
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 1977  Sat. July 3. 2021  شنبه   12 تير 1400    22 ذي القعده 1442  سال هشتم  شماره 1977  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10794000

شاخص بورس
1256960

يادداشت- 1

درك حياتي نظام بازار آزاد
بالفاصل��ه پ��س از پاي��ان 
انتخابات رياس��ت جمهوري 
در كشورمان بسياري به دنبال 
چشم اندازهايي هستند كه 
بع��د از اي��ن تحول ت��ازه در 
فضاي اقتصادي، سياس��ي 
و نظام بازاره��ا بروز مي كند. 
رييس جمه��ور در انتخابات 
مش��خص ش��د و هنوز در خصوص يكي از مهم ترين 
گره هاي كور اقتصاد كش��ورمان تصميم گيري نشده 
است. تعيين تكليف مذاكرات وين همان نقطه ابهامي 
است كه بدون مشخص شدن ابعاد و زواياي گوناگون 
آن نمي توان توقع ثبات و آرامش را در اقتصاد كش��ور 
داشت. بسياري از سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
منتظر هستند تا تكليف تحريم هاي اقتصادي و پس از 
آنFATF مشخص شود تا بعد اقدام به برنامه ريزي هاي 
كارب��ردي براي آينده كنند. در تاريخ معاصر كش��ور 
برهه هايي وجود دارد كه بررسي تحليلي آنها بسياري 
از نقاط ابهام را براي اقتصاد ايران روش��ن مي كند. در 
س��ال هاي 38 تا 52 و همچنين در س��ال هاي 74 تا 
84 خورشيدي در اقتصاد كش��ورمان نشانه هايي از 
رشد اقتصادي نمايان شده اس��ت  به طوري كه بنابر 
آمار بيشترين ميانگين رشد اقتصادي را در اين سال ها 
شاهد بوديم. بايد ديد در اين برهه هاي مهم تاريخي 
چه گزاره هايي دست به دست داده اند تا رشد اقتصادي 
مورد نظر حاصل شده است، زمينه جذب سرمايه هاي 
خارجي فراهم ش��ده و نظامات كالن بازارها در مسير 
ثبات قرار گرفته اند؟ تجربه هاي تاريخي حاكي از آن 
است كه يكي از مهم ترين گزاره هاي موثر در رشد در 
اين دوران، در پيش گرفتن سياست تنش زدايي بوده 
است. تصميم سازان كشورمان در اين بازه زماني تالش 
كرده اند در وهله نخست به اصول علم اقتصاد پايبند 
باش��ند و از سوي ديگر مناس��بات ارتباطي خود را با 
جهان پيراموني س��امان دهند. اقتصاد ايران چاره اي 
جز اين ندارد كه به س��مت س��از و كار نظام بازار آزاد 
پيش برود. مهم نيست چه دولتي روي كار است، اگر 
دولتي كه س��كان هدايت اقتصاد و مديريت كشور را 
به دست دارد، متوجه مكانيس��م هاي علمي اقتصاد 
ش��ود، مي تواند به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود 
دس��ت پيدا كند در غير اين صورت نخواهد توانست 
رش��د اقتصادي مورد نظر را محقق كند. در شرايطي 
كه دولت جديد در ايران مشخص شده، تصميم سازان 
بايد از كارشناسان كاربلدي كه رويكرد و مكانيزم بازار 
را درك كرده اند استفاده كنند. بدون استفاده از دانايي 
رسوب كرده در كش��ور و پذيرفتن قواعد بازار آزاد هر 
اندازه هم منابع ارزي در كش��ور وجود داش��ته باشد، 
باز هم رش��د اقتصادي مورد نظر حاصل نخواهد شد. 
اقتصاد ايران يك دهه حياتي را از دس��ت داده است. 
طي 4دهه گذشته اقتصاد كشورمان به طور متوسط 
رشد اقتصادي صفر يا منفي را تجربه كرده است. ديگر 
فرصتي براي آزمون و خطا وجود ندارد. ديگر فرصتي 
براي تجربه اندوزي نيست و بايد هرچه سريع تر از پنجره 
جمعيتي كش��ور در راستاي كم كردن فاصله اقتصاد 
ايران با توس��عه استفاده كرد. از سوي ديگر نقدينگي 
به 35۰۰ هزار ميليارد تومان رس��يده است. اين عدد 
در صورت عدم رشد اقتصادي همانند ديناميت عمل 
مي كن��د و خواهد كرد. براي مقابل��ه با اين معضالت 
اقتصادي نيازمند برنامه ريزي هاي علمي و اس��تفاده 
از مجموعه ظرفيت هاي كش��ور در مسير ايجاد يك 
رش��د اقتصادي متوازن هستيم. براي رشد اقتصادي 
نيازمند سرمايه گذاري در زيرساخت ها و به روزآوري 
سيستم هاي اقتصادي هستيم.   ادامه در صفحه 7
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يادداشت-5

تورم باال به معناي دست دولت ها در جيب مردم استبازدهي بورس تضمين شد عملكرد وزارت نفت در 8 سال گذشته

 تاثير سوانح و حوادث 
روي »روان«

بازار س��هام نباي��د مجدد به 
قلك دولت تبديل شود و بايد 
س��اختار واقعي خود را دنبال 
كن��د، همچنين نخس��تين 
موضوعي كه بايد در دستور كار 
س��ازمان قرار بگيرد ارايه يك 
برنامه راهبردي و استراتژيك 
اس��ت، چراكه آخرين برنامه 
در س��ازمان بورس، مرب��وط به س��ال ۱3۹2 بوده و در 
اين برنامه، اهداف، چش��م انداز و سياس��ت هاي تأمين 
مالي با محوريت دولت نوشته شده است. اين رويكردها 
بايد تغيير كند و با سياس��ت هاي كالن اصل 44 قانون 
اساسي همسو ش��ود تا از بورس همان طور كه در قانون 
ذكرشده اس��ت، به عنوان يكي از مبادي تسهيل براي 
كاهش تصدي گري دولت و واگذاري دارايي هاي دولت 
استفاده شود. بنابراين انتظاري كه فعاالن بازار از رييس 
سازمان بورس دارند اين است كه يك برنامه راهبردي 
نگارش شود و به تصويب شوراي عالي بورس برسد و حتي 
نهادهاي مالي در جريان باشند كه برنامه چيست و خود را 
با آن تطبيق دهند. در غير اين صورت سيستم تابع ساليق 
شخصي و آكادميك و تئوريك است كه قابل رصد نيست 
و ممكن است متغير باشد. سال گذشته در يك بر هه اي 
اعالم ش��د دولت مي خواهد ۱5۰ شركت را وارد بورس 
كند، بعد ديدند شرايط مناسب نيست و منصرف شدند. 
اين اقتضايي حركت كردن يكي از آفت هاي شركت هاي 
بورس و س��ازمان بورس است. شوراي عالي بورس بايد 
از رييس س��ازمان بورس اين برنام��ه را بخواهد. برنامه 
بايد در يك چارچوب از پيش تعيين شده و هماهنگ با 
سياست هاي كالن اقتصادي كشور باشد اما قرار نيست 
سازمان بورس به قلك دولت تبديل شود. در اين شرايط 
هر زمان ش��رايط ايجاب كند تصميمات خلق الساعه 
گرفته مي شود و همان باليايي كه سال ۱3۹۹ به كرات 
اتفاق افتاده، تكرار خواهد شد. از سوي ديگر بايد قانون 
بازار اوراق بهادار و تركيب ش��وراي عالي بورس اصالح 
شود. به طوري كه تركيب شورا ديگر تمام دولتي نباشد. 
در اين شرايط مانند سال گذشته شاهد اين نيستيم كه 
اگر رييس سازمان همسو با سياست هاي وزير اقتصاد 
نبود، تغيير كند. بايد از منافع سهامداران با تغيير قوانين 
زيرساختي ازجمله قانون بازار اوراق بهادار با محوريت 
تعيين اعضاي ش��وراي عالي بورس صيانت ش��ود. بر 
اساس بررسي و پيش بيني هاي انجام شده در خصوص 
متغيرهاي مهم و اثرگذار بر وضعيت اقتصادي كش��ور 
مانند تورم، رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي، نرخ هاي 
جهاني نفت و كاموديتي، تغييرات نرخ ارزها و ساير عوامل 
اثرگذار اقتصادي سياسي خارجي و داخلي، مي توان روند 
صعودي و جريان مثبت شاخص كل بورس ها را براي اين 
بازار متصور بود. امكان كسب بازدهي از بازار سرمايه به 
ميزان سال هاي ۹8 و ۹۹ كه به ترتيب حدود ۱87 و ۱55 
درصد بودند، بعيد است اما تا پايان سال ۱4۰۰ با فرض 
عدم  تغيير اساسي در قيمت ارزها...   ادامه در صفحه 7

فشار تورمي و ماليات تورمي 
مي تواند آثار منفي متعددي 
را به همراه داش��ته باش��د و 
قدرت خريد مردم را كاهش 
داده و توان معيش��تي را كم 
مي كند. استاد بزرگوار ما كه 
يل��ي بود از دانش��گاه يل، در 
درس بانك��داري مركزي در 
دانش��گاه ايالتي آيووا در ابتداي بحث ماليات تورمي  
مي گفت: افسانه اي در ميان عامه هست كه مي گويد 
روزي يك فرد روستايي در جنگل كنار ده خود، غولي را 
ديد و خواست براي تحقق آرزوهاي خود چراغ جادوي 
او را به خدمت بگيرد؛ تا زماني كه شيشه عمر غول در 
كف قدرت روستايي بود )در كوتاه مدت( كارها خوب 
پيش مي رف��ت و غول به زندگ��ي او و اهالي ده، گرما 
مي بخشيد! ولي به محض آنكه »كنترل« غول و مهار 
و افسار آن از دست اين روستايي تدبيرگر و اميدبخش 
رها مي شد، زندگي را براي همه تلخ تر از زهر مي كرد. 
اس��تادمان، نرخ تورم پايين را به نق��ش آن در رونق 
بخشيدن به كسب وكارها و تورم افسارگسيخته را به 

غول از شيشه بيرون آمده تشبيه مي كرد.
دولت ها از »ماليات تورمي« به عنوان يك ماليات پنهان 
و غيرقانوني براي تجهي��ز منابع تامين مالي پروژه ها 
و پرداخت خ��رج و برج خود اس��تفاده مي كنند ولي 
سرانجام كار آنها همان عاقبت آن روستا در رابطه با آن 
غول است. در كوتاه مدت دولت مصيبت هاي مالي اين 
سياست را فراموش مي كند و از اين درآمد مالياتي به 
عنوان آرام بخش موقت لذت مي برد؛ اما در بلندمدت 
وقتي غول تورم از كنترل دولت و بانك مركزي خارج 
مي ش��ود، مردم مجبور مي ش��وند، تمامي آنچه را در 
اين راستا به طور موقت به دست آورده بودند از دست 
بدهند. اين امر به نابودي زيربناهاي مالي و از آن طريق 
به تخريب زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه منجر 
مي شود. بازسازي اين خرابه ها كاري سترگ و دردناك 

براي همگان، هم دولت و هم ملت است. 
دولت ها قدرتي انحصاري و منحصربه فرد براي چاپ و 
عرضه پول دارند و يك هدف اصلي سه بعدي را تعقيب 
مي كنند و آن اينكه پول در ايفاي نقش سه گانه خود 
عاجز و درمانده نشود؛ از وظايف سه گانه پول يكي حفظ 
ارزش پول به عنوان وس��يله تسهيل مبادالت، دوم به 
عنوان وس��يله حفظ ارزش ذخيره تالش هاي مردم 
و سوم پول به عنوان وس��يله شمارش.  بانك مركزي 
و دولت ها براي تحقق اين هدف، مس��وول و تنظيم و 
نظارت بر عرضه پول هستند. دولت ها در اين راستا به 
چاپ اسكناس و ضرب سكه متناسب با نياز توليدات و 
مبادالت جامعه مي پردازند و در اين مسووليت با كارايي 
تمام، به مزيتي منحصربه فرد دست مي يابند؛ يعني يك 
اسكناس ۱۰ هزار توماني را به فرض با 5 تومان توليد 
مي كنند! يعني با چاپ پول گنجي بي رنج معادل ۹۹۹5 
تومان براي هر برگ اسكناس كه ارزش اسمي روي آن 

۱۰ هزار تومان است، به دست مي آورند! 
در اقتصاد پولي به اين س��ود بادآورده »حق الضرب«  
)Seigniorage( مي گويند: س��ودي كه درآمدي 
براي تامين كس��ري بودجه سلطان صاحب القران به 

بار مي آورد. 
حال فرض كنيد دولت اين اسكناس ۱۰هزار توماني 
را بابت حقوق ماهانه به يك آموزگار دلس��وز يا كارگر 
زحمتك��ش مي دهد و آنها براي به دس��ت آوردن آن 
پول 8 س��اعت در روز كار كرده اند. اين صرف زمان از 
عمر گرانمايه يك گذشت و ايثار واقعي است؛ چراكه 
آنها مي توانستند آن را صرف اوقات فراغت براي خود 
و خانواده كنند. برعكس آن، ايثار واقعي دولت و بانك 
مركزي در اينجا فقط 5 تومان است. يعني ارزش واقعي 
منابع به كار رفته براي چاپ آن تكه اسكناس 5 تومان 
بوده است! بنابراين دولت به هزينه آن آموزگار و كارگر 
و مردم، 8 ساعت كار را 5 تومان خريده و خود را غني 

نموده است؛ عجب معامله  نابرابر و ناعادالنه اي.
چرا مردم به چنين معامله اي تن در مي دهند؟ چون 
دو امضاي پاي آن است كه آن دو به مردم قول و اميد 
داده اند كه آنها مي توانند با آن ۱۰ هزار تومان، به فرض 
سبدي از كاالها و خدمات را كه ۱۰ هزار تومان ارزش 

دارد، به دست آورند.
به فرض اگر قيمت يك كيلو برنج ۱۰هزار تومان باشد، 
آنها مي توانند با فروش 8 ساعت از عمر گرانمايه خود 
يك كيلو برنج به دس��ت آورده اند. تا اينجا مش��كلي 
نيس��ت؛ اما اگر دولت دس��ت به چاپ اسكناس بزند 
ديگر آن ۱۰هزار توماني ويژگي يك پول را ندارد يعني 
مي توان گفت كه دولت ها براي منافع كوتاه مدت خود 
مانند كسري بودجه با صداي دستگاه چاپ اسكناس 
در زيرزمين بانك مركزي، غول خفته را بيدار مي كند 
و پول در دست مردم ديگر با توليدات برنج توازن ندارد. 
و لذا مردم چ��ون به بازار مي رون��د مي بينند و لمس 
مي كنن��د كه به فرض قيمت برنج دو برابر ش��ده و به 
2۰ هزار تومان در هر كيلو رسيده است. آن دو بزرگوار 
)آموزگار و كارگر( حاال هر كدام با پول در جيب خود 
فقط مي توانند نيم كيلو برنج خريداري كنند. به عبارت 
ديگر اين باال رفتن قيمت ها آنها را مجبور مي كند كه 
در مقابل 8 ساعت كار خود نيم كيلو برنج تهيه نمايند؛ 
اينجاست كه »كرامت« آنها خدشه دار مي شود؛ چراكه 
با كوچك شدن سفره خانوار تا حدي تقصير پاي آنها 
نوشته مي شود.  كاهش سبد كااليي خانوار و كم شدن 
كاالهاي اساسي و واقعي يا كوچك شدن سفره مردم 
در اثر تورم درست همان كاري را مي كند كه پرداخت 
مبلغي از درآمد به صورت ماليات بايد به دولت پرداخت 
 شود؛ در اين مثال مبلغ ماليات معادل 4 ساعت كار به 
حساب مي آيد كه معادل آن است كه مردم 4 ساعت 
رايگان براي دولت كار كرده اند. الزم به گفتن نيست 
كه آثار منفي اين بيگاري بر رفاه مردم چگونه است؛ به 
اين كاهش رفاهي كه در اثر تورم به بار آمده »ماليات 

تورمي« مي گويند.

براي ارزياب��ي عملكردي كه 
وزارت نفت تح��ت مديريت 
بيژن زنگنه طي 8 سال گذشته 
داشته، قبل از هر چيز نيازمند 
اطالعات ش��فاف با جزييات 
دقيق هستيم. اما به دليل عدم 
وجود اطالعات شفاف )ناشي 
از تحريم ها(، نمي توان به  طور 
دقيق بسياري از دستاوردهاي قابل توجهي كه ثبت شده 
را تحليل كرد. موضوع تحريم ها باعث شد تا بسياري از 
اطالعات، اعداد و ارقام و دستاوردها به دليل محرمانگي 
در وضعيت س��ري قرار بگي��رد، بنابراين در ش��رايط 
غيرش��فاف نمي توان تمام دستاوردهاي كسب شده را 
تحليل كرد. البته كليات دس��تاوردها مشخص است و 
ارزيابي ها هم الجرم مبتني بر اين كليات ارايه مي شود.

نخست( به  طور كلي مي توان گفت كه در حوزه ميادين 
مش��ترك كه س��ال ها به دليل غفلت دول��ت قبلي با 
مش��كالت عديده اي روبه رو ش��ده بودند و كشورهاي 
همسايه برداش��ت هايي به مراتب بيشتر از كشورمان 
داشتند، كارهاي مناسبي صورت گرفته است. در بخش 
توسعه پارس هاي جنوبي و رشد فعاليت هاي مرتبط با 
پتروش��يمي ها اقدامات مناسبي صورت گرفته كه اين 
دس��تاوردها بر آمده از شيوه مديريتي وزارت نفت بوده 
است. البته در اين بخش ها نيز آمارهاي متناقضي وجود 
دارد كه اين اعداد و ارقام متناقض كار را براي تحليلگران 
دشوار مي كند. به عنوان نمونه در حوزه برداشت از ميادين 
مش��ترك با قطر برخي روايت ها حاكي از آن است كه 
ميزان برداشت كشورمان به نسبت قطر بيشتر شده اما در 
عين جحال برخي ديگر از روايت ها هم شنيده مي شود كه 
قطر همچنان بيش از ايران از ميادين مشترك برداشت 
مي كند. اين ابهامات و روايت هاي متناقض باعث شده 
تا برخي افراد و جريانات در خصوص عملكرد مناسبي 
كه در وزارت نفت طي 8 س��ال گذش��ته وجود داشته، 
ابهام آفريني كنند. اما همان  طور كه اشاره كردم عملكرد 
مطلوبي در دوره مديريتي 8 ساله اخير ثبت شده است. 
دوم( نكته مهمي كه در اين برهه زماني و در هنگامه 
تغيير در دولت ه��ا باعث نگراني تحليلگران ش��ده، 
بازگشت به رويكردهايي در حوزه صنعت نفت كشور 
است كه پيش از اين باعث بروز مشكالت فراواني در اين 
بخش مهم اقتصادي شده بود. بعد از دوره اصالحات 
نيز دستاوردهاي قابل توجهي در حوزه مديريت نفتي 
و ميادين مشترك و توسعه زيرساخت هاي نفتي ايجاد 
ش��ده بودند، اما دولت بعدي كه طي سال هاي 84 تا 
۹2 روي كارآمد نسبت به اين ضرورت ها توجه الزم را 
نداشت و اين موضوع باعث شد تا بسياري از موضوعات 
اساس��ي مورد بي اعتنايي قرار بگيرد. اين خطر وجود 
دارد كه بعد از دوره مديريت زنگنه بر وزارت نفت دوباره 
يك چنين نگاهي در وزارت نفت حاكم شود. بنابراين 
ارزيابي هاي تحليلي ارايه شده بايد با مورد توجه قرار 

دادن مجموعه عوامل باشند.

سوم( اما مشكالت اصلي پيش روي صنعت نفت كشور 
كدام موارد هس��تند؟ بايد گفت مشكلي كه در صنعت 
نفت كشورمان حاكم است، به نوعي مشكلي است كه 
در ساير بخش هاي اقتصادي وجود دارد. در بسياري از 
حوزه هاي اقتصادي ايران، يك الگوي كالن توسعه وجود 
ندارد و آيند و روند دولت ها باعث مي شود تا رويكردهاي 
مديريتي و اجرايي به  طور كلي دچار تغييرات بنيادين 
شود. در صنعت نفت كشور اولويت هاي بنيادين هنوز 
مشخص نشده است، بخشي از بگو مگوها و جناح بندي ها 
كه در صنعت نفت نمايان مي ش��وند، بر آمده از دو نگاه 
متفاوت است كه در حوزه اقتصاد كشور و صنعت نفت 
وجود دارد. يك گروه معتقدند كه توس��عه اقتصادي و 
صنعت نفت كشور از طريق توسعه مناسبات ارتباطي با 
جهان پيراموني و جذب سرمايه هاي خارجي بايد ايجاد 
شود. در واقع اين دسته معتقدند ايران بايد با شركت هاي 
مهم بين المللي ارتباط بر قرار كند و از دل اين ارتباطات 
موثر، صنعت نفت كشور نيز توسعه پيدا خواهد كرد. اما 
دسته و گروه ديگري هم هستند كه مي گويند، بايد به 
داخلي سازي صنعت نفت كشور توجه شود. اين دسته از 
افراد باور دارند كه صادرات مواد خام انرژي ارزش افزوده 
قابل توجهي براي كشورمان نخواهد داشت. با توجه به 
حضور عربس��تان در صنعت نفت و روسيه در صادرات 
گاز، ايران نمي تواند س��هم قابل توجه��ي در بازارهاي 
انرژي جهاني داشته باشد. بنابراين بهتر است، صنعت 
نفت كشور به دنبال ايجاد ارزش افزوده در منابع انرژي 
خود باشد. هنوز اقتصاد ايران تكليف خود را با اين رويكرد 

مشخص روشن نكرده است.
چهارم( اينكه آيا نگاه اقتصاد ايران بايد به دنبال توسعه 
مناس��بات بيروني با ش��ركت هاي نفتي و گلوگاه هاي 
انرژي جهاني باشد، يا اينكه به دنبال رشد داخلي سازي 
و ايجاد ارزش افزوده داخلي در صنعت نفت خود باشد؟ 
هر زمان كه كشور تحريم مي شود، رويكردهاي مبتني 
بر داخلي س��ازي مورد توجه ق��رار مي گيرند و هر دوره 
كه مذاكرات به نتيجه مي رس��د و زنجيرهاي تحريم از 
دست و پاي صنعت نفت كشور باز مي شود، رويكردهاي 
صادراتي و بهبود مناس��بات ارتباطي با ش��ركت هاي 
خارجي به عنوان اصل ق��رار مي گيرند. اين دوگانگي، 
سد محكمي است كه مش��كالت فراواني را پيش روي 
اقتصاد كشور قرار مي دهد. هر اقتصاد قوام يافته اي در 
حوزه انرژي و... نيازمند راهبرد مشخصي است كه آيند 
و روند گروه هاي سياسي اين روند را دچار تغيير نسازد. 
البته در اسناد باالدستي كشور مانند، سند چشم انداز 
يك چنين مواردي مورد توجه قرار گرفته اند، اما به  طور 
كلي در ساير بخش هاي اجرايي دستور كار مشخصي در 
اين زمينه ها مشاهده نمي شود. بايد اميدوار باشيم، بعد از 
دستاوردهاي قابل توجهي كه آقاي زنگنه در حوزه نفتي و 
توسعه زيرساخت ها كسب كرده اند، دولت آينده متوجه 
پيگيري و دنبال كردن اين سياست ها بشوند و تجربيات 
تلخي كه طي سال هاي 84 تا ۹2 در صنعت نفت كشور 

ثبت شده دوباره تكرار نشوند.

اتفاق در لحظه رخ مي دهد، اما 
تاثيري كه اين اتفاق مي تواند بر 
روح و روان انسان بگذارد ممكن 
است تا مدت زمان زياد و حتي 
تا پايان عمر همراه فرد باش��د. 
مطابق آمار من��درج در منابع 
علمي 5۰ تا ۹۰ درصد افراد در 
طول عمر مسائل حاد تنش زا 
را تجربه مي كنند و براساس آمارهاي جهاني فقط هشت 
درصد آنها به اختالل پس از سانحه مبتال مي شوند. مثال 
در يك مورد به خصوص رانندگي، مساله مهم اين است 
كه ما س��المت روان راننده را نيز در نظر بگيريم، چه قبل 
از تصادف و چه بع��د از آن. در واقع نبايد از نقش وضعيت 
روان راننده در حين رانندگي غافل شد. سوانح و حوادثي 
كه رخ مي ده��د، اثرات متفاوتي در افراد متفاوت بر جاي 
مي گذارند. به نظر مي رس��د كه 5۰ تا ۹۰ درصد افراد در 
طول زندگي مسائل تنش زا را تجربه مي كنند اما براساس 
آمارهاي جهاني فقط هشت درصد آنها به اختالل پس از 
سانحه مبتال مي شوند. اختالل اس��ترس حاد و اختالل 
استرس پس از سانحه عمده ترين و مهم ترين اختالالتي 
هستند كه افراد و خانواده هاي آنها و شاهدين حادثه پس 
از مواجهه با حوادث با آن روبرو مي شوند، تاكيد كرد: الزم 
است در بحث بحرانها و...   ادامه در صفحه 8

احمد يزدان پناهفردين آقابزرگي سعيد ميرترابي

بهزاد  وحيدنيا

مسووالن دولتي از تحقق 40 درصدي نوسازي بافت هاي 
فرسوده طي 10 سال گذشته خبر مي دهند

 دالر 25170 معامله شد 
  سهم 59.5 درصدي دالر از ذخاير جهان

گمرك چهار پيشنهاد براي 
كاهش انباشت كاميون هاي 

وارداتي ارايه كرد

وزير نفت: برخي اعضا ي 
اوپك نگران بازگشت نفت 

ايران به بازار هستند

خروج نظاميان امريكا و ناتو  از افغانستان،  پايگاه بگرام تخليه شد

 كارنامه  نوسازي  بافت  فرسوده  
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صفحه5 صفحه3

صفحه6

صفحه7

صفحه2

 بازگشت قيمت  سكه و طال
 بر مدار صعودي

 مقصر 
عدم ترخيص 
كاميون هاي 

وارداتي  
كيست؟

 قدرداني »اوپك«
 در آخرين حضور 

»زنگنه«

فرار  از  بگرام



س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نف��ت )اوپك( در 
يكصد و هش��تاد و يكمين نشس��ت ع��ادي خود با 
پخش نماهنگي، از حضور چندس��اله بيژن زنگنه در 
وزارت خانه هاي نفت و نيرو در ايران قدرداني كرد. به 
گزارش )ش��انا(، اين نماهنگ كه در يكصد و هشتاد و 
يكمين نشست عادي اين سازمان به مناسبت آخرين 
حضور بيژن زنگنه، وزير نفت در نشست وزيران نفت 
و انرژي اوپك برگزار شد »محمد سانوسي باركيندو« 
دبيركل اوپك افزود: در اين لحظه تاريخي، مي خواهم 
چند دقيقه از وقت ش��ما را ص��رف قدرداني عميق و 
نوستالژي درباره مشاركت هاي تاريخي بيژن زنگنه از 
جمهوري اسالمي ايران در اوپك در طول دوره كاري 
طوالني و درخشان ايش��ان كنم. در واقع، ما به دليل 
خدمات جانانه ايشان به اين سازمان در طول سال هاي 
متمادي به عنوان رييس هيات نمايندگي جمهوري 

اسالمي ايران بسيار قدردانيم.
وي اظهارداشت: زنگنه در دوران تصدي وزارت نيرو از 
۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ و سپس به عنوان وزير نفت از ۱۹۹۷ 
تا ۲۰۰۵ و از ۲۰۱۳ تاكنون، خدمات متمايزي به كشور 
خود و اين سازمان ارايه داده و با شخصيت با وقار خود، 
ويژگي هاي منحصر به ف��ردي در راهبري و تخصص 
ديپلماتيك نمايان كرده، ايش��ان نمونه بارز نجابت و 

تجسم صداقت است.
به گفته دبيركل اوپك، ش��ما به عنوان طوالني ترين 
رييس هيات نمايندگي يك كش��ور عض��و اوپك، در 
ميان همتايان خ��ود در اين صنع��ت و در دبيرخانه 
احترام بااليي داريد. دانش علمي و تخصص صنعتي 
شما بس��ياري از نشس��ت هاي وزيران، سمينارهاي 
اوپك و رويدادهاي صنعتي كه در آنها شركت كرده ايد 
را تحت تأثير قرار داده و غني كرده اس��ت. وي افزود: 
به عنوان ريش س��فيد نشس��ت اوپك و نشست هاي 
وزارتي اوپك و غيراوپك )اوپك پالس(، رهبري با وقار 
و حضور قدرتمند جنابعالي تأثيري قابل توجه ايجاد 
كرده اس��ت، به ويژه در چالش برانگيزترين دوران در 
دهه هاي گذشته. من به ش��ما اطمينان مي دهم كه 
موفقيت م��ا بدون فداكاري، احس��اس كار گروهي و 
ذكاوت ديپلماتيك شما، چيزي كه امروز هست، نبود. 
همه ما از دانش و چشمه خرد شما بهره مند شديم. وي 
خاطرنشان كرد: به  تازگي اوپك از رهبري و مشاركت 
شما بهره بي نظيري برد كه به حصول اعالميه همكاري 
اوپك و غيراوپك منجر شد كه در واقع به چشم اندازي 
بديع براي ايجاد چارچوبي مؤثر به منظور همكاري در 
زمينه انرژي جهان بدل ش��د. اين همكاري برجسته 
همچنان تأثير عميقي بر صنعت نفت جهان دارد و به 
آن كمك مي كند تا با موفقيت در جهت يابي و غلبه بر 

چالش هاي جهاني مانند همه گيري كرونا فائق آيد.
باركيندو گفت: در حالي كه براي بزرگداشت شصتمين 
سالروز تأسيس اوپك در س��پتامبر ۲۰۲۱ در بغداد 
آماده مي شويم، من به ويژه از مشاركت هاي تاريخي 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان عضو بنيانگذار اوپك 
و تعهد بي حد و حصر آن به اصول ابتدايي اين سازمان 

قدرداني مي كنم.
وي اضافه ك��رد: تحت هدايت توانمند ش��ما، هيات 

نمايندگي جمهوري اس��المي ايران طي س��ال هاي 
گذشته نقشي برجس��ته  در امور اوپك داشته و اغلب 
به دليل خالقيت در جس��ت وجوي س��ازش و يافتن 
راه حل هاي مناسب در ميان كشورهاي عضو شناخته 
ش��ده اس��ت. به نمايندگي از اوپك، براي ش��ما عمر 
طوالني، رضايت خاطر، سالمتي و موفقيت هاي مداوم 

در آينده آرزو مي كنم.
»محمد ب��ن حمد الرمحي«، وزير نف��ت و گاز عمان 
نيز در بخش��ي از اين نماهنگ گفت: دوست عزيزم، 
همكار گرامي، آقاي زنگنه. اين روز براي بسياري از ما 
يك روز غم انگيز است، اما من تصميم دارم آن را براي 
شما جشن بگيرم. مي خواهم از سهم شما در صنعت و 
كمك هاي شما تجليل كنم و بيشتر از همه، تا آنجا كه 
به من مربوط است، سهم شما در توسعه خودم است. 
وي افزود: من هنگامي كه تازه  وزير شده بودم، با شما 
قدم زدن را آغاز كردم و شما هرگز براي حمايت از من 
فروگذار نكرديد. صحبت هاي مان را به عنوان مشاوره 
و مذاكرات م��ان را به عنوان نصيحت در نظر گرفته ام. 
باور كني��د در طول حدود ربع قرن ك��ه ما يكديگر را 
مي شناسيم، شما مرا نصيحت كرده ايد و در پيشرفت 
من مؤثر بوده ايد. وي اضافه كرد: من صميمانه متشكرم 
و مي خواهم براي شما بازنشستگي خارق العاده آرزو 
كنم ك��ه در آن از وقت زندگي خ��ود لذت ببريد. اين 
آغاز آرامش است. اين نخستين بار براي خودتان بودن 
است و من فكر مي كنم شما بايد آنچه را كه به دست 
آورده ايد جش��ن بگيريد. وي ادامه داد: شما نه تنها به 
اوپك، بلكه به بس��ياري از ما كه به صادرات نفت خام 
خود به بازار وابسته هستيم، كمك كرده ايد. خرد شما، 
آرامش شما، ارزيابي شما از شرايط دشوار به واقع بسيار 
تأثيرگذار بوده است و من آن را كمكي بسيار گرانبها 
مي نامم.« در اين نماهنگ بخشي از سخنان وزير نفت 
در نشست  و سمينارهاي اوپك پخش شد و راوي اين 
نماهنگ بيان كرد كه بيژن زنگنه در حالي دوره تصدي 
خود را به  عنوان وزير نفت به پايان مي رساند كه دوره اي 

بسيار موفق در انرژي ايران به پايان مي رسد. با اين حال، 
ميراث مثبتي كه زنگنه براي ايران و اوپك به جا گذاشته 

است، تا مدت ها ادامه خواهد داشت.

