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نيـازاقتـصادايـران
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بازگشت قيم 
بر مدار صعودي

مسووالن دولتي از تحقق  40درصدي نوسازي بافتهاي
فرسوده طي  10سال گذشته خبر ميدهند

كارنامه نوسازي بافت فرسوده
در دهه 90
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وارداتي ارايه كرد

مقصر
عدم ترخيص
كاميونهاي
وارداتي
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طرح مجلس برايآينده  رمزارزها
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وزير نفت :برخي اعضاي
اوپك نگران بازگشت نفت
ايران به بازار هستند

قدرداني «اوپك»
در آخرين حضور
«زنگنه»

فرار از بگرام

صفحه    2

خروج نظامیان امريكا و ناتو از افغانستان ،پایگاه بگرام تخلیه شد
يادداشت2-

بازدهي بورس تضمين شد

بازار س��هام نباي��د مجدد به
قلك دولت تبديل شود و بايد
س��اختار واقعي خود را دنبال
كن��د ،همچنين نخس��تين
موضوعيكهبايددردستوركار
س��ازمان قرار بگيرد ارايه يك
فردينآقابزرگي برنامه راهبردي و استراتژيك
اس��ت ،چراكه آخرين برنامه
در س��ازمان بورس ،مرب��وط به س��ال  ۱۳۹۲بوده و در
اين برنامه ،اهداف ،چش��مانداز و سياس��تهاي تأمين
مالي با محوريت دولت نوشتهشده است .اين رويكردها
بايد تغيير كند و با سياس��تهاي كالن اصل  ۴۴قانون
اساسي همسو ش��ود تا از بورس همانطور كه در قانون
ذكرشده اس��ت ،به عنوان يكي از مبادي تسهيل براي
كاهش تصديگري دولت و واگذاري داراييهاي دولت
استفاده شود .بنابراين انتظاري كه فعاالن بازار از رييس
سازمان بورس دارند اين است كه يك برنامه راهبردي
نگارششودوبهتصويبشورايعاليبورسبرسدوحتي
نهادهايماليدرجريانباشندكهبرنامهچيستوخودرا
باآنتطبيقدهند.درغيراينصورتسيستمتابعساليق
شخصيوآكادميكوتئوريكاستكهقابلرصدنيست
و ممكن است متغير باشد .سال گذشته در يك برههاي
اعالم ش��د دولت ميخواهد  ۱۵۰شركت را وارد بورس
كند ،بعد ديدند شرايط مناسب نيست و منصرف شدند.
اين اقتضايي حركت كردن يكي از آفتهاي شركتهاي
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 تعيينشده و هماهنگ با
سياستهاي كالن اقتصادي كشور باشد اما قرار نيست
سازمان بورس به قلك دولت تبديل شود .در اين شرايط
هر زمان ش��رايط ايجاب كند تصميمات خلقالساعه
گرفته ميشود و همان باليايي كه سال  ۱۳۹۹بهكرات
اتفاق افتاده ،تكرار خواهد شد .از سوي ديگر بايد قانون
بازار اوراق بهادار و تركيب ش��وراي عالي بورس اصالح
شود .بهطوري كه تركيب شورا ديگر تمام دولتي نباشد.
در اين شرايط مانند سال گذشته شاهد اين نيستيم كه
اگر رييس سازمان همسو با سياستهاي 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 پيشبينيهاي انجامشده در خصوص
متغيرهاي مهم و اثرگذار بر وضعيت اقتصادي كش��ور
مانند تورم ،رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي ،نرخهاي
جهانينفتوكاموديتي،تغييراتنرخارزهاوسايرعوامل
اثرگذاراقتصاديسياسيخارجيوداخلي،ميتوانروند
صعوديوجريانمثبتشاخصكلبورسهارابراياين
بازار متصور بود .امكان كسب بازدهي از بازار سرمايه به
ميزان سالهاي 98و 99كه به ترتيب حدود 187و155
درصد بودند ،بعيد است اما تا پايان سال  1400با فرض
عدمتغيير اساسي در قيمت ارزها ...ادامهدرصفحه7

يادداشت4-

يادداشت3-

عملكرد وزارت نفت در 8سال گذشته

براي ارزياب��ي عملكردي كه
وزارت نفت تح��ت مديريت
بيژنزنگنهطي 8سالگذشته
داشته ،قبل از هر چيز نيازمند
اطالعات ش��فاف با جزييات
دقيق هستيم .اما به دليل عدم
سعيدميرترابي وجود اطالعات شفاف (ناشي
از تحريمها) ،نميتوان ب ه طور
دقيقبسياريازدستاوردهايقابلتوجهيكهثبتشده
را تحليل كرد .موضوع تحريمها 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 نميتوان تمام دستاوردهاي كسب شده را
تحليل كرد .البته كليات دس��تاوردها مشخص است و
ارزيابيها هم الجرم مبتني بر اين كليات ارايه ميشود.
نخست) بهطور كلي ميتوان گفت كه در حوزه ميادين
مش��ترك كه س��الها به دليل غفلت دول��ت قبلي با
مش��كالت عديدهاي روبه رو ش��ده بودند و كشورهاي
همسايه برداش��تهايي به مراتب بيشتر از كشورمان
داشتند ،كارهاي مناسبي صورت گرفته است .در بخش
توسعه پارسهاي جنوبي و رشد فعاليتهاي مرتبط با
پتروش��يميها اقدامات مناسبي صورت گرفته كه اين
دس��تاوردها بر آمده از شيوه مديريتي وزارت نفت بوده
است .البته در اين بخشها نيز آمارهاي متناقضي وجود
دارد كه اين اعداد و ارقام متناقض كار را براي تحليلگران
دشوارميكند.بهعنواننمونهدرحوزهبرداشتازميادين
مش��ترك با قطر برخي روايتها حاكي از آن است كه
ميزانبرداشتكشورمانبهنسبتقطربيشترشدهامادر
عينجحالبرخيديگرازروايتهاهمشنيدهميشودكه
قطر همچنان بيش از ايران از ميادين مشترك برداشت
ميكند .اين ابهامات و روايتهاي متناقض باعث شده
تا برخي افراد و جريانات در خصوص عملكرد مناسبي
كه در وزارت نفت طي  8س��ال گذش��ته وجود داشته،
ابهامآفريني كنند .اما همانطور كه اشاره كردم عملكرد
مطلوبي در دوره مديريتي 8ساله اخير ثبت شده است.
دوم) نكته مهمي كه در اين برهه زماني و در هنگامه
تغيير در دولته��ا باعث نگراني تحليلگران ش��ده،
بازگشت به رويكردهايي در حوزه صنعت نفت كشور
استكهپيشازاينباعثبروز مشكالت فراوانيدراين
بخش مهم اقتصادي شده بود .بعد از دوره اصالحات
نيز دستاوردهاي قابل توجهي در حوزه مديريت نفتي
وميادينمشتركوتوسعهزيرساختهاينفتيايجاد
ش��ده بودند ،اما دولت بعدي كه طي سالهاي  84تا
 92روي كارآمد نسبت به اين ضرورتها توجه الزم را
نداشت و اين موضوع باعث شد تا بسياري از موضوعات
اساس��ي مورد بياعتنايي 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
ارزيابيهاي 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 بخشهاي اقتصادي وجود دارد .در بسياري از
حوزههاياقتصاديايران،يكالگويكالنتوسعهوجود
ندارد و آيند و روند دولتها باعث ميشود تا رويكردهاي
مديريتي و اجرايي بهطور كلي دچار تغييرات بنيادين
شود .در صنعت نفت كشور اولويتهاي بنيادين هنوز
مشخصنشدهاست،بخشيازبگومگوهاوجناحبنديها
كه در صنعت نفت نمايان ميش��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 سرمايههاي خارجي بايد ايجاد
شود.درواقعايندستهمعتقدندايرانبايدباشركتهاي
مهم بينالمللي 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 ميگويند ،بايد به
داخليسازي 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 نميتواند 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
خودباشد.هنوزاقتصادايرانتكليفخودرابااينرويكرد
مشخص روشن نكرده است.
چهارم) اينكه آيا نگاه اقتصاد ايران بايد به دنبال توسعه
مناس��بات بيروني با ش��ركتهاي نفتي و گلوگاههاي
انرژي جهاني باشد ،يا اينكه به دنبال رشد داخليسازي
و ايجاد ارزش افزوده داخلي در صنعت نفت خود باشد؟
هر زمان كه كشور تحريم ميشود ،رويكردهاي مبتني
بر داخليس��ازي مورد توجه ق��رار ميگيرند و هر دوره
كه مذاكرات به نتيجه ميرس��د و زنجيرهاي تحريم از
دست و پاي صنعت نفت كشور باز ميشود ،رويكردهاي
صادراتي و بهبود مناس��بات ارتباطي با ش��ركتهاي
خارجي به عنوان اصل ق��رار ميگيرند .اين دوگانگي،
سد محكمي است كه مش��كالت فراواني را پيش روي
اقتصاد كشور قرار ميدهد .هر اقتصاد قوام يافتهاي در
حوزه انرژي و ...نيازمند راهبرد مشخصي است كه آيند
و روند گروههاي سياسي اين روند را دچار تغيير نسازد.
البته در اسناد باالدستي كشور مانند ،سند چشمانداز
يك چنين مواردي مورد توجه قرار گرفتهاند ،اما ب ه طور
كلي در ساير بخشهاي اجرايي دستور كار مشخصي در
اينزمينههامشاهدهنميشود.بايداميدوارباشيم،بعداز
دستاوردهايقابلتوجهيكهآقايزنگنهدرحوزهنفتيو
توسعه زيرساختها كسب كردهاند ،دولت آينده متوجه
پيگيري و دنبال كردن اين سياستها بشوند و تجربيات
تلخي كه طي سالهاي  84تا  92در صنعت نفت كشور
ثبت شده دوباره تكرار نشوند.

تورم باال به معناي دست دولتها در جيب مردم است

فشار تورمي و ماليات تورمي
ميتواند آثار منفي متعددي
را به همراه داش��ته باش��د و
قدرت خريد مردم را كاهش
داده و توان معيش��تي را كم
ميكند .استاد بزرگوار ما كه
احمديزدانپناه يل��ي بود از دانش��گاه يل ،در
درس بانك��داري مركزي در
دانش��گاه ايالتي آيووا در ابتداي بحث ماليات تورمي
ميگفت :افسانهاي در ميان عامه هست كه ميگويد
روزييكفردروستاييدرجنگلكناردهخود،غوليرا
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 كوتاهمدت) كارها خوب
پيش ميرف��ت و غول به زندگ��ي او و اهالي ده ،گرما
ميبخشيد! ولي به محض آنكه «كنترل» غول و مهار
و افسار آن از دست اين روستايي تدبيرگر و اميدبخش
رها ميشد ،زندگي را براي همه تلختر از زهر ميكرد.
اس��تادمان ،نرخ تورم پايين را به نق��ش آن در رونق
بخشيدن به كسبوكارها و تورم افسارگسيخته را به
غول از شيشه بيرون آمده تشبيه ميكرد.
دولتهااز«مالياتتورمي»بهعنوانيكمالياتپنهان
و غيرقانوني براي تجهي��ز منابع تامين مالي پروژهها
و پرداخت خ��رج و برج خود اس��تفاده ميكنند ولي
سرانجام كار آنها همان عاقبت آن روستا در رابطه با آن
غول است .در كوتاهمدت دولت مصيبتهاي مالي اين
سياست را فراموش ميكند و از اين درآمد مالياتي به
عنوان آرامبخش موقت لذت ميبرد؛ اما در بلندمدت
وقتي غول تورم از كنترل دولت و بانك مركزي خارج
ميش��ود ،مردم مجبور ميش��وند ،تمامي آنچه را در
اين راستا بهطور موقت به دست آورده بودند از دست
بدهند .اين امر به نابودي زيربناهاي مالي و از آن طريق
بهتخريبزيربناهاياقتصاديواجتماعيجامعهمنجر
ميشود .بازسازي اين خرابهها كاري سترگ و دردناك
براي همگان ،هم دولت و هم ملت است.
دولتها قدرتي انحصاري و منحصربهفرد براي چاپ و
عرضه پول دارند و يك هدف اصلي سهبعدي را تعقيب
ميكنند و آن اينكه پول در ايفاي نقش سهگانه خود
عاجزودرماندهنشود؛ازوظايفسهگانهپوليكيحفظ
ارزش پول به عنوان وس��يله تسهيل مبادالت ،دوم به
عنوان وس��يله حفظ ارزش ذخيره تالشهاي مردم
و سوم پول به عنوان وس��يله شمارش .بانك مركزي
و دولتها براي تحقق اين هدف ،مس��وول و تنظيم و
نظارت بر عرضه پول هستند .دولتها در اين راستا به
چاپ اسكناس و ضرب سكه متناسب با نياز توليدات و
مبادالتجامعهميپردازندودراينمسووليتباكارايي
تمام،بهمزيتيمنحصربهفرددستمييابند؛يعنييك
اسكناس  ۱۰هزار توماني را به فرض با  ۵تومان توليد
ميكنند!يعنيباچاپپولگنجيبيرنجمعادل۹۹۹۵
تومان براي هر برگ اسكناس كه ارزش اسمي روي آن

 ۱۰هزار تومان است ،به دست ميآورند!
در اقتصاد پولي به اين س��ود بادآورده «حقالضرب»
( )Seigniorageميگويند :س��ودي كه درآمدي
براي تامين كس��ري بودجه سلطان صاحبالقران به
بار ميآورد.
حال فرض كنيد دولت اين اسكناس ۱۰هزار توماني
را بابت حقوق ماهانه به يك آموزگار دلس��وز يا كارگر
زحمتك��ش ميدهد و آنها براي به دس��ت آوردن آن
پول  ۸س��اعت در روز كار كردهاند .اين صرف زمان از
عمر گرانمايه يك گذشت و ايثار واقعي است؛ چراكه
آنها ميتوانستند آن را صرف اوقات فراغت براي خود
و خانواده كنند .برعكس آن ،ايثار واقعي دولت و بانك
مركزي دراينجافقط ۵تومان است .يعني ارزش واقعي
منابع به كار رفته براي چاپ آن تكه اسكناس  ۵تومان
بوده است! بنابراين دولت به هزينه آن آموزگار و كارگر
و مردم ۸ ،ساعت كار را  ۵تومان خريده و خود را غني
نموده است؛ عجب معامل ه نابرابر و ناعادالنهاي.
چرا مردم به چنين معاملهاي تن در ميدهند؟ چون
دو امضاي پاي آن است كه آن دو به مردم قول و اميد
دادهاند كه آنها ميتوانند با آن ۱۰هزار تومان ،به فرض
سبدي از كاالها و خدمات را كه  ۱۰هزار تومان ارزش
دارد ،به دست آورند.
به فرض اگر قيمت يك كيلو برنج۱۰هزار تومان باشد،
آنها ميتوانند با فروش  ۸ساعت از عمر گرانمايه خود
يك كيلو برنج به دس��ت آوردهاند .تا اينجا مش��كلي
نيس��ت؛ اما اگر دولت دس��ت به چاپ اسكناس بزند
ديگر آن۱۰هزار توماني ويژگي يك پول را ندارد يعني
ميتوان گفت كه دولتها براي منافع كوتاهمدت خود
مانند كسري بودجه با صداي دستگاه چاپ اسكناس
در زيرزمين بانك مركزي ،غول خفته را بيدار ميكند
و پول در دست مردم ديگر با توليدات برنج توازن ندارد.
و لذا مردم چ��ون به بازار ميرون��د ميبينند و لمس
ميكنن��د كه به فرض قيمت برنج دو برابر ش��ده و به
 ۲۰هزار تومان در هر كيلو رسيده است .آن دو بزرگوار
(آموزگار و كارگر) حاال هر كدام با پول در جيب خود
فقطميتوانندنيمكيلوبرنجخريداريكنند.بهعبارت
ديگر اين باال رفتن قيمتها آنها را مجبور ميكند كه
در مقابل ۸ساعت كار خود نيم كيلو برنج تهيه نمايند؛
اينجاستكه«كرامت»آنهاخدشهدارميشود؛چراكه
با كوچك شدن سفره خانوار تا حدي تقصير پاي آنها
نوشته ميشود .كاهش سبد كااليي خانوار و كم شدن
كاالهاي اساسي و واقعي يا كوچك شدن سفره مردم
در اثر تورم درست همان كاري را ميكند كه پرداخت
مبلغياز درآمدبه صورتمالياتبايدبه دولتپرداخت
شود؛ در اين مثال مبلغ ماليات معادل  ۴ساعت كار به
حساب ميآيد كه معادل آن است كه مردم  ۴ساعت
رايگان براي دولت كار كردهاند .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» ميگويند.

يادداشت1 -

درك حياتي نظام بازار آزاد

بالفاصل��ه پ��س از پاي��ان
انتخابات رياس��تجمهوري
دركشورمانبسياريبهدنبال
چشماندازهايي هستند كه
بع��د از اي��ن تحول ت��ازه در
فضاي اقتصادي ،سياس��ي
و نظام بازاره��ا بروز ميكند.
پيمانمولوي
رييسجمه��ور در انتخابات
مش��خص ش��د و هنوز در خصوص يكي از مهمترين
گرههاي كور اقتصاد كش��ورمان تصميمگيري نشده
است .تعيين تكليف مذاكرات وين همان نقطه ابهامي
است كه بدون مشخص شدن ابعاد و زواياي گوناگون
آن نميتوان توقع ثبات و آرامش را در اقتصاد كش��ور
داشت .بسياري از سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي
منتظرهستند تا تكليف تحريمهاي اقتصادي وپس از
آن FATFمشخصشودتابعداقدامبهبرنامهريزيهاي
كارب��ردي براي آينده كنند .در تاريخ معاصر كش��ور
برهههايي وجود دارد كه بررسي تحليلي آنها بسياري
از نقاط ابهام را براي اقتصاد ايران روش��ن ميكند .در
س��الهاي  38تا  52و همچنين در س��الهاي  74تا
 84خورشيدي در اقتصاد كش��ورمان نشانههايي از
رشد اقتصادي نمايان شده اس��ت بهطوري كه بنابر
آمار بيشترين ميانگين رشد اقتصادي را در اين سالها
شاهد بوديم .بايد ديد در اين برهههاي مهم تاريخي
چه گزارههايي دست به دست دادهاند تا رشد اقتصادي
مورد نظر حاصل شده است ،زمينه جذب سرمايههاي
خارجي فراهم ش��ده و نظامات كالن بازارها در مسير
ثبات قرار گرفتهاند؟ تجربههاي تاريخي حاكي از آن
است كه يكي از مهمترين گزارههاي موثر در رشد در
اين دوران ،در پيش گرفتن سياست تنشزدايي بوده
است .تصميمسازان كشورمان در اين بازه زماني تالش
كردهاند 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 چارهاي
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��مهاي علمي اقتصاد
ش��ود ،ميتواند 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 ،تصميمسازان
بايد از كارشناسان كاربلدي كه رويكرد و مكانيزم بازار
را درك كردهاند 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 بهطور متوسط
رشد اقتصادي صفر يا منفي را تجربه كرده است .ديگر
فرصتي براي آزمون و خطا وجود ندارد .ديگر فرصتي
برايتجربهاندوزينيستوبايدهرچهسريعترازپنجره
جمعيتي كش��ور در راستاي كم كردن فاصله اقتصاد
ايران با توس��عه استفاده كرد .از سوي ديگر نقدينگي
به  ۳۵۰۰هزار ميليارد تومان رس��يده است .اين عدد
در صورت عدم رشد اقتصادي همانند ديناميت عمل
ميكن��د و خواهد كرد .براي مقابل��ه با اين معضالت
اقتصادي نيازمند برنامهريزيهاي علمي و اس��تفاده
از مجموعه ظرفيتهاي كش��ور در مسير ايجاد يك
رش��د اقتصادي متوازن هستيم .براي رشد اقتصادي
نيازمند سرمايهگذاري در زيرساختها و به روزآوري
سيستمهاياقتصاديهستيم .ادامه در صفحه 7

يادداشت5-

تاثير سوانح و حوادث
روي «روان»

اتفاق در لحظه رخ ميدهد ،اما
تاثيريكهايناتفاقميتواندبر
روحوروانانسانبگذاردممكن
است تا مدت زمان زياد و حتي
تا پايان عمر همراه فرد باش��د.
مطابق آمار من��درج در منابع
بهزاد وحيدنيا علمي  ۵۰تا  ۹۰درصد افراد در
طول عمر مسائل حاد تنش زا
را تجربه ميكنند و براساس آمارهاي جهاني فقط هشت
درصد آنها به اختالل پس از سانحه مبتال ميشوند .مثال
در يك مورد به خصوص رانندگي ،مساله مهم اين است
كه ما س�لامت 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 ميده��د ،اثرات متفاوتي در افراد متفاوت بر جاي
ميگذارند .به نظر ميرس��د كه  ۵۰تا  ۹۰درصد افراد در
طولزندگيمسائلتنشزاراتجربهميكنندامابراساس
آمارهاي جهاني فقط هشت درصد آنها به اختالل پس از
سانحه مبتال ميشوند .اختالل اس��ترس حاد و اختالل
استرس پس از سانحه عمدهترين و مهمترين اختالالتي
هستند كه افراد و خانوادههاي آنها و شاهدين حادثه پس
از مواجهه با حوادث با آن روبرو ميشوند ،تاكيد كرد :الزم
ادامه در صفحه 8
استدربحثبحرانهاو...

