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مولفه مهم حكومتداري چيست؟ 

تجارت يا توليد، مساله اين است

 »امني��ت«، مهم ترين مولفه 
حكومتداري و از وظايف ذاتي 
دولت ها در تم��ام طول تاريخ 
بوده اس��ت. اين مولف��ه اما در 
جهان جديد بس��يار متفاوت 
با گذش��ته اس��ت. امنيتي كه 
در قرون قبل عمدتا مفهومي 
نظامي و سخت افزارانه داشت 
و حفظ و حراس��ت از مرزه��اي جغرافيايي را نمايندگي 
مي كرد، امروزه تنها بخشي از اين مولفه را بازتاب مي دهد 
و ثبات، اعتماد و اطمينان فكري و رواني نسبت به فضاي 
زندگي و كس��ب و كار بخش مهمي از مفهوم امنيت در 
جهان مدرن است؛ امنيتي كه انسان را در مقام شهروند از 
امكان و حق انتخاب راه و روش زندگي و مبادله فكر و كاال و 
تعامل با ديگري و جهان در محدوده مشخص قانوني و عرف 
برخوردار مي سازد. امروزه امنيت آب و هوا، غذا، انديشه و 
ادامه در صفحه 3 فكر و كار و...  

بعد از آغاز به كار رسمي دولت 
س��يزدهم، برخي اظهارنظرها 
از س��وي افراد نزديك به دولت 
در خصوص ض��رورت افزايش 
توليد كشور و متعاقب آن توسعه 
صادرات مطرح مي شود كه به 
نظر مي رسد، ضروري است ابعاد 
و زواي��اي گوناگون يك چنين 
اظهارنظرهايي مورد راستي آزمايي قرار بگيرد. واقع آن است 
كه توليد خود به خود و به طور ناگهاني افزايش پيدا نمي كند 
و نيازمند برخي پيش زمينه ها است. تا زماني كه اين زمينه ها 
و پيش زمينه ها فراهم نشده باشد، ايده افزايش توليد بيشتر 
به يك روياي در دوردس��ت شبيه است تا واقعيتي جدي 
كه بتوان روي آن حس��اب باز كرد. بنابراين در جريان اين 
روايت ها تالش مي كنم، نوري به ابعاد پنهان موضوع بتابانم 
تا در نهايت تصويري از اولويت هاي پيش روي اقتصاد كشور 

به طور اختصار فراهم شود.
روايت نخس��ت( يكي از زمينه هاي مهم ب��راي افزايش 
تولي��د، فراهم كردن س��رمايه در گردش مناس��ب براي 
توليدكنندگان است تا آنها بتوانند مواد اوليه بيشتري تهيه 
كنند و نهايتا اقدام به توليد محصولي با ارزش افزوده بيشتر 
كند. در همين مرحله اقتصاد ايران با تورم باالي 44درصدي 
مواجه اس��ت كه رسما از سوي مركز آمار ايران اعالم شده 
است.معناي اين تورم افسارگسيخته آن است كه هر اندازه 
توليد كننده به دنبال سرمايه در گردش بيشتري باشد، با 
كاهش ارزش پ��ول ملي و تورم باال، باز ه��م از بازار و تورم 
كش��ور عقب مي ماند. مضاف بر اين اينكه وقتي توليدي 
انجام مي شود به طور طبيعي بايد زمينه ورود و ايجاد ارتباط 
با بازارهاي بين المللي براي محصول ايراني نيز فراهم باشد. 
همه مي دانيم در حال حاضر ارتباط مناسبي با بازارهاي 
بين المللي براي اقتصاد ايران فراهم نيس��ت. حتي در آن 
دسته از بازارهايي كه مراودات ارتباطي در آنها وجود دارد 
نيز امكان تبادالت مالي و بانكي به دليل عدم پيوستن به 
كنوانسيون هاي بين المللي وجود ندارد. يعني از يك طرف 
مراودات محصوالت ايراني با بازارهاي بين المللي محدود 
است و از سوي ديگر امكان تبادالت بانكي با اين بازارها وجود 
ندارد. بنابراين در گام نخست زنجيره ارتباطي ايران با اقتصاد 

بين المللي از هم گسيخته است.
روايت دوم( اگر تصور كرده ايد، اين موارد تنها مش��كالت 
موجود بر سر راه تجارت ايران را تشكيل مي دهند، سخت 
در اشتباهيد، چرا كه مش��كالت فعاالن اقتصادي ايراني 
در بازاره��اي بين المللي به مراتب بيش��تر از اين گزاره ها 
است. فرض كنيد ارتباطات محصوالت ايراني با بازارهاي 
بين المللي نيز برقرار شد. از سوي ديگر مشكالت پيش روي 
مبادالت بانكي نيز با پيوستن بهfatf حل و فصل شد. بايد 
ديد آيا اساسا توليدات ايراني، قابليت رقابت در حوزه كيفيت 
و قيمت با ساير محصوالت جهاني را دارند؟ متاسفانه يك 
چنين كيفيت و قيم��ت رقابتي وجود ندارد. ضمن اينكه 
توليد ايران به شدت وابسته به واردات است. يعني اگر واردات 
كشورمان در يك بازه زماني كاهش پيدا كند، نهاده هاي 
توليدي در اقتصاد ايران نيز كاهش پيدا مي كند. بنابراين 
باز هم با گزاره هاي محدود كننده ديگري مواجه هستيم. 
نه رابطه داريم، نه تبادالت بانكي، محصوالت توليدي نيز 
كيفيت و قيمت مناسبي ندارند. مهم تر از همه اينكه براي 
ايجاد توليدات پايدار زنجيره واردات موارد مورد نياز به كشور 
نيز فراهم نيست. چرا كه رشد واردات نيز نيازمند يك رابطه 
منظم تجاري با جهان پيراموني است. همه اين گزاره هاي 
ضروري در حال حاضر در دس��ترس اقتصاد ايران نيست. 
يعني مجموعه اي از زمينه ها و بس��ترهاي ضروري براي 
رشد توليد، صادرات، تجارت، تبادالت بانكي و... در اقتصاد 

ايران موجود نيست. 
روايت س��وم( اما بايد ديد، علت اي��ن زنجيره فقدان ها در 
اقتصاد و تجرات كشورمان چيست؟ چرا اقتصاد ايران قادر 
نيست مناسبات ارتباطي معقولي را با جهان پيراموني ايجاد 
كند. به طور كلي علت مجموعه اين پرسش ها، سياسي و 
راهبردي است. معتقدم، تصميم سازان ارشد كشور بايد 
تكليف شان را با مساله تحريم ها مشخص كنند. آيا قصد 
داريم با تحريم زندگي كنيم يا خير؟ اگر قصد داريم مذاكرات 
را رها كنيم و به تحريم ها بي توجهي كنيم، بايد راهبردها و 
ادامه در صفحه 2 برنامه ريزي هاي الزم براي... 

حسين حقگو

مجيدرضا حريري

نقش جديد مشاوران سرمايه گذاري براي بازار سهام

ورود رسمي تحليل گران به بورس

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

فكت هاي افزايش شاخص 
تورم كاالهاي وارداتي

انتظار بازدهي مثبت از بورس و 
ادامه روند صعودي با شتاب ماليم 

 مسووالن بايد »الك داون« 
و واكسيناسيون را جدي بگيرند

 فرونشست زمين 
بمب بي صدا

طي سه س��ال اخيرانتقادات 
ش��ديدي را از نات��رازي و 
ناكارآم��دي دول��ت وقت به 
دليل بروز تورم باال و افزايش 
غيرمنطقي قيمت ها ش��اهد 
بوديم، ه��ر چند ب��راي بروز 
تورم داليل مختلفي از جمله 
افزايش نقدينگ��ي، ناترازي 
بودجه كش��ور و انتظارات عمومي ازتحوالت آينده و... 
را مي توان اقامه نمود. ليك��ن دولت وقت بخش اعظم 
مشكالت را به اعمال تحريم ها و تنش نرخ تسعير دالر 
در برابر ريال نس��بت و از تبيين چگونگي، مكانيسم و 
آسيب شناسي اين رويداد از توانايي الزم برخوردار نبود. 
مركز آمار ايران طي س��ال هاي اخير به ارايه ش��اخص 
قيمت كاالهاي وارداتي و صادراتي كليه كد تعرفه هاي 
مندرج در كتاب قانون مقررات صادرات و واردات مبتني 
بر سيستم طبقه بندي نظام هماهنگ شده و توصيف و 
كد گذاري كاال )HS( مبادرت و ب��راي 20 گروه اصلي 
كاالها بر حس��ب ارزش هاي ريالي و دالري محاسبه و 
اعالم نموده است. در اين بررسي آماري قيمت كاالهاي 
وارداتي س��ال 95 به عنوان س��ال پايه )100=1395( 
در نظر گرفته شده اس��ت. مطابق طبقه بندي HS در 
گروه هاي اصلي كمترين نرخ تورم س��االنه برحس��ب 
داده هاي ريالي در سال 1399 مربوط به گروه 9 يعني 
چوب و اشياء چوبي )7/3 درصد( و در سال 98 مربوط به 
گروه چربي ها و روغن حيواني )1/6 درصد( و بيشترين 
نرخ تورم در سال هاي مذكور مربوط به گروه 16 يا همان 
گروه ماشين آالت و وس��ايل مكانيكي و ادوات برقي به 
ترتيب براي سال 99 به ميزان 603/4 درصد و سال 98 
به ميزان 429/9 درصد مي باشد.به  عبارتي براي گروه 
16 كه بيش��ترين نرخ تورم ساالنه را به خود اختصاص 
داده در سال 99 نسبت به سال قبل 173/5 واحد درصد 
افزايش نشان مي دهد. بي ش��ك يكي از داليل اعطاي 
باالترين ضريب اهميت به گروه 16 )گروه ماشين آالت 
و ادوات برقي و..( يعني 28/3 در س��بد محاس��به تورم 
كاالهاي واردات��ي حجم و ارزش باالي كاالهاي مذكور 
است و بدين ترتيب ضريب اهميت گروه 9 چوب و اشياء 
چوبي 1/59 در نظر گرفته شده است.نكته حائز اهميت 
آن است كه آمار مستخرجه نشان مي دهد تورم كاالهاي 
وارداتي در سال 1399 نزديك به دو برابر افزايش يافته 
است به طوري كه مالحظه مي گردد نرخ تورم كاالهاي 
وارداتي مبتني بر داده هاي ريالي در س��ال 99 نسبت 
به س��ال قبل 534/6 در صد بوده كه در مقايسه با تورم 
295/2 س��ال 98 ح��دود 239/4 واحد درصد افزايش 
داشته است. بررسي علل اين افزايش مي تواند تحليل و 
درك بهتري از فكت هاي اقتصادي و يافتن راه حل هاي 
علمي و موثر جهت مواجهه با آثار مخرب تورمي آن بر 
ادامه در صفحه2 كل اقتصاد كشور داشته باشد.  

با توج��ه به اينكه هم��واره در 
بازارهاي سرمايه گذاري آينده 
و انتظارات متفاوت فعاالن آن 
بازار خريد و فروش مي شوند و 
از طرفي با توجه به اينكه اطالع 
از چش��م انداز و انتظارات همه 
فعاالن به طور دقيق امكان پذير 
نيس��ت، عماًل نمي ت��وان در 
خصوص آينده بازارهاي س��رمايه گذاري همچون بازار 
بورس به طور دقيق اظهارنظر كرد، اما بررس��ي روند هاي 
معامالتي چند هفته اخير بازار و توجه به روند افزايش��ي 
قيمت هاي جهاني براي محصوالت كااليي )كاموديتي ها( 
طي يك سال گذشته، بيانگر اين است كه بازار سهام در 
مقطع كنوني از منظر متغيرهاي بنيادي شركت ها بسيار 
ارزنده است و قيمت سهام خيلي از شركت هاي فعال در 
اين بازار با توجه به پتانسيل هاي سودآوري آنها، ارزان تر از 
ساير فرصت هاي جايگزين مورد دادوستد قرار مي گيرد و 
در حال حاضر انتظار منطقي اين است كه فضاي تعادلي 
بازار و كاهش شدت عرضه و فروش ها براي كليت بازار طي 
آينده نه چندان دور محقق ش��ود. از طرفي در خصوص 
آينده بازار مي توان گفت؛ تضعيف دالر در مقابل س��اير 
ارزهاي بين المللي كه درنتيجه اجراي سياست هاي مبارزه 
ادامه در صفحه 2 با تغييرات آب و... 

در ح��ال حاض��ر ب��ا توجه به 
شرايط موجود تنها اقدامي كه 
مي توانيم براي مقابله با كرونا 
انجام دهيم باال بردن س��رعت 
واكسيناس��يون و البته انجام 
»الك داون« در كل كش��ور 
است. در حالي كه بيش از 330 
شهر كشور درگير موج پنجم 
هستند و هر روز بر تعداد افراد مبتال افزوده مي شود، از سوي 
آمار مرگ و مير هم افزايش چشمگيري داشته است، اول 
اينكه بايد بر رعايت پروتكل ها نظارت كامل انجام شود. 
مردم هم بايد در اين زمينه ياري رس��ان باش��ند. درست 
است كه خيلي ها به دليل مشكالت معيشتي مجبورند به 
سر كار بروند يا از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند، اما 
اگر پروتكل ها را رعايت كنند، هم از جان خود محافظت 
مي كنند و هم از جان عزيزان شان. متاسفانه در حال حاضر 
ابتال خانوادگي بسيار گسترده شده است و كرونا دلتا حتي 
به كودكان هم رحم نمي كند. در واقع همه افراد جامعه در 
معرض خطر ابتال هستند. اگر مي خواهيم اقدام جهادي 
و جهشي كنيم قبل از هر چيز نياز به تعطيلي سراسري و 
واقعي داريم. يعني فقط اينكه دولت تعطيلي اعالم كند، 
هيچ فايده اي ندارد، بايد با روش هاي س��ختگيرانه تري 
مردم را وادار به رعايت پروتكل ها و قرنطينه بكنيم. وقتي 

مي گوييم تعطيلي اعالم شود، يعني همه موظف به رعايت 
قرنطينه باش��ند، اعالم تعطيلي با اجراي آن خيلي فرق 
مي كند و اگر تنها اعالم كنيم نه فقط باري از روي دوش كادر 
درمان برنداشته ايم كه باعث مي شويم مردم با بي احتياطي 
به افزايش مبتاليان دامن بزنند. در حال حاضر با توجه به 
اينكه ايام محرم را در پيش رو داريم بايد اين نظارت صورت 
بگيرد كه مردم عزاداري ها را به صورت مجازي برگزار كنند، 
هر نوع اجتماعي حتي اگر در فضاي باز هم باشد خطرناك 
است و مي تواند با افزايش تعداد مبتاليان و در نهايت مرگ 
و مير بيشتر بينجامد. االن ديگر وقت آزمون و خطا نيست. 
راه مشخص اس��ت و ما مي دانيم كه با گونه اي از بيماري 
طرف هستيم كه هر چند وقت يك بار تغيير مي كند، اين 
را هم مي دانيم كه اولين و بهترين راه مقابله با اين ويروس 
واكسيناسيون سراسري است، تا زماني كه ما بيش از 70 
درصد جمعيت را واكسينه نكنيم، همچنان با موج هاي 
بعدي كرونا بايد دست و پنجه نرم كنيم. شرايط بحراني 
است اين را هم مردم و هم مسووالن بايد باور كنند. براي 
هر اقدامي بايد عجله كنيم، هر چه ما بيشتر تعلل كنيم 
اين ويروس بيشتر و بيش��تر قرباني مي گيرد. حمايت از 
كسب و كارها و مشاغل مي تواند باعث شود كه مردم انگيزه 
كافي براي رعايت قرنطينه داشته باشند، وقتي مي گوييم 
تعطيلي بايد شرايطي را فراهم كنيم كه هيچ كس از خانه 
ادامه در صفحه 2 خارج نشود.  

فرونشست 300 دشت بحراني 
كشور كه هر روز در حال نشست 
كردن هستند، مانند يك بمب 
بي صدا عمل مي كنند. در اين 
ش��رايط وضعيت ته��ران هم 
خوب نيست. فرونشست دشت 
ورامين ك��ه روزگاري آب هاي 
زيرزمين��ي آن منب��ع بزرگ و 
بي پاياني بود، اين روزها با كاهش سطح آب به پايين ترين 
حد خود رسيده است. ما قبال نگران زلزله 6.5 ريشتري در 
تهران بوديم اما با اين شرايط بايد نگران زلزله 5 ريشتري 
باشيم. در حال حاضر بررسي ها نشان مي دهند بيش از 120 
درصد ميزان آبي كه به زمين نفوذ مي كند برداشت مي شود و 
اين امر باعث شده بيش از 300 دشت در ايران از جمله دشت 
ورامين با وضعيت بحراني مواجه شوند؛ ساالنه 152 ميليون 
متر مكعب فقط برداشت اضافي. پايين رفتن سطح آب هاي 
زيرزميني، كم شدن فشار محفظه اي را در پي دارد كه باعث 
فرو نشست زمين مي شود. تبعات آن نيز فروچاله هايي است 
كه در مناطق شهري يا جاده ها مي بينيم؛ فروچاله هايي كه 
باعث از بين رفتن تأسيسات مي شوند و خطوط انتقال آب، 
گاز، راه آهن، تونل ها و دكل هاي برق را نابود مي كنند. وقتي 
مي گوييم بحران، يعني ديگر آب زيرزميني در اين دشت ها 
ادامه در صفحه 8 وجود ندارد.  

گزارش روز

سجاد گنج زاده ايران را صاحب سومين طالي المپيك كرد 

طالِي پاياني براي كاراته
كاراته كاي وزن 75 + كيلوگرم ايران به مدال طالي المپيك 
توكيو دس��ت يافت. در ادامه رقابت ه��اي كاراته المپيك 
2020 توكيو، سجاد گنج زاده تنها كاراته كاي مردان ايران 
در المپيك توكيو و دارن��ده يك مدال طال و 2 نقره جهان، 
در ديدار فينال برابر طارق حامدي از عربستان در حالي كه 
پس از يك دقيقه با نتيجه 4 بر يك عقب بود با ضربه محكم 
حريف عربستاني به روي تاتامي افتاد و با برانكارد از تاتامي 
خارج شد. به گزارش ايسنا، پس از اين اتفاق 5 داور ميدان وارد 
شور شدند و در نهايت كاراته كاي عربستاني را به دليل وارد 
كردن ضربه محكم به گنج زاده ديسكاليفه اعالم كردند تا 
مدال طال از آن سجاد گنج زاده شود. گنج زاده پيش از اين در 
مرحله گروهي در مجموع با 3 پيروزي و يك تساوي به عنوان 
سرگروه راهي مرحله نيمه نهايي شد. وي در اين مرحله مقابل 
اوگور آكتاش دارنده مدال برنز جهان و نفر نخست رنكينگ 
از تركيه به روي تاتامي رفت و در پايان در ديداري سخت و 
حساس با نتيجه 2 بر 2 و با امتياز سانشو به برتري رسيد و 
به فينال راه يافت. هدايت سجاد گنج زاده در اين رقابت ها بر 
عهده سيد شهرام هروي سرمربي تيم ملي كاراته ايران است. 

پيش از اين سارا بهمنيار در رقابت هاي وزن 55- كيلوگرم 
المپيك توكيو كه روز پنجشنبه برگزار شد با يك پيروزي و 
دو شكست از دور رقابت ها كنار رفت و حميده عباسعلي ديگر 
نماينده كاراته بانوان ايران نيز امروز )شنبه( با 2 پيروزي و 2 
شكست حذف شد تا تيم دو نفره بانوان ايران بدون كسب 
مدال به كار خود در المپيك توكيو پايان دهد. رشته ورزشي 
كاراته براي نخستين بار است كه به دليل درخواست ژاپن، 
در بازي هاي المپيك حضور رسمي دارد اما در دوره بعدي 

المپيك در پاريس حضور نخواهد داشت.

  گنج زاده: كاراته لياقت طالي المپيك
را داشت

سجاد گنج زاده پس از كسب مدال طالي المپيك در مورد 
لحظه مصدوميت خود، بيان كرد: مي دانم مسابقه را عقب 
بودم و تالش مي كردم مسابقه را برگردانم اما ضربه را يادم 
نمي آيد، پيش پزش��كان بودم كه به من گفتند مدال طال 

گرفتم. بدنم سر شده بود و اصال يادم نمي آيد. 
او ادامه داد: خدا را شكر مي كنم چون براي اين مدال خيلي 

زحمت كشيديم. بهمن عسگري دوست نزديكم متاسفانه 
نتوانست برسد. اين مدال براي او، پورشيب و براي كل تيم 
كاراته است و كاراته لياقت يك مدال طالي المپيك را داشت. 
قهرمان المپيك در مورد مصدوميت خود از ناحيه دست 
نيز بيان كرد: در آخرين مس��ابقه اي كه در حالت تمريني 
داشت، دست چپم شكست. پزشكان گفتند بايد جراحي 
شود اما مصمم تر از قبل تمرينات را ادامه دادم اين موضوع 
اصال رسانه اي نشد چون خودم اين را مي خواستم.  گنج زاده 
در مورد وضعيت كنوني خود گفت: حالم خوب است فقط 
مقداري س��رم درد مي كند. البته اين اولين بار نيست كه 

در چنين شرايطي قرار مي گيرم و اين اتفاق نه تنها براي 
من بلكه براي خيلي هاي ديگر در كاراته رخ داده اس��ت. 
ناراحتم از اينكه مسابقه به اين شكل پيش رفت. او در مورد 
صحبت هاي خود قبل از آغاز بازي هايي كه از مردم خواسته 
بود براي تو دعا كنند و ورزشكاران را قضاوت نكنند، تاكيد 
ك��رد: مردم با دعاي خود به ما انرژي مي دهند و اينكه من 
از آنها خواس��تم قضاوت نكنند به اين دليل است كه هيچ 
ورزش��كاري به بازي هاي المپيك نمي آيد كه شكس��ت 
بخورد بلكه يك اشتباه ممكن است باعث شود نتيجه اي 
ادامه در صفحه 3 كه مي خواهيم به دست نيايد.  

هوشنگ جزيمسعود مردانيمحمد  محمدي  حسن ياسري

 سقوط ارزش طال همزمان 
با اوج گيري بيت  كوين

 رشد باالي تسهيالت دهي بانك هاي تخصصي 
خصوصي و تجاري نشان مي دهد

رييس جمهور  براي نهايي كردن  طرح تحول مقابله با كرونا يك هفته فرصت تعيين كرد

 قيمت بيت كوين 
از ۴۳ هزار دالر گذشت

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 4    

بانك هاي خصوصي 61۴ هزار ميليارد  
وام مرابحه پرداخت كردند

ضرب االجل رييسي

تردد كاميون هاي ترانزيتي در 4 ماهه 
نخست سال 160 درصد رشد كرد

وزارت راه وشهرسازي 
فورا اقدام كند

با رش��د حدود 160 درصد ترانزيت كاال طي 4 ماهه 
نخست سال جاري، بخش هاي تجاري و حمل و نقل 
اقتصاد كش��ور در حال خروج از كماي ناشي از كرونا 
است. با اعالم رسمي شيوع كرونا در 30 بهمن سال 
1398، همه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي دچار 
ش��وك شدند. در اين ميان، بخش حمل و نقل كاال و 
مسافر زودتر و بيشتر از ساير بخش هاي اقتصاد آسيب 
ديد به گونه اي كه در هفته هاي اول و در نوروز سال 99 
صفحه 5 را بخوانيد سفرهاي داخلي و ...  

گمرك خواس��تار تعيين تكليف ف��وري بيش از 3 
هزار و 643 دس��تگاه كاميون وارداتي رس��وبي از 
وزارت راه و شهرسازي شد. بنابر اعالم مهرداد جمال 
ارونقي، »عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم 
امكان اظهار كاميون به گمرك، عدم مراجعه برخي 
از واردكنن��دگان جهت اظهار و انجام تش��ريفات 
گمرك��ي، تطوي��ل در صدور مجوزه��اي قانوني و 
مقررات��ي مربوط��ه جهت ترخي��ص كاال از جمله 
صفحه 7 را بخوانيد مجوزهاي استاندارد و...  

 جهش 
 در ترانزيت كاال 
از خاك ايران

 ضرب االجل 
براي كاميون هاي 

رسوبي



آمار ابتال به كرونا و مرگ ب��ر اثر اين بيماري طي روزهاي 
اخير بارها و بارها ركورد شكسته، بسياري از كارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان ادامه اين روند را بحراني و خطرناك 
توصيف كرده و معتقدند دولت بايد هر چه زودتر چاره اي 
براي جلوگيري از اين موج جديد كرونا دلتا بينديشد. اما 
چه بايد كرد؟ به گفته بسياري از پزشكان و مسووالن حوزه 
بهداش��ت و درمان دير اقدام كردن براي واكسيناسيون 
سراسري و روند كند واكسيناسيون يكي از مهم ترين داليلي 
اس��ت كه باعث بروز چنين وضعيت خطرناكي در كشور 
شده است. تعداد شهرهاي قرمز بيش از 300 شهر است 
و بسياري از بيمارستان ها اعالم كرده اند كه ديگر نه تخت 
خالي در اورژانس دارند و نه جايي براي بس��تري بيماران 
بد حال در آي س��ي يو. اين در حالي است كه برخي مردم 
نيز از بستري شدن عزيزان شان در راهروهاي بيمارستان 
خبر مي دهند. از س��وي ديگر حتي آرامستان هاي اكثر 
ش��هرهاي بزرگ هم براي كفن و دفن متوفيان با مشكل 
مواجه هستند. اينكه بيشتر آرامستان ها آرايش بحراني به 
خود گرفته اند و روزانه تعداد قابل توجهي متوفي دارند كه 
بايد براي كفن و دفن آنها اقدام كنند، در برخي از شهرها 
صحبت از تاسيس آرامستان هاي جديد هم به ميان آمده 
است. اين بار هم كرونا مثل خيلي از بالياي طبيعي مانند 
سيل و زلزله مسووالن را غافلگير كرد. در حالي كه هر روز 
از يك واكسن تازه توسط وزير بهداشت رونمايي مي شد و 
قرار بود اين واكسن ها به ديگر كشورها هم صادر شود، حاال 
مردم با شرايط فوق بحراني كرونا در سايه بي توجهي و روند 
بسيار كند واكسيناسيون مواجه اند. از سوي هنوز مسووالن 
هيچ اقدامي براي »الك داون« انجام نداده اند و بررس��ي 
اين موضوع بعد از چند روز به گفته وزير كشور منتفي به 
نظر مي رسد، در حالي كه بسياري از پزشكان و پرستاران 
زير فشار رسيدگي به بيماران كرونايي كه هر روز بر تعداد 

آنها افزوده مي شود، توان جسمي و روحي شان را از دست 
داده اند و تنها راه تجديد قوا براي كادر درمان را »الك داون« 

كامل مي دانند.
در اين شرايط اما رييس جمهور جديد، دو روز بعد از مراسم 
تحليف خود در اولين حضورش در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا از اقدام جهادي و جهشي براي مقابله با اين بيماري 

سخن به ميان آورده است. 

  اقدام جهادي، ضمانت اجرايي
رييسي در اولين جلس��ه ستاد ملي مقابله با كرونا در آغاز 
دوران رياست جمهوري خود گفت: براي تغيير اين وضعيت 
نيازمند اقدام جهادي و جهشي هستيم. او همچنين با بيان 
اينكه كار مسووالن اجرايي كشور فقط توصيه نيست، تاكيد 

كرد: بايد ضمانت اجراي مناسب هم براي تصميمات اتخاذ 
شده درنظر گرفته شود.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد از انفعال در نحوه مقابله با 
كرونا خارج شويم و رويكردهاي فعاالنه اتخاذ شود، تصريح 
كرد: ضروري است كه ساز و كارهاي متناسب براي بسيج 

نيروهاي داوطلب و نهادهاي مردمي طراحي شود.

  نهايي كردن طرح تحول مقابله با كرونا
رييسي با اشاره به ضرورت دريافت پيشنهادهاي تخصصي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و تجربيات عملي دستگاه هاي 
اجرايي سراسر كش��ور براي نهايي كردن طرح تحول در 
مقابله با كرونا، خاطرنشان كرد: دانشگاه هاي علوم پزشكي و 
استانداري هاي سراسر كشور هرچه زودتر تجارب يك سال 

و نيم اخير در مقابله با كرونا، موانع پيش رو و پيشنهادهاي 
تحولي خود را به وزارت بهداش��ت و وزارت كشور ارسال 
كنند. رييس جمهور همچنين تاكيد كرد: طرح جامع تحول 
در نحوه مقابله با ويروس كرونا با استفاده از تجربيات يك 
سال و نيم اخير كشور در كميته ويژه اي تدوين و هفته آتي 
در دستور كار جلسه ستاد ملي قرار خواهد گرفت. رييسي 
افزود: طرح جامع تحول ش��امل پروتكل هاي بهداشتي، 
ساز و كارهاي درماني، فرآيند تامين و توليد واكسن، ساز 
و كار واكسيناسيون عمومي، برآورد وضعيت آينده كرونا و 
راهكارهاي پيشگيري و نحوه مواجهه با انواع جهش يافته 
ويروس، ساز و كارهاي حمايت از كسب و كارهاي متضرر 
از كرونا، نحوه حمايت شايس��ته از كادر درمان و افزايش 
مشاركت مردم و نهادهاي مردمي در بخش هاي مختلف 

خواهد بود.