  وزي�ر نف�ت:  برخي اعض�ا ي اوپك نگران 
بازگشت نفت ايران به بازار هستند

 در همين حال وزير نفت با اشاره به بازگشت نفت ايران 
بعد از رفع تحريم ها گفت: برخي اعضاي اوپك نگران 
بازگش��ت نفت ايران به بازار هستند. به گزارش ايرنا، 
بيژن زنگنه روز پنجش��نبه در حاشيه نشست صد و 
هشتاد و يكم اوپك با اشاره به اينكه اين نشست، نشست 
عادي اوپك بوده، افزود: در اين نشست در مورد كارهاي 

اداري و گزارشات مالي تصميم گيري شد. 
وي ادامه داد: گزارش��ات فني و اقتصادي در نشست 
اوپك پالس كه تا ساعاتي ديگر برگزار مي شود، بحث 
خواهد شد. زنگنه تاكيد كرد: اين موضوع از آن جهت 
به جلس��ه اوپك پالس موكول شد كه تصميم بايد با 
هم گرفته شود. با توجه به ش��رايط بازار انتظار داريم 
توافق تمديد شود.  وي با اشاره به اينكه در اوپك اصل 
بر اجماع است و همه بايد توافق كنند، گفت: شرايط 

بازار طوري نشده كه به اختالف برسد.
زنگنه در واكنش به اينكه آخرين نشست اوپكي است 
كه به عنوان وزير نفت ايران در آن ش��ركت مي كند، 
ادامه داد: خوش��حالم كه اين بارسنگيني كه از طرف 
مردم بر دوش��م بود به سالمت و درستي و صداقت به 
زمين مي گذارم. وي اف��زود: همكار بعدي اين بار را بر 
دوش بگيرد و اينجا هم خواستم با وزير بعدي نفت ايران 
همكاري كنند. كار مهم وزير بعدي بازگرداندن ايران 
به بازار و بازپس گيري سهم ايران از بازار نفت است.  به 
گفته زنگنه اوپك تنها سازمان جهان سوم است كه در 
اقتصاد جهان تاثيرگذار است و معنا و مفهوم كليدي 
كه اوپك عمل كرده همكاري در عين رقابت و اختالف 
سياسي اس��ت. وي تاكيد كرد: بس��ياري از كشورها 
اختالفات جدي دارند با اين حال كنار هم مي نشينند 

و منافع را حداكثر مي كنند. مس��اله مهم اين اس��ت 
كه در عين اختالف نظر سياس��ي همكاري ها را ادامه 
دهيم. اين درحالي اس��ت كه روز پنجشنبه پس از به 
نتيجه نرسيدن نشست گروه اوپك پالس در خصوص 
برنامه توليد خود، قيمت نفت روز جمعه كاهش يافت. 
به گزارش رويترز، از آنجا ك��ه امارات متحده عربي از 
برنامه بازگرداندن ۲ميليون بشكه در روز در نيمه دوم 
سال جاري به بازار امتناع كرد، و باعث به تعويق افتادن 
نشست گروه اوپك پالس در خصوص سياست هاي 
توليد ش��د، قيمت نف��ت روز جمعه كاه��ش يافت. 
معامالت آتي نفت خام وس��ت تگزاس اينترميدييت 
امريكا پس از جهش ۲.4درصدي در روز پنجشنبه كه 
باعث شد قيمت اين شاخص به باالترين سطح آن از 
اكتبر ۲۰۱۸ صعود كند، امروز ۱۰سنت كاهش يافت 
و به ۷۵دالر و ۱۳سنت در هر بشكه رسيد. همچنين 
معامالت آتي نفت خام برنت به دنبال رشد ۱.6درصدي 
در جلس��ه معامالتي گذشته، امروز با ۷سنت افت، به 
قيمت ۷۵دالر و ۷۷سنت در هر بشكه مورد معامله قرار 
گرفت. هر دو شاخص، به دليل طرحي كه محتاطانه تر 
از آنچه سرمايه گذاران انتظار داشتند، از سوي سازمان 
كش��ورهاي نفتي و متحدان آن، با حمايت عربستان 
سعودي و روسيه، روز پنجشنبه رشد قابل توجهي را 
تجربه كرد. طرح پيشنهادي اين بود كه اوپك پالس از 
ماه آگوست تا دسامبر ۲۰۲۱، 4۰۰هزار بشكه در روز 

به بازار اضافه كند.
پ��س از آنكه اين ط��رح با مقاومت از س��وي امارات و 
اوپك پالس مواجه شد و جلس��ه وزرا را به روز جمعه 

موكول كرد، قيمت ها نيز عقب نشيني كرد.
استراتژيست هاي كاالهاي ING در يادداشتي اذعان 
داشتند: »عدم دستيابي به توافق مي تواند به معناي 
ادامه داش��تن توليد اين گروه با س��طح فعلي باشد و 
اين بدان معني است كه بازار حتي سريع تر با كمبود 

مواجه مي شود.«
ING اظهار ك��رد، با اين حال، اگ��ر محدوديت هاي 
موجود تمديد ش��ود، برخي از توليدكنندگان اوپك 
پالس ممكن اس��ت تمايل كمتري ب��ه پايبند باقي 
ماندن بر برنامه س��هميه بندي خود داشته باشند كه 
در نتيجه منجر به افزايش عرضه خواهد ش��د. از آنجا 
كه پااليش��گاه ها فعاليت خود را براي تامين تقاضاي 
بنزين افزايش مي دهند كه باعث كمبود در بازار نفت 
خام آمريكا شده، قرارداد وست تگزاس اينترميدييت 
امريكا در مسير دستيابي به سود هفتگي ۱.6درصدي 
قرار گرفت، در حالي كه توليد نفت شيل اياالت متحده 
با همين س��رعت افزايش پيدا نكرده است. از طرفي، 
برنت در مسير افت ۰.۵درصدي هفتگي قرار گرفت 
كه نشان دهنده نگراني در خصوص تقاضاي سوخت 
در بخش هايي از آسيا به دليل افزايش چشمگير موارد 
ابتال به نوع دلتاي ويروس كرونا است. تحليلگران سيتي 
اذعان داش��تند از آنجا كه پيش بيني مي شود توليد 
نفت اياالت متحده در پايان سال ۲۰۲۱ افزايش يابد 
و رشد بيش��تري را در سال ۲۰۲۲ تجربه كند، انتظار 
ندارند وس��ت تگزاس اينترميدييت امريكا به قيمت 

برنت برسد.

راهبرد

اخبار
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با حكم رهبر معظم انقالب

رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در حكم��ي 
حجت االس��الم والمسلمين محس��ني اژه اي را به 

رياست قوه قضاييه منصوب كردند.
آيت اهلل خامنه اي در اي��ن حكم با تأكيد بر اهتمام 
جدي به ماموريت هاي دستگاه قضا در قانون اساسي 
و همچنين ادامه رويكرد تحولي و اجراي سند تحول 
موجود، »گس��ترش فناوري هاي نوين در دستگاه 
قضاي��ي«، »گماردن نيروه��اي كارآمد و جهادي 
در مس��ووليت ها«، »ارج نهادن به خدمات قضات 
پاكدامن و در عين حال برخورد قاطع با تخلفات« 
و »ارتباط با متن مردم« را از جمله انتظارات خود از 

رييس جديد قوه قضاييه بيان كردند.
متن حكم رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ 

غالمحسين محسني اژه اي دامت تأييداته
اكنون كه جناب آقاي رييس��ي ب��ا رأي ملت ايران 
توفيق خدمت در جايگاه رياست جمهوري اسالمي 
ايران يافته اند، با تشكر فراوان از خدمات ارزنده ايشان 
در مدت مسووليت قضايي و كارنامه افتخارآميزي 
كه در پايه گذاري اقدامات ماندگار از خود به جاي 
گذاشته اند، جناب عالي را كه عالوه بر صالحيت هاي 
قانوني، برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عميق 
و سابقه درخش��ان در امر قضا مي باشيد، بر اساس 
اصل يكصد و پنجاه و هفت، به رياست قوه قضاييه 

منصوب مي كنم.
انتظار اينجانب، اواًل: اهتمام جّدي به ماموريت هاي 
اساسي دستگاه قضاء در قانون اساسي است؛ يعني 
گس��ترش عدالت، و احياء حقوق عاّم��ه، و تأمين 
آزادي هاي مشروع، و نظارت بر حسن اجراي قوانين، 
و پيشگيري از وقوع جرم، و نيز مبارزه قاطع با فساد، 
و ثانياً: ادامه رويكرد تحّولي و اجراي س��ند تحول 

موجود با اهتمام ويژه، 
و ثالث��اً: گس��ترش فناوري هاي نوي��ن و تضمين 

دستيابي آسان و رايگان مردم به خدمات قضايي، 
و رابعاً: گماردن نيروهاي كارآمد و جهادي و فاضل و 
صالح در مسووليت ها، و تربيت مديران شايسته براي 

سطوح عالي و مياني قضايي و اداري، 
و خامس��ًا: ارج نهادن به خدمات قضات پاكدامن و 
حفظ عزت و منزلت ايشان، و متقاباًل برخورد قاطع 

با معدود افراد متخّلف، 
و سادسًا: ارتباط با متن مردم و حضور در ميان آنان 

كه داراي بركاِت بسيار است.
توفيقات جنابعالي و همكارانتان را از خداوند متعال 
مس��ألت مي كنم و اميدوارم خدمات شما موجب 

رضاي خدا و خلق گردد. بحوله و قّوته.
و السالم عليكم و رحمه اهلل

سيدعلي خامنه اي
۱۰ تير ۱4۰۰

الوروف: غرب با تحميل تعهدات 
جديد مانع احياي برجام است

وزير خارجه روس��يه مي گويد مذاكرات هس��ته اي 
در وين »پيش��رفت محسوس��ي« را نشان مي دهد 
اما »طرف ه��اي غربي« به دنبال »تحميل تعهدات 
جديدي« به ايران هستند. او اين را مانعي براي احياي 
برجام دانسته اس��ت. سرگئي الوروف، وزير خارجه 
روس��يه روز جمعه در يك كنفرانس خبري گفت 
كه موانع موجود در مذاكرات احياي برجام از سوي 
كشورهاي غربي است. او موضع ايران در قبال پرونده 
هسته اي را »صادقانه و شفاف« ارزيابي كرد و گفت اين 
»غرب« است كه براي »تحميل تعهدات جديدي« 
بر تهران تالش مي كند. اشاره الوروف به »تعهدات 
جديد« تالش جامعه جهاني براي مهار برنامه موشكي 
ايران است.  وزير خارجه روسيه با تاكيد بر اينكه اين 
كش��ور »دركي خاص از امنيت جمعي« در منطقه 
خليج فارس دارد، گفت اين مي تواند بس��تري براي 
بررسي برنامه موشكي ايران باشد. الوروف گفت كه 
روسيه به زودي »نسخه به روز شده اي از مفهوم امنيت 
جمعي« در منطقه خليج فارس ارايه مي كند. او افزود 
امريكا »به طور يكجانبه از توافق هسته اي خارج شده 
و در نتيجه، آشكارا از قطعنامه شوراي امنيت سازمان 
ملل تخطي كرده« و »احتماال بازگش��ت امريكا به 
برجام متضمن احياي كامل و بي قيد و شرط تمامي 

تعهدات است.«

   توافق هس�ته اي با ايران قبل از ۱۴ ژوييه 
عملي مي شود

يك روز قبل از الوروف، س��خنگوي وزارت خارجه 
روسيه نيز از »پيشرفت قابل مالحظه« در وين خبر 
داد. ماريا زاخاروا، در نشس��تي در روز پنجشنبه اول 
ژوئن، ۱۰ تير گفت، روسيه انتظار دارد كه مذاكرات 
بازگشت اياالت متحده به برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( تا پيش از شش��مين سالگرد امضاي توافق 
هسته اي ايران با موفقيت به پايان برسد. به گفته او 
طي سه ماه گذشته هيات هاي نمايندگي درمذاكرات 
موفق شده اند در هماهنگي با يكديگر »اقدام متقابل 
و توال��ي اقداماتي را كه امريكا و اي��ران بايد بردارند، 
مش��خص ك��رده و ارزيابي كنند كه اي��ن تعهدات 
متناظر چگونه رسمي مي شوند و رسيدگي به آنها 
چگونه تضمين خواهد ش��د.« خبرگزاري تاس به 
نقل از سخنگوي وزارت خارجه روسيه نوشته است 
كه به موازات تجديد نظر در محدوديت هاي اعمال 
ش��ده امريكا بر ايران، »از سرگيري هر چه سريع تر 
فعاليت راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در ايران در همان سطح مقرر در برجام« در اولويت 
اس��ت. اين ديپلمات تأكيد كرد كه اين توافقنامه ها 
هيچ جايگزين منطقي ندارند و »بدون آنها اقدامات 
امنيتي آسيب پذيرتر مي شوند.« او همچنين تاكيد 
كرده اس��ت كه »هيچ اقدام عمل��ي از جانب اياالت 
متحده براي كنار گذاش��تن سياس��ت تحت فشار 
قرار دادن ايران مش��اهده نمي شود.« سخنان وزير 
خارجه روسيه و سخنگوي او درباره پيشرفت قابل 
مالحظه در گفت وگوهاي وين در حالي اس��ت كه 
ميخاييل اوليانوف، سرپرست هيات مذاكره كنندگان 
روسيه گفته است برخي كشورهاي شركت كننده 
در مذاكرات احياي برجام به زمان بيش��تري براي 
بازگشت به اين مذاكرات نياز دارند. مذاكرات برجام 
پس از 6 دور گفت وگوهاي فش��رده و مس��تمر در 
وين، به مراحل پاياني نزديك شده است. در آخرين 
نشست كميسيون مشترك برجام در وين كه هفته 
گذشته برگزار ش��د، هيات ها ضمن ابراز خرسندي 
از پيش��رفت هاي صورت گرفته براي احياي برجام، 
ب��ار ديگر بر عزم و جديت خود ب��راي پيگيري روند 
گفت وگوها با هدف يافت��ن راه حل هايي براي چند 
موضوع��ي كه هنوز ح��ل و فصل نش��ده اند تاكيد 
كردند. در پايان اين نشس��ت، هيات ها براي كسب 
دستورالعمل هاي سياسي درباره مسائل باقي مانده 
راهي پايتخت ها ش��دند تا براي دور هفتم مذاكرات 
آماده شوند. يك مقام امريكايي در آستانه دور هفتم 
مذاك��رات وين اعالم كرد واش��نگتن به بازگش��ت 
دوطرفه امريكا و ايران به برجام متعهد است. »جالينا 
پورتر« معاون س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در 
يك نشست خبري تلفني به خبرنگاران گفته است 
همان گونه كه آنتوني بلينكن وزير خارجه گفته است، 
ما متعهد به بازگشت دو طرفه امريكا و ايران به برجام 
هستيم. اين مقام امريكايي افزود: رابرت مالي نماينده 
ويژه ما در امور ايران در واشنگتن پس از بازگشت از دور 

ششم مذاكرات )وين( در حال رايزني است.

  رويترز: ايران دسترسي آژانس به نطنز را 
محدود كرده است

اين ها در حالي اس��ت كه خبرگ��زاري رويترز ادعا 
كرد كه جمهوري اسالمي ايران پس از وقوع اقدام 
خرابكارانه در نطنز دسترس��ي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به اين س��ايت را محدود كرده اس��ت. 
به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويترز روز پنجشنبه 
به نقل از برخي ديپلمات ها نوشت كه پس از اقدام 
خرابكارانه اي كه در ماه آوريل در س��ايت هسته اي 
نطنز رخ داد، ايران دسترس��ي آژانس اتمي به اين 
سايت را محدود كرده است. اين خبرگزاري به نقل از 
ديپلمات ها مدعي شد اين اختالف كه هفته هاست 
پيش آمده است، در حال حل و فصل شدن مي باشد 
اما تنش با غ��رب را در حين مذاكرات وين افزايش 

داده است.
يك مقام غربي با طرح اين ادعا ك��ه ايران »در حال 
تحريك آنها« است، گفت كه بازرسان آژانس بايد تا 
هفته ديگر دسترسي كامل به اين سايت هسته اي را 

داشته باشند.
يك  ديپلمات ديگر با اشاره به اينكه »ايران به داليل 
امنيتي برخي دسترسي هاي خاص را محدود كرده 
اس��ت« بيان كرد كه اين اقدام تهران »تاثير بسيار 
كوچكي بر توانايي آژانس اتمي براي راستي آزمايي« 
گذاشته اس��ت. مقامات جمهوري اسالمي ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكنون در اين زمينه 

اظهارنظر نكرده اند.

وزير نفت: برخي اعضا ي اوپك نگران بازگشت نفت ايران به بازار هستند

قدرداني »اوپك«  در آخرين حضور »زنگنه«

فرار از بگرام
بعد از ۲۰س��ال حض��ور نظام��ي بي ثم��ر در خاك 
افغانستان، سربازان امريكايي و نيروهاي ناتو، پايگاه 
بگ��رام را ترك كردن��د. واگذاري اين پاي��گاه هوايي 
سرآغاز تخليه كامل افغانس��تان از نيروهاي خارجي 
است. پايگاه هوايي بگرام با خروج سربازان امريكايي و 
نيروهاي ناتو به مقامات امنيتي و انتظامي افغانستان 
تحويل داده ش��د. رس��انه ها به نقل از ژنرال اس��كات 
آس��تين ميلر، فرماندهي واحده��اي امريكايي و ناتو 
نوش��ته اند كه همه امكانات براي محافظت از نيروها 
در زم��ان جابه جايي به كار گرفته ش��ده اند. بگرام در 
فاصله ۵۰ كيلومتري كابل، بزرگ ترين پايگاه نظامي 
امريكا و ناتو در افغانس��تان بود و در پ��اره اي زمان ها 
تا ۳۰هزار س��رباز در آن مس��تقر بودن��د. اين پايگاه، 
بازداشتگاهي نيز داشت كه محل نگهداري زندانيان 
طالبان، اسالم گرايان افراطي و افراد مظنون به اقدامات 
تروريس��تي بود. تخليه بگرام مي تواند س��رآغازي بر 
خروج كامل نيروهاي بين المللي از افغانستان باشد. 
البته هنوز تاريخي براي ترك كامل اين كشور تعيين 
نشده اس��ت. دولت امريكا در اين رابطه، نگراني هاي 
امنيتي و حراست از فرودگاه بين المللي كابل را مد نظر 
دارد. حضور نيروهاي بين المللي در افغانستان پس از 
۲۰ س��ال به پايان مي رسد. در ماه آوريل سال ۲۰۲۱ 
اعالم شد كه نيروهاي نظامي اياالت متحده امريكا و 
ناتو خاك افغانس��تان را ترك خواهند كرد. تداركات 
الزم براي اجراي اي��ن تصميم هم از همان زمان آغاز 
شد. ناتو در آخرين مرحله 4۳ هزار سرباز از 4۰ كشور 
مختلف را به عنوان بخش��ي از نيروه��اي بين المللي 
كمك به امنيت )آيس��اف( در اين كشور مستقر كرده 
بود. همزمان با خروج نظاميان خارجي از افغانستان، 
خش��ونت و س��وءقصد در اين كشور تش��ديد شده و 
مذاكرات صلح بين طالب��ان و دولت )بين االفغاني( به 
بن بست خورده است. طالبان دوباره در بسياري نقاط 
كش��ور قد علم كرده و كنترل ش��ماري از واليات را به 
دست گرفته اس��ت. ناظران آگاه هشدار مي دهند كه 
شرايط امنيتي افغانس��تان در غياب نيروهاي ناتو به 
مراتب بدتر خواهد شد. جو بايدن در مالقات با همتاي 
افغان خود اشرف غني در ۲۵ ژوئن گفته بود حمايت و 
پشتيباني امريكا از افغانستان با خروج نيروهاي نظامي 
امريكا از آن كشور به پايان نمي رسد. آخرين نيروهاي 

آلمان شب گذشته )۲۹ ژوئن( پس از تقريبا ۲۰ سال 
ماموريت نظامي از افغانستان خارج و عازم آلمان شدند. 

  طالبان در حال پيشروي
ب��ا روي كار آمدن جو بايدن و س��رعت گرفتن خروج 
نيروهاي امريكايي از افغانس��تان، آلم��ان هم بايد به 
خروج نيروهاي خود سرعت مي  داد. در ابتدا واشنگتن 
تاريخ ۱۱ سپتامبر را براي خروج كامل نيروهايش از 
افغانستان اعالم كرده بود. تاريخي كه مصادف است 
با بيستمين سالگرد حمله تروريستي شبكه القاعده 
به مركز تجارت جهان��ي در نيويورك. اين برنامه بعدا 
تغيير كرد و تاريخ خروج كام��ل نيروهاي امريكايي 
كه بيشترين ش��مار نيروهاي خارجي در افغانستان 
را تش��كيل مي دادند به 4 ژوييه )روز استقالل اياالت 
متحده امريكا( تغيير كرد. در افغانستان اما وضعيت 
امنيتي از آغاز خروج نيروهاي بين المللي از اين كشور 
رو به وخامت گذاشته است. نيروهاي طالبان از چندين 
هفته پيش در اين كش��ور در حال پيشروي هستند. 
شمار شهرهاي تصرف شده مشخص نيست اما گفته 
مي شود كه از تاريخ يكم ماه مه تاكنون طالبان موفق 
شده اند تقريبا ۹۰ ولسوالي از مجموع 4۲۰ ولسوالي 
در افغانس��تان را تحت كنترل خود درآورند. با توجه 
ب��ه حضور ۲۰ س��اله امريكا در افغانس��تان كه بگرام 
مركز اصلي آنها به ش��مار مي رفت، اين پايگاه مانند 
خاك امريكا بود، چ��را كه مقامات بلندپايه امريكايي 
از جمله رييس جمهوري هاي آن كش��ور بدون دادن 
هيچ اطالعي به دولت افغانس��تان در اين پايگاه رفت 
و آم��د مي كردند و حت��ي يك ب��ار رييس جمهوري 
افغانس��تان براي ديدار با همت��اي امريكايي خود از 
كابل به بگرام رفت. در خرداد ماه س��ال ۱۳۹۳ بارك 
اوباما رييس جمه��وري وقت امريكا نيز به بگرام آمد و 
از حامد كرزي همتاي افغانستاني خود دعوت كرد كه 
در بگرام به ديدار او برود، اما با تنش هايي كه آن روزها 
بين كرزي و اوباما بر س��ر امضاي توافقنامه امنيتي و 
عمليات هاي شبانه به وجود آمده بود، اين ديدار انجام 
نشد. كرزي نيز در مقابل از اوباما خواسته بود كه در كاخ 
رياست جمهوري افغانستان با وي ديدار كند، اما اوباما 
نيز اين مالقات را رد كرده بود و در واقع اين سفر اوباما 
به افغانستان بدون مالقات با حامد كرزي به پايان رسيد 

و از ديدگاه عرف ديپلماتيك در افغانستان انتقادهاي 
زيادي را همراه داش��ت. حتي در دي ماه سال ۱۳۹۸ 
دونالد ترامپ رييس جمهوري ديگر امريكا براي ديدار 
با نظاميان اين كشور به بگرام افغانستان سفر كرد و از 
اشرف غني رييس جمهوري اين كشور خواسته بود كه 
در اين پايگاه با وي ديدار كند. اما سفر شبانه اشرف غني 
به بگرام و ديدار او با دونالد ترامپ با واكنش هاي تندي 
در داخل افغانستان مواجه شده بود و كارشناسان آن 
ديدار را خالف عرف ديپلماتيك ارزيابي كرده بودند. اما 
اين پايگاه به عنوان بزرگ ترين مركز نيروهاي امريكايي 
در افغانستان كه بزرگ ترين زندان آنها نيز در همين 
پايگاه قرار داشت، شاهد تخلف ها و تخطي هاي زيادي 
در قبال حقوق زندانيان ب��ود و گزارش هاي زيادي از 
شكنجه زندانيان با روش هاي مغاير با حقوق انساني 
از آن منتشر ش��د. همين شكنجه و رفتارهاي خالف 
قانون امريكايي ها در بگرام باعث شد كه حامد كرزي 
رييس جمهوري سابق افغانستان اين پايگاه را كارخانه 
طالب سازي معرفي كند كه ش��ماري از كارشناسان 
نيز با اين گفته كرزي موافق هستند. كرزي در پنجم 
بهمن ماه س��ال ۱۳۹۲ در نشس��ت خب��ري در كاخ 
رياس��ت جمهوري گفت: »براساس اطالعاتي كه من 
دارم، بگرام كارخانه طالب سازي است )گروه طالبان 
در آن پ��رورش مي يابند(.« وي اف��زود: »بگرام جايي 
اس��ت كه مردم بي گناه به آنجا منتقل مي شوند و به 
آنها از راه توهين، شكنجه و آزار، نفرت از خاك و دولت 
افغانستان آموزش داده ش��ود. زندان بگرام هم جايي 
است كه مردم بي گناه افغانستان را در خود جاي داده 

تا از آنجا عليه كشور خود بسيج شوند.« آگاهان سياسي 
افغانس��تان بارها گفته اند كه رفتارهاي غيرانس��اني 
نظاميان امريكايي با زندانيان در بگرام باعث ش��د كه 
طالبان دوباره به وضعيت امروز خود برسند. آنها چنين 
اظهار مي كنند: »زماني بود كه امريكايي در اين زندان 
شمار زيادي از مردم را با روش هاي مختلف شكنجه 
مي كردن��د و از طرف ديگر قرآن و س��جاده در اختيار 
آنها مي گذاش��تند، اقدامي كه خروجي آن به وجود 
آمدن گروه طالبان )امروز( است.« هرچند شايد هنوز 
هم تعداد زيادي از نظاميان امريكايي در افغانس��تان 
به سر مي برند اما نظاميان امريكايي امروز اين پايگاه 
را ترك مي كنند، اقدامي كه به طور نمادين به عنوان 
پايان حضور نظامي و جنگي امريكا در افغانس��تان به 
حس��اب مي آيد و از طرف ديگر طالبان نيز اين اقدام 
را پي��روزي نمادين خود تلقي كرده اس��ت. نيروهاي 
امريكاي��ي در حالي افغانس��تان را ترك مي كنند كه 
سرعت پيشروي طالبان در شهرستان هاي افغانستان 
نگراني هاي زيادي را به وجود آورده و حتي »اسكات 
ميلر« فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانس��تان نيز 
دو روز پيش در كابل نسبت به وقوع جنگ داخلي در 
افغانستان هشدار داده بود.وزارت دفاع افغانستان نيز 
امروز جمعه تاييد كرده است كه پايگاه بگرام در اختيار 
ارتش افغانستان قرار گرفته و نظاميان امريكايي اين 
پايگاه را ت��رك كرده اند و اين پايگاه در س��ال ۲۰۰۹ 
ميزبان حضور حدود 4۰ هزار نظامي امريكايي بود و 
اينكه ارتش افغانستان در شرايط موجود چگونه ازاين 

پايگاه حفاظت خواهند كرد، روشن نيست.

محسني اژه اي رييس قوه 
قضاييه شد 

امريكا نام ۳ ايراني را از ليست 
تحريم هاي خود خارج كرد

وزارت خزانه داري امريكا از خ��روج نام ۳ ايراني از 
ليست تحريم هاي خود خبر داد.

به گ��زارش ايس��نا، توييتر عرب ني��وز روز جمعه 
نوشت كه وزارت خزانه داري امريكا نام سه ايراني را 
فهرست تحريم هاي خود خارج كرده است. عرب نيوز 
همچنين نوشت سخنگوي اين وزارت خانه اعالم 
كرده اس��ت كه خروج اين س��ه ايراني از ليس��ت 
تحريم ها، سياست تحريم هاي دولت امريكا در قبال 
ايران را تغيير نخواهد داد. اين س��خنگو همچنين 
اع��الم كرد كه اق��دام امريكا هي��چ ارتباطي نيز با 
مذاكرات بر سر برجام ندارد. بهزاد فردوس، مهرزاد 
فردوس و محمدرضا دزفوليان نام هاي س��ه ايراني 

خارج شده از ليست تحريم هاي امريكا است.

 سونامي خودروهاي فرسوده
 در راه است

محمدحس��ين گودرزي، عضو انجمن صنفي مراكز 
اس��قاط و بازيافت خودروهاي فرس��وده در اين مورد 
معتقد اس��ت: در حال حاضر توليد خودرو در كشور به 
حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسيده كه با در 
نظر گرفتن خودروهاي وارداتي بايد گفت كه سونامي 
خودروهاي فرسوده در راه است. وي افزود: اين در حالي 
است كه تنها مسير خروج خودروهاي فرسوده  يعني 
واردات خودرو طي چند س��ال گذش��ته مسدود شده 
است. طبق برآوردها تا سال ۱4۰4 تعداد خودروهاي 
فرسوده در كشور به ۸ ميليون دستگاه مي رسد، در حالي 
كه سال گذشته تنها ۸ هزار دستگاه خودروي فرسوده 
در كشور اسقاط شد. تنها ۱۰ درصد از ۲۲۰ مركز اسقاط 
خودرو موجود در كش��ور فعال است و اشتغال زايي در 
اين صنعت از بين رفته اس��ت. گودرزي با بيان اينكه از 
حدود سه سال گذش��ته هيچ برنامه منسجمي براي 
خروج و كنترل فرس��وده هاي س��واري در كشور ارايه 
نشده است، گفت: بر اساس آمارهايي كه در اين زمينه 
منتشر شده در سال ۹۸ نزديك به يك ميليون و ۹۰۰ 
هزار دستگاه خودروي فرسوده در كشور وجود داشته 
كه طي سال ۹۹ و ۱4۰۰ در مجموع حدود ۷۰۰ هزار 
دستگاه ديگر )به طور متوسط ساالنه حدود ۳۵۰ هزار 
دستگاه( خودروي فرسوده به اين تعداد اضافه مي شود. 
عضو انجمن صنفي مراكز اسقاط و بازيافت خودروهاي 
فرس��وده ادامه داد: افزايش تعداد خودروهاي فرسوده 
باعث افزايش مصرف سوخت و هدررفت انرژي خواهد 
شد و رشد مصرف س��وخت نيز خود را در آلوده شدن 
بيشتر هواي كالنشهرها و همچنين افزايش خسارت به 

محيط  زيست نشان خواهد داد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عصر جمعه 11 تير 1400، قيمت دالر در بازار آزاد تهران 
25170 تومان، اونس جهاني طال 1787 دالر و سكه 10 
ميليون و 810 هزار تومان معامله شد. نيم سكه 5.8، ربع 
سكه 3.750 ميليون و سكه گرمي 2.3 ميليون، گرم 18 
عيار 1 ميليون و 67 هزار و مثقال آبشده 4 ميليون و 626 
هزار تومان داد و ستد شد.  عصر پنجشنبه 10 تيرماه نيز دالر 
در بازار آزاد به 25080 تومان رسيد و هر گرم 1 ميليون و 
67 هزار، مثقال طالي آّبشده 4 ميليون و 624 هزار تومان، 
سكه 10.8 ميليون، طرح قديم 10 ميليون و 450 هزار، 
نيم سكه 5 ميليون و 780 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 680 
هزار، سكه گرمي 2 ميليون و 270 هزار تومان معامله شد. 

     بازگشت قيمت  سكه و طال بر مدار صعودي
به گفته نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، علي رغم 
كاهش قيمت ها در بازارهاي جهاني، قيمت سكه و طال 
در بازارهاي داخلي با توجه به صعود نرخ ارز، تحت تاثير 
اخبار سياس��ي-اقتصادي مذاكرات، مجددا از مس��ير 
كاهش قيمت بازگشته و طي يك هفته اخير صعودي 
پيش رفته است. محمد كش��تي آراي با بيان اينكه در 
هفته اي كه گذشت، تغييرات قيمت اونس جهاني بسيار 
مختصر بود، اظهار كرد: قيمت اونس در بازارهاي جهاني 
در حالي كه طي هفته هاي گذشته سير صعودي داشت، 
شرايط خريد و فروش و همچنين تاثير رمزارزها سبب 
شد كه قيمت اونس جهاني در دو هفته اخير رو به كاهش 
گذاشته و به نوعي در يك هفته گذشته، از ثبات نسبي 
برخوردار شد. در اين هفته، قيمت اونس جهاني با شش 
دالر كاهش به 1776 دالر رسيد. برخالف كاهش قيمت 
اونس جهاني، نرخ ارز در داخل كشور در هفته گذشته 
)و به طور كلي طي 10 روز اخير( از كانال 23 هزار تومان 
به كانال 24 هزا تومان و در نهايت در پايان معامالت روز 
گذشته )پنجشنبه( به كانال 25 هزار تومان صعود پيدا 
كرد؛ به طور متوسط حدود 1000 تومان هر دالر امريكا 
در اين هفته افزايش قيمت پي��دا كرد.  وي تاكيد كرد: 
افزايش نرخ ارز باتوجه به نگاه بازار به مذاكرات وين و به 
سبب اخبار و صحبت هاي پيرامون مذاكرات بوده است و 
در مجموع فعال نرخ ارز تحت تاثير نتيجه مذاكرات خواهد 
بود كه چنانچه مثبت پيش رود، كاهش و اگر به نتيجه 

نرسد، بدين شكل افزايش خواهد يافت. 

     سكه ۲۷۰ هزار تومان
و طال بيش از ۱۸ هزار تومان گران شد

اين مقام صنفي ضمن اشاره بر تاثيرگذاري اين دو عامل 
بر قيمت  س��كه و  طال در بازارهاي داخل��ي، در رابطه با 
تغييرات قيمت ها طي يك هفته اخير، گفت: اين افزايش 
قيمت ارز در اين هفته سبب شد كه هر قطعه سكه تمام 
طرح قديم با 200 هزار تومان افزايش به 10 ميليون و 
600 هزار تومان و هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد 
با 270 هزار توماني افزايش به 10 ميليون و 880 هزار 
تومان برسند. همچنين هر قطعه نيم سكه و ربع سكه 
هر يك 150 هزار تومان نس��بت به ابتداي هفته رشد 
قيمت داشته و به ترتيب نيم سكه به پنج ميليون و 800 
هزار تومان و ربع سكه به سه ميليون و 750 هزار تومان 
رسيده اند. كشتي آراي افزود: سكه هاي يك گرمي بانك 
مركزي نيز با كاهش 50 هزار توماني هفتگي در آخرين 
معامالت دو ميليون و 300 هزار تومان نيز قيمت دارد. 
به همين ترتيب هر مثقال طالي آب شده با افزايش 80 
هزار توماني به چهار ميليون و 640 هزار تومان و هر گرم 
طالي 18 عيار با افزايش 18 هزار و500 توماني به يك 

ميليون و 71 هزار و 100 تومان رسيده است. 

     حباب سكه ۹۰ هزار تومان بزرگ تر شد 
حباب س��كه در اين هفته با ۹0 هزار توم��ان افزايش، به 
350 هزار تومان رس��يد كه همين افزايش حباب س��كه 

نشان دهنده وجود تقاضا در بازار است.

     افزايش بيش از يك هزار توماني
نرخ دالر و يورو 

قيمت ارزهاي دالر و يورو افزايش بيش از يك هزار توماني 
را تجربه كرد و به ترتيب پس از مدت ها به كانال هاي قيمتي 
25 و 30 هزار توماني بازگشت. در اين هفته هر دالر امريكا 
ش��اهد افزايش قيمت حدود يك هزار و 100 توماني و هر 
يورو نيز شاهد افزايش قيمت حدود يك هزار و 200 توماني 
در بازار آزاد بود. از سوي ديگر برخي از كارشناسان اقتصادي 
عالوه بر اين داليل سياس��ي، ب��راي برخي از محرك هاي 
اقتصادي هم در تشديد موج صعودي قيمت ها در بازار ارز 
جايگاه قائل هستند. به اعتقاد گروهي از اين كارشناسان، 
عرضه ارز در س��امانه نيما طي چند روز اخير كاهش قابل 
توجهي داشته است. اين مساله در حالي رخ داده است كه 
طي ماه هاي گذشته، عرضه ارز در اين سامانه همواره مازاد 
بر تقاضا بود و اين مس��اله باعث تثبيت قيمت دالر سامانه 
نيما در كانال 20 هزار توماني ش��ده بود. اين كارشناسان 
مي گويند كاهش عرضه در س��امانه نيما منجر به سرريز 
شدن مازاد تقاضا از اين سامانه به كف خيابان شده است كه 
در نهايت به صورت افزايش قيمت ارز در بازار آزاد تاثير خود 
را گذاشته است. گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي هم 
به افزايش تقاضاي تجار و واردكنندگان براي خريد ارز پس 
از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اشاره مي كنند و اين 
مساله را از جمله داليل افزايش قيمت ها مي دانند. به اعتقاد 
اين افراد، برخي از تجار انجام خريدهاي ارزي را تا مشخص 
شدن نتيجه انتخابات متوقف كرده بودند و به همين دليل به 
يك باره فشار تقاضايي از سوي اين گروه طي دو هفته گذشته 
به بازار وارد شده است. هرچند داليل ديگري مانند بخشنامه 
جديد بانك مركزي در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزي نيز از 
سوي برخي تحليلگران مطرح مي شود، اما برخالف نزديكي 
ديدگاه ها درباره علل افزايش قيمت در بازار، پيش بيني ها 
درخصوص تداوم اين روند افزايش��ي يا كاهش قيمت ارز 
در روزهاي آينده، بسيار متناقض است. برخي فعاالن بازار 
با اشاره به اخبار منتشر شده پيرامون مساله احياي برجام، 
از متوقف شدن مذاكرات هسته اي و تداوم افزايش قيمت 
ارز مي گويند. اما گروهي ديگر نيز با اشاره به عدم تحرك و 
سرزندگي در بازار، از نياز بازار به تنفس و در نتيجه از احتمال 
اصالح قيمت ها طي روزهاي آتي مي گويند. همچنين برخي 
از تحليلگران بازار ارز ورود بازارساز با عرضه زياد در بازار را نيز 
عامل سرنوشت سازي بر روند بازار توصيف مي كنند. اين 
پيش بيني در حالي مطرح مي شود كه در اين هفته، اكبر 

كميجاني، به عنوان رييس جديد بانك مركزي رسما كار 
خود را آغاز كرد، اما اين انتصاب بر خالف انتظارها در بازار 
نوسان خاصي را ايجاد نكرد. با اين وجود اين انتصاب جديد 
پيش بيني نحوه رفتار بازارساز در روزهاي آتي را نيز براي 
فعاالن بازار دشوار كرده است و مشخص نيست آيا بازارساز 
قصد دارد تا با انجام حجم سنگين عرضه ارز، روند افزايشي 
را متوقف سازد يا خير؟ با افزايش قيمت دالر در هفته اول 
تيرماه بازار سكه و طال نيز شاهد نوساناتي در قيمت ها بود 
و در ت��ا پايان هفته )تا 10 تيرم��اه 1400( حباب قيمتي 
380 هزارتوماني را تجربه كرد. در آغاز هفته، هر مثقال طال 
4 ميلي��ون و 520 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز 
يك ميليون و 44 هزار تومان فروخته شد. همچنين قيمت 
س��كه طرح جديد 10 ميليون و 450 هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم 10 ميليون و 250 هزار تومان، نيم سكه 
5 ميليون و 600 هزار تومان، ربع س��كه 3 ميليون و 600 
هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و 250 هزار تومان به 
فروش رف��ت. در دومين روز از هفته جاري، هر مثقال طال 
4 ميلي��ون و 545 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز 
1 ميليون و 4۹ هزار و 500 تومان فروخته شد. همچنين 
قيمت س��كه طرح جديد 10 ميليون و 550 هزار تومان، 
 قيمت س��كه طرح قديم 10 ميلي��ون و 400 هزار تومان، 
نيم سكه 5 ميليون و 650 هزار تومان، ربع سكه3 ميليون و 
650 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 250 هزار تومان 
بفروش رفت. در سومين روز از هفته، هر مثقال طال 4 ميليون 
و 5۹0 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 
5۹ هزار و 600 تومان فروخته شد. همچنين هر قطعه سكه 
طرح جديد 10 ميليون و 725 هزار تومان، سكه طرح قديم 
10 ميليون و 500 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 750 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 700 هزار تومان و سكه 
گرمي نيز دو ميليون و 300 هزار تومان به فروش رسيد. در 
روز مياني هفته، هر مثقال طال 4 ميليون و 652 هزار تومان 
و هر گرم طالي 18 عيار نيز 1 ميلي��ون و 74 هزار تومان 
فروخته شد. به عالوه قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون 
و 870 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و 
600 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 800 هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 750 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون 
و 300 هزار تومان بفروش رسيد. در روزهاي پاياني هفته، 
هر مثقال طال 4 ميليون و 615 هزار تومان و هر گرم طالي 
18 عيار نيز يك ميليون و 64 هزار  و500 تومان فروخته 
شد. همچنين قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 855 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و 600 هزار 
تومان، نيم سكه 5 ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه 3 
ميليون و 750 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 
300 هزار تومان به فروش رفت. در نهايت در آخر هفته، هر 
انس جهاني به 1776 دالر رسيده و قيمت طال و سكه در 

بازارهاي داخلي به اين ترتيب ثبت شد؛ قيمت سكه طرح 
جديد 10 ميليون و 850 هزار تومان، قيمت س��كه طرح 
قديم 10 ميليون و 600 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون 
و 800 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 750 هزار تومان 
و سكه گرمي دو ميليون و 300 هزار تومان فروخته شده 
است. بدين ترتيب، تا پايان هفته هر گرم طالي 18 عيار 
21 هزار تومان، هر مثقال طال 84 هزار تومان، قيمت سكه 
طرح جديد 300 هزار تومان، نيم سكه 150 هزار تومان و 
ربع سكه 100 هزار تومان و سكه هاي گرمي 50 هزار تومان 
افزايش قيمت داشته است. همچنين به گفته دبير اتحاديه 
طال و جواهر، تا روز پنج شنبه حباب سكه با افزايش روبرو 

بوده و به 380 هزار تومان رسيده است.

     ۱۶۳ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد: سامانه نيما امروز )چهارشنبه، ۹ 
تيرماه( ش��اهد عرضه حدود 163 ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده است.
از عرضه هاي مذكور ح��دود 1۹1 ميليون دالر به صورت 
حواله به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است. بر اساس 
معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 

21 هزار و 6۹7 تومان بوده است. 

     روند صعودي نرخ دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر ب��راي چهارمين روز متوالي در مقابل س��اير 
ارزها صعود كرد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز با 0.16 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 
۹2.578 واحد بسته ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.31 درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.376 دالر مبادله شد. يورو 0.03 درصد پايين رفت و با 
ماندن در كانال 1.18 به 1.184 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.45 درصد افزايش 
به 111.60۹ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.33۹ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.46۹ يوان چين اعالم شد.

     طال به رشد هفتگي نرسيد
قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهاني تحت 
تاثير نگراني ها نسبت به شيوع نوع دلتاي ويروس كرونا 
كه تقاضا براي دارايي امن را تقويت كرد، اندكي افزايش 
يافت با اين حال در مسير ثبت كاهش هفتگي قرار دارد.

بهاي هر اونس طال ب��راي تحويل فوري با 0.1 درصد 
افزايش، به 1778 دالر و 52 س��نت رسيد و از ابتداي 
هفته جاري تاكنون 0.1 درصد كاهش نشان مي دهد.

     دالر محبوب تر شد
سهم دالر از ذخاير ارزي جهان افزايش پيدا كرد.سهم 
دالر از ذخاير ارزي جهان در پايان س��ه ماهه نخست 
سال 2021 به 5۹.5 درصد رسيده است تا بدين ترتيب 
بيشترين افزايش فصلي سهم دالر در ۹ ماه اخير به ثبت 
برسد. اين رقم 0.7 درصد بيشتر از رقم ثبت شده دوره 
مشابه قبل است.  سهم يوان چين از ذخاير ارزي حدود 
2.4 درصد كل ذخاير را تشكيل مي دهد كه 0.1 درصد 
بيش��تر از رقم ثبت شده در فصل قبل است. در طرف 
مقابل اما س��هم ين به 5.2 درصد كاهش يافته است. 
سهم يورو از اين ذخاير نيز به 20.6 درصد رسيده كه 
0.۹ درصد كمتر از رقم ثبت شده قبلي است. اين بانك 
س��هم دالر از ذخاير ارزي بانك هاي مركزي جهان را 
61.8 درص��د ارزيابي كرده كه 0.5 درصد بيش��تر از 

برآورد صندوق بين المللي پول بوده است.
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جلسه هيات عامل بانك مركزي 
با حضور كميجاني 

جلسه فوق العاده هيات عامل بانك مركزي به رياست 
دكتر كميجاني برگزار شد.هر يك از اعضاي هيات 
عامل و معاون هاي رييس كل ضمن ابراز آمادگي 
كامل براي ت��داوم همكاري ب��ا رييس كل جديد 
بانك مركزي، چشم انداز ترسيم شده براي پيشبرد 
برنامه ه��اي حوزه خود را تش��ريح كردن��د.  دكتر 
كميجاني، رييس كل بانك مركزي نيز ضمن اعالم 
قدرداني از اعتماد رييس جمهوري، برهه فعلي بانك 
مركزي را بسيار حساس خواند و اظهار اميدواري كرد 
كه با همدلي و حميت جدي اعضاي هيات عامل و 
كاركنان بانك مركزي مس��ووليت هاي محوله به 
نحو احس��ن اجرايي شود و از بروز هرگونه آسيب و 
خدشه به فرآيند امور جلوگيري به عمل آيد. دكتر 
كميجاني همچنين از تالش ه��اي دكتر همتي، 

رييس كل سابق بانك مركزي نيز تقدير كرد.

ونزوئال ۶ صفر 
از پول ملي خود را برمي دارد

بانك مركزي ونزوئال به دنبال شكست در حل مشكل 
تورم فراگير در اين كش��ور با چاپ اس��كناس هاي 
بزرگ تر، تصميم گرفته 6 صفر از واحد پول بوليوار 
را از ابتداي ماه اوت بردارد. ونزوئال آماده مي ش��ود 
يك بار ديگ��ر صفرهاي ارز ملي خ��ود را در تالش 
براي ساده كردن نقل و انتقاالت روزانه كه به ندرت 
در ماشين حساب جاي مي شوند يا نياز به چندين 
بار تغيير كارت اعتباري براي تكميل خريد دارند، 
بردارد.  بانك مركزي ونزوئال تصميم گرفته 6 صفر 
از واحد پول بوليوار را از ابتداي ماه اوت بردارد. اين 
تصميم به دنبال شكست اين بانك در حل مشكل 
تورم فراگير در اين كش��ور با چاپ اس��كناس هاي 
بزرگ تر گرفته شده است.  به اين ترتيب ارزش يك 
دالر به جاي 321۹000 بوليوار حال حاضر، برابر با 
3.2 بوليوار خواهد بود.  ونزوئال آخرين بار در 2018 
صفرهاي بولي��وار را حذف كرده بود و در ماه مارس 
چاپ اسكناس يك ميليون بوليواري را آغاز كرد كه 
بزرگ ترين اسكناس در تاريخ اين كشور بوده است. 
ولي اين اسكناس حاال تنها 0.32 دالر ارزش دارد 
و براي خريدن يك فنجان قهوه هم كافي نيس��ت. 
دولت ونزوئال از 2008 تحت حاكميت هوگو چاوز 
و بعد هم نيكالس مادورو، به دنبال تورم باال، 8 صفر 
را از ارز ملي كم كرده است.  با اينكه در حال حاضر 
دالر به صورت غيررس��مي براي بسياري از نقل و 
انتقال هاي روزانه مورد استفاده قرار مي گيرد ولي 
درآمد بيش��تر مردم ونزوئال به بوليوار است و براي 
هزينه هايي مانند بليت اتوبوس، هزينه پاركينگ و 
انعام دادن بايد از اين ارز استفاده كرد.  طبق گفته 
مردم، با توجه به افزايش پرداخت هاي الكترونيك 
در ونزوئ��ال، بان��ك مركزي اين كش��ور نيازي به 
چاپ زياد اسكناس ندارد. شايد تنها الزم باشد 6 
اس��كناس متفاوت از 2 تا 100 بوليوار چاپ شود.  
تورم ساالنه در ونزوئال از بيش از 300000 درصد 
در 201۹ تا 233۹ درصد در سال جاري ميالدي 
پايين آمده است. بانك مركزي ديگر اطالعات تورم 

كشور را به صورت منظم منتشر نمي كند.

۱.۵ ميليارد دالر از ذخائر ارزي 
براي اشتغال ريال شد 

تاكنون و در راس��تاي حمايت از توس��عه و ايجاد 
اش��تغال پايدار در مناطق روس��تايي و عشايري، 
حدود 1.5 ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه 
ملي ب��ه ريال تبديل و در بانك ها س��پرده گذاري 
شده اس��ت.  به گزارش ايسنا، در سال 13۹6 بود 
كه قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي به تصويب رسيد.  طبق اين 
قانون به صندوق توسعه ملي اجازه داده شد تا براي 
ارتقاي توليد و ايجاد اش��تغال پاي��دار در مناطق 
روستايي و عش��ايري، معادل ريالي 1.5 ميليارد 
دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد 
موسسات مالي تعيين شده در قانون سپرده گذاري 
كند ت��ا اين منابع ص��رف اعطاي تس��هيالت به 
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، براي ايجاد 
اشتغال در روستاها و ش��هرهاي زير 10 هزار نفر 
جمعيت واقع در مناطق مرزي و عش��ايري شود. 
اين در حالي است كه بررس��ي تازه ترين گزارش 
عملكرد صندوق توسعه ملي در رابطه با وضعيت 
تامين منابع جهت حمايت از اش��تغال در مناطق 
روستايي و عشايري نشان مي دهد كه اين صندوق 
طي پنج مرحله و در س��ال هاي 13۹6، 1387 و 
13۹۹ نسبت به سپرده گذاري مبلغ ۹750 هزار 
ميليارد تومان معادل 1.5 ميليارد دالر در بانك ها 
يا صندوق هاي منتخب در قانون، اقدام كرده است.  
همچنين در ۹ ماهه س��ال 13۹۹ مطابق با ابالغ 
مرحله پنجم تخصيص اعتب��ار قانون حمايت از 
توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي 
و عشايري، دستور برداشت و تسعير مانده مصرف 
نشده اين اعتبارات به ميزان 245 ميليون دالر از 
حساب صندوق به بانك مركزي صادر شده است. 
در همين جريان از چهار قرارداد ابالغ شده، سهم 
مبلغ ريالي مربوط به دو بانك عامل نيز به حساب 
آنها واريز شده اس��ت ولي دو فقره قرارداد مربوط 
به دو بانك ديگر در مرحله تس��عير توس��ط بانك 
مركزي و واريز وجه به حساب بانك ها است.  طبق 
توضيحي كه صندوق توسعه ملي در در اين رابطه 
ارايه كرد، با توجه به نوس��انات ن��رخ ارز، احتماال 
مجموع مبالغ ريالي حاصل از اين تسعير، از سقف 
ريالي تعيين ش��ده مرحله پنجم ابالغي بيش��تر 
خواهد شد كه در اين صورت طبق توافق صندوق با 
سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به تخصيص 

مازاد اين منابع تصميم گيري مي شود.

دالر 25170 معامله شد -  سهم 59.5 درصدي دالر از ذخاير جهان

سكه به 10 ميليون و 810 هزار تومان رسيد
بازگشت قيمت  سكه و طال بر مدار صعودي

كارشناسان اولويت دولت آينده را رفع تحريم ها و بهبود آينده ارزي كشور معرفي كردند

بازگشت به برجام وكنترل نرخ ارز و تورم در دولت سيزدهم 
گروه بانك و بيمه | 

دولت سيزدهم با هشتمين رييس جمهور چند ماه ديگر كار 
خود را آغاز مي كند. اما اين دولت بايد مسووليت هاي داخلي 
و خارجي دولت قبلي را به عهده بگيرد و در راستاي مديريت 
اقتصادي كه يكي از مهم ترين دغدغه هاي ش��هروندان 
است گام بردارد. اما اين دولت تا سال 1404 با چه اتفاقاتي 
مواجه اس��ت و تحليل گران آينده اقتصادي دولت بعد به 
ويژه در حوزه كنترل تورم را چگونه پيش بيني مي كنند؟ 
يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينك��ه برجام معادالت 
اقتصادي دولت بعد را شكل مي دهد و بر نقدينگي، نرخ ارز 
و تورم تاثير مي گذارد، گفت: با برجام، دولت مي تواند براي 
مديريت اقتصاد برنامه ريزي دقيق داشته باشد. وحيد شقاقي 
شهري، كارشناس اقتصادي گفت: بحث تورم بحث كليدي 
در اقتصاد ايران است. ميانگين تورم دهه ۹0، 24 درصد شد 
و ما جزو پنج كشور با تورم باال قرار گرفتيم؛ در حالي كه در 
بسياري از كشورها كه شاهد ناامني باال هستيم يا شرايط 
جنگي در آن كشورها حاكم است )مثل افغانستان و عراق 
و سوريه( ولي با همه اين احوال در هيچ كدام اين كشورها 
شاهد تورم هاي باال نيستيم. اين نشان مي دهد كه در كشور 
ما عوامل كليدي وجود دارد كه تورم را در اقتصاد ايجاد كرده 
و افزايش مي دهند. شقاقي شهري با بيان اينكه پيش بيني 
تورم در سال 1400 بر پايه دو سناريو تحليل مي شود، اظهار 
كرد: س��ناريوي اول آن است كه در دولت دوازدهم برجام 
نهايي مي شود و دولت سيزدهم با نهايي شدن برجام كار 
خود را آغاز مي كند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان 
كرد: اين س��ناريو را من محتمل تر مي دانم كه برجام در 
همين مهلت باقي مانده دولت دوازدهم به نتيجه برسد و 
دولت سيزدهم بتواند با برجام و فوايد آن كار خود را پيش 

ببرد. وي سناريوي دوم را در اين دانست كه برجام به مشكل 
برمي خورد و به اين زودي ها به نتيجه نرسد و ادامه داد: در 
سناريوي اول با نهايي شدن برجام قطعا انتطارات تورمي 
فروكش خواهد كرد و با فروكش كردن انتظارات تورمي و 
كاهش نااطميناني ها در اقتصاد ايران ما شاهد كشيده شدن 
ترمز تورم هم خواهيم بود. به عبارت ديگر، درس��ت است 
كه ريشه اصلي تورم يعني رشد نقدينگي به سرعت از بين 
نمي رود ولي اگر آن انتظارات تورمي فروكش كند ما شاهد 
كنترل تورم هم خواهيم بود. اين شبيه آن است كه شما 
انباري پر از كاه را داريد ولي كبريتي روشن نشده است. در 
واقع انبار پر از كاه همان رشد نقدينگي است. يعني رشد 
نقدينگي ادامه خواهد داش��ت اما چون انتظارات تورمي 
به واسطه برجام فروكش خواهد كرد. بنابراين جرقه فعال 
روشن نخواهد شد. شقاقي شهري با اشاره به سناريوي دوم 
اضافه كرد: در سناريوي دوم، اگر برجام نهايي نشود همچنان 
انتظارات تورمي فزاينده خواهد بود و در كنار رشد نقدينگي 
ما همچنان شاهد تالطم هاي قيمتي در بازار دارايي ها و به 
تبع آن در بازار كاال و خدمات خواهيم بود. اين كارشناس 
اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه اگر برجام موفقيت آميز 
باشد پول هايي كه از فروش نفت به دست مي آيد را چگونه 
بايد مديريت كرد؟ اظهار كرد: اگر برجام به نتيجه برسد از 
چند محل منابع ارزي وارد كشور خواهد شد كه اين منابع 
ارزي اگرچه عددهاي بااليي نيس��تند اما در كوتاه مدت 
مي توانند اثر گذار باش��ند. وي يادآور ش��د: ما حداقل 20 
ميليارد دالر منابع ارزي بلوكه شده در كشورهايي چون 
ع��راق و ژاپن و كره جنوبي و ... داريم و اين منابع ارزي آزاد 
خواهند شد و در مدت اخير هم مقداري از آن آزاد شده و با 
برجام هم اين روند ادامه دار است. شقاقي شهري ادامه داد: در 

سناريوي محتمل برجام قبل از دولت سيزدهم نهايي و منابع 
بلوكه شده آزاد مي شود هم صادرات نفت ما نيز بيشتر خواهد 
شد و هم در بحث صادرات غير نفتي اثرات مثبت دارد. چون 
بحث تحريم هاي بانكي و بيمه اي هم مرتفع مي شود. وي 
افزود: همه اينها مي توانند بخشي از كسري بودجه و در كنار 
آن ناترازي بخش تجارت خارجي غير نفتي را پوشش دهد.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه كسري بودجه و 
كسري بخش تجارت خارجي غير نفتي دو موردي هستند 
كه به رشد نقدينگي فش��ار وارد مي كنند، اظهار كرد: در 
صورت نهايي شدن برجام، اين موارد با برجام فعال كنترل 
خواهد شد و رشد نقدينگي را در روند كاهشي خود قرار 
مي دهد و از همه مهم تر با برجام انتظارات تورمي فروكش 
خواهد كرد و همه اين موارد دست به دست هم مي دهند 
تا ما شاهد كاهش تورم در اقتصاد ايران به حدود 20 درصد 
در اقتصاد 1400 باشيم. همچنين در سناريوي محتمل 
كه نهايي شدن برجام است پيش بيني مي شود كه قيمت 
دالر هم در محدوده 20 هزارتومان نوس��ان داشته باشد. 
چراكه عرضه دالر در اقتصاد بيشتر خواهد شد و مي تواند 
نااطميناني هاي بازار ارز را كنترل كند. اين اقتصاددان در 
پايان تاكيد كرد: همه اين تحليل ها در صورت بازگشت به 
برجام است و اگر برجام به نتيجه نرسد كامال تحليل ها و 
پيش بيني ها متفاوت خواهد شد. دولت منتخب بعدي 
مشخص شده است و به زودي سكان مديريتي كشور براي 
چهار سال آينده را در دست مي گيرد. اما اين دولت با چه 
چالش هاي اقتصادي روبرو است و در صورت رفع تحريم 
يا ع��دم رفع تحريم در آينده نزديك بايد چه سياس��تي 
را در پي��ش بگيرد؟ همچنين حس��ين محمودي اصل، 
كارشناس اقتصادي در اين باره به ايِبنا گفت: كشور سه 

سال تحت تاثير شديدترين تحريم ها بوده است و طبيعتا 
فشار زيادي در بخش هاي مختلف وارد آمده است. با فرض 
رفع تحريم ها كه البته اين امر به كيفيت رفع تحريم ها هم 
بستگي دارد با اين وضعيت مي توان تصور داشت كه اندكي 
فشارها كاسته شود. كارشناس اقتصادي گفت: براي عبور 
از اين شرايط همه گروه ها و احزاب و فعاالن اقتصادي بايد 
دست به دس��ت هم دهند و نظام شفاف مديريتي و پس 
از آن اصالح س��اختارها در ميان مدت و بلندمدت اتفاق 
بيفتد. روند خنثي كردن تحريم هم بايد حتما در دستور 
كار باشد اما اين روند به هرحال زمان بر است و توان كشور 
براي خودكفايي در تمامي بخش ها هم معني و هم امكان 
ندارد و تنها در بخش هايي كه داراي مزيت نسبي هستيم، 
مي توان به خودكفايي در آنها انديش��يد. اين كارشناس 
اقتصادي يادآور شد: در كل بدون توجه به تحريم ها بحث 
كسري بودجه 350 هزارميليارد توماني كشور مساله ساز 
است كه نهايتا با اين حجم از نقدينگي كه دقيق آن، 3460 
هزار ميليارد تومان را شامل مي شود مشكالت سختي پيش 
روي اقتصاد كشور است. محمودي اصل در ادامه اظهار كرد: 
به نظر مي رسد كه بايد از اين فضاي انتخاباتي خارج شد 
و به يك واقع بيني دست يافت. چرا كه فضاي انتخاباتي 
به گونه اي ش��ده بود كه همگان احس��اس مي كردند كه 
سرمربي تيم اقتصاد مشكل دارد و اگر رييس جمهور تغيير 
كند همه چيز درست مي شود. وي تصريح كرد: واقعيت آن 
است كه ما در بخش هاي مختلف مشكالت بسياري داريم 
و در نظام مديريتي هم دچار كمي و كاستي هايي هستيم. 
همچنين در ساختارها داراي اشكاالت بنياديني هستيم 
كه در طوالني مدت قابليت حل شدن دارند، بنابراين در 

حقيقت ما كار سختي را در سال 1400پيش رو داريم. 

واكنش مثبت بازار به انتخابات
محسن عباسلو، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه 
به روند معامالت بورس در فصل بهار اش��اره كرد و 
گفت: اكنون و در وضعيت فعلي كشور هر فردي كه بر 
مسند رياست جمهوري قرار بگيرد مي تواند عملكرد 
معقولي را از خود در حوزه بازار سرمايه داشته باشد. 
مديرعامل كارگزاري ارگ هومن تأكيد كرد: اكنون 
س��هامداران نس��بت به صحبت هايي كه از سوي 
رييس جمهور منتخب در حوزه بازار سرمايه صورت 
گرفته اس��ت نگاه مثبت دارند و به محض روش��ن 
ش��دن نتيجه انتخابات ميزان اعتماد سهامداران 
به بورس و حج��م معامالت در ب��ازار افزايش پيدا 
كرد. وي بابيان اينكه صحبت هاي رييس جمهور 
منتخب و حمايت هاي وي از سهامداران در بورس 
اصلي ترين دليل بازگش��ت شاخص بورس به مدار 
صع��ودي و ورود دوباره س��رمايه هاي مردم به اين 
بازار محسوب مي شود، تأكيد كرد: نگاه سهامداران 
به ف��رد منتخ��ب در رياس��ت جمهوري به قدري 
مثبت اس��ت كه اكنون س��رمايه ها در حال خروج 
از صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا درآمد ثابت و 
ورود دوباره آنها به بازار س��هام اس��ت. وي در ادامه 
گفت وگو موضوع ماليات بر عايدي سرمايه را ديگر 
عامل تأثيرگذار بر بازگشت شاخص بورس برمدار 
صعودي دانست و گفت: وجود شفافيت در معامالت 
بورس و معافيت آن از ماليات توانسته است توجه 
بيشتر سرمايه گذاران را به اين بازار جلب كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه اكنون قيمت 
عمده سهام حاضر در بورس بعد از نوسان و اصالح 
شديدي كه تجربه كردند براي سرمايه گذاري بسيار 
جذاب شده اند، افزود: اكنون بازار سرمايه با ريسك 
قابل توجهي همراه نيس��ت و ريسك آن نسبت به 
ساير بازارها مانند ارز، طال، مسكن و خودرو در كف 
قرار دارد. عباسلو تأكيد كرد: اكنون بازار در بهترين 
موقعيت براي سرمايه گذاري قرار دارد اما مهم ترين 
مشكل فعلي اين بازار، اعتماد سرمايه گذاران است 
كه اگر بتوان آن را دوباره به اين بازار بازگرداند شاهد 
معامالتي پررونق در اين بازار خواهيم بود. اين فعال 
بازار سرمايه با اشاره به اينكه سهامداران نبايد اكنون 
تحت تأثير روند صعودي بازار سرمايه تصميمات 
عجوالنه بگيرند و با ورود س��رمايه هاي خود بدون 
آش��نايي از اين بازار باعث ايجاد معامالت هيجاني 
در بورس شوند، گفت: بهتر است اگر سرمايه گذاران 
آشنايي چنداني نسبت به روند بازار سرمايه ندارند، 
اجازه دهند سرمايه هايشان در همان صندوق باقي 
بماند تا تحت تأثير نوسان هاي ايجادشده دچار ضرر 
و زيان هاي سنگين در اين بازار مانند سال گذشته 
نشوند. مديرعامل كارگزاري ارگ هومن به افزايش 
سرمايه از محل تجديد بر ارزيابي دارايي ها و تأثير 
آن بر بازار اشاره كرد و گفت: افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها داراي جنبه رواني مثبت 
در معامالت بورس است و باعث اقبال سهامداران 
به آن سهم مدنظر به دليل كاهش قيمت ايجادشده 
مي شود. وي بابيان اينكه ايجاد كاهش قيمت سهم 
در بازار را نكته مثبت افزايش سرمايه از محل تجديد 
به ارزيابي دارايي عنوان كرد و اظهار داشت: معمواًل 
سهامداران به سراغ سرمايه گذاري در سهامي كه 
قيمت آن باال اس��ت، نمي روند و بيش��تر به دنبال 
س��رمايه گذاري در سهامي هستند كه قيمت آنها 
پايين است؛ بنابراين افزايش سرمايه از محل تجديد 

ارزيابي را مي توان از اين منظر مثبت ارزيابي كرد.

كاهش معامالت اوراق تسهيالت 
مسكن فرابورس

اف��ت 21 درصدي حجم و كاه��ش 27 درصدي 
ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن در 
سه ماه نخست امسال در فرابورس ايران رقم خورد. 
نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در سه ماه گذشته 
نش��ان مي دهد ط��ي 57 روز معامالتي تعداد 66 
ميليارد و 172 ميليون ورقه بهادار در 14 ميليون 
و 4۹1 ه��زار نوبت ب��ه ارزش 5168 هزار و 562 
ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس خريدوفروش 
شده است كه به ترتيب از افت 64 درصدي حجم، 
كاهش 70 درصدي نوبت هاي معامالت و رشد ۹5 
درصدي ارزش معامالت نس��بت به مدت مشابه 

سال ۹۹ حكايت دارد.
همچنين بازار اول فرابورس از ابتداي امس��ال تا 
پايان خ��رداد تغيير مالكي��ت 18 ميليارد و 762 
ميليون ورق��ه بهادار ب��ه ارزش 10۹ هزار و ۹78 
ميلي��ارد ريال و ب��ازار دوم مبادل��ه 17 ميليارد و 
640 ميلي��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش 1۹7 هزار و 
418 ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به 
ترتيب بيانگ��ر افزايش 4 درصدي حجم و كاهش 
66 درص��دي ارزش معامالت در ب��ازار اول و افت 
77 درصدي حجم و كاه��ش 84 درصدي ارزش 
معامالت بازار دوم در مقايسه با سه ماه نخست ماه 

سال ۹۹ است.
اين گزارش مي افزاي��د: در بازار ابزارهاي مالي نيز 
تعداد 4۹02 ميليون اوراق بدهي به ارزش 4538 
هزار و 65۹ ميليارد ريال معامله ش��ده است كه از 
افزايش 1257 درصدي حجم و 1374 درصدي 
ارزش معام��الت اي��ن بازار در س��ه ماه نخس��ت 
امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال ۹۹ حكايت 
مي كند. افزون بر اين، بالغ بر 7507 ميليون واحد 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله به ارزش 
145 ميلي��ارد و 284 ميليون ري��ال و 8 ميليون 
ورقه گواهي تس��هيالت مس��كن )تسه( به ارزش 
4757 ميليارد ري��ال در اين م��دت در اين بازار 
مورد معامله قرارگرفته است كه نشان از افزايش 
62 درصدي حج��م و رش��د 45 درصدي ارزش 
معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
و همچنين اف��ت 21 درصدي حجم و كاهش 27 
درصدي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت 

مسكن در مقايسه با سه ماه نخست پارسال دارد.



گروه بازار سرمايه|
ديگر مي توان گفت كه وضعيت بورس تغيير كرده و با اين 
تحوالت و اخبار بايد به آينده اين ب��ازار مالي اميدوار بود. 
بررسي و مقايسه آماري نشان مي دهد تاالر شيشه اي در 
سال جاري مي تواند پربازده ترين سرمايه گذاري و يك سپر 
قوي براي تورم افسارگسيخته باشد اما  نكته مهم اينجاست 
كه دول��ت آتي نبايد همانن��د دولت دوازده��م از بورس 
سوءاستفاده كند و اجازه دهد حيات طبيعي در اين بازار 
ادامه داشت باشد. به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي 
و بورسي، بازار سهام مي تواند تا پايان سال 1400 بازدهي 
در حدود 25 الي 50 درصد بدهد كه اين عدد در نوبه خود 
بي نظير است. اين بازار هميشه سوددهي مطلوبي داشته 
اما پس از مشكالتي و سوءاستفاده هايي كه در ميانه هاي 
مردادماه آغاز شد و تا چند هفته پيش ادامه داشت، بازدهي 
و سوددهي بازار سرمايه به مخاطره افتاد. با روند رو به رشدي 
كه بازار سرمايه و شاخص كل بورس در هفته هاي اخير در 
پيش گرفته، بسياري از سهامداران به بازگشت دوباره رونق 
به بازار سرمايه اميدوارتر از قبل شده اند و بر اين باورند كه 
اگرچه ممكن است كه صعود ش��ارپي براي بازار سرمايه 
متصور نباشد، اما حداقل خواهند توانست كه بازدهي هاي 
خوبي را از اين بازار به دست آورند. در اين ميان، آنگونه كه 
آمارهاي معامالتي شركت هاي)كارگزاري ها( بورسي نشان 
مي دهد روند رو به رشد معامالت اميدواركننده است و با در 
نظر گرفتن يك تفاوت براي شاخص سال جاري با محدوده 
زماني و وضعيتي سال گذشته مي توان نسبت به بازدهي 
مناسب بورس در س��ال جاري هم نگاه مثبتي داشت. بر 
اين اس��اس، آمارها حكايت از آن دارد كه در نخستين ماه 
سال 1400، كارگزاري ها كار خود را با خريدوفروش بيش 
از 1۸5 هزار ميليارد توماني آغاز كرده و در ارديبهشت ماه 
نيز اين رقم به حدود 1۳۸ هزار ميليارد تومان رسيده است.
در اصل بررسي جزييات خريدوفروش هاي ثبت شده توسط 
گروهي از نهادهاي مالي بازار سهام در ارديبهشت ماه سال 
1400 نش��ان مي دهد كه درمجموع 1۳۸ هزار ميليارد 
تومان معامله توسط 111 كارگزاري فعال در بازار سرمايه 
ش��كل گرفته و درعين حال، ۸4.۳ هزار ميليارد تومان از 
اين رقم يعني بي��ش از ۶0 درصد از كل دادوس��تدها در 
اختيار مبادالت آنالين بوده اس��ت. از س��وي ديگر، 52۷ 
ميليارد تومان نيز به خريدوفروش از سوي بازار گردان ها 
تعلق داشته و مابقي نيز رقمي در حدود 5۳ هزار ميليارد 
تومان حجم معامالت عادي در خريدوفروش سهام در اين 
نهادهاي مالي بوده و اين در حالي است كه بررسي عملكرد 
اين كارگزاري ها به تفكيك فعاليت در ان��واع اوراق و بازار 

نشان مي دهد كه اين نهادهاي مالي در ماه گذشته بيش از 
2 هزار ميليارد تومان در خريدوفروش اوراق در بازار بدهي 
داشته اند. همچنين بر اساس آمارها، در بخش بازار اوراق 
مش��تقه نيز معامالت اين نهادهاي مالي به بيش از 4۶۸ 
ميليارد تومان رسيده اس��ت. در همين راستا 1۸.5 هزار 
ميليارد تومان از خريدوفروش كارگزاري ها در ماه گذشته 
مربوط به معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در بورس بوده اس��ت. كارشناسان بازار سرمايه اميد دارند 
كه با اين عملكرد نسبتاً معقول شركت هاي بورسي پس از 
شروع دولت سيزدهم وضعيت نيز تغيير خواهد كرد. حميد 
ميرمعيني، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه هم با اشاره به 
روند مثبت بورس در روزهاي اخير، مي گويد: تداوم اين روند 
بستگي به رويكرد دولت آينده دارد و تركيب تيم اقتصادي و 
حتي سياسي دولت آينده مي تواند بر مسير حركت بورس 
تأثيرگذار باشد. برخي بازديد آقاي رييسي از تاالر بورس 
را مهم مي دانن��د، اما ورود يك فرد به ت��االر بورس ازنظر 
من مهم نيست. قبل از ورود به تبليغات، تمام كانديداها و 
تيم هاي تبليغاتي آنها مي دانستند ضريب نفوذ بازار سرمايه 

در خانوارهاي كشور افزايش يافته و تبليغ روي اين محور 
مي تواند جذابيت ايجاد كند. پس بس��ياري از صحبت ها 
مي تواند در قالب تبليغ ارزيابي شود. اگر معتقد به اثرگذاري 
بازار سرمايه در اقتصاد هستيم، بايد حقوق سرمايه گذار را 
حفظ كنيم و بگذاريم طبق مكانيزم بازار آزاد در كشور عمل 
شود و رقابت اقتصادي رخ دهد. اگر قرار است بازار سرمايه 
رشد كند، نقدينگي ورودي به بازار نبايد صرف سفته بازي 
و بازي با اعداد و ارقام شود. الزم است براي برنامه ريزي بهتر 
جايگاه ويژه اي در دولت براي رييس سازمان بورس تعريف 
شود تا اين فرد بتواند در دولت حضورداشته باشد و از بازار 
سرمايه دفاع كند و رييس جمهور نيز به نظرم بايد خواستار 
تدوين دو برنامه 5 ساله يا دو برنامه 10 ساله شود تا روشن 
شود در جهت توسعه بورس چكار مي توانيم كنيم. محمد 
رضايي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت بورس 
مي گويد: دولت سيزدهم كه بزودي سكان اقتصاد ايران را 
در دست خواهد گرفت، بايد اهتمام ويژه اي به بازار سرمايه 
داش��ته باش��دو تالش نمايد تا اعتماد را به بازار برگرداند؛ 
همچنين اهتمام در ايجاد استقالل سازمان بورس و حمايت 

از آن سازمان با استراتژي حفظ منافع بلندمدت سهامداران 
بايد يكي از نكات كليدي در برنامه هاي تدويني براي بورس 
در ماه هاي پيش رو باشد. اصالح قانون بازار اوراق بهادار با 
محوريت تصدي مسووليت بخش خصوصي در شوراي 
عالي بورس نيز ازجمله ديگر اقداماتي اس��ت كه نبايد از 
آن غافل شد؛ ضمن اينكه گفت كه محدوديت در امكان 
جابه جايي رييس و اعضاي هيات مديره سازمان بورس و 
اصالح يا تغيير تركيب شوراي عالي بورس نيز بايد مدنظر 
قرار گيرد. الزام به افزايش سهام شناور آزاد كليه شركت ها 
در راستاي ايجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از يك سو 
و حذف تدريجي دامنه نوس��ان قيمت در بازار سهام از 
سوي ديگر ازجمله راهكارهاي كليدي است كه بايد در 
اين بازار مدنظر قرار گيرد. كاهش دخالت دستوري در 
امور شركت هاي بورسي و تحميل قيمت بدون توجه به 
مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار نيز بايد مدنظر سياست گذار 
قرار گيرد؛ ضمن اينكه وضع قانون و مقررات در خصوص 
عدم امكان تغيير ضوابط معامالتي در محدوده زماني ثابت 

نيز ازجمله راهكارهاي طاليي خواهد بود.
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راه اندازي قراردادهاي آتي 
نفت و فرآورده هاي نفتي

علي نقوي، مديرعامل ش��ركت بورس انرژي ايران 
بابيان اينكه سال گذش��ته به لحاظ حجم و ارزش 
معامالت، سال خاصي براي بورس انرژي بود گفت: 
ازجمله برنامه هاي سال جاري اين شركت راه اندازي 
بازار قراردادهاي آتي ب��ر روي فرآورده هاي نفتي، 
معامله پذير كردن گواهي صرفه جويي و توسعه بازار 
مصرف كنندگان باالي پنج مگاوات برق خواهد بود. 
علي نقوي با اشاره به آمار معامالت سال 1۳۹۹ اين 
شركت در رينگ  داخلي و بين الملل گفت: سال ۹۹ 
سالي خاص براي بورس انرژي بود، به طوري كه در 
بازار فيزيكي، رينگ داخلي بيش از دو ميليون و 1۸4 
هزار ۷۶2 تن معامله داشتيم و در رينگ بين الملل 
بي��ش از 1۳ ميليون و ۹۷۳ ه��زار و 1۸2 تن انواع 
فرآورده باارزشي بالغ بر ۹2 هزار ميليارد تومان مورد 
معامله قرار گرفت. وي افزود: در بازار برق نيز بيش 
از ۹ ميليارد و 5۷5 ميليون كيلووات س��اعت برق 
باارزشي بالغ بر 40۸ ميليون تومان مورد معامله قرار 
گرفت. در بازار قراردادهاي سلف موازي استاندارد 
24 ميليون ق��رارداد بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان 
معامله شده است و در صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله 1۹۶ ميليون واحد س��رمايه گذاري به 

ارزش بيش از 10۹ ميليارد تومان معامله شد.

پذيرش جديد
در بازار فرعي بورس كاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي ايران 
با صدور اطالعيه هاي جداگانه از پذيرش كنسانتره روي 
شركت كالسيمين، بوتن 1 شركت پتروشيمي تبريز، 
ماس��تيك قيري ش��ركت ورزيران، رب گوجه فرنگي 
اتحاديه مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ايران 
و كائولن شركت صنايع خاك چيني ايران در بازار فرعي 
اين بورس خبر داد. براس��اس اطالعيه منتش��ر شده، 
پذيرش ۳ هزار تن كنسانتره روي شركت كالسيمين 
پس از بررس��ي مدارك و مستندات در دويست و نود و 
نهمين جلسه كميته عرضه در تاريخ ۸ تير ماه جاري در 
بازار فرعي بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت. 
پذيرش بوتن 1 شركت پتروشيمي تبريز به ميزان ۳500 
تن، كائولن شركت صنايع خاك چيني ايران به ميزان 12 
هزار تن و ماستيك قيري شركت وزيران به مقدار 1500 
تن نيز پس از بررسي مدارك و مستندات در كميته عرضه 
در بازار فرعي بورس كاال به تصويب رسيد. عالوه بر اين، 
در اين جلسه همچنين كميته عرضه بورس كاال 250 
تن رب گوجه فرنگي توليد اتحاديه مركزي تعاوني هاي 
روستايي و كشاورزي ايران كه عرضه كننده آن سازمان 
مركزي تعاون روستايي ايران است را نيز پس از بررسي 

مدارك و مستندات در بازار فرعي پذيرش كرد.

 نشست مجازي بين المللي
 »بازار سرمايه اسالمي«

س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد س��يزدهمين 
دوره بين المللي بازار سرمايه اسالمي )ICM( را به دليل 
پاندميك شدن ويروس كرونا و حفاظت از سالمت مدعوين 
و پيشگيري از خطرات احتمالي، به صورت آنالين برگزار 
كند. اين در حالي است كه، به منظور پيشگيري از شيوع 
ويروس كرونا و انجام اقدامات پيش��گيرانه جهت حفظ 
سالمت كليه شركت كنندگان، سازمان بورس در نظر دارد 
تا اين دوره را براي نخستين بار به صورت مجازي برگزار كند. 
موضوع اصلي اين دوره »نقش فراگير و موثر مالي اسالمي 
در بحران ها« است و مباحث اصلي نيز شامل: نقش بازار 
سرمايه اسالمي و صنعت صكوك در محيط كالن مالي؛ 
هوش مصنوعي و يادگيري ماش��يني در چارچوب مالي 
اسالمي؛ سرمايه گذاري جايگزين اسالمي: سرمايه گذاري 
غيرفعال، صندوق هاي جسورانه و غيره؛ فين تك و بازار 
سرمايه اسالمي: تجارب، نوآوري ها و چالش ها؛ تأمين مالي 
استارتاپ ها و شركت هاي كوچك و متوسط در چارچوب 
مالي اس��المي براي رفع التهاب حاص��ل از كوويد-1۹؛ 
سرمايه گذاري مسووليت اجتماعي در دوران كوويد-1۹؛ 
و دارايي هاي رمزارز نگاري شده در چارچوب بازار سرمايه 
اس��المي خواهد بود. س��ازمان بورس از عالقه مندان به 
س��خنراني در اين دوره معتبر دعوت به عمل مي آورد تا 
موضوع سخنراني كه با موضوع اصلي و مباحث اصلي اين 
دوره مرتبط باشد را ارسال كند. فايل پاورپوينت مقاالت 
تاييد شده توسط كميته علمي نهايتًا بايد تا 25 شهريور 
سال جاري ارسال شود. تاكنون بيش از 500 انديشمند 
خارجي از بيش از 40 كشور مسلمان و غيرمسلمان خارجي 
در اين دوره ها شركت كرده و از تجربيات فقه پوياي شيعه 

جعفري در بازار سرمايه اسالمي بهره مند شده اند.

ايراد قانوني در عنوان سهام خزانه
دكتر س��يد مصطفي علوي ريي��س اداره نظ��ارت بر 
حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به موضوع حسابداري و گزارشگري 
مالي عملي��ات بازار گرداني در صورت هاي مالي ناش��ر 
گفت: ازآنجايي كه در عمليات بازار گرداني در حالتي كه 
ناشر تأمين كننده منابع مالي باشد، تملك سهام توسط 
صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي صورت مي گيرد 
و نه ناشر، با توجه به شرايط مقرر در ماده 2۸ قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور و همچنين 
آيين نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه، ازلحاظ 
قانوني اين نوع س��هام نمي تواند به عنوان سهام خزانه 
شناسايي شود. مطابق با شرايط مقرر در ماده 2۸ قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كش��ور و 
همچنين ايين نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه؛ 
در عمليات بازار گرداني كه ناشر تأمين كننده منابع مالي 
باشد تملك سهام ناشر توسط صندوق هاي سرمايه گذاري 
اختصاصي بازار گرداني، از منظر قانوني در صورت هاي 

مالي ناشر به عنوان سهام خزانه قابل شناسايي نيست.

»تعادل« وضعيت بازار سهام را موردبررسي قرار مي دهد

بورسبهروزهاياوجخودبازميگردد؟



گروه راه و شهرسازي|
آمار و ارقام گوياي آن است كه به داليل مختلفي همچون 
پايين بودن بازده سرمايه گذاري و ركود بازار مسكن در ۱۰ 
سال گذشته اهداف نوس��ازي بافت هاي ناكارآمد به طور 
كامل محقق نشده به گونه اي كه به گفته معاون وزير راه، 
تنها 4۰ درصد از اين بافت ها بازسازي شده اند. در اين حال، 
به نظر مي رسد، آمار 4۰ درصدي نوسازي بافت فرسوده 
خوش بينانه باشد، چه آنكه بر اساس محاسبات »تعادل«، 
بافت هاي فرسوده كش��ور، ظرفيت ساخت يك ميليون 
آپارتمان 75 متري را دارن��د، از اين رو، در صورتي كه 4۰ 
درصد از اين بافت ها، بازسازي شده باشند، بايد حدود 4۰۰ 
هزار آپارتمان در اين بافت ها ساخته شده باشد كه به نظر 
مي رسد، چنين نيست. به گزارش ايسنا، نوسازي بافت هاي 
فرسوده از طريق پرداخت تسهيالت طي سال هاي اخير 
با اقبال مواجه نشده اس��ت. سازندگان و مالكان به داليل 
مختلفي همچون ركود ساخت و ساز و پايين بودن بازده 
س��رمايه گذاري در بافت هاي ناكارآمد از نوسازي در اين 
مناطق خودداري مي كنند. طبق اعالم بانك مسكن از سال 
۱۳۹۸ تاكنون تنها به ۲۱ هزار و ۳4۸ واحد مسكوني واقع 
در بافت هاي فرسوده تسهيالت پرداخت شده است. اين 
در حالي است كه از سال هاي گذشته نوسازي ساالنه ۱۰۰ 
هزار واحد مسكوني در دستور كار دولت قرار دارد، بنابراين 
آمار گوياي آن است كه نوسازي، دست كم از طريق دريافت 
تسهيالت با س��رعت چنداني پيش نمي رود. بيش از ۲۰ 
ميليون نفر از جمعيت كشور در بافت هاي ناپايدار و نا ايمن 
زندگي مي كنند و گفته مي شود 4۰ درصد جمعيت تهران 
در بافت هاي ناپايدار و فرسوده سكونت دارند. همچنين قرار 
بود از حدود ۱5 سال قبل، ساالنه ۱۰ درصد نوسازي شود و 
با اينكه كارشناسان مي گويند شايد ۱5 درصد اين هدف نيز 
محقق نشده باشد، معاون وزير راه و شهرسازي آمار واقعي 
را 4۰ درصد مي داند. بخش خصوصي به عنوان بازوي اصلي 
توليد مسكن گرفتار ركود شده است و مطابق طرح جامع 
مسكن، ايران ساالنه به حدود يك ميليون واحد مسكوني 
نياز دارد، در حالي كه هم اكنون توليد بين ۳۰۰ تا ۳5۰ هزار 
واحد در س��ال است. نوسازي بافت هاي فرسوده هم بنا به 
اذعان مهدي عبوري، مديرعامل شركت بازآفريني شهري به 
دليل تغييرات و نوسان شاخص هاي كالن و ركود بي سابقه 
بازار مسكن و س��اختمان، كند پيش رفته است. عبوري 
البته اوايل خردادماه امسال با اشاره به تكليف قانوني براي 
نوسازي ساالنه ۱۰ درصد بافت هاي فرسوده گفته است: 
طي ۱۰ سال اخير )از سال ۹۰ تا ۱4۰۰( 4۰ درصد از اين 
بافت ها نوسازي شده كه اتفاق مهمي است. تهران بيشترين 

ميزان نوسازي در كشور را به خود اختصاص داده كه اين امر 
جاي تقدير دارد، هر چند از برنامه مكلف عقب تر هستيم 
اما با توجه به تخصيص منابع و مشكالت پيش رو مي توان 
گفت كار به شكل مناسب انجام شده است. به هر ترتيب 
سال ۱4۰۰ سقف تسهيالت نوسازي بافت هاي فرسوده در 
تهران و كالنشهرها به ۳۰۰ ميليون تومان براي سازندگان 
حرفه اي كه از فناوري هاي نوين استفاده مي كنند، رسيده 
است و ۱۲۰ ميليون تومان از اين مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، 
۱۰۰ ميليون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ ميليون تومان با سود 
۱۶ درصد است. در ساير ش��هرها نيز سقف وام در حالت 
صنعتي سازي و فناورانه به سازندگان حرفه اي ۲5۰ ميليون 
تومان است كه سود ۸۰ ميليون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ 
ميليون تومان ديگ��ر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ ميليون تومان 
۱۶ درصد است. به ساير سازندگان هم كه در بافت فرسوده 
واحدهاي صنعتي با فناوري نوين احداث مي كنند كه ۲7۰ 
ميليون تومان در تهران و ديگر كالنشهرها تعلق مي گيرد. 
۱۲۰ ميليون تومان از اين مبلغ با نرخ ۹ درصد، ۸۰ ميليون 
با ن��رخ ۱۸ درصد و 7۰ ميليون تومان با س��ود ۱۶ درصد 
است. ۲۲۰ ميليون نيز به سازندگان معمولي كه در ساير 
شهرها اقدام به ساخت واحدهاي با فناوري نوين مي پردازند، 
پرداخت مي شود كه ۸۰ ميليون آن ۹ درصد، ۸۰ ميليون 
تومان ۱۸ درصد و ۶۰ ميليون تومان با نرخ بهره ۱۶ درصد 
است. سقف وام واحدهاي معمولي نيز به سازندگان حرفه اي 
در بافت فرسوده تهران و كالن شهرها ۲5۰ ميليون تومان 
و س��ازندگان معمولي ۲۰۰ ميليون تومان است. در ساير 

شهرها نيز براي واحدهاي معمولي به سازندگان حرفه اي 
۲۰۰ ميليون تومان و به سازندگان معمولي ۱4۰ ميليون 

تومان وام نوسازي پرداخت مي شود.

     سهم بافت فرسوده از مساحت كشور
به گزارش »تعادل«، مساحت ايران يك ميليون و ۶4۸هزار 
كيلومتر مربع يا به عبارت ديگر، ۱۶4ميليون هكتار است 
كه از اين مقدار، بنا به گفته مسووالن وزارت راه و شهر سازي 
۱۲۰هزار هكتار بافت ناكارآمد ش��هري، سكونتگاه هاي 
غير رسمي و بافت تاريخي اس��ت. در همين حال، عباس 
آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي تصريح كرده بود كه 
حدود 7۲هزار هكتار بافت فرس��وده در 4۹۸شهر كشور 
وجود دارد كه اين عرصه شامل ۱5درصد مساحت كشور و 
حدود ۲5درصد جمعيت شهري كشور مي شود.  با توجه به 
اظهارات مقام هاي دولتي، دست كم، بيش از 5۰هزار هكتار 
از بافت هاي شهري كشور، فرس��وده و نيازمند بازسازي و 
بهسازي است. اين بافت هاي شهري فارغ از اينكه بستر زايش 
ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي و حتي امنيتي هستند 
و به نوعي تهديد آتي براي جامعه ايران به ش��مار مي روند، 
فرصتي طاليي براي جان گرفتن صنعت ساخت و ساز و در 
پي آن رونق گيري بيش از ۱۲۰گروه شغلي به شمار مي رود.

     ظرفيت هر هكتار براي آپارتمان سازي؟
به گزارش »تعادل«، براس�اس ش�اخص هاي شهرس�ازي، 
چنانچ�ه ۱۰۰هكتار زمين ش��هري در اختيار شهرساز 

گذاشته ش��ود، او موظف است ب�ين ۲۰ تا ۲5 درصد اين 
سطح را براي معابر و شبكه هاي دسترسي اصلي و فرعي 
كنار بگ��ذارد، ۱۰ درص��د را ب�ه فضاي س��بز اختصاص 
دهد. همچنين مجبور است ۲۰درصد را نيز براي ايجاد 
كاربري ه��اي خدماتي و فضاهاي عموم��ي نظير مراكز 
آموزشي، بهداشتي، درماني، فرهنگي و نظ�اير آن در نظر 
بگيرد. در نهايت 45درصد سطح را مي تواند ب�ه ك�اربري 
مس�كوني اختص�اص ده�د. چنانچه اين سطح با سطح 
اشغال ۶۰درصد )يعني 4۰درصد ب�راي حي�اط و فض�اي 
س�بز داخل قطعات كنار گذاشته شود( با تراكم متوسط 
۱۸۰درصد )يعني سه طبقه( ساخته شود، به طور متوسط 
در هر هكتار، حداقل ۲۰قطعه و ۶۰واحد مس��كوني ب�ا 
مت�راژ ۱۲۰مترمرب�ع به دست مي آيد. با توجه به متوسط 
بعد خانوار دركشور، حداقل ۲4۰نفر مي توانن�د در اي�ن 
يك هكتار زمين شهري زندگي كنند. در حالي كه در شهر 
تهران به عنوان متراكم ترين ش���هر كشور اين شاخص 
به ۱۲۶نفر نمي رس��د. يعني اگر به��ره وري يك هكتار 
زمين شهري را با رعاي�ت تم�امي س�رانه هاي مطل�وب 
شهرسازي، در صورت استفاده ۲4۰نفر از آن ۱۰۰درصد 
در نظر بگيريم، در اين صورت متوسط عملكرد اين شاخص 
در تهران قريب به 5۳درصد و در كل كشور ۳5درصد است. 
نتيجه منطقي اين شاخص، اين است كه قريب ۶5درصد 
پ�رت و اس�راف در اس�تفاده از زمين شهري داشته ايم. )بر 
گرفته از مقاله »مسكن مهر: اصالح الگوي مصرف زمين 
شهري و ارتقاي كيفيت زندگي شهري« نوشته: محمد 

آييني، فصلنامه شماره 47 و 4۸ اقتصاد مسكن( 

    ظرفيت 72 هزار هكتار زمين؟
حال اين س��وال پيش مي آي��د كه با 7۲ه��زار هكتار 
بافت هاي فرسوده در كشور، چند واحد آپارتمان مي توان 
ساخت؟ بر اساس فرمول باال، 45 درصد از 7۲ هزار هكتار 
برابر است با ۳۲ هزار و 4۰۰ هكتار؛ ۶۰ درصد اين رقم نيز 
برابر است با ۱۹ هزار و 44۰ هكتار كه با احتساب تراكم 
متوس��ط ۲4۰ درصد )يعني 4طبقه( برابر با 77 هزار و 
7۶۰هكتار مي شود. از اين رو، مي توان در ۱۹ هزار و 44۰ 
هكتار، حدود يك ميليون واحد مسكوني با متراژ متوسط 
75مترمربع ساخت. و به اين ترتيب، بازسازي 4۰ درصد 
از بافت فرسوده كش��ور برابر است با ساخت 4۰۰ هزار 
واحد مسكوني در اين بافت ها كه به نظر نمي رسد، محقق 
شده باشد. از اين رو، ضروري اس��ت، مسووالن وزارت 
راه و شهرس��ازي، جزييات بيشتري از ساخت و ساز در 

بافت هاي فرسوده را منتشر كنند.
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تكذيب اظهارات چمران
درباره جذب نيرو در شهرداري

حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه 
انساني و امور شورا شهرداري تهران گفت: متاسفانه 
طي روزهاي گذشته خبري مبني بر جذب چند هزار 
نفري نيروي انس��اني در شهرداري تهران در فضاي 
رسانه ها منتشر شده كه به هيچ عنوان صحت ندارد.

مهدي چمران، منتخب شوراي ششم شهر تهران در 
روزهاي گذشته به رسانه ها گفته بود كه شهرداري 
تهران در اين روزها چندين هزار نيرو را جذب كرده 
است كه جاي سوال جدي دارد؛ چه ضرورتي دارد كه 
در اين روزها چندين هزار نيرو در ش��هرداري تهران 
جذب و استخدام شوند؟ به گزارش ايلنا، مظاهريان 
در واكنش به ش��ايعه جذب چندي��ن هزار نفري در 
روزهاي پاياني كار ش��وراي ش��هر دوره پنجم آن را 
تكذيب كرد و افزود: گاهي اخباري منتشر مي شود 
كه نه صحيح است و نه عقالني و اخالقي. او ادامه داد: 
متاسفانه طي چند روز گذشته خبري مبني بر جذب 
چند هزار نفري نيروي انساني در شهرداري تهران از 
س��وي يكي از منتخبين شوراي شهر دوره ششم در 
فضاي رسانه ها منتشر شده كه به هيچ عنوان صحت 
ندارد و به روشني مشخص است كه انتقال اطالعات 
و اخبار اشتباه به اين عضو محترم شوراي ششم بستر 
ساز چنين اظهارنظر اشتباهي ش��ده است. معاون 
شهردار تهران گفت: فرآيند به كارگيري نيروي انساني 
جديد در واحدهاي تابعه شهرداري تهران مستلزم اخذ 
مجوز از باالترين مقام مسوول در شهرداري تهران و 
سير مراحل مربوطه است. مظاهريان گفت: قطع به 
يقين در اين دوره مديريت ش��هري، هرگز اقدامات 
اينچنيني مورد تاييد و تاكيد ش��هردار تهران نبوده 
و اعالم ج��ذب چندين هزار نفر در اين مقطع زماني 
هم ناصحيح بوده و قابل استناد نيست. عالوه بر اين 
تمام اعضاي ش��وراي ش��هر و مديران شهري از اين 
روند اطالع دارند. به گفته وي، در اين دوره مديريت 
شهري بود كه انضباط در وجوه مختلف بها پيدا كرد 
و در مقوله نيروي انس��اني تعداد آن از ۶۸هزار نفر به 
كمتر از 5۸ هزار نفرتقليل يافت.  معاون شهردار تهران 
همچنين در پاسخ به سوال مجوز ماخوذه از سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور براي استخدام ثابت دو 
 هزار و يكصد نفر در شهرداري تهران افزود: مطابق با 
آيين نامه اس��تخدامي ش��هرداري تهران مصوب 
سال ۱۳5۸ و ۱۳5۹ ش��وراي انقالب و برابر سوابق 
و مس��تندات موج��ود، در ادوار مديريت ش��هري 
ش��هرداري تهران، كارمندان طرف قرارداد شركت 
خدمات اداري ش��هر شاغل در مش��اغل كارمندي 
شهرداري تهران طبق مجوزهاي ماخوذه از مباديان 
ذيصالح، همچون وزارت كش��ور، شوراي اسالمي 
ش��هر تهران و س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
ب��راي تصدي پس��ت هاي س��ازماني بالتصدي در 
آزمون داخلي و دريك فضاي رقابتي به كارمند ثابت 
شهرداري تهران تبديل وضعيت يافته اند كه آخرين 

آزمون انجام شده در سال ۱۳۹5 بوده است.
 مظاهري��ان بيان كرد: بنابراين ب��ا اين توضيح و 
براي توجه به درخواست هاي همكاران، مديريت 
ش��هري نيز بدنبال فراهم كردن فضاي مناسب 
ب��راي برگ��زاري آزم��ون داخلي همانن��د ادوار 
گذشته بوده كه با پيگيريهاي متمادي از سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور، مجوز الزم اخذ و با 
تصويب شوراي اداري شهرداري تهران، مقدمات 
اجراي امر فوق مهيا ش��ده و همكاران قراردادي 
 موصوف ش��هرداري تهران به زودي از اين اقدام 
بهره مند خواهند ش��د، هرچند كه ممكن است 
در اي��ن اقدام با مش��كالتي در اجرا واقع ش��ويم 
ولي با توجه به ش��فافيت موضوع، اميدواريم اين 

مشكالت نيز مرتفع شود.

دستور توقف فعاليت  معدن 
كوه هاي دركه صادر شد 

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران از صدور 
دستور توقف فعاليت  معدن سنگ واقع در كوه هاي 
دركه خبر داد. به گزارش ايسنا، حدود دو هفته پيش 
محسن غضنفري، دبير شوراياري محله هزارسنگ از 
فعاليت يك معدن در حريم شهري تهران در كوه هاي 
دركه با نام معدن سنگ سبز خبر داده بود اما براساس 
اعالم اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران »معدن 
سنگ سبز« در رخ جنوبي توچال قرار دارد و غيرفعال 
است. پيگيري هاي اين اداره نشان مي دهد كه معدن 
س��نگ فعال در كوه هاي دركه معدن ديگري است 
و دس��تور توقف فعاليت آن صادر شده است. فاطمه 
برنا در گفت وگو با ايس��نا، ضمن بيان اينكه براساس 
بازديدهاي صورت گرفته از معدن سنگ در كوه دركه 
مشخص ش��د كه اين معدن فعال اس��ت، مي گويد: 
اخطاريه و دستور توقف فعاليت براي اين معدن صادر 
شده است. رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر 
تهران در ادامه اظهار مي كند كه در  پي صدور دستور 
توقف فعاليت اين معدن اع��الم كرديم كه   مدارك و 
مستندات خود را مبني بر داشتن مجوز فعاليت ارايه 
كنند و تاكنون براس��اس مداركي كه ارايه شده، اين 
معدن از شهرداري مجوز و با آن قرارداد داشته است. در 
انتظار ارايه و بررسي ساير مجوزهاي فعاليت اين معدن 
هستيم.  گفتني است طبق ماده ۶۳ آيين نامه اجرايي 
قانون معادن، انجام مراحل اكتش��اف و بهره برداري 
مستلزم رعايت ضوابط زيست محيطي است همچنين 
براساس ماده 4 ضوابط زيست محيطي فعاليت هاي 
معدني، وزارت صنايع و معادن مكلف است در مواردي 
از جمله صدور كليه پروانه هاي اكتشاف و صدور پروانه 
بهره برداري براي معادني كه نياز به اكتشاف ندارند از 
سازمان حفاظت محيط زيست استعالم  كند. به گفته 
برنا، اين معدن سنگ كه در حريم شهري تهران فعال 
است هيچ پرونده اي در اداره حفاظت محيط زيست 
ش��هر تهران ندارد و هنوز مدارك و مستنداتي به ما 
نرسيده كه نش��ان دهد اين معدن از وزارت صنعت ، 

معدن و تجارت مجوز فعاليت داشته است.

 سفر از ۱2 كشور به ايران 
ممنوع شد 

در آخرين به روز رساني مقررات سفر به ايران، ورود از 
۱۲ كشور ممنوع و محدوديت ها براي مسافران ورودي 
از ۲4 كش��ور ديگر بيشتر شد. همچنين شرط تست 
پي سي آر )PCR( براي مسافران واكسينه شده برداشته 
شد. معاون گردش��گري درباره آخرين تصميم هاي 
گرفته ش��ده براي تردد مس��افري بين ايران و س��اير 
كش��ورها، به آخرين دستورالعمل س��تاد ملي كرونا 
پيرو تصميم وزارت بهداش��ت اش��اره كرد و به ايسنا 
گفت: هم اينك مرزها ب��راي ترددهاي بين المللي با 
رعايت پروتكل ها باز اس��ت و تردد هم انجام مي شود. 
ايراني هاي خارج از كش��ور و اتباعي كه به رواديد نياز 
ندارند، نيز محدوديتي براي سفر به ايران ندارند. ضمن 
اينكه رواديد كاري، دانشجويي و درمان )گردشگري 
سالمت( براي شهروندان خارجي صادر مي شود. براي 
ازسرگيري صدور رواديد گردشگري از نيمه دوم تيرماه 
نيز قول داده شده است. او درباره شرايط سفر ايراني ها 
به خارج از كش��ور نيز اظهار كرد: س��فرها و تورهاي 
خروجي بر اساس مقررات حاكم در كشورهاي مقصد 
انجام مي ش��ود. تيموري با اشاره به دستورالعملي كه 
در ارتباط با مقررات سفر به ايران به تازگي ابالغ شده 
است، گفت: براي ساماندهي ترددهاي بين المللي در 
مرزها، دستورالعملي با محوريت وزارت كشور و حضور 
دستگاه هاي مرتبط از جمله وزارت ميراث فرهنگي و 
گردشگري تهيه شد كه محتواي آن در اصل، بخشي از 
مفاد آن دستورالعمل )پروتكل سفر به ايران( است كه به 
مصوبه ستاد ملي كرونا نياز نداشت و وقتي مطرح شد، 
تاييديه كميته امنيتي و انتظامي ستاد كرونا را گرفت و 
قرار شد اجرايي شود كه بالفاصله همان موقع ابالغ شد.

او اضافه كرد: بخش ديگر اين دس��تورالعمل از جمله 
صدور رواديد گردشگري كه به ابطال مصوبه قبلي ستاد 
كرونا )ممنوعيت صدور رواديد گردشگري_فروردين 
۹۹( نياز داش��ت، در نوبِت طرح و تصويب در جلس��ه 
اصلي كرونا قرار گرفت. معاون گردش��گري در ادامه 
محتواي دستورالعمِل »به روز رساني فهرست كشورها 
از نظر مقدار گردش سويه جهش يافته ويروس كرونا« 
را كه از س��وي عليرضا رييسي ، معاون وزير بهداشت  
ابالغ شده در اختيار ايسنا قرار داد كه با تاكيد بر تشديد 
مراقبت ها در مبادي مرزي هوايي و دريايي، فهرست 
كشورها براساس ش��يوع و بروز ويروس جهش يافته 
نيز به سه دسته زير تقسيم ش��ده است:  كشورهاي 
ويژه )كشورهاي داراي سويه جهش يافته(، پذيرش 
مسافر از اين كشورها به طور مستقيم و غيرمستقيم تا 
اطالع ثانوي ممنوع است. ورود ديپلمات ها و ماموران 
دولتي و نمايندگان سازمان هاي بين المللي منوط به 
تاييد وزارت امور خارجه با رعايت پروتكل هاي ابالغي 
است. اين كشورها درحال حاضر شامل بوتسوانا، برزيل، 
استوني، هندوستان، لسوتو، ماالوي، موزامبيك، نپال، 
افريق��اي جنوبي، اوروگوئه، زامبيا و زيمبابوه اس��ت. 
كشورهاي پرخطر )كشورهايي با بروز باالي بيماري(، 
سفرهاي مستقيم و غيرمستقيم از اين كشورها برقرار 
است، اما مس��افران ورودي از اين كش��ورها عالوه بر 
تست منفي پي س��ي آر از نظر كرونا در مبدأ )با مهلت 
۹۶ ساعت( الزم اس��ت در هنگام ورود تحت بررسي 
آزمايش��گاهي دوباره )تست پي س��ي آر( قرار گيرند. 
رعايت پروتكل ابالغي مراقبت مرزي هوايي � دريايي 
الزامي است. فهرست اين كشورها درحال حاضر شامِل 
آرژانتين، بحرين، بوليوي، كيپ ورد، ش��يلي، كلمبيا، 
كاستاريكا، اكوادور، مصر، كويت، ليتواني، مالزي، مالديو، 
مغولس��تان، ناميبيا، پاراگوئه، پرو، سيشل، سريالنكا، 
سودان، س��وريه، تانزانيا،  ترينيداد و تونس است. ساير 
كشورها در حال حاضر منع تردد سفر نداشته و تست 
پي س��ي آر منفي از كش��ور مبدأ با مهلت ۹۶ ساعت، 
براي ورود به كشور كفايت مي كند. غربالگري عالمتي 
)مراقبت سندروميك( براي اين گروه انجام خواهد شد و 
در صورت نياز، تست پي سي آر دوباره به عمل خواهد آمد.

خرابي شديد ۱۰ هزار كيلومتر 
راه شرياني كشور 

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: 
۱۰ هزار از ۳۳ هزار كيلومتر راه هاي شرياني كشور 
داراي خرابي ش��ديد است. به گزارش مهر، داريوش 
امان��ي در ايين بهره ب��رداري از پل كليش��اد و آغاز 
عمليات اجرايي كمربندي جنوب غربي اصفهان با 
بيان اينكه راه يكي از شاخص هاي اصلي توسعه است، 
افزود: براي توس��عه در هر كشوري بايد زيرساخت 
مناس��ب براي محورهاي تردد فراهم باشد تا بتوان 
توس��عه متوازن را رقم زد. وي با بيان اينكه توسعه 
راه ها نياز به اعتبار مناس��ب دارد، اضافه كرد: در اين 
زمينه بايد توجه داشت كه در بودجه ۱4۰۰ حدود 
۱5 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه 
در صورت فروش مازاد نفت به اين بخش تخصيص 
داده شود كه اين امر بسيار سخت است. اماني گفت: 
اين اعتبار نيز در صورت تأمين قرار است در نيمه دوم 
سال تخصيص يابد و با اين شرايط عماًل امكان اجراي 
پروژه در بيش از ۲5 استان كشور با توجه به وضعيت 
آب و هوايي وجود ندارد. وي افزود: براي ساماندهي 
اين مسيرها ۱۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و 
اين در حالي است كه كل اعتبارات سازمان راهداري 

در سال گذشته چهار هزار ميليارد تومان بود.

 واكنش سازمان هواپيمايي 
به افزايش قيمت بليت پروازها

تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي به 
شركت هاي هواپيمايي متخلف در زمينه افزايش 
قيمت بليت هواپيما هشدار داد. به گزارش مهر به 
نقل از صدا و سيما، تورج دهقاني زنگنه گفت: افزايش 
قيمت بليت هواپيما در روزهاي اخير، غيرقانوني و 
بدون هماهنگي با سازمان هواپيمايي بوده است. وي 
تاكيد كرد: اگر شركت هاي هواپيمايي به تذكرات 
توجه نكنند به سازمان تعزيرات معرفي خواهند شد.

مسووالن دولتي از تحقق 40 درصدي نوسازي بافت هاي فرسوده طي 10 سال گذشته خبر مي دهند

كارنامه  نوسازي  بافت  فرسوده  در دهه 90

ارزش مكاني امالك در هزينه صدور پروانه هاي ساختماني لحاظ مي شود

اجراي فرمول جديد عوارض ساختماني از امروز
گروه راه و شهرسازي|

از امروز عوارض ساختماني مبتني بر ارزش مكاني امالك 
محاسبه و دريافت خواهد ش��د. به گفته حامد سليمي، 
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران، شوراي شهر تهران مصوبه اي داشت مبني بر اينكه 
»نحوه محاسبه عوارض ساختماني مبتني بر ارزش مكاني 
امالك شهر تهران« صورت گيرد كه بهمن سال گذشته 
به ش��هرداري ابالغ شد و ارزش مكاني هر پالك با بررسي 
شاخص هاي مختلف مشخص شد. وي گفت: از جمله اين 
شاخص ها، درصد تراكمي كه طرح تفصيلي شهر تهران در 
نظر گرفته و خدماتي مانند فضاي سبز، ايستگاه حمل و 
نقل عمومي، آتش نشاني، مراكز آموزشي، مراكز مذهبي، 
مراكز درماني، پاركينگ هاي عمومي و... است كه پيرامون 
يك پالك ايجاد شده. به گفته سليمي، گاهي اين خدمات 
نقاط مثبت و گاهي نقاط منفي براي يك پالك محسوب 
مي شود به عنوان مثال پالكي كه ديوار به ديوار مدرسه 
يا مجتمع آموزشي، مركز درماني باشد يك امتياز منفي 
براي پالك محسوب مي شود اما اگر در مجاورت ايستگاه 
مترو يا بي. آر. تي يا فضاي س��بز قرار گرفته باشد يك 
امتياز مثبت براي آن پالك محسوب مي شود. مطالعات 
پالك ها انجام ش��ده و تراكمي كه طرح تفصيلي براي 
يك پالك در نظر گرفته، هزينه س��اخت هر متر مربع 
براي واحدها براس��اس معامالت سال ۹۸ و ۹۹ مبناي 

محاسبات عوارض شده است.

     دليل تاخير اجراي طرح افزايش
عوارض ساختماني 

وي اف��زود: مصوبه ش��وراي ش��هر تهران تح��ت عنوان 
)LR) Location Rent عنوان و مطرح شده است و قرار 
بود از اول سال ۱4۰۰ اين مصوبه اجرايي شود اما با توجه به 
تاخير تصويب آن در ستاد فرمانداري، اجراي اين مصوبه 
براي ما از ابتداي تيرماه بالمانع اعالم شد. اما با توجه به شرايط 
انتخاباتي، شيوع بيماري كرونا و درخواست هاي شهروندان 
از شهرداران مناطق پيشنهاد شد اجراي اين طرح به مدت 
يكي دو هفته به تاخير بيفتد. موضوع در شوراي شهرداران 
مطرح شد و با مشورت پيروز حناچي و عبدالرضا گلپايگاني 
قرار شد از ۱۲ تيرماه اين مصوبه به اجرا در بيايد. شهروندان 
در اين مدت مي توانند از تمديد عوارض استفاده كنند چون 
در دوره انتخابات و شيوع كرونا نتوانستند عوارض خود را 
پرداخت كنند. در بعضي از مناطق افزايش عوارض خواهيم 
داش��ت چرا كه يكي از مباني محاس��به عوارض دفترچه 
ارزش معامالتي ملكي س��ال ۹۸ اس��ت كه افزايش ملك 
داشته است. سليمي با اشاره به اينكه با اجراي اين مصوبه 
عمده عوارض افزايش پيدا خواهد كرد، گفت: چون دفترچه 
ارزش معامالتي سال ۹۸ به اضافه مطالعات شهرداري در 
حوزه LR مالك محاس��بات اين عوارض است. ۰.۶ درصد 
اين عوارض با توجه به دفترچ��ه ارزش معامالتي و الباقي 
آن با توجه به مطالعات شهرداري در حوزه مرغوبيت مكاني 
محاسبه مي شود. در تمام پارسل ها افزايش عوارض وجود 

دارد. ولي شهرداري متعهد شد كه ميانگين عوارض در 
كل شهر تهران نبايد بيش از 5۰درصد افزايش خواهد 

يابد. كمترين عوارض حدود ۳5 تا ۳7 درصد است.

    كاهش و افزايش تراكم براي ايجاد
خط آسمان

مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران در پاسخ به اين سوال كه به دليل نابسامان بودن بازار 
مس��كن در ايران و تهران، چه اقدامي جهت پيشگيري از 
افزايش قيمت مسكن به دليل اعمال اين عوارض صورت 
گرفته است؟ تاكيد كرد: هر چقدر تراكم باالتر باشد چون 
سود حاصل از س��اخت و ساز براي سازنده و مالك بيشتر 
مي ش��ود بايد »خط آسمان« تعريف ش��ود و در راستاي 
عدالت اجتماعي تا از سقف تراكمي استفاده كنند. بعضي از 
پالك ها كه ۳ طبقه بودند سقف تراكمي را دريافت مي كنند 
و 4 طبقه ها به 5 طبقه تبديل مي شوند و برخي از پالك ها 
نيز طبقات كمتري در تراكم مي گيرند. دنبال اين هستيم 
كه تراكم ها در پهنه ها باالنس شود، سود حاصل از ساخت 
و ساز عدد منطقي مي شود. با اين عدد منطقي حتي اگر 
عوارض افزايش يابد بر قيمت تاثير نخواهد گذاشت. عوارض 

شهرداري در افزايش قيمت مسكن تاثيري ندارد.

     افزايش و كاهش عوارض شهرداري
او افزود: از تابستان ۹7 تا ۹۹ حدودا ۲55 درصد در رشد 

مسكن عقب تر بوديم. يعني اگر عوارض ثابت بود ارزش 
ع��وارض ۲55 درصد از قيمت مس��كن عقب تر بود. در 
حال حاضر در يكي دو سال اخير باز هم عوارض نسبت 
به افزايش قيمت به ۱۰۰درصد نرس��يده اس��ت. چون 
عوارض شهرداري در بهترين و مرغوب ترين پالك هاي 
تهران چيزي حدود ۲ تا ۲.۲ درصد از قيمت واحدهاست. 
سازندگان س��اختمان و حتي الكچري سازهاي تهران 
اذعان دارن��د كه عوارض ش��هرداري در مقابل س��اير 
هزينه هاي س��اخت و ساز بسيار ناچيز است. در مناطق 
كم برخوردار ش��هر تهران اين عدد حتي به ۰.7 تا ۰.۹ 
درصد مي رسد. اين عدد در مقابل خدمات و سرانه هاي 
خدماتي كه ش��هرداري مكلف به ايجاد آن شده بسيار 
ناچيز است. انتفاع اين عوارض از طريق ارايه خدمات به 
عامه شهروندان مي رسد. بر اساس گزارش سايت شهر، 
حامد سليمي در پاسخ به اين سوال كه اگر قيمت مسكن 
كاهش يابد آيا عوارض ش��هرداري نيز كاهش مي يابد؟ 
گفت: يكي از تعهدات شهرداري در مصوبه شوراي شهر 
تهران اين اس��ت كه با ركود مسكن و مرغوبيت مكاني 
يكي از گزينه هاي محاسبه عوارض شهرداري است. اگر 
مسكن ارزان شود اثر مستقيم روي محاسبات عوارض 
شهرداري دارد. آبان ماه هر سال شهرداري مكلف است 
كه پايش��ي در LR )مرغوبيت مكاني واحدها( داش��ته 
باش��د. اين پايش به لحاظ قيمت، هزينه هاي ساخت و 
ساز و گسترش زيرساخت هاي شهري انجام خواهد شد.

فرمانده ناجا: ناوگان اتوبوسي فرسوده است
به گزارش ايسنا، فرسودگي اتوبوس هاي مسافربري يكي از 
معضالت جدي سيستم و حمل و نقل كشور به خصوص در 
جاده هاست. موضوعي كه بارها نيز مورد انتقاد قرار گرفته، 
اما داليل متعددي براي عدم نوس��ازي اين ناوگان اعالم 
شده كه به نظر مي رسد صرف نظر از منطقي يا غيرمنطقي 
بودن، نتيجه  اين عدم نوسازي چيزي جز به خطر افتادن 
جان صدها تن از مسافران اين ناوگان نخواهد بود. در اين 
آخرين حوادثي كه فرس��ودگي اتوبوس، حادثه ساز شد 
مي ت��وان به حادثه واژگوني اتوب��وس خبرنگاران محيط 
زيس��ت و همچنين اتوبوس سربازان اش��اره كرد كه در 
حادثه مربوط به خبرنگاران اتوبوس مذكور در سال ۱۳۸5 
يعني ۱5 س��ال پيش باز توليد شده و در اتوبوس سربازان 
نيز وسيله نقليه داراي نقص فني مستمر بوده است، اين 
درحالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان عمر مفيد 
اتوبوس هاي بين شهري ميان پنج تا ۱۰ سال است. گرچه 
انتقادات زيادي به فرسودگي اتوبوس ها مطرح شده، اما در 
تازه ترين اين اظهارات، سردار حسين اشتري، فرمانده ناجا 
نيز اين موضوع را مورد انتقاد قرار داده و به ايسنا مي گويد: 
»زماني كه حادثه براي اتوبوس خبرنگاران و سربازان رخ 
داد دستور ويژه به رييس پليس راهور ناجا داده شد تا اين 

موضوع مورد پيگيري قرار بگيرد.« اشتري ادامه مي دهد: 
»آنچه مشخص است اين كه ناوگان اتوبوسي و به خصوص 
اتوبوس هاي بين شهري ما يك ناوگان فرسوده است و شايد 
بيش از ۱۰ سال باشد كه آنچنان اتوبوس جديدي وارد اين 
ناوگان نشده و بايد اينها مورد نظر قرار بگيرد.« فرمانده ناجا 
با بيان اينكه »بايداز نظر زيرس��اخت اقدامات فني خوبي 
صورت بگيرد«، افزود: »همه دستگاه ها اعم از وزارتخانه هاي 
مربوطه و دستگاه هاي داراي مسووليت در اين زمينه بايد 
بيش��تر همت كنند و خودشان را مس��وول كنند. روزانه 
اتوبوس هايي هستند كه حتي مسافر هم دارند اما به دليل 
نكات ايمن��ي همكاران ما مانع از حرك��ت آنها در پايانه و 
پليس راه مي شوند. ما عقب افتادگي در اين خصوص داريم 
و اميدواريم كه همه تالش كنند و بتوانيم اين تصادفات را 
به صفر برسانيم و كاهش دهيم.« فرمانده ناجا نخستين 
فردي نيست كه از فرسودگي اتوبوس ها به عنوان يكي از 
داليل وقوع تصادفات رانندگي انتقاد كرده است. پيش از او 
كريمي سنجري، از كارشناسان صنعت خودرو نيز به اين 
موضوع پرداخته و گفته بود: »قريب به ۳۰۰ هزار خودروي 
فرسوده تجاري كه ۶۰ درصد آنها را اتوبوس هاي شهري و 
برون شهري تشكيل مي دهند، همچون تهديدي آشكار در 

خيابان ها و جاده هاي كشور به جابه جايي مسافر مبادرت 
دارند. دولت سيزدهم بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه 
جايگزيني اتوبوس هاي فرسوده يكي از مهم ترين اولويت ها 
در خودروسازي كشور است.«  صدراهلل بمانا، مشاور رييس 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز در تيرماه سال 
۹۹ در گفت وگويي با ايسنا گفته بود كه در طرح نوسازي 
خودروهاي فرسوده قرار است كه ۱7۶ هزار و 55۰ دستگاه 
كاميون، اتوبوس، ميني بوس و كاميونت را نوسازي كنيم 
و اين يعني دستكم ۱7۶ هزار و 55۰ دستگاه وسيله نقليه 

سنگين فرسوده در حال تردد در جاده هاست.