راهبرد
با حكم رهبر معظم انقالب

محسني اژهاي رييس قوه
قضاييهشد

رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامي در حكم��ي
حجتاالس�لام والمسلمين محس��نياژهاي را به
رياست قوه قضاييه منصوب كردند.
آيتاهلل خامنهاي در اي��ن حكم با تأكيد بر اهتمام
جديبهماموريتهايدستگاهقضادرقانوناساسي
وهمچنينادامهرويكردتحوليواجرايسندتحول
موجود« ،گس��ترش فناوريهاي نوين در دستگاه
قضاي��ي»« ،گماردن نيروه��اي كارآمد و جهادي
در مس��ووليتها»« ،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:
بسماهلل الرحمن الرحيم
جناب حجتاالسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ
غالمحسين محسني اژهاي دامت تأييداته
اكنون كه جناب آقاي رييس��ي ب��ا رأي ملت ايران
توفيق خدمت در جايگاه رياستجمهوري اسالمي
ايرانيافتهاند،باتشكرفراوانازخدماتارزندهايشان
در مدت مسووليت قضايي و كارنامه افتخارآميزي
كه در پايهگذاري اقدامات ماندگار از خود به جاي
گذاشتهاند،جنابعاليراكهعالوهبرصالحيتهاي
قانوني ،برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عميق
و سابقه درخش��ان در امر قضا ميباشيد ،بر اساس
اصل يكصد و پنجاه و هفت ،به رياست قوه قضاييه
منصوبميكنم.
جدي به ماموريتهاي
انتظار اينجانب ،اوالً :اهتمام ّ
اساسي دستگاه قضاء در قانون اساسي است؛ يعني
گس��ترش عدالت ،و احياء حقوق عا ّم��ه ،و تأمين
آزاديهايمشروع،ونظارتبرحسناجرايقوانين،
و پيشگيري از وقوع جرم ،و نيز مبارزه قاطع با فساد،
و ثانياً :ادامه رويكرد تح ّولي و اجراي س��ند تحول
موجود با اهتمام ويژه،
و ثالث��اً :گس��ترش فناوريهاي نوي��ن و تضمين
دستيابي آسان و رايگان مردم به خدمات قضايي،
و رابعاً :گماردن نيروهاي كارآمد و جهادي و فاضل و
صالحدرمسووليتها،وتربيتمديرانشايستهبراي
سطوح عالي و مياني قضايي و اداري،
و خامس��اً :ارج نهادن به خدمات قضات پاكدامن و
حفظ عزت و منزلت ايشان ،و متقاب ً
ال برخورد قاطع
با معدود افراد متخلّف،
و سادساً :ارتباط با متن مردم و حضور در ميان آنان
كه داراي ِ
بركات بسيار است.
توفيقات جنابعالي و همكارانتان را از خداوند متعال
مس��ألت ميكنم و اميدوارم خدمات شما موجب
رضاي خدا و خلق گردد .بحوله و ق ّوته.
والسالم عليكم و رحمهاهلل
سيدعليخامنهاي
 ۱۰تير ۱۴۰۰

اخبار
امريكا نام  ۳ايراني را از ليست
تحريمهاي خود خارج كرد
وزارت خزانهداري امريكا از خ��روج نام  ۳ايراني از
ليست تحريمهاي خود خبر داد.
به گ��زارش ايس��نا ،توييتر عربني��وز روز جمعه
نوشت كه وزارت خزانهداري امريكا نام سه ايراني را
فهرستتحريمهايخودخارجكردهاست.عربنيوز
همچنين نوشت سخنگوي اين وزارتخانه اعالم
كرده اس��ت كه خروج اين س��ه ايراني از ليس��ت
تحريمها،سياست تحريمهايدولتامريكادرقبال
ايران را تغيير نخواهد داد .اين س��خنگو همچنين
اع�لام كرد كه اق��دام امريكا هي��چ ارتباطي نيز با
مذاكرات بر سر برجام ندارد .بهزاد فردوس ،مهرزاد
فردوس و محمدرضا دزفوليان نامهاي س��ه ايراني
خارج شده از ليست تحريمهاي 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 ۲۰۰هزار 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  ۱۴۰۴تعداد خودروهاي
فرسودهدركشوربه ۸ميليوندستگاهميرسد،درحالي
كه سال گذشته تنها ۸هزار دستگاه خودروي فرسوده
دركشوراسقاطشد.تنها ۱۰درصداز ۲۲۰مركزاسقاط
خودرو موجود در كش��ور فعال است و اشتغالزايي 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��ودههاي س��واري در كشور ارايه
نشده است ،گفت :بر اساس آمارهايي كه در اين زمينه
منتشر شده در سال  ۹۸نزديك به يك ميليون و ۹۰۰
هزار دستگاه خودروي فرسوده در كشور وجود داشته
كه طي سال  ۹۹و  ۱۴۰۰در مجموع حدود  ۷۰۰هزار
دستگاه ديگر (بهطور متوسط ساالنه حدود  ۳۵۰هزار
دستگاه)خودرويفرسودهبهاينتعداداضافهميشود.
عضوانجمنصنفيمراكزاسقاطوبازيافتخودروهاي
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
بيشترهوايكالنشهرهاوهمچنينافزايشخسارتبه
طزيستنشانخواهدداد.
محي 
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ديپلماسي

ايـران

وزير نفت :برخي اعضاي اوپك نگران بازگشت نفت ايران به بازار هستند

قدرداني«اوپك» درآخرينحضور«زنگنه»

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
وزارتخانههاي 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 ،ميخواهم
چند دقيقه از وقت ش��ما را ص��رف قدرداني عميق و
نوستالژي درباره مشاركتهاي 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 سالهاي
متمادي به عنوان رييس هيات نمايندگي جمهوري
اسالمي ايران بسيار قدردانيم.
وي اظهارداشت :زنگنه در دوران تصدي وزارت نيرو از
 ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۷و سپس به عنوان وزير نفت از ۱۹۹۷
تا ۲۰۰۵واز ۲۰۱۳تاكنون،خدماتمتمايزيبهكشور
خود و اين سازمان ارايه داده و با شخصيت باوقار خود،
ويژگيهاي 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 طوالنيترين
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��تهاي وزيران ،سمينارهاي
اوپك و رويدادهاي صنعتي كه در آنها شركت كردهايد
را تحت تأثير قرار داده و غني كرده اس��ت .وي افزود:
به عنوان ريشس��فيد نشس��ت اوپك و نشستهاي
وزارتي اوپك و غيراوپك (اوپك پالس) ،رهبري با وقار
و حضور قدرتمند جنابعالي تأثيري قابل توجه ايجاد
كرده اس��ت ،بهويژه در چالش برانگيزترين دوران در
دهههاي گذشته .من به ش��ما اطمينان ميدهم 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 بهرهمند شديم .وي
خاطرنشان كرد :ب ه تازگي اوپك از رهبري و مشاركت
شمابهرهبينظيريبردكهبهحصولاعالميههمكاري
اوپك و غيراوپك منجر شد كه در واقع به چشماندازي
بديع براي ايجاد چارچوبي مؤثر بهمنظور همكاري در
زمينه انرژي جهان بدل ش��د .اين همكاري برجسته
همچنان تأثير عميقي بر صنعت نفت جهان دارد و به
آن كمك ميكند تا با موفقيت در جهتيابي و غلبه بر
چالشهاي جهاني مانند همهگيري كرونا فائق آيد.
باركيندوگفت:درحاليكهبرايبزرگداشتشصتمين
سالروز تأسيس اوپك در س��پتامبر  ۲۰۲۱در بغداد
آماده ميشويم ،من به ويژه از مشاركتهاي تاريخي
جمهوري اسالمي ايران به عنوان عضو بنيانگذار اوپك
و تعهد بيحد و حصر آن به اصول ابتدايي اين سازمان
قدرداني ميكنم.
وي اضافه ك��رد :تحت هدايت توانمند ش��ما ،هيات

فرار از بگرام

بعد از 20س��ال حض��ور نظام��ي بيثم��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��انهها به نقل از ژنرال اس��كات
آس��تين ميلر ،فرماندهي واحده��اي امريكايي و ناتو
نوش��تهاند كه همه امكانات براي محافظت از نيروها
در زم��ان جابهجايي به كار گرفته ش��دهاند .بگرام در
فاصله  ۵۰كيلومتري كابل ،بزرگترين پايگاه نظامي
امريكا و ناتو در افغانس��تان بود و در پ��ارهاي زمانها
تا ۳۰هزار س��رباز در آن مس��تقر بودن��د .اين پايگاه،
بازداشتگاهي نيز داشت كه محل نگهداري زندانيان
طالبان ،اسالمگرايان افراطي و افراد مظنون به اقدامات
تروريس��تي بود .تخليه بگرام ميتواند س��رآغازي بر
خروج كامل نيروهاي بينالمللي از افغانستان باشد.
البته هنوز تاريخي براي ترك كامل اين كشور تعيين
نشده اس��ت .دولت امريكا در اين رابطه ،نگرانيهاي
امنيتي و حراست از فرودگاه بينالمللي كابل را مد نظر
دارد .حضور نيروهاي بينالمللي در افغانستان پس از
 ۲۰س��ال به پايان ميرسد .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  ۴۳هزار سرباز از  ۴۰كشور
مختلف را به عنوان بخش��ي از نيروه��اي بينالمللي
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 (بيناالفغاني) به
بنبست 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 ميدهند 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  ۲۵ژوئن گفته بود حمايت و
پشتيباني امريكا از افغانستان با خروج نيروهاي نظامي
امريكا از آن كشور به پايان نميرسد .آخرين نيروهاي

نمايندگي جمهوري اس�لامي ايران طي س��الهاي
گذشته نقشي برجس��ت ه در امور اوپك داشته و اغلب
بهدليل خالقيت در جس��توجوي س��ازش و يافتن
راهحلهاي مناسب در ميان كشورهاي عضو شناخته
ش��ده اس��ت .به نمايندگي از اوپك ،براي ش��ما عمر
طوالني ،رضايتخاطر ،سالمتي و موفقيتهاي مداوم
در آينده آرزو ميكنم.
«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 غمانگيز است ،اما من تصميم دارم آن را براي
شما جشن بگيرم .ميخواهم از سهم شما در صنعت و
كمكهاي 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
قدمزدن را آغاز كردم و شما هرگز براي حمايت از من
فروگذار نكرديد .صحبتهايمان را به عنوان مشاوره
و مذاكراتم��ان را به عنوان نصيحت در نظر گرفتهام.
باور كني��د در طول حدود ربع قرن ك��ه ما يكديگر را
ميشناسيم ،شما مرا نصيحت كردهايد و در پيشرفت
منمؤثربودهايد.وياضافهكرد:منصميمانهمتشكرم
و ميخواهم براي شما بازنشستگي خارقالعاده آرزو
كنم ك��ه در آن از وقت زندگي خ��ود لذت ببريد .اين
آغاز آرامش است .اين نخستينبار براي خودتان بودن
است و من فكر ميكنم شما بايد آنچه را كه به دست
آوردهايد 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 كردهايد .خرد شما،
آرامش شما ،ارزيابي شما از شرايط دشوار بهواقع بسيار
تأثيرگذار بوده است و من آن را كمكي بسيار گرانبها
مينامم ».در اين نماهنگ بخشي از سخنان وزير نفت
ت و سمينارهاي اوپك پخش شد و راوي اين
در نشس 
نماهنگبيانكردكهبيژنزنگنهدرحاليدورهتصدي
خود را ب ه عنوان وزير نفت به پايان ميرساند كه دورهاي

بسيارموفقدرانرژيايرانبهپايانميرسد.بااينحال،
ميراثمثبتيكهزنگنهبرايايرانواوپكبهجاگذاشته
است ،تا مدتها ادامه خواهد داشت.
وزي�ر نف�ت :برخي اعض�اي اوپك نگران
بازگشت نفت ايران به بازار هستند
در همين حال وزير نفت با اشاره به بازگشت نفت ايران
بعد از رفع تحريمها 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
هشتادويكماوپكبااشارهبهاينكهايننشست،نشست
عادي اوپك بوده ،افزود :در اين نشست در مورد كارهاي
اداري و گزارشات مالي تصميمگيري شد.
وي ادامه داد :گزارش��ات فني و اقتصادي در نشست
اوپك پالس كه تا ساعاتي ديگر برگزار ميشود ،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 ميكند،
ادامه داد :خوش��حالم كه اينبارسنگيني كه از طرف
مردم بر دوش��م بود به سالمت و درستي و صداقت به
زمين ميگذارم .وي اف��زود :همكار بعدي اينبار را بر
دوشبگيردواينجاهمخواستمباوزيربعدينفتايران
همكاري كنند .كار مهم وزير بعدي بازگرداندن ايران
به بازار و بازپسگيري 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 مينشينند

و منافع را حداكثر ميكنند .مس��اله مهم اين اس��ت
كه در عين اختالف نظر سياس��ي همكاريها 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 2ميليون بشكه در روز در نيمه دوم
سال جاري به بازار امتناع كرد ،و باعث به تعويق افتادن
نشست گروه اوپك پالس در خصوص سياستهاي
توليد ش��د ،قيمت نف��ت روز جمعه كاه��ش يافت.
معامالت آتي نفت خام وس��ت تگزاس اينترميدييت
امريكا پس از جهش2.4درصدي در روز پنجشنبه كه
باعث شد قيمت اين شاخص به باالترين سطح آن از
اكتبر  2018صعود كند ،امروز 10سنت كاهش يافت
و به 75دالر و 13سنت در هر بشكه رسيد .همچنين
معامالتآتينفتخامبرنتبهدنبالرشد1.6درصدي
در جلس��ه معامالتي گذشته ،امروز با 7سنت افت ،به
قيمت75دالرو77سنتدرهربشكهموردمعاملهقرار
گرفت .هر دو شاخص ،به دليل طرحي كه محتاطانهتر
از آنچه سرمايهگذاران 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 400 ،2021هزار بشكه در روز
به بازار اضافه كند.
پ��س از آنكه اين ط��رح با مقاومت از س��وي امارات و
اوپكپالس مواجه شد و جلس��ه وزرا را به روز جمعه
موكول كرد ،قيمتها نيز عقبنشيني كرد.
استراتژيستهاي كاالهاي  INGدر يادداشتي اذعان
داشتند« :عدم دستيابي به توافق ميتواند به معناي
ادامه داش��تن توليد اين گروه با س��طح فعلي باشد و
اين بدان معني است كه بازار حتي سريعتر با كمبود
مواجه ميشود».
 INGاظهار ك��رد ،با اين حال ،اگ��ر محدوديتهاي
موجود تمديد ش��ود ،برخي از توليدكنندگان اوپك
پالس ممكن اس��ت تمايل كمتري ب��ه پايبند باقي
ماندن بر برنامه س��هميهبندي خود داشته باشند كه
در نتيجه منجر به افزايش عرضه خواهد ش��د .از آنجا
كه پااليش��گاهها فعاليت خود را براي تامين تقاضاي
بنزين افزايش ميدهند كه باعث كمبود در بازار نفت
خام آمريكا شده ،قرارداد وست تگزاس اينترميدييت
امريكا در مسير دستيابي به سود هفتگي1.6درصدي
قرار گرفت ،در حالي كه توليد نفت شيل اياالت متحده
با همين س��رعت افزايش پيدا نكرده است .از طرفي،
برنت در مسير افت 0.5درصدي هفتگي قرار گرفت
كه نشاندهنده نگراني در خصوص تقاضاي سوخت
در بخشهايي از آسيا به دليل افزايش چشمگير موارد
ابتالبهنوعدلتايويروسكرونااست.تحليلگرانسيتي
اذعان داش��تند از آنجا كه پيشبيني ميشود توليد
نفت اياالت متحده در پايان سال  2021افزايش يابد
و رشد بيش��تري را در سال  2022تجربه كند ،انتظار
ندارند وس��ت تگزاس اينترميدييت امريكا به قيمت
برنت برسد.

آلمان شب گذشته ( ۲۹ژوئن) پس از تقريبا  ۲۰سال
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 ميداد .در ابتدا واشنگتن
تاريخ  ۱۱سپتامبر 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 ميدادند به  ۴ژوييه (روز استقالل اياالت
متحده امريكا) تغيير كرد .در افغانستان اما وضعيت
امنيتي از آغاز خروج نيروهاي بينالمللي 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
ميشود كه از تاريخ يكم ماه مه تاكنون طالبان موفق
شدهاند تقريبا  ۹۰ولسوالي از مجموع  ۴۲۰ولسوالي
در افغانس��تان را تحت كنترل خود درآورند .با توجه
ب��ه حضور  ۲۰س��اله امريكا در افغانس��تان كه بگرام
مركز اصلي آنها به ش��مار ميرفت ،اين پايگاه مانند
خاك امريكا بود ،چ��را كه مقامات بلندپايه امريكايي
از جمله رييسجمهوريهاي آن كش��ور بدون دادن
هيچ اطالعي به دولت افغانس��تان در اين پايگاه رفت
و آم��د ميكردند و حت��ي يكب��ار رييسجمهوري
افغانس��تان براي ديدار با همت��اي امريكايي خود از
كابل به بگرام رفت .در خرداد ماه س��ال  ۱۳۹۳بارك
اوباما رييسجمه��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 تنشهايي كه آن روزها
بين كرزي و اوباما بر س��ر امضاي توافقنامه امنيتي و
عملياتهاي شبانه به وجود آمده بود ،اين ديدار انجام
نشد .كرزي نيز در مقابل از اوباما خواسته بود كه در كاخ
رياستجمهوري افغانستان با وي ديدار كند ،اما اوباما
نيز اين مالقات را رد كرده بود و در واقع اين سفر اوباما
بهافغانستانبدونمالقاتباحامدكرزيبهپايانرسيد

و از ديدگاه عرف ديپلماتيك در افغانستان انتقادهاي
زيادي را همراه داش��ت .حتي در دي ماه سال ۱۳۹۸
دونالد ترامپ رييسجمهوري ديگر امريكا براي ديدار
با نظاميان اين كشور به بگرام افغانستان سفر كرد و از
اشرف غني رييسجمهوري اين كشور خواسته بود كه
دراينپايگاهباويديداركند.اماسفرشبانهاشرفغني
به بگرام و ديدار او با دونالد ترامپ با واكنشهاي تندي
در داخل افغانستان مواجه شده بود و كارشناسان آن
ديدار را خالف عرف ديپلماتيك ارزيابي كرده بودند .اما
اينپايگاهبهعنوانبزرگترينمركزنيروهايامريكايي
در افغانستان كه بزرگترين زندان آنها نيز در همين
پايگاه قرار داشت ،شاهد تخلفها و تخطيهاي زيادي
در قبال حقوق زندانيان ب��ود و گزارشهاي زيادي از
شكنجه زندانيان با روشهاي مغاير با حقوق انساني
از آن منتشر ش��د .همين شكنجه و رفتارهاي خالف
قانون امريكاييها در بگرام باعث شد كه حامد كرزي
رييسجمهوري سابق افغانستان اين پايگاه را كارخانه
طالبسازي معرفي كند كه ش��ماري از كارشناسان
نيز با اين گفته كرزي موافق هستند .كرزي در پنجم
بهمن ماه س��ال  ۱۳۹۲در نشس��ت خب��ري در كاخ
رياس��تجمهوري گفت« :براساس اطالعاتي كه من
دارم ،بگرام كارخانه طالبسازي است (گروه طالبان
در آن پ��رورش مييابند) ».وي اف��زود« :بگرام جايي
اس��ت كه مردم بيگناه به آنجا منتقل ميشوند 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 بيگناه افغانستان را در خود جاي داده

تاازآنجاعليهكشورخودبسيجشوند».آگاهانسياسي
افغانس��تان بارها گفتهاند كه رفتارهاي غيرانس��اني
نظاميان امريكايي با زندانيان در بگرام باعث ش��د كه
طالبان دوباره به وضعيت امروز خود برسند .آنها چنين
اظهار ميكنند« :زماني بود كه امريكايي در اين زندان
شمار زيادي از مردم را با روشهاي مختلف شكنجه
ميكردن��د و از طرف ديگر قرآن و س��جاده در اختيار
آنها ميگذاش��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 ميبرند اما نظاميان امريكايي امروز اين پايگاه
را ترك ميكنند ،اقدامي كه بهطور نمادين به عنوان
پايان حضور نظامي و جنگي امريكا در افغانس��تان به
حس��اب ميآيد 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 ميكنند كه
سرعت پيشروي طالبان در شهرستانهاي افغانستان
نگرانيهاي 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 كردهاند و اين پايگاه در س��ال ۲۰۰۹
ميزبان حضور حدود  ۴۰هزار نظامي امريكايي بود و
اينكه ارتش افغانستان در شرايط موجود چگونه ازاين
پايگاه حفاظت خواهند كرد ،روشن نيست.

الوروف :غرب با تحميل تعهدات
جديد مانع احياي برجام است

وزير خارجه روس��يه ميگويد مذاكرات هس��تهاي
در وين «پيش��رفت محسوس��ي» را نشان ميدهد
اما «طرفه��اي غربي» به دنبال «تحميل تعهدات
جديدي»بهايرانهستند.اواينرامانعيبراياحياي
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
كشورهايغربياست.اوموضعايراندرقبالپرونده
هستهايرا«صادقانهوشفاف»ارزيابيكردوگفتاين
«غرب» است كه براي «تحميل تعهدات جديدي»
بر تهران تالش ميكند .اشاره الوروف به «تعهدات
جديد»تالشجامعهجهانيبرايمهاربرنامهموشكي
ايران است .وزير خارجه روسيه با تاكيد بر اينكه اين
كش��ور «دركي خاص از امنيت جمعي» در منطقه
خليج فارس دارد ،گفت اين ميتواند بس��تري براي
بررسي برنامه موشكي ايران باشد .الوروف گفت كه
روسيهبهزودي«نسخهبهروزشدهايازمفهومامنيت
جمعي»درمنطقهخليجفارسارايهميكند.اوافزود
امريكا«بهطوريكجانبهازتوافقهستهايخارجشده
ودرنتيجه،آشكاراازقطعنامهشورايامنيتسازمان
ملل تخطي كرده» و «احتماال بازگش��ت امريكا به
برجام متضمن احياي كامل و بيقيد و شرط تمامي
تعهداتاست».
توافق هس�تهاي با ايران قبل از  ۱۴ژوييه
عمليميشود
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
بازگشتاياالتمتحدهبهبرنامهجامعاقداممشترك
(برجام) تا پيش از شش��مين سالگرد امضاي توافق
هستهاي ايران با موفقيت به پايان برسد .به گفته او
طيسهماهگذشتههياتهاينمايندگيدرمذاكرات
موفقشدهانددرهماهنگيبايكديگر«اقداممتقابل
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 ميشوند 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 محدوديتهاي اعمال
ش��ده امريكا بر ايران« ،از سرگيري هر چه سريعتر
فعاليتراستيآزماييآژانسبينالملليانرژياتمي
در ايران در همان سطح مقرر در برجام» در اولويت
اس��ت .اين ديپلمات تأكيد كرد كه اين توافقنامهها
هيچ جايگزين منطقي ندارند و «بدون آنها اقدامات
امنيتي آسيبپذيرتر ميشوند ».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 نميشود ».سخنان وزير
خارجه روسيه و سخنگوي او درباره پيشرفت قابل
مالحظه در گفتوگوهاي وين در حالي اس��ت كه
ميخاييلاوليانوف،سرپرستهياتمذاكرهكنندگان
روسيه گفته است برخي كشورهاي شركتكننده
در مذاكرات احياي برجام به زمان بيش��تري براي
بازگشت به اين مذاكرات نياز دارند .مذاكرات برجام
پس از  ۶دور گفتوگوهاي 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 ،هياتها ضمن ابراز خرسندي
از پيش��رفتهاي صورت گرفته براي احياي برجام،
ب��ار ديگر بر عزم و جديت خود ب��راي پيگيري روند
گفتوگوها با هدف يافت��ن راهحلهايي براي چند
موضوع��ي كه هنوز ح��ل و فصل نش��دهاند تاكيد
كردند .در پايان اين نشس��ت ،هياتها براي كسب
دستورالعملهاي سياسي درباره مسائل باقيمانده
راهي پايتختها 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
دوطرفهامريكاوايرانبهبرجاممتعهداست«.جالينا
پورتر» معاون س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در
يك نشست خبري تلفني به خبرنگاران گفته است
همانگونهكهآنتونيبلينكنوزيرخارجهگفتهاست،
مامتعهدبهبازگشتدوطرفهامريكاوايرانبهبرجام
هستيم.اينمقامامريكاييافزود:رابرتمالينماينده
ويژهمادرامورايراندرواشنگتنپسازبازگشتازدور
ششممذاكرات(وين)درحالرايزنياست.
رويترز :ايران دسترسي آژانس به نطنز را
محدود كرده است
اينها در حالي اس��ت كه خبرگ��زاري رويترز ادعا
كرد كه جمهوري اسالمي ايران پس از وقوع اقدام
خرابكارانه در نطنز دسترس��ي آژانس بينالمللي
انرژي اتمي به اين س��ايت را محدود كرده اس��ت.
به گزارش ايسنا ،خبرگزاري رويترز روز پنجشنبه
به نقل از برخي ديپلماتها نوشت كه پس از اقدام
خرابكارانهاي كه در ماه آوريل در س��ايت هستهاي
نطنز رخ داد ،ايران دسترس��ي آژانس اتمي به اين
سايت را محدود كرده است .اين خبرگزاري به نقل از
ديپلماتها مدعي شد اين اختالف كه هفتههاست
پيش آمده است ،در حال حل و فصل شدن ميباشد
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
هفتهديگردسترسيكاملبهاينسايتهستهايرا
داشتهباشند.
ك ديپلمات ديگر با اشاره به اينكه «ايران به داليل
ي 
امنيتي برخي دسترسيهاي خاص را محدود كرده
اس��ت» بيان كرد كه اين اقدام تهران «تاثير بسيار
كوچكيبرتواناييآژانساتميبرايراستيآزمايي»
گذاشته اس��ت .مقامات جمهوري اسالمي ايران و
آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاكنون در اين زمينه
اظهارنظرنكردهاند.