  دريافت نظرات كارگروه هاي تخصصي
رييس��ي با بيان اينكه تدوين طرح تحول در نحوه مقابله 
با كرونا بالفاصله پ��س از پايان انتخاب��ات، زيرنظر دفتر 
رييس جمهور آغاز شده بود، اظهار داشت: با دريافت نظرات 
كارگروه هاي تخصصي و فراخوان پيشنهادهاي نو و اخذ 
تجربيات از مجامع علمي و تخصصي سراسر كشور، اين 
طرح وارد مرحله نهايي و تصويب در ستاد ملي كرونا خواهد 
شد. رييس جمهور با بيان اينكه بايد خودمان را مجهز كنيم 
كه اگر كرونا ادامه داشت چگونه كشور را اداره كنيم، تصريح 
كرد: در عين حمايت از توليد داخلي واكسن، براي واردات 

واكسن از خارج نيز از هيچ اقدامي فروگذار نخواهيم كرد.
رييسي همچنين در اين جلسه وضعيت برخي استان ها از 
جمله گلستان و خراسان رضوي كه شرايط حادتري دارند 
را در ارتباط ويدئو كنفرانسي و در گفت وگوي مستقيم با 

استانداران اين استان ها پيگيري كرد.

راهبرد

ادامه از صفحه اول
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تشكر رهبر انقالب از مدال آوران 
ايران در المپيك ۲۰۲۰ توكيو

با پايان كار كاروان ورزش��ي اي��ران در المپيك ۲0۲0 
توكيو، حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي از مدال آوران 
كشورمان تشكر كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري، در مت��ن پيام رهبر انقالب 
اسالمي آمده است: »از مدال آوران المپيك كه با تالش 

خود ملت ايران را خوشحال كردند، تشكر مي كنم.«
سيدعليخامنهاي
۱۶مرداد۱۴۰۰

كاروان ايران در المپيك ۲0۲0 توكيو موفق به كسب 
هفت م��دال )3 طال، ۲ نق��ره، ۲ برنز( در رش��ته هاي 
تيراندازي، كشتي آزاد و فرنگي، وزنه برداري و كاراته شد.

تجارت يا توليد، مساله اين است
 آن را داش��ته باش��يم. ممكن است مس��ووالن اجرايي 
دولت سيزدهم و تصميم سازان ارش��د كشور، رويكرد 
ديگري را مدنظر داشته باشند و به اين نتيجه برسند كه 
بهترين كار رفع اثر تحريم ها از تجارت خارجي است كه 
آن هم نيازمند برنامه ريزي و بسترسازي هاي الزم است. 
متاسفانه در شرايط فعلي به نظر مي رسد، تكليف اقتصاد 
ايران را مسيري كه قرار است طي كند، مشخص نيست. 
بايد مشخص شود كه چه راهبردي قرار است، طي شود.

رواي��ت چهارم( به ط��ور كلي و برخ��الف ديدگاه هايي 
كه برخي افراد نزديك ب��ه دولت مطرح مي كنند، بايد 
توجه كرد در شرايط فعلي اولويت نخست براي اقتصاد 
ايران توليد نيست، بلكه تجارت است، تجارت هم فقط 
صادرات نيست، تجارت يك جاده يك طرفه نيست كه 
كشوري كااليي را توليد و بعد هم دست به صادرات بزند. 
در دنياي امروز بايد دانست كه توليد و تجارت يك سيكل 
بين المللي است كه نهايتا محصول نهايي را مي سازد. اين 
سيكل توليدي مستلزم تعامل با مجموعه اي از كشورهاي 
جهان است كه نهايتا اقتصادها را پويا و تاثيرگذار مي سازد. 
معتقدم مهم ترين چالشي كه در مقابل فعاليت هاي دولت 
جديد قرار دارد، توجه به اصلي اس��ت كه مبتني بر آن 
بايد سياست ها، رفتار، تصميم سازي ها، اظهارنظرها و...

همگي همراه با يك فرض اوليه باشند. بايد توجه داشت 
كه مجموعه تصميمات، برنامه ها و اظهارنظرهاي مطرح 

شده، آيا منجر به كاهش تورم در كشور مي شود يا نه؟ 
روايت پنجم( اصلي ترين مش��كلي كه بر سر راه اقتصاد 
و معيش��ت ايرانيان قرار دارد، تورمي است كه در ادامه 
منجر به ناهنجاري ه��اي اقتصادي از جمله بدهي هاي 
دولتي، كسري بودجه بيش از 400هزار ميليارد توماني، 
فقدان سرمايه گذاري، بيكاري، فقر مطلق، افزايش پايه 
پولي، رشد نقدينگي و...مي شود. اگر يك عزم همگاني و 
مشاركت عمومي در كشور براي مهار تورم وجود نداشته 
باشد، ايران در نيمه دوم سال، ركورد تورم 4۲ساله اخير 
را مي شكند و اقتصاد كش��ور، تورم باالي 60درصدي را 
تجربه مي كند. مقابله با اين وضعيت در گروي آن است كه 
مسووالن ارشد كشور قبل از اتخاذ هر تصميمي، تصويب 
هر قانوني، ابالغ هر بخشنامه اي و... اين پرسش بنيادين را 
طرح كنند كه اين تصميم، اين قانون و اين ابالغيه تا چه 
اندازه در كنترل يا رشد تورم اثرگذار است. از اين طريق 
است كه اقتصاد ايران در يك بازه زماني مشخص مي تواند 
زمينه هايي كه در باال براي ايجاد يك ساختار تجاري پويا 
تشريح شد را ايجاد كند. در غير اين صورت بايد منتظر 
تكانه هاي بيشتر معيشتي و اقتصادي در كشورمان باشيم. 
نوساناتي كه نهايتا فش��ار سنگيني را متوجه سفره ها و 
جيب هاي مردمي خواهد كرد كه طي س��ال هاي اخير 
نحيف تر از هر زمان ديگري شده اند. اگر مسووالن كشور 
كمي انصاف و وجدان داشته باشند، در برابر اين سفره هاي 
به غارت رفته، اين جيب هاي خالي و اين روياهاي برباد 
رفته واكنش مناس��بي ارايه مي كنند و ب��ه مردم براي 
بهره مندي از يك زندگي آبرومند و به فعاالن اقتصادي 

براي ايجاد يك زنجيره تجاري مناسب مدد مي رسانند.

انتظار بازدهي مثبت از بورس و 
ادامه روند صعودي با شتاب ماليم 

 هوايي و محدود شدن استفاده از منابع نفتي در امريكا 
به طور معمول هم زمان ب��ا روي كار آمدن دموكرات ها 
اتف��اق مي افتد و همچنين ش��دت گرفتن س��رعت 
واكسيناسيون در سطح جهان براي مقابله با همه گيري 
وي��روس كرونا؛ ك��ه درنتيجه آن احتمال گش��ايش 
فعاليت هاي اقتصادي و بازگش��ت آن به سطح قبل از 
همه گيري افزايش يافته، به عنوان دو عامل اساس��ي 
كه منجر به افزايش قابل مالحظه در نرخ هاي جهاني 
كاموديتي ها شده مي تواند محرك بازار براي ادامه روند 
صعودي خود باش��د، به عبارتي به دليل اينكه مبناي 
نرخ هاي فروش محصوالت در بسياري از شركت هاي 
پذيرفته شده در بازار، نرخ هاي جهاني و نرخ برابري دالر 
با ريال اس��ت، به واسطه چشم انداز مثبت براي قيمت 
كاموديتي ها در س��طح جهان و فرض تثبيت نرخ دالر 
معادل مقادير فعلي، پتانسيل سود س��ازي و بازدهي 
شركت ها در سال جاري، بسيار مطلوب و مثبت ارزيابي 
مي شود و بر همين اساس ادامه روند صعودي و روبه رشد 

در كليت بازار با شيب ماليم دور از انتظار نيست.

 مسووالن بايد »الك داون« 
و واكسيناسيون را جدي بگيرند

در حال حاضر ما بعد از 18 ماه دست و پنجه نرم كردن 
با اين ويروس بايد به فكر كادر درمان هم باشيم. آنها هم 
ديگر توان س��ابق را ندارند، هر چند كه هنوز هم با دل 
و جان از بيم��اران مراقبت مي كنند، اما همين طور كه 
مي دانيم متاسفانه تعداد قابل توجهي هم از كادر درمان 
قرباني اين بيماري شده اند و مسووالن بايد به اين فكر 
كنند كه افزايش بيماران باعث مي شود با كمبود نيرو 
در اين زمينه مواجه ش��ويم و اين يعني فشار بيشتر بر 
كادر درمان كه البته نتيجه خوبي در پي نخواهد داشت.

شديدترين كاهش هفتگي 
قيمت نفت در 4 ماه گذشته

به علت نگران��ي در مورد تقاضا براي ان��رژي به دنبال 
محدوديت هاي مسافرتي براي مقابله با شيوع نوع دلتاي 
كرونا، قيمت نفت در معامالت آخرين روز كاري بازارهاي 
جهاني كاهش يافت و نف��ت برنت 6درصد و نفت خام 
امريكا 7درصد ارزش خود را طي هفته گذشته از دست 
داد. به گ��زارش فارس به نقل از رويترز، به علت نگراني 
در م��ورد تقاضا براي انرژي ب��ه دنبال محدوديت هاي 
مسافرتي براي مقابله با شيوع نوع دلتاي كرونا، قيمت 
نفت در معامالت آخرين روز كاري بازارهاي جهاني حدود 
يك درصد كاهش يافت و شديدترين كاهش هفتگي در 
چندين ماه گذشته را ثبت كرد. همچنين پس از اينكه 
گزارش ماهانه فرصت هاي شغلي امريكا منتشر شد و 
باالتر از حد انتظار بود و سبب تقويت دالر، قيمت نفت 
تحت فشار بيشتري قرار گرفت. تقويت دالر، قيمت نفت 
را براي خريداران نفت با ارزهاي ديگر گران تر مي سازد 
از اين رو تقاضا براي آن كاهش مي يابد. هر بشكه نفت 
برنت با 59 سنت كاهش 70.70 دالر و هر بشكه نفت 
خام امريكا با 81 سنت كاهش 68.۲8 دالر فروخته شد. 
نفت برنت طي هفته گذش��ته 6درصد ارزش خود را از 
دست داد كه بيشترين كاهش هفتگي در 4 ماهه گذشته 
اس��ت؛ WTI  نيز 7درصد از ارزش خود را از دست داد 
كه بيشترين كاهش در 9 ماهه گذشته به شمار مي رود. 
هوآي لي، اقتصاددان بانك  OCBCس��نگاپور گفت: 
»نوسانات قيمتي كه اكنون شاهد آن هستيم، تابعي از 
تصوير كالن است... نوع دلتاي كرونا شروع به خسارت 
زدن كرده و شما در بسياري از بازار و نه تنها در بازار نفت 
شاهد ريسك گريزي هستيد.« در امريكا، تعداد موارد 
ابتال به كوويد19 به باالترين ميزان در 6 ماهه گذشته 
رسيده اس��ت. در ژاپن، محدوديت هاي اضطراري در 
بيشتر مناطق اين كشور گسترش يافته است. در چين 
نيز كه دومين مصرف كننده بزرگ نفت در جهان است 
در برخي ش��هرها محدوديت اعمال شده و پروازها لغو 
شده است. جيم ريتربوش، تحليلگر بازار گفت: »افزايش 
محدوديت هاي سفر در چين، زير ذره بين تاجران قرار 
گرفته و مي تواند به عنوان محرك اصلي قيمت نفت در 

ماه جاري ميالدي عمل كند.«

خضريان: بررسي شكايات از 
وزارت نفت در كميسيون اصل 9۰

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس گفت: در جلسه 
امروز كميسيون پنج مورد از شكايات مطرح از وزارت 
نفت به كميسيون اصل 90  با حضور مديرعامل شركت 
ملتي نفت ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. علي 
خضريان نماينده م��ردم تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري 
فارس، با اشاره به جلسه كميسيون اصل 90 مجلس، 
گفت: در ادامه رس��يدگي به پرونده هاي ش��كايت از 
وزارت نفت با حضور كرباس��يان رييس شركت ملي 
نفت ايران، مديران و پيمانكاران اين ش��ركت و وزارت 
نفت و همچنين نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور 
و ديوان محاسبات برگزار ش��د و 5 موضوع به صورت 
تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نماينده مردم 
تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
ادامه داد: طرح خط لوله گوره به جاس��ك موردي بود 
كه رسيدگي شد، مقرر شد با توجه به بارگيري انجام 
شده از خط لوله بدون تاسيس��ات انتهايي و ارسال به 
كشتي، اسناد و مستندات آن به كميسيون ارايه شود، 
همچنين قرار بر اين شد بررسي ريزمقايسه اي اقتصادي 
انتقال نفت خام توسط كشتي و خط لوله به پااليشگاه 
بندرعباس به كميسيون ارايه و آخرين گزارش وضعيت 
پيشرفت فيزيكي خط لوله گوره به جاسك نيز توسط 
مش��اور طرح تهيه و به كميسيون ارس��ال شود. وي 
ادامه داد: همچني��ن داليل توجيهي راه اندازي ناقص 
گوره به جاس��ك كه به صورت يكپارچه ديده نشده و 
علت تحويل به بهره بردار كه ش��ركت لوله و مخابرات 
است بدون رعايت تشريفات روابط في مابين مجري و 
بهره بردار به كميسيون تحويل داده شود.  اين نماينده 
مجلس بيان كرد: پرونده دوم مربوط به موضوع افزايش 
توليد از ميادين گازي شركت نفت مناطق مركزي بود، 
در ابتدا نماينده سازمان بازرسي كل كشور ابهامات را 
مطرح كرد؛ اين طرح با سرمايه گذاري 3.6 ميليارد دالر 
با توجه به ناشناختگي و ريسك باالي توسعه ميادين 
طرح مذكور يك باره و صرفا با دستور شفاهي به مناطق 
نفت مركزي اعالم شده و بخش هاي عملكردي، اجرايي، 
حقوقي و قراردادي به صورت دستوري ملزم به شرح كار 
ميادين توسعه نيافته مي شود. اين امر تبعات حقوقي و 
قراردادي و اصراف منابع مالي را به دنبال خواهد داشت. 
لذا مقرر شد براي رفع ابهانات شركت ملي نفت اطالعات 
مربوطه را به كميسيون ارسال كنند. خضريان اظهار 
داشت: پرونده س��وم موضوع خريد لوله هاي جداري 
كه معروف به CRA اس��ت، در خصوص ق��رارداد اول 
درباره خريد 10 كاال ساخت داخل با مشاركت شركت 
توبا چك اسپانيا و شركت فوالدي آلياژي اصفهان به 
مبلغ 556 ميليون يورو كه اقدام موثر براي اين قرارداد 
نشده است؛ لذا قرار شد داليل عدم توليد داخل گزارش 
شود و درباره قرارداد دوم مقرر شد توضيحاتي مكتوب 
درباره تعيين تكليف 150 كيلومتر لوله هاي جداري كه 
با مصوبات نفت تعارض دارد، ارايه كنند. وي همچنين 
گفت: بررسي ميادين مشترك نفتي موضوع چهارمي 
بود كه در ابتداي موضوع نماينده س��ازمان بازرس��ي 
گزارشي مختصر از نگاه كارشناسي در خصوص اشكاالت 
فني و موضوعات مرتبط با تعليق كار در خصوص ميادين 
مشترك ارايه كرد، با توجه به اينكه مسائل متعددي در 
اين موضوع وجود داش��ت با پيشنهاد آقاي كرباسيان 
مقرر شد جلسه اختصاصي مجزايي در يك وقت موسع 
با حضور كارشناسان مربوطه طي هفته جاري برگزار 
شود. سخنگوي كميس��يون اصل 90 مجلس اظهار 
داش��ت: موضوع آخر درباره طرح نگهداشت و افزايش 
توليد نفت معروف به طرح ۲9 ميدان و 34 بسته بود. از 
آنجايي كه هدف طرح تامين منابع مالي، انتقال فناوري، 

ازدياد برداشت و اكتشافات بود.

رييس جمهور  براي نهايي كردن  طرح تحول مقابله با كرونا يك هفته فرصت تعيين كرد

ضرب االجل رييسي

ماجراجويي  و اتهام زني ناكام صهيونيست ها عليه ايران

فكت هاي افزايش شاخص تورم كاالهاي وارداتي

 يك هفته هياهوي رس��انه اي صهيونيس��ت ها به همراه 
حاميان غربي اين رژيم در نهايت نتيجه و دس��تاورد قابل 
اعتنايي براي اين رژيم نداشت. برخي اعضاي شوراي امنيت 
در نشس��ت روز جمعه از اتهامات انگليس درباره اسراييل 
حمايت نكردند و خواستار تحقيقات مستقل و كاملي براي 
روشن شدن صحت و سقم اين ادعا شدند. به گزارش ايرنا، 
صبح جمعه هشتم مردادماه، گروه نظامي انگليسي موسوم 
به »عمليات هاي تجاري دريايي« در بيانيه اي مدعي شد 
يك كشتي شامگاه پنجشنبه در درياي عمان هدف قرار 
گرفته اس��ت. بعد از آن، وزارت دفاع انگليس اعالم كرد كه 
كش��تي مذكور تحت مالكيت رژيم صهيونيستي بوده و 
در فاصله ۲80 كيلومتري بندر »الدقم« هدف حمله قرار 
گرفته است. عصر روز جمعه شركت »زودياك ماريتايم« 
كه متعلق به »ايال عوفر« ميلياردر صهيونيس��ت مستقر 
در لندن اس��ت، اعالم كرد كه دو نفر از خدمه اين كشتي 
تجاري با نام »مرس��ر استريت« در پي حمله به آن، كشته 
شدند. مقام ها و رسانه هاي رژيم صهيونيستي تنها ساعاتي 
بعد از وقوع اين حادثه بدون ارايه هيچ  گونه مدارك متقن 
و مستنداتي مدعي شدند كه ايران عامل حمله به كشتي 
تجاري مرسر استريت بوده است. آن هم در حالي كه هنوز 
ابعاد و عامالن اين حمله مشخص نش��ده است. جنجال 
آفريني هاي رژيم صهيونيس��تي به منظور تشديد تنش 
ميان ايران و جامعه بين الملل است تا نهايتا ايران را از فضاي 
تعاملي و مذاكره دور كند و اجماعي عليه ايران ايجاد كند. 
در همين زمينه بني گانتز، وزير دفاع رژيم صهيونيستي 
گفته كه آماده حمله به ايران هستيم. سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات 
بني گانتز در توييتر نوشت: »رژيم اسراييل در مورد تازه اي 
از نقض فاحش قوانين بين المللي، حاال بي شرمانه ايران را 
به اقدام نظامي تهديد مي كند.« خطيب زاده با بيان اينكه 
ايران به عنوان ضامن امنيت خليج فارس است، اظهارات 

تحريك آميز و به صورت هماهنگ طراحي  ش��ده از سوي 
انگليس و امريكا را محكوم و تصريح ك��رد: آنها كه درباره 
حمالت تروريستي مكرر به كشتي هاي ايراني سكوت كرده 
بودند، حاال بي پايه و اساس به ايران اتهام زني مي كنند. وي 
هشدار داد: هرگونه ماجراجويي ضدايراني پاسخي فوري 
و قاطع دريافت خواهد ك��رد. البته ماجراجويي هاي رژيم 
اسراييل سابقه اي طوالني دارد اين رژيم همواره به دنبال 
تحريك و تش��ديد تنش در خاورميانه است و از هر ابزاري 
كه بتواند به ايران ضربه بزند، استفاده مي كند. طي روزهاي 
اخير كوخاوي، رييس س��تاد ارتش رژيم صهيونيستي به 
دولت جو بايدن هش��دار داد كه اين رژيم برنامه هاي تازه 
ديگري را براي حمله به ايران در سال جاري ميالدي تدارك 
ديده است. پس از آن مجيد تخت روانچي، سفير جمهوري 
اسالمي ايران در سازمان ملل متحد در نامه اي به دبيركل 
اين سازمان خواستار واكنش جامعه بين المللي به اظهارات 
رييس ستاد ارتش رژيم اسراييل شد. تخت روانچي در مورد 
ادعاهاي و تهديد هاي اخير مقامات رژيم صهيونيستي در 
توييتي نوشت: امروز اسراييل و حاميانش اطالعات جعلي 
در مورد حوادث اخير در آب هاي منطقه ارائه كرده تا شوراي 
امنيت را متقاع��د كنند ايران را محكوم كند و شكس��ت 
خوردند. ما اين ادعاها را به ش��دت رد مي كنيم. ش��وراي 
امنيت بايد با ماجراجويي اسراييل در منطقه برخورد كرده و 
فريب و جعل سازي هاي آن را رد كند.زهرا ارشادي، معاون 
نمايندگي جمهوري اس��المي در سازمان ملل متحد هم 
با رد مس��ووليت ايران در اين حادثه رژيم اسراييل را عامل 
»ماجراجويي و فعاليت ه��اي بي ثبات كننده در منطقه« 
دانست. اين ديپلمات ارشد جمهوري اسالمي ايران در جمع 
خبرنگاران گفت: »رژيم اسراييل همچنان گستاخانه تهديد 
مي كند كه عليه كشورهاي منطقه از زور استفاده خواهد كرد 
در حالي كه اين رژيم بيش از هفت دهه منبع اصلي تهديد، 

بي ثباتي و ناامني در منطقه بوده است.«

ارش��ادي ضمن هم��دردي با خانواده هاي كس��اني كه 
عزيزان شان را در آن حادثه از دست داده اند، با بيان اينكه 
مقامات اس��راييلي بالفاصله بعد از اين حادثه، ايران را به 
انجام آن رخ��داد متهم كردند، اظهار داش��ت: اين رويه 
هميش��گي و معمول رژيم اسراييل است. هدف آنها نيز 
منحرف ساختن افكار عمومي جهان از جنايات اين رژيم 
و اقدامات غيرانساني آن در منطقه است. وي با تاكيد بر 
اينكه مظلوم نمايي، دروغ و فريب بخشي از ابزارهاي رژيم 
اسراييل است، گفت كه هدف جار و جنجال اسراييل در 
حادثه مرسر استريت پنهان كردن اقدامات تروريستي 
خود عليه ناوبري تجاري اس��ت. به گفته اين ديپلمات 
كشورمان،  اين رژيم تنها در كمتر از دو سال، بيش از 10 
كشتي تجاري در درياهاي منطقه را مورد حمله قرار داده 
است. وي يادآور ش��د: در 17 ژانويه ۲0۲1، نخست وزير 
سوريه اعالم كرد كه هفت نفتكش در مسير خود به سوريه 
مورد حمله قرار گرفته اند. در 11 مارس ۲0۲1 نيز رسانه ها 
گزارش دادند كه اسراييل حداقل بيش از 10 كشتي عازم 
سوريه را كه بيشترشان حامل نفت بودند، هدف قرار داده 
اس��ت. در ۲3 آوريل ۲0۲1 هم يك نفتكش در سواحل 
سوريه مورد حمله يك پهپاد قرار گرفت. سه سوري از جمله 
دو خدمه كشتي در اين حمله كشته شدند عامل همه اين 
حوادث اس��راييل بود  او با اشاره به تجاوزهاي نظام مند و 
مستمر رژيم صهيونيستي عليه حاكميت و تماميت ارضي 
كشورهاي منطقه گفت: اين اقدامات غيرقانوني تهديدي 
جدي عليه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي است كه 
آخرين نمونه اين اقدامات، حمله هوايي اخير آن به لبنان 
است. اينها نقض فاحش حقوق بين الملل و منشور سازمان 
ملل است و نبايد بدون مجازات باقي بماند. شوراي امنيت 
بايد از ماجراجويي لجام گسيخته رژيم اسراييل در منطقه 
جلوگيري كند. ش��وراي امنيت سازمان ملل همچنين 
بايد ثابت كند كه در دام فريب ها و اخبار ساختگي رژيم 

اسراييل گرفتار نمي شود.
به دنبال يك هفته شانتاژ رسانه اي و هياهوي تبليغاتي در 
نهايت تالش هاي رژيم صهيونيستي در اتهام زني عليه 
ايران ن��اكام ماند. البته از همان ابتدا و زماني كه امريكا، 
انگليس از احتمال نقش ايران در حمله به مرسر استريت 
سخن گفته بودند، معلوم بود كه اسناد متقني در اختيار 
ندارند. در همين زمينه يك منبع سازمان ملل اعالم كرد 
كه برخي اعضاي شوراي امنيت در نشست روز جمعه 
از اتهامات ادعايي انگليس علي��ه ايران درباره نفتكش 
اسراييلي حمايت نكردند و تحقيقات مستقل و كاملي را 
براي روشن شدن صحت و سقم اين ادعا خواستار شدند. 
به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از راشاتودي، اين اعضا 
تاكيد كردند كه بايد تحقيقات مستقلي درباره اين ادعا 
انجام شود. اين منبع افزود: بديهي است كه همه اعضاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل آماده حمايت از ادعاهاي 
شركاي غربي نبودند در حالي كه نتايج تحقيقات مستقل 
و بي طرف بين المللي مهيا نشده است. مسكو پيش تر 
خواستار اطالعات بيشتر قبل از نتيجه گيري در مورد اين 
حادثه شد. »دميتري پوليانسكي« معاون سفير روسيه 
در سازمان ملل گفت كه كشورش تحليل انگليس را رد 
مي كند. وي گفت: ما نياز به اثبات حقايق داريم و نبايد 
بدون اثبات آنچه اتفاق افتاده است، شتابزده نتيجه گيري 
يا اقدام كنيم. تغيير دولت ها در رژيم اسراييل تاثيري بر 
تقابل تل آويو با تهران نخواهد داش��ت. رژيم اسراييل 
از هيچ تالش��ي براي ضربه زدن به اقتصاد، سياس��ت، 
ديپلماسي، امنيت، فعاليت هاي هسته اي ايران، توان 
موشكي، نفوذ منطقه اي و ديگر ابعاد دريغ نخواهد كرد. 
از جاسوسي گرفته تا ترور، خرابكاري، حمله مستقيم 
نظامي، تهاجم پهپادي، س��رقت اسناد، حمله هوايي و 
موشكي و توان سايبري و اتهام زني در عرصه بين الملل 

براي ضربه زدن به ايران استفاده مي كند.

در س��ال 96 شاخص كل كاالهاي وارداتي بر حسب ريال 
از ۲8/4 درص��د به 534/6 درصد در س��ال 99 رس��يده و 
به عبارتي 506/۲ واحد درصد افزايش يافته و بر حس��ب 
داده ه��اي دالري از ۲/9 درص��د به 47/4 درصد رس��يده 
و 44/5 واحد درصد افزايش يافته اس��ت. تحليل چنين 
تنش هايي در داده هاي ريالي و افزايش ش��اخص قيمت 
كل كاالهاي وارداتي، آسيب شناسي مبتني بر روابط علي 
متغيرها و چگونگي تاثيرافزايش قيمت كاالهاي وارداتي بر 
قيمت كاالهاي داخلي كه نهايتا منجر به وقوع تكانه هاي 
تورمي و شكل گيري تورم داخلي مي شود كمك شاياني 
مي نمايد. اصل مهمي كه اقتصاددانان و حتي عموم مردم 
اشتراك نظر دارند اين است كه يكي از داليل افزايش قيمت 
كاالهاي داخلي، افزايش قيمت جهاني مواد اوليه يا كاالهاي 
وارداتي است كه در داخل مورد استفاده قرار مي گيرد. تامل 
در آمارهاي فوق گوياي آن است كه بيشترين تورم در گروه 
16 كااليي )ماشين آالت و ادوات برقي و...( وجود داشته و لذا 
مي تواند رفرنس مناسبي براي رفتار تورمي و افزايش قيمت 
اين نوع كاالها در داخل كشور باشد. آنچه در توضيح و تبيين 
اين پديده متصور است پذيرش باور وجود نقص و كاستي 
در نظام ارزش و قيمت گذاري بوده به طوريكه مي توان ورود 
كاالي وارداتي را از 3 جنبه يعني قبل از ورود )بررسي تورم 
جهاني(، حين ورود )تعيي��ن ارزش و نظام ارزش گذاري 
گمرك( و بعد از ورود )نظام قيمت گ��ذاري داخل( مورد 
مداقه قرارداد. در خصوص جنبه اول افزايش تورم جهاني 
و تاثي��ر آن بر تورم داخلي و به بيان ديگ��ر تورم وارداتي با 
رويكرد تغييرات قيمت كاالها در سطح جهاني و تاثير آن بر 
قيمت هاي داخل مطمح نظر است.در واقع ميزان افزايش 

قيمت كاالهاي وارداتي در سطح بين الملل به چه ميزان 
موجب افزايش قيمت كاالهاي داخلي مي گردد. مطابق آمار 
گمرك بيشترين ميزان كاالهاي وارداتي ايران از كشورهاي 
چين، امارات و آلمان بوده و بررسي تورم كشورهاي مذكور 
حاكي از آن است كه علي رغم پاندمي كرونا و ايجاد اعوجاج 
مقطعي در اقتصاد كش��ورهاي صدراالشاره تورم افزايش 
چشمگير و چنداني نداشته وداليل افزايش بي سابقه تورم 
كاالهاي وارداتي در كشور ريشه و سابقه در جاي ديگر دارد 
و مي بايست مشكل را در جاي ديگر جست وجو نمود. ناگفته 
نماند نوسانات ارزي و افزايش نرخ ارز و تفاوت نرخ برابري 

دالر و ريال ناشي ازتحريم ها و هزينه هاي مترتب بر آن به 
عنوان يكي از عوامل تنش و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي 
ياد مي شود.به اعتقاد برخي هزينه ناشي از تحريم ها تاثير 
فزاينده اي بر قيمت و تورم كاالهاي وارداتي داشته است لذا 
نرم پذيرفته افزايش قيمت كاالهاي وارداتي در زمان اعمال 
تحريم ها نزد گمرك و صاحبان كاال به طور متوس��ط 10 
درصد است كه با لحاظ ودر نظر گرفتن آن نمي توان پاسخ 
مناسبي براي انحراف قيمت ها و داده هاي ريالي تا افزايش 
534/6 درصدي سال 99 يا ۲39/4 واحد درصدي نسبت 
به سال 98 يافت و تبيين اين موضوع نياز به پارامترهاي 

توضيحي بيشتري دارد. در اين برهه وزن جنبه هاي دوم 
و س��وم يعني نظام ارزش گذاري كاال قبل از ترخيص كاال 
از گمرك و بعد از ترخيص و ورود به قلمرو كش��وراهميت 
بيشتري مي يابد. براي جلوگيري از آسيب پذيري اقتصاد 
كشور از تورم كاالهاي وارداتي توجه بيش از پيش به نظام 
تعيين ارزش و ارزش گذاري كاالهاي وارداتي در گمرك 
و اصالح و به روزرس��اني س��امانه ارزش گ��ذاري گمرك 
مي بايست مد نظر نظام تصميم گيري و برنامه ريزي كشور 
قرار گيرد. جنبه سوم پس ازترخيص كاال ازگمرك و ورود 
كاال به كشور و توزيع آن در بازارهاي داخلي است كه اين 
موضوع در محاسبه شاخص افزايش قيمت كاالهاي وارداتي 
منظور نمي گردد و در اين مبحث نمي گنجد. هرچند قيمت 
كاالهاي وارداتي پس از ورود مشمول نظارت جدي نبوده 
و يك گسستگي بين ورود كاال به گمرك ايران تا مصرف 
در بازارهاي داخلي به چش��م مي خورد و امكان رهگيري 
كاالهاي وارداتي براي دستگاه هاي اجرايي ميسر نبوده و 
وجود چنين خالء ها و چالش هاي بزرگ فضاي مناسبي را 
براي سودجويان و رانتخواران فراهم نموده و آنچه هم اينك 
از آن به عنوان مافياي واردات ياد مي ش��ود به دليل وجود 
خالء هاي قانوني و اجرايي نظام تجاري و گمركي اس��ت 
كه محمل سودجويي و رانت جويي و سبب تجمع ثروت 
و قدرت اين عده شده به طوري كه اكنون با رسوب چندين 
ميليون تن كاالهاي اساسي و ضروري كشور روبرو بوده و 
معيشت و حيات مردم را به گروگان گرفته و سرانجام دولت 
را وادار به تسليم خواسته هاي خود مي كنند براي تغيير 
موازنه و تغيير شرايط به نفع مردم وجود سياست واحد و 

طراحي سامانه هاي الزم اجتناب ناپذير است.
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گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
عملكرد وام دهي بانك هاي غيردولتي و موسس��ات 
اعتباري خصوصي نشان مي دهد كه مانده تسهيالت 
بانك هاي خصوصي به 1800 ه��زار ميليارد تومان 
نزديك شده اس��ت كه از اين رقم وام مرابحه كه وام 
خريد كاالي اعتباري محسوب مي شود به رقم بزرگ 
614 هزار ميليارد تومان رس��يده و نشان دهنده اين 
واقعيت است كه در سال هاي اخير وام مرابحه يا خريد 
كاال به ش��كل هاي مختلف در بانك هاي خصوصي 
پيگيري ش��ده و افراد در مقابل سند ملكي، يا فيش 
حقوقي ضامن تقاضاي بس��ياري براي اين نوع وام با 
نرخ 18 درصدي داش��ته اند كه اين پول را نيز عمدتا 
براي خريد مل��ك يا رفع نيازهاي ضروري زندگي به 

كار گرفته اند. 
البته برخي بانك هاي خصوصي حدود 20 درصد از 
مبلغ وام را نزد خود نگ��ه مي دارند تا عالوه بر هزينه 
تمام ش��ده جذب منابع بتوانند از طريق ماندگاري 
20 درصد مبلغ وام نيز كسب س��ود كنند. زيرا نرخ 
مص��وب 18 درصدي وام مرابحه نرخ پاييني اس��ت 
و در مقايس��ه ب��ا هزينه تمام ش��ده ج��ذب پول در 
بانك هاي خصوصي اندك اس��ت اما ماندگاري 20 
درصد مبلغ وام عالوه بر تامين هزينه تمام شده پول، 
سود نصيب بانك مي كند. برخي كارشناسان در اين 
زمينه مي گويند كه مرابحه براي بانك و مشتريان راه 
ساده اي جهت تسهيالت دهي ايجاد كرده است كه 
مجوز ش��وراي پول و اعتبار را دارد. اما مشكل هزينه 
جذب پول و هزينه هاي بانك نيز از طريق ماندگاري 
بخشي از وام تامين مي شود. زيرا هزينه 18 درصدي 
وام مرابحه عمال با سود مورد انتظار و هزينه هاي بانك 

متناسب نيست. 
طبق اين گزارش، بررسي تسهيالت اعطايي بانك هاي 
غيردولتي و موسسات اعتباري در پايان خرداد امسال 
نشان مي دهد كه تسهيالت اين بانك با 8.4 درصد رشد 
به رقم 1۷۷۵ هزار و 100 ميليارد تومان رسيده است و 
سهم تسهيالت قرض الحسنه از اين ميزان تسهيالت 
۷.8 درصد )1۳۹ هزار و ۳00 ميليارد تومان( بوده كه 
اعطاي اين نوع تسهيالت در اين نوع بانك ها در خرداد 
امسال 4.6 درصد رشد داشته است.همچنين، ۳4.6 
درصد كل اعتبارات ارايه شده به متقاضيان در بخش 
مرابحه اي��ن بانك به رقم 614 ه��زار و 200 ميليارد 

تومان بوده است.
بررسي عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري كشور 

بيانگر اين اس��ت كه مانده تس��هيالت اعطايي در 
خرداد سال جاري در مقايسه با اسفند سال گذشته 
رش��د 6.4 درصدي داشته اس��ت. طبق اطالعات 
منتشر شده از سوي بانك مركزي تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري تا پايان خرداد امسال، 
معادل 2۵46 ه��زار و ۵00 ميليارد تومان بوده كه 
نس��بت به اسفند سال گذشته با رشد 6.4 درصدي 
مواجه شده است. همچنين، تسهيالت قرض الحسنه 
8.4 درصد از كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتباري قرض الحسنه را تشكيل داده و حجم عمده 
عملكرد تس��هيالتي بانك ها مربوط به مرابحه با 2۹ 

درصد و فروش اقساطي با 21.4 درصد است. 
به لحاظ عددي در پايان خرداد سال جاري 212 هزار 
و ۷00 ميليارد تومان از كل تسهيالت اعطايي بانك ها 
و موسسات اعتباري كشور قرض الحسنه بوده كه اين 
ميزان نسبت به اس��فند ماه سال گذشته، 4.8 درصد 

رشد را نشان مي دهد.

     اوضاع بانك هاي تجاري
در پرداخت تسهيالت 

از سوي ديگر، بانك هاي تجاري در كل ۳80 هزار و 600 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند كه با رشد 
۳.8 درصدي مواجه شده و سهم وام هاي قرض الحسنه 
از اين ميزان تسهيالت ۵۳ هزار و ۳00 ميليارد تومان 

است كه اعطاي اين وام از سوي بانك هاي تجاري در 
پايان س��ال گذش��ته ۷.4 درصد افزايش يافته است.

گفتني است؛ 14 درصد از وام هاي بانك هاي تجاري 
را قرض الحسنه تشكيل مي دهد. در بانك هاي تجاري 
كشور نيز، سهم عمده تسهيالت پرداختي مانند بانك ها 
و موسسات اعتباري مربوط به فروش اقساطي به ميزان 
۳1.۳ درصد است كه رقم آن 11۹ هزار ميليارد تومان 

در پايان خرداد 1400 بوده است. 
عالوه براين، 8.2 درصد تسهيالت بانك هاي تجاري 
به رقم ۳1۳ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه به 
تسهيالت جعاله اختصاص داشته كه اين رقم در اسفند 
سال قبل ۳1۵ هزار ميليارد تومان بوده است. به صورت 
كلي، سهم عمده تسهيالت پرداختي بانك هاي تجاري 
در پاي��ان خرداد 1400 به فروش اقس��اطي، جعاله و 

قرض الحسنه اختصاص يافته است.
همچنين، بررس��ي عملكرد بانك ه��اي تخصصي 
در پرداخت تس��هيالت تا پايان خرداد س��ال جاري 
نشان دهنده اين اس��ت كه تسهيالت اعطايي با 0.8 
درص��د افزايش از رق��م ۳8۷ ه��زار و ۷00 ميليارد 
تومان به عدد ۳۹0 هزار و ۷00 ميليارد تومان رسيده 
كه س��هم تس��هيالت قرض الحس��نه از اين ميزان 
تس��هيالت اعطايي بانك هاي تخصصي معادل 1۹ 
ه��زار و ۹00 ميليارد تومان بوده ك��ه با كاهش 0.4 
درصدي در مقايس��ه با اسفند س��ال گذشته مواجه 

ش��ده است. گفتني اس��ت كه ۵.1 درصد از وام هاي 
بانك هاي تخصصي را قرض الحسنه تشكيل مي دهد.  
بزرگ تري��ن بخش تس��هيالت پرداخت ش��ده در 
بانك هاي تخصصي كشور مربوط به فروش اقساطي 
مي ش��ود؛ به نحوي كه در پايان خرداد س��ال جاري 
42.۵ درصد كل تس��هيالت اعطايي اين بانك ها به 
رقم 166 هزار ميليارد تومان در بخش فروش اقساطي 
بوده و اين رقم در اس��فند ماه سال گذشته به ميزان 

168 هزار و 100 ميليارد تومان بود.
بانك ه��اي تخصصي نيز در بخش مش��اركت مدني 
تسهيالت قابل توجهي پرداخت كرده اند؛ به نحوي كه 
1۵.8 درصد كل منابع تسهيالتي اين بانك ها در پايان 
خرداد امسال به ميزان 61 هزار و 600 ميليارد تومان 

در اين بخش پرداخت شده است.

     بانك هاي تخصصي
جديدترين گزارش بانك مركزي از متغيرهاي عمده 
پول��ي و اعتباري نش��ان مي دهد در خرداد امس��ال، 
دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته بيش از 60 درصد رشد داشته 
است.بررسي خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي 
تخصصي بيانگر رشد 40.۳ درصدي مجموع دارايي ها و 
مجموع بدهي هاي اين بانك ها در خرداد 1400 نسبت 
به س��ال خرداد ۹۹ اس��ت. اين رقم در خرداد امسال، 
11۹۷۳.6 هزار ميليارد ريال رسيده كه در خرداد سال 

گذشته 8۵۳4.4 هزار ميليارد ريال بود.
بر اساس اين گزارش، دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تخصص��ي در خ��رداد س��ال 1400 با رش��د 60.6 
درصدي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل يعني 
خرداد ۹۹، به رقم ۳۳21.۵ هزار ميليارد ريال رسيده 
است. اين رقم در خرداد سال گذشته، 2068.2 هزار 
ميليارد ريال بود. همچني��ن ديگر بخش متعلق به 
دارايي ها، مربوط به ميزان سپرده بانك ها نزد بانك 
مركزي اس��ت كه اين بخش در بانك هاي تخصصي 
در خرداد 1400 با افزايش ۵۷.۳ درصدي نس��بت 
به خرداد سال ۹۹ به رقم ۳2۵.4 هزار ميليارد ريال 
رس��يده و اين در حالي اس��ت كه اين رقم در مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته، 206.۹ هزار ميليارد ريال 
ثبت شده است. براساس اين آمار، بدهي بانك هاي 
تخصص��ي به بانك مركزي نيز در خرداد س��ال ۹۹ 
بيش از 468 هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم در 

خرداد امسال به 4۵4.۵ هزار ميليارد ريال رسيد.

خبر
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نوسان نرخ سود بين بانكي 
در كانال ۱۸ درصد

جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان مي دهد كه 
نرخ س��ود در اين بازار از 1۷.۹۵ درصد در نيمه تيرماه 
امس��ال به 18.1۷ درصد در ۷ مردادماه افزايش يافته 
اس��ت.البته اين در حالي است كه نرخ سود بين بانكي 
در هفته پاياني تيرماه تا 18.61 درصد هم افزايش يافته 
بود و در 24 تيرماه نيز اين شاخص معادل 18.۳1 درصد 
ثبت شده بود.نرخ سود بين بانكي از خردادماه به زير 1۹ 
درصد رسيده و در كانال 18 درصدي در نوسان بود ولي 
در نهايت با ادامه مسير نزولي اين نرخ در 1۷ تيرماه وارد 
كانال 1۷ درصدي شد اما در نيمه دوم تيرماه نمودار نرخ 
سود دوباره صعودي شد و به كانال 18 درصد بازگشت. 
نرخ سود بين بانكي با كاهش 0.0۹ درصدي نسبت به 
آخرين نرخ هفتگي اين بازار به 18.08درصد رسيد. اين 
در حالي اس��ت كه در بازار بين بانكي نرخ سود پيش از 
اين 18.1۷ درصد بوده و با كاهش 0.0۹ درصدي مواجه 
شده است.  البته از آذرماه سال گذشته تا اوايل خردادماه 
س��ال جاري نرخ سود بين بانكي در محدوده 1۹ تا 20 
درصد تثبيت شده بود تا آنكه از ارديبهشت مجدد روند 
كاهشي شروع شد و تا اواسط تيرماه نيز ادامه يافت. اين 
نرخ تا پايان تيرم��اه روند صعودي پيدا كرد و به 18.61 
درصد رسيد اما از اين زمان به بعد روند كاهشي پيدا كرده 
و به 18.08 درصد رسيده است كه به نظر مي رسد كنترل 
نرخ بازار بين بانكي در محدوده 18 درصد، سياست بانك 

مركزي در شرايط فعلي باشد.

طالِي پاياني براي كاراته
هيچ ورزش��كار و مربي اي دوس��ت ن��دارد كه در 

بازي هاي المپيك شكست خورده باشد. 
گنج زاده در پاس��خ به اين پرس��ش كه ورزش��كار 
عربس��تان از او عذرخواهي كرد ي��ا خير، گفت: در 
رختكن من از ورزشكار عربستان عذرخواهي كردم 
چون مس��ابقه را جلو بود و بعد از آن نفهميدم چه 
اتفاقي رخ داد.  ملي پوش كاراته ايران در مورد اينكه 
مدال خود را به چه كس��ي اهدا مي كند، گفت: به 
مردم خوزستان، همه مردم ايران، به دوست خوبم 
بهمن عس��گري و جامعه كاراته تقديم مي كنم. از 
آقاي هروي هم خيلي تشكر مي كنم چون از جان 

خود مايه گذاشت تا اين مدال به دست بيايد.

رشد باالي تسهيالت دهي بانك هاي تخصصي و خصوصي و تجاري نشان مي دهد

بانك هاي خصوصي 614 هزار ميليارد  وام مرابحه پرداخت كردند

روند نزولي قيمت سكه و دالر در بازار

ريزش ۱۵۰ هزار توماني سكه در پي كاهش قيمت دالر
گروه بانك و بيمه |

نرخ ارز در بازارآزاد با نوس��انات جزيي در مقايسه با 
روز پنجشنبه گذش��ته عرضه مي شود. قيمت دالر 
2۵ ه��زار و 2۳0 تومان و هر ي��ورو ۳0 هزار و 2۵0 
تومان به فروش مي رس��د كه نسبت به دالر 2۵600 
توماني هفته پيش كاهش قابل توجه داش��ته است. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 16 مردادماه( 
با 2۹8 تومان كاهش در مقايسه با روز كاري گذشته 
)چهارشنبه، 1۳ مرداد( به 2۵ هزار و ۵۳ تومان رسيد.

قيمت فروش يورو در مقايس��ه با روز كاري گذشته 
)چهارشنبه، 1۳ مرداد( با 221 تومان كاهش به 2۹ 
هزار و 4۷۳ تومان رس��يد. قيمت خريد هر دالر 24 
هزار و ۵۵۷ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 
88۹ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 24 هزار و ۹6۹ تومان و نرخ فروش آن 
2۵ هزار و 1۹6 تومان اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در 
اين بازار 2۹ ه��زار و ۳6۳ تومان و نرخ فروش آن نيز 
2۹ هزار و 6۳0 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو به قيمت 
26 هزار و ۵۷2 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 

22 هزار و ۵۹۵ تومان معامله شد.
دالر از هش��تم خردادماه وارد كانال 2۳ هزار توماني 
شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان خيز 
برداش��ت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 2۳ هزار 
توماني در نوس��ان بود و طي هفته گذشته دوباره در 
كانال 24 هزار تومان نوسان داشت و از شنبه گذشته 
وارد كانال 2۵ هزار تومان ش��د و طي هفته گذش��ته 
همواره در قيمت 2۵ هزار تومان نوسان داشته است. .

قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)ش��نبه، 16 مردادماه( در بازار تهران با كاهش 1۵0 
هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
14 مرداد( به رقم 11 ميليون و 1۵0 هزار تومان رسيد، 
اين در حالي است كه قيمت دالر در صرافي بانكي نيز 
با كاهش همراه بود. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 10 ميليون و ۷00 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و ۷00 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۵80 هزار تومان و سكه يك گرمي 
نيز 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 82 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال 
نيز چهار ميليون و 68۹ هزار تومان شد.همچنين هر 
انس جهاني طال نيز يك هزار و ۷6۳ دالر و 82 س��نت 

قيمت خورد.
مهم ترين عوامل موثر در رش��د قيمت طال و سكه، 
باال رفتن دالر و اونس جهاني اس��ت. براين اساس 
قيمت دالر از حدود 24 هزار تومان از ش��نبه هفته 
گذش��ته وارد كانال 2۵ هزارتومان ش��ده اس��ت و 
اكنون ب��ه قيمت 2۵ هزار و ۵۳ توم��ان در صرافي 

بانكي معامله مي شود. بهاي اونس جهاني نيز كه در 
حدود يك هزار و ۷۹۵ دالر بوده، اكنون روند نزولي 

داشته و به رقم يك هزار و ۷6۳ دالر رسيده است.
قيمت سكه نيز در آغاز سال جديد 11 ميليون تومان 
بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ 
ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال 
رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد 
و در اي��ن مدت همواره در كانال 10 ميليون تومان در 

نوسان بوده است.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر، از كاهش ۵0 دالري 
قيمت هر انس طال در بازارهاي جهاني خبر داد. محمد 
كشتي آراي با اش��اره به اينكه هر انس جهاني طال با 
قيمت 1۷64 دالر عرضه شده است، افزود: قيمت سكه 
طرح قديم, 10 ميليون و ۷00 هزار تومان، قيمت سكه 
طرح جديد 11 ميليون و ۵0 هزار تومان، نيم سكه ۵ 
ميليون و 6۵0 هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۵۵0 
هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 2۵0 هزار تومان 
بفروش مي رس��د.هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 
۷0 هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون و 6۵0 هزار 

تومان فروخته مي شود.

     ثبت پايين ترين قيمت طال 
طي يك ماه گذشته

قيمت طال در پايان معامالت هفته گذشته با سقوط 
به كانال 1۷00دالري به پايين ترين رقم بيش از يك 
ماه گذشته رس��يد.، پس از انتش��ار گزارشي قوي از 
بازار امريكا كه موجب تقويت احتمال انقباضي شدن 
سياست پولي بانك مركزي امريكا شد، قيمت طال روز 
جمعه به پايين ترين رقم بيش از يك ماه گذشته رسيد.

     اتر جاي بيت كوين را مي گيرد
افزايش قيمت اتر به دنبال به روز رساني شبكه اصلي 
اتريوم نشان مي دهد اين ارز مجازي مي تواند در آينده 
بيت كوين را به عنوان ارز مجازي برتر دنيا پش��ت سر 
بگذرد.قيمت اتر، بزرگ ترين رقيب بيت كوين در روز 
پنجشنبه به دنبال به روز رساني شبكه اصلي اتريوم 
افزايش يافت. اتر 6,2 درصد افزايش قيمت داشت و در 
ساعت 2:4۳ به وقت لندن 2۷81 دالرمعامله مي شد. 
دومين ارز مجازي بزرگ دنيا از نظر س��رمايه بازار از 
ابتداي سال جاري ميالدي 280 درصد افزايش قيمت 
داشته اس��ت. اين درحالي است كه ارزش بيت كوين 
40 درصد طي اين دوره باال رفته است.س��رمايه بازار 
اتر ۳24,4 ميليارد دالر بوده در حالي كه اين رقم براي 

بيت كوين برابر با ۷6۵,۵ ميليارد دالر است.
تيم س��ابانوف، يكي از تحليلگران ارش��د پلتفرم ارز 
مجازي زامو در اس��كاتلند عقي��ده دارد اتر مي تواند 
بيت كوين را به عنوان ارز مجازي برتر دنيا پشت سر 
بگذرد.ايده تبديل شدن اتريوم به يك ارز مجازي ضد 

تورم در آينده حاال قوت گرفته و تاثير ارزشگذاري اتر 
عميق تر شده است ولي احتمااًل هفته ها طول مي كشد 

تا تاثير واقعي اين به روز رساني ديده شود.

      قيمت بيت كوين مرز ۴۳ هزار دالر را 
شكست

بيت كوين به باالترين قيمت از ماه مي رس��يد و وارد 
كانال 4۳ هزار دالر شد.پس از ماه ها ضرر، بيت كوين به 
باالترين قيمت خود از ماه مي رسيد. بيت كوين و به طور 
كلي بازار ارزهاي رمزنگاري شده طي دو ماه گذشته 
روند صعودي داش��ته اند. اگرچه سركوب هاي اعمال 
شده توس��ط چين و همين طور نگراني هاي زيست 
محيط��ي، تمايل به آن را از بين ب��رده و نگراني هايي 
درباره آينده ارزهاي ديجيتال ايجاد كرده است. طبق 
داده هاي كوين دسك، به نظر مي رسد قيمت بيت كوين 
در حال بهبود اس��ت و به باالي 4۳ هزار دالر رسيده 
است. بايد ديد آيا صعود بيت كوين ادامه خواهد داشت 

يا خير، اما قيمت جديد مطمئنًا نشانه مثبتي است.

     صعود پرقدرت دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر مقابل بيش��تر ارزهاي مهم افزايش يافت.

مش��كالت جهان با گونه جديد جهش يافته ويروس 
كرونا رو به افزايش است: در برخي از كشورها، تزريق 
دوز سوم واكسن به افراد آغاز شده است. در سيدني با 
افزايش شمار مبتاليان، برخي از محدوديت ها بازگشته 
است. در بسياري از شهرهاي چين پس از چندين ماه، 
موارد ابتالي جديد به ثبت رسيده است و دولت قصد 
دارد از تمام سكنه ووهان تست كرونا بگيرد. در امريكا 
هم ش��مار مبتاليان روزانه به اوج 6 ماهه رس��يده كه 

اوضاع در فلوريدا و تگزاس از بقيه مناطق بدتر است. 
داده هاي منتشرشده توس��ط وزارت بازرگاني امريكا 
نشان مي دهد كه كسري حساب تجاري اين كشور در 
ماه ژوئن باز هم به يك ركورد تاريخي جديد رس��يده 
اس��ت. در بخش واردات، امريكا 2۳۹.1 ميليارد دالر 
واردات داشته كه 1.8 درصد بيش��تر از ماه قبل بوده 
و در طرف ديگر نيز ص��ادرات با افزايش 0.2 درصدي 
نسبت به ماه قبل، رقم 14۵.۹ ميليارد دالر را به ثبت 
رساند. بدين ترتيب، كسري حساب تجاري امريكا در 
ماه ژوئن به ۷۵.۷ ميليارد دالر رسيده كه نسبت به ماه 

قبل 6.۷ درصد بيشتر شده است.
صحبت هاي مقام ارشد فدرال رزرو در خصوص قطعي 
بودن افزايش نرخ بهره در س��ال 202۳ به كمك دالر 
در برابر ديگر ارزهاي امن آمده است. ريچارد كالريدا- 
قائم مقام رييس بانك مرك��زي امريكا- با بيان اينكه 
سياس��ت اين نهاد، مبتني بر بازگشت هر چه زودتر 
شرايط به حالت عادي اس��ت، گفته: ابزارهاي كافي 
در اختيار بانك مركزي ق��رار دارد و در نتيجه ما يك 
چارچوب كامال انعطاف پذير داريم. در بلندمدت هدف 

آن است كه نرخ تورم را ابتدا از سطح فعلي كاهش داده 
و سپس در محدوده دو درصدي تثبيت كنيم. شاخص 
دالر كه ن��رخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.61 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته در سطح ۹2.81۷ واحد 
بسته ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.4۳ 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.۳8۷ 
دالر مبادله شد. يورو 0.۷ درصد كاهش رفت و با رفتن 
به كانال 1.1۷ ب��ه 1.1۷۵ دالر رس��يد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.۵1 درصد افزايش 
به 110.2۷4 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.۳۵۹ دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.48۳ يوان چين اعالم شد.

     مديرعامل بانك روسي:
 قطع ارتباط روسيه با سوييفت بعيد است

رييس بانك وي تي بي VTB روسيه احتمال جداشدن 
روسيه از سيستم بين المللي پرداخت سوييفت را بعيد 
 VTB دانست. آندره كوستين، رييس بانك وي تي بي
 Handelsblatt روسيه در مصاحبه با روزنامه آلماني
تأكيد كرد كه قطع ارتباط روسيه با سوييفت تنها در 
صورتي رخ مي دهد كه دولت ه��اي اروپايي تصميم 
بگيرند اقدامات شديدتري عليه كشور ما انجام دهند.

س��وييفت سيس��تم بين المللي انتق��ال و پرداخت 
بين بانكي اس��ت و بيش از 11 هزار موسس��ه مالي و 
اعتباري بزرگ در سراسر جهان به آن متصل هستند.
گزارش هايي مبني بر اينكه روسيه احتمااًل به عنوان 
بخشي از تحريم هاي ش��ديدتر غرب از اين سيستم 
جدا خواهد ش��د، به طور مرتب در رسانه هاي جمعي 

منتشر مي شود.
وي گف��ت: من فكر نمي كن��م اين اتف��اق هرگز رخ 
دهد مگر اينكه دولت هاي اروپايي بخواهند اقدامات 
ش��ديدتري عليه روس��يه انجام دهند. ام��ا تاكنون، 
حتي اياالت متحده چنين برنامه اي نداش��ته است. 
آنها ترجيح مي دهند ما را از سيس��تم دالر جدا كنند 
و تحريم هاي ثانوي��ه عليه بانك ه��اي اروپايي براي 

جلوگيري از همكاري آنها با ما اعمال كنند.
ريي��س بانك وي ت��ي ب��ي در ادامه تأكي��د كرد كه 
محدوديت هاي اعمال شده عليه بدهي دولتي روسيه 
كه قباًل توسط اياالت متحده وضع شده بود، مشكلي 

براي اين كشور و بانك هاي آن ايجاد نكرده است.
در عين ح��ال، رييس بانك وي ت��ي بي تأكيد كرد 
كه روس��يه همچنان بخش��ي از جامعه بين المللي 
اس��ت و نمي خواهد خود را از بقيه جهان جدا كند.

ما مي خواهيم روابط خوبي با ساير كشورها داشته 
باشيم. اگر غرب نمي خواهد با ما همكاري كند، ما با 
چين، هند و كشورهاي آفريقايي كار خواهيم كرد. 

اياالت متحده و اروپا كل جهان نيستند.

حذف رابطه پايه پولي 
با درآمد نفتي و كسري بودجه

در چن��د دهه اخير تبديل 
درآمد نفتي دولت به ريال 
قب��ل از ف��روش ارز نفتي 
در ب��ازار و افزايش ذخاير 
خارجي بان��ك مركزي در 
مقابل چاپ پول، مهم ترين 
معض��ل رش��د نقدينگي 
و ت��ورم ب��وده اس��ت و 
كارشناس��ان معتقدند كه بايد رابطه درآمد نفتي با 
كسري بودجه و تبديل به ريال حذف شود تا باعث 
رشد نقدينگي و تورم نشود و ريال مورد نظر دولت از 

راه ديگري تامين شود تا به تورم بيشتر منجر نشود.
به عبارت ديگر، رش��د پايه پولي و رش��د نقدينگي 
همواره خط قرمز بانك مركزي بوده است. موضوعي 
كه در ص��ورت تداوم، به آثار منفي همچون افزايش 
تورم و كاهش ارزش پول ملي در اقتصاد مي انجامد. 
در اين باره، بايد عماًل دو بودجه به مجلس تقديم شود 
و نرخ تسعير ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود به 
اين صورت هيچ پايه پولي به دليل درآمدهاي نفتي 
ايجاد نمي شود اگر اين اتفاق رخ داد يكي از معضالت 
اقتصاد ايران كه افزايش پايه پولي به دليل افزايش 
ذخاير بانك مركزي است حذف خواهد شد. با آشكار 
شدن كس��ري بودجه در صورت خروج ارز نفتي از 
بودجه ريالي، بايد كسري بودجه بايد از طريق انتشار 

اوراق به همراه بازارسازي بانك مركزي تأمين شود.
در سال هاي اخير بر خالف تالش ها و برنامه ريزي هاي 
بانك مركزي در جهت كنترل پايه پولي و اقداماتي 
همچون الزام بانك هاي ناتراز به تراز شدن در شبكه 
بانكي، بازهم ش��اهد افزايش نقدينگي و پايه پولي 
هس��تيم. اتفاقي كه ح��اال در جديدترين گزارش 
بانك مركزي از شاخص هاي اقتصادي نيز مشاهده 
مي ش��ود. به گونه اي كه در پايان بهار 1400، حجم 
نقدينگي نس��بت به پايان سال گذشته، 6.6 درصد 
افزايش داش��ته و رقم ۳۷0۵4 ه��زار ميليارد ريال 
رسيده است. اين در حالي است كه در اين مدت، پايه 
پولي نيز با رشد ۹.2 درصدي مواجه شده است؛ كه 
در اين بخش مشاهده مي شود كه خالص مطالبات 
بانك مركزي از بخش دولتي در پايان خرداد 1400 
نسبت به پايان سال گذشته، بيش از 281 درصد رشد 
داشته است. اين آمار در بازه زماني يك ساله نيز خبر از 
افزايش نقدينگي و پايه پولي مي دهد. به عبارت ديگر 
حجم نقدينگي در پايان خردادماه امسال نسبت به 
پايان خردادماه سال گذشته، ۳۹.4 درصد و پايه پولي 
نيز در اين بازه زماني، ۳0.۷ درصد افزايش داشته اند.

اتفاقي خطرناك كه اقتصاد و معيشت مردم را با آثار 
منفي مواجه س��اخته اس��ت. اما در باب چرايي اين 
چالش، دكتر كميجاني ريي��س كل بانك مركزي 
كش��ورمان به تازگي ضمن هش��دار نسبت به لزوم 
رعايت ج��دي انضب��اط مالي، تاكيد كرده اس��ت: 
»حجم كس��ري بودجه دولت و پرداخت حدود ۵6 
هزار ميليارد تومان در قالب تنخواه  گردان به دولت 
علت اصلي رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري 
بوده است. به گفته عالي ترين مقام بانكي كشور، بدون 
رعايت جدي انضباط مالي در شرايط كنوني، كنترل 

رشد پايه پولي و نقدينگي امكان پذير نيست.«
اش��اره رييس كل بانك مركزي به عامل مهمي به 
نام كسري بودجه، همواره از موضوعات پر چالش 
اقتصادي در س��ال اخير بوده اس��ت. زيرا افزايش 
كسري بودجه به استقراض از بانك مركزي منجر 
مي ش��ود كه اين مسير پرخطر نيز در شرايطي كه 
منابع ارزي نفتي به دلي��ل تحريم ها، امكاني براي 
بازگشت به خزانه بانك مركزي تا به امروز نداشته 
اس��ت؛ در نهايت به افزايش پايه پولي و نقدينگي 
منجر مي ش��ود و سرانجام ش��اهد افزايش تورم و 
كاهش ارزش ريال خواهيم بود. اين در شرايطي است 
كه يكي از وظايف بانك مركزي، كنترل تورم و حفظ 
ارزش پول ملي اس��ت، اما همان گونه كه بيان شد، 
تحت فشارهاي متعدد به منابع بانك مركزي، عماًل 
تالش اين بانك در جه��ت تحقق وظايف و اهداف 

تعيين شده، به نتيجه مطلوبي نمي رسد.
در سال هاي اخير، شاهد هستيم كه كسري بودجه 
در شرايط تحريم نفتي، همواره خودنمايي مي كند 
و با وجود تاكيد كارشناسان اقتصادي مبني بر لزوم 
اس��تفاده از ابزارهاي غيرتورم زا همچون توس��عه 
عادالنه و ش��فاف نظام ماليات ستاني، مقابله با فرار 
مالياتي و همچنين عرضه و فروش اوراق بدهي توسط 
وزارت اقتصاد براي جبران و تامين كسري بودجه، 
بازهم شاهد فشار به منابع بانك مركزي براي تأمين 
كسري بودجه و به تبع آن، افزايش پايه پولي بوده ايم.

بنابراين به نظر مي رسد يكي از موضوعات اساسي 
در دولت جديد، برنامه ريزي كارشناسي در جهت 
مقابله با اي��ن روند پرخطر در اقتصاد و معيش��ت 
مردم اس��ت؛ اين موض��وع در ش��رايطي اهميت 
بس��يار زيادي دارد كه در اين سال ها، به دليل عدم 
اس��تقالل بانك مركزي و فش��ارهاي دولت بر اين 
بانك، عماًل تالش هاي بانك مركزي نيز در زمينه 
مديريت نقدينگي و تورم با مشكالتي همراه بوده 
است. حال آنگونه پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي گفته است در 
س��ال جاري بين 400 تا 4۵0 هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه داريم و بايستي جبران اين كسري 
بودجه در اولويت كاري دولت جديد باشد.بر اساس 
جديدترين گزارش بانك مركزي، در پايان خردادماه 
امسال، حجم بدهي دولت به بانك مركزي 16۵2.۷ 
هزار ميليارد ريال رسيده است كه اين رقم نسبت 
به پايان سال گذشته، 4۳.4 درصد افزايش داشته 
اس��ت. همچنين ميزان بدهي دولت در پايان بهار 
1400 نسبت به خردادماه سال گذشته )بازه يك 
ساله( بيش از ۷0 درصد رشد داشته است. بنابراين 
آمار نيز بيانگر اين است كه استقراض از بانك مركزي 
و در نهاي��ت بدهي دولت به اين بانك، نقش زيادي 
در افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي داشته است.

علي سعدوندي

مولفه مهم حكومتداري چيست؟ 
ش��بكه اي از مولفه امنيت را تشكيل مي دهند كه 

ضرورت هاي امر حكومت مندي است.
با استقرار دولت جديد به نظر اولين سوال جامعه 
آن اس��ت كه اين دول��ت مولفه »امني��ت« را در 
گفتار و عمل و رفتار خ��ود چگونه معنا مي كند؟ 
مفهومي ت��ك بعدي و عمدتا متك��ي به تعريفي 
غير معاصر و فيزيكي و نظامي يا مفهومي بسيط 
و عميق و امروزي��ن و در بر گيرنده حفظ حقوق و 
آزادي هاي مدني درحوزه هاي مختلف سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؟! تا آنجايي كه به 
حوزه اقتصاد بازمي گردد، بدون احترام به حقوق 
مالكيت و امنيت و اطمينان خاطر و اميد به ثبات 
در آينده، كمتر ام��كان فعاليت مولد پايدار وجود 
دارد. كارآفري��ن و بنگاهدار و فعال صنعتي بدون 
اطمينان از برخ��ورداري از حق مالكيت و مبادله 
و داش��تن تصور و تصوير مثب��ت از آينده، كمتر 
اقدام به س��رمايه گذاري مولد مي كند و بدون اين 
نوع سرمايه گذاري، ارتقاي توليد و امكان توسعه 
بس��يار ضعيف و پرهزينه و حرك��ت آن عمدتا بر 
مدار دولت خواهد بود. چنانكه دولت ها همواره با 
تن زدن از تامين امنيت در معناي عميق آن و در 
نتيجه حضور موثر بخش خصوصي، خود راسا وارد 
ميدان شده و با راه اندازي انواع طرح هاي اقتصادي 
و صنعت��ي با بهره گي��ري از درآمده��اي نفتي و 
تبصره ه��اي تكليفي و بعضا ب��دون توجيه فني و 
اقتصادي تصوير و تصوري از كار مولد و توسعه اي 
را در كش��ور به نمايش گذاشته اند. نمايشي كه يا 
در نيمه راه رها و تبديل ب��ه طرح هاي نيمه تمام 
مي ش��ود يا در صورت تكمي��ل، هزينه هايي بس 
گزاف و چند برابر اس��تاندارد را به جامعه تحميل 
مي كند. چنانكه قائم مقام س��تاد تسهيل اخيرا از 
وجود بيش از ۷6 هزار ط��رح نيمه تمام در حوزه 
صنعت و صنايع معدن��ي به ارزش حدود 12 هزار 
ميليارد تومان خبر داد . )رس��انه ه��ا- 4/12( يا 
معاون وزير كش��ور كه تعداد طرح هاي نيمه تمام 
ملي و اس��تاني را حدود 8۷ هزار طرح عنوان كرد 
كه تكميل آنها 800 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز 
دارد. )رسانه ها- ۹۹/۳/2۷(   بي گمان در صورت 
وجود امنيت و اعتماد و فضاي مناسب كسب و كار، 
اين سرمايه گذاران داخلي در بخش خصوصي يا 
شركت ها و س��رمايه گذاران خارجي خواهند بود 
كه با كمترين زمان و بهينه ترين روش، طرح هاي 
مختلف اقتص��ادي و صنعتي را ارايه و اجرا كرده و 
هم خود و هم جامعه از آن بسيار منتفع مي شوند.   
دولت جديد بايد با ايجاد امنيت و آرامش و ثبات و 
اطمينان در فضاي كشور و خودداري از مداخالت 
اختالل زا و دستوري و از باال به پايين، امكان ايجاد 
فضاي رقابتي و ش��فاف و ب��ه دور از رانت را براي 
كار مول��د فراهم آورد.  دو عامل اساس��ي در عدم 
امنيت اقتصادي در حال حاضر »قيمت گذاري « 
و »محدوديت ها و ممنوعيت هاي تجاري« است. 
اول��ي در گرو اعتم��اد به بخش خصوصي اس��ت 
و دومي نيازمن��د تنش زدايي و تعام��ل با جهان. 
اين هر دو البته ذيل مفهوم مدرن از »امنيت« به 
عنوان مهم ترين مولفه حكومت مداري و در ربط 
كامل با حفظ حقوق و آزادي هاي مدني و سرمايه 
اجتماعي جاي مي گيرند، س��رمايه اي چه بسيار 

آسان ياب و چه كمياب!
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ارتقاي امنيت اطالعات  بازار سرمايه
حامد سنجري، رييس مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار 
سرمايه بابيان »هر اقدامي كه براي بهبود وضعيت امنيت 
اطالعات بازار سرمايه ضرورت داشته باشد، در سرلوحه 
برنامه هاي مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه 
قرار خواهد گرفت. ازاين رو، اين مرك��ز در ارزيابي هاي 
امنيتي خود، موارد عمومي همچ��ون ارتقا در لبه هاي 
ش��بكه، اس��تفاده از تجهيزات امنيتي، اليه بندي هاي 
امنيتي، و نيز تكنولوژي هاي استفاده شده در سامانه ها را 
در نظر مي گيرد.« گفت: زيرساخت ها و سامانه هاي تمامي 
شركت هاي تحت نظارت و تابعه سازمان بورس و اوراق 
بهادار ازجمله واحدهاي فناوري اطالعات شركت هاي 
اركان، ش��ركت رايان بورس، شركت مديريت فناوري 
به صورت دوره اي و در فواصل زماني مشخص، بر اساس 
سند الزامات امنيت اطالعات، ارزيابي امنيتي و مميزي 
جامع مي ش��وند. در اين ارزيابي ها، به هر كنترل و آيتم 
يك وزن و نمره داده مي شود و هرسال الزم است آنها در 
حوزه هاي خود پيشرفت و نمره باالتري را كسب كنند. در 
حال حاضر، ارزيابي  امنيتي حكايت از وضعيت قابل قبول 
شركت هاي يادش��ده دارد. حامد سنجري به همكاري 
مكنا با ارگان ه��ا و نهادهاي نظارت��ي همچون پدافند 
غيرعامل، وزارت اطالعات، افتاي رياس��ت جمهوري، 
حراست كل كش��ور، پليس فتا اشاره كرد و خاطرنشان 
كرد: گزارش هاي مبسوطي كه در نشست با اين مراكز 
حاصل مي شود، جهت اجرايي شدن به اركان و نهادهاي 
مالي ابالغ مي شوند و آنها نيز موظف به اجراي آن هستند 
تا مخاطبان و فعاالن بازار س��رمايه با آسودگي خاطر به 
انجام معامالت بورس��ي خود بپردازن��د و دغدغه اي در 
خصوص امنيت زيرساخت هاي سامانه هاي معامالتي و 
ساير سامانه هاي بازار سرمايه نداشته باشند. او با اشاره 
به توسعه نرم افزاري بازار س��رمايه افزود: افزايش حجم 
معامالت بازار سرمايه طي سال گذشته، توسعه نرم افزاري 
در اين بازار را نيز در پي داشت. هر نرم افزار يا ابزار جديد نيز 
همراه خود دستورالعملي دارد كه پيش از تاييد و تصويب 
آن، بايد تأييديه امنيتي مركز نظارت بر امنيت اطالعات 
بازار سرمايه را اخذ كند.  سنجري با اشاره به اينكه الزامات 
امنيتي، گاهي خود به مثابه مانع توسعه عمل مي كند، 
تصريح كرد: الزم اس��ت نظارت امنيت��ي درحالي كه از 
جديت برخوردار است، انعطاف پذيري نيز داشته باشد 
و توس��عه را در دستور كار خود قرار دهد و هم امنيت آن 
توسعه را نيز لحاظ كند. رييس مركز نظارت بر امنيت 
اطالعات بازار سرمايه در پايان افزود: تغييرات نرم افزاري و 
ابزارهاي مالي در بازار سرمايه در راستاي توسعه اين بازار از 
يك سو سهولت دسترسي فعاالن و مخاطبان بازار سرمايه 
به آن را در پي داشته است و از سوي ديگر، مخاطراتي نيز 
به همراه دارد كه عدم توجه به آن، آسيب هاي جدي را 

به بازار و مخاطبان آن تحميل خواهد كرد.

عدم مداخله در بازار
گامي موثر در ثبات بازار سرمايه

س�نا| مهدي س��وري، تحليلگر بازار س��رمايه بابيان 
اينكه بازار سرمايه نسبت به گذشته بسيار تغييريافته و 
بيش از گذشته مورد اقبال عموم مردم قرارگرفته است 
گفت: در دولت س��يزدهم، انتظارها درباره اهميت بازار 
سرمايه و رسيدگي به دغدغه هاي اين حوزه بيش ازپيش 
افزايش يافته است.  س��وري با اشاره به وعده هاي دولت 
جديد نس��بت به بازار س��رمايه، عنوان كرد: صحبت از 
برگرداندن تعادل و ثبات به بازار سرمايه ازجمله مباحثي 
است كه اين روزها درباره آن بحث و بررسي هاي بسيار 
مي شود. اگر دولت بخواهد تعادل و ثبات را به بازار برگرداند 
بايد از عناصر برهم زننده اين تعادل جلوگيري و نسبت به 
حذف آن اقدام كند. سوري با اشاره به موضوعاتي كه تعادل 
بازار را بر هم مي زند، گفت: خوشبختانه در دولت جديد 
اعالم شده بازار سرمايه جايي براي تأمين مالي دولت نيست 
و اگر استقالل بازار سرمايه به رسميت شناخته شود، توجه 
به بازار س��رمايه به عنوان بازاري مهم در اقتصاد كشور و 
توجه به مردم كه بخش زيادي از سرمايه هاي خود را وارد 
بازار سرمايه كرده اند، بيش از گذشته قابل توجه خواهد بود. 
او با توضيح اين مطلب كه بازار سرمايه با ابزارهاي استاندارد 
خود مي تواند تعادل را حفظ كند، تصريح كرد: اگر دولت 
بخواهد رويكرد گذشته يعني تأمين مالي خود را از بازار 
سرمايه و با ابزارهاي غيراستاندارد ادامه دهد، به طورقطع 
شاهد رونق و تحول در بازار سرمايه نخواهيم بود. به گفته 
كارشناس بازار سرمايه؛ اگر تصميم گيري در حوزه بازار 
سرمايه بر عهده سازمان بورس و خبرگان اين حوزه باشد، 
شاهد اتفاق هاي خوب در بازار سرمايه و تحول بنيادي 
در اقتصاد كشور خواهيم بود. او با تأكيد بر عقب نشيني 
دولت از مداخله هاي مستقيم در بازار سرمايه است، گفت: 
چنانچه مانع مداخله هاي مستقيم دولت در امور مربوط 
به بازار س��رمايه به ويژه در حوزه تصميم گيري شويم، 
بازار س��رمايه با اصول مربوط به خود و الگوهاي از پيش 
تعيين شده مي تواند بر مشكالت غلبه كرده و رشد و تحول 
را در خود ايجاد كند. سوري بابيان اينكه در بازار سرمايه 
دو نوع بازدهي تورمي و بازدهي كه در اثر رشد بهره وري و 
بهبود عملكرد شركت ها به دست آمده، وجود دارد، گفت: 
متأسفانه در اكثر دوره ها، رشد بازار سرمايه از جنس تورم 
بوده است بنابراين با اقتصاد و بازار سرمايه خوب مي توان 
مانع رش��د تورم در اقتصاد كشور شد. او بابيان اينكه در 
اقتصاد بهتر است صرفه توليد از داللي بيشتر باشد، عنوان 
كرد: با وعده هاي دولت س��يزدهم درباره ثبات در بازار 
سرمايه، اگر قيمت گذاري دستوري و ارز ۴۲۰۰ حذف 
شوند، شاهد شكوفايي اقتصاد، توليد به صرفه و رونق بازار 
س��رمايه خواهيم بود. اين كارشناس بورسي با توضيح 
اين مطلب كه يكي از كاركردهاي اصلي بازار س��رمايه 
شفاف سازي اقتصاد و رفع فضاهاي رانت است، ادامه داد: 
خوشبختانه سازمان بورس از قدرت قابل توجهي در جهت 
پيگيري مطالبات مردم و پشتوانه اي براي اقتصاد كشور 
به شمار مي آيد كه اميدواريم همكاري هاي الزم در جهت 
بهبودي امور مربوط به سازمان انجام و سهامداران ارزش 
رفتار سازمان بورس را درك و پشتيبان سازمان باشند 
زيرا قدرت آن بستگي به پشتوانه بودن مردم دارد. سوري 
ادامه داد: اگر مردم پش��تيبان سازمان بورس و اوراق 
بهادار بوده و مانع رفتارهاي نادرست شوند، سازمان در 

جهت بهبود عملكردها ترغيب خواهد شد.

از عرضه سيمان در بورس كاال 
پاسداري مي كنيم

عرضه سيمان در بورس كاال مزاياي بسيار زيادي 
دارد اما مهم ترين مزيت آن شفافيت معامالت است 
و از سويي ديگر دالالن نمي توانند اين محصول را با 
قيمت و سود بسيار باال در بازارآزاد خريد و فروش 
كنند. در نهايت سود عرضه سيمان در بورس كاال 

به خود مردم خواهد رسيد
امير تقي خان تجريشي، مديرعامل گروه توسعه 
ملي اظهار درگفت وگو با كاال خبر داش��ت: گروه 
توس��عه ملي با راهبري هلدينگ سرمايه گذاري 
و توس��عه صناي��ع س��يمان )س��يدكو( در مدت 
ح��دود ۳ ماه كه از آغاز عرضه س��يمان در بورس 
كاال مي گذرد، بي��ش از ۷۰۰ هزار تن عرضه انواع 
محص��والت س��يماني در تاالر نقره اي داش��ته و 
همين موضوع مي تواند به عزم اين هلدينگ براي 
افزايش نقش آفريني خود در اقتصاد شفاف و مولد 
كش��ور اش��اره كند و كارنامه اي قابل قبول از اين 
قطب س��يماني در آينده معامالت شفاف سيمان 

نشان دهد. 
مديرعامل گروه توس��عه ملي گفت: شركت هاي 
س��يماني در س��ال هاي اخير هم��واره با معضل 
سوخت در فصل س��رد مواجه بودند. هر ساله در 
فصل زمس��تان همزمان با س��رد ش��دن هوا، گاز 
ش��ركت هاي س��يماني قطع مي ش��ود، هرچند 
كارخانه هاي توليدكننده س��يمان معموال توليد 
خود را ط��وري مديريت مي كنند كه اثر قطع گاز 
بر عمليات شركت را كنترل كنند و در زمستان كه 
مصرف سيمان به دليل كاهش ساخت وساز كمتر 
اس��ت، در زمان قطع گاز، كارخانه هاي سيمان به 
تعميرات اساس��ي خود مي پردازند؛ همچنين در 
برخي از زمان ها نيز با قطع گاز، مازوت را به عنوان 
س��وخت جايگزين اس��تفاده مي كنند كه در اين 
مورد هم نرخ خريد مازوت از ش��ركت ملي پخش 
و آلودگي ناش��ي از مصرف م��ازوت همواره محل 

بحث بوده است.
وي افزود: اما در سال جاري اتفاقي كه گريبان گير 
اين صنعت شده، اين است كه در تابستان همزمان 
با گرم ش��دن هوا با توجه به افزايش مصرف برق، 
برق تعدادي از كارخانه هاي س��يمان قطع شد و 
مش��كالتي را در عرضه سيمان به بازار فراهم كرد 

كه اميدوارم اين روند، تداوم نداشته باشد .
مديرعامل هلدينگ گروه توسعه ملي در ادامه به 
موضوع استانداردهاي قيمت اين صنعت پرداخت 
و گفت: نس��بت قيمت سيمان به فوالد )ميلگرد( 
بر اس��اس مقياس هاي جهاني ۱ به ۱۰ اس��ت. به 
عبارتي س��يمان معادل ۱۰ درصد از قيمت فوالد 
قيمت گذاري مي شود كه در ايران بر اساس قيمت 
هر تن سبد ميلگرد مخلوط بورس كاال به قيمت 
هر تن سيمان فله تيپ۲ مطابق با نامه اخير انجمن 
صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان اين نس��بت 

حدود ۱ به ۳۸ است. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: 
همانطور كه از طريق بورس كاال نيز قابل رديابي 
است طي مدت عرضه سيمان در بورس كاال، شمار 
زيادي از خريداران واقعي به ارايه س��فارش هاي 
خريد اقدام كردند و همين موضوع نش��ان دهنده 
توزيع مناس��ب از طريق بورس كاال اس��ت، زيرا 
كاركرد درس��ت مكانيزم عرضه و تقاضا را نش��ان 
مي ده��د كه برخ��ي از روزها قب��ل از قطعي برق 
كارخانه ه��ا، حتي براي س��يمان تقاضاكننده اي 
وجود نداش��ته پس اي��ن مكانيزم ب��ه هيچ وجه 
نمي تواند نقش��ي در تعيين قيمت سيمان داشته 
باشد بلكه قطعي برق و ش��فاف نبودن روندها در 
بازار آزاد باعث ايجاد التهاب قيمتي در بازار سيمان 

شده است. 
مديرعامل هلدينگ گروه توسعه ملي اظهار كرد: 
شروع عرضه در بورس كاال حاصل زحمات سنوات 
متمادي تمامي دس��ت اندركاران اي��ن حوزه به 
خصوص هلدينگ هاي سيماني از جمله سيدكو 
بوده و موضوعي است كه بايد از آن به نحو احسن 
پاس��داري ش��ود. چراكه واس��طه هايي كه از اين 
حركت ملي در زيان هس��تند، با فرصت طلبي از 
نوسانات قيمت كه به دليل قطع برق اتفاق افتاده 
اس��ت، در جهت ناكام كردن عرضه س��يمان در 
بورس كاال سوءاستفاده مي كنند كه خوشبختانه 
با تصميمات مجلس در حماي��ت از بورس كاال و 

اقدامات سازمان بورس ناكام ماند.
او تاكيد كرد: اكنون وظيفه ماست كه از اين نهال 
تازه كاش��ته ش��ده در بورس كاال حمايت كنيم 
ك��ه با ياري خداون��د تعالي به نتيج��ه دلخواه در 
جهت افزايش سودآوري كارخانه هاي سيماني و 
همچنين انتفاع مصرف كننده نهايي سيمان منجر 
شود. بنابراين شركت سرمايه گذاري گروه توسعه 
ملي و ش��ركت س��رمايه گذاري و توسعه صنايع 
سيمان )سيدكو( تصميم دارند كه طي برنامه اي 
منظم و مدون كه دستورالعمل آن نيز به شركت ها 
ابالغ شده، كليه محصوالت سيماني هلدينگ را 
به منظور حمايت از اتفاق بزرگ عرضه س��يمان 
در بورس كاال در جهت شفافيت هر چه بيشتر در 

بورس كاال عرضه كنند. 
به گفت��ه وي هم اكنون محصوالت ش��ركت هاي 
سيمان شمال، سيمان مازندران، سيمان كرمان، 
سيمان فيروزكوه، س��يمان قاين، سيمان داراب 
و س��يمان غرب در ب��ورس كاال پذيرش و عرضه 
شدند كه اميدوارم در آينده نزديك، شركت هاي 
ديگر زيرمجموعه هلدينگ س��يدكو نيز به جمع 
عرضه كنندگان سيمان در بورس كاال اضافه شوند. 
تجريش��ي تاكيد كرد: ش��روع عرضه سيمان در 
بورس كاال پايان كار نيس��ت و اتفاقا ابتداي كار 
است و بايد هوشيار و مراقب باشيم چون مي دانيم 
كه شبكه مافياي قدرت واس��طه هاي معامالت 
سيمان، در مقابل مسير شفاف توزيع مستقيم »از 
توليدكننده به مصرف كننده« بيكار نمي نشينند.

رشد سهام شركت هاي بورسي با لغو تحريم ها
يداهلل صادقي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران به تأثير مثبت لغو تحريم ها در بازار اشاره 
كرد و افزود: تبعات مثبت اين اتفاق تأمين و ورود مواد 
اوليه، ماشين آالت و قطعات مربوط به توليد است كه اين 
اقدام تسريع درروند صادرات كاال و خدمات به خارج از 
كشور را به دنبال خواهد داشت. با استفاده درست از رفع 
تحريم، توليد كشور به شكل بنيادين مورد تقويت قرار 
مي گيرد كه اين موضوع به طور حتم اثر مثبتي بر كشور 
مي گذارد و به مراتب بر سهام شركت ها تأثيرگذار خواهد 
بود. وي افزود: همچنين لغو تحريم ها باعث مي ش��ود 
تا بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و نيز انجام تعامالت 
و مبادالت تجاري، مالي و پول��ي راحت تر بين ايران و 
شركاي تجاري توليدكنندگان و تجار صورت بگيرد. بايد 

مراقب بود تا گشايش احتمالي منجر به ورود كاالهاي 
ساخته شده و مصرفي به كشور نشود زيرا توليدات داخلي 
اكنون در وضعيت خوبي قرار گرفتند و در حال نزديك 
شدن به ش��كوفايي هستند؛ بنابراين نبايد اجازه داد تا 
اين روند تحت تأثير رفع تحريم ها قرار بگيرد و متوقف 
شود. وي اظهار داش��ت: لغو تحريم ها ابزاري است كه 
اگر از آن به درستي و هوشمندانه استفاده شود مي توان 
تأثير مثبت آن را در كشور مشاهده كرد امانگاه موقتي 
به اين موضوع فقط به عنوان يك فرصت و ايجاد تقاضاي 
كاذب در بازار اقدامي بسيار مخرب خواهد بود. صادقي 
بابيان اينكه حوزه توليد و اشتغال از مهم ترين حوزه هايي 
هستند كه تحت تأثير لغو تحريم ها قرار خواهند گرفت، 
گفت: در صورت افزايش حجم ثروت و درآمد در كشور 

ركود ايجادش��ده برطرف خواهد ش��د، اين موضوع به 
عنوان آثار لغو تحريم ها در كش��ور تلقي مي ش��ود كه 
مي توان نهايت اس��تفاده را از آن برد. رييس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران بابيان اينكه تحريم 
در چند س��ال اخير بيشترين تأثير خود را بر روي روند 
تجارت خارجي گذاشت و بيش از ٣٠ درصد از تجارت 
خارجي كشور را كاهش داد، افزود: شركت هاي توانمند 
در داخل كشور به خصوص ش��ركت هاي دانش بنيان 
و حتي واحدهاي توليدي توانس��ته اند اقالم موردنياز 
كشور را به واردات از طريق ظرفيت هاي داخلي كاهش 
دهند، اكنون توليد داخلي مبتني بر بهره وري و استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي تا حدود زيادي جايگزين واردات 
شده است. وي بابيان اينكه لغو تحريم ها نبايد وسيله اي 

براي افزايش وابستگي ها و ايجاد زمينه براي مشكالت 
بعدي باشد، اظهار داش��ت: لغو تحريم ها منافعي را در 
كشور با خود به همراه دارد و بايد بتوان حداكثر استفاده 
را با هوشمندي تمام از حداقل منافع برد و آن را تبديل 
به وسيله اي براي توانمندسازي داخلي كرد. صادقي به 
لغو تحريم ها و س��هام شركت هاي بورسي اشاره كرد و 
افزود: چنانچه تأثير تحريم ها به شكل مثبت و بنيادي 
در جهت تقويت توان داخلي به كار گرفته شود مي توان 
ش��ركت ها را ذاتًا توانمند كرد و توليد كش��ور به شكل 
بنيادين م��ورد تقويت قرار گيرد، از طري��ق اين اقدام 
مي توان دستاوردهاي خوبي ايجاد كرد كه اين موضوع 
به ط��ور حتم اثر مثبت خ��ود را بر كش��ور مي گذارد و 

به مراتب بر سهام شركت ها تأثيرگذار خواهد بود.

گروه بازار سرمايه|
طي چند روز اخير س��ياوش وكيلي، مش��اور رييس 
سازمان بورس از بررسي دس��تورالعمل الزام ناشران 
بورس��ي و فرابورس��ي به معرفي دو ش��ركت مشاور 
س��رمايه گذاري ب��راي ارايه بررس��ي هاي تحليلي به 
سهامداران در خصوص گزارش ش��ركت ها خبر داد. 
همچنين ابالغ دس��تورالعمل ش��ركت هاي مش��اور 
سرمايه گذاري نوع دوم را كه تيرماه امسال به تصويب 
رسيده بود، گامي موثر در جهت رشد تحليل محوري 
در بازار سرمايه دانس��ت. بر اساس اين دستورالعمل، 
تحليلگران بورسي فعال در فضاي مجازي مي توانند با 
مجوز سازمان بورس در حوزه توصيه به خريدوفروش 
سهام و ارايه تحليل و خدمات آموزشي فعاليت كنند. 
اقدامات جديد س��ازمان بورس كه از پررنگ تر شدن 
نقش مش��اوران و س��نگين تر ش��دن وزن تحليل در 
بازار س��رمايه خبر مي دهد. كارشناسان بازار سرمايه 
نيز اين تحول را گامي در مس��ير هدايت بازار سرمايه 
و بازيگ��ران آن به س��مت تحليل مح��وري و كنترل 
س��يگنال فروش��ي ارزيابي كرده اند. شانزدهم تيرماه 
امسال بود كه فاطمه رضايي كارشناس مسوول اداره 
نهادهاي مالي خدمات دهنده سازمان بورس، تصويب 
دستورالعمل تأس��يس و فعاليت شركت هاي مشاور 
س��رمايه گذاري نوع دوم در هيات مديره اين سازمان 
را اعالم كرد. به گفته او، دس��تورالعمل ش��ركت هاي 
مشاور سرمايه گذاري نوع دوم در راستاي ساماندهي 
فعاالن حوزه مشاوره سرمايه گذاري در فضاي مجازي 
طراحي شده و در كليات آن تصريح شده است كه شركت 
مشاور سرمايه گذاري نوع دوم در قالب شركت سهامي 
خاص و از مصاديق شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
موضوع بن��د )۱۶( م��اده )۱( قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران است. بر اين اساس شركت هاي 
مشاور سرمايه گذاري نوع دوم در قالب شركت سهامي 
خاص نزد اداره ثبت شركت ها ثبت مي شوند و موضوع 
فعاليت آنها نيز شامل سه حوزه توصيه به خريدوفروش، 
ارايه تحليل و ارايه خدمات آموزشي را دربر مي گيرد. 
شركت هاي مشاور س��رمايه گذاري مي توانند توصيه 
به خريد، فروش و نگه��داري اوراق بهادار و همچنين 
تحليل روند عرض��ه و قيمت اوراق به��ادار را با انعقاد 
قرارداد با مش��تري انج��ام داده و عالوه ب��ر آن به ارايه 
خدمات آموزش��ي به بازار س��رمايه بپردازند. به گفته 
رضايي، براي اشخاص حقيقي و حقوقي امكان حضور 
در تركيب موسسان ش��ركت وجود دارد، اما بر اساس 
مفاد دستورالعمل شرايط خاصي براي موسسان لحاظ 
شده است كه پس از ابالغ دستورالعمل، جزييات آن به 

اطالع فعاالن بازار سرمايه خواهد رسيد.
گفته مي ش��ود مبناي راه اندازي شركت هاي مشاور 
سرمايه گذاري نوع دوم بر اين اساس است كه سازمان 
بورس بتواند فعاالن و اشخاصي كه در فضاي مجازي 
در حال ارايه خدمات مش��اوره سرمايه گذاري به بازار 
سرمايه هستند را ذيل مقررات خاصي قرار داده و آنها را 
ساماندهي و نظارت كند. در دستورالعمل شركت هاي 
مشاور س��رمايه گذاري نوع دوم، ش��رايط تأسيس و 

فعاليت آنها آس��ان تر شده است، به طوري كه سرمايه 
اين شركت ها ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده و 
عالوه بر آن فرآيند ارايه مجوز نيز كوتاه تر شده است. 
حاال مش��اور رييس س��ازمان بورس از افزايش نقش 
مشاوران س��رمايه گذاري در بازار سرمايه خبر داده و 
در توييتر خود اعالم كرده است كه در ادامه تحوالت 
مثبت در حوزه نهادهاي مالي، سازمان بورس در حال 
بررسي دس��تورالعملي جهت الزام ناشران بورسي و 
فرابورس��ي به انتخاب و معرفي دست كم دو شركت 
مشاور سرمايه گذاري جهت ارايه بررسي هاي تحليلي 

به سهامداران در خصوص گزارش هاي آنهاست.

     شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
در معرفي شركت هاي مشاور سرمايه گذاري توجه به 
نكته كه همه قادر نيستند در بازار سرمايه موفق شوند و 
معامالت سوددهي داشته باشند، شركت هايي از طرف 
سازمان بورس و اوراق بهادار، موفق به اخذ مجوز شده اند 
تا به عنوان مشاور درزمينه مش��اوره سرمايه گذاري 
فعاليت كنند. در نظر داشته باشيد كه اين شركت ها 
صالحيت و اطالعات موردنياز به منظور مشاوره دادن 
به افرادي كه زمان كافي براي فعاليت در بازار بورس يا 
تخصص كافي ندارند را دارا مي باشند. همه افراد قادرند 
با مراجعه اين ش��ركت ها، از آنها براي انجام معامالت 
خود در بازار بورس مشاوره س��رمايه گذاري دريافت 
كنند. درواقع اين شركت ها كه بانام شركت هاي مشاور 
سرمايه گذاري شناخته ش��ده اند و اغلب تحليلگران 
و مشاوران بس��ياري را در خوددارند و طبق تحليل و 
بررس��ي تحليلگران و مش��اوران خود، سيگنال هاي 

خريدوفروش را به مشتريان خود خواهند داد.
لذا امكان دارد روش ارايه مش��اوره اين ش��ركت ها 
فردبه فرد نباشد. شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
و حتي شركت هاي سبد گرداني، به هيچ عنوان اجازه 
تضمين س��وداري يك س��هم يا صنعت را ندارند و 
مشتري مي بايست با علم به عملكرد خود آنها به اين 
شركت ها تكيه نمايند. خوشبختانه براي تبديل شدن 
به يك شركت مشاور سرمايه گذاري يا سبد گردان 

مراحل گوناگون و ضوابط س��ختگيرانه  اي از طرف 
سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است 
كه موجب مي شود بيشتر مشاوران سرمايه گذاري  
و شركت هاي س��بد گردان عملكرد قابل اطمينان و 
تقريبًا خوبي را داشته باشند. آيا شركت هاي مشاور 
سرمايه گذاري سيگنال خريدوفروش مستقيم سهام 
هم مي دهند؟ بله، همانطور كه گفتيم بعضي از آنها 
سيگنال  خريدوفروش سهام را به اعضاي ويژه سايت  
خود كه درواقع بايس��تي ب��راي آن هزينه پرداخت 
كنيد، ارايه خواهند داد. بعضي ديگر از ش��ركت ها 
هم بيشتر تمركزشان بر تحليل بنيادي و تكنيكال 

صنايع و شركت ها مي باشد.

     افزايش شفافيت شركت ها
علي حيدري، كارش��ناس بازار س��رمايه در يادداشتي 
نوشت: هم اكنون شركت هاي مشاور سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه فعاليت دارند كه عموماً مي توانند سمت هاي 
پذيرش، عرضه و س��بد گرداني نيز داش��ته باش��ند. از 
همين رو دامنه فعاليت اين صندوق ها وس��عت دارد و 
بايد نظارت بيشتري هم بر آنها صورت گيرد. بااين حال 
اما رويكرد صندوق هاي مشاور سرمايه گذاري نوع دوم 
بيش��تر بر تحليلگران فضاي مجازي متمركز است كه 
دنبال كنندگان بسياري هم دارند. هدف اين است كه از 
مسير ايجاد اين صندوق هاي سرمايه گذاري، تحليلگران 
فضاي مجازي با مجوز رس��مي سازمان بورس فعاليت 
كنند و درعين حال سطح تحليل هم در معامالت بازار 
س��رمايه افزايش يابد. بدين ترتيب فضاي معامالت از 
شرايط به هم ريخته اي كه اطالعات غلطي در آن به مردم 
داده مي شود و سهام كوچك حبابي تبليغ مي شود دور 
خواهد شد. از اين مسير مي توان محدوديت هاي بيشتري 
هم براي فعاالن بازار سرمايه كه در فضاي مجازي مشاوره 
مي دهند ايجاد كرد. زيرا از قبل ساز و كار آن ايجاد و اعالم 
عمومي هم شده است كه افرادي كه توانمند و متخصص 
در امر بازار سرمايه هستند مي توانند براي دريافت مجوز 
صندوق س��رمايه گذاري اقدام كنند. درواقع آنچه طي 
سال گذشته رخ داد و عده زيادي در بازار سرمايه متضرر 

شدند بيش��تر نتيجه اين رويكرد بود كه به سراغ سهام 
كوچك حبابي مي رفتند. بااين حال هم اكنون مي بينيم 
كه س��هام بزرگ و بنيادي بازار كه مبتني بر سودآوري 
بودند قيمت هاي قب��ل را مجدداً پس گرفته اند كه اين 

روند به ويژه در بخش پتروشيمي قابل مشاهده است.
ام��ا اگر متناظر اين روند را بررس��ي كني��م مي بينيم كه 
ش��ركت هاي كوچك به هيچ عنوان نتوانس��ته اند به آن 
س��طوح قبلي قيمتي برس��ند. زيرا معامالت اين نمادها 
عمدتًا بدون تحليل و بر اساس اطالعات غلطي بوده است 
كه برخي فعاالن مجازي بازار سرمايه به مردم ارايه و عماًل 
آنها را گمراه كرده بودند. از همين رو به نظر من صندوق هاي 
مشاور سرمايه گذاري نوع دوم يكي از ضرورت هاي بازار بود 
و اگر بشود تسهيالتي هم به آنها ارايه شود اقدام بسيار خوبي 
خواهد بود. به ويژه اينكه اين صندوق ها فعاليت محدودي 
هم خواهند داشت كه بر تحليل شركت ها استوار است. اگر 
هم از سوي ۶۲۰ شركت پذيرفته شده در بازار با عدد كمتري 
با اين نوع از صندوق ها قرارداد بسته شود يا حتي به صورت 
رايگان تحليل ارايه دهند آغازي خوب براي نهادينه كردن 
صندوق هاي مشاور نوع دوم در ميان بازيگران بازار سرمايه 
خواهد بود. بنابراين، چنين اقدامي مي تواند از زيان مجدد 

مردم در بازار سرمايه پيشگيري كند.
الزام ناشران بورسي و فرابورسي به معرفي دو شركت مشاور 
سرمايه گذاري براي ارايه تحليل گزارش هاي شركت ها به 
سهامداران فضاي بازار سرمايه را به تحليل محوري نزديك تر 
خواهد ك��رد. در همين ايام هم مي بيني��م كه معامالت 
بازار به ويژه طي دو ماه گذشته بر اساس تحليل و بررسي 
سودآوري شركت ها جريان داشته است. بدين ترتيب نوع 
خريدها تحليلي و بر اساس EPS هاي برآوردي شركت ها 
بوده و درنتيجه چنين خريداري اكنون سود كسب كرده 
است. معامله گري كه در سقف شاخص كل سهام بنيادي 
خريده بود نيز اكنون شاهد جبران زيان خود است. به ويژه 
در بخش پتروشيمي و معدني نه تنها زيان جبران شده بلكه 
بعضا به سود هم رسيده اند. بااين حال اما نظر من اين است كه 
اين صندوق ها از همان نوع اول و تخصصي تر باشد كه جامع 
هستند و در قالب شركت هاي حقوقي فعاليت مي كنند. 
در حال حاضر ارايه تحليل روي گزارش شركت هاي بازار 
سرمايه از سوي صندوق هاي مشاور سرمايه گذاري اختياري 
است و روي سامانه تدان قرار مي گيرد. حتي اين مشاوران 
سرمايه گذاري سواالت خود را درباره شركت هايي كه با ۵۰ 
درصد افزايش قيمت مواجه شده اند در همين سامانه مطرح 
مي كنند و ناشر موظف به پاسخگويي استاما با توجه به اينكه 
ارايه EPS از سوي شركت ها هم دارد اجباري مي شود، اگر 
الزام شود كه دو شركت سرمايه گذاري هم نظر تخصصي 
خود را نس��بت به آن گزارش ها ارايه دهند، سطح تحليل 
بسيار باال خواهد رفت و شفافيت گزارش دهي شركت هاي 
بازار سرمايه را هم به دنبال خواهد داشت. با توجه به اينكه 
قرار شده است ش��ركت هاي بازار س��رمايه در گزارش 
سودآوري سه حالت را تشريح كنند و تحليل حساسيت 
ارايه و مفروضات را شفاف بيان كنند، درصورتي كه تحليل 
اين شركت هاي مشاور سرمايه گذاري داراي استقالل 
رأي نيز به آن اضافه شود، خريدها هدفمند خواهد شد و 

از تكرار زيان هاي سال ۹۹ پيشگيري مي شود.

نقش جديد مشاوران سرمايه گذاري براي بازار سهام

تحليلگري  براي صعود بازار

روز نوساني تاالر شيشه اي
ش��اخص كل در بازار بورس در اولي��ن روز كاري هفته 
ش��نبه، ۱۶ مردادماه يك هزار و ۷۱۸ واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۴۰۷ هزار 
واحد رسيد. در معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و 
۸۴۵ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۹ 
هزار و ۴۶۵ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( ب��ا ۹۹۳ واحد افزايش به ۴۰۴ هزار و ۲۴۸ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۶۲۷ واحد رشد به 
۲۵۵ هزار و ۴۱۵ واحد رس��يد. ش��اخص بازار اول يك 
هزار و ۶۹۷ واحد كاهش و ش��اخص بازار دوم ۱۲ هزار و 
۶۵۴ واحد رشد داشت. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
سه هزار و ۹۹۸ واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با ۹۲۲ 
واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با ۵۲۳ واحد، بانك 
صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۴۱۸ واحد، س��ايپا با 
نماد »خساپا« با ۳۳۰ واحد، گروه صنعتي پاكشو با نماد 
»پاكش��و« با ۲۹۸ واحد، شركت سرمايه گذاري دارويي 
تأمين با نم��اد »تيپيكو« با ۲۹۸ واح��د، ايران خودرو با 
نماد »خودرو« با ۲۹۲ واحد و پتروشيمي فناوران با نماد 
»ش��فن« با ۲۷۵ واحد و نفت و گاز پتروشيمي تأمين با 
نماد »تاپيكو« با ۲۶۳ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند. در مقابل گس��ترش نفت و گاز پارسيان با نماد 
»پارسان« با ۶۷۵ واحد، فوالد خوزستان با نماد »فخوز« 

با ۶۰۹ واحد، ملي صنايع م��س ايران با نماد »فملي« با 
۴۹۷ واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با 
نماد »ميدكو« ب��ا ۴۹۲ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« 
با ۴۷۷ واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 
۴۶۷ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با ۴۶۵ واحد، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
با ۳۸۸ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد 
»واميد« با ۳۸۶ واحد و معدني و صنعتي چادرملو با نماد 

»كچاد« با ۳۵۸ واحد تأثير منفي را بر ش��اخص بورس 
داش��تند. برپايه اين گزارش، در اين روز ش��ركت سپيد 
ماكيان با نماد »س��پيد«، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا«،  ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي«، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس«، 
س��ايپا با نماد »خس��اپا«، گروه مديريت ارزش سرمايه 
صندوق بازنشستگي كش��وري با نماد »ومدير« و گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« در نمادهاي پرتراكنش قرار 

داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه ۶۰۴ ميليون 
و ۶۱۳ هزار برگه س��هم به ارزش ۹ هزار و ۹۳۲ ميليارد 
ريال دادوس��تد ش��د. در اولين روز كاري هفته شاخص 
فرابورس نيز بيش از ۴۷ واحد افزايش داش��ت و بر روي 
كانال ۲۰ هزار و ۲۴۱ واحد ثابت ماند. همچنين در اين 
بازار سه ميليارد و ۳۵۷ ميليون برگه سهم به ارزش ۵۲ 
هزار و ۴۴ ميليارد ريال دادوستد شد. در اين روز شركت 
سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، پتروشيمي مارون 
با نماد »مارون«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، بيمه 
پاسارگاد با نماد »بپاس«، توسعه و عمران استان كرمان با 
نماد »كرمان«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، بانك دي با نماد 
»دي«، توزيع داروپخش با نماد »دتوزيع«، نفت پاسارگاد 
با نماد »ش��پاس« و صنعتي دوده فام با نماد »شصدف« 
تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس داش��تند. همچنين 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با 
نماد »ذوب«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، 
بيمه دي با نماد »ودي«، ش��ركت س��رمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، 
بيم��ه تجارت نو با نماد »بنو« و جن��رال مكانيك با نماد 

»رنيك« تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.



گروه راه و شهرسازي|
با رش��د حدود 160 درصد ترانزيت كاال طي 4 ماهه 
نخست سال جاري، بخش هاي تجاري و حمل و نقل 
اقتصاد كش��ور در حال خروج از كماي ناشي از كرونا 
است. با اعالم رسمي ش��يوع كرونا در 30 بهمن سال 
1398، همه بخش ه��اي اقتصادي و اجتماعي دچار 
شوك ش��دند. در اين ميان، بخش حمل و نقل كاال و 
مسافر زودتر و بيشتر از ساير بخش هاي اقتصاد آسيب 
ديد به گونه اي كه در هفته هاي اول و در نوروز س��ال 
99 س��فرهاي داخلي و خارجي با انواع وسايل حمل 
و نقل هوايي، دريايي، ريلي و جاده تحت تاثير اعمال 
محدوديت هاي كرونايي به كف تاريخي خود رسيدند. 
در اين ميان، به دليل شيوع بيش از حد كرونا در ايران 
طي بهار سال 99، كشورهاي همسايه از جمله تركيه 
كه به منزله دروازه اروپا براي ايران به ش��مار مي رود، 
مانع از ورود كاميون هاي ترانزيتي ايران ش��دند و به 
همين دليل، بخش هاي تجاري و حمل و نقل جاده اي 
و ريل��ي و حتي هوايي متحم��ل زيان هاي هنگفتي 
ش��دند. در بهار س��ال 1400، در پي گذشت بيش از 
يكسال از شيوع كرونا در جهان و فراگير شدن راه ها و 
دستورالعمل هاي پيشگيري از كوويد 19 در كنار كشف 
واكسن كرونا و تزريق وسيع آن در كشورهاي اروپايي 
و برخي از كشورهاي همسايه ايران، شرايط نسبت به 
بهار 99 متفاوت ش��د و به همين دليل، تا حد زيادي 
محدوديت هاي كرونايي كاهش يافته و منجر به نزديك 
شدن س��طح تعامالت تجاري به دوران قبل از شيوع 
كرونا شده است. بي گمان، با حذف تحريم ها و گسترش 
بيش از پيش واكسيناس��يون در ميان كش��ورهاي 
همسايه، تعامالت تجاري و تزانزيتي جهش مضاعفي 
را نيز تجربه خواهند كرد. آنگون��ه كه جواد هدايتي، 
مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اعالم كرده است، تردد كاميون هاي ترانزيتي 
از خاك ايران در چهارماهه نخس��ت امسال نسبت به 
مدت مشابه 1399 حدود 160 درصد رشد كرده است. 
به گزارش مهر، در چهار ماهه ابتدايي س��ال جاري 3 
ميليون و ۷۵3 هزار تن حجم ترانزيت زميني و جاده اي 
كش��ور اعم از سوختي و كاال، بوده است؛ اين در حالي 
است كه در مدت مشابه سال گذشته 1 ميليون و 919 
هزار ت��ن ترانزيت جاده اي رخ داده كه نش��ان دهنده 
افزايش 9۵.۵6 درصدي ترانزيت در مدت مذكور در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است. پيش بيني 
مي شود ترانزيت كاال از خاك ايران در سال جاري به 
11 ميليون تن برسد. سال گذشته ترانزيت زميني از 
كشور ۷.۵ ميليون تن بود؛ در 4 دهه اخير، بيشترين 
ميزان ترانزيت از خاك ايران به سال 1393 با عبور 13 
ميليون تن انواع كاال، برمي گردد. هدايتي درباره حجم 
رشد ترانزيت در چهار ماهه ابتدايي امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته از افزايش 1۵۷ درصدي 
ترانزيت خبر داد و گفت: اين ميزان ترانزيت مقايسه 
تردد كاميون هاي ترانزيتي از مرزهاي كشور در مقايسه 

با سال گذشته است.وي با بيان اينكه علت اين رشد باال 
نبود تردد در ماه هاي نخست سال جاري به دليل شيوع 
كرونا بود، افزود: با اين حال ميزان ترانزيت كاميون ها 
از مرزهاي زميني كشور در چهار ماهه نخست امسال 
نسبت به چهار ماهه نخست سال 98 كه از كرونا خبري 

نبود رشد 1۲ درصدي را نشان مي دهد.

توقففعاليتدرمرزهاياينچهبرون
وباجگيران

مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل سازمان راهداري 
و حمل و نقل ج��اده اي درباره آخرين وضعيت مرزها 
اف��زود: در حال حاضر همه مرزه��اي زميني ما براي 
انجام صادرات، واردات و ترانزيت فعال هستند، فقط 
دو مرز باج گيران و اينچه برون در مرز با تركمنستان 
كه فعاليت در آنها متوقف است؛ با تركمنستان 4 پايانه 
مرزي داريم كه دو پايانه آن متوقف و دو پايانه لطف آباد 
و سرخس فعال است.هدايتي درباره ورود كاميون هاي 
ايراني به خاك كشورهاي همس��ايه تصريح كرد: در 
مرزهاي عراق و پاكستان عمدتاً شاهد تخليه و بارگيري 
كاميون ها در مرز هستيم و از ورود كاميون هاي ايراني 
به داخل خاك اين كشورها جلوگيري مي شود و اگر 
ترددي هم باشد بسيار محدود است. مثاًل در مرز ايران 
و عراق در منطقه اقليم كردس��تان عراق شاهد ورود 
برخي كاميون هاي ايراني به شهرهاي سليمانيه و اربيل 
هستيم كه عمدتًا به كاالهاي نفتي اختصاص دارد ولي 
كاالهاي غيرنفتي در داخل مرزها با كاميون كشورهاي 

همسايه تخليه و بارگيري مي شود.

كاهشترددمتقاضيانواكسيناسيون
بهارمنستان

هدايتي درباره كاهش ترددهاي مس��افري به خاك 
ارمنس��تان از طريق مرز نوردوز نيز اظهار كرد: در ماه 

گذش��ته به داليلي كه مهم ترين آن زدن واكسن در 
ارمنستان بود، ايراني ها به اين كشور تردد مسافري از 
طريق مرزهاي زميني داشتند اما پس از آنكه ارمنستان 
اعالم كرد كساني كه براي زدن واكسن وارد اين كشور 
مي ش��وند بايد حداقل 10 روز اقامت داشته باشند و 
همچنين روند رو به رش��د واكسيناسيون در داخل، 
حجم تردد مسافري به اين كشور كاهش يافته و ترددها 

به حالت عادي برگشته است.

تركيهخواهانبازگشاييمرززميني
مسافرياست

او درباره مذاكره با تركيه براي از س��ر گيري ترددهاي 
زميني مسافري ميان دو كش��ور گفت: بعد از شيوع 
كرونا مذاكرات ما با تركيه به صورت ويدئو كنفرانسي 
برگزار مي شود و درباره موضوعات ترددهاي زميني اعم 
از مسافري و كاال مذاكراتي داشته ايم كه اميدواريم به 
زودي امكان تردد مسافري ميان دو كشور فراهم شود؛ 
تركيه يكي از مهم ترين كشورهاي طرف مقابل ما در 

حوزه حمل و نقل و ترانزيت است.
وي تصري��ح كرد: اخي��راً تركيه براي از س��ر گيري 
تردد مس��افري اعالم آمادگي كرده است اما صدور 
مجوز تردد زميني مس��افر با تركيه نيازمند تصويب 
س��تاد ملي مقابله با كروناس��ت، در حال حاضر تنها 
گروه هاي چندگانه ديپلمات، دانشجو، اتباع مقيم، دو 
تابعيتي ها، رانندگان كاميون، بيماران و… از طرف 
ستاد كرونا مجاز به تردد زميني به تركيه هستند اما 
تركيه اي ها مش��كل خاصي براي پذيرش مسافران 
توريستي و گردشگري ندارند و اعالم آمادگي كردند 
تا مس��افران ايراني مثل گذشته بتوانند به راحتي از 
مرزها وارد تركيه ش��وند. نگراني هاي ستاد مقابله با 
كرونا وجود برخي ش��رايط در تركيه است از جمله 
اينكه اخيراً اين كش��ور يك موج سهمگين كرونا را 

در چند ماه گذشته پشت س��ر گذاشته و اگر نياز به 
تصميم گيري مجدد باش��د از طرف تركيه با مشكل 

مواجه نخواهيم شد.

دليلعدمپذيرشكاميونهايايران
درمرزآذربايجان

وي اظهار كرد: توقف كاميون ها در مرز آستارا در نيمه دوم 
سال چند علت دارد كه يكي از علل آن به محدوديت تردد 
مرزي آذربايجان با روس��يه برمي گردد كه در مرز محرم 
كندي )حد فاصل آذربايجان با روسيه( به دليل ساخت 
و س��از مرزي از طرف روس ها پذيرش كاميون به شدت 
كاهش يافته است. لذا جمهوري آذربايجان از سمت آستارا 
ميزان پذيرش كاميون ها را كاهش داده تا بتواند تعادل در 
تردد را برقرار كند. ما در سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي به دنبال مذاكره س��ه جانبه ايران، آذربايجان و 
روس��يه هس��تيم تا تردد در اين محور را افزايش دهيم 
چون بخشي از كريدور شمال-جنوب محسوب مي شود؛ 
آذري ها نيز قول همكاري در اين خصوص را به ما داده اند.

عاملكنديترددكاميونهاازمرزها
هدايتي با تاكيد بر اينكه قرار است به زودي مرز دومي به نام 
آذربايجان و روسيه افتتاح شود، خاطرنشان كرد: متأسفانه 
از طرف مرز داخلي خودمان هم به دليل آنكه با ساختار 
متمركز و س��نتي كه همه چيز اعم از تش��ريفات اداري، 
كنترل و نظارت بر كاميون ها، انبارداري و مجوز خروج را 
بايد در داخل مرز انجام دهد رو به رو هستيم. همچنين 
هر دس��تگاهي از س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاد 
سوخت، هيات دولت، يا شوراهاي عالي ديگر مجوزهايي 
براي اعمال كنترل شخصي اخذ كرده است كه در كندي 
تردد مرزها موثر بوده است. مديركل دفتر ترانزيت و حمل 
و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يادآور شد: 
متوسط عبوردهي كاميون ها از مرزهاي ۲6 گانه كشور 
در سال گذشته 114 كاميون در هر شبانه روز بوده است. 
اين در حالي است كه مرز سارپ ميان گرجستان و تركيه 
به تنهايي روزان��ه 138 تردد كاميون را ثبت مي كند كه 

از مجموع تردد كاميون از همه مرزهاي ما بيشتر است.

2دستگاهاخاللگر
درمديريتيكپارچهمرزي

هدايتي درب��اره واگذاري مديري��ت يكپارچه مرزها از 
گمرك به س��ازمان راهداري تاكيد ك��رد: از زماني كه 
رييس جمهور س��ابق دس��تور داد تا مديريت مرزها به 
وزارت راه منتقل شود حداكثر پنج تا شش ماه مي گذرد. 
طرحي را براي اداره يكپارچه مرزها آماده كرديم و اين 
طرح در شوراي ساماندهي مرزها به رياست وزير راه به 
تصويب رسيد. در اين نشست مقرر شد مرز بازرگان به 
عنوان مهم ترين مرز ايران و به عنوان پايلوت طرح اجراي 
مديريت يكپارچه مرزي انتخاب شود ولي متأسفانه دو 
دستگاه گمرك ايران و شركت نفت همكاري خوبي با 

ما نداشتند و از اجراي اين طرح تاكنون سر باز زده اند.
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كاهشآاليندهازن
درنيمهنخستتابستان۱۴۰۰

بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كيفيت هواي 
تهران در نيمه نخست تابستان امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بهبود يافته و آالينده ازن در تابستان 
1400 كاهش اما ذرات معلق افزايش داش��ته است. به 
گزارش تسنيم، از سال 1399 روش محاسبه شاخص  
كيفيت هوا تغيير يافت و استانداردها سختگيرانه تر شد؛ 
به عنوان مثال اگر غلظ��ت آالينده ذرات معلق پيش از 
آن تا رس��يدن به 1۵ پاك تلقي مي شد، اين رقم به 1۲ 
كاهش يافت، بنابراين دستيابي به روزهاي پاك سخت تر 
شد اين امر باعث ش��د تعداد روزهاي پاك كاهش يابد.  
با سختگيرانه تر ش��دن محاسبه شاخص كيفيت هوا، 
افزايش آالينده ازن نيز بيش از پيش به چشم مي آيد و 
به تعداد روزهاي آلوده هوا مي افزايد اما شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران اعالم كرده اين آالينده در تابستان 
امسال نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.  ازن، 
يك آالينده ثانويه اس��ت؛ در اثر احت��راق و قرار گرفتن 
در مجاورت گرما و نور خورشيد واكنش شيميايي رخ 
مي دهد و توليد مي شود كه گرم شدن هوا، افزايش تردد 
خودروها و كاهش وزش باد عوامل تشديد آن هستند 
اما طبق گزارش شركت كنترل كيفيت هوا، از نيمه اول 
تابستان سال جاري )اول تير تا 1۵ مرداد(، هواي پايتخت 
در اين بازه زماني، 1۷ روز آلوده )شامل 16 روز در وضعيت 
ناسالم براي گروه هاي حس��اس و يك روز در وضعيت 
ناس��الم براي عموم جامعه( قرار داش��ت و شرايط قابل 
قبول نيز در ۲9 روز مشاهده شد. اين درحالي است كه 
كيفيت هوا در مدت مشابه سال گذشته پايين تر بود و ۲۷ 
روز آلوده )شامل ۲۵ روز ناسالم براي گروه هاي حساس 
و ۲ روز ناسالم براي عموم جامعه( در اين دوره ثبت شده 
است. همچنين، طوالني ترين دوره تداوم آلودگي در بازه 
مورد مطالعه سال جاري، 9 روز بوده كه در مدت مشابه 
سال گذشته، اين دوره 10 روزه بوده است.تعداد روزهاي 
فراتر از حد مجاز آالينده ازن در نيمه نخس��ت تابستان 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، كاهش 
محسوسي داشته و از ۲6 روز به 13 روز رسيده در صورتي 
كه ميانگين دماي هوا در بازه زماني مورد مطالعه امسال، 
فراتر از پارسال بوده است. با اين وجود، افزايش محسوس 
ميانگين دما در اين دوره )بيش از يك درجه سانتي گراد( 
منجر به خشكي زمين و افزايش گسيل توفان هاي حامل 
گرد و خاك شده و بر خالف آالينده ازن، شاهد افزايش 
تعداد روزهاي آلوده از منظر آالينده ذرات معلق بوده ايم، 
به گونه اي كه تعداد روزهاي آلوده آالينده PM۲.۵ از ۵ 
روز در سال 99 به 8 روز در سال 1400 افزايش يافته كه 
در 3 روز آن، همزمان شاخص آالينده PM10 نيز از حد 
سالمت فراتر بوده است. گفتني است، به طور مشخص 
در روز 19 تير، شاخص س��ه آالينده ازن و ذرات معلق 
كوچك تر از ۲.۵ و 10 ميكرون، همزمان فراتر از حد مجاز 
بوده و روز 18 تير نيز كيفيت آالينده ازن با شاخص 16۲ 
با شرايط ناسالم براي همه افراد به عنوان آلوده ترين روز 

نيمه اول تابستان 1400 به ثبت رسيده است.