     هشدار دو سال پيش پليس راه
در مورد اتوبوس ها و ميني بوس هاي فرسوده

بيش ازدو سال پيش نيز، سردار محمدحسين حميدي، 
فرمانده وقت پليس راه كش��ور نس��بت ب��ه به كارگيري 
اتوبوس ها و ميني بوس هاي فرس��وده به عنوان سرويس 
ادارات، كارخانجات و مدارس هشدار داده و به ايسنا گفته 
بود: »ناوگان فرسوده اتوبوس و ميني بوس يكي از داليل 
تصادفات و به خصوص در ۳۰ كيلومتري شهرهاس��ت. 
متأسفانه خيلي از خودروهايي كه تحت عنوان سرويس 

شركت ها به خصوص در بخش خصوصي و حتي مدارس 
استفاده مي شود، جزو ناوگاني است كه در گذشته در جاده 
تردد داشته اما بعداً به دليل قانون، تنها امكان تردد در جاده 
را از دست دادند و به همين دليل براي ادامه فعاليت مجبورند 
در مس��يرهاي كوتاه تردد كنند. نظ��ارت كمتري بر اين 
خودروها وجود دارد و متأسفانه اكثر اين خودروها در سن 
فرسودگي هستند و عمدتاً نيز بخش خصوصي آنها را به كار 
گرفته است كه همين موارد مي تواند ريسك وقوع حوادث 
رانندگي در اين خودروها را افزايش دهد.« آنچه كه حميدي 
حدود دو سال پيش به آن اشاره و نسبت به آن هشدار داده 
بود، مشابه مورد اتوبوس خبرنگاران محيط زيست است؛ 
اتوبوسي فرسوده كه به عنوان سرويس كارخانه سيمان 
و براي مسيرهاي كوتاه از آن استفاده شده و اين بار بدون 
صورت وضعيت در اختيار ماموريت رس��انه اي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست قرار گرفته بود. ده ها مورد ديگر از 
هشدار و ابراز نگراني از ناوگان فرسوده اتوبوسراني در حوزه 
برون و درون شهري وجود دارد، اما سوال جدي اينجاست 
كه چرا تاكنون اراده اي براي حل اين معضل وجود نداشته 
و چه اولويت هايي باالتر از حفظ جان انسان ها براي متوليان 

نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي وجود داشته است؟



طبق طرح جديد نمايندگان مجلس، بانك مركزي 
به عنوان مرجع تنظيم مقررات مبادالت رمزارز ها در 
داخل كشور شناخته شده. در اين طرح آمده است 
كه وزارتخانه هاي مختلف بايد با همكاري يكديگر، 
درآمد ناخالص ساالنه از اين حوزه را در سال ۱۴۰۱ 

به ۵۰۰ ميليون دالر برسانند.
در عين حال وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي نيز با 
بيان اينكه گفته مي ش��ود كه ايران توانس��ته است 
با رمزارزه��ا تحريم ها را دور بزن��د، گفت كه بايد با 
استخراج غيرمجاز ارزهاي ديجيتال مقابله كرد. او 
خاطرنشان كرد براي آنكه بتوانيم جايگاه مناسبي 
در اقتصاد بين الملل پيدا كنيم بايد به سمت اقتصاد 
هوش��مند حركت كنيم. در س��ال هاي گذش��ته 
رمزارزها و در صدر آنها بيت كوين، با توجه به روند 
صعودي افزايش قيمتي كه تجربه كرده، طرفداران 
زي��ادي را در جه��ان و ايران براي خود دس��ت و پا 

كرده است.
در سال هاي گذش��ته محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، از تالش براي 
بومي سازي ارزهاي ديجيتال خبر داد و اظهار كرد 
سياست هايي برمبناي توسعه فناوري ارز ديجيتالي 
وجود دارد. در اين راستا به گفته انجمن بالك چين، 
اقداماتي هم براي راه اندازي رمزارز بومي انجام شده، 
از جمله چند پروژه اي كه در ايران انجام مي ش��ود 
كه نمونه نهايي آنها آماده اس��ت و در حالت پايلوت 
كار مي كنند و البته انتقادات��ي هم به رمزارز بومي 
وارد ش��ده، از جمل��ه اينكه اگر توكن��ي در اختيار 
مردم قرار گيرد كه هر توكن معادل يك ريال باشد، 
درواقع ديگر ارزي نيس��ت، بلكه همان پول ريالي 
به صورت الكترونيكي اس��ت ك��ه جذابيت فناوري 
و س��رمايه گذاري ندارد و ديگر اينكه پول مجازي 
داخلي پايه ريال بر بستر بالك چين به خاطر سهولت 
انتقال بين م��ردم، نه جايگاهي از نظر فناوري دارد 
و نه جايگاهي از نظر ارزش سرمايه گذاري دارد و از 

آن استقبال نمي شود.
با وجود اين با گذش��ت چند سال از اولين باري كه 
رمزارز بومي مطرح شد، همچنان خبري از توليد و 
استفاده از چنين فناوري منتشر نشده، با وجود اين 
نمايندگان مجلس و مخالفان استفاده  از رمزارزها و 
در صدر آنها بيت كوين، نه تنها قصد ايجاد ممنوعيت 
براي مبادله رمزارزها را دارند بلكه اس��تفاده  از هر 
رمزارزي به ج��ز نمونه بومي كه هنوز هم به صورت 

رسمي بهره برداري نشده را به عنوان ابزار پرداخت 
ممنوع كردند. جذابيت ب��ازار رمزارز ها در دنيا و به 
ويژه در بين ايرانيان باعث توجه ويژه مجلس شوراي 
اسالمي و س��اير نهاد ها به اين حوزه ديجيتال بوده 
است. عالقه چشمگير ايراني ها به مبادالت رمزار ها 
منجر ب��ه طراحي طرحي ب��ا عن��وان »حمايت از 
استخراج رمزارز و ساماندهي بازار مبادالت داخلي 
آن« در مجلس، ب��ا نظارت كميس��يون اقتصادي 
تهيه شده اس��ت. در چهار ماده تنظيم شده در اين 
طرح بيشتر به بحث اس��تخراج رمزارز ها پرداخته 

شده است. 
طبق ماده اول طرح ذكر شده، بانك مركزي مرجع 
تنظيم مقررات مبادالت رمزارز ها در داخل كش��ور 
بوده و مكلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهي 
بازار داخلي رمزارز ها اقدام كند. همچنين رمزارزها، 
غي��ر از رمز ملي، به عنوان اب��زار پرداخت در داخل 
كش��ور يا براي راه ان��دازي و اداره ش��بكه پرداخت 
داخلي ممنوع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز از س��وي مجلس ش��وراي اس��المي به عنوان 
كارفرماي صنعت اس��تخراج رمزارز ها و مس��وول 

صدور مجوز مزارع تعيين شده است. 
در ادام��ه اين وزارت خانه مكلف ش��ده اس��ت تا با 
هم��كاري وزارت اقتصاد، نفت، ني��رو و ارتباطات و 

فناوري اطالعات پردازش مزارع اس��تخراج رمزارز 
كشور را به سوي توليد درآمد ناخالص ساالنه پانصد 
ميليون دالر در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ 

درصدي ساالنه را به همراه داشته باشد.

     مزارع استخراج بايد ميزان
 توليد رمزارز خود را گزارش دهند

موظف كردن مزارع اس��تخراج رم��زارز به اعالم و 
گزارش ميزان رمزارز توليدي خود به بانك مركزي 
در تبص��ره-۱ م��اده اول اين طرح، ش��ايد يكي از 
بحث برانگيزتري��ن بخش هاي ط��رح مجلس براي 
س��اماندهي در اين حوزه باشد. دستورالعمل نحوه 
اين نظارت نيز ظرف دو ماه به تصويب شوراي عالي 
مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي 
تروريسم با نظارت وزارت صمت و همكاري سازمان 
نظام صنفي رايانه اي مي رسد. در تبصره-۲ ماده اول 
اين طرح نيز اشاره به اين دارد كه پروژه هاي احداث 
و توسعه رمزارز ها و صنايع وابسته مشمول اعطاي 

تسهيالت صندوق توسعه ملي هستند.
همچني��ن طبق اين طرح نيروي انتظامي نس��بت 
به مهر و موم واحد هاي غيرمجاز اس��تخراج رمزارز 
و معرف��ي ذي نفع اي��ن واحد ها ب��ه مراجع قضايي 
مكلف ش��ده تا با همكاري اع��الم وزارت صمت يا 
س��ازمان نصر اقدام الزم را در اين خصوص به عمل 
آورد. ماده آخر ط��رح جديد مجلس، مجوز مصرف 
انرژي از بورس انرژي به ص��ورت عقد قرارداد هاي 
دوجانبه با توليدكنندگان داخل��ي و خارجي را به 
مزارع اس��تخراج رمزارز داده اس��ت. همچنين اين 
مزارع اس��تخراج مجاز به ترانزيت ب��رق مورد نياز 
يا مازاد مصرف هر دو س��قف ني��از مزرعه، از طريق 
شبكه سراسري برق هستند. در تبصره-۱ ماده آخر 
اين طرح، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي 
تامين برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت خانه هاي 
نفت و نيرو را مكلف به تامي��ن برق و گاز مورد نياز 
براي برق مصرفي مزارع استخراج كردند؛ و از آن سو 
مزارع هم وظيفه دارند تا برق و گاز مصرفي خود را 
با رمزارز توليد شده تهاتر كنند كه نرخ ارز تهاتري 
رمزارز ها براس��اس باالترين نرخ تعيين شده توسط 
بان��ك مركزي در بازه زماني س��ه ماهه، مش��خص 

مي شود. 
در تبصره-۲ م��اده آخر اين طرح ني��ز، فعالين در 
زمينه استخراج رمزارز ها مي توانند با اخذ مجوز از 
وزارت نيرو نسبت به احداث يا مشاركت در نيروگاه 
برق اقدام كنند و برق توليدي مازاد بر مصرف خود 
را به وزارت ني��رو يا متقاضيان به فروش رس��انند. 
مزارع رم��زارز به ميزان مش��اركت خود در احداث 
نيروگاه هاي احداثي در مناطق محروم، از پرداخت 
هزينه حمل و نقل برق و ۵۰ درصد تعهد ارزي اين 
ماده مستثني و مش��مول يارانه گاز مصرفي بخش 

كشاورزي هس��تند. همچنين با توجه به تبصره-۳ 
ماده آخر اين طرح، اجراي م��اده ۵۰ قانون برنامه 
ششم توس��عه، نيروگاه هاي تجديدپذير احداثي با 
مشاركت مزارع اس��تخراج رمزارز مشمول دريافت 
صرفه جويي مصرف سوخت، موضوع ۱۲ قانون رفع 

موانع توليد رقابت پذير است.

     با ارزهاي ديجيتال مي توان
تحريم ها را دور زد

فرهاد دژپس��ند، وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي، 
به تازگي ب��ا بيان اينكه عوامل جهش و توس��عه را 
نشناختيم يا نتوانس��تيم در صورت شناخت از آنها 
اس��تفاده كنيم، گف��ت: هنوز داري��م درباره دولت 
الكتروني��ك صحب��ت مي كني��م و عقب هس��تيم 
بلكه اكن��ون بايد درباره دولت هوش��مند صحبت 
مي كرديم. اگر تج��ارت الكتروني��ك را به تجارت 
موبايل و هوشمند تبديل مي كرديم، مي توانستيم 
با وجود موانع تحريمي گام هاي موثري برداريم.  در 
دو س��ال اخير س��هم تجارت الكترونيك نسبت به 
توليد ناخالص داخلي ۲.۴ برابر شده است. دژپسند 
رش��د درآمدهاي مالياتي را منوط به اس��تفاده از 
فناوري هاي ارتباطاتي دانس��ت و افزود: طي سه تا 
چهار سال آينده سهم بالك چين به توليد ناخالص 
داخلي افزايش مي ياب��د. بنابراين، مقابل تحوالت 
سريع فناوري هاي دنيا چون رمزارزها بايد مديريت 
فعاالنه داشت زيرا، فرصت از دست مي رود. هر چه 
اقتصاد سنتي باشد، درصد هزينه ها بيشتر است و 
فناوري ها در زمينه اقتصادي، هزينه ها را ۷۰ درصد 
كاه��ش مي دهند. ب��ا تكيه بر فناوري ه��ا مي توان 

تحريم ها را دور زد. 
رمزارزه��ا قابلي��ت دور زدن تحريم ه��ا را دارند اما 
بايد با اس��تخراج هاي غيرمجاز و غيرقانوني مقابله 
كرد. به اين س��مت برويم كه سريع تر خودمان را با 
اجزاي اقتصاد هوشمند منطبق كنيم. بازار سرمايه 
كشورمان از لحاظ به كارگيري فناوري ها باالترين 
رتبه در دنيا را دارد. وزير اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد 
در تالش است تا در دولت، رمزارزها را به يك جايگاه 
قابل توجهي برساند. بهترين كار اين است كه با آنها 
برخورد فعال داشته باشيم و از مزاياي آنها استفاده 
كنيم. اكنون اقتصاد در حال ضرر ديدن از رمزارزها 

است زيرا به آن به ديده حذف نگاه مي كنيم.

     افزايش تعداد ميليونرهاي ايراني
 با ارزهاي ديجيتال

از طرف ديگر، گزارش تازه فوربز نشان مي دهد كه 
تعداد ميليونرهاي ايراني با وجود تحريم هاي شديد 
امريكا و ش��يوع ويروس كرونا بيشتر شده است. به 
گزارش فوربز، در س��ال ۲۰۲۰، تعداد ثروتمندان 
ايراني ۲۱.۶ درصد بيشتر شده است.  اين در حالي 
است كه ميانگين رشد ميليونرهاي دنيا ۶.۳ درصد 
بوده اس��ت.  مجموع ثروت دالري اي��ن افراد نيز با 
سرعتي بيشتر افزايش يافته است. كمپ جميناي 
)Campgemini( در گزارش تازه خود با اشاره به 
رشد ۶۲۵ درصدي بازار بورس تهران، جهش بورس 
را يكي از عواملي اصلي افزايش تعداد ميليونرهاي 
ايراني مي داند. براي مقايس��ه بهت��ر بايد گفت كه 
ش��اخص بورس S&P۵۰۰ امريكا در مدت مشابه 
تنها ۱۶ درصد افزايش يافته است. كمپ جميناي 
مدعي است كه در حال حاضر ۲۵۰,۰۰۰ ميليونر در 
ايران زندگي مي كنند و بخش عمده اي از آنها ساكن 
تهران هستند.   ارزهاي ديجيتال به عنوان يكي ديگر 
از عوامل اصلي افزايش تع��داد ميليونرهاي ايراني 
ياد شده اس��ت. يكي از ماينرهاي ايراني، استخراج 
ارزهاي ديجيتال را »به ش��دت س��ودآور« توصيف 
كرد. او كه خودش وكيل است، مي گويد درآمدش 
از اس��تخراج بسيار بيش��تر از وكالت است. با توجه 
به تعداد ميليونرهاي ايران��ي، در حال حاضر ايران 

چهاردهمين كشور ثروتمند دنيا است. 
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گزينه ساخت ويديوي طوالني تر 
به تيك تاك اضافه مي شود

اپليكيش��ن ويديويي تيك تاك در هفته هاي آينده 
گزينه اي را معرفي مي كند كه به كاربران اجازه مي دهد 
ويديوهاي طوالني تر حداكثر سه دقيقه اي بسازند. به 
گزارش ايسنا، تيك تاك كه به كاربران اجازه مي دهد 
كليپ هاي ويديويي كوتاه حداكثر ۶۰ ثانيه اي ساخته 
و صدا و افكت ويژه به آن اضافه كنند، در سال هاي اخير 
محبوبيت گس��ترده اي در ميان نوجوانان پيدا كرده 
است. شركت رسانه اجتماعي تيك تاك در يك پست 
وبالگ اعالم كرد طي هفته هاي آينده گزينه اي را براي 
ساخت ويديوهاي طوالني تر براي همه در تيك تاك 
عرضه كرده و براي جامعه جهاني خود انعطاف پذيري 
به منظور فيلمبرداري، بارگذاري و ويرايش ويديوهاي 
حداكثر سه دقيقه اي در تيك تاك را فراهم مي كنيم. 
 موفقي��ت تيك تاك ك��ه متعلق به ش��ركت چيني 
بايت دنس است باعث شده است بسياري از شركت هاي 
شبكه اجتماعي خدمات ويديوي كوتاه را به پلتفرم خود 
اضافه كنند. اينستاگرام كه زيرمجموعه فيس بوك 
است، س��رويس كليپ هاي ويديويي كوتاه معروف 
به ريلز را عرضه كرده و اسنپ چت هم نوامبر گذشته 
اسپات اليت را راه اندازي كرد. تيك تاك روز چهارشنبه 
اعالم كرده بود بيش از هفت ميليون حساب متعلق به 
كاربران پايين ۱۳ س��ال را در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۱ ح��ذف كرده و گام قابل توجهي در راس��تاي 

اجراي الزام سني در اين اپليكيشن برداشته است. 

ذخيره اطالعات ديجيتالي واكسن 
در گوشي هاي اندرويدي

گوگل به كاربران اجازه مي دهد سوابق واكسيناسيون 
خ��ود را به راحتي در دس��تگاه هاي اندرويدي ذخيره 
كنند. به گزارش ايس��نا، گوگل در يك پست وبالگ 
اعالم كرد كارب��ران تا هنگامي كه دولت يا س��ازمان 
درماني آنها از سيستم گوگل براي قابل دسترس كردن 
نتايج پزشكي آنها با استفاده از ابزارهاي جديد استفاده 
 كنند، مي توانند اطالعات واكسيناس��يون يا وضعيت 
كوويد ۱۹ خود را در تلفنشان ذخيره كرده و هر زمان كه 
بخواهند به آن دسترسي داشته باشند. اين قابليت فعال 
در امريكا قابل دسترس است اما در كشورهاي بيشتري 
عرضه خواهد ش��د با اين حال گوگل به اين كشورها 
اشاره نكرده است. گوگل اعالم كرد كپي اين اطالعات را 
نگهداري نمي كند. كاليفرنيا يكي از ايالتهاي امريكاست 
كه برنامه اي را براي قابل دس��ترس كردن كارت هاي 
ديجيتالي از طريق سيستم اين ايالت آغاز كرده است. 
ش��ركت هاي فناوري در زمينه گذرنامه هاي واكسن 
ديجيتالي ت��الش كرده اند به خص��وص كه بعضي از 
شركت ها و مكان ها خواهان مدرك هستند. كارت هاي 

قالبي در حال حاضر به يك مشكل تبديل شده اند. 

پوتين قانون جديد
شبكه هاي اجتماعي را امضا كرد

با امضاي رييس جمهور روسيه، قانون جديدي براي 
شبكه هاي اجتماعي فعال در اين كشور تصويب 
شد  و آنها مجبور هستند دفاتري در روسيه تاسيس 
كنند و گرنه با جريمه و ممنوعيت تبليغاتي روبرو 
مي شوند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، والديمير 
پوتين رييس جمهور روسيه قانوني را امضا كرده 
است كه به موجب آن شبكه هاي اجتماعي خارجي 
موظف مي شوند در روسيه دفتر افتتاح كنند. اين 
در حالي است كه مقامات روسيه سعي دارند قدرت 
شركت هاي فناوري را كنترل كنند و از اتكا به آنها 
كم كنن��د. در متن اين قانون آمده اس��ت: »يك 
ماهي��ت خارجي كه در فضاي اينترنتي روس��يه 
فعاليت مي كند بايد دفتر يا نهاد حقوقي روس��ي 
در اين كشور تأس��يس كند.« به گفته الكساندر 
خينشتين رييس كميته سياست گذاري اطالعات 
و IT مجلس دوماي روسيه، اين قانون شامل تمام 
شركت هاي بزرگ اينترنتي مي ش��ود كه روزانه 
حداقل ۵۰۰ هزار بازديدكننده در اين كشور دارند. 
شركت ها بايد يك حساب شخصي در وب سايت 
راس��كامنادزر )رگوالتور ارتباطات روسيه( ثبت 
كنند. شركت هايي كه اين قانون را نقض كنند با 
جريمه و محدوديت هاي تبليغاتي روبرو مي شوند.

اسپانيا درباره اپل و آمازون 
تحقيق مي كند 

ناظ��ر رقابت اس��پانيا تحقيقي درب��اره رفتارهاي 
غيررقابتي آمازون و اپل آغاز كرده است. اين رفتارها 
مرب��وط به محدوديت هايي اس��ت ك��ه بر فروش 
محصوالت اپل توس��ط ش��ركت هاي طرف سوم 
اعمال مي ش��ود. به گزارش مهر ب��ه نقل از رويترز، 
ناظر رقابت اس��پانيا )CNMC( تحقيقي درباره 
عملكردهاي ضدرقابتي اپل و آمازون در خصوص 
فروش آنالين محص��والت الكترونيكي آغاز كرده 
است. سازمان )CNMC( در بيانيه اي اعالم كرد 
اقداماتي انضباطي درباره عملكردهاي غيرقانوني اين 
شركت ها آغاز كرده كه محدوديت هاي ايجادشده 
در وب سايت آمازون را نيز در بر مي گيرد. در بيانيه 
اين س��ازمان آمده اس��ت: محدوديت هايي كه بر 
فروش محصوالت اپل توس��ط شركت هاي طرف 
سوم و تبليغات محصوالت رقيب اين شركت اعمال 
مي ش��ود، به كاهش رقابت در بازار خرده فروشي 
اينترنتي براي محصوالت الكترونيكي منجر شده 
است. عالوه بر آن، آمازون با ايجاد محدوديت هاي 
 مذك��ور دربخش س��رويس هاي بازارياب��ي براي 
خرده فروشان طرف س��وم در پلتفرم هاي آنالين، 
موقعيت خود در اسپانيا را تقويت مي كند. آمازون 
در بيانيه اي اعالم كرد درباره اين تحقيقات با مقامات 
همكاري مي كند. از س��وي ديگر ش��ركت آمازون 
به طور رسمي از كميس��يون فدرال تجارت امريكا 
درخواست كرده كه لينا خان رييس اين كميسيون 
از تحقيقات در مورد انحصارطلبي اين شركت كنار 
گذاشته ش��ود. اين در حالي اس��ت كه جو بايدن 
رييس جمهور امريكا، لينا خان را به عنوان رييس 
كميس��يون مذكور منصوب ك��رده و طرح چنين 
درخواستي موجب حيرت ناظران و تحليلگران شده 
است. لينا خان از منتقدان هميشگي شركت هاي 
بزرگ فناوري در امريكا مانند آمازون بوده و هميشه 
آنها را به انحصارطلبي تج��اري و تالش براي كنار 
زدن رقباي كوچك تر و حذف آنها از بازار متهم كرده 
اس��ت. لينا خان در سال ۲۰۱۷ مقاله اي در ژورنال 
حقوقي دانشگاه ييل منتشر كرده و تصريح كرده 
بود قوانين و سياست هاي امريكا هرگز به اندازه كافي 
براي مسوول نگهداشتن شركت هايي مانند آمازون 
كافي نبوده است. آمازون با استناد به همين مقاله و 
مقاالت و اظهارات ديگر لينا خان مدعي شده كه با 
توجه به اصرار وي مبني بر نقض قوانين ضد انحصار 
توس��ط آمازون، يك ناظر منطقي نتيجه مي گيرد 
كه او ديگر نمي تواند با ذهني باز و آزاد به دفاعيات 
آمازون گوش دهد. ليناخان سابقه همكاري ۱۶ ماهه 
با كميته فرعي ضدانحصار وابسته به كميته قضايي 
كنگره امري��كا را دارد كه در مورد عملكرد آمازون، 

اپل، فيس بوك و گوگل تحقيق مي كردند.
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ه�( مبلغ خرید اسناد ارزیابي و مناقصه : پانصد هزار ری�ال)به حساب شماره شبا 090100004001124504022848 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شناس�ه 
پرداخت 300124557294240868160003910001(

و( مبلغ تضمین: 1،235،000،000ریال)تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد(
ز ( معیارهای ارزیابی کیفی:

1- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر                              2-    داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی                       3- داشتن توان مالي
ح( حداقل شرایط پیمانكاران:

1-  داشتن شخصیت حقوقي،  كد اقتصادي و شناسه ملي
2- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی در ارتباط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3- داشتن ، حداقل رتبه 4 راه سازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ی ( مهلت  زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 الی  13 مورخ 1400/4/12لغایت 1400/4/26 می باشد.

ک( مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  13 روز چهارشنبه مورخ 1400/5/20 میباشد.
ل ( زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 میباشد.

م( مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس : 02141934  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

شناسه آگهی  : 1154838

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

نوبت دوم

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
 تالش                                       آفرینش                                             بالندگی
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  برابر رای ش�ماره 12000883 مورخ 1400/3/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض خانم سودابه نجفی دوآبی به شماره ملی 4990076095 
فرزن�د ولی اله در شش�دانگ عرصه و  اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 347/40 متر مربع پ�الک 57 اصلی واقع در 
مازندران بخش 18 ثبت نکا به کالسه 677/99 خریداری شده از  سید هادی آبلوئی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تادر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشنداز تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1149429
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/29

تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/4/12 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

امیرخندان رباطی- سرپرست اداره ثبت واسنادو امالک شهرستان نکا

برابر  رای شماره 139960310004014203- 99/10/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم وصیه براری تاری فرزند محمد به شماره شناسنامه 276 و  شماره ملی 2061707793 
صادره از  بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 129/80 مترمربع پالک 59/382  اصلی واقع در مالکال 
بخش 11 ثبت بابل خریداری از حسن فرحی ولوکالیی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1157541

تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/4/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/27

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

آقای شمس الدین برزگر با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفتر خانه 48 بابل تصدیق امضا شده وطی درخواست 
شماره 14002174008966 مورخه 1400/3/23 تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک شماره 1388 فرعی از 53 
اصلی بخش 11 ثبت بابل که سند مالکیت آن ذیل ثبت 6430 صفحه 382 دفتر جلد 22 به نام خانم فاطمه احمدزاده رزکناری 
صادر و تسلیم گردید سپس به موجب سند قطعی ش�ماره 75329 مورخ 1380/10/24 دفترخانه 26 بابل به آقای شمس 
الدین برزگر انتقال یافته و سپس در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به ادره ثبت محل 
ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این ادره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهدنمود. م الف 1154578

تاریخ انتشار1400/4/12

آگهی فقدان سند مالکيت 

سید مهدی حسینی کریمی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بابل



تعادل |
هفته گذشته شاهد اختالف نظرهايي درباره كندي 
ترخيص كاميون هاي دست دوم اروپايي از گمركات 
بي��ن وزارت راه و گم��رك ب��ه وجود آم��د. وزارت 
راه درحال��ي قص��د دارد ت��وپ روند كند نوس��ازي 
كاميون هاي فرس��وده را به زمين گم��رك بيندازد 
كه معاون فني گمرك مي گويد كاميون هاي دست 
دوم اروپايي بدون ثبت سفارش وارد كشور شده اند 
و گمرك براي ترخيص اين كاميون ها طبق قانون و 
طبق ضوابط برخورد مي كن��د. اما آنچه در ماجراي 
كاميون هاي وارداتي به چشم مي خورد اين است كه 
وزارت راه و شهرس��ازي براي واردات اين كاميون ها 
يك دس��توري مي دهد، سازمان اس��تاندارد اعالم 
مي كند بايد قبل از ثبت سفارش اين كاميون ها من 
بررسي كنم، بانك مركزي اعالم مي كند بايد در ابتدا 
ثبت سفارش صورت گيرد، بعد ارز را پرداخت كنم و 
گمرك هم مي گويد كه مجري است و بايد براساس 
بخشنامه اي كه به او ابالغ مي شود، اقدام كند. بنابراين 
در بح��ث كاميون هاي وارداتي هر دس��تگاهي يك 
موضوعي را مطرح مي كند. بنابراين به نظر مي رسد، 
تكليف كاميون هاي كاركرده اروپايي وارداتي به اين 
زودي ها مشخص نشود؛ گويا فرايند طوالني ترخيص 
اين كاميون ها اصال براي مس��ووالن وزارت راه مهم 
نيس��ت؛ چرا كه در نظر نمي گيرند كه هر چه اجراي 
اين روند به طول انجامد از يك طرف هزينه تمام شده 
آن هم افزايش مي يابد و راننده در خريد آن ناتوان تر 
خواهد شد. از سوي ديگر، اين كاميون ها و لوازم آنها 
در طول اين دو سال كيفيت و كارا يي خود را از داده يا 
خواهند داد. با اين همه معاون فني گمرك ايران اعالم 
كرده كه اگر وزارت راه نامه كتبي ورود كاميون هاي 
بدون مجوزهاي قانوني را به گمرك بدهد، ٨۴ساعته 
اي��ن كاميون ها را ترخيص مي كن��د. مهرداد جمال 
ارونقي همچنين طي نامه اي به س��ازمان راهداري 
۴ پيش��نهاد را براي جلوگيري از تجمع و انباش��ت 

كاميون هاي دست دوم وارداتي ارايه كرد. 

     ماجراي كاميون هاي معطل در گمرك 
چيست

خرداد ماه س��ال ۹۹ ب��ود كه خبر نام نويس��ي براي 
كاميون هاي وارداتي سه ساله ساخت اروپايي منتشر 
ش��د؛ اين در حالي بود كه سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي براي ثبت نام اين كاميون ها شرايط بسيار 

ويژه اي را تعيين كرده بود.
در اين طرح نوس��ازي ۴ گروه مي توانستند در طرح 
خودرو هاي وارداتي سه ساله اروپايي ثبت نام كنند 
كه عبارت است از چهار گروه توليد كنندگان داخلي 
ناوگان با س��هميه ۱۰۰۰ دس��تگاه ب��راي هر يك، 
شركت هاي حمل ونقل بزرگ مقياس با مجوز واردات 
۱۰۰ دستگاه كاميون براي هر شركت، شركت هاي 
وارد كننده داراي مجوز از وزارت »صمت« با سهميه 
۱۰ دس��تگاه براي هر ش��ركت و مال��كان حقيقي و 
حقوقي كاميون هاي فرسوده واجد شرايط و متقاضي 
واردات كه مي توانستند در اين طرح مشاركت كنند. 
بر اين اساس خودرو هايي كه در قالب اين طرح وارد 
مي ش��وند، حتما بايد خدمات پس از فروش آنها در 
كش��ور مد نظر قرار گيرد و در خصوص منشأ ارز نيز 

تاييديه بانك مركزي الزامي است.
در حال��ي كه ۱۳ م��اه از ط��رح واردات كاميون هاي 
سه س��اله اروپايي مي گذرد، هماهنگ نبودن برخي 
دستگاه ها باعث ايجاد مش��كالتي در اين زمينه شد. 
براساس اين گزارش از ۵ هزار دستگاه كاميون وارداتي 
س��ه س��اله اروپايي تعداد تعداد ۲ هزار و ۳۱ دستگاه 
ثبت سفارش شده كه از اين ميان تعداد ۲۰۰ دستگاه 

ترخيص شده است.
ناگفته نماند كه ماجراي ترخيص كاميون هاي س��ه 
س��اله اروپايي اين روز ها باعث ايج��اد اختالف بين 
گمرك و وزارت راه و شهرس��ازي شد؛ به طوري كه 
محمد اسالمي وزير راه و شهرس��ازي درباره قانون 
واردات كاميون هاي دست دوم ۳ سال ساخت، چندي 
پيش اعالم كرد كه اميدوار هستيم كه دستگاه هاي 
مربوطه اجازه دهند ترخيص يك هزار و ۵۰۰ كاميوني 
كه يك سال است در گمرك هس��تند، بيش از اين 
تاخير نداشته باش��د و مردم طبق اختيار قانوني كه 
به قانون گذار اعطا ش��ده، بتوانند اي��ن كاميون ها را 

ترخيص و از آنها استفاده كنند.

     كاميون ها بدون ثبت سفارش وارد شدند!
در همين حال مه��رداد جمال ارونق��ي معاون فني 
گم��رك با يادآوري اينكه يكس��ري ش��رايط مربوط 
ب��ه واردكنندگان را وزارت راه و شهرس��ازي از طريق 
وزارت صم��ت ب��ه گمرك اب��الغ ك��رده، در اين باره 
شفاف سازي كرد. بنابه اظهارات او، در تاريخ ۱۵ مهرماه 
۱۳۹۹ مجددا صورت جلساتي به گمرك ابالغ شده و 
كاميون هايي تحت رديف تعرفه هاي مشخص از محل 
مصوبه مجوز ورود گرفتند و گمرك موظف است همه 
موارد را چك و كنترل كرده و شرايط ترخيص كاال را 
فراهم كند.  اين در حالي است كه به گفته ارونقي، در 
تاريخ ۲۴ آبان ۹۹ مجددا اشاره شده كه صرفا واردات 
كشنده تحت تعرفه مشخص و كاميون هاي ۱۰ تن به 
باالتر به استناد بند يك تعاريف فالن قابليت ترخيص 
را خواهد داشت كه اين بخشنامه به گمرك ابالغ شده 
و اين س��ازمان موظف به اجراي آن است. ۱۶ آذرماه 
سال ۹۹ بخشنامه ديگري از طريق سازمان راهداري 
به گمرك ابالغ شده كه ترخيص كاميون هاي وارداتي 
پس از اخذ ثبت سفارش تا اسقاط كردن حداقل يك 
دستگاه كاميون فرس��وده با تاييديه مكتوب سازمان 
مذكور مبني بر اس��قاط كاميون توس��ط واردكننده 
صورت بگيرد و گمرك بايد كنترل هاي الزم را در اين 
باره انجام دهد.بناب��ر توضيحات معاون فني گمرك، 
همچنين در تاريخ ۲ دي ماه س��ال گذشته سازمان 
حفاظت محيط زيست با مدير نوسازي و برنامه ريزي 
ناوگان حمل ونقل عموم��ي جاده اي مكاتبه اي انجام 
داد و اعالم كرد كه ترخيص كاميون ها از گمرك منوط 
به بازرسي فيزيكي و صدور تاييديه زيست محيطي از 
جانب اين سازمان است و ضروري است پس از انجام 
ثبت س��فارش و قبل از ترخيص خودرو ها اس��تعالم 

مربوطه از سازمان محيط زيست انجام شود.

      بخشنامه هاي محدود كننده 
اين مقام مسوول در گمرك عنوان كرده كه بر اساس 
اين بخش��نامه مجوز صادره تنها به منزله مجوز ثبت 
س��فارش خودرو بوده و بابت ترخيص كاميون ها هم 
بايد مجوز ثانويه از محيط زيست اخذ شود. بنابراين 
در تاريخ سوم اسفند ۹۹ مجددا بخشنامه ديگري ابالغ 
شده كه شرط ترخيص كاميون هاي وارداتي از محل 
ثبت س��فارش صرفا با سال س��اخت ۲۰۱۷ ميالدي 
استعالم و اخذ نظر از س��ازمان محيط زيست الزامي 
است. لزوم تاييد منشأ ارز قبل از ترخيص كاميون هاي 
مورد نياز مورد تاكيد است كه كنترل اين موضوع هم 
به گمرك جمهوري اسالمي ايران تفويض شده است.

او با يادآوري اينكه ۱۰ اس��فند ۹۹ آخرين بخشنامه 
درباره كاميون هاي دست دوم اروپايي به گمرك ابالغ 
شد، نيز گفت: در اين بخشنامه اعالم شده كه واردات 
كاميون هاي دست دوم منوط به وجود خدمات پس 
از فروش در كشور اس��ت. همچنين تاكيد شده كه 
كاميون ها با نشان تجاري كشور هاي اروپايي، ژاپن 
و كره جنوبي مجوز واردات دارند. معاون فني و امور 
گمركي گمرك معتقد است كه تمامي اين موارد از 
سوي وزارت راه و شهرسازي به گمرك تكليف شده و 
قبل از ترخيص كاال بايد اين موارد مورد بررسي قرار 
بگيرند. ارونقي همچنين با بيان اينكه بدوا در خصوص 
ثبت سفارش كاميون ها وزارت صمت اقدام مي كرد و 
پيش نويسي از سوي گمرك تدوين و در اختيار وزير 

راه و شهرسازي قرار مي گرفت، بيان كرده كه بر اين 
اساس قرار شد تمامي فرآيند ابتدا تا انتهاي واردات 
كاميون به وزارت راه و شهرس��ازي تفويض شود كه 
مورد موافقت رييس جمهور قرار گرفت و كال فرآيند 
مذكور به اين وزارتخانه تفويض شده است. اين مقام 
مس��وول در عين حال تاكيد كرد ك��ه كل فرآيند 
ارزيابي و تشريفات گمركي حداكثر يك هفته انجام 
مي شود و مجوز س��اير سازمان هاست كه ترخيص 
كاميون ها را تسريع مي كند. بنده صراحتا مي گويم 
اگر وزارت راه و شهرسازي با توجه به اختياراتي كه 
دارد بدون اخذ مجوز ه��اي قانوني، مجوز ترخيص 
كاميون ها را بدهد، گمرك تمام كاميون ها را ظرف 
حداكثر ۴۸ س��اعت ترخيص مي كن��د و در اختيار 

وزارت راه و شهرسازي قرار مي دهد.

     واكنش اسالمي به اظهارات ارونقي
اما اظهارات ارونقي، واكنش محمد اسالمي وزير راه 
و شهرسازي را در پي داشت. او خطاب به معاون فني 
گمرك گفت: اينكه نامه من را نخوانيد و فقط امضاي 
من را در برنامه زنده نش��ان دهيد، عماًل غير اخالقي 
است. او افزود: طبق بند ۳ ماده ۳۰ قانون احكام دايمي 
واردات كاميون هاي با عمر س��ه سال با مشخصات 
وزارت راه در ازاي اس��قاط كاميون اس��ت. وزير راه و 
شهرسازي تأكيد كرد: بايد ۵۵ هزار دستگاه كاميون 
با عمر باالي ۴۰ س��ال از مدار فعاليت خارج ش��وند. 
اسالمي با بيان اينكه دو طرح نوسازي ناوگان طبق 
ضوابط داريم كه مردم هم ثبت نام كرده اند و كسي كه 
بخواهد قوانين را مالك قرار ندهد كار درستي نكرده 
است، گفت: تاكنون ۲۰۰ دستگاه كاميون خارجي 

ترخيص و پالك شده است.

     پاسخ گمرك به اظهارات وزير راه
معاون گمرك ايران اما در واكنش به اظهارات وزير راه 
عنوان كرد: اگر وزارت راه و شهرسازي طي نامه مكتوبي 
به گمرك اعالم كند » نس��بت به ترخيص كاميون ها 
بدون بررسي سال ساخت، ارزش و بدون اخذ مجوزهاي 
قانوني و مقرراتي اقدام كند«، ظرف حداكثر ۴۸ ساعت، 
تمامي كاميون هاي وارداتي ترخيص مي شوند. مهرداد 
ارونقي همچنين درباره اظهارات وزير راه و شهرسازي 
مبني بر اينكه ١۵٠٠ دستگاه كاميون يك سال است 
كه در گمرك معطل مانده و ترخيص نمي ش��ود، در 
اظهاراتي بيان كرد: به نظر مي رسد متصديان ذيربط 
بايد كم��ي دقيق تر ب��ه موضوع��ات ورود كنند و در 
خصوص مشكالت، داليل مس��تندتري ارايه كنند. 
وزير راه و شهرس��ازي به خوبي واقفند تنها سازماني 
 ك��ه همواره در رفع مش��كالت ترخي��ص كاميون ها 
پيش قدم شد و حتي پيش نويس مصوباتي كه مربوط 
به سازمان گمرك نمي شد را تنظيم و در اختيار وزارت 
راه گذاش��ت، گمرك بود و الغير. از سوي ديگر، بنابر 
توضيحاتي كه معاون فن��ي گمرك به »تعادل« ارايه 
كرده يكي از داليل طوالني بودن تشريفات گمركي 
وكندي ترخيص درباره كاميون هاي وارداتي ارس��ال 
بخشنامه هاي مزاحم و متناقض از سوي وزارتخانه هاي 
ذي ربط اس��ت. به طوري كه بنابر توضيحات ارونقي، 
وزارت صمت در م��ورخ نوزدهم آبانماه ۹۹به گمرك 
اعالم كرده كه صرفا رديف تعرفه هاي )۸۷۰۱۲۰۰۰(، 
 ،)۸۷۰۴۲۲۹۰( ،)۸۷۰۴۲۳۹۰( ،)۸۷۰۴۳۲۰۰(

مشمول ارز متقاضي )منشا خارج از كشور و واردات در 
مقابل صادرات و تهاتر( است. همچنين در بندي ديگري 
تاكيد كرده كه بررسي مجوز ارزي رديف تعرفه هاي 
مذكور در بند يك به صورت سيستمي صرفا به سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي تنفيذ و بررسي مجوز 
ارزي س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان هاي 
كان لم يكن گردد. بنابراين براس��اس اين نامه، صرفا 
كاميون هاي تحت رديف تعرفه هاي )۸۷۰۱۲۰۰۰(، 
)۸۷۰۴۱۰۱۰(، )۸۷۰۴۱۰۹۰(، )۸۷۰۴۲۲۹۰( و 
)۸۷۰۴۲۳۹۰( از محل تصوي��ب نامه هاي موصوف 
قابلي��ت ورود را دارا بودن��د. برهمين اس��اس وزارت 
صم��ت در آنزمان تاكيد كرده با توج��ه به عدم احراز 
هويت خدمات پس از فروش توس��ط نمايندگي هاي 
رس��مي خدمات پس از فروش كاميون هاي سه سال 
كاركرده، تا رفع ابهام مذكور از ترخيص كاميون هاي 
موضوع نامه صدراالشاره خودداري فرماييد. در همين 
راستا، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در نامه 
ديگري به گمرك مورخ هشتم آذرماه ۹۹ آورده است: 
واردكنندگان موظفند پس از ثبت س��فارش واردات 
نسبت به اسقاط يك دس��تگاه كاميون فرسوده قبل 
از ترخيص كاميون ه��اي وارداتي اقدام نمايند. بر اين 
اس��اس خواهشمند است دس��تور فرماييد ترخيص 
كاميون هاي مذكور از گمركات با تاييديه مكتوب اين 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، مبني بر اسقاط 

كاميون توسط واردكننده انجام گردد. 

     جزييات پيشنهاد گمرك به وزارت راه 
با اين حال معاون فني گمرك روز گذشته در نامه اي 
خطاب به وزارت راه، چهار پيشنهاد اصلي در خصوص 
ترخيص فوري كاميون هاي وارداتي را به شرح زير ارايه 
كرد: ۱- ارايه گواهي اسقاط به بعد از ترخيص كاميون ها 
موكول ش��ود. ۲- در صورت وجود ه��ر نوع مغايرت 
در مش��خصات كاميون ها گمرك نسبت به ترخيص 
كاميون اقدام و توضيحات الزم را در سامانه درج كند. 
۳- گمرك نسبت به ترخيص كاميون هاي بدون كد 
رهگيري بانك اقدام و بررسي كد رهگيري بانك به بعد 
از ترخيص كاميون ها موكول شود ۴- نماينده سازمان 
راهداي در گمركات اجرايي مستقر شود تا نسبت به 

رفع مشكالت احتمالي اقدام كند.
در متن نامه معاون فني گمرك نامه اي به مدير نوسازي 
توس��عه و برنامه ريزي ناوگان عموم��ي حمل و نقل 
جاده اي آمده است: عطف به نامه مورخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  
به اس��تحضار مي رس��اند با توجه به اينك��ه در زمان 
شماره گذاري، وضعيت ظرفيت كاميون هاي وارداتي 
مشخص مي شود و در آن زمان، در شناسنامه مالكيت 
و كارت خودرو، ظرفيت، توس��ط ناجا درج مي گردد 
كه برابري ظرفيت كاميون هاي اس��قاطي با ظرفيت 
كاميون هاي وارداتي بصورت دقيق امكان پذير است، 
پيشنهاد مي گردد جهت جلوگيري از تجمع و انباشت 

كاميون ها در گمركات موارد زير پيشنهاد مي شود.
همچني��ن در بندي ديگري از اين نامه آمده اس��ت: 
شماره شاسي كاميون هاي اسقاطي پس از ترخيص 
و قبل از شماره گذاري به ناجا اعالم گردد. ارونقي در 
بند دو نامه خود پيش��نهاد كرده كه در صورت بروز 
هرگونه مغايرت در تايپ موتور يا ساير مشخصات، در 
صورت صدور مجوزهاي قانوني، با رعايت سال ساخت 
و بخشنامه هاي ابالغي، ضمن درج مشخصات صحيح 
موتور و... در س��وابق گمرك، بدون استعالم مجدد، 
نسبت به ترخيص كاال اقدام گردد تا مراتب در زمان 

شماره گذاري ملحوظ نظر قرار گيرد.
براساس بندي ديگري از اين نامه، يكي از مواردي كه 
باعث عدم ترخيص كاميون هاي وارداتي از گمركات 
گرديده تأخير در صدور و ارسال كد رهگيري بانك 
اس��ت كه در اين خصوص گمرك پيشنهاد كرده در 
صورت تأييد و پذيرش موضوع توسط آن وزارتخانه، 
نس��بت به ترخيص فوري كاميون ها اق��دام و ارايه 
كدرهگيري بانك به زمان شماره گذاري كاميون ها 
موكول گ��ردد.  در نهايت آمده اس��ت كه با توجه به 
احتمال وج��ود ايرادات جزئي در حين تش��ريفات 
گمرك��ي، گم��رك آمادگي دارد تا پذي��راي حضور 
نمايندگان آن سازمان در گمركات اجرايي براي رفع 
مشكالت احتمالي موجود باشند. معاون فني گمرك 
در نهايت تاكيد كرده كه اگر وزارت راه و شهرسازي 
پيشنهادهاي ارايه شده را بپذيرد، همان روز به تمامي 

گمركات ابالغ و اجرا خواهد شد.

خبررويداد
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تاخير در تامين كاميون
عامل تشديد كندي روند بارگيري

عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران با اشاره به شرايط فعلي بازار نهاده هاي دامي 
گفت: كندي در فرآيند تامين كاميون در هفته هاي 
اخير تاييد در بارگيري و تخليه كاالهاي اساس��ي از 
بنادر را تشديد كرده است. محمد مهدي نهاوندي با 
اعالم اين مطلب اظهار كرد: موضوع كمبود كاميون 
براي تخليه نهاده ه��اي دامي در حال حاضر از عوامل 
اصلي تاخير در بارگيري نهاده ها محسوب مي شود.. 
عضو هيات مديره اتحادي��ه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران تصريح كرد: با تخصيص بخش��ي از 
ارز مورد نياز كاالهاي موج��ود در انبارها براي تخليه 
موجودي كاالهاي اساس��ي از بنادر در انتظار تامين 
كاميون هستيم. بر اساس اعالم اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور، نهاوندي با بيان اين مطلب كه 
رفع مشكل تامين كاميون براي تخليه كاالهاي اساسي 
از بنادر نياز به توجه و پيگيري مسووالن ذيربط دارد، 
خاطرنشان كرد: با توجه به اجرايي شدن طرح واردات 
اعتباري نهاده توسط واردكنندگان در آينده موضوع 
تامين ارز به عنوان يكي از مهم ترين عوامل رس��وب 
كاالهاي اساسي در بنادر برطرف مي شود بنابراين الزم 
است تا اقدامات الزم جهت تامين كاميون براي حمل 
كاالهاي اساسي از بنادر به سراسر كشور صورت بگيرد.

سود تعرفه اي مانع وارداتي نيست
نايب رييس كميسيون تسهيل واردات اتاق بازرگاني 
ايران اظهار داش��ت: كاالهاي مصرفي به ميزان قابل 
توجهي وارد كش��ور نمي شوند و واردات آنها بيشتر از 
طريق مبادي غيررس��مي اس��ت. براي مثال واردات 
لوازم خانگي س��نگين ممنوع اس��ت اما حتي شاهد 
هستيم كه تبليغ مي ش��وند و كمتر از ۲۴ ساعت به 
دست مصرف كننده مي رسند. هيچ اقدامي هم براي 
جلوگيري از آن انجام نمي شود. محمدرضا فاروقي در 
گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادي ايلنا در مورد افزايش 
قيمت ۲۰۰ ت��ا ۵۰۰ درصدي كااله��اي وارداتي در 
يك س��ال گذش��ته اظهار كرد: بين ۸۵ تا ۹۰ درصد 
كاالهاي وارداتي ما؛ مواد اوليه، كاالهاي واس��طه اي 
و ماشين  آالت خطوط توليد است كه طبيعتا قيمت 
ارز و خريد خارجي تاثير بس��زايي در قيمت آنها دارد. 
قيمت ارز و عدم ثبات در بازار و همچنين عدم تزريق به 
موقع مواد اوليه به كارخانجات باعث شده كه كاالهاي 
مصرفي در بازار كم شود و در نبود عرضه قيمت ها نيز 
افزايش داشته باش��د. وي افزود: در اين خصوص كه 
چرا در مورد كاالهاي وارداتي افزايش قيمت داشته ايم 
ممكن است موضوع قيمت ارز و پرداختي هاي گمرك 
مطرح شود. اما در حوزه گمرك هنوز اتفاق خاصي رخ 
نداده، تغييراتي كه قرار اس��ت در مبناي محاسباتي 
گمرك و نرخ ارز مبنا اتفاق بيفتد هنوز اعمال نشده و 

تاثيري از نظر گمرك متوجه اين كاالها نيست.
فاروقي تصريح كرد: از آنجا كه واردات عموم كاالهاي 
وارداتي ممنوع ش��ده است، كاالي كاملي وارد كشور 
نمي شود. ولي افزايش قيمت كاالهاي توليدمحوري 
كه مواد اوليه آنها وارد مي ش��ود، مي تواند به واس��طه 
عدم ترخيص يا تحويل اين كاالها در بازار باش��د كه 
علت آن نبود ثبات در بستر اقتصادي كشور است. به 
جز اين مورد تغيير ديگري جز نوس��انات نرخ ارز كه 
هميش��ه وجود داش��ته در اين مدت نداشتيم. وي با 
فرصت خواندن ممنوعيت واردات براي توليد داخلي 
گفت: در فصل ۴ قانون استفاده از حداكثر توان توليد 
يك ماده قانون��ي وجود دارد كه مقرر كرده اس��ت تا 
پايان برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ثبت سفارش و ورود 
كاالهاي مصرفي ممنوع شود و اين موضوع مي تواند 
براي توليد ما يك فرصت باش��د. به علت عدم اجراي 
درست آن بند قانوني اين فرصت از توليد گرفته شده 
اس��ت. همين عدم اجراي درس��ت قانون به افزايش 
قاچاق كاال در برابر نياز مردم كمك كرده اس��ت. وي 
بيان كرد: در قانون حداكثر توان توليد ماده ۱۱۶ بيان 
ش��ده كه واردات كاالهاي صادراتي و صادراتي بادوام 
مي تواند توسط وزارت صمت ممنوع شود. همچنين در 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي كشور از موانع 
تعرفه اي استفاده مي شود. موانع تعرفه اي ما نمي تواند 
به صورت واقعي اجرا شود چراكه علي رغم اينكه خريد 
با نرخ نيمايي انجام مي شود نرخ ارز مبناي محاسباتي 
ما هنوز ارز ۴۲۰۰ توماني است. يعني كااليي كه براي 
مثال ۳۰ يا ۵۰ درصد پرداختي انجام مي دهد بازهم 
سه يا چهار برابر كمتر پول پرداخت مي كند. بنابراين 
در حال حاضر سود تعرفه اي را نمي توان به عنوان موانع 
وارداتي محس��وب كرد. وي افزود: موضوعي كه باقي 
مي ماند اين است كه وزارت صمت بتواند مديريت كند 
كه واردات كاالهاي مصرفي و مصرفي بادوامي كه به 
ميزان كافي و كيفيت مناسب در كشور توليد مي شود 
را ممنوع كند اما چرا نتوانسته اين كار را كند و توليد 
هم نتوانسته از اين قانون حمايتي استفاده كند؟ علت 
اين است كه اين مس��اله به ماشين آالت، مواد اوليه و 
كاالهاي واسطه اي هم تعميم داده شده است. يعني 
به واسطه همين قانون كه بايد حمايتي بود، توليد را 
نگه داشتند و به جاي معطوف كردن اين قانون روي 
كاالي مصرفي به مواد اوليه و ماشين آالت هم تعميم 
داده اند. اين باعث ش��ده توليدكننده نتواند به موقع 
كاالي مورد نياز خود را تامين و ترخيص كند. فاروقي 
همچنين تصريح كرد: كاالهاي مصرفي به ميزان قابل 
توجهي وارد كش��ور نمي شوند و واردات آنها بيشتر از 
طريق مبادي غيررس��مي اس��ت. براي مثال واردات 
لوازم خانگي س��نگين ممنوع اس��ت اما حتي شاهد 
هستيم كه تبليغ مي ش��وند و كمتر از ۲۴ ساعت به 
دست مصرف كننده مي رسند. هيچ اقدامي هم براي 
جلوگيري از آن انجام نمي شود. توليد لوازم خانگي ما 
كه در اين مدت در ح��ال احيا بود اما به خاطر همين 
مس��ائل در حال بازگش��ت به حالت اوليه خود است. 
توليدكننده ها حتي به بازارهاي صادراتي دست يافته 
بودند اما متاسفانه در بازار داخل با پديده قاچاق مواجه 

هستند كه به شدت براي آنها مخرب است.

كاهش ۱۱ درصدي
ورودي سرمايه خارجي در ايران

جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در اي��ران )FDI( در س��ال ۲۰۲۰، ح��دود ۱.۳ 
ميليارد دالر بود كه نسبت به سال ۲۰۱۹، حدود 
۱۱ درصد افت كرد. ب��ه گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از اتاق بازرگاني تهران، بر اساس آمارهاي 
آنكتاد، جريان ورودي س��رمايه گذاري مستقيم 
خارجي در ايران )FDI( در سال ۲۰۲۰، حدود 
۱.۳ ميليارد دالر بود كه نس��بت به سال ۲۰۱۹، 
حدود ۱۱ درصد افت كرد. سهم ورودي FDI از 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ايران نيز با كاهش 
۰.۱ واحد درصدي نسبت به سال ۲۰۱۹، به ۰.۵ 

درصد در سال ۲۰۲۰ رسيد. 
در عين حال، جري��ان خروجي FDI ايران نيز از 
۸۵ ميليون دالر در س��ال ۲۰۱۹ به ۷۸ ميليون 
دالر در سال ۲۰۲۰ رسيده و كاهش ۸ درصدي 

را تجربه كرده است.
جري��ان ورودي FDI تركي��ه در س��ال ۲۰۲۰ 
ح��دوداً ۶ برابر ايران و تقريب��ًا ۷.۹ ميليارد دالر 
بود كه نسبت به س��ال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد 

كاهش داشت. 
س��هم جريان ورودي FDI از تش��كيل سرمايه 
ثابت ناخالص، حدود ۳.۵ درصد بوده كه نسبت 
به س��ال ۲۰۱۹، تقريبًا ۱.۴ واحد درصد كاهش 

داشته است. 
در مقابل، جريان خروجيFDI تركيه در اين سال 
با رش��د ۹ درصدي به ۳.۲ ميليارد دالر رس��يده 
است. مقايس��ه كلي وضعيت جذب FDI در دو 
كشور ايران و تركيه حاكي از برتري تركيه هم از 
لحاظ جريان ورودي س��االنه و هم شاخص هاي 
مرتبط به ويژه سهم از سرمايه گذاري ساالنه در 

اين كشور است.

درك حياتي نظام بازار آزاد
مجموعه اي��ن ضرورت هاي يك بار ديگر اهميت 
مذاكرات وين و برداشته ش��دن هرچه سريع تر 
تحريم هاي اقتصادي را يادآور مي شود. همان طور 
كه اشاره كردم، اقتصاد كشور در مسير يك پيچ 
خطرناك تاريخي قرار دارد. هر گونه خطر كردن 
و اشتباه مي تواند وضعيت بازارهاي ۵گانه را دچار 

آشفتگي هاي ساختاري سازد. 
در اين ميان برخي پرس��ش هاي بنيادين وجود 
دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود. پرسش هايي 
از اين دس��ت ك��ه اگ��ر در دولت بعدي ش��اهد 
رويكردهايي باشيم كه اعتقادي به علوم اقتصادي 
و هنجاري پذيرفته ش��ده علم اقتصاد ندارند چه 

روي خواهد داد؟ 
در يادداش��ت هاي بع��دي ت��الش خواهم كرد، 
پاسخي براي پرسش طرح شده در اين مقال را با 

مخاطبان در ميان بگذارم.

بازدهي بورس تضمين شد
 ورود ريس��ك هاي پيش بيني نش��ده ازجمل��ه 
تغيي��رات سياس��ي و منطق��ه اي، انتظار رش��د 
ش��اخص كل با مقياس��ي معادل درصد كسري 
بودجه عموم��ي دولت كه مي تواند منش��أ قابل 
اتكايي براي محاسبه تورم باشد، كسب بازدهي 
ش��اخص كل بورس حداكثر ت��ا ۵۰-۴۰ درصد 

منطقي خواهد بود.

 22 آزمايشگاه ميكروبي و
  5 آزمايشگاه شيميايي بر سالمت

 و كيفيت آب شرب نظارت دارند
با توج��ه به اهميت كيفيت آب ش��رب اس��تان 
اصفهان، نشست هم انديش��ي كنترل و نظارت 
بر س��المت آب ش��رب برگزار ش��د.  مدير مركز 
پايش و نظارت بركيفي��ت آب و فاضالب آبفاي 
اس��تان اصفهان در اين نشس��ت ضمن تاكيد بر 
لزوم كار شبانه روزي همكاران در شرايط بحران 
گفت: هرگونه شكايت مشتركين از كيفيت آب 
به صورت تك به تك و حضوري بررسي مي شود.  
فهيمه اميري با اش��اره به اينكه عمده آب شرب 
مورد نياز ش��هرها و روس��تاهاي تحت پوش��ش 
طرح آبرساني اصفهان بزرگ از آب تصفيه خانه 
بابا شيخعلي تامين مي ش��ود، افزود: در شرايط 
كم آبي و ساعات اوج مصرف تعدادي از چاه ها با 
هماهنگي واحد كنترل كيفي وارد مدار مي شوند.  
وي گف��ت: به همي��ن دليل ممكن اس��ت مردم 
تغييري در مزه آب احس��اس كنند اما به لحاظ 
كيفيت و سالمت آب شرب از هر لحاظ مطمئن 
باشند زيرا سالمت شهروندان خط قرمز شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان است. وي افزود: در 
صورتي كه آب چاه در روستايي كيفيت مناسب 
نداش��ته باش��د به طور قطع براي شرب استفاده 
نمي ش��ود و آب مورد نياز اينگونه روس��تاها به 
وسيله تانكرهاي س��يار تامين مي شود.  اميري 
كلرسنجي روزانه را از وظايف اصلي آزمايشگاه ها 
دانست و بر شست و شوي مداوم مخزن هاي آب 
و س��رويس و نگهداري دس��تگاه ها و تجهيزات 
آزمايشگاه ها تاكيد كرد.  ش��ايان ذكر است ۲۲ 
آزمايشگاه ميكروبي و پنج آزمايشگاه شيميايي 
در سطح اس��تان، كار سنجش سالمت و كيفيت 
آب را در تمام شهرها و روستاهاي تحت پوشش 

برعهده دارند. 

گمرك چهار پيشنهاد براي كاهش انباشت كاميون هاي وارداتي ارايه كرد

مقصر عدم ترخيص كاميون هاي وارداتي  كيست؟

وزير صمت:ايران باالترين رشد توليد فوالد خام را ثبت كرد
عليرضا رزم حسيني در مراسم افتتاح طرح هاي صنعتي 
با حضور رييس جمهور با اشاره به اينكه در توليد فوالد 
خام ايران، چين، تركيه و روس��يه در دوران كرونا رشد 
توليد داشته اند افزود: ايران با رشد ۳/۱۳ درصد در سال 
۲۰۲۰ باالترين رشد توليد فوالد خام در جهان را ثبت 
كرده كه اين رتبه دهم جهان را براي كشورمان حفظ 
كرد. وي با اشاره به افتتاح ش��ش طرح در زمينه هاي 
زنجيره فوالد، كاشي و س��راميك و اسيدسولفوريك 
گفت: طرح هاي امروز با س��رمايه گذاري ۳ هزار و ۵۷۷ 
ميليارد تومان افتتاح مي شود كه زمينه اشتغال ۸۸۱ نفر 
را در استان هاي يزد، زنجان، آذربايجان شرقي، كرمان و 
هرمزگان فراهم كرده است. وزير صمت افزود: با افتتاح 
طرح هاي امروز تعداد واحدهاي بزرگ توليد شمش به 
۸۹ مي رسد كه ظرفيت اسمي آنها ۴۰ ميليون و ۳۰۰ 
هزار تن اس��ت و ما در سال گذشته ۳۰ ميليون و ۳۰۰ 
هزار تن ش��مش فوالدي در كشور توليد كرده ايم. وي 
اضافه كرد: در زمينه گنداله آهن با افتتاح امروز، تعداد 

واحدهاي توليدي ما به ۲۰ عدد مي رس��د كه ظرفيت 
اسمي آنها ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تن است كه ظرفيت 
بسيار خوبي اس��ت و البته در چند سال اخير ما از خام 
فروشي فوالد جلوگيري كرده ايم. رزم حسيني گفت: 
توليد آهك هيدراته هم اكنون در كش��ور در ۶۷ واحد 
فعال با ظرفيت ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن انجام مي شود 
كه اي��ن آهك مواد اوليه كارخانه فوالد، ش��ركت هاي 
معدني و فلزات رنگين اس��ت. وزير صم��ت افزود: در 
حوزه كاشي و سراميك ما در ۱۵ سال گذشته وارداتي 
نداشته ايم و ظرفيت توليد ما نيز ۷۰۰ ميليون متر مربع 
است كه در ۲۵۰ طرحي كه در حال اجرا داريم اين رقم 
به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون متر مربع خواهد رسيد 
و البته ما صادرات بسيار خوبي به كشورهاي همسايه 
داريم. رزم حسيني با اشاره به اينكه امروز روز صنعت و 
معدن است گفت: توليد در كشور حال خوبي پيدا كرده 
و امروز اگر در بازار ايران كاالي ايراني پيدا مي ش��ود به 
دليل زحمت توليدكنندگان، كارآفرينان، صنعتگران و 

معدن كاران زيادي اس��ت كه در شرايط سخت تحريم 
و كرون��ا توليد كرده ان��د. وي افزود: هم اكن��ون ما ۷۲ 
هزار واحد فعال در كش��ور در بخش صنعتي و توليدي 
داريم كه ۲ ميلي��ون و ۵۴۲ هزار نف��ر در اين واحدها 
مشغول شده اند و سهم صادرات غير نفتي در صنعت و 
پتروشيمي هم اكنون ۷۵ درصد است. وزير صمت گفت: 
با توجه به تحريم، ما تهاتر را به خوبي انجام داده ايم و مواد 
اوليه به اندازه كافي تأمين شده است و در اكثر واحدهاي 
توليدي كه ۲۴ رشته صنعتي را تشكيل مي دهد باالي 
۵۰ درصد رشد توليد را در سه ماهه اول امسال نسبت 
به سه ماهه اول سال گذشته تجربه كرده ايم. وي افزود: 
در حوزه معادن ما ۶ هزار و ۱۳۰ معدن فعال داريم كه 
۲۴۵ هزار نفر در آنها مشغول هستند و ايران با داشتن 
۶۲ ماده معدني و ذخيره كشف شده ۵۷ ميليارد تن مواد 
معدني و ۳۷ ميليارد تن ذخيره قطعي دارد و جزو ۱۵ 
كشور معدني جهان محسوب مي شود. وزير صمت گفت: 
سال گذشته ۵۹۰ ميليون تن استخراج از معادن كشور 

داشته ايم كه نسبت به سال ۹۸، ۱۲ درصد رشد داشته 
است كه با توجه به اينكه ايران يك درصد جمعيت جهان 
و ۷ درصد ذخيره معدني جهان را دارد، فرصت مناسبي 

است كه در كنار نفت به اين ذخيره نيز توجه شود.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص 
معادن راكد، ادامه داد: يكي از افتخارات ما اين اس��ت 
كه ۶ هزار مع��دن را در مزايده عمومي اعالم كرديم و 
تاكنون ۲ هزار نفر فعال در ۳۱ استان كشور مشاركت 
داشته اند و فرصت هاي جديد سرمايه گذاري در اين 

بخش شكل گرفته است.
وزير صم��ت گفت: براس��اس گزارش ه��اي بانك 
مركزي در سال ۹۹ رشد صنعتي ايران ۱/۷ درصد 
بوده كه در مقايسه با ۲.۳ درصد سال ۹۸, امسال با 
سه تا چهار برابر رشد در گروه صنعت و معدن روبرو 
بوده ايم و البته در زمس��تان سال ۹۹ يعني ماه هاي 
دي، بهمن و اس��فند ما ۹/۹ درصد رش��د را تجربه 

كرده ايم كه اين رقم در سال ۹۸، ۲.۲ بوده است.
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خبرروز

كرونا جان ۱۲۷ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۲۷ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان اين بيماري در ايران به ۸۴ هزار و ۵۱۶ نفر رسيد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۸۳۶ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۵۶۱ نفر از آنها 
بستري شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳ ميليون و ۲۳۲ هزار و ۶۹۶ نفر رسيد. تاكنون ۲ ميليون و ۹۰۲ هزار و ۱۴۰ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۱۹۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند و ۲۳ ميليون و ۸۰۶ هزار و ۴۵۲ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. تاكنون چهار ميليون و ۴۴۷ 

هزار و ۲۸ نفر دوز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۷۵۴ هزار و ۵۴۵ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شده اند. 

رويدادنامه

بيش از يك سال از راه اندازي شبكه شاد مي گذرد و 
هنوز هم هستند دانش آموزاني كه دسترسي به اين 
شبكه براي شان مقدور نيست. چرا چنين اتفاقي رخ 
داده از سوي مسووالن مشكالت فني اعالم شده كه 
البته به گفته آنها تاكنون اين مش��كالت رفع شده 
اس��ت، اما اين در حالي اس��ت كه معاون آموزشي، 
برنامه ريزي و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش 
اس��تثنايي اعالم مي كند، در آخرين پيگيري هاي 
اين س��ازمان از دانش آموزان روش��ندل آنها هنوز 
نتوانسته اند از برنامه گوياي شبكه شاد استفاده كنند.

    ۲0 هزار دانش آموز استثنايي در كشور
معاون آموزش��ي، برنامه ريزي و توانبخش��ي سازمان 
آموزش وپرورش اس��تثنايي در خصوص تامين تبلت 
و گوش��ي همراه براي دانش آموزان با ني��از ويژه گفت: 
ما براي ۲۰ هزار دانش آموز اس��تثنايي وس��ايل و ابزار 
آموزشي تامين كرديم، در حال حاضر دانش آموز با نياز 
ويژه اي در استان هاي كشور نداريم كه از وسايل ارتباطي 
محروم باشد. مجيد هداوند با ارزيابي از ميزان يادگيري 
دانش آموزان اس��تثنايي در يك س��ال اخير بيان كرد: 
تاكنون گزارشي مبني بر اينكه دانش آموزان استثنايي 
براي امتحانات مشكلي داشته اند به ما ارايه نشده است. 
امتحانات براي دانش آموزان اس��تثنايي در نقاطي كه 
حضور بالمانع بوده، به شكل حضوري برگزار شد و در ساير 
مناطق هم به شكل غيرحضوري بوده است. او در ادامه 
بيان كرد: تالش شد در اين مدت ارزشيابي مستمري هم 
از دانش آموزان به عمل بيايد بنابراين گزارشي از خلل در 

آموزش و امتحانات ارايه نشده است.

     برگزاري كالس هاي حضوري
هداوند خاطرنشان كرد: تعداد دانش آموزان با نياز ويژه در 

كالس درس معموال از سه تا هفت نفر است اما ميانگين 
آنها حدود پنج نفر هستند، به همين علت برخي كالس ها 
به شكل حضوري برگزار ش��ده است. براي سايرين هم 
آموزش از طريق شبكه شاد و فضاي مجازي برگزار شده 
است. معاون آموزشي، برنامه ريزي و توانبخشي سازمان 
آموزش وپرورش استثنايي بيان كرد: ما بيش از هشت 
هزار محتواي توليد شده اس��تاندارد را در پايگاه جامع 
سازمان در شبكه شاد بارگذاري كرديم كه در واقع يك 
بانك اطالعات غني از تدريس هاي مربوط به دانش آموزان 
ايجاد شد. عالوه بر اين يك سري درسنامه هاي آموزشي 
هم به درب منازل دانش آموزان ارسال شد. برخي معلمان 
و همكاران توانبخشي هم به شكل داوطلبانه به منازل 
دانش آموزان رفتند. با تم��ام اين موارد خللي كه بتواند 

شرايط پيچيده اي ايجاد كند را نداشتيم.

      تهيه اطلس يادگيري دانش آموزان استثنايي
هداوند در ادامه گفت: ما اطلس يادگيري دانش آموزان 
استثنايي را در استان ها بررسي كرديم؛ اين اطلس نشان 
مي دهد كه كدام دانش آموز براساس آموزش حضوري 
يا آموزش مجازي تحصيل كرده اس��ت. او در خصوص 
تامين تبلت و گوش��ي همراه براي دانش آموزان با نياز 
ويژه گفت: ما براي ۲۰ هزار دانش آموز استثنايي وسايل 
و ابزار آموزشي تامين كرديم كه با مشاركت استان ها و 
اعتباراتي كه خود سازمان داشته، اين كار انجام شد. در 
حال حاضر در استان هاي كشور دانش آموز با نياز ويژه اي 
نداريم كه از وسايل ارتباطي محروم باشد، زيرا سعي شده 
ابزار مورد نياز براي آنها تامين گردد. با همه اينها اقدامات 

افت تحصيلي كه محسوس باشد به ما ابالغ نشده است.
معاون آموزش��ي، برنامه ريزي و توانبخش��ي سازمان 
آموزش وپرورش اس��تثنايي در پاس��خ به اين سوال كه 
عالوه بر اين۲۰ هزار نفر آيا دانش آموزان ديگري از گروه 

استثنايي هستند كه تبلت يا گوشي همراه دريافت نكرده 
باشند؟ گفت: طبق تمام آماري كه استان ها به ما داده اند، 
ابزار آموزشي مانند گوشي و تبلت اين دانش آموزان تامين 
شده است. او تاكيد كرد: البته اين آمار ۲۰ هزار مورد صرفا 
براي دانش آموزان استثنايي بوده است. يك طرح هدايت 
هم هست كه اين طرح براي دانش آموزان مناطق محروم 
از طريق معاون سازمان مدارس استثنايي دنبال مي شود.

در مجموع ما اكنون استاني نداريم كه دانش آموز با نياز 
ويژه در آن تبلت و گوشي نداشته باشد.

    »گويا ساز« كار نمي كند!
هداوند درباره طراحي نرم افزار مورد نياز براي دانش آموزان 
نابينا خاطرنش��ان كرد: بيش از ۱۲ مناسب سازي  براي 
دانش آموزان نابينا در شبكه شاد انجام شده است. يكي 
از اين مناسب س��ازي ها نرم افزار »گويا ساز« بوده است. 
گروه فني شبكه شاد گفته اند كه مناسب سازي گويا ساز 
را انجام دادند اما با پرس و جوهاي ما از دانش آموزان نابينا 
متوجه شديم آنها هنوز اعالم رضايت نكرده اند و گفتند 
كه ما چنين چيزي نداريم. معاون آموزشي، برنامه ريزي 
و توانبخشي سازمان آموزش وپرورش استثنايي گفت: با 
اين حال ما روي سامانه نداي همراه و پايگاه جامع آموزش 
همه محتواي درسي و فايل هاي صوتي دانش آموزان را 
بارگذاري كرديم. ضمن اينكه صفحه اصلي شبكه شاد و 
آيتم هاي اصلي، برنامه گويا ساز دارند اما به دليل مشكالت 
و نقص فني، فعال امكان استفاده از آن وجود دارد. هداوند 
در پايان خاطرنش��ان كرد: دانش آموزان روش��ندل در 
عين حال مي توانند از فايل هاي صوتي كه در شبكه شاد 
بارگذاري شده است، استفاده كنند عالوه بر اين معلمان 
با دانش آموزان ارتباط داش��تند و به آنها كمك كردند. 
همچنين تمام كتب صوتي براي دانش آموزان نابينا به 

استان ها و مدارس ارسال شده است.

عدم رضايت دانش آموزان روشندل از شبكه شاد
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 تاثير سوانح و حوادث 
روي »روان«

 باليا حمايت هاي رواني و اجتماعي در دستور كار 
باشد و نيز يك تا س��ه ماه پس از آن مورد ارزيابي 
قرار گيرند و در صورت ني��از براي آنها مداخالت 
روانشناس��ي پيش بيني ش��ود. به نظر مي رسد 
همراه با اس��ترس و اضطراب، افس��ردگي نيز از 
ساير اختالالتي است كه امكان دارد افراد در بعد 
از حوادث با آن مواجه ش��وند. همچنين اختالل 
اضطرابي مانند حمالت پانيك يا وحشت زدگي از 
آن دسته از اختالالتي است كه امكان دارد بعد از 
مواجهه با حادثه ناراحت كننده و غيرمنتظره تلخ 
اي��ن اتفاق براي افراد رخ دهد. اختالل اس��ترس 
حاد يكي ديگر از اختالالتي است كه افراد بعد از 
تجربه سوانح دچار آن مي شوند و اغلب تا يك ماه 
پس از حادثه، افرادي كه فش��ارهاي رواني باال را 
تجربه كرده اند، توان تطبيق با تغيير را نداشته اند 
يا حمايت هاي عاطفي يا اجتماعي مناس��بي را 
دريافت نكرده اند ممكن است با اختالل استرس 
حاد مواجه ش��وند. در هر صورت به نظر مي رسد 
كه مداخالت روانشناختي در بحران ها و بالياي 
طبيعي و انسان ساخت يكي از وجوهي است كه 
هم دولت ها بايد به آن بپردازند و هم مردم نسبت 
به آن حساس شوند. بر اين اساس هرچقدر افراد 
از نزديك شاهد اتفاقات باشند يا ارتباط عاطفي 
عميق تري با افرادي كه در حادثه حضور داشته اند، 
برقرار كنند، بيشتر احتمال دارد تا هيجانات منفي 
و فش��ارهاي رواني حادتري را تجربه كنند. اين 
افراد نياز به رسيدگي سريع دارند، توجه نكردن 
به ح��االت روحي و رواني آنها و رها كردن ش��ان 
مي تواند عواقب جبران ناپذيري داشته باشد. اين 
افراد نياز به درمان و مشاوره دارند و بايد رسيدگي 
به وضعيت آنه��ا بالفاصله بعد از حادثه ش��روع 
شود. به همين دليل سازمان بهزيستي عالوه بر 
برنامه هاي مدون حائز اهميت در سالمت رواني 
و بهزيس��تي عمومي جامعه؛ تيم هاي مداخالت 
رواني و اجتماعي را در بالياي طبيعي و انس��ان 
س��اخت در كنار خود دارد كه به عنوان تيم هاي 
»مح��ب« ش��ناخته مي ش��وند و در صورتي كه 
اف��رادي دچار حادثه ش��وند يا تجرب��ه تلخي از 
شرايط غيرمنتظره و ناگوار داشته باشند تيم هاي 
محب متشكل از روانشناس و مددكار، فعال و در 
محل مستقر مي شوند. تيم هاي محب در ابتدا با 
مردم ارتباط موثري برقرار مي كنند و امدادهاي 
اوليه روانشناختي را به افراد درگير ارايه مي كنند. 
همچنين در مواقعي كه فرد شرايط حادتري دارد، 
بحث غربالگري مطرح مي شود و بايد مداخالت 
ويژه اي براي آنها صورت گيرد و اين امكان وجود 
دارد كه بعد از غربالگري به مداخالت تخصصي نياز 
باشد و همه اين موارد جزو آن دسته خدماتي است 

كه بايد دولت ها آن را در اختيار مردم قرار دهند.

تهيه »اطلس جرم« در كشور
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه از تهيه اطلس جرم در 
سطح كشور خبر داد. علي غالمي درباره 
اقدامات انجام شده در اين معاونت در 
خصوص اجراي سند تحول قضايي در 
بخش پيش��گيري از وقوع جرم گفت: 
معاونت پيش��گيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه ۱۱ ماموريت در اجراي س��ند 

تحول قضايي دارد. او ادام��ه داد: اين ۱۱ ماموريت 
ناظر بر پيش��گيري از تمامي جرايم است نه جرايم 
خ��اص. به طور مث��ال بس��ياري از جرايمي كه در 
حال حاضر در دادگاه ها مطرح مي شود، مربوط به 
دعاوي مالي است. او با اشاره به شناسايي مجرمان 
سابقه دار گفت: در يك سامانه بسياري از اوقات اين 

افراد قابل رصد هس��تند و مي شود از 
جرايمي كه اين افراد به عادت و مستمر 
انجام مي دهند پيشگيري كرد. غالمي 
تصريح كرد: ما در حال تهيه اطلس��ي 
به ن��ام اطلس جرم هس��تيم. در تمام 
دنيا اطلس جرم به مجموعه اي گفته 
مي شود كه نشان مي دهد چه جرمي در 
چه زماني و در چه مكاني و توسط چه 
افرادي با چه كيفيتي اتفاق افتاده است. اگر اطلس 
جرم ايجاد شود ما نسبت به بسياري از جرايم امكان 
پيش بيني و رصد داريم. استفاده مي كنيم و هم آنها 
از بانك هاي اطالعاتي ما استفاده خواهند كرد و در 
تعامل هستيم. در تهيه اطلس جرم نيروي انتظامي 

و قوه قضاييه قطعا باهم همكاري دارند.

موج پنجم كرونا از راه رسيد

تعداد جان باختگان رو به افزايش است
گليماندگار|

 يك بار ديگر آمار ابتال و مرگ و مير كرونا 
روند صعودي پيدا ك��رده و در اين بين 
بيش از همه استان سيستان و بلوچستان با شرايط 
بسيار سختي مواجه است. اين در حالي است كه هر 
روز اخبار ضد و نقيضي در مورد توليد واكسن داخلي 
از سوي مسووالن اعالم مي شود و هنوز هم افراد باالي 
۷۰ سال در صف هاي طوالني تزريق واكسن حضور 
دارند.  پيام طبرسي، رييس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري، هفته گذشته در اين رابطه گفته بود: 
موج پنجم شروع شده است. شهرهاي جنوبي كشور 
قرمز است و ما ۳۲ شهر قرمز داريم. البته از زمان اين 
هشدار طبرسي تاكنون تعداد شهرهاي قرمز كرونايي 

در كشور نزديك به دو برابر شده است.

     تعداد مبتاليان؛ وضعيت بدتر از
 شروع موج چهارم

مانند چند هفته گذش��ته، در هفت روز گذشته هم 
تعداد مبتاليان كروناويروس در كش��ور به ش��دت 
افزايش پيدا كردند و حتي روز گذشته بيش از ۱۴هزار 
نفر در سراس��ر ايران به كروناويروس مبتال شدند. 
به طور ميانگي��ن در اين مدت هر روز ۱۱۲۴۷ نفر با 
ابتال به كرون��ا در خطر مرگ و پيامدهاي بلندمدت 
اين بيماري قرار گرفتند. اين در حالي است كه هفته 
پيش به ط��ور ميانگين ه��ر روز ۹۹۵۷ نفر به كرونا 

مبتال شدند.

     موج پنجم كرونا رسما شروع شد
در مجموع در اين بازه زماني، ۷۸۷۳۱ نفر به مبتاليان 
كروناويروس در كشور اضافه شدند و تعداد مبتاليان 
نسبت به هفته پيش ۱۲.۹۵درصد افزايش پيدا كرد. 
اين در حالي است كه هفته گذشته تعداد مبتاليان 

تنها ۳.۵درصد بيشتر شده بود.
همچنين مقايسه وضعيت شروع موج پنجم با موج 
چهارم بيماري در كشور نش��ان مي دهد كه اوضاع 
مي تواند از قبل ترس��ناك تر باشد، چراكه در هفته 
ابتدايي موج چهارم حدود ۶۰هزار نفر به كرونا مبتال 

شده بودند.

    خبر سياه؛ افزايش تعداد
 جان باختگان بيماري پس از هفته ها

متاس��فانه اين روند صعودي تعداد مبتاليان پس از 
حدود دو هفته باعث شده كه آمار جان باختگان كرونا 
در كشور هم نسبت به قبل افزايش پيدا كند. متاسفانه 
به طور ميانگين از تاريخ ۴ تا ۱۰ تير هر روز ۱۳۰ نفر 
از مبتاليان كرونا در كشور فوت كردند، هفته پيش 

ميانگين جان باختگان روزانه بيماري ۱۲۲ نفر بود.
بر اين اساس در يك هفته اخير ۹۱۶ زندگي به خاطر 
ابت��ال به كرونا و عدم كنترل اين بيماري در كش��ور 
فوت كردند و تعداد فوتي ها نسبت به هفته گذشته 
۷.۲درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي اس��ت كه 
در هشت هفته گذش��ته روند نمودار جان باختگان 

كروناويروس در كشور نزولي بود.

     خطر دوباره پر شدن بيمارستان ها
همانط��ور كه انتظ��ار مي رفت در اين م��دت تعداد 
بستري هاي بيماري در كشور هم افزايش وحشتناكي 
داشت؛ به طوري كه در روز ۸ تير ۱۶۷۲ نفر از مبتاليان 
كوويد-۱۹ در بيمارستان هاي كشور بستري شدند 
و به ط��ور ميانگين ه��م ه��ر روز ۱۳۳۲ كرونايي به 
بيمارستان ها منتقل شدند. اين يعني از ۴ تا ۱۰ تير 
۹۳۶۲ نفر كرونايي در كشور بستري شدند و تعداد 
بستري ها نسبت به هفته پيش تعداد بستري ها ۱۰.۸ 
درصد بيشتر شد. اين در حالي است كه در شش هفته 
گذشته به طور پي درپي تعداد بستري هاي بيماري در 
كشور كاهش پيدا كرده بودند. متاسفانه مقايسه تعداد 
بستري هاي ابتداي موج پنجم با ابتداي موج چهارم 

نشان از شروع موج كروناي سخت تري مي دهد.

  افزايش دو برابري شهرهاي قرمز
 تاثي��ر اين موض��وع در آمار تعداد ش��هرهاي قرمز 
كرونايي در كش��ور هم ديده مي شود؛ به طوري كه 
اكنون از لحاظ وضعيت كرونا ۶۳ شهرستان قرمز، 
۱۸۴ شهرس��تان نارنجي و ۲۰۱ شهرس��تان زرد 
هستند. اين در حالي است كه فقط طي ۲۴ ساعت 
شهرهاي قرمز دو برابر شدند.  شهرستان هاي جم، 
ديلم و گناوه )استان بوشهر(، اسالمشهر و بهارستان 
)تهران(، نهبندان )خراس��ان جنوب��ي(، اميديه و 
انديمشك )خوزستان(، بمپور، زهك، سراوان، سرباز 
و ميرجاوه )سيستان و بلوچستان(، جهرم، داراب، 
زرين دشت، قيروكارزين و كازرون )فارس(، ارزوئيه، 
رفسنجان، سيرجان و عنبرآباد )كرمان(، گچساران 
)كهگيلوي��ه و بويراحمد(، علي آباد و مينودش��ت 
)گلس��تان(، پلدختر )لرس��تان(، آمل )مازندران(، 
تفت، خاتم، مهريز و ميبد )ي��زد( در وضعيت قرمز 

قرار گرفتند.

     شروع موج دلتاي كرونا
متاسفانه با شيوع ويروس گونه دلتاي كرونا كه اولين بار 
در هند كشف شده بود نگراني ها نسبت به موج پنجم 
بيشتر از قبل است. طبرسي در اين رابطه هشدار داده 
بود: وي��روس جديدي كه در حال چرخش اس��ت به 
احتمال زياد ويروس هندي دلتا اس��ت كه كشورهاي 
ديگر را هم درگير كرده است و سرايت پذيري آن بسيار 
شديد اس��ت و هر شخص بيمار مي تواند ۸ تا ۱۲ نفر را 
درگير كند. رييس بخش عفوني بيمارس��تان مسيح 
دانشوري ابراز داشت: اميدواريم اين موج مثل موج هاي 
قبلي شدت نداشته باش��د اما اگر تمهيداتي براي آن 
انديشيده نشود با موج شديدي از بيماري مواجه خواهيم 
شد. شواهد اوليه نشان داده است كه كروناي دلتا خطر 
بستري شدن در بيمارستان را بيشتر از كروناي آلفا باال 
مي برد. همچنين بررسي س��ازمان بهداشت عمومي 
بريتانيا روي بيش از ۳۸هزار نفر مبتال به كويد۱۹ نشان 
داد كه كروناي دلتا، ۶۱,۲درصد بيشتر از كروناي آلفا 
خطر بستري ش��دن افراد در بيمارستان را باال مي برد. 
اين وضعيت نشان مي دهد كروناي دلتا مي تواند شدت 
بيماري را در مقايسه با كروناي آلفا بسيار افزايش دهد.

گزارش

مرگتدريجیحیاتدرهورالعظیم

عكسروز

كوتاهوخواندني
قانونسیاهچالهپیشبینيشدهتوسط»استیونهاوكینگ«تقريبامشابهقانوندومترمودينامیك-آنتروپيبودكهميگفتآنتروپييادرجهاختالليك
جسمنیزنبايدهرگزكاهشيابد.شباهتهردونظريهنشانميدهدكهسیاهچالههاميتوانندماننداجسامحرارتيوساطعكنندهگرمارفتاركنند.درسال
1974،هاوكینگنشاندادكهسیاهچالههاميتوانندآنتروپيداشتهباشندوبادرنظرگرفتناثراتكوانتوميآنها،سیاهچالههاميتوانندبرايمقیاسهاي
زمانيبسیارطوالنيتابشداشتهباشند.دانشمندانناماينپديدهرا»تابشهاوكینگ«گذاشتند.تابشهاوكینگ)Hawkingradiation(تابشجسم

سیاهاستكهپیشبینيميشودبهخاطرتأثیركوانتوميدرنزديكيافقرويداد،ازسیاهچالهتابیدهشدهباشد.
مطالعهجديدمحققاننشانميدهدرژيمغذاييغنيازكاروتنوئیدميتواندخطرابتالبه»دژنراسیونماكوال«)AMD(راكاهشدهد.رژيمغذايي
مديترانهايسرشارازمیوه،سبزيها،حبوبات،غالتسبوسدار،روغنزيتونوماهيهايروغنيممكناستازتوسعه»دژنراسیونماكواليوابسته
بهس�ن«)AMD(جلوگیريكند.اينبیماريدلیلاصلياختاللبیناييدرافرادباالي50سالاست.مطالعهجديديكهتوسطمحققانموسسه
»اينِسرم«ودانشگاهبوردومنتشرشدهاست،ارتباطبینكاروتنوئیدهايدرگردشخون)رنگدانههايگیاهيكهازشبكیهمحافظتميكنند(
وكاهشخطرابتالبهAMDپیشرفتهرابهروشيبيسابقهنشانميدهد.اينمطالعهروي609نفردرطييكدورههشتسالهانجامشدهاست.

تخريبماكواليوابستهبهسن)AMD(مهمترينعلتكاهشبیناييدركشورهايصنعتياست.

فعاليت ۳۰ مركز جامع درمان اعتياد در كشور
كارشناس مس��وول مراكز جامع درمان 
اعتياد سازمان بهزيستي كشور از فعاليت 
۳۰ مركز جامع درمان اعتياد در ۲۸ استان 
كشور خبر داد. نورالدين فائقي گفت: از اين 
۳۰ مركز، دو مرك��ز ويژه زنان و ۲۸ مركز 
ويژه مردان است. او افزود: دو مركز جامع 
درمان اعتياد ويژه زنان در استان هاي البرز 
و اردبيل فعاليت دارند. به طوركلي مراكز 

جامع درمان اعتياد به غير از سه استان ايالم، همدان و 
قم در همه استان هاي كشور فعاليت دارند كه اين سه 
استان نيز در هفته بهزيستي ۱۴۰۰ - از ۲۴ تيرماه به 
مدت يك هفته - راه اندازي مي شود. او خاطرنشان كرد: 
در س��ال ۹۹ با توجه به شرايط حاكم بر كشور و شيوع 
ويروس كرونا، پذيرش بيمار در همه مراكز اقامتي درمان 

و بازتواني اعتياد بهزيستي از جمله مراكز 
جامع درمان اعتياد محدود بود بنابراين 
از ظرفيت پيش بيني شده ۱۰ هزار نفري 
براي پذي��رش، فقط ح��دود ۲۵۰۰ نفر 
پذيرش شد كه از اين ۲۵۰۰ نفر نزديك 
۱۱۰۰ نفر در درمان، مانايي داش��تند و 
بقيه بيماران بر حسب شرايط خود بيمار 
يا شدت بيماري كرونا ريزش قابل توجهي 
داشتند يا از مراكز زودتر از موعد مقرر ترخيص شدند. 
كارشناس مسوول مراكز جامع درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كش��ور گفت: مراكز جامع درمان و بازتواني 
معتادين، مراكزي هستند كه با رويكردي تركيبي و با 
استفاده از همه الگوهاي رايج درمان و بازتواني اعتياد در 

كشور به فعاليت مي پردازند.

پالسما درماني از روند درمان كرونا خارج شد
دبير كميت��ه علمي كش��وري كرونا با 
اش��اره به اينكه كرونا هيچگاه به اتمام 
نخواهد رس��يد، درباره حذف پالس��ما 
درماني از روند درم��ان كرونا مثبت ها 
خبر داد. عاطف��ه عابديني درباره نقش 
پالسمادرماني در روند درمان بيماران 
مبتال به كرونا اظهار ك��رد: در ويرايش 
دهم ش��يوه نامه هاي درماني كرونا كه 

در خردادماه منتشر شد، موضوع پالسمادرماني را از 
شيوه نامه خارج كرديم، البته علت اين موضوع كاهش 
استقبال بهبود يافتگان كرونا در اهداي پالسما نبود 
بلكه در كل دنيا اين روش مورد س��وال قرار گرفت و 
نشان داد چندان نقشي در كاهش مرگ و مير نداشته 
اس��ت. او اف��زود: از اين رو ديگر خيل��ي از اين روش 
استفاده نمي شود، چون برخي اوقات عوارض آن هم 
بيش��تر از فايده اش بود. به همين دليل از راهنماي 

دستورالعمل درمان كشوري كرونا خارج 
شده است. البته نه تنها در ايران بلكه در 
بسياري كشورها ديگر انجام نمي شود. 
دبير كميته علمي كشوري كوويد ۱۹ 
با بيان اينكه هيچ وقت نمي توان گفت 
كرونا را كاماًل تمام كرديم و ديگر وجود 
ندارد، افزود: دقيقاً مانند اينكه نمي توانيم 
درب��اره آنفلوآنزا چنين صحبتي كنيم. 
وقتي مي توان عوارض بيم��اري را كاهش داد و بر 
كنترل آن موفق بود كه هم واكسيناس��يون كامل 
ش��ود و هم تا زمان��ي كه حد قابل قبول��ي از مردم 
واكسينه نشدند، رعايت شيوه نامه ها را اولويت قرار 
دهيم. او اضافه ك��رد: مهم ترين موضوع در كنترل 
ويروس انتقال از طريق هواست كه در محيط هاي 
بسته، شلوغ و بدون ماسك اتفاق مي افتد و با رعايت 

اين امر مي توان بيماري را كنترل كرد.
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