرمايه گذاري در بخش عمومي كاراتر مي شود 
در اين ميان اصالحات ضد فس��ادي كه دولت ها 
انجام مي دهند بسيار قوي تر در بهبود اقتصادي 

در پساكرونا ظاهر مي شود.
اين نه��اد بين المللي در ادامه گ��زارش تصريح 
مي كند كه خبر خوب اين اس��ت كه پيش��رفتي 
در زمينه ش��فافيت و مبارزه با فساد در كشورها 
حاصل ش��ده اس��ت به عنوان مثال در كش��ور 
تونس دسترس��ي ش��هروندان ب��ه بودجه هاي 
عمومي بسيار آسان تر ش��ده است كه مي توانند 
وضعيت س��رمايه گذاري و هزينه ها را از نزديك 
ببينند و همچنين كش��ور مصر به صورت منظم 
گزارش هاي��ي را درباره ن��وع برخوردهايي كه با 
فساد مي شود منتشر مي كند كه اينها به شفافيت 

و مبارزه با فساد بسيار موثر است.
صندوق بين المللي پول با تاكيد بر اينكه همچنان 
كار در اي��ن زمينه بس��يار اس��ت، مي نويس��د: 
ش��هروندان و نيز ش��اغالن اقتصادي بايد نقاط 
ضعف دولت ها و مقابله آنها با فس��اد را به عنوان 
يك مساله جدي ببينند و هر كشوري بايد مسير 

خود را در اين زمينه ادامه دهد. 
بر اس��اس تحقيقات صن��دوق بين المللي پول؛ 
سه مس��اله اصلي وجود دارد نخست اينكه بايد 
شفافيت و مس��ووليت پذيري موسسات دولتي 
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا افزايش يابد 
كه مي توان با افزايش دسترسي ها به اطالعات و 
عرضه آزاد اطالعات و نيز اصالحات در مش��اغل 
دولت��ي آن را ايجاد كرد. دوم اينكه بايد قوانين و 
مقررات  بيش از پيش س��هل تر شود و انجام آنها 

به راحتي صورت پذيرد. 
در اين زمينه دولت ها مي توانند با مدرن س��ازي 
كد مالياتي و همچنين حذف خط قرمزها باعث 

كاهش فساد شوند.
مساله سوم اين اس��ت كه قوانين ضد فساد بايد 
بيش از پيش تقويت شود و مقررات بايد مقبوليت 

بين المللي داشته باشد.
در اي��ن زمين��ه صن��دوق بين الملل��ي پول هم 
توصيه هايي دارد كه كش��ورها اگ��ر به آن عمل 
كنند مي تواند مفيد باش��د و به افزايش ظرفيت 
موسسات دولتي كمك خواهد كرد اما اين نكته 
را بايد خاطرنشان كرد كه تنها با تعهد دولت ها، 
اتحاديه ه��ا، مش��اغل و س��ازمان هاي دولتي و 
سازمان هاي مدني اين مساله امكان پذير است و 
اينها راهكار هايي هستند كه كشورهاي منطقه 
خاورميانه و ش��مال آفريق��ا مي توانند حتي در 

دوران پساكرونا آينده خود را رقم بزنند.

رييس جمهور از نامناسب تر شدن شرايط كرونايي نسبت به هفته های گذشته گفت

نفوذ ويروس هندي به عمق كشور

مردادماه آخرين فرصت براي احياي برجام؟
با توجه به اينكه دومين برنامه اصلي بايدن در داخل كه بحث 
اليحه »زيرساخت« است، در ماه سپتامبر كليد مي خورد، 
هر چه مذاكرات هسته اي طوالني تر شود، احتمال اينكه 
بايدن حاضر باش��د وارد يك جنگ سياسي بزرگ بر سر 
يك مساله سياست خارجي ش��ود، كمتر است، زيرا اين 
مسائل ممكن است باعث خش��م برخي از عناصر حزب 
او ش��ود، درس��ت وقتي كه وحدت ضروري است و بايدن 
نمي خواه��د اين اتفاق رخ دهد. »ديفنس وان« نوش��ت: 
تحوالت سياست داخلي در تهران و واشنگتن به تدريج در 
حال مسدودسازي راه هاي دستيابي احياي برجام است. به 
گزارش »انتخاب« در ادامه اين مطلب آمده است: بايدن 
زماني كه براي رياست جمهوري نامزد شد، در مورد توافق 
هسته اي ايران موضع نسبتا روشني داشت. وي تصريح كرد 
كه اگر ايران به برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام بازگردد، 
اياالت متحده نيز اين كار را انجام مي دهد و در راستاي شروع 
مذاكرات بيشتر گام برمي دارد. گفتني است، مذاكرات چند 
جانبه با هدف احياي توافق هسته اي ايران تحت هدايت 
رييس جمهور بايدن در اوايل سال جاري بدون عجله انجام 
شد. با اين وجود و در حالي كه تقريبا بيشتر از شش ماه است 
كه از روي كار آمدن رييس جمهور جديد آمريكا مي گذرد، 
هنوز توافق احياي برجام قطعي نش��ده است و واشنگتن 
ممكن است نسبت به اينكه ايران قصد دارد دوباره به اين 
توافق متعهد ش��ود يا خير، دچار ترديد ش��ود. از قبل هم 
آشكار بود كه پنجره مذاكرات براي هميشه باز نخواهد ماند. 
در انتخابات رياست جمهوري ايران كه در تاريخ ۱۸ ژوئن 
برگزار ش��د، اين احتمال وجود داشت كه يك اصولگرا يا 
كسي كه مخالف مذاكرات است يا از توافقي كه قبال يك بار 
نقض شده است، تنفر دارد، روي كار بيايد و مسير جديدي 
را ترس��يم كند. همان طور كه ديديم ابراهيم رييسي به 
عنوان يك اصولگرا در ايران روي كار آمد. در حالي كه وي 
تأكيد كرده است كه برجام توافق مورد حمايت جمهوري 
اسالمي است و با بازگشت به توافق مخالفت نخواهد كرد، 
اما اينكه او بعد از روي كار آمدنش در ماه آگوس��ت تا چه 
اندازه براي بازگشت به توافق مصمم باشد، معلوم نيست. 
رييس جمهور فعلي، حسن روحاني بارها گفته است كه لغو 
تحريم ها در جريان است اما به كرات نيز اشاره مي كند كه 

مخالفان داخلي مسير نهايي شدن توافق را كند مي كنند.
اين تصوير نامشخص به سياست هاي داخلي آمريكا نيز 
تسري پيدا مي كند. بايدن، ديپلمات هاي خود را با قدرت 
و اختياري انعطاف پذير به وين فرس��تاده و از ش��كايات و 
انتق��ادات كنگره دوري كرده اس��ت. با اي��ن حال، بايدن 
رييس جمهور مستقلي است و به وضوح بر يك برنامه داخلي 
قوي متمركز است. از سوي ديگر، وي موضوعات سياست 
خارجي را كه به  طور معمول مورد توجه  آمريكايي ها نيست، 
كم اهميت جلوه مي دهد. از س��وي ديگر، براي تهران نيز 
برگزاري مرحله هفتم مذاكرات با هدف رسيدن به نتيجه 
نهايي مهم است. در اين راستا نشان دادن انعطاف پذيري 
در مورد ساير موضوعات مهم اهميت دارد. اياالت متحده 
بايد به خاطر داشته باشد كه از ديدگاه ايران هنوز كامال اين 
موضوع روشن نيست كه آيا بايدن واقعا مي خواهد به توافق 
برگردد يا خير؟ در اين ارتباط مي توان به اقدامات خرابكارانه 
عليه تأسيسات هسته اي ايران و ترور شخصيت هاي ايراني 
اشاره كرد. با توجه به اين واقعيت ها، جاي تعجب نيست 
كه تهران در مورد حس��ن نيت واش��نگتن براي زنده نگه 
داشتن برجام شك داشته باشد. تقريبا يك سال پيش بود 

كه پس از ترور قاسم سليماني، ژنرال ايراني، مركز مونتاژ 
سانتريفيوژهاي پيش��رفته ايران با بمبي منهدم شد. در 
آستانه روي كار آمدن دولت بايدن نيز محسن فخري زاده، 
پدر برنامه هسته اي ايران ترور شد. گفتني است، يك مقام 
آمريكاي��ي اين ترور را عملياتي توصيف كرد كه توس��ط 
اس��راييل صورت گرفت. در ماه آوريل، درست زماني كه 
مذاكرات هسته اي در حال انجام بود، انفجارهاي منتسب 
به اسراييل، سانتريفيوژهاي ايران را در سايت غني سازي 
نطنز از بين برد. همين هفته گذشته نيز ايران ادعا كرد كه 
يك هواپيماي بدون سرنش��ين را در نزديكي تأسيسات 
توليد سانتريفيوژ رهگيري كرده، گفته مي شود اين هواپيما 
قصد خرابكاري بيشتر داشته است. بايدن فكر مي كند كه 
ايران بايد تشخيص دهد كه او مقصر اين رشته طوالني از 
حوادث نيست و حتي تهران بايد اين را هم مدنظر داشته 
باشد كه واشنگتن ممكن است بي سر و صدا اين اخطار را به 
تل آويو داده باشد كه دست از خرابكاري عليه تهران بردارد. 
اما واقعيت اين است كه روابط تهران - واشنگتن آنقدرها هم 
شسته و رفته نيست كه چنين انتظاري از ايران داشته باشيم. 
به ويژه، با توجه به سابقه طوالني كارشكني هاي آمريكا و 

اسراييل در تاسيسات ايران و دهه ها بي اعتمادي تاريخي 
بين آمريكا و ايران نمي توان به راحتي از تهران انتظار داشت 
كه به واشنگتن اعتماد كند. ايران نگران بود كه تن دادن به 
خواسته هاي دولت قبل آمريكا بدتر از خود تحريم ها باشد، 
زيرا اين نشان  دهنده ضعف تهران و جسارت يافتن ديگران 
بود. به همين ترتيب، اكنون ايران ممكن است نگران باشد 
كه كوتاه آمدن در برابر ادامه خرابكاري ها، به معناي ادامه 
جنگ مخفيانه اي باشد كه پايش قبال به امن ترين تاسيسات 
رسيده است. به اين شرايط، سياست داخلي و پيچيده ايران 
را نيز اضافه كنيد. واقعيت اين است كه برخي از تحريم هاي 
دوران ترامپ همچنان پس از توافق جديد هسته اي پابرجا 
خواهد ماند و ايران تضمين اندكي خواهد داشت كه آمريكا از 
توافق در آينده خارج نشود. بنابراين، تعجب انگيز نيست كه 
تهران در مذاكرات سختگيري داشته باشد. اگرچه تمامي 
ش��رايطي كه در باال گفته شد كمك مي كنند تا احتمال 
احياي برجام كاهش يابد، اما اين امكان وجود دارد كه به 
سرعت به يك توافق دست يابيم. زيرا عواقب شكست براي 
اياالت متحده و ايران بسيار ناخوشايند به نظر مي رسد. به  
طور مثال، مخالفان توافق قبال از بايدن خواس��ته اند تا در 
صورت عدم موفقيت در مذاك��رات، خود را براي جنگ با 
ايران آماده كند. اين فشار در شرايطي كه بايدن يك ابزار 
ديپلماتيك مناسب مانند برجام را دراختيار نداشته باشد، 
ادامه خواهد يافت. در مقابل، بازگرداندن وضعيت غني سازي 
ايران به س��طح قبل كه االن به ۶۰ درصد رس��يده است و 
اطمينان از توقف تحقيقات در مورد فناوري سانتريفيوژهاي 
جديد، منافع فوري منع گسترش سالح هاي هسته اي را 
تضمين مي كند و خطر جنگ بر سر برنامه هسته اي ايران را 
كاهش مي دهد. از سوي ديگر، اگر ايران دست از بازي قمار 
فعلي برندارد، ممكن است فرصت را براي دستيابي به توافق 
با دولت بايدن از دست بدهد. اين مي تواند به معناي عدم 
لغو تحريم ها در شرايطي باشد كه بيماري همه گير كرونا در 
ايران جريان دارد. به اين ترتيب، دولت رييسي در شرايط 
سختي كارش را ش��روع خواهد كرد. اهميت برجام براي 
هيچ يك از دو طرف كاهش نيافته است. اما اگر آنها به دليل 
سياست هاي خاصي كه دارند، تعلل كنند، ممكن است به 
زودي فرصت شان را براي دستيابي به توافق از دست بدهند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قانون جديد مالي��ات بر ارزش افزوده و ح��ذف ماليات از 
اصل طال هفته گذشته ابالغ شد، ولي اجراي آن بر اساس 
اعالم س��ازمان مالياتي به ش��ش ماه آينده موكول شد. 
ماليات بر ارزش افزوده »ماليات غيرمستقيمي« است كه 
مصرف كننده )خريدار( آن را به همراه بهاي خريد كاال يا 
خدمات مي پردازد و دريافت كننده )فروشنده( موظف است 
مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند. قانون 
ماليات برارزش افزوده با اختيارات ناشي از ماده ۸۵ قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در 
تاريخ هفدهم ارديبهشت ۱۳۸۷ در كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي تصويب ش��ده  بود تا در مدت 
آزمايشي ۵ سال از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته 
شود. اين قانون بعد از ۵ سال اول هر سال مجددا تمديد و تا 
۹ درصد افزايش يافت. پس از ۱۰ سال از اجراي قانون ماليات 
برارزش افزوده و اعتراض فعاالن و فروشندگان طال و جواهر 
و موانع ايجاد ش��ده بر سر توليد و فروش مصنوعات طال و 
پيگيري اهالي اين صنف براي حذف اين ماليات از اصل طال 
و اصالح اين قانون، در جلسه ۳۰ ديماه ۱۳۹۸ نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي بر معافيت اصل طال، جواهر و پالتين 
در اليحه اصالح اين قانون راي دادند. پس از ايرادات شوراي 
نگهبان به موارد ديگر اين قانون، نهايتا اصالح قانون ماليات 
برارزش افزوده تاييد و در روز ۱۲ تيرماه سال جاري توسط 
رياست جمهوري ابالغ شد. بر همين اساس طبق ماده ۲۶ 
قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل 
طال از ماليات برارزش افزوده معاف گرديد و تنها از اجرت و 
سود مصنوعات طال ماليات دريافت مي گردد. البته قانون به 
شرطي اصل طال را از ماليات برارزش افزوده معاف نموده كه 
طالفروشان معامالت خود را در سامانه جامعي كه سازمان 
امور مالياتي موظف به طراحي و ايجاد آن است ثبت نمايند.
 »ابراهيم محمدولي« رييس اتحاديه طال، جواهر، نقره و 
سكه تهران زمان اجراي اين قانون را براساس اعالم مسووالن 
سازمان امور مالياتي دي ماه سال جاري عنوان كرد.عليرغم 
نهايي شدن قانون جديد ماليات برارزش افزوده و ابالغ آن 
در هفته گذشته توسط رياست محترم جمهور، اين قانون تا 
ايجاد بسترهاي الزم توسط سازمان امور مالياتي و اجرايي 

شدن، قانون قبلي كما في السابق الزم االجراست.
محمدولي با توجه به انتشار خبر ممنوعيت دريافت ماليات 
برارزش افزوده طال در برخي از رسانه ها و فضاي مجازي 
خاطرنش��ان كرد: صنف طال و جواهر از همه بيشتر براي 
حذف ماليات از اصل طال مشتاق است، اما تا اجرايي شدن 
اين قانون توسط نهادهاي ذيربط و ابالغ به طالفروشان، 
متاسفانه قانون قبلي بايد اجرا گردد. لذا پيش بيني مي شود 
تا شش ماه آينده معامالت طال با همان قانون قبلي اجرا 
گردد.اين صنف با توجه به اشكاالتي كه در اين قانون بود 
براي اصالح ماليات برارزش افزوده بيش از ۱۰ سال تالش 
كرد و با مسووالن مختلف كشور در رده هاي مختلف ديدار 
و گفت وگو ك��رد تا اين صنف را از ركود و ورشكس��تگي 
اجراي ناقص اين قانون نجات دهد. در اين مدت با اجراي 

اين قانون و دريافت ۹ درصد ماليات برارزش افزوده از كل 
طال، قيمت تمام شده براي خريدار طال باال رفت و تقاضا 
براي خريد كاهش و ركود بي سابقه اي صنف و صنعت طال 
و جواهر را فرا گرفت كه موجب تعطيلي بخش وسيعي از 
توليدكنندگان و فروشندگان اين حوزه گرديد. محمدولي 
اظهار اميدواري كرد؛ اجرايي شدن اين قانون سرآغاز فصل 
جديد و مباركي براي رشد و ارتقاء صنعت كهن طال و جواهر 
در كشور گرديده و زمينه توسعه و پيشرفت توليد و صادرات 
را به دنبال داشته باشد. رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
از همه افرادي كه با تالش و پيگيري هاي خود نقش مهمي 
در به سرانجام رسيدن اين قانون در صنعت طال و جواهر 
داشته اند، از جمله همه اتحاديه هاي طال و جواهر كشور، 
تشكل هاي رسمي مرتبط، هيات مديره هاي محترم فعلي 
و پيش��ين اتحاديه طال و جواهر تهران، همچنين از همه 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و كميسيون 
اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس، سازمان امور مالياتي 
و همه دستگاه هايي كه در اصالح اين قانون نقش داشتند 
صميمانه تقدير و تشكر به عمل مي آيد. رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران گفت: قانون جديد ماليات برارزش افزوده و 
حذف ماليات از اصل طال هفته گذشته ابالغ شد، اما اجراي 
آن بر اساس اعالم سازمان امور مالياتي به ۶ ماه آينده موكول 
شده است.طي روزهاي اخير خبر حذف ماليات بر ارزش 
افزوده در فضاي مجازي منتشر شد و به خريداران تاكيد 
مي شد كه هنگام خريد به اين موضوع توجه داشته باشند.  
رييس اتحاديه طال، جواهر، نقره و سكه تهران زمان اجراي 
اين قانون را براساس اعالم مسووالن سازمان امور مالياتي 
دي  ماه سال جاري عنوان كرد.با وجود نهايي شدن قانون 
جديد ماليات برارزش افزوده و ابالغ آن در هفته گذشته 
توسط رييس جمهوري، اين قانون تا ايجاد بسترهاي الزم 
توسط سازمان امور مالياتي و اجرايي شدن، قانون قبلي 
همانند گذشته الزم االجراست. وي با توجه به انتشار خبر 
ممنوعيت دريافت ماليات برارزش افزوده طال در برخي 
از رسانه ها و فضاي مجازي خاطرنشان كرد: صنف طال و 

جواهر از همه بيشتر براي حذف ماليات از اصل طال مشتاق 
است، اما تا اجرايي شدن اين قانون توسط نهادهاي ذيربط 
و ابالغ به طالفروشان، متاسفانه قانون قبلي بايد اجرا شود. 
لذا پيش بيني مي شود تا ۶ ماه آينده معامالت طال با همان 
قانون قبلي اجرا شود. وي تاكيد كرد: در اين مدت با اجراي 
اين قانون و دريافت ۹ درصد ماليات برارزش افزوده از كل 
طال، قيمت تمام شده براي خريدار طال باال رفت و تقاضا 
براي خريد، كاهش و ركود بي سابقه اي صنف و صنعت طال 
و جواهر را فرا گرفت كه موجب تعطيلي بخش وسيعي از 

توليدكنندگان و فروشندگان اين حوزه شد.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهرنيز گفت: به موجب قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات فقط از س��ود و اجرت طال 
دريافت مي شود و اين قانون موجب رونق مجدد صنعت طال 
در كشور خواهد شد. »محمد كشتي آراي« افزود: پيش از 
تصويب قانون جديد، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانوني 
آزمايشي بود و از س��ال ۸۹ در صنف طال و جواهر اجرايي 
شد؛ براساس قانون قبلي، ماليات بر ارزش افزوده را از رقم 
نهايي فاكتور يعني مجموع قيمت طال، اجرت، سود و ساير 

هزينه ها دريافت مي كردند.
نايب ريي��س دوم اتحاديه طال و جواهر اف��زود: از آنجا كه 
قيمت طال، بخش اصلي فاكتور را تشكيل مي دهد و بهاي 
اين كاال نيز بسيار باال است طبيعتًا ۹ درصد از قيمت طال 
كه در حال حاضر هر گرم ح��دود يك ميليون و ۵۰ هزار 
تومان است، رقم بااليي خواهد شد، به اين معنا كه هزينه 
و قيمت تمام شده آن باال مي شود به همين دليل مصرف 
طال به شدت كاهش پيدا كرده و مردم به سراغ خريد طالي 
دست دوم، كم اجرت و ... مي رفتند كه اين امر خود موجب 
ضرر و زيان بزرگي به صنف طال و جواهر شده بود. طي دو 
سال گذشته قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده در مجلس 
بررسي و پس از تصويب در كميسيون اقتصادي و صحن 
علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان توسط دولت ابالغ شد. 
براساس اين قانون، ماليات بر ارزش افزوده طال فقط از سود 
و اجرت طال دريافت مي شود بنابراين از اصل طال كه به طور 

مثال امروز حدود يك ميليون و ۶۰ هزار تومان اس��ت، ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمي شود. وي درباره 
مذاكرات انجام گرفته توسط اتحاديه طال و جواهر با مجلس 
و كميسيون اقتصادي براي حذف اين نوع ماليات از اصل 
طال، تصريح كرد: طي سال هاي گذشته جلسات متعددي با 
مركز پژوهش هاي مجلس، نمايندگان، كميسيون اقتصادي 
و وزارت اقتصاد و دارايي در راستاي اين موضوع برگزار شد 
تا توانستيم اثبات كنيم كه نبايد ماليات از اصل طال دريافت 
شود زيرا اصل طال جنبه سرمايه اي داشته و دوباره به چرخه 
توليد باز مي گردد.با دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اصل 
طال ميل خريد و مصرف طال در كشور كاهش مي يابد و مردم 
به سراغ خريد بدليجات مي روند و از آنجا كه اين محصوالت 
خارجي است به نوعي پول به جيب ساير كشورها مي رود.

اين قانون موجب مي شود كه صنعت طال مجدد در كشور 
رونق يابد، اين قانون به مصرف كننده براي خريد طال كمك 
مي كند.  كشتي آراي خاطرنشان كرد: پيش از اين به دليل 
اجراي قانون قبلي يعني دريافت ماليات از كل فاكتور، شاهد 
كاهش رغبت مردم براي خريد طال بوديم، زيرا قيمت تمام 
شده براي مردم، رقم بااليي بود. در نتيجه به همين دليل، 
مردم به سمت خريد طالي دست دوم و طالي آب شده و 
سكه رفته بودند. از سوي ديگر، با ادامه اين شرايط، صنعت 
طال با يك ركود بسيار بدي مواجه شده بود. قانون اصالح 
شده اي از قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه به صورت 
آزمايشي از سال ۱۳۸۹ اجرا شده بود. در قانون قبلي، كل 
فاكتور طال و جواهر را مشمول ماليات قرار داده بود. به بيان 
ديگر، از كل فاكتور، ۹ درصد ارزش افزوده دريافت مي شد. 
حال در قانون جديد اصل طال از محاسبات حذف مي شود و 
فقط سود و اجرت مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود.

يعني وقتي يك گرم طالي ۱۸ عيار را به عنوان نمونه مبنا 
قرار بدهيم، به آن اجرت س��اخت اضافه مي شود و بعد ۷ 
درصد سود محاسبه مي شود. در نهايت از مجموع سود به 
انضمام آن اجرت، ماليات ۹ درصد را دريافت مي كنند. نتيجه 
اجراي اين قانون، كاهش قيمت تمام شده مصنوعات طال 

براي مردم به عنوان خريدار خواهد بود.
االن با اصالح قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده، قيمت تمام 
شده كاال براي مردم كاهش پيدا مي كند و قيمت تمام شده 
كه كاهش پيدا كند، طبيعتا جنس ارزان تر به دست مردم 
مي رسد و اين باعث رونق بازار و صنعت طال و جواهر خواهد 
ش��د. در حقيقت مي توان اينگونه بيان داشت كه در سال 
جاري، يكي از موانع مهم در مسير رونق و توسعه صنعت 
طال در كشور، برداشته خواهد شد. وي البته تاكيد كرد براي 
اجراي اين قانون جديد مالياتي، مسلما بايد يك سامانه اي 

طراحي شود كه اين معامالت در آن ثبت شود.
محمد مسيحي معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور 
مالياتي در گفت وگو با شبكه خبر در خصوص زمان اجراي 
اين قانون اظهار داشت: تاريخ الزم االجرا شدن قانون ماليات 
بر ارزش افزوده كه هفته اخير به دولت ابالغ شده است، ۱۲ 
دي ۱۴۰۰ است. يعني در متن قانون پيش بيني شده است 

كه شش ماه پس از ابالغ به دولت اجرا شود.
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نرخسودبينبانكي
واردكانال۱۷درصديشد

نرخ س��ود بين بانك��ي در ادامه روند كاهش��ي خود 
وارد كانال ۱۷ درصد ش��د.جدول تغييرات نرخ سود 
بين بانكي نشان مي دهد كه نرخ س��ود در اين بازار از 
۱۹.۷۶ درصد در ارديبهش��ت ماه امس��ال به ۱۷.۹۵ 
درصد در ۱۷ تيرماه كاهش يافته است. هفته قبل نرخ 
س��ود بين بانكي در دامنه ۱۸.۱۲ درصدي در نوسان 
بود ولي گزارش جدي��د بانك مركزي از عملكرد بازار 
بين بانكي، نشان مي دهد كه مانند ماه هاي قبل نرخ 
سود بين بانكي روند كاهشي را طي مي كند و بر همين 
اس��اس نيز وارد كانال ۱۷ درصدي ش��ده است.نرخ 
س��ود بين بانكي از خردادماه به زير ۱۹ درصد رسيده 
و در كانال ۱۸ درصدي در نوسان بود ولي در نهايت با 
ادامه مسير نزولي اين نرخ در ۱۷ تيرماه وارد كانال ۱۷ 
درصدي شد. سير نزولي كاهش نرخ سود بين بانكي 
كه از ماه هاي قبل آغاز ش��ده است درحالي ادامه دارد 
كه طبق تازه ترين گزارش بان��ك مركزي وارد كانال 
۱۷درصدي ش��ده اس��ت.جدول تغييرات نرخ سود 
بين بانكي نشان مي دهد كه نرخ س��ود در اين بازار از 
۱۹.۷۶ درصد در ارديبهش��ت ماه امسال به ۱۷.۹۵ 
درصد در ۱۷ تيرماه كاهش يافته است.گفتني است، 
نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و تقاضاست و ثابت 
نيست اين نرخ نوسان دارد به گونه اي كه با افزايش تقاضا 
براي دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم عرضه 
متناسب با آن، نرخ سود باالتر مي رود و به عكس. برخي 
از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند: كاهش نرخ سود 
بانكي مي تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي از بانك 
به بازار سرمايه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه 
گردد.پيش از اين هم البته رييس كل وقت بانك مركزي 
يك��ي از اهداف اين بانك را ب��راي كنترل تورم و مهار 
رشد نقدينگي، كاهش نرخ سود بين بانكي اعالم كرده 
بود، اين در حالي است كه گروه ديگري از كارشناسان 
اقتصادي معتقدند كه نرخ بهره بين بانكي نبايد كاهش 
يابد زي��را اثرات تورمي ش��ديدي دارد و اگر نرخ بهره 
بين بانكي خيلي كاهش پيدا كند، موجب كاهش سود 
سپرده هاي بانكي مي شود. بازار بين بانكي يكي از اركان 
بازار پول محسوب مي شود كه در آن بانك ها و موسسات 
اعتباري جهت تأمين مالي كوتاه مدت و ايجاد تعادل 
در وضعيت نقدينگي خود، با يكديگر معامله مي كنند.

