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يادداشت- 1

بازارها در مسير رشد
تحوالت ت��ازه اي در حال وقوع 
اس��ت. همزم��ان ب��ا افزايش 
احتماالت براي احياي برجام 
و بهبود شاخص هاي اقتصادي 
كشور، پيش بيني ها از رشد بازار 
سهام در چش��م انداز پيش رو 
حكايت مي كند. به نظر مي رسد، 
اقتصاد اي��ران در نقطه  مقابل 
تابستان ۹۹ قرار گرفته است. موضوع مهم و اساسي آن است 
كه آيا دولت به زمين بازي برمي گردد؟ عده اي معتقدند كه 
بورس تا چند سال آينده حرفي براي گفتن نخواهد داشت و 
بازار به همين سبك فعلي رها شده خواهد ماند. اين جماعت 
دليل خود را هم دوره هاي زماني رش��د و اصالح بورس در 
سال هاي پيش عنوان مي كنند و درصدهاي رشد و اصالح 
قبلي شاخص را به عنوان گواه اين پيش بيني هاي نه چندان 
خوش بينانه عنوان كرده اند. اما واقع آن است كه بورس فعلي 
تفاوت هاي ساختاري با وضعيت بازار سرمايه در سال هاي 
قبل دارد. براي درك موضوع كافي اس��ت نگاهي به رشد 
خيره كننده  رمزارزها داشته باشيد. در چند سال گذشته 
هر چند رمزارزها وجود داش��تند، دچار نوسانات مقطعي 
بودند اما با افزايش توجهات جهاني به رمزارزها، اندازه  اين 
بازار از منظر ورود نقدينگي، بازيگران جديد، ارزهاي جديد 
و... دچار يك تغيير اساسي شد و فضا را براي رشد بيشتر اين 
بازارها باز كرد.  در حال حاضر نوس��انات اين بازار در مسير 
جديد كامال متفاوت از مسير قبلي اين رمزارزهاست. حاال 
زمين بازي اين بازارها بزرگ تر شده و چشم انداز وسيع  تري 
براي اين بازارها شكل گرفته است. به نظر من همين اتفاق 
هم در بورس ما رخ داده است. قطعا شرايط فعلي بورس براي 
همه  ما ناراحت كننده است اما من به مرگ بورس اعتقادي 
ندارم. بورس همواره از البه  الي خاكستر خود برخاسته در 
نهايت همه  اتفاقات را در خود هضم كرده است و بارديگر 
راه خود را پيدا كرده اس��ت. اگر كاري كه اين دولت با اين 
بازار كرد را فعال كنار بگذاريم و به وضعيت حاالي بورس 
و بازيگران آن دقت كنيم، مي بينيم كه زمين بازي بورس 
بزرگ تر ش��ده اس��ت. اين اتفاق چند بار افتاده است. در 
ادامه در صفحه 2 سال هاي قبل شاخص از...  

محسن عباسي

يادداشت-2

مهار اسب سركش تورم 
اين روزها و بعد از ارايه آمارهاي 
جديد مراكز آماري در خصوص 
نموداره��اي تورمي جامعه در 
فص��ول مختل��ف، بحث هاي 
مرتبط با موضوع تورم، چرايي 
وقوع آن و راهكارهاي عملياتي 
براي مهار آن، بيشترين فراواني 
را در ميان پرسش هاي مطرح 
شده در كرسي هاي دانشگاهي، محافل اقتصادي و مراودات 
عمومي جامعه دارند. افكار عموم ايراني كه مدت هاست در 
چنبره تورم افسارگس��يخته برآمده از مشكالت بنيادين 
كشور )تورم، كرونا، فساد و...( قرار گرفته، مي خواهد بداند، 
چگونه مي توان اين ميهمان ناخوانده را مهار كرد و تحت 
كنترل گرفت. براي درك چگونگي مهار اين اسب سركش 
اما بايد قبل از هر چيز تعريفي جامع از تورم و داليل وقوع 
آن و سپس انواع تورم ها را شناسايي كرد و در نهايت راهكار 
مقابله با آن را به دست آورد. از منظر علم اقتصاد منظور از 
تورم در واقع افزايش نسبتا مداوم و بي تناسب سطح عمومي 

قيمت ها است كه 3 عامل زير در وقوع آن ملحوظ است: 
نخست( از افزايش قيمت ها بايد زمان قابل قبولي سپري 
ش��ود، يعني حداقل 6 الي3 ماه س��طح كلي قيمت ها در 
مسير افزايش فزاينده قرار داشته باشد. دوم( براي معنا دار 
شدن تورم بايد سطح عمومي قيمت كاالها يا قيمت اكثر 
آنها افزايش يابد. سوم( افزايش قيمت ها بيشتر از افزايش 
درآمدهاست، و لذا قدرت خريد مصرف كنندگان كاهش 
مي يابد. انواع تورم( بعد از مشخص شدن شاخص هاي تورم 
بايد ديد، اين فرايندي كه با عنوان افزايش مستمر قيمت ها 
يا تورم نمايان مي ش��ود چه انواع و مشخصه هايي دارد. در 
واقع بايد مشخص شود كه انواع تورم چه گونه هايي دارد.

با توجه به معيارهاي متفاوت، مي توان دس��ته بندي هاي 
مختلفي از تورم ارايه داد. كه يكي از عمومي ترين معيارها، 
دسته بندي ها براساس نرخ تورم است. الف( تورم ساختاري: 
اين نوع تورم ناش��ي از چگونگي س��اختارهاي سياسي- 
اجتماعي- جغرافيايي و عمدتا غيراقتصادي است كه عمدتا 
در كشورهاي توسعه نيافته مطرح است. در شرايطي اين نوع 
تورم بروز مي كند كه افزايش سطح تقاضا نسبت به امكانات 
عرضه نامتعادل است. افزايش تقاضا مي تواند از بخش واقعي 
اقتصاد يا بخش پولي آن يا تركيبي از اين دو حاصل شود. 
مبتني بر اين مدل، اغلب دولت ها براي تامين هزينه هاي 
مورد نياز خود چون قدرت اخذ ماليات يا چاپ اسكناس، و 
اخذ وام و اعتبار از بخش خصوصي داخلي، بانك ها يا خارج را 
دارند، مي توانند عامل مهم فشار تورمي باشند. در اين مدل 
تورم چاپ اسكناس بيشترين اثر تورمي را به جاي مي گذارد.

ب( ت��ورم غيرس��اختاري: نخس��تين گ��زاره از ت��ورم 
غيرساختاري، تورم طبيعي است. معموال تا حدود 3 درصد 
نرخ را تورم طبيعي مي نامند. اين نام گذاري شايد به اين 
علت باشد كه مقدار تورم معموال در طبيعت فعاليت هاي 
اقتصادي وجود دارد. تورم خوب )يك مقدار كم تورم براي 
تحريك رشد اقتصادي( را مي توان مهم تر از تورم طبيعي 
ادامه در صفحه 2 دانست.  

يادداشت -3

خبر روز يادداشت روز

حكمراني اقتصادي؛ نظارت و هماهنگي نهادها

واشنگتن توافق با ايران درباره تبادل زندانيان را رد كردقوانين كهنه بورس، عامل افت شاخص  نيست

ي  د قتص��ا ا ن��ي  ا حكمر
 )Economic Governance(
عبارت اس��ت از سيس��تمي از 
نهادها، فرآيندها و رويه هايي كه 
براي تحقق اهداف اقتصادي يك 
جامعه استقرار مي يابد. حكمراني 
اقتص��ادي، در واق��ع ماهيت و 
عملكرد مديريت اقتصادي يك 
كشور را مشخص مي كند. هنگامي كه كشوري با بحران هاي 
اقتصادي نظي��ر افزايش تورم و بيكاري مواجه مي ش��ود، 
نشان دهنده اين اس��ت كه نظام حكمراني )به  طور اعم( يا 
حكمراني اقتصادي )به  طور اخص(، داراي اشكال است و بايد 

تغييرات و اصالحاتي در آنها صورت بگيرد.
حكمراني اقتصادي ش��امل دو حوزه وسيع سياستگذاري 
اقتصادي يعني مديريت اقتصاد كالن )مثل سياست هاي 
پولي و مالي( و نيز مديريت اقتصاد ُخرد )مثل مراحل صدور 
مجوز كسب و كار براي فعاالن اقتصادي و تضمين اجراي 
قراردادها( اس��ت. حكمراني اقتصادي ش��امل حمايت از 
حقوق مالكيت، تدارك اقدام جمعي مناس��ب )متشكل از 
بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني( براي ايجاد 
زيرساخت هاي فيزيكي و سازماني در جهت رشد و توسعه 
اقتصادي جامعه اس��ت. اين مجموعه از فعاليت ها توسط 
نهادهاي رسمي و غيررس��مي انجام مي شود و حكمراني 
اقتصادي بايد اصالحات نه��ادي و انتقال از مجموعه اي از 
نهاده��ا به مجموعه ديگر، براي عملكرد بهتر را بررس��ي و 
مقايسه كند. حكمراني اقتصادي زيرمجموعه اي از كليت 
يك كشور محسوب مي شود. نظام حكمراني داراي ابعادي 
مثل حكمراني سياسي، حكمراني قانونگذاري، حكمراني 

علم، حكمراني شركتي و ساير زمينه هاست. پس در درجه 
اول، براي شناخت بهتر حكمراني اقتصادي يك كشور ابتدا 
بايد شاكله اصلي حكمراني يك كشور را به  طور كلي شناخت.

به  طور كلي حكمراني شامل چهار ُبعد اصلي شامل: رهبري 
)انگيزه بخش��ي(، مديريت )تصميم گيري(، اجرا )عمل به 
تصميمات( و ارزيابي )فرآيند بازخوردگيري و اصالح امور( 
است. حكمراني و حكمراني خوب به  طور گريزناپذيري داراي 
ابعاد اقتصادي اس��ت. مثال مي توان حكمراني را به معناي 
روشي دانست كه بر اساس آن قدرت بر مديريت اقتصادي 
يك كش��ور و منابع اجتماعي آن براي رس��يدن به توسعه 
اعمال مي شود. همچنين طبق يك تعريف، حكمراني خوب 
به مجموع شيوه هايي اطالق مي شود كه از طريق آنها افراد و 
نهادها )خصوصي و عمومي( امور مشترك شان را برنامه ريزي 
و مديريت مي كنند. بانك جهاني نيز حكمراني خوب را در 
فراتر رفتن از كوچك س��ازي دولت دانس��ته و اهداف آن را 
چنين تعريف مي كند: توانايي كشورها در اجراي اصالحاتي 
كه به بهبود مكانيسم هاي تخصيص منابع عمومي، توسعه 
نهادينه دولت، تاثير گذاري بر جوانب مختلف شكل گيري 
انتخاب و اجراي سياست ها و بهبود روابط بين شهروندان و 
حاكميت بينجامد. شاخص هاي حكمراني اقتصادي شامل 
پاسخگويي در مديريت منابع عمومي و كاهش اتالف منابع، 
افزايش ارتباطات بين المللي اقتصادي، ارتقاي عدالت، بهبود 
وضعيت امنيت غذايي آحاد مردم، كاهش فساد )در بخش 
عمومي، دولتي و خصوصي(، افزايش ظرفيت شهروندان 
براي مشاركت موثر در تدوين و اجراي چارچوب هاي عمل 
و حضور سالم بنگاه هاي كوچك و متوسط در فعاليت هاي 
اقتصادي، بهبود توس��عه پايدار و تامين انرژي س��بز، ارايه 
خدمات فراگير و با كيفيت توسط بخش عمومي و بخش 

دولتي در امور بهداش��تي و آموزشي، شفافيت و حمايت از 
حقوق دسترسي شهروندان به اطالعات، افزايش كارآيي و 
عدالت مالياتي، همكاري سازنده و موثر با سازمان هاي جامعه 
مدني فعال در بخش هاي اقتصادي، مسووليت پذيري در برابر 
سرمايه گذاران كوچك و اقليت هاي اقتصادي )مثل زنان(، 
كاهش ش��اخص فالكت )كاهش تورم و كاهش بيكاري( 
و پاس��خگويي مس��ووالن در قبال تصميمات و اقدامات 
اقتصادي ش��ان اس��ت. حكمراني اقتصادي موثر به دنبال 
تدوين و اجراي سياست هاي مالي، پولي و تجاري هماهنگ 
و مكمل و و ايجاد مراجع نظارتي در جهت ارتقاي عملكرد 
اين حوزه هاس��ت. بروندادهاي اقتص��ادي خوب، حاصل 
حكمراني اقتصادي خوب است. حكمراني اقتصادي خوب در 
اقتصادهايي وجود دارد كه نهادهاي بخش عمومي و بخش 
دولتي، ظرفيت مديريت مناب��ع به صورت كارا، قاعده مند 
ش��ده، قابل اجراء و تقويت كننده مقررات و سياست هاي 
سالم را دارا هستند. اين نهادها مورد پايش بي طرفانه قرار 
مي گيرند و مسوول اقدامات خود هستند و قوانين و ُنرم هاي 
تعامالت اقتصادي را رعايت مي كنند و فعاليت هاي اقتصادي 
به دور از فساد و ساير فعاليت هاي كاهنده اعتماد عمومي 
صورت مي گيرد. عناصر كليدي حكمراني اقتصادي خوب 
عبارتند از: شفافيت، پاسخگويي، محيط مساعد براي رشد 
و توسعه بخش خصوصي، توسعه نهادي و اثربخشي نهادي.  
حكمراني اقتصادي خوب مبتني بريك ساختار دموكراتيك 
و مردمساالرانه اس��ت. همچنين، يكي از اصول حكمراني 
خوب اقتصادي، عدم تمركز است و يكي از مظاهر حكمراني 
اقتصادي خوب، اين اس��ت كه بانك مركزي كشور داراي 
استقالل و اقتدار زيادي براي اجراي سياست هاي پولي باشد.

يكي از سنجه هاي حكمراني اقتصادي، شاخص حكمراني 

منابع است. ش��اخص حكمراني منابع، شاخصي است كه 
كيفيت حكمراني در بخش نفت، گاز و ساير منابع معدني 
را در بين كش��ورهاي مختلف جهان مي سنجد.شاخص 
حكمراني منابع، وضعيت چهار نش��انگر حكمراني يعني 
تنظيمات نهادي و قانوني، تأمي��ن امنيت منابع و كنترل 
كيفيت، شيوه هاي گزارش دهي و نيز محيط توانمندساز 
را مورد ارزيابي قرارمي دهد. طبق گزارش حكمراني منابع 
در س��ال 2017 كه در آن وضعيت 8۹ كش��ور با بيشترين 
ميزان منابع جهان بررس��ي ش��د، ايران رتبه 62 را كسب 
كرد. به عبارت ديگ��ر، ايران به لحاظ حكمراني منابع جزو 
يك سوم انتهايي قرار دارد. در مجموع، حكمراني اقتصادي 
براي افزايش نظارت، ايجاد هماهنگي بين دس��تگاه هاي 
مختلف تصميم گير و نيز بين بخش هاي مختلف اقتصادي 
)صنعت، كشاورزي و خدمات( تدوين مي شود. چالشي كه 
كم و بيش همه كشورهاي دنيا با آن روبرو هستند ايجاد يك 
سيستم حكمراني اقتصادي مطلوب است كه كيفيت فرآيند 
تصميم گيري كه مستقيما يا غيرمستقيم بر فعاليت هاي 
اقتصادي يك جامع��ه در عرصه داخلي و بين المللي تأثير 
مي گذارد را ارتقا دهد. به ويژه كش��ورها بايد تالش كنند تا 
تأثير مخرب فساد بر فعاليت هاي اقتصادي را كاهش دهند و 
ظرفيت هاي اداري و فني مديران و مسووالن را براي دستيابي 
به توس��عه اقتصادي - اجتماعي پاي��دار، تقويت كنند. دو 
پاشنه آشيل كشور ما، عدم پاسخگويي مسووالن در مقابل 
تصميمات و اقدامات اقتصادي )مثل گران كردن بنزين در 
سال ۹8( و نيز فساد روزافزون )مثل اعالم تخلفات اقتصادي 
متعلق به مسووالن تمامي قوا و دادگاه هاي غيرعلني مربوط 
به آن( است كه سرمايه اجتماعي، اعتماد عمومي و به دنبال 

آن، حكمراني اقتصادي را زايل مي كند.

قوانين فعل��ي بازار س��رمايه تا 
ح��دودي بازار را مح��دود كرده 
است، اما عمده مشكل بازار، نبود 
اعتماد و عدم نقدشوندگي حاكم 
بر ب��ازار و عدم اج��راي تعهدات 
بازارگرداني نماد ها اس��ت. پولي 
توس��ط حقيقي ها يا حقوقي ها 
وارد بازار نمي ش��ود، به واسطه 
عدم اعتمادي كه طي ماه هاي گذشته به دليل تصميمات 
اشتباه در بازارسهام شكل گرفت، از اين جهت خيلي نمي توان 
وضعيت فعلي بازار را به قوانين قديمي بازار سرمايه ارتباط داد، 
زيرا خيلي از تغييراتي كه در قوانين حداقل در طول هفت الي 
هشت ماه گذشته صورت پذيرفته، تاثيري بر روند بازار نداشته 
است از اين جهت قوانين فعلي بازار سرمايه را به عنوان عاملي 
كه باعث كاهش ارزش بازار شده نمي توان نام برد. در سازمان 
بورس و اوراق بهادار خيلي از ابزار هايي كه در حال حاضر در 
بازار هاي دنيا وجود دارد، بستر هاي ايجاد آن با محدوديت هايي 
مواجه است، طبيعتا در حوزه آتي سكه طال به واسطه برخي 

از اقداماتي كه صورت گرفت، بانك مركزي اقدام به بستن بازار 
آتي سكه طال كرد، اما بقيه ابزار ها مانند آپشن ها و فيوچر ها و 
خيلي از ابزار هايي كه وجود دارد نيازمند افزايش آگاهي فعاالن 
بازار سرمايه و افزايش عمق بازار است. بسياري از آپشن هايي 
كه در بازار سهام طراحي شده است، خيلي معامالت آن صورت 
نمي گيرد به اين موضوع بايد توجه كرد كه هر ابزاري كه در 
بازار سرمايه مي خواهد شكل بگيرد نيازمند حمايت فعاالن 
بازار سرمايه است. در شرايط فعلي طراحي ابزار هاي جديد 
خيلي مفيد نخواهد بود و بازار بيشتر نيازمند اين موضوع است 
كه در نهاد هاي مالي يا ابزار هايي كه در حال حاضر وجود دارد 
سهولت  بيشتري ايجاد شود. روند كلي بازار تحت تاثير  حوادث 
و اتفاقات اخير در حوزه سياست هاي خارجي است و طبيعتا 
تا مشخص شدن اين موضوعات بازار سمت و سوي مشخصي 
نخواهد داشت، يكي از اين موارد موضوع برجام است. احساس 
بازار بر اين است كه حداقل در كوتاه مدت برجام شكل خواهد 
گرفت و روند كاهش��ي دالر تاكيد كننده اين موضوع است، 
به طور كل بازار را براي امس��ال با توجه به شرايط پيش آمده 

بازار پر رونقي نمي توان پيش بيني كرد.

سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفت: گزارش ها در اين باره 
كه توافق تبادل زندانيان )با ايران( حاصل شده، صحيح نيست. 
همانطور كه ما گفتيم، ما هميشه موضوع زندانيان بازداشتي 
با مفقود شده در ايران را مطرح مي كنيم. تا زماني كه آنها را به 

خانواده هايشان برسانيم، توقف نخواهيم كرد.
 واشنگتن هرگونه دستيابي به توافق با تهران درباره تبادل 
زندانيان را رد كرد. به گزارش فارس، »ند پرايس« سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا هرگونه دستيابي به توافق با ايران درباره 
تبادل زنداني��ان را رد كرد. پرايس اضاف��ه كرد: »گزارش ها 
در اين باره كه توافق تبادل زندانيان )با ايران( حاصل ش��ده، 
صحيح نيس��ت. همانطور كه ما گفتيم، ما هميشه موضوع 
زندانيان بازداشتي با مفقود شده در ايران را مطرح مي كنيم. 
تا زماني كه آنها را به خانواده هايشان برسانيم، توقف نخواهيم 
كرد«. ساعتي پيش بود كه منابع آگاه ايراني به شبكه الميادين 
گفتند كه طي توافقات اخير با امريكا، اين كشور قصد دارد به 
زودي ضمن پرداخت هفت ميليارد دالر از دارايي هاي بلوكه 
شده ايران، چهار شهروند ايراني زنداني در خاك خود را نيز آزاد 
كند. اين منابع، بدون اشاره به نام و هويت اين چهار شهروند 

ايراني، گفتند كه آنها به اتهام دور زدن تحريم هاي امريكا در 
خاك اين كشور زنداني هستند. در مقابل نيز ايران قرار است 
چهار زنداني امريكايي كه به جرم جاسوسي براي سازمان هاي 
اطالعاتي غربي در زندان به سر مي برند را آزاد كند. الميادين 
به نقل از اين منابع نوشت كه دولت جو بايدن تالش مي كرد 
تا مانع پرداخت هرگونه مبلغي از اموال مصادره شده ايران در 
مذاكرات ميان تهران و اروپايي ها شود، اما موفق نشد و طرف 
ايراني به ضرورت آزادي بخشي از اموال بلوكه شده خود اصرار 
ورزيد. شبكه الميادين همچنين به نقل از منابع ايراني خبر داد 
كه مذاكرات امنيتي ميان ايران و انگليس انجام گرفته و دولت 
لندن به زودي ۴00 ميليون پوند از دارايي هاي مصادره شده 
ايران را آزاد خواهد كرد و در مقابل نيز »نازنين زاغري« كه به 
علت جاسوسي براي سازمان اطالعات انگليس مجرم شناخته 
شده است، آزاد خواهد شد. همچنين »جيك ساليوان« مشاور 
امنيت ملي امريكا نيز گفت كه هنوز با ايران در وين به توافق 
نرسيده ايم و مسافتي وجود دارد كه بايد طي شود تا از موانع 
عبور كنيم. وي همچنين گفت: »ديپلمات هاي ما در هفته هاي 
آينده براي بازگشت متقابل توافق به كار خود ادامه مي دهند.«

احمدرضا روشنمحمدرضا منجذب

رسول رحيم نيا

يادداشت-4

 مانع سودآوري 
با رمزارزها نشويد

مجلس ش��وراي اس��المي در 
جلسه  اي كه به منظور بررسي 
راهكاره��اي بهب��ود وضعيت 
بازار س��رمايه برگزار شده بود، 
درخواست كرد كه سه قوه يعني 
دولت، مجلس و قوه قضاييه به 
صورت هماهنگ مسدودسازي 
درگاه هاي پرداخت صرافي هاي 
غيرمجاز فروش رمزارز را در دس��تور كار خود قرار دهند. 
اين در حالي است كه در روزهاي پاياني سال گذشته نيز 
ش��اپرك اعالم كرده بود كه امكان دادن درگاه پرداخت 
به فعاليت هاي غيرقانوني از جمله فروش رمزارز را ندارد. 
شاپرك در آن زمان به مصوبه دولت استناد كرده بود. طبق 
بند يك مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادالت 
رمزارزي ممنوع است. درست در شرايطي كه سايت هاي 
ايراني و اپليكيشن هاي ايراني ارايه دهنده خدمات تبادل 
رمزارز سعي مي كردند فضا را براي فعاليت خود مهيا كنند 
بانك مركزي نيز با صدور دس��تورالعملي اعالم كرد كه 
فقط صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند در چارچوب 
ضوابط ياد ش��ده اين بانك نسبت به انجام پرداخت هاي 
ارزي بابت واردات از طريق رمزارزهاي اس��تخراج ش��ده 
در داخل كشور اقدام كنند. به نظر مي رسد موضع گيري 
رييس مجلس شوراي اسالمي مبني بر هماهنگي ميان 
قوا براي مسدود س��ازي درگاه هاي پرداخت سايت هاي 
خريد و ف��روش رمزارز به منظ��ور اجرايي كردن همين 
دس��تورالعمل بانك مركزي صورت گرفته است، اين در 
حالي است كه هنوز بانك مركزي اسامي صرافي هاي مجاز 
در اين زمينه يا مشخصات صرافي هاي مجاز براي تبادل 
رمزارزها را اعالم نكرده است. از اين رو كارگروه تبادل رمزارز 
انجمن بالك چين در بيانيه اي اقدام براي مسدودسازي 
وب سايت ها، اپليكيشن ها و پلتفرم هاي ايراني ارايه دهنده 
خدمات خريد و ف��روش رمزارزها و درگاه هاي ريالي آنها 
را محكوم كرد. در بيانيه كارگروه تب��ادل رمزارز انجمن 
بالك چين به اس��تدالل هاي صورت گرفته درخصوص 
ارتباط خريد و فروش رمزارزها و تاثيري كه بر بازار سرمايه  
گذاشته اشاره شده است. اينكه نوسانات كوچك و بزرگ، 
در هر بازار سرمايه، امري است طبيعي و قابل انتظار كه نه 
تنها در بازار سرمايه ايران در طول دهه هاي گذشته بارها 
شاهد آن بوديم، حتي در طول يكي- دو سال گذشته در 
بازارهاي سرمايه ساير كش��ورها هم تحت تاثير پاندمي 
كرونا، به كرات مشاهده ش��ده است و در دنياي رمزارزها 
نيز امري بديهي و غيرقابل اجتناب است. بنابراين اينكه 
نوسانات در يك بازار سرمايه را فقط و فقط متوجه يك بازار 
سرمايه ديگر بدانيم، نه عادالنه است، نه كارشناسي شده 
و نه منطبق با واقعيات اقتصادي كشور. اگرچه نگراني در 
خصوص پلتفرم ها و سكوهاي ارايه خدمات خريد و فروش 
رمزارزها به منظور حفظ سرمايه مردم منطقي است، اما 
ادامه در صفحه 5 نتيجه هرگونه مسدودسازي در ...  

فائزه طاهري

بيكاري و فقر و توزيع ناعادالنه امكانات منجر به سكونت  
غيررسمي خارج از محدوده  شهري مي شود

روند صادرات و واردات هفت منطقه تجاري 
از ۹۲ تا ۹۸ بررسي شد

قيمت دالر امريكا بازهم 
كاهش يافت و وارد كانال 

۲1 هزار تومان شد

رهبر انقالب در سخنراني تلويزيوني: 

كساني كه كارخانه ها را به تعطيلي مي كشانند  
بدانند  اين خيانت به كشور و ضربه به توليد است

كارشناسان خبر از روند 
تعادلي بازار سهام مي دهند

مشكالت زيرپوستي 
حاشيه نشيني

صفحه 8     صفحه 7    

 شرح حال تجارت 
درمناطق آزاد

روي خوش 
دالر و سكه 

به مذاكرات 
سياست خارجي وين

در وزارت خارجه 
تعيين نمي شود

لغو تحريم ها 
به نفع بورس 

است؟

روز يكشنبه در ادامه روند كاهش قيمت دالر در 
هفته هاي اخير، ركورد تازه اي در كاهش قيمت 
ارز رخ داد و قيمت دالر صرافي به كانال 21 هزار 
تومان كاهش يافت. هر چند كه قيمت دالر آزاد 
صفحه 3 را بخوانيد همچنان در...  

چندماهي مي شود كه بازارسرمايه وضعيت نامطلوبي 
دارد و هر دوره اي يك عامل، يك وضعيت نامطلوب 
را تقوي��ت مي كند و اين روزه��ا ابهامات برجام اين 
موضوع را تقويت كرده و كارشناسان بازارسهام براين 
صفحه 4 را بخوانيد عقيده اند كه...  

شهادت موالي متقيان حضرت علي ابن ابيطالب )ع( را تسليت مي گوييم



رهبر معظم انقاب اس��امي عصر روز يكش��نبه در 
س��خنان زنده تلويزيوني خطاب به ملت بزرگ ايران 
با تشريح جايگاه مهم معلمان و كارگران در پيشرفت 
كش��ور، انتخابات را به معناي واقع��ي كلمه فرصتي 
مهم براي ايران عزيز و عاملي بي بديل براي استحكام 
پايه هاي نظام خواندند و با انتقاد از برخي تاش ها براي 
دلسرد كردن مردم نسبت به انتخابات تاكيد كردند: 
داوطلبان وعده هاي فريبنده و بدون پشتوانه ندهند و با 

ارايه برنامه هاي واقعي با مردم سخن بگويند.
ايش��ان همچنين با ابراز تاس��ف و تعجب از سخنان 
نادرست برخي مسووالن در خصوص سياست خارجي 
تاكي��د كردند: نيروي ق��دس بزرگ ترين عامل موثر 
جلوگيري از ديپلماس��ي انفعالي در غرب آسياست و 
نبايد به  گونه اي سخن گفت كه حرف هاي بيگانگان را 

به اذهان متبادر كند.
ايشان در آغاز سخنان ش��ان، ليالي مبارك قدر را قله 
ماه پرعظمت رمضان خواندند و با توصيه به آحاد مردم 
براي استفاده از ظرفيت بي نظير ايام قدر افزودند: دعا و 
تضرع و استغفار و اشك، از نمونه هاي ضيافت پر بركت 
رمضان اس��ت كه بايد با توجه و توسل هر چه بيشتر 
به پروردگار كريم، خود را مس��تعد بهره  مندي از اين 

نعمت هاي گرانقدر كرد.
رهبر معظم انقاب در نگاهي كوتاه به شخصيت امام 
علي بن ابيطالب)ع(، امامت را مقامي بسيار واال و عالي 
برش��مردند و افزودند: معناي امامت، رياست دين و 
دنيا نيست، بلكه امامت مفهومي بسيار عالي است كه 
درك آن جز معصومين و نخبگان معدود، براي ديگران 

ممكن نيست.
رهبر معظم انقاب با اشاره به ارادت شيعيان و پيروان 
اديان و مذاهب ديگر به اميرمومنان افزودند: اين محبت 
و ارادت به علت خصوصي��ات عجيب موالي متقيان 
است كه »عدالت حيرت انگيز، بي اغماض، گسترده و 
بدون هيچ ماحظه » در راس اين خصوصيات قرار دارد.

ايش��ان زه��د و بي اعتنايي كامل به دنيا، ش��جاعت، 
مهرباني و راف��ت در مقابل ضعيفان، عزم راس��خ در 
مقابل زورگويان و مس��تكبران، فداكاري در راه حق، 
حكمت عميق در گفتار و استواري در رفتار را از ديگر 
ويژگي هايي دانس��تند كه در حضرت علي)ع( در اوج 

كمال و درخشش است.
رهبر معظ��م انق��اب، پي��روي از اميرمومن��ان در 
خصوصيات ش��خصي و آداب حكوم��ت را وظيفه اي 
سنگين خواندند و افزودند: ما در اين زمينه ها خيلي 

عقب هستيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به شوق بي نظير 
موالي متقيان به شهادت گفتند: خدا را شاكريم كه 
در دوران ما نيز مردان فداكاري بودند و هستند كه در 
اقتدا به موالي شان، عاشق شهادت بودند كه حاج قاسم 

سليماني از چهره هاي بزرگ اين عرصه است.
رهبر معظم انقاب سپس در تبيين جايگاه و شأن مهم 
معلم به برخي ويژگي هاي شهيد مطهري پرداختند و 
افزودند: شهيد مطهري عاِلم، فيلسوف، متفكر، فقيه 
و مسلط به مس��ائل فكري بود اما ويژگي  مهم استاد 
شهيد آن بود كه در عرصه توليد و انتشار فكر درست، 
متقن و عميق، در يك جهاد نرم افزاري مداوم بود و با 
دغدغه مندي نسبت به مخاطبانش و جامعه، با امواج 

منحرف فكري شرق و غرب مقابله مي كرد.
رهبر معظم انقاب، مسووليت شناسي و تكليف گرايي 
را دو ويژگي ديگر شهيد مطهري خواندند و گفتند: او با 
اولويت دادن به نيازهاي جامعه، ظرفيت هاي حوزه فكر 
و علم را به اين نيازها نزديك مي كرد كه معلمان عزيز 

بايد اين ويژگي ها و روش ها را الگو قرار دهند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي صيانت از فكر دانش آموزان و 
دانشجويان را از مسووليت هاي مهم معلمان برشمردند 
و افزودن��د: معلمان بايد با امان��ت و توانايي و مهارت، 
اندوخته هاي علمي بشر را به نس��ل نوجوان و جوان 
منتقل كنند و ش��اگردان خود را اهل فكر و انديش��ه 

بار بياورند.
ايش��ان معلمان را از افسران س��پاه پيشرفت كشور 
خواندند و افزودند: معلمان بايد اين جايگاه عظيم را باور 
و با احساس مسووليت، نقش تاريخي خود را ايفا كنند.

رهب��ر معظم انقاب با اش��اره به هج��وم بيگانگان و 
منحرفان به اف��كار جوانان تاكيد كردند: معلمان بايد 
ضمن اس��تفاده از ظرفيت عظيم آموزش و پرورش، 
براي خنثي كردن اين تهاج��م بزرگ نيز جهادگونه 
تاش كنند تا ريزش ها به صفر نزديك شود و رويش ها 

در باالترين سطح قرار گيرد.
رهبر معظم انقاب اس��امي با اشاره به شأن بسيار با 
ارزش و تاثيرگذار معلمان افزودند: درك اين جايگاه 
واال و تعيين كننده بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود 
كه رسانه ها، دستگاه هاي تبليغاتي و آموزش و پرورش 

در اين عرصه مسووليت سنگيني دارند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، گشودن گره هاي معيشتي 
معلمان را مهم خواندند و با اشاره به مسووليت دولت و 
مجلس در اين زمينه، از تاش بي دريغ معلمان براي 
ادامه آموزش در دوران كرونا و همراهي خانواده ها به 

خصوص مادران صميمانه تشكر كردند.
رهبر معظ��م انق��اب اس��امي بخش ديگ��ري از 
سخنان شان را به مناسبت روز كارگر، به موضوع شأن 
و جايگاه كارگر و لزوم حمايت همه جانبه از اين قشر 
زحمتكش و تاثيرگذار و همچنين نقش كارگران در 
پيشرفت اقتصادي و استقال كشور اختصاص دادند.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي به جايگاه واالي كارگر در 
اسام و بوسه پيامبر بر دس��تان كارگر اشاره كردند و 
گفتند: در يك اقتصاد مس��تقل و توليدمحور، كارگر 

ستون اصلي است و اين نقش تاثيرگذار كارگران بايد 
با كمك دستگاه هاي تبليغاتي و رسانه ها به فرهنگ 
 عمومي تبديل شود. ايشان افزودند: از ابتداي پيروزي 
انقاب اسامي بدخواهان و بيگانگان تاش كردند تا 
جامعه كارگري را در مقابل نظام قرار دهند، اما كارگران 
جانانه در كنار نظام ايستادند كه نمونه بارز آن دوران 

دفاع مقدس است.
رهبر معظم انقاب اسامي با اش��اره به شعار سال و 
موضوع پش��تيباني از توليد خاطرنشان كردند: يكي 
از انواع پش��تيباني از توليد، حمايت از كارگران است، 
زيرا كارگر فعال و با نش��اط، ثروت ملي ايجاد مي كند 
كه در نهايت زمينه ساز آبرو، اقتدار و استقال كشور 

خواهد بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه حمايت از 
كارگر فقط افزايش پايه حقوقي متناس��ب با افزايش 

تورم نيس��ت، افزودند: ارتقاي سطح مهارت آموزي و 
تخصص كارگران، توجه به بيمه و بهداش��ت و درمان 
آنان، امنيت شغلي، برنامه ريزي براي مسكن كارگران و 
ايجاد روابط عادالنه ميان كارگر، كارآفرين و دولت ابعاد 

ديگر موضوع حمايت از كارگر است.
ايش��ان برنامه ريزي صحي��ح براي ايجاد اش��تغال و 
پيگيري دقي��ق و منضبط آن و همچنين اس��تفاده 
از ظرفيت بخ��ش خصوصي براي ايجاد اش��تغال را 
كمك بزرگ به پيش��رفت اقتصادي كشور خواندند و 
گفتند: ايجاد اشتغال عاوه بر بركات اقتصادي، بركات 
اجتماعي و سياسي هم دارد، زيرا در جامعه به ويژه در 
نس��ل جوان، زمينه ساز نشاط و تحرك و سرزندگي و 
مانع از شكل گيري بسياري از آسيب هاي اجتماعي و 

حتي امنيتي است.
ايش��ان با اش��اره به ابعاد چند جانبه ايجاد اش��تغال 

در جامع��ه، يكي از برنامه هاي مهم و م��ورد انتظار از 
دولت ها را ايجاد اشتغال دانستند و با بياني هشدارآميز 
خاطرنشان كردند: افرادي كه به علت منافع شخصي 
خود و ب��راي اس��تفاده از زمين و ارزش اف��زوده آن، 
كارخانه ها را به تعطيلي مي كشانند، بدانند كه مرتكب 
كار باطل و حرام ش��ده اند و اين كار، خيانت به مردم و 
كارگران و استقال و اقتصاد كشور و ضربه به توليد ملي 
است. رهبر معظم انقاب اسامي دستگاه هاي مسوول 
ب��ه ويژه وزارت ه��اي صمت و جهاد كش��اورزي را به 
نقش آفريني جدي براي مقابله با اين پديده و برخورد با 
اين افراد توصيه موكد كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين با اشاره به نظر كارشناسان اقتصادي مبني 
بر لزوم فعال ش��دن كارگاه هاي كوچك و متوسط در 
كنار كارگاه هاي بزرگ افزودند: گسترش اين كارگاه ها 
عاوه بر ايجاد اشتغال زمينه س��از توليد ثروت براي 

عموم مردم به ويژه طبقات ضعيف و متوسط است.
ايشان خاطرنشان كردند: بهترين روش براي خنثي 
كردن تحريم ها تاش واقعي و غير شعاري براي تقويت 
توليد ملي اس��ت كه دشمن را از ادامه تحريم مايوس 

خواهد كرد و در نتيجه تحريم ها برطرف مي شوند.
رهب��ر معظم انقاب اس��امي در بخ��ش ديگري از 
سخنان شان، انتخابات را به معني واقعي كلمه فرصت 
مهم و بي نظيري براي استحكام پايه هاي اقتدار و امنيت 
كشور خواندند و گفتند: عده اي با خدشه وارد كردن 
در اصل انتخابات يا در عملكرد دست اندركاران اعم از 
شوراي نگهبان يا دستگاه هاي ديگر موجب دلسردي 

مردم مي شوند كه اين كار غلط است.
ايش��ان افزودند: در جمهوري اسامي همه انتخابات  
سالم برگزار شده است. ممكن است تخلفات كوچكي 
روي داده باش��د اما در نتيج��ه انتخابات هيچ تاثيري 
نداشته و همواره انتخابات در جمهوري اسامي همراه 

با امانت بوده است.
رهبر معظم انقاب اسامي خاطرنشان كردند: البته 
برخي ها هنگامي كه نتيجه مورد نظر آنها در انتخابات 
حاصل مي شود آن انتخابات را سالم مي خوانند اما اگر 
نتيجه مورد نظر آنها به دست نيايد يا برگزاركنندگان 
را متهم يا همانند سال ۸۸ اغتشاش به پا مي كنند كه 
آن متهم كردن ها بي انصافي اس��ت و اغتشاش به  راه 

انداختن جرم است.
ايش��ان در يك توصيه مهم به افرادي كه وارد عرصه 
انتخاب��ات مي ش��وند، گفتند: اين افراد از س��خنان و 
وعده هاي فريبنده و بدون پشتوانه فكري و بدون در نظر 
گرفتن امكانات يا بدون اطاع از آنها حتما پرهيز كنند.

رهبر معظم انقاب اسامي تاكيد كردند: كساني كه 
وارد عرصه انتخابات مي شوند بايد يك برنامه واقعي ارايه 
دهند به  گونه اي كه كارشناسان با شنيدن اين برنامه، 

آن را تصديق كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته برخي اوقات 
هم از برخي افراد حرف هايي صادر مي ش��ود كه گويا 
قانون اساس��ي را قبول ندارند، در حالي كه كسي كه 
مي خواهد وارد عرصه انتخابات ش��ود بايد معتقد به 
اسام، قانون اساسي و راي مردم باشد لذا مطالبه جدي 

داريم كه اين موضوع رعايت شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين از اظهارات بعضي 
از مسووالن كه در روزهاي اخير از رسانه هاي مخالف 
جمهوري اس��امي پخش ش��د و تك��رار حرف هاي 
خصمانه دش��منان و امريكا بود، ابراز تعجب و تاسف 
كردند و گفتند: امريكايي ها سال هاس��ت كه از نفوذ 
معنوي ايران در منطقه و عوامل آن يعني نيروي قدس 
و شهيد سليماني به  ش��دت ناراحتند و اساسا سردار 
سليماني را به همين علت به شهادت رساندند، بنابراين 

نبايد چيزي گفته شود كه حرف آنها را تاييد كند.
رهبر معظم انقاب اسامي افزودند: سياست كشور 
از انواع برنامه هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي، علمي، 
فرهنگي و همچنين سياست خارجي تشكيل شده كه 
همه اين بخش ها بايد با هم به پيش برود و نفي هر يك 
از اين بخش ها خطاي بزرگي است كه نبايد از مسووالن 

كشور سر بزند.
ايش��ان تاكيد كردند: نيروي قدس بزرگ ترين عامل 
موثر جلوگيري از ديپلماسي انفعالي در غرب آسياست 
و زمينه س��از تحقق سياس��ت عزتمندانه جمهوري 

اسامي شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به تمايل غربي ها 
ب��راي بازگرداندن س��يطره دوران طاغ��وت خود بر 
ايران گفتند: بر همين اس��اس آنها از هرگونه تحرك 
ديپلماسي و گسترش روابط ايران با چين و روسيه و 
همچنين با همسايگان مخالفند و حتي در مواردي با 
فشار به مسووالن كشورهاي همسايه را از سفر به ايران 
منصرف كرده اند كه ما در مقابل اين فش��ارها بايد به 

شكل مستقل، پر تاش و پر توان عمل كنيم.
رهبر معظم انقاب اسامي با تاكيد بر اينكه سياست 
خارجي در همه جاي دنيا در مجامع باالدستي تعيين 
مي ش��ود و نه در وزارت امور خارجه، افزودند: وزارت 
امور خارجه در تعيين سياس��ت ها مشاركت دارد اما 

تصميم گير نيست، بلكه مجري است.
ايشان خاطرنشان كردند: در كش��ور ما نيز سياست 
خارجي در شوراي عالي امنيت ملي با حضور مسووالن 
تعيين مي شود و وزارت امور خارجه بايد با شيوه هاي 

خود آن را اجرا كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاي��ان با آرزوي توفيق 
الهي براي مسووالني كه قصد خدمت به ميهن دارند، 
تاكيد كردند: نبايد جوري حرف زد كه از آن برداشت 
قبول نداشتن سياست هاي كشور شود و دشمنان از 

آن مطالب شاد شوند.
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روحاني در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت: 

دويست و بيس��ت و دومين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت صبح يكشنبه به رياست حجت االسام 
والمسلمين دكتر حسن روحاني رييس جمهور برگزار 
شد و در ابتداي جلسه اقدامات انجام شده براي تامين 
اعتبار ريالي و ارزي تامين و خريد واكسن مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. به گزارش ايسنا، سرعت بخشيدن در 
توليد و واردات واكسن، تسريع در تخصيص اعتبار ارزي و 
ريالي از سوي بانك مركزي، هماهنگي ميان دستگاه هاي 
مختلف در داخل و نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور 
براي تسهيل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان 
از ظرفيت بخش خصوصي براي واردات واكسن از جمله 

موضوعات مورد بحث درخصوص تامين واكسن بود.
رييس جمهور با تاكيد بر اولويت تهيه و تامين واكسن 
در برنامه هاي دولت گفت: مقابله با كرونا در گرو دو اصل 
رعايت دستورالعمل ها و واكسيناسيون است. همانطور 
كه رعايت دستورالعمل ها وظيفه همه اقشار مردم است، 
دولت نيز تامين و ساخت واكسن را به عنوان اصل اول 
همه فعاليت هاي خود تعيين كرده است. دكتر روحاني 
ادامه داد: دولت با اختصاص ارز الزم مشكل تامين منابع را 
براي خريد و واردات واكسن، حل كرده است و از اين نظر 
هيچ يك از دستگاه هاي ذي ربط نبايد اجازه دهند تامين 
فوري واكسن در پيچ و خم مراحل اداري معطل شود و 
واكسن الزم طبق اولويت هاي تعيين شده، در اختيار 
گروه هاي مختلف جامعه قرار گيرد. به دنبال تزريق به 
كادر درمان، افراد در گروه هاي سني بيش از 65 سال و 
افراد با بيماري هاي زمينه اي در اولويت ارايه خدمات قرار 
مي گيرند. گزارش بانك مركزي از وضعيت بازار ارز و افق 
مثبت با توجه به تحوالت مورد انتظار پيش رو، موضوع 
بعدي جلسه بود و استفاده از شرايط مساعد براي تعادل 
در بازار و واقعي ش��دن نرخ ارز مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. رييس جمهور با تاكيد بر شكس��ت دشمن در 
جنگ اقتصادي و اذعان آنان به بي نتيجه بودن سياست 
فش��ار حداكثري گفت: با شكس��ت دشمن در جنگ 
اقتصادي و نزديك شدن به آستانه رفع تحريم ها با توجه 
به مذاكرات اخير، مي توان اميدوار بود كه اقتصاد كشور 
به مسير تعادل و شكوفايي سال هاي 93 تا 96 بازگردد. 
دكتر روحاني با اشاره به سواستفاده عده اي در داخل و 
خارج از تحريم ها، اظهار داشت: اين عده براي ممانعت از 
كاهش احتمالي نرخ ارز، كماكان به دنبال ايجاد مانع در 
برابر گشايش هاي احتمالي و ايجاد هراس و نااميدي در 
ميان جامعه و مردم به ويژه فعاالن اقتصادي هستند ولي 
يكي از اهداف مهم دولت و بانك مركزي، تعادل قيمت 
ارز، باالبردن ارزش پول ملي و شرايط مناسب قيمت كاال 
است. رييس جمهور تصريح كرد: بدون ترديد با حفظ 
انسجام و هماهنگي در كشور مي توانيم در هفته هاي 

آتي شاهد گشايش هاي اميدبخش باشيم.

 ميانه هاي كانال ۲۰ هزار واحدي به سمت ۸9 هزار 
واحدي رف��ت و دوباره تا حوال��ي ۴۰ هزار واحدي 
اصاح كرد و آنقدر اين افت و خيزها ادامه پيدا كرد 
كه ش��اخص را تا ۲ ميليون واحد رشد داد. اتفاقي 
كه افتاد دقيقا مشابه بازار رمزارزهاست. هر رشدي 
كه بازار تجربه مي كند، بازيگ��ران جديدي را وارد 
بازار مي كند. شركت هاي جديد در بورس پذيرفته 
مي شوند، نهادهاي مالي جديد پديد مي آيند. اوج 
اين رشد در سال 99 بود و به نظر من دامنه  بورس تا 
روستاهاي دوردست ايران هم كشيده شد. بازيگران 
جديدي وارد بازار شده اند. نهادهاي مالي بزرگ تر 
شده اند. دولت ها حاال ديگر بورس را به عنوان يك 
بازار قدرتمند مالي پذيرفته اند و بسياري از معيارهاي 
ديگر رشد بازار هم نشان از توسعه يافتگي افقي بازار 
دارد. به نظر من بورس همچنان در حال توس��عه 
است و موج بعدي رشد بازار در يك مقياس بزرگ تر 
اتفاق خواهد افتاد. بسياري از تازه واردان بازار در اين 
مدت اصاحي شاخص به دنبال يادگيري و آموزش 
بوده اند. همه  تازه واردان با تجربه تر شده اند و حاال كار 
بورس براي رشد نسبت به گذشته راحت  تر است. 
درست است كه در شرايط سختي هستيم و اتفاقات 
باورنكردني در اين چند ماه افتاده كه هيچگاه از سوي 
هيچ دولتي سابقه نداشته است اما اگر بورس را يك 
بازار يادگيرنده و رش��دي ببينيم تمام اين اتفاقات 
پيش زمينه  رشد بعدي بازار را مهيا مي كند. به نظر 
من بورس فعلي از منظر تع��داد و قدرت بازيگران، 
پوشش جغرافيايي بازيگران، ورود نقدينگي و... با 
هيچ دوره اي قابل مقايس��ه نيست. تحركات فعلي 
دولت و بانك مركزي و چراغ سبزهاي پي درپي به 
بورس و مصوب��ات كمك كننده به بورس)از جمله 
افزاي��ش نرخ تس��عير ارز بانك ها( نش��ان از پايان 
بورس ستيزي در دولت دارد و احتماال در نقطه مقابل 
تابستان هستيم، زماني كه اجازه رشد به بورس داده 
نمي شد، سيستم معامات مرتبا با قطعي روبه رو بود، 
عرضه هاي حقوقي ها بي امان ادامه داشت، معامات 
نوبتي و شيفتي شده بود و... دولت كم كم دارد ميزي 
كه زيرش زده بود را مرتب مي كند و احتماال قصد 
بازگشت به بازي را دارد بايد ديد آيا اعتماد مردم هم 
به اين سرعت به بازار برمي گردد يا عمر اين دولت 

كفاف ديدن بازار سبز را نمي دهد؟

رييسي در ديدار با اصحاب هنر: 

بيست و ششمين نشست نخبگاني رييس قوه قضاييه 
با موضوع بررس��ي »نقش سينما در كاهش آسيب هاي 
اجتماعي و مبارزه با مفاسد اقتصادي« باحضور جمعي 
از هنرمندان برگزار ش��د. به گزارش ايلنا، س��يد ابراهيم 
رييس��ي در بيست و ششمين نشس��ت نخبگاني ويژه 
ماه  هاي رمضان كه در دوره تحول برگزار گرديده است، در 
پاسخ به درخواست هاي تعدادي از سينماگران، با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي ميزبان جمعي از تهيه كنندگان 
و كارگردانان سينما بود تا با آنها درباره »نقش سينما در 
كاهش آسيب هاي اجتماعي و مبارزه با مفاسد اقتصادي« 
هم انديش��ي كند. تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار با 
مس��ووالن عالي قوه قضاييه مبني بر ضرورت توجه قوه 
قضاييه در دوره تحول به پيوس��ت هنري اقدامات خود، 
از جمله داليل برگزاري اين نشس��ت ب��ود. رييس قوه 
قضاييه اجراي عدالت را انگيزه امام و رهبري و همه صلحا 
و مجاهدان راه خدا و از مهم ترين اقتضائات برقراري نظام 
اس��امي عنوان كرد و اظهار داش��ت: اكنون كه گام دوم 
انقاب آغاز شده، بايد عقب ماندگي هاي اجراي عدالت و 
احساس عدالت در جامعه را جبران كنيم و همه بخش ها 
بايد در اين زمينه نقش آفرين باش��ند. وي در بخشي از 
سخنانش با ضروري خواندن »پيوست فرهنگي و هنري 
براي تصميمات و آراي قضايي« گف��ت: در دوره تحول، 
س��ازوكار هايي براي تقويت ارتباط با نخبگان و تبيين 
فلسفه و داليل صدور برخي احكام طراحي كرديم تا مردم 
در جريان مسائل قرار گيرند. رييسي با اشاره به تأكيد خود 
بر ارتباط نخبگاني در نخستين ديداري كه پس از تصدي 
مسووليت دستگاه قضا با مسووالن قضايي داشته، افزود: 
ما با افكار عمومي مواجه هستيم و اقناع افكارعمومي مهم 
است و نمي توانيم بگوييم قاضي ما حكم صادر كرده و به 
وظيفه خودمان عمل كرديم و كارمان تمام ش��ده است. 
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش از هنر 
به عنوان يك موهب��ت الهي ياد كرد و گف��ت: هنر ابزار 
حفظ هوي��ت و تمدن ايراني و اس��امي و ايجاد اميد در 
جامعه است و هنرمندان نقش مهمي در ارتقاي وضعيت 
موجود به وضعيت مطلوب دارند. وي افزود: نگاه غربي به 
جوامع، نگاه سودجويانه و منفعت طلبانه و سلطه جويانه 
اس��ت و هنر را هم در همين مسير به كار مي گيرد، اما در 
نظام اسامي از هنر براي تحقق اهداف و آرمان هاي عاليه 
استفاده مي شود.رييس قوه قضاييه نقش هنرمندان را در 
كاهش آسيب هاي اجتماعي بسيار مهم دانست و گفت: 
پديده هاي مذمومي مانند طاق و اعتياد بايد طوري در 
جامعه نشان داده شوند كه يك نفرت عمومي نسبت به آنها 
به وجود بيايد و از آن طرف ازدواج و جامعه سالم بايد مورد 
تأكيد قرار گيرد. وي افزود: گاهي ده ها و صد ها سخنراني 
نمي تواند به اندازه توليد يك اثر هنري اثرگذار جامعه را 
نسبت به قبح يك پديده مذموم و منكر مثل فساد اقتصادي 
و فساد اداري آگاه كرده و در افكار عمومي نفرت به وجود 
بياورد. رييسي، پيش��گيري از وقوع جرم را نيز به موازات 
رسيدگي به پرونده ها از ماموريت هاي مهم دستگاه قضا 
دانست و گفت: يكي از وظايف ما اين است كه آسيب هاي 
اجتماعي كاهش پيدا كند و اين كار تنها با برگزاري نشست 
و س��خنراني كردن تحقق نمي يابد. رييس دستگاه قضا 
بر همين اساس پيشنهاد كرد هنرمندان براي به تصوير 
كشيدن معضات، در دادگاه ها و در زندان ها حضور يابند و 
با اطاع از جزييات پرونده ها و گفت وگو با آسيب ديدگان 
اجتماعي، آسيب هاي اجتماعي را بررسي كنند و بر اساس 
آن فيلم بسازند. وي تصريح كرد: پرونده هاي قضايي سرشار 
از نكاتي است كه قابليت پرداخت هنري دارند و به نمايش 
كشيده شدن آنها مي تواند نس��بت به يك پديده قبيح 
ايجاد نفرت كرده يا افكارعمومي را نسبت به موضوعات 
و پديده هاي ارزشمند حساس نمايد. رييس قوه قضاييه 
گفت: دشمن تاش مي كند اينگونه تبليغ كند كه فساد 
در كشور ما سيستماتيك است، اما من مي گويم كه فساد 
در كش��ور ما سيستمي نيست بلكه يك استثناء در يك 
اداره و سازمان است. وي افزود: ممكن است افراد مختلفي 
در يك پرونده درگير فساد شده باشند، اما فساد در كشور 
سيستمي نيست، ولي قطعاً مبارزه با فساد سيستماتيك 
است و به هنرمندان توصيه كرد كه آنها نيز موضوع مبارزه 
با فساد را با دو هدف مهم »عبرت آموزي« و »اميدآفريني 

در جامعه« مورد توجه ويژه قرار گيرند 

دومين گزينه از اين مدل تورمي، تورم كم اس��ت. زماني 
كه نرخ تورم از حد طبيعي مي گذرد و به حدود 1۰ درصد 
مي رسد. در اكثر كشورها حداكثر تورم 1۰ درصد را قابل 
تحمل مي دانند. سومين مورد، تورم زياد )تورم خزنده( 
است: زماني كه تورم به باالتر از 1۰ درصد و تا نزديك ۲5 
درصد مي رسد. در اينجا كاما تورم جدي و دشوارآفرين 
اس��ت و باعث انتقادهاي ش��ديد مردم و نارضايتي آنها 
مي گردد. در نهايت هم تورم خيلي شديد مطرح  مي شود 
كه تورم هاي باالتر از ۲5درصد را با اين عنوان مي نامند. 
اقتصاد ايران در ش��رايط فعلي با تورم بس��يار باال دست 
به گريبان اس��ت. چهارمي��ن نمونه از انواع ت��ورم، تورم 
لجام گسيخته )ابرتورم( است. در اين حالت نمي توان نرخ 
خاص و نسبتا ثابتي را براي قيمت اقام و خدمات در نظر 
گرفت. قيمت ها گاهي به شدت باال مي روند و گاهي كاهش 
مي يابند. در اين حالت گاهي تورم سه رقمي مي شود و حتي 
باالتر مي رود. كشورهايي چون ونزوئا، آرژانتين و بوليوي 

در گذشته نزديك چنين تورمي را تجربه كرده اند.

رهبر انقالب در سخنراني تلويزيوني: 

كساني كه كارخانه ها را به تعطيلي مي كشانند  بدانند  اين خيانت به كشور و ضربه به توليد است
سياستخارجيدروزارتخارجهتعييننميشود

ظریف: بسیار متأسفم که برخی نقطه نظرات شخصی که صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات و 
بدون قصدی برای انتشار بیان شده بود، دزدانه منتشر و به صورت گزینشی مورد بهره برداری 
و دستمایه خصومت ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقالب گردید و اسباب تکدر خاطر شریف 

مقام معظم رهبری را فراهم آورد

ظریف در صفحه ی شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم
حسبنا اهلل و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر

بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشه برای من و همکارانم ختم کالم و نقطه پایانی 
برای بحث های کارشناسی است. به عنوان یک کارگزار و پژوهشگر روابط خارجی، همواره باور 
داشته ام برای قوام این مرز و بوم خدایی، سیاست خارجی باید موضوع وفاق و انسجام ملی باشد 
و از باالترین سطح مدیریت و هدایت شود و بر این اساس پیروی از نظرات و تصمیمات رهبری 
ضرورتی غیرقابل انکار برای سیاست خارجی است. بسیار متأسفم که برخی نقطه نظرات شخصی 
که صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات و بدون قصدی برای انتشار بیان شده بود، دزدانه منتشر و 
به صورت گزینشی مورد بهره برداری و دستمایه خصومت ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقالب 

گردید و اسباب تکدر خاطر شریف مقام معظم رهبری را فراهم آورد.
امیدوارم به یاری خدا اینجانب و همکارانم بتوانیم در کنار دیگر خدمتگزاران در اجرای بی کم و 

کاست منویات مقام معظم رهبری برای پیشرفت ایران عزیزمان یکدل و یکصدا کوشا باشیم.
    

همچنین محمدجواد ظریف، وزیر خارجه كشورمان در پستي اینستاگرامي در سحرگاه ۱۹ ماه 
مبارك رمضان عكس نوشتي منتشر كرد و در آن از خانواده سردار سلیماني عذرخواهي كرد.

متن این پست اینستاگرامي را در ادامه مي خوانید: 
ربنا اْغِفْر لنا و ِلِْخواِننا الذین سبُقونا ِباْلیماِن و ال تْجعْل في  ُقُلوِبنا ِغالًّ ِللذین آمُنوا ربنا إِنك روٌف 

رحیم )حشر: ۶۰(  
پروردگارا! ما و برادران ما را كه در ایمان بر ما سبقت گرفتند، ببخش و در دل هایمان كینه اي نسبت 

به اهل ایمان قرار مده كه تو رئوف و مهرباني
فرا رسیدن ایام شهادت موالي متقیان را تسلیت عرض مي كنم. همو كه بقول موالنا

من چو تیغم پر گهرهاي وصال
زنده گردانم نه كشته در قتال

یك هفته اي اس�ت كه در پي پخش برداشت و تحلیل تلخ این دانشجوي روابط خارجي از یك 
برهه تاریخي - آن هم صرفا براي انتقال صادقانه تجربیات به مسووالن آینده و بدون هیچ گونه 
قصدي براي انتشار وسیع یا حتي محدود آن -  احساسات پاك عاشقان شهید واالمقام سردار 
سپهبد قاسم س�لیماني و خانواده آن شهید و به خصوص شیر دخترش زینب خانم – كه برایم 
همچون فرزندان خودم عزیز اس�ت – جریحه دار شده اس�ت. برخي هم تالش كرده اند از این 
شرایط ناگوار وس�یله اي براي برهم زدن همدلي میان آحاد مردم دالور این مرز و بوم یا ابزاري 

براي اهداف كوتاه سیاسي بسازند.
از همه بزرگواراني كه در این روزها - با علم به عش�ق و همراهي دیرینم با شهید سلیماني - با 

حمایت و روشنگري هاي خود بنده را مرهون لطف شان قرار داده اند سپاسگزارم.
الزم است تأكید كنم كه عرایض بنده - كه هیچ ادعایي جز صداقت بر قطعیت  آن ندارم - ذره اي از 
عظمت شهید سلیماني و نقش بي بدیل او در بازآفریني امنیت ایران، منطقه و جهان نمي كاهد. ولي 
اگر مي دانستم جمله اي از آن عرایض انتشار عمومي پیدا مي كند، حتما همچون گذشته آن را بر 
زبان نمي آوردم. نه براي اینكه مردم را محرم نمي دانم، بلكه از آن جهت كه در جهان به هم پیوسته 
كنوني كه انتخاب مخاطب را ناممكن ساخته و در آشفته بازار سیاست، اغیار را محرم نمي شمارم.
هر چه داریم از این مردم است و همان گونه كه برادرم شهید حاج قاسم جانش را فداي این مردم 

نمود، من هم اگر آبرویي دارم آن را با افتخار فداي همین مردم مي كنم كه 
ما را سریست با تو كه گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام اعمال شب قدر، همه كساني كه به باور خودم 
به من تهمت و افترا زده  بودند را بخشیدم. امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و 

به ویژه خانواده بزرگوار سلیماني عزیز نیز بنده را ببخشایند.
رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از كینه ها

وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید كه جمله جان شوي تا الیق جانان شوي

گر سوي مستان مي روي مستانه شو مستانه شو
التماس دعا

ظريف در واکنش به سخنان رهبر انقالب:
واكنش

بياناتمشفقانهرهبریختمکالماست

تامين فوري واكسن 
در پيچ و خم اداري معطل نشود

بازارها در مسير رشد

فساد در كشور سيستمي نيست اما 
مبارزه با فساد سيستماتيك است

مهار اسب سركش تورم 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكش��نبه در ادام��ه روند كاهش قيم��ت دالر در 
هفته هاي اخير، ركورد تازه اي در كاهش قيمت ارز رخ 
داد و قيمت دالر صرافي به كانال 21 هزار تومان كاهش 
يافت. هر چند كه قيمت دالر آزاد همچنان در كانال 
22 هزار تومان است و برخي كارشناسان معتقدند كه 
اعالم نرخ تسعير دالر 15900 توماني در بانك ها، عمال 
به معناي ايجاد مقاومت در كاهش نرخ دالر اس��ت و 
احتماال قيمت دالر در محدوده 17 تا 20 هزار تومان 
به ثبات خواهد رسيد، اما بازار همچنان منتظر اعالم 

خبرهاي تازه از مذاكرات وين است. 
برخي صاحب نظران معتقدند كه اعالم خبرهاي تازه از 
تقويت احتمال لغو بخش عمده اي از تحريم ها و حتي 
لغو تحريم مقامات و افراد و شركت ها، موجب خواهد 
شد كه بازار تمايل زيادي به ريزش قيمت ها نشان دهد. 
احمد صب��وري فعال بازار ارز در اي��ن زمينه گفت: از 
آنجا كه لغو تحريم ها مي تواند بين20 تا 100 ميليارد 
دالر روي آزادس��ازي پول هاي دولت و بانك مركزي 
اثرگذار باش��د، در نتيجه منابع عرضه ارز را به شدت 
تقويت خواهد كرد و از س��وي ديگ��ر، كاهش هزينه 
مبادله تحريم، كاهش هزينه هاي بانكي و نقل و انتقال، 
مي تواند روي تقاضاي دالر نيز اثرگذار باشد و در نتيجه 

قيمت ها را تا حد قابل توجهي كاهش دهد. 
اما در كنار اين نظرات خوش بينانه، باال بودن نرخ تورم 
نزديك به 50 درصدي نقطه به نقطه، رشد نقدينگي 
40 درصدي، رش��د پايه پولي 29 درصدي، كس��ري 
بودجه دولت، بزرگ ترشدن حجم بودجه عمومي و نياز 
بيشتر به ريال، رشد 50 درصدي تسهيالت بانك ها در 
يك سال قبل و... همگي حكايت از آن دارد كه كاهش 
ارزش پول ملي به ش��كل قابل توجهي روي باال رفتن 
همه قيمت كاالها و خدمات و از جمله نرخ ارز اثرگذار 
خواهد بود و حداقل به شكل اسمي و ظاهري، نرخ ارز 

را افزايش خواهد داد. 
يكي ديگر از فعاالن بازار ارز مي گويد: طي هفته هاي 
آينده نتايج مذاكرات وين، تمايل عربستان به مذاكره 
با ايران و كاهش تنش ه��ا، همگي مي تواند روي بازار 
ارز و طال در ايران اثرگذار باش��د و قيمت ها را به شكل 
كم سابقه اي كاهش دهد. اما در عين حال بايد ديد كه 
اين خبرهاي خوش بينانه تا كجا تحقق خواهد يافت و 

چه بخشي از تحريم ها لغو خواهد شد. 
وي افزود: روز يكش��نبه،  در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 
به 22 هزار و 600 تومان، قيمت يورو 27 هزار و 350 
تومان و دره��م امارات 6 ه��زار و 230 تومان كاهش 
يافت. اما در صرافي ها دالر به كان��ال 21 هزار تومان 

كاهش يافته است. 

    ريزش دالر به كانال ۲۱ هزار توماني
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در مقايسه با روز كاري 
گذش��ته با هزار و 74 تومان كاهش به رقم 21 هزار و 
961 تومان رس��يد. قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
يك هزار و 537 توماني نس��بت به روز كاري گذشته 
به رقم 26 هزار و 333 تومان رس��يد.قيمت خريد هر 
دالر 21 هزار و 526 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز26 
هزار و 333 تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي21 هزار و 697 تومان و نرخ فروش آن 21 هزار و 
913 تومان اعالم شد. همچنين نرخ يورو در اين بازار 

26 هزار و 599 توم��ان و نرخ فروش آن نيز26 هزار و 
۸64 تومان اعالم شد.

در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته )شنبه( هر يورو 
به قيمت27 هزار و 705 تومان و هر دالر 22 هزار و 931 

تومان به فروش رسيد.
همچنين روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله يورو 
به قيمت27 هزار و 603 تومان فروخته و حواله دالر به 

قيمت22 هزار و 794 تومان معامله شد.
با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري 
به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي بلوكه 
شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار 
ارز، قيمت انواع ارز در هفته هاي اخير روند كاهش��ي 

داشته است.
در ادامه روند نزولي نرخ ارز در روزهاي اخير، شاهد افت 
بيشتر شاخص ارزي و تداوم كاهش قيمت ها در بازار ارز 
هستيم.جديدترين نرخ هاي اعالم شده در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كشور، نشان از تندتر شدن سرعت 

كاهش قيمت دالر دارد.

    كاهش۱۸۰ هزار توماني قيمت سكه
در بازار طال نيز اونس جهاني طال يك هزار و 769 دالر 
و 49 س��نت فروخته شد و در نتيجه با كاهش قيمت 
دالر، قيمت طال و س��كه نيز كاهش يافته اس��ت. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
يكشنبه، دوازدهم ارديبهشت ماه با كاهش 1۸0 هزار 
توماني نسبت به روز كاري گذشته به 9 ميليون و 560 

هزار تومان رسيد.
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز9 ميليون و 300 
هزار تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و 200 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 300 هزار 
تومان و سكه يك گرمي هم يك ميليون و ۸00 هزار 

توم��ان قيمت خورد. در ب��ازار طال نيز ن��رخ هر گرم 
طالي1۸ عيار به 940 هزار تومان رسيد. قيمت مثقال 

طال نيز چهار ميليون و 75 هزار تومان شد.
كاهش قيمت دالر به عنوان مهم ترين عامل افت قيمت 
سكه و طال در روزهاي اخير به شمار مي رود. روند نزولي 
قيمت ها در بازار سكه و طال در روزهاي اخير تشديد 
شده است. به نظر مي رسد كه به دليل تحوالت سياست 
خارجي و چشم انداز كاهش��ي نرخ دالر، قيمت ها در 
بازار سكه و طال تمايل به افت بيشتر دارد، به طوري كه 
فعاالن اين بازار كاهش بيشتر قيمت ها را انتظار دارند.

در س��اعات عصر نيز ه��ر اس��كناس دالر امريكا در 
صرافي ها، به قيمت21۸75 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل با كاهش 591 توماني نسبت به نرخ 
پاياني روز گذشته، به قيمت22317 تومان به متقاضي 
دريافت دالر فروخته مي ش��ود.نرخ دالر در معامالت 
نسبت به اولين روز ارديبهشت ماه، بيش از هزار تومان 
ارزان تر شده است. روندي كه نشان از كاهش انتظارات 
تورمي و افزايش عرضه در بازار دارد.هر اسكناس يورو 
به نرخ 27121 تومان از مردم خريداري مي شود و در 
مقابل به نرخ 27669 تومان به متقاضي دريافت يورو 

فروخته مي شود.
به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، 
بازار طال و جواه��ر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل 
اعالم شده اس��ت؛ قيمت هاي درج شده در اين خبر 
نيز با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال 

و جواهر است.
نوس��ان قيمت در ب��ازار ارز درحال��ي رخ داده كه در 
تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط 
به مذاكرات هسته اي و... باعث عقب نشيني دالر از اين 

سطح قيمتي شده است.

به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد 
كه موجب نوس��انات قيمتي مي شود،  نخست اينكه 
با مذاكره و بازگش��ت به برج��ام و... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره 
هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود 
و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا 

دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.

    بيت كوين۶۰ هزار دالر را پس مي گيرد؟
ورود موج تازه سرمايه هاي ورودي باعث افزايش قيمت 
ارزهاي ديجيتالي از جمله بيت كوين شد.روياي كسب 
سودهاي هنگفت و نوسانات وسوس��ه انگيز ارزهاي 
ديجيتالي باعث شده است تا شمار ورود سرمايه هاي 
جديد به اين بازارها با ش��يبي تند رو به افزايش باشد. 
روزنامه چوس��ان ايلبو كره جنوبي در گزارش��ي تب 
ارزهاي ديجيتالي در اين كشور را نگران كننده خوانده 
و نوشته است بسياري از جوانان 20 تا 30 سال كره اي 
به خيال يك شبه پولدار شدن، كار خود را رها كرده اند 

و تمام دارايي هاي خود را به بازار آورده اند. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهان��ي را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز 
با 0.14 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 
91.27۸ واحد بسته شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.05 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و 
به ازاي1.3۸1 دالر مبادله شد. يورو0.16 درصد پايين 
رف��ت و با ورود به كانال 1.20 به 1.201 دالر رس��يد.

در معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.24 
درصد افزايش به 109.330ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي1.296 دالر مبادله 
ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.473يوان 

چين اعالم شد.

دريچهرويداد

ويژه

3 بانك و بيمه
تورم سال ۹۹

برابر ۳۶.۴  درصد شد
مركز آمار نرخ تورم سال 99 را 36.4 درصد اعالم كرد.

نرخ تورم نسبت به سال گذشته براي كل كشور، مناطق 
ش��هري و مناطق روس��تايي به ترتيب ١,٦، ١.٨ و ٠.٤ 
واحد درصد افزايش يافته است.شاخص قيمت كاالها و 
خدمات مصرفي در سال ١٣٩٩ براي كل كشور، مناطق 
شهري و مناطق روستايي به ترتيب عدد ٢٥٢,٦، ٢٥٠.٦ 
و ٢٦٣.٥ را نشان مي دهد كه نسبت به سال قبل )نرخ 
تورم( براي كل كشور ٣٦.٤ درصد، مناطق شهري ٣٦.٢ 
درصد و مناطق روس��تايي ٣٧.٧ درصد افزايش نشان 
مي  دهد. نرخ تورم نسبت به سال گذشته براي كل كشور، 
مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ١.٦، ١.٨ و 
٠.٤ واحد درصد افزايش يافته است.نرخ تورم گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« در سال ١٣٩٩ 
براي كل كشور ٣٩,٠ درصد، مناطق شهري ٣٨.٧ درصد 

و مناطق روستايي ٣٩.٩ درصد بوده است. 

تعيين راهكارهاي پرداخت 
بدهي هاي عراق به ايران

وزير نيرو گفت: سفر هيات عراقي به ايران در خصوص 
تنظيم ترتيبات مالي براي پرداخت بدهي هاي عراق به 

ايران در زمينه گاز و برق است.
رضا اردكانيان وزير نيرو در ديدار با وزير برق عراق با اشاره 
به اينكه بخش عمده بدهي هاي عراق به شركت ملي 
گاز ايران است، گفت: چارچوب خوبي با وزير نفت ايران 
توافق شده و وزارت نيرو هم صحبت هاي مناسبي در اين 
زمينه داشته است. وي با بيان اينكه يك ماه پيش دستور 
تامين ارز واكسن از نقاط مختلف دنيا به وزير نيرو داده 
شده است، افزود: در اين زمينه هم صحبت هايي انجام 
شده است، البته براي تامين اين ارز در تماس مستقيم با 
بانك تجارت عراق هستيم كه بايد ترتيباتي داده شود كه 
بخشي از اين ترتيبات در تهران، بخشي در بغداد و مابقي 
نيز در مسكو اتفاق خواهد افتاد، البته قرارداد براي اين 
كار تنظيم شده و انتظار ما اين است كه اولين پرداخت ها 
به زودي انجام شود.وزير نيرو اظهار كرد: قراردادهايي 
براي تامين دو ميليون دوز واكسن و مرحله بعدي نيز60 
ميليون دوز بسته شده كه البته ما بايد مسائل مالي را در 
اين زمينه به موقع حل كنيم تا هيچ وقفه و اختاللي براي 
برنامه ريزي هاي انجام شده و تامين واكسن هاي مورد 
تاييد وزارت بهداشت پيش نيايد.اردكانيان ادامه داد: 
عالوه بر مسكو مس��يرهاي ديگري هم وجود دارد كه 
ما آنها را دنبال مي كنيم البته سختي كار براي واردات 
واكسن برداشتن اولين قدم است كه در حال حاضر مسير 
باز شده و ما در گام هاي آخر هستيم.وي با اشاره به اينكه 
ما به دليل ارتباطات گسترده با همه كشورهاي همسايه 
تبادالت ان��رژي داريم تصريح ك��رد: طبعا براي اينكه 
بتوانيم صادرات برق داشته باشيم واردات برق از برخي 
كشورها را انجام مي دهيم و، چون كشوري كه به ما برق 
بفروشد وجه خود را نقد مطالبه مي كند كشوري هم كه 
برق را مي خرد بايد وجه خود را نقدا پرداخت كند، البته 
ما شرايط كشور عراق را نيز در نظر مي گيريم، ولي اين 
موضوع نسبي است، در خصوص مطالبات هم بدهي هاي 
عراق به بخش برق ايران بسيار كمتر از بخش گاز است 
كه آن هم در حال پيگيري است.اردكانيان با بيان اينكه 
عراقي ها متعهد به پرداخت بدهي هاي خود به بخش 
گاز و برق ايران هستند گفت: ما يك و نيم ميليارد دالر 
هزينه براي واردات واكسن با تاييد وزارت بهداشت در نظر 
گرفته ايم كه الزم است اين مبلغ از طريق بانك مركزي 
تامين شود كه در اين راستا روساي كميسيون اقتصادي 
ايران و عراق در هر جايي كه منابع مالي وجود دارد آن را 
پيگيري خواهند كرد.وزير نيرو با اشاره به اينكه ظرفيت 
نصب شده نيروگاهي ما در كشور به پشتوانه تالش هاي 
ما در 40 س��ال گذشته از هفت هزار مگاوات در ابتداي 
پيروزي انقالب اسالمي به ۸5 هزار مگاوات رسيده است 
ادامه داد: طبق قرارداد موجود بين وزارت نيروي ايران و 
وزارت برق عراق ما تا حداكثر1300 مگاوات برق به عراق 
صادر خواهيم كرد و وزارت برق عراق نيز بايد بر اساس 
فرمولي كه تعيين شده بهاي انرژي را به يورو به شركت 
توانير پرداخت كند.وي تاكيد كرد: در سفر قبلي من 
به بغداد با توافقي كه بين ما و وزارت برق عراق و بانك 
تجارت اين كشور انجام شد حساب يورويي در بانك 
تجارت عراق براي گاز و برق افتتاح شده است كه اگر 
به قرارداد پايبند بمانند هر دو طرف قرارداد نيز برقرار 
خواهد بود، يعني پرداخت ها به توانير و گاز انجام شود 

تا صادرات هم طبق قرارداد پايدار بماند.

علت تورم عدم استقالل
بانك مركزي است

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، علت اتفاقات 
بد تورمي را در عدم اختيار و قدرت در س��اختار بانك 
مركزي نسبت به خواسته هاي رييس دولت دانست. 
احس��ان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در رابطه با اصالح »قان��ون بانك مركزي« در 
مجلس يازده��م گفت: طرح فعلي ك��ه تحت عنوان 
»طرح بانك مرك��زي جمهوري اس��المي ايران« در 
كميسيون اقتصادي مجلس تصويب و به صحن ارسال 
شده بخشي از قانون يا طرحي است كه در دوره قبلي 
مجلس بايد تعيين تكليف مي شد.وي افزود: اين طرح 
به دليل اينكه بيش از 220 ماده را شامل مي شد و كل 
نظام بانكي را به يك معنا تحت نظر داشت زمان خيلي 
زيادي را صرف كرد و به نتيجه اي هم نرسيد.نايب رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس اظهاركرد: مجلس يازدهم 
همان ابتداي كار به اين جمع بندي رسيد كه بخش بانك 
مركزي اين طرح را با هدفگذاري كاهش تورم، كنترل 
بي انضباطي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري و فقدان 
نظارت بر اين بخش ها به شكل مستقل و در قالب يك 
طرح كوتاه تر و سريعتر 70 ماده اي ساماندهي و تصويب 
كند.خاندوزي ادامه داد: تصميم بر اين شده كه ساير 
بخش هاي اين طرح ش��امل تغيير قانون بانكداري از 
مرحله ثبت بانك ها و سپرده گيري و ورشكستگي در يك 
قانون ديگر مجدداً در كميسيون و صحن علني بررسي 
شوند.اين نماينده مجلس گفت: ما پاره اي از مصوبات 
مجلس دوره قبل را با مجموعه اي از جلسات با حضور 
كارشناسان اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس و 
بانك ها و اس��اتيد و بانك مركزي در كميسيون آماده 
كرديم و دكتر قاليباف هم با در دستوركار قرار دادن اين 
طرح موافقند و بعد از تعطيالت كرونا پيگيري خواهدشد.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا با اصالح اين قانون، بانك مركزي در 
تصميم گيري ها از دولت مستقل خواهدشد يا خير گفت: 
مساله اصلي در بازآرايي ساختار بانك مركزي اين است 
كه تا چه حدي مي توان اختيار عمل و استقالل داد تا 
بانك مركزي بتواند در زمينه كنترل تورم پاسخگو باشد 
و مسووليت بپذيرد.خاندوزي علت اتفاقات بد تورمي را 
در عدم اختيار و قدرت در ساختار بانك مركزي نسبت 
به خواسته هاي رييس دولت دانست و گفت: اميدواريم 
تغيير س��اختار بانك مركزي در طرح مجلس شوراي 
اسالمي بتواند تا حدي اين امكان را براي سياست گذاري 

بانك مركزي فراهم كند.

وام ۱۲۰ ميليون توماني
بافت فرسوده ابالغ شد

افزايش تس��هيالت نوس��ازي بافت فرس��وده به 120 
ميليون تومان در كالن ش��هرها و وام وديعه اس��كان 
موقت براي متقاضيان نوس��ازي واحدهاي فرس��وده 
به 40 ميليون تومان به وزارت راه ابالغ ش��د. اس��حاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوبه هيات دولت 
در خصوص افزايش تسهيالت نوسازي بافت فرسوده در 
كالنشهرها و ساير شهرها و همچنين تسهيالت وديعه 
اس��كان موقت براي متقاضيان نوسازي اين واحدها را 
به وزراي راه و شهرس��ازي، كشور، نيرو، نفت و اقتصاد، 
روساي سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و معاونان 
اقتصادي و حقوقي رييس جمهور ابالغ شد.بر اساس اين 
مصوبه، تسهيالت نوسازي بافت فرسوده در كالنشهرها 
)مشاركت مدني دوره س��اخت( به ازاي هر واحد 120 
ميليون تومان و تس��هيالت وديعه اسكان موقت 40 

ميليون تومان تعيين شده است.

چقازردي: بانك سپه با تمام 
ظرفيت در خدمت توسعه و 

پيشرفت كشور قرار دارد
پايگاه اطالع رس�اني بان�ك| مديرعامل بانك 
س��په با صدور پيامي ضمن آرزوي قبولي طاعات و 
عبادات براي هم وطنان عزيز در ماه مبارك رمضان 
و ليالي عزيز قدر، س��الروز تأس��يس اين بانك را به 
مردم ش��ريف ايران، مش��تريان و كاركنان شاغل 
و بازنشس��ته بانك ديرپ��اي س��په تبريك گفت.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك سپه در پيام 
محمدكاظم چقازردي آمده است: ان شاءاهلل تقارن 
م��اه مبارك رمضان و ليالي پرفيض قدر با س��الروز 
تأسيس نخستين بانك ايراني موجب ارتقاء خدمت و 
اثرگذاري بيش ازپيش در توسعه و پيشرفت اقتصادي 
نظام مقدس جمهوري اسالمي شود.وي همچنين 
اظهار داشت: بانك سپه در آستانه يكي از مهم ترين 
و تأثيرگذارترين س��ال هاي فعاليت خود در عرصه 
بانكي و اقتصادي قرار دارد.مديرعامل بانك س��په 
افزود: به نتيجه رسيدن ماموريت ملي و مهم ادغام، 
بانك سپه را در آستانه يك صدسالگي تأسيس خود 
با انباشت تجربه و افزايش ظرفيت هاي انساني جوان، 
باانگيزه و منابع سپرده اي قابل توجه قرار داده و اين 
بانك قدرتمندتر از گذش��ته براي نقش آفريني در 
عرصه اقتصادي و بازار پولي كشور مصمم است. وي 
در بخش ديگري از پيام خود آورده است: اينجانب 
ضمن گرامي داشت چهاردهم ارديبهشت ماه، سالروز 
تأسيس نخس��تين بانك ايراني به همه هم وطنان 
گرامي، مشتريان عزيز و همكاران فرهيخته و گرآنقدر 
شاغل و بازنشسته خود در بانك سپه كه در آستانه 
قرن جديد به بزرگ ترين بانك كش��ور تبديل شده 
در اين ايام مبارك و ش��ب هاي پرفيض قدر آرزوي 

سالمتي و توفيقات روزافزون دارم.

چك هاي موردي 5 فقره در سال
بانك مركزي با صدور ش��يوه نامه اي، مق��ررات ناظر بر 
چك هاي موردي را ابالغ و حداكثر تعداد چك موردي 
قابل اعطا به هر مشتري را در هر تقاضا حداكثر دو فقره و 
در مجموع ساالنه حداكثر 5 فقره اعالم كرد. بانك مركزي 
در بخشنامه اي به تمامي بانك ها و موسسات اعتباري 
اعالم كرد: پيرو ضوابط و مقررات ابالغي بانك مركزي 
پيرامون اجراي احكام و تكاليف مقرر در اصالحات سال 
1397 قانون صدور چ��ك و در اجراي تكاليف مقرر در 
تبصره 2 ذيل ماده 6 اصالحي سال 1397 قانون صدور 
چك كه بيان مي دارد: »بانك مركزي مكلف است ظرف 
مدت يك سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون، ضوابط 
و زيرساخت هاي خدمات برداشت مستقيم را به صورت 
چك موردي براي اش��خاصي كه دست چك ندارند به 
صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه اندازي نمايد 
تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري و استفاده 
از دسته چك امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي 
ذي نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي 
كافي ب��راي پرداخت چك موردي صاحب حس��اب تا 
زمان پرداخت دين مش��مول موارد مندرج در بندهاي 
الف تا د ماده 5 مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت 
دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي 
مي باش��د«، بانك مركزي مقررات ناظر بر اعطاي چك 
موردي را ابالغ كرد.بر اين اساس چك موردي در راستاي 
اهداف مورد اشاره در قانون با رعايت شرايط مندرج در 
ضوابط مقرراتي واجد مختصات زير است: استفاده از چك 
موردي مستلزم داشتن حساب جاري بدون دسته چك 
نزد بانك محال عليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب 

در سامانه صياد است.

قيمت دالر امريكا بازهم كاهش يافت و وارد كانال 21 هزار تومان شد

تالش بانك مركزي  براي تامين فوري ارز  واردات  واكسن كرونا

روي خوش دالر و سكه  به مذاكرات وين

ورود  بزرگ ترين محموله  واكسن كرونا با  پرداخت ارز  بانك مركزي
در حالي كه هفته گذش��ته رييس كل بانك مركزي 
از پرداخ��ت ارز واردات ف��وري ي��ك ميلي��ون دوز 
واكسن كرونا خبر داده بود، امروز دبيركل جمعيت 
هالل احمر، ورود بزرگ ترين محموله واكسن كرونا 
به كش��ور را اعالم كرد. دبيركل جمعيت هالل احمر 
از ورود بزرگ ترين محموله واكس��ن كرونا از ابتداي 
ش��يوع ويروس كرونا تاكنون در كش��ور توسط اين 
جمعيت از چين ب��ه ايران خبر داد. محمدحس��ن 
قوس��يان مقدم روز يكش��نبه گفت: اي��ن محموله 
واكس��ن كرونا به ميزان يك ميلي��ون دوز از طريق 
جمعيت صليب س��رخ چين امروز وارد فرودگاه امام 

خميني)ره( شد.
بر اس��اس اين گ��زارش، در ش��رايطي خب��ر ورود 
بزرگ ترين محموله واكس��ن كرونا به كشور منتشر 
شده اس��ت كه پيش تر رييس كل بانك مركزي در 
يادداش��تي در فضاي مجازي از پرداخت ارز واردات 
فوري يك ميليون دوز واكس��ن كرونا خبر داده بود.  
نهم ارديبهش��ت ماه، دكتر همتي در اين باره اظهار 
داشت: »هفته گذشته اعالم كردم كه بانك مركزي 
حداقل 100 ميليون دالر ارز، براي واردات واكس��ن 
كرونا تخصيص داده اس��ت. امروز بنا به درخواست 
وزارت بهداش��ت، اولين پرداخت ارزي براي واردات 
فوري يك ميليون دوز از يك مجموعه چند ميليون 

دوز واكسن كرونا انجام شد.«
حسن روحاني، رييس جمهور نيز روز گذشته با تاكيد 
بر اينكه دولت با وجود همه مشكالت موجود از لحاظ 
تامين و نقل و انتقال ارز، مصمم به خريد واكسن مورد 
نياز كشور است، اظهار داشت: »درست است كه در 
وين مذاكرات پيشرفت هاي خوبي به همراه داشته 
ولي هنوز در تحريم هستيم و موانع گذشته همچنان 
پيش روي ما قرار دارد. اما به رغم همه اين مشكالت، 
دولت ارز مورد ني��از را تأمين ك��رده و جابه جايي و 
نقل و انتقال آن انجام مي ش��ود و امروز شاهد ورود 

محموله هاي واكسن به كشور هستيم.«

اين اخبار در روزهاي گذشته اميدواري هاي بيشتري 
را نسبت به ورود واكسن خارجي به كشور ايجاد كرده 
اس��ت و به نظر مي رسد با طراحي هاي بانك مركزي 
براي نقل و انتقال پول واكس��ن در روزهاي پيش رو 

اين روند ادامه داشته باشد.

    تالش بانك مركزي 
براي تامين فوري ارز واردات واكسن كرونا

بانك مرك��زي حداقل 100 ميلي��ون دالر ارز براي 
واردات واكسن كرونا تخصيص داده است؛ حمايتي 
كه از نگاه اقتصادي، با كمك به افت پاندمي كرونا به 

بازگشت رونق به توليد و اقتصاد منجر خواهد شد.
هفته هاي پاياني سال 139۸ بود كه به يك باره پاي 
ويروس كرونا به كشورمان باز شد. ويروسي كه با نام 
بيماري كوويد19 در سراسر جهان خودنمايي كرد و 
ديري نپاييد كه اقتصاد جهان دچار اختالل و وقفه در 
توليد و صادرات شد و به عبارت ديگر، گردش مالي 
ساالنه بسياري از كشورها از جمله ايران را كاهش داد. 
در اين ميان، ش��رايط اقتصادي كشورمان به سبب 
تحريم هاي خصمانه و غيرقانوني دولت امريكا، با ساير 

كشورهاي درگير با كرونا، متفاوت بود.
 به گون��ه اي كه اقتصاد تحريم ش��ده اي��ران حاال با 
مهمان ناخوانده و منحوس��ي به نام كرونا دس��ت و 
پنجه نرم مي كرد. به گونه اي كه رفته رفته در س��ال 
1399، ش��اهد تعطيلي كسب و كارهاي بسياري به 
جهت كنترل شيوع ويروس كرونا و همچنين بسته 
شدن مرزهاي تجاري كشورمان بوديم. اتفاقي كه از 
همان روزهاي نخست، چالشي جدي براي اقتصاد و 
توليد ملي شد. به بيان ديگر، هرچه مردم كشورها با 
بيماري كوويد19 بيشتر درگير شدند، شاهد كاهش 
تقاضا در بازارهاي مصرفي مختلفي و از رونق افتادن 

صادرات بوديم.
 در اين ش��رايط، خبره��اي اميدواركننده از توليد و 
عرضه واكس��ن كرونا، موجي از خوشحالي و اميد را 

در بين مردم دني��ا به وجود آورد. اتفاقي كه حتي در 
همان روزهاي نخست، باعث شوك مثبت به چرخه 

توليد انرژي و توقف روند نزولي بهاي نفت گرديد.
در اين خصوص، مقامات كشورمان نيز در كنار تالش 
و برنامه ري��زي براي توليد واكس��ن كرونا در داخل، 
رايزني با كمپاني ها و شركت هاي مختلف توليدكننده 
واكسن در دنيا را در دستور كار قرار دادند. اتفاقي كه 
در نهايت منجر به ورود محموله هاي مختلف واكسن 
به ايران گرديده است. اما نكته مهم و اساسي در اين 
چرخه، نق��ش كليدي بانك مركزي كش��ورمان در 
زمين��ه تامين و تخصيص ارز براي واردات واكس��ن 

به كشور است.
به گونه اي كه دكتر همتي رييس كل بانك مركزي 
در آخري��ن روز فروردين ماه 1400 در يادداش��تي 
اينستاگرامي با اشاره به اينكه ضرورت تأمين واكسن 
كرونا و انجام واكسيناس��يون عليه وي��روس كرونا 
قطعًا بايس��تي مهم ترين دغدغه كشور باشد اظهار 
داش��ت: »بانك مركزي از همان ابتدا علي رغم همه 
محدوديت هاي نقل و انتقال مالي ناش��ي از تحريم، 
تمام تالش خود را براي تأمين ف��وري ارز موردنياز 
واردات واكسن براساس س��فارش وزارت بهداشت 
و درم��ان، به عمل آورده اس��ت. بر مبن��اي قرارداد 
كوواك��س، 17۸ ميلي��ون دالر براي16.۸ميليون 
دوز واكسن تخصيص و قسط اول آن نيز پرداخت و 
واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و 
اعالم وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات 

واكسن تأمين مي شود.
 تاكن��ون نيز بر اس��اس ميزان تقاضا و درخواس��ت 
براي خريد واكس��ن از كشورهاي روس��يه و چين، 
ارز الزم تأمين و واردات انجام ش��ده اس��ت. در حال 
حاضر نيز تخصيص ارز ب��راي واردات با ارز نيمايي، 
براس��اس دس��تور رييس جمهور، در اولويت تأمين 
اس��ت، بنگاه هاي بزرگ توانمند مي توانند در انجام 
مس��ووليت هاي اجتماعي خود با هماهنگي وزارت 

بهداشت نقش آفريني كنند. امروز نيز، بانك مركزي 
حداقل 100ميلي��ون دالر ديگر با نرخ ارز ترجيحي 
ب��راي اين منظور تخصي��ص داد تا با اع��الم وزارت 
بهداشت پرداخت كند، اين روند تأمين ارز برمبناي 
درخواس��ت ها تداوم خواهد داشت.« وي همچنين 
پنجشنبه گذشته در يادداش��ت ديگري در اين باره 
گفت: »هفته گذش��ته اعالم كردم كه بانك مركزي 
حداقل 100 ميليون دالر ارز، براي واردات واكس��ن 
كرونا تخصيص داده اس��ت. امروز بنا به درخواست 
وزارت بهداش��ت، اولين پرداخت ارزي براي واردات 
فوري يك ميليون دوز از يك مجموعه چند ميليون 
دوزي واكسن كرونا انجام شد.« همان گونه كه رييس 
كل بانك مركزي گفت، با وجود محدوديت هاي نقل 
و انتقال مالي ناشي از تحريم، بانك مركزي كشورمان 
تامين ارز براي واردات واكسن را از اولويت هاي مهم 

خود در سال جاري قرار داده است.
 زيرا سياست گذاري پولي و ارزي به خوبي مي داند كه 
براي عبور از گردنه سخت اقتصادي كه كشورمان در 
حال حاضر به آن دچار شده است، بايستي با عبور از 
بيماري كوويد19 و واكسيناسيون تمام مردم ايران 
همراه باشد زيرا براي رشد اقتصادي و توليد، نيازمند 
فعاليت نيروي انس��اني سالم هس��تيم. در حقيقت، 
بازگش��ت چرخه اقتصادي ايران به توليد و اشتغال، 
در شرايط كنوني با مانعي مهم به نام ويروس كرونا، 

مواجه شده است.
بنابراين ضرورت تامين و تخصيص ارز براي واردات 
واكس��ن كرونا براي مردم و حركت به سمت توليد و 
اشتغال، از اهميت بااليي نزد بانك مركزي كشورمان 
برخوردار است. هرچند تحريم هاي دشمنان بر عليه 
ملت ايران و نظام بانكي، اين مس��ير را با دش��واري 
مواجه س��اخته، اما انتظار مي رود در اين خصوص، 
ساير دستگاه ها و وزارتخانه هاي مرتبط، با سياست ها 
و برنامه بانك مركزي همراه باشند تا نياز ارزي براي 

واردات واكسن به خوبي تامين شود.



گروه بازارسرمايه|
چندماهي مي ش��ود كه بازارسرمايه وضعيت نامطلوبي 
دارد و ه��ر دوره اي يك عامل ي��ك وضعيت نامطلوب را 
تقويت مي كند و اين روزها ابهامات برجام اين موضوع را 
تقويت كرده و كارشناسان بازارسهام براين عقيده اند كه 
اين موضوع مي تواند به شدت بر روي روند نزولي نرخ ارز 
و سهام دالري محور در بازار داخلي تاثيرگذار باشد. طي 
هفته اخير اخبار گوناگوني درخصوص برجام و حواشي آن 
به گوش رسيده، در مقابل نيز بازارسهام از اخبار تاحدودي 
واكنش پذيرفته و روند نزولي ادامه داري را دنبال مي كند. 
در اين بين گروهي از كارشناسان بازارسهام بر اين عقيده اند 
كه برجام مي توان��د تاثير مثبتي بر روي ب��ازار بگذارد و 
همچنين مذاكرات طي مدت باقي مانده از دولت فعلي 
به نتيجه مي رسد و ش��اهد يك تحول در اقتصاد كشور 
خواهيم بود. اين دس��ته تا حدود بسيار زيادي به برجام 
اميدوار هس��تند و براين نظرند كه پ��س از اعالم توافق 
شاهد روزهاي صعودي و خوشي در بورس خواهيم بود.  
يكي از كارشناسان بازارسرمايه درگفت وگو با »تعادل« 
درخصوص مذاك��رات و توافقات برجامي مي گويد: طي 
سال گذشته، ۳۲ تا ۳۵ ميليارد دالر كاال وارد كشور شده 
كه ۸ ميليارد دالر آن با ارز ۴۲۰۰ توماني عرضه شده است. 
در سال جاري، حتي بدون برجام هم درآمد ۵۰ ميليارد 
دالر صادرات فرآورده هاي نفتي محتمل است. افزايش 
قيمت نفت هم كه در اقتصاد رخ داده اس��ت. پيش بيني 
محتمل صادرات به طور متوسط ۱/۵ ميليون بشكه نفت 
در سال ۱۴۰۰ و افزايش قيمت آن از ۴۰ دالر در بشكه به 
۶۰ دالر است. اين درآمد اجازه خواهد داد كه اقتصاد نرخ 
رشد بسيار آرامي را از اين محل تجربه كند. اما اين مذاكرات 
برجام است كه درآمدهاي دولت و درآمدهاي نفتي كشور 
را تعيين مي كند. در روزهاي اخي��ر هم كه همه خبر از 
گش��ايش داده اند. برجام درآمدهاي ارزي بانك مركزي 
را تقويت مي كند و حجم ذخاير ارزي بانك مركزي تاثير 
تعيين كننده اي بر قيمت ارز دارد. اگر خوش بين باشيم 
برجام مي تواند تاثير مثبتي بر روي اقتصاد كشور خصوصا 
بورس بگذارد اما؛ نبايد فراموش كرد كه تاثيرگذاري آن 
زمان براست و ممكن است ماه ها زمان الزم باشد تا شاهد 
تغيير ۱۰ الي ۲۰ درصدي در اقتصاد كشور باشيم اما؛ بازهم 
تغييرات كوچك و برداش��ته شدن تحريم ها مي تواند به 
نفع اقتصاد و بازارسهام باشد. درصورت بدبينانه نيز برجام 
مي تواند در مدت يك الي سه سال زير ۱۰ درصد اقتصاد 
كشور را تغيير دهد و رشد اقتصادي كشور نيز به تحريم ها و 
برجام بستگي ندارد.  ديد دوم يعني، صورت بدبينانه به طور 
كامل مورد قبول نيست چراكه؛ باتوجه به محدويت هاي 
ايجاد شده كشور نمي تواند رشد اقتصادي داشته باشد و 
اگر اين تحريم ها برداشته شود مي توان شاهد يك تغيير 
بسيار عمده در اقتصاد كشور بود. براساس برخي از اخبار 
اين هفته بخش كوچكي از تحريم ها برداشته مي شود و بايد 
شاهد واكنش هاي جديد بازارهاي مالي طي هفته هاي آتي 
باشيم اما؛ اين واكنش براي بورس نمي تواند بسيار مثبت 
يا بسيار منفي باشد و بنابر احتمال شاهد يك روند تعادلي 

)مثبت و منفي( در بازار سرمايه خواهيم بود. 

     پيش بيني ها درخصوص بازارسهام 
چه مي گويد؟

اميرعل��ي اميرباق��ري، كارش��ناس بازارس��رمايه امروز 
درگفت وگوي خود درخصوص بازارسهام مي گويد: بازار 
در ابتداي هفته گذش��ته فعاليت خود را با فش��ار فروش 
آغاز كرد اما با نزديك شدن به انتهاي هفته سمت خريدار 
قوي تر و تا حدودي موضوع تقاضا در بازار ترميم شد. يكي 
از مهم ترين علل تاثيرگذار قيمت هاي جهاني بود كه با توجه 
به اتمام نسبي موضوع كرونا در برخي از كشورها و خروج 
آنها از قرنطينه، حركت به سمت رشد اقتصادي و مصرف 
در كاموديتي ها با روند صعودي همراه شد و به دنبال آن 
نرخ كاموديتي ها افزايش پيدا كرد.اميرباقري بيان مي كند: 
تغيير روند قيمت هاي جهاني، در بازار داخلي برس��هام 
وابسته به قيمت هاي جهاني تاثيرگذار بودند و باعث افزايش 
قيمت سهام و تقاضا در بازار داخلي شد. نكته ديگري كه 
در بازار با آن روبرو شديم، بحث قول رييس بانك مركزي 
در زمينه احتمال تجديدنظر در نرخ تسعير ارز بانك ها و در 
نظر گرفتن مالحظات خاصي در اين مورد بود كه توانست 
بخشي از نگراني هاي فعاالن را در اين حوزه كاهش و سمت 

تقاضا در بازار را تحت تاثير خود قرار دهد.

    واريز ۲۰۰ ميليون دالر به بورس
 براي حمايت از بازار سرمايه

وي به بحث صورت گرفته در زمينه تبديل ۲۰۰ ميليون 
دالر به ريال اشاره كرده و اضافه مي كند: قرار است اين رقم 
در راس��تاي تقويت بازار سرمايه و حمايت از قيمت ها به 

بازار تزريق شود البته بعدها نگراني هايي مبني بر تورم زا 
بودن اين اقدام مطرح شد كه بانك مركزي در جوابيه اي 
اعالم كرد اين مبلغ از منابع واقعي تبديل مي شود و باعث 
تضعيف پايه پول ملي و تورم نخواهد شد. اين پول از لحاظ 
رقم��ي و عملكردي تاثيري بر تورم ن��دارد و فقط جهت 
بازگشت براي اعتماد به بازار سرمايه و حمايت از اين بازار 
در اختيار صندوق توسعه بازار قرار مي گيرد تا بتواند قدري 
سمت تقاضا را تقويت كند و ثبات را به بازار بازگرداند.اين 
كارشناس بازار سرمايه به روند معامالت بورس در هفته 
جاري اشاره كرده و مي گويد: انتظار داريم در هفته جاري 
همچنان روند سنگين و قوي در بازار شكل نگيرد اما از بازار 
يكپارچه قرمز هم فاصله خواهيم گرفت؛ بنابراين با بازاري 
به نسبت متعادل و معقول تري روبرو هستيم كه همين امر 
منجر به اين مي شود تا به مرور نگاه ها دوباره به بازار سرمايه 
بازگردد و تا حدودي از نگراني فعاالن بازار كاس��ته شود. 
يكي از نكاتي كه بايد به آن دقت كرد اين است كه نه تنها 
بورس بلكه ساير بازارها با ورود اقتصاد ايران به فاز نسبي 
ركودي و روشن شدن چشم اندازهاي سياسي تحت تاثير 
قرار مي گيرند و بر معام��الت آنها تاثيرگذار خواهند بود.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان مي كند: حاكميت 
اقتصادي با بررسي متغيرها و آمارها به اين نتيجه رسيده 
است كه جلوي سركوب نرخ ارز را بگيرد و در ميان مدت 
و بلندمدت نرخ ارز را با واقعيات اقتصادي تنظيم كند تا از 
انتقال تورم به آينده جلوگيري شود و دوباره شاهد ورود 
شوك به بدنه بازارها نباشيم. ماحصل اين بحث اين است كه 
نه تنها بازار سرمايه بلكه كليه بازارها در كوتاه مدت از روند 

صعودي سنگين محروم خواهند بود و اقتصاد ايران به مرور 
به سمت واقعي سازي پيش مي رود. متغيرها نشان مي دهد 
به مرور اين آزادسازي وارد نرخ ارز شود و اميد مي رود كه به 
ساير متغيرها سرايت كند تا در ميان مدت و بلندمدت در 
اقتصاد كشور شاهد اقتصاد دستوري نباشيم و وارد اقتصاد 

بازار باز به معناي امروزي شويم.

     وجود ابهامات قانوني در رمز ارزها
اين كارشناس بازار س��رمايه درخصوص بازار رمز ارزها 
مي گويد: موضوعي كه اكنون باي��د در زمينه رمز ارزها 
مورد توجه بسياري از فعاالن بازار قرار گيرد اين است كه 
نگاه بنيادي به اين رمز ارزها بحث پيچيده اي اس��ت، به 
گونه اي كه افرادي كه به دنبال بررس��ي و مواجهه به اين 
بازار هستند اذعان دارند كه اين بازار به راحتي تحليل پذير 
نيست و با برخي از ابهامات قانوني همراه است. با توجه به 
اين موضوع به سرمايه گذاران توصيه مي شود كه با در نظر 
گرفتن ريسك باالي رمز ارزها بخش اندك سرمايه گذاري 
را به س��رمايه گذاري در اين ب��ازار اختصاص دهند تا در 
صورت نوسانات قيمتي شامل ضرر و زيان هاي سنگين 
در اين بازار نشوند. از آنجايي كه بازار سرمايه و ساير بازارها 
در حال حركت به سمت تحليل محور شدن هستند به 
فعاالن بازار توصيه مي شود تا دانش تحليل را بياموزند، 
تحت تاثير سيگنال هاي ارايه شده در فضاي مجازي قرار 
نگيرند و سعي كنند براس��اس پارامترهاي بنيادي آتي 
دست به س��رمايه گذاري بزنند تا بتوانند سودي را از اين 

بازار از آن خود كنند.
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جزييات طرح اعطاي اقامت ۵ ساله 
سرمايه گذاران خارجي در بورس

بهادار بيژني، مش��اور رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل درگفت وگو با س��نا با اشاره به 
شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت ۵  ساله به سپرده گذاران و 
سرمايه گذاران خارجي و مستندات قانوني آن گفت: اين 
مصوبه اگرچه از پيشينه قانوني برخوردار و پيش از اين 
از تصويب هيات وزيران گذشته بود، اما اشاره صريحي 
به فعاليت در بازار س��رمايه و خريد سهام نكرده بود كه 
نخستين بار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست 
خبري با سخنگوي دولت در بسته پيشنهادي دهگانه 
تحت عنوان ۷+۳ به صراحت بر آن تاكيد و موضوع آن 
را رسانه اي كرد.وي افزود: پيش از اين در چهاردهمين 
جلسه ش��وراي هماهنگي اقتصادي و طي مصوبه ۱۵ 
تير ۱۳۹۸ هيات وزيران مقرر ش��ده بود براي تش��ويق 
سپرده گذاري و سرمايه گذاري تصميماتي گرفته شود 
. لذا سلسله جلساتي با حضور مسووالن وزارت كشور، 
سازمان س��رمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني 
ايران، س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، بانك مركزي و 
ديگر نهادهاي مرتبط برگزار و نهايتا منجر به تصويب 
شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت ۵  ساله به سپرده گذاران 
و سرمايه گذاران خارجي شد.بيژني توضيح داد: بر اين 
اساس، افرادي كه حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دالر يا معادل 
آن به ارزهاي ديگر در بازار سرمايه كشور سرمايه گذاري 
كنند، به همراه همسر، فرزندان پسر كمتر از ۱۸ سال و 
دختر مجرد وپدرو مادر )حداكثر به تعداد پنج نفر(، مجوز 
اقامت دريافت خواهند كرد.مشاور رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در امور بين الملل افزود: در صورتي كه تعداد 
افراد بيش از پنج نفر باشد، متقاضي بايد به ازاي هر نفر، 
مبلغ ۵۰ هزار دالر يا معادل آن به ارزهاي ديگر مورد قبول 
بانك مركزي سرمايه گذاري يا سپرده گذاري كند.بيژني 
در خصوص نحوه اقدام سرمايه گذاران براي دريافت مجوز 
اقامت اظهار داشت: افراد متقاضي با توجه به ضوابطي كه 
در شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت ۵  ساله به سپرده گذاران 
و سرمايه گذاران خارجي آمده مي توانند از طريق سازمان 
سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران اقدام و 
مجوز اقامت دريافت كنند. مشاور رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در امور بين الملل در پايان اظهار داشت: از آنجا 
كه بين المللي شدن بازار سرمايه يكي از مهم ترين مواردي 
است كه در دستور كار سازمان بورس است و اين سازمان 
براي سرمايه گذاري خارجي اهميت زيادي قايل است، 

طبيعتا اين مصوبه قابل تمديد نيز خواهد بود.

پااليش يكمي ها منتظر جبران!
حميد اعرابي، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با امتياز 
دولت به س��هامداران متضرر در بحث پااليش يكم به 
منظور خريد سهام هاي ديگر دولتي به منظور جبران 
زيان، اظهار كرد: اين تصمي��م بدين خاطر فقط براي 
سهامداران پااليش يكم اخذ شد كه سهامداران دارايكم 
ضرر چنداني نكردند، در حالي كه سهام پااليش يكم در 
قيمت باال به سهامداران فروخته شد و پس از بازگشايي با 
اُفت هايي كه داشت به سهامداران خود آسيب وارد كرد.

او تصريح كرد: اكنون دولت اگر بخواهد اقدامي را انجام 
دهد به سبب مشخص بودن كد ها و اسامي ۴.۵ ميليون 
نفري كه سهام پااليش يكم را خريداري كردند مي تواند 
از سهام شركت هاي زير مجموعه اش كه قرار است در 
بورس عرضه شود در اختيار سهامداران بگذارد، به طور 
مثال اگر كس��ي پنج ميليون تومان س��هام پااليش را 
خريداري كرده و در حال حاضر ارزش آن به نصف رسيده 
دولت مي تواند مبلغ زيان را از طريق سهام جايزه اي كه در 
نظر دارد جبران كند.اين كارشناس بازار سرمايه گفت: 
اميدواريم چنين طرحي كه در شوراي اقتصادي مطرح 
ش��ده فقط در حد حرف باقي نماند و براي بازگردادن 
اعتماد سهامداران به بازار سرمايه نيز از آن استفاده شود.
اعرابي بيان كرد: با توج��ه به آنكه تقريبا دوماه تا پايان 
دولت فعلي باقي مانده بهتر است وزراي آقاي روحاني در 
حوزه صنعت و اقتصاد اقدامات الزم را به منظور عرضه 
شركت هاي دولتي انجام دهند به سبب اين كه چنين 
امري باز مي تواند سبب بازگرداندن اعتماد و نقدينگي به 
 بازار شود. او گفت: اگر دولت بخواهد جبران سهامداران 
زيان دي��ده در پااليش يكم را به دول��ت بعدي وا گذار 
كند نه تنها چنين اقدامي مثبت تلقي نمي شود بلكه 
سبب آسيب رس��اندن به بازار سرمايه نيز خواهد شد. 
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: عده اي مي گفتند 
صف هاي فروش مربوط به سهام پااليش يكم مي شود در 
حالي كه اينگونه نيست به سبب آنكه بازار اكنون از لحاظ 
حجم نقدينگي با مشكل بر خورده به همين سبب بايد 
گفت حتي اگر دولت سهام هديه هم به سهام پااليش 

يكم بدهد بازهم بحث صف هاي فروش رفع نمي شود.

مقصران عدم واريز منابع صندوق 
توسعه دادگاهي مي شوند

محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي عالي بورس گفت: 
طبق قانون هر ساله بايديك درصد از اعتبارات صندوق 
توسعه ملي به بازار بورس تخصيص يابد و بانك مركزي 
مسوول تخصيص اين منابع اس��ت.با توجه به اينكه 
تخصيص يك درصد از صندوق توسعه ملي به بورس، 
مصوبه مجلس است ما قصد داريم تا طبق ماده ۲۳۴ 
قانون آيين نامه داخلي مجلس كساني كه از اجراي اين 
مصوبه خودداري كنند را به قوه قضاييه معرفي كنيم. 
عضو ناظر شوراي عالي بورس گفت: هرگاه جمعي از 
نمايندگان درخواست داشته باشند تا موضوع خاصي 
اعم از عدم اجراي قانون يا استنكاف از اجراي آن توسط 
دولت مورد رسيدگي قرار گيرد كارگروهي براي بررسي 
موضوع مورد نظر توس��ط مجلس تشكيل مي شود و 
گزارشي از موضوع مورد بررسي تهيه و به كميسيون 
تخصصي و پس از آن به صحن مجلس ارايه مي شود و 
چنانچه گزارش مورد نظر به تصويب مجلس برسد براي 
رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع مي شود. وي در پايان 
گفت: بانك مركزي پذيرفته كه ۲۰۰ ميليون دالر از 
محل صندوق توسعه ملي به بورس تخصيص دهد و 

بايد اين كار را در اسرع وقت انجام دهد.

درباره كتاب
»۱۵۱ راهبرد معامالتي«

كتاب »۱۵۱ راهبرد معامالتي « نوشته »زورا كاكاشادزه 
و خوان اندرس س��رو«، ترجمه فريبرز كبيري توسط 
انتشارات فدك ايساتيس در ۲۱۴ صفحه منتشر شده 
است. نويس��نده، كتاب را اينگونه معرفي مي كند: در 
اين كتاب جزييات زيادي شامل ۵۵۰ فرمول رياضي 
ب��راي ۱۵۰ راهبرد معامالت��ي كه از ان��واع دارايي ها و 
انواع روش هاي معامالتي اس��تفاده مي كنن��د، ارايه 
شده است. راهبردها شامل س��هام، اختيار معامالت، 
ابزار با درآمد ثاب��ت، قراردادهاي آتي، ش��اخص هاي 
كاال، پول هاي خارجي ي��ا ارزها، ابزارهاي قابل تبديل، 
دارايي هاي ساختاري، تالطم پذيري به عنوان يك كالس 
دارايي، امالك و مستغالت، دارايي هاي نقد، رمز ارزها، 
دارايي هاي متفرقه مثل آب و هوا و انرژي، زيرساخت ها 
و آربيتراژ ماليات هس��تند. برخي راهبردها مبتني بر 
الگوريتم هاي يادگيري ماش��ين )شبكه هاي عصبي 

مصنوعي، بيز، نزديكترين همسايه ها( هستند. 

اعالم فرآيند تحويل قرارداد 
آتي زعفران پوشال

براساس اطالعيه صادره از سوي بورس كاال، فرآيند تحويل 
 در قرارداد آتي زعفران پوش��ال تحويل ارديبهشت ماه

 ۱۴۰۰ در روز سه ش��نبه ۲۱ ارديبهشت ماه جاري و از 
طريق گواهي سپرده زعفران پوشال انجام خواهد شد.

براساس اين اطالعيه، كليه مشتريان فروشنده و خريدار 
داراي موقعيت تعهدي باز، موظفند طبق ضوابط اعالم 
ش��ده جهت انجام فرآيند تحويل اقدام كنند. گفتني 
است، هر قرارداد آتي زعفران شامل ۱۰۰ گرم زعفران 
رشته اي درجه يك )پوشال معمولي( است و هر گواهي 
سپرده كااليي در كد سهامداري شامل يك گرم زعفران 
مي باش��د. در اين اطالعيه اشاره شده است كه تحويل 
زعفران به انبارها جهت تبديل شدن به گواهي سپرده، 
حداكثر تا سه روز كاري قبل از سررسيديعني روز شنبه 
۱۸ ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰ امكان پذير است. مبناي 
محاسبه قيمت نقدي زعفران نيز در محاسبات جرايم 
نك��ول قراردادهاي آتي زعفران، ميانگين وزني قيمت 
پاياني معامالت گواهي سپرده زعفران در آخرين روز 

معامالتي قرارداد آتي در نظر گرفته شده است.

دو عرضه جديد در بورس كاال
تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران روز 
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ماه براي نخستين بار ميزبان 
عرضه ۵۰ هزار تن كنسانتره سنگ آهن شركت معدني 
و صنعتي چادرملو و ۲۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندي 
معدن سنگ اس��تحكام آذرگون اس��ت.  ۲۵هزار تن 
كنسانتره سنگ آهن شركت مهندسي فكور صنعت 
تهران، ۲۰ هزار تن كنسانتره سنگ آهن شركت سنگ 
آهن آك كهور و ۲۷ هزار تن گندله سنگ آهن شركت 
ذوب فوالد اردكان نيز در تاالر مذكور عرضه مي ش��ود.  
عالوه براين ۴ هزار و ۶۰ تن مس كاتد، ۱۱ هزار تن مس 
كم عيار، ۲۴ تن كنسانتره فلزات گرانبها، يك هزار و ۱۶۰ 
تن شمش سرب، ۲ هزار و ۶۳۵ تن شمش روي، ۷ هزار 
و ۲۰۰ تن شمش آلومينيوم، ۵۰۰ تن بيلت آلومينيوم، 
۱۲۰ تن سولفور موليبدن و ۲۰ كيلوگرم شمش طال 
در تاالر محصوالت صنعتي و معدني عرضه مي ش��ود.

تاالر صادراتي ب��ورس كاالي ايران در اين روز ش��اهد 
عرضه ۶ هزار و ۳۰۰ تن قير و عايق رطوبتي است.  تاالر 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران نيز 
عرضه ۸۲ هزار و ۱۷۰ تن قير، وكيوم باتوم، مواد پليمري، 
مواد شيميايي، گوگرد و لوب كات را تجربه مي كند. براين 
اساس بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز ميزبان عرضه 

يك هزار و ۷۰۶ تن كاالست.

يك شركت توليد لوازم خانگي 
فرابورسي شد

شركت گروه صنعتي انتخاب الكترونيك آرمان )سهامي 
عام( پس از احراز كليه شرايط پذيرش به عنوان دويست 
و چهل و چهارمين نماد معامالت��ي )هفتاد و دومين 
ش��ركت در بازار اول( در فهرس��ت نرخ هاي فرابورس 
ايران درج شد. اين شركت كه در ۲۱ دي، سال گذشته 
پذيرش و در ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار ثبت شده است با نماد معامالتي »انتخاب« 
در گروه ماشين آالت و تجهيزات، زيرگروه توليد وسايل 
خانگي با كد ۲۹۳۰ روي تابلوي فرابورس نشسته است. 
شايان ذكر است گروه صنعتي انتخاب الكترونيك آرمان 
يكي از شركت هاي توليد لوازم  خانگي كشور است كه در 
سبد توليدات خود انواع لوازم  خانگي با برندهاي اسنوا، 

دوو و ُبست را توليد مي كند.

عرضه اوراق تبعي ۳ شركت در بورس
جزييات عرضه اوراق اختيار فروش تبعي س��هام س��ه 
شركت در بورس اوراق بهادار اعالم شد كه بر اين اساس 
دوره معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش 
بر روي سهام ش��ركت ايران  خودرو در سررسيد تيرماه 
۱۴۰۰، از روز چهارش��نبه در بازار مشتقه بورس اوراق 
بهادار تهران آغاز مي ش��ود. همچنين دوره معامالتي 
قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش بر روي سهام 
شركت فوالد مباركه اصفهان در سررسيد مهرماه ۱۴۰۰، 
از روز چهارشنبه اين هفته در بازار مشتقه بورس اوراق 
بهادار تهران شروع مي شود. ضمن اينكه دوره معامالتي 
قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش بر روي سهام 
بانك صادرات ايران )وبصادر( در سررسيد آبان ماه ۱۴۰۰، 
از روز مورد اشاره در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 
آغاز خواهد شد. شايان ذكر است »اوراق اختيار فروش 
تبعي« در واقع همان طرح بيمه سهام است كه توسط 
شركتها به فروش مي رسند، كه براساس آن فروشنده 
كه همان شركت منتشر كننده  مي باشد متعهد مي شود 
تعداد معيني از سهام شركت را به قيمت مشخصي كه 
اصطالح��ًا به آن »قيمت اعم��ال« مي گويند در تاريخ 
معين يا همان »تاريخ اعمال« از سهامدار خريداري كند. 

كارشناسان خبر از روند تعادلي بازار سهام مي دهند

لغو تحريم ها به نفع بورس است؟

خارج كردن سهام عدالت از دست مردم با برگزاري مجامع غيرقانوني
عسگر توكلي، رييس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي سهام 
عدالت كش��ور گفت: در هياهويي كه به اسم شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت شكل گرفته اگرچه 
به اس��م مردم ش��عار مي دهند,، اما عده اي دالل در حال 
جمع آوري سهام مردم هستند تا مديريت آن را در دست 
خود داشته باشند. بند ۸ ابالغيه مقام معظم رهبري درباره 
س��هام عدالت مي گويد اجراي قانون نبايد موجب تداوم 
يا افزايش تصدي گري دولت در اين باره ش��ود,، اما وقتي 
روس��اي س��ازمان هاي امور اقتصادي و دارايي و معاونان 
اقتصادي استانداري ها به عنوان رييس، مجامع شركت هاي 
سرمايه گذاري را برگزار مي كنند نوعي خالف قانون است 
ضمن اينكه ب��ا برگزاري اين انتخابات پاس��خگوي هيچ 
نهاد نظارت��ي و حاكميتي نخواهند بود. توكلي بيان كرد: 
تعاوني ها۲۵ درصد در اقتصاد كشور سهم دارند و بسياري 
از تعاوني هاي سرمايه گذاري استاني اقدامات بسيار خوبي 
در اين زمينه انجام دادند به طور نمونه يكي از تعاوني هاي 
استاني با استفاده از اين شيوه هزار شغل ايجاد كرده است. 
برگزاري مجامع غيرقانوني ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني به صورت اينترنتي نوعي تخلف است كه در آن 
هيچ وقت نصف ب��ه عالوه يك اعضا ش��ركت نمي كنند 
بنابراين با برگزار نشدن دور اول مجمع، دور دوم با هر تعداد 
تشكيل مي شود كه افراد حاضر، بيشتر همان وابستگان به 
اعضاي اين مجامع خواهند بود. اين مقام مسوول اضافه كرد: 
بايد ديد چه كس��اني پشت برگزاري مجامع شركت هاي 

س��رمايه گذاري استاني هستند، س��وال اين است وقتي 
سهام عدالت را آزاد مي كنيد چرا بازار آن را به كارگزاري ها 
مي دهيد در حالي كه بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس 
قرار بود به شركت هاي تعاوني، كارگزاري داده شود تا مردم 
در داخل همين شركت هاي تعاوني سهام خود را خريد و 
فروش كنند و س��ود حاصل از خريد و فروش سهام نيز به 
تعاوني و مردم برگردد. وي با بيان اينكه در روش مستقيم 
بسياري از مردم ۳۰ تا ۶۰ درصد سهام خود را آزاد كرده و به 
فروش رساندند افزود: اين در حالي است كه به بسياري از 
افراد فقط ۴۰۰ هزار تومان بابت فروش سهام پرداخت و به 
حساب آنها واريز شده و كسي هم براي تاخير در پرداخت 
نكردن وجه س��هام فروخته شده، پاسخگو نيست و از آن 
جا كه روش مستقيم انتخاب شده، تعاوني ها هم كاره اي 
نيس��تند.رييس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي سهام 
عدالت كشور با اشاره به اينكه برگزاري مجامع غيرقانوني 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني در تضاد با امنيت ملي و 
نوعي زمينه سازي براي گسترش رانت و فساد مالي است، 
گفت: با برگزاري اين مجامع در عمل ۴۰ درصد از اقتصاد 
كشور كه تاثيرگذاري زيادي در همه امور كشور دارد دست 
افرادي خاص قرار مي گيرد و در حالي دولت بعد تشكيل 
مي شود كه اختياري بر اين۴۰ درصد از اقتصاد كشور ندارد. 
ارزش كل سهام عدالت حدود ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است 
كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني با برگزاري مجامع 
غيرقانوني درصدد به دست گرفتن مديريت سهام عدالت 

۳۱ ميليون نفري هستند كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده اند يعني در آينده سهام عدالت مردم به صورت سبدي 
توسط عده اي خاص مديريت مي شوند. وي توضيح داد: اگر 
انتخابات مجامع شركت هاي سرمايه گذاري به روش هاي 
اينترنتي به صورت كامل انجام شود دو تا سه سال بعد هيچ 
سودي به سهامداران پرداخت نخواهد شد، زيرا مديريت اين 
شركت ها را افرادي خاص در دست مي گيرند و با بهانه هايي 
مانند سودده نبودن بازار سرمايه ويا افزايش سرمايه شركت 
از پرداخت سود امتناع خواهند كرد البته در اين بين تعجب 
ما از دولت است كه مي خواهد در اين بازه كم باقي مانده تا 
پايان عمر خود با برگزاري مجامع، دوستان و حاميان خود 
را به اين شركت ها وارد كند. وقتي از قانون و منويات مقام 
معظم رهبري درباره س��هام عدالت عدول مي ش��ود بايد 
منتظر بود كه اين افراد به هيچ فرد يا نهادي پاسخگو نباشند 
و برگزاري انتخابات مجامع آنها نيز زير رصد و نظارت هيچ 
نهادي نباشد. رئيس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي سهام 
عدالت كشور با بيان اينكه در حقيقت به جاي آزادسازي 
سهام عدالت، بالتكليفي و رهاسازي آن اتفاق افتاده است، 
گفت: قرار بود مديريت سهام عدالت در دست شركت هاي 
تعاوني و مردم باشد، اما دولتي ها آمدند هلدينگ درست 
كردند و قصد دارند مديريت را در دست خود بگيرند اگر بنا 
بود سهام عدالت دولتي باشد چرا از سال ۱۳۸۵ تاكنون اين 
همه هزينه شد و شركت هاي تعاوني به عنوان نمايندگان 
مردم پا گرفتند؟ همچنين مص��وب كردند كه كارت به 

دارندگان سهام عدالت تعلق گيرد كه به جاي پول نقد اعتبار 
در آن قرار داده شده اس��ت كه در آن هم دارندگان كارت 
محدود هستند فقط از فروشگاه هايي خاص خريد كنند، آيا 
در اين شرايط صالح است انبوه جمعيت به دو تا سه فروشگاه 
خاصي كه تحت نظارت نيست و تخلفات زيادي نيز از آنان 
كشف شده مراجعه كنند؟ ضمن اينكه براي اعتبار قرارداده 
شده در كارت بايد۱۸ درصد سود هم پرداخت كنند. توكلي 
درباره جاماندگان از سهام عدالت گفت: جاماندگان از سهام 
عدالت دو دسته اند، عده اي برگ سبز دارند، اما سود سهام 
عدالت دريافت نمي كنند و عده اي هم س��ندي از سهام 
عدالت ندارند كه در اين ب��اره دولت مي گويد منابع براي 
پرداخت سهام عدالت جديد ندارد، اما معتقديم اگر دولت 
۱۱ شركت بزرگ زيرمجموعه سهام عدالت را كه توسط 
رييس سازمان خصوصي سازي و در سال هاي۹۷ و ۹۸ از ما 
گرفته، برگرداند در كنار تجديد ارزيابي ها مي توانيم منابع 

سهام عدالت جديد را تامين كنيم.
رييس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور 
گفت: در اين باره بايد كميته حقيقت ياب شامل نهاد هاي 
متولي و سازمان هاي نظارتي تشكيل شود تا تكليف بسياري 
از تخلفات مشخص ش��ود، زيرا سود سهام عدالت براي۳ 
ميليون متوفي و ۵ ميليون نفر به علت مشكالت شماره شبا 
واريز نشده است، بنابراين با برگزاري اين كميته حقيقت ياب 
ما با اسناد اثبات خواهيم كرد چقدر منابع براي پرداخت 

سهام عدالت به سهامداران جديد وجود دارد.

افت ۱۳ هزارواحدي شاخص كل
در پايان معامالت روز گذشته، شاخص كل بورس پس از 
افت ۱۳هزار و ۶۲۷واحدي شاخص كل معادل با ۱.۱درصد 
آن را در ارتفاع يك ميليون و ۱۸۰هزار واحدي قرارگرفت 
و همچنين ش��اخص كل هم وزن با كاهش ۰.۳درصدي 
مواجه شد. آخرين قيمت۳۰نماد حداقل يك درصد نسبت 
به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۴۵۴نماد با كاهش 
بيش از يك درصدي قيمت هم��راه بوده اند. حقيقي ها 
در اين روز بيش از ۳۸۰ميلي��ارد تومان نقدينگي از بازار 
خارج كردند. نماده��اي »وبملت«، »وتجارت«، »اپال«، 
»وبصادر«، »شس��تا«، »ثامي��د« و »وپاس��ار« در گروه 
پرتراكنش هاي بورس و نمادهاي »وسپهر«، »كرمان«، 
»آريا«، »بگيالن«، »بپيوند«، »ش��گويا« و »تس��ه« در 
گروه پرتراكنش هاي فرابورس ق��رار گرفتند ارزش كل 
معامالت خرد ب��ورس و فرابورس نيز در مجموع به بيش 

از هزار و۳۸۵ميليارد تومان رسيد. حقوقي ها در دومين 
روزكاري هفته حدود ۳۸۰ميليارد تومان وارد بازار سهام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد هزار و ۳۹۰ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي۴۵درصد يعني۶۳۰ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان۲۸درصد از كل معامالت 
شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بازار در سه گروه 
»محصوالت شيميايي«، »سرمايه گذاري ها« و »فلزات 
اساسي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»واس��طه گري هاي مالي و پولي« و »قند و شكر« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. در اين روز افزايش سهام حقيقي ها 
در ۱۱نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۸۲نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رس��يد كه جم��ع تغيير مالكيت 
دسته اول ۴۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 

۳۹۰ميليارد تومان بود.



گروه راه و شهرسازي|
رد صالحيت گس��ترده در انتخابات ش��وراهاي شهر 
واكنش اعضاي پارلمان شهري پايتخت را در پي داشته 
است. از 21 عضو فعلي شوراي شهر تهران، 12 نفر براي 
كانديداتوري در انتخابات پيش روي شوراهاي شهر 
ثبت نام كرده اند اما تنها صالحيت 2 نفر از آنها تاييد شده 
است. اگر چه به گفته مسووالن، صالحيت 86 درصد از 
ثبت نام كنندگان براي كانديداتوري در شوراهاي شهر و 
روستا تاييد شده است، اما به نظر مي رسد، الگوي آماري 
تعداد تاييد صالحيت شدگان اعضاي كنوني شوراي 
ش��هر تهران براي ساير كالن ش��هرها و شهرها تكرار 
شده است. از همين رو، طي روزهاي گذشته، انتقادات 
بي شماري در اين رابطه صورت گرفته است. ديروز اما 
براي نخستين بار از تريبون رسمي صحن علني شوراي 
شهر تهران به اين مساله پرداخته شد. از سويي محسن 
هاشمي، رييس شوراي شهر تهران از رييس مجلس 
خواست كه اعتراضات كانديداها را پيگيري كند و از 
سوي ديگر، زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه اين شورا 
در اين رابطه به وزير كشور تذكر داد و خواستار پيگيري 
اين مساله شد. در اين حال، »مساله واكسن خواري« 
و »بررسي گزارش حسابرسي سال 94 سازمان امالك 
در ش��ورا« از جمله مهم ترين مباحث ديروز شوراي 

شهر تهران بود.

   حق الناس تضعيف  نشود
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران ديروز در 
صحن علني اين شورا با اشاره به موضوع رد صالحيت 
كانديداهاي ش��وراي شهر گفت: در پايتخت و برخي 
شهرهاي ديگر شاهد رد صالحيت كانديداهايي بوديم 
كه توسط هيات اجرايي تأييد شده بودند و ما فرض را 
بر اين مي گذاريم كه در اين زمينه نظارت استصوابي 

نداريم و نظارت برعهده نمايندگان مجلس است.
هاشمي اظهار كرد: از محمدباقر قاليباف، رييس مجلس 
درخواست و انتظار دارم با پيگيري موضوع نسبت به 
اعتراضات كانديداها توجه الزم و ويژه را داشته باشد 
تا حق الن��اس و حق عمومي جامعه با تكثر س��اليق 

تضعيف نشود.

   تذكر  به  وزير كشور 
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
نيز ديروز در صحن علني اين شورا در تذكري خطاب به 
وزير كشور گفت: حضور موثر مردم در پاي صندوق هاي 
راي نمايش قدرت ايران اس��ت. قدرت��ي كه در طول 
 چهل سال گذشته همواره پشتيبان كشور بوده است .

 از اي��ن رو، با توجه به اين مه��م عدم تاييد صالحيت 
جمع كثيري از عالقه مندان به خدمت در ش��وراهاي 
شهر به بهانه هاي مختلف و بعضا شگفت آور كه حتي 
مستندات آن تاكنون به اطالع داوطلبين نيز نرسيده 
جاي بسي نگراني اس��ت. عضو هيات رييسه شوراي 
شهر تهران گفت: رد صالحيت افراد شناخته شده اي 
كه سال هاست در عرصه مديريتي و كارشناسي اين 
كشور فعاليت مي كنند و به اعتبار كارنامه كاري در زمره 
شناخته شده ترين افراد هستند به داليل بي ارتباط با 
ماهيت آنها تنها بستري براي عدم ايجاد امكان جهت 

ساليق مختلف براي مشاركت در انتخابات است.
وي ادامه داد: اين سيل رد صالحيت ها كه از هيات هاي 
اجرايي شهرها به ويژه مراكز استان ها آغاز شده اكنون 

در بستر هيات هاي نظارت ادامه يافته است.
نژاد بهرام افزود: آيا منافع ملي، تاكيد رهبري معظم، 
ضرورت مشاركت ش��هروندان دراين شرايط سخت 
بيماري كرونا اي��ن الزام را ايجاد نمي كند كه اقدامات 
موثر براي حضور همه ساليق در انتخابات فراهم گردد؟ 
شگفت آور آنكه اين مهم در اقدام غير منتظره اي حتي 
شامل اعضا كنوني شوراهاي شهر در مراكز استان ها از 
جمله تهران نيز شده است. وي اظهار كرد: در شرايط 
كنوني اين پرسش قابل طرح است كه اين نمايندگان 
كه اكنون مسووليت مصوبه گذاري در شهر ها را به عهده 
دارند اگر دچار مسائلي هستند چرا به مراجع صالحه 
معرفي نش��ده اند و اگر صالحيت دارند كه همچنان 
فعاليت كنند پس چگونه اس��ت كه ب��راي انتخابات 
آتي رد صالحيت مي شوند؟! روا داري از رويكردهاي 
اصلي نظام جمهوري اسالمي و دين مبين اسالم است 
اگر ديدگا ه هاي مشترك در برخي موارد ميان هيات 
نظارت و برخي نامزدها نيست معني آن نبايد در قالب 

عدم تاييد صالحيت افراد ظهور و بروز يابد.

نژادبهرام گفت: به واقع اين سكوت معنا دار از سوي دولت 
محترم و شخص جنابعالي به عنوان رييس ستاد انتخابات 
بر نگراني ها مي افزايد. از اي��ن رو الزم مي دانم به عنوان 
نماينده مردم در شوراي شهر پايتخت، ضمن اعتراض به 
اين شيوه كنوني احراز صالحيت ها، درخواست پيگيري 

جدي جنابعالي در اين زمينه را ارايه نمايم.

    اليحه واكسيناسيون نيامد و بررسي نشد
مساله »واكسن خواري« و سوءاستفاده مسووالن برخي 
از مناطق شهري تهران از س��هميه واكسن پاكبانان 
ديروز در محور بحث هاي شورا بود. پيش تر، قرار شده 
بود، ديروز اليحه واكسيناسيون شهرداري در شوراي 

شهر مطرح و بررسي شود، اما اينگونه نشد.
هاشمي در حاشيه جلس��ه ديروز شوراي شهر تهران 
در جمع خبرنگاران در خصوص اليحه خريد واكسن 
گفت: اين طرح دو فوريتي بود براي تامين واكس��ن 
توسط شهرداري تهران و به هيات رييسه ارسال شد 

و اصال در دستور قرار نگرفت كه بخواهد خارج شود. 
او ادامه داد: در هيات رييسه بحث هايي درباره آن انجام 
و قرار شد پخته تر شود و با ابعاد مناسب تري در دستور 
قرار گيرد. در نتيجه بحث تامين واكس��ن به صورت 
خصوصي توسط ش��هرداري تهران هنوز در دستور 
صحن ش��ورا قرار نگرفت.  هاش��مي در پاسخ به اين 
سوال كه براي نظارت دقيق تر، شورا تمهيداتي در نظر 
مي گيرد؟ گفت: آنقدر حساسيت شهردار تهران به اين 
موضوع زياد است كه حساسيت شورا را نمي طلبد. اما 
اگر متوجه شويم كه امكان فرار واكسن وجود دارد ورود 
مي كنيم.  رييس شوراي شهر تهران افزود: در مناطق 
ديگر هم بوده است و اين حساسيت خيلي جدي وجود 
دارد و سابقه نداشته است كه در شهرداري تهران به اين 
سرعت تعدادي را از كار بركنار كنند. تاكنون دو، سه 
نفر از مقامات در حد رييس ناحيه از كار بركنار شدند و 

شهرداري نظارت خوبي انجام مي دهد.

   پاكبانان  مناطق جنوبي تهران
 واكسن دريافت نكردند

در اين حال، زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون 
س��المت، محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي 
شهر تهران گفت: در مناطق جنوبي، منطقه 16،1۷، 
18،19، 2۰، 21 و 22 پاكبانان هيچ واكسني دريافت 
نكرده  ان��د. صدر اعظم نوري پس از اس��تماع گزارش 
شهردار تهران درباره تزريق واكسن پاكبان ها به برخي 
پرسنل شهرداري تهران گفت: براساس پيگيري ها و 
آمار ارايه شده تعداد نيروهاي خدمات شهري و كساني 
كه احتمال ابتالي آنها به كرونا باال اس��ت، در حدود 
۵۵ هزار نيرو هس��تند كه از اين تعداد 2 هزار و 248 
نفر تاكنون واكسن دريافت كردند.  او ادامه داد: تقريبا 
در حدود ۵۰ هزار نفر باق��ي ماندند، اما از اين گزارش 
مناطقي را داريم كه تاكنون هيچ واكس��ني دريافت 
نكردند. براي مثال در مناطق جنوبي، منطقه 16،1۷، 

18،19، 2۰،21 و 22 هيچ واكس��ني دريافت نشده 
اس��ت. همچنين در مناطق 1۵، 14 آمار 9۵ نفري و 
۵6 نفري واكسن دريافت كرده اند. در منطقه 1۰، 11 
و 12 نيز هيچ واكسني دريافت نكردند، عمده دريافت 
واكسن در مناطق 2، ۳، 4، ۵، 6،  8،9 و 1۳ است.  نوري 
گفت: ش��هرداري تهران چه س��ازوكاري اتخاذ كرده 
است؟ البته كه مي دانم محدوديت داريم اما شهرداري 
چه تمهيداتي دارد كه زودتر بتوانيم عزيزان در حوزه 

خدمات شهري را واكسينه كنيم.

     فوت بيش از ۲۴۰ راننده تاكسي بر اثر كرونا
پيروز حناچي، شهردار تهران نيز پس از استماع سواالت 
اعضاي شوراي شهر درباره تزريق واكسن پاكبان ها به 
برخي پرسنل شهرداري گفت: دستورالعملي كه ارايه 
كرده بوديم خيلي كلي بود و جزئي به مساله نپرداخته 

بوديم و اين ايراد به ما وارد است و آن را حل كرديم. 
او ادامه داد: از مديران كسي واكسن تزريق نكرده است. 
متاسفانه تلفات زيادي در حوزه تاكسيراني داشتيم كه 
آنه��ا را لحاظ نكرده بوديم و در حال پيگيري هس��تيم 
كه حتما واكسيناس��يون رانندگان تاكسي انجام شود. 
تاكنون بيش از 24۰ نفر از رانندگان تاكسي در اثر كرونا 
فوت شدند كه نقش زيادي هم در انتشار ويروس دارند. 
ش��هردار تهران گفت: در تهران ش��يوه توزيع واكسن 
متفاوت بوده است و اين تفاوت كه در توزيع واكسن ديده 
مي شود به همين دليل است. البته رابطه شهرداري هاي 
مناطق هم با دانش��گاه هاي علوم پزشكي در اين مورد 

تاثيرگذار است چرا كه رابطه نزديكي با هم دارند. 

    سال 9۴؛  نقطه شروع انحرافات 
در واگذاري امالك 

در بخش ديگري از نشست علني ديروز شوراي شهر 
تهران، محمود ميرلوحي در جريان بررس��ي گزارش 
حسابرسي س��ال 94 س��ازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران گفت: سال 94 سال شروع انحرافات 
گسترده اس��ت كه اگر از آن به سادگي عبور كنيم از 
مسائل رس��ا تجارت، تخفيفات ارايه ش��ده و امالك 
نجومي كه نقطه شروع آيين نامه ابالغي غيرقانوني و 

پيامدهاي آن است صرفنظر كرده ايم.
بر اس��اس اين گ��زارش، در جريان بررس��ي گزارش 
حسابرس��ي سازمان امالك و مس��تغالت شهرداري 
تهران براي سال مالي 1۳94 مجيد فراهاني گزارش 
كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران گزارش 

خود را در صحن علني شورا قرائت كرد. 
فراهاني گفت: ارزيابي كميته بودجه نش��ان مي دهد 
كه سازمان امالك در سال مالي 94 مواردي متعددي 
انحراف داشته است كه شامل عدم رعايت شفايت در 
صورت مالي، بحث هاي مالياتي و عدم رعايت پايبندي 
به اساسنامه مصوب شورا است. البته گزارش تحقيق و 
تفحص از سازمان امالك و موارد متعدد در سال هاي 
مالي گذشته تهيه شده است. او افزود: در گزارش ارايه 

شده موراد متعدي مثل وضعيت مبهم اسناد مالكيت 
ساختمان هاي س��ازمان وجود دارد. ديدگاه كميته 
اين است كه هرچه سريعتر بايد ابهامات مطرح شده 
پيرامون اسناد ساختمان هاي مورد استفاده سازمان كه 
به نام س��ازمان انتقال نيافته است و داليل عدم توافق 
با شهرداري تهران درباره وضعيت مالكيت و شناسايي 
قيمت عرصه در دفاتر واحد مورد گزارش شفاف سازي 
ش��ود. او ادامه داد: وضعيت مالياتي سازمان امالك و 
مستغالت مشكالت جدي براي سازمان ايجاد كرده 
است. آخرين وضعيت مانده بدهي مالياتي و داليل عدم 
ثبت سامانه ماليات بر ارزش افزوده و تكميل اظهارنامه 
مالياتي علي رغم وجود نيروهاي بسيار در سازمان مورد 
اهمال كاري قرار گرفته است.  رييس كميته بودجه و 
ارزيابي بودجه ادامه داد: عدم ارايه آمار تهاترهاي صورت 
گرفته در قبال مطالبات بس��تانكاران نيز محل سوال 
اس��ت. يكي از مهم ترين كارهايي كه سازمان امال ك 
انجام مي داده بحث تهاتر ب��وده كه در ازاي مطالبات 
بستانكاران امالك داده مي شد اما آمار تعداد تهاترهاي 
صورت گرفته در ازاي مطالبات در سال 94 در اختيار 
حسابرس منتخب شورا قرار نگرفته است. مساله بعدي 
بحث عدم حسابرسي توسط سازمان تامين اجتماعي 
است كه دالليل آن بايد ش��فاف شود. فراهاني افزود: 
آيين نامه مالي و معامالتي سازمان موضوع ديگر است. 
س��ازمان يك آيين نامه مالي معامالتي غير مصوب 
داشته است كه بر اساس آن عمل كرده است. سازمان 
همچنين اساسنامه هاي متعددي داشته است كه هر 
جا عالقه مند بوده به يكي از بندهاي اساس��نامه هاي 
غيرمصوب ارجاع مي داده به ويژه اساس��انامه اي كه 
توسط شهردار وقت ابالغ شده كه مبناي تصميم گيري 
بوده است.ابهام در خصوص انتقال امالك و مستقالت 
شركت ناصرخسرو يكي از شركت هاي زيرمجموعه 
نيز مطرح است.اين شركت در حال تسويه بوده است و 
داليل عدم انتقال مستغالت اين شركت بايد در اختيار 

حسابرس قرار گيرد.
او ادامه داد: عدم سازماندهي تشكيالتي و نظام اداري 
و تهيه و تصويب آيين نامه پرداخت حقوق و مزايا مورد 
ديگر است كه مشكالت جدي ايجاد كرده است. داليل 
اين كار كه چرا تش��كيالت س��اختاري و نظام اداري 
 و عدم تطبي��ق آن با مزاي��ا و پرداختي هاي كاركنان 
توجيه پذير نيست و داليل آن بايد در اختيار حسابرسان 
قرار گيرد. همچنين يكي از موضوعاتي كه سال هاست 
درباره سازمان مطرح مي شود بحث مبارزه با پولشويي 
است. در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي مقابله 
با پولش��ويي اين ارزيابي صورت گرفت اما متاسفانه 
اقدامات الزم جهت تدوين آيين نامه مربوطه تاكنون 
ص��ورت نگرفته اس��ت.  در ادامه محم��دزاده رييس 
سازمان امالك و رضايي نماينده حسابرس توضيحاتي 
را اراي��ه دادند اما با پايان وقت مقرر صحن علني ادامه 
بررسي گزارش حسابرسي سازمان امالك به جلسه 

بعد موكول شد.

ايرانشهرگزارش تحليلي

ادامه از صفحه اول

5  دوشنبه 13 ارديبهشت 1400    20  رمضان 1442  سال هفتم    شماره   Mon. May 3. 2021  1929  راهوشهرسازي

تلنگر انسداد كانال سوئز 
به حمل و نقل ايران

جايگاه راهبردي ايران ميان آسيا و اروپا، اين فرصت 
را به كشور مي دهد كه با تكميل مسيرهاي ناتمام 
ريلي و جاده اي، از عبور و انتقال كاال از خطوط ريلي 

و جاده اي خود درآمد سرشاري كسب كند.
ب��ه گزارش ف��ارس، گاه��ي برخي از ح��وادث در 
جهان مي تواند تلنگري باش��د تا به فكر استفاده از 
موقعيت هاي راهبردي موجود در كشور كه به دست 
فراموشي سپرده ايم يا سال ها در به سرانجام رساندن 
آنها تعلل كرده ايم، بيفتيم و براي بهره بردن از آنها 

تالش كنيم. 
چهارم فروردين ماه 14۰۰ برابر با 24 مارس 2۰21، 
يك كشتي غول پيكر در كانال سوئز مصر گير افتاد 
و سبب مسدود ش��دن آن و ايجاد ترافيك دريايي 
شديدي شد. كشتي غول پيكر پانامايي »اور گيون« 
)Ever Given(، در بحبوح��ه مذاكرات در مورد 
پروژه هاي حمل و نقل تجاري جايگزين، سبب شد تا 
در مورد آينده كانال سوئز گزارش هايي منتشر شود.

پايگاه خبري المانيتور نوشت، با اين اتفاق، روسيه 
و ايران خواستار يافتن مسيرهاي جايگزين حمل 
و نقل دريايي ش��دند. مقامات كانال س��وئز پس از 
تالش حدود يك هفته اي، كان��ال را در 29 مارس 
بازگشايي كردند و به دنبال آن، ترافيك دريايي از 

سر گرفته شد.
ايران، روس��يه و هند در ش��هريور م��اه 1۳۷9 در 
سن پترزبورگ، توافقنامه موس��وم به موافقتنامه 
احداث »راه گذر حمل و نقل بين المللي ش��مال-

جنوب« امضا كردند. اين مسير بسيار به لحاظ مدت 
زمان و مسافت سفر باصرفه تر از كانال سوئز است. 
ايران مي توان��د از اين گزينه پيش روي خود كه به 
مراتب بهتر است، استفاده كند و مسيري با منافع 

بيشتر به جهان عرضه نمايد.
همچني��ن اين امكان براي كش��ور فراه��م بود تا 
با ي��ك برنامه ري��زي منس��جم از اي��ن حادثه در 
كوتاه م��دت، بي بهره نمان��د. به طوري كه به گفته 
برخي كارشناسان، در حادثه سوئز، ايران مي توانست 
با يك برنامه ويژه براي عبور بار كشتي هاي معطل 
مانده در درياي سرخ از داخل خاك كشور و تسهيل 
فرايند هاي گمركي و بندري، حجم گسترده اي از 
بارهاي بين المللي را در مدت زمان كوتاهي از خاك 

كشور عبور دهد و درآمد شاياني كسب شود. 
راه گذر بين المللي ش��مال-جنوب از مس��يرهاي 
راهبردي در نيم  كره شرقي جهان است.اين راه  گذر 
ارتباط ترانزيتي كشورهاي ش��مال اروپا و روسيه 
از طري��ق ايران و درياي خزر به كش��ورهاي حوزه 
اقيانوس هند، خليج فارس و جنوب آسيا را برقرار 
مي كند. در عين حال، پس از متصل ش��دن خليج 
عمان و بندر چابهار در ساحل شرقي درياي مكران 
به اين راه گذر، اين بندر، نقش مهمي در انتقال كاال 
به ش��رق ايران و همسايه هاي شرقي كشور و آسيا 
ميانه بازي خواهد كرد. اگر تمامي زنجيره مسيرهاي 
اين راه گذر تكميل شود، انتقال بار از بندر بمبئي به 
مس��كو، تقريبا يك ماه زمان مي برد؛ اين درحالي 
اس��ت كه در انتقال كاال در مس��ير مشابه از طريق 
درياي بالتيك، هزينه حمل و نقل 2۰ درصد افزايش 

خواهد داشت.
اگر تمامي زنجيره مس��يرهاي اين راه گذر تكميل 
شود، انتقال بار از بندر بمبئي به مسكو، تقريبا يك 
ماه زمان مي برد؛ اين درحالي است كه در انتقال كاال 
در مسير مشابه از طريق درياي بالتيك، هزينه حمل 
و نقل 2۰ درصد افزايش خواهد داشت. موافقتنامه 
احداث اي��ن راه  گذر بين المللي ش��مال-جنوب 
در ش��هريور ماه 1۳۷9 در س��ن پترزبورگ ميان 
كشورهاي ايران، روس��يه و هند به امضاي وزراي 

حمل و نقل سه كشور رسيد. 
در صورت احداث و تكميل اين راه گذر، مدت زمان 
و مسافت اين مسير تجاري ميان آسيا و اروپا تا 4۰ 
درصد كاهش مي يابد مدت زمان سفر تا 2۰ روز و 
هزينه ها تا ۳۰ درصد كاهش مي يابد كه در نتيجه 
گزينه اي برتر براي جايگزيني كانال سوئز در ترانزيت 
به شمار مي رود. ايران به لحاظ راهبري، ژئوپلتيك و 
ژئواكونوميك همواره در جهان مورد توجه بوده است. 
در سال هاي اخير، موقعيت مناسب ريلي و جاده اي و 
دسترسي ايران به سواحل طوالني در خليج فارس، 
درياي عمان، درياي مكران، س��واحل درياي خزر 
بسيار مورد توجه توليدكنندگان بزرگ اقتصادي 
جهان قرار گرفته است. اگر برخي مسيرهاي ناتمام 
ريلي و جاده اي ايران تكميل شود، كشور مي تواند 
از عبور و انتقال كاال از خطوط ريلي و جاده اي خود 

درآمد سرشاري كسب كند. 
در همين راستا، كاظم جاللي، سفير ايران در روسيه 
نيز در حس��اب فيس بوك خود در 2۷ مارس، پس 
از حادثه كانال سوئز، خواستار فعال كردن راه گذر 
بين الملل��ي جايگزين براي كانال س��وئز يعني راه 
گذر حمل و نقل بين المللي ش��مال-جنوب شد و 
آن را مس��يري با »خطرات پايي��ن« توصيف كرد. 
البته روس ها هم در مدت بيكار نبودند و با استفاده 
از شرايطي كه بر سر حادثه كانال سوئز پيش آمد، 
تالش مي كنند تا مسير دريايي شمال خود را تبليغ 
كنند. البته برخي از كارشناسان معتقدند كه پروژه 
درياي شمال روسيه در مقايسه با كانال سوئز داراي 
مشكالتي است از جمله اينكه بيشتر سال پوشيده از 
برف است و كشتيراني در برف خطرات خود را دارد 
و همچنين به كشتي هايي با ماهيت و قابليت هاي 

ويژه نياز دارد.  
از اين رو اين پروژه به هيچ اندازه اي رقيب قوي براي 
كانال سوئز به ش��مار نمي رود و اگر رقيبي براي اين 
كانال باشد، رقيبي فصلي و ضعيف است.اما رسانه هاي 
روس��يه، مسير دريايي قطب ش��مال را تنها گزينه 
اين كش��ور براي جايگزيني كانال سوئز نمي دانند 
و مي گويند، روس��يه گزينه هاي متعددي دارد كه 
مي تواند به راحتي جايگزين مناسبي براي كانال سوئز 

شود، از جمله آنها راه آهن اين كشور است.

تحليل رسمي 
از اثر برجام روي بازار مسكن

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
اظهار داشت: اگر مذاكرات نتيجه بخش باشد و برجام 
احيا ش��ود با ركود معناداري در بازار مس��كن مواجه 
مي شويم كه به دنبال آن، قيمت ها ريزش خواهد كرد. 
محمودزاده در گفت وگو با ايلنا درباره اثرپذيري بازار 
مس��كن پس از احياي برجام اظهار داشت: از آنجايي 
كه بازار مس��كن يك بازار چندبعدي اس��ت و از ساير 
بازارها اثرپذيري دارد، پيش بيني از وضعيت آن اقدام 
ساده اي نيست اما نكته مهم اين است كه مسكن تابع 
س��اير بازارها اس��ت و اگر در بازاري با كاهش قيمت 
مواجه شويم طبيعتا مسكن هم از آن تاثير مي پذيرد. 
وي تاكيد كرد: اگر مذاكرات نتيجه بخش باشد و برجام 
احيا ش��ود با ركود معناداري در بازار مس��كن مواجه 
مي شويم كه به دنبال آن، قيمت ها ريزش خواهد كرد. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تحليلي از بازار 
مسكن پس از احياي برجام مبني بر اينكه در صورت 
موفقيت آميز بودن مذاكرات، ن��رخ دالر كاهش پيدا 
مي كند و نقدينگي از اين بازار وارد مسكن مي شود و در 
نتيجه افزايش تقاضا منجر به رشد قيمت مسكن خواهد 
شد، گفت: اين هم يك پيش فرض است اما معتقديم 
كه با احياي برجام، اقتصاد پويا مي ش��ود و اين پول و 
نقدينگي انباشته به سمت جريان توليد هدايت خواهد 
ش��د. محمودزاده با بيان اينكه به طور قطع نقدينگي 
وارد بازارهايي مي شود كه بازده سرمايه باالتري داشته 
باشند، ادامه داد: اگر برجام احيا شود و اگر گشايش هاي 
اقتصادي به دنبال داشته باشد، به نظر مي رسد كه در 
ميان مدت نقدينگي وارد بازار س��رمايه شده و پول از 
حوزه مسكن به سمت جريان عمومي اقتصاد كشيده 
مي شود. وي درباره بازه ميان مدت بيان داشت: در بازه 
زماني كوتاه مدت يعني در 6 ماه ش��ايد اين اثرپذيري 
مس��كن از احياي برجام خود را نشان ندهد اما پس از 
6 ماه با ارزيابي صاحبان سرمايه احتماال نقدينگي از 
بازار سرمايه خارج و وارد ساير بازارها خواهد شد. بايد 
توجه داشته باشيم كه اقتصاد همواره براساس نفع و 
زيان حركت مي كند و اگر فعاليت اقتصادي ديگري 
ظرفيت بيشتري داشته باشد طبيعتا سرمايه وارد آن 
بازار خواهد شد. معاون مسكن و امور ساختمان افزود: 
اگر شرايط اقتصادي كشور ظرفيت پذيرش سرمايه را 
نداشته باشد به طور قطع سرمايه به حالت ذخيره در 
بازار مس��كن باقي مي ماند تا گشايش هاي اقتصادي 
در ساير بخش ها ايجاد شود. محمودزاده در پاسخ به 
اينكه اساسا در هر حالتي از اقتصاد آيا بازار مسكن پس 
از افزايش هاي قيمت جهشي اخير هنوز كشش رشد 
قيمت را دارد، اظهار كرد: افزايش قيمت در بازار مسكن 
از دو منظر قابل بررسي است؛ اول اينكه به اين بازار از 
ديد خريد و فروش نگاه شود و نگاه ديگر اينكه بازار را 

يك بازار سرمايه گذاري بدانيم.

توقف صدور مجوز خروج خدمه 
كشتي هاي خارجي در بندر امام

عادل دريس، مديركل بنادر و دريانوردي خوزستان 
با اشاره به كنترل ورود كشتي هاي هندي به بندر امام 
گفت: در بندر امام، وضعيت سالمت خدمه  كشتي 
ورودي توس��ط تيم قرنطينه و بهداشت  كنترل و 
بر تردد خدمه كش��تي ورودي به خارج از كش��تي 
 نظارت مي ش��ود و مجوز خروج موقت از كش��تي 
)Shore Pass( ني��ز ب��راي خدمه كش��تي هاي 
خارجي صادر نمي شود.  دريس در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به اقدامات بندر امام خميني )ره( در خصوص 
نحوه ورود كشتي هاي هندي به اين بندر، اظهار كرد: 
با توجه به اهميت جلوگيري از ورود و شيوع كروناي 
هندي، اقدامات وي��ژه اي در بندر امام در خصوص 
كشتي هاي خارجي و به ويژه كشتي هايي كه از مبدا 
كش��ور هند وارد بندر امام مي شوند، در حال انجام 
است. وي افزود: شناسايي و رصد همه كشتي هايي 
كه از مبادي بنادر هند به بندر امام وارد مي ش��وند، 
يكي از اقدامات پيش��گيرانه در جلوگيري از ورود 

كروناي هندي به اين بندر است. 

مانع سودآوري  با رمزارزها نشويد
اين رابطه منجربه هدايت ش��دن س��رمايه هاي مردم 
به س��مت پلتفرم هاي خارجي كه بارها اقدام به بلوكه 
كردن موجودي ايرانيان كرده است، مي شود. هم اكنون 
پلتفرم هاي معتبري در ايران طراحي و توسعه يافته اند كه 
هزاران تراكنش رمزارزي را در طول روز انجام مي دهند 
و از سوي بخش هاي مختلف كشور نيز شناخته شده 
هستند، بنابراين نتيجه مسدودسازي درگاه هاي اين 
س��كوها نتيجه اي جز ظهور قارچي فعاالن ناشناخته 
نخواهد شد، امري كه در نهايت منجر به توليد و هجوم 
تعداد زيادي پرونده هاي كالهبرداري و فيش��ينگ به 
مراجع قضاي��ي و پليس فتا خواهد ش��د. درحالي كه 
كشورهاي پيش��رو اقدام به قانون گذاري در اين حوزه 
كرده اند، مسدودسازي تبادل رمزارزها چيزي نيست 
جز فرصت سوزي و گام برداشتن در مسيري كه قطعا  
به جاي توسعه و پيشرفت علمي و فني كشور، جز ايجاد 
دلسردي در جوانان توانمند و با استعداد ايراني نخواهد 
داشت. هرچند بايد توجه داشت كه فناوري بالك چين 
و رمزارز، بر مبناي شفافيت و عدم تمركز طراحي شده 
است و هرگونه تصميم گيري در رابطه با آن نيازمند دانش 
فني كافي است. از سوي  ديگر در شرايطي كه بخشي از 
جامعه با  كسب آگاهي از اين فناوري پا به عرصه گذاشته 
و با تبادل رمزارزها اقدام به سودآوري مي كنند، محدود 
كردن آنها به استخراج آن هم در شرايطي كه استخراج 
رمزارزها با توجه به فرآينده��ا و امكاناتي كه نياز دارد، 
منطقي نيست و به نظر مي رسد تنها مانعي براي افرادي 
است كه به هر دليل، بخشي از سرمايه خود را به ارزهاي 

ديجيتال تزريق كرده اند.

رد صالحيت گسترده در انتخابات شوراهاي شهر، واكنش پارلمان شهري پايتخت را برانگيخت
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درخواست از قاليباف، تذكر به رحماني فضلي

چوب تورم باالي سر مسكن ملي استان تهران
از ۷۳ ه�زار واح�د اق�دام مل�ي مس�كن در 
اس�تان تهران ۲۷ ه�زار واحد در ش�هرهايي 
ب�ه جز ش�هرهاي جديد اج�را مي ش�ود اما به 
داليلي همچون واجد ش�رايط نبودن بسياري 
از متقاضيان، عدم واريز آورده، تورم نهاده هاي 
س�اختماني، ابه�ام در بازده س�رمايه توس�ط 
س�ازندگان و چانه زني يك س�اله بين دولت و 
بخش خصوصي بر سر قيمت ساخت، آنچه عمال 

در مرحله اجرا قرار دارد ۳۱5۰ واحد است.

 به گزارش ايس��نا، بر اساس نيازسنجي اوليه ۷۳ هزار 
واحد اقدام ملي مس��كن در استان تهران تعريف شد. 
قرار بود 46 هزار واحد در ش��هرهاي جديد و 2۷ هزار 
واحد در ديگر شهرها ساخته شود. براي 66 هزار واحد 
نيز تامين زمين شد. اما به نظر مي رسد استقبال عمومي 
از مسكن ملي پايين است و به همين دليل در شهرهاي 

جديد پرديس، پرند، هش��تگرد و ايوانكي، پروژه ها به 
صورت مش��اركتي و واگذاري گروهي با تعهد ساخت 
عموما به شكل تفاهم نامه با دستگاه هاي دولتي پيش 
مي رود. در ساير شهرها نيز با اينكه از ابتدا در 1۳ شهر 
 ثبت ن��ام صورت گرفت هم اكنون فقط در پنج ش��هر 
رباط كريم، اسالمش��هر، شهريار، پاكدشت و قرچك، 
پروژه ها به شكل نصفه و نيمه بر اساس تقاضاي موثر 
در حال اجرا است. طبق اعالم اداره كل راه و شهرسازي 
اس��تان تهران تاكنون در رباط كري��م 8۰۰ واحد، در 
اسالمشهر 8۰۰ واحد، شهريار ۵۰۰ واحد، پاكدشت 
6۳۰ واحد و قرچ��ك 42۰ واحد به مرحله س��اخت 
رس��يده كه مجموع واحدهاي در حال اجرا به ۳1۵۰ 
مي رسد. اين در حالي است كه هدف اوليه احداث 2۷ 
هزار واحد بود و اواخر سال 1۳98 در شهرهاي دماوند، 
كيالن، فيروزكوه، ورامين، قرچك، پيشوا، شريف آباد، 
پاكدشت، شهريار، فرون آباد، صفادشت، اسالمشهر و 

رباط كريم از متقاضيان ثبت نام به عمل آمد. در تهرانسر 
نيز 2۰۰۰ واحد اقدام ملي مسكن در نظر گرفته شده كه 
1۰۰۰ واحد از اين پروژه به 2۷ درصد پيشرفت فيزيكي 
رسيده است. به گفته خليل محبت خواه � مديركل راه 
و شهرسازي استان تهران � هر سه انبوه ساز اين طرح 
در پاييز و زمستان گذشته به طور كلي در سه شيفت 
فعال بودند. در بهار 14۰۰ قرار است 1۰۰۰ واحد ديگر 
از پروژه اقدام ملي مسكن تهرانسر به فراخوان گذاشته 

شود كه مجموع طرح به 2۰۰۰ واحد خواهد رسيد.

   افزايش قيمت 
از متري ۲.۷ به ۴.9 ميليون تومان

آمار و ارقام مذكور نشان دهنده آن است كه متقاضيان 
در بخش ثبت نام عمومي، توانايي الزم براي واريز وجوه 
اوليه را ندارند. در مرحل��ه اول متقاضيان بايد حدود 
4۰ ميليون تومان پرداخت و هر 4 تا ۵ ماه يك بار نيز 

4۰ ميليون تومان ديگر واريز مي كردند. به دليل رشد 
قيمت مصالح س��اختماني نيز قيمت هر متر مسكن 
ملي از 2.۷ ميليون تومان به حدود 4.9 ميليون تومان 
افزايش يافت. رش��د قيمت ها حكايت از آن دارد كه 
هرچه متقاضيان در پرداخت آورده تعلل كنند، قيمت 
تمام ش��ده واحدها افزايش مي يابد. تابستان گذشته 
وزارت راه و شهرس��ازي بر اساس محاسبات سازمان 
برنام��ه از پروژه هاي دولتي، قيمت س��اخت هر متر 
مسكن ملي را 2.۷ ميليون تومان اعالم كرد اما بسياري 
از سازندگان و انبوه سازان حاضر نشدند با اين مبالغ، 
قرارداد ببندند. به همين دليل پروژه ها در بسياري از 
شهرها با توقف مواجه شد تا اينكه نهايتا افزايش حدود 
8۰ درصدي قيمت مسكن ملي پذيرفته شد تا قيمت 
هر متر به حدود 4.9 ميليون تومان برسد. هرچند به جز 
جواد حق شناس � معاون بنياد مسكن � ساير مسووالن 

هنوز واكنشي نسبت به مبلغ جديد نشان نداده اند.



در س��ال ۲۰۲۱ ما ب��ا حمالت س��ايبري مختلفي 
روبرو هس��تيم و به دنبال آموزه هايي هس��تيم كه 
بتواني��م آس��يب پذيري هاي س��ايبري را كاهش 
دهيم.مركز ملي فضاي مجازي از گس��ترش سطح 
حمالت س��ايبري، تهديدات زيرساخت هاي مهم 
و نيز توس��عه باج افزارها به عنوان س��ه كليد اصلي 
امنيت س��ايبري در سال ۲۰۲۱ مطابق با مطالعات 
جهاني نام برده اس��ت. اگرچه تح��ول ديجيتال در 
اين سال ها پيش��رفت كرده، اما همزمان، بازيگران 
تهديد و مجرمان س��ايبري نيز تاكتيك هاي خود 
را تغيير داده ان��د تا بتوانند ب��ا افزايش حمالت در 
 هم��ه بخش ها، از اين تغيي��رات و اختالل همه گير 
استفاده كنند. چاك بروكس رييس مركز مشاوره 
تحقيقات بين المللي بروكس، معتقد است سه كليد 
مهم امنيت س��ايبري در س��ال ۲۰۲۱ را گسترش 
سطح حمله سايبري )به دليل كار از راه دور، زنجيره 
تأمين، اينترنت اشيا(، باج افزارها به عنوان يك سالح 
سايبري و تهديدات زيرساخت هاي مهم و همگرايي 
تهديدات سايبري اينترنت اشيا تشكيل مي دهند.

    گسترش سطح حمله سايبري
بر اساس سرمايه گذاري هاي امنيت سايبري، جهان 
تا سال ۲۰۲۵ بيش از ۲۰۰ زتابايت داده را ذخيره 
خواهد كرد. اين داده ها شامل داده هاي ذخيره شده 
در زيرس��اخت هاي فناوري اطالع��ات خصوصي و 
عمومي، زيرس��اخت هاي تاسيس��اتي، مراكز داده 
ابر خصوصي و عمومي و دس��تگاه هاي محاسبات 
شخصي مي ش��ود. عوامل متعددي وجود دارد كه 
منجر به گسترش سطح حمله سايبري جهاني شده 
اس��ت. اين تأثيرات ش��امل تحول ديجيتال و مدل 
تجاري اس��ت. ما به مراحل اولي��ه انقالب صنعتي 
چهارم منتقل ش��ده ايم كه با تعام��الت ديجيتال 
و شبكه سازي ماشين و انس��ان برجسته مي شود. 
روش زندگي ما به طور فزآينده آنالين است. تحول 
ديجيتال به سرعت توسط ويروس كرونا ايجاد شد. 
اين ام��ر منجر به ايجاد ميليون ه��ا دفاتر متصل به 

يكديگر شد. 
تخمين زده مي ش��ود ك��ه تقريبًا نيم��ي از نيروي 
كار اياالت متح��ده از خان��ه كار مي كنند و اين در 
بسياري از كشورهاي ديگر به دليل قرنطينه شدن 
بيشتر اس��ت. اما با اين حال دفاتر خانگي به اندازه 
س��ايت هاي دفتري داراي ديواره آت��ش، روترها و 
مديريت دسترسي ايمن تر توسط تيم هاي امنيتي 
نيستند. كار از راه دور فرصت هاي جديدي را براي 
هكرها براي بهره برداري از دستگاه ها و شبكه هاي 
آس��يب پذير كارمندان ايجاد كرده اس��ت. دوريت 
دور، نايب رييس محص��والت نرم افزار چك پوينت، 
در مورد چگونگي تحول ديجيتال توضيحاتي ارايه 
مي دهد. وي مي گويد: »تخمين زده شده است كه 
تحول ديجيتال تا هفت سال پيشرفت كرده است. 

اما همزمان، بازيگران تهديد و مجرمان س��ايبري 
نيز تاكتيك هاي خ��ود را تغيير داده اند تا بتوانند با 
افزايش حمالت در همه بخش ها، از اين تغييرات و 

اختالل همه گير استفاده كنند.«

     ۱۲ ميليارد اتصال اينترنت اشيا
همچنين، اينترنت اشيا پويايي و اندازه سطح حمله 
سايبري در حال گسترش را كاماًل تغيير داده است. 
۵۰ ميليارد دس��تگاه متصل و تريليون حس��گر در 
اين دستگاه ها براي هكرها گزينه هاي زيادي براي 
نقض دفاع سايبري ايجاد كرده است. تا سال ۲۰۲۵ 
انتظار مي رود بي��ش از ۳۰ ميليارد اتصال اينترنت 
اش��يا وجود داشته باش��د، به طور متوسط تقريبًا ۴ 
دس��تگاه اينترنت اش��يا به ازاي هر نفر و همچنين 
حسگرهاي متصل به هم به تريليون خواهد رسيد. 
طبق گفته موسس��ه جهاني مك كينزي، هر ثانيه 
۱۲۷ دس��تگاه جديد به اينترنت متصل مي شوند. 
 )dni.gov( ۲۰۲۱ گ��زارش دفتر اطالعات مل��ي
تخمين مي زند كه اينترنت اشيا به ۶۴ ميليارد شيء 
برسد. با نگاه به جلو، يك دنياي بيش از حد متصل 
مي تواند تا ۱ ميليون دستگاه در هر كيلومتر مربع را 
با سيستم هاي تلفن همراه نسل پنج پشتيباني كند. 
از اين رو حمالت سايبري زنجيره تأمين مي تواند از 
طريق دشمنان دولت هاي ملي، متصديان جاسوسي 
و مجرمان توسعه يابد؛ اهداف آنها نقض پيمانكاران، 
سيستم ها، ش��ركت ها و تأمين كنندگان از طريق 
ضعيف ترين حلقه هاي زنجيره اي است. محافظت 
از چنين سطح حمله عظيمي كار ساده اي نيست، 
به ويژه هنگامي كه انواع مختلفي اس��تانداردهاي 
امنيتي در دس��تگاه وج��ود دارد. يك��ي از راه هاي 
پرداختن به سطح حمله در حال گسترش، استفاده 

از اتوماسيون است. هوش مصنوعي و فناوري هاي 
يادگيري ماشين همچنين مي توانند با اولويت بندي 
و اقدام به تهديدها، به ويژه در ش��بكه هاي بزرگ تر 
با تع��داد زي��ادي كارب��ر و متغي��ر، تصميم گيري 

كارآمدتري را ايجاد كنند.

     باج افزارها به عنوان يك سالح سايبري
باج افزارها تقريبًا دو دهه اس��ت ك��ه وجود دارند و 
به محبوبيت بيش��تري رس��يده اند زيرا به راحتي 
مي توانند پاداش هاي مالي را براي هكرها به ارمغان 
بياورند. تخمين زده مي ش��ود ك��ه در حال حاضر 
۱۲۴ باج افزار مستقل وجود دارد و هكرها در پنهان 
كردن كد مخ��رب مهارت زي��ادي دارند. موفقيت 
براي هكرها هميش��ه به اس��تفاده از جديدترين و 
پيچيده ترين بدافزار بس��تگي ندارد. انجام آن براي 

هكر نسبتًا آسان است. 
سال گذشته ميالدي ۵۹ درصد از حوادث باج افزار 
مربوط به ورود مجرمان اينترنتي قبل از رمزگذاري، 
داده ها ب��ود. حمالتي ك��ه اصطالح��ًا »باج گيري 
مضاعف« است. فيشينگ در سال ۲۰۲۱ خطرات 
اصلي را داشت. دليل اين امر اين است كه باج افزار 
به يك سالح انتخابي براي هكرها در فضاي ديجيتال 
ناشي از كرونا تبديل شد. تحول بسياري از شركت ها 
عمومًا ديجيتالي است و اين مساله اهداف بيشتري 
را براي اخاذي ايجاد كرده است. طبق يك مطالعه 
تحقيقاتي توس��ط Deep Instinct، باج افزار در 
سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل حدود ۴۳۵ درصد و 
بدافزار ۳۵۸ درصد افزايش يافته است. طبق اعالم 
شركت امنيت س��ايبري Coveware، متوسط 
پرداخت باج افزار در هر رويداد تقريبًا به ۲۳۴،۰۰۰ 
دالر رس��يده اس��ت. در س��ال ۲۰۲۱ گروه ه��اي 

هكري با اس��تفاده از يادگيري ماش��ين و اشتراك 
هماهنگ تر در وب تاريك و انجمن هاي وب تاريك، 
در بهره برداري هاي فيشينگ خود پيچيده تر عمل 
كردند. هكرها همچنين مي توانند از طريق ارزهاي 
رمزپايه اي باج ها را دريافت كنن��د كه رديابي آنها 
دش��وار اس��ت. هزينه باج افزار ۲۰ ميليارد دالر در 
س��ال ۲۰۲۰ بود كه اين نش��ان دهنده افزايش از 
۱۱.۵ ميلي��ارد دالر در ۲۰۱۹ و ۸ ميليارد دالر در 
۲۰۱۸ است و اين روند رش��د ادامه خواهد داشت. 
جلوگيري از باج افزار به آگاهي از امنيت س��ايبري 
و برنامه هاي ض��د بدافزار، گذرواژه ه��اي ايمن، به 
روزرس��اني ها و داش��تن روترهاي امن وي پي ان و 

واي فاي بستگي دارد.

    تهديدات عليه زيرساخت هاي حياتي
گ��زارش خطرهاي جهاني مجم��ع جهاني اقتصاد 
۲۰۲۰، حمالت سايبري به زيرساخت هاي مهم را 
به عنوان مهم ترين نگراني ذكر كرده است. حمالت 
به زيرساخت هاي حياتي در مواردي مانند انرژي، 
مراقبت هاي بهداش��تي و حمل و نق��ل به يك امر 
عادي تبديل ش��ده است. بر اس��اس اين گزارش، 
تهديد سيستم هاي كنترل صنعتي )ICS( و فناوري 
عملياتي )OT( براي آسيب هاي سايبري در سال 
گذشته س��ه برابر شده است و عوامل اين تهديدات 
جهاني در بسياري موارد تروريست ها، جنايتكاران، 
هكرها، جرايم سازمان يافته، افراد بدخواه و در برخي 
موارد كشورهاي متخاصم هستند. هكرها اغلب به 
دنبال درگاه ها و سيستم هاي ناامن در سيستم هاي 
صنعتي متص��ل به اينترنت هس��تند. محافظت از 
سيستم هاي كنترل صنعتي مهم، فناوري عملياتي 
و سيس��تم هاي آي ت��ي در برابر تهدي��دات امنيت 

سايبري كاري دشوار است.
 هم��ه آنه��ا داراي چارچوب عمليات��ي منحصر به 
فرد، نقاط دسترس��ي و انواع سيستم هاي قديمي و 
فناوري هاي نوظهور هستند. براي كمك به بهبود 
تهديده��ا، اپراتورهاي بخش زيرس��اخت بايد يك 
چارچوب جامع براي پياده سازي آسيب پذيري هاي 
همگرايي OT / IT از جمله امنيت از طريق طراحي، 
دفاع عميق و اعتم��اد صفر براي مقابله با تهديدات 
س��ايبري اعمال كنن��د. به ويژه ب��راي بخش هاي 
دولتي و خصوصي بسيار مهم است كه پروتكل هاي 
امنيتي، خصوصًا مربوط به كنترل و اكتساب داده ها 
را تنظيم و اعمال كنن��د. اينترنت در آغاز كار براي 
امنيت ساخته نشده است. براي اتصال ساخته شده 
است. ساير اقدامات ديگر را مي توان با به كارگيري 
فناوري هاي جديد كه فعاليت هاي موجود در شبكه 
را كنترل، هشدار و تجزيه و تحليل مي كنند، انجام 
داد. فناوري هاي نوظه��ور مانند هوش مصنوعي و 
ابزارهاي يادگيري ماشين مي توانند به ارايه قابليت 

تجزيه و تحليل و چشم انداز كمك كنند. 
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تعداد شكايت از شركت مخابرات 
در سال ۹۹ افزايش داشت

مدي��ركل حفاظ��ت از حق��وق مصرف كنن��ده 
رگوالتوري اعالم كرد: س��هم ش��ركت مخابرات 
ايران از كل شكايات ثبت شده در سامانه ثبت و 
پاسخگويي به شكايات از ۳۴ درصد در سال ۹۸ 
به بي��ش از ۴۲ درصد در س��ال ۹۹ افزايش پيدا 

كرده است.
 به گزارش س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، پيمان قره داغي با اش��اره به افزايش دو 
برابري تعداد ش��كايات ثبت شده در سامانه ثبت 
و پاسخگويي به ش��كايات )۱۹۵( گفت: در سال 
گذشته ۲۱۴ هزار و ۸۱۸ شكايت و در سال ۹۸، 
۱۱۸ هزار و ۷۸۷ ش��كايت در سامانه ۱۹۵ ثبت 
شده است كه سهم شركت مخابرات ايران در سال 
گذشته ۹۱ هزار و ۳۷۸ ش��كايت و در سال ۹۸، 
۴۱ هزار و ۱۰۴ ش��كايت بوده است. وي با اشاره 
به اينكه در س��ال ۹۸، ۲۳ هزار و ۷۵۴ ش��كايت 
و در س��ال گذش��ته، ۴۳ هزار و ۷۱۰ شكايت در 
س��امانه ۱۹۵ درباره اينترنت ش��ركت مخابرات 
ثبت ش��ده اس��ت، افزود: عدم تضمين كيفيت 
س��رويس ارايه ش��ده، ارايه خدمات پش��تيباني 
نامطلوب، عدم جمع آوري س��رويس، تاخير در 
 نصب و راه ان��دازي و... از ش��كايات پرتكرار اين 

حوزه هستند.
 مدي��ركل حفاظ��ت از حق��وق مصرف كنن��ده 
رگوالتوري عنوان ك��رد: در حوزه تلفن ثابت نيز 
در س��ال ۹۸، ۱۷ هزار و ۳۵۰ شكايت از شركت 
مخابرات ايران ثبت ش��ده اس��ت ك��ه اين رقم 
در س��ال ۹۹ ب��ه ۴۷ هزار و ۶۶۸ م��ورد افزايش 
پيدا كرده اس��ت. قط��ع ارتباط، اراي��ه خدمات 
پش��تيباني نامطلوب، عدم تامين كابل س��رقت 
ش��ده، عدم واگذاري خط تلفن ثاب��ت ثبت نام 
ش��ده از موضوع��ات ش��كايات پر تك��رار حوزه 
تلفن ثابت ش��ركت مخابرات بودن��د. قره داغي 
با اش��اره به وضعيت عملك��رد مناطق مخابراتي 
اين ش��ركت، عنوان ك��رد: اس��تان هاي تهران 
ب��ا ۳۱ درص��د، خراس��ان رضوي ب��ا ۱۴ درصد 
و خوزس��تان با ۷ درص��د، به ترتيب بيش��ترين 
س��هم و اس��تان هاي چهارمح��ال و بختياري، 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د و اي��الم ب��ا درصد زير 
ي��ك، كمتري��ن س��هم از كل ش��كايات مربوط 
 به ش��ركت مخابرات ايران در س��ال گذش��ته را 

دارا بودند. 
وي درباره متوسط زمان پاسخگويي به شكايات 
ش��ركت مخابرات ايران بيان كرد: متوسط زمان 
پاسخگويي اين ش��ركت، از ۹ روز در سال ۹۸ به 
۱۵ روز در س��ال ۹۹ افزايش پيدا كرده است، در 
حالي كه متوس��ط زمان پاسخگويي به شكايات 
ساير اپراتورها از ۱۱ روز در سال ۹۸ به ۹ روز در 
سال ۹۹ كاهش يافته است. مديركل حفاظت از 
حقوق مصرف كننده رگوالتوري در ادامه گفت: 
استان هاي گلستان با ۵۳ روز، گيالن با ۴۰ روز و 
البرز با ۲۶ روز بيشترين متوسط زمان پاسخگويي 
و استان هاي سمنان، يزد، قزوين و ايالم با كمتر 
از دو روز، كمترين متوس��ط زمان پاسخگويي را 

در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۹ دارا بودند.

صرفه جويي بيش از يك ميليارد 
دالري گوگل از دوركاري

با رفع محدوديت هاي كرونايي افراد بيشتري به رزرو 
آنالين سفر و هتل ها مي پردازند كه براي كسب و كار 
تبليغات گوگل بسيار عالي است و همزمان كارمندان 
گوگل از خانه كار مي كنند و با پول اين شركت به سفر 
نمي روند و اين موضوع نيز براي كس��ب و كار گوگل 
خوب اس��ت. به گزارش ايسنا، ش��ركت آلفابت كه 
ش��ركت مادر گوگل است، در سه ماهه نخست سال 
ميالدي جاري در هزينه هاي مربوط به تبليغات، سفر 
و سرگرمي در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
۲۶۸ ميليون دالر صرفه جويي كرد كه عمدتا نتيجه 
كوويد ۱۹ بود. بر مبناي ساالنه اين ميزان صرفه جويي 
بيش از يك ميليارد دالر خواهد بود. در واقع آلفابت در 
گزارش ساالنه اي كه اوايل امسال منتشر كرد، اعالم 
كرد هزينه هاي تبليغ��ات و كمپين ها به ميزان ۱.۴ 
ميليارد دالر در سال ۲۰۲۰ كاهش پيدا كرد زيرا اين 
شركت هزينه ها را كاهش داد و كمپين ها را متوقف 
يا مجددا برنامه ريزي كرد و به  دليل پاندمي، برگزاري 
برخي از رويدادها را به ش��كل ديجيتالي تغيير داد. 
هزينه هاي س��فر و سرگرمي به ميزان ۳۷۱ ميليون 
دالر كاهش پيدا كرد. اين صرفه جويي بس��ياري از 
هزينه هايي كه مربوط به اس��تخدام هزاران كارمند 
بيش��تر بود را جبران كرد و احتياط بر اساس شرايط 
پاندمي به اين شركت اجازه داد با وجود افزايش ۳۴ 
درصدي درآمد، هزينه ه��اي بازاريابي و اداري خود 
را در س��ه ماهه نخس��ت ثابت نگه دارد. گوگل براي 
مزايايي مانند ميزهاي ماس��اژ، غذاهاي تهيه شده و 
سرگرمي هاي شركتي معروف است كه الهام بخش 
عمده فرهنگ كار س��يليكون ولي ش��ده اس��ت اما 
اكثر كاركنان گوگل از مارس سال ۲۰۲۰ به صورت 
دوركاري و بدون دسترسي به اين مزايا كار كرده اند. بر 
اساس گزارش بلومبرگ، با اين حال گوگل قصد دارد 
اواخر امس��ال كارمندانش را به دفتر بازگرداند. روث 
پورات، مدير مالي اين شركت به سرمايه گذاران اعالم 
كرد گوگل در حال برنامه ريزي يك مدل هيبريدي 
اس��ت و قصد دارد كاركنانش را در فضايي قرار دهد 
كه فشردگي كمتري نسبت به گذشته دارد. پورات 
همچنين گفت: گوگل به سرمايه گذاري در مستغالت 

در سراسر جهان ادامه خواهد داد.

امريكا روزنامه  دانماركي را به علت 
كاربرد تجهيزات چيني تهديد كرد

سفارت امريكا در دانمارك يك روزنامه محلي را تهديد 
كرده اگر استفاده از تجهيزات مخابراتي چيني را متوقف 
نكند، اشتراك خود را قطع خواهد كرد. اين تهديد در 
ده ها كش��ور ديگر نيز رخ داده است. به گزارش مهر به 
نقل از س��ي جي تي ان، وانگ ونبين سخنگوي وزارت 
خارجه چين اين اقدام طرف امريكايي را محكوم كرده و 
آن را نمونه اي از ديپلماسي قهري اياالت متحده دانسته 
است. وي افزوده است: واشنگتن نه تنها با رفتار سوء خود 
به شركت هاي چيني ظلم مي كند، بلكه ساير كشورها را 
مجبور به تبعيت از اراده خود كرده و حتي از رسانه هاي 
ساير كش��ورها مي خواهد كه طبق دستورالعمل هاي 
امريكا عمل كنند. اي��االت متحده در حالي كه مدعي 
ترويج دموكراسي و ارزش هاي آن است، در عمل ديگر 
كشورها را مجبور به پايمال كردن حقوق شركت هاي 
چيني مي كند. روزنامه دانماركي Politiken هفته 
گذشته اعالم كرد ايميلي از سفارت اياالت متحده در 
دانمارك دريافت كرده كه در آن از اين روزنامه خواسته 
شده تا مشخص كند آيا از روترها، مودم ها و تجهيزات 
مخابراتي الكترونيكي پنج ش��ركت چين��ي هواوي، 
زد تي اي، هايترا، هايك ويژن و داهوا و نيز شركت هاي 
تابعه و همكار با آنها استفاده مي كند يا خير. در ادامه اين 
ايميل، سفارتخانه مذكور روزنامه دانماركي را تهديد 
كرده كه اگر به اين سوال پاسخ ندهد و از چنين تجهيزاتي 
استفاده كند، اش��تراك آن را لغو خواهد كرد. بررسي 
روزنامه يادشده حاكيست تمامي سفارتخانه هاي امريكا 
در كشورهاي مختلف جهان درخواست هاي مشابهي 
را از رس��انه هاي مختلف مطرح كرده اند و اين مس��اله 
محدود به دانمارك نيست. مسووالن روزنامه يادشده 
با رد درخواست سفارتخانه امريكا تصريح كرده اند كه 
تابع قوانين امريكا نيستند و در مورد حفظ استقالل خود 
جديت دارند. بنابراين خود در مورد طرف هاي تجاري 

مدنظرشان تصميم مي گيرند.

گسترش سطح حمالت سايبري، تهديدات زيرساخت هاي مهم و نيز توسعه باج افزارها

۳ كليد اصلي امنيت سايبري

آگهی فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
1- مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 411331678477 به نشانی : خوزستان - اهواز-  باالتر از فلکه 4 اسب ) سه راه تپه ( روبروی شهرک صنعتی شماره 

4  امور تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان خوزستان -   واحد تدارکات -  اتاق 206     تلفن : 06134199958
2- موضوع مناقصه :  ارزیابی کیفی خرید 200 دستگاه تلفن همراه   مربوط به تقاضای شماره 3039899099 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2000093377000083

3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک 
مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت 

بازخرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي كیفي مناقصه گران :  حداكثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم

5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزیابي كیفي تكمیل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه بین شركت هاي واجد شرایط توزیع خواهد شد.
6- تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزامًا از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرین تغییرات آن شركت به همراه اعالم آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است .
8- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزیابي تكمیل شده از سوي مناقصه گران هیچگونه حقي را جهت متقاضیان براي شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.

9- خری�د اس�ناد:   متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه می توانن�د پ�س از واریز مبل�غ 500،000 ری�ال  غیر قاب�ل اس�ترداد ب�ه ش�ماره حس�اب ش�با  IR 230100004001123304022404  و شناس�ه واریز 
351123357292690840000000002007 بنام خزانه  بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به 

آدرس اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
10- فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.

11- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور  
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934

دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

شرکت  ملي گاز  ایران
شرکت گاز استان خوزستان

نوبت دوم

شناسه آگهي :۱۱۲8783

  روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

آگهی خريد و تملک
به استناد الیحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دولت و شهرداریها جهت اجرای طرح های عمومی و 
عمرانی مصوب 1358/11/7 شورای انقالب اسالمی ایران چون تمامی و یا قسمتی از پالکهای یاد شده ذیل در طرح تملک 
محدوده پروژه آیمان ) واقع در مابین خیابان شهیدان ذاکر و خیابان 18 متری شهید خلیلی ( واقع می گردد لذا بدینوسیله 
مراتب به اطالع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده پالکهای مذکور می رساند که حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت جهت توافق یا تعیین کارشناس رسمی دادگستری به شهرداری 
منطقه 4 واقع در خیابان آذربایجان جنب اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند در غیر اینصورت شهرداری 

به استناد به الیحه قانونی مذکور راسًا نسبت به طی مراحل قانونی اقدام خواهد نمود.
1- وراث باباخانی                                                   منزل مسکونی

2- وراث باباخانی                                                زمین زراعی
3- آقای زارع باصر                                           منزل مسکونی
4- مالک سردرب                                               میراث فرهنگی

5- حمید وایانی                                                   زمین زراعی
6- وراث نوادل شفیعی                             زمین زارعی
7- وراث امیری نیک پور                        زمین زراعی
8- وراث نیک پیما                                            زمین زراعی

اکبر امجدي 
شهردار منطقه چهار 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل - گروه تجارت| 
بازوي پژوهش��ي مجلس، عملكرد تجاري هفت منطقه 
تجاري از ۹۲ تا ۹۸ را تشريح كرد. تحليل داده هاي آماري 
نشان مي دهد، در بازه زماني ياد شده، ميزان صادرات در 
مناطق آزاد به خارج كشور از ۱۹۲ ميليون دالر سال ۹۲ 
به ۹۴۱ ميليون دالر در سال ۹۸ رسيده است. البته رقم 
صادرات در اين مناطق در سال هاي ۹۶ و ۹۷ بيش از يك 
ميليارد دالر عنوان شده كه با اين حساب روند صادرات 
در سال ۹۸ كاهشي بوده است. همچنين نمودار صادراتي 
مناطق هفت گانه تجاري حاكي از اين است كه مناطق 
آزاد »انزلي، اروند و ارس« بيشترين صادرات و مناطق آزاد 
»ماكو و چابه��ار« كمترين صادرات را به خود اختصاص 
داده اند؛ همچنين ميزان صادرات مناطق آزاد به صورت 
ميانگين طي سال هاي مورد بررسي حدود۷۱۷ ميليون 
دالر اس��ت.تحليل داده هاي وارداتي در مناطق آزاد نيز 
حاكي از اين اس��ت كه مجموع واردات كاال به محدوده 
مناطق آزاد ايران طي س��ال هاي ۱3۹۲ الي ۱3۹۸ كه 
به منظور مصرف، فروش يا توليد در منطقه صورت گرفته 
۱0.۱5 ميليارد دالر بوده كه به صورت ميانگين معادل 
۱.۴5 ميليارد دالر در سال است. با اين حساب واردات كاال 
به محدوده مناطق آزاد بيش از ۲ برابر صادرات اين مناطق 
به خارج از كشور است. بيشترين واردات از طريق مناطق 
آزاد »كيش، قشم و چابهار « صورت مي پذيرد و كمترين 

واردات مربوط به مناطق آزاد »ماكو و انزلي« است.