اخبار
جلسه هيات عامل بانك مركزي
با حضور كميجاني

جلسهفوقالعادههياتعاملبانكمركزيبهرياست
دكتر كميجاني برگزار شد.هر يك از اعضاي هيات
عامل و معاونهاي رييس كل ضمن ابراز آمادگي
كامل براي ت��داوم همكاري ب��ا رييس كل جديد
بانك مركزي ،چشمانداز ترسيم شده براي پيشبرد
برنامهه��اي حوزه خود را تش��ريح كردن��د .دكتر
كميجاني ،رييس كل بانك مركزي نيز ضمن اعالم
قدردانيازاعتمادرييسجمهوري،برههفعليبانك
مركزيرابسيارحساسخواندواظهاراميدواريكرد
كه با همدلي و حميت جدي اعضاي هيات عامل و
كاركنان بانك مركزي مس��ووليتهاي 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 تالشه��اي دكتر همتي،
رييس كل سابق بانك مركزي نيز تقدير كرد.

ونزوئال  ۶صفر
از پول ملي خود را برميدارد

بانكمركزيونزوئالبهدنبالشكستدرحلمشكل
تورم فراگير در اين كش��ور با چاپ اس��كناسهاي
بزرگتر ،تصميم گرفته  ۶صفر از واحد پول بوليوار
را از ابتداي ماه اوت بردارد .ونزوئال آماده ميش��ود
يكبار ديگ��ر صفرهاي ارز ملي خ��ود را در تالش
براي ساده كردن نقل و انتقاالت روزانه كه به ندرت
در ماشين حساب جاي ميشوند يا نياز به چندين
بار تغيير كارت اعتباري براي تكميل خريد دارند،
بردارد .بانك مركزي ونزوئال تصميم گرفته  6صفر
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��كناسهاي
بزرگتر گرفته شده است .به اين ترتيب ارزش يك
دالر به جاي  3219000بوليوار حال حاضر ،برابر با
 3.2بوليوار 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
بزرگترين اسكناس در تاريخ اين كشور بوده است.
ولي اين اسكناس حاال تنها  0.32دالر ارزش دارد
و براي خريدن يك فنجان قهوه هم كافي نيس��ت.
دولت ونزوئال از  2008تحت 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
انتقالهاي روزانه مورد استفاده قرار ميگيرد ولي
درآمد بيش��تر مردم ونزوئال به بوليوار است و براي
هزينههايي مانند بليت اتوبوس ،هزينه پاركينگ و
انعام دادن بايد از اين ارز استفاده كرد .طبق گفته
مردم ،با توجه به افزايش پرداختهاي الكترونيك
در ونزوئ�لا ،بان��ك مركزي اين كش��ور نيازي به
چاپ زياد اسكناس ندارد .شايد تنها الزم باشد 6
اس��كناس متفاوت از  2تا  100بوليوار چاپ شود.
تورم ساالنه در ونزوئال از بيش از  300000درصد
در  2019تا  2339درصد در سال جاري ميالدي
پايين آمده است .بانك مركزي ديگر اطالعات تورم
كشور را به صورت منظم منتشر نميكند.

 ۱.۵ميليارد 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  ۱.۵ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه
ملي ب��ه ريال تبديل و در بانكها س��پردهگذاري
شده اس��ت .به گزارش ايسنا ،در سال  ۱۳۹۶بود
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  ۱.۵ميليارد
دالر از منابع صندوق را بهصورت قرضالحسنه نزد
موسسات مالي تعيين شده در قانون سپردهگذاري
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  ۱۰هزار نفر
جمعيت واقع در مناطق مرزي و عش��ايري شود.
اين در حالي است كه بررس��ي تازهترين گزارش
عملكرد صندوق توسعه ملي در رابطه با وضعيت
تامين منابع جهت حمايت از اش��تغال در مناطق
روستايي و عشايري نشان ميدهد كه اين صندوق
طي پنج مرحله و در س��الهاي  ۱۳۸۷ ،۱۳۹۶و
 ۱۳۹۹نسبت به سپردهگذاري مبلغ  ۹۷۵۰هزار
ميليارد تومان معادل  ۱.۵ميليارد دالر در بانكها
يا صندوقهاي منتخب در قانون ،اقدام كرده است.
همچنين در  ۹ماهه س��ال  ۱۳۹۹مطابق 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  ۲۴۵ميليون 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 بانكها 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 تصميمگيري ميشود.

بانك و بيمه
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دالر  25170معامله شد  -سهم  59.5درصدي دالر از ذخاير جهان

ت سكه و طال بر مدار صعودي
بازگشت قيم 

سكه به  10ميليون و  810هزار تومان رسيد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عصر جمعه  11تير  ،1400قيمت دالر در بازار آزاد تهران
 25170تومان ،اونس جهاني طال  1787دالر و سكه 10
ميليون و  810هزار تومان معامله شد .نيم سكه  ،5.8ربع
سكه  3.750ميليون و سكه گرمي  2.3ميليون ،گرم 18
عيار  1ميليون و  67هزار و مثقال آبشده  4ميليون و 626
هزارتوماندادوستدشد.عصرپنجشنبه 10تيرماهنيزدالر
در بازار آزاد به  25080تومان رسيد و هر گرم  1ميليون و
 67هزار،مثقالطالي ّآبشده 4ميليونو 624هزارتومان،
سكه  10.8ميليون ،طرح قديم  10ميليون و  450هزار،
نيم سكه 5ميليونو 780هزار،ربع سكه 3ميليونو680
هزار،سكهگرمي 2ميليونو 270هزارتومانمعاملهشد.

بازارهاي داخلي به اين ترتيب ثبت شد؛ قيمت سكه طرح
جديد ۱۰ميليون و ۸۵۰هزار تومان ،قيمت س��كه طرح
قديم  ۱۰ميليون و  ۶۰۰هزار تومان ،نيم سكه  ۵ميليون
و  ۸۰۰هزار تومان ،ربع سكه  ۳ميليون و  ۷۵۰هزار تومان
و سكه گرمي دو ميليون و  ۳۰۰هزار تومان فروخته شده
است .بدينترتيب ،تا پايان هفته هر گرم طالي  ۱۸عيار
 ۲۱هزارتومان،هرمثقالطال ۸۴هزارتومان،قيمتسكه
طرح جديد ۳۰۰هزار تومان ،نيم سكه ۱۵۰هزار تومان و
ربعسكه ۱۰۰هزارتومانوسكههايگرمي ۵۰هزارتومان
افزايشقيمتداشتهاست.همچنينبهگفتهدبيراتحاديه
طال و جواهر ،تا روز پنج شنبه حباب سكه با افزايش روبرو
بوده وبه ۳۸۰هزار تومان رسيده است.

ت سكه و طال بر مدار صعودي
بازگشت قيم 
بهگفتهنايبرييساتحاديهطالوجواهرتهران،عليرغم
كاهش قيمتها 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��تيآراي با بيان اينكه در
هفتهايكهگذشت،تغييراتقيمتاونسجهانيبسيار
مختصر بود ،اظهار كرد :قيمت اونس در بازارهاي جهاني
در حالي كه طي هفتههاي گذشته سير صعودي داشت،
شرايط خريد و فروش و همچنين تاثير رمزارزها سبب
شدكهقيمتاونسجهانيدردوهفتهاخيرروبهكاهش
گذاشته و به نوعي در يك هفته گذشته ،از ثبات نسبي
برخوردار شد .در اين هفته ،قيمت اونس جهاني با شش
دالر كاهش به ۱۷۷۶دالر رسيد .برخالف كاهش قيمت
اونس جهاني ،نرخ ارز در داخل كشور در هفته گذشته
(و بهطور كلي طي  ۱۰روز اخير) از كانال  ۲۳هزار تومان
به كانال  ۲۴هزا تومان و در نهايت در پايان معامالت روز
گذشته (پنجشنبه) به كانال  ۲۵هزار تومان صعود پيدا
كرد؛ بهطور متوسط حدود  ۱۰۰۰تومان 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 اخبارو صحبتهايپيرامون مذاكراتبوده استو
درمجموعفعالنرخارزتحتتاثيرنتيجهمذاكراتخواهد
بود كه چنانچه مثبت پيش رود ،كاهش و اگر به نتيجه
نرسد ،بدين شكل افزايش خواهد يافت.

 ۱۶۳ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد :سامانه نيما امروز (چهارشنبه۹،
تيرماه) ش��اهد عرضه حدود ۱۶۳ميليون دالر به صورت
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده است.
از عرضههاي مذكور ح��دود ۱۹۱ميليون دالر به صورت
حوالهبهمنظورتامينارزوارداتكشوربودهاست.براساس
معامالتانجامشده،ميانگينموزوننرخدالريمعامالت
 ۲۱هزار و ۶۹۷تومان بوده است.

سكه  ۲۷۰هزار تومان
و طال بيش از  ۱۸هزار تومان گران شد
اين مقام صنفي ضمن اشاره بر تاثيرگذاري اين دو عامل
ت س��كه وطال در بازارهاي داخل��ي ،در رابطه با
بر قيم 
تغييراتقيمتهاطييكهفتهاخير،گفت:اينافزايش
قيمت ارز در اين هفته سبب شد كه هر قطعه سكه تمام
طرح قديم با  ۲۰۰هزار تومان افزايش به  ۱۰ميليون و
 ۶۰۰هزار تومان و هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد
با  ۲۷۰هزار توماني افزايش به  ۱۰ميليون و  ۸۸۰هزار
تومان برسند .همچنين هر قطعه نيم سكه و ربع سكه
هر يك  ۱۵۰هزار تومان نس��بت به ابتداي هفته رشد
قيمت داشته و به ترتيب نيم سكه به پنج ميليون و۸۰۰
هزار تومان و ربع سكه به سه ميليون و  ۷۵۰هزار تومان
رسيدهاند .كشتيآراي افزود :سكههاي يك گرمي بانك
مركزي نيز با كاهش ۵۰هزار توماني هفتگي در آخرين
معامالت دو ميليون و  ۳۰۰هزار تومان نيز قيمت دارد.
به همين ترتيب هر مثقال طالي آب شده با افزايش۸۰
هزار توماني به چهار ميليون و ۶۴۰هزار تومان و هر گرم
طالي  ۱۸عيار با افزايش  ۱۸هزار و ۵۰۰توماني به يك
ميليون و  ۷۱هزار و  ۱۰۰تومان رسيده است.

حباب سكه  ۹۰هزار تومان بزرگتر شد
حباب س��كه در اين هفته با  ۹۰هزار توم��ان افزايش ،به
 ۳۵۰هزار تومان رس��يد كه همين افزايش حباب س��كه
نشاندهندهوجودتقاضادربازاراست.
افزايش بيش از يك هزار توماني
نرخ دالر و يورو
قيمت ارزهاي دالر و يورو افزايش بيش از يك هزار توماني
راتجربهكردوبهترتيبپسازمدتهابهكانالهايقيمتي
 ۲۵و ۳۰هزار توماني بازگشت .در اين هفته هر دالر امريكا
ش��اهد افزايش قيمت حدود يك هزار و ۱۰۰توماني و هر
يورونيزشاهدافزايشقيمتحدوديكهزارو ۲۰۰توماني
دربازارآزادبود.ازسويديگربرخيازكارشناساناقتصادي
عالوه بر اين داليل سياس��ي ،ب��راي برخي از محركهاي
اقتصادي هم در تشديد موج صعودي قيمتها 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 ماههاي گذشته ،عرضه ارز در اين سامانه همواره مازاد
بر تقاضا بود و اين مس��اله باعث تثبيت قيمت دالر سامانه
نيما در كانال  ۲۰هزار توماني ش��ده بود .اين كارشناسان
ميگويند كاهش عرضه در س��امانه نيما منجر به سرريز
شدنمازادتقاضاازاينسامانهبهكفخيابانشدهاستكه
درنهايتبهصورتافزايشقيمتارزدربازارآزادتاثيرخود
را گذاشته است .گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي هم
بهافزايشتقاضايتجاروواردكنندگانبرايخريدارزپس
ازبرگزاريانتخاباترياستجمهورياشارهميكنندواين
يدانند.بهاعتقاد
مسالهراازجملهداليلافزايشقيمتهام 
اين افراد ،برخي از تجار انجام خريدهاي ارزي را تا مشخص
شدننتيجهانتخاباتمتوقفكردهبودندوبههميندليلبه
يكبارهفشارتقاضاييازسوياينگروهطيدوهفتهگذشته
بهبازارواردشدهاست.هرچندداليلديگريمانندبخشنامه
جديدبانكمركزيدرخصوصنحوهرفعتعهداتارزينيزاز
سويبرخيتحليلگرانمطرحميشود،امابرخالفنزديكي
ديدگاهها درباره علل افزايش قيمت در بازار ،پيشبينيها
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 هستهاي و تداوم افزايش قيمت
ارز ميگويند .اما گروهي ديگر نيز با اشاره به عدم تحرك و
سرزندگيدربازار،ازنيازبازاربهتنفسودرنتيجهازاحتمال
اصالحقيمتهاطيروزهايآتيميگويند.همچنينبرخي
ازتحليلگرانبازارارزورودبازارسازباعرضهزياددربازاررانيز
عامل سرنوشتسازي بر روند بازار توصيف ميكنند .اين
پيشبيني در حالي مطرح ميشود 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
نوسانخاصيراايجادنكرد.بااينوجوداينانتصابجديد
پيشبيني 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 قيمتها بود
و در ت��ا پايان هفته (تا ۱۰تيرم��اه )۱۴۰۰حباب قيمتي
 ۳۸۰هزارتومانيراتجربهكرد.درآغازهفته،هرمثقالطال
 ۴ميلي��ون و ۵۲۰هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸عيار نيز
يكميليونو ۴۴هزارتومانفروختهشد.همچنينقيمت
س��كه طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۴۵۰هزار تومان ،قيمت
سكه طرح قديم  ۱۰ميليون و  ۲۵۰هزار تومان ،نيم سكه
 ۵ميليون و  ۶۰۰هزار تومان ،ربع س��كه  ۳ميليون و ۶۰۰
هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و  ۲۵۰هزار تومان به
فروش رف��ت .در دومين روز از هفته جاري ،هر مثقال طال
 ۴ميلي��ون و ۵۴۵هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸عيار نيز
 ۱ميليون و  ۴۹هزار و  ۵۰۰تومان فروخته شد .همچنين
قيمت س��كه طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۵۵۰هزار تومان،
قيمت س��كه طرح قديم ۱۰ميلي��ون و ۴۰۰هزار تومان،
نيمسكه ۵ميليونو ۶۵۰هزارتومان،ربعسكه ۳ميليونو
 ۶۵۰هزار تومان و سكه گرمي ۲ميليون و ۲۵۰هزار تومان
بفروشرفت.درسومينروزازهفته،هرمثقالطال ۴ميليون
و ۵۹۰هزارتومانوهرگرمطالي ۱۸عيارنيزيكميليونو
 ۵۹هزارو ۶۰۰تومانفروختهشد.همچنينهرقطعهسكه
طرحجديد ۱۰ميليونو ۷۲۵هزارتومان،سكهطرحقديم
 ۱۰ميليون و ۵۰۰هزار تومان ،نيم سكه ۵ميليون و۷۵۰
هزار تومان ،ربع سكه  ۳ميليون و  ۷۰۰هزار تومان و سكه
گرمينيزدوميليونو ۳۰۰هزارتومانبهفروشرسيد.در
روزميانيهفته،هرمثقالطال ۴ميليونو ۶۵۲هزارتومان
و هر گرم طالي  ۱۸عيار نيز  ۱ميلي��ون و  ۷۴هزار تومان
فروخته شد .به عالوه قيمت سكه طرح جديد ۱۰ميليون
و  ۸۷۰هزار تومان ،قيمت سكه طرح قديم  ۱۰ميليون و
 ۶۰۰هزارتومان،نيمسكه ۵ميليونو ۸۰۰هزارتومان،ربع
سكه ۳ميليون و ۷۵۰هزار تومان و سكه گرمي ۲ميليون
و ۳۰۰هزار تومان بفروش رسيد .در روزهاي پاياني هفته،
هرمثقالطال ۴ميليونو ۶۱۵هزارتومانوهرگرمطالي
 ۱۸عيار نيز يك ميليون و  ۶۴هزار و ۵۰۰تومان فروخته
شد.همچنينقيمتسكهطرحجديد ۱۰ميليونو۸۵۵
هزارتومان،قيمتسكهطرحقديم ۱۰ميليونو ۶۰۰هزار
تومان ،نيم سكه ۵ميليون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع سكه۳
ميليون و  ۷۵۰هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و
 ۳۰۰هزارتومانبهفروشرفت.درنهايتدرآخرهفته،هر
انس جهاني به  ۱۷۷۶دالر رسيده و قيمت طال و سكه در

روندصعودينرخدالردرمعامالتجهاني
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 ميگيرد ،در معامالت
امروزبا ۰.۱۶درصدافزايشنسبتبهروزگذشتهدرسطح
 ۹۲.۵۷۸واحد بسته ش��د.در تازهترين دور از معامالت،
پوندبا ۰.۳۱درصدكاهشنسبتبهروزقبلخودوبهازاي
 ۱.۳۷۶دالر مبادله شد .يورو  ۰.۰۳درصد پايين رفت و با
ماندن در كانال  ۱.۱۸به  ۱.۱۸۴دالر رسيد.در معامالت
بازارهاي ارزي آس��يايي ،هر دالر با  ۰.۴۵درصد افزايش
به  ۱۱۱.۶۰۹ين رسيد .در برابر همتاي استراليايي ،هر
دالر امريكا به ازاي ۱.۳۳۹دالر مبادله شد .همچنين نرخ
برابري دالر معادل  ۶.۴۶۹يوان چين اعالم شد.
طال به رشد هفتگي نرسيد
قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهاني تحت
تاثيرنگرانيهانسبتبهشيوعنوعدلتايويروسكرونا
كه تقاضا براي دارايي امن را تقويت كرد ،اندكي افزايش
يافتبااينحالدرمسيرثبتكاهشهفتگيقراردارد.
بهاي هر اونس طال ب��راي تحويل فوري با  ۰.۱درصد
افزايش ،به  ۱۷۷۸دالر و  ۵۲س��نت رسيد و از ابتداي
هفته جاري تاكنون ۰.۱درصد كاهش نشان ميدهد.
دالر محبوبتر شد
سهم دالر از ذخاير ارزي جهان افزايش پيدا كرد.سهم
دالر از ذخاير ارزي جهان در پايان س��ه ماهه نخست
سال ۲۰۲۱به ۵۹.۵درصد رسيده است تا بدينترتيب
بيشترينافزايشفصليسهمدالردر ۹ماهاخيربهثبت
برسد .اين رقم  ۰.۷درصد بيشتر از رقم ثبت شده دوره
مشابه قبل است .سهم يوان چين از ذخاير ارزي حدود
 ۲.۴درصد كل ذخاير را تشكيل ميدهد كه ۰.۱درصد
بيش��تر از رقم ثبت شده در فصل قبل است .در طرف
مقابل اما س��هم ين به  ۵.۲درصد كاهش يافته است.
سهم يورو از اين ذخاير نيز به  ۲۰.۶درصد رسيده كه
 ۰.۹درصد كمتر از رقم ثبت شده قبلي است .اين بانك
س��هم دالر از ذخاير ارزي بانكهاي مركزي جهان را
 ۶۱.۸درص��د ارزيابي كرده كه  ۰.۵درصد بيش��تر از
برآورد صندوق بينالمللي پول بوده است.

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

بازگشت به برجام وكنترل نرخ ارز و تورم در دولت سيزدهم

گروهبانكوبيمه|
دولتسيزدهمباهشتمينرييسجمهورچندماهديگركار
خودراآغازميكند.اماايندولتبايدمسووليتهايداخلي
وخارجيدولتقبليرابهعهدهبگيردودرراستايمديريت
اقتصادي كه يكي از مهمترين دغدغههاي ش��هروندان
است گام بردارد .اما اين دولت تا سال ۱۴۰۴با چه اتفاقاتي
مواجه اس��ت و تحليلگران آينده اقتصادي دولت بعد به
ويژه در حوزه كنترل تورم را چگونه پيشبيني ميكنند؟
يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينك��ه برجام معادالت
اقتصاديدولتبعدراشكلميدهدوبرنقدينگي،نرخارز
و تورم تاثير ميگذارد ،گفت :با برجام ،دولت ميتواند براي
مديريتاقتصادبرنامهريزيدقيقداشتهباشد.وحيدشقاقي
شهري،كارشناساقتصاديگفت:بحثتورمبحثكليدي
دراقتصادايراناست.ميانگينتورمدهه ۲۴،۹۰درصدشد
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
شاهدتورمهايباالنيستيم.ايننشانميدهدكهدركشور
ماعواملكليديوجودداردكهتورمرادراقتصادايجادكرده
وافزايشميدهند.شقاقيشهريبابياناينكهپيشبيني
تورمدرسال ۱۴۰۰برپايهدوسناريوتحليلميشود،اظهار
كرد :س��ناريوي اول آن است كه در دولت دوازدهم برجام
نهايي ميشود و دولت سيزدهم با نهايي شدن برجام كار
خود را آغاز ميكند .اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان
كرد :اين س��ناريو را من محتملتر ميدانم 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.ويسناريويدومرادرايندانستكهبرجامبهمشكل
برميخورد و به اين زوديها 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
كاهشنااطمينانيهادراقتصادايرانماشاهدكشيدهشدن
ترمز تورم هم خواهيم بود .به عبارت ديگر ،درس��ت است
كهريشهاصليتورميعنيرشدنقدينگيبهسرعتازبين
نميرودولياگرآنانتظاراتتورميفروكشكندماشاهد
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
روشننخواهدشد.شقاقيشهريبااشارهبهسناريويدوم
اضافهكرد:درسناريويدوم،اگربرجامنهايينشودهمچنان
انتظاراتتورميفزايندهخواهدبودودركناررشدنقدينگي
ماهمچنانشاهدتالطمهايقيمتيدربازارداراييهاوبه
تبع آن در بازار كاال و خدمات خواهيم بود .اين كارشناس
اقتصاديدرپاسخبهاينسوالكهاگربرجامموفقيتآميز
باشدپولهاييكه از فروشنفتبه دست ميآيد را چگونه
بايد مديريت كرد؟ اظهار كرد :اگر برجام به نتيجه برسد از
چند محل منابع ارزي واردكشور خواهد شدكه اين منابع
ارزي اگرچه عددهاي بااليي نيس��تند اما در كوتاهمدت
ميتوانند اثر گذار باش��ند .وي يادآور ش��د :ما حداقل۲۰
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
برجامهماينروندادام هداراست.شقاقيشهريادامهداد:در

سناريويمحتملبرجامقبلازدولتسيزدهمنهاييومنابع
بلوكهشدهآزادميشودهمصادراتنفتمانيزبيشترخواهد
شدوهمدربحثصادراتغيرنفتياثراتمثبتدارد.چون
بحث تحريمهاي بانكي و بيمهاي هم مرتفع ميشود .وي
افزود:همهاينهاميتوانندبخشيازكسريبودجهودركنار
آنناترازيبخشتجارتخارجيغيرنفتيراپوششدهد.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه كسري بودجه و
كسريبخشتجارتخارجيغيرنفتيدومورديهستند
كه به رشد نقدينگي فش��ار وارد ميكنند ،اظهار كرد :در
صورت نهايي شدن برجام ،اين موارد با برجام فعال كنترل
خواهد شد و رشد نقدينگي را در روند كاهشي خود قرار
ميدهد و از همه مهمتر با برجام انتظارات تورمي فروكش
خواهد كرد و همه اين موارد دست به دست هم ميدهند
تاماشاهدكاهشتورمدراقتصادايرانبهحدود ۲۰درصد
در اقتصاد  ۱۴۰۰باشيم .همچنين در سناريوي محتمل
كه نهايي شدن برجام است پيشبيني ميشود كه قيمت
دالر هم در محدوده  ۲۰هزارتومان نوس��ان داشته باشد.
چراكه عرضه دالر در اقتصاد بيشتر خواهد شد و ميتواند
نااطمينانيهاي بازار ارز را كنترل كند .اين اقتصاددان در
پايان تاكيد كرد :همه اين تحليلها در صورت بازگشت به
برجام است و اگر برجام به نتيجه نرسد كامال تحليلها و
پيش بينيها متفاوت خواهد شد .دولت منتخب بعدي
مشخصشدهاستوبهزوديسكانمديريتيكشوربراي
چهار سال آينده را در دست ميگيرد .اما اين دولت با چه
چالشهاي 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 ايبِنا گفت :كشور سه

سال تحت تاثير شديدترين تحريمها بوده است و طبيعتا
فشارزياديدربخشهايمختلفواردآمدهاست.بافرض
رفع تحريمهاكهالبتهاينامربهكيفيترفع تحريمهاهم
بستگيداردبااينوضعيتميتوانتصورداشتكهاندكي
فشارهاكاستهشود.كارشناساقتصاديگفت:برايعبور
از اين شرايط همه گروهها 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 زمانبر است و توان كشور
براي خودكفايي در تمامي بخشها هم معني و هم امكان
نداردوتنهادربخشهاييكهدارايمزيتنسبيهستيم،
ميتوان به خودكفايي در آنها انديش��يد .اين كارشناس
اقتصادي يادآور شد :در كل بدون توجه به تحريمها بحث
كسري بودجه ۳۵۰هزارميليارد توماني كشور مسالهساز
استكهنهايتابااينحجمازنقدينگيكهدقيقآن۳۴۶۰،
هزارميلياردتومانراشاملميشودمشكالتسختيپيش
روياقتصادكشوراست.محمودياصلدرادامهاظهاركرد:
به نظر ميرسد كه بايد از اين فضاي انتخاباتي خارج شد
و به يك واقعبيني دست يافت .چرا كه فضاي انتخاباتي
به گونهاي ش��ده بود كه همگان احس��اس ميكردند كه
سرمربيتيماقتصادمشكلداردواگررييسجمهورتغيير
كندهمهچيزدرستميشود.ويتصريحكرد:واقعيتآن
استكهمادربخشهايمختلفمشكالتبسياريداريم
ودرنظاممديريتيهمدچاركميوكاستيهاييهستيم.
همچنين در ساختارها داراي اشكاالت بنياديني هستيم
كه در طوالني مدت قابليت حل شدن دارند ،بنابراين در
حقيقت ما كار سختي را در سال۱۴۰۰پيش رو داريم.

بازارسرمايه
واكنش مثبت بازار به انتخابات

محسن عباسلو ،كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه
به روند معامالت بورس در فصل بهار اش��اره كرد و
گفت:اكنونودروضعيتفعليكشورهرفرديكهبر
مسندرياستجمهوريقراربگيردميتواندعملكرد
معقولي را از خود در حوزه بازار سرمايه داشته باشد.
مديرعامل كارگزاري ارگ هومن تأكيد كرد :اكنون
س��هامداران نس��بت به صحبتهايي كه از سوي
رييسجمهور منتخب در حوزه بازار سرمايه صورت
گرفته اس��ت نگاه مثبت دارند و بهمحض روش��ن
ش��دن نتيجه انتخابات ميزان اعتماد سهامداران
به بورس و حج��م معامالت در ب��ازار افزايش پيدا
كرد .وي بابيان اينكه صحبتهاي رييسجمهور
منتخب و حمايتهاي وي از سهامداران در بورس
اصليترين دليل بازگش��ت شاخص بورس به مدار
صع��ودي و ورود دوباره س��رمايههاي مردم به اين
بازار محسوب ميشود ،تأكيد كرد :نگاه سهامداران
به ف��رد منتخ��ب در رياس��تجمهوري بهقدري
مثبت اس��ت كه اكنون س��رمايهها در حال خروج
از صندوقهاي س��رمايهگذاري ب��ا درآمد ثابت و
ورود دوباره آنها به بازار س��هام اس��ت .وي در ادامه
گفتوگو موضوع ماليات بر عايدي سرمايه را ديگر
عامل تأثيرگذار بر بازگشت شاخص بورس برمدار
صعوديدانستوگفت:وجودشفافيتدرمعامالت
بورس و معافيت آن از ماليات توانسته است توجه
بيشتر سرمايهگذاران را به اين بازار جلب كند .اين
كارشناسبازارسرمايهبااشارهبهاينكهاكنونقيمت
عمده سهام حاضر در بورس بعد از نوسان و اصالح
شديديكهتجربهكردندبرايسرمايهگذاريبسيار
جذاب شدهاند ،افزود :اكنون بازار سرمايه با ريسك
قابلتوجهي 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 سرمايهگذاري قرار دارد اما مهمترين
مشكل فعلي اين بازار ،اعتماد سرمايهگذاران 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��رمايههاي خود بدون
آش��نايي از اين بازار باعث ايجاد معامالت هيجاني
در بورس شوند ،گفت :بهتر است اگر سرمايهگذاران
آشنايي چنداني نسبت به روند بازار سرمايه ندارند،
اجازه دهند سرمايههايشان در همان صندوق باقي
بماند تا تحت تأثير نوسانهاي ايجادشده دچار ضرر
و زيانهاي سنگين در اين بازار مانند سال گذشته
نشوند .مديرعامل كارگزاري ارگ هومن به افزايش
سرمايه از محل تجديد بر ارزيابي داراييها و تأثير
آن بر بازار اشاره كرد و گفت :افزايش سرمايه از محل
تجديد ارزيابي داراييها داراي جنبه رواني مثبت
در معامالت بورس است و باعث اقبال سهامداران
به آن سهم مدنظر به دليل كاهش قيمت ايجادشده
ميشود .وي بابيان اينكه ايجاد كاهش قيمت سهم
دربازار را نكته مثبتافزايشسرمايهازمحل تجديد
به ارزيابي دارايي عنوان كرد و اظهار داشت :معموالً
سهامداران به سراغ سرمايهگذاري در سهامي كه
قيمت آن باال اس��ت ،نميروند و بيش��تر به دنبال
س��رمايهگذاري در سهامي هستند كه قيمت آنها
پاييناست؛بنابراينافزايشسرمايهازمحلتجديد
ارزيابي را ميتوان از اين منظر مثبت ارزيابي كرد.

كاهش معامالت اوراق تسهيالت
مسكن فرابورس

اف��ت  ۲۱درصدي حجم و كاه��ش  ۲۷درصدي
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 ميدهد ط��ي  57روز معامالتي تعداد 66
ميليارد و  172ميليون ورقه بهادار در  14ميليون
و  491ه��زار نوبت ب��ه ارزش  5168هزار و 562
ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس خريدوفروش
شده است كه به ترتيب از افت  64درصدي حجم،
كاهش  70درصدي نوبتهاي معامالت و رشد 95
درصدي ارزش معامالت نس��بت به مدت مشابه
سال  99حكايت دارد.
همچنين بازار اول فرابورس از ابتداي امس��ال تا
پايان خ��رداد تغيير مالكي��ت  18ميليارد و 762
ميليون ورق��ه بهادار ب��ه ارزش  109هزار و 978
ميلي��ارد ريال و ب��ازار دوم مبادل��ه  17ميليارد و
 640ميلي��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش  197هزار و
 418ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به
ترتيب بيانگ��ر افزايش  4درصدي حجم و كاهش
 66درص��دي ارزش معامالت در ب��ازار اول و افت
 77درصدي حجم و كاه��ش  84درصدي ارزش
معامالت بازار دوم در مقايسه با سه ماه نخست ماه
سال  99است.
اين گزارش ميافزاي��د :در بازار ابزارهاي مالي نيز
تعداد  4902ميليون اوراق بدهي به ارزش 4538
هزار و  659ميليارد ريال معاملهش��ده است كه از
افزايش  1257درصدي حجم و  1374درصدي
ارزش معام�لات اي��ن بازار در س��ه ماه نخس��ت
امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال  99حكايت
ميكند .افزون بر اين ،بالغبر  7507ميليون واحد
صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله به ارزش
 145ميلي��ارد و  284ميليون ري��ال و  8ميليون
ورقه گواهي تس��هيالت مس��كن (تسه) به ارزش
 4757ميليارد ري��ال در اين م��دت در اين بازار
مورد معامله قرارگرفته است كه نشان از افزايش
 62درصدي حج��م و رش��د  45درصدي ارزش
معامالت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله
و همچنين اف��ت  21درصدي حجم و كاهش 27
درصدي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت
مسكن در مقايسه با سه ماه نخست پارسال دارد.

رويداد
راهاندازي قراردادهاي آتي
نفت و فرآوردههاي 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:
ازجملهبرنامههايسالجارياينشركتراهاندازي
بازار قراردادهاي آتي ب��ر روي فرآوردههاي نفتي،
معاملهپذيركردنگواهيصرفهجوييوتوسعهبازار
مصرفكنندگان باالي پنج مگاوات برق خواهد بود.
علي نقوي با اشاره به آمار معامالت سال  ۱۳۹۹اين
گ داخلي و بينالملل گفت :سال۹۹
شركت در رين 
سالي خاص براي بورس انرژي بود ،بهطوريكه در
بازارفيزيكي،رينگداخليبيشازدوميليونو۱۸۴
هزار  ۷۶۲تن معامله داشتيم و در رينگ بينالملل
بي��ش از  ۱۳ميليون و  ۹۷۳ه��زار و  ۱۸۲تن انواع
فرآورده باارزشي بالغبر ۹۲هزار ميليارد تومان مورد
معامله قرار گرفت .وي افزود :در بازار برق نيز بيش
از  ۹ميليارد و  ۵۷۵ميليون كيلووات س��اعت برق
باارزشي بالغبر ۴۰۸ميليون تومان مورد معامله قرار
گرفت .در بازار قراردادهاي سلف موازي استاندارد
 ۲۴ميليون ق��رارداد بالغبر  ۲۵هزار ميليارد تومان
معاملهشده است و در صندوقهاي سرمايهگذاري
قابل معامله  ۱۹۶ميليون واحد س��رمايهگذاري به
ارزش بيش از ۱۰۹ميليارد تومان معامله شد.

پذيرش جديد
در بازار فرعي بورسكاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي ايران
باصدوراطالعيههايجداگانهازپذيرشكنسانترهروي
شركت كالسيمين ،بوتن ۱شركت پتروشيمي تبريز،
ماس��تيك قيري ش��ركت ورزيران ،رب گوجه فرنگي
اتحاديهمركزيتعاونيهايروستاييوكشاورزيايران
وكائولنشركتصنايعخاكچينيايراندربازارفرعي
اين بورس خبر داد .براس��اس اطالعيه منتش��ر شده،
پذيرش  ۳هزار تن كنسانتره روي شركت كالسيمين
پس از بررس��ي مدارك و مستندات در دويست و نود و
نهمينجلسهكميتهعرضهدرتاريخ ۸تيرماهجاريدر
بازار فرعي بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت.
پذيرشبوتن ۱شركتپتروشيميتبريزبهميزان۳۵۰۰
تن،كائولنشركتصنايعخاكچينيايرانبهميزان۱۲
هزارتنوماستيكقيريشركتوزيرانبهمقدار۱۵۰۰
تننيزپسازبررسيمداركومستنداتدركميتهعرضه
در بازار فرعي بورس كاال به تصويب رسيد .عالوه بر اين،
در اين جلسه همچنين كميته عرضه بورس كاال۲۵۰
تنربگوجهفرنگيتوليداتحاديهمركزيتعاونيهاي
روستاييوكشاورزيايرانكهعرضهكنندهآنسازمان
مركزي تعاون روستايي ايران است را نيز پس از بررسي
مداركومستنداتدربازارفرعيپذيرشكرد.
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بازارسهام

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت بازار سهام را موردبررسي قرار ميدهد

س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد س��يزدهمين
دوره بينالمللي بازار سرمايه اسالمي ( )ICMرا به دليل
پاندميكشدنويروسكروناوحفاظتازسالمتمدعوين
و پيشگيري از خطرات احتمالي ،بهصورت آنالين برگزار
كند .اين در حالي است كه ،بهمنظور پيشگيري از شيوع
ويروس كرونا و انجام اقدامات پيش��گيرانه جهت حفظ
سالمتكليهشركتكنندگان،سازمانبورسدرنظردارد
تاايندورهرابراينخستينباربهصورتمجازيبرگزاركند.
موضوعاصليايندوره«نقشفراگيروموثرمالياسالمي
در بحرانها» 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؛سرمايهگذاريجايگزيناسالمي:سرمايهگذاري
غيرفعال ،صندوقهاي جسورانه و غيره؛ فين تك و بازار
سرمايهاسالمي:تجارب،نوآوريهاوچالشها؛تأمينمالي
استارتاپهاوشركتهايكوچكومتوسطدرچارچوب
مالي اس�لامي براي رفع التهاب حاص��ل از كوويد۱۹-؛
سرمايهگذاريمسووليتاجتماعيدردورانكوويد۱۹-؛
و داراييهاي رمزارز نگاري شده در چارچوب بازار سرمايه
اس�لامي خواهد بود .س��ازمان بورس از عالقهمندان به
س��خنراني در اين دوره معتبر دعوت به عمل ميآورد تا
موضوع سخنرانيكهبا موضوع اصليو مباحثاصلي اين
دوره مرتبط باشد را ارسال كند .فايل پاورپوينت مقاالت
تاييد شده توسط كميته علمي نهايتاً بايد تا ۲۵شهريور
سال جاري ارسال شود .تاكنون بيش از  ۵۰۰انديشمند
خارجيازبيشاز۴۰كشورمسلمانوغيرمسلمانخارجي
درايندورههاشركتكردهوازتجربياتفقهپويايشيعه
جعفريدربازارسرمايهاسالميبهرهمندشدهاند.

بورس بهروزهاي اوج خود بازميگردد؟

گروه بازار سرمايه|
ديگر ميتوان 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 ميدهد تاالر شيشهاي در
سالجاريميتواندپربازدهترينسرمايهگذاريويكسپر
قويبرايتورمافسارگسيختهباشدامانكتهمهماينجاست
كه دول��ت آتي نبايد همانن��د دولت دوازده��م از بورس
سوءاستفاده كند و اجازه دهد حيات طبيعي در اين بازار
ادامهداشتباشد.بهعقيدهبسياريازكارشناساناقتصادي
و بورسي ،بازار سهام ميتواند تا پايان سال 1400بازدهي
در حدود 25الي 50درصد بدهد كه اين عدد در نوبه خود
بينظير است .اين بازار هميشه سوددهي مطلوبي داشته
اما پس از مشكالتي و سوءاستفادههايي كه در ميانههاي
مردادماهآغازشدوتاچندهفتهپيشادامهداشت،بازدهي
وسوددهيبازارسرمايهبهمخاطرهافتاد.باروندروبهرشدي
كه بازار سرمايه و شاخص كل بورس در هفتههاي اخير در
پيشگرفته،بسياريازسهامدارانبهبازگشتدوبارهرونق
به بازار سرمايه اميدوارتر از قبل شدهاند و بر اين باورند كه
اگرچه ممكن است كه صعود ش��ارپي براي بازار سرمايه
متصورنباشد،اماحداقلخواهندتوانستكهبازدهيهاي
خوبي را از اين بازار به دست آورند .در اين ميان ،آنگونه كه
آمارهايمعامالتيشركتهاي(كارگزاريها)بورسينشان
ميدهدروندروبهرشدمعامالتاميدواركنندهاستوبادر
نظرگرفتنيكتفاوتبرايشاخصسالجاريبامحدوده
زماني و وضعيتي سال گذشته ميتوان 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 ،۱۴۰۰كارگزاريها كار خود را با خريدوفروش بيش
از ۱۸۵هزار ميليارد توماني آغاز كرده و در ارديبهشتماه
نيزاينرقمبهحدود ۱۳۸هزارميلياردتومانرسيدهاست.
دراصلبررسيجزيياتخريدوفروشهايثبتشدهتوسط
گروهي از نهادهاي مالي بازار سهام در ارديبهشتماه سال
 1400نش��ان ميدهد كه درمجموع  ۱۳۸هزار ميليارد
تومان معامله توسط ۱۱۱كارگزاري فعال در بازار سرمايه
ش��كلگرفته و درعينحال ۸۴.۳ ،هزار ميليارد تومان از
اين رقم يعني بي��ش از  ۶۰درصد از كل دادوس��تدها در
اختيار مبادالت آنالين بوده اس��ت .از س��وي ديگر۵۲۷،
ميليارد تومان نيز به خريدوفروش از سوي بازار گردانها
تعلق داشته و مابقي نيز رقمي در حدود  ۵۳هزار ميليارد
تومانحجممعامالتعاديدرخريدوفروشسهامدراين
نهادهايماليبودهوايندرحالياستكهبررسيعملكرد
اين كارگزاريها به تفكيك فعاليت در ان��واع اوراق و بازار

نشانميدهدكهايننهادهايماليدرماهگذشتهبيشاز
 ۲هزار ميليارد تومان در خريدوفروش اوراق در بازار بدهي
داشتهاند .همچنين بر اساس آمارها ،در بخش بازار اوراق
مش��تقه نيز معامالت اين نهادهاي مالي به بيش از ۴۶۸
ميليارد تومان رسيده اس��ت .در همين راستا  ۱۸.۵هزار
ميليارد تومان از خريدوفروش كارگزاريها در ماه گذشته
مربوطبهمعامالتصندوقهايسرمايهگذاريقابلمعامله
در بورس بوده اس��ت .كارشناسان بازار سرمايه اميد دارند
كهبااينعملكردنسبتاًمعقولشركتهايبورسيپساز
شروعدولتسيزدهموضعيتنيزتغييرخواهدكرد.حميد
ميرمعيني،كارشناسوتحليلگربازارسرمايههمبااشارهبه
روندمثبتبورسدرروزهاياخير،ميگويد:تداوماينروند
بستگيبهرويكرددولتآيندهداردوتركيبتيماقتصاديو
حتيسياسيدولتآيندهميتواندبرمسيرحركتبورس
تأثيرگذار باشد .برخي بازديد آقاي رييسي از تاالر بورس
را مهم ميدانن��د ،اما ورود يك فرد به ت��االر بورس ازنظر
من مهم نيست .قبل از ورود به تبليغات ،تمام كانديداها و
يدانستندضريبنفوذبازارسرمايه
تيمهايتبليغاتيآنهام 

در خانوارهاي كشور افزايشيافته و تبليغ روي اين محور
ميتواند جذابيت ايجاد كند .پس بس��ياري از صحبتها
ميتوانددرقالبتبليغارزيابيشود.اگرمعتقدبهاثرگذاري
بازار سرمايه در اقتصاد هستيم ،بايد حقوق سرمايهگذار را
حفظكنيموبگذاريمطبقمكانيزمبازارآزاددركشورعمل
شود و رقابت اقتصادي رخ دهد .اگر قرار است بازار سرمايه
رشد كند ،نقدينگي ورودي به بازار نبايد صرف سفتهبازي
وبازيبااعدادوارقامشود.الزماستبرايبرنامهريزيبهتر
جايگاهويژهايدردولتبرايرييسسازمانبورستعريف
شود تا اين فرد بتواند در دولت حضورداشته باشد و از بازار
سرمايهدفاعكندورييسجمهورنيزبهنظرمبايدخواستار
تدوين دو برنامه ۵ساله يا دو برنامه ۱۰ساله شود تا روشن
شوددرجهتتوسعهبورسچكارميتوانيمكنيم.محمد
رضايي،كارشناسبازارسرمايهدرخصوصوضعيتبورس
ميگويد :دولت سيزدهم كه بزودي سكان اقتصاد ايران را
دردستخواهدگرفت،بايداهتمامويژهايبهبازارسرمايه
داش��ته باش��دو تالش نمايد تا اعتماد را به بازار برگرداند؛
همچنيناهتمامدرايجاداستقاللسازمانبورسوحمايت

نشستمجازيبينالمللي
«بازار سرمايه اسالمي»

ازآنسازمانبااستراتژيحفظمنافعبلندمدتسهامداران
بايديكيازنكاتكليديدربرنامههايتدوينيبرايبورس
در ماههاي 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
جابهجاييرييسواعضايهياتمديرهسازمانبورسو
اصالحياتغييرتركيبشورايعاليبورسنيزبايدمدنظر
قرارگيرد.الزامبهافزايشسهامشناورآزادكليهشركتها
در راستاي ايجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از يكسو
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 شركتهاي بورسي و تحميل قيمت بدون توجه به
مكانيزمعرضهوتقاضايبازارنيزبايدمدنظرسياستگذار
قرارگيرد؛ضمناينكهوضعقانونومقرراتدرخصوص
عدمامكانتغييرضوابطمعامالتيدرمحدودهزمانيثابت
نيزازجملهراهكارهايطالييخواهدبود.

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 صورتهاي مالي ناش��ر
گفت :ازآنجاييكه در عمليات بازار گرداني در حالتي كه
ناشر تأمينكننده منابع مالي باشد ،تملك سهام توسط
صندوقهايسرمايهگذارياختصاصيصورتميگيرد
و نه ناشر ،با توجه به شرايط مقرر در ماده  28قانون رفع
موانعتوليدرقابتپذيروارتقانظامماليكشوروهمچنين
آييننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه ،ازلحاظ
قانوني اين نوع س��هام نميتواند به عنوان سهام خزانه
شناسايي شود .مطابق با شرايط مقرر در ماده 28قانون
رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقا نظام مالي كش��ور و
همچنيناييننامهخريد،نگهداريوعرضهسهامخزانه؛
درعملياتبازارگردانيكهناشرتأمينكنندهمنابعمالي
باشدتملكسهامناشرتوسطصندوقهايسرمايهگذاري
اختصاصي بازار گرداني ،از منظر قانوني در صورتهاي
ماليناشربهعنوانسهامخزانهقابلشناسايينيست.

درشهر
تكذيب اظهارات چمران
درباره جذب نيرو در شهرداري

حامد مظاهريان ،معاون برنامهريزي ،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
رسانهها منتشر شده كه به هيچ عنوان صحت ندارد.
مهدي چمران ،منتخب شوراي ششم شهر تهران در
روزهاي گذشته به رسانهها 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 ميشود
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 رسانهها 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
شهردارتهرانگفت:فرآيندبهكارگيرينيرويانساني
جديددرواحدهايتابعهشهرداريتهرانمستلزماخذ
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
كمتراز ۵۸هزارنفرتقليليافت .معاونشهردارتهران
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  ۱۳۵۸و  ۱۳۵۹ش��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��تهاي س��ازماني بالتصدي در
آزمون داخلي و دريك فضاي رقابتي به كارمند ثابت
شهرداري تهران تبديل وضعيت يافتهاند كه آخرين
آزمون انجام شده در سال  ۱۳۹۵بوده است.
مظاهري��ان بيان كرد :بنابراين ب��ا اين توضيح و
براي توجه به درخواستهاي 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.