وجود چنين بازاري موجب مي شود كه بانك ها براي 
تأمين نقدينگي به بانك مركزي مراجعه نكنند؛ ضمن 
اينكه تغييرات نرخ سود بين بانكي مي تواند در افزايش 

و كاهش نرخ سود بانكي موثر باشد.

كاهشنرختورم
بهزير30درصدتاپايان۱400

مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه 
پيش بيني كرد نرخ تورم تا پايان امسال به رقم ۲۹.۸ 
درصد كاه��ش يابد. در عصر حاض��ر، رفاه اجتماعي 
همواره به عنوان يكي از اصلي ترين دغدغه هاي دولت ها 
و سياست گذاران بوده است و همواره تالش كردند با 
تدوين سياست هاي مختلف در راستاي افزايش رفاه 
اجتماعي گام بردارند. اما بايد توجه داش��ت كه تورم 
با افزايش قيمت ها، برخالف سياست هاي فقرزدايي 
قدرت خريد م��ردم را كاهش مي ده��د و رفاه آنان را 
تحت تاثير قرار مي دهد. بررسي داده هاي آماري نشان 
مي دهد كه از دهه ۱۳۸۰ تا كنون نرخ تورم تك رقمي 
فقط طي دو س��ال پياپي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ثبت ش��ده 
است. افزايش تورم در موج اول سال ۱۳۸۷ را مي توان 
حاصل افزايش نقدينگي در اقتصاد كش��ور دانست. 
موج دوم در س��ال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را بايد به دور 
اول تحريم ها مرتبط دانست. طبق آخرين داده هاي 
آماري نرخ تورم روس��تايي طي س��ال هاي ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۲ و نيز سال هاي ۱۳۹۵ تا ۹۹ از نرخ تورم شهري 
پيشي گرفته كه به نظر مي رسد به دليل وابسته بودن 
روستاها به شهرها و افزايش شدت آن در شرايط تورم 
خاص است و در نتيجه تاثير تورم در سال هاي مذكور 
بر خانوارهاي روس��تايي بيشتر بوده است. در مناطق 
شهري، گروه »مس��كن، آب، برق، گاز و سوخت ها« 
داراي بيش��ترين وزن بوده، در حال��ي كه در مناطق 
روستايي گروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« بيشترين 
وزن در س��بد خانوار را به خود اختصاص داده اس��ت. 
بنابراين هرگونه تغيير قيم��ت در اين بخش ها اثرات 

متفاوتي بر خانوارهاي روستايي و شهري دارد.
افزايش هزينه هاي حمل و نقل )به واس��طه افزايش 
قيمت سوخت، افزايش قيمت قطعات خودرو و غيره( 
به طور غيرمس��تقيم بر افزايش قيمت ها در مناطق 
روستايي اثر بيشتري دارد. افزايش تورم در سال هاي 
اخير حاصل افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت 
دالر، افزاي��ش تورم انتظ��اري كه ت��ورم كاذب را در 
پي داش��ته و افزايش تقاضاي يك باره برخي از اقالم 
مانند مركبات، مواد شوينده و مواردي از اين قبيل به 
علت شيوع بيماري كرونا است. مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت تع��اون به كمك آمار و اطالعاتي كه 
در اختيار داشت نرخ تورم ساليانه در ماه هاي مختلف 
س��ال ۱۴۰۰ را پيش بيني كرده است. براساس اين 
گزارش در ارديبهشت ماه پيش بيني كرده بود كه رقم 
۴۱.۲ درصد كه تقريب��ا با ۰.۲ درصد اختالف محقق 
شد. همچنين در خردادماه نيز نرخ تورم ساليانه ۴۳.۴ 
درصد را پيش بيني كرد كه رقم ۴۳ درصد محقق شد. 
مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون اعالم كرد 
كه پيش بيني مي كند نرخ تورم در س��ه ماه تابستان 
نزديك به ۴۵ درصد باش��د. يعني ب��ه ترتيب در تير، 

مرداد و شهريور برابر ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد باشد.
براس��اس پيش بيني اين مركز نرخ تورم از اول پاييز 
روند نزولي خواهد داش��ت و در آذرم��اه ۳۸.۲ درصد 
برس��د. همچنين اين افت نرخ تورم در سه ماه پاياني 
سال ۱۴۰۰ براساس پيش بيني مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت تعاون نه تنها ادامه خواهد داشت بلكه 
به كمترين رقم از ابتداي س��ال خواهد رسيد. به اين 
صورت كه در دي م��اه ۳۵.۶ درصد، بهمن ماه ۳۲.۷ 
درصد و در آخرين ماه سال نيز برابر ۲۹.۸ درصد برسد.

حذف ماليات بر ارزش افزوده از اصل طال از 12 دي اجرا مي شود

كاهش قيمت تمام شده مصنوعات با حذف ماليات از طال

تغييردولتوبزنگاهبودجه۱400
كافي اس��ت ش��ما نگاهي به بودجه هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
بيندازيد و ميزان افزاي��ش حقوق كاركنان دولت، اعضاي 
هيات علمي، بازنشس��تگان و غيره را در اين دو سال با هم 
مقايسه نماييد. بنابراين، مي خواهم بگويم كه فصل مشترك 
سال هشتم رييس جمهور قبلي و سال اول رييس جمهور 
جديد انبساط بودجه است. اين فصل مشترك، سال مالي اي 
است كه تقريبا ۶ ماه اول آن را رييس جمهور قبلي و ۶ ماه 
بعدي را رييس جمهور جديد با ويژگي هايي كه اشاره كردم 
مديريت مي كند. در واقع سالي كه نيمه اولش پايان حضور 
يك رييس جمهور و نيمه دومش آغاز به كار رييس جمهور 
بعدي است، خطرناك ترين دوره براي بودجه است؛ سالي 
مانند همين س��ال ۱۴۰۰. همان طور كه مي بينيم رشد 
مخارج قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ قابل توجه است در حالي  
كه براي بخش هاي درآمدي بودجه اتفاق جديدي رخ نداده 
است؛ ما همچنان از نظر صادرات نفت مشكل داريم، مسئله  
توافق هسته اي حل نشده و سال ۱۴۰۰ به نيمه رسيده است. 
در حالي  كه در بودجه دوميليون وسيصدهزار بشكه صادرات 
نفت ديده شده است. در نيمه  دوم سال هم رييس جمهور 
جديد روي كار مي آيد كه بايد سريع به دنبال خرج كردن 
برود در حالي كه منابعي ايجاد نشده است. اينجاست كه 
نگراني ها مطرح مي شود كه انبساط بودجه اي به انبساط 
پولي بينجامد. الزم هم نيست اين كار به صورت استقراض 
آشكار باش��د، حاال همه راهش را ياد گرفته اند و از طريق 
بانك ها بدون اينكه در بودجه تغييري بدهند از بانك مركزي 

پول مي گيرند و انتهاي اين مسير افزايش نقدينگي است.
با توجه به توضيحات ارايه شده، به نظر مي رسد كه اگر مراقبت 
صورت نگيرد، رش��د نقدينگي مي تواند پيامدهاي بسيار 
نامطلوبي براي ما در بر داشته باشد. رشد نقدينگي در سال 
۹۹ بسيار باال بوده و تداوم اين رشد در سال ۱۴۰۰ خطرناك 
خواهد بود. عالوه بر اين، آمار رش��د حجم پول بسيار قابل 
تامل و البته نگران كننده است. طي دهه هاي اخير، اقتصاد 
ايران رشد حجم پول بيش از ۴۰ درصد را فقط در سال ۵۷ 
تجربه كرده بود. رشد بيشتر حجم پول نسبت به نقدينگي، 
شاخصي از اين است كه مردم احساس بي ثباتي مي كنند. 
در پيشينه  عملكرد اقتصاد ما نادر است كه رشد حجم پول 
طي يك سال از ۴۰ درصد بيشتر برود و در سال هاي قبل 
از انقالب هم فقط در سال ۱۳۵۳ اين اتفاق افتاده كه سالي 
خاص به لحاظ افزايش ش��ديد قيمت نفت بوده است. اما 
ش��ما اگر به نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي نگاه كنيد 
مشاهده مي كنيد كه در سه سال متوالي ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد 
حجم پول باالي ۴۰ درصد بوده اس��ت. اين نشان مي دهد 
كه بايد نسبت به هر سياستي كه به نوعي تحريك پولي در 
آن نهفته است، محتاطانه برخورد كرد. نمي خواهم بگويم 
حتما اتفاقات بدي خواهد افتاد، اما بهتر است سياست گذار 

جانب احتياط را بگيرد. اگر سياست گذار مي خواهد در بدو 
ورود خود به مردم ميوه اي بدهد نبايد يك قلم به سفره شان 
اضافه كند و به طور همزمان از طريق تورم، چندين قلم مهم 
را حذف كند. اين مساله به معناي فشار زياد به زندگي مردم 
و بروز شرايط بي ثبات در اقتصاد كشور است. بنابراين به نظر 
من شايد مهم ترين توصيه اي كه مي توان به دولت داشت 
اين است كه هر تحرك چش��م گير اقتصادي يا رفاهي را 
كه مدنظ��ر دارد، اين مالحظه را در نظر بگيرد كه تحريك 
نقدينگي مانند بازي با آتش است و بايد بسيار مراقب آن بود. 
متاسفانه بعضي ها اينگونه مطرح مي كنند كه رشد نقدينگي 
خودش مهم نيست و مهم اين است كه نقدينگي كجا برود؛ 
اين صحبت بس��يار خطرناكي است. چرا؟ چون حتي اگر 
فرضيه مطرح شده درست باشد و اين نقدينگي باعث رشد 
توليد شود، رشد صفر به عددهايي در حدود ۲ تا ۳ درصد 
كه ظرفيت اقتصاد ما اس��ت مي رسد. بقيه نقدينگي چه 
مي شود؟ توليد ناخالص داخلي واقعي كه ۳۰ يا ۴۰ درصد 
رشد نمي كند! وقتي نقدينگي با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد 
مي كند، حاال ۴ درصد هم رشد ايجاد شود بقيه اين سيل 
نقدينگي به تورم تبديل مي شود و فشار را بر مردم دوچندان 
مي كند. تجربه اين چنددهه بعد از انقالب نشان مي دهد 
كه در اقتصاد ما سرانجام نقدينگي به تورم تبديل مي شود. 
اين قاعده ديروزود داشته اما سوخت وسوز نداشته است. در 
نتيجه هشدار مهم من اين است كه دولت سيزدهم مراقب 
رشد نقدينگي باشد. توجه كنيم كه مهم ترين متغير اقتصاد 
سياسي اقتصاد ايران »نقدينگي« اس��ت در حالي كه در 
كشورهاي ديگر »بودجه« است. سياست مداران ما به دنبال 
تامين پولي رفاه بوده اند و ناچار شده اند اين را اينگونه توجيه 
كنند كه نقدينگي خودش مشكل ندارد و اشكال در هدايت 
نقدينگي است. در نتيجه اگر كاري فقط با خلق پول انجام 
مي شود، ما آن را با خلق و هدايت نقدينگي انجام مي دهيم. 
پس اين طور تبليغ شده كه نقدينگي عامل تورم نيست بلكه 
خوب هدايت نكردن آن موجب تورم شده است. اينجا بحث 
ديگر بر س��ر خلق نقدينگي نيست كه بر سر اين است كه 
چه كسي بهتر مي تواند نقدينگي را هدايت كند. متاسفانه 
امتحان اين ديدگاه مجاني نيست و اقتصاد ما هم در شرايط 
باثباتي نيس��ت. اينكه در سه سال متوالي رشد حجم پول 
باالي ۴۰ درصد اس��ت، نشان مي دهد كه ما در يك نقطه  
شكننده قرار داريم و نبايد ريسك جدي به اقتصاد وارد كنيم.

بنابراين بايد توجه دولت جديد را به اين مساله جلب كرد كه 
در كنار تمام خدمات و اقداماتي كه مي خواهد انجام دهد، يك 
قيد را لحاظ نمايد كه اين اقدامات »حتما غيرتورمي حداقل 
نسبت به سطح باالي تورم موجود باشد«. دولت بايد حتما 
بتواند نقدينگي را كنترل كند وگرنه پيامدهاي نامطلوبي 
براي اقتصاد ما در برخواهد داشت. اين امكان هم وجود دارد 

كه به طور موقت عاملي چون توافق هسته اي و آزاد شدن 
منابع، هزينه و سوخت اقدامات دو سال اول را فراهم كند. 
البته اين تصوير به ويژه در دو سال اول، بسيار متفاوت با تصوير 
قبلي خواهد بود كه اگر با تفكر اصالح ساختاري در اقتصاد 
همراه شود مي تواند بسيار نويدبخش باشد. اما اگر پول جديد 
نفت بخواهد در چارچوب ساختار ناكاراي موجود هزينه 
شود، در نهايت با توجه به شرايط كنوني اقتصاد، اين عامل 
صرفا مانند كورتون عمل مي كند. يعني اصل مساله را از بين 
نمي برد اما آن را براي مدتي خاموش مي كند. اما پس از مدتي 
مشكل با تبعات جانبي منفي بسيار بااليي دوباره برمي گردد. 
فراز دوم:  »اصالح س��اختار اقتصاد« گزاره اي اس��ت كه 
خودش به تنهايي چندان بيانگر محتوايش نيست. يعني هر 
كسي ممكن است برداشت خودش را از اصالحات ساختاري 
داشته باشد. من مي خواهم اول به اين اشاره كنم كه منظور 
از »اصالحات ساختاري در اقتصاد« اين است كه ما بتوانيم 
عدم تعادل هاي اقتصاد كالن را به صورت پايدار كاهش دهيم 
و سپس به طور نس��بتًا كامل، تحت كنترل درآوريم. اصاًل 
اصالحات س��اختاري در واكنش به عدم تعادل هاي پايدار 
اقتصاد كالن صورت مي گيرد. منظ��ور از عدم تعادل هاي 
اقتصاد كالن مواردي چون كس��ري بودجه، ناترازي نظام 
بانكي يا كسري تراز پرداخت هاي غيرنفتي و... است. همچنين 
مي دانيم كه ه��ر اصالحي در مقابل يك انحرافي قرار دارد؛ 
يعني يك انحرافي وجود دارد كه مي خواهيم آن را اصالح 
كنيم. بنابراين اول بايد يك اتفاق نظر روي اينكه آن انحرافات 

چيست كه حاال قرار است اصالح شود، به وجود  آيد. 
فراز سوم:  در كشور ما، يك جناح سياسي تا به حال با اين 
تمرين مواجه نشده كه اهداف بلندمرتبه خود را در شرايط 
محدوديت شديد منابع محقق كند. براي اين جناح يك بار و 
آن هم در شرايط وفور منابع اين اتفاق رخ داده است. اما جناح 
مقابل سياسي اين را چندبار تجربه كرده و با اين محدوديت ها 
به درجاتي آش��نا شده است. بنابراين شايد تشكيل دولت 
سيزدهم، فرصتي براي كشور باشد كه البته در ادامه مسير، 
امكان اين يادگيري مهم براي جناح ديگر سياسي هم فراهم 
شود و باعث ش��ود كه گفتمان سياسي در كشور ما تا اين 
اندازه واگرا نباشد. پس اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم، 
بيش از اندازه خوش بينانه است كه انتظار داشته باشيم كه 
در بدو ورود آنقدر بلوغ اقتصادي و سياست خارجي و داخلي 
باال باشد كه »اصالحات ساختاري اقتصاد« محوركار قرار 
بگيرد. به خصوص كه اساساً هيچ وقت اصالح ساختاري در 
اقتصاد ما اتفاق نيفتاده است. آن چه صورت گرفته برخي 
تصميم هاي موردي بوده كه نتوانسته است عدم تعادل هاي 
اقتصاد كالن را به صورت پاي��دار و ماندگار برطرف كند و 
به همين دليل ما هم چنان درگير اين مس��ائل هس��تيم. 
كشور ما به ناچار بايد هزينه يك يادگيري مهم را بپردازد تا 

سياسيون ما بياموزند كه چرا نمي شود برخي اهداف را وقتي 
عدم تعادل هاي اقتصاد كالن به طور جدي و در مقياس هاي 
بزرگ وجود دارند، محقق كرد. متاسفانه من بسيار كم ديده ام 
كه سياس��ت مداري در كشور ما متوجه اين نكته شود كه 
متغيرهاي اقتصادي لزوماً از دستورات سياست مدار تمكين 
نمي كنند. سياست مدارهاي ما اصاًل اين را قبول ندارند و فكر 
مي كنند كه متغيرهاي اقتصادي حتماً بايد از دستوراتشان 
تمكين كنند. مثاًل وقتي آنها مي گويند تورم بايد پايين بيايد، 
پس بايد پايين بيايد. سياست مدار تصميم هايي مي گيرد كه 
همگي باعث افزايش نقدينگي است اما بعد انتظار دارد تورم 

هم كنترل شود. 
فراز چهارم:  در مجموع بسيار بعيد است كه دولت جديد 
حداقل در سال هاي ابتدايي فعاليت خود، سراغ اصالحات 
ساختاري اقتصادي برود. در نتيجه فكر نمي كنم واقع بينانه 
باشد كه انتظار داشته باشيم رويكرد دولت جديد، اصالحات 
ساختاري باشد؛ آن هم اصالحاتي كه هيچ كدام از دولت هاي 
قبلي حاضر نش��دند درگيرش شوند. ضمن اينكه در نظر 
داشته باشيد كه اصالحات س��اختاري در اقتصاد به طور 
معمول، در كنار گشايش هاي بين المللي صورت مي گيرد 
وگرنه فشار داخلي را بس��يار باال مي برد و آن موقع ممكن 
است اصاًل اجراي اين اصالحات قابل تحمل نباشد. در نتيجه 
انجام اصالحات س��اختاري در اقتصاد، نيازمند مجموعه 
كاملي از بلوغ سياست خارجي، اقتصادي و سياست داخلي 
است كه بتواند سرمايه اجتماعي مناسبي فراهم كند. اكثر 
روساي جمهور در شروع كار سرمايه سياسي بزرگي داشتند 
كه معم��واًل در انتهاي دوره  كم رنگ و متزلزل ش��د. همه 
مي دانيم كه اين شرايط شروع براي دولت موجود ضعيف تر 
است. بنابراين اين دولت حتماً محتاط تر از دولت هاي قبلي 
در زمينه  اقتصاد خواهد بود و از حوزه هايي كه فكر مي كند 
ممكن اس��ت ريسك در آن وجود داش��ته باشد، اجتناب 
مي كند. به همين خاطر است كه مي گويم مهم تر اين است 
كه روي »نبايد«ها تاكيد كنيم، وگرنه انتظار انجام كارهايي 
كه مي دانيم اصاًل نمي شود خيلي منطقي نيست. البته من 
هميشه گفته ام كه ما بايد فرهنگ ضرورت انجام اصالحات 
ساختاري در اقتصاد را ترويج كنيم و توضيح دهيم كه كاركرد 
صحيح اقتصاد چيست و بايد سازوكارهاي مناسب در سطح 
اقتصاد ُخرد، كالن و در سطح روابط بين الملل را معرفي كنيم. 
يادگيري در سطح بين الملل بسيار خوب اتفاق مي افتد. حتي 
در روابط روساي جمهور و نخست وزيران كشورهاي مختلف 
اين انتقال تجربه و يادگيري منتقل مي شود. اما زماني كه كاًل 
با كسي آمدوشد نداريد، در داخل هم تمرين نكرده ايد كه 
چگونه مي توان اين شرايط را در كنار هم قرار داد، اين انتظار 

منطقي نيست. 
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي  

افزايشكارآمديبااصالح
ساختاربانكهايخصوصي

گروه بانك و بيمه | 
روز شنبه ۱۹ تيرماه ۱۴۰۰، در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 
۲۴ هزار و ۹۲۰ تومان، قيمت يورو ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
و درهم امارات ۶ هزار و ۸۲۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت. 
قيمت هر اونس جهاني طال نيز به ۱۸۰۸ دالر رس��يد 
و به دنبال آن قيمت هر سكه طرح جديد ۱۰ ميليون و 
۷۲۰ هزار تومان معامله شد كه ۵۰ هزار تومان كاهش 
نشان مي دهد. در ساعات عصر شنبه نيز نرخ ارز در بازار 
با كاهش اندك همراه شده است؛ هر دالر۲۴ هزار و ۹۲۰ 
تومان، و هر يورو ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.  نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي )ش��نبه، ۱۹ تيرماه( با ۱۱۸ 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
۱۷ تيرماه( به رقم ۲۴ هزار و ۴۶۸ تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو با ۱۳۸ تومان كاهش نس��بت به روز كاري 
گذش��ته به ۲۹ هزار و ۳۵۴ تومان رسيد. قيمت خريد 
هر دالر ۲۳ ه��زار و ۹۸۴ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲۸ هزار و ۷۷۳ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۴۷ تومان و نرخ فروش 
آن ۲۴ هزار و ۲۶۵ تومان اعالم ش��د. خريد يورو در اين 
بازار ۲۸ هزار و ۵۱۸ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار 
و ۷۷۷ تومان اعالم ش��د.همچنين در س��امانه نيما در 
معامالت، حواله يورو به قيم��ت ۲۶ هزار و ۴۳۲ تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۲ ه��زار و ۲۸۸ تومان 
معامله شد. 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 يافت و در كانال ۲۳ هزار 
توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد 
كانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي را ادامه داد و 
به كانال ۲۵ هزار توماني نيز وارد شد اما دوباره به قيمت 
۲۴ هزار تومان عقب نشيني كرد نوسان قيمت در بازار 
ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي نخست سال جاري، 
با تالش س��فته بازان، قيمت دالر به مرز ۲۶ هزار تومان 
هم رس��يده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات 
هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي 
شده است. دالر مدتي اس��ت بين كانال ۲۳ تا ۲۴ هزار 
تومان در نوسان است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار 
ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داش��ت 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. در 
صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر ۲۴ ه��زار و ۴۶۸ تومان و قيمت خريد دالر از مردم 
۲۳ هزار و ۹۸۴ تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل ۲۹ هزار و ۳۵۴ تومان و قيمت خريد يورو 
نيز ۲۸ هزار و ۷۷۳ تومان اعالم شده است.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 در بازار طال نيز قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )شنبه، ۱۹ تيرماه( در 
بازار تهران با كاهش ۵۰ هزار توماني نسبت به روز كاري 
گذشته )پنجش��نبه، ۱۷ تيرماه( به رقم ۱۰ ميليون و 
۶۶۰ هزار تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد با كاهش ۴۰ هزار توماني نس��بت به 
روز گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان رسيد 
و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۴۵۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  
ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۶۲ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۶۰۲ هزار تومان 
شد. همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۸۰۸ 

دالر و ۸۵ سنت قيمت خورد.