    وضعيت صادرات مناطق تجاري
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به تحليل و بررسي 
عملكرد اقتص��ادي مناطق آزاد تج��اري صنعتي ايران 
پرداخته اس��ت. اين گزارش آمار و اطالعات مناطق آزاد 
را در بازه زماني س��ال هاي ۱3۹۲ تا ۱3۹۸مورد بررسي 
قرار داده است.براس��اس اين گزارش، براي ارزيابي بهتر 
مناطق آزاد، مي توان آمار عملك��رد مناطق را با مناطق 
آزاد موفق س��اير كشورها يا آمار كل كشور مقايسه كرد؛ 
هرچند كه ايجاد مناطق آزاد در اي��ران با الگوبرداري از 
مناطق آزاد موفق ش��رق آسيا بوده و در داليل توجيهي 
ايجاد مناطق آزاد جديد نيز به موفقيت آن مناطق اشاره 
مي ش��ود، اما عملكرد مناطق ايران در برابر مناطق آزاد 
موفق تقريبًا ناچيز است و مسووالن مربوطه علت آن را 
شرايط خاص كشور و تحريم هاي ظالمانه مي دانند، كه 
البته اين موضوع در هنگام تصويب مناطق جديد نيز بايد 
همواره موردتوجه مسووالن قرار گيرد. هرچند كه مناطق 
آزاد از امتيازات و تسهيالت بيشتري نسبت به سرزمين 
اصلي برخوردار هستند، اما مقايسه عملكرد مناطق آزاد 
در مقياس كش��ور كه از منظر بس��ياري از شرايط نظير 
مسائل اقتصادي، تحريم ها و ... مشابهت دارند، مي تواند 
نقش مناطق را در توسعه و بهبود شرايط اقتصادي كشور 
نشان دهد. هفت منطقه آزاد كشور با مساحت حدود 5۶0 
هزار هكتار، تقريبًا 3.۷ برابر شهرك ها و نواحي صنعتي 
كشور وسعت دارند. شايان ذكر است تا پايان سال ۱3۹۸ 
تعداد ۸۲۱ شهرك و ناحيه صنعتي فعال با وسعت ۱50 
هزار هكتار در كشور وجود دارد كه تعداد ۴5 هزار و ۶۶۲ 
واح��د در آن به بهره برداري رس��يده و ۹۲۱ هزار و 5۱۱ 
نفر در اين واحدها اشتغال دارند. اين گزارش در بررسي 
عملكرد مناط��ق آزاد به دو موض��وع واردات و صادرات 
پرداخته است. براساس آمار ارايه شده از سوي دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد، ميزان صادرات از مناطق آزاد 
به خارج از كشور شامل صادرات كاال، صادرات خدمات و 
صادرات مجدد به تفكيك هر منطقه به ترتيب مناطق آزاد 
انزلي، اروند و ارس بيشترين صادرات و مناطق آزاد ماكو 
و چابهار كمترين ص��ادرات را به خود اختصاص داده اند؛ 
همچنين ميزان صادرات مناطق آزاد به صورت ميانگين 
طي سال هاي مورد بررسي حدود ۷۱۷ ميليون دالر است.

آمار صادرات مج��دد به صورت مجزا از آمار صادرات كاال و 
خدمات مناطق آزاد نمايش داده مي شود كه براساس آن، 
تقريبًا 50 درصد مجموع صادرات مناطق آزاد مربوط به 
صادرات مجدد بوده و مابقي آن صادرات كاال و خدمات است. 
آمار تفكيكي از ميزان صادرات خدمات مناطق آزاد به خارج 

از كشور ارايه نش��ده است.آمار صادرات كشور به تفكيك 
صادرات خدمات استخراج شده، مجموع صادرات مناطق 
آزاد با صادرات كل كشور مقايسه شده است. براين اساس 
صادرات مناطق آزاد در مقايس��ه با صادرات كشور بدون 
درنظرگرفتن صادرات مشتقات نفتي و ميعانات گازي از 
سرزمين اصلي، حدود ۲ درصد و در مقايسه با كل صادرات 

كشور حدود ۱ درصد است.

    نمره مناطق آزاد در صادرات 
جزييات آمارها نشان مي دهد، ميزان صادرات كاال و خدمات 
در س��ال ۹۲ برابر با ۱۴۱ ميليون دالر بوده كه اين رقم در 
س��ال ۱3۹۶ به ۴۸۴ ميليون دالر و در س��ال ۹۷ به ۴۹0 
ميليون دالر رسيده اس��ت. البته آمار مربوط به سال هاي 
۹۷ و ۹۸ در اين حوزه اعالم نشده است. همچنين مطابق 
آمارها ميزان صادرات مجدد از س��ال ۹۲ كه 5۱ ميليون 
دالر بوده در س��ال ۹۷ به 5۲۷ ميليون دالر رسيده است. 
اما در مجموع ميان ميزان صادرات در مناطق آزاد به خارج 
كشور از ۱۹۲ ميليون دالر سال ۹۲ به ۹۴۱ ميليون دالر در 
سال ۹۸ رسيده است. البته رقم صادرات در اين مناطق در 
سال هاي ۹۶ و ۹۷ بيش از يك ميليارد دالر عنوان شده كه 

با اين حساب روند صادرات در سال ۹۸ كاهشي بوده است. 
اما ري��ز جزييات آمار ص��ادرات به تفكي��ك مناطق آزاد 
هفت گانه در بازه زماني ۹۲ تا ۹۸ نش��ان مي دهد، ميزان 
صادرات از منطقه كيش از رقم 3۹ ميليون دالر در س��ال 
۹۲ به ۱۴۶ ميليون دال در سال ۹۷ و ۱5۱ ميليون دالر در 
سال ۹۸ رسيده است.  همچنين ميزان صادرات از منطقه 
آزاد قشم از ۴0 ميليون دالر در سال ۹۲ به ۴۱ ميليون دالر 
در سال ۹۷ و 3۹ ميليون دالر در سال ۹۸ رسيده است. اما 
ميزان صادرات از منطقه چابهار در سال ۹۲ برابر ۱5 ميليون 
دالر بوده كه اين رقم در سال ۹۷ به ۲۱ ميليون دالر افزايش 
يافته اما با روند كاهشي محسوس به ۹ ميليون دالر در سال 
۹۸ بالغ شده است.  مطابق آمارها سهم صادراتي منطقه 
آزاد ارس در س��ال ۹۲ برابر با ۴3 ميليون دالر بوده كه با 
رشد قابل توجهي به ۱۱۷ ميليون دالر در سال ۹۷ و ۲۷0 
ميليون دالر در سال ۹۸ افزايش يافته است.  منطقه آزاد 
اروند نيز مطابق آمار ارايه ش��ده در س��ال ۹۲ برابر با 50 
ميليون دالر صادرات داش��ته كه اين رقم با يك جهش 
قابل توجه در سال ۹۷ به ۲5۶ ميليون دالر و در سال ۹۸ 
به ۲۴5 ميليون دالر رسيده است. سهم منطقه آزاد انزلي 
از صادرات نيز براساس آمارها در سال ۹۲ تنها 5 ميليون 

دالر بوده كه اين رقم با رشد قابل توجهي در سال ۹۷ به 
3۸۶ ميليون دالر رس��يده اما اين روند در سال ۹۸ دوام 
نداش��ته و رقم صادرات در اين سال در منطقه آزاد انزلي 
به ۱5۶ ميليون دالر كاهش يافته است كه بايد علت آن 
بررس��ي ش��ود. منطقه آزاد تجاري ماكو هم كه در سال 
۹۲ س��هم صادراتي اش صفر گزارش ش��ده، توانسته در 
نمودار صادراتي مناطق آزاد اين سهم را در سال ۹۷ به 50 
ميليون دالر و در سال ۹۸ به ۷۱ ميليون دالر افزايش دهد. 

    وضعيت واردات در مناطق آزاد
در تحلي��ل آمار مربوط به واردات از مناط��ق آزاد نيز آمده 
است، مجموع واردات كاال به محدوده مناطق آزاد ايران طي 
سال هاي ۱3۹۲ الي ۱3۹۸ كه به منظور مصرف، فروش يا 
توليد در منطقه صورت گرفت��ه ۱0.۱5 ميليارد دالر بوده 
به صورت ميانگين معادل ۱.۴5 ميليارد دالر در سال است. با 
اين حساب واردات كاال به محدوده مناطق آزاد بيش از ۲ برابر 
صادرات اين مناطق به خارج از كشور است. بيشترين واردات 
از طريق مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار صورت مي پذيرد 
و كمترين واردات مربوط به مناطق آزاد ماكو و انزلي است. 
با توجه به آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، ميانگين 
واردات كاال به كش��ور در سال هاي ۱3۹۲ تا ۱3۹۸ حدود 
۴۷ ميليارد دالر است كه با اين حساب، مناطق آزاد حدود 
3.۱ درصد واردات كل كشور را به خود اختصاص مي دهند؛ 
البته اين آمار، بدون احتساب ميزان واردات كاالي تجاري از 
طريق مناطق آزاد به سرزمين اصلي است كه ساالنه تا سقف 
3 ميليارد دالر كاال از اين طريق وارد شده و با درنظرگرفتن 
آن، واردات مناطق آزاد حدود ۹ درصد واردات كل كش��ور 
خواهد بود. همچنين شايان ذكر است در مناطقي نظير قشم، 
حجم قابل توجهي كاال از مسيرهاي غيررسمي و بدون ثبت 
در گمرك منطقه آزاد وارد مي شود كه آمار دقيقي از آن وجود 
ندارد و در صورت محاسبه، مناطق آزاد قطعاً سهم بيشتر در 
واردات كاال خواهند داشت. طبق آمار تفكيكي ارايه شده از 
نوع واردات به مناطق آزاد در سال هاي ۱3۹۶ و ۱3۹۷، به 
ترتيب حدود 30 و 50 درصد اقالم وارد ش��ده به محدوده 
مناطق آزاد مرتبط با واحدهاي توليدي بوده و مابقي اقالم 

نهايي جهت فروش و مصرف در منطقه است.

    كارنامه وارداتي هفت منطقه آزاد
جزيي��ات واردات كاال از مناطق آزاد نش��ان مي دهد، در 
سال ۹۲ واردات ثبت شده به محدوده مناطق آزاد ۱.۴5 
ميليارد دالر بوده كه اين رقم در سال ۹۷ به ۱.۲۹ ميليارد 
دالر رسيده اما در سال ۹۸ به ۷۱۹ ميليون دالر كاهش 
يافته اس��ت.  اما ريز جزييات واردات از مناطق هفتگانه 
آزاد تجاري نشان مي دهد، ميزان واردات از منطقه آزاد 
كيش در سال ۹۲ برابر با 55۹ ميليون دالر بوده كه اين 
رقم در سال ۹۷ برابر با 5۴۱ ميليون دالر گزارش شده اما 
در سال ۹۸ با يك كاهش محسوس به رقم ۱۲۱ ميليون 
دالر رسيده است.  ميزان واردات از طريق منطقه آزاد قشم 
در سال ۹۲ برابر با ۴۷5 ميليون دالر بوده كه اين رقم در 
س��ال ۹۷ برابر ۲0۸ ميليون دالر بوده كه در سال ۹۸ با 
روند كاهش��ي به ۱۸0 ميليون دالر رسيده است.  سهم 
منطقه آزارد چابهار از واردات در س��ال ۹۲ برابر با ۲۹۱ 
ميليون دالر بوده كه در س��ال ۹۷ به ۱۴۱ ميليون دالر و 
در سال ۹۸ به ۱۶5 ميليون دالر كاهش يافته است.  ميزان 
واردات از منطقه آزاد ارس هم در ۹۲ برابر با ۷۹ ميليون 
دالر بوده كه در س��ال ۹۷ به ۱۲۹ ميليون دالر و در سال 
۹۸ به ۱۱۸ ميليون دالر رسيده است. اما ميزان واردات 
از منطقه آزاد اروند از ۱۱ ميليون دالر در سال ۹۲ به ۲۲۲ 
ميليون دالر در سال ۹۷ رسيده كه به كاهش قابل توجهي 
ميزان واردات از اين منطقه در سال ۹۸ در اين منطقه به 
۹۱ ميليون دالر تقليل يافته است.  منطقه آزاد انزلي نيز 
در سال ۹۲ سهم وارداتي آن 3۷ ميليون دالر اعالم شده 
كه اين رقم در سال ۹۷ به 3۶ ميليون دالر و در سال ۹۸ 
به ۲3 ميليون دالر كاهش يافته است. سهم منطقه آزاد 
ماكو در واردات هم در سال ۹۲ صفر گزارش شده، اما در 
سال ۹۷ به ۱3 ميليون دالر و در سال ۹۸ به ۲۱ ميليون 

دالر افزايش يافته است. 

رويداداخبار مهم
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واردات ۳،۱ ميليون دوز
واكسن كرونا از ۴ كشور

طبق اعالم معاون فني گمرك ايران در جريان واردات 
واكسن كرونا، تاكنون بيش از 3.۱ ميليون دوز واكسن 
وارد ايران و توسط گمرك ترخيص و تحويل نمايندگان 
معرفي ش��ده از س��وي وزارت بهداش��ت شده است. 
براس��اس مكاتبه جديد ارونقي -معاون فني گمرك 
ايران- با شانه ساز - رييس سازمان غذا و دارو- و ارايه 
گزارشي در رابطه با واردات واكسن نشان مي دهد كه 
در اين دوره سه ميليون و ۱۹5 هزار و ۸00 دوز واكسن 
وارد ايران شده است.براساس اين گزارش محموله هاي 
واكس��ن وارده ط��ي۱۲ مرحله و از كشور»روس��يه، 
چين، هن��د و كره جنوب��ي« وارد و از طريق فرودگاه 
امام خميني)ره( پس از انجام تش��ريفات گمركي با 
حداقل اس��ناد به صورت حمل يكسره و شبانه روزي 
در حداقل زمان ممكن و كمت��ر از ۱5 دقيقه تحويل 
نمايندگان معرفي شده از سوي وزارت بهداشت شده 
اس��ت.گزارش معاون فني گمرك اي��ران از جزييات 
واكسن هاي ورودي نشان مي دهد كه ۷۲0 هزار دوز 
واكسن از روسيه، يك ميليون و ۶50 هزار دوز از چين، 
۱۲5 هزار دوز از هند و ۷00 ه��زار و ۸00 كواكس از 
كره جنوبي وارد ايران شده كه در مجموع بالغ بر 3.۱ 
ميليون دوز است. در جريان واردات واكسن دو محموله 
تجهيزات خط توليد واكسن نيز در هفته گذشته وارد 

كشور شده است.

سردرگمي فعاالن اقتصادي 
به دليل تعدد قوانين و مقررات

شاتا |رييس كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد 
مجلس با اش��اره به لزوم افزاي��ش هم افزايي و قدرت 
ريس��ك پذيري در بين مديران، تعدد قوانين را يكي 
از موان��ع اصلي در بخش توليد و س��ردرگمي فعاالن 
اقتصادي برشمرد.س��يد ش��مس الدين حسيني در 
جلس��ه هم انديشي و ارايه بسته پيش��نهادي وزارت 
صنعت در زمينه پشتيباني و مانع زدايي از بخش توليد، 
با تشريح وضعيت اقتصادي كشور، اظهار داشت: گرچه 
همچنان مشكالت مربوط به تحريم ها و شيوع بيماري 
كرونا ادامه دارد، اما چشم انداز خوبي براي سال ۱۴00 
متصور است. وي با بيان اينكه در سال هاي اخير قدرت 
ريس��ك پذيري در بين مديران كاهش يافته اس��ت، 
ادامه داد: نمي توان از مديري كه قدرت ريسك پذيري 
ندارد، انتظار كارهاي بزرگ داش��ت و ع��الوه بر آن، 
كاهش هم افزاي��ي بين بخش هاي مختلف س��بب 
ايجادمش��كالت و موانع متعددي در حوزه اقتصادي 
شده است. وي تصريح كرد: تعدد مجوزها براي انجام 
يك فعاليت اقتصادي بايد به صورت جدي مورد توجه 
قرار گيرد، اكنون يك فعال اقتصادي براي اخذ مجوز 
بين دستگاه ها و بخش هاي مختلف سردرگم است و 
براي بهبود فضاي كس��ب وكار الزم است اين موضوع 
مورد بررسي قرار گيرد. حس��يني در ادامه به اصالح 
ماده هفت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل 
و چهارم )۴۴( قانون اساسي اش��اره كرد و گفت: سال 
گذشته اين ماده اصالح شد و اگر اعتقاد بر اجراي جدي 
آن باشد، نياز به قانون جديد وجود ندارد، بنابراين الزم 
است اين ماده در دستور كار جلسه اي متشكل از همه 
دستگاه هاي مرتبط قرار گيرد و از ظرفيت آن استفاده 
ش��ود. وي همچنين با اشاره به مش��كالت مربوط به 
نقدينگي، تأمين مالي و بازار سرمايه در بخش توليد و با 
تاكيد بر جلوگيري از انحصارها گفت: يكي از موضوعاتي 
كه وزير صنعت در قانون برنامه بودجه به آن اشاره كرد، 
معادن و استفاده از ظرفيت آنها بود، اگر بتوانيم زنجيره 
توليد۲0 درصد از معادن كشور را تكميل كنيم بسياري 
از مشكالت مربوط به بودجه حل خواهد شد و بايد در 

اين زمينه نيز اقدام هاي مناسب را انجام داد.

صادرات كاالهاي ايراني
به ۱۴۳ كشور دنيا

ايلنا |با وجود ش��دت گرفتن تحريم هاي ظالمانه 
نظ��ام س��لطه و محدوديت هاي ناش��ي از پاندومي 
كرونا، در س��ال ۹۹ كشورمان به بيش از ۱۴3 كشور 
جهان صادرات واز ۱۲3 كش��ور واردات داشته است. 
دبير شوراي اطالع رساني وسخنگوي گمرك گفت: 
كشورمان در سال ۹۹ به ۱۴3 كشور جهان صادرات 
انواع كاالهاي ايراني را داشته كه بالغ بر 3۴ ميليارد و 
۹۹۸ ميليون دالر ارزش صادرات بوده اس��ت .ضمن 
آنكه كش��ورمان در اين س��ال از ۱۲3 كشور جهان 
واردات كاال با ارزش 3۸ ميليارد و ۸۹۲ميليون دالر 
داشته است . لطيفي افزود: سه مقصد كاالهاي تجاري 
كشورمان، چين بابيش از ۹ميليارد دالر و ۷۷ميليون 
و ۱۲3ه��زار و ۲3۴ دالر، ع��راق با هف��ت ميليارد و 
۴۴۸ ميلي��ون و ۴3۱ ه��زارو ۶۷3 دالر و ام��ارات با 
چهار ميليارد و ۶۶۱ميليون و ۶۲۱هزار و ۶۸۲ دالر 
بودند. وپس از اين س��ه كش��ور، تركيه با دو ميليارد 
و 53۶ميليون و ۶۱۶ هزارو ۶۸۸ دالر و افغانس��تان 
با دو ميليارد و 30۸ميلي��ون و۴0۱هزار و ۲5۹دالر 
اصلي ترين مقاصد كاالهاي ايراني در سال ۹۹بودند 
.همچنين كمترين صادرات كش��ورمان در اطلس 
جهاني تجارت به كش��ور لوكزامبورگ با ۴۴۸ دالر 
بوده اس��ت. لطيفي در ادامه در خصوص كشورهاي 
طرف معامله براي تامين كاالها و واردات به كشورمان 
گفت: در سال ۹۹ مبدا اصلي واردات كشورمان شامل 
كش��ور چين با ۹ ميلياردو ۸۴3 ميليون و پنج هزارو 
۹5۱ دالر و پس از آن امارات متحده عربي با ۹ ميليارد 
و ۷5۷ ميليون و ۷۸۷ هزار و 5۹۱ دالر و تركيه با چهار 
ميليارد و ۴00 ميليون و ۹۱هزار و ۸۲ دالر هستند 
.سخنگوي گمرك گفت: نزديك به 50 درصد صادرات 
كشور در س��ال۹۹، محصوالت پتروش��يمي و پايه 
نفتي، ۲0درصد محصوالت معدني و صنايع معدني، 
۱۸درصد نيز محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي، 
حدود ۱0 درصدي كاالهاي صنعتي و ميعانات گازي 
و صنايع دستي با هم سهمي بيش از يك درصد بودند.

دستور ترخيص فوري
كاالهاي اساسي صادر شد

ايسنا|به دنبال گزارشي كه اخيرا از سوي معاونت 
اقتصادي دول��ت و با نظر دس��تگاه هاي مربوطه در 
رابطه با موانع ترخيص كاالهاي اساس��ي دپو ش��ده 
به رييس جمهوري اعالم ش��د، وي موافقت خود را با 
پيشنهادات مطرح شده اعالم و دستور پيگيري و اجرا 
را صادر كرده است. تازه ترين اعالم ارونقي معاون فني 
گمرك ايران حاكي از آن اس��ت كه رييس جمهوري 
دستور فوري بررس��ي و رفع مشكل رسوب كاالهاي 
اساسي در بنادر و گمرك به ويژه بندر امام خميني)ره( 
را صادر و با پيش��نهادات مطرح شده در زمينه ارزي 
و همچنين موارد مربوط ب��ه وزارتخانه هاي صمت و 
جهاد كش��اورزي و همچنين گمرك ايران موافقت 

كرده است.
وي در اين رابطه با اش��اره به آخري��ن وضعيت آمار 
كاالهاي اساس��ي در بنادر اظهار كرد كه تا هش��تم 
ارديبهشت ماه س��ال جاري جمع كاالهاي اساسي 
ش��امل موجودي و كاالي موجود در شناورهاي پاي 
اس��كله و منتظر در لنگرگاه به بي��ش از 5.۲ ميليون 
تن مي رسد كه حدود 3.۸ ميليون تن آن در بندر امام 
خميني )ره( دپو شده است كه اين موضوع به طور ويژه 

به رييس جمهور اعالم شده بود. 
ارونقي ادامه داد: براساس تصميمات ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت كه به تاييد رييس جمهور رس��يده 
است قرار بر اين شد تا در مورد موانع و مشكالت تامين 
ارز، بانك مركزي رويه تخصيص و تامين ارز كاالهاي 
اساسي را تسريع كند.  وي در رابطه با وظايف محول 
شده به گمرك نيز توضيح داد كه گمرك ايران بايد طي 
فراخوان به تمامي متقاضياني كه تمايل دارند از رويه 
اعتباري استفاده كنند اعالم كند تا درخواست خود را 
به بانك مركزي ارايه و بانك نيز به فوريت نيز ظرف سه 
روز كاري از زمان اعالم نسبت به موافقت با درخواست 
اقدام كند. اين مقام مس��وول در گمرك ايران گفت: 
گمرك موظف است در اسرع وقت اطالعات مربوط 
به ترخيص كاالها را به صورت برخط در سامانه جامع 
تجارت قرار دهد. وي همچنين با اش��اره به پيشنهاد 
ارايه ش��ده در مورد ترخي��ص ۹0 درصدي كاالهاي 
اساسي و موافقتي كه رييس جمهوري در اين رابطه 
داشته، توضيح داد كه پيشنهاد اين بود كه كارگروه 
تنظيم ب��ازار موضوع مجوز ترخي��ص ۹0 درصدي 
كاالهاي اساس��ي را كه قبال تا اسفندماه سال ۱3۹۹ 
وضع كرده بود براي سال جاري نيز تمديد كند كه با 
موافقت رييس جمهوري مقرر شد اين تمديد صورت 
گرفته و ترخيص ۹0 درصدي كاالهاي اساس��ي در 
صف تخصيص ارز بدون كد رهگيري بانك براي سال 
جاري نيز انجام شود. ارونقي يادآور شد: براين اساس 
گمرك ايران موظف است از متروكه كردن كاالهاي 
اساس��ي كه ترخيص درصدي ش��ده است تا تعيين 
تكليف نهايي اين كاال جلوگيري كرده و اين امكان را 
فراهم كند تا جهت جلوگيري از فساد كاال نسبت به 
جايگزيني درصدي از كاالهاي اساسي جديدالورود به 

جاي اقالم قبلي اقدام شود. 

برگزاري مانور آمادگي 
در آبفاي استان اصفهان

مان��ور آمادگي سيس��تم هاي تامين ب��رق اضطراري 
در ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان با حضور 
مديرعامل شركت مهندس��ي آبفاي كشور و مديركل 
بحران وزارت نيرو به صورت ويدئوكنفرانس همزمان 
با سايرش��ركت هاي آب و فاضالب كش��ور برگزارشد 
مديرعامل شركت مهندسي آب وفاضالب كشور هدف 
از برگزاري اين مانور را آمادگي سيستم هاي تامين برق 
اضطراري در س��اعات اوج مصرف با اس��تفاده از ديزل 
ژنراتورهاي موجود در صنعت آب و فاضالب دانس��ت . 
حميدرضا جانبازبا بيان اينكه س��ال سختي در تامين 
خدمات پايدار به مردم در پيش داريم اعالم كرد: امسال 
به دليل محدوديت شديد منابع آبي و افزايش دما بيشتر 
مناطق در فالت مركزي و شرق كشور با تنش آبي روبرو 
هستند.  مديرعامل ش��ركت مهندسي آب وفاضالب 
كشور بر جلب رضايت مردم درخصوص دسترسي پايدار 
به خدمات صنعت آبفا تاكيد كرد و خاطرنشان ساخت: 
مديران شركت هاي آب و فاضالب در سطح كشور بايد 
با برگزاري جلسات مستمر مقابله با تنش آبي و اقدامات 
پيشگيرانه از تبعات بحران كم آبي جلوگيري كرده تا 
رضايت مردم كه هدف نهايي صنعت است حاصل شود .

توزيع مرحله سوم كمك هاي 
مومنانه بين خانوارهاي نيازمند

به مناسبت ميالد با س��عادت كريم اهل بيت حضرت 
امام حسن مجتبي)ع( مرحله سوم كمك هاي مومنانه 
آبفاي استان اصفهان بين خانواده هاي نيازمند توزيع 
شد. فرمانده بسيج شركت آبفاي استان اصفهان گفت: 
به دنبال فرمايشات مقام معظم رهبري مبني برتداوم 
نهضت كمك مومنانه در پي ش��يوع وي��روس كرونا، 
بس��ته هاي ارزاق با عنوان همدلي مومنانه با مشاركت 
مديران و تعدادي از كاركنان شركت آبفا ميان نيازمندان 
توزيع ش��د. هاشم اميني با اشاره به توزيع مرحله سوم 
كمك هاي مومنانه بين خانوارهاي نيازمند اعالم كرد: 
بسيج از ابتداي شيوع ويروس كرونا با نهضت كمك هاي 
مومنانه به عن��وان يك نهاد مردمي در كنار هم وطنان 
بوده اس��ت و در اي��ن مرحله ۱50 بس��ته كمك هاي 
معيشتي شامل ۷ قلم كاالي اساس��ي از جمله برنج، 
مرغ، روغن، حبوب��ات، ماكاروني و رب گوجه فرنگي و 
خرما بين محرومان توزيع ش��د. وي افزود: هر بسته از 
كمك هاي معيشتي به ارزش 300 هزار تومان است كه 
پس ازشناسايي نيازمندان با همكاري خيريه هاي معتبر 

توسط كاركنان بسيجي آبفا در اختيار آنها قرار گرفت.

روند صادرات و واردات هفت منطقه تجاري از ۹۲ تا ۹۸ بررسي شد

شرح حال تجارت درمناطق آزاد

قائم مقام وزير صمت: 

شكر گران نمي شود
قائم مقام وزيرصمت درا امور بازرگاني عنوان كرد كه تغييري 
در نرخ شكر ايجاد نمي شود، اما زير بار پنج نرخي بودن شكر 
در بازار نرفت و گفت كه مبناي اين نرخ ها متفاوت است.

اخيرا دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي از پنج نرخي شدن 
شكر در بازار خبر داده بود، به طوري كه نرخ مصوب ۶۶50 
تومان براي واحدهاي توليدي، نرخ مصوب۸۷00 تومان 
ب��راي مصرف كننده، نرخ مصوب ۱۱ه��زار و 500 تومان 
براي بنكداري ها، نرخ آزاد بنكداري۱3هزار و500 تومان 
به صورت كيسه هاي50 كيلويي و نرخ آزاد مصرف كننده 
هم كه گفته مي شود تا ۱۴ هزارتومان هم رسيده و بعضا 
گرانفروشي در اين بخش به بيش از ۹0 درصد هم رسيده 
است.او همچنين گفته بود كه ش��كر آزاد به وفور در بازار 
هس��ت، اما اولويت دولت تامين شكر تنظيم بازاري براي 
فروش��گاه هاي زنجيره اي اس��ت، اما همه م��ردم به اين 
فروشگاه ها دسترسي ندارند. موضوعي كه وزارت صمت نيز 
آن را تاييد كرده و در اين رابطه محمدصادق مفتح، قائم مقام 
وزيرصمت در امور بازرگاني در يك برنامه تلويزيوني اظهار 
كرد: منسجم ترين شبكه توزيع، فروشگاه هاي زنجيره اي 
است كه بدون هيچ محدوديت شكر در آنجا عرضه مي شود 
البته به اين معنا نيست كه در صنف توزيع نمي شود بلكه 
در صنف لبنيات و خوار و بار هم ش��كر توزيع مي ش��ود، 
ولي شبكه اي كه تنظيم و تعادل بازار را انجام مي دهد در 

فروشگاه هاي زنجيره اي اعمال مي شود.

    شكر از نظر صمت چند نرخ دارد!؟
اين مقام مسوول همچنين با بيان اينكه بايد نرخ شكر در 
بخش صنف و صنعت جدا شود، تصريح كرد: قيمت شكر 
در بخش خانوار ۸۷00 تومان اس��ت كه در حال حاضر 
اعمال مي شود. اگر كرايه حمل، هزينه هاي بانكي، خرده 
فروشي و عمده فروشي را در نظر بگيريم نرخ شكر اعالم 
شده صحيح است. شكر با قيمت۶300 تومان به واحدهاي 
بسته بندي مي رسد كه اين واحدها با در نظر گرفتن هزينه 
مالي، بسته بندي و غيره به قيمت۸۷00 تومان به دست 
مصرف كننده مي رسانند و قيمت شكر صنف و صنعت 
نيز۱۱ هزار و 500 تومان است. مفتح با بيان اينكه توزيع 
شكر بدون محدوديت انجام مي شود، تصريح كرد: يكي از 
اقالمي كه در ايام عيد و ماه مبارك رمضان پيك مصرف 
دارد شكر است و بر اساس گزارشات تا امروز مشكلي در 
توزيع نيست. به عبارت دقيق تر در بازار شكر كمبود عرضه 
وجود ندارد و زماني كه شكر به واحد بسته بندي مي رسد 
هزينه بسته بندي آن محاسبه مي شود و قيمت دوم پيدا 
مي كند.مفتح در ادامه تاكيد كرد كه تغييري در نرخ شكر 
ايجاد نمي ش��ود چون هيچكدام از عوامل تعيين كننده 
نرخ، تغيير نكرده اس��ت و توزيع هم به ش��كل گسترده 
ادامه خواهد داشت و مشكلي وجود ندارد. از طرف ديگر 
پيك مصرف شكر در ايام عيد و ماه رمضان است كه عمده 
توليد كنندگان قبل از ماه رمضان و ايام عيد س��هميه را 

دريافت مي كنند. شكر جزو كاالهايي است كه در توزيع 
آن مشكلي وجود نداردهمچنين در حالي كه دبير اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي با حضور در اين برنامه مجددا موضوع 
پنج نرخي بودن شكر را مطرح كرد، قائم مقام وزير صمت 
در امور بازرگاني اظهار كرد كه قيمت اعالم شده و پنج نرخ 
براي شكر صحيح نيست، بلكه مبناي آن متفاوت است. 
محدوديتي در توزيع ش��كر وجود ندارد.وي افزود: مازاد 
شكر به ذخاير استراتژيك افزوده شده است و لزومًا جمع 
واردات و توليد داخلي، مصرف نيست بلكه بخشي از آن 
ذخاير استراتژيك كشور است كه در همه كاالها اعمال 
مي شود. بنابراين ميانگين مصرف شكر در كشور حدود 

يك ميليون و ۷00 هزار تن است.

    شكر با دالر ۴۵ هزار توماني
به دست مصرف كننده مي رسد!

در ادامه اين برنامه قاس��معلي حس��ني، دبير اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي با بيان اينك��ه دولت اجازه دهد 
تاجر شكر را وارد كند و نظارت كند، چراكه بزرگ ترين 
و بهترين پليس رقابت است، بار ديگر درباره پنج نرخي 
بودن ش��كر در ب��ازار گفت: نرخ هاي امروز بازار ش��كر 
۶۶50 تومان، ۸۷00 تومان، ۱۱ ه��زار و 500 تومان، 
۱3 هزار و 500 تومان و ۱5 هزار تومان است كه شكر با 
قيمت۸۷00 تومان در برخي فروشگاه ها نيست. چراكه 

برخي فروشگاه هاي زنجيره اي در اين شرايط كرونايي 
تنها دو بسته ش��كر مي دهند، اما بايد توزيع به صورت 
گس��ترده تر انجام ش��ود.وي با بيان اينكه در مواردي 
ش��كر با قيمت۱3 هزار و 500 تومان توسط بنكداران 
به فروش مي رس��د و با قيمت۱5ت��ا ۱۶ هزار تومان به 
دست مصرف كننده مي رسد، تصريح كرد: هر تن شكر 
3۸۴ دالر اس��ت كه با دالر ۲3 هزار تومان قيمت شكر 
۷350 تومان اس��ت. بنابراين وقتي اين قيمت به ۱۶ 
هزار تومان مي رسديعني با دالر ۴0 تا ۴5 هزار تومان به 
دست مصرف كننده مي رسد. در حال حاضر در ۱۱00 
شهر ش��كر زير۱5 هزار تومان در بخش آزاد به دست 
مصرف كننده نمي رس��د. از طرف ديگر در س��ه سال 
گذشته هفت بار قيمت ها تغيير پيدا كرده است.پيمان 
حصادي مجري طرح چغندرقند وزارت جهاد كشاورزي 
نيز در اين برنامه از افزايش توليد شكر خبر داد به طوري 
كه در سال ۱3۹۹ در كشور مجموعًا يك ميليون و 5۷0 
هزار تن شكر توليد شده، اما در سال ۱3۹۸ توليد شكر 
۹۸۷ هزار تن بوده اس��ت. در سال گذشته تقريبًايك 
ميلي��ون و ۱۱۷ هزار تن و در س��ال ۱3۹۸ حدود يك 
ميليون و ۸00 هزار تن ش��كر وارد كشور شده است.او 
همچنين با بيان اينكه مصرف سرانه شكر بر مبناي۲۷ 
كيلوگرم است، نياز ساالنه كشور را حدود دو ميليون و 

۲50 هزار تن و ماهانه ۱۸5 هزار تن نياز عنوان كرد.

مقايسه واردات كاال در مناطق آزاد و سرزمين اصلي )ميليارد دالر(

واردات سال
كشور

واردات ثبت شده
 به محدوده مناطق آزاد

سهم مناطق آزاد 
از واردات كل كشور

9249.71.452.92
9353.51.432.68
9441.51.513.56
9543.61.723.94
9654.42.033.73
9742.61.293.03
9843.70.7191.67

47.51.453.1ميانگين
مأخذ: آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي

صادرات از مبدا مناطق آزاد به خارج از كشور به تفكيك سال هاي 1392 تا 1398 )ميليون دالر(

جمع92939495969798عنوان

-141341261349484490صادرات كاال و خدمات
5.024 -5128383465563527صادرات مجدد*

1923696448141.0471.017941مجموع

مأخذ: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي.
*بر اساس برخي از تعاريف صادرات مجدد به فعاليت اقتصادي اطالق مي گردد كه بر اساس آن كااليي از 

كشورهاي خارجي و يا ساير مناطق آزاد اقتصادي به يكي از مناطق وارد و بدون تغيير ماهيت با ايجاد ارزش 
افزوده محدود نظير: بسته بندي، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازي، درجه بندي، تركيب، نصب عالئم، 

برچسب گذاري و يا بدون ايجاد ارزش افزوده محسوس يا قابل اعتنا به خارج از كشور صادر مي شود.
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خبرروز

۳۹۴ فوتي جديد كرونا در كشور
براساس اعالم وزارت بهداشت، طي ۲۴ساعت منتهي به يكشنبه ۳۹۴ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون ۹۵۶ هزار و ۴۲۳ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۲۱۸ هزار و ۶۳۱ نفر نيز ُدز دوم 
را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به يك ميليون و ۱۷۵ هزار و ۵۴ ُدز رسيد. همچنين از شنبه تا ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ 
و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۸ هزار و ۶۹۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۷۱۱ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۵۳۴ هزار و ۸۵۵ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهي به ۱۲ ارديبهشت، 

۳۹۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۷۲ هزار و ۴۸۴ نفر رسيد. 

میراثنامه

يك فعال گردشگري گفت: درياچه مهارلو بدون هيچ 
امكاناتي مورد بازديد گردشگران داخلي و خارجي زيادي 
قرار مي گيرد. سيد احسان تقوي در گفت وگو با ايسنا با 
تاكيد بر جذابيت و تنوع در برنامه سفرها، گفت: كشور ما 
همچنان براي گردشگران خارجي به عنوان يك مقصد 
فرهنگي شناخته شده و برنامه سفر گردشگران خارجي 
كه به ايران سفر مي كنند اغلب شامل ديدار از سايت هاي 
تاريخي و موزه ه��ا و در برخي موارد كويرهاي مركزي 
ايران است. او ادامه داد: معموال برنامه سفر از شهر تهران 
آغاز مي شود و گردشگران تا زماني كه به شيراز مي رسند 
از چندين سايت تاريخي، آرامگاه مشاهير و موزه ديدن 
كرده اند. اين فعال گردش��گري اظهار كرد: با مشاهده 
تصاوير زيباي كاربران فضاهاي مجازي از درياچه مهارلو 
متوجه مي شويم درياچه مهارلو همين حاال و به همين 
شكل فعلي و بدون هيچ امكاناتي مورد بازديد گردشگران 
داخلي و خارجي زيادي قرار مي گيرد اما با توجه به اينكه 
هيچ مكاني براي استراحت و هيچ سرگرمي خاصي براي 
بازديدكنندگان وجود ندارد، ديدار گردشگران خارجي 
به گرفتن چند عكس و تماشاي منظره درياچه محدود 
مي شود كه نهايتا يك ساعت زمان مي برد و حال آنكه 

تمام تالش متوليان گردشگري در بسياري از كشورها 
اين اس��ت كه ب��ا روايتگري و داس��تان پردازي و خلق 
جاذبه هاي جديد مدت زمان ماندگاري گردشگران را 
در ش��هر خود تا حد امكان افزايش دهند. تقوي عنوان 
كرد: هرچه گردش��گران زم��ان بيش��تري را در كنار 
درياچه مهارلو سپري كنند عالوه بر بهره مندي مالي 
سرمايه گذاران در خود درياچه، نرخ اشتغال واحدهاي 

اقامتي شيراز را نيز افزايش مي دهند. عكاسي از پرندگان 
مهاجر، دوچرخه سواري در حاشيه درياچه، قايق سواري 
و تماشاي شكوفه هاي بادام روستاي مهارلو بخشي از 
فعاليت هايي است كه مي توان انجام داد. كوه هاي مشرف 
به درياچه نيز فضاي وسيع و مناسبي براي عالقه مندان 
به كوهنوردي فراهم كرده و منظره كم نظيري را ايجاد 

كرده است.

درياچه مهارلو؛ جذاب بي زيرساخت
جامعه خبر

اختصاص حقا  به، ضامن 
افزايش تراز درياچه اروميه 

مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه با انتقاد از تخصيص نيافتن حق آبه درياچه 
اروميه، گفت: اگر اين حق آبه اختصاص نيابد، تراز 
درياچه اروميه كاهش مي يابد. مسعود تجريشي در 
گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه درياچه اروميه يك 
حوضه آبي بسته است و كاهش تراز آن در فصل گرما 
طبيعي است، اظهار كرد: همه ساله اين كاهش تراز 
در درياچه از اواخر خردادماه رخ مي داد ولي متاسفانه 
به دليل واريز نشدن حقابه آن، امسال از فروردين 
ماه شاهد كاهش تراز درياچه اروميه هستيم. وي با 
بيان اينكه بارش هاي امس��ال در منطقه نسبت به 
ميانگين تنها ۹ درصد كاهش يافته اس��ت، افزود: 
ذخاير آب در پش��ت  سدهاي حوضه آبريز درياچه 
اروميه وضعيت مناس��بي ندارد ول��ي جاي هيچ 
نگراني نيست. مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه با اشاره به اينكه ذخيره ۹۶۶ 
ميليون متر مكعبي براي سدهاي حوضه درياچه 
اروميه طي سال جاري پيش بيني شده بود، اظهار 
داش��ت: ذخاير اين سدها هم اكنون به بيش از يك 
ميليارد و ۱۲۱ ميليون متر مكعب رس��يده است؛ 
اينكه چرا حقابه درياچه اروميه از سدها رهاسازي 
نشده است، جاي سوال دارد. وي همچنين با اشاره 
به پيش��رفت ۹۶ درصدي طرح هاي انتقال آب به 
درياچه اروميه، گفت: اين طرح ها تا پايان دولت به 
بهره برداري رسيده و ساالنه بيش از ۶۵۰ ميليون 
متر مكعب آب وارد پيكر درياچ��ه اروميه خواهد 
كرد؛ اما اين توجيهي براي اختصاص نيافتن حقابه 
درياچه اروميه نمي تواند باشد. هرچند طرح هاي 
مهم انتقال آب به درياچه اروميه هنوز به بهره برداري 
نرسيده و اين طرح هاي مهم تا پايان دولت با حضور 
رييس جمهوري افتتاح خواهند شد ولي قطع يقين 
با نيم نگاهي به هزينه ۱۵ هزار ميليارد ريالي دولت 
در بحث احياي درياچه اروميه و اقدامات انجام شده 
در اين راس��تا، افزايش تراز حدود يك و نيم متري 
نگين آبي آذربايجان نس��بت به كمترين تراز ثبت 
شده براي آن با وجود كاهش چشمگير بارندگي ها به 
هيچ وجه اتفاقي نيست. كمترين ميزان آب درياچه 
اروميه در سال ۱۳۹۳ يعني يك سال قبل از آغاز كار 
عملي ستاد احياي درياچه اروميه با ۵۰۰ ميليون 
مترمكعب آب به ثبت رسيد كه اكنون ميزان آب اين 
درياچه به بيش از هفت برابر افزايش داشته است. 
با وجود اين افزايش نسبي تراز، نمودار تغييرات ۳۰ 
ساله درياچه اروميه بر پايه داده هاي ماهواره اي نشان 
مي دهد كه اين درياچه هنوز با روزهاي خوب خود 
فاصله زيادي دارد و افزايش بارش ها و استفاده بهينه 
از منابع آبي بر اس��اس سياست هاي ستاد احياي 
درياچه ارومي��ه مي تواند ضمن ادامه روند افزايش 

تراز آب اين درياچه، به احياي كامل آن بينجامد.

آغاز آزمون هاي پايه نهم و دوازدهم بعد از عيد فطر 
وزير آم��وزش و پرورش با اش��اره به 
تصمي��م آم��وزش و پ��رورش براي 
برگزاري حضوري امتحانات پايه هاي 
نهم و دوازدهم اظهار كرد: هر اقدامي 
حتما ب��ا هماهنگي س��تاد مقابله با 
كرونا خواهد بود. اگر شرايط و فضاي 
سالمت جامعه خوب باشد امتحانات 
را برگزار مي كنيم، اما اگر زماني كرونا 

شدت يابد ممكن است در زمان برگزاري امتحانات 
تجديد نظر كنيم. محسن حاجي ميرزايي در پاسخ 
به پرسش��ي درباره برگزاري حضوري امتحانات 
پايه هاي نهم و دوازدهم اظه��ار كرد: هر اقدامي 
حتما با هماهنگي س��تاد مقابله ب��ا كرونا خواهد 
بود. وي افزود: اگر زماني كه مي خواهيم آزمون را 
برگزار كنيم شرايط شيوع كرونا و مديريت فضاي 

سالمت جامعه خوب باشد و ما بتوانيم 
با رعايت دستورالعمل ها امتحانات را 
برگزار كنيم اين كار را مي كنيم، اما اگر 
زماني كرونا شدت يابد كه اميدواريم 
اي��ن اتف��اق نيفتد، ممكن اس��ت در 
زمان برگزاري امتحانات تجديد نظر 
كنيم. وزير آم��وزش و پرورش با بيان 
اينك��ه اكنون برنامه ما اين اس��ت كه 
بعد از عيد سعيد فطر آزمون ها در همه پايه هاي 
تحصيل��ي آغاز ش��ود و اميدواريم ت��ا قبل از ۲۸ 
خرداد كه روز برگزاري انتخابات اس��ت به انجام 
رسيده باشد، گفت: اما اگر به مشكلي بر بخوريم 
و مسووالن بهداش��تي محدوديت هايي را اعمال 
كنند، متناسب با محدوديت ها در اين تصميمات 

تجديد نظر مي شود. 

ورود محموله يك ميليون ُدز واكسن كرونا از سوي هالل احمر
س��خنگوي جمعي��ت ه��الل احمر 
كشورمان اعالم كرد كه بزرگ ترين 
محموله واكسن كرونا با پيگيري اين 
جمعيت وارد كشور شد. محمدحسن 
قوسيان مقدم در گفت وگو با ايسنا، در 
اين باره گف��ت: بعد مدت ها پيگيري 
و رايزني كه از س��وي جمعيت هالل 
احم��ر انجام ش��د، محمول��ه بزرگ 

واكس��ن كرونا، حاوي يك ميليون ُدز واكسن در 
فرودگاه امام خميني به زمين نشست. وي با بيان 
اينكه اين واكس��ن ها به وزارت بهداش��ت تحويل 
داده خواهد ش��د، گف��ت: طي كمت��ر از يك ماه 
جمعيت هالل احمر موفق ش��ده تا يك ميليون و 
چهارصدهزار ُدز واكسن مورد تاييد را وارد كشور 
كرده و در اختيار وزارت بهداش��ت قراردهد. اين 
تالش ها همچنان ادامه خواهد ش��د. قوس��يان با 

اش��اره به س��ختي هاي تهيه و خريد 
واكسن از كش��ورهاي خارجي گفت: 
با توجه به شرايط موجود امكان تهيه 
واكسن بسيار دشوار است. با اين وجود 
جمعي��ت هالل احم��ر پيگيري هاي 
ويژه اي براي تهيه واكسن انجام داده و 
انجام خواهد داد. قوسيان درباره مبلغ 
خريد اين واكسن ها نيز گفت: پول يك 
ميليون ُدز واكس��ن كرونا از سوي جمعيت هالل 
احمر پرداخت شده و در حال حاضر اينطور نيست 
كه هالل احمر پولي داده باشد اما واكسني تحويل 
نگرفته باشد. به گزارش ايسنا، سازمان و غذا و دارو 
از تاريخ ۱۴ فروردين ماه امسال به جمعيت هالل 
احمر مجوز واردات واكسن كرونا را صادر كرد كه 
طي اين مدت يك ميليون و ۴۰۰ هزار ُدز واكسن 

از سوي هالل احمر تامين شد.

مرگ جوجه فالمينگوها را در بختگان تهديد مي كند 
بنا بر گفته مديركل محيط زيس��ت 
استان فارس، جوجه فالمينگوهاي 
تاالب بختگان در خط��ر مرگ قرار 
دارن��د. حمي��د ظهرابي در جلس��ه 
حفاظ��ت از مناب��ع آب فارس اعالم 
كرد كه به دليل بي آبي، خطر مرگ 
بالغ بر ۵ تا ۱۲ هزار جوجه فالمينگو 
را در بخت��گان تهدي��د مي كند و در 

صورت وقوع اين اتفاق، فارس شاهد بازخوردهاي 
منفي خواهد بود. به گزارش ايس��نا و از آنجا كه 
يكي از داليل مشكل تامين آب درياچه بختگان، 
وجود زمين هاي معتدد كشاورزي در باالدست 
اين تاالب بين المللي اس��ت، ظهرابي از استاندار 
فارس درخواس��ت ك��رد تا اجازه ده��د پيش از 

برداشت آب توس��ط كشاورزان، آب 
مورد ني��از به درياچه بخت��گان وارد 
ش��ود. عنايت اهلل رحيمي، اس��تاندار 
فارس نيز در پاس��خ قول داد حداقل 
آب ب��راي نج��ات فالمينگوها تامين 
ش��ود. رحيمي در ادامه با اش��اره به 
تامين حق آبه بختگان در سال گذشته 
و اعتراض كش��اورزان، گفت: يك بار 
گزارشي منتشر شد مبني بر اينكه استاندار فارس 
به فالمينگوه��ا اهميت مي دهد ول��ي به تامين 
غذاي مردم ناحيه بختگان خير. درحالي كه اگر 
آن آب به بختگان نمي رس��يد، خاك و نمكي كه 
در هوا پخش مي ش��د، زمين هاي كش��اورزي را 

نابود مي كرد. 

هنر

مديركل كتابخانه هاي عمومي لرستان وعده داد كتابخانه ويژه ناشنوايان در اين استان 
راه اندازي خواهد شد. فرشته طهماسبي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در چند هفته 
گذشته همه شهرستان هاي لرستان از لحاظ شيوع ويروس كرونا در وضعيت قرمز بسر 
مي برند و براي حفظ سالمت مراجعه كنندگان و كتابداران، كتابخانه هاي عمومي تا 
تغيير وضعيت تعطيل هستند. وي با بيان اينكه تعطيلي كتابخانه هاي عمومي صرفا 
فيزيكي بوده، ادامه داد: ما در اين شرايط فعاليت ها در فضاي مجازي را با قدرت ادامه 
داديم و به همت كتابداران برنامه هاي زيادي براي ترويج كتاب و كتابخواني در بستر 
فضاي مجازي اجرا شد. طهماسبي اضافه كرد: با توجه به شرايط، كاستي هايي وجود 
داشت اما موفقيت ها و تجربيات ارزشمندي به دست آمد و با استقبال عالقه مندان 
كتاب نيز همراه بود. درصدد ايجاد عدالت اجتماعي براي اقشار مختلف جامعه هستيم 
و در اين راستا اقدامات خوبي براي ناشنوايان، نابينايان، مناطق محروم و غيره در دستور 
كار قرار داده ايم. وي از راه اندازي كتابخانه ويژه ناشنوايان در استان خبر داد و تصريح 
كرد: چون بيشترين جمعيت ناشنواي استان در شهرستان خرم آباد هستند در آينده 
نزديك كتابخانه ويژه اين قشر در كتابخانه شهيد مطهري خرم آباد راه اندازي خواهد شد. 

كتابخانه  ويژه  ناشنوايان
 راه اندازي مي شود

هنر

حسن فتحي در پي اعالم خبري مبني بر پخش فيلم »مست عشق«  در قالب سريال 
از يك شبكه ماهوارهاي، گفت كه اين خبر تاسف آور است و سند آشكاري است بر 
رفتار سوداگرانه و غيراخالقي سرمايه گذار ُترك. اين كارگردان سينما در متني كه 
در اختيار ايسنا گذاشت، نوشت: »خبر تآسف آور بود و سند آشكار ديگري بر رفتار 
سوداگرانه و غيراخالقي و غيرقانوني سرمايه گذار ُترك كه بنا بر نظر سرمايه گذار 
ايراني فيلم، تنها در حدود ٣٠ درصد فيلم سرمايه گذاري كرده است. هر چند شكايات 
حقوقي و كيفري از طرف ُترك و از طريق مراجع قضايي كشور تركيه در حال پيگيري 
است، اما تهيه كننده ايراني فيلم بايد پاسخگوي اين پرسش باشند كه چرا علي رغم 
هشدارهاي مكرر بنده، مدير توليد، مدير فيلمبرداري و تني از بازيگران و همكاران 
ترك و ايراني مبني بر اجتناب از اعتماد مفرط و يك سويه به طرف ُترك، اين تذكرات 
را جدي نگرفتند تا حدي كه طرف ُترك بخود اجازه داد تا راش هاي فيلم را نه تنها 
گروگان گرفته، بلكه خالف اصول حرفه اي بدون اطالع كارگردان و تدوينگر كار، اقدام 
به تدوين ناشيانه و آماتوري فيلم و بر خالف توافق مكتوب شده طرفين جهت ساخت 

يك فيلم سينمايي، آن را تبديل به يك سريال چند قسمتي كند.«

واكنش حسن فتحي
 به حواشي جديد »مست عشق« 

حاشيه نش��يني همواره يكي از معضالت 
جوامع ش��هري به حس��اب مي آيد كه با 
خود مشكالت بي شماري را از نظر امنيت، 
اشتغال، مسائل فرهنگي و اجتماعي به بار مي آورد. افرادي 
كه از روستاها يا شهرهاي كوچك تر مهاجرت مي كنند، به 
دليل وضعيت نامناسب اقتصادي كه دارند به خصوص در 
زمينه گراني مسكن نمي توانند در مراكز شهرها سكونت 
داشته باشند از اين رو در شهرهاي اقماري يا شهرك هايي 
كه فاصله اندكي با شهرها دارند، سكني مي گزينند كه اين 
خود مشكالت بسياري را براي جوامع شهري رقم مي زند.

معضل حاشيه نش��يني به سبب مش��كالت اقتصادي 
رخ مي دهد و س��بب بروز پديده ه��اي زيادي با عنوان 
آسيب هاي اجتماعي كه ناشي از توزيع ناعادالنه خدمات 
اجتماعي است، مي شود. حاشيه نشيني همواره مي تواند 
به عنوان پايگاهي براي توليد آس��يب هاي اجتماعي 
مانند قاچاق، دزدي، طالق، خودكش��ي باشد، چراكه 
حاشيه نش��ينان به دليل شرايط نامناس��بي كه دارند 
مس��تعد انجام هريك از موارد ياد ش��ده هستند. براي 
مثال بس��ياري از تظاهرات يا اغتشاش��ات ابتدا از اين 
مناطق بروز و ظهور پيدا مي كنند. محمدرضا محبوب فر، 
جامعه ش��ناس و پژوهشگر آس��يب هاي اجتماعي در 
گفت وگو با مهر درباره حاشينه نشيني اظهار كرد: زماني 
كه سكونت غيررس��مي خارج از محدوده تعريف شده 
شهري شكل بگيرد و تعريف شود به شكلي كه در اين 
محدوده هاي سكونت گاهي خدمات توزيع ناعادالنه اي 
دارد و بافت غيرشهري هم نس��بت به محدوده اصلي 
شهري دچار محروميت ها و فقر زيادي از لحاظ امكانات 
و كاربري هاي مختلف است ما از اين مساله تحت عنوان 
حاشيه نشيني ياد مي كنيم؛ نكته مهم در اين خصوص 
اين است كه بدمسكني، محروميت و فقر از خصوصيات 
حاشيه نشيني نسبت به س��اير مناطق يك شهر است 
يعني اگر يك شهر مس��كن هاي مناسب دارد حاشيه 
شهر داراي مس��كن هاي نامناسب است اگر خود شهر 
داراي امكانات و توزيع عادالنه خدمات است در بخش 

حاشيه نشيني امكاناتي وجود ندارد.

     مشكالت ناشي از 
حاشيه نشيني شهرهاي بزرگ

وي درباره مشكالت ناش��ي از حاشيه نشيني شهرهاي 
بزرگ، اظهار كرد: يكي از مشكالت بزرگ حاشيه نشيني 
شهرهاي بزرگ بروز مشاغلي است كه جزو مشاغل رسمي، 
معمول و رايج مناطق شهري نيستند به بيان ديگر در اين 
مناطق ما شاهد مشاغل سياه و كاذب هستيم اما يكي از 
مشكالت بزرگ تر بحث آسيب هاي اجتماعي است كه در 
اين مناطق بسيار فراوان است آسيب هايي مانند فحشاء، 
توزيع و مصرف مواد مخدر و كودكان كار كه در اين مناطق 
وجود دارد و اتفاقاً افرادي كه از اين مناطق سرازير مناطق 
شهري مي شوند آس��يب هاي اجتماعي را هم با خود به 
مناطق شهري و شهرهايي كه در مجاورت آن حاشيه نشين 
شده اند، انتقال مي دهند و مشكالت را دوبرابر مي كنند. 
حاشيه نشيني داليل مختلفي از جمله فقر، بيكاري، گراني 
و تورم در مناطق روستايي و همچنين مناطق شهري دارد 
زماني كه ما مساله بيكاري و فقر را در مناطق روستايي داريم 
و امكانات در اين مناطق به طور عادالنه توزيع نشده است 
بديهي است؛ افرادي كه در روستا و شهرهاي كوچك تر 
زندگي مي كنند به صورت تنهايي يا گروهي به مناطق 
شهري بزرگ تر مهاجرت مي كنند. مناطق شهري هم 
به دليل هزينه هاي باالي زندگي و ناتواني افراد در تهيه 
مسكن در مركز شهر و سكونت هاي رسمي الجرم افراد را 
به سمت زندگي در مناطق حاشيه نشين سوق مي دهد. در 
چنين زماني است كه افراد ترجيح مي دهند در مناطقي كه 
جزو شهر تعريف شده اند اما به صورت غيررسمي هستند 
تنها به دليل ارزان تر بودن آن قسمت ها، با ابتدايي ترين 
امكانات و خدمات اوليه سكني گزينند از طرفي ما افرادي 
را از شهرها و روس��تاهايي مي توانيم در نظر بگيريم كه 
خودشان هم با فقر و بيكاري دست و پنجه نرم مي كنند و 
سرازير شهرهايي با امكانات متوسط و بيشتر مي شوند به 
اين صورت افرادي كه مدت هاي مديدي در شهر سكونت 
داشتند و در مشاغل شهري مشغول به كار بودند با توجه 
به بيكاري، فقر و گراني كه به ويژه در بخش رهن، اجاره و 
خريد مس��كن وجود دارد دچار محروميت مي شوند و از 

مركز شهرها به قسمتي از مناطق شهري كه به صورت غير 
رسمي تعريف شده اند انتقال پيدا مي كنند. به بيان ديگر 
اين افراد تصميم مي گيرند براي اينكه هزينه و درآمدشان 
يكسان باشد حاشيه نشين شوند آنچه بسيار اهميت دارد 
فقر، محروميت، بيكاري و توزيع نامناسب امكانات است به 
عبارتي زماني كه عدالت اجتماعي وجود نداشته باشد همه 

اينها مولد حاشيه نشيني هستند. 

     نظارت كافي در مناطق حاشيه نشين 
وجود ندارد

محبوب فر در پاسخ به اينكه چرا نمي توانيم بر مشكالت 
ناشي از بروز پديده اي به نام حاشيه نشيني فائق بياييم؟ 
گفت: به دو دليل ابتدا اينكه اواًل مناطق حاشيه نشين به 
اين صورت هستند كه نظارت كافي و الزم در اين مناطق 
توسط ارگان هاي دولتي صورت نمي گيرد و شايد در اين 
زمينه نيروي انتظامي معذوريت هايي را براي حضور در 
اين مناطق دارد؛ همين مساله منجر به اين مي شود كه 
آسيب هاي اجتماعي افزايش پيدا كند. اما دليل دوم فائق 
نيامدن به اين مشكل مساله توسعه نيافتگي اين مناطق 
است چراكه ما شاهد اين هستيم كه آسيب هاي اجتماعي 
در اين مناط��ق وجود دارد كه عمده ترين دليل آن بحث 
مهاجرت است زماني كه افرادي با يك فرهنگ متفاوت 
از شهرنشيني مهاجرت مي كنند به دليل اينكه تجربيات 
مختلف و تخصص ها بسيار زياد شده است نمي توانند در 
مناطق شهري مشاغل مناسبي را داشته باشند و نمي توانند 
در مناطق شهري مشغول به كار شوند بر همين اساس 
الجرم اين افراد در مناطق حاشيه نشين سكونت مي يابند.

  آسيب هاي اجتماعي 
منجربه جرم خيزي مي شود

اين جامعه ش��ناس درباره عل��ت جرم خيزي در مناطق 
حاشينه نش��ين بيان كرد: آنچه منجر به جرم خيز بودن 
اين مناطق مي شود بحث آسيب هاي اجتماعي است كه 
با جرم خيزي رابطه مستقيمي دارد از آنجايي كه شاخص 
فالكت در اين مناطق بيشتر نمود پيدا مي كند و داليلي 

مانند محرومي��ت فكري، فرهنگي و نب��ود آگاهي الزم 
سبب بروز جرم خيزي مي شوند براي مثال ما در همين 
مناطق بحث خودكشي ها را داريم كه اخيرا افزايش پيدا 
كرده اس��ت و به عنوان آسيب اول در حال نمود است كه 
بسيار مهم است همچنين در مناطق حاشيه نشين بحث 
قتل هاي ناموسي و خشونت و بهره كشي از زنان و كودكان 
را داري��م كه همه اينها به دليل فقر اقتصادي، فرهنگي و 
فكري است كه متأسفانه سبب بروز چنين مسائلي شده 
اس��ت به عبارت ديگر درك مناسب از زندگي مسالمت 
آميز در اين مناطق وجود ندارد و منجر به حاشيه نشيني 
شده است. وي درباره اينكه حاشيه نشيني چطور اتفاق 
مي افتد و برخورد دولت با اين پديده چگونه اس��ت، بيان 
كرد: طبق تحقيقات حاشيه نشيني به اين صورت است 
كه افرادي كه در مناطق شهري بودند يا ساكن شهرهاي 
كوچك و روستاها بودند دچار محروميت شده و اقدام به 
تصرف زمين هاي دولتي مي كنند در حالي كه اين زمين ها 
يك فرصتي براي ارايه خدمات عمومي مثل مش��اوره، 
م��ددكاري، آموزش و پرورش و بهداش��ت بوده كه نبود 
آن منجر به افزايش مشكالت حاشيه نشيني شده است 
در حال حاضر شاهد اين هستيم كه دولت روي حاشيه 

نشين ها فشار مي آورد كه زمين هاي خودش را پس بگيرد 
در تهران، مشهد، كردستان و اصفهان شاهد اين اتفاقات 
بوديم و نمونه هايي را در فضاي مجازي مشاهده كرديم كه 
متأسفانه دولت به گونه اي عمل مي كند كه سرپناه و جان 
پناه مردم را بر سرشان خراب مي كند كه خود سبب بروز 
پديده هاي جديد مي شود. محبوب فر با اشاره به راه حلي 
براي درمان مشكالت حاشيه نشيني اظهار كرد: بايد مناطق 
حاشيه نشيني را بازبيني و تطبيق نظر مديريتي كرد ما 
مي توانيم دو گونه با پديده حاشيه نشيني برخورد كنيم 
ابتدا اينكه مبدا افراد حاشيه نشين را شناسايي كنيم و آنها 
را باز ساخت اجتماعي كنيم به اين صورت كه امكانات را از 
مناطق شهري در مبدا اين افراد توزيع كنيم و شرايطي را 
از لحاظ اقتصادي، معيشتي و توليد مشاغل فراهم كنيم 
كه اين افراد به محل هاي اوليه و سكونت خود برگردند و 
شاهد يك مهاجرت معكوس از شهرهاي بزرگ و متوسط و 
شهرهايي كه حاشيه نشيني را در خود جاي داده اند، باشيم. 
دومين نكته كه در مورد بحث كاهش حاشيه نشيني بايد به 
آن توجه كنيم اين است كه ساختارهاي مديريتي كشور 
كه براي تصميم گيري و مديريت شهري بايد استفاده شود 
خودش مولد حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي است 

بايد در اين س��اختارها تجديدنظر شود و بايد به گونه اي 
تعريف شوند كه بيكاري و فقر را ريشه كن كرده و فاصله 
طبقاتي را كاهش دهند تا يك رشد عمومي را در سطح 
ش��هرهاي مختلف از طريق اصالح ساختارهاي موجود 
شاهد باشيم. از طرفي در مناطق حاشيه نشين بايد مجوز 
ساخت و ساز صادر كنيم و ساخت و ساز به گونه اي باشد 
كه حاشيه نش��ين ها از حالت بدمسكن بودن و سكونت 
در زاغه ها و مسكن هاي نامطلوب در مسكن هاي نوساز و 
در شأن مردم حضور پيدا كنند چرا كه زماني كه مساكن 
جديد توليد مي شود ما مي توانيم همزمان با اين ساخت 
و س��ازها امكانات يك زندگي مطلوب را در اين مناطق 
مهيا كنيم از جمله اينكه كاربري هاي مختلف آموزشي، 
بهداشتي، درماني و اداري را تعريف كنيم و در واقع مشاغل 
مختلف را مي توان از آنها به وج��ود آورد؛ همه اين موارد 
گفته شده در واقع منجر به اين مي شود كه مناطق حاشيه 
نشين جز مناطق شهري تعريف شوند البته براي ساخت 
و ساز اين مسكن ها بايد ضوابط فني تعريف شود يعني اگر 
اين ساخت و سازها به صورت ناپايدار و سست باشند خود 
مولد مشكالت و آسيب هاي حاشيه نشيني مي شوند و در 

واقع بعيد است كه مشكل حاشيه نشيني را برطرف كند.

گزارش

بيكاري و فقر و توزيع ناعادالنه امكانات
منجر به سكونت  غيررسمي خارج از محدوده تعريف شده  شهري مي شود

مشكالتزيرپوستيحاشيهنشيني
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