ت معدن
دستور توقف فعالي 
كوههاي دركه صادر شد

رييسادارهحفاظتمحيطزيستشهرتهرانازصدور
ت معدن سنگ واقع در كوههاي
دستور توقف فعالي 
دركه خبر داد .به گزارش ايسنا ،حدود دو هفته پيش
محسنغضنفري،دبيرشوراياريمحلههزارسنگاز
فعاليتيكمعدندرحريمشهريتهراندركوههاي
دركه با نام معدن سنگ سبز خبر داده بود اما براساس
اعالمادارهحفاظتمحيطزيستشهرتهران«معدن
سنگسبز»دررخجنوبيتوچالقرارداردوغيرفعال
است .پيگيريهاي اين اداره نشان ميدهد كه معدن
س��نگ فعال در كوههاي دركه معدن ديگري است
و دس��تور توقف فعاليت آن صادر شده است .فاطمه
برنا در گفتوگو با ايس��نا ،ضمن بيان اينكه براساس
بازديدهايصورتگرفتهازمعدنسنگدركوهدركه
مشخص ش��د كه اين معدن فعال اس��ت ،ميگويد:
اخطاريهودستورتوقففعاليتبراياينمعدنصادر
شده است .رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر
تهران در ادامه اظهار ميكند كه درپي صدور دستور
توقف فعاليت اين معدن اع�لام كرديم كهمدارك و
مستندات خود را مبني بر داشتن مجوز فعاليت ارايه
كنند و تاكنون براس��اس مداركي كه ارايه شده ،اين
معدنازشهرداريمجوزوباآنقراردادداشتهاست.در
انتظارارايهوبررسيسايرمجوزهايفعاليتاينمعدن
هستيم .گفتنياستطبقماده ۶۳آييننامهاجرايي
قانون معادن ،انجام مراحل اكتش��اف و بهرهبرداري
مستلزمرعايتضوابطزيستمحيطياستهمچنين
براساس ماده  ۴ضوابط زيستمحيطي فعاليتهاي
معدني،وزارتصنايعومعادنمكلفاستدرمواردي
ازجملهصدوركليهپروانههاياكتشافوصدورپروانه
بهرهبرداري براي معادني كه نياز به اكتشاف ندارند از
سازمانحفاظتمحيطزيستاستعال مكند.بهگفته
برنا ،اين معدن سنگ كه در حريم شهري تهران فعال
است هيچ پروندهاي 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،
معدنوتجارتمجوزفعاليتداشتهاست.

راهوشهرسازي
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مسووالن دولتي از تحقق  40درصدي نوسازي بافتهاي فرسوده طي  10سال گذشته خبر ميدهند

كارنامه نوسازي بافت فرسوده در دهه90

گروه راه و شهرسازي|
آمار و ارقام گوياي آن است كه به داليل مختلفي همچون
پايينبودنبازده سرمايهگذاريوركودبازار مسكندر۱۰
سال گذشته اهداف نوس��ازي بافتهاي ناكارآمد بهطور
كامل محقق نشده به گونهاي كه به گفته معاون وزير راه،
تنها 40درصدازاينبافتهابازسازيشدهاند.دراينحال،
به نظر ميرسد ،آمار  40درصدي نوسازي بافت فرسوده
خوشبينانهباشد،چهآنكهبراساسمحاسبات«تعادل»،
بافتهاي فرسوده كش��ور ،ظرفيت ساخت يك ميليون
آپارتمان  75متري را دارن��د ،از اين رو ،در صورتي كه 40
درصدازاينبافتها،بازسازيشدهباشند،بايدحدود400
هزار آپارتمان در اين بافتها ساخته شده باشد كه به نظر
ميرسد،چنيننيست.بهگزارشايسنا،نوسازيبافتهاي
فرسوده از طريق پرداخت تسهيالت طي سالهاي اخير
با اقبال مواجه نشده اس��ت .سازندگان و مالكان به داليل
مختلفي همچون ركود ساخت و ساز و پايين بودن بازده
س��رمايهگذاري در بافتهاي ناكارآمد از نوسازي در اين
مناطقخودداريميكنند.طبقاعالمبانكمسكنازسال
 ۱۳۹۸تاكنون تنها به ۲۱هزار و ۳۴۸واحد مسكوني واقع
در بافتهاي فرسوده تسهيالت پرداخت شده است .اين
درحالياستكهازسالهايگذشتهنوسازيساالنه۱۰۰
هزارواحد مسكوني در دستوركاردولت قراردارد،بنابراين
آمارگويايآناستكهنوسازي،دستكمازطريقدريافت
تسهيالت با س��رعت چنداني پيش نميرود .بيش از۲۰
ميليوننفرازجمعيتكشوردربافتهايناپايداروناايمن
زندگيميكنندوگفتهميشود ۴۰درصدجمعيتتهران
دربافتهايناپايداروفرسودهسكونتدارند.همچنينقرار
بودازحدود ۱۵سالقبل،ساالنه ۱۰درصدنوسازيشودو
بااينكهكارشناسانميگويندشايد ۱۵درصداينهدفنيز
محقق نشده باشد ،معاون وزير راه و شهرسازي آمار واقعي
يداند.بخشخصوصيبهعنوانبازوياصلي
را ۴۰درصدم 
توليد مسكن گرفتار ركود شده است و مطابق طرح جامع
مسكن ،ايران ساالنه به حدود يك ميليون واحد مسكوني
نيازدارد،درحاليكههماكنونتوليدبين ۳۰۰تا ۳۵۰هزار
واحد در س��ال است .نوسازي بافتهاي فرسوده هم بنا به
اذعانمهديعبوري،مديرعاملشركتبازآفرينيشهريبه
دليلتغييراتونوسانشاخصهايكالنوركودبيسابقه
بازار مسكن و س��اختمان ،كند پيش رفته است .عبوري
البته اوايل خردادماه امسال با اشاره به تكليف قانوني براي
نوسازي ساالنه  ۱۰درصد بافتهاي فرسوده گفته است:
طي  ۱۰سال اخير (از سال  ۹۰تا  ۴۰ )۱۴۰۰درصد از اين
بافتهانوسازيشدهكهاتفاقمهمياست.تهرانبيشترين

ميزاننوسازيدركشوررابهخوداختصاصدادهكهاينامر
جاي تقدير دارد ،هر چند از برنامه مكلف عقبتر هستيم
اما با توجه به تخصيص منابع و مشكالت پيش رو ميتوان
گفت كار به شكل مناسب انجام شده است .به هر ترتيب
سال ۱۴۰۰سقفتسهيالتنوسازيبافتهايفرسودهدر
تهرانوكالنشهرهابه ۳۰۰ميليونتومانبرايسازندگان
حرفهايكهازفناوريهاينويناستفادهميكنند،رسيده
استو ۱۲۰ميليونتومانازاينمبلغبانرخسود ۹درصد،
 ۱۰۰ميليون با نرخ ۱۸درصد و  ۸۰ميليون تومان با سود
 ۱۶درصد است .در ساير ش��هرها نيز سقف وام در حالت
صنعتيسازيوفناورانهبهسازندگانحرفهاي ۲۵۰ميليون
تومان است كه سود  ۸۰ميليون تومان  ۹درصد ،سود ۸۰
ميليون تومان ديگ��ر ۱۸درصد و بهره ۶۰ميليون تومان
 ۱۶درصداست.بهسايرسازندگانهمكهدربافتفرسوده
واحدهايصنعتيبافناورينويناحداثميكنندكه۲۷۰
ميليونتوماندرتهرانوديگركالنشهرهاتعلقميگيرد.
 ۱۲۰ميليونتومانازاينمبلغبانرخ ۹درصد ۸۰،ميليون
با ن��رخ ۱۸درصد و ۷۰ميليون تومان با س��ود ۱۶درصد
است ۲۲۰ .ميليون نيز به سازندگان معمولي كه در ساير
شهرهااقدامبهساختواحدهايبافناورينوينميپردازند،
پرداخت ميشود كه ۸۰ميليون آن ۹درصد ۸۰،ميليون
تومان ۱۸درصد و ۶۰ميليون تومان با نرخ بهره ۱۶درصد
است.سقفوامواحدهايمعمولينيزبهسازندگانحرفهاي
در بافت فرسوده تهران و كالنشهرها ۲۵۰ميليون تومان
و س��ازندگان معمولي ۲۰۰ميليون تومان است .در ساير

شهرها نيز براي واحدهاي معمولي به سازندگان حرفهاي
 ۲۰۰ميليون تومان و به سازندگان معمولي ۱۴۰ميليون
تومانوامنوسازيپرداختميشود.
سهم بافت فرسوده از مساحت كشور
بهگزارش«تعادل»،مساحتايرانيكميليونو648هزار
كيلومتر مربع يا به عبارت ديگر164،ميليون هكتار است
كهازاينمقدار،بنابهگفتهمسووالنوزارتراهوشهرسازي
120هزار هكتار بافت ناكارآمد ش��هري ،سكونتگاههاي
غير رسمي و بافت تاريخي اس��ت .در همين حال ،عباس
آخوندي ،وزير سابق راه و شهرسازي تصريح كرده بود كه
حدود 72هزار هكتار بافت فرس��وده در 498شهر كشور
وجود دارد كه اين عرصه شامل15درصد مساحت كشور و
حدود25درصدجمعيتشهريكشورميشود .باتوجهبه
اظهاراتمقامهايدولتي،دستكم،بيشاز50هزارهكتار
از بافتهاي شهري كشور ،فرس��وده و نيازمند بازسازي و
بهسازياست.اينبافتهايشهريفارغازاينكهبسترزايش
ناهنجاريهاياجتماعيواقتصاديوحتيامنيتيهستند
و به نوعي تهديد آتي براي جامعه ايران به ش��مار ميروند،
فرصتيطالييبرايجانگرفتنصنعتساختوسازودر
پيآنرونقگيريبيشاز120گروهشغليبهشمارميرود.
ظرفيت هر هكتار براي آپارتمانسازي؟
بهگزارش«تعادل»،براسـاسشـاخصهايشهرسـازي،
چنانچـه 100هكتار زمين ش��هري در اختيار شهرساز

گذاشته ش��ود ،او موظف است بـين 20تا25درصد اين
سطح را براي معابر و شبكههاي دسترسي اصلي و فرعي
كنار بگ��ذارد10 ،درص��د را بـه فضاي س��بز اختصاص
دهد .همچنين مجبور است 20درصد را نيز براي ايجاد
كاربريه��اي خدماتي و فضاهاي عموم��ي نظير مراكز
آموزشي ،بهداشتي ،درماني ،فرهنگي و نظـاير آن در نظر
بگيرد .در نهايت45درصد سطح را ميتواند بـه كـاربري
مسـكوني اختصـاص دهـد .چنانچه اين سطح با سطح
اشغال60درصد(يعني40درصدبـرايحيـاطوفضـاي
سـبز داخل قطعات كنار گذاشته شود) با تراكم متوسط
180درصد(يعنيسهطبقه)ساختهشود،بهطورمتوسط
در هر هكتار ،حداقل 20قطعه و 60واحد مس��كوني بـا
متـراژ120مترمربـعبهدستميآيد.باتوجهبهمتوسط
بعد خانوار دركشور ،حداقل 240نفر ميتواننـد در ايـن
يكهكتارزمينشهريزندگيكنند.درحاليكهدرشهر
تهران به عنوان متراكمترين ش��ـهر كشور اين شاخص
به 126نفر نميرس��د .يعني اگر به��ره وري يك هكتار
زمين شهري را با رعايـت تمـامي سـرانههاي مطلـوب
شهرسازي ،در صورت استفاده240نفر از آن100درصد
درنظربگيريم،دراينصورتمتوسطعملكرداينشاخص
درتهرانقريببه53درصدودركلكشور35درصداست.
نتيجهمنطقياينشاخص،ايناستكهقريب65درصد
پـرتواسـرافدراسـتفادهاززمينشهريداشتهايم(.بر
گرفته از مقاله «مسكن مهر :اصالح الگوي مصرف زمين
شهري و ارتقاي كيفيت زندگي شهري» نوشته :محمد
آييني،فصلنامهشماره 47و 48اقتصادمسكن)
ظرفيت72هزار هكتار زمين؟
حال اين س��وال پيش ميآي��د كه با 72ه��زار هكتار
بافتهايفرسودهدركشور،چندواحدآپارتمانميتوان
ساخت؟ بر اساس فرمول باال45،درصد از72هزار هكتار
برابر است با32هزار و 400هكتار؛60درصد اين رقم نيز
برابر است با 19هزار و  440هكتار كه با احتساب تراكم
متوس��ط 240درصد (يعني 4طبقه) برابر با 77هزار و
760هكتار ميشود .از اين رو ،ميتوان در19هزار و440
هكتار،حدوديكميليونواحدمسكونيبامتراژمتوسط
75مترمربع ساخت .و به اين ترتيب ،بازسازي 40درصد
از بافت فرسوده كش��ور برابر است با ساخت  400هزار
واحدمسكونيدراينبافتهاكهبهنظرنميرسد،محقق
شده باشد .از اين رو ،ضروري اس��ت ،مسووالن وزارت
راه و شهرس��ازي ،جزييات بيشتري از ساخت و ساز در
بافتهاي فرسوده را منتشر كنند.

ارزش مكاني امالك در هزينه صدور پروانههاي ساختماني لحاظ ميشود

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 مصوبهاي داشت مبنيبر اينكه
«نحوهمحاسبهعوارضساختمانيمبتنيبرارزشمكاني
امالك شهر تهران» صورت گيرد كه بهمن سال گذشته
به ش��هرداري ابالغ شد و ارزش مكاني هر پالك با بررسي
شاخصهايمختلفمشخصشد.ويگفت:ازجملهاين
شاخصها،درصدتراكميكهطرحتفصيليشهرتهراندر
نظر گرفته و خدماتي مانند فضاي سبز ،ايستگاه حمل و
نقل عمومي ،آتش نشاني ،مراكز آموزشي ،مراكز مذهبي،
مراكزدرماني،پاركينگهايعموميو...استكهپيرامون
يكپالكايجادشده.بهگفتهسليمي،گاهياينخدمات
نقاطمثبتوگاهينقاطمنفيبراييكپالكمحسوب
ميشود به عنوان مثال پالكي كه ديوار به ديوار مدرسه
يا مجتمع آموزشي ،مركز درماني باشد يك امتياز منفي
براي پالك محسوب ميشود اما اگر در مجاورت ايستگاه
مترو يا بي .آر .تي يا فضاي س��بز قرار گرفته باشد يك
امتياز مثبت براي آن پالك محسوب ميشود .مطالعات
پالكها 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  ۹۸و  ۹۹مبناي
محاسبات عوارض شده است.

دليل تاخير اجراي طرح افزايش
عوارضساختماني
وي اف��زود :مصوبه ش��وراي ش��هر تهران تح��ت عنوان
( LR( Location Rentعنوان و مطرح شده است و قرار
بود از اول سال ۱۴۰۰اين مصوبه اجرايي شود اما با توجه به
تاخير تصويب آن در ستاد فرمانداري ،اجراي اين مصوبه
برايماازابتدايتيرماهبالمانعاعالمشد.اماباتوجهبهشرايط
انتخاباتي،شيوعبيماريكروناودرخواستهايشهروندان
از شهرداران مناطق پيشنهاد شد اجراي اين طرح به مدت
يكي دو هفته به تاخير بيفتد .موضوع در شوراي شهرداران
مطرحشدوبامشورتپيروزحناچيوعبدالرضاگلپايگاني
قرار شداز ۱۲تيرماهاين مصوبهبهاجرادربيايد .شهروندان
دراينمدتميتوانندازتمديدعوارضاستفادهكنندچون
در دوره انتخابات و شيوع كرونا نتوانستند عوارض خود را
پرداختكنند.دربعضيازمناطقافزايشعوارضخواهيم
داش��ت چرا كه يكي از مباني محاس��به عوارض دفترچه
ارزش معامالتي ملكي س��ال ۹۸اس��ت كه افزايش ملك
داشته است .سليمي با اشاره به اينكه با اجراي اين مصوبه
عمدهعوارضافزايشپيداخواهدكرد،گفت:چوندفترچه
ارزش معامالتي سال  ۹۸به اضافه مطالعات شهرداري در
حوزه LRمالك محاس��بات اين عوارض است ۰.۶.درصد
اين عوارض با توجه به دفترچ��ه ارزش معامالتي و الباقي
آنباتوجهبهمطالعاتشهرداريدرحوزهمرغوبيتمكاني
محاسبه ميشود .در تمام پارسلها افزايش عوارض وجود

دارد .ولي شهرداري متعهد شد كه ميانگين عوارض در
كل شهر تهران نبايد بيش از۵۰درصد افزايش خواهد
يابد.كمترينعوارضحدود ۳۵تا ۳۷درصداست.
كاهش و افزايش تراكم براي ايجاد
خط آسمان
مديركل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه شهرداري
تهراندرپاسخبهاينسوالكهبهدليلنابسامانبودنبازار
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
ميش��ود بايد «خط آسمان» تعريف ش��ود و در راستاي
عدالتاجتماعيتاازسقفتراكمياستفادهكنند.بعضياز
پالكهاكه ۳طبقهبودندسقفتراكميرادريافتميكنند
و ۴طبقهها به ۵طبقه تبديل ميشوند و برخي از پالكها
نيزطبقاتكمتريدرتراكمميگيرند.دنبالاينهستيم
كه تراكمها در پهنهها باالنس شود ،سود حاصل از ساخت
و ساز عدد منطقي ميشود .با اين عدد منطقي حتي اگر
عوارضافزايشيابدبرقيمتتاثيرنخواهدگذاشت.عوارض
شهرداريدرافزايشقيمتمسكنتاثيريندارد.
افزايش و كاهش عوارض شهرداري
او افزود :از تابستان  ۹۷تا  ۹۹حدودا  ۲۵۵درصد در رشد

مسكن عقبتر بوديم .يعني اگر عوارض ثابت بود ارزش
ع��وارض  ۲۵۵درصد از قيمت مس��كن عقبتر 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 مرغوبترين پالكهاي
تهران چيزي حدود ۲تا ۲.۲درصد از قيمت واحدهاست.
سازندگان س��اختمان و حتي الكچري سازهاي تهران
اذعان دارن��د كه عوارض ش��هرداري در مقابل س��اير
هزينههاي س��اخت و ساز بسيار ناچيز است .در مناطق
كم برخوردار ش��هر تهران اين عدد حتي به  ۰.۷تا ۰.۹
درصد ميرسد .اين عدد در مقابل خدمات و سرانههاي
خدماتي كه ش��هرداري مكلف به ايجاد آن شده بسيار
ناچيز است .انتفاع اين عوارض از طريق ارايه خدمات به
عامه شهروندان ميرسد .بر اساس گزارش سايت شهر،
حامد سليمي در پاسخ به اين سوال كه اگر قيمت مسكن
كاهش يابد آيا عوارض ش��هرداري نيز كاهش مييابد؟
گفت :يكي از تعهدات شهرداري در مصوبه شوراي شهر
تهران اين اس��ت كه با ركود مسكن و مرغوبيت مكاني
يكي از گزينههاي 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 ( LRمرغوبيت مكاني واحدها) داش��ته
باش��د .اين پايش به لحاظ قيمت ،هزينههاي ساخت و
ساز و گسترش زيرساختهاي شهري انجام خواهد شد.

فرمانده ناجا :ناوگان اتوبوسي فرسوده است
بهگزارشايسنا،فرسودگياتوبوسهايمسافربرييكياز
معضالتجديسيستموحملونقلكشوربهخصوصدر
جادههاست.موضوعيكهبارهانيزموردانتقادقرارگرفته،
اما داليل متعددي براي عدم نوس��ازي اين ناوگان اعالم
شدهكهبهنظرميرسدصرفنظرازمنطقيياغيرمنطقي
بودن ،نتيج ه 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
ميت��وان به حادثه واژگوني اتوب��وس خبرنگاران محيط
زيس��ت و همچنين اتوبوس سربازان اش��اره كرد كه در
حادثهمربوطبهخبرنگاراناتوبوسمذكوردرسال۱۳۸۵
يعني ۱۵س��ال پيش باز توليد شده و در اتوبوس سربازان
نيز وسيله نقليه داراي نقص فني مستمر بوده است ،اين
درحالياستكهدربسياريازكشورهايجهانعمرمفيد
اتوبوسهايبينشهريميانپنجتا ۱۰سالاست.گرچه
انتقاداتزياديبهفرسودگياتوبوسهامطرحشده،امادر
تازهترينايناظهارات،سردارحسيناشتري،فرماندهناجا
نيز اين موضوع را مورد انتقاد قرار داده و به ايسنا ميگويد:
«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 ميدهد:
«آنچهمشخصاستاينكهناوگاناتوبوسيوبهخصوص
اتوبوسهايبينشهريمايكناوگانفرسودهاستوشايد
بيشاز ۱۰سالباشدكهآنچناناتوبوسجديديوارداين
ناوگاننشدهوبايداينهاموردنظرقراربگيرد».فرماندهناجا
با بيان اينكه «بايداز نظر زيرس��اخت اقدامات فني خوبي
صورتبگيرد»،افزود«:همهدستگاههااعمازوزارتخانههاي
مربوطه و دستگاههاي داراي مسووليت در اين زمينه بايد
بيش��تر همت كنند و خودشان را مس��وول كنند .روزانه
اتوبوسهاييهستندكهحتيمسافرهمدارندامابهدليل
نكات ايمن��ي همكاران ما مانع از حرك��ت آنها در پايانه و
پليسراهميشوند.ماعقبافتادگيدراينخصوصداريم
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 اتوبوسها به عنوان يكي از
داليلوقوعتصادفاترانندگيانتقادكردهاست.پيشازاو
كريمي سنجري ،از كارشناسان صنعت خودرو نيز به اين
موضوعپرداختهوگفتهبود«:قريببه ۳۰۰هزارخودروي
فرسوده تجاري كه ۶۰درصد آنها را اتوبوسهاي شهري و
برونشهريتشكيلميدهند،همچونتهديديآشكاردر

خيابانها و جادههاي كشور به جابهجايي مسافر مبادرت
دارند.دولتسيزدهمبايدبهايننكتهتوجهداشتهباشدكه
جايگزينياتوبوسهايفرسودهيكيازمهمتريناولويتها
درخودروسازيكشوراست ».صدراهللبمانا،مشاوررييس
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي نيز در تيرماه سال
 ۹۹در گفتوگويي با ايسنا گفته بود كه در طرح نوسازي
خودروهايفرسودهقراراستكه ۱۷۶هزارو ۵۵۰دستگاه
كاميون ،اتوبوس ،ميني بوس و كاميونت را نوسازي كنيم
و اين يعني دستكم ۱۷۶هزار و ۵۵۰دستگاه وسيله نقليه
سنگينفرسودهدرحالتردددرجادههاست.
هشدار دو سال پيش پليس راه
درمورداتوبوسهاومينيبوسهايفرسوده
بيش ازدو سال پيش نيز ،سردار محمدحسين حميدي،
فرمانده وقت پليس راه كش��ور نس��بت ب��ه بهكارگيري
اتوبوسها و مينيبوسهاي 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  ۳۰كيلومتري شهرهاس��ت.
متأسفانه خيلي از خودروهايي كه تحت عنوان سرويس

شركتها به خصوص در بخش خصوصي و حتي مدارس
استفادهميشود،جزوناوگانياستكهدرگذشتهدرجاده
ترددداشتهامابعداًبهدليلقانون،تنهاامكانتردددرجاده
راازدستدادندوبههميندليلبرايادامهفعاليتمجبورند
در مس��يرهاي كوتاه تردد كنند .نظ��ارت كمتري بر اين
خودروها وجود دارد و متأسفانه اكثر اين خودروها در سن
فرسودگيهستندوعمدتاًنيزبخشخصوصيآنهارابهكار
گرفتهاستكههمينمواردميتواندريسكوقوعحوادث
رانندگيدراينخودروهاراافزايشدهد».آنچهكهحميدي
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 اينبار بدون
صورت وضعيت در اختيار ماموريت رس��انهاي س��ازمان
حفاظت محيط زيست قرار گرفته بود .دهها مورد ديگر از
هشداروابرازنگرانيازناوگان فرسودهاتوبوسرانيدرحوزه
برون و درون شهري وجود دارد ،اما سوال جدي اينجاست
كه چرا تاكنون ارادهاي براي حل اين معضل وجود نداشته
وچهاولويتهاييباالترازحفظجانانسانهابرايمتوليان
نوسازيناوگانحملونقلجادهايوجودداشتهاست؟

ايرانشهر
سفر از  ۱۲كشور به ايران
ممنوع شد

در آخرين بهروز رساني مقررات سفر به ايران ،ورود از
 ۱۲كشورممنوعومحدوديتهابرايمسافرانورودي
از  ۲۴كش��ور ديگر بيشتر شد .همچنين شرط تست
پيسيآر()PCRبرايمسافرانواكسينهشدهبرداشته
شد .معاون گردش��گري درباره آخرين تصميمهاي
گرفتهش��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 :هماينك مرزها ب��راي ترددهاي بينالمللي با
رعايت پروتكلها باز اس��ت و تردد هم انجام ميشود.
ايرانيهاي 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 ميشود .براي
ازسرگيريصدوررواديدگردشگريازنيمهدومتيرماه
نيز قول داده شده است .او درباره شرايط سفر ايرانيها
به خارج از كش��ور نيز اظهار كرد :س��فرها و تورهاي
خروجي بر اساس مقررات حاكم در كشورهاي مقصد
انجام ميش��ود .تيموري با اشاره به دستورالعملي كه
در ارتباط با مقررات سفر به ايران به تازگي ابالغ شده
است ،گفت :براي ساماندهي ترددهاي بينالمللي در
مرزها ،دستورالعملي با محوريت وزارت كشور و حضور
دستگاههاي مرتبط از جمله وزارت ميراث فرهنگي و
گردشگري تهيه شد كه محتواي آن در اصل ،بخشي از
مفادآندستورالعمل(پروتكلسفربهايران)استكهبه
مصوبه ستاد ملي كرونا نياز نداشت و وقتي مطرح شد،
تاييديهكميتهامنيتيوانتظاميستادكروناراگرفتو
قرارشداجراييشودكهبالفاصلههمانموقعابالغشد.
او اضافه كرد :بخش ديگر اين دس��تورالعمل از جمله
صدوررواديدگردشگريكهبهابطالمصوبهقبليستاد
كرونا (ممنوعيت صدور رواديد گردشگري_فروردين
 )۹۹نياز داش��ت ،در ِ
نوبت طرح و تصويب در جلس��ه
اصلي كرونا قرار گرفت .معاون گردش��گري در ادامه
دستورالعمل«بهروزرسانيفهرستكشورها
محتواي
ِ
از نظر مقدار گردش سويه جهشيافته ويروس كرونا»
را كه از س��وي عليرضا رييسي  ،معاون وزير بهداشت
ابالغ شده در اختيار ايسنا قرار داد كه با تاكيد بر تشديد
مراقبتها در مبادي مرزي هوايي و دريايي ،فهرست
كشورها براساس ش��يوع و بروز ويروس جهشيافته
نيز به سه دسته زير تقسيم ش��ده است :كشورهاي
ويژه (كشورهاي داراي سويه جهشيافته) ،پذيرش
مسافر از اين كشورها بهطور مستقيم و غيرمستقيم تا
اطالع ثانوي ممنوع است .ورود ديپلماتها و ماموران
دولتي و نمايندگان سازمانهاي بينالمللي منوط به
تاييد وزارت امور خارجه با رعايت پروتكلهاي ابالغي
است.اينكشورهادرحالحاضرشاملبوتسوانا،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 پيس��يآر از نظر كرونا در مبدأ (با مهلت
 ۹۶ساعت) الزم اس��ت در هنگام ورود تحت بررسي
آزمايش��گاهي دوباره (تست پيس��يآر) قرار گيرند.
رعايت پروتكل ابالغي مراقبت مرزي هوايي ـ دريايي
شامل
الزامي است .فهرستاينكشورهادرحالحاضر ِ
آرژانتين ،بحرين ،بوليوي ،كيپورد ،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
پيس��يآر منفي از كش��ور مبدأ با مهلت  ۹۶ساعت،
براي ورود به كشور كفايت ميكند .غربالگري عالمتي
(مراقبتسندروميك)براياينگروهانجامخواهدشدو
درصورتنياز،تستپيسيآردوبارهبهعملخواهدآمد.