نرخانواعسكهدربازارابتدايهفته
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت هاي طال و 
سكه در مقايسه با پنج شنبه گذشته تغيير چنداني نداشته 
ولي قيمت ارز كاهش اندكي داشت.محمد كشتي آراي 
با بيان اينكه انس جهاني طال ه��زار و ۸۰۸ دالر قيمت 
گذاري شده است افزود: هم اكنون هر قطعه سكه طرح 
جديد ۱۰ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان، سكه طرح قديم 
۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۶۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه س��ه ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و 
سكه گرمي نيز دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش 
مي رسد.هر مثقال طال چهار ميليون و ۶۰۵ هزار تومان 
و ه��ر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون و ۶۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان فروخته مي شود 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، 
به دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد 
كرد و در اين مدت در كانال ۱۰ ميليون تومان در نوسان 
بوده است. مهم ترين رويداد درخصوص بازار سكه و طال 
حذف ابالغ قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده اس��ت. 
براساس اين قانون از اين پس ماليات بر ارزش افزوده از 
سود و اجرت طال اخذ مي شود و ديگر از اصل طال كسر 
نمي ش��ود. اين قانون قرار است از ۶ ماه آينده اجرا شود.  
پيش بيني مي شود با اجراي قانون حذف ماليات برارزش 
افزوده صنعت طال مجدد در كشور رونق يابد و در واقع اين 
قانون به مصرف كننده براي خريد طال كمك مي كند.

هم اكنون در بازار آزاد قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك 
ميليون و ۶۳ هزار تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱۰ ميليون و ۶۹۰ هزار تومان و قيمت دالر 
۲۴ هزار و ۹۲۰ تومان اس��ت. در بازار جهاني نيز قيمت 
هر اونس طال در پايان معامالت با ۰.۳۰ درصد افزايش 
به ۱۸۰۸ دالر و ۳۲ سنت رسيد.به دنبال تضعيف دالر و 
نگراني ها در مورد گسترش سويه جديد ويروس كرونا كه 
مي تواند سبب كندي روند ترميم اقتصاد جهاني شود، 
قيمت طال روز جمعه افزايش داش��ت و در مسير ثبت 

بهترين عملكرد هفتگي ۷ هفته اخير قرار گرفت.

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
س��ير نزولي كاهش نرخ سود بين بانكي كه از ماه هاي 
قبل آغازش��ده اس��ت در حالي ادام��ه دارد كه طبق 
تازه ترين گزارش بانك مركزي وارد كانال ۱۷ درصدي 
شده است. جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان 
مي دهد كه نرخ س��ود در اين بازار از ۱9.۷6 درصد در 
ارديبهشت ماه امسال به ۱۷.95 درصد در ۱۷ تيرماه 
كاهش يافته است. هفته گذشته نرخ سود بين بانكي در 
دامنه ۱8.۱2 درصدي در نوسان بود ولي گزارش جديد 
بانك مركزي از عملكرد بازار بين بانكي، نشان مي دهد 
كه مانند ماه هاي قبل نرخ سود بين بانكي روند كاهشي 
را طي مي كند و بر همين اس��اس ني��ز وارد كانال ۱۷ 
درصدي شده است. نرخ سود بين بانكي از خردادماه به 
زير ۱9 درصد رسيده و در كانال ۱8 درصدي در نوسان 
بود ولي درنهايت با ادامه مسير نزولي اين نرخ در ۱۷ 

تيرماه وارد كانال ۱۷ درصدي شد.
نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و تقاضاست و ثابت 
نيست اين نرخ نوس��ان دارد به گونه اي كه با افزايش 
تقاضا براي دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم 
عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر مي رود و به عكس.

برخي از كارشناس��ان اقتصادي براي��ن عقيده اند كه 
كاهش نرخ سود بانكي مي تواند نقش مهمي درحركت 
نقدينگي از بانك به بازار س��رمايه داشته باشد و سبب 
رونق بازار سرمايه گردد. پيش ازاين هم البته رييس كل 
وقت بانك مركزي يك��ي از اهداف اي��ن بانك را براي 
كنترل تورم و مهار رش��د نقدينگي، كاهش نرخ سود 
بين بانكي اعالم كرده بود، اين در حالي است كه گروه 
ديگري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه نرخ بهره 
بين بانكي نبايد كاهش يابد زيرا اثرات تورمي شديدي 
دارد و اگر نرخ بهره بين بانكي خيلي كاهش پيدا كند، 
موجب كاهش سود سپرده هاي بانكي مي شود.  هر طرح 
و برنامه اي مخالفان و موافقان خاص خود دارد. يكي از 
كارشناسان بازار سرمايه در خصوص كاهش نرخ سود 
بين بانكي نوشت: برخي از مسووالن دقيقًا برخالف علم 
اقتصاد حركت مي كنند، درحالي كه اياالت متحده نرخ 
بهره را افزايش مي دهد تا اثرات ش��وك سياسي پولي 
انبساطي كه به علت شيوع كرونا ايجاد شده جذب شود، 
در ايران نيز بهره بين بانكي ۱8 درصد اعالم مي ش��ود 
و بايد انتظار تورم بيش از 50 درصد را داش��ت. با تيكه 
به علم اقتصاد مي توان گفت كه نتيجه اين سياس��ت 
چند برابر شدن اثرات شوك تورمي خواهد بود. حميد 
سوري، كارشناس بازار س��رمايه در خصوص اين نرخ 
بهره نوش��ت: اگر نرخ بهره در همين حدود باقي بماند 
و قيمت گذاري هاي دستوري برداشته شود و مكانيزم 
بازار در كشف قيمت شناسايي شود، هم توليد يك رونق 
تازه اي مي گيرد و هم بازار سرمايه به رونق مي رسد و هر 
مثبت و منفي در حال حاضر، يك اتفاق مقطعي است. 
اسفند سال ۱399 گفته شد كه بنا بر اعالم بانك مركزي 
نرخ سود در داالن ۱۴ تا 22 درصد مديريت مي شود. اين 
داالن در بازار بين بانكي طراحي شده و نرخ ۱۴ درصدي 
براي سپرده گذاري بانك ها نزد بانك مركزي و نرخ 22 
درصد براي استقراض بانك ها از اين نهاد است. هدف از 
اين كريدور تنظيم نرخ سود در سطح ۱8 درصد است. 
در اقتصاد ايران بانك مركزي در خرداد پارسال پس از 
تهيه زيرساخت به س��مت راه اندازي كريدور نرخ بهره 
رفت. اين نرخ در ابتدا بين محدوده ۱0 و 22 درصد در 
نظر گرفته شد و بر اساس دستورالعمل »عمليات بازار باز 
و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانك مركزي« 
و مصوب��ه هيات عامل اين بانك، بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غير بانكي مي توانس��تند ذخاير مازاد خود را 
در نرخ س��ود ۱0 درصد و به صورت يك شبه نزد بانك 
مركزي سپرده گذاري كنند. كف داالن معادل نرخ سود 

سپرده گذاري بانك ها در بانك مركزي است.
همچنين بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غير بانكي 
مي توانند كسري ذخاير خود را از طريق اعتبار گيري 
از بانك مركزي به صورت يك ش��به و مشروط به ارايه 

وثايق كافي، در نرخ سود 22 درصد تأمين كنند. اين 
همان س��قف داالن يا نرخ تنزيل مجدد نهايي است. 
از دل اين دو، نرخي اس��تخراج مي شود كه به آن نرخ 
بهره سياس��ت گذاري يا هدف گفته مي شود. در ابتدا 
راه اندازي كري��دور، ميانگين كف و س��قف داالن در 
محدوده ۱6 درصد قرار داشت. بانك مركزي در فاصله 
دهم خرداد تا 23 مرداد س��ه بار ديگر كف كريدور در 
بازار بين بانكي را باال برد و به ۱۴ درصد رس��اند. با اين 
حساب نرخ بهره سياس��تي نيز از حدود ۱6 درصد تا 
۱8 درصد باال رفت. كاهش س��ود بين بانكي را ميان 
از دو جهت بررسي كرد، نخست از سمت وسوي بازار 
سرمايه كه اين كاهش سود يك سيگنال بسيار قوي 
براي آن محسوب مي شود و از سويي ديگر متغيرهاي 
اقتصادي كه مي گويند كه كاهش نرخ سود بين بانكي 
مي تواند اثرات ش��وك تورمي را افزايش دهد و شاهد 

تورم افسارگسيخته در كشور باشيم.

     بازار از دريچه روز شنبه
ش��اخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته 
يعني ش��نبه، ۱9 تيرماه ۱۱ ه��زار و 308 واحد افت 
داشت كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 
2۷0 هزار واحد رسيد. بر پايه معامالت اين روز بيش 
از پنج ميليارد و 8۷0 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۴3 هزار و 985 ميليارد رالب دادوستد 
ش��د. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 96 واحد 
كاه��ش به 392 هزار و ۴89 واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با 6۱ واحد افت ب��ه 250 هزار و 2۷۱ واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول هش��ت هزار و ۱0۴ واحد و 
شاخص بازار دوم 23 هزار و ۴33 واحد كاهش داشتند.

حقوقي ه��ا در اي��ن روز حدود ۱55 ميلي��ارد تومان 
وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد پنج 

هزار و 330 ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي ۱5 
درصد يعني 820 ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان س��ه درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه 
»فلزات اساس��ي«، »فرآورده هاي نفتي« و »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معام��الت گروه هاي »خدمات فني و مهندس��ي« و 
»اس��تخراج كانه هاي فلزي« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »شپنا«، »فوالد« و »افق« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيش��تر به »رمپنا«، »كاما« و »كنور« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت 
گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۷6۷ واحد، پتروش��يمي 
پارس با نماد »پ��ارس« با 2۷6 واح��د، مبين انرژي 
خليج فارس با نماد »مبي��ن« با 238 واحد، مخابرات 
ايران با نماد »اخبار« با ۱99 واحد، توس��عه معدني و 
صنعتي صبانور با نماد »كن��ور« با ۱99 واحد، بورس 
اوراق بهادار تهران با نماد »بورس« با ۱۷8 واحد، نفت 
پارس با نماد »شنفت« با ۱58 واحد، پتروشيمي بوعلي 
سينا با نماد »بوعلي« با ۱۴8 واحد، گروه دارويي بركت 
با نماد »بركت« با ۱۴5 واحد، باما با نماد »كاما« با ۱۱5 
واحد و توسعه صنايع بهشهر با نماد »وبشهر« با ۱0۷ 

واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل صناي��ع پتروش��يمي خليج ف��ارس ب��ا 
نم��اد »فارس« ب��ا دو ه��زار و ۱29 واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 
يك ه��زار و 63۴ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با يك هزار و ۴99 واحد، پااليش نفت اصفهان 
با نماد »شپنا« با يك هزار و 88 واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با ي��ك هزار و ۷۴ واحد، نفت و 
گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با 938 واحد، 

پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با 5۷5 واحد و 
معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با 56۷ واحد 
تأثير منفي را بر ش��اخص بورس داشتند. بر پايه اين 
گزارش، در اين روز شركت ليزينگ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا«، شركت سرمايه گذاري 
تأمي��ن اجتماعي با نماد »شس��تا«، صنعتي غذايي 
كورش با نم��اد »غكورش«، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« و فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك ميليارد و ۱6۴ هزار برگه سهم 

به ارزش سه هزار و 588 ميليارد رالر دادوستد شد.

     فرابورس نزولي شد
در اولين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 58 
افزايش داشت و بر روي كانال ۱8 هزار و ۴26 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 335 ميليون برگه 
سهم به ارزش 206 هزار و ۷9۷ ميليارد راال دادوستد شد.

در اين روز ش��ركت پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، مديريت انرژي 
تابان هور با نماد »وهور«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، 
توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم ب��ا نماد »بجهرم«، توس��عه و عمران 
استان كرمان با نماد »كرمان« و توليد برق عسلويه مپنا 
با نماد »بمپنا« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، بيمه كوثر 
با نماد »كوثر«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، سرمايه گذاري مسكن پرديس با نماد »ثپديس« 
و سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب« با تأثير منفي 
بر شاخص فرابورس همراه بودند. در پايان معامالت روز 
شنبه بازار س��رمايه، ارزش س��هام عدالت در مقايسه با 
چهارشنبه )۱6 تيرماه(، ۱.3 درصد كاهش يافت و ارزش 
سبد 532 هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت 
به ترتيب به ۱۱ ميليون و 380 هزار تومان و 2۱ ميليون 
و ۴۴۱ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
60 درصد قابل فروش سبد 532 هزارتوماني سهام عدالت 

به 6 ميليون و 828 هزار تومان رسيده است.
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شروع مناطق آزاد در جذب 
نقدينگي از طريق بازار سرمايه

حميدرض��ا مومني، مش��اور رييس جمهور و دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور از 
اين مناطق به عنوان محلي مناسب براي رشد توليد 
كشور و همچنين افزايش ميزان صادرات نام برد و 
گفت: با توجه به ظرفيت فراوان اين مناطق، دولت ها 
بايد با ايجاد زيرساخت هاي موردنياز، زمينه استفاده 
از اين ظرفيت ها را با برنامه ريزي و سرمايه گذاري 
فراهم كنند. وي گفت: در حال حاضر بيش از 2 ماه 
است كه تأمين مالي از محل بورس را شروع كرده ايم 
و تاكنون 5 ه��زار ميليارد تومان براي همه مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي تأمين مالي انجام شده است. به 
عنوان مثال منطقه آزاد كيش حدود ۴00 ميليارد 
تومان با استفاده از روش هاي مختلف تأمين مالي 
بازار سرمايه توانسته است نقدينگي جذب كند و اين 
در حالي است كه مناطق آزاد تاكنون اشراف چنداني 
به بازار سرمايه نداشته اند، اما توانسته ايم نقدينگي 
قابل توجهي را از اين راه به دست بياوريم. اين شروع 
خوبي براي ورود به بازار سرمايه بود و اميدواريم اين 

مسير به صورت جدي ادامه داشته باشد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره 
به اينكه فعاليت در بورس بايد جدي تر انجام ش��ود، 
تأكيد كرد: الزم است مناطق آزاد براي ورود جدي تر 
در بورس، زيرساخت هاي موردنياز آن را ايجاد كنند و 
هم زمان از افراد متخصص در اين حوزه استفاده شود، 
زيرا ساختار سازماني مناطق آزاد در حال تغيير است و 
چون اين مناطق به جهت شخصيت حقوقي، مستقل 
هستند، الزم است كه ساختارها را خودشان طراحي 
كنند و تنها از دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 

مجوزهاي الزم را دريافت كنند.
مومن��ي با تأكيد ب��ر اينكه در ام��ور اجرايي فعاالن 
مناطق آزاد دخالت نمي كنيم، توضيح داد: فعاالن 
اين مناطق را ملزم كرده ايم كه در ساختار سازماني 
جديد سازمان هاي مناطق آزاد، به صورت جدي تر 
به مس��اله تأمين مال��ي بپردازند حت��ي در پي آن 
هستيم كه هيات مديره سازمان ها به گونه اي باشد 
كه ماموريت هاي مرتبط با تأمين مالي را به صورت 
تخصصي انجام دهد. حضور يك عضو هيئت مديره كه 
بر بازار سرمايه اشراف داشته باشد و بتواند در اين حوزه 
هيات مديره را راهنمايي كند و اين حوزه را مديريت 

كند، الزم و ضروري است.
وي، مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده را يكي از مش��كالت 
مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي دانس��ت و در اين باره 
هم گفت: مالي��ات بر ارزش افزوده يك قانون اس��ت، 
زماني كه يك قانون به اصالح نياز داش��ته باشد، بايد 
روند و مكانيزم قانوني آن طي ش��ود. در اين خصوص 
نيز اقداماتي در مجلس ش��وراي اسالمي انجام شد و 
كميس��يون اقتصادي مجلس و فراكس��يون مناطق 
آزاد تجاري، صنعتي هم متقاعد شدند و راه حل هايي 
را مطرح كردند. در اين راستا بايد بعد از 6 ماه بار ديگر 
درخواستي در اين خصوص داده شود تا تغييرات در 
اين قانون اعمال ش��ود. اميدواريم در نيمه دوم سال 
بتوانيم اين موارد را در قان��ون ماليات بر ارزش افزوده 

مشاهده كنيم. 
مومني، »تأمين مالي« را يكي ديگر از مشكالت مهم 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ش��رايط فعلي كش��ور 
دانس��ت و درعين حال با تأكيد بر اينكه مناطق آزاد از 
دولت بودجه اي دريافت نمي كنند و خودگردان هستند، 
ادامه داد: مناطق آزاد منابع ثابتي دارند كه قانون آن را 
در اختيارش��ان قرار داده است. اين منابع را مي توان به 
3 بخش تقسيم كرد؛ اول واگذاري زمين كه اين منابع 
به سازمان مناطق آزاد واريز مي شود؛ دوم ۱5 درصد از 
سهم كاالي تجاري كل مناطق است كه از همه مناطق 
ادغام شده و منابعي دريافت مي شود كه در اختيار كل 
مناطق قرار مي گيرد و در س��ومين مورد هم مربوط به 
موضوع عوارض و گمرك است كه درآمدهايي را درازاي 
خدماتي مانند صدور پروانه، ترخيص و … به دس��ت 
مي آيد و قانون به صراحت بر حوزه هايي كه حق استفاده 

از اين درآمدها رادارند، اشاره كرده است.
وي معتقد است: راهكارهاي كسب درآمدهاي جديد 
در مناطق آزاد فروش زمين نيست و نخواهد بود بلكه 
مي توان با مشاركت، بدون واگذاري زمين، سرمايه گذاري 
در اين مناطق را افزايش داد. به اين ترتيب مناطق آزاد 
زمين و مجوزهاي مربوطه را در اختيار متقاضيان قرار 
مي دهند و چند درصد از سرمايه گذاري كل را دريافت 
مي كنند. در اي��ن حالت عالوه بر اينك��ه مناطق آزاد 
درآمدي را براي خود به دست آورده اند، زمين هاي خود 
را نيز حفظ كرده اند. وجود درآمدهاي ناپايداري مثل 
فروش زمين، نمي تواند مناطق آزاد را به ماموريت هايش 
برساند بنابراين مهم است كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با حفظ دارايي هاي خود، به درآمدهاي پايداري برسند تا 

در راستاي تحقق اهدافشان هزينه كنند.
وي با انتقاد به عملكرد دول��ت در مناطق آزاد و ويژه 
گفت: در حال حاضر مزيتي در مناطق آزاد نسل اول 
وجود ندارد زيرا اكنون وضعيت مالياتي آنها بالتكليف 
اس��ت؛ بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند، از 
سوي ديگر وضعيت گمركي آنها نيز نامشخص است. 
اما در كشورهاي دنيا، مناطق آزاد مستقل از گمرك 
هستند تا از اين طريق انگيزه الزم را براي فعاالن اين 
مناطق فراهم كنند اما در ايران چند نفر در اين حوزه 
تصميم گيري مي كنند و مديريت واحد در مناطق آزاد 
يك چالش جدي است. اين مقام مسوول درعين حال 
تأكيد كرد: س��رمايه گذار خارجي امنيت مي خواهد 
و با توجه به فشارهاي سياس��ي خارجي، تحريم ها و 
قواني��ن و مقررات پيچيده داخل��ي، نمي توان انتظار 
داشت س��رمايه گذاري خارجي وارد كشور شود زيرا 
نمي  داند چگونه بايد از كشوري كه مورد تحريم است، 
سرمايه خود را خارج كند. مناطق آزاد و ويژه، محل هاي 
مناسبي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در 
زمان تحريم هس��تند. البته براي اين امر الزم اس��ت 
كه مناطق آزاد زيرس��اخت هاي الزم را اعم از حضور 
بانك هاي خارجي، شركت هاي بيمه بين المللي، بورس 

بين الملل و... را داشته باشند.

تغيير دستورالعمل ارزيابي 
مشاوران در سال ۱۴۰۰

حجت اس��ماعيل زاده، مع��اون پذي��رش فرابورس با 
اع��الم اين خبر كه براي س��ال ۱۴00 دس��تورالعمل 
ارزيابي مشاوران پذيرش تغيير مي كند، اظهار داشت: 
تالش بر اين اس��ت كه در دستورالعمل جديد عالوه بر 
معيارها و روش هاي ارزيابي، از رويكرد سيستماتيك 
و مس��تمر براي ارزيابي ها اس��تفاده ش��ود و مشاوران 
پذيرش به صورت مس��تمر در جريان نتايج ارزيابي ها 
و بازخوردهاي فرابورس قرار بگيرند تا بهبود مس��تمر 
در فرايندهاي مش��اوران پذيرش صورت گيرد. وي به 
شركت ها توصيه كرد براي بهبود و تسريع روند پذيرش 
در انتخاب مشاوران پذيرش، نتايج اين ارزيابي را مدنظر 
قرار دهند. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه رتبه بندي 
مشاوران پذيرش هم ازنظر هيات پذيرش و هم ازنظر 
كارشناسان پذيرش ارزيابي شده است، افزود: فهرست 
مشاوران پذيرش كه به دو صورت كمي و كيفي در سال 
۱399 درجه بندي شده اند در س��ايت فرابورس ايران 
قسمت پذيرش قابل مشاهده است. اسماعيل زاده در 
ادامه اظهار داشت: بر اساس تبصره دو ماده 23 مكرر ۱ 
دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل وانتقال اوراق بهادار در 
فرابورس ايران، فرابورس موظف است گزارش عملكرد 
مشاوران پذيرش را تهيه و اين گزارش را براي سازمان 
بورس ارسال كند. معاون پذيرش فرابورس با اشاره به 
اينكه طبق رويه سال هاي گذشته افشاي اين اطالعات 
در سايت فرابورس نيز انجام مي شود، گفت: در ماده 23 
مكرر و 23 مكرر ۱ دستورالعمل، وظايف مشاور پذيرش 
به طور كامل ذكرشده است و مبناي ارزيابي مشاوران 
پذيرش، مسووليت هاي ذكرشده در اين دستورالعمل و 
كيفيت اجراي آن توسط مشاوران است. اسماعيل زاده با 
اشاره به اينكه براي سال ۱399، ارزيابي مشاوران پذيرش 
آماده و در وب س��ايت فرابورس افشاشده است، گفت: 
به اين ترتيب مشاوران پذيرش و شركت هايي كه قصد 
استفاده از خدمات مشاوران پذيرش رادارند مي توانند به 
سايت فرابورس ايران قسمت پذيرش مراجعه كنند. وي 
با اعالم اين خبر كه براي سال ۱۴00 دستورالعمل ارزيابي 
مشاوران پذيرش تغيير مي كند، اظهار داشت: تالش بر 
اين است كه در دستورالعمل جديد عالوه بر معيارها و 
روش هاي ارزيابي، از رويكرد سيس��تماتيك و مستمر 
براي ارزيابي ها استفاده شود و مشاوران پذيرش به صورت 
مستمر در جريان نتايج ارزيابي ها و بازخوردهاي فرابورس 
قرار بگيرند تا بهبود مس��تمر در فرآيندهاي مشاوران 
پذيرش صورت گيرد. به گفته وي سازمان بورس مجوز 
مش��اور پذيرش را صادر مي كند و نتاي��ج ارزيابي ها و 
رتبه بندي هاي فراب��ورس به عنوان يكي از متغيرهاي 
موثر در اعطا و تمديد مجوز مشاوران پذيرش است. وي 
در پايان تأكيد كرد: تغيير دستورالعمل ارزيابي مشاوران 
پذيرش و سيس��تماتيك ش��دن ارزيابي، برنامه سال 
جاري است كه تا شهريورماه اجرايي خواهد شد. الزم 
به ذكر است در آخرين رتبه بندي مشاوران پذيرش 
شركت هاي پردازش اطالعات نوآوران امين، تأمين 
سرمايه نوين و تأمين سرمايه ملت ازلحاظ درجه بندي 
كيفي مشاوران پذيرش در سال ۱399، رتبه هاي اول 
تا سوم را كسب كردند. همچنين كارگزاري بورس 
بهگزين، تأمين سرمايه نوين و پردازش اطالعات 
مالي نوآوران امين ازلحاظ درجه بندي كمي در سال 

۱399 رتبه اول تا سوم را به دست آوردند.

خريد خانه با پول كم
 در بورس كاال

عليزاده عضو ناظر ش��وراي عالي ب��ورس ضمن بيان 
»افزاي��ش بي رويه قيمت ه��ا در بازار مس��كن، مانع 
سرمايه گذاري و خانه دار شدن همه اقشار جامعه شده 
است، اما بازار سرمايه و ابزارهاي مالي اين امكان را براي 
همه اقشار فراهم مي كند تا از طريق طرح فروش متري 
مسكن در بورس كاال بتوانند با س��رمايه هاي خرد در 
بازار مسكن سرمايه گذاري كرده و حتي خانه دار شوند؛ 
اميدوارم اين طرح بزودي عملياتي شود.« اظهار داشت: 
س��رمايه گذاري در حوزه مس��كن آن هم از مسير بازار 
سرمايه، يكي از راه هاي امن و جذاب براي سرمايه گذاران 
و جذب نقدينگي سرگردان جامعه به بازار سرمايه است تا 
ابزارهاي نوين مالي در بخش مسكن نيز راهگشا باشند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به افزايش 
چشمگير قيمت مسكن در چند س��ال اخير گفت: با 
توجه به افزايش قيمت ها در بازار مس��كن و تورمي كه 
در اين بازار وجود دارد، اين امكان براي همه وجود ندارد 
كه صاحب خانه شده و حتي در اين بازار سرمايه گذاري 
كنند؛ اما بازار سرمايه اين امكان را براي همه اقشار فراهم 
مي كند تا از طريق عرضه متري مسكن در بورس كاال 
بتوانند به سرمايه گذاري در بازار مسكن بپردازند؛ هرچند 
اين طرح هنوز در بورس كاال اجرايي نشده است اما در 
دستور كار است و آينده روشني دارد. اين نماينده مجلس 
با تأكيد بر اينكه سرمايه گذاري از طريق پيش فروش 
متري در بورس كاال مي تواند به ساماندهي بازار مسكن 
از منظر رشد توليد و حمايت از مردم و جوانان در راستاي 
خانه دار شدن كمك ويژه اي كند، افزود: طرح ماليات بر 
خانه هاي خالي در مجلس يازدهم با جديت پيگيري 
شده تا مسكن از كاالي سرمايه اي به مصرفي تغيير كند؛ 
در اين ميان پيش فروش متري مسكن در قالب انتشار 
اوراق س��لف موازي در بورس كاال، اين فرصت را براي 
انبوه سازان فراهم مي كند تا با انتشار اوراق، تأمين مالي 
كرده و در مقابل مردم و جوانان نيز به اندازه سرمايه خود 
وارد بازار مسكن شده و به تدريج تا زمان ساخت پروژه هاي 
مسكوني در آن پروژه سهيم يا صاحب خانه شوند. وي 
در ادامه ب��ه راه اندازي تابلوي امالك و مس��تغالت در 
راستاي عرضه فيزيكي مسكن در بورس كاال اشاره كرد 
و گفت: وقتي قرار است محصولي در بورس كاال عرضه 
ش��ود، يعني مقدمات يك اقدام اقتصادي مهم يعني 
شفاف س��ازي مبادالت و قيمت آن كاال در حال انجام 
است كه ازاين رو ورود مسكن به خصوص عرضه امالك 
مازاد نهادهاي دولتي و عمومي قطعاً به سود اقتصاد كشور 
است و مجلس نيز از اين اقدامات بازار سرمايه در جهت 

شفاف سازي اقتصادي حمايت قاطع دارد.