ماجرايرونماييحناچي
ازتمبريكهمجوزنداشت

پي��روز حناچ��ي، ش��هردار ته��ران در آخري��ن 
دوچرخه سواري اش از تمبر يادبود شهردار دوچرخه سوار 
رونماي��ي كرد در حال��ي كه مقامات مربوط��ه اذعان 
مي دارند اين تمبر مجوز ندارد.به گزارش مهر، در آخرين 
دوچرخه سواري شهردار تهران كه با همراهي جمعي 
از فعاالن محيط زيس��تي و دوچرخه سواران از ميدان 
توحيد تا پارك هنرمندان برگزار شد. از تمبر اختصاصي 
»ش��هردار دوچرخه سوار« رونمايي ش��د.حناچي با 
انتشار عكسي در اينستاگرام با اشاره به رونمايي از اين 
تمبر از گروه هاي مردم نهاد حامي محيط زيس��ت كه 
دس��ت اندركار تهيه اين تمبر بودند تش��كر كرد.سيد 
جمال هاديان رييس شوراي تمبر كشور در پاسخ به اين 
پيام با اعالم بي اطالعي از صدور مجوز چنين تمبري و 
عدم مشاهده چنين درخواستي طي دوره فعاليتش، 
خواستار پيگيري قانوني اين مساله از سوي حناچي شد. 
سيدجمال هاديان در گفت وگو با مهر نيز با بيان اينكه 
تمبر هم يكي از اوراق بهادار است كه داراي ارزش ملي 
است و عالوه بر ارزش مادي حامل پيام فرهنگي بوده و 
در همه كشورها داراي اهميت است، اظهار داشت: تمبر 
از دو جهت داراي ارزش است، بخشي به خاطر بار مالي كه 
ارسال مراسالت پستي را دارد و بخشي از آن نيز مجموعه 
داران به عنوان گنجينه فرهنگي و هنري جمع مي كنند.

افزايشسفرهايجادهاي
درهفتهبدونممنوعيت

آمارها نشان  مي دهد سفرهاي مردم در هفته گذشته كه 
ممنوعيت ترددي هم نداشت، افزايش چهار درصدي را 
نس��بت به هفته قبل از آن تجربه كرده است بدتر اينكه 
در اين ميان نام استان هايي مانند خراسان رضوي كه از 
نظر شيوع ويروس كرونا در وضعيت بحراني قرار دارند، 
در صدر قرار دارد!به گزارش ايسنا، براساس جديدترين 
گزارش مركز مديريت راه هاي كشور از تحليل وضعيت 
تردد وسايل نقليه مختلف در بازه زماني هشتم تا 14 مرداد 
ماه، متوسط تردد روزانه بين استاني يك ميليون و ۷10 
هزار و 3۵۲ وسيله نقليه بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته دو درصد كاهش داشته اما در قياس با هفته 
گذشته افزايش چهار درصدي را تجربه كرده است. البته 
آمار تردد وسايل نقليه سبك يعني خودروهاي شخصي 
مردم نيز رشد چهار درصدي را نسبت به هفته گذشته 
داشت.علت تردد باال در روز پنجشنبه سال گذشته )16 
مرداد ماه 1399( تعطيل بودن شنبه هفته بعد، مصادف 
با عيد غدير است.گرچه در همين بازه زماني حدود هشت 
ميليون و ۷94 هزار پالك يكتا )هر پالك يك بار در نظر 
گرفته شده باشد( در محورهاي مواصالتي مشاهده شده 
كه اين آمار كمتر از هفته نخست مرداد ماه است. اين يعني 
تعداد مسافران و خودروهاي آنها كمتر شده اما با اين وجود 
ترددشان )رفت و آمد( در محورهاي مواصالتي بيشتر هم 
شده است.باز هم مثل هميشه، اين خودروها عمدتا متعلق 
به استان هاي تهران و البرز با سهمي بيش از ۲0 درصد بوده 
و پس از آن خودرو اس��تان هاي خراسان رضوي، فارس، 
اصفهان، مازندران و آذربايجان شرقي در رتبه هاي بعدي 
قرار مي گيرند.از سوي ديگر ورود و خروج وسايل نقليه در 
استان هاي مختلف نشان مي دهد كه استان هاي يزد با 
16 درصد، اصفهان با 11 درصد، قم با 9 درصد و مركزي 
با هشت درصد نسبت به هفته گذشته بيشترين افزايش 
تردد را تجرب��ه كرده اند و س��فرهاي ورودي و خروجي 
استان هاي آذربايجان غربي با 10 درصد، هرمزگان با 10 
درصد، خراسان رضوي با 9 درصد و يزد و سمنان نيز هر 
يك با 8 درصد بيشترين سفرها را نسبت به همين بازه 

زماني در سال گذشته تجربه كرده اند.

اعزامكاميونبهمرزميلك
باافغانستانممنوعشد

اي��وب كرد، مديركل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
سيستان و بلوچستان از ممنوعيت اعزام ناوگان جاده اي 
به پايانه مرزي ميلك و بازارچه هاي مرزي با افغانستان 
خبر داد.به گزارش مهر، كرد در نامه اي به مديران كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها خواست از اعزام 
ناوگان جاده اي صادراتي، داخلي و ترانزيتي يا تخليه بار 
در بازارچه هاي مرزي ايران و افغانستان در شمال اين 
اس��تان، از 1۵ مرداد به مرز ميلك خودداري كنند.بر 
اساس اعالم مديركل راهداري سيستان و بلوچستان، 
درگيري هاي داخلي افغانستان به مرز ميلك كشيده 
شده است.گفتني است پليس راهور شمال سيستان 
و بلوچستان از تردد كاميون هاي عازم به مقصد پايانه 

مرزي ميلك خودداري مي كند.

خروجكاالهاياساسي
ازاستاناصفهانممنوعشد

مهدي خضري، مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان اصفهان به شركت هاي حمل و نقل استان اعالم 
كرد: جابه جايي و خروج كاالهاي اساس��ي و ضروري از 
اس��تان بدون اخذ مجوز، ممنوع است.به گزارش مهر، 
خضري در نامه اي به تشكل هاي صنفي و شركت هاي 
حم��ل و نقل كاالي اين اس��تان اعالم ك��رد: به منظور 
پيشگيري از خروج و قاچاق كاالهاي اساسي و ضروري از 
استان اصفهان، حمل اين كاالها به خارج از استان از تاريخ 
۲۷ تير ماه بدون اخذ مجوز از مراجع ذي ربط ممنوع است.

تردد كاميون هاي ترانزيتي در 4 ماهه نخست سال 160 درصد رشد كرد

جهش در ترانزيت كاال از خاك ايران

حناچيتاانتصابشهردارجديد،مديرشهراست
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران گفت: پيروز 
حناچي تا زماني كه ش��هردار جديد پايتخت به طور 
رسمي انتخاب و انتصاب شود، مس��ووليت اداره اين 
كالن شهر را بر عهده دارد.به گزارش ايلنا، چمران در 
حاشيه آيين رويداد فرهنگي »عطر سيب« در جمع 
خبرنگاران گفت: در نخستين جلسه اعضاي شوراي 
ش��هر براي انتخاب ش��هردار ته��ران اقدام هاي الزم 
صورت مي گيرد. تا زمان رس��ميت يافتن تمامي اين 
اقدامات، حناچي به عنوان شهردار تهران به كار خود 
ادامه مي دهد.در اين حال، ناصر اماني، عضو ش��وراي 
ششم شهر تهران درباره جلس��ه ديروز صبح شوراي 
شهري ها اظهار كرد: در اين جلسه، در واقع بيشتر در 
مورد دستور جلسه صحن يكشنبه شوراي شهر بود. 
قرار است يكشنبه عليرضا زاكاني برنامه هاي خود را در 
صحن شورا ارائه كند و پس از رأي گيري نتيجه انتخاب 

شهردار رسمًا اعالم ش��ود.اماني در مورد اينكه تا چه 
زماني پيروز حناچي شهردار تهران است گفت: مهدي 
چمران رييس شوراي شهر قرار شده با پيروز حناچي 
صحبت كند تا نظر اعضاء را به ايشان بگويند و حناچي 
تصميم در اين زمينه داشته باشد كه آيا تمايل به ارايه 
خدمت تا زماني كه شهردار جديد آغاز به كار كند دارد 
يا خير و اگر نتيجه منفي است سرپرست انتخاب شود.

وي در پاسخ به اينكه شهردار جديد تهران از چه زماني 
فعاليت خود را رسماً آغاز خواهد كرد گفت: بعد از قبول 
استعفاي آقاي زاكاني از سوي مجلس يا صدور حكم 
توسط وزير كشور، شهردار جديد فعاليت خود را آغاز 
خواهد كرد.عضو شوراي ش��هر تهران در مورد اينكه 
امضاهاي حناچي تا چه زماني در شهرداري اعتبار دارد 
گفت: بر اس��اس جمع بندي جلسه صبح امروز و نظر 
اكثر اعضاء، تا زماني كه شورا سرپرست براي شهرداري 

انتخاب نكرده مشكل قانوني براي امضاي اسناد توسط 
حناچي وجود ندارد.امان��ي همچنين در گفت وگو با 
»برنا« با اشاره به فرآيند انتخاب شهردار گفت: چنانچه 
شهردار فعلي يعني آقاي حناچي نخواهد تا انتخاب 
ش��هردار تهران به كار خود ادامه دهد، براي پايتخت 

سرپرست انتخاب مي ش��ود و احتماال آقاي عليرضا 
جاويد تصدي شهرداري تهران را بر عهده مي گيرد.

گفتني اس��ت عليرضا جاويد مع��اون فني و عمراني 
محمدباقر قاليباف؛ ش��هردار اسبق پايتخت و مشاور 
محمدعلي نجفي؛ شهردار شانزدهم تهران بوده است.
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شورا خیابان الله یک پالک 125424که حکایت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال 
ملک از ملک رسمی علی کهریزی و شفیع کهریزی وکاظم کهریزی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
شماره : 859/م الف /12

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/05/2 
تاریخ انتشار نوبت دوم :17 /1400/05

هياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتی

واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

سعید سلیم فر رئیس ثبت اسناد وامالک  کرمانشاه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو 

شماره : 140060316014000578
تاریخ 1400/04/16 

به موجب پرونده اجرایی کالسه  9903222ششدانگ پالک ثبتی شماره 1216 فرعی از 47- اصلی  مفروز و مجزی شده از یک 
فرعی از اصلی به حروف یک هزار و دویست و شانزده فرعی از چهل و هفت  اصلی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی 
بخش دو حومه ناحیه دو کرمانشاه به آدرس کرمانشاه –کهریز-پل کهنه کوچه گل های سه _که سند آن به نام آقای عبدالحسین 
متینی کیا ثبت و صادر گردید محدود به حدود شماال به طول 30/5 متر دیوار به زمین خالی موجود شرقا در دو قسمت اول به 
طول 6 متر دوم به طول 6/80 متر دیوار به دیوار پالک 1217 فرعی جنوبا 5/60 متر درب و دیواری اس�ت به معبر ،غربا : بطول 
13/20 متر دیوار به دیوار  پالک 1215فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/500/000/000 ریال به حروف یک میلیارد و 
پانصد  میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق ملک در بافت فرهنگی و تاریخی شهر واقع نشده است در صورت صحت و اصالت 
مدارک ابرازی از س�وی نماینده حقوقی بانک ملک شامل شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به شماره 1216 فرعی از 
47-  اصلی به مساحت حدود69/60شصت و نه متر و شصت سانتی متر مربع در سمت شرقی معبر کوی گلهای 3 در یک طبقه 
همکف به انضمام حیات آن با حدود مطابق با مندرجات پشت تصویر سندتک  دفترچه ای ارائه شده می باشد ساختمان شامل 
واحد مسکونی مورد بازدید با قدمت حدود بیش از سی سال ساخت در یک در همکف با دیوار باربر بنایی غیر مسلح و سقف 
از آهن و آجر )طاق ضربی( می باشد نوع کاربری واحد مورد بازدید مسکونی و دارای یک اتاق خواب نشیمن )هال و پذیرایی( و 
سرویس های بهداشتی )حمام و توالت( در بخش هایی از حیات و دارای سه مورد انشعاب اختصاصی )آب و برق و گاز (می باشد 
.  کیفیت و مصالح به کار رفته و وضعیت نگهداری از مجتمع ساختمانی و واحد مسکونی در حد قابل بهره برداری می باشد .نمای 
ساختمان از پالستر سیمانی است و پوشش بام از عایق پیش ساخته رطوبتی است. سیستم گرمایش با بخاری گازی و سیستم 
سرمایش از کولر آبی تامین می شود .ملک در صورت صحت و اصالت مدارک ابرازی دارای سند دفترچه ای به تاریخ ثبت یکم 
آذرماه سال 1384 از نوع ساختمان با کاربری مسکونی می باشد. میزان مالکیت در صورت صحت و اصالت تصویر مدارک ابرازی 
به صورت شش دانگ مندرج در تصویر مدارک ابرازی به نام آقای عبدالحسین متینی کیا فرزند سیدحسن با شماره شناسنامه 
373 صادره  ازکرمانشاه  می باشد. سوابق نقل و انتقال و موارد ثبتی از تصاویر مدارک ابرازی قابل اظهار نظر نمی باشد برای ملک 
مسکونی مورد بازدید پروانه ساخت و  دفترچه پایان کار نقشه های مصوب و اجرایی گزارش ناظرین حین ساخت و نظایر آنها از 
سوی مالک و متقاضی کارشناسی ارائه نگردید برای ملک مسکونی پیش گفته موارد بازداشت یا در ترهین بودن ملک قبوض 
عوارض سالیانه شهرداری دارایی کمیسیون ماده 100 شهرداری و نظایر آنها از سوی اصحاب پرونده ارائه نگردید با در نظر گرفتن 
جوانب موجود موثر در قیمت ملک از جمله نوع بنا قدمت کاربری موقعیت امتیازات و کیفیت نگهداری از فضاهای ساختمان 
بدون لحاظ هرگونه بدهی ها و دیون ملک یا مالک  از بابت ملک اشخاص حقیقی و حقوقی با فرض  نداشتن هرگونه معارض و منع 
قانونی دیگر در قیمت ملک اثر بگذارد ارزش ملک مسکونی مورد بازدید با توجه به موقعیت زمین مساحت عرصه ملک و سایر 
موارد موثر یک  میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد می گرددارز یابی گردید و دارای انشعابات آب و برق و گاز است و پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 1400/05/31در اداره اجرای ثبت شهرستان کرمانشاه -واقع در کرمانشاه فرهنگیان فاز- یک 
خیابان شهید مطاعی است از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود و طبق تحقیقات محلی و مامور اجرای این اداره به شماره 450 1333 مورخ 1400/05/11 ملک به صورت یک 
ساختمان ویالیی می باشد و با تحقیقات به عمل آمده از اهالی محل محرز گردید که ملک مذکور محل سکونت مدیون و افراد 
خانواده وی می باشد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد  وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه به کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع  نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا  ملک دارای بیمه نمی باشد 

و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :1400/05/17

آگهیمزايدهاموالغيرمنقول)اسنادرهنی(

سيستميکپارچهمديريت/کدفرم۱۰/۴3/۰۰/ف

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول 6000 متر در محدوده بلوار شبنم باغستان غربی در محدوده تحت پوشش آبفا منطقه رجائی شهر را 
از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.

کلی�ه مراحل برگ�زاري مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایي پاکت ها از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکي دولت )س�تاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir با ش�ماره فراخوان 200000515186000026 انجام خواهد شد و الزم اس�ت  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه , مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد براساس فهارس بهاء ابنیه و شبکه  جمع آوری و انتقال فاضالب سال 1400, مبلغ 74,651,216,309 ریال 

و مدت اجراي کار 13 )سیزده( ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3,732,560,815 ریال بصورت واریز نقدي به حساب شرکت , ضمانتنامه بانکي یا اوراق مشارکت مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل های PDF اس�ناد , موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر ش�ده تا ساعت 13 روز  ش�نبه مورخ 1400/06/06 به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشند.
مهلت تحویل اس�ناد مناقصه : پیش�نهاد دهندگان مي بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ ش�رایط تا ساعت 19 روز ش�نبه مورخ 1400/06/06 بصورت فایل pdf در سامانه فوق 

بارگذاري نمایند.
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/06/07 خواهد بود.

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/05/16 تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/05/21 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. 
تلفن تماس : 32117150 - 026

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید9509%

 شرکت آب و فاضالب استان البرز
» سهامي خاص«

نوبت دوم

شناسهآگهي:۱۱7۴۰3۴

شرکت آب و فاضالب استان البرز» سهامي خاص«

آگهيمناقصهعمومييکمرحلهاي)شماره58/مع/۱۴۰۰(

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



روند نزولي قيمت طال از روز چهارشنبه شروع شده و بهاي 
آن تاكنون ۳.۰۸ درصد افت كرده اس��ت؛ قيمت هر اونس 
از اين فلز گرانبها ه��م در اين مدت از ۱,۸۲۸ دالر به ۱,۷۷۲ 
دالر رسيده است. اين در حالي است كه رقيب ديجيتال آن، 
بيت كوين، سير صعودي را در پيش گرفته است. در عين حال، 
آنتوني پومپليانو، كارش��ناس بازار ارزهاي ديجيتال، گفت 
طي يك سال گذش��ته ۱۰ درصد از ارزش طال كاسته شده 
و بيت كوين رشد ۲۴۹ درصدي را تجربه كرده است. قيمت 
بيت كوين روز گذشته با عبور از مقاومت پيش روي خود، به 
باالي ۴۳ هزار دالر رسيد. به گفته كارشناسان عبور از مقاومت 
۴۲ هزار مي تواند راه را براي جهش بيشتر بيت كوين باز كند. 
شرايط به گونه اي است كه قيمت بيت كوين آماده تداوم روند 
صعودي خود است. بسياري در طول روند صعودي اخير با 
ترديد نسبت به ادامه آن، موقعيت هاي نزولي ايجاد كردند، 
اما همانطور كه ديديم صعود قيمت بيت كوين متوقف نشد. 
داده هاي باي بي تي نشان مي دهد كه بيش از ۱۸۰ ميليون 
دالر موقعيت فروش در ساعات گذشته ليكوييد شده اند. به 
نظر مي رسد كه عبور قيمت از ۴۱ هزار دالر، خرس ها را وادار 
به ايجاد موقعيت هاي خريد كرده و همين مساله بر قدرت 
جهش اضافه كرده است. اين در حالي است كه در ميان مدت 
برخي از شرايط حاكي از وضعيت نزولي بازار است، اما دورنماي 
كوتاه مدت روشن و صعودي است. بيت كوين در حال حاضر 
با عبور از ميانگين متحرك ۱۰۰ روزه، اين س��طح را به يك 
حمايت تغيير داده است. اين يعني بيت كوين در حال حاضر 
فشار خريد كافي براي عبور از ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه 
در ۴۵ هزار دالر را دارد. در صورت عبور از اين مقاومت، صعود 
بيشتر محتمل خواهد بود. قيمت بيت كوين ۲۶ ژوييه )۴ 
مرداد( الگوي مثلث نزولي خود را شكست. شكسته شدن 
اين الگو در آن زمان بيانگر صعود بيشتر بود. هدف اين الگو، 
رسيدن به ۴۷,۶۰۰ دالر است. رسيدن قيمت بيت كوين به 
باالي اين سطح نيازمند آن است كه ابتدا ميانگين متحرك 
۲۰۰ روزه از ميان برداش��ته ش��ود. با وجود اينكه داده هاي 
تكنيكال نشان مي دهد ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه ممكن 
است به عنوان يك مقاومت قدرتمند عمل كند، تاريخچه 
تراكنش ها نش��ان مي دهد كه از نقطه نظ��ر ميزان عرضه، 
مقاومت چنداني پيش رو نداريم. تنها در ناحيه ۴۲,۶۵۰ تا 
۴۳,۹۰۰۰ دالر احتمال جذب گسترده فشار خريد وجود 
دارد. در اين ناحيه، چيزي در حدود ۳۰ هزار آدرس، پيش تر 

بيش از ۳۵۰ هزار واحد بيت كوين خريداري كرده اند.

۴۰هزاردالر،حمايتپيشرويبيتكوين
اين احتمال وجود دارد كه س��رمايه گذاران در اين ناحيه 

براي سربه سرشدن وضعيت سرمايه گذاري خود، مقداري 
از بيت كوين هايشان را بفروشند و همين مساله مي تواند 
باعث كندشدن روند صعودي قيمت بيت كوين شود. شايد 
بتوان گفت افزايش خريد در اين ناحيه، تنها عاملي است 
كه مي تواند به بيت كوين براي شكستن مقاومت پيش رو 
كمك كند. نبايد فراموش كرد ك��ه ۴۰ هزار دالر حاال به 
عنوان يك حماي��ت عمل مي كند و به احتمال زياد نقش 
پراهميت در روند صعودي اين ارز ديجيتال ايفا خواهد كرد. 
اگر برداشت شديد سود توسط معامله گران باعث سقوط 
قيمت به زير اين ديوار تقاضا شود، ممكن است شاهد كاهش 
بيشتر قيمت شويم. پس از ۴۰ هزار دالر، سطوح ۳۵ هزار و 
۲۹,۵۰۰ دالري، مهم ترين حمايت هاي بيت كوين هستند.

بيتكوينممكناست
بهمحدوده۵۰تا۶۰هزاردالريبرسد

ويلي وو، تحليل گر مطرح بازار ارزهاي ديجيتال، با اشاره 
شاخص هاي درون زنجيره اي بيت كوين، معتقد است كه 
احتمال جهش ناگهاني به مح��دوده ۵۰ تا ۶۰ هزار دالر 
وجود دارد. ويلي وو معتقد اس��ت كه با توجه به وضعيت 
چند ش��اخص مختلف قيمت بيت كوين، اين احتمال 
وجود دارد كه رالي فعلي بازار همچنان ادامه داشته باشد. 
او در خبرنامه تازه خود از انتظارش براي رسيدن قيمت 
بيت كوين به بازه اي بين ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار دالر صحبت 
مي كند. به گفته وي، قيم��ت بيت كوين در حالي به اوج 
س��ه ماهه خود در ۴۲ هزار رسيد كه چند روز پيش از آن 
به زير حمايت رواني ۳۰ هزار دالري س��قوط كرده بود. 
ويلي در اين باره نوشت: »انتظاراتم شبيه به اوج تاريخي 

۲۰ هزار دالري بيت كوين در ژانويه اس��ت. حاال قيمت 
چن��د روز )حداكثر ۲ هفته( بين ۴۰ هزار تا ۴۲ هزار قرار 
داشته است تا از سد مقاومت ها بگذرد. پس از آن حركت 
به ۵۰ هزار دالر خيلي سريع تر انجام مي گيرد. ۵۰ هزار تا 
۶۰ هزار دالر محدوده تثبيت اصلي بعدي قيمت است.« 
قيمت بيت كوين ماه ژوييه با صحبت هاي ايالن ماسك، 
جك دورسي و كتي وود بيشتر شد. از جمله ديگر عواملي 
كه روند افزايش قيمت بيت كوين را تسريع كرد، شايعه 
پذيرش بيت كوين توسط آمازون بود؛ شايعه اي كه كمي 
بعد توسط اين شركت رد شد. در وضعيت فعلي، بيت كوين 
زماني به مرز ۴۲,۶۰۰ دالر رس��يد كه پيش از آن، جروم 
پاول، ريي��س فدرال رزرو، در كنفران��س خبري خود از 
شوك تورمي احتمالي صحبت كرد. پس از اين صحبت ها، 
بس��ياري از خريداران بيت كوين، از اين ارز ديجيتال به 
عنوان س��رپناه در مقابل افزايش قيمت مصرف كننده 
استفاده كردند. بيت كوين درست زماني احياي قيمت 
از زير ۳۰ هزار دالر را آغاز كرد كه شوك عرضه نقدينگي 
آن در ح��ال افزايش بود. به عبارت ديگ��ر، در اين زمان، 
 موجودي بيت كوين صرافي ها در حال كاهش بود. به گفته 
ويلي وو، سرمايه گذاران با خارج كردن ارزهاي ديجيتال 
خود از صرافي ها، به فكر اين بودند كه يك سرمايه گذاري 
بلندمدت داشته باشند. ويلي وو روز يكشنبه با اشاره به 
اختالف ميان عرضه در دس��ترس و قيمت بيت كوين، 
نوشت: »امروز معيار ميزان بيت كوين هاي نقدپذير در 
سطحي است كه قيمت بايد ۵۰ هزار دالر باشد. عليرغم 
جهش ۴۴ درصدي در عرض ۲ هفته، قيمت بيت كوين 

همچنان بسيار پايين تر از چيزي است كه بايد باشد.«

بازگشتماينرهادرچين
چين سه ماه پيش اعالم كرد كه فعاليت هاي استخراج 
بيت كوين در اين كشور ممنوع است. پس از اعالم اين 
خبر، ش��اهد كاهش قيمت بيت كوين بوديم. تصميم 
دولت چين باعث ش��د تا اس��تخراج بيت كوين در اين 
كش��ور فلج ش��ود و اين در حالي بود كه سهم چين از 
اين حوزه بي��ش از ۵۰ درصد بود. پلتفرم هاي تحليلي 
اعالم كردند كه ماينرها براي جبران هزينه هاي اضافي 
خود مجبور شدند بخشي از موجودي بيت كوين خود 
را بفروش��ند. با اين حال شواهد نشان مي دهد كه روند 
انباشت خالص ماينرها بيت كوين در ماه مه تغيير كرد. 
به گفته وو، ماينرهاي بيت كوين در ماه ژوييه همچنان 
در حال انباشت بيت كوين بودند. او با اشاره به معيار نوار 
هش بيت كوين كه تغييرات هش ريت بيت كوين را رصد 
مي كند، عنوان كرد كه اين معيار براي اولين بار پس از 
ممنوعيت استخراج در چين در حال افزايش است. او در 
اين باره مي نويسد: »احياي نوار هش بيت كوين نشان 
مي دهد كه فروش بيت كوين توس��ط ماينرها به پايان 
رسيده است. ماينرها وقتي كه كسب وكارشان متوقف 
مي ش��ود، عمومًا به فروش بيت كوين روي مي آورند.« 
معم��واًل احياي اين نوار راه را براي نوس��انات صعودي 
چندماهه بيت كوين باز مي كند. اين شاخص سابقه بسيار 

خوبي در تعيين كف قيمت بيت كوين دارد.

افزايشفعاليتنهنگها
به گفته وو، هفته گذش��ته و همزم��ان با صعود قيمت 
بيت كوين از ۲۹,۳۰۰ به ۴۲,۶۰۰ دالر، ش��اهد حجم 
باالي خريدها از سوي نهنگ ها بوديم. نهنگ ها به افراد يا 
نهادهايي گفته مي شود كه موجودي بيت كوين آنها بيش 
از ۱ هزار واحد است. نمي توان گفت كه نهنگ ها به تنهايي 
در روند قيمت بيت كوين تأثير آنچناني دارند، اما زماني 
وقتي چند نهنگ همزمان ب��ا معامله گران خرد خريد 
انجام دهند، شاهد تشكيل روندهاي صعودي قدرتمندي 
خواهيم بود. ويلي وو در آمارهاي خود عنوان مي كند كه 
تمام سرمايه گذاران بيت كوين )خرد و دانه درشت( نه روز 
متوالي در حال خريد بودند. اين موضوع در عمر بيت كوين 
بي سابقه بوده است. او در اين باره مي نويسد: »اين كه 
در حال حاضر تمام گروه هاي سرمايه گذار در حال 
خريد هستند، به ش��دت صعودي است. وقتي همه 
در حال خريد باش��ند، فروش��ندگان، معامله گران 
هستند. فروش ارزها توسط معامله گران موجودي 
سفته بازي در صرافي هاي آني را كاهش مي دهد.«

دنياي فناوريدريچه

ويژه

دانش و فن6   Sun. Aug 8. 2021  2005   يكشنبه 17 مرداد 1400    28 ذي الحجه 1442  سال هشتم    شماره  

قلمرويسايبريايران
بايدمشخصشود

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
اينترن��ت كاليفرنيايي حاكميت كش��ورها در فضاي 
مجازي را زيرسوال برده است، گفت: قلمروي سايبري 
جمهوري اسالمي ايران بايد مشخص شود. به گزارش 
مهر، رضا تقي پور در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ما در 
كشور داراي حكمراني فضاي مجازي هستيم، گفت: 
قطعًا هر كش��وري يك نحوه اي از حكمراني را در همه 
ابعاد دارد و در كش��ور ما نيز اي��ن حكمراني در فضاي 
مجازي وج��ود دارد. اما اينكه اين حكمراني يك نظام 
نوشته شده و تدوين شده است يا به خودي خود از يك 
اجزايي به وجود آمده، محل بحث اس��ت. وي با اشاره 
به مولفه هاي مرتبط با حكمراني فضاي مجازي گفت: 
يكي از اين مولفه هاي اصلي به قلمرو و دامنه حكمراني 
بازمي گردد. مولفه ديگر نظامي است كه حكمراني بر 
آن استوار است و بحث مردم نيز ديگر مولفه در اين فضا 
را شامل مي شود. به بيان ديگر وقتي در مورد حكمراني 
صحبت مي كنيم بايد اين قلمرو را تعريف كنيم؛ سوال 
اين است كه قلمرو سايبري جمهوري اسالمي كجاست؟ 
آيا فقط ش��امل آن چيزي مي ش��ود كه در جغرافياي 
ايران قرار مي گيرد؟ يا با توجه به اينكه اين فضا، مجازي 
است، محل اسكان كاربران آن تنها محدود به جغرافياي 
ش��هروندان در ايران نمي شود؟ عضو حقيقي شوراي 
عالي فضاي مجازي با بيان اينكه برابر نظريه هاي فعلي، 
معموالً حكمراني فضاي مجازي در ۳ مفهوم حكمراني 
توس��ط فضاي مجازي، حكمراني در فضاي مجازي 
و حكمراني بر فضاي مجازي تعريف مي ش��ود، افزود: 
حكمراني توسط فضاي مجازي به اين معني است كه 
آن نظام تالش مي كند تا از طريق فضاي مجازي خيلي 
از امورات را پيش ببرد. براي مثال دولت الكترونيكي كه 
ابزارهاي فضاي مجازي را استفاده مي كند تا بقيه امور 
تسهيل ش��ود، نوعي حكمراني توسط فضاي مجازي 
تلقي مي شود. وي با اشاره به اينكه تعريف حكمراني در 
فضاي مجازي، به اعمال حاكميت دولت ها در فضاي 
مجازي بازمي گردد، گفت: به اين معني كه براي مثال 
كشور جمهوري اسالمي چگونه مي خواهد در فضاي 
مجازي اعمال حاكميت كن��د. در اين زمينه مباحث 
زيادي در دنيا مطرح است كه مهم ترين آن اين است كه 
حاكميت جهاني كه غرب در فضاي مجازي راه انداخته 
و تحت اصطالح اينترنت كاليفرنيايي از آن ياد مي شود، 
خيلي از حاكميت ها را زير س��وال برده اس��ت. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اگرچه در يك مبدا تاريخي تالش ش��د كه 
اين موضوع به س��ازمان ملل واگذار شود و بسياري از 
كشورها اعتراض خود را به اين مقوله كه چرا دامنه هاي 
اينترنتي بايد توس��ط امريكا مديريت شود و اساس 
آدرس دهي اينترنت بايد در اختيار اين كشور باشد، 

اعالم كردند اما اين اعتراض راه به جايي نبرده است.

ايتاليابرايدريافتدستمزدناشران
اخباربهتصويبقانونمتوسلشد

ايتاليا تصميم دارد با تصويب قوانيني جديد شركت هاي 
فناوري بزرگ را وادار كند در ازاي انتشار اخبار، به ناشران 
و تهيه كنندگان آن دستمزد پرداخت كند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، طبق پيش نويس يك حكم جديد، 
ايتاليا تصميم دارد با هدف كمك به ناشران اخبار براي 
دريافت دستمزد عادالنه از شركت هاي فناوري بزرگ، 
قوانيني تصويب كند. فرمان مذكور قانون كپي رايت اروپا 
را تصويب مي كند كه در سال ۲۰۱۹ ميالدي تأييد شد. 
اين قانون با هدف كمك به شركت هاي انتشاراتي تصويب 
شده بود تا بتوانند با شركت هاي بزرگ اينترنتي رقابت 
كنند كه درآمد تبليغاتي آنها را از بين برده بودند. قوانين 
اتحاديه اروپا، گ��وگل و پلتفرم هاي آنالين ديگر مانند 
فيس بوك را وادار مي كند تا توافقنامه هايي براي انتشار 
اخبار با ناشران و توليدكنندگان محتوا امضا كنند. تحت 
قانون پيشنهادي كه هنوز نهايي نشده، به ناظر ارتباطات 
ايتاليا اختياراتي داده مي ش��ود تا مبلغ دستمزدي كه 
شركت هاي مبتني بر وب سايت بايد به ناشران بپردازند 
را تعيين كند. به اين ترتيب ناشران اخبار بهتر مي توانند 

درباره شرايط قرارداد پرداخت خود مذاكره كنند.

هديهويژههمراهاولبراي
خبرنگارانبهمناسبتروزخبرنگار
همراه اول به مناسبت روز خبرنگار، بسته اينترنت ويژه 
يك س��اله براي تمامي خبرنگاران مورد تأييد معاونت 
مطبوعاتي وزارت ارشاد فعال مي كند. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول 
در آستانه فرارسيدن »روز خبرنگار« و همچنين بيست 
و هفتمين سالروز عرضه نخستين سيمكارت در ايران 
توس��ط اين اپراتور، ضمن تبريك به تمامي تالشگران 
عرصه رس��انه، همچون روال گذش��ته هديه ويژه اي را 
جهت تجليل از خبرنگاران كش��ور تدارك ديده است. 
بر اين اساس و با مساعدت مديرعامل همراه اول، بسته 
اينترنت ويژه يك س��اله با حجم ۲۰۰ گيگابايت براي 
تمامي خبرنگاران كشور كه اسامي آنها از طريق معاونت 
امور مطبوعاتي و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي )مرجع رسمي پيگيري امور مربوط به خبرنگاران 
و روزنامه نگاران( دريافت شده است، فعال مي شود. همراه 
اول به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كشور، پرچمدار توس��عه جديدترين تكنولوژي هاي 
ارتباطي و همچنين در اختيار داشتن باالترين ركورد 
سرعت ۵G در كشور، همواره سعي داشته تا با حمايت از 
جامعه رسانه اي به عنوان ركن چهارم دموكراسي، زمينه 

آگاهي بخشي هر چه بيشتر براي مردم را فراهم آورد.

سقوط ارزش طال همزمان با اوج گيري بيت  كوين

قيمت بيت كوين از ۴۳ هزار دالر گذشت



تعادل - گروه تجارت |
گمرك خواستار تعيين تكليف فوري بيش از ۳ هزار و ۶۴۳ 
دستگاه كاميون وارداتي رسوبي از وزارت راه و شهرسازي 
ش��د. بنابر اعالم مهرداد جمال ارونقي، »عدم صدور ثبت 
سفارش و به تبع آن عدم امكان اظهار كاميون به گمرك، 
عدم مراجعه برخ��ي از واردكنندگان جهت اظهار و انجام 
تشريفات گمركي، تطويل در صدور مجوزهاي قانوني و 
مقرراتي مربوطه جهت ترخيص كاال از جمله مجوزهاي 
استاندارد و محيط زيست، طوالني بودن روند استعالم از 
نمايندگي هاي مربوطه، طوالني بودن روند استعالم ارزش 
برخي از كاميون ها از گمرك، عدم ارايه كدرهگيري بانك 
به گمرك اجرايي و ...« را مي توان از داليل طوالني شدن 
روند ترخيص كاميون هاي وارداتي برشمرد.  به دنبال اين 
جريان در يازدهم تيرماه، مع��اون فني طي نامه اي به 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ضمن اشاره به 
موانع پيش روي ترخيص چهار پيشنهاد را جهت تسريع 
در واردات اين كاميون ها مطرح كرد كه دو پيشنهاد مورد 
موافقت قرار گرفت، اما با گذشت بيش از يكماه. پيشرفت 
چنداني در تسهيل و تس��ريع ترخيص كاميون هاي 
وارداتي از گمركات حاصل نشد و ميليون ها دالر سرمايه 
وارد شده به كش��ور، در گمركات در حال از بين رفتن 
اس��ت. از همين رو، معاون فني گمرك در تازه ترين 
نامه خود به سازمان راهداري ضمن تشريح مشكالت 
كاميون هاي وارداتي رسوب شده در گمركات با ارايه 

پشنهاداتي خواستار اقدام فوري در اين زمينه شد. 

     پيشنهاداتي كه روي زمين باقي ماند
معاون فني گم��رك در نامه اي به مداح قائم مقام محترم 
رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه 
و شهرسازي بر لزوم تعيين تكليف فوري بيش از ۳۶۴۳ 
دستگاه كاميون وارداتي رسوبي در گمركات كشور تاكيد 
كرد. در اين نامه عنوان شده كه طبق نامه هشتم آذرماه 
۹۹ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مبني بر اينكه 
»واردكنندگان موظفند پس از ثبت س��فارش واردات، 
نسبت به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون فرسوده قبل 
از ترخيص كاميون هاي وارداتي اقدام نمايند.« براين اساس 
ترخيص كاميون هاي مذكور از گمركات، با تأييديه مكتوب 
اين سازمان مبني بر اس��قاط كاميون توسط وارد كننده 
انجام گردد. مهرداد جمال ارونقي همچنين در بند سوم 
اي��ن نامه متذكر ش��ده كه براي ص��دور مجوز ترخيص 
كاميون هاي وارداتي: »تأييديه استاندارد ايمني و كيفيت 
از سازمان ملي استاندارد؛ تأييديه استاندارد آاليندگي از 

سازمان حفاظت محيط زيس��ت؛ تأييديه خدمات پس 
از فروش و تأييد اس��قاط كاميون هاي فرسوده مشمول 
طرح، توسط س��امانه اسقاط ستاد مديريت حمل و نقل 
و س��وخت مورد نياز است كه بايد توسط گمرك كنترل 
و س��پس با رعايت ساير مقررات اجازه ترخيص كاال داده 
شود.«  در بخش ديگري از اين نامه اشاره شده كه گمرك 
در تاريخ يازدهم تيرماه ۱۴۰۰جهت جلوگيري از تجمع 
و انباشت كاميون ها، چهار فقره پيشنهاد به اين شرح » ۱. 
ارايه شماره شاسي كاميون هاي اسقاطي، پس از ترخيص 
و قبل ازش��ماره گذاري به ناجا؛ ۲. پذيرش مغايرت هاي 
جزئي در مشخصات كاميون ها با اسناد ابرازي؛ ۳. موكول 
نمودن ارايه كد رهگيري بانك به بعد از ترخيص كاميون از 
گمرك؛ ۴. استقرار نمايندگان سازمان راهداري در راستاي 
رفع مش��كالت موجود بر س��ر راه ترخيص كاميون هاي 
وارداتي« به س��ازمان راهداري ارايه كرده اس��ت كه آن 
آن مرجع نيز در تاريخ پانزدهم تيرماه س��ال جاري، طي 
نامه اي، دو پيش��نهاد از چهار پيشنهاد ارايه شده را مورد 
پذيرش قرار داده و مرات��ب را به گمرك ايران ابالغ كرده 
است. با اين حال، بررسي هاي انجام شده حكايت از اين 
موضوع دارد كه علي رغم گذش��ت يك ماه از توافقات 
صورت پذيرفته، پيشرفت چنداني در تسهيل و تسريع 
ترخيص كاميون هاي وارداتي از گمركات كشور حاصل 
نشده و ميليون ها دالر سرمايه وارده به اين كشور، زير 
آفتاب سوزان فصل تابستان يا شرايط جوي، در گمركات 
كشور در حال از بين رفتن است كه عالوه بر اين خسارات 

مادي، اين امر، باعث ايراد ضربات و لطمات روحي فراوان 
به صاحبان اصلي كاال گرديده است كه الزم است ضمن 
آسيب شناسي موضوع، تصميمات عاجلي براي تعيين 

تكليف اين سرمايه هاي بالتكليف اتخاذ گردد.

      پنج نكته مهم درباره كاميون هاي رسوبي
 ارونقي در بخش ديگ��ري از نامه خود به چند مورد مهم 
درخصوص كاميون هاي رس��وبي در گمركات كشور به 
شرح زير اشاره كرده است. نخست اينكه طبق بررسي هاي 
ميداني و آمار واصله از ۹ گمرك اجرايي كشور به شرح زير 
نشان مي دهد، ۳۶۴۳ دس��تگاه كاميون وارداتي در اين 
گمركات رسوب كرده كه ۲۵۵۹ دستگاه از اين كاميون ها 
هنوز به گمرك اظهارنشده و ۱۹۸۴ دستگاه از آنها، عليرغم 
اينكه به گمرك اظهارشده، تاكنون قابليت ترخيص پيدا 
كرده اند. الزم به توضيح است كه عليرغم اينكه اين حوزه 
معاونت، طي نامه اي در تاريخ بيست و ششم تيرماه ۱۴۰۰ 
از تمامي گمركات اجرايي درخواست ارايه آمار كرده است، 
صرفًا ۹ گمرك اجرايي به شرح جدول ذيل نسبت به ارايه 
آمار مربوطه اقدام كرده اند و برخي از گمركات اجرايي، تا 
تنظيم اين گزارش، هيچگونه آماري به اين حوزه معاونت 
ارايه نكرده اند، كه با محاسبه آمار كاميون هاي رسوبي ساير 
گمركات، اين تعداد به بيش از ۳۶۴۳ دستگاه نيز افزايش 
خواهد يافت. )توضيحات: جزييات كاميون هاي مانده در 
گمركات در جدول شماره يك آورده شده است.(  مورد دوم 
اينكه، بررسي هاي صورت پذيرفته نشان مي دهد، بيش از 

۷۰ درصد كاميون هاي وارداتي موجود در گمركات كشور، 
هنوز به گمرك اظهار نشده اند كه الزم است دليل اين امر 
بررسي شود. گرچه گفته شده است اين كاميون ها به دليل 
عدم صدور ثبت سفارش، به گمرك اظهار نشده اند ولي 
صحت و سقم اين موضوع بايد بصورت دقيق مورد بررسي 
قرار گيرد. بديهي اس��ت عدم اتخاذ تصميم الزم در اين 
خصوص، كاميون هاي رسوبي را در آستانه متروكه شدن 
قرار خواهد داد. مورد سومي كه از سوي ارونقي مورد اشاره 
قرار گرفته است، اينكه اسناد اوليه و ترانزيتي كاميون ها 
نشانگر اين است كه كاميون هاي وارداتي اكثراً از برندهاي 
معتبر اروپايي مانند: DAF هلند، Renault فرانس��ه، 
Volvo سوئد است، كه مطابق قوانين و مقررات مربوطه با 
واردات اين كاميون ها موافقت شده، ليكن ترخيص آنها از 
گمركات با مشكالت عديده اي مواجه شده است. چهارمين 
مورد اش��اره در اين نامه اين است كه  اكثر اين كاميون ها 
توسط برخي از شركت هاي حمل و نقل بين المللي وارد و 
حتي اظهار شده اند. تعدادي از اين شركت هاي واردكننده 
عبارتند از: »آرش تير زرين، آرنگ نگين، آذرآبادگان، آرمان 
ديزل عرشيا، اسكوس��يمان، اطلس راه اروپا، ارگ پارس، 
ايليا تيررانان جاده، ايمن راه آروين، ارش��اد ترابر پارس، 
اطلس گس��تر نوين وزيري، بارايران، بار انديش، پرستو 
ترابر بازرگان، پيام صنعت فوالد س��پاهان، تهران فاصله، 
توسعه صادرات ارگ پارس، تانكر بار اميد اردبيل، تكوين 
بار فوالد ميانه، پارمين تجارت پاكان، جوان بار شهرك، 
صبوران ترابر آذربايجان، ش��باهنگ آذين، خورشيدبار 
سپاهان، همايون ديزل الوند، سيرود كاالي خاورميانه كارا، 
رهگشايان ترابر، مرواريد ماكو، مهرآروين تجارت، داوود 
خداداد، سبالن خودرو، رهگشايان ترابر، درسا ترابر، ستاره 
جهانرو آريا، هژير راه، سفير صنعت هزاره، شادمهر ترابر، 
گنج بار تهران، تهران مارين، تكسيز، پيشروصنعت حيران، 
تعاوني مشعل خليج فارس، نيك ركاب و ...«. ارونقي در 
پنجمين مورد داليل طوالني ش��دن روند ترخيص 
كاميون هاي وارداتي احصاء يا اعالم شده را مورد اشاره 
قرار داده، كه عبارتند از: »عدم صدور ثبت س��فارش 
و ب��ه تبع آن ع��دم امكان اظهار كامي��ون به گمرك؛ 
ع��دم مراجعه برخي از واردكنن��دگان جهت اظهار و 
انجام تشريفات گمركي؛ تطويل در صدور مجوزهاي 
قانوني و مقرراتي مربوطه جهت ترخيص كاال از جمله 
مجوزهاي اس��تاندارد و محيط زيست؛ طوالني بودن 
روند استعالم از نمايندگي هاي مربوطه؛ طوالني بودن 
روند استعالم ارزش برخي از كاميون ها از گمرك؛ عدم 

ارايه كدرهگيري بانك به گمرك اجرايي و ....«
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فعاليت بنياد بركت
 در 115 روستاي استان تهران 

11 هزار شغل بركت 
براي امسال تهراني ها

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ايجاد ۱۱ هزار شغل در 
استان تهران را براي سال جاري در دستور كار دارد. معاون 
توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت ضمن بيان اين 
مطلب افزود: براي س��ال جاري راه اندازي ۳ هزار و ۵۳۰ 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در مناطق محروم و كمتر 
توسعه يافته اس��تان تهران در دستور كار داريم كه ايجاد 
نزديك به ۱۱ هزار فرصت شغلي را در اين مناطق به دنبال 
خواهد داشت. مرتضي نيازي اظهار داشت: از اين تعداد، تا 
به امروز ۵۰۰ طرح در استان تهران به بهره برداري رسيده 
كه باعث فراهم آمدن فرصت هاي كسب و كار براي يك هزار 
و ۵۰۰ متقاضي شده است. وي درباره مناطق تحت پوشش 
فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركت در استان تهران هم 
توضيح داد: ۱۱۵ روستا و تمامي شهرستان هاي استان 
به غير از لواس��انات زير چتر اشتغال زايي بنياد قرار دارند. 
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت ادامه 
داد: بنياد براي راه اندازي ۳ هزار و ۵۳۰ طرح اشتغال زايي 
هدف گذاري شده در استان تهران، ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد 
ريال اعتبار در نظر گرفته است. نيازي درباره فعاليت هاي 
گذشته بنياد بركت در استان تهران در حوزه اشتغال زايي 
گفت: بنياد تا پايان سال ۹۹ اقدام به راه  اندازي بيش از ۲ 
هزار و ۷۰۰ طرح اشتغال زايي اجتماع محور در مناطق 
محروم اس��تان كرده كه باع��ث ايجاد فرصت هاي 

شغلي براي بيش از ۸ هزار نفر شده است.

به زودي ماشين آالت
 كشاورزي پالك شده 

سوخت دريافت مي كنند
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: دارندگان ادوات كشاورزي براي دريافت 
پالك با در دست داشتن مدارك مورد نياز به ادارات جهاد 
كشاورزي و پليس راهور مراجعه فرمايند تا از دريافت 
سوخت به موقع بهره مند شوند . سبحان رجب پور مدير 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
در جلسه ويدئوكنفرانس كه با موضوع تامين و توزيع 
به موقع سوخت مورد نياز در س��امانه سدف در تاريخ 
۱۴۰۰/۵/۱۲ به ميزباني اين ش��ركت برگزار شد، بيان 
كرد: دارندگان ماشين آالت كشاورزي براي پالك گذاري 
مي بايد در مرحله اول به جهاد كشاورزي محل سكونت 
خود و پليس راه��ور مراجعه نموده و ثبت نام نمايند و 
بعد از بيمه اين ماشين آالت و انجام فرآيند تعريف شده 
پالك گذاري انجام خواهد ش��د . سبحان رجب پور در 
اين جلسه كه با حضور متوليان جهاد كشاورزي، پليس 
راهور، اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز سراس��ر كشور به 
صورت ويدئو كنفرانسي برگزار شد از انجام موفق اين 
طرح در برخي مناطق كش��ور گفت و اظهار كرد: عدم 
استقبال برخي از دارندگان ادوات كشاورزي در مازندران 
از اين طرح به دليل هزينه هاي باالي بيمه و درآمد پايين 
برخي مالكين مي باشد كه الزم است با بررسي بيشترو 
رفع موانع از سوي ادارات متولي، دارندگان ماشين آالت 

كشاورزي از اين خدمات بهره مند شوند .

امضاي تفاهم نامه آبرساني 
پايدار به عشاير ميان آبفا و اداره 

كل امور عشاير استان اصفهان
تفاهم نامه مشاركت در ايجاد و تكميل تاسيسات آبرساني 
مجتمع روستايي دولت آباد و مناطق عشايرنشين كوگانك 
شهرستان چادگان به امضاي مديران ارشد آبفا و اداره كل 
امور عشاير استان اصفهان رس��يد. اين تفاهم نامه را روز 
چهارشنبه سيزدهم مرداد ماه جاري هاشم اميني مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان و مختار اسفندياري 
مديركل امور عشاير امضا كردند. بر اساس اين تفاهم نامه 
با صرف هزينه اي بالغ بر ۷۲ ميليارد ريال و اجراي ۳۳ هزار 
و ۵۰۰ متر خط انتقال ب��ا قطرهاي مختلف، احداث يك 
مخزن بتوني با ظرفيت ۱۰۰ متر مكعب، يك مخزن ۲۰ متر 
مكعبي كامپوزيتي و حفر و تجهيز يك حلقه چاه، آب شرب 
پايدار جمعيتي بالغ بر ۱۴۲۰ نفر از عش��اير و روستاييان 
 مناطق كوگان��ك و مجتمع هاي آبرس��اني روس��تايي 
دولت آباد ها، خرس��انك ها و حرمانك ها در شهرس��تان 
چادگان تامين مي شود. اين طرح قرار است در مدت سه 
سال و با مشاركت ۶۸ درصدي شركت آب و فاضالب و ۳۲ 
درصدي اداره كل امور عش��اير استان اصفهان اجرا شود . 
يكي از دغدغه هاي آبفاي اصفهان چگونگي خدمات رساني 
مطلوب به عشاير زحمتكش در استان است. آبفاي استان 
اصفهان در شهرستان هاي فريدونشهر، سميرم، چادگان و 
جرقويه كه سكونتگاه عشاير است، زيرساخت هاي الزم را 
براي دسترسي اين قشر مولد اقتصادي به آب شرب سالم و 

بهداشتي در دستور كار قرار داده است .

احداث ايستگاه حفاظت  كاتديك 
خط 40 اينچ سراسري اول

در محدوده خطوط لوله رشت
محي الدين مفخمي سرپرست منطقه ۹ با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: ايس��تگاه هاي حفاظت كاتديك در راستاي 
حفاظت از لوله ها و تاسيس��ات و جلوگيري از خوردگي 
خط��وط و به منظور بهره برداري ايمن از ش��بكه انتقال 
گاز نقش بسيار مهمي دارد. وي افزود: ايستگاه حفاظت 
كاتديك خط ۴۰ اينچ سراس��ري اول شهرك صنعتي 
صومعه سرا در محدوده مركز بهره برداري رشت با رويكرد 
بهينه سازي ايستگاه هايي كه از سرويس خارج شده بود، 
توسط همكاران منطقه طراحي و احداث شد. سرپرست 
منطقه ضمن قدرداني از همكاران منطقه خاطرنشان كرد: 
در محدوده مركز بهره برداري رشت ۲۳ ايستگاه حفاظت 
كاتديك وجود دارد كه با توجه قدمت خط لوله سراسري 
اول و اهميت اين خط در انتقال گاز به شبكه شمال كشور 
وضرورت حفاظت از اين خط، ايجاد و احداث ايستگاه هاي 
حفاظت كاتديك و پايش مس��تمر سيس��تم حفاظت 

كاتديك از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

آخرين وضعيت مرزهاي
 ايران و افغانستان

رايزن بازرگاني س��ابق ايران در افغانس��تان با اشاره به 
بسته بودن مرز ميلك در افغانستان گفت: اما مرزهاي 
دوغارون و ماهيرود باز است و تجار افغانستاني مشكلي 
براي انتق��ال كاالهاي تج��اري ندارند. محمد مهدي 
جوانمرد قصاب درباره آخرين وضعيت مرزهاي ايران و 
افغانستان بعد از حمالت اخير طالبان در اين افغانستان، 
گفت: با توجه به اتفاقات اخير در افغانستان مرز ميلك 
فعال از س��وي ايران بسته شده است، اما با عادي شدن 
شرايط و برقراري امنيت طي روزهاي آينده اين مرز براي 
تردد كاميون هاي حمل كاالهاي تجاري باز خواهد شد.  
رايزن بازرگاني سابق ايران در افغانستان افزود: البته مرز 
ميلك به داليل امنيتي از سوي ايران بسته شده است 
اما با توجه به باز بودن ساير مرزها تجار از بابت صادرات 
محصوالت خود به افغانستان دچار مشكل نخواهند بود. 
مديركل حوزه رياست س��ازمان توسعه تجارت ايران 
بيان داش��ت: عليرغم بسته بودن دو گمرك مشترك 
در مرز افغانستان يعني ماهيرود و دوغارون كه در دست 
طالبان است هيچ محدوديتي براي تجار افغانستان به 
جهت ارسال محموله هاي تجاري وجود ندارد و روند 
نق��ل و انتقال كاال از اين گمركات ب��ه حالت عادي در 
حال انجام است و عبور و مرور در اين مرزها با مشكلي 
مواجه نيس��ت.   جوانمرد قصاب همچنين از رشد ۱۰ 
درصدي تجارت ايران و افغانستان در سه ماهه ابتداي 
سال جاري خبر داد. در همين حال، سخنگوي گمرك 
درباره آخري��ن وضعيت مرزهاي ايران و افغانس��تان 
عنوان ك��رده كه به دليل تحوالت اخير افغانس��تان و 
كشيده شدن درگيري ها به سمت مرزهاي اين كشور، 
از عصر پنجشنبه مرز ميلك در ايران در نزديكي زرنج 
بسته شد البته در يك ماه گذشته هم ميزان تبادالت 
و تردد ازاين مرز ۵۰ درص��د كاهش پيدا كرده بود. به 
گفت��ه روح اهلل لطيفي، تا زمان آرام ش��دن وضعيت و 
تنش هاي كشور افغانستان مرز ميلك متوقف خواهد 
بود و احتم��اال اين توقف تا دو روز به طول مي انجامد و 
دو روز ديگر وضعيت اين مرز عادي مي شود. سخنگوي 
گمرك ايران گفت: همچنين همزمان با بسته شدن 
مرز ميلك بازارچه مرزي گمشاد هم بسته شد. لطيفي 
با بيان اينكه در حال حاضر دو مرز ماهيرود و دوغارون 
با كشور افغانستان فعال هستند، افزود: در حال حاضر 
هر چند مرز دوغ��ارون بين ايران و افغانس��تان فعال 
است اما در يك ماه گذشته با كاهش تجارت از اين مرز 
مواجه بوديم به طوري كه تا ۵۰ درصد ميزان تبادالت 
از اين مرز كاهش پيدا كرده است. وي با تاكيد بر اينكه 
تبادالت تجاري و تردد بين ايران و افغانس��تان از مرز 
ماهيرود افزايش پيدا كرده است، اظهار داشت: ميزان 
 تبادالت از مرز ماهيرود تا ۵۰ درصد رش��د داشته اما 
علي رغم اين رش��د مبادالت با توجه به سرعت عبور 

كاميون ها ازاين مرز با صف غيرعادي مواجه نيستيم. 
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خبرروز

۳۸۷ فوتي و ۲۶۴۳۹ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، در كشور ۲۶هزار و ۴۳۹ مبتالي جديد كوويد ۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۳۸۷ تن 
نيز به دليل اين بيماري جان خود را از دست دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۱۱۹ هزار و 
۱۱۰ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۹۳ هزار و ۴۷۳ نفر رسيد. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداش��ت، تاكنون ۱۲ ميليون و ۱۲۵ هزار و ۸۲۹ نفر ُدز اول واكسن كرونا و سه ميليون و ۷ هزار و ۹۸۱ نفر نيز ُدز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۵ ميليون و ۱۳۳ هزار و ۸۱۰ ُدز رسيد. در حال حاضر ۳۳۶ شهر كشور 

در وضعيت قرمز، ۸۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ديدگاه

 فرونشست زمين؛ 
بمب بي صدا

در حال حاضر س��االنه نزديك ب��ه ۱۱ ميليارد متر 
مكعب بيالن منفي آب هاي زيرزميني داريم. آب هاي 
زيرزميني باعث مي شوند خاك زنده بماند اما امروز با 
از بين رفتن آب، خاك نشست مي كند. متاسفانه بايد 
بگوييم كه فرونشست زمين در دشت هاي ايران به طور 
متوسط ۳۰ سانت است كه اين وضعيت باعث از بين 
رفتن كامل خاك شده و نه خاك و نه سفره زيرزميني 
ديگر زنده نمي شود. با فرونشست ديگر امكان تغذيه 
آب هاي زيرزميني وجود ندارد و پايداري زمين هم از 
بين مي رود. از دست رفتن زمين يعني از دست رفتن 
امنيت غذايي، از بين رفتن توليد و افزايش مهاجرت و 
تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي. همه اينها به  دليل 
نبود مديريت صحيح منابع آبي در كشور است. سطح 
افت آب چاه ها در بسياري از مناطق كشور ۲۰۰ متر 
پايين رفته و مطالعات خاك شناسي نشان مي دهند 
به ازاي هر ۱۰ متر پايين رفت آب، خاك هم ۳ تا ۱۰ 
سانتي متر نشست مي كند. متأسفانه تغذيه آب هاي 
زيرزميني كمتر از برداش��ت اس��ت و بزودي بحران 
بزرگي كشور را فراخواهد گرفت و عامل انساني دليل 
اين فاجعه است. ما به طور متوسط هر دو كيلومتر به 
دو كيلومتر زمين را سوراخ و آب سفره زيرزميني را 
مصرف كرده ايم. البته خشكسالي هم تأثيرگذار است 
و باعث كاهش ۱۰ درصدي نفوذ آب مي شود. تعداد 
دشت هاي بحراني كشور در سال ۵۲ محدود بود اما 
امروز تعداد دشت هاي بحراني در كشور به بيش از ۳۰۰ 
دشت رسيده است. با اين وضعيت تعداد دشت هاي 
بحراني در آينده بيشتر هم خواهد شد. البته كه نبايد 
فراموش كنيم انتقال آب بين حوضه اي راه حل غلطي 
است كه براي حل مش��كل كمبود آب زيرزميني و 
فرسايش خاك انجام مي شود. با اين كار حوضه هاي 
آبخيز را تخريب مي كنيم. توان مسدودكردن چاه هاي 
غيرمجاز را نداريم و اصوالً در كشور روي منابع آب هاي 
زيرزميني سرمايه گذاري نكرده ايم. فقط سدسازي را 
به  عنوان يك الگو براي مديريت آب به كار مي بريم و 
باعث قطع منابع آب مي شويم. نمونه آن هم وضعيت 
اين روزهاي خوزس��تان است. براي حل اين مشكل 
قانون كم نداريم اما چيزي كه بايد تغيير كند ذهنيت 
ما از مديريت حوضه هاي آبخيز در كشور است. امروز 
همه تالش ما مديريت آب در كشور است و كسي به 
خاك فكر نمي كند.  چيزي كه آب را نگه مي دارد، 
خاك است و تصور مي كنيم اگر قانون بگذاريم 
كسي آب برداشت نكند، مي توانيم آب را مديريت 
كنيم. نظام برنامه ريزي كشور به جاي تمركز بر 
آب باي��د به مديريت جام��ع حوضه هاي آبخيز 
بپردازد. دولت فرانسه كش��ورش را به ۶ حوضه 
آبخيز تقسيم كرده است و براي هر حوضه كميته 
مديريتي كه بخش خصوصي و مردم ركن اساسي 
آن هستند تش��كيل داده و اين كميته به خوبي 

توانسته بر آب و خاك مديريت كند.