خرابي شديد  ۱۰هزار كيلومتر
راه شريانيكشور

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي گفت:
 ۱۰هزار از  ۳۳هزار كيلومتر راههاي شرياني كشور
داراي خرابي ش��ديد است .به گزارش مهر ،داريوش
امان��ي در ايين بهرهب��رداري از پل كليش��اد و آغاز
عمليات اجرايي كمربندي جنوب غربي اصفهان با
بياناينكهراهيكيازشاخصهاياصليتوسعهاست،
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
راهها نياز به اعتبار مناس��ب دارد ،اضافه كرد :در اين
زمينه بايد توجه داشت كه در بودجه  ۱۴۰۰حدود
 ۱۵هزار 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 عم ً
ال امكان اجراي
پروژه در بيش از  ۲۵استان كشور با توجه به وضعيت
آب و هوايي وجود ندارد .وي افزود :براي ساماندهي
اين مسيرها ۱۰هزار 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
شركتهاي هواپيمايي متخلف در زمينه افزايش
قيمت بليت هواپيما هشدار داد .به گزارش مهر به
نقلازصداوسيما،تورجدهقانيزنگنهگفت:افزايش
قيمت بليت هواپيما در روزهاي اخير ،غيرقانوني و
بدونهماهنگيباسازمانهواپيماييبودهاست.وي
تاكيد كرد :اگر شركتهاي هواپيمايي به تذكرات
توجهنكنندبهسازمانتعزيراتمعرفيخواهندشد.

اخبار
گزينه ساخت ويديوي طوالنيتر
به تيكتاك اضافه ميشود

اپليكيش��ن ويديويي تيكتاك در هفتههاي آينده
گزينهايرامعرفيميكندكهبهكاربراناجازهميدهد
ويديوهاي طوالنيتر حداكثر سه دقيقهاي بسازند .به
گزارش ايسنا ،تيكتاك كه به كاربران اجازه ميدهد
كليپهايويديوييكوتاهحداكثر ۶۰ثانيهايساخته
وصداوافكتويژهبهآناضافهكنند،درسالهاياخير
محبوبيت گس��تردهاي در ميان نوجوانان پيدا كرده
است .شركت رسانه اجتماعي تيكتاك در يك پست
وبالگاعالمكردطيهفتههايآيندهگزينهايرابراي
ساخت ويديوهاي طوالنيتر براي همه در تيك تاك
عرضه كرده و براي جامعه جهاني خود انعطافپذيري
بهمنظورفيلمبرداري،بارگذاريوويرايشويديوهاي
حداكثر سه دقيقهاي در تيك تاك را فراهم ميكنيم.
موفقي��ت تيك تاك ك��ه متعلق به ش��ركت چيني
بايتدنساستباعثشدهاستبسياريازشركتهاي
شبكهاجتماعيخدماتويديويكوتاهرابهپلتفرمخود
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
اسپاتاليتراراهاندازيكرد.تيكتاكروزچهارشنبه
اعالمكردهبودبيشازهفتميليونحسابمتعلقبه
كاربران پايين  ۱۳س��ال را در سه ماهه نخست سال
 ۲۰۲۱ح��ذف كرده و گام قابل توجهي در راس��تاي
اجرايالزامسنيدرايناپليكيشنبرداشتهاست.

ذخيرهاطالعاتديجيتاليواكسن
در گوشيهاي اندرويدي

گوگل به كاربران اجازه ميدهد سوابق واكسيناسيون
خ��ود را به راحتي در دس��تگاههاي اندرويدي ذخيره
كنند .به گزارش ايس��نا ،گوگل در يك پست وبالگ
اعالم كرد كارب��ران تا هنگامي كه دولت يا س��ازمان
درمانيآنهاازسيستمگوگلبرايقابلدسترسكردن
نتايج پزشكي آنها با استفاده از ابزارهاي جديد استفاده
كنند ،ميتوانند اطالعات واكسيناس��يون يا وضعيت
كوويد ۱۹خودرادرتلفنشانذخيرهكردهوهرزمانكه
بخواهندبهآندسترسيداشتهباشند.اينقابليتفعال
درامريكاقابلدسترساستامادركشورهايبيشتري
عرضه خواهد ش��د با اين حال گوگل به اين كشورها
اشارهنكردهاست.گوگلاعالمكردكپيايناطالعاترا
نگهدارينميكند.كاليفرنيايكيازايالتهايامريكاست
كه برنامهاي را براي قابل دس��ترس كردن كارتهاي
ديجيتالي از طريق سيستم اين ايالت آغاز كرده است.
ش��ركتهاي فناوري در زمينه گذرنامههاي واكسن
ديجيتالي ت�لاش كردهاند به خص��وص كه بعضي از
شركتهاومكانهاخواهانمدركهستند.كارتهاي
قالبي در حال حاضر به يك مشكل تبديل شدهاند.
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دانش و فن

مجلس شوراي اسالمي بانك مركزي را مرجع تنظيم مقررات مبادالت رمزارزها در كشور اعالم كرد

طرح مجلس براي آينده  رمزارزها
طبق طرح جديد نمايندگان مجلس ،بانك مركزي
به عنوان مرجع تنظيم مقررات مبادالت رمزارزها در
داخل كشور شناخته شده .در اين طرح آمده است
كه وزارتخانههاي مختلف بايد با همكاري يكديگر،
درآمد ناخالص ساالنه از اين حوزه را در سال ۱۴۰۱
به  ۵۰۰ميليون دالر برسانند.
در عين حال وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي نيز با
بيان اينكه گفته ميش��ود كه ايران توانس��ته است
با رمزارزه��ا تحريمها را دور بزن��د ،گفت كه بايد با
استخراج غيرمجاز ارزهاي ديجيتال مقابله كرد .او
خاطرنشان كرد براي آنكه بتوانيم جايگاه مناسبي
در اقتصاد بينالملل پيدا كنيم بايد به سمت اقتصاد
هوش��مند حركت كنيم .در س��الهاي گذش��ته
رمزارزها و در صدر آنها بيتكوين ،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 سالهاي گذش��ته محمدجواد آذري جهرمي،
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات ،از تالش براي
بوميسازي ارزهاي ديجيتال خبر داد و اظهار كرد
سياستهايي برمبناي توسعه فناوري ارز ديجيتالي
وجود دارد .در اين راستا به گفته انجمن بالكچين،
اقداماتي هم براي راهاندازي رمزارز بومي انجام شده،
از جمله چند پروژهاي كه در ايران انجام ميش��ود
كه نمونه نهايي آنها آماده اس��ت و در حالت پايلوت
كار ميكنند 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��رمايهگذاري ندارد و ديگر اينكه پول مجازي
داخلي پايه ريال بر بستر بالكچين به خاطر سهولت
انتقال بين م��ردم ،نه جايگاهي از نظر فناوري دارد
و نه جايگاهي از نظر ارزش سرمايهگذاري دارد و از
آن استقبال نميشود.
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 بيتكوين ،نه تنها قصد ايجاد ممنوعيت
براي مبادله رمزارزها را دارند بلكه اس��تفاده از هر
رمزارزي به ج��ز نمونه بومي كه هنوز هم بهصورت
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فراخوان ارزیابی و مناقصه

رسمي بهرهبرداري نشده را به عنوان ابزار پرداخت
ممنوع كردند .جذابيت ب��ازار رمزارزها در دنيا و به
ويژه در بين ايرانيان باعث توجه ويژه مجلس شوراي
اسالمي و س��اير نهادها به اين حوزه ديجيتال بوده
است .عالقه چشمگير ايرانيها به مبادالت رمزارها
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 رمزارزها پرداخته
شده است.
طبق ماده اول طرح ذكر شده ،بانك مركزي مرجع
تنظيم مقررات مبادالت رمزارزها در داخل كش��ور
بوده و مكلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهي
بازار داخلي رمزارزها اقدام كند .همچنين رمزارزها،
غي��ر از رمز ملي ،به عنوان اب��زار پرداخت در داخل
كش��ور يا براي راهان��دازي و اداره ش��بكه پرداخت
داخلي ممنوع است .وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نيز از س��وي مجلس ش��وراي اس�لامي به عنوان
كارفرماي صنعت اس��تخراج رمزارزها و مس��وول
صدور مجوز مزارع تعيين شده است.
در ادام��ه اين وزارتخانه مكلف ش��ده اس��ت تا با
هم��كاري وزارت اقتصاد ،نفت ،ني��رو و ارتباطات و
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كشاورزي هس��تند .همچنين با توجه به تبصره۳-
ماده آخر اين طرح ،اجراي م��اده  ۵۰قانون برنامه
ششم توس��عه ،نيروگاههاي تجديدپذير احداثي با
مشاركت مزارع اس��تخراج رمزارز مشمول دريافت
صرفهجويي مصرف سوخت ،موضوع  ۱۲قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير است.

فناوري اطالعات پردازش مزارع اس��تخراج رمزارز
كشور را به سوي توليد درآمد ناخالص ساالنه پانصد
ميليون دالر در سال  ۱۴۰۱ببرد 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
بحثبرانگيزتري��ن بخشهاي 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 رايانهاي ميرسد .در تبصره ۲-ماده اول
اين طرح نيز اشاره به اين دارد كه پروژههاي احداث
و توسعه رمزارزها و صنايع وابسته مشمول اعطاي
تسهيالت صندوق توسعه ملي هستند.
همچني��ن طبق اين طرح نيروي انتظامي نس��بت
به مهر و موم واحدهاي غيرمجاز اس��تخراج رمزارز
و معرف��ي ذينفع اي��ن واحدها ب��ه مراجع قضايي
مكلف ش��ده تا با همكاري اع�لام 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 قراردادهاي
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 ،وزارتخانههاي
نفت و نيرو را مكلف به تامي��ن برق و گاز مورد نياز
براي برق مصرفي مزارع استخراج كردند؛ و از آنسو
مزارع هم وظيفه دارند تا برق و گاز مصرفي خود را
با رمزارز توليد شده تهاتر كنند كه نرخ ارز تهاتري
رمزارزها براس��اس باالترين نرخ تعيينشده توسط
بان��ك مركزي در بازه زماني س��ه ماهه ،مش��خص
ميشود.
در تبصره ۲-م��اده آخر اين طرح ني��ز ،فعالين در
زمينه استخراج رمزارزها ميتوانند 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
نيروگاههاي احداثي در مناطق محروم ،از پرداخت
هزينه حمل و نقل برق و  ۵۰درصد تعهد ارزي اين
ماده مستثني و مش��مول يارانه گاز مصرفي بخش

با ارزهاي ديجيتال ميتوان
تحريمها 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 ميكني��م و عقب هس��تيم
بلكه اكن��ون بايد درباره دولت هوش��مند صحبت
ميكرديم .اگر تج��ارت الكتروني��ك را به تجارت
موبايل و هوشمند تبديل ميكرديم ،ميتوانستيم
با وجود موانع تحريمي گامهاي موثريبرداريم .در
دو س��ال اخير س��هم تجارت الكترونيك نسبت به
توليد ناخالص داخلي  ۲.۴برابر شده است .دژپسند
رش��د درآمدهاي مالياتي را منوط به اس��تفاده از
فناوريهاي ارتباطاتي دانس��ت و افزود :طي سه تا
چهار سال آينده سهم بالكچين به توليد ناخالص
داخلي افزايش ميياب��د .بنابراين ،مقابل تحوالت
سريع فناوريهاي دنيا چون رمزارزها بايد مديريت
فعاالنه داشت زيرا ،فرصت از دست ميرود .هر چه
اقتصاد سنتي باشد ،درصد هزينهها بيشتر است و
فناوريها در زمينه اقتصادي ،هزينهها را  ۷۰درصد
كاه��ش ميدهند .ب��ا تكيه بر فناوريه��ا ميتوان
تحريمها را دور زد.
رمزارزه��ا قابلي��ت دور زدن تحريمه��ا را دارند اما
بايد با اس��تخراجهاي غيرمجاز و غيرقانوني مقابله
كرد .به اين س��مت برويم كه سريعتر خودمان را با
اجزاي اقتصاد هوشمند منطبق كنيم .بازار سرمايه
كشورمان از لحاظ به كارگيري فناوريها 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 ميكنيم.
افزايش تعداد ميليونرهاي ايراني
با ارزهاي ديجيتال
از طرف ديگر ،گزارش تازه فوربز نشان ميدهد كه
تعداد ميليونرهاي ايراني با وجود تحريمهاي شديد
امريكا و ش��يوع ويروس كرونا بيشتر شده است .به
گزارش فوربز ،در س��ال  ،۲۰۲۰تعداد ثروتمندان
ايراني  ۲۱.۶درصد بيشتر شده است .اين در حالي
است كه ميانگين رشد ميليونرهاي دنيا  ۶.۳درصد
بوده اس��ت .مجموع ثروت دالري اي��ن افراد نيز با
سرعتي بيشتر افزايش يافته است .كمپجميناي
( )Campgeminiدر گزارش تازه خود با اشاره به
رشد  ۶۲۵درصدي بازار بورس تهران ،جهش بورس
را يكي از عواملي اصلي افزايش تعداد ميليونرهاي
ايراني ميداند .براي مقايس��ه بهت��ر بايد گفت كه
ش��اخص بورس  S&P500امريكا در مدت مشابه
تنها  ۱۶درصد افزايش يافته است .كمپجميناي
مدعي است كه در حال حاضر  ۲۵۰,۰۰۰ميليونر در
ايران زندگي ميكنند و بخش عمدهاي 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 «بهش��دت س��ودآور» توصيف
كرد .او كه خودش وكيل است ،ميگويد 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.

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقای شمس الدین برزگر با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفتر خانه  48بابل تصدیق امضا شده وطی درخواست
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آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 12000883مورخ 1400/3/9هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند
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مازندران بخش  18ثبت نکا به کالسه  677/99خریداری شده از سید هادی آبلوئی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز 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
اعتراضبرثبتخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایندبدیهیاستدرصورتانقضامدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند
مالکیت صادر خواهد شد .م الف1149429
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/29:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/12:
امیرخندان رباطی -سرپرست اداره ثبت واسنادو امالک شهرستان نکا

پوتين قانون جديد
شبكههاي اجتماعي را امضا كرد

باامضايرييسجمهورروسيه،قانونجديديبراي
شبكههاي اجتماعي فعال در اين كشور تصويب
شدو آنها مجبور هستند دفاتري در روسيه تاسيس
كنند و گرنه با جريمه و ممنوعيت تبليغاتي روبرو
ميشوند .به گزارش مهر به نقل از رويترز ،والديمير
پوتين رييسجمهور روسيه قانوني را امضا كرده
است كه به موجب آن شبكههاي اجتماعي خارجي
موظف ميشوند در روسيه دفتر افتتاح كنند .اين
در حالي است كه مقامات روسيه سعي دارند قدرت
شركتهاي 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 ميكند بايد دفتر يا نهاد حقوقي روس��ي
در اين كشور تأس��يس كند ».به گفته الكساندر
خينشتين رييس كميته سياستگذاري اطالعات
و  ITمجلس دوماي روسيه ،اين قانون شامل تمام
شركتهاي بزرگ اينترنتي ميش��ود كه روزانه
حداقل  ۵۰۰هزار بازديدكننده در اين كشور دارند.
شركتها بايد يك حساب شخصي در وب سايت
راس��كامنادزر (رگوالتور ارتباطات روسيه) ثبت
كنند .شركتهايي كه اين قانون را نقض كنند با
جريمه و محدوديتهاي تبليغاتي روبرو ميشوند.

اسپانيا درباره اپل و آمازون
تحقيقميكند

ناظ��ر رقابت اس��پانيا تحقيقي درب��اره رفتارهاي
غيررقابتي آمازون و اپل آغاز كرده است .اين رفتارها
مرب��وط به محدوديتهايي اس��ت ك��ه بر فروش
محصوالت اپل توس��ط ش��ركتهاي طرف سوم
اعمال ميش��ود .به گزارش مهر ب��ه نقل از رويترز،
ناظر رقابت اس��پانيا ( )CNMCتحقيقي درباره
عملكردهاي ضدرقابتي اپل و آمازون در خصوص
فروش آنالين محص��والت الكترونيكي آغاز كرده
است .سازمان ( )CNMCدر بيانيهاي اعالم كرد
اقداماتيانضباطيدربارهعملكردهايغيرقانونياين
شركتها آغاز كرده كه محدوديتهاي ايجادشده
در وبسايت آمازون را نيز در بر ميگيرد .در بيانيه
اين س��ازمان آمده اس��ت :محدوديتهايي كه بر
فروش محصوالت اپل توس��ط شركتهاي طرف
سوم و تبليغات محصوالت رقيب اين شركت اعمال
ميش��ود ،به كاهش رقابت در بازار خرده فروشي
اينترنتي براي محصوالت الكترونيكي منجر شده
است .عالوه بر آن ،آمازون با ايجاد محدوديتهاي
مذك��ور دربخش س��رويسهاي بازارياب��ي براي
خرده فروشان طرف س��وم در پلتفرمهاي آنالين،
موقعيت خود در اسپانيا را تقويت ميكند .آمازون
دربيانيهاياعالمكرددربارهاينتحقيقاتبامقامات
همكاري ميكند .از س��وي ديگر ش��ركت آمازون
بهطور 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
رييسجمهور امريكا ،لينا خان را به عنوان رييس
كميس��يون مذكور منصوب ك��رده و طرح چنين
درخواستيموجبحيرتناظرانوتحليلگرانشده
است .لينا خان از منتقدان هميشگي شركتهاي
بزرگ فناوري در امريكا مانند آمازون بوده و هميشه
آنها را به انحصارطلبي تج��اري و تالش براي كنار
زدن رقباي كوچكتر و حذف آنها از بازار متهم كرده
اس��ت .لينا خان در سال  ۲۰۱۷مقالهاي در ژورنال
حقوقي دانشگاه ييل منتشر كرده و تصريح كرده
بودقوانينوسياستهايامريكاهرگزبهاندازهكافي
براي مسوول نگهداشتن شركتهايي 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 ميگيرد
كه او ديگر نميتواند با ذهني باز و آزاد به دفاعيات
آمازونگوشدهد.ليناخانسابقههمكاري ۱۶ماهه
با كميته فرعي ضدانحصار وابسته به كميته قضايي
كنگره امري��كا را دارد كه در مورد عملكرد آمازون،
اپل ،فيس بوك و گوگل تحقيق ميكردند.

رويداد
تاخير در تامين كاميون
عامل تشديدكندي روند بارگيري

عضوهياتمديرهاتحاديهواردكنندگاننهادههايدامو
طيورايرانبااشارهبهشرايطفعليبازارنهادههايدامي
گفت :كندي در فرآيند تامين كاميون در هفتههاي
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 نهادهه��اي دامي در حال حاضر از عوامل
اصلي تاخير در بارگيري نهادهها محسوب ميشود..
عضو هياتمديره اتحادي��ه واردكنندگان نهادههاي
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
كاميونهستيم.بر اساس اعالم اتحاديه واردكنندگان
نهادههاي دام و طيور ،نهاوندي با بيان اين مطلب كه
رفعمشكلتامينكاميونبرايتخليهكاالهاياساسي
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 مهمترين عوامل رس��وب
كاالهاياساسيدربنادربرطرفميشودبنابراينالزم
است تا اقدامات الزم جهت تامين كاميون براي حمل
كاالهاياساسيازبنادربهسراسركشورصورتبگيرد.

سود تعرفهاي مانع وارداتي نيست

نايبرييس كميسيون تسهيل واردات اتاق بازرگاني
ايران اظهار داش��ت :كاالهاي مصرفي به ميزان قابل
توجهي وارد كش��ور نميشوند 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 ميش��وند و كمتر از  24ساعت به
دست مصرفكننده ميرسند .هيچ اقدامي هم براي
جلوگيري از آن انجام نميشود .محمدرضا فاروقي در
گفتوگو با خبرنگار اقتص��ادي ايلنا در مورد افزايش
قيمت  200ت��ا  500درصدي كااله��اي وارداتي در
يك س��ال گذش��ته اظهار كرد :بين  85تا  90درصد
كاالهاي وارداتي ما؛ مواد اوليه ،كاالهاي واس��طهاي
و ماشينآالت 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 قيمتها نيز
افزايش داشته باش��د .وي افزود :در اين خصوص كه
چرا در مورد كاالهاي وارداتي افزايش قيمت داشتهايم
ممكن است موضوع قيمت ارز و پرداختيهاي 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
نميشود .ولي افزايش قيمت كاالهاي توليدمحوري
كه مواد اوليه آنها وارد ميش��ود ،ميتواند 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  4قانون استفاده از حداكثر توان توليد
يك ماده قانون��ي وجود دارد كه مقرر كرده اس��ت تا
پايان برنامه 5ساله ششم توسعه ،ثبت سفارش و ورود
كاالهاي مصرفي ممنوع شود و اين موضوع ميتواند
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  116بيان
ش��ده كه واردات كاالهاي صادراتي و صادراتي بادوام
ميتواندتوسطوزارتصمتممنوعشود.همچنيندر
قانوناحكامدايميبرنامههايتوسعهايكشورازموانع
تعرفهاي استفاده ميشود .موانع تعرفهاي ما نميتواند
به صورت واقعي اجرا شود چراكه علي رغم اينكه خريد
با نرخ نيمايي انجام ميشود نرخ ارز مبناي محاسباتي
ما هنوز ارز  4200توماني است .يعني كااليي كه براي
مثال  30يا  50درصد پرداختي انجام ميدهد بازهم
سه يا چهار برابر كمتر پول پرداخت ميكند .بنابراين
در حال حاضر سود تعرفهاي را نميتوان به عنوان موانع
وارداتي محس��وب كرد .وي افزود :موضوعي كه باقي
ميماند 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 ميشود
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 ماشينآالت ،مواد اوليه و
كاالهاي واسطهاي 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 ماشينآالت هم تعميم
دادهاند .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 نميشوند 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 ميش��وند و كمتر از  24ساعت به
دست مصرفكننده ميرسند .هيچ اقدامي هم براي
جلوگيري از آن انجام نميشود .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.
توليدكنندهها حتي به بازارهاي صادراتي دست يافته
بودند اما متاسفانه در بازار داخل با پديده قاچاق مواجه
هستند كه بهشدت براي آنها مخرب است.
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گمرك چهار پيشنهاد براي كاهش انباشت كاميونهاي وارداتي ارايه كرد

مقصرعدمترخيصكاميونهايوارداتي كيست؟
تعادل |
هفته گذشته شاهد اختالفنظرهايي درباره كندي
ترخيص كاميونهاي 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
كاميونهاي فرس��وده را به زمين گم��رك بيندازد
كه معاون فني گمرك ميگويد كاميونهاي دست
دوم اروپايي بدون ثبت سفارش وارد كشور شدهاند
و گمرك براي ترخيص اين كاميونها طبق قانون و
طبق ضوابط برخورد ميكن��د .اما آنچه در ماجراي
كاميونهاي وارداتي به چشم ميخورد اين است كه
وزارت راه و شهرس��ازي براي واردات اين كاميونها
يك دس��توري ميدهد ،سازمان اس��تاندارد اعالم
ميكند بايد قبل از ثبت سفارش اين كاميونها من
بررسي كنم ،بانك مركزي اعالم ميكند بايد در ابتدا
ثبت سفارش صورت گيرد ،بعد ارز را پرداخت كنم و
گمرك هم ميگويد كه مجري است و بايد براساس
بخشنامهاي كه به او ابالغ ميشود ،اقدام كند .بنابراين
در بح��ث كاميونهاي وارداتي هر دس��تگاهي يك
موضوعي را مطرح ميكند .بنابراين به نظر ميرسد،
تكليف كاميونهاي كاركرده اروپايي وارداتي به اين
زوديها مشخص نشود؛ گويا فرايند طوالني ترخيص
اين كاميونها اصال براي مس��ووالن وزارت راه مهم
نيس��ت؛ چرا كه در نظر نميگيرند كه هر چه اجراي
اين روند به طول انجامد از يك طرف هزينه تمام شده
آن هم افزايش مييابد و راننده در خريد آن ناتوانتر
خواهد شد .از سوي ديگر ،اين كاميونها و لوازم آنها
در طول اين دو سال كيفيت و كارايي خود را از داده يا
خواهند داد .با اينهمه معاون فني گمرك ايران اعالم
كرده كه اگر وزارت راه نامه كتبي ورود كاميونهاي
بدون مجوزهاي قانوني را به گمرك بدهد٨۴ ،ساعته
اي��ن كاميونها را ترخيص ميكن��د .مهرداد جمال
ارونقي همچنين طي نامهاي به س��ازمان راهداري
 ۴پيش��نهاد را براي جلوگيري از تجمع و انباش��ت
كاميونهاي دست دوم وارداتي ارايه كرد.

ماجراي كاميونهاي معطل در گمرك
چيست
خرداد ماه س��ال  ۹۹ب��ود كه خبر نامنويس��ي براي
كاميونهاي وارداتي سه ساله ساخت اروپايي منتشر
ش��د؛ اين در حالي بود كه سازمان راهداري و حمل و
نقل جادهاي براي ثبت نام اين كاميونها شرايط بسيار
ويژهاي را تعيين كرده بود.
در اين طرح نوس��ازي  ۴گروه ميتوانستند در طرح
خودروهاي وارداتي سه ساله اروپايي ثبت نام كنند
كه عبارت است از چهار گروه توليدكنندگان داخلي
ناوگان با س��هميه  ۱۰۰۰دس��تگاه ب��راي هر يك،
شركتهاي حملونقل بزرگ مقياس با مجوز واردات
 ۱۰۰دستگاه كاميون براي هر شركت ،شركتهاي
واردكننده داراي مجوز از وزارت «صمت» با سهميه
 ۱۰دس��تگاه براي هر ش��ركت و مال��كان حقيقي و
حقوقي كاميونهاي فرسوده واجد شرايط و متقاضي
واردات كه ميتوانستند در اين طرح مشاركت كنند.
بر اين اساس خودروهايي كه در قالب اين طرح وارد
ميش��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  ۱۳م��اه از ط��رح واردات كاميونهاي
سه س��اله اروپايي ميگذرد ،هماهنگ نبودن برخي
دستگاهها باعث ايجاد مش��كالتي در اين زمينه شد.
براساس اين گزارش از ۵هزار دستگاه كاميون وارداتي
س��ه س��اله اروپايي تعداد تعداد  ۲هزار و  ۳۱دستگاه
ثبت سفارش شده كه از اين ميان تعداد  ۲۰۰دستگاه
ترخيص شده است.
ناگفته نماند كه ماجراي ترخيص كاميونهاي س��ه
س��اله اروپايي اين روزها باعث ايج��اد اختالف بين
گمرك و وزارت راه و شهرس��ازي شد؛ بهطوري كه
محمد اسالمي وزير راه و شهرس��ازي درباره قانون
واردات كاميونهاي دست دوم ۳سال ساخت ،چندي
پيش اعالم كرد كه اميدوار هستيم كه دستگاههاي
مربوطه اجازه دهند ترخيص يك هزار و ۵۰۰كاميوني
كه يك سال است در گمرك هس��تند ،بيش از اين
تاخير نداشته باش��د و مردم طبق اختيار قانوني كه
به قانونگذار اعطا ش��ده ،بتوانند اي��ن كاميونها را
ترخيص و از آنها استفاده كنند.

كاميونها 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�لاغ ك��رده ،در اين باره
شفافسازي كرد .بنابه اظهارات او ،در تاريخ ۱۵مهرماه
 ۱۳۹۹مجددا صورت جلساتي به گمرك ابالغ شده و
كاميونهايي تحت رديف تعرفههاي 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  ۲۴آبان  ۹۹مجددا اشاره شده كه صرفا واردات
كشنده تحت تعرفه مشخص و كاميونهاي  ۱۰تن 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  ۹۹بخشنامه ديگري از طريق سازمان راهداري
به گمرك ابالغ شده كه ترخيص كاميونهاي 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 كنترلهاي الزم را در اين
باره انجام دهد.بناب��ر توضيحات معاون فني گمرك،
همچنين در تاريخ  ۲دي ماه س��ال گذشته سازمان
حفاظت محيط زيست با مدير نوسازي و برنامهريزي
ناوگان حملونقل عموم��ي جادهاي مكاتبهاي انجام
داد و اعالم كرد كه ترخيص كاميونها 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 خودروها اس��تعالم
مربوطه از سازمان محيط زيست انجام شود.
بخشنامههاي محدودكننده
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 كاميونها هم
بايد مجوز ثانويه از محيط زيست اخذ شود .بنابراين
در تاريخ سوم اسفند ۹۹مجددا بخشنامه ديگري ابالغ
شده كه شرط ترخيص كاميونهاي وارداتي از محل
ثبت س��فارش صرفا با سال س��اخت  ۲۰۱۷ميالدي
استعالم و اخذ نظر از س��ازمان محيط زيست الزامي
است .لزوم تاييد منشأ ارز قبل از ترخيص كاميونهاي
مورد نياز مورد تاكيد است كه كنترل اين موضوع هم
به گمرك جمهوري اسالمي ايران تفويض شده است.
او با يادآوري اينكه  ۱۰اس��فند  ۹۹آخرين بخشنامه
درباره كاميونهاي دست دوم اروپايي به گمرك ابالغ
شد ،نيز گفت :در اين بخشنامه اعالم شده كه واردات
كاميونهاي دست دوم منوط به وجود خدمات پس
از فروش در كشور اس��ت .همچنين تاكيد شده كه
كاميونها با نشان تجاري كشورهاي 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 كاميونها وزارت صمت اقدام ميكرد و
پيش نويسي از سوي گمرك تدوين و در اختيار وزير

راه و شهرسازي قرار ميگرفت ،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 رييسجمهور 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
ميشود و مجوز س��اير سازمانهاست كه ترخيص
كاميونها را تسريع ميكند .بنده صراحتا ميگويم
اگر وزارت راه و شهرسازي با توجه به اختياراتي كه
دارد بدون اخذ مجوزه��اي قانوني ،مجوز ترخيص
كاميونها را بدهد ،گمرك تمام كاميونها را ظرف
حداكثر  ۴۸س��اعت ترخيص ميكن��د و در اختيار
وزارت راه و شهرسازي قرار ميدهد.
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 ،عم ً
ال غير اخالقي
است .او افزود :طبق بند ۳ماده ۳۰قانون احكام دايمي
واردات كاميونهاي با عمر س��ه سال با مشخصات
وزارت راه در ازاي اس��قاط كاميون اس��ت .وزير راه و
شهرسازي تأكيد كرد :بايد  ۵۵هزار دستگاه كاميون
با عمر باالي  ۴۰س��ال از مدار فعاليت خارج ش��وند.
اسالمي با بيان اينكه دو طرح نوسازي ناوگان طبق
ضوابط داريم كه مردم هم ثبتنام كردهاند و كسي كه
بخواهد قوانين را مالك قرار ندهد كار درستي نكرده
است ،گفت :تاكنون  ۲۰۰دستگاه كاميون خارجي
ترخيص و پالك شده است.
پاسخ گمرك به اظهارات وزير راه
معاون گمرك ايران اما در واكنش به اظهارات وزير راه
عنوانكرد:اگروزارتراهوشهرسازيطينامهمكتوبي
به گمرك اعالم كند « نس��بت به ترخيص كاميونها
بدونبررسيسالساخت،ارزشوبدوناخذمجوزهاي
قانونيومقرراتياقدامكند»،ظرفحداكثر ۴۸ساعت،
تماميكاميونهايوارداتيترخيصميشوند.مهرداد
ارونقي همچنين درباره اظهارات وزير راه و شهرسازي
مبني بر اينكه  ١۵٠٠دستگاه كاميون يك سال است
كه در گمرك معطل مانده و ترخيص نميش��ود ،در
اظهاراتي بيان كرد :به نظر ميرسد متصديان ذيربط
بايد كم��ي دقيقتر 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 كاميونها
پيش قدم شد و حتي پيشنويس مصوباتي كه مربوط
به سازمان گمرك نميشد 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 كاميونهاي وارداتي ارس��ال
بخشنامههايمزاحمومتناقضازسويوزارتخانههاي
ذي ربط اس��ت .بهطوري كه بنابر توضيحات ارونقي،
وزارت صمت در م��ورخ نوزدهم آبانماه ۹۹به گمرك
اعالم كرده كه صرفا رديف تعرفههاي (،)۸۷۰۱۲۰۰۰
(،)۸۷۰۴۲۲۹۰( ،)۸۷۰۴۲۳۹۰( ،)۸۷۰۴۳۲۰۰

وزير صمت:ايران باالترين رشد توليد فوالد خام را ثبت كرد

عليرضارزمحسينيدرمراسمافتتاحطرحهايصنعتي
با حضور رييسجمهور با اشاره به اينكه در توليد فوالد
خام ايران ،چين ،تركيه و روس��يه در دوران كرونا رشد
توليد داشتهاند افزود :ايران با رشد  ۳/۱۳درصد در سال
 ۲۰۲۰باالترين 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 زمينههاي
زنجيره فوالد ،كاشي و س��راميك و اسيدسولفوريك
گفت :طرحهاي امروز با س��رمايهگذاري  ۳هزار و ۵۷۷
ميلياردتومانافتتاحميشودكهزمينهاشتغال ۸۸۱نفر
را در استانهاي يزد ،زنجان ،آذربايجان شرقي ،كرمان و
هرمزگان فراهم كرده است .وزير صمت افزود :با افتتاح
طرحهاي امروز تعداد واحدهاي بزرگ توليد شمش به
 ۸۹ميرسد كه ظرفيت اسمي آنها  ۴۰ميليون و ۳۰۰
هزار تن اس��ت و ما در سال گذشته  ۳۰ميليون و ۳۰۰
هزار تن ش��مش فوالدي در كشور توليد كردهايم .وي
اضافه كرد :در زمينه گنداله آهن با افتتاح امروز ،تعداد

واحدهاي توليدي ما به  ۲۰عدد ميرس��د كه ظرفيت
اسمي آنها  ۶ميليون و  ۳۰۰هزار تن است كه ظرفيت
بسيار خوبي اس��ت و البته در چند سال اخير ما از خام
فروشي فوالد جلوگيري كردهايم .رزم حسيني گفت:
توليد آهك هيدراته هماكنون در كش��ور در  ۶۷واحد
فعال با ظرفيت ۲ميليون و ۱۰۰هزار تن انجام ميشود
كه اي��ن آهك مواد اوليه كارخانه فوالد ،ش��ركتهاي
معدني و فلزات رنگين اس��ت .وزير صم��ت افزود :در
حوزه كاشي و سراميك ما در  ۱۵سال گذشته وارداتي
نداشتهايم و ظرفيت توليد ما نيز ۷۰۰ميليون متر مربع
است كه در  ۲۵۰طرحي كه در حال اجرا داريم اين رقم
به يك ميليارد و  ۲۰۰ميليون متر مربع خواهد رسيد
و البته ما صادرات بسيار خوبي به كشورهاي همسايه
داريم .رزمحسيني 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 ميش��ود به
دليل زحمت توليدكنندگان ،كارآفرينان ،صنعتگران و

معدنكاران زيادي اس��ت كه در شرايط سخت تحريم
و كرون��ا توليد كردهان��د .وي افزود :هماكن��ون ما ۷۲
هزار واحد فعال در كش��ور در بخش صنعتي و توليدي
داريم كه  ۲ميلي��ون و  ۵۴۲هزار نف��ر در اين واحدها
مشغول شدهاند و سهم صادرات غير نفتي در صنعت و
پتروشيميهماكنون ۷۵درصداست.وزيرصمتگفت:
باتوجهبهتحريم،ماتهاتررابهخوبيانجامدادهايمومواد
اوليه به اندازه كافي تأمين شده است و در اكثر واحدهاي
توليدي كه  ۲۴رشته صنعتي را تشكيل ميدهد باالي
 ۵۰درصد رشد توليد را در سه ماهه اول امسال نسبت
به سه ماهه اول سال گذشته تجربه كردهايم .وي افزود:
در حوزه معادن ما  ۶هزار و  ۱۳۰معدن فعال داريم كه
 ۲۴۵هزار نفر در آنها مشغول هستند و ايران با داشتن
 ۶۲مادهمعدنيوذخيرهكشفشده ۵۷ميلياردتنمواد
معدني و  ۳۷ميليارد تن ذخيره قطعي دارد و جزو ۱۵
كشورمعدنيجهانمحسوبميشود.وزيرصمتگفت:
سال گذشته ۵۹۰ميليون تن استخراج از معادن كشور

مشمول ارز متقاضي (منشا خارج از كشور و واردات در
مقابلصادراتوتهاتر)است.همچنيندربنديديگري
تاكيد كرده كه بررسي مجوز ارزي رديف تعرفههاي
مذكوردربنديكبهصورتسيستميصرفابهسازمان
راهداري و حمل ونقل جادهاي تنفيذ و بررسي مجوز
ارزي س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تانهاي
كان لم يكن گردد .بنابراين براس��اس اين نامه ،صرفا
كاميونهاي تحت رديف تعرفههاي (،)۸۷۰۱۲۰۰۰
( )۸۷۰۴۲۲۹۰( ،)۸۷۰۴۱۰۹۰( ،)۸۷۰۴۱۰۱۰و
( )۸۷۰۴۲۳۹۰از محل تصوي��ب نامههاي 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 نمايندگيهاي
رس��مي خدمات پس از فروش كاميونهاي سه سال
كاركرده ،تا رفع ابهام مذكور از ترخيص كاميونهاي
موضوع نامه صدراالشاره خودداري فرماييد .در همين
راستا ،سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي در نامه
ديگري به گمرك مورخ هشتم آذرماه  ۹۹آورده است:
واردكنندگان موظفند پس از ثبت س��فارش واردات
نسبت به اسقاط يك دس��تگاه كاميون فرسوده قبل
از ترخيص كاميونه��اي وارداتي اقدام نمايند .بر اين
اس��اس خواهشمند است دس��تور فرماييد ترخيص
كاميونهاي مذكور از گمركات با تاييديه مكتوب اين
سازمانراهداريوحملونقلجادهاي،مبنيبراسقاط
كاميون توسط واردكننده انجام گردد.

جزييات پيشنهاد گمرك به وزارت راه
با اين حال معاون فني گمرك روز گذشته در نامهاي
خطاب به وزارت راه ،چهار پيشنهاد اصلي در خصوص
ترخيص فوري كاميونهاي وارداتي را به شرح زير ارايه
كرد-۱:ارايهگواهياسقاطبهبعدازترخيصكاميونها
موكول ش��ود -۲ .در صورت وجود ه��ر نوع مغايرت
در مش��خصات كاميونها گمرك نسبت به ترخيص
كاميون اقدام و توضيحات الزم را در سامانه درج كند.
 -۳گمرك نسبت به ترخيص كاميونهاي بدون كد
رهگيري بانك اقدام و بررسي كد رهگيري بانك به بعد
از ترخيص كاميونها موكول شود -۴نماينده سازمان
راهداي در گمركات اجرايي مستقر شود تا نسبت به
رفع مشكالت احتمالي اقدام كند.
درمتننامهمعاونفنيگمركنامهايبهمديرنوسازي
توس��عه و برنامهريزي ناوگان عموم��ي حمل و نقل
جادهاي آمده است :عطف به نامه مورخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
به اس��تحضار ميرس��اند با توجه به اينك��ه در زمان
شمارهگذاري ،وضعيت ظرفيت كاميونهاي وارداتي
مشخص ميشود و در آن زمان ،در شناسنامه مالكيت
و كارت خودرو ،ظرفيت ،توس��ط ناجا درج ميگردد
كه برابري ظرفيت كاميونهاي اس��قاطي با ظرفيت
كاميونهاي وارداتي بصورت دقيق امكان پذير است،
پيشنهاد ميگردد جهت جلوگيري از تجمع و انباشت
كاميونها در گمركات موارد زير پيشنهاد ميشود.
همچني��ن دربندي ديگري از اين نامه آمده اس��ت:
شماره شاسي كاميونهاي اسقاطي پس از ترخيص
و قبل از شمارهگذاري 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 بخشنامههاي ابالغي ،ضمن درج مشخصات صحيح
موتور و ...در س��وابق گمرك ،بدون استعالم مجدد،
نسبت به ترخيص كاال اقدام گردد تا مراتب در زمان
شمارهگذاري ملحوظ نظر قرار گيرد.
براساسبندي ديگري از اين نامه ،يكي از مواردي كه
باعث عدم ترخيص كاميونهاي 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 كاميونها اق��دام و ارايه
كدرهگيري بانك به زمان شمارهگذاري كاميونها
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.

داشتهايم كه نسبت به سال  ۱۲ ،۹۸درصد رشد داشته
استكهباتوجهبهاينكهايرانيكدرصدجمعيتجهان
و ۷درصد 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  ۶هزار مع��دن را در مزايده عمومي اعالم كرديم و
تاكنون  ۲هزار نفر فعال در  ۳۱استان كشور مشاركت
داشتهاند و فرصتهاي جديد سرمايهگذاري در اين
بخش شكل گرفته است.
وزير صم��ت گفت :براس��اس گزارشه��اي بانك
مركزي در سال  ۹۹رشد صنعتي ايران  ۱/۷درصد
بوده كه در مقايسه با  ۲.۳درصد سال  ,۹۸امسال با
سه تا چهار برابر رشد در گروه صنعت و معدن روبرو
بودهايم و البته در زمس��تان سال  ۹۹يعني ماههاي
دي ،بهمن و اس��فند ما  ۹/۹درصد رش��د را تجربه
كردهايم كه اين رقم در سال  ۲.۲ ،۹۸بوده است.

خبر
كاهش  ۱۱درصدي
ورودي سرمايه خارجي در ايران

جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي
در اي��ران ( )FDIدر س��ال  ،۲۰۲۰ح��دود ۱.۳
ميليارد دالر بود كه نسبت به سال  ،۲۰۱۹حدود
 ۱۱درصد افت كرد .ب��ه گزارش خبرگزاري مهر
به نقل از اتاق بازرگاني تهران ،بر اساس آمارهاي
آنكتاد ،جريان ورودي س��رمايهگذاري مستقيم
خارجي در ايران ( )FDIدر سال  ،۲۰۲۰حدود
 ۱.۳ميليارد دالر بود كه نس��بت به سال ،۲۰۱۹
حدود  ۱۱درصد افت كرد .سهم ورودي  FDIاز
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ايران نيز با كاهش
 ۰.۱واحد درصدي نسبت به سال  ،۲۰۱۹به ۰.۵
درصد در سال  ۲۰۲۰رسيد.
در عين حال ،جري��ان خروجي  FDIايران نيز از
 ۸۵ميليون دالر در س��ال  ۲۰۱۹به  ۷۸ميليون
دالر در سال  ۲۰۲۰رسيده و كاهش  ۸درصدي
را تجربه كرده است.
جري��ان ورودي  FDIتركي��ه در س��ال ۲۰۲۰
ح��دوداً  ۶برابر ايران و تقريب��اً  ۷.۹ميليارد دالر
بود كه نسبت به س��ال  ۲۰۱۹حدود  ۱۵درصد
كاهش داشت.
س��هم جريان ورودي  FDIاز تش��كيل سرمايه
ثابت ناخالص ،حدود  ۳.۵درصد بوده كه نسبت
به س��ال  ،۲۰۱۹تقريباً  ۱.۴واحد درصد كاهش
داشته است.
در مقابل ،جريان خروجي FDIتركيه در اين سال
با رش��د  ۹درصدي به  ۳.۲ميليارد دالر رس��يده
است .مقايس��ه كلي وضعيت جذب  FDIدر دو
كشور ايران و تركيه حاكي از برتري تركيه هم از
لحاظ جريان ورودي س��االنه و هم شاخصهاي
مرتبط به ويژه سهم از سرمايهگذاري ساالنه در
اين كشور است.

ادامهازصفحهاول
درك حياتي نظام بازار آزاد
مجموعه اي��ن ضرورتهاي يكبار ديگر اهميت
مذاكرات وين و برداشته ش��دن هرچه سريعتر
تحريمهاي اقتصادي را يادآور ميشود .همانطور
كه اشاره كردم ،اقتصاد كشور در مسير يك پيچ
خطرناك تاريخي قرار دارد .هر گونه خطر كردن
و اشتباه ميتواند وضعيت بازارهاي 5گانه را دچار
آشفتگيهاي ساختاري سازد.
در اين ميان برخي پرس��شهاي بنيادين وجود
دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود .پرسشهايي
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��تهاي بع��دي ت�لاش خواهم كرد،
پاسخي براي پرسش طرح شده در اين مقال را با
مخاطبان در ميان بگذارم.

بازدهي بورس تضمين شد

ورود ريس��كهاي پيشبينينش��ده ازجمل��ه
تغيي��رات سياس��ي و منطق��هاي ،انتظار رش��د
ش��اخص كل با مقياس��ي معادل درصد كسري
بودجه عموم��ي دولت كه ميتواند منش��أ قابل
اتكايي براي محاسبه تورم باشد ،كسب بازدهي
ش��اخص كل بورس حداكثر ت��ا  40-50درصد
منطقي خواهد بود.

ويژه
 22آزمايشگاه ميكروبي و
 5آزمايشگاه 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�لامت 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 شبانهروزي همكاران در شرايط بحران
گفت :هرگونه شكايت مشتركين از كيفيت آب
به صورت تكبهتك و حضوري بررسي ميشود.
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 ميش��ود ،افزود :در شرايط
كم آبي و ساعات اوج مصرف تعدادي از چاهها با
هماهنگي واحد كنترل كيفي وارد مدار ميشوند.
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 بهطور قطع براي شرب استفاده
نميش��ود و آب مورد نياز اينگونه روس��تاها به
وسيله تانكرهاي س��يار تامين ميشود .اميري
كلرسنجي روزانه را از وظايف اصلي آزمايشگاهها
دانست و بر شست و شوي مداوم مخزنهاي آب
و س��رويس و نگهداري دس��تگاهها و تجهيزات
آزمايشگاهها تاكيد كرد .ش��ايان ذكر است 22
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.
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موج پنجم كرونا از راه رسيد

خبر روز

كرونا جان  ۱۲۷نفر ديگر را در ايران گرفت

بافوت ۱۲۷نفرديگرازهموطنانمبتالبهكوويد ۱۹درشبانهروزگذشته،تعدادجانباختگاناينبيماريدرايرانبه ۸۴هزارو ۵۱۶نفررسيد.
همچنينبراساسمعيارهايقطعيتشخيصي ۱۳،هزارو ۸۳۶بيمارجديدمبتالبهكوويد ۱۹دركشورشناساييشدكههزارو ۵۶۱نفرازآنها
بستريشدندومجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشوربه ۳ميليونو ۲۳۲هزارو ۶۹۶نفررسيد.تاكنون ۲ميليونو ۹۰۲هزارو ۱۴۰نفرازبيماران،
بهبوديافتهياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.سههزارو ۱۹۶نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹نيزدربخشهايمراقبتهايويژهبيمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند و ۲۳ميليون و ۸۰۶هزار و ۴۵۲آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است .تاكنون چهار ميليون و۴۴۷
هزار و ۲۸نفر دوز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۷۵۴هزار و ۵۴۵نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شدهاند.
عكس روز

تعداد جانباختگان رو به افزايش است

گليماندگار|
گزارش 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 ميشود و هنوز هم افراد باالي
 70سال در صفهاي طوالني تزريق واكسن حضور
دارند .پيام طبرسي ،رييس بخش عفوني بيمارستان
مسيحدانشوري،هفتهگذشتهدراينرابطهگفتهبود:
موج پنجم شروع شده است .شهرهاي جنوبي كشور
قرمز است و ما  ۳۲شهر قرمز داريم .البته از زمان اين
هشدارطبرسيتاكنونتعدادشهرهايقرمزكرونايي
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 بهش��دت
افزايشپيداكردندوحتيروزگذشتهبيشاز۱۴هزار
نفر در سراس��ر ايران به كروناويروس مبتال شدند.
بهطور ميانگي��ن در اين مدت هر روز  ۱۱۲۴۷نفر با
ابتال به كرون��ا در خطر مرگ و پيامدهاي بلندمدت
اين بيماري قرار گرفتند .اين در حالي است كه هفته
پيش بهط��ور ميانگين ه��ر روز  ۹۹۵۷نفر به كرونا
مبتالشدند.
موج پنجم كرونا رسما شروع شد
درمجموعدراينبازهزماني ۷۸۷۳۱،نفربهمبتاليان
كروناويروس در كشور اضافه شدند و تعداد مبتاليان
نسبت به هفته پيش۱۲.۹۵درصد افزايش پيدا كرد.
اين در حالي است كه هفته گذشته تعداد مبتاليان
تنها۳.۵درصد بيشتر شده بود.
همچنين مقايسه وضعيت شروع موج پنجم با موج
چهارم بيماري در كشور نش��ان ميدهد كه اوضاع
ميتواند از قبل ترس��ناكتر باشد ،چراكه در هفته
ابتدايي موج چهارم حدود۶۰هزار نفر به كرونا مبتال
شده بودند.
ادامه از صفحه اول

تاثير سوانح و حوادث
روي «روان»

باليا حمايتهاي 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 ميرسد
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 وحشتزدگي از
آن دسته از اختالالتي است كه امكان دارد بعد از
مواجهه با حادثه ناراحتكننده 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 ميشوند و اغلب تا يك ماه
پس از حادثه ،افرادي كه فش��ارهاي رواني باال را
تجربه كردهاند ،توان تطبيق با تغيير را نداشتهاند
يا حمايتهاي عاطفي يا اجتماعي مناس��بي را
دريافت نكردهاند ممكن است با اختالل استرس
حاد مواجه ش��وند .در هر صورت به نظر ميرسد
كه مداخالت روانشناختي در بحرانها و بالياي
طبيعي و انسان ساخت يكي از وجوهي است كه
هم دولتها 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
عميقتريباافراديكهدرحادثهحضورداشتهاند،
برقراركنند،بيشتراحتمالداردتاهيجاناتمنفي
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 كردنش��ان
ميتواند عواقب جبرانناپذيري 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
برنامههاي مدون حائز اهميت در سالمت رواني
و بهزيس��تي عمومي جامعه؛ تيمهاي مداخالت
رواني و اجتماعي را در بالياي طبيعي و انس��ان
س��اخت در كنار خود دارد كه به عنوان تيمهاي
«مح��ب» ش��ناخته ميش��وند و در صورتي كه
اف��رادي دچار حادثه ش��وند يا تجرب��ه تلخي از
شرايط غيرمنتظره و ناگوار داشته باشند تيمهاي
محب متشكل از روانشناس و مددكار ،فعال و در
محل مستقر ميشوند .تيمهاي محب در ابتدا با
مردم ارتباط موثري برقرار ميكنند و امدادهاي
اوليه روانشناختي را به افراد درگير ارايه ميكنند.
همچنين در مواقعي كه فرد شرايط حادتري دارد،
بحث غربالگري مطرح ميشود و بايد مداخالت
ويژهاي براي آنها صورت گيرد و اين امكان وجود
داردكهبعدازغربالگريبهمداخالتتخصصينياز
باشدوهمهاينمواردجزوآندستهخدماتياست
كه بايد دولتها آن را در اختيار مردم قرار دهند.

خبر سياه؛ افزايش تعداد
جانباختگان بيماري پس از هفتهها
متاس��فانه اين روند صعودي تعداد مبتاليان پس از
حدوددوهفتهباعثشدهكهآمارجانباختگانكرونا
دركشورهمنسبتبهقبلافزايشپيداكند.متاسفانه
بهطور ميانگين از تاريخ  ۴تا  ۱۰تير هر روز  ۱۳۰نفر
از مبتاليان كرونا در كشور فوت كردند ،هفته پيش
ميانگين جانباختگان روزانه بيماري ۱۲۲نفر بود.
بر اين اساس در يك هفته اخير ۹۱۶زندگي به خاطر
ابت�لا به كرونا و عدم كنترل اين بيماري در كش��ور
فوت كردند و تعداد فوتيها نسبت به هفته گذشته
۷.۲درصد افزايش پيدا كرد .اين در حالي اس��ت كه
در هشت هفته گذش��ته روند نمودار جانباختگان
كروناويروس در كشور نزولي بود.
خطر دوباره پر شدن بيمارستانها
همانط��ور كه انتظ��ار ميرفت در اين م��دت تعداد
بستريهايبيماريدركشورهمافزايشوحشتناكي
داشت؛بهطوريكهدرروز ۸تير ۱۶۷۲نفرازمبتاليان
كوويد ۱۹-در بيمارستانهاي كشور بستري شدند
و بهط��ور ميانگين ه��م ه��ر روز  ۱۳۳۲كرونايي به
بيمارستانها منتقل شدند .اين يعني از  ۴تا  ۱۰تير
 ۹۳۶۲نفر كرونايي در كشور بستري شدند و تعداد
بستريهانسبتبههفتهپيشتعدادبستريها۱۰.۸
درصدبيشترشد.ايندرحالياستكهدرششهفته
گذشتهبهطورپيدرپيتعدادبستريهايبيماريدر
كشوركاهشپيداكردهبودند.متاسفانهمقايسهتعداد
بستريهاي ابتداي موج پنجم با ابتداي موج چهارم
نشان از شروع موج كروناي سختتري ميدهد.
روي خط خبر

افزايش دو برابري شهرهاي قرمز
تاثي��ر اين موض��وع در آمار تعداد ش��هرهاي قرمز
كرونايي در كش��ور هم ديده ميشود؛ بهطوري كه
اكنون از لحاظ وضعيت كرونا  ۶۳شهرستان قرمز،
 ۱۸۴شهرس��تان نارنجي و  ۲۰۱شهرس��تان زرد
هستند .اين در حالي است كه فقط طي  24ساعت
شهرهاي قرمز دو برابر شدند .شهرستانهاي 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،
زريندشت ،قيروكارزين و كازرون (فارس) ،ارزوئيه،
رفسنجان ،سيرجان و عنبرآباد (كرمان) ،گچساران
(كهگيلوي��ه و بويراحمد) ،عليآباد 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 اولينبار
در هند كشف شده بود نگرانيها 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 سرايتپذيري آن بسيار
شديد اس��ت و هر شخص بيمار ميتواند  ۸تا  ۱۲نفر را
درگير كند .رييس بخش عفوني بيمارس��تان مسيح
دانشوري ابراز داشت :اميدواريم اين موج مثل موجهاي
قبلي شدت نداشته باش��د اما اگر تمهيداتي براي آن
انديشيدهنشودباموجشديديازبيماريمواجهخواهيم
شد .شواهد اوليه نشان داده است كه كروناي دلتا خطر
بستري شدن در بيمارستان را بيشتر از كروناي آلفا باال
ميبرد .همچنين بررسي س��ازمان بهداشت عمومي
بريتانيا روي بيش از۳۸هزار نفر مبتال به كويد ۱۹نشان
داد كه كروناي دلتا۶۱,۲ ،درصد بيشتر از كروناي آلفا
خطر بستري ش��دن افراد در بيمارستان را باال ميبرد.
اين وضعيت نشان ميدهد كروناي دلتا ميتواند شدت
بيماري را در مقايسه با كروناي آلفا بسيار افزايش دهد.

تهيه «اطلس جرم» در كشور

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع
جرم قوه قضاييه از تهيه اطلس جرم در
سطحكشورخبرداد.عليغالميدرباره
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  ۱۱ماموريت در اجراي س��ند
تحول قضايي دارد .او ادام��ه داد :اين  ۱۱ماموريت
ناظر بر پيش��گيري از تمامي جرايم است نه جرايم
خ��اص .بهطور مث��ال بس��ياري از جرايمي كه در
حال حاضر در دادگاهها مطرح ميشود ،مربوط به
دعاوي مالي است .او با اشاره به شناسايي مجرمان
سابقهدار گفت :در يك سامانه بسياري از اوقات اين

افراد قابل رصد هس��تند و ميشود از
جرايمي كه اين افراد به عادت و مستمر
انجام ميدهند پيشگيري كرد .غالمي
تصريح كرد :ما در حال تهيه اطلس��ي
به ن��ام اطلس جرم هس��تيم .در تمام
دنيا اطلس جرم به مجموعهاي گفته
ميشودكهنشانميدهدچهجرميدر
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
پيشبيني و رصد داريم .استفاده ميكنيم و هم آنها
از بانكهاي اطالعاتي ما استفاده خواهند كرد و در
تعامل هستيم .در تهيه اطلس جرم نيروي انتظامي
و قوه قضاييه قطعا باهم همكاري دارند.

مرگتدریجیحیاتدر هورالعظیم
كوتاه و خواندني
   قانونسياهچالهپيشبينيشدهتوسط«استيونهاوكينگ»تقريبامشابهقانوندومترموديناميك-آنتروپيبودكهميگفتآنتروپييادرجهاختالليك
جسمنيزنبايدهرگزكاهشيابد.شباهتهردونظريهنشانميدهدكهسياهچالههاميتوانندماننداجسامحرارتيوساطعكنندهگرمارفتاركنند.درسال
،۱۹۷۴هاوكينگنشاندادكهسياهچالههاميتوانندآنتروپيداشتهباشندوبادرنظرگرفتناثراتكوانتوميآنها،سياهچالههاميتوانندبرايمقياسهاي
زماني بسيار طوالني تابش داشته باشند .دانشمندان نام اين پديده را «تابش هاوكينگ» گذاشتند .تابش هاوكينگ ( )Hawking radiationتابش جسم
سياه است كه پيشبيني ميشود به خاطر تأثير كوانتومي در نزديكي افق رويداد ،از سياهچاله تابيده شده باشد.
   مطالعهجديدمحققاننشانميدهدرژيمغذاييغنيازكاروتنوئيدميتواندخطرابتالبه«دژنراسيونماكوال»()AMDراكاهشدهد.رژيمغذايي
مديترانهايسرشارازميوه،سبزيها،حبوبات،غالتسبوسدار،روغنزيتونوماهيهايروغنيممكناستازتوسعه«دژنراسيونماكواليوابسته
به س�ن» ( )AMDجلوگيري كند .اين بيماري دليل اصلي اختالل بينايي در افراد باالي  ۵۰سال است .مطالعه جديدي كه توسط محققان موسسه
ِ
«اينسرم» و دانشگاه بوردو منتشر شده است ،ارتباط بين كاروتنوئيدهاي در گردش خون (رنگدانههاي گياهي كه از شبكيه محافظت ميكنند)
و كاهش خطر ابتال به  AMDپيشرفته را به روشي بيسابقه نشان ميدهد .اين مطالعه روي  ۶۰۹نفر در طي يك دوره هشتساله انجام شده است.
تخريب ماكوالي وابسته به سن ( )AMDمهمترين علت كاهش بينايي در كشورهاي صنعتي است.
رويداد نامه

عدم رضايت دانشآموزان روشندل از شبكه شاد

فعاليت ۳۰مركز جامع درمان اعتياد در كشور

كارشناس مس��وول مراكز جامع درمان
اعتياد سازمانبهزيستيكشوراز فعاليت
 ۳۰مركزجامعدرماناعتياددر ۲۸استان
كشورخبرداد.نورالدينفائقيگفت:ازاين
 ۳۰مركز ،دو مرك��ز ويژه زنان و ۲۸مركز
ويژه مردان است .او افزود :دو مركز جامع
درماناعتيادويژهزناندراستانهايالبرز
و اردبيل فعاليت دارند .بهطوركلي مراكز
جامع درمان اعتياد به غير از سه استان ايالم ،همدان و
قم در همه استانهاي كشور فعاليت دارند كه اين سه
استان نيز در هفته بهزيستي  - ۱۴۰۰از  ۲۴تيرماه به
مدتيكهفته-راهاندازيميشود.اوخاطرنشانكرد:
در س��ال ۹۹با توجه به شرايط حاكم بر كشور و شيوع
ويروسكرونا،پذيرشبيماردرهمهمراكزاقامتيدرمان

و بازتواني اعتياد بهزيستي از جمله مراكز
جامع درمان اعتياد محدود بود بنابراين
از ظرفيت پيشبينيشده  ۱۰هزار نفري
براي پذي��رش ،فقط ح��دود  ۲۵۰۰نفر
پذيرش شد كه از اين  ۲۵۰۰نفر نزديك
 ۱۱۰۰نفر در درمان ،مانايي داش��تند و
بقيه بيماران بر حسب شرايط خود بيمار
ياشدتبيماريكروناريزشقابلتوجهي
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
استفادهازهمهالگوهايرايجدرمانوبازتوانياعتياددر
كشوربهفعاليتميپردازند.

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 مثبتها
خبر داد .عاطف��ه عابديني درباره نقش
پالسمادرماني در روند درمان بيماران
مبتال به كرونا اظهار ك��رد :در ويرايش
دهم ش��يوه نامههاي درماني كرونا كه
در خردادماه منتشر شد ،موضوع پالسمادرماني را از
شيوهنامهخارجكرديم،البتهعلتاينموضوعكاهش
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 نميشود ،چون برخي اوقات عوارض آن هم
بيش��تر از فايدهاش بود .به همين دليل از راهنماي

دستورالعملدرمانكشوريكروناخارج
شده است .البته نه تنها در ايران بلكه در
بسياري كشورها ديگر انجام نميشود.
دبير كميته علمي كشوري كوويد ۱۹
با بيان اينكه هيچوقت نميتوان گفت
كرونا را كام ً
ال تمام كرديم و ديگر وجود
ً
ندارد،افزود:دقيقاماننداينكهنميتوانيم
درب��اره آنفلوآنزا چنين صحبتي كنيم.
وقتي ميتوان 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 شيوهنامهها را اولويت قرار
دهيم .او اضافه ك��رد :مهمترين موضوع در كنترل
ويروس انتقال از طريق هواست كه در محيطهاي
بسته ،شلوغ و بدون ماسك اتفاق ميافتد و با رعايت
اين امر ميتوان بيماري را كنترل كرد.

بيش از يك سال از راهاندازي شبكه شاد ميگذرد و
هنوز هم هستند دانشآموزاني كه دسترسي به اين
شبكه برايشان 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،
برنامهريزي و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش
اس��تثنايي اعالم ميكند ،در آخرين پيگيريهاي
اين س��ازمان از دانشآموزان روش��ندل آنها هنوز
نتوانستهاندازبرنامهگويايشبكهشاداستفادهكنند.
 20هزار دانشآموز استثنايي در كشور
معاون آموزش��ي ،برنامهريزي و توانبخش��ي سازمان
آموزشوپرورش اس��تثنايي در خصوص تامين تبلت
و گوش��ي همراه براي دانشآموزان با ني��از ويژه گفت:
ما براي  ۲۰هزار دانشآموز اس��تثنايي وس��ايل و ابزار
آموزشي تامين كرديم ،در حال حاضر دانشآموز با نياز
ويژهايدراستانهايكشورنداريمكهازوسايلارتباطي
محروم باشد .مجيد هداوند با ارزيابي از ميزان يادگيري
دانشآموزان اس��تثنايي در يك س��ال اخير بيان كرد:
تاكنون گزارشي مبني بر اينكه دانشآموزان استثنايي
براي امتحانات مشكلي داشتهاند به ما ارايه نشده است.
امتحانات براي دانشآموزان اس��تثنايي در نقاطي كه
حضوربالمانعبوده،بهشكلحضوريبرگزارشدودرساير
مناطق هم به شكل غيرحضوري بوده است .او در ادامه
بيانكرد:تالششددراينمدتارزشيابيمستمريهم
ازدانشآموزانبهعملبيايدبنابراينگزارشيازخللدر
آموزشوامتحاناتارايهنشدهاست.
برگزاري كالسهاي حضوري
هداوندخاطرنشانكرد:تعداددانشآموزانبانيازويژهدر

كالس درس معموال از سه تا هفت نفر است اما ميانگين
آنهاحدودپنجنفرهستند،بههمينعلتبرخيكالسها
به شكل حضوري برگزار ش��ده است .براي سايرين هم
آموزش از طريق شبكه شاد و فضاي مجازي برگزار شده
است.معاونآموزشي،برنامهريزيوتوانبخشيسازمان
آموزشوپرورش 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
بانكاطالعاتغنيازتدريسهايمربوطبهدانشآموزان
ايجادشد.عالوهبراينيكسريدرسنامههايآموزشي
همبهدربمنازلدانشآموزانارسالشد.برخيمعلمان
و همكاران توانبخشي هم به شكل داوطلبانه به منازل
دانشآموزان رفتند .با تم��ام اين موارد خللي كه بتواند
شرايطپيچيدهايايجادكندرانداشتيم.
تهيهاطلسيادگيريدانشآموزاناستثنايي
هداوند در ادامه گفت :ما اطلس يادگيري دانشآموزان
استثناييرادراستانهابررسيكرديم؛ايناطلسنشان
ميدهد كه كدام دانشآموز براساس آموزش حضوري
يا آموزش مجازي تحصيل كرده اس��ت .او در خصوص
تامين تبلت و گوش��ي همراه براي دانشآموزان با نياز
ويژه گفت :ما براي ۲۰هزار دانشآموز استثنايي وسايل
و ابزار آموزشي تامين كرديم كه با مشاركت استانها و
اعتباراتي كه خود سازمان داشته ،اين كار انجام شد .در
حالحاضردراستانهايكشوردانشآموزبانيازويژهاي
نداريمكهازوسايلارتباطيمحرومباشد،زيراسعيشده
ابزارموردنيازبرايآنهاتامينگردد.باهمهاينهااقدامات
افتتحصيليكهمحسوسباشدبهماابالغنشدهاست.
معاون آموزش��ي ،برنامهريزي و توانبخش��ي سازمان
آموزشوپرورش اس��تثنايي در پاس��خ به اين سوال كه
عالوه بر اين ۲۰هزار نفر آيا دانشآموزان ديگري از گروه

استثناييهستندكهتبلتياگوشيهمراهدريافتنكرده
باشند؟گفت:طبقتمامآماريكهاستانهابهمادادهاند،
ابزارآموزشيمانندگوشيوتبلتايندانشآموزانتامين
شدهاست.اوتاكيدكرد:البتهاينآمار ۲۰هزارموردصرفا
برايدانشآموزاناستثناييبودهاست.يكطرحهدايت
همهستكهاينطرحبرايدانشآموزانمناطقمحروم
ازطريقمعاونسازمانمدارساستثناييدنبالميشود.
در مجموع ما اكنون استاني نداريم كه دانشآموز با نياز
ويژهدرآنتبلتوگوشينداشتهباشد.
«گويا ساز» كار نميكند!
هداونددربارهطراحينرمافزارموردنيازبرايدانشآموزان
ي براي
نابينا خاطرنش��ان كرد :بيش از ۱۲مناسبساز 
دانشآموزان نابينا در شبكه شاد انجام شده است .يكي
از اين مناسبس��ازيها نرم افزار «گوياساز» بوده است.
گروهفنيشبكهشادگفتهاندكهمناسبسازيگوياساز
راانجامدادنداماباپرسوجوهايماازدانشآموزاننابينا
متوجه شديم آنها هنوز اعالم رضايت نكردهاند و گفتند
كهماچنينچيزينداريم.معاونآموزشي،برنامهريزي
وتوانبخشيسازمانآموزشوپرورشاستثناييگفت:با
اينحالمارويسامانهندايهمراهوپايگاهجامعآموزش
همه محتواي درسي و فايلهاي صوتي دانشآموزان را
بارگذاريكرديم.ضمناينكهصفحهاصليشبكهشادو
آيتمهاياصلي،برنامهگوياسازدارندامابهدليلمشكالت
ونقصفني،فعالامكاناستفادهازآنوجوددارد.هداوند
در پايان خاطرنش��ان كرد :دانشآموزان روش��ندل در
عينحالميتواننداز فايلهايصوتيكهدرشبكه شاد
بارگذاريشدهاست،استفادهكنندعالوهبراينمعلمان
با دانشآموزان ارتباط داش��تند و به آنها كمك كردند.
همچنين تمام كتب صوتي براي دانشآموزان نابينا به
استانهاومدارسارسالشدهاست.