تاالر  شيشه اي روند  نزولي  به خود گرفت

سيگنال  جديد  براي  بورس بازان

حل  مشكالت  برقي  با بورس انرژي
حميدرضا صالحي، رييس كميس��يون انرژي اتاق 
بازرگاني ايران به قطعي برق و تأثير آن بر معامالت 
بورس اش��اره كرده و مي گويد: بس��ياري از صنايع 
حاضر در بورس مصرف كننده انرژي هستند و حتي 
برخي از صنايع مانند پتروش��يمي، سيمان، فوالد 
كه وابستگي شديدي به برق دارند در بورس حضور 
دارند؛ بنابراين قطعي برق ك��ه توليد آنها را مختل 
مي كند به مراتب در سهام آنها در بورس تأثيرگذار 

خواهد بود. 
وي بابيان اينكه برنامه ريزي هايي كه ش��ركت هاي 
بورسي داشته اند و بايد به اعداد از پيش تعيين شده 
در سايت كدال مي رسيدند محقق نمي شود، اضافه 
مي كند: اين موضوع آس��يب زي��ادي را به درآمد و 
سودآوري ش��ركت ها وارد مي كند و حتي مي تواند 
ضمن كاهش س��ودآوري، آنها را در معرض ضرر و 
زيان س��نگين قرار دهد؛ اين موض��وع از اين لحاظ 
معامالت بورس را به ش��دت تح��ت تأثير خود قرار 
مي دهد بايد تصميمات جدي��دي از طريق بورس 
انرژي و نيروگاه هاي غيردولتي كه آماده هس��تند 
تا برق را به دوراز مداخله دولت در بورس به فروش 
برسانند، اتخاذ ش��ود تا صنايع از اين برق استفاده 
و بخشي از مش��كالت خود را برطرف كنند. به طور 
حتم ب��ا اين اقدام، مش��كل برق كش��ور و موضوع 
عرضه و تقاضا بين نيروگاه داران بخش غيردولتي 
و صاحبان صناي��ع كه به برق مطمئ��ن نياز دارند 

برطرف خواهد شد.

     عدم سرمايه گذاري، اصلي ترين مشكل 
صنعت برق كشور

وي به اصلي ترين عوامل تأثيرگذار در قطعي مكرر اين 
روزهاي برق در كش��ور تأكيد كرده و اظهار مي كند: 
جدا از بحث افزايش مصرف ب��رق به دليل معامالت 
بي��ت كوين و ني��ز كاهش ذخاير س��دها تحت تأثير 
افت مي��زان بارندگي، مهم تري��ن واصلي ترين عامل 
قطعي برق در كش��ور ناشي از عدم سرمايه گذاري در 
صنعت برق اس��ت كه منجر به ايج��اد اين وضعيت و 
قطعي هاي ادامه دار برق در كشور شده است.صالحي 
بابيان اينكه طبق برنامه شش��م توسعه، با رشد ٦.٥ تا 
٧ درصد مصرف برق در كش��ور بايد ساالنه پنج هزار 
مگاوات نيروگاه وارد مدار ش��ود تا از پنج هزار مگاوات 
برق، يك هزار مگاوات مختص به نيروگاه هاي تجديد 
پذير باشد، اضافه مي كند: متأسفانه دولت نه تنها اين 
مسائل را از طريق راه هاي متعدد مانند بسترسازي براي 
ورود بخش خصوصي و سرمايه گذاري در اين بخش 
پيگيري و برط��رف نكرد بلكه اقداماتي برعكس آن را 
در دس��تور كار قرارداد و با دخالت در قيمت گذاري ها 
اين بس��تر را از بين برد كه اين امر باعث شد تا آن طور 
كه بايد ديگر شاهد حضور سرمايه گذاران در اين حوزه 
نباشيم. س��رمايه گذاراني كه از گذشته در اين حوزه 
سرمايه گذاري كردند به دليل روبرو شدن با مشكالتي 
عديده، حتي نتوانس��تند اقس��اط خود را به بانك ها 
پرداخت كنند و عماًل در اين سال ها طبق برنامه ششم 

توسعه شاهد ورود نيروگاه جديد به مدار نبوديم.

     ضرر و زيان بخش صنعت كشور تحت تأثير 
قطعي برق

وي توضيح مي دهد: متأس��فانه طي سال هاي گذشته به 
دنبال تغيير و افزايش مصرف برق در س��ه بخش خانگي، 
صنعت��ي و تجاري، ش��اهد آن بوديم ك��ه بخش صنعت 
نخستين بخش��ي بود كه مورد خاموش��ي هاي برق قرار 
مي گرفت و هميشه اين اقدام باعث ضرر و زيان هاي سنگين 
به صنايع مختلف كشور شده است. در مرحله نخست بهتر 
اس��ت خاموشي ها با مديريت انجام ش��ود و اقدامي براي 
تنظيم شيفت كاري صورت گيرد تا فعاالن صنايع بتوانند 
در ساعاتي مشخص بخشي از توليد را انجام دهند و كارخانه 

و اشتغال آنها به طور كامل تعطيل نشود.

     استخراج غيرقانوني رمز ارزها مشكل ساز 
شده اند

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران به معامالت 
رمز ارزها اشاره كرده و مي گويد: رمز ارزها كه اين روزها 
بحث آن در كش��ور داغ شده اس��ت خود به عنوان يك 
صنعت محسوب مي ش��ود و مي تواند در آينده كشور و 
كسب و كارها نقشي را ايفا كند اما اين صنعت در ايران 
داراي دو بخش رس��مي و غيررس��مي است كه بخش 
غيررسمي آن از تاثيرگذاري بيشتري نسبت به بخش 
رسمي آن در كشور برخوردار است. مجموع مصرف برق 
در مزرعه توليد رمز ارزها بيشتر از يك هزار و ٥٠٠ مگاوات 
نيست؛ بنابراين رمز ارزها نمي توانند عامل اصلي قطعي 

اين روزهاي برق و وضع موجود در كشور باشند.

     صادرات برق به كشورهاي همسايه زياد نيست
صالحي با اش��اره به اعتراض برخي از افراد كه معتقدند در 
وضعيت بي برقي كش��ور، صادرات برق به ديگر كشورها 
انجام مي شود، توضيح مي دهد: صادرات برق به كشورهاي 
همسايه چندان زياد نيست، بيشترين ميزان اين صادرات 
به كشور عراق انجام مي شود كه رقمي حدود يك هزار و ٢٠٠ 
مگاوات است اما براساس توافق هاي صورت گرفته ميزان 
صادرات در ايامي كه ميزان مصرف برق در كشور رو به صعود 
است، كاهش پيدا مي كند. متأسفانه ساز و كارهاي حاكم در 
كشور، ساز و كاري اشتباه در حوزه اقتصاد انرژي است كه اين 
امر باعث شد تا فرصت هاي ايجاد شده را در حداقل ظرفيت ها 
از دست بدهيم. وي بابيان اينكه ميزان ظرفيت كشورهاي 
ديگر مانند افغانستان و پاكستان كه در حال دريافت برق 
از ايران هستند، چندان قابل توجه نيست، اضافه مي كند: 
افغانستان حدود ٧٠ مگاوات و پاكستان ١٠٠ مگاوات از ايران 
برق مي خرند كه در مجموع به ٢٠٠ مگاوات هم نمي رسد، 
بنابراين بيش��ترين ميزان تبادل و صادرات برق از ايران به 
كشور عراق است. متأسفانه طي اين سال ها در كشور جاي 
رگوالتوري مستقل كه وظيفه آن تنظيم گري در اقتصاد 
برق باشد خالي بوده است، در صورت ايجاد اين نهاد موثر 
كه در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد شاهد رفع بسياري 
از مشكالت موجود و رونق سرمايه گذاري در صنعت برق 
خواهيم بود. وظيفه رگوالتوري ها تنظيم گري در اقتصاد برق 
خالي است، اما در صورت ايجاد اين نهاد موثر كه در دنيا مورد 
استفاده قرار مي گيرد قطعاً شاهد رفع بسياري از مشكالت 

موجود و رونق سرمايه گذاري در صنعت برق خواهيم بود.



گروه راه و شهرسازي|
با ثبت تورم فصلي 40 درصدي براي اجاره بها در فصل 
بهار1400، براي پنجمين بار، آمارهاي رسمي نشان 
دادند كه تعيين اجاره بها از بخشنامه هاي دولتي فرمان 
نمي پذيرد. آنگونه كه مركز آم��ار ايران گزارش كرده 
اس��ت، در فصل بهار متوسط افزايش هزينه اجاره بها 
براي كل خانوارهاي س��اكن در مناطق ش��هري كه 
تمديد قرارداد داش��ته اند، برابر ب��ا ۳۹.۸ درصد بوده 
است. اين در حالي است كه از ابتداي تابستان سال ۹۹ 
تا كنون، دولت با توجه به افزايش فشارهاي مالي ناشي 
از تحريم، تورم و كوويد 1۹ روي دوش مس��تاجران، 
به طور دستوري به تمديد اجباري اجاره نامه ها با سقف 
افزايش قيمت 25 درصدي در تهران، 20 درصدي در 
كالنشهرها و 15 درصدي در س��اير شهرها راي داده 
بود. اما آمارهاي فصول تابستان، پاييز و زمستان سال 
گذشته نش��ان داد كه رعايت سقف رشد حداكثر 25 
درصدي اجاره بها نه تنها در تهران كه در كل كشور رخ 
نداده است. در حالي كه بخشنامه سال گذشته در سال 
جاري نيز با همان سقف هاي قيمتي تمديد شد، حاال 
آمارهاي بهار نيز مويد اين است كه ميزان رشد اجاره بها 

بسيار بيشتر از سقف هاي تعيين شده بوده است.
به گ��زارش »تعادل«، مركز آمار دي��روز گزارش نرخ 
تورم اجاره بهاي خانوارهاي شهري در سراسر كشور 
را منتشر كرد. براس��اس اين گزارش در بهار ١4٠٠، 
ش��اخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني در 
مناطق شهري، به عدد 22۶ رسيد كه نسبت به فصل 
قبل ٧.٧ درصد افزايش داش��ته اس��ت. در اين فصل 
استان كردس��تان با ٨.٩ درصد بيش��ترين و استان 
لرستان با ۶ درصد كمترين نرخ تورم فصلي را در بين 

استان هاي كشور داشته اند.
براس��اس آخرين داده هاي آم��اري در بهار 1400، 
ميزان اجاره بها در كرمانش��اه 10.5 درصد بيشتر و 
سيستان و بلوچستان 15.2 درصد كمتر از متوسط 
كش��وري براي اجاره بها هزينه  كرده ان��د.  نرخ تورم 
اجاره بها در بهار ١4٠٠ نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل )ت��ورم نقطه به نقطه(، ٢٩.١ درصد اس��ت كه 
نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ )٢٨.٩ درصد(، ٠.٢ 

واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
در اين فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ۶.٣٩ 
درصد مربوط به استان كرمانشاه و كمترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سيستان 
و بلوچس��تان اس��ت. به عبارتي در فصل بهار١٤٠٠ 
خانوارهاي استان كرمانشاه به طور متوسط ١٠.5 واحد 
درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان 
سيس��تان و بلوچستان به طور متوس��ط ١5.٢ واحد 
درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها 
هزينه كرده اند.نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهي 

به فصل بهار ١4٠٠ برابر 2۸.۸ درصد است. كه استان 
همدان با ٣٨.٣ درصد بيش��ترين نرخ تورم و اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان با ١٣.۶ درصد كمترين نرخ 

تورم را داشته اند.
به گزارش »تعادل«، با همه گيري بيماري كرونا، دولت 
تصميم گرفت در س��ال جديد همانند سال گذشته 
قراردادهاي اجاره تا سه ماه پس از اعالم رسمي پايان 
كرونا همچنان به طور اجباري تمديد ش��ود و مالكان 
نمي توانند مستاجران خود را جواب كنند. در اين حال، 
متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي 
كه در فصل بهار ١٣٩٩تمديد قرارداد داشته اند، ٣٣,٦ 
درصد، ب��راي كل خانوارهايي كه در فصل تابس��تان 
۹۹ تمديد قرارداد داشته اند، 41.2درصد و براي كل 
خانوارهايي كه در فص��ل پاييز ١٣٩٩ تمديد قرارداد 
داشته اند، ۳4 درصد بوده است. اين شاخص، در فصل 
زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد رسيده است. همانطور 
كه مشاهده مي ش��ود، آمارهاي مربوط به چهار فصل 
سال گذشته بيانگر افزايش چشمگير اجاره بها از رقم 
اعالمي از س��وي دولت براي تهران )25 درصد( بوده 
اس��ت،  حال آنكه آمارهاي ارايه ش��ده مربوط به كل 
كشور اس��ت و فاصله آنها بسيار بيشتر با رقم اعالمي 
20 درصد براي كالن ش��هرها و 15 درصد براي ساير 

شهرهاي كشور است.

نرخگذاريدربازارمسكنجوابنميدهد
در اين حال، مهدي روانشاد نيا، كارشناس بازار مسكن 
با اشاره به نرخ گذاري 25 درصدي براي سقف اجاره بها 
از س��وي دولت گفت: سابقه نش��ان داده اين روش ها 
جواب نمي دهد. فقط هم مختص بازار مسكن نيست 
در همه بازارها اين تجارب موجود است و نتايجش هم 

موجود است. در بازار مسكن دو سال است كه صحبت از 
سقف اجاره بها مي شود و حمايت از مستاجران مي شود 
كه در عمل مي بينيم اتفاق خاصي در كاهش قيمت ها 
نمي افتد. حتي مي تواند اثرات التهابي در بازار مسكن 
ايجاد كند.به گفته روانشادنيا، با توجه به تورم حدود 50 
درصد اگر به مالك بگوييم حق ندارد بيش از 25 درصد 
نرخ ها را افزايش دهد به مرور واحدهاي اجاره اي را از 
بازار خارج مي كنند. واحدهاي نوساز نيز به بازار فروش 
و اجاره عرضه نمي شود. در نتيجه با فشار تقاضا مواجه 
مي شويم كه مي تواند به رشد قيمت مسكن منجر شود.

وي تاكيد كرد: اگر نرخ ها را س��ركوب مي كنيم بايد 
گزينه جايگزين هم بگذاريم تا صاحبان س��رمايه در 
آن س��رمايه گذاري كنند. اما گزينه جايگزين نداريم 
و بيش از ۸0 درصد س��رمايه ها در حوزه مسكن قرار 
دارد. بنابراين با نرخ گذاري فقط با افزايش پرونده هاي 
مالك و مس��تاجري در قوه قضاييه مواجه مي شويم و 
شوراي حل اختالف مگر به چه تعداد پرونده مي تواند 
رسيدگي كند؟ فقط نمي توان منافع مستاجر را لحاظ 
كرد. چه بسا بسياري از مالكان با پول اجاره امرار معاش 
مي كنند و با تعيين سقف كمتر از نرخ تورم، زندگي آنها 

را مختل مي كنيم.

راهكنترلبازارمسكنافزايشعرضهاست
روانشادنيا، راهكاري كه دولت آينده براي كنترل بازار 
مسكن در پيش بگيرد را افزايش عرضه دانست و گفت: 
احداث يك ميليون واحد مسكوني كه دولت رييسي 
وع��ده آن را داده در صورت تحقق مي تواند مش��كل 
بازارمسكن را تا حد بسيار زيادي كاهش دهد. با ساخت 
يك ميليون مسكن با فناوري جديد، سرعت ساخت 
باال مي رود، كيفيت سازه ها افزايش مي يابد، اشتغال 

رونق پيدا مي كند و از همه مهم تر مساله تامين مسكن 
خانوارها حل مي شود. تجربه اين موضوع را هم داريم. 
سال 1۳۹1 حدود ۹00 هزار پروانه ساختماني صادر 
شد كه در سال 1۳۹۳ واحدها تكميل شد و ديديم كه 

تا پايان سال 1۳۹۶نرخ مسكن به ثبات رسيد.

بازارمسكنتاپايانسالآراماست
مهدي روانشادنيا، كارش��ناس اقتصاد مسكن گفت: 
قيمت مسكن به داليلي همچون ركود معامالت، افت 
ش��ديد توان متقاضيان و تعديل چش��م انداز تورمي، 
افزايش چنداني نمي يابد و قطعا پايين تر از نرخ تورم 

عمومي خواهد بود.
روانش��ادنيا در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: رش��د 
۳ درصدي متوس��ط قيمت مسكن ش��هر تهران در 
خردادماه را به دو دليل نمي ش��ود ش��روع يك روند 
افزايشي در بازار دانس��ت؛ زيرا از آذرماه سال گذشته 
شدت نوسانات بازار مسكن گرفته شده و بازار به ثبات 
نسبي رسيده است. انتظار مي رود تا پايان سال 1400 
با همين وضعيت مواجه باشيم و قطعا نرخ رشد قيمت 

مسكن كمتر از نرخ تورم عمومي خواهد بود.
وي افزود: دليل دوم اين است كه آنقدر تعداد معامالت 
كم ش��ده كه چندان نمي توان روي ميانگين قيمت 
حساب كرد. خرداد امسال در 12 منطقه از تهران تعداد 
معامالت كمتر از 200 فقره ب��ود، بنابراين داده هاي 
قيمتي گمراه كننده است. با همه ابهاماتي كه وجود 
دارد مي توان تا حد زيادي به اين نتيجه رس��يد كه به 
دليل ركود حاكم بر بازار و كاهش انتظارات تورمي در 
س��ال 1400 جهش قيمتي در بازار مسكن نخواهيم 

داشت.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن تاكيد كرد: بازارهاي 
رقيب شامل ارز، طال، مسكن و بورس در حالت انتظار 
قرار دارند. بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم نيز تا 
پايان شهريور درگير بحث تركيب كابينه خواهيم بود 

و وضعيت اقتصاد پايدار مي ماند.
روانش��ادنيا دو پارامتر نرخ ارز و سياس��ت خارجي را 
در اقتصاد ايران بس��يار موثر دانست و گفت: به دليل 
مذاكرات برجام، چش��م انداز مثبتي در جامعه ايجاد 
شده كه به ثبات اقتصاد كمك مي كند. از سوي ديگر به 
دليل جهش قيمت مسكن، تقاضاي مصرفي به قدري 
سركوب شده كه حتي نرخهاي فروش در بازار، پايين تر 
از نرخ تمام شده است. يعني از يك طرف با رشد قيمت 
نهاده هاي ساختماني مواجهيم و از طرف ديگر، توان 

متقاضيان به نرخهاي فعلي نمي رسد.
وي تصريح كرد: ممكن است در تابستان به دليل فصل 
جابه جايي با مقداري افزايش تعداد معامالت مسكن 
مواجه باشيم اما قطعا تابستان امسال يكي از دوره هاي 

كم رونق سال هاي اخير را تجربه خواهيم كرد.
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هكسايتهاي
وزارتراهوشهرسازي

پ��س از اختالل روز جمعه در س��امانه ش��ركت 
راه آهن، صبح ديروز سايت وزارت راه و شهرسازي 

نيز از دسترس خارج شد.
در همي��ن رابطه، قاس��م بي ني��از، رييس مركز 
ارتباطات و اطالع رساني وزارت راه و شهرسازي 
با اش��اره ب��ه اختالل س��ايبري در س��ايت اين 
وزارتخان��ه، گفت: به دنبال اختالل س��ايبري در 
سيس��تم هاي كامپيوتري كاركنان ستاد وزارت 
راه و شهرسازي، موضوع توسط كارشناسان فني 

اين وزارتخانه در حال بررسي است.
وي ادام��ه داد: پيش از ظهر روز ش��نبه اختالل 
سايبري در سيس��تم هاي كامپيوتري كاركنان 
ستاد وزارت راه و شهرسازي ظاهر شد كه  به دنبال 
آن پورتال وزارتخانه و سايت هاي زير پورتال آن 
از دسترس خارج شده است. پس از در دسترس 
قرار گرفتن پورتال و سامانه هاي زير مجموعه اين 
پورتال، اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت. 
به گزارش »تعادل«، هك كنندگان سايت وزارت 
راه و شهرس��ازي، به جاي محتواي س��ايت اين 
وزارتخانه، پيامي تهديدآميز را روي اين س��ايت 
بارگذاري كرده و به وزير راه و ساير مسووالن اين 
وزارت خانه از جمله راه آهن نوشته اند: »پايتان را 
از گليمتان درازتر نكنيد.« بر اساس اين گزارش، 
سامانه اتوماس��يون راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران نيز عصر جمعه دچار اختالل شد. مديرعامل 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران ديروز در اين باره 
گفت: در پي بروز اختاللي در برخي سامانه هاي 
ش��ركت راه آهن همكاران فني مشغول بررسي 
موضوع ش��دند كه بخشي از اين اختالل برطرف 
شده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه اين اختالل در 
سيستم اتوماسيون به وجود آمده كه هيچ گونه 
ارتباطي با س��ير قطارها ندارد، افزود: قطارها از 
روز جمعه تا االن )روز شنبه( كه با شما صحبت 
مي كنم به طور منظم بر اساس برنامه زمانبندي 
اعزام مي شوند. رسولي تاكيد كرد: ايستگاه هاي 
راه آهن كش��ور در آرامش كامل به سر مي برند و 
مسافران بر اس��اس برنامه زمان بندي براي سفر 
به ايستگاه هاي قطار مراجعه مي كنند. مديرعامل 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران گفت: به زودي 
پس از اطمينان از س��المت سيستم، اتوماسيون 
راه آهن دوباره در م��دار قرار مي گيرد. از اين رو، 
هيچگونه اخالل در امر جابه جايي مسافران قطار 
به وجود نيامده است در زمان حاضر نيز هموطنان 
عزيز مي توانند اق��دام به خريد بليت قطار كنند. 
رسولي در پاسخ به اين سوال كه آيا منشأ اختالل 
مشخص شده اس��ت، افزود: همكاران ما در حال 
پيگيري موضوع هستند. روز جمعه اما به دنبال 
اختالل در سيس��تم هاي كامپيوتري شركت راه 
آهن برنامه صده��ا قطار مس��افربري به تعويق 
افتاده يا لغو ش��د. اختالل سراس��ري در ساعات 
اخي��ر در ورودي ها و خروجي ه��ا، مراكز خريد 
بليت، خدم��ات الكترونيك باري و مس��افري و 
سايت شركت راه آهن رخ داده است . روي تابلوي 
اعالن برنامه قطارهاي راه آهن تهران نيز نوشته 
شده بود: »تاخير زياد به دنبال حمالت سايبري«.

روابط عمومي شركت راه آهن اما به دنبال انتشار 
خبري مبني بر اختالل در حركت قطارها با انتشار 
اطالعيه اي اع��الم كرد: برنامه حركت قطار ها در 
اتوماسيون داخلي كشور اس��ت و مشكلي براي 
تردد قطار هاي مس��افري و باري وجود ندارد. در 
حال حاضر حركت قطار ها طب��ق روال و برنامه 
قبلي در حال انجام اس��ت و مش��كلي در سير و 
ايمني قطار ها وج��ود ندارد. اخت��الل در حوزه 
بازرگاني بوده و تاثيري بر س��ير قطار نداش��ته و 

قطار ها طبق برنامه، اعزام مي شوند.

آتشنشاني:اثريازانفجار
درشمالپايتختمشاهدهنشد

سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شهرداري تهران با اشاره به ارايه 
گزارش هايي مبني بر شنيده شدن صداي انفجار 
در پارك مل��ت در بامداد روز ش��نبه اعالم كرد: 
حادثه انفجاري در شمال پايتخت روي نداده است 
و آتش نشانان هيچ اثري از وقوع چنين حادثه اي 

مشاهده نكردند.
ملكي ديروز به ايرنا گفت: تماس هاي مردمي كه 
با سازمان آتش نشاني گرفته شده و طي آنها اعالم 
ش��د كه صداي مهيبي در محدوده شمال تهران 
شنيده شده است، بي درنگ ماموران 2 ايستگاه 
آتش نشاني به محل اعزام شدند اما آتش نشانان 
پس از جس��ت وجو و بررسي هاي الزم هيچ اثري 

حادثه اي در محل اعالم شده مشاهده نكردند.
همچنين معاون امنيتي و انتظامي اس��تانداري 
تهران نيز در اين باره به ايرنا اعالم كرد: هيچ مورد 
انفجار و آتش سوزي در شمال تهران گزارش نشده 
اس��ت. در فضاي مجازي چنين حادثه اي منتشر 
شد اما طي بررسي هاي صورت گرفته وقوع چنين 
حادثه اي صحت نداشته و آتش نشاني تهران نيز 
اين موض��وع را تاييد مي كند. مع��اون امنيتي و 
انتظامي استانداري تهران گفت: صداي انفجاري 
٥٢ دقيقه بامداد روز ش��نبه در پارك ملت تهران 
گزارش شد كه براساس بررسي هاي صورت گرفته 
اين موضوع خسارت جاني و مالي در پي نداشته 
اس��ت.پارك ملت در حد فاصل خيابان وليعصر 
و خيابان آيت اهلل هاش��مي ق��رار دارد و موضوع 
همچنان توس��ط پليس فاتب در دس��ت بررسي 
است. وي در خصوص ش��ايعاتي مبني بر ارتباط 
صداي انفجار با سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران )ايدرو( گفت: اين سازمان در سطح تهران و 
شهرستان ها صدها ساختمان دارد اما تاكنون خبر 

انفجار در اين سازمان تاييد نشده است.

مرزارمنستانبهرويايرانيها
بستهنيست

مديركل ترانزيت س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي درب��اره آخري��ن وضعيت مرزه��اي ايران و 
افغانستان گفت: در حال حاضر از سه گمرك مشترك 
با افغانستان فقط گمرك مرز ميلك فعال است و پذيرش 
دارد اما با توجه به وضعيت كشور افغانستان و شرايط 
ناپايدار سياسي و امنيتي اين كشور، خود تجار افغان 
هم نس��بت به ورود كاال به اين كش��ور راغب نيستند.

جواد هدايتي در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت 
مسافران در مرز زميني ايران-  ارمنستان اظهار داشت: 
مرز ايران- ارمنستان باز است و ارمنستان ورود ايراني ها 
را ممنوع نكرده است هرچند كه ترافيك و تقاضا براي 
سفر زميني به ارمنستان افزايش يافته است.وي ادامه 
داد: ارمنس��تان از گذش��ته يكي از مقاصد توريستي 
ايراني ها بوده اس��ت و با توجه به اينكه سفر زميني به 
ساير كشورهاي همسايه در شرايط كرونايي محدود 
و يا ممنوع است، تقاضا براي سفر به ارمنستان افزايش 
يافته و با توجه به شرايطي كه ارمنستان براي مسافران 
مهيا كرده، با هجوم مسافران به اين كشور مواجه هستيم.

در همين رابطه روح اهلل لطيفي، س��خنگوي گمرك 
ايران نيز با بيان اينكه در حال حاضر مرز ارمنس��تان 
براي ايراني ها متوقف نيست و پذيرش انجام مي شود، 
گفت: به يك باره ورود مسافران به مرز ايران و ارمنستان 
افزايش يافته به طوري كه در 4۸ ساعت گذشته حدود 
1۸00 ايران��ي با ورود به مرز نوردوز تقاضاي س��فر به 
ارمنس��تان را داش��تند.وي ادامه داد: از سوي از تمام 
مس��افران در ورودي مرز ارمنس��تان تست پي سي ار 
 گرفته مي شود و با افزايش تقاضا و انجام تست پي سي آر 
روند پذيرش و ورود ايراني ها به ارمنس��تان كند شده 
است.لطيفي افزود: پس از خروج از خاك ايران تا خاك 
ارمنستان پلي وجود دارد كه گمرك ارمنستان اعالم 
كرده تا زماني كه ازدحام مسافر بر روي اين پل كاهش 
نيافته، ايران مسافر جديدي را از كشورش خارج كند. 
وي گفت: با انجام اين تهميدات در حال حاضر شرايط 
در مرز بين ايران و ارمنس��تان عادي شده است. هر 
چند در ساعت هايي كه مسافر جديد نپذيرفتند اما به 
صورت كامل پذيرش مسافر ايراني متوقف نبود و در 

حال حاضر هم پذيرش روند عادي دارد.

شكايتاتحاديهتعاونيهاي
عمرانيازوزارتراه

خش��ايار باقرپور، مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي 
عمراني ش��هر تهران در واكنش ب��ه اطالعيه اخير 
وزارت راه و شهرس��ازي مبني ب��ر اينكه فراخوان 
عمومي ثبت نام طرح ملي مسكن اقساطي وجاهت 
قانوني ندارد، اظهار كرد: در ابتدا بايد تاكيد كنم كه 
اتحاديه تعاوني هاي عمراني تهران از حقوق قانوني 
خود مبني بر شكايت از معاونت مسكن و ساختمان 
و از وزارت راه و شهرس��ازي استفاده خواهد كرد و 
شكايت اتحاديه در اين باره در قوه قضاييه ثبت شده  
است. به گزارش ايلنا، وي با تاكيد بر اينكه در سال ۹2 
سند توسعه تعاون مصوب شد و در اين سند تعيين 
شده كه 50 درصد توليد مسكن كشور توسط بخش 
تعاون كشور انجام شود و متولي آن هم وزارتخانه كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي است، ادامه داد: متاسفانه گويا 
مسووالن از ساير حوزه هاي دولت، اطالعي ندارند و 
مسوول وزارت راه و شهرسازي نمي داند كه وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي در اين حوزه فعال است و 
يكسري از اتحاديه ها زير نظر تعاوني مشغول به كار 
هستند و از زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه محسوب 
مي شوند و رسالت هايي در حوزه مسكن دارند.مدير 
عامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران افزود: 
البته وزارت راه  و شهرسازي در اطالعيه اي كه صادر 
كرده گويا با وزارت تعاون مش��كلي ندارد و مشكل 
وزارت راه با طرح ملي مس��كن اقساطي است. يك 
بهانه واهي مطرح شده مبني بر اينكه عنوان طرح 
ملي مسكن اقساطي از روي عنوان طرح اقدام ملي 
مسكن برداشته شده در حالي كه اين دو عنوان كامال 
از هم متفاوت هستند. ضمن اينكه سازوكار اين دو 

طرح هم به طور كامل متفاوت از يكديگر هستند.
باقرپور گفت: در تمام اطالعيه ها و اطالع رساني ها 
كه از س��وي اتحاديه تعاوني ه��اي عمراني تهران 
درباره طرح ملي مسكن اقساطي منتشر شده و در 
وب سايت رس��مي اين اتحاديه اعالم شده كه اين 
طرح و پ��روژه از پايه و اس��اس از طرح هاي دولتي 
متفاوت اس��ت. و حتي ذكر ش��ده كه اين پروژه با 
پروژه هاي مس��كن مهر، طرح اقدام ملي مسكن، 
مسكن حمايتي و اجتماعي، احياي بافت فرسوده 
و ... فرق دارد و با تمام اين موضوعات متمايز است.
وي ادامه داد: نكته حايز اهميت اين است كه اعالم 
كرديم، اين طرح مانند طرح اقدام ملي مسكن نرخ 
دستوري ندارد كه توليدكننده به صورت اجباري 
واحدهاي تعريف شده را با متري ۳,5 ميليون تومان 
بسازد كه نتيجه آن كاهش كيفيت ساخت باشد. 
سازو كار مس��كن ملي اقساط كامال متفاوت است 
و واحدها با قيمت تمام شده به متقاضيان تحويل 
مي شود.باقرپور تاكيد كرد: اين طرح كامال بر ساختار 
قانوني بخش تعاون جل��و مي رود و چه دليلي دارد 
كه وزارت راه و شهرس��ازي نسبت به اين طرح كه 
با قيمت تمام شده مساكن ساخته شده را به مردم 
تحويل مي دهد موضع بگيرد.مدير عامل اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني ش��هر تهران ادامه داد: اتهامي 
كه به اين طرح وارد ش��ده بحث پيش فروش است 
اما در سازوكار اين طرح اساسا پيش فروشي صورت 
نمي گيرد گويا مسووالن نمي دانند كه اساس تعاون 
بر مشاركت جمعي است و خريد و فروشي در طرح 
ملي مسكن اقساطي انجام نمي شود.وي گفت: بايد 
ديد در شرايطي كه اين حجم از تقاضاي انباشت شده 
در بخش مسكن كشور وجود دارد و يكي از داليل 
سونامي قيمت هم عدم تناسب بين عرضه و تقاضا 
بوده و قدرت خريد مردم از بين رفته است، وزارت 
راه از تخريب بخش تعاون كشور چه نفعي مي برد؟

بيشترين و كمترين تورم فصلي اجاره در كدام استان ها ثبت شد؟

نشانهپنجمازفرمانناپذيرياجارهبها

در واكنش به سانحه اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان اعالم شد

منعتردداتوبوسسازمانهاونهادهادرجادهها
گروه راه و شهرسازي|

پس از وقوع حوادث اتوبوس خبرنگاران در آذربايجان 
غرب��ي و اتوب��وس س��ربازمعلمان در اس��تان يزد در 
 اوايل تير ماه امس��ال، وزارت راه و شهرسازي روز 14 
تير ماه 1400 به وزارتخانه ها، استانداران، سازمان ها، 
 ارگان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي بخشنامه اي آني 
ارسال كرد. طبق ابالغيه جديد وزير راه و شهرسازي 
به وزارتخانه ها، اس��تانداران، س��ازمان ها، ارگان ها و 
نهادهاي نظامي و انتظامي، در محورهاي برون شهري 
فقط تردد اتوبوس ه��اي داراي پروانه فعاليت مجاز از 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بالمانع است. 
به گزارش فارس، در ابتداي اين بخشنامه آمده است: 
به دنبال واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران در تاريخ 2 
تير ماه 1400 در محور روستايي بيگم قلعه شهرستان 
پيرانشهر در استان آذربايجان غربي با توجه به اينكه 
اتوبوس حادثه بدون رعايت مقررات مربوطه به حمل 
و نقل جاده اي مسافر عمومي )بدون صورت وضعيت 
و ب��ه صورت غيرمج��از( از جمله موارد زي��ر اقدام به 
جابه جايي مسافر در شبكه جاده اي برون شهري كرده 
است، ابالغيه اي اعالم مي ش��ود.در اين بخشنامه به 
ماده 4 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي 
و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن اش��اره شده 
است كه مي گويد: هرگونه فعاليت در زمينه حمل و نقل 
عمومي بار و مسافر توسط دستگاه هاي دولتي، نظامي و 
انتظامي ممنوع است.در قسمتي ديگر از اين بخشنامه 
به ماده يك قانون الزام ش��ركت ها و موسسات ترابري 
جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه، 
اشاره شده است كه مي گويد: شركت ها و موسساتي كه 

در حمل و نقل جاده اي بين شهري مسافر يا كاال اعم 
از داخلي و بين المللي فعاليت مي كنند موظف هستند 
بر حس��ب نوع فعاليت براي هر جابه جايي از صورت 
وضعيت مس��افري و بارنامه هاي داخلي و بين المللي 
موضوع اين قانون استفاده كنند و به جاي آن مجاز به 
اس��تفاده از اوراق انحصاري � اختصاصي يا انواع ديگر 
نيستند.در ادامه اين بخشنامه به ماده 20۳ آيين نامه 
راهنمايي و رانندگي نيز اشاره شده است كه مي گويد: 
 حمل مسافر با وسيله نقليه اي كه داراي پالك شخصي 
اس��ت و بيش��تر مجوز الزم براي جابه جايي مسافر از 
وزارت راه و شهرس��ازي يا ش��هرداري دريافت نكرده 
باشند ممنوع است مگر در شرايط اضطراري و با اجازه 
پليس راه و يا راهنمايي و رانندگي. در نتيجه در قسمت 
پاياني اين بخشنامه تأكيد شده است: به منظور انتظام 
بيشتر و پيشگيري از بروز هرگونه حوادث مشابه بنا بر 
مصوبه نشست 11۸ كميسيون ايمني راه هاي كشور 
مورخ 5 تير ماه 1400 و بخش��نامه تاريخ 7 اس��فند 
۹۶ ابالغ مي ش��ود كه »در محورهاي برون ش��هري 
صرفا ت��ردد اتوبوس هاي داراي پروانه فعاليت مجاز از 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بالمانع است 
ضمنًا تردد اتوبوس هاي تحت مالكيت وزارتخانه ها، 
سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها، بخش هاي خصوصي 
و نهادهاي نظامي و انتظامي به منظور جابه جايي مسافر 
و كاركنان خود و خانواده آنها در مسيرهاي بين شهري 

ممنوع است«.
در اين بخشنامه آمده اس��ت،: ابالغيه مذكور شامل 
اتوبوس هاي استيجاري در اختيار سازمان ها، ارگان ها، 

دانشگاه ها و نهادهاي نظامي و انتظامي نيز هست.

دريافتمعاينهفني»صوري«؟
در اين حال، فرهاد صالحيان، مديركل دفتر آمار، ايمني 
و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از بسته 
شدن همه راه هاي دريافت گواهي معاينه فني صوري 
و بدون انجام تست هاي مربوطه خبر داد.صالحيان در 
گفت وگو با مهر، اظهاركرد: خودروهاي سنگيني كه عمر 
آنها زير 10 سال است، هر ۶ ماه يك بار و خودروهاي با 
عمر باالي 10 س��ال هر ۳ ماه يك بار براي دريافت اين 
گواهي به مراكز معاينه فني خودروي سنگين مراجعه 
مي كنند.وي خاطرنشان كرد: به طور متوسط در كشور 
منهاي تهران، از هر ۳ دس��تگاه خودروي سنگيني كه 
به مراكز معاينه فني مراجعه مي كنند، يك خودرو در 
بار اول رد مي شود؛ در تهران از هر 2 خودروي سنگين، 
يك دستگاه در بار اول رد مي شود؛ بيشترين دليل رد 
شدن خودروهاي سنگين در معاينات فني، مربوط به 

مشكالت در سيستم ترمز آنهاست.

اتوبوسخبرنگاران؛صورتوضعيت
وي درباره اتوبوس خبرنگاران سانحه ديده در حوالي 
اروميه نيز اظهار كرد: اگر براي اتوبوس س��انحه ديده 
خبرنگاران، قبل از انجام سفر، صورت وضعيت صادر 
مي شد، حتماً مدير فني شركت حمل و نقلي آن را چك 
مي كرد و به سامانه سپهتن كد رهگيري داده مي شد؛ 
ما هم در س��ازمان راهداري مي توانستيم آن را پايش 
كنيم. در حال حاضر سفرهاي بين شهري با حمل و 
نقل عمومي را هم در سازمان راهداري هم در ادارات 
كل راه و شهرسازي استان ها و هم در شركت هاي حمل 
و نقلي پايش و كنترل مي كنيم.به گفته صالحيان، در 

صورت وضعيت اتوبوس هاي مسافري، مبدأ، مقصد و 
مسيري كه اتوبوس از آن عبور مي كند، ذكر شده است.

وي خاطرنشان كرد: اتوبوس خبرنگاران معاينه فني داشته 
و ۳ ماه از اعتبار آن باقي مانده بود؛ پليس در كروكي اوليه 
اعالم كرد كه اتوبوس خبرنگاران نقص فني نداشته است؛ 
بعد كروكي اصالح��ي داد و چرخ ها را باز كردند و گفتند 
ريتاردر )قطعه اي كه از قفل شدن ترمز ABS خودروهاي 
سنگين جلوگيري مي كند( درست كار نمي كرده است؛ 
اما اگر صورت وضعيت مي گرفت، ما اين نقص ها را كنترل 
مي كرديم؛ 22 آيتم است كه مدير فني شركت هاي حمل 
و نقل مسافري قبل از هر بار اعزام، چك ليست مربوطه را 
بررسي و نقص هاي آن را اعالم مي كند كه شامل سيستم 
سرمايشي يا گرمايشي اتوبوس، الستيك ها، سالم بودن 

شيشه ها، برف پاك كن ها و… است.

انتقاداتازوضعيتاتوبوسخبرنگاران
نتيجهداد

مديركل ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي بيان كرد: ممكن است برخي رانندگان »الستيك 
نو« قرض كرده و با آن گواهي معاينه فني دريافت كنند؛ 
اما بعد از دريافت گواهي مربوطه، مجدداً الستيك قبلي 
را نصب كنند؛ اما ش��ركت هاي حم��ل و نقلي يك مدير 
فني دارند كه بايد پيش از هر س��فري، چك ليست را ُپر 
كنن��د؛ به زودي هم قرار اس��ت به ش��ركت هاي حمل و 
نقلي ابالغ كنيم تا راننده  قبل از هر سفري، خود اظهاري 
درباره وضعيت خودرو داش��ته و بايد وضعيت الس��تيك 
 و ترمز و آيتم ه��اي ديگر را اعالم كن��د؛ در صورت اينكه 
خود اظهاري ها واقعي نباشد، با راننده برخورد خواهيم كرد. 

تورم فصلي اجاره بهاي واحد هاي مسكوني خانوارهاي شهري سال هاي 1400-1395تورم نقطه به نقطه اجاره بهاي واحد هاي مسكوني خانوارهاي شهري به تفكيك استان- بهار



تا پيش از اين، كاربران مي توانس��تند با تغيير آي پي و 
اقداماتي از اين دس��ت، محدودي��ت بايننس در مورد 
كشورهاي تحت تحريم را از بين ببرند اما فشار دولت هاي 
بزرگ جه��ان به باينن��س و اخبار اخير هم��كاري با 
شركت هاي تحليل بالك چين احتمااًل باعث مي شود 
اين صرافي بتواند حساب هايي كه به آدرس هاي ايراني 
مربوط مي ش��وند را شناس��ايي كند و همين موضوع 
كاربران ايراني را نگران كرده است. در عين حال، تعدادي 
از كاربران در ش��بكه هاي اجتماعي از مسدودش��دن 
حس��اب خود در صراف��ي بايننس و درخواس��ت اين 
صرافي براي احراز هويت خب��ر مي دهند؛ البته هنوز 
مسدودس��ازي گسترده اي عليه حس��اب هاي ايراني 
در بايننس آغاز نش��ده است. سياست بايننس در برابر 
كاربران ايراني در آينده مشخص خواهد شد، اما توصيه 
كارشناس��ان به كاربران اين اس��ت كه سرمايه گذاري 
بلندمدت خود را به كيف پول ش��خصي منتقل كنند. 
حساس��يت نهاده��اي نظارتي با تحقيق��ات مقامات 
امريكايي براي كش��ف فعاليت غيرقانوني بايننس در 
اين كش��ور آغاز شد. حدود دو ماه پيش منابع مختلف 
خبري گزارش دادند كه كميسيون معامالت آتي كاال 
)CFTC( در حال تحقيق از صرافي ارز ديجيتال بايننس 
است. دليل اين بررسي امكان انجام برخي معامالت از 
سوي س��رمايه گذاران امريكايي در پلتفرم بين المللي 
بايننس عنوان شده بود. كمي بعدتر، قانونگذاران ژاپني 
به صورت رسمي به بايننس در ارتباط با فعاليت هايش 
در اين كشور هشدار دادند. آژانس خدمات مالي ژاپن 
)FSA( به چانگ پنگ ژائو، بنيانگذار و مديرعامل صرافي 
بايننس، به  دلي��ل فعاليت بدون مجوز در اين كش��ور 
هشدار داد. هفته گذشته هم مرجع راهبردي امور مالي 
انگلستان )FCA( در اطالعيه اي با نام بردن از شركت 
بايننس ماركتز اعالم كرد كه اين ش��ركت حق انجام 
هيچ گونه فعاليت قانونگذاري شده اي را بدون تأييديه 
اين نهاد ندارد. بايننس كه با هشدارهاي جدي مقامات 
كشورهاي مختلف روبرو شده است، هفته گذشته به طور 
رسمي اعالم كرد كه قصد دارد از راهكار انتقال اطالعات 
 )CypherTrace( تراكنش شركت س��ايفرتريس
استفاده كند. اين راهكار فني به بايننس كمك مي كند 
تا فعاليت هاي خود را با قانون انتقال اطالعات گروه ويژه 
اقدام مالي )FATF( مطابقت دهد. راهكار شركت تحليل 
بالك چين س��ايفرتريس كه تراولر )Traveler( نام 
دارد، اطالعات هر تراكنش را بين تمام ارايه دهندگان 
خدمات ارز ديجيتال به اشتراك مي گذارد تا از پولشويي 
و تأمين مالي تروريست با ارزهاي ديجيتال جلوگيري 
شود. اين سيستم تمامي موارد مورد نظر FATF را اجرا 
و كنترل مي كند و همين موضوع مي تواند تاحدودي 
فشار نهادهاي نظارتي كش��ورهاي مختلف را از روي 
دوش بايننس بردارد. شركت سايفرتريس كه بايننس 
از راهكار تراولر آن براي انطباق فعاليت هايش با قانون 
انتقال اطالعات اس��تفاده مي كند، پيش تر گزارش��ي 
جامع از آدرس هاي بيت كوين متعلق به كاربران ايراني 
منتشر كرده بود. اين شركت كه با دولت اياالت متحده 
هم همكاري دارد، با اس��تفاده از ابزارهايي قادر اس��ت 
تراكنش هاي ارز ديجيتال را رهگيري و موقعيت مكاني 

دارنده يك آدرس را مشخص كند.

     مشتريان ايراني بايننس نگران هستند
اكنون موضوعي كه مشتريان ايراني بايننس را نگران 
كرده است، دسترسي اين صرافي به اطالعات مربوط 
به موقعيت مكاني حساب هاي كاربران است. بيشتر 
كاربران ايراني بايننس، ب��راي خريد ريالي ارزهاي 
ديجيت��ال از صرافي هاي ايراني اس��تفاده مي كنند 
و سپس ارز خريداري ش��ده را براي انجام معامالت 
گسترده، به حساب خود در بايننس منتقل مي كنند. 
تا پيش از اين، كاربران مي توانستند با تغيير آي پي 
و اقداماتي از اين دست، محدوديت بايننس در مورد 
كش��ورهاي تحت تحريم را از بين ببرند. تصميمات 
جديد بايننس احتمااًل باعث مي شود تا اين صرافي 
بتواند با كمك راهكار سايفرتريس حساب هايي كه 
به آدرس هاي ايراني مربوط مي ش��وند را شناسايي 
كند. نكت��ه اي كه ش��ايد در اين مي��ان مبهم باقي 
مانده باشد اين اس��ت كه اگر كاربري ارز ديجيتال 
خريداري شده از يك صرافي ايراني را، پيش از انتقال 
به بايننس، يك بار به كيف پولي غير از صرافي هاي 
 Trust( ايران��ي، مانند كيف پول تراس��ت وال��ت
Wallet( انتقال ده��د، نمي تواند موقعيت مكاني 
مبدأ اصلي دارايي هاي خ��ود را مخفي كند. راهكار 
تراولر س��ايفرتريس ك��ه بايننس قرار اس��ت از آن 
استفاده كند، اين قابليت را دارد كه تاريخچه آدرس 
آي پي هاي مرتبط با يك كيف پول را شناسايي كند و 
در نهايت به اين موضوع پي ببرد كه آيا يك كيف پول 
با آدرس هاي مربوط به يك كشور خاص در ارتباط 
بوده اس��ت يا خير. بنابراين اگ��ر چندين مرتبه هم 
دارايي يك كاربر بين كيف پول هاي مختلف جابه جا 

شود، تفاوتي ايجاد نخواهد شد.

    كاربران ايراني چه كنند؟
كاربران ايراني بايننس حاال بيش از هر زمان ديگري 
نگران سرمايه هاي خود در صرافي بايننس هستند، 
چراكه اگر بايننس تصميم بگيرد سخت گيري هاي 
خود را در قبال كش��ورهاي تحت تحريم بيشتر كند، 
اين امكان را خواهد داش��ت كه آدرس هاي مربوط به 
ايران و ديگر كشورهاي تحت تحريم را كه پيش از اين 
با استفاده از روش هاي ميانبر در اين صرافي فعاليت 
مي كردند، شناس��ايي كند. در همين حال، تعدادي 
از كاربران در ش��بكه هاي اجتماعي از مسدودشدن 
حس��اب خود در صرافي بايننس و درخواس��ت اين 
صرافي براي احراز هويت خبر مي دهند؛ اما از شواهد 
به نظر نمي رس��د كه هنوز مسدودسازي گسترده اي 
عليه حس��اب هاي ايراني در بايننس آغاز شده باشد. 
نظرسنجي هايي در توييتر منتشر شده كه در آنها از 
كاربران بايننس پرسيده ش��ده است آيا در اين مدت 
با مشكل مس��دود شدن حساب خود توسط بايننس 
مواجه ش��ده اند يا خير. در يكي از اين نظرسنجي ها 
كه حدود ۲,۳۰۰ نفر در آن ش��ركت داش��ته اند، ۷۳ 
درصد از شركت كنندگان گفته اند كه تاكنون مشكلي 
در اين مورد نداش��ته اند. در اين ميان تنها ۸ درصد از 
ش��ركت كنندگان گفته اند كه حسابشان در بايننس 
مسدود شده است. از آنجايي كه اكثر كاربران تاكنون 
مشكلي در اين رابطه نداشته اند، حداقل مي توان گفت 
كه هنوز بايننس تصميم مشخصي براي مسدودكردن 
حساب كاربران كشورهاي تحت تحريم نگرفته است. 
عالوه بر اين خبري هم در مورد تاريخ دقيق راه اندازي 
راهكار تراولر سايفرتريس و يا پيوستن بايننس به قانون 

انتقال اطالعات FATF منتشر نشده است.

     ديدگاه فعاالن حوزه رمزارز 
درباره اخبار اخير

به طور كلي، كارشناسان و فعاالن اين حوزه درباره اخبار 
اخير سه ديدگاه مختلف دارند: اول اينكه خطري وجود 
ندارد، دو اينكه هرچه س��ريع تر دارايي ه��اي خود را به 
كيف پول هاي شخصي منتقل كنيد و سه اينكه بايننس 
سرمايه ها را به طور ناگهاني بلوكه نمي كند و قبل از اقدام 
اطالع رساني خواهد كرد. عده اي نگران نيستند و تصور 
مي كنند كه بايننس يا نمي تواند و يا اگر هم بتواند قصد 
ندارد كه حساب كاربران ايراني را مسدود كند. اما اغلب 
فعاالن معتقدند كه خطر بلوكه ش��دن دارايي ها بسيار 
جدي است و بايد سرمايه ها را برداشت كرد يا سريع تر از 
اين صرافي به صرافي ديگر نقل مكان كرد. اين كاربران 
معمواًل صرافي ه��اي داخلي، صرافي هاي غيرمتمركز و 
صرافي هاي خارجي ديگر را به عنوان مقصد بعدي خود 
معرفي كرده اند. عده اي ديگر از كاربران ايراني هم هستند 
كه نظري ميان اين دو ديدگاه دارند و معتقدند كه خطر 
مي تواند جدي باشد، اما باتوجه به سوابق بايننس در اين 
سال ها، احتمااًل قبل از اقدام گسترده براي مسدودكردن 
حساب ها، به كاربران براي برداشت سرمايه ها اطالع رساني 
مي كند. اين اولين بار نيست كه كاربران ايراني بايننس 
درباره س��رمايه هاي خود نگران مي ش��وند؛ اما فش��ار 
دولت هاي بزرگ جهان به بايننس و اخبار اخير همكاري 
با ش��ركت هاي تحليل بالك چين باعث شده است كه 
جنس اي��ن نگراني با دفعات قبل متفاوت باش��د. اينكه 
بايننس در نهايت چه سياستي در پيش خواهد گرفت را 
زمان مشخص مي كند؛ اما توصيه نهايي همه كارشناسان 
به كاربران اين است كه سرمايه گذاري بلندمدت خود را 

به كيف پول شخصي منتقل كنند.

اخباردنياي فناوري

ادامه از صفحه اول
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حذف ۲۵ اپ يك شركت 
در چين

رگوالتور فض��اي مجازي چي��ن ۲۵ اپ زير مجموعه 
ش��ركت دي دي گلوبال را حذف كرده زيرا آنها به طور 
غيرقانوني از اطالعات كاربران استفاده كرده اند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اداره فضاي سايبري 
چين روز گذشته اعالم كرد ۲۵ اپ موبايل زيرمجموعه 
ش��ركت »دي دي گلوبال« را از اپ استورهاي حذف 
مي كند. اين در حالي است كه دولت اين كشور تحقيقات 
درباره شركت تاكسي اينترنتي مذكور را گسترده كرده 
است. طبق بيانيه اين اداره، اپليكيشن هاي مورد بحث از 
اطالعاتي استفاده كرده اند كه به طور غيرقانوني و توسط 
شركت دي دي جمع آوري شده و براي سرويس هاي 
ارسال محموله، تجهيزات دوربين و سرويس هاي مالي به 
كار رفته اند. هفته گذشته چند روز پس از آنكه سهام 
دي دي در بورس نيويورك عرضه ش��د، رگوالتور 
فضاي سايبري چين به اپ استورها دستور حذف اپ 
اصلي دي دي را داد. همچنين مقامات رگوالتوري 
چين به دي دي دستور داده اند تا تكميل تحقيقات 

از ثبت نام كاربران جديد خودداري كند.

تيك تاك محتواي ناقض قوانين 
را به طور خودكار حذف مي كند

تيك تاك قصد دارد براي رصد و حذف محتواي خالف 
قوانينش از روش هاي خودكار بيشتري استفاده كند. 
همچنين در صورتيكه كاربري قوانين را به طور مداوم 
نقض كند، احتماال حساب وي به طور دائم حذف شود. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، اپليكيشن تيك تاك 
اعالم كرد از روش هاي اتوماس��يون بيش��تري براي 
حذف ويدئو هاي خالف قوانين در پلتفرمش استفاده 
مي كند. در ح��ال حاضر ابزارهاي مختلف ويدئوهاي 
آپلودشده در اين پلتفرم را بررسي مي كنند تا هرگونه 
نقض احتمالي قوانين رديابي و نشانه گذاري شود. در 
مرحله بعد يكي از اعضاي تيم ايمني تيك تاك ويدئو را 
بررسي مي كند. در صورت شناسايي تخلف در محتوا، 
ويدئو حذف و به كاربر اطالع رس��اني مي شود. اين اپ 
اشتراك گذاري ويدئو اعالم كرده طي چند هفته آينده 
حذف خودكار محتواهايي را آغاز مي كند كه قوانين 
پلتفرم درباره محتواي خش��ونت آميز، فعاليت هاي 
غيرقانوني و كااله��اي قانوني را نقض مي كنند. البته 
عالوه بر اين روش كارمندان انساني همچنان محتوا 
را بررس��ي مي كنند. همچنين تيك تاك در صورت 
رصد نخس��تين مورد نقض قوانين، هشداري در اپ 
ارسال مي كند. در صورت تكرار نقض قانون، عالوه بر 
اطالع رساني به كاربر، احتمال دارد حساب وي به طور 
دايمي حذف شود. اين تغييرات در حالي اعمال مي شود 
كه شبكه هاي اجتماعي ديگر از جمله فيس بوك به 
دليل انبوهي از محتواي نفرت پراكنانه و اخبار جعلي 

در سراسر جهان، مورد انتقاد قرار گرفته اند.

دستور اجرايي بايدن شركت هاي 
فناوري را هدف گرفت

رييس جمهور امريكا دس��تور اجرايي جديدي را امضا 
كرده كه طب��ق آن قوانين »بي طرفي نت« دوباره احيا 
و رفتارهاي انحصارگرايانه شركت هاي فناوري بررسي 
دقيق مي شوند. به گزارش مهر به نقل از ورج، جو بايدن 
رييس جمهور امريكا دستور اجرايي براي ترويج رقابت 
امضا كرده كه مفاد آن به طور خاص صنعت فناوري را 
هدف گرفته است. اين دس��تور از سازمان هاي دولتي 
امريكا مانند كميسيون فدرال ارتباطات و كميسيون 
فدرال تج��ارت مي خواهد ۷۲ بند را اج��را كنند. اين 
بندها ش��امل احياي قوانين مربوط به »بي طرفي نت 
)net neutrality( « ايج��اد قان��ون جه��ت »حق 
تعمير دستگاه ها« براي كاربران و بررسي هاي دقيق و 
موشكافانه درباره رفتارهاي انحصارگرايانه شركت هاي 
فناوري است. بايدن در كنفرانس خبري پيش از امضاي 
اين دستور به چند ماده از آن نيز اشاره كرد. طبق يكي 
از اين موارد، كميس��يون فدرال تجارت موظف است 
قوانين غيررقابتي شركت ها در خصوص محدود كردن 
توانايي تغيير ش��غل كارگران را ممنوع كند. اين نوع از 
سياست گذاري ها به خصوص در شركت هاي فناوري 
معمول است. عالوه بر اين، دستور اجرايي بايدن شامل 
تغييراتي است تا مشتركان اپراتورهاي همراه گزينه هاي 

انتخابي و سرويس هاي بهتري دريافت كنند.

»مجوز« نبايد به ابزار 
انحصارطلبي تبديل شود

رييس س��ازمان فناوري اطالعات گف��ت: بايد مراقب 
باشيم كه استانداردها و مجوزها، تبديل به ابزاري براي 
انحصارطلبي  و اس��تفاده از قدرت ب��راي جلوگيري از 
فعاليت سايرين نشود. به گزارش ايرنا، امير ناظمي در 
مراس��م اعطاي گواهي نامه »رتبه بندي به اولين مركز 
داده مميزي شده كش��ور« افزود: براي اينكه مجوزها 
داراي كاربردهاي درست باش��ند، بايد چند ويژگي را 
مدنظر قرار داد. رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات با 
بيان اينكه مجوز بايد از حالت صفر و يك خارج و به يك 
طيف تبديل شود، افزود: بايد مجوز را در زمره رتبه بندي 
قرار دهيم تا فرصت ارتقا داشته باشد با اين كار، مسير 
توسعه را به فعالين بخش خصوصي اهدا خواهيم كرد. 
ويژگي ديگري كه بايد در حوزه صدور مجوز به آن دقت 
كنيم، نگاه سيستمي است. ما مجوز را صرفا يك برگه 
كاغذ گواهينامه نمي بينيم بلكه سيستمي از مجموعه 
بازيگران بخش هس��تند كه هر كدام نقش خود را ايفا 
مي كنند. وي افزود: مجوز زماني كاربردي مي شود كه 
نهادي كه كسب وكار را مورد سنجش قرار مي دهد، يك 
نهاد دولتي نباشد و از فعالين بخش خصوصي تشكيل 
شوند، به اين ترتيب هر كدام از بازيگران، بازي و اهميت 
خود را دارند. اگر قرار است به بخش خصوصي مجوز داده 
شود بايد تعداد راي و صندلي بخش خصوصي بيشتر 
باشد و فرآيند امتيازدهي مشخص شود. ناظمي تاكيد 
كرد: مساله ديگر كه باعث مي شود، مجوزها كاربردي 
باشند بحث مشوق محور بودن است. در سازمان فناوري 
اطالعات ما به كسب وكارها اعالم نكرده ايم كه اگر داراي 
مجوز نباش��ند، حق فعاليت ندارند. اما در ادامه يادآور 
شديم اگر مجوز داشته باشند مي توانند از تسهيالت و 
مشوق هايي كه براي شان در نظر گرفته ايم استفاده كنند. 
معاون وزير ارتباطات انطباق مجوزها با استانداردهاي 
جهاني را از ديگر عوامل مهمي دانست كه بايد در زمان 
صدور مجوز آن را مدنظر قرار داد. وي گفت: مجوزهاي 
بسياري صادر مي شوند اما هيچكدام استاندارد جهاني 
را ندارند اما ما تمهيداتي در نظر گرفتيم كه ۴ استاندارد 
جهاني را نيز در رتبه بندي مراكز داده پوشش بدهيم تا 
كسب وكارها براي اعالم جهاني توانايي هايي خود نياز 
دوباره به دريافت مجوز جهاني نداشته باشند. رتبه بندي 
ديگر مانند يك جزيره دورافتاده از چيزي كه در دنيا رخ 
مي دهد نخواهد بود و استانداردهاي جهاني را در نظر 
خواهد گرفت. ناظمي با تاكيد بر اس��تفاده از بازيگران 
قديمي حوزه هاي مختلف تصريح كرد: معموال بازيگران 
حوزه فناوري، توس��عه نوآوري را پيش از دولت ها آغاز 
مي كنند. زماني كه دولت تصميم به مداخله مي گيرد 
معموال به جاي استفاده از بازيگران قديمي، بازي جديدي 
مي چيند كه بازيگران قديمي حذف شوند و بازيگران 

جديدتر جاي آنها را بگيرند. 

 كاهش نرخ بهره بين بانكي 
و نظامات بازارها

در يك چنين شرايطي، نقدينگي رشد مي كند و متعاقب 
آن هم تورم در كش��ور دچار تحوالت بنياديني خواهد 
ش��د. در س��وي مقابل اگر نرخ بهره بين بانكي كاهش 
پيدا كن��د، واقعيات اقتصادي نمايان تر خواهد ش��د و 
بانك ها تالش خواهند كرد، منابع مورد نياز را از طريق 
فعاليت هاي مولد اقتصادي تامين كنند. متاسفانه اعداد 
و ارقامي كه در خصوص تغييرات بهره بين بانكي و ساير 
شاخص هاي اقتصادي كش��ور مان مطرح مي شود در 
اقتصاد امروز جهاني غيرقابل قبول است. تغييرات در 
اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ممكن 
است به صورت اعشاري و بس��يار محدود رخ دهد، اما 
دامنه تغييرات در شاخص هاي پولي و مالي كشورمان 
به صورت يكان و دهگان و در محدوده اعداد بسيار باال به 
وقوع مي پيوندد. كاهش نرخ بهره بين بانكي تنها در بازار 
پولي و مالي كشور نمود ندارد و معياري براي تعيين نرخ 
بهره در بازار مي شود. اگر نرخ بهره بين بانكي كاهش پيدا 
مي كند، نرخ سود سپرده ها نيز تغيير پيدا خواهد كرد و 
در صورت افزايش نرخ بهره بين بانكي، نرخ سود سپرده ها 
نيز دچار تكانه هاي پي درپي خواهد شد. مجموعه اين 
تحوالت باعث ايجاد تكانه در بازارهاي ۵گانه خواهد شد. 
از يك طرف مسكن و طال دچار افزايش قيمت مي شوند 
و از سوي ديگر بازار خودرو و بورس با تكانه هاي نوساني 
مواجه خواهند ش��د. نهايتا هم حوزه اي كه بيشترين 
آس��يب را در اثر اين تح��ركات تجربه مي كند، بخش 
توليدي كشور است كه طي س��ال هاي اخير مدام در 
مواجهه با بخش هاي سوداگرانه به حاشيه رانده شده 
است. توليدي كه به اندازه اي ضعيف و نحيف شده كه 

چيزي نمانده است وارد كماي عميق شود.

تأثير كاهش نرخ سود بين بانكي 
بر روي بورس

البته خواسته فعاالن اقتصادي و سهامداران آن است 
كه نرخ ارز نه باال و نه پايين كش��يده شود؛ بلكه باثبات 
باش��د؛ چراكه توليدكننده و صادركننده نياز به ثبات 
نرخ دارند؛ به نحوي كه نرخ معقول و باثبات آن است كه 
در آن، كاالهاي ايراني بتوانند با كاالهاي تركيه و ديگر 
توليدكنندگان و صادركنندگان منطقه رقابت كرده و 
از اين نظر، كاالي ايراني قابل حضور در س��بد مصرفي 
كشورهاي منطقه باشد. در حال حاضر، مشكل اساسي 
اين است كه اختالف بين نرخ نيما و بازار آزاد زياد است 
كه اين امر باعث مي شود صادركنندگان ما عماًل تنبيه 
بشوند؛ ضمن اينكه صادركننده بايد ۱۰ تا ۱۵ درصد 
پايين تر، ارز خود را در سامانه نيما به واردكننده بفروشد 
كه عماًل، با اين كار س��امانه نيما به واردكننده ها يارانه 
مي دهد؛ از سوي ديگر حقوق گمركي و حقوق دولتي 
واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني محاسبه مي شود كه اين هم 
يك يارانه ديگري است كه به بخش واردات داده مي شود.

فشار دولت هاي بزرگ جهان به بايننس براي كشف فعاليت هاي غيرقانوني

نگرانيكاربرانايرانيازبلوكهشدنارزهايديجيتالشان

مشكالت فعلي در نحوه مديريت فضاي مجازي
مش��كالت فعلي در نح��وه مديريت فض��اي مجازي، 
خألهاي قانون��ي در توليد محتوا و نبود اس��تقالل در 
فضاي مجازي كش��ور در يك برنام��ه تلويزيوني مورد 
بحث و بررس��ي ق��رار گرفت. به گ��زارش مهر، عباس 
آسوشه معاون سابق مركز ملي فضاي مجازي در برنامه 
تلويزيوني »غيرمحرمانه« با موضوع »فضاي مجازي، 
فرصت ها و آسيب ها« اظهار كرد: طبق فرمايشات مقام 
معظم رهبري، فضاي مجازي وسيله آزادي است، بدين 
معنا كه حاكميت اعتقاد دارد كه فضاي مجازي بايد در 
اختيار مردم قرار بگيرد و مردم بايد از آن در راس��تاي 

آزادي استفاده كنند؛ ليكن اين اتفاق نيفتاده و متأسفانه 
در حوزه فضاي مجازي استقالل نداريم. وي با بيان اينكه 
امروز عصر فضاي مجازي است و ويژگي هايي كه فضاي 
مجازي براي ما به ارمغان م��ي آورد كاهش هزينه ها، 
افزايش ش��فافيت در امور و افزايش كيفيت زندگي و 
رفاه است، افزود: انجام امور روزمره در فضاي شبكه اي 
به مباحث اجتماعي، سياس��ي، امنيتي، تكنولوژي و 
فناورانه، محيط زيس��ت، فرهنگي، اقتصادي و قوانين 
تقسيم بندي مي شود. به بيان ديگر فضاي مجازي همه 
وجوه زندگي را در بر گرفته است. اگر در كشور ما هنوز 

اين امر محقق نشده، علت آن مي تواند عدم تأكيدات و 
عنايت كشور به اين مساله باشد. معاون سابق مركز ملي 
فضاي مجازي گفت: به رغم اينكه از سال ۹۰ مركز ملي 
فضاي مجازي و شوراي عالي فضاي مجازي به دستور 
رهبري ايجاد شده، اما متأسفانه تا امروز اهداف ايجاد 

آن آنچنان كه بايد و شايد به سرانجام نرسيده است.

    خأل جدي در حوزه توليد محتواي 
فضاي مجازي

در اين نشس��ت، احس��ان قاض��ي زاده هاش��مي عضو 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي نيز فضاي 
مجازي كنوني را تكنولوژي نوين ارتباطي دانست و گفت: 
وسعت نگاه ها به فضاي مجازي متفاوت است. تكنولوژي 
نوين ارتباطي س��ال به س��ال در حال تغيير است و هر 
فرد مي تواند توليدكننده محتوا و پيام باشد. وي با بيان 
اينكه تكنيك در فضاي مجازي در حال پيشرفت است 
و س��اير حوزه ها نيز از آن تبعيت مي كنند، افزود: كشور 
از لحاظ تكنيك و زيرساخت در فضاي مجازي تغييرات 
بسياري داشته و رجوع مردم به اينترنت فوق العاده زياد 
شده است. به نحوي كه ميزان مصرفي اينترنت كنوني با 
۵ سال گذشته قابل مقايسه نيست و شاهد تحول بسيار 
شگرفي هستيم. عضو كميس��يون فرهنگي مجلس با 
اش��اره به اينكه حتي مصرف اينترنت در دوران كرونا و 
قبل از كرونا و نوع سبك زندگي مردم كاماًل متفاوت شده 
است، افزود: ورود فضاي مجازي به ابعاد زندگي افراد در 
كشور تأثيرگذار بوده اس��ت. قاضي زاده با بيان اينكه 
در حوزه توليد محتوا خ��أل جدي وجود دارد، افزود: 
در مقايس��ه با بسياري از كش��ورهاي ديگر در حوزه 
حكمراني و قانونگذاري در فضاي مجازي، علت برخي 
منازعات سياستگذاري، وجود خألهاي قانوني است. 
قاضي زاده هاشمي افزود: در حوزه فضاي مجازي بايد 
با مردم صادقانه صحبت كرد و در عين حال نيازمند 

سياستمداري و حكمراني دقيق و درست هستيم.

     تنها مشكل كنوني نحوه مديريت 
فضاي مجازي است

جواد جاويدنيا، معاون سابق فضاي مجازي دادستاني 
كل كشور به فرمايش��ات مقام معظم رهبري درباره 

فضاي مج��ازي مبني بر اينكه ابزار بايد براي خود ما 
باشد؛ هيچكس با اينكه فضاي مجازي به عنوان يكي 
از ابزارهاي مورد نياز روز بش��ر است مخالفت ندارد 
و ني��ز هيچ تناقضي در اس��تفاده از فضاي مجازي با 
مباني عقل��ي و حاكميتي وجود ندارد، اش��اره كرد 
و گفت: مكلف هس��تيم كه از تم��ام ابزارهاي روز در 
راستاي منافع مردم و كشور اس��تفاده كنيم. وي با 
بيان اينكه هدف از مديريت فضاي مجازي بستن اين 
فضا نيست، گفت: علت وجود چنين جرياني دوگانه 
سازي و عمليات رواني توسط دشمنان است. هدف 
دشمن اين است كه در اين فضا بيشترين بهره را در 
جهت منافع خود ببرد و حاكميت خود را از نظر فكري 
و فرهنگي به معناي كامل در ايران توس��عه بخشد. 
جاويدنيا با تاكيد بر اينكه هر چه اين فضاي كاربري 
به س��مت و س��ويي س��وق پيدا كند كه از خدمات، 
سخت افزار و نرم افزار بيگانه استفاده بيشتري شود ما 
حاكميت خود را در اين فضا از دست داده ايم، اضافه 
كرد: علت تمام اين بحث ها و منازعات اين است كه 
متأس��فانه بخش هاي دولتي و برخي از بخش هاي 
حاكميتي يا از آن آگاه نيستند كه در اين صورت جاي 
تأمل دارد و يا اينكه منافع حزبي و جناحي آنها ايجاب 
مي كند كه از اين فضا بهره برداري هاي سياسي شود. 
وي گفت: در اين راستا آنها از اين فضا بهره مي گيرند 
براي بي��ان حرف هايي كه خود به نوعي خواس��تار 
عنوان كردن آن هس��تند و احساس مي كنند كه در 
رسانه هاي رس��مي جامعه از نظر حقوقي جايگاهي 
براي اين مباحث وجود ندارد و يا بيان آن ممكن است 
مساوي با ارتكاب جرم باشد. جاويدنيا گفت: برخي 
از اين چشم پوشي ها و كوتاهي ها، هدفمند صورت 
مي گيرد و نيات و مقاصدي پشت آن وجود دارد. جدا 
از اينك��ه برخي از مواضع ني��ز در فضاي مجازي رها 
است. وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري نسبت به 
عملكرد شوراي عالي فضاي مجازي اظهار نارضايتي 
مي كنند، افزود: همه قوا در اين ش��ورا حضور دارند، 
ليكن مش��كالت موجود در فضاي مجازي را كسي 
برعه��ده نمي گيرد. غير از بخ��ش تخصصي وزارت 
ارتباطات كه صرفًا به بحث منافع اقتصادي و سياسي 

دولت و جناح حاكم پرداخته است.

     مشخصات مناقصه :

     روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

     نحوه دریافت اسناد مناقصه :

     تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

 www.nidc.irhttp://sapp.ir/nidc_ pr   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی  يک مرحله ايی 
)  با ارزيابی ساده (

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/05-00/034شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-22-9845149

105/2922000093985000217

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/4/23   تا تاریخ  1400/5/5 (تاریخ شروع دریافت

30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ   1400/6/14 ساعت 8:15 صبح (آخرین مهلت تحویل اسناد
بازگشایی پاکات   .) تاریخ1400/6/14 ساعت 9:15 صبح (

آدرس مناقصه گزار جهت 
آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- اداره تداركات خارجي كاال-دریافت اطالعات

       265/5       یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

  طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اش�خاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی سامانه نیما ) زمان تسلیم پیشنهاد ( ارائه نمایند.

  ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.
  در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

) IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول پارت B -  اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- محل تحویل ضمانتنامه
شماره تماس: 34148569 061- 34148580 061
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اداره تدارکات خارجی کاال



 برابر  رای شماره 140060310004001464- 1400/2/21 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای مرتضی کوچک زاده گنجی فرزند کیاء به شماره شناسنامه 
113 و  شماره ملی 2063924864 صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 10 سیر مشاع از 240 سیر 
ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت 302/42  مترمربع پالک 31/220 اصلی واقع در پایین گنج افروز بخش 6  بابل خریداری 
از خانم سید زینب هاشمیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1149083

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/20

 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 برابر  رای شماره 140060310004001460- 1400/2/21 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای محمد علی رجبی ملکشاه فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
3338 و  شماره ملی 5689646709 صادره از بندپی غربی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 32/55 مترمربع پالک 
57/1110 اصلی واقع در ترک محله بخش 11 بابل خریداری از آقای غالمرضا رجبی ملکشاه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1153397
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/20

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، هفته 
گذشته مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت فوالد خوزس��تان برای بررسی 
صورت های مالی سال ۱۳۹۹ برگزار شد. 
در این جلسه امین ابراهیمی مدیرعامل 
فوالد خوزس��تان ضم��ن ارائه گزارش 
عملکرد شرکت، بخشی از برنامه های 

خود در سال ۱۴۰۰ را بیان کرد.
  رشد 234 درصدی سود خالص 

فوالد خوزستان
مدیرعامل فوالد خوزس��تان با اشاره به 
مهم ترین دس��تاوردهای ش��رکت در 
خصوص تولید در سال ۹۹ عنوان کرد: 
تولید ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تن فوالد، 
۵ میلی��ون و ۷۶۰ هزار ت��ن گندله و ۳ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تن آهن اسفنجی 
در س��ال قبل محقق ش��د. همچنین 
فروش این ش��رکت در سال گذشته ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول اصلی 
در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات 
بی��ش از یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار تن 

محصول به کشورهای مختلف است. 
ابراهیمی حاصل همکاری مش��ترک 
ف��والد خوزس��تان با مجموع��ه فوالد 
اکس��ین برای صادرات محصول نهایی 
و ورق های فوالدی را ۹/۴ میلیون دالر 

ارزآوری برای مجموعه عنوان کرد. 
وی گفت: حاصل این تالش ها رشد ۲۳۴ 
درصدی سود خالص پس از کسر مالیات 
و همچنین دستاوردهای محیط زیستی 

برای شرکت فوالد خوزستان بود. 
  سال 1400 حرکت به سمت توسعه

وی درباره مهم ترین برنامه های عملیاتی 
و اه��داف س��ال ۱۴۰۰ اظهار داش��ت: 

اجرای طرح های توسعه و متوازن سازی 
ظرفی��ت خطوط تولی��دی، به ظرفیت 
رس��اندن و احیای کامل کارخانه فوالد 
شادگان و همچنین تکمیل پروژه های 
فوالدس��ازی، تکمیل زیر ساخت های 
الزم برای تولید ۵ میلیون تن کنسانتره 
در ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه 
فراگیر س��ناباد و تکمیل پ��روژه گندله 
سازی این ش��رکت اس��ت. مدیرعامل 
فوالد خوزستان پیشرفت پروژه احیای 
مستقیم )زمزم ۳( را به میزان ۳۱ درصد 
اعالم ک��رد و از اتمام عملی��ات اجرایی 
بهره برداری پروژه پست ۴۰۰ که پروژه 
مشترک فوالد خوزستان و فوالد اکسین 
اس��ت، در س��ال جاری خب��ر داد. امین 
ابراهیم��ی همچنین ش��روع عملیات 
 کارخانه تولید اس��لب عریض را یکی از 

مهم ترین برنامه های خود عنوان کرد.
   بومی سازی قطعات با هدف قطع 

وابستگی به خارج
وی در بخش تامین قطعات و تجهیزات 

یدکی کارخانه بر افزایش سهم داخلی 
تدارکات با هدف کاهش مصارف ارزی 

تاکید کرد. 
ابراهیمی افزود: ارتقاي بهره وری نیروی 
 انسانی، کاهش حوادث و بهبود شاخص های 
زیس��ت محیطی و بهینه سازی مصرف 
انرژی از عمده ترین اهداف در سال ۱۴۰۰ 

است. 
  تکمی�ل زنجی�ره ارزش ف�والد 

خوزستان با تملک فوالد اکسین
ابراهیمی در پایان سخنان خود اظهار 
داشت: س��رمایه گذاری در پهنه آباده 
جازموریان در طرح شرکت ایساتیس، 
تامین کنس��انتره با راه اندازی شرکت 
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، 
تولید گندله و آهن اسفنجی در شرکت 
فوالد خوزستان و شرکت صنعت فوالد 
شادگان و تالش برای تملک سهام فوالد 
اکس��ین، در واقع فرآیند شرکت فوالد 
خوزستان در تکمیل زنجیره ارزش فوالد 

را تشکیل می دهند.

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:
  استراتژی شرکت در سال جاری توسعه خطوط 
تولید جدید و گسترش زنجیره ارزش فوالد است

اخبار

ويژه
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بازار روغن نباتي اشباع شد
تسنیم|دبیر انجمن روغن نباتي گفت: در سه ماه 
نخست سال جاري بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع روغن 
نباتي در كش��ور تولید و توزیع ش��د. امیر هوشنگ 
بیرشك ضمن اعالم خبر فوق افزود: در سه ماه نخست 
سال جاري به طور میانگین ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار 
تن انواع روغن نباتي در كشور تولید و توزیع شده و این 
در حالي است كه طبق برنامه تكلیفي وزارت صمت 
تولید روغن نباتي باید ماهانه ۱۸۰ هزار تن باشد. وي 
خاطرنشان كرد: بازار روغن نباتي پس از چند ماه پر 
تنش به آرامش رس��یده است و صنعت روغن نباتي 
آمادگي دارد تا تمامي نیاز كش��ور در بخش خانوار و 
صنف و صنعت را به طور كامل برطرف كند. دبیر انجمن 
صنفي صنایع روغن نباتي ایران با تاكید بر نقش تعامل 
سازنده دولت و بخش خصوصي براي تنظیم بازار روغن 
نباتي گفت: طي ماه هاي اخیر همراهي و هماهنگي 
مناسبي میان وزارت صمت و دبیرخانه ستاد تنظیم 
بازار با انجمن روغن نباتي به وجود آمده است و نتیجه 
این همراهي در كنار عملكرد مناسب شركت بازرگاني 
دولتي در تامین به موقع روغن خام كارخانجات باعث 
ش��ده تا بازار روغن نباتي كامال در آرامش قرار گیرد. 
براس��اس اعالم روابط عمومي انجمن صنفي صنایع 
روغن نباتي ایران، بیرشك تكمیل سامانه جامع تجارت 
و بهره گیري از آن براي شفاف سازي تمامي فرآیندهاي 
تولید و توزیع را مهم و راهگش��ا دانست و گفت: بهره 
مندي از س��امانه جامع تجارت باعث ش��ده عالوه بر 
افزایش تولید و عرضه روغن نباتي در كشور تقاضاي 

كاذب بازار نیز مدیریت شود.

پیگیري مشاور وزیر بهداشت براي 
تسریع واكسیناسیون پرسنل شركت 

بهره برداري متروي تهران و حومه
به گزارش مدیری��ت ارتباطات و ام��ور بین الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه، دیدار 
مهندس علي عبداله پور نایب رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با دكتر مهرنوش كاوه مشاور وزیر بهداشت در 
امور خیرین و سازمان هاي مردم نهاد  شنبه۱۹ تیر 

ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
در ابتداي این جلسه كه با هدف شناسایي راه هایي 
براي تسریع در انجام واكسیناسیون پرسنل شركت 
بهره برادري متروي تهران و حومه تشكیل شده بود 
علي عبداله پور گزارشي از عملكرد و اقدامات انجام 
شده شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
ایام كرونا ارایه داد و گفت: پرسنل امور ایستگاه ها و 
راهبران قطار به علت تماس مس��تمر با مسافران، 
همانند كادر درمان كه در مع��رض خطر ابتالء به 
ویروس كرونا هستند، باید هرچه زودتر واكسینه 

شوند.
مدیرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
تصریح كرد: علي رغم رعای��ت همه پروتكل هاي 
بهداشتي، شاهد ابتالي تعداد زیادي از پرسنل این 
شركت به كرونا و متأسفانه فوت همكاران هستیم، 
امیدواریم هرچه زودتر همكارانم كه در خط مقدم 
خدمات رساني به شهروندان هس��تند در اولویت 

واكسیناسیون قرار گیرند.
وي با تاكید براینكه پرس��نل شركت بهره برداري 
مت��روي ته��ران و حومه به خصوص افراد ش��اغل 
در ایس��تگاه ها و راهبران قطار ك��ه روزانه با تعداد 
قابل توجهي از مس��افران س��رو كار دارن��د و این 
مس��اله احتمال ابتالي آنان به كرونا را باال مي برد. 
خاطرنشان كرد: از طریق شهرداري تهران، معاونت 
حمل و نقل و ترافیك ش��هرداري تهران و تمامي 
دس��تگاه هاي ذیربط همچنان پیگیر تس��ریع در 
انج��ام واكسیناس��یون هس��تیم و امیدواریم این 
موضوع با مساعدت ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر چه سریع تر 

به نتیجه برسد.
علي عبداله پور با اشاره به اینكه موافقت تسریع در 
اجراي واكسیناسیون پرسنل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گرفته شده افزود: همچنان 
پیگی��ر انجام واكسیناس��یون پرس��نل ش��ركت 
بهره برداري هس��تم و موضوع را دنبال مي كنیم تا 

زمان نهایي را تعیین كنند.
مدیرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه، بار دیگر تاكید ك��رد متروي تهران براي در 
اختیار گذاش��تن ایستگاه هایي كه ش��رایط الزم 
براي اجراي طرح واكسیناسیون سراسري را دارند 
آماده همكاري با وزارت بهداشت و درمان آموزش 

پزشكي است.
در ادامه دكتر مهرنوش كاوه مشاور وزیر بهداشت در 
امور خیرین و سازمان هاي مردم نهاد در پایان ضمن 
تش��كر از تالش هاي ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه براي اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله 
با كرونا و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 
درجهت رعایت هرچه بهتر پروتكل هاي بهداشتي 
براي قطع زنجیر انتق��ال این ویروس تصریح كرد: 
ما پیگیر انجام واكسیناس��یون پرس��نل شركت 
بهره برداري هستیم و امیدواریم هرچه زودتر این 

موضوع محقق شود

تولیدكنندگان دوباره 
شوینده ها را گران كردند

تسنیم |تولیدكنندگان مجوز افزایش ۲۵درصدي 
قیمت محصوالت ش��وینده را در اواس��ط خردادماه 
گرفت��ه بودن��د و امروز راض��ي به این درص��د نبوده 
محصوالت خود را تا ۲۷درصد گران كردند. اواس��ط 
خردادماه امس��ال ب��ود كه انجم��ن تولیدكنندگان 
محصوالت شوینده در ابالغیه اي اعالم كرد با توجه به 
افزایش هزینه هاي مواد اولیه و سایر نهاده هاي تولید 
قیمت مایع دستشویي، مایع ظرفشویي، پودر و مایع 
لباسشویي و صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد، در 
آن مقطع اعالم كردن��د حداكثر تخفیف مجاز براي 
محصوالت پودرهاي لباسشویي دستي و ماشیني و 
صابون ۱۰ درصد و سایر كاالهاي اساسي از جمله مایع 
دستشویي، مایع ظرفشویي و شامپو ۱۵ درصد است. 

قاچاق واكسن فایزر نداشتیم
رییس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بیان اینكه در 
برخورد با دانه درش��ت ها هیچ مشكلي نداریم، گفت: 
مهدي جهانگیري قاچاقچي ارز یقه سفید نبود. علي 
مویدي خرم آبادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا 
درباره برخورد و مبارزه با قاچاقچیان دانه درشت اظهار 
داشت: دانه درش��ت ها و یقه سفید ها در بخش قاچاق 
شناسایي و به مراجع قضایي معرفي شدند و اعداد و ارقام و 
پروند ه ها مشخص هستند. وي با تاكید بر اینكه در مبارزه 
با دانه درشت ها هیچ مشكلي نداریم، ادامه داد: در این 
زمینه از دستگاه هاي مختلف هم مطالبه گري مي كنیم. 
برخي از پرونده ها در قوه قضاییه قطعیت پیدا كرده بود 
اما در اجرا مانده بود كه پیگیر تمام این پرونده ها بوده ایم 
و توانستیم آنها را به اجرا برسانیم. رییس ستاد مبارزه با 
قاچاق ارز و كاال در پاس��خ به این سوال كه آیا »مهدي 
جهانگیري« هم در بحث قاچاقچیان یقه سفید ها  بود، 
گفت: خیر، جهانگیري قاچاقچي ارز یقه سفید نبود. 
مویدي خرم آبادي درباره تصاویري كه از ورود واكسن 
فایزر به صورت قاچاق به كش��ور منتش��ر شد و انتشار 
اخباري مبني بر تزریق واكس��ن فایزر در تهران اظهار 
داشت: ما تا كنون با موردي از قاچاق واكسن فایزر مواجه 
نبودیم. شاید ممكن است فردي در سفر از كشورهاي 
خارجي واكسن را در داخل كلمن آورده باشد كه قاچاق 
محسوب نمي شود. وي با اشاره به راه اندازي سامانه اي 
براي واردات واكسن كرونا افزود: در بحث واكسن كرونا با 
سامانه اي كه راه اندازي كرده ایم مسیر این واكسن از نقطه 
ورود، توزیع و تزریق رصد مي شود و حتي مي دانیم كه 
كدام واكسن به بدن چه كسي تزریق شده است. رییس 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تاكید كرد: تا كنون 
چیزي تحت عنوان قاچاق واكسن كرونا نداشتیم. 
ادعاهاي فیلم هاي منتشر ش��ده از واكسن فایزر در 
داخل كشور قابل تشخیص و تایید نیست. صرف تهیه 
یك فیلم و چند عكس نمي توان این ادعا را تایید كرد.

دلیل عمده ماندگاري كاالهاي اساسي در گمركات چیست؟ 

رسوب كاال در مرز هشدار !

سرپرست معدني وزارت صمت:

مزایده معدن با مزایده كاال متفاوت است
سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنایع معدني وزارت 
صمت با تاكید بر تفاوت مزایده معادن با مزایده دیگر كاالها، 
رد و بدل هر گونه پول را تكذی��ب كرد و گفت: واگذاري 
معادن از طریق مزایده بیش از ۳۰ س��ال در كشور اجرا 
مي شود و ربطي به مباحث انتخابات و تغییر دولت ندارد. 
اسداهلل كشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع 
معدني وزارت صمت در خصوص اجراي طرح آزادسازي 
و واگذاري ۶ هزار محدوده معدني اظهار داشت: مباحث 
و شبهاتي كه در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم 
آگاهي برخي افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه 
واگذاري ۶ هزار محدوده معدني بوده است. وي با تاكید 
بر گذشت یك ماه از اتمام برگزاري مزایده، به ماده ۴۴ و 
۴۵ قانون اساسي اشاره كرد و افزود: معدن انفال بوده و به 
موجب قانون اساسي تولیت آن با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است و اش��تباهي كه منتقدان اجراي این طرح 
دارند این است كه مزایده معدن را با مزایده یك كاال اشتباه 

گرفتند. در واگذاري معدن از طریق مزایده، هیچ پولي رد و 
بدل نمي شود، همچنین نحوه واگذاري كامال الكترونیكي 
و از طریق سامانه ستاد الكترونیكي دولت انجام شده است 
و هیچ شخصي نمي تواند دخل و تصرفي در آن داشته باشد. 
كشاورز استفاده از هرگونه رانت براي شركت در مزایده را 
به واسطه الكترونیكي بودن فرآیند، غیرممكن دانست 
و تصریح كرد: بازگش��ایي پاكات به صورت الكترونیك و 
توسط اعضاي كمیسیون مزایده كه با توكن هاي مشخص 
وارد سامانه مي شوند، انجام مي شود. وي با اظهار تعجب 
از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسي، 
واگذاري معادن و محدوده هاي معدني را یك كار معمول 
و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان كرد و گفت: 
واگذاري معادن ارتباطي به دولت و سیاست ندارد و وزارت 
صنعت و سازمان هاي تابعه در سطح استان ها زماني كه 
تعداد محدوده هاي اكتش��افي و یا معدني آماده مزایده 

واگذاري باشد، با اطالع رساني این كار انجام مي دهند. 

اصلي ترین نگراني بنگاه هاي اقتصادي پس از كرونا چیست؟

چشم انداز ۲۰۲۱ از منظر بنگاه ها
ارزیابي ها نشان مي دهد، بسیاري از بنگاه هاي اقتصادي 
جه��ان دیگ��ر كرون��ا را به عن��وان بحران اصل��ي براي 
فعالیت هاي آین��ده خود در نظر نمي گیرن��د. از ابتداي 
سال ۲۰۲۰ میالدي و همزمان با شیوع جهاني ویروس 
كرونا، بسیاري از بنگاه هاي اقتصادي در سراسر جهان با 
معضالت جدي مواجه شدند و همین موضوع باعث شد 
در ماه هاي گذشته اصلي ترین نگراني صاحبان كسب و كار 
در نقاط مختلف جهان، مدیریت فعالیت هایشان زیر سایه 
كرونا باشد. برآوردها نشان مي دهد كه بسیاري از كشورها 
در س��ال گذشته میالدي با رشد منفي اقتصادي مواجه 
شدند كه نتیجه محدودیت هاي كرونایي بود. در ماه هاي 
اخیر اما با آغاز روند واكسیناسیون علیه كرونا در بسیاري 
از كشورها، میزان نگراني از ش��یوع این ویروس كاهش 
یافته و دیگر دغدغه ها اولویت بیش��تري پیدا كرده اند.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگاني تهران نشان مي دهد كه 
در كشورهاي توسعه یافته خوشبیني بیشتري نسبت به 
آینده اقتصاد وجود دارد و در بسیاري از كشورها، میزان 
تهدید همه گیري كرونا رو به كاهش اس��ت. در ماه هاي 
گذشته میزان تاثیرگذاري كووید۱۹ در اقتصاد از حدود 

۶۰ درصد به مرز ۳۰ درصد رس��یده اس��ت و در عوض، 
عواملي مانند تورم در رش��د، اختالل در زنجیره تامین، 
درگیري هاي سیاسي داخلي و سطح باالي بدهي هاي 
ملي با افزایش تهدید همراه ش��ده اند. در حوزه بازارهاي 
اقتصادي، تقاضاي ضعیف مصرف كنن��ده، اختالل در 
زنجیره تامین، افزایش رقابت در صنعت، تغییر نیازهاي 
مصرف كننده و اختالل در مدل هاي تجاري صنعت نقشي 
كلیدي ایفا مي كنند. در میان كشورهاي مختلف جهان، 
در اروپا صاحبان صنایع خوشبیني قابل توجهي از بهبود 
شرایط دارند و نسبت به سه ماه قبل میزان خوشبیني ها از 
۲۵ به ۷۴ درصد افزایش یافته است. در امریكا شمالي نیز 
این عدد از ۵۹ به ۸۳ درصد رسیده است. در چین، آسیا و 
اقیانوسیه و امریكاي التین نیز امید به آینده افزایش یافته 
است. در این میان بیشترین كاهش مربوط به هند است 
كه اخیرا موج سنگیني از ابتال به كرونا را پشت سر گذاشت. 
در این كشور فعاالن اقتصادي كه چند ماه قبل خوشبیني 
۹۰ درصدي به بهبود اوضاع داش��ته اند ریزش كرده و به 
۳۳ درصد رسیده اند. در بازارهاي در حال توسعه نیز افتي 

محدود در خوشبیني وجود دارد.

تعادل - گروه تجارت |
جمع كاال هاي رسوبي در گمركات كشور شامل موجودي، 
پاي اسكله و منتظر در لنگرگاه به ۶.۵ میلیون تن رسیده، كه 
با احتس��اب كاال هاي اساسي گمركات داخل كشور میزان 
ماندگاري كاالها از ۷ میلیون تن هم مي گذرد كه در نوع خود 
یك ركورد اس��ت. بنابر اعالم گمرك، هم اكنون ۱۷ فروند 
شناور در حال تخلیه ۴۰۰ هزار تن كاالي اساسي هستند و 
۲۹ فروند كشتي یك میلیون و ۴۵۰ هزار تن كاالي اساسي 
را در خود جاي داده و منتظر تخلیه بار در لنگرگاه ها هستند 
و این میزان بیشترین میزان انباشت كاال هاي اساسي از ابتدا 
تاكنون است. این میزان رسوب كاال هشدار جدي معاون فني 
گمرك را در پي داش��ت. چراكه به گفته او، به دلیل تكمیل 
ظرفیت انبار هاي بندر امام خمیني، كاال ها در محوطه هاي 
روباز تخلیه مي شوند و این وضع هشدار است؛ » كاالهایي كه 
اگر ترخیص نشوند، دچار فساد مي شوند.« اما به گفته معاون 
فني گمرك، یكي از دلیل ماندگاري بخشي از كاالها به دلیل 
نبود كامیون براي انتقال بر مي گردد. چراكه براي ترخیص 
بخشي از كاالهاي آماده ترخیص در حال حاضر باید ۳ هزار 
كامیون در بنادر حاضر شوند تا اقدام به جابه جایي كاال كنند. 
اما دلیل مهم دیگر اینكه براي ترخیص كاالها به یك میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر ارز نیاز است كه تامین نشده و همین كار 

را براي صاحبان كاال سخت تر كرده است. 

     چرا كاالها ترخیص نمي شوند؟ 
معاون فني گمرك درباره وضعیت انباشت كاال هاي اساسي 
در گمركات كشور مي گوید: متاسفانه از ۱۰ روز پیش تاكنون 
میزان رسوب كاال ها در گمركات كشور بیشتر شده و جمع 
كاال ها شامل موجودي، پاي اسكله و منتظر در لنگرگاه به ۶.۵ 
میلیون تن رسیده، با احتساب كاال هاي اساسي گمركات 
داخل كش��ور میزان مذكور از ۷ میلیون تن هم مي گذرد 
كه در نوع خود یك ركورد است. »مهراد جمال ارونقي« در 
ادامه به تشریح وضعیت كاالهاي مانده در گمرك مي پردازد 
و مي گوید: هم اكنون ۱۷ فروند شناور در حال تخلیه ۴۰۰ 
هزارتن كاالي اساسي هستند، كه متاسفانه ۲۹ فروند كشتي 
یك میلیون و ۴۵۰ هزارتن كاالي اساسي را در خود جاي 
داده است و منتظر تخلیه بار در لنگرگاه ها هستند.  به گفته 
ارونقي، این میزان بیشترین میزان انباشت كاال هاي اساسي 
از ابتدا تاكنون است، كه اگر جمع كل كاالهاي اساسي تخلیه 
شده، در حال تخلیه ومنتظر در لنگرگاه را محاسبه كنیم، 
به ۶.۵ میلیون تن مي رسد، كه با احتساب كاالهاي اساسي 
موجود در گمركات داخل كشور، قطعا این میزان از ۷میلیون 
تن هم عبور مي كند كه ركود جدیدي در ماندگاري كاال در 
گمرك به شمار مي رود. بنابه اظهارات این مقام مسوول در 

گمرك، به دلیل تكمیل ظرفیت انبار هاي بندر امام خمیني، 
كاال ه��ا در محوطه هاي روباز تخلیه مي ش��وند و این وضع 
هشدار اس��ت. ارونقي با بیان اینكه تمامي ثبت سفارش ها 
صورت گرفته و تمامي صاحبان این كاال ها منتظر ترخیص 
كاال هستند، افزود: در حال حاضر براي ترخیص كاال ارز باید 
تخصیص یابد، اما تامین نشده و ما اكنون یك میلیارد و ۸۰۰ 
میلی��ون دالر ارز نیاز داریم كه هیچ كدام تخصیص نیافته 
است. براس��اس توضیحاتي كه ارونقي ارایه كرده، توجه به 
ظرفیت ۹۰ درصدي در گمركات كش��ور باید ۹۰ درصد از 
این كاال تخلیه شود. معاون فني گمرك اظهار كرد: ۱۳۰ هزار 
تن كاال باید از بنادر ترخیص شوند و در این بین بسیاري از 
كشتي ها در لنگرگاه ها منتظر رسیدن به لنگرگا ه ها هستند. 
او در عین حال مي گوید: بررس��ي هاي ما نشان مي دهد ۲ 
میلیون تن كاالي آماده خروج داریم و بسیاري از صاحبان 
كاال التماس مي كنند كه كاال هاي خود را خارج كنند كه این 
روند طبیعي نیست. او اظهار كرد: باید ۳ هزار كامیون در بنادر 
حاضر شوند تا اقدام به جابه جایي كاال كنند و صاحبان كاال 
باید روند تشریفات را انجام دهند. از این ۶ میلیون تن كاال 
۲میلیون تن مربوط به حمل با كامیون ها بوده و ۳۰هزارتن 
از طریق ناوگان ریلي جابه جا مي شود. البته چندي یپش 
هم معاون فني گمرك درباره جزئیات ۶.۵ میلیون تن كاالي 

موجود در بنادر كشور گفته بود، این رقم مربوط به ۱۰ بندر 
و گمرك بوده كه تشریفات گمركي عمده كاال هاي اساسي 
در این مكان ها انجام مي شود. او به میزان كاال هاي اساسي 
موجود در مبادي ورودي كش��ور اشاره كرده و توضیح داده 
كه »ذرت« با حدود ۱.۹ میلیون تن، »جو« با ۸۸۵ هزار تن، 
سویا با ۷۶۷ هزار تن، »دانه هاي روغني« با ۴۷۰ هزار تن و 
»روغن خام« با ۳۹۲ هزار تن به ترتیب بیش��ترین سهم را 
دارند. همچنین بیشترین حجم كاالي اساسي با ۳.۵ میلیون 
تن در بندر امام خمیني موجود است. انباشت ۷ میلیون تن 
كاال غیرطبیعي است! اما حسن عباسي معروفان مدیركل 
دفتر خدمات بازرگاني وزارت جهادكشاورزي درباره انباشت 
كاال در گم��رك مي گوید: روزان��ه ۴۴ هزار تن كاال مصرف 
كشور در ۴ نهاده است. او با بیان اینكه ساالنه در حدود ۲.۵ 
تا ۳ میلیون تن كاال كه در بندر ماندگاري داشته باشد داریم 
و این امري طبیعي است، گفت: ساالنه ۲۵ میلیون تن كاال 
وارد مي كنیم كه تقسیم بر ۱۲ ماه كنیم حدود ۲ میلیون تن 
مي شود یعني ماهانه این مقدار كاالي اساسي باید از گمركات 
ترخیص شود. این مقام مسوول افزود: االن ۴ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن كاال كه مربوط به ۴ نهاده است در بنادر انباشته شده 
است و معلوم هم هست كه این كاال ها به چه كسي تعلق دارد 
و با چه ارزي خریداري شده اس��ت.  داریوش اماني رییس 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي عنوان مي كند كه 
سال گذشته ۵۰۲ میلیون تن جابه جایي كاال داشتیم كه 
۲۵ میلیون تن آن كاالي اساس��ي بوده است. به گفته وي 
در ۲۴ساعت گذشته حدود ۲ هزار كامیون براي بارگیري 
كاال هاي اساسي از پایانه خارج شده است. این مقام مسوول 
تصریح كرد: واقعا دستگاه هاي مربوطه باید با هم بنشینند و به 
تفاهم برسند اینكه راننده بخواهد در گرماي باالي ۵۰ درجه 
بندر امام پاي باسكول منتظر بماند، در تسریع فرآیند مشكل 
ایجاد مي كند. او در بخش دیگري از سخنانش پرسید: چطور 
ناوگان حمل و نقل كرایه اش براي بخش خصوصي مي صرفد، 
ولي براي بخش دولت��ي این كرایه نمي صرفد یا اینكه چرا 
آقایان فقط یك یا دو شركت حمل و نقل را انتخاب مي كنند 
و شركت هاي حمل و نقل بیشتري را انتخاب نمي كنند. اما 
آنچه حائز اهمیت است اینكه، گرماي هوا و مطلوب نبودن 
شرایط نگهداري كاال هاي اساسي به همراه مشكالت انجام 
تشریفات گمركي اعم از تامین ارز و مجوز ها افزوده شده و 
باعث شده تا بخشي از این اقالم در معرض فاسد شدن قرار 
گیرند. این اتفاق در حالي رقم مي خورد كه در ماه هاي اخیر 
بس��یاري از دامداران و مرغداران از نبود یا گراني نهاده هاي 
دامي گالیه كرده و كار به جایي رس��یده است كه دام هاي 

مولد راهي كشتارگاه مي شوند. 
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خبرروز

۱۵۱ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۱۶۶۴ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۱۵۱ تن نيز به دليل اين بيماري جان 
خود را از دس��ت دادند. تا كنون ۴ ميليون و ۵۹۲ هزار و ۱۳۹ نفر ُدز اول واكسن كرونا و دو ميليون و ۱۳۴ هزار و ۶۶۲ نفر نيز 
ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۶ ميليون و ۷۲۶ هزار و ۸۰۱ ُدز رسيد. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۵۵ هزار و ۷۸۶ نفر رسيد.همچنين سه هزار و ۶۰۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند.در حال حاضر ۱۴۳ ش��هر كشور در وضعيت قرمز، ۱۸۶ 

شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

ش��يوه نامه »ط��رح جب��ران و تثبي��ت يادگيري 
دانش آموزان در تابس��تان« ابالغ شد و بر اساس آن 
اين ط��رح در مدارس ابتدايي كش��ور، براي تمامي 
دانش آموزان كالس ه��اي اول و دوم ابتدايي داراي 
س��طوح عملكرد »نياز به آموزش و تالش بيشتر« 
و قابل قبول« الزم االجراس��ت. در راس��تاي اجراي 
تفاه��م نامه س��ه جانبه بي��ن آم��وز ش و پرورش، 
دانش��گاه فرهنگيان و سازمان بس��يج دانشجويي، 
»ط��رح جبران و تثبي��ت يادگي��ري دانش آموزان 
در تابس��تان« از س��وي معاونت آموزش ابتدايي، به 
ادارات كل آموزش و پرورش اس��تان ها ابالغ ش��د. 
براين اس��اس معاونت آموزش ابتدايي بر آن است تا 
با مشاركت س��ازنده همكاران در استان ها، مناطق، 
مدارس و كالس هاي درس، برنامه جبران و تثبيت 
يادگيري دانش آم��وزان داراي افت تحصيلي داراي 
س��طوح عملكرد »نياز به آموزش و تالش بيشتر« 
و »قاب��ل قبول« را به اج��را در آورد. انتظار مي رود با 
طراحي و اجراي اقدام��ات و فعاليت هاي اثربخش 
در اين زمينه توسط شما همكاران بزرگوار استان ها 
و ارس��ال گزارش هاي دوره اي مناط��ق و مدارس، 
شرايط بهبود و ارتقاء پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
بيش از پيش فراهم شود. مداخله آموزشي و جبران 
يادگيري دانش آم��وزان داراي افت تحصيلي هدف 
كلي اي��ن برنامه و تعميق يادگي��ري و تقويت بنيه 
 علم��ي دانش آم��وزان، حماي��ت از دانش آم��وزان 
الزم التوج��ه )دير آموز، فاقد دسترس��ي به آموزش 
حضوري يا مجازي، بد سرپرست و بي سرپرست( و 
كاهش افت تحصيلي، تكرار پايه و ترك تحصيل، به 
ويژه در پايه ه��اي اول و دوم ابتدايي از جمله اهداف 
جزئي مدنظر هس��تند. از جمله مستندات قانوني 
اجراي اي��ن برنامه نيز مي توان به م��اده ۶۳/الف /۱ 
برنامه ششم توس��عه؛ راهكارهاي ۲-۵ و ۳-۵ سند 
تحول بنيادين؛ ماده ۶ آيين نامه ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي )شركت در دوره هاي 
جبراني(؛ برنامه عملياتي معاونت آموزش ابتدايي 

)كاهش نرخ تكرار پايه( اشاره كرد.

    كدام دانش آموزان
 بايد در برنامه هاي جبراني شركت كنند؟

مخاطبي��ن اي��ن برنام��ه عبارت ان��د از تمام��ي 
دانش آم��وزان دوره اول ابتدايي داراي س��طوح 
عملك��رد تحصيل��ي »ني��از به آم��وزش و تالش 
بيش��تر« و »قابل قب��ول« در دروس فارس��ي و 
رياضي و همچنين تمامي دانش آموزان دوره دوم 
ابتدايي داراي سطوح عملكرد »نياز به آموزش و 
تالش بيشتر« و »قابل قبول« در دروس فارسي، 

رياضي و علوم.

      شروع برنامه هاي جبراني تابستاني
از ۱۹ تيرماه

گس��تره اجراي برنامه به اين قرار اس��ت كه اين 
ط��رح در مدارس ابتدايي كش��ور، ب��راي تمامي 
دانش آم��وزان داراي س��طوح عملك��رد »ني��از 
 ب��ه آم��وزش و ت��الش بيش��تر« و قاب��ل قبول«

 الزم االجراس��ت. بازه زماني اجراي برنامه از روز 
شنبه ۱۹ تيرماه تا روز چهارشنبه ۳ شهريورماه، 
به ميزان دو جلسه آموزشي در هر هفته، جمعا ۱۴ 

جلسه آموزشي است.

      فرايند اجراي برنامه از سوي استان ها
براي اجراي مطلوب اين برنامه، انجام گام هاي زير توسط 
اس��تان ها و مناطق مدنظر است. تصميم گيري درباره 
جزئيات هر گام، با در نظر گرفتن اقتضائات استاني، با 

معاونت آموزش ابتدايي استان يا مناطق است.
 گاماول: تش��كيل كميته هاي تخصصي آموزشي 
و پرورش��ي اس��تاني، منطقه اي و مدرسه اي و اتخاذ 

تصميمات الزم
گامدوم:ساماندهي نيروهاي آموزشي مدارس شامل 

معلمان و دانشجو معلمان
گامس�وم: اطالع رس��اني درباره برنامه در سطوح 

استان، منطقه و مدارس 
 گامچهارم: شناسايي دانش آموزان مشمول برنامه 

در استان، منطقه و مدارس 
گامپنجم: تش��كيل كالس هاي درسي )حضوري، 
مجازي ي��ا تركيب��ي( و ارايه آموزش ه��اي الزم به 

دانش آموزان مشمول برنامه
گامشش�م: نظارت مستمر بر اجراي برنامه توسط 

كميته ها و ارايه گزارش هاي دوره اي 
گامهفتم: ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 

مشمول برنامه و ارايه گزارش هاي تحليلي مربوطه

آغاز كالس هاي جبراني اول و دوم ابتدايي 
ادامهازصفحهاول

 آقاي وزير بهداشت
رشته كار از دستتان در رفته؟

 نش��ان دهنده اوج ناهماهنگي بين مسووالني 
است كه اين روزها بايد بحران كرونا را مديريت 
كنن��د. راس��تي آقاي وزي��ر حال ت��ان خوب 
است؟ ش��ايد زير اين همه فش��ار كاري رشته 
كار از دس��تتان در رفته باش��د. امي��د دادن و 
امي��دوار ك��ردن كار كامال به جايي اس��ت اما 
وعده توخال��ي دادن از آن دس��ت رفتارهايي 
اس��ت كه مي تواند به قيمت ج��ان مردم تمام 
شود. اصال ش��ما اخباري را كه منتشر مي شود 
مطالعه مي كني��د. حتما از اخب��ار خبر داريد 
كه تم��ام  انرژي خود را ب��راي تكذيب آنچه در 
 سيستان و بلوچس��تان مي گذرد، گذاشته ايد 
و س��عي مي كنيد از تمام اي��ن بحران ها تنها با 
شعار عبور كنيد.  چرا بايد مردم ايران كه همين 
چند روز پيش هفتمين واكسن كروناي ساخت 
داخل را هم رونمايي كرده پش��ت در مرزهاي 
ارمنس��تان صف بكش��ند براي ترزيق واكسن 
كرونا. البته مي دانيد تنها ش��ما مقصر نيستيد. 
تمام آنهايي كه پست مرزهاي ارمنستان صف 
كشيده اند هم در بروز چنين وضعيتي مقصرند. 
مردم ما اگر ياد مي گرفتند به جاي تاب آوري، 
مطالبه گر باشند امروز ديگر شما به خودتان اين 
اجازه را نمي داديد تا با وعده هاي بي پشتوانه در 
پستي باقي بمانيد كه با جان ميليون ها انسان 
سر و كار دارد. اگر ياد مي گرفتيم به جاي اينكه 
تنه��ا به خودمان فكر كنيم ب��ه تمام مردم اين 
جغرافيا فك��ر كنيم، اگر ي��اد مي گرفتيم جان 
ما با جان هموطنانمان در سيس��تان، بوشهر، 
خوزس��تان و ... به يك ان��دازه ارزش و اهميت 
دارد. اگ��ر ياد مي گرفتيم در مقابل مس��ووالن 
بي مسووليت حق و حقوقمان را مطالبه كنيم 
نه اينكه براي گرفتن حق خود به جاي ديگري 
پناه ببريم. اگر ي��اد مي گرفتيم با مصيبت ها و 
دردهاي هموطنانمان ش��وخي نكنيم و جك 
نسازيم. حاال حتما ش��ما خيلي زودتر از اين ها 
وادار به پاس��خگويي مي ش��دي و شايد دوران 
وزارتت در وزارتخانه اي كه با جان مردم س��ر و 
كار دارد اينقدر به طول نمي انجاميد. شما كه هر 
انتقاد و صدايي را با انگ سياه نمايي در نطفه خفه 
مي كني، شما كه عادت كرده ايد تمام مشكالت 
را به گردن مردم بيندازيد، به اين فكر كرده ايد 
كه مسووليت شما در قبال حفظ جان اين مردم 
چيست. چرا بايد ايران جزو آخرين كشورهايي 
باشد كه واكسيناسيون در آن با سرعت بسيار 
بسيار پايين انجام ش��ود. چرا به جاي اين همه 
ح��رف زدن كمي عمل نمي كني��د. آقاي وزير 
س��كوت كردن هم مي تواند گاه��ي وقت ها به 
كارتان بيايد. به قول س��عدي شيرازي» تا مرد 
سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد«.

روند صعودي كروناي دلتا در ۲۵ استان كشور

آغاز واكسيناسيون ۶۸ ساله ها از دوشنبه 
كرون��اي دلتا حاال در كل كش��ور پخش 
شده و در اين بين مسووالن با حرف هاي 
ضد و نقيض خود بيشتر از پيش مردم را 
سرگردان مي كنند، وزير بهداشت از آغاز واكسيناسيون 
سراسري خبر مي دهد و سخنگوي ستاد ملي مقابله با 
كرونا از شروع واكسيناسيون گروه سني ۶۸ سال به باال. 
مينو محرز مي گويد كه كوبا به قرارداد خود با ايران براي 
ارسال واكسن عمل نكرده و سخنگوي سازمان غذا و دارو 
مي گويد مينو محرز هيچ سمتي ندارد كه اظهارنظر كند!

     ابراز نارضايتي از سطح پايين رعايت 
پروتكل ها

سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با ابراز نارضايتي از 
سطح رعايت پايين و ۶۶ درصدي پروتكل هاي بهداشتي 
در كشور، در عين حال از آغاز واكسيناسيون گروه سني 
۶۸ سال به باال از دوش��نبه هفته جاري خبر داد. دكتر 
عليرضا رييسي در حاشيه جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
و در بخش نخست صحبت هايش گفت: جلسه امروز با 
رياست رييس جمهور و حضور همه اعضا تشكيل شد. 
مروري بر وضعيت ويروس جهش يافته دلتا در سطح دنيا 
داشتيم. بيش از ۶۵ كشور دنيا هستند كه اين ويروس در 
آنها شناسايي شده است و همچنان كشورهاي ديگر را 
هم در برمي گيرد و ويروسي با قدرت سرايت باالتر است و 
در حال حاضر در كل كشور ما نيز در حال چرخش است 

و در استان هاي مختلف رد پايش وجود دارد.

     روند صعودي كروناي دلتا
در ۲۵ استان كشور

وي گفت: وضعي��ت فعلي در دنيا نش��ان مي دهد 
بيشترين ابتال و مرگ و مير ناشي از كرونا در كشور 
برزيل بعد هند و بعد اندونزي و سپس روسيه است 
كه درگيري زيادي عمدتا ب��ا ويروس دلتا دارند. در 
ايران نيز ۲۵ استان روند صعودي دارند و تقريبا اكثر 

شهرهايشان دارد درگير مي شود.

     وضعيت شهرهاي درگير كرونا
رييسي با اشاره به آخرين وضعيت رنگبندي كرونايي 
كشور و با بيان اينكه در حال حاضر ۱۴۳ شهرستان 

قرمز، ۱۸۶ شهرستان نارنجي و ۱۱۹ شهرستان نيز 
در وضعيت زرد قرار دارند، گفت: بيشترين شهرهاي 
درگير بيماري ش��امل كرمان كه ۱۶ شهر درگير، 
فارس با ۱۳ ش��هر، تهران با ۱۳ شهر، مازندران ۱۳ 
شهر، هرمزگان ۱۲ شهر، سيستان و بلوچستان ۱۰ 
شهر، بوشهر ۸ شهر و يزد ۸ شهر درگير بيماري دارند. 
ساير اس��تان ها مانند گلستان و گيالن و همچنين 
اصفهان بين پنج تا شش شهرشان درگير است. در 
برخي ازاستان ها يك يا دو شهر هستند كه به معني 

تغيير رنگ به سمت قرمز است.

    رعايت ۶۶ درصدي
 پروتكل هاي بهداشتي در كشور

وي با ابراز نگراني از عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در كشور نيز گفت: بايد اين نكته را مد نظر قرار دهيم 
يكي از جاهايي كه بايد عدم رضايت خود را اعالم كنيم 
بحث عدم رعايت پروتكل ها اس��ت. رييس��ي گفت: 
متاسفانه با اين هش��دارهايي كه داده مي شود ميزان 
رعايت پروتكل ها حدود ۶۶ درصد اس��ت كه بس��يار 
جاي تاس��ف است و نياز اس��ت كه مراقبت بيشتري 
انجام دهي��م و پروتكل ها اگر زي��ر ۸۵ درصد رعايت 
شود قطعا كارساز نخواهد بود. رييسي تاكيد كرد: ما 
نه تنها شاهد افزايش رعايت پروتكل ها طي هفته هاي 
گذشته نيستيم بلكه علي رغم شيوع بيماري، ميزان 
رعايت پروتكل ها پايين مي آيد و نيازي به ذكر عدد و 
رقم نيست و شايد خود مردم هم متوجه هستند كه 
عادي انگاري ايجاد ش��ده است و مردم كمتر ماسك 
مي زنند يا تجمع بيشتر است كه اين مي تواند آسيب زا 
باشد و از مردم خواهش مي كنم اوضاع را جدي بگيرند.

     افزايش سرعت واكسيناسيون در كشور
 از هفته جاري

رييسي همچنين درباره واكسيناسيون كرونا گفت: 
خبر خ��وب اينكه از اين هفته روند واكسيناس��يون 
در كشور بسيار بهتر خواهد شد. ميزان قابل توجهي 
واكسن ديروز و امروز به دست ما رسيده و در اين هفته 
هم خبر خوبي هست كه واكسن دوباره خواهد رسيد و 

سرعت واكسيناسيون باالتر خواهد رفت.

     واكسيناسيون سنين ۶۸ سال به باال 
از دوشنبه

وي همچنين گفت: از روز دوشنبه از گروه ۷۰ ساله هايي 
كه قبال براي واكسيناسيون فراخوان شده بودند، دو سال 
پايين تر خواهيم آمد و به اين ترتيب واكسيناسيون گروه 

سني ۶۸ سال به باال، از دوشنبه شروع خواهد شد.

     بدون پيامك به مراكز واكسيناسيون 
مراجعه نكنيد

رييس��ي تاكيد كرد: البته از مردم خواهش مي كنيم 
اف��رادي به مراكز مراجعه كنند ك��ه پيامك براي آنها 
ارسال شده است و بدون فراخوان حضور پيدا نكنند؛ 
چراكه قاعدتا تجمع ايجاد مي ش��ود. مراكز تجميعي 
واكسيناسيون را زياد و ظرفيت تزريق را باال برده ايم اما 
تاكيدمان اين است كه بدون نوبت دهي مراجعه نكنند و 
اينكه دو و سه صبح بروند و اسم بنويسند، روشي منسوخ 
شده است و آن را توصيه نمي كنيم. مردم بدانند اگر واقعا 
نوبت داده نشده مراجعه نكنند و به تدريج همه افراد را 

براي واكسيناسيون دعوت خواهيم كرد.

     ۸۰ مركز تجميعي واكسيناسيون در تهران
مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت همچني��ن گفت: 
كندي هايي در تامين واكسن داشتيم كه خوشبختانه با 
ورود واكسن داخلي و خارجي جبران مي شود و فيلم ها و 
عكس هايي كه در زمينه ازدحام در مراكز پخش شد فقط 
از تهران بود. ما در استان هاي مختلف مشكلي نداشتيم و در 
تهران دو يا سه مركز بود كه افراد بدون نوبت مراجعه كرده 
بودند. اما االن بيش از ۸۰ مركز تجميعي در تهران راه اندازي 

كرديم و مردم با خيال راحت مي توانند واكسن بزنند.

گزارش

رويخطخبر

ادامه روند كنوني و آغاز پيك ششم كرونا
عضو انجمن علمي آموزش بهداش��ت 
و ارتقاي س��المت ايران سرايت پذيري 
گون��ه دلتا كرون��ا وي��روس را ۱۵ برابر 
گونه هاي انگليسي و آفريقايي دانست. 
محمدرض��ا محب��وب فر گف��ت: براي 
ممانعت از گسترش پيك پنجم و عدم 
ورود به پيك ه��اي بع��دي، راهي جز 
تعطيلي و قرنطينه كامل كشور به مدت 

سه هفته نيست. كرونا تغيير چهره داده و با عنوان دلتا 
بر موج پنجم سوار و سرعت چرخه انتقال را دو چندان 
كرده و مي رود تا بحراني تازه ايجاد كند. او افزود: ادامه 
اين روند و در صورت نبود چاره انديشي درست و عزم 
جدي در قبال مقابله با كرونا، ديري نخواهد پاييد كه 
پيك ششم با شدت و حدت بيشتر دامان همگان را 

بگيرد و خانواده هاي بسياري را داغدار 
كند. محبوب فر با تاكيد بر اينكه اكنون 
كروناي دلت��ا وارد اس��تان هاي زيادي 
ش��ده و نرخ تعداد مبتاليان نس��بت به 
پيك هاي قبلي، پنج برابر افزايش يافته، 
خاطرنشان كرد: اقدامات بايد به تجهيز 
و تكميل تخت هاي بيمارستاني و فراهم 
كردن دستگاه هاي اكسيژن ساز منحصر 
ش��ود. در كنار اين، بايد واكس��ن هاي توليد شده به 
سرعت به مرحله تزريق عمومي برسد. او افزود: در اين 
شرايط نبايد انتظار داشت كه مردم پروتكل ها و شيوه 
نامه هاي بهداشتي را رعايت كنند چنانچه شاهديم 
در برخي استان ها رعايت پروتكل ها تا ۴۰ درصد و در 

كالنشهرها به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسيده است.

پيش بيني بارش در سواحل خزر و ارتفاعات البرز
براس��اس تحليل آخرين نقشه هاي 
پيش يابي هواشناس��ي، طي پنج روز 
آينده در بيشتر مناطق كشور آسمان 
آفتابي خواهد بود، امروز در استان هاي 
گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و 
ارتفاعات البرز در بعضي ساعات بارش 
باران، گاه��ي وزش ب��اد پيش بيني 
مي ش��ود. در اي��ن مدت در ش��مال 

استان هاي آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
خراس��ان شمالي و ش��مال خراس��ان رضوي در 
س��اعات بعدازظهر افزايش ابر، رگبار و رعدوبرق 
و وزش باد شديد موقت رخ خواهد داد همچنين 

فردا براي س��واحل خ��زر، ارتفاعات 
البرز و خراسان شمالي بارش پراكنده 
پيش بيني مي شود. طي سه روز آينده 
براي جنوب سيس��تان و بلوچستان، 
ارتفاعات ش��رق و شمال هرمزگان و 
ارتفاعات جنوب كرمان در س��اعات 
بعدازظهر و اوايل شب رشد ابر همراه 
با رعدوبرق، وزش باد ش��ديد موقت 
و ب��ارش پراكنده دور از انتظار نيس��ت، طي اين 
مدت در ش��رق كشور به ويژه ش��مال سيستان و 
بلوچستان و خراس��ان جنوبي وزش باد شديد و 

خيزش گرد و خاك پديده غالب خواهد بود.

مرگ ساالنه ۵ ميليون نفر در جهان بر اثر بحران اقليمي
بر اساس يكي از بزرگ ترين مطالعات 
آماري در م��ورد مرگ ومير و تغييرات 
دما در بيش از ۴۰ كشور كه داده هاي 
نزديك به دو دهه را بررس��ي مي كند، 
برآورد مي ش��ود س��االنه بيش از پنج 
ميلي��ون مرگ در اثر گرما و س��رماي 
غيرعادي و ش��ديد هوا ناشي از بحران 
اقليمي رخ مي ده��د. در اين پژوهش 

آمده است اين رقم به معناي حدود ۷۴ مورد مرگ 
اضافه در هر ۱۰۰ هزار نفر و بيشتر به دليل قرارگيري 
در معرض سرما است. يافته هاي اين مطالعه نشان 
مي دهد كه از آغاز هزاره جديد به اين سو، مرگ هاي 
مرتبط با گرماي هوا در تمام مناطق جهان افزايش 
يافته و حاكي از آن است كه گرمايش جهاني ناشي از 
بحران اقليمي در آينده نيز اين رقم را افزايش خواهد 
داد. به گفته متخصصان و محققان در اين مطالعه، 
شرق اروپا داراي باالترين رقم مرگ ومير در اثر گرما 
در هر ۱۰۰ هزار نفر است و در ادامه افزودند آفريقاي 

سياه )ش��امل مناطق جنوب صحراي 
بزرگ آفريقا( باالترين رقم مرگ ومير 
مرتبط با س��رما در ه��ر ۱۰۰ هزار نفر 
را دارد. در اين پژوهش، دانش��مندان 
داده ه��اي مرگ ومير و دم��اي هواي 
سراسر جهان در فاصله سال هاي ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۹ را بررسي كردند، دوره اي كه 
دماي جهان در هر ده��ه ۰.۲۶ درجه 
س��انتيگراد باال رفت. ب��ه گ��زارش گاردين، اين 
كارشناسان و محققان مطالعات جوي معتقدند 
كه اين يافته ها، اهميت جمع آوري داده ها از تمام 
نقاط جهان را نشان مي دهد تا شناختي دقيق تر 
از تاثير واقعي دماي نامطلوب ناشي از تغيير اقليم 
به دست بدهد. به عقيده آنها، شناخت الگوهاي 
جغرافيايي مشابه در مرگ وميرهاي مرتبط با دما 
مي تواند به همكاري بين الملل��ي بهتر در ايجاد 
سياس��ت ها و راهبردها براي سازگاري و كاهش 

بحران اقليمي منجر شود.

ذرهبین

مردم به خوبي از قوانين آگاهي دارند. امروز حتي يك 
كودك خردسال هم به اين مساله واقف است كه وارد 
كردن آسيب جرحي به ديگران مستوجب پرداخت 
 ديه مي ش��ود. اين نكته اي نيس��ت كه كسي از آن 
بي اطالع باش��د. جانشين پليس پيشگيري تهران 
بزرگ با بيان اين مطلب درخصوص روند نزاع هاي 
خيابان��ي بعد از تصادفات رانندگ��ي در تهران بيان 
داشت: درحال حاضر خوشبختانه در اين خصوص 
نگران��ي خاصي وجود ندارد. اين مس��اله البته ربط 
چنداني هم با شيوع بيماري كرونا ندارد. در گذشته 

بعد از وقوع تصادفات رانندگي اين نياز وجود داشته 
تا حتما افسر پليس به محل حادثه بيايد و كروكي 
بكشد تا خس��ارت ديدگان تصادف بتوانند از بيمه 
استفاده كنند. خود اين موضوع بيشتر باعث مي شد 
تا وقت مردم گرفته بشود و گرفتار اين مساله باشند. 
اما االن با توجه به اينكه بخش عمده اي از مشكالت 
مربوط به بحث تصادفات حل ش��ده اس��ت وقتي 
شهروندان با تصادف رانندگي مواجه مي شوند كمتر 
پيش مي آيد كه ذهنشان به هم بريزد. عليرضا ناصري 
افزود: بايد در نظر بگيريم تصادف رانندگي دو بخش 

دارد كه يك بخش به خسارت هاي مادي بر مي گردد 
و بخش ديگر هم به لطمات روحي مربوط مي شود. 
از آنجايي كه براي فرد تصادف كرده نياز است تا وقت 
بگذارد و مثال خودرو آسيب ديده اش را تعمير كند 
يا هزينه خس��ارت وارد شده به خودرو طرف مقابل 
را تامين كند، اين مسائل باعث مي شود تا فرد از دو 
جهت تحت فشار قرار بگيرد. اما با توجه به اينكه امروز 
بخشي از كار آسان شده و مثال ديگر نيازي به كروكي 
كشيدن نيست همين باعث شده تا مردم با آرامش 

بيشتري با مشكل تصادفات رانندگي كنار بيايند.

آمار مربوط به خشونت هاي خياباني بسيار ناچيز است

خشكساليدرشالیزارهايگیالن
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