گليماندگار|
 سال هاست كه سيستم آموزش و پرورش ما 
به شكل آزمون و خطا اداره مي شود، از نظام 
قديم به جديد و حاال هم ۶ ساله شدن دوره ابتدايي، مساله 
اين است كه چنين تغييراتي تا چه اندازه توانسته كيفيت 
آم��وزش را در مدارس ما باال ببرد. از س��وي ديگر ميزان 
تعطيالت در بين ماه ها و سال هاي تحصيلي خود مزيد 
بر علت افت تحصيلي در بين دانش آموزان خواهد بود. در 
حال حاضر ايران پايين ترين زمان آموزشي را در بين اكثر 
كشورها دارد. سه ماه تعطيلي تابستان، تعطيالت نوروز، 
تعطيالت رسمي و البته طرح تعطيلي ۵ شنبه مدارس كه 
نشان مي دهد چه ميزان فرصت آموزش از دانش آموزان 
سلب مي شود. البته مس��اله كرونا و تعطيلي مدارس به 
دليل اين پاندمي هم خود مشكل ديگري است كه بيش از 
۱۸ ماه بر كشور ما حاكم شده و باعث ترك تحصيل و افت 

تحصيلي بسياري از دانش آموزان بوده است. 

      فقر يكي از علل ترك تحصيل
اما پژوهش هاي ميداني پيرام��ون ترك تحصيل زود 
هنگام دانش آموزان به فقر خانواده ها و نبودن امكانات 
آموزشي مناسب به ويژه در مناطق روستايي و توسعه 
نيافته و محالت فقير حاش��يه شهرها اشاره مي كنند. 
روش هاي آموزشي نامناسب در كنار دير پايي سنت هاي 
فرهنگي دوعامل ديگري هس��تند كه به پديده ترك 
تحصي��ل دامن مي زنند. بازماندن از چرخه آموزش��ي 
بيش��تر در مناطق دورافتاده و حاش��يه اي رواج دارد. 
استان هاي پيشرفته آموزش��ي مانند تهران، اصفهان، 
يزد، سمنان و گيالن از پوشش آموزشي بسيار بااليي 
برخوردارند و در برابر اس��تان هايي م��رزي در جنوب، 
ش��رق و غرب ايران را بايد مناطق محروم آموزشي به 
ش��مار آورد كه در آنها پديده ترك تحصيل به ويژه در 
س��ال هاي پس از دوره ابتدايي به طور گسترده تر ديده 
مي شود. داده هاي آماري همزمان نشان مي دهند كه در 
دو دهه اخير هيچ بهبود محسوس��ي در زمينه پوشش 
آموزشي صورت نگرفته است. اين در حالي است كه در 
حوزه آموزش بدون دخال��ت موثر دولت در حمايت از 
كودكان خانواده هاي تهيدست يا فراهم آوردن شرايط 

آموزشي مناسب و امكانات جانبي )مانند وسائل حمل 
و نقل براي مناطق روستايي يا دورافتاده( هيچ دورنماي 
روشني براي بهبود وضعيت پوشش آموزشي جود ندارد.

      فقر كيفيت آموزشي
مشكل اساسي ديگر آموزش ايران پايين بودن كيفيت 
آموزش��ي اس��ت. اين فقر كيفيتي آش��كار هم به دليل 
كمبودها و مشكالت مربوط به امكانات مدارس است و هم 
به روش هاي س��نتي آموزشي و توانايي ها و مهارت هاي 
معلمان براي به كار گي��ري روش هاي جديد و متحول 
كردن آموزش و يادگيري باز مي گردد. فقر كمي آموزشي 
در اي��ران را نمي توان از فقر مرب��وط به كيفيت آموزش 
جدا كرد. در دهه هاي دورتر افزايش پرش��تاب جمعيت 
دانش آموزي ايران سبب شده بود تا نظام آموزشي بگونه اي 
دايمي با مشكالت مهمي مانند كمبود فضاي آموزشي يا 
نيروي انساني دس��ت و پنجه نرم كند. براي مثال تعداد 
دانش آموزان ايران از حدود ۷ ميليون در سال ۱۳۵۷ به 
بيش از ۱۹ ميليون در پايان دهه ۱۳۷۰ رس��يد. در اين 
دوران بحث كيفيت آموزش��ي در برابر ضرورت تدارك 
امكانات اوليه براي فرستادن جمعيت جديد دانش آموزي 
به كالس هاي درس در درجه دوم اهميت قرار داش��ت. 
در همين دوره اس��ت كه مدارس ايران به خاطر كمبود 
فضاي آموزشي ۲ يا ۳ نوبته شدند و اين پديده هنوز هم 
در برخي از مناطق ايران به چشم مي خورد. از پايان دهه 
۱۳۷۰ به اين سو به دليل پايين آمدن نرخ رشد جمعيت 
ايران ما شاهد كاهش منظم جمعيت دانش آموزي هستيم 
به طوري كه تعداد دانش آموزان در ايران در چند سال اخير 

پيرامون ۱۳ ميليون ثابت مانده است. 

      سهم ناكافي آموزش در توليد ناخالص 
ملي

ركود و درجا زدن نظام آموزشي در سال هاي گذشته بيش 
از هر چيز به عدم توجه دولت ب��ه آموزش و كافي نبودن 
س��رمايه گذاري در اين حوزه مهم مربوط اس��ت. بر پايه 
برآوردها و داده هاي منتشر شده توسط نهادهاي رسمي، 
سهم مخارج آموزشي در كل توليد ناخالص ايران چيزي 
حدود ۳ درصد اس��ت كه در سال هاي گذشته اندكي هم 

كاهش يافته است. سرانه هر دانش آموز در بخش دولتي نيز 
از چيزي حدود ۶۰۰ يورو فراتر نمي رود. يك مقايسه ساده 
بين المللي نشان مي دهد كه سهم مخارج آموزشي در توليد 
ناخالص ملي ايران كمتر از نصف بخش مهمي ازكشورهاي 
توسعه يافته است. سرانه هزينه هر دانش آموز هم با در نظر 
گرفتن قدرت خريد جامعه ايران حدود يك پنجم متوسط 
كشورهاي توسعه يافته است. اين دو شاخص به روشني 
چرايي مشكالت كنوني آموزش ايران و فقر كيفي و كمي 
آن را هم نشان مي دهند. در حقيقت آموزش حوزه فراموش 
ش��ده جامعه ايران در سه دهه اخير است و دولت به جاي 
افزايش تدريجي بودجه آموزش و مديريت مطلوب منابع 
مالي و انساني بيشتر درگير مشكالت روزمره تشكيالت 

عريض و طويل وزارت آموزش و پرورش بوده است.

     يادگيري جان مي دهد 
عضو ش��وراي مرك��زي كانون تربيت اس��المي گفت: 
حال يادگيري در مدارس خوب نيست و اين بي حالي 
به عوامل پي��دا و نهاني در جامعه، مدرس��ه، خانواده، 
دانش آموز، مدير و معلم، كتاب و محتوا، كالس و زمان 
آموزش برمي گردد. اي��ن عوامل بدخيم و خوش خيم 
همچنان مي تازد و استعدادها را قرباني مي كند. سيد 
نصرت اهلل فاضلي با اشاره به وضعيت يادگيري در مدارس 
كشور اظهار كرد: هرروز به جاي پرداختن به علت تنگي 
نفِس يادگيري به مديران ستادي و مولفان كتاب درسي، 
از انواع روش هاي يادگيري مانند گروهي، مشاركتي، 
پژوهش��گري و يادگيري معكوس سخن مي گويند تا 
به جامعه القا كنند كه ما در عل��م و هنر آموزش خبره 
هستيم و همراه قافله آن حركت مي كنيم؛ اما مدرسه 
همانند چندين دهه قبل غالبًا از روش سخنراني براي 
انتقال مفاهيم كتاب اس��تفاده مي كند و يادگيري به 
سطح حافظه، نه رشد و نمو استعداد تقليل مي يابد. او 
افزود: در دهه اخير دو اتفاق نامبارك در آموزش وپرورش 
رخ داده اس��ت؛ نخست اينكه پنج ش��نبه ها را عالوه بر 
تعطيالت درازمدت عيد، تابس��تان، اي��ام امتحانات و 
تعطيالت كوتاه مدت يك تا چندروزه، تعطيل كردند و 
شكاف زمان آموزش كه آفت عمده يادگيري است بالي 
يادگيري ش��د.گاهي در آموزش مثاًل درس زبان دو يا 

سه هفته فاصله مي افتاد و آموخته هاي گذشته نياز به 
غبارروبي داشت چه رسد به اينكه معنادار و عميق شود.

     ايران در قعر جدول »زمان آموزش« 
در جهان 

عضو شوراي مركزي كانون تربيت اسالمي با بيان اينكه 
پژوهش ها نشان مي دهد زمان آموزش در كشور ما )چه 
رسد به زمان آموزش مفيد(، نسبت به كشورهاي ديگر 
كمتر است؛ به طوري كه در رده بندي جهاني ازنظر زمان 
آموزش، يكي مانده به آخر اس��ت و پ��س از ايران لتوني 
قرار دارد گفت: يك اتفاق نامبارك ديگر، يك وقته كردن 
مدارس در تمام دوره هاي تحصيلي بود، به طوري كه هيچ 
دانش آموزي بعدازظهر به مدرسه نرود و بعدازظهر مدارس 
تعطيل باشد و دانش آموزان و مديران زودتر از كارمندان 
اداري، با رضايت به خانه برگردند. اين يك تصميم مديريت 
اداري نه آموزش��ي و بدون در نظر گرفتن آثار يادگيري، 

تربيتي و رشدي بچه ها بوده است.

      وقتي معلم مبصر مي شود 
او ادام��ه داد: از جمله آثار اين تصميم، ادغام كالس ها، 
افزايش تراكم كالس��ي تا ۴۵ نفر و تبدي��ل اتاق هاي 
حمايتي مدارس مانند معاونت و مشاوره و مربي به كالس 
درس بوده اس��ت. به اين ترتيب نيروي انس��اني حامي 

آموزش، بخشي از هويت كاركردي خويش را از دست 
داد و كارآمدي اش كاهش ياف��ت. درحالي كه مولفان 
كتاب درسي فعاليت كالسي، كار گروهي، تعامل مستمر 
معلم با دانش آموز، ارزشيابي فرآيندي و تكويني در زمان 
تدريس را در برنامه درسي پيش بيني كرده اند؛ معلم كه 
مجري برنامه درس��ي است در كالسي با تراكم بيش از 
۴۰ نف��ر، به مبصري كالس تغيي��ر هويت داد و بخش 
قابل توجهي از زمان آموزش، هوا رفت. زمان باقي مانده 
نيز به ارايه درسي معلم نه فعاليت دانش آموز سپري شد 

و يادگيري در محل يادگيري جان داد.

     هدررفت سرمايه گذاري اقتصادي
 با ترك تحصيل

سيد نصرت اهلل فاضلي با اشاره به اينكه البته اين تصميم 
بر كساني كه نگاه اقتصادي به آموزش وپرورش داشتند و 
مدعي بودند آموزش در مدارس دولتي نسبت به مدارس 
غيردولتي گران است امر پسنديده اي بود گفت: در حالي 
واقعيت اين بود كه ۵۰ درصد س��رمايه گذاري اقتصادي 
به عل��ت افت تحصيلي و فرار از تحصي��ل به هدر رفت و 
در درون، فاجعه آموزش��ي رخ داد. معاون اس��بق وزارت 
آموزش وپرورش افزود: اين مقدمات آس��يب شناس��انه 
خفگي يادگيري نشان مي دهد كه مالك تصميم گيري 
در آموزش وپرورش بايد يادگيري و رشد دانش آموز باشد و 

هر عامل ديگري در دامنه يادگيري، تعريف و خوبي و بدي 
آن ارزيابي مي شود. ظلم و ستم در حكمراني آموزشي، ظلم 
به يادگيري دانش آموزان اس��ت؛ گرچه در مقام توجيه و 
شعار، آن را تصميمي عادالنه بدانيم. او افزود: استانداردهاي 
آموزشي زمينه، عناصر، عوامل و شاخص هاي يادگيري 
هس��تند و مهم ترين آنها محيط يادگيري يعني كالس 
استاندارد، تراكم كالسي استاندارد و كارگاه، آزمايشگاه، 
نمازخانه و كتابخانه است و معلم حرفه اي و زمان آموزش 

)صبح يا بعدازظهر( در دامنه آن تعريف مي شود.

     پيشنهادي براي دولت سيزدهم 
در آستانه بازگشايي مدارس

عضو ش��وراي مركزي كانون تربيت اسالمي با ارايه 
اين پيش��نهاد كه دولت مردمي سيزدهم كه با شعار 
عدال��ت آموزش��ي از فرهنگي��ان و خانواده ها رأي 
گرفت و به او اعتماد كردند، به تعهد خود عمل كند و 
كالس هاي آموزشي را با تراكم ۲۰ نفر در مهر ۱۴۰۰ 
اعم از حضوري و غيرحضوري ساماندهي كند و همه 
استلزامات اين ساماندهي از قبيل استفاده از ظرفيت 
مدارس، معلمان شاغل با تدريس حداكثر ۴۰ ساعت 
)۱۶ ساعت اضافه كار( و بازنشستگان فرهنگي را فراهم 
كند تا تحول در آموزش آغاز ش��ود تأكيد كرد كه در 

غير اين صورت كالس ها بدون يادگيري خواهد بود.

گزارش

وضعيت آموزشي در شرايط خوبي نيست

ايران در قعر جدول »زمان آموزش« در جهان 

رويخطخبر

احتمال مرگ كودكان در اثر ويروس دلتا چقدر است؟
به گفته يك متخص��ص بيماري هاي 
عفون��ي و داخلي عوارض منجر به بروز 
عالئ��م بر اث��ر ابتال به اي��ن ويروس در 
كودكان بيشتر ديده مي شود، اما اينكه 
با افزايش مرگ ومير اطفال در س��ويه 
دلتا مواجه باشيم، صحت ندارد. با شيوع 
ويروس دلتا در كشور و آغاز موج پنجم 
متاسفانه شاهد افزايش ميزان بستري 

ك��ودكان مبتال به كرونا هس��تيم و صحبت هايي 
 در اي��ن خصوص مط��رح اس��ت كه س��ويه دلتا 
كودك كش اس��ت و مي تواند مرگ ومير كودكان 
بر اثر ابتال به كرون��ا را افزايش دهد كه اين موضوع 
نگراني هاي فراواني را به همراه داشته است. جالل 
مجديان در پاس��خ به س��وال كه آيا وي��روس دلتا 
مي تواند س��بب افزايش مرگ ومير ب��ر اثر ابتال به 
كرونا ش��ود؟ امكان ابتال به اين بيماري در سنين 

مختلف هيچ تفاوتي ب��ا هم ندارد و هر 
فردي در هر سني كه باشد براي مثال 
نوزاد، خردس��ال، جوان و مسن باشد، 
احتمال ابتال به كوويد ب��راي او وجود 
دارد. اين متخصص بيماري هاي عفوني 
و داخلي ضمن اش��اره ب��ه اينكه بعد از 
اينكه دلتا وارد ايران شد و متاسفانه در 
حال حاضر با اپيدمي آن رو به رو هستيم، 
خوشبختانه شاهد بروز عوارض شديدتر اين بيماري 
براي كودكان نيس��تيم، افزود: البته عوارض منجر 
به بروز عالئم بر اثر ابتال به اين ويروس در كودكان 
بيشتر ديده مي شود، اما اينكه با افزايش مرگ ومير 
آنها در س��ويه دلتا مواجه باش��يم، صحت ندارد و 
اينگونه نيست كه ويروس دلتا مرگ ومير كودكان 
را افزايش داده باشد، اما در اين سويه ابتالي همراه 

با عوارض در خردساالن بيشتر ديده مي شود.

چارت استخدامي ۴۰ ساله اورژانس نيازمند بازنگري
براي رفع كمبود نيروي انساني اورژانس 
نيازمند اين هستيم كه چارت سازمان 
اورژانس بازنگري ش��ود. سرپرس��ت 
س��ازمان اورژانس كش��ور با بيان اين 
مطلب در خص��وص كمب��ود نيروي 
انس��اني اورژانس و لزوم استخدام افراد 
بيشتري گفت: براي رفع كمبود نيروي 
انساني اورژانس نيازمند اين هستيم كه 

چارت سازمان اورژانس بازنگري شود. دكتر پيمان 
صابريان با بيان اينكه چارت اس��تخدامي اورژانس 
تهران براي ۴٠ س��ال پيش است و همچنان موفق 
نش��ديم كه اين را تغيير دهيم، اظهار كرد: چارتي 
كه حدود ۴٠ سال قبل تنظيم ش��ده با امكانات و 
تعداد پايگاه هاي همان زمان تنظيم ش��ده است، 
اين در حالي اس��ت ك��ه االن تع��داد تجهيزات و 

پايگاه ه��اي اورژانس تغيير بس��ياري 
داشته است و نيازمند يك برنامه جديد 
اس��ت. او اظهار كرد: تغيير اين چارت 
سختي هاي خاص خود را دارد و بايد از 
سوي دستگاه هاي متفاوت تاييد شود، 
اما اقدامي اس��ت كه بايد صورت گيرد 
تا با اس��تخدام نيروي انس��اني بيشتر، 
كمبود نيروي انساني مان كاهش پيدا 
كند. در واقع اين چارت براي چهل سال پيش است 
و تا به حال تغيير نكرده است. تا زماني كه استخدام 
قابل توجه نيروي انساني اتفاق نيفتد، دچار بحران 
هستيم. سرپرست س��ازمان اورژانس كشور اظهار 
كرد: در اين خصوص هر روز پيگيري كرديم اما فعال 
نتيجه اي نداشته است. اين مش��كل بايد از سوي 

سازمان امور استخدامي پيگيري شود.

۲۱ ميليون واكسن كرونا تحويل وزارت بهداشت شد
 ريي��س مرك��ز رواب��ط عموم��ي و 
اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي از تحويل 
بيش از ۲۱ ميليون واكس��ن داخلي 
و خارجي كرونا به وزارت بهداش��ت 
خبر داد. كيانوش جهانپور روز شنبه 
در توييتي تصريح كرد: بر اساس آمار 
تفكيك��ي واكسيناس��يون كرونا در 

كشور از ابتداي برنامه واكسيناسيون تا صبح امروز 
اسپوتنيك نوبت اول: ۴۳۶۱۳۶، اسپوتنيك نوبت 
دوم: ۳۵۶۶۰۷، سينوفارم نوبت اول: ۸۳۵۲۶۸۴، 
س��ينوفارم نوبت دوم: ۱۹۹۶۴۵۰، بهارات نوبت 
اول: ۵۹۰۸۷و بهارات نوبت دوم: ۵۳۹۶۰ اس��ت. 

آس��ترازنكا نوب��ت اول: ۲۲۷۵۲۸۱، 
آسترازنكا نوبت دوم: ۵۹۰۶۵۴، بركت 
نوبت اول: ۱۰۰۲۶۴۱ و بركت نوبت 
دوم: ۱۰۳۱۰ ب��ه وزارت بهداش��ت 
تحويل داده شده اس��ت. به گزارش 
ايرنا، تاكنون ۲۶ ميليون و ۳۰۵ هزار 
و ۵۲۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. همچنين 
تاكن��ون ۱۱ ميليون و ۷۶۵ ه��زار و ۵۲۸ نفر دز 
اول واكس��ن كرونا و دو ميلي��ون و ۹۷۰ هزار و 
۶۶۹ نفر ني��ز دز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۴ ميليون 

و ۷۳۶ هزار و ۱۹۷ ُدز رسيد.

رويداد

پيش از اين اعالم مي ش��د كه در فضاي بس��ته هر 
ف��رد مبتال مي تواند دو نفر را آل��وده كند، اما اكنون 
مي گويي��م كه در فضاي بس��ته يك ف��رد مبتال به 
كروناي دلت��ا مي تواند ۹ نفر را آل��وده كند. در واقع 
ميزان س��رايت دلتا تا ۳۰۰ درصد بيشتر از كروناي 
ووهان است. رييس بيمارستان شهداي يافت آباد با 
اشاره به وضعيت مراجعات و بستري هاي كرونايي 
در بيمارستان شهداي يافت آباد، گفت: بيمارستان 
ش��هداي يافت آباد كه در جنوب غرب��ي تهران قرار 
گرفته، جمعيتي بالغ بر يك ميلي��ون و ۴۰۰ هزار 
نفر را پوش��ش مي دهد. اين بيمارستان با ظرفيت 
۱۵۰ تخت است كه در حال حاضر حدود ۷۵ درصد 
از بيماران ما بيماران كوويد-۱۹ هستند كه در اين 
مجموعه ي��ك بخش ۵۰ تخته ع��ادي و ۲۵ تخت 
آي س��ي يو در اختيار بيماران مبتال ب��ه كرونا قرار 
گرفته اس��ت. عالوه بر اين روزانه ح��دود ۲۰ بيمار 
ه��م در اورژانس پذيرش و بس��تري مي ش��وند. در 
عين حال كار بيماران اورژانسي و غير كوويد را هم 
انجام مي دهيم. به هر حال بيماران قلبي، ديابتي و... 
هستند كه در بخشي پاك و جداي از بخش كوويد 
مراجعه مي كنند. دكتر جالل نژاد جواد با بيان اينكه 
روزانه ح��دود ۹۰ بيمار مبتال به كرونا داريم، گفت: 
البته بيماران مبتال به كرونا به صورت س��رپايي هم 
مراجعه مي كنند و از بالغ بر ۳۰۰ بيمار اورژانسي ما 
حدود ۲۰۰ بيمار، يعني دوسوم بيماران، مبتاليان به 
كوويد-۱۹ هستند كه اقداماتشان به صورت سرپايي 
انجام مي شود. نژاد جواد با بيان اينكه اخيرا كلينيك 
تزريق رمدسيوير را گس��ترش داديم، گفت: پيش 
از اين ش��ش تخت براي تزريق رمدسيوير داشتيم 
كه روزانه ۳۰ بيم��ار به صورت موقت مراجعه كرده 

و رمدسيوير دريافت مي كردند، اما اخيرا اين شش 
تخت را ب��ه ۱۲ تخت تبديل كردي��م و روزانه ۱۰۰ 
بيمار را به صورت موقت بس��تري كرده و برايش��ان 
رمدسيوير تزريق مي كنيم كه اين موضوع به تعادل 
حجم بيمارس��تان كمك كرده است. در عين حال 
چهار تخت رمدس��يوير اورژانس هم ايجاد كرديم 
كه بيماران��ي كه به اورژانس م��ا مراجعه مي كنند، 
همانجا دوز اول رمدس��يوير را دريافت كرده و براي 
دوزهاي بعدي به كلينيك اصل��ي مراجعه كرده و 
روزانه رمدسيوير را دريافت مي كنند. او با بيان اينكه 
طب اورژانس مان ۲۴ ساعته فعال است و متخصصين 
طب اورژانس مرتبا فعاليت دارن��د، گفت: عالوه بر 
اين متخصصين داخلي، عفوني، فوق تخصص ريه 
و بيهوش��ي مان روزانه بيماران را ويزيت مي كنند. 
در مجم��وع آمار خدمات مان رو به رش��د اس��ت و 
خوش��بختانه ميزان مرگ و مير طي چند ماه اخير 
حدود سه درصد مطابق آمار كشوري كاهش يافته 
است. به گفته رييس بيمارستان شهداي يافت آباد، 
مطابق آمار كشوري در موج پنجم آمار فوتي ها نسبتا 
كمتر اس��ت. علي رغم اينكه تعداد بيماران و شدت 
ابتال بس��يار بيشتر و زياد اس��ت. بايد توجه كرد كه 
ميزان مرگ و مير به نسبت مجموعه بيماران بستري 
و مراجعين ما و نسبت به پيك هاي قبلي كمتر شده 
است. زيرا هم تجربيات بهتري براي درمان بيماران 
وجود دارد و هم اينكه مردم نسبت به پيك هاي قبلي 
به موقع تر مراجعه كرده و مراجعه بهتر و زودرس تري 
به بيمارستان دارند و در سنين باال هم تعدادي از افراد 
واكسينه شده اند و بر همين اساس هم در مجموع آمار 
مرگ و مير در بيمارستان هاي ما در كل كشور، سه 
درصد كاهش يافته است و از باالي ۲۲ درصد به زير 

 ۲۰ درصد رسيد و اكنون به ۱۹ درصد هم رسانديم .
 اميدواريم طي يكي دو ماه آينده با واكسيناس��يون 
بيشتري كه انجام مي شود و مراقبت هاي بيشتر، آمار 

مرگ ها كمتر هم شود.

       تفاوت پيك پنجم كرونا با ساير پيك ها
نژاد جواد درباره تفاوت پيك پنجم كرونا با ساير پيك هاي 
بيماري در كشور، گفت: بايد توجه كرد كه ميزان سرايت 
كروناي دلتا خيلي بيشتر است. در نتايج تحقيقات اخيري 
كه منتشر شد، متوجه شدند كه ميزان سرايت دلتا تا ۳۰۰ 
درصد بيش از كروناي ووهان است. قبال فكر مي كردند 
تا ۱۴۰ درصد بيشتر است، اما اكنون متوجه شدند كه 
۳۰۰ درصد ميزان س��رايتش نسبت به كروناي ووهان 
بيش��تر است و به س��رعت مي تواند همه را درگير كند. 
به طوري كه در يك خانواده اگر يك نفر درگير شود، به 
سرعت همه مبتال مي شوند. پيش از اين اعالم مي شد كه 
در فضاي بسته هر فرد مبتال مي تواند دو نفر را آلوده كند، 
اما اكنون مي گوييم كه در فضاي بسته يك فرد مبتال به 
كروناي دلتا مي تواند ۹ نفر را آلوده كند. در بالين هم اين 
موضوع را مي بينيم كه در خانواده ها همه درگير مي شوند 
حتي ك��ودكان. او ادامه داد: در عي��ن حال كروناي دلتا 
سنين پايين تر را هم درگير مي كند و در موج پنجم تعداد 
مبتاليان زير ۱۸ سال باالتر از پيك هاي قبلي است. البته 
خوشبختانه هنوز مرگ و مير در كودكان كمتر است. اين 
دو تغيير عمده در پيك پنجم است. همچنين شدت ابتال 
هم بيشتر است و ميزان ماندگاري بيمار در بيمارستان 
نيز بيشتر اس��ت؛ به عبارتي طول بيماري هم بيشتر 
اس��ت كه اين موضوع باعث مي شود كه ظرفيت هاي 
بيمارستاني ما بيشتر پر شود و به سختي بتوانيم بيماران 
جديد را پذيرش كنيم. اين تفاوت ها در اين پيك است.
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