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يادداشت- 1

يك گزارش و هزاران حرف
آخرين گ��زارش محمد جواد 
ظريف در خص��وص برجام با 
دو رويكرد كلي راهي مجلس 
شد. از يك طرف دستاوردهاي 
برجام��ي اقتصاد كش��ور در 
بخش ه��اي مختل��ف نفتي، 
بانكي، جذب س��رمايه گذاري 
خارج��ي و... در اي��ن گزارش 
تشريح شد و از س��وي ديگر نيز تصويري از داشته هاي 
اقتصاد ايران در صورت احياي برجام تصوير سازي شد. 
ظريف همچنين با بازخواني شرايط اقتصادي كشور بعد 
از خروج ترامپ از برجام تالش كرد افكار عمومي، مردم و 
رسانه ها را متوجه آسيب هايي كند كه بعد از خروج ترامپ 
از برجام متوجه اقتصاد ايران ش��ده است. خساراتي كه 
شاخص هاي اقتصادي كشور مانند تورم، رشد اقتصادي، 
درآمد سرانه و...را دچار تكانه هاي نزولي كرد و حركت روبه 
ادامه در صفحه 6 رشد اقتصاد كشور را متوقف ساخت.   

حسن مرادي

يادداشت- 2

با كدام تئوري؟ با كدام مدل؟
»اينك��ه بگوييم سياس��ت ها 
درست بودند ولي بد اجرا شدند، 
حرف بي معنايي است. سياست 
اقتصادي نبايد طوري تنظيم 
ش��ود كه فقط بر ي��ك دنياي 
آرماني قابل اطالق باشد. بلكه 
بايد بر دنيا به همان ترتيب كه 
هست قابل اجرا باشد.« )جوزف 
استيگليتز(  بانك جهاني در يكي از آخرين گزارش هاي 
خود، ضمن اظهار خوش بين��ي از خاتمه ركود اقتصادي 
و افزايش رش��د اقتصادي كشورمان )به خصوص با توجه 
به افزايش احتمال برداشته ش��دن تحريم هاي امريكا و 
كنترل كوويد19( حل چالش ه��اي مزمن اين اقتصاد و 
مهم ترين آنها يعني تورم را در گروي مدلي براي رشد پايدار 
و فراگير عنوان كرده است.  مدلي كه دربرگيرنده اصالحات 
س��اختاري در بخش هايي از قبيل يارانه انرژي، سيستم 
مستمري بازنشستگي، مديريت كمبود آب و نظام بانكي 
باشد. بنابر تحليل اين نهاد بين المللي اقتصادي، اصالحات 
در بخش ه��اي محرك رش��د از جمله س��رمايه گذاري 
در زيرساخت هاي س��بز، اقتصاد ديجيتال و انرژي هاي 
تجديدپذير مي توانند اقتصاد ايران را از دوران پاندمي عبور 
داده و به امر مهم اشتغال زايي كمك كند. طبق اين تحليل 
عدم انجام اصالحات فوق و تداوم وضعيت فعلي مي تواند 
با افزايش بدهي هاي دولت و سررسيد موعد پرداخت اين 
بدهي ها سبب اجبار دولت به فروش دارايي هاي عمومي 
و انتقال شوك بر بازار سهام و فشار بيشتر به بخش بانكي 
شود.  هدف از بيان نكات برجسته گزارش فوق، اشاره به يك 
نكته مهم در گزارش فوق و حلقه مفقوده در راهبردهاي 
اقتصادي كش��ورمان آن هم در ش��رايط تغيير دولت و بر 
س��ركار آمدن دولت جديد است. آن نكته اساسي و مهم، 
اهميت »مدل« سازي هاي مبتني بر نظريه و تئوري براي 
حل مشكالت و چالش هاي اقتصادي است. در واقع آنچه 
در بيشتر زمان ها و در طول حيات دولت هاي مختلف در 
كشورمان كمتر محلي از اعراب داش��ته، ضرورت وجود 
نگرش منس��جم تئوريك و كارآمد به مسائل و مشكالت 
اقتصادي و تعريف مدلي است برآمده از درك دنياي خارج 
مبتني بر اطالعات و داده هاي واقعي و تبيين رفتار پديده ها و 
متغيرها و وزن دهي به آنها و استخراج راهكارهايي همبسته 
و عقاليي براي حل اين مسائل. آنچه متاسفانه حاكم و غالب 
بر فضاي ذهني سياستگذار و عامل پيش  برنده سياست ها 
در كشورمان بوده و هست مجموعه خواسته هاي سياسي 
يا ارزشي و آرماني است كه بر مناسبات و رفتار پديده ها و ...
ادامه در صفحه 2

حسين حقگو

»تعادل«ابعاداقتصاديگزارشظريفدرخصوصبرجامرابررسيميكند

ظريف:اميدوارمآنچهتاكنونبهدستآمدهدرابتدايدولتسيزدهمتكميلشود

پاسخ   به  ملت و تاريخ

يادداشت-3

 از بين رفتن اعتماد عمومي
 چرا و چگونه؟

وقت��ي مس��ووالن وعده هايي 
مي دهن��د ك��ه ب��ه آن عمل 
نمي كنن��د، اين باع��ث نوعي 
بي اعتمادي در جامعه مي شود. 
نتيجه بي اعتماد ش��دن مردم 
به مس��ووالن مي تواند بسيار 
بحث برانگيز و لطمه زننده شود. 
در واقع مردم يك جامعه وقتي 
به مسووالن خود اعتماد مي كنند، جان و مال خود را به آنها 
مي سپارند، اما وقتي با اين حقيقت تلخ مواجه مي شوند، 
كه اكثر آنچه از س��وي مسووالن عنوان شده، وعده بوده و 
در عمل اتفاق ديگري رخ داده است، اعتماد عمومي صدمه 
مي بيند و در صورت تكرار اين اتفاق از بين مي رود. از بين 
رفتن اعتماد عمومي مساله اي نيست كه بتوان به راحتي از 
كنار آن گذشت. در شرايط كنوني بزرگ ترين انتظاري كه 
مردم از مسووالن خود دارند، حفظ جانشان است. اينكه 
مس��ووالن تمام تالش خود را براي حفظ جان آنها به كار 
بگيرند. نه اينكه تنها با مصاحبه هاي احساسي و شعارهاي 
بي پشتوانه بخواهند آنها را سرگرم نگه دارند. در اين شرايط 
مساله واكسن براي مردم از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
هر روز تعداد زيادي خانواده در اقصي نقاط كش��ور عزادار 
مي شوند.   ادامه در صفحه 8

امان اهلل قرايي

»تعادل«ازآشفتگيدربازارخوراك
دام،مرغولبنياتگزارشميدهد

 افزايشچشمگيرپايهپولي
درارديبهشتماه

روحاني:واحدهايمسكونيرا
مردمبايدبسازند

 ركوردشكنيسهماهه
شاخصبورس
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پااليشي

زهرا سليماني|»پاس��خ به مردم و تاريخ«اين عبارات 
شايد عنوان مناسبي باشد براي گزارشي كه روز گذشته 
توس��ط محمد جواد ظريف به مجلس ارايه شده است. 
گزارشي از سلسله گزارش هاي برجامي وزارت امور خارجه 
كه اين بار در آخرين هفته هاي عمر دولت دوازدهم توسط 
معمار اصلي برجام راهي بهارس��تاني شد كه اين روزها 
به كانون اصلي فعاليت هاي مخالفان برجام بدل ش��ده 
است. مخالفاني كه از زمان آغاز مذاكرات برجامي تالش 
تالش خ��ود را به كار گرفتند تا برج��ام را »مايه ننگ«؛ 
»خسارت بار«، »فاجعه ملي«و...عنوان كنند، اما گزارش 
مستند ظريف نشان مي دهد اين سند مهم بين المللي نه 
تنها واجد يك چنين ويژگي نبوده اس��ت، بلكه توانسته 
دستاوردهاي غير قابل انكاري را براي اقتصاد، سياست، 
توان ملي و...ايجاد كند. بيست و دومين و آخرين گزارش 
ظريف به مجلس در خصوص برجام، اما در عين حال بدل 
به مهم ترين گزارشي شد كه از زمان امضاي برجام از سال 
95 تا به امروز به نمايندگان ملت ارايه شده است. گزارشي 
در 213 صفحه كه در آن اعداد و ارقام و نمودارهاي مهمي 
از مقايسه تطبيقي وضعيت اقتصادي ايران قبل و بعد از 
امض��اي برجام وجود دارد و تصويري ش��فاف و واقعي از 
مهم ترين دس��تاوردهاي برآمده از برجام دربخش هاي 
گوناگون سياسي، اجتماعي، ارتباطي، ديپلماسي و... در آن 
گنجانده شده است. در حوزه مسائل اقتصادي موضوعاتي 
چون، تاثير برجام بر صادرات نفتي، رشد توليد ناخالص 
داخلي، مهار تورم، اثر اجراي برجام بر افزايش روابط بانكي 
و بهبود مناس��بات ارتباطي با بانك هاي خارجي، رشد 
صادرات غير نفتي و...بخش��ي از محتواي اين سند مهم 
را تشكيل مي دهند. بر اساس اين گزارش صادرات نفت 
كشورمان بعد از اجرايي شدن برجام در سال94 جهش 
قابل توجهي داشته است. هرچند با شروع تحريم ها بعد 
از خروج ترامپ از برجام و شيوع كرونا اين درآمدها طي 2 
سال گذشته در داالن كاهشي قرار گرفته است.در حوزه 
توسعه صادرات غير نفتي نيز بعد از اجراي برجام خيزشي 
قابل توجه آغاز شد. در اين گزارش به اين نكته اشاره شده 
اس��ت كه در صورت تداوم برجام آمارهاي رشد صادرات 
غير نفتي در پايان سال 99 به عدد قابل توجه 4.6درصد 
مي رسيد. بخش مهم ديگري كه در اين گزارش با سند و 
مدرك به آن اشاره شده، ظرفيت هايي است كه در بخش 
رشد توليد ناخالص داخلي بعد از اجراي برجام ايجاد شده 
است. ظريف به اين نكته اشاره مي كند در صورت تداوم 
برجام اقتصاد ايران طي سال هاي 97، 98 و99به ترتيب 
از رشدهاي مثبت 4دهم درصد، 4.9درصد و 4.7 درصد 
برخوردار مي شد. در خصوص مهار تورم نيز در اين گزارش 
تاكيد ش��ده كه بعد از اجراي برجام اثرات محسوسي در 
كاهش نرخ تورم ايجاد شد كه بعد از خروج ترامپ از برجام، 
دوباره تكانه ه��اي تورمي اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار 
دادند. در يكي از مهم ترين بخش هاي اين گزارش ظريف 
با استفاده از آمارهاي مستند به مردم نشان مي دهد كه بر 
خالف ادعاي مخالفان داخلي، برجام كمك شايان توجهي 
به توسعه صنعت هسته اي در كشورمان كرده است. در 
اين گزارش براي نخستين بار مشخصات 16ساتريفيوژ 
ايراني منتشر شده كه در ايام پسا برجامي ساخته شده اند.

  دستاوردهاي سياسي برجام
وزير امور خارجه ايران با دسته بندي دستاوردهاي كلي 
برجام در ابعاد جهاني، منطقه اي و داخلي تالش مي كند 
تا هر كدام از اين دستاوردها را براي افكار عمومي روشن 
سازد. ظريف در فرازهاي ابتدايي اين سند افكار عمومي 
ايرانيان را متوجه شرايطي مي كند كه قبل از آغاز مذاكرات 
حوزه هاي سياس��ي، اقتصادي، ارتباطي و...كش��ورمان 
را تحت الش��عاع قرار داده بود. او با يادآوري اين واقعيت 
كه ايران حد فاصل س��ال هاي 84 ت��ا 92 به دليل اتخاذ 
سياستهاي اش��تباه ذيل قطعنامه هاي متعدد شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد و فصل هفتم قرار گرفته بود به 
اين نكته اشاره مي كند: »از منظر سازمان ملل متحد، اين 
نخستين نمونه در تاريخ شوراي امنيت بود كه كشوري 
كه هدف قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت ذيل فصل 
هفتم منشور ملل متحد بود، بدون حتي يك لحظه اجراي 
قطعنامه ه��اي الزام آور تحت آن فص��ل و بدون جنگ و 
درگيري بتواند از موضِع مذاكرات��ي برابر پروندە خود را 
از دايرە تبعات فصل هفتم خارج سازد.« اتمسفر مثبتي 
كه وزير امور خارجه كشورمان معتقد است در اثر اجراي 
برجام ايجاد ش��د و پروژه امنيتي سازي پرونده ايران كه 
رژيم صهيونيس��تي دهه هاي بر روي آن سرمايه گذاري 
كرده بود را با شكست مواجه ساخت. در ابعاد منطقه اي 

نيز رويارويي آمريكا و رژيم صهيونيس��تي و شكس��ت 
پ��روژه 40ميليون دالري ايپ��ك در كنگره آمريكا يكي 
از نمونه هايي است كه مي توان آن را ذيل دستاوردهاي 
برجام تعريف كرد. در ابعاد داخلي نيز رشد اعتماد به نفس 
عمومي مردم در اثر به رسميت شناخته شدن حق ايران 

در بهره مندي از دانش هسته اي 
مورد اش��اره قرار گرفته است كه 
باعث تقويت مشاركت عمومي در 

كشور شد. 

  و اما اقتصاد
در حوزه مسائل اقتصادي، ظريف 
ابتدا به س��راغ مهم تري��ن گزاره 
اقتصادي كشورمان كه طي بيش 
از نيم قرن گذش��ته شاكله كلي 
فعل و انفعاالت اقتصادي كش��ور 
را ش��كل داده م��ي رود. ظريف با 
ارجاع به گزارش��ي كه 26دي ماه 
95 ب��ه مجلس ده��م ارايه كرده 
است، به اين واقعيت اشاره مي كند 
كه ص��ادرات نفت خ��ام ايران در 
نيمه نخست س��ال 92 به حجم 
نازل حدود 970 هزار بشكه اي در 
روز رس��يده بود. اما اين پايان كار 
نبود، آمريكا در جريان تحريم ها 
جدول زم��ان بن��دي را طراحي 
ك��رده بود بر اس��اس آن، قرار بود 
صادرات نفت ايران طي 1 س��ال 
بعد از تاريخ مذكور، نزديك به صفر 
شود. موضوعي كه اكثريت قريب 
به اتفاق كارشناسان معتقدند در 
صورت وقوع اقتصاد و معيش��ت 
ايرانيان را وارد دوره اي دهشتناك 
از تكانه ه��اي پي در پي اقتصادي 
و معيش��تي ك��رده و مش��كالت 
ريش��ه داري را بر س��ر راه توسعه 
كش��ور ايجاد مي ك��رد. ظريف با 
ترسيم نمودارهاي مستند نشان 
مي دهد كه حدفاصل س��ال هاي 
2015 ت��ا 2017 ميالدي ميزان 
صادرات نفت كش��ورمان از رقم 
960ه��زار بش��كه اي در هر روز 
به ح��دود 2ميلي��ون و 400هزار 
بش��كه در هر روز رس��يده است. 
ضم��ن اينكه با در اي��ن نمودارها 
مشخص ش��ده در صورت تداوم 
تحريم هاي آمريكا كه بر اساس ان 
صادرات نفت كشورمان هر 6ماه 
مي بايس��ت 20درصد از ظرفيت 
كلي خود را كاهش دهد در صورت 
عدم امضاي برجام، صادرات نفت 
كشورمان در ژانويه سال 2017 به 
صفر مي رس��يد. از سوي ديگر در 
اين نمودارها مش��خص شده كه 
قيمت نفت نيز همزمان با امضاي 
برجام رشد بي سابقه اي را تجربه 
كرده و از 54دالر در س��ال 2015 
به باالي 115دالر در ژانويه 2017 
رسيده است. موضوعي كه باعث 
ش��ده ايران در بازه زماني اين دو 
س��ال درآمدهاي قابل توجهي را 
از صادرات نفتي خود كسب كند. 
يكي ديگر از مش��كالتي كه ايران 
همواره در سال هاي تحريم با آن 
روبه رو ب��ود، عدم امكان صادرات 
نفت به كشورهاي اروپايي بود. در 
گزارشي وزارت خارجه خطاب به 
مجلس آمده است: » بعد از امضاي 
برجام در سال 95، هر روز بيش از 
600 هزار بشكه نفت خام از طريق 
ش��ركتهاي معتبر اروپايي به اين 
قاره صادر شده است كه بيانگر عدم 
وجود مانع در صدور اين محصول 
به اتحاديه اروپا اس��ت.«مهم تر از 
صادرات نفت به اروپا اما سهولتي 

اس��ت كه اقتصاد ايران در خص��وص جابه جايي درآمد 
حاصل از صادرات خود در سيس��تم بانكي به آن روبه رو 
 شده است. در ادامه گزارش در اين خصوص تاكيد شده: 
» عواي��د حاصل از ف��روش نفت به اروپا بدون مش��كل 
عم��ده اي از طريق ش��بكه بانكي بين الملل��ي دريافت 

مي شود. طي ُنه ماهه نخست سال 95، حدود 29 ميليارد 
دالر نفت به فروش رفت��ه و در زمينه نقل و انتقال وجوه 
حاصله مشكلي وجود نداشته است. بخشي از رشد اقتصاد 
كشور طي يك سال گذشته ناشي از همين امر است. بر 
اساس اعالم گمرك ايران، صادرات محصوالت پتروشيمي 
طي ُنه ماهه نخست سال95، در 
مقايسه با ُنه ماهه نخست سال94، 
با حدود 10 ميليارد دالر، افزايشي 
معادل 28 درصد داش��ته است. 
ص��ادرات ميعان��ات گازي در 
همين مدت، در مقايس��ه با مدت 
مشابه در س��ال قبل، از رشد 97 
درصدي برخوردار بوده و به بيش 
از 5 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. 
صادرات گاز طبيع��ي نيز طي ُنه 
ماهه نخست سال 95، در مقايسه 
با مدت مش��ابه در سال گذشته، 
بيش از 50 درصد افزايش يافته و 
ارزش صادرات آن حدود 2 ميليارد 
دالر ب��وده اس��ت.« ج��دا از اين 
دستاوردها مشاركت شركت هاي 
بزرگ نفتي در پروژه هاي مرتبط 
با صنعت نف��ت كورمان ظرفيت 
ديگري اس��ت كه ظريف معتقد 
اس��ت بعد از اج��راي برجام براي 
اقتصاد ايران ايجاد ش��ده است. او 
در اين خص��وص در گزارش ارايه 
شده شرح مي دهد: »در اين مدت، 
)حدفاصل سال هاي 95 و 96( 17 
تفاهمنامه مهم با شركتهاي معتبر 
نفتي جهان امضاء شده است. در 
سه ماهه اخير )آبان، آذر و دي ماه 
95( تفاهمنام��ه مهمي به ارزش 
4/8 ميليارد دالر با يك ش��ركت 
معتبر اروپايي و با مش��اركت يك 
شركت بزرگ آسيايي براي توسعه 
يك��ي از فازهاي پ��ارس جنوبي 
منعقد شده اس��ت. عالوه بر اين، 
قرارداد همكاري جهت توس��عه 
يك��ي از ميادين نفت ي كش��ور 
ميان ش��ركت ملي نف��ت ايران و 
شركت ش��لومبرگر )بزرگترين 
ش��ركت حفاري نفت ي جهان(، 
3 تفاهمنامه مهم با يك ش��ركت 
معتبر اروپايي با هدف توس��عه 2 
ميدان نفتي و يك ميدان گازي، 
منعقد شده اس��ت. همچنين، 2 
تفاهمنام��ه در خصوص مطالعه 
دو مي��دان نفت��ي ميان اي��ران و 
ش��ركت گازپروم روسيه منعقد 
شده است.«روند ورود تجهيرات و 
ماشين آالت مورد نياز كشور براي 
توسعه زيرساختهاي صنعت نفت، 
گاز، مشتقات و زيرمجموعه هاي 
آنان دستاورد ديگري است كه به 
اعتقاد ظريف بعد از امضاي برجام 
عملياتي شده است. حل مشكالت 
تحريمي در حوزه كشتيراني، بيمه 
و...مسائل ديگري است كه باعث 
شد روند توس��عه صنعت نفت و 
صادرات نفتي كشور با سرعت قابل 

توجهي پيگيري شود.

  برجام و روابط بانكي 
يكي ديگر از دستاوردهاي مهمي 
كه ظريف در جريان اين گزارش 
تالش كرده است تا ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را براي مردم و رسانه ها 
تشريح كند، ظرفيت هايي است كه 
در بخش هاي پولي و مالي كشور 
بعد از اجراي برجام ايجاد ش��د. از 
سوي ديگر نيز دارايي هاي مسدود 
شده در بس��ياري از كشورها بعد 
از برجام به حس��ب بانك مركزي 
انتقال داده شدند. در گزارشي كه 

دستگاه ديپلماس��ي در تاريخ 26دي ماه 95 ارايه كرده، 
آمده اس��ت: »بنا به اعالم بانك مرك��زي، پس از اجراي 
برجام، بالغ بر 9/9 ميليارد دالر از وجوه مسدود شده بانك 
مركزي ناش��ي از مطالبات نفتي، در كشورهاي امارات، 
انگلستان، هند، يونان، ايتاليا و نروژ آزاد شده است. عالوه 
بر آن، در فاصله برنامه اقدام مش��ترك )توافق موقت ژنو 
در سوم آذر 92( تا انعقاد برجام حدود 12 ميليارد دالر از 
وجوه مسدودي بانك مركزي به صورت اقساط ماهانه از 
كشورهاي ژاپن، كره و هند، دريافت شده است. شرايط 
به گونه اي است كه تخصيص ارز در »مركز مبادالت بانك 
مركزي« تقريبا به روز رسيده و نوبت هاي چهارماهه قبل 
از برجام از ميان رفته است. حساب هاي بانك مركزي ايران 
نزد ديگر بانك هاي مركزي به خصوص در اروپا، يك به يك 
در حال بازگشايي و فعاليت مجدد است. هم اكنون حساب 
بانك مركزي در اتريش، ايتاليا، ژاپن، سوييس، بلژيك، 
اسپانيا، هند، كره جنوبي، چين، تركيه و روسيه، فعال بوده 
و مذاكرات با ساير كشورها در حال انجام است. بانك هاي 
كوچك و متوسط خارجي همكاري با نظام بانكي ايران را 
آغاز كرده اند و بانك هاي بزرگتر نيز در حال ورود به اين 
عرصه هستند. شعب بانك هاي داخلي در خارج از كشور 
فعال شده و نقش عمده اي در مبادالت مالي ايفاء مي كنند. 
«اتصال به سوئيفت و بهبود مناسبات ارتباطي با نهادهاي 
مالي و بانك هاي معتبر جهاني ديگر دستاوردي است كه 
بعد از اجراي برجام در اتمسفر اقتصادي كشورمان نهادينه 
شد. در نمودار ارايه شده در اين گزارش به اين نكته تاكيد 
شده بعد از پايان دولت اصالحات در سال 84 و در شرايطي 
كه دولت اصالحات، ساختار بانكي را با بيش از 600 ارتباط 
فعال با بانك هاي بزرگ جهاني تحويل دولت احمدي نژاد 
داده بود، اما اين روند ارتباطي با ساختارهاي مالي جهاني 
حدفاصل سال هاي 85 تا 92 به كمتر از 10بانك رسيده 
است كه در واقع نوعي فاجعه در ساختارهاي مالي است. 
اين روند بعد از امضاي برجام دوباره در مسير بهبود قرار 
گرفته است به گونه اي كه در سال 94 ارتباطات مالي با 
بانك ها و كارگزاران بانكي به بيش از 220بانك افزايش 
پيدا ك��رد. روندي كه بعد از خروج ترامپ از برجام و عدم 
پيوستن به FATFدوباره در داالن نزولي قرار گرفته است. 
در گزارش س��ال 95 خطاب به مجلس آمده است: »بعد 
از اجراي برجام در س��ال 95، تعداد 12 حساب بانكي در 
آلمان، ايتاليا، ژاپن، تركيه، امارات، سوييس، چين، و نيز 
در شعب خارجي سه بانك ايراني، براي واريز وجوه حاصل 
از صادرات محموالت نفتي، فعال شده است. اخيرا دويچه 
بانك آلمان نيز انتقال مبالغ نفتي ايران، و بانك آر بي اس 
انگلستان نيز نقل و انتقال وجوه براي شركت نفت ايران 
و نيكو را آغاز كرده اس��ت. با موسسات مالي كشورهاي 
مختلف مذاكره شده و در مجموع بيش از 60 ميليارد دالر 
آمادگي عقد قرارداد وجود دارد. با تمامي موسسات عمده 
بيمه صادرات نظير هرمس آلمان، ساچه ايتاليا، كوفاس 
فرانسه و ...اختالفات مالي گذشته )ناشي از تحريمها(، كه 
يكي از موانع اصلي ارتقاي روابط اقتصادي ميان ايران و 
كش��ورهاي اروپايي محسوب ميشد، حل وفصل شده و 
ارتباطات كاري مجدداً برقرار ش��ده است.«گزارشي كه 
نش��ان مي دهد ارتباط ايران با ساختارهاي مالي جهاني 
كامال برقرار شده و اتمسفر الزم براي رشد در اين خصوص 
ايجاد شده است.دريافت وام و جذب سرمايه هاي هارجي 
ديگر دستاوردي مهمي است كه در حوزه هاي پولي و مالي 
نصيب كشور شده است. با توجه به اين واقعيت كه ايران 
براي نوسازي زيرساختهاي خود و تحقق توسعه نيازمند 
سرمايه گذاري هاي پايدار است، اين بخش از دستاوردها 

قدم بلندي در مسير توسعه كشور محسوب مي شود.

  تاثير اقتصادي خروج آمريكا از برجام
در كنار بحث دس��تاوردهاي برج��ام، ظريف در جريان 
اين گزارش تالش مي كند با تش��ريح مصايبي كه بعد از 
خروج ترامپ از برجام ايجاد ش��ده از طريق برهان خلف 
نمايندگان، مردم و رس��انه ها را متوجه اهميت امضاي 
برجام كند. در گزارش ظريف در اين خصوص تاكيد شده: 
»جنگ تمام عيار اقتصادي دولت آمريكا عليه مردم ايران 
دولت آمريكا پس از خروج از برجام و وضع مجدد تحريمها 
به شكلي بي مانند و با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي 
خود و با اختصاص دادن تعداد بي س��ابقه اي از پرس��نل 
متخصص در چند وزارتخانه اين كشور -  از جمله وزارت 
ام��ور خارجه و خزانه داري -  به مس��اله ايران، در جهت 
رعايت حداكثري تحريمها از سوي همگان كوشيد و در 
اين راه حتي از مراجعه حضوري نمايندگان خود به تك 
تك اشخاص و شركتهايي كه...  ادامه در صفحه 2



ادامه از صفحه اول
 س��ابقه همكاري با ايران را داشتند و تهديد و ارعاب آنان 
كوتاهي نكرد. «در ادامه اين گزارش تاكيد شده: »انسداد 
مس��يرهاي ارتباطي بخش هاي مالي، اعمال محدوديت 
ش��ديد بر انتقال و پرداخت بين المللي پول عليه اتباع و 
شركتهاي ايراني، اعمال محدوديت شديد بر سرمايه گذاري 
مالي و بازار بيمه بين المللي عليه اتباع و شركتهاي ايراني و 
مسدود شدن اموال و منابع مالي اتباع و شركت هاي ايراني 
در خارج از كش��ور در نقل و انتقاالت پولي و مالي حتي در 
حوزه غذا و دارو عليرغم تبليغات و ادعاهاي دولت آمريكا 
انسداد ايجاد كرد. كاهش شديد صادرات نفت و فرآورده 
و فرار سرمايه از حوزه انرژي از مهم ترين عواقب فشارهاي 
غيرقانوني آمريكا بر بخش انرژي كشور بود. لغو قراردادهاي 
خريد هواپيماهاي مسافربري، ايجاد موانع جدي در برابر 
فعاليت ناوگان خطوط هوايي ايراني در خارج از كشور، خروج 
شركتهاي بين المللي كشتيراني از ايران و اعمال محدوديت 
شديد در برابر فعاليت ناوگان دريايي و بنادر ايران از مهم ترين 
آثار جنگ اقتصادي آمريكا در حوزه حمل و نقل است. خروج 
ش��ركت هاي بين المللي خودروس��ازي از ايران، افزايش 
قيمت خودرو و عقب ماندن روند برنامه ريزي شدە توسعه 
كمي و كيفي صنعت خودروس��ازي داخلي از مهم ترين 
عواق��ب تحريمهاي آمريكا عليه بخش خودرو به ش��مار 
مي رود.«در واقع ترامپ تالش كرده تا تمام دستاوردهايي 
كه بعد از امضاي برجام در بخش هايي چون صادرات نفت، 
توسعه مناسبات ارتباطي با نهادهاي مالي جهاني، جذب 
سرمايه گذاري خارجي و...ايجاد شده بود را با بن بست مواجه 
كند. در واقع ترامپ از طريق فشار حداكثري تالش مي كرد 

ايران را پاي ميز مذاكره اي بنشاند كه او تدارك ديده بود. 
ظريف به اين نكته اشاره مي كند كه از زمان خروج آمريكا 
از برجام ايران بيش از 116ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي 
محقق ش��ده خود را از دست داده اس��ت. خروج آمريكا از 
برجام و وضع تحريم هاي شديد عليه كشور باعث توقف 
روند رشد اقتصاد كشور شد. منفي شدن رشد اقتصاد كشور، 
كاهش بسيار شديد ارزش پول ملي، افزايش شديد تورم، 
كاهش شديد روند جذب سرمايه گذاري خارجي و خروج 
سرمايه از ايران، خسارات جدي به اقتصاد كشور و كيفيت 
زندگي در ايران از منظر شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي 

و بهداشتي شد.

  برجام در مسير احياي دوباره
يكي از بخش هاي مهم اين گزارش اما تالش هايي است كه 
ظريف براي احياي برجام در دستور كار قرار مي دهد. ظريف 
با شفاف سازي شرايط اقتصادي تالش مي كند تصويري از 
داشته هاي ايران در صورت احياي برجان نيز ارايه كند. در 
بند 1۳ اين گزارش درباره مذاكرات وين براي احياي برجام 
آمده است: »از ابتداي سال 1۴۰۰ دولت جمهوري اسالمي 
ايران وارد مذاكراتي سخت و نفس گير با كشورهاي عضو 
كميسيون مشترك برجام و از طريق آنان به صورت غير 
مستقيم با آمريكا شد مبناي اين مذاكرات كه تاكنون 6 دور 
آن برگزار شده است دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام 
توسط مقام معظم رهبري در اول فروردين 1۴۰۰ اعالم شده 
است كه ايشان فرمودند آمريكايي ها بايد تمامي تحريم ها را 
لغو كند و ما راستي آزمايي خواهيم كرد و سپس به برجام بر 

مي گرديم و اين يك سياست قطعي است.«
همچنين در ادامه گزارش آمده است: خروجي اين مذاكرات، 
مصوبه كميسيون مشترك برجام خواهد بود كه پيوست 
رفع تحريم ها، اقدامات هسته اي و طرح اجرايي چگونگي 
اجرا از جمله راستي آزمايي را دارد. اين مصوبه بدون حضور 
آمريكا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحريم ها 
و با كميسيون مش��ترك آمريكا به عنوان عضو برجام باز 

خواهد داشت.
بر اساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست 
آمده اس��ت در صورت حصول توافق و بازگشت آمريكا به 
برجام همه تحريم هايي كه طبق برجام رفع ش��ده بودند 
مجدداً رفع خواهند ش��د. عالوه بر اين، كليه تحريم هاي 
ترامپ كه در صورت اس��تمرار عضويت آمريكا در برجام 
نمي توانستند و به بهانه هاي ديگر رفع شوند، آنها هم رفع 
مي شوند. بر اين اساس طرف مقابل عنوان مي كند كه در 
نتيجه بازگشت به برجام تمامي تحريم هاي ذكر شده در 
برجام به شمول بخشي موضوعي و يا شخصي و نيز كليه 
تحريم هاي وضع شده بعدي كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو 

تحريم هاي برجامي مي شوند رفع خواهند شد.
در نتيجه آثار اين تحريم رفع تحريم به صورت خواهد بود 
كه كليه اش��خاص غير آمريكايي براي اقدام و فعاليت در 
حوزه هاي زير با موانع تحريمي آمريكا روبه رو نخواهند بود؛ 

نخست( رفع تحريم هاي مالي و بانكي: 
بر اثر رفع اين تحريم ها انجام عمليات مالي و بانكي با دولت 
ايران، بانك مركزي ايران، موسس��ات مالي ايراني و ساير 
اشخاص ايراني شامل اعطاي وام نقل و انتقال حساب بانكي 
شامل افتتاح حساب ايجاد روابط كارگزاري و پرداخت از 
طريق حساب بين بانكي در موسسات مالي غيرآمريكايي، 
 سرمايه گذاري، خريد و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه 
خريد و فروش ارزهاي خارجي شامل نقل و انتقال مرتبط با 
ريال، صدور اعتبارات اسنادي و معامالت بازارهاي آتي كاال 
و اختيار ارايه خدمات پيام رساني تخصصي مالي )سوئيفت( 
و تسهيل دسترسي مستقيم يا غيرمستقيم به آنها، خريد 
يا تحصيل اسكناس آمريكايي توسط دولت ايران و خريد 
پذيره نويسي يا ارايه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه 

دولت ايران مقدور مي شود.
دوم( رفع تحريم هاي مربوط به نفت گاز و پتروشيمي: 

بر اثر رفع اين تحريم ها خريد تحصيل فروش حمل و نقل 
يا بازاريابي نفت و فرآورده هاي نفتي ش��امل فراورده هاي 
پااليش شده نفتي فرآورده هاي پتروشيمي يا گاز طبيعي 
شامل گاز طبيعي مايع به يا از ايران كمك سرمايه گذاري از 
جمله از طريق مشاركت در خدمات و فناوري كه مي تواند 
در رابطه با بخش انرژي ايران و توس��عه منابع نفتي آن يا 

توليد داخلي فرآورده هاي نفت��ي پااليش و فرآورده هاي 
پتروشيمي مورد استفاده قرار بگيرند يا فعاليت در بخش 
انرژي ايران شامل شركت ملي نفت ايران شركت بازرگاني 
نفت ايران، نيكو، شركت ملي نفتكش ايران و شركت نفت 

ايران مقدور مي شود.
رفع تحريم هاي مربوط به بيمه ب��ر اثر رفع اين تحريم ها 

ارايه خدمات مربوط به صدور بيمه نامه بيمه يا بيمه اتكايي 
در رابطه با فعاليت هاي س��ازگار با برجام شامل خدمات 
مربوط به صدور بيمه نامه، بيمه يا بيمه اتكايي در رابطه با 
فعاليت هاي بخش انرژي كشتيراني و كشتي سازي ايران 
براي شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفتكش ايران و يا 
براي كشتي هايي كه نفت خام گاز طبيعي گاز طبيعي مايع 
نفت و فراورده هاي پتروشيمي از يا به ايران هم مي كنند 

مقدور مي شود.
س��وم( رفع تحريم هاي مربوط به كشتيراني كشتي 

سازي و بنادر: 
بر اث��ر رفع اين تحريم ها تمل��ك اداره كنترل يا بيمه 
كش��تي هاي مورد اس��تفاده براي نقل و انتقال نفت 
خام فرآورده هاي نفتي ش��امل فرآورده هاي پااليش 

شده، فرآورده هاي پتروشيمي و يا گاز طبيعي شامل 
گاز طبيعي مايع،  از ي��ا به ايران اداره بن��ادر در ايران 
همكاري با بخش هاي كش��تيراني و كش��تي سازي 
ايران، عاملي��ت اداره بندر در ايران، خدمات بندري از 
قبيل سوخت رس��اني و بازبيني طبقه بندي و تامين 
مالي و فروش و اجاره و ارايه كش��تي به ايران از جمله 

خطوط كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران شركت 
ملي نفتكش ايران شركت خطوط كشتيراني جنوب و 

شركت هاي تابعه آنها مقدور مي شود.
چهارم( به تحريم هاي مربوط به بخش خودروسازي: 

بر اثر رفع اين تحريم ها اجرا يا تسهيل عمليات نقل و انتقال 
مالي يا ساير معامالت مربوط فروش عرضه يا انتقال كاال 
و خدمات مورد اس��تفاده در ارتباط و بخش خودروسازي 

ايران مقدور مي شود.
پنجم( رفع تحريم هاي مربوط به نرم افزار و فلزات )تحريم 

برجامي(: 
رفع اين تحريم ها فروش يا انتقال گرافيت فلزات خام يا نيمه 
ساخته از قبيل آلومينيوم، فوالد، زغال سنگ و نرم افزار براي 
يكپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي در رابطه با “به يا از “ ايران 

به صورت مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با فعاليت هاي 
سازگار با برجام و فروش عرضه يا انتقال چنين موادي به 
بخش هاي انرژي، پتروشيمي، كشتيراني و كشتي سازي 
ايران و بنادر ايران يا انجام يا تسهيل عمليات نقل و انتقال 
مالي يا ارايه خدمات براي اقدامات مذكور ش��امل بيمه و 

حمل و نقل مقدور خواهد شد.
شش��م( رفع تحريم هاي مربوط به بخش هاي آهن فوالد 

آلومينيوم و مس )تحريم ترامپ(: 
بر اثر رفع اين تحريم ها فعاليت اشخاص غيرآمريكايي كه در 
بخش هاي آهن، فوالد، آلومينيوم و مس ايران حضور پيدا 
مي كنند مالكيت كنترل و فعاليت هر نهادي كه بخشي از 
صنايع آهن، فوالد، آلومينيوم و مس ايران است، مشاركت 
در فروش عرضه يا انتقال كاال يا خدمات مورد استفاده در 
رابطه با بخش هاي آهن ف��والد آلومينيوم و مس به ايران 
خريد، اكتساب، فروش، انتقال يا بازاريابي بخش هاي آهن، 
محصوالت آهني، فوالد، محصوالت فوالدي، آلومينيوم و 
محصوالت آلومينيومي، مس و محصوالت مسي از ايران 
يا ارايه خدمات تبعي در حوزه هاي فوق الذكر و همچنين 
فعاليت موسسات مالي خارجي تراكنش هاي مالي جهت 
فروش عرضه يا انتقال كاال و خدمات مورد استفاده مرتبط 
و بخش هاي آهن فوالد آلومينيوم و مس به ايران را انجام 
يا تسهيل مي نمايند. همچنين خريد، اكتساب، فروش، 
انتقال يا بازاريابي بخش هاي آهن، محصوالت آهني، فوالد، 
محصوالت فوالدي، آلومينيوم و محصوالت آلومينيومي، 

مس و محصوالت مسي مقدور مي شود.
هفتم( رفع تحريم هاي بخش هاي ساخت وساز، معدن، 

توليد، منسوجات و بخش مالي: 
در اثر رفع اين تحريمها، فعاليت اشخاص غيرآمريكايي كه 
در بخش هاي عمران، معدن، توليد، منسوجات و مالي در 
اقتصاد ايران حضور پيدا مي كنند؛ مش��اركت در فروش، 
عرضه، يا انتقال كاال و يا خدمات مورد استفاده در رابطه با 
بخش هايي از اقتصاد ايران، به يا از ايران؛ يا ارايه خدمات تبعي 
در حوزه هاي فوق الذكر؛ و فعاليت موسسات مالي خارجي 
كه تراكنش هاي مالي جهت فروش، عرضه، يا انتقال كاال 
و خدمات مورد اس��تفاده مرتبط بخش هاي تصريح شده 
از اقتصاد ايران به يا از ايران را انجام يا تسهيل مي نمايند، 

مقدور مي شود.
هشتم( حوزه هواپيمايي: 

بر اثر بازگش��ت آمريكا به برجام، امكان ف��روش، اجاره يا 
انتقال هواپيماهاي مسافربري تجاري، خدمات جانبي و 
لوازم يدكي، نرم افزارهاي مرتبط با آن و تعمير و نگهداري 
و بازبيني هاي ايمن��ي و ضمانت هاي مربوط نيز ولو براي 

اشخاص آمريكايي مقدور خواهد شد.
نهم( صادرات فرش و اقالم خوراكي: 

ام��كان صادرات فرش و اقالم خوراك��ي از ايران به آمريكا 
مقدور خواهد شد.

بدين ترتيب و بنابراين نتايج تمامي تحريم هاي موضوعي 
عليه اقتصاد ايران شامل تحريم هاي قبل از برجام )مالي و 
بانكي، بيمه، انرژي و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي سازي 
و بخش بنادر، طال و فلزات گرانبها، نرم افزار، صنعت خودرو، 
فروش هواپيما و خدمات مربوط��ه، و واردات فرش و مواد 
غذايي از اي��ران )و تحريم هاي بعد از برجام، زمان ترامپ( 
صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي، 

توليد( رفع خواهند شد.
ظريف همچنين تاكيد مي كند: در صورتي كه در وين توافق 
حاصل ش��ود، آمريكا اجراي قوانين كنگره به شرح زير را 
متوقف مي كند و لذا اين تحريم ها فاقد آثار اجرايي خواهند 
بود: قانون مجوز دفاعي سال )۲۰1۲م(؛ قانون كاهش تهديد 
ايران و حقوق بشر سوريه )۲۰1۲م(؛ قانون آزادي ايران و 

مبارزه با اشاعه )۲۰1۲ م( 
با عبور از اين دستاوردها، شفافيت ها و هنجارها و ناهنجارها 
بايد ديد ص��داي ظريف كه دي��روز در تاالر بهارس��تان 
طنين انداز شد تا چه اندازه مي تواند قلب مخالفان برجام را 
براي پيگري اين سند مهم بين المللي نرم كند. چهره هاي 
مخالفي كه در طول 5سال اخير مدام در آتش برجام هراسي 
دميده اند و قول پايان دادن به آن را بارها مطرح كرده اند. تا 

بعد چه پيش آيد

  نامه ظري�ف به رييس كميس�يون امنيت ملي 
مجلس درباره برجام و مذاكرات وين

محمدجواد ظريف در اين گ��زارش خطاب به جالل زاده 
رييس كميس��يون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي 
نوشته است: از آنجايي كه تبصره نخس��ت قانون »اقدام 
متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي 
برجام« مقرر مي دارد: »وزير امور خارجه موظف است روند 
اجراي توافقنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گزارش 
دهد«، اينك در آستانه ششمين س��الگرد انعقاد برجام، 
بيست ودومين و آخرين گزارش سه  ماهه از سوي اينجانب 
به عنوان وزير امور خارجه و مسوول هيأت مذاكرات برجام 
به نمايندگان ارجمند ملت دالور ايران در مجلس محترم 

شوراي اسالمي تقديم مي شود.
در اين گزارش مهم ترين دستاوردها و چالش هاي اجراي 
برجام طي شش سال گذش��ته و آخرين نتايج شش دور 
مذاكرات وين –كه تبلور شكست فشار حداكثري دولت 
آمريكا در برابر مقاومت مردم ايران است – ارايه مي شود. 
اين مذاكرات در آخرين هفته هاي كاري دولت دوازدهم 
به چارچ��وب يك توافق محتمل ب��راي رفع تحريم هاي 
غيرقانوني ايالت متحده آمريكا نزديك ش��ده و اميدوارم 
آن چ��ه تاكنون امكان تحقق آن فراهم ش��ده و در بخش 
سيزدهم اين گزارش )مد ظله العالي( آمده است، در ابتداي 
دولت س��يزدهم، به ياري خداوند مّن��ان و با هدايت مقام 
معظم رهبري، مديريت ر ئيس جمهور منتخب و حمايت 
مجلس شوراي اسالمي با دستيابي به تمامي حقوق ملت 
بزرگ ايران تكميل شود و موجب خرسندي و رضايت مردم 

عزيز ايران گردد. 
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بازار در انتظار تعيين تكليف 
شركت هاي پااليشي

روز گذشته رييس س��ازمان بورس نامه اي خطاب 
به وزير نفت در خص��وص تعيين قيمت خوراك و 
فرآورده هاي اصلي پااليشگاه ارسال كرد. بر اساس 
اين نامه صورت هاي مالي حسابرس��ي شده پيش 
از مجامع ش��ركت پااليش��ي الزامي اس��ت و عدم 
ارايه اين ص��ورت مالي ها مي تواند وضعيت راكمي 

نگران كننده كند.
احمد اشتياقي، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه 
در گفت وگو با »تع��ادل« در خصوص نامه رييس 
س��ازمان بورس به وزير نفت مي گوي��د: عدم ارايه 
صورت مالي هاي حسابرس��ي ش��ده يك مشكل 
چندين س��اله است شركت پااليش��گاهي به اين 
شركت عمل مي كنند كه نفت را از پااليش پخش 
تحوي��ل مي گيرن��د و در ازاي اين نفت 5 محصول 
اصلي را ب��ا 95 درصد فوب خليج ف��ارس تحويل 
مي دهند. وي ادامه مي دهد: شركت نفت بايد ماهانه 
قيمت نفت و فرآورده هاي آن را تعيين تكليف كند 
و به طريق صورت حساب با يكديگر تسويه حساب 
كنند، ش��ركت پااليش پخش اين موض��وع را به 
تأخير مي اندازد و در حال حاضر كه در پايان س��ال 
مالي ش��ركت نفت قرار داريم هنوز وضعيت سال 
1۳99 را با ش��ركت هاي پااليشي مشخص نكرده 
است. اشتياقي توضيح مي دهد: هرچه زودتر بايد 
اين موضوع مشخص شود تا شركت پااليشي سود و 
زيان خود را اعالم كنند تا مطابق با آن سود و زيان 
قطعي ش��ود و حس��ابرس بتواند نظر خود را اعالم 
كند تا مجامع برگزار ش��ود اما هن��وز صورت مالي 
حسابرسي شده شركت پااليش��ي ارايه نشده و با 
توجه به ضيق وقت رييس سازمان بورس در نامه اي 
از آقاي دژپسند درخواست كرد كه هرچه سريع تر 

اين فرآيند انجام گيرد.
اين كارشناس بازار سرمايه درنهايت مي گويد: اين 
نامه نمي تواند بر روي معامالت روز سه شنبه تاثير 
بگذارد چراكه تنها درخواست تسريع انجام صورت 
مالي ها انجام مي گيرد و انتظار مي رود با ارايه صورت 
مالي ها وضعيت بازار مطلوب تر ش��ود. به طوركلي 
اين نامه مي تواند وضعيت سهام شركت پااليشي ها 
تغيير دهد، س��هامداران در انتظار تعيين مجامع 
شركت هاي پااليشي براي تعيين سود هستند و اين 
ابهام ادامه دار مي تواند سرمايه گذاري در اين گروه 
را كمي سخت تر از گذشته كند، بااين وجود انتظار 
مي رود كه با دستور وزير نفت گشايش سريع تري 

در شركت پااليشي ها رخ دهد

نامه رييس سازمان بورس به وزير نفت بدين شكل 
مي باشد. جناب آقاي مهندس زنگنه؛ 

 وزير محترم نفت؛ سالم عليكم؛ 
احترامًا، پي��رو مذاكره انجام ش��ده با تع��دادي از 
شركت هاي پااليشي ثبت ش��ده نزد اين سازمان 
مشخص گرديد برخالف مفاد قانون الحاق برخي 
مواد ب��ه قانون الحاق برخي م��واد به قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت )۲( و دستورالعمل 
منت��ج از آن در خصوص تعيين قيم��ت خوراك 
و فرآورده هاي اصلي پااليش��گاه ها؛ ش��ركت هاي 
زيرمجموع��ه آن وزارت محت��رم تاكن��ون قيمت 
خوراك و فرآورده هاي پااليش��ي براي س��ه ماهه 
پاياني سال 1۳99 را به شركت هاي پااليشي اعالم 

ننموده اند.
لذا پي��رو مكاتبات قبلي انجام ش��ده باحضرتعالي 
به ش��ماره ۸۲۸55/1۲۲ م��ورخ 1۴۰۰/۰۲/۲۲ 
و ش��ماره ۸5۴۷۴/1۲۲ م��ورخ 1۴۰۰/۰۴/۰۸ 
و همچني��ن مكاتب��ات انجام ش��ده در تاري��خ 
1۴۰۰/۰۴/1۳ با مديران محترم آن وزارت )معاون 
محترم برنامه ري��زي وزارت محت��رم نفت و مدير 
محترم امور بين الملل ش��ركت مل��ي نفت ايران( 
مبني بر درخواس��ت از حضرت عالي و مديران آن 
مجموعه جهت صدور دستور اعالم قيمت خوراك 
و فرآورده هاي پااليشي براي سه ماهه پاياني سال 
مالي 1۳99، به اس��تحضار مي رس��اند؛ در صورت 
عدم اعالم قيمت خوراك و فرآورده هاي پااليشي، 
شركت هاي پااليشي جهت تهيه صورت هاي مالي 
حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1۳99/1۲/۳۰ 

با چالش هاي اساسي روبرو مي باشد .
شايان ذكر است طبق مفاد اساسنامه شركت هاي 
پااليشي، مجمع عمومي عادي بايد حداقل هرسال 
يك بار، حداكثر ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ پايان سال 
مالي تشكيل شود )پايان تيرماه( همچنين ضروري 
است آگهي دعوت به مجمع عمومي و صورت هاي 
مالي حسابرسي شده حداقل 1۰ روز قبل از برگزاري 

مجمع عمومي عادي منتشر شود.
لذا چنانچه شركت هاي پااليشي بخواهند به منظور 
رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مصوب اين سازمان 
و انجام فرآيند گزارشگري، صورت هاي مالي خود 
را همانن��د صورت هاي مالي حسابرس��ي نش��ده 
س��ال مالي 1۳99 ارايه نمايند )اطالعات مربوط 
به 9 ماه از س��ال واقعي و براي م��دت باقي مانده از 
داده هاي برآوردي اس��تفاده نمايند( صورت هاي 
مالي آنها غيرقابل اتكا تلقي مي شود و با عنايت به 
اينكه اطالعات و صورت هاي مالي شركت ها مبناي 
تصميم گيري سهامداران در فرآيند سرمايه گذاري 
و س��اير ذينفعان )بانك ها و موسس��ات اعتباري، 
سازمان امور مالياتي، دارندگان واحدهاي صندوق 
پااليشي يكم و...( مي باشد، ارايه صورت هاي مالي 
غيرقابل اتكا ممكن است منجر به تضييع سهامداران 
و ساير ذينفعان گردد. با توجه به توضيحات فوق، 
خواهشمند اس��ت به منظور پيشگيري از تضييع 
احتمالي حقوق ذينفعان، بي اعتمادي نسبت به بازار 
سرمايه و جلوگيري از دريافت شكايت هاي متعدد، 
دستور فرماييد اطالعات مربوط به قيمت خوراك و 
فرآورده هاي پااليشي به شركت هاي پااليش نفت 

اعالم شود.

»تعادل«ابعاداقتصاديگزارشظريفدرخصوصبرجامرابررسيميكند

پاسخ   به  ملت و تاريخ

جدول مقایسه وضعیت هسته ای کنونی با قبل از برجام
شرایط کنونی!قبل از برجامموضوع

تعداد، نوع و ظرفیت
سانتریفیوژ! در نطنز

IR1

9156ماشین در حال تولید 

1044ماشین در حال چرخش بدون گازدهی 

5220ماشین نصب شده بدون چرخش 
IR2m

160ماشین در حال تولید 

1008ماشین نصب شده بدون چرخش 
IR4

170ماشین در حال تولید 

1IR

5060ماشین در حال تولید 

4000ماشین موجود در انبار 
IR-2m

850ماشین در حال تولید 

150ماشین در حال نصب 
IR-4

450ماشین در حال تولید 
IR6

230ماشین در حال تولید 

تعداد و نوع سانتریفیوژ در
فردو

IR1

696ماشین در حال تولید 

2088ماشین نصب شده بدون چرخش 

IR1

1044ماشین در حال تولید 
IR6

20ماشین در حال چرخش بدون گازدهی 

SWUشانزده هزار و پانصد SWUسیزده هزار کل ظرفیت غنی سازی

 درصد60 درصد20حداکثر غنای اورانیوم

ذخایر اورانیوم 
غنی شده

8305.6 درصد5 کیلوگرم زیر 

 درصد20 کیلوگرم 200حدود 

 20 کیلوگرم مواد صفحه6 سوخت 140حدود % 

2596 درصد5 تا 4 کیلوگرم از 

129.2 درصد20 کیلوگرم 

8.9 درصد60 کیلوگرم 

تحقیق! و توسعه
 نوع ماشین 5 عدد از 48

 قدرت غنی سازیSWU 10با ظرفیت یک تا حداکثر 
 نوع ماشین 16 عدد از 490

 قدرت غنی سازیSWU 24 تا 5.5با ظرفیت 

 تن200حدود ذخایر آب سنگین
 تن در عمان20 تن در ایران و 128حدود 

 تن صادرات119.6

 تن به فرم های مختلف887 تن به فرم های مختلف514ذخایر کیک زرد

»سعيد خطيب زاده« س��خنگوي وزارت امور خارجه 
روزگذشته به پرسش هاي مطرح شده از سوي رسانه ها 
درخصوص موضوعات سياست خارجي پاسخ داد. سعيد 
خطيب زاده، در پاس��خ به س��والي درخصوص آخرين 
وضعيت مذاكرات وين گفت: روز دوشنبه يك گزارش 
مفصل و جامع درخصوص آخرين وضعيت اجراي برجام 
شامل جزييات توافقات و موانع گفت وگوهاي جاري در 
وين منتشر ش��د. اين گزارش بيست و دومين گزارش 
سه ماهه وزارت امور خارجه است كه براساس تكليف 
قانوني، تقديم مجلس ش��وراي اسالمي شد. با عنايت 
به اينكه اين گزارش آخرين گزارش وزارت خارجه در 
پايان دولت دوازدهم است سعي شده يك نگاه جامع به 
اجراي برجام و مسير پيش رو داشته باشد. به همه عزيزان 
خبرنگار و اهل نظر توصيه مي كنم اين گزارش را مطالعه 
كنند. اين گزارش س��عي كرده يك ارزيابي منصفانه و 
كارشناسانه داشته و پيشنهاداتي هم براي ادامه مسير 
ارايه كند. اگر بخواهم كوتاه اشاره اي داشته باشم، باتوجه 
به پيش��رفت هاي حاصله مي توان اين ارزيابي را ارايه 
كرد كه به پايان مذاكرات وين نزديك شده ايم. برخي 
موضوعات حل  نشده كماكان باقي است مكررا اعالم شده 
به محض اجراي كامل توافق هسته اي و راستي آزمايي 
آن، جمهوري اسالمي ايران نيز اجراي كامل تعهدات 
خود را از س��ر خواهد گرفت. از نظر جمهوري اسالمي 
ايران، پيشرفت مذاكرات در وين، از اين منظر خوب بوده 
كه هم متون بسيار زيادي آماده شده و هم بخش هايي 
كه تكميل نشده است، داراي وضعيت مشخص شده اي 
است كه اختالفات را به  طور مشخص نشان مي دهد و اين 
موضوع به تصميم گيران كمك مي كند تا متوجه شوند 

در چه مرحله اي از تصميم گيري قرار دارند. 
خطيب زاده افزود: مواضع ما از ابتداي مذاكرات هيچ گونه 
تغييري نكرده است و خواهان رفع تحريم ها و همين طور 
راستي آزمايي آنها و سپس ازسرگيري اجراي تعهدات از 
سوي كشورمان هستيم. از سوي ديگر امريكا به عنوان 
ناقض برجام بايد تضمين هاي الزم را بدهد. ما در مذاكرات 
وين، چارچوب منافع ملي، صرفا اهداف مشخص شده از 

سوي مسووالن عاليه نظام را دنبال مي كنيم. 

سخنگوي وزارت خارجه درخصوص پيش بيني زمان 
دستيابي به توافق نيز گفت: به  طور حتم براي دولت هاي 
دوازدهم و سيزدهم آنچه اهميت دارد دستيابي به منافع 
عاليه مردم اس��ت و زمان در اينجا اهميت ثانوي دارد. 
بديهي است هرچه اين مهم، سريع تر به نتيجه برسد آثار 

رفع تحريم ها زودتر در كشور نمايان مي شود. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ به س��والي 
درخصوص برخي اخبار منتشر شده پيرامون ارزيابي 
دولت بايدن از تغيير سياس��ت هاي تحريم اقتصادي 
در قبال ايران نيز اظهار داشت: شكست سياست فشار 
حداكثري مدت هاست كه بر صاحب نظران روشن شده 
است. اين سياست به هيچ يك از اهداف خود نرسيده 
اس��ت، ضمن آنك��ه غيرقانوني بودن توس��ل و اعمال 
تحريم هاي يكجانبه و ع��دم كارايي اين ابزار در عرصه 
بين المللي موضوعي اجماعي اس��ت. طي چهار دهه 
گذشته، دولت هاي مختلف امريكا، مجموعه تحريم هاي 
گسترده اي عليه ايران وضع و اجرا كرده اند، اما حقيقت 
آن است كه حتي بنا به اعتراف مقامات امريكايي، اين 
كشور در دستيابي به اهداف تحريمي خود ناموفق بوده 

و تاكنون راه به جايي نبرده است. 
خطيب زاده تصريح كرد كه در مجموع، ارزيابي و قضاوت 
در مورد تغيير سياست تحريمي امريكا منوط به مشاهده 

و راستي آزمايي عملي اين ادعاها خواهد بود.
خطيب زاده با اش��اره به اظه��ارات »رابرت مالي« 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران درخصوص آزادي 
زندانيان امريكايي گف��ت: موضوع آزادي زندانيان 
ايراني در امريكا و برخي كشورهاي غربي ديگر كه 
به بهانه هاي واهي عمال به گروگان گرفته شده اند 
به عنوان موضوعي با اولويت باال همواره در دستور 
كار قرار داشته اس��ت. وزير امور خارجه از مدت ها 
پيش طرح مبادله همه زندانيان ايراني و امريكايي با 
يكديگر را مطرح كردند. دولت بايدن نيز از روزهاي 
ابتداي��ي روي كار آمدن، اين موضوع را مورد توجه 
ق��رار داد. مذاكرات در اين زمينه در جريان اس��ت 
و در صورت به نتيجه رس��يدن مذاكرات، متعاقبا 

اطالع رساني خواهد شد.

سعيدخطيبزاده،سخنگويوزارتخارجه:
واكنش

مطالبات فرابرجامي ارتباطي به برجام ندارد 

روحانيدرمراسمافتتاحطرحهاي
وزارتراهوشهرسازي:

رييس جمهور گفت: واحدهاي مسكوني را خود مردم 
بايد بس��ازند، اين اشتباه اس��ت كه دولت برود دنبال 
اي��ن كار؛ دولت بايد وام و زمين و خدمات را در اختيار 

مردم بگذارد.
به گزارش ايس��نا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني در آيين بهره برداري از طرح هاي ملي وزارت 
راه و شهرسازي با بيان اينكه در دولت دوازدهم تالش 
مضاعف براي مسكن به وجود آمد، اظهار كرد: مردم 
چه قبل و چه بعد از ازدواج مساله مسكن و در كنارش 
اشتغال برايش��ان اهميت دارد و در اين زمينه دولت 
مس��ووليت بزرگي ب��ه دوش دارد. م��ا در ابتداي كار 
نمي توانستيم كاري كنيم جز انجام تعهد دولت قبل 

در مورد مسكن مهر كه دوسوم آن باقي مانده بود.
وي افزود: اين كار سختي بود كه محله هاي مسكوني 
را تكميل كنيم و خدمات آب و ب��رق و گاز و جاده 
و مدرسه را به اين محالت برس��انيم. ولي با آمدن 
مهندس اس��المي و تالش ايشان از ابتداي كار اين 
اقدام انجام شد و كار رو به اتمام است و چيزي از پروژه 
مس��كن مهر باقي نمانده است. روحاني با تاكيد بر 
اينكه احياي بافت فرسوده هم از ديگر اقدامات دولت 
بود، اظهار كرد: در كنار رقم يك ميليون و سيصد و 
شصت هزار واحد مسكوني كه ساخته شده، 5۳۴ 
هزار واحد مسكوني هم تحت عنوان طرح اقدام ملي 
مسكن انجام شده كه از اين بين برخي زمين هايش 
واگذار ش��ده و ۴۰ هزار واحد هم تحويل شده و در 

حال بهره برداري است.
رييس جمهوري با اش��اره به اقدامات الزم براي امر 
مسكن در كش��ور اظهار كرد: اولين اقدام اين است 
كه طرح خوبي براي ساختن واحدهاي مسكوني، 
شهرك ها و شهرهاي جديد داشته باشيم كه هرچه 
بهتر انجام ش��ود، كار با س��رعت و كيفيت بهتري 

پيش مي رود.
وي با يادآوري معماري سازه هاي باستاني و تاريخي 
ايران در تخت جمشيد و ميدان نقش جهان، افزود: 
معماري در امر ساختمان س��ازي و توجه به فضا و 
تابش خورشيد و تركيب مصالح بسيار مهم است. 
گذشتگان ما ساختمان هاي عظيمي ساخته اند كه 
در مكان يابي آنقدر دقيق عمل كردند كه االن در برابر 

باران، توفان و زلزله مقاوم مانده اند.
روحاني يادآور ش��د: ما االن در تهران شاهديم كه 
برج ها و ساختمان هاي بلندمرتبه اي را روي گسل ها 
ساخته اند. دولت بايد سرمايه خود را كه زمين است 
در جاي مناسب و با توجه به وضعيت مردم در اختيار 
آنان قرار دهد تا زمين هاي��ي در اختيار مردم قرار 
گيرد كه مناسب خانه سازي باشد تا محيط زيست 
و جنگل ها نابود نشوند. رييس جمهوري با تاكيد بر 
اينكه واحدهاي مسكوني بايد با قيمت مناسب در 
اختيار جوانان قرار گيرد، گفت: اگر بخواهيم واحد 
مسكوني ضروري براي يك خانواده در نظر  گيريم 
بايد سالي 5۰۰ هزار واحد مسكوني بسازيم كه كار 
بزرگي است. البته دولت موظف نيست خانه را بسازد 

اما زمين و تسهيالت الزم را بايد در اختيار بگذارد.
روحاني ادامه داد: واحدهاي مسكوني را خود مردم 
بايد بسازند، اين اشتباه است كه دولت برود دنبال اين 
كار. دولت بايد وام و زمين و خدمات را در اختيار مردم 
بگذارد. پس قدم هاي مهمي را دولت بايد بردارد و 
قدم هايي را هم مردم بايد بردارند تا ان شاءاهلل مردم

ناچار به انجام تعهدات مسكن 
مهر بوديم

ادامه از صفحه اول

با كدام تئوري؟ با كدام مدل؟
واقعيت هاي بيروني تحمي��ل و »تصوير مطلوبي« از 
آنچه بايد باشد، تجويز مي شود. نگرشي كه كمتر در پي 
شناخت و توضيح قانونمندي هاي حاكم بر رفتار پديده ها 
و عامالن اقتصادي، يعني انسان هاست و تصور مي شود 
با يك برنامه ريزي مركزي و فن تخصيص منابع مي توان 
از طريق مهندس��ي خواس��ته ها و انتخاب هاي عامل 
انساني، به مقصود خود رسيد. اين نگرش پس از بارها 
شكست و عدم موفقيت، به جاي تجديد نظر در مباني 
خود، مشكل را در اجراي نامناسب اين ايده ها و آرمان ها 
دانسته و همچنان با تغييراتي به همان راه نافرجام ادامه 
داده و مي دهد  اين در حالي اس��ت كه تجربه بشري و 
نمونه هاي موفق توسعه نشان داده است، مدل هايي كه 
بدون ارزش داوري به تحليل »آنچه هست« پديده ها 
و متغيرها مي پردازد و س��عي مي كند با كشف روابط و 
مناسبات موجود بين آنها به توضيح مسائل و مشكالت 
و ارايه راهكارهايي براي رفع آنها بپردازد، مدل هايي به 
مراتب كارآمدترند. مدلي نه دس��توري بلكه توصيفي 
و مبتني بر واقعيت پديده ها و و انتخاب آزاد انس��ان ها 
به عنوان عامالن اقتص��ادي.  در اين م��دل »رضايت 
مصرف كنندگان« و »سود« توليد كنندگان از طريق نظام 
و سازوكار قيمت ها فراهم مي شود. در واقع نظام قيمت ها 
با آدرس دهي درست و بيان كميابي نسبي گزينه هاي 
مختلف، انتخاب »بهينه« را براي عامالن اقتصادي فراهم 
و در مجموع تخصيص بهتر منابع را ممكن مي سازند.  
در چارچوب نگرش فوق، به نظر مي رس��د اولويت اول 
دولت آينده توضيح مدل اقتصادي سياسي مورد نظر و 
عملش است كه بتواند مجموعه وعده هاي داده شده در 
روزهاي انتخابات را برآورده كند و حداقل آنكه به بدتر 
شدن همين وضعيت فعلي منجر نشود.  تا آنجايي كه 
علم و تجربه كشورهاي موفق نشان داده خروج از دايره 
بسته رشدهاي پايين و بي ثبات و تورم و بيكاري باال و 
دو رقم��ي و... جز از طريق مدل اقتصادي آزاد و رقابتي 
مبتني بر انتخاب شهروندان ممكن نيست و با مدل هاي 
دستوري و در قالب سياست هاي كوتاه مدت پراكنده و 
مجمع الجزايري انتظاري جز سرگشتگي و هر چه حادتر 

شدن مشكالت و افزايش گسل ها را نبايد داشت. 



ادامه از صفحه اول
 س��ابقه همكاري با ايران را داشتند و تهديد و ارعاب آنان 
كوتاهي نكرد. «در ادامه اين گزارش تاكيد شده: »انسداد 
مس��يرهاي ارتباطي بخش هاي مالي، اعمال محدوديت 
ش��ديد بر انتقال و پرداخت بين المللي پول عليه اتباع و 
شركتهاي ايراني، اعمال محدوديت شديد بر سرمايه گذاري 
مالي و بازار بيمه بين المللي عليه اتباع و شركتهاي ايراني و 
مسدود شدن اموال و منابع مالي اتباع و شركت هاي ايراني 
در خارج از كش��ور در نقل و انتقاالت پولي و مالي حتي در 
حوزه غذا و دارو عليرغم تبليغات و ادعاهاي دولت آمريكا 
انسداد ايجاد كرد. كاهش شديد صادرات نفت و فرآورده 
و فرار سرمايه از حوزه انرژي از مهم ترين عواقب فشارهاي 
غيرقانوني آمريكا بر بخش انرژي كشور بود. لغو قراردادهاي 
خريد هواپيماهاي مسافربري، ايجاد موانع جدي در برابر 
فعاليت ناوگان خطوط هوايي ايراني در خارج از كشور، خروج 
شركتهاي بين المللي كشتيراني از ايران و اعمال محدوديت 
شديد در برابر فعاليت ناوگان دريايي و بنادر ايران از مهم ترين 
آثار جنگ اقتصادي آمريكا در حوزه حمل و نقل است. خروج 
ش��ركت هاي بين المللي خودروس��ازي از ايران، افزايش 
قيمت خودرو و عقب ماندن روند برنامه ريزي شدە توسعه 
كمي و كيفي صنعت خودروس��ازي داخلي از مهم ترين 
عواق��ب تحريمهاي آمريكا عليه بخش خودرو به ش��مار 
مي رود.«در واقع ترامپ تالش كرده تا تمام دستاوردهايي 
كه بعد از امضاي برجام در بخش هايي چون صادرات نفت، 
توسعه مناسبات ارتباطي با نهادهاي مالي جهاني، جذب 
سرمايه گذاري خارجي و...ايجاد شده بود را با بن بست مواجه 
كند. در واقع ترامپ از طريق فشار حداكثري تالش مي كرد 

ايران را پاي ميز مذاكره اي بنشاند كه او تدارك ديده بود. 
ظريف به اين نكته اشاره مي كند كه از زمان خروج آمريكا 
از برجام ايران بيش از 116ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي 
محقق ش��ده خود را از دست داده اس��ت. خروج آمريكا از 
برجام و وضع تحريم هاي شديد عليه كشور باعث توقف 
روند رشد اقتصاد كشور شد. منفي شدن رشد اقتصاد كشور، 
كاهش بسيار شديد ارزش پول ملي، افزايش شديد تورم، 
كاهش شديد روند جذب سرمايه گذاري خارجي و خروج 
سرمايه از ايران، خسارات جدي به اقتصاد كشور و كيفيت 
زندگي در ايران از منظر شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي 

و بهداشتي شد.

  برجام در مسير احياي دوباره
يكي از بخش هاي مهم اين گزارش اما تالش هايي است كه 
ظريف براي احياي برجام در دستور كار قرار مي دهد. ظريف 
با شفاف سازي شرايط اقتصادي تالش مي كند تصويري از 
داشته هاي ايران در صورت احياي برجان نيز ارايه كند. در 
بند 1۳ اين گزارش درباره مذاكرات وين براي احياي برجام 
آمده است: »از ابتداي سال 1۴۰۰ دولت جمهوري اسالمي 
ايران وارد مذاكراتي سخت و نفس گير با كشورهاي عضو 
كميسيون مشترك برجام و از طريق آنان به صورت غير 
مستقيم با آمريكا شد مبناي اين مذاكرات كه تاكنون 6 دور 
آن برگزار شده است دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام 
توسط مقام معظم رهبري در اول فروردين 1۴۰۰ اعالم شده 
است كه ايشان فرمودند آمريكايي ها بايد تمامي تحريم ها را 
لغو كند و ما راستي آزمايي خواهيم كرد و سپس به برجام بر 

مي گرديم و اين يك سياست قطعي است.«
همچنين در ادامه گزارش آمده است: خروجي اين مذاكرات، 
مصوبه كميسيون مشترك برجام خواهد بود كه پيوست 
رفع تحريم ها، اقدامات هسته اي و طرح اجرايي چگونگي 
اجرا از جمله راستي آزمايي را دارد. اين مصوبه بدون حضور 
آمريكا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحريم ها 
و با كميسيون مش��ترك آمريكا به عنوان عضو برجام باز 

خواهد داشت.
بر اساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست 
آمده اس��ت در صورت حصول توافق و بازگشت آمريكا به 
برجام همه تحريم هايي كه طبق برجام رفع ش��ده بودند 
مجدداً رفع خواهند ش��د. عالوه بر اين، كليه تحريم هاي 
ترامپ كه در صورت اس��تمرار عضويت آمريكا در برجام 
نمي توانستند و به بهانه هاي ديگر رفع شوند، آنها هم رفع 
مي شوند. بر اين اساس طرف مقابل عنوان مي كند كه در 
نتيجه بازگشت به برجام تمامي تحريم هاي ذكر شده در 
برجام به شمول بخشي موضوعي و يا شخصي و نيز كليه 
تحريم هاي وضع شده بعدي كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو 

تحريم هاي برجامي مي شوند رفع خواهند شد.
در نتيجه آثار اين تحريم رفع تحريم به صورت خواهد بود 
كه كليه اش��خاص غير آمريكايي براي اقدام و فعاليت در 
حوزه هاي زير با موانع تحريمي آمريكا روبه رو نخواهند بود؛ 

نخست( رفع تحريم هاي مالي و بانكي: 
بر اثر رفع اين تحريم ها انجام عمليات مالي و بانكي با دولت 
ايران، بانك مركزي ايران، موسس��ات مالي ايراني و ساير 
اشخاص ايراني شامل اعطاي وام نقل و انتقال حساب بانكي 
شامل افتتاح حساب ايجاد روابط كارگزاري و پرداخت از 
طريق حساب بين بانكي در موسسات مالي غيرآمريكايي، 
 سرمايه گذاري، خريد و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه 
خريد و فروش ارزهاي خارجي شامل نقل و انتقال مرتبط با 
ريال، صدور اعتبارات اسنادي و معامالت بازارهاي آتي كاال 
و اختيار ارايه خدمات پيام رساني تخصصي مالي )سوئيفت( 
و تسهيل دسترسي مستقيم يا غيرمستقيم به آنها، خريد 
يا تحصيل اسكناس آمريكايي توسط دولت ايران و خريد 
پذيره نويسي يا ارايه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه 

دولت ايران مقدور مي شود.
دوم( رفع تحريم هاي مربوط به نفت گاز و پتروشيمي: 

بر اثر رفع اين تحريم ها خريد تحصيل فروش حمل و نقل 
يا بازاريابي نفت و فرآورده هاي نفتي ش��امل فراورده هاي 
پااليش شده نفتي فرآورده هاي پتروشيمي يا گاز طبيعي 
شامل گاز طبيعي مايع به يا از ايران كمك سرمايه گذاري از 
جمله از طريق مشاركت در خدمات و فناوري كه مي تواند 
در رابطه با بخش انرژي ايران و توس��عه منابع نفتي آن يا 

توليد داخلي فرآورده هاي نفت��ي پااليش و فرآورده هاي 
پتروشيمي مورد استفاده قرار بگيرند يا فعاليت در بخش 
انرژي ايران شامل شركت ملي نفت ايران شركت بازرگاني 
نفت ايران، نيكو، شركت ملي نفتكش ايران و شركت نفت 

ايران مقدور مي شود.
رفع تحريم هاي مربوط به بيمه ب��ر اثر رفع اين تحريم ها 

ارايه خدمات مربوط به صدور بيمه نامه بيمه يا بيمه اتكايي 
در رابطه با فعاليت هاي س��ازگار با برجام شامل خدمات 
مربوط به صدور بيمه نامه، بيمه يا بيمه اتكايي در رابطه با 
فعاليت هاي بخش انرژي كشتيراني و كشتي سازي ايران 
براي شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفتكش ايران و يا 
براي كشتي هايي كه نفت خام گاز طبيعي گاز طبيعي مايع 
نفت و فراورده هاي پتروشيمي از يا به ايران هم مي كنند 

مقدور مي شود.
س��وم( رفع تحريم هاي مربوط به كشتيراني كشتي 

سازي و بنادر: 
بر اث��ر رفع اين تحريم ها تمل��ك اداره كنترل يا بيمه 
كش��تي هاي مورد اس��تفاده براي نقل و انتقال نفت 
خام فرآورده هاي نفتي ش��امل فرآورده هاي پااليش 

شده، فرآورده هاي پتروشيمي و يا گاز طبيعي شامل 
گاز طبيعي مايع،  از ي��ا به ايران اداره بن��ادر در ايران 
همكاري با بخش هاي كش��تيراني و كش��تي سازي 
ايران، عاملي��ت اداره بندر در ايران، خدمات بندري از 
قبيل سوخت رس��اني و بازبيني طبقه بندي و تامين 
مالي و فروش و اجاره و ارايه كش��تي به ايران از جمله 

خطوط كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران شركت 
ملي نفتكش ايران شركت خطوط كشتيراني جنوب و 

شركت هاي تابعه آنها مقدور مي شود.
چهارم( به تحريم هاي مربوط به بخش خودروسازي: 

بر اثر رفع اين تحريم ها اجرا يا تسهيل عمليات نقل و انتقال 
مالي يا ساير معامالت مربوط فروش عرضه يا انتقال كاال 
و خدمات مورد اس��تفاده در ارتباط و بخش خودروسازي 

ايران مقدور مي شود.
پنجم( رفع تحريم هاي مربوط به نرم افزار و فلزات )تحريم 

برجامي(: 
رفع اين تحريم ها فروش يا انتقال گرافيت فلزات خام يا نيمه 
ساخته از قبيل آلومينيوم، فوالد، زغال سنگ و نرم افزار براي 
يكپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي در رابطه با “به يا از “ ايران 

به صورت مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با فعاليت هاي 
سازگار با برجام و فروش عرضه يا انتقال چنين موادي به 
بخش هاي انرژي، پتروشيمي، كشتيراني و كشتي سازي 
ايران و بنادر ايران يا انجام يا تسهيل عمليات نقل و انتقال 
مالي يا ارايه خدمات براي اقدامات مذكور ش��امل بيمه و 

حمل و نقل مقدور خواهد شد.
شش��م( رفع تحريم هاي مربوط به بخش هاي آهن فوالد 

آلومينيوم و مس )تحريم ترامپ(: 
بر اثر رفع اين تحريم ها فعاليت اشخاص غيرآمريكايي كه در 
بخش هاي آهن، فوالد، آلومينيوم و مس ايران حضور پيدا 
مي كنند مالكيت كنترل و فعاليت هر نهادي كه بخشي از 
صنايع آهن، فوالد، آلومينيوم و مس ايران است، مشاركت 
در فروش عرضه يا انتقال كاال يا خدمات مورد استفاده در 
رابطه با بخش هاي آهن ف��والد آلومينيوم و مس به ايران 
خريد، اكتساب، فروش، انتقال يا بازاريابي بخش هاي آهن، 
محصوالت آهني، فوالد، محصوالت فوالدي، آلومينيوم و 
محصوالت آلومينيومي، مس و محصوالت مسي از ايران 
يا ارايه خدمات تبعي در حوزه هاي فوق الذكر و همچنين 
فعاليت موسسات مالي خارجي تراكنش هاي مالي جهت 
فروش عرضه يا انتقال كاال و خدمات مورد استفاده مرتبط 
و بخش هاي آهن فوالد آلومينيوم و مس به ايران را انجام 
يا تسهيل مي نمايند. همچنين خريد، اكتساب، فروش، 
انتقال يا بازاريابي بخش هاي آهن، محصوالت آهني، فوالد، 
محصوالت فوالدي، آلومينيوم و محصوالت آلومينيومي، 

مس و محصوالت مسي مقدور مي شود.
هفتم( رفع تحريم هاي بخش هاي ساخت وساز، معدن، 

توليد، منسوجات و بخش مالي: 
در اثر رفع اين تحريمها، فعاليت اشخاص غيرآمريكايي كه 
در بخش هاي عمران، معدن، توليد، منسوجات و مالي در 
اقتصاد ايران حضور پيدا مي كنند؛ مش��اركت در فروش، 
عرضه، يا انتقال كاال و يا خدمات مورد استفاده در رابطه با 
بخش هايي از اقتصاد ايران، به يا از ايران؛ يا ارايه خدمات تبعي 
در حوزه هاي فوق الذكر؛ و فعاليت موسسات مالي خارجي 
كه تراكنش هاي مالي جهت فروش، عرضه، يا انتقال كاال 
و خدمات مورد اس��تفاده مرتبط بخش هاي تصريح شده 
از اقتصاد ايران به يا از ايران را انجام يا تسهيل مي نمايند، 

مقدور مي شود.
هشتم( حوزه هواپيمايي: 

بر اثر بازگش��ت آمريكا به برجام، امكان ف��روش، اجاره يا 
انتقال هواپيماهاي مسافربري تجاري، خدمات جانبي و 
لوازم يدكي، نرم افزارهاي مرتبط با آن و تعمير و نگهداري 
و بازبيني هاي ايمن��ي و ضمانت هاي مربوط نيز ولو براي 

اشخاص آمريكايي مقدور خواهد شد.
نهم( صادرات فرش و اقالم خوراكي: 

ام��كان صادرات فرش و اقالم خوراك��ي از ايران به آمريكا 
مقدور خواهد شد.

بدين ترتيب و بنابراين نتايج تمامي تحريم هاي موضوعي 
عليه اقتصاد ايران شامل تحريم هاي قبل از برجام )مالي و 
بانكي، بيمه، انرژي و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي سازي 
و بخش بنادر، طال و فلزات گرانبها، نرم افزار، صنعت خودرو، 
فروش هواپيما و خدمات مربوط��ه، و واردات فرش و مواد 
غذايي از اي��ران )و تحريم هاي بعد از برجام، زمان ترامپ( 
صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي، 

توليد( رفع خواهند شد.
ظريف همچنين تاكيد مي كند: در صورتي كه در وين توافق 
حاصل ش��ود، آمريكا اجراي قوانين كنگره به شرح زير را 
متوقف مي كند و لذا اين تحريم ها فاقد آثار اجرايي خواهند 
بود: قانون مجوز دفاعي سال )۲۰1۲م(؛ قانون كاهش تهديد 
ايران و حقوق بشر سوريه )۲۰1۲م(؛ قانون آزادي ايران و 

مبارزه با اشاعه )۲۰1۲ م( 
با عبور از اين دستاوردها، شفافيت ها و هنجارها و ناهنجارها 
بايد ديد ص��داي ظريف كه دي��روز در تاالر بهارس��تان 
طنين انداز شد تا چه اندازه مي تواند قلب مخالفان برجام را 
براي پيگري اين سند مهم بين المللي نرم كند. چهره هاي 
مخالفي كه در طول 5سال اخير مدام در آتش برجام هراسي 
دميده اند و قول پايان دادن به آن را بارها مطرح كرده اند. تا 

بعد چه پيش آيد

  نامه ظري�ف به رييس كميس�يون امنيت ملي 
مجلس درباره برجام و مذاكرات وين

محمدجواد ظريف در اين گ��زارش خطاب به جالل زاده 
رييس كميس��يون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي 
نوشته است: از آنجايي كه تبصره نخس��ت قانون »اقدام 
متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي 
برجام« مقرر مي دارد: »وزير امور خارجه موظف است روند 
اجراي توافقنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گزارش 
دهد«، اينك در آستانه ششمين س��الگرد انعقاد برجام، 
بيست ودومين و آخرين گزارش سه  ماهه از سوي اينجانب 
به عنوان وزير امور خارجه و مسوول هيأت مذاكرات برجام 
به نمايندگان ارجمند ملت دالور ايران در مجلس محترم 

شوراي اسالمي تقديم مي شود.
در اين گزارش مهم ترين دستاوردها و چالش هاي اجراي 
برجام طي شش سال گذش��ته و آخرين نتايج شش دور 
مذاكرات وين –كه تبلور شكست فشار حداكثري دولت 
آمريكا در برابر مقاومت مردم ايران است – ارايه مي شود. 
اين مذاكرات در آخرين هفته هاي كاري دولت دوازدهم 
به چارچ��وب يك توافق محتمل ب��راي رفع تحريم هاي 
غيرقانوني ايالت متحده آمريكا نزديك ش��ده و اميدوارم 
آن چ��ه تاكنون امكان تحقق آن فراهم ش��ده و در بخش 
سيزدهم اين گزارش )مد ظله العالي( آمده است، در ابتداي 
دولت س��يزدهم، به ياري خداوند مّن��ان و با هدايت مقام 
معظم رهبري، مديريت ر ئيس جمهور منتخب و حمايت 
مجلس شوراي اسالمي با دستيابي به تمامي حقوق ملت 
بزرگ ايران تكميل شود و موجب خرسندي و رضايت مردم 

عزيز ايران گردد. 
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٢- آشنايي با مقررات و استانداردهاي سازمان هواپيمايي 
كشوري

  icdl ٣- داشتن مدرك
٤- دارا ب��ودن مدرك حداق��ل intermediate در 

زبان انگليسي 
٥- داشتن مهارت الزم در تجزيه و تحليل مسائل امنيتي 

٦- داشتن حداقل ٢ سال سابقه كار مفيد و مستمر در 
حوزه امنيت هواپيمايي 

٧- داشتن سن حداقل ٢٥ و حداكثر ٦٥ سال 
٨- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته مرتبط 

در مورد وضعيت سرپرست حراست شركت هواپيمايي 
ماهان حس��ب بررس��ي هاي صورت گرفته از س��وي 
متخصصان و فعاالن حوزه حمل و نقل هوايي متاسفانه 
شرايط مذكور اعمال نش��ده است. سفرهاي هوايي، با 
همه جذابيت، سرعت و دقت عملي كه دارند، مي توانند 
به يك حادثه ناگوار و خاطره اي تلخ تبديل شوند. سازمان 
بين المللي هوانوردي غيرنظام��ي )ايكائو( ماموريت 
هماهنگ سازي اس��تانداردهاي بين المللي پروازي و 
مديريت خطوط هوايي در سطح جهان را برعهده دارد. 
اجراي كنوانسيون بين المللي ش��يكاگو از مهم ترين 
اهداف تشكيل اين نهاد بين المللي است. براساس اين 
معاهده سازمان هواپيمايي كش��وري ملزم به رعايت 
دس��تورالعمل ها و ضمائم ابالغي مي باشند. ضميمه 
شماره ١٧ پيمان شيكاگو درخصوص مسائل امنيت 
هوانوردي تجاري سخن مي گويد. پرواضح است رعايت 
اين مقررات براي سازمان هواپيمايي كشوري، مسافران 
و شركت هاي هواپيمايي بسيار حائز اهميت است. بدين 
منظور سازمان هواپيمايي كشوري نيز اجراي برخي از 
مقررات انكس شماره ١٧ را به شركت هاي هواپيمايي 
)واحد حراست آنها( واگذار كرده است و مديران حراستي 
شركت هاي هواپيمايي را ملزم به داشتن شرايط عمومي 
و اختصاصي براساس دستورالعمل شماره ٧٣١٧ صادره 
نموده اس��ت. در حال حاضر مديريت حراست شركت 
هواپيمايي ماهان نزديك به يك س��ال و نيم است كه 
به عنوان سرپرس��ت منصوب گشته است و متاسفانه 
تا به حال نيز براي ايش��ان ابالغي��ه تاييد صالحيت از 
سوي حراست سازمان هواپيمايي كشوري )براساس 
دستورالعمل شماره ٧٣١٧( صادر نشده است. مرجع 
متولي اجرا و نظارت بر هوانوردي تجاري كش��ور براي 
حفظ ايمني دقيق و اج��راي كامل قوانين بين المللي 
الزاماتي را درخصوص مديران حراستي در آيين نامه هاي 
خود درنظر گرفته است. انتصاب افراد دور از دانش مربوط 
به انكس ١٧ پيمان شيكاگو و سطح موردنياز تسلط به 
زبان انگليسي يا مدرك تحصيلي مرتبط و كافي به مرور 
زمان مي تواند حواشي شديد و ضربات جبران ناپذيري را 
به امنيت هوانوردي تجاري وارد سازد. مديريت حراست 
اين شركت فاقد اس��تانداردهاي الزم ابالغي از سوي 
سازمان هواپيمايي كش��وري مي باشد كه بايد به  طور 
جدي از سوي مراجع نظارتي مورد بررسي و پيگيري قرار 
گيرد. همچنين تسلط به زبان انگليسي و داشتن مدرك 
دانشگاهي مورد توجه قانونگذار به جهت حساسيت اين 
پست واقع گشته است و فردي كه سطح تسلط كافي 
به بديهيات دانشگاهي نداشته باشد از مديريت حرفه 
اين سمت عاجز است. فعاالن حوزه حقوق هوايي نيز 
اظهار داشته اند در اين خصوص بارها اقداماتي را از جهت 
قانوني انجام و به مراجع متولي گزارش داده اند. در برخي 
از شركت هاي هواپيمايي شنيده شده است كه مديران 
حراستي به جاي رعايت هر چه تمام تر قوانين مرتبط با 
امنيت هوانوردي پا را فراتر نهاده و به زندگي شخصي افراد 
ورود كرده و آنها را تفتيش و بررسي كرده اند و در مواردي 
نيز مدعي بررسي خطوط مخابراتي پرسنل شده اند كه 

خالف قوانين موضوعه كشور مي باشد.
 وظيفه واحد حراست ايرالين مطابق پيمان شيكاگو 
درخصوص مقررات هوانوردي صرفا اجراي انكس شماره 
١٧ آن هم محدود به مسائل داخلي ايرالين مي باشد، 
از طرفي انكس شماره ١٧ شامل مسائل امنيتي مربوط 
به عمليات هوانوردي اعم از پيشگيري از خرابكاري و... 
است و واحد حراست شركت هاي هواپيمايي به هيچ وجه 
مرجع تفتيش و بررسي صالحيت خصوصي پرسنل 
خود نمي باش��ند.  س��االنه حوادث و اتفاقات بسياري 
از س��وي مس��افران اخاللگر، نابهنجار و قانون شكن 
در پروازه��اي هوايي به وقوع مي پيون��دد كه موجب 
آس��يب هاي جاني و مالي به مس��افران، بار، هواپيما و 
ش��ركت هاي هواپيمايي مي ش��ود. حوادث و اتفاقات 
هواپيما، اقسام گوناگوني از رفتارهاي مجرمانه را شامل 
مي شود كه از مهم ترين آنها مي توان به مواردي ازجمله 
تهديد به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپيما، نزاع 
ميان مسافران، كودك آزاري، حمله و تجاوز، استعمال 
غيرقانوني مواد مخدر، سيگار كشيدن، تخريب كابين 
و صندلي هاي هواپيما، استفاده غيرمجاز از تجهيزات 
الكترونيكي، نابود كردن ابزار و تجهيزات ايمني هواپيما 
اشاره كرد.  مديريت حراست شركت هاي هواپيمايي 
عهده دار پيش��گيري و اقدامات خاص��ي درخصوص 
جلوگيري از مخاطرات سفر هاي هوايي مي باشند كه 
ايفاي نقش تخصصي و حرفه اي از سوي آنها مورد توجه 
حاكميت و مردم است. نهاد متولي ناظر و تاييد كننده 
صالحيت مديران حراست ش��ركت هاي هواپيمايي 
خصوصي، سازمان هواپيمايي كشوري و دفتر حراست 
سازمان مي باشد. با توجه به اينكه قانونگذار در ماده ٥٧٦ 
قانون مجازات اسالمي )تعزيرات( استنكاف از قوانين 
توسط مقامات و مستخدمين دولتي را جرم انگاري نموده 
است، با جمع شرايط مذكور موضوع مي تواند از سوي 

دستگاه قضايي تحت پيگرد قرار گيرد.
ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسالمي )تعزيرات( اشعار دارد: 
چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مس��تخدمين و 
مامورين دولتي و شهرداري ها در هر رتبه و مقامي كه 
باشند از مقام خود سوءاستفاده  نموده و از اجراي اوامر 
كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا 
اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات 
قانوني  صادر ش��ده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از 

خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

بازار در انتظار تعيين تكليف 
شركت هاي پااليشي

روز گذشته رييس س��ازمان بورس نامه اي خطاب 
به وزير نفت در خص��وص تعيين قيمت خوراك و 
فرآورده هاي اصلي پااليشگاه ارسال كرد. بر اساس 
اين نامه صورت هاي مالي حسابرس��ي شده پيش 
از مجامع ش��ركت پااليش��ي الزامي اس��ت و عدم 
ارايه اين ص��ورت مالي ها مي تواند وضعيت راكمي 

نگران كننده كند.
احمد اشتياقي، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه 
در گفت وگو با »تع��ادل« در خصوص نامه رييس 
س��ازمان بورس به وزير نفت مي گوي��د: عدم ارايه 
صورت مالي هاي حسابرس��ي ش��ده يك مشكل 
چندين س��اله است شركت پااليش��گاهي به اين 
شركت عمل مي كنند كه نفت را از پااليش پخش 
تحوي��ل مي گيرن��د و در ازاي اين نفت 5 محصول 
اصلي را ب��ا 95 درصد فوب خليج ف��ارس تحويل 
مي دهند. وي ادامه مي دهد: شركت نفت بايد ماهانه 
قيمت نفت و فرآورده هاي آن را تعيين تكليف كند 
و به طريق صورت حساب با يكديگر تسويه حساب 
كنند، ش��ركت پااليش پخش اين موض��وع را به 
تأخير مي اندازد و در حال حاضر كه در پايان س��ال 
مالي ش��ركت نفت قرار داريم هنوز وضعيت سال 
1۳99 را با ش��ركت هاي پااليشي مشخص نكرده 
است. اشتياقي توضيح مي دهد: هرچه زودتر بايد 
اين موضوع مشخص شود تا شركت پااليشي سود و 
زيان خود را اعالم كنند تا مطابق با آن سود و زيان 
قطعي ش��ود و حس��ابرس بتواند نظر خود را اعالم 
كند تا مجامع برگزار ش��ود اما هن��وز صورت مالي 
حسابرسي شده شركت پااليش��ي ارايه نشده و با 
توجه به ضيق وقت رييس سازمان بورس در نامه اي 
از آقاي دژپسند درخواست كرد كه هرچه سريع تر 

اين فرآيند انجام گيرد.
اين كارشناس بازار سرمايه درنهايت مي گويد: اين 
نامه نمي تواند بر روي معامالت روز سه شنبه تاثير 
بگذارد چراكه تنها درخواست تسريع انجام صورت 
مالي ها انجام مي گيرد و انتظار مي رود با ارايه صورت 
مالي ها وضعيت بازار مطلوب تر ش��ود. به طوركلي 
اين نامه مي تواند وضعيت سهام شركت پااليشي ها 
تغيير دهد، س��هامداران در انتظار تعيين مجامع 
شركت هاي پااليشي براي تعيين سود هستند و اين 
ابهام ادامه دار مي تواند سرمايه گذاري در اين گروه 
را كمي سخت تر از گذشته كند، بااين وجود انتظار 
مي رود كه با دستور وزير نفت گشايش سريع تري 

در شركت پااليشي ها رخ دهد

نامه رييس سازمان بورس به وزير نفت بدين شكل 
مي باشد. جناب آقاي مهندس زنگنه؛ 

 وزير محترم نفت؛ سالم عليكم؛ 
احترامًا، پي��رو مذاكره انجام ش��ده با تع��دادي از 
شركت هاي پااليشي ثبت ش��ده نزد اين سازمان 
مشخص گرديد برخالف مفاد قانون الحاق برخي 
مواد ب��ه قانون الحاق برخي م��واد به قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت )۲( و دستورالعمل 
منت��ج از آن در خصوص تعيين قيم��ت خوراك 
و فرآورده هاي اصلي پااليش��گاه ها؛ ش��ركت هاي 
زيرمجموع��ه آن وزارت محت��رم تاكن��ون قيمت 
خوراك و فرآورده هاي پااليش��ي براي س��ه ماهه 
پاياني سال 1۳99 را به شركت هاي پااليشي اعالم 

ننموده اند.
لذا پي��رو مكاتبات قبلي انجام ش��ده باحضرتعالي 
به ش��ماره ۸۲۸55/1۲۲ م��ورخ 1۴۰۰/۰۲/۲۲ 
و ش��ماره ۸5۴۷۴/1۲۲ م��ورخ 1۴۰۰/۰۴/۰۸ 
و همچني��ن مكاتب��ات انجام ش��ده در تاري��خ 
1۴۰۰/۰۴/1۳ با مديران محترم آن وزارت )معاون 
محترم برنامه ري��زي وزارت محت��رم نفت و مدير 
محترم امور بين الملل ش��ركت مل��ي نفت ايران( 
مبني بر درخواس��ت از حضرت عالي و مديران آن 
مجموعه جهت صدور دستور اعالم قيمت خوراك 
و فرآورده هاي پااليشي براي سه ماهه پاياني سال 
مالي 1۳99، به اس��تحضار مي رس��اند؛ در صورت 
عدم اعالم قيمت خوراك و فرآورده هاي پااليشي، 
شركت هاي پااليشي جهت تهيه صورت هاي مالي 
حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1۳99/1۲/۳۰ 

با چالش هاي اساسي روبرو مي باشد .
شايان ذكر است طبق مفاد اساسنامه شركت هاي 
پااليشي، مجمع عمومي عادي بايد حداقل هرسال 
يك بار، حداكثر ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ پايان سال 
مالي تشكيل شود )پايان تيرماه( همچنين ضروري 
است آگهي دعوت به مجمع عمومي و صورت هاي 
مالي حسابرسي شده حداقل 1۰ روز قبل از برگزاري 

مجمع عمومي عادي منتشر شود.
لذا چنانچه شركت هاي پااليشي بخواهند به منظور 
رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مصوب اين سازمان 
و انجام فرآيند گزارشگري، صورت هاي مالي خود 
را همانن��د صورت هاي مالي حسابرس��ي نش��ده 
س��ال مالي 1۳99 ارايه نمايند )اطالعات مربوط 
به 9 ماه از س��ال واقعي و براي م��دت باقي مانده از 
داده هاي برآوردي اس��تفاده نمايند( صورت هاي 
مالي آنها غيرقابل اتكا تلقي مي شود و با عنايت به 
اينكه اطالعات و صورت هاي مالي شركت ها مبناي 
تصميم گيري سهامداران در فرآيند سرمايه گذاري 
و س��اير ذينفعان )بانك ها و موسس��ات اعتباري، 
سازمان امور مالياتي، دارندگان واحدهاي صندوق 
پااليشي يكم و...( مي باشد، ارايه صورت هاي مالي 
غيرقابل اتكا ممكن است منجر به تضييع سهامداران 
و ساير ذينفعان گردد. با توجه به توضيحات فوق، 
خواهشمند اس��ت به منظور پيشگيري از تضييع 
احتمالي حقوق ذينفعان، بي اعتمادي نسبت به بازار 
سرمايه و جلوگيري از دريافت شكايت هاي متعدد، 
دستور فرماييد اطالعات مربوط به قيمت خوراك و 
فرآورده هاي پااليشي به شركت هاي پااليش نفت 

اعالم شود.

»تعادل«ابعاداقتصاديگزارشظريفدرخصوصبرجامرابررسيميكند

پاسخ   به  ملت و تاريخ

جدول مقایسه وضعیت هسته ای کنونی با قبل از برجام
شرایط کنونی!قبل از برجامموضوع

تعداد، نوع و ظرفیت
سانتریفیوژ! در نطنز

IR1

9156ماشین در حال تولید 

1044ماشین در حال چرخش بدون گازدهی 

5220ماشین نصب شده بدون چرخش 
IR2m

160ماشین در حال تولید 

1008ماشین نصب شده بدون چرخش 
IR4

170ماشین در حال تولید 

1IR

5060ماشین در حال تولید 

4000ماشین موجود در انبار 
IR-2m

850ماشین در حال تولید 

150ماشین در حال نصب 
IR-4

450ماشین در حال تولید 
IR6

230ماشین در حال تولید 

تعداد و نوع سانتریفیوژ در
فردو

IR1

696ماشین در حال تولید 

2088ماشین نصب شده بدون چرخش 

IR1

1044ماشین در حال تولید 
IR6

20ماشین در حال چرخش بدون گازدهی 

SWUشانزده هزار و پانصد SWUسیزده هزار کل ظرفیت غنی سازی

 درصد60 درصد20حداکثر غنای اورانیوم

ذخایر اورانیوم 
غنی شده

8305.6 درصد5 کیلوگرم زیر 

 درصد20 کیلوگرم 200حدود 

 20 کیلوگرم مواد صفحه6 سوخت 140حدود % 

2596 درصد5 تا 4 کیلوگرم از 

129.2 درصد20 کیلوگرم 

8.9 درصد60 کیلوگرم 

تحقیق! و توسعه
 نوع ماشین 5 عدد از 48

 قدرت غنی سازیSWU 10با ظرفیت یک تا حداکثر 
 نوع ماشین 16 عدد از 490

 قدرت غنی سازیSWU 24 تا 5.5با ظرفیت 

 تن200حدود ذخایر آب سنگین
 تن در عمان20 تن در ایران و 128حدود 

 تن صادرات119.6

 تن به فرم های مختلف887 تن به فرم های مختلف514ذخایر کیک زرد

»سعيد خطيب زاده« س��خنگوي وزارت امور خارجه 
روزگذشته به پرسش هاي مطرح شده از سوي رسانه ها 
درخصوص موضوعات سياست خارجي پاسخ داد. سعيد 
خطيب زاده، در پاس��خ به س��والي درخصوص آخرين 
وضعيت مذاكرات وين گفت: روز دوشنبه يك گزارش 
مفصل و جامع درخصوص آخرين وضعيت اجراي برجام 
شامل جزييات توافقات و موانع گفت وگوهاي جاري در 
وين منتشر ش��د. اين گزارش بيست و دومين گزارش 
سه ماهه وزارت امور خارجه است كه براساس تكليف 
قانوني، تقديم مجلس ش��وراي اسالمي شد. با عنايت 
به اينكه اين گزارش آخرين گزارش وزارت خارجه در 
پايان دولت دوازدهم است سعي شده يك نگاه جامع به 
اجراي برجام و مسير پيش رو داشته باشد. به همه عزيزان 
خبرنگار و اهل نظر توصيه مي كنم اين گزارش را مطالعه 
كنند. اين گزارش س��عي كرده يك ارزيابي منصفانه و 
كارشناسانه داشته و پيشنهاداتي هم براي ادامه مسير 
ارايه كند. اگر بخواهم كوتاه اشاره اي داشته باشم، باتوجه 
به پيش��رفت هاي حاصله مي توان اين ارزيابي را ارايه 
كرد كه به پايان مذاكرات وين نزديك شده ايم. برخي 
موضوعات حل  نشده كماكان باقي است مكررا اعالم شده 
به محض اجراي كامل توافق هسته اي و راستي آزمايي 
آن، جمهوري اسالمي ايران نيز اجراي كامل تعهدات 
خود را از س��ر خواهد گرفت. از نظر جمهوري اسالمي 
ايران، پيشرفت مذاكرات در وين، از اين منظر خوب بوده 
كه هم متون بسيار زيادي آماده شده و هم بخش هايي 
كه تكميل نشده است، داراي وضعيت مشخص شده اي 
است كه اختالفات را به  طور مشخص نشان مي دهد و اين 
موضوع به تصميم گيران كمك مي كند تا متوجه شوند 

در چه مرحله اي از تصميم گيري قرار دارند. 
خطيب زاده افزود: مواضع ما از ابتداي مذاكرات هيچ گونه 
تغييري نكرده است و خواهان رفع تحريم ها و همين طور 
راستي آزمايي آنها و سپس ازسرگيري اجراي تعهدات از 
سوي كشورمان هستيم. از سوي ديگر امريكا به عنوان 
ناقض برجام بايد تضمين هاي الزم را بدهد. ما در مذاكرات 
وين، چارچوب منافع ملي، صرفا اهداف مشخص شده از 

سوي مسووالن عاليه نظام را دنبال مي كنيم. 

سخنگوي وزارت خارجه درخصوص پيش بيني زمان 
دستيابي به توافق نيز گفت: به  طور حتم براي دولت هاي 
دوازدهم و سيزدهم آنچه اهميت دارد دستيابي به منافع 
عاليه مردم اس��ت و زمان در اينجا اهميت ثانوي دارد. 
بديهي است هرچه اين مهم، سريع تر به نتيجه برسد آثار 

رفع تحريم ها زودتر در كشور نمايان مي شود. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ به س��والي 
درخصوص برخي اخبار منتشر شده پيرامون ارزيابي 
دولت بايدن از تغيير سياس��ت هاي تحريم اقتصادي 
در قبال ايران نيز اظهار داشت: شكست سياست فشار 
حداكثري مدت هاست كه بر صاحب نظران روشن شده 
است. اين سياست به هيچ يك از اهداف خود نرسيده 
اس��ت، ضمن آنك��ه غيرقانوني بودن توس��ل و اعمال 
تحريم هاي يكجانبه و ع��دم كارايي اين ابزار در عرصه 
بين المللي موضوعي اجماعي اس��ت. طي چهار دهه 
گذشته، دولت هاي مختلف امريكا، مجموعه تحريم هاي 
گسترده اي عليه ايران وضع و اجرا كرده اند، اما حقيقت 
آن است كه حتي بنا به اعتراف مقامات امريكايي، اين 
كشور در دستيابي به اهداف تحريمي خود ناموفق بوده 

و تاكنون راه به جايي نبرده است. 
خطيب زاده تصريح كرد كه در مجموع، ارزيابي و قضاوت 
در مورد تغيير سياست تحريمي امريكا منوط به مشاهده 

و راستي آزمايي عملي اين ادعاها خواهد بود.
خطيب زاده با اش��اره به اظه��ارات »رابرت مالي« 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران درخصوص آزادي 
زندانيان امريكايي گف��ت: موضوع آزادي زندانيان 
ايراني در امريكا و برخي كشورهاي غربي ديگر كه 
به بهانه هاي واهي عمال به گروگان گرفته شده اند 
به عنوان موضوعي با اولويت باال همواره در دستور 
كار قرار داشته اس��ت. وزير امور خارجه از مدت ها 
پيش طرح مبادله همه زندانيان ايراني و امريكايي با 
يكديگر را مطرح كردند. دولت بايدن نيز از روزهاي 
ابتداي��ي روي كار آمدن، اين موضوع را مورد توجه 
ق��رار داد. مذاكرات در اين زمينه در جريان اس��ت 
و در صورت به نتيجه رس��يدن مذاكرات، متعاقبا 

اطالع رساني خواهد شد.

سعيدخطيبزاده،سخنگويوزارتخارجه:
واكنش

مطالبات فرابرجامي ارتباطي به برجام ندارد 

عدم اعمال آيين نامه هاي 
هوايي جرم است



گروه بانك و بيمه |
با توجه به اينكه نرخ سود در بازار بين بانكي پس از گذشت 
۹ ماه به زير ۱۸ درصد رسيده است، يك تحليلگر اقتصادي 
دليل روند كاهش��ي اين نرخ بهره را در برداش��ت دولت از 
تنخواه و منابع بانك مركزي براي تامين كس��ري بودجه 
مي داند و معتقد است كه اين امر براي اقتصاد تهديدي در 
جهت افزايش پايه پولي و نقدينگي به شمار مي رود كه بانك 
مركزي بايد مانع آن شود. نرخ بهره بين بانكي به عنوان يكي 
از انواع نرخ هاي بهره در بازار پول به نرخ هاي سود يا بهره در 
ساير بازارها جهت مي دهد كه در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير 
بانك هاست و زماني كه آنها در پايان دوره مالي كوتاه مدت 
اعم از روزانه يا هفتگي، دچار كس��ري ذخاير مي شوند، از 
ساير بانك ها در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض 
مي كنند.اين نرخ بعد از ۹ ماه در حال حاضر زير ۱۸ درصد 
قرار گرفته و به س��طح ۱۷.۹۵ درصد رسيده است. اين در 
حالي است كه سود بين بانكي در سال گذشته روند متفاوتي 
را طي كرد؛ در ابتداي سال و در سه ماه اول، نرخ سود بين 
بانكي روندي كاهشي داشت به طوري كه در خردادماه اين 

نرخ به هشت درصد نيز رسيد.
از اين ماه تا آبان، سود بين بانكي روند متفاوتي را در پيش 
گرفت و صعودي ش��د. اين روند صعودي تا به آنجا پيش 
رفت كه در آبان ماه، نرخ س��ود در ب��ازار بين بانكي از نرخ 
سقف كريدور نيز بيشتر شد و به بيش از ۲۲ درصد رسيد. 

از آبان ماه اما دوباره روند سود بين بانكي تغيير كرد و كاهشي 
شد. از آذرماه سال گذشته تا اوايل خردادماه سال جاري نرخ 
سود بين بانكي در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبيت شده 
بود تا آنكه از ارديبهشت مجدد روند كاهشي شروع شد.در 
اين زمينه، كامران ندري - يك كارشناس اقتصادي - در 

گفت وگو با ايسنا، به بررسي علل و تاثير كاهش نرخ بهره 
بين بانكي پرداخت و گفت: دليل اصلي كاهش نرخ سود در 
بازار بين بانكي برداشت دولت از تنخواه است، زيرا در پي اين 
امر پايه پولي و ذخاير بانك مركزي در بازار بين بانكي زياد 

مي شود كه روند نرخ سود را در اين بازار كاهشي مي كند. 
وي افزود: با توجه روند افزايشي نرخ تورم در كشور، دليلي 
وجود ندارد تا بانك مركزي به اين كاهش نرخ س��ود در 
بازار بين بانك��ي اجازه دهد زيرا، اين روند كاهش��ي در 
بلندمدت افزايش قيمت ه��ا در تمام بازارها را به ارمغان 
مي آورد كه افزايش قيمت ها در بازارهاي دارايي و سهام 
زودتر رخ مي دهد و س��پس در ب��ازار كاال و خدمات نيز 
افزايش قيمت خواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي با 

بيان اينكه كاهش يك تا دو درصدي نرخ بهره بين بانكي 
تاثير قابل توجهي ندارد، ادامه داد: اما در شرايط تورمي 
فعلي بايد جلوي اين كاهش گرفته شود، زيرا يك تهديد 
است كه نشان دهنده افزايش پايه پولي و نقدينگي است.

طبق گفته ندري، كاهش نرخ بهره بين بانكي در شرايط 
ركود طبيعي و مناسب بود اما در شرايط فعلي حاكي از 
آن اس��ت كه دولت براي جبران كسري بودجه خود به 
منابع بانك مركزي دست درازي مي كند. در ادامه وي با 
تاكيد براينكه پايين آمدن نرخ بهره بين بانكي سياست 
انبساطي است كه قيمت در همه بازارها را نه به صورت 
همزمان افزايش مي دهد، گفت: كاهش فعلي نرخ بهره 
در بازار بين بانكي آنچنان قابل مالحظه نيست كه بر بازار 

سرمايه و تشديد قيمت ها در آن تاثير بگذارد. بنابراين، در 
حالي كارشناسان معتقدند كه عامل اصلي نرخ سود در 
بازار بين بانكي استقراض دولت از بانك مركزي در قالب 
برداشت از تنخواه است كه آخرين آمارها از وضعيت پايه 
پولي به عنوان متغيري اصل��ي در تغييرات نقدينگي، 
بيانگر اين است كه پايه پولي در پايان ارديبهشت با شش 
درصد افزايش نسبت به فروردين، به حجم بالغ بر ۴۸۹ 
هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رشد ماهانه در ۱۴ ماه 
گذشته بي سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي 
در ارديبهشت حدود ۳۰.۶ درصد است. در اين زمينه بانك 
مركزي، افزايش چشمگير پايه پولي در ارديبهشت ماه 
را ناشي از افزايش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر 

اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعالم كرده است.

     شرط كاهش سودهاي بانكي
علي صالح آبادي نيز با اش��اره به كاه��ش قابل توجه نرخ 
بهره بين بانكي در روزهاي اخي��ر، بيان كرد: كاهش اين 
نرخ در صورتي منجر به كاهش س��ود بانكي مي شود كه 
كاهش نرخ در بازار بين بانكي پايدار باش��د. كارشناسان 
معتقدند كه كاهش نرخ بهره بين بانكي، سودهاي بانكي 
را كاه��ش مي دهد، در صورتي كاهش ن��رخ بهره در بازار 
بين بانكي مي تواند منجر به كاهش سودهاي بانكي شود 
كه اين كاهش پايدار و ادامه دار باش��د. ب��ه عبارت ديگر، 
كاهش بلندمدت نرخ بهره بي��ن بانكي، منجر به كاهش 
سود بانكي مي شود.دولت جديد بايد در راستاي كنترل 
اضافه برداشت ها و سالمت نظام بانكي گام بردارد و از آن 
انتظار مي رود كه سياست هاي مالي را به سمت استقالل 
از سياست هاي پولي ببرد تا كنترل تورم به سرانجام برسد.

نگاهاخبار

خبر
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برگزاري سي و يكمين همايش 
بانكداري اسالمي در شهريور 1400

س��ي و يكمين هماي��ش بانكداري اس��المي با 
عن��وان »بانكداري اس��المي با نگاه��ي به بيانيه 
گام دوم انق��الب« در نيم��ه نخس��ت ش��هريور 
ماه س��ال ج��اري و به ص��ورت مجازي توس��ط 
»موسسه عالي آموزش بانكداري ايران«، برگزار 
مي ش��ود.محورهاي اصلي اين همايش ش��امل 
»اصالح قوانين بانك��ي: زمينه ها و ضرورت ها«، 
»حكمراني بانكي: نقد و ارزيابي«، »مدل كس��ب 
وكار بانكي: ارزيابي و آسيب شناسي« و مانع زدايي 
و پش��تيباني از تولي��د: نقش و مس��ووليت نظام 
بانكي« اس��ت. ي��ادآور مي ش��ود، عالقه مندان 
مي توانن��د تا ۱۵مرداد ماه س��ال جاري نس��بت 
به ارس��ال اصل مق��االت به دبيرخان��ه همايش 
)موسس��ه عالي آموزش بانك��داري ايران(، اقدام 
كنند. همچنين پژوهشگران مي توانند به منظور 
كسب اطالعات بيش��تر درخصوص نحوه ارسال 
و پذي��رش مقال��ه به پرت��ال همايش به نش��اني 

conference.ibi.ac.ir مراجعه كنند.
گفتني است همايش ساالنه بانكداري اسالمي، در 
هفته بانكداري، مقارن ب��ا تصويب قانون عمليات 
بانكداري بدون ربا، طي س��ي سال گذشته برگزار 
شده و اين همايش فرصت مناسبي براي بسط دانش 
بانكداري، تضارب افكار بين صاحب نظران داخلي و 
خارجي و هم افزايي ميان آنان است. مخاطبان اصلي 
اين همايش، مديران، كارشناسان ارشد نظام مالي و 
بانكي كشور و انديشمندان حوزه و دانشگاه هستند.

با تخريب بانكداري
چيزي  از اقتصاد باقي نمي ماند

محمدرضا جمشيدي، دبيركل كانون بانك هاي 
خصوصي با اشاره به اينكه ميزان هجمه به بانك ها 
زياد اس��ت، گفت: مقامات دولتي نبايد بانك ها را 
بدون دفاع بگذارند، چون اگر بانك خراب ش��ود 
چيزي از اقتصاد باقي نمي ماند.وي در گفت وگو با 
ايِبنا در رابطه با مهم ترين اقدامات دولت سيزدهم 
براي تغيير شرايط نظام بانكي كشور، گفت: اجراي 
مقررات بانك مركزي در بانك ها با استنباط هايي 
متفاوت بين مقامات دولتي يا نمايندگان مجلس 
يا حتي قوه قضاييه روبرو ش��ده كه كار را س��خت 
كرده است. به اين معنا مشتريان بدهكار و بانك ها 
بر فرض در نحوه محاسبه سود با اختالف نظرهايي 
مواجه اند و هر يك اين مساله را به نفع خود تفسير 
مي كنند، بنابراين الزم اس��ت تا ابتدا اين تضادها 
برچيده ش��ود.از آنجا كه اين تضادها سبب شده 
هجمه هاي زيادي از س��وي مقامات دولتي عليه 
بانك ها به وجودآيد، بنابراين همه در رد عملكرد 
بانك ها يا خالف قوانين عم��ل مي كنند و در اين 
خص��وص اجحاف ص��ورت مي گي��رد، بر همين 
اس��اس از اين نوع حرف ها از زبان مقامات دولتي 
زياد شنيده مي شود و همين موضوع به بهانه هايي 
براي بدهكاران سوءاستفاده كننده بانكي در حال 

تبديل شدن است. 
مردم تسهيالت بانكي را مورد استفاده قرار مي دهند 
و گروهي براساس قراردادهاي امضا شده بين خود 
و بانك تعهدات شان را به موقع اجرايي مي سازند، 
اما عده اي كه به دنبال سوءاستفاده هستند در اين 
فكر به س��ر مي برند كه تا حد امكان آن را به تاخير 
 اندازند يا اصال نپردازند. اين گروه از برداش��ت هاي 
نادرستي كه مقامات عليه بانك ها طرح مي كنند، 
بهره مي برند و سوءاس��تفاده مي كنند. متاسفانه 
رس��انه ها هم از دولتي يا نيمه دولتي يا غير دولتي 
بسيار به اين مساله پر و بال مي دهند. توقع مي رود، 
چنين برخوردهايي با سيستم بانكي كه خود محور 
اصلي اقتصاد كش��ور به حس��اب مي آيد، صورت 
نگيرد، البته درص��ورت انجام عملي خالف قانون 
بانك بايد پاي آن بايس��تد، اما وقتي غير از اين رخ 
داده، رفتار ديگري برگزيده ش��ود. يكي از توقعات 
كوچك اين است كه به برخورد با بانك ها در دولت 
آينده نظم داده شود. قانون عمليات بانكي بدون ربا 
گرچه ايراداتي به همراه دارد، اما تقريبا كامل است 
و چنانچه اشكاالتي در اين زمينه وجود داشته در 
نحوه اجرا يا برداش��ت يا تفاسير بوده است. اكنون 
راي وحدت روي��ه ۷۹۴ ديوان عالي كش��ور يك 
رويه اي را براي محاكم ايجاد كرده كه حق بانك ها 
بر اساس آن ضايع خواهد شد زيرا تنها تفاوت بين 
قراردادهاي مبادله اي و مشاركتي در آراي بسياري 
از اين محاكم ديده نمي شود، همه را با حداقل نرخ 
سودي كه بانك مركزي اعالم كرده مورد بررسي 
ق��رار مي دهند، در حالي كه اين مس��اله درس��ت 
نيست. جمشيدي در اين رابطه اظهار داشت: سود 
مشاركت مدني مشخص نيست زيرا تمامي سود يا 
زيان قابل پيش بيني خواهد بود، اما واقعيت با اين 
پيش بيني ها تفاوت دارد و محاكم براساس حداقل 
نرخي كه بانك مركزي براي اعطاي تسهيالت در 
نظر گرفته، اتخاذ راي انجام مي دهد. رفع ابهامات 
در قوانين از توقعات فعاالن در اين حوزه به حساب 
مي آيد تا براس��اس موضع برخي از كارشناس��ان 
جانبدار بدهكاران بانكي، اعالم نظر صورت نگيرد و 
عليه بانك ها دست به هجمه و تبليغات زده نشود. 
ميكروفون ها در اختي��ار مقامات دولتي قرار دارد، 
بنابراين نبايد بانك ها را بدون دفاع بگذارند. اسكلت 
اقتصاد بر اساس بانك ها ساخته شده كه در صورت 
خرابي چيزي از آن باقي نخواهد ماند.دبيركل كانون 
بانك ه��اي خصوصي در اين رابط��ه كه در چنين 
شرايطي كاربرد هدفگذاري ها در خصوص تورم يا 
اصالح بانكي يا نرخ سود بانكي به چه صورت خواهد 
بود؟ افزود: هدف گذاري ها كاربردهاي زيادي دارد، 
البته بدون شك در دولت جديد نگاهي به سيستم 
بانكي صورت خواهد گرفت، اما بر اين تصورم كه در 
آينده هم بر همين اس��اس قبل پايه ريزي صورت 
خواهد گرفت و تغييرات زيادي صورت نمي گيرد.

انجام ۳.۳ ميليارد تراكنش بانكي 
در خرداد 1400

طبق اعالم شركت شاپرك، در خردادماه سال جاري بيش 
از ۳ ميليارد و ۳۰۸ ميليون تراكنش انجام شده كه حدود 
۹۰ درصد از كل اين تراكنش ها از طريق كارتخوان هاي 
فروشگاهي بوده اس��ت. بررس��ي جديدترين گزارش 
ش��اپرك نش��ان مي دهد كه در خرداد ماه سال جاري 
بيش از ۳ ميليارد و ۳۰۸ ميليون و ۸۲۲ هزار تراكنش به 
ارزش ۵۵۲ هزار ميليارد تومان انجام شده كه رشد اسمي 
ماهانه خرداد ۱۴۰۰ نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
از آن، ۴۲.۲۲ درصد و رش��د حقيقي آن نيز منفي ۳.۶۶ 
درصد بوده است. در عين حال، رشد اسمي ماهانه خرداد 
نسبت به ارديبهشت، ۱۵.۱۲ درصد كاهش نشان مي دهد.

سهم ابزار پذيرش اينترنتي از تعداد كل تراكنش ها ۶.۳۲ 
درصد، س��هم ابزار پذيرش موبايلي ۳.۴۴ درصد و سهم 

كارتخوان هاي فروشگاهي نيز ۹۰.۲۴ درصد بوده است.
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ردپاي استقراض دولت در كاهش سود بين بانكي 
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ارايه اطالعات ۸.4 ميليون كارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان مالياتي
گروه بانك و بيمه |

مدي��ر اداره نظام هاي پرداخت بان��ك مركزي گفت: 
اطالعات ۸ ميلي��ون و ۴۰۰ هزار كارتخ��وان و درگاه 
پرداخت كه پيش از اين در سامانه موديان مالياتي ثبت 
نشده بود، پس از تكميل و صحت سنجي اطالعات براي 
تشكيل پرونده مالياتي به سازمان امور مالياتي ارايه شده 
است. داود محمدبيگي با اشاره به ضرورت ساماندهي هر 
چه بيشتر در حوزه هويت پذيرندگان شبكه پرداخت 
گفت: بي��ش از ۷ ميليون و پانصد ه��زار پايانه فروش 
فعال در كشور به حساب اش��خاص متصل هستند و 
كنترل مالكيت حساب و دارنده پايانه با تجميع اطالعات 
حساب ها در سامانه سياح بانك مركزي از سال گذشته 
امكان پذير شده است و به اين ترتيب الزاما شماره حساب 
متصل به هر پايانه فروشگاهي به دارنده همان حساب 
تعلق دارد و امكان اينكه ترمينال پذيرندگي به نام يك 
نفر و شماره حساب متصل به پايانه متعلق به فرد ديگري 

باشد، اصال مقدور نيست.
وي ادامه داد: بانك مركزي تاكنون در راس��تاي عمل به 
تعهدات خود، ارتباط بانكي حدود ۲ ميليون و پانصد هزار 
كارتخوان و درگاه پرداخت اينترنتي را قطع و اطالعات ۸ 
ميليون و چهارصد هزار دستگاه ديگر را نيز به سازمان امور 
مالياتي ارايه كرده است.همچنين بانك مركزي بر اساس 
ماده ۱۱ قانون پايانه هاي فروشگاهي نسبت به ساماندهي 
دستگاه هاي كارتخوان و درگاه هاي پرداخت الكترونيكي 

اقدامات مهمي انجام داده و روند اين عمليات با همكاري 
سازمان امور مالياتي ادامه دارد.به گفته محمدبيگي تاكنون 
اطالعات ۸ ميليون و چهارصد ه��زار كارتخوان و درگاه 
پرداخت كه پيش از اين در سامانه موديان مالياتي ثبت 
نشده بود، پس از تكميل و صحت سنجي اطالعات براي 
تشكيل پرونده مالياتي به سازمان امور مالياتي ارايه شده 
است.زيرساخت هاي فني و مقرراتي الزم نيز به گونه اي 
فراهم شده كه از بيستم دي ماه گذشته هر متقاضي جديد 
ترمينال پرداخت ابتدا ملزم به تشكيل پرونده مالياتي است 
و روال تخصيص ترمينال به متقاضي جديد تنها پس از ثبت 
نام در سامانه و دريافت كد رهگيري ادامه خواهد يافت.وي 
درباره ريشه هاي فراواني و تعدد كارتخوان هاي فروشگاهي 
در يك واحد صنفي گفت: اين وضعيت نتيجه رايگان بودن 
برخورداري از اين دستگاه هاست؛ در شرايطي كه دريافت 
پايانه براي دارنده هزينه اي ندارد، نتيجه اين خواهد شد كه 
اشخاص بيش از نياز خود، از اين ابزار استفاده مي كنند. اين 
در حالي است كه در دنيا دريافت پايانه فروش هزينه دارد 
و اصوال دريافت كننده خدمت بايد در تمام خدمات بانكي 
هزينه خدمت دريافتي را پرداخ��ت كند.در ايران اما اين 
الگو كامل نيست؛ مشتريان بدون توجه به ميزان سپرده و 
ماندگاري آن در بانك انتظار دارند خدمت رايگان بگيرند در 
حالي كه حتي در همين كشورهاي همسايه، بانك ها براي 
افتتاح حساب و نگهداري پول افراد هزينه ساالنه دريافت 
مي كنند، البته ميزان هزينه متناسب با مبلغ و ماندگاري 

است. به عنوان مثال در برخي موارد، مشتري مي تواند براي 
گرفتن خدمت رايگان، مبلغ مشخصي را همواره در حساب 
خود نگهداري كند. به كارگيري راهكارهاي هوش��مند 
تحليل رفتار مش��تري براي جلوگيري از سوءاستفاده از 
حساب افراد موضوع ديگر است. محمدبيگي با اشاره به 
فراواني حساب هاي بانكي در شبكه بانكي كشور نيز گفت: 
يكي از علل فراواني تعداد حساب ها نيز، رايگان بودن اين 
خدمت است. بانك ها، بنگاه هاي اقتصادي هستند و بايد 
درآمدها و هزينه هاي آنها با هم تناس��ب داشته باشد، در 
حالي كه بسياري از خدمات بانكي در كشور ما يا رايگان 
است يا كارمزد ارايه آنها هيچ تناسبي با هزينه تمام شده آن 
خدمت ندارد.مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
افزود: يكي از پيامدهاي فراواني حساب هاي بانكي، افزايش 
احتمال سوءاستفاده از آنهاست، بنابراين طبق مقررات 
مبارزه با پولش��ويي، كنترل و نحوه شناسايي مشتري و 
همچنين تطبيق شماره حساب با شماره ملي مشتري 
از سوي بانك ها در تمام تراكنش ها الزامي شده و از سال 
گذش��ته اين الگو در تراكنش هاي بين بانكي نيز رعايت 
مي شود.يكي از روش هاي حل مشكل مذكور استفاده از 
راهكار سيستمي و تحليل هاي هوشمند مبتني بر رفتار 
مشتريان است كه در حال حاضر در شبكه بانكي در حال 
اجراست.قانون جديد چك باعث بهبود شفافيت و سالمت 
تبادالت مالي مي شود.محمدبيگي با اشاره به قانون جديد 
چك و تأثيري كه اين قانون در بهبود شفافيت و سالمت 

تبادالت مالي داش��ته است، گفت: اصالحيه قانون چك 
مزاياي زيادي براي كسب و كارها دارد چرا كه اعتبار اين 
ابزار را در تبادالت مالي افزايش مي دهد و اعتماد در كسب 
و كار جزو اصول جدايي ناپذير معامله است. شناسايي و 
امكان كنترل و رصد، جزو ضروريات تراكنش هاي بانكي 
و چك اس��ت. براي رسيدن به اين ش��رايط قاعدتا بايد از 
فناوري اس��تفاده كرد و قانون چك حداكثر استفاده را از 
فناوري كرده است. اگرچه بايد با آموزش و اطالع رساني 
بيشتر، مش��تريان را نيز براي بهره مندي از فناوري آماده 
كرد.مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي در پاسخ به 
اين پرسش كه زيرساخت ها تا چه حد امكان استفاده از اين 
فناوري را در خصوص اجراي قانون جديد چك مي دهد، 
گفت: ضريب نفوذ گوشي هاي هوشمند بيشتر از ٧٥ درصد 
و ضريب استفاده از اينترنت در كشور نزديك به ١٠٠ درصد 
است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسي از تكنولوژي ندارند 
بلكه بسيار تكنولوژي محور هستند كه شرايط كار را براي 
اجراي قانون كمي ساده تر مي كند.البته بايد به هرحال براي 
كساني كه گوشي هوشمند ندارند هم فكر كرد و به همين 
دليل نيز به زودي امكان برخورداري از خدمات استعالم و 
ثبت چك هاي صيادي با پيامك و سرويس USSD فراهم 
خواهد ش��د. با اين وجود حتي االمكان بايد واس��ط هاي 
كاربري ساده شوند و از پيچيدگي فرايندها كاست. با همين 
رويكرد نيز بانك مركزي امكان استعالم ثبت چك، بدون 

طي مراحل احراز هويت را عملياتي كرده است.

نوسانقيمتدالردركانال۲۴هزارتوماني

افتاندكقيمتهادربازارطالوسكه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

قيمت دالر در ب��ازار آزاد، به رق��م ۲۴۹۱۰ تومان كاهش 
يافت و با اعالم هر اونس طال به قيمت ۱۸۰۲ دالر، قيمت 
س��كه نيز به ۱۰ ميليون و ۶۹۰ هزار تومان كاهش يافته 
است. ربع سكه ۳.۶، نيم سكه ۵.۶۵۰، سكه گرمي ۲.۲۵۰ 
ميليون، هر گ��رم طال ۱ ميليون و ۶۱ ه��زار و مثقال طال 
۴ ميليون ۵۹۷ هزار تومان اعالم ش��ده است. كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت طال و سكه 
 دوش��نبه ۲۱ تير ۱۴۰۰ با كاهش اندك روبرو بوده است .

قيمت اونس جهاني به ۱۸۰۸ دالر رسيده و به اين ترتيب 
هر قطعه سكه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، 
سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ 
ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان و سكه هاي گرمي نيز دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
فروخته ش��ده است.هر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون و 
۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و ۶۰۲ هزار 
تومان فروخته شده اس��ت.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)دوشنبه، ۲۱ تيرماه( با ۱۵۲ تومان افزايش نسبت به روز 
گذشته به رقم ۲۴ هزار و ۶۳۲ تومان رسيد. قيمت فروش 
يورو با ۱۲۴ تومان افزايش نسبت به روز گذشته به ۲۹ هزار 
و ۴۸۳ تومان رس��يد. قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۱۴۴ 
تومان و نرخ خريد هر ي��ورو نيز ۲۸ هزار و ۸۹۹ تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و 
۷۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۲۹۰ تومان اعالم شد. 
نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸ هزار و ۵۸۸ تومان و نرخ فروش 
آن نيز ۲۸ هزار و ۸۴۷ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه 
نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۵۲۲ تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۲ هزار و ۳۳۳ تومان معامله 
شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار توماني شد و 
در اين فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، اما 
دوباره كاهش يافت و در كانال ۲۳ هزار توماني در نوسان بود 
تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد كانال ۲۴ هزار تومان شد و 

رشد آرام قيمتي را ادامه داد و به كانال ۲۵ هزار توماني نيز 
وارد شد اما دوباره به قيمت ۲۴ هزار تومان عقب نشيني كرد.

    ثبات قيمت سكه در ميانه كانال 10 ميليون تومان
صبح دوشنبه، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد )دوشنبه، ۲۱ تيرماه( در بازار تهران با افزايش ۲۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۶۷۰ هزار 
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
پنج  ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
۱۸ عيار به يك ميليون و ۶۱ هزار تومان رس��يد. قيمت هر 
مثقال طال نيز چهار ميليون و ۵۹۹ هزار تومان شد. همچنين 
هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۸۰۲ دالر و ۹۵ س��نت 
قيمت خورد.قيمت س��كه در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون 
تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ 
ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد 
تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت 
در كانال ۱۰ ميليون تومان در نوسان بوده است. مهم ترين 
رويداد درخصوص بازار سكه و طال، حذف ابالغ قانون جديد 
ماليات بر ارزش افزوده است. براساس اين قانون از اين پس، 
ماليات بر ارزش افزوده از سود و اجرت طال اخذ مي شود و ديگر 
از اصل طال كسر نمي شود. اين قانون قرار است از ۶ ماه آينده 
اجرا شود. پيش بيني مي شود با اجراي قانون حذف ماليات 
برارزش افزوده صنعت طال مجدد در كشور رونق يابد و در واقع 
اين قانون به مصرف كننده براي خريد طال كمك مي كند. 
شركت هايو قصد دارد پس از تالش دوباره رگوالتورهاي چين 
براي سركوب اين صنعت، استخراج بيت كوين را از شرق به 
غرب تغيير دهد. فناوري بالك چين كانادايي Hive بيش 
از ۳۰۰۰ دكل استخراج بيت كوين )BTC( خريداري كرده 
تا استخراج بيت كوين را از شرق به غرب جابه جا كند. فرانك 

هولمز، رييس اجرايي ش��ركت Hive با اشاره به مهاجرت 
گس��ترده ظرفيت اس��تخراج از چين به اياالت متحده و 
كانادا، گفت كه ورود اين شركت به ساير استخراج كنندگان 
امريكاي شمالي، هدف اين شركت را براي افزايش شفافيت 
و پاسخگويي به شركاي خود بيشتر مي كند.هايو به خاطر 
تالش هاي خود براي استخراج با انرژي سبز شناخته شده 
است. اين شركت مركز داده با انرژي سبز در كانادا، سوئد و 
ايسلند دارد. اين شركت اخيراً به دليل چالش هاي قانوني، 

تاسيسات نروژ خود را به فروش رسانده است.

     افزايش محدود قيمت جهاني طال
قيمت طال در انتظار اعالم نرخ تورم اياالت متحده و اظهارات 
رييس بانك فدرال رزرو، اندكي افزايش داشت. با توجه به 
نگراني هاي مداوم در مورد شيوع كوويد-۱۹، روز دوشنبه 
قيمت طال بيشتر شد، در حالي كه سرمايه گذاران منتظر 
اعالم آمار تورم اياالت متحده در اين هفته و اظهارات جروم 
پاول رييس فدرال رزرو هستند.هر اونس طالي اسپات با 
افزايش ۰.۱ درصدي به ۱۸۰۹ دالر رسيد. معامالت آتي 
طالي اياالت متحده با كاه��ش ۰.۱ درصدي به ۱۸۰۹.۳ 
دالر رسيد. اين بازار داده هاي شاخص قيمت مصرف كننده 
را در روز سه شنبه و حضور پاول قبل از كنگره در روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه را زيرنظر خواهد گرفت تا نشانه هايي 
از سياس��ت بانك مركزي به دس��ت آورد. كمبود مواد و 
دشواري هاي استخدام مانع از بهبود اقتصادي اياالت متحده 
از همه گيري ش��ده و تورم گذرايي را به وجود آورده است.

كريس��تين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا گفت: بانك 
مركزي اروپا در جلسه بعدي خود دستورالعمل هاي مربوط 
به مراحل سياست بعدي را تغيير مي دهد تا استراتژي جديد 
خود را منعكس كند و نش��ان دهد كه خطر تورم دوباره، 
جدي اس��ت.وزراي دارايي ۲۰ اقتصاد ب��زرگ جهان روز 
شنبه هشدار دادند: افزايش موارد ابتالي گونه هاي جديد 
ويروس كرونا و دسترسي ضعيف به واكسن ها در كشورهاي 

در حال توسعه، بهبود اقتصاد جهاني را تهديد مي كند. يك 
نهاد نظارتي انگليس گفت: بانك هايي كه معامالت طال را 
در لندن تسويه مي كنند مي توانند براي معافيت از مقررات 
شديدتر در ژانويه ۲۰۲۲ درخواست دهند. هفته گذشته 

تقاضاي طال در هند و مراكز اصلي ديگر كاهش يافت.

     صعود كم جان ارزهاي ديجيتالي
بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مهم صعود خفيفي را تجربه 
كردند.ضريب سختي استخراج بيت كوين به عنوان يكي از 
شاخصه هاي بسيار موثر بر روند قيمتي بيت كوين كماكان 
در كف يكساله خود قرار دارد و تحليل بيشتر كارشناسان 
اين است كه بهبود اين ضريب نيازمند زمان خواهد بود به 
ويژه آنكه استخراج كنندگان چيني كه بزرگ ترين گروه 
اس��تخراج كننده بيتكوين در جهان هستند، تحت تاثير 
رويكرد جديد و س��ختگيرانه دولت چين مجبور شده اند 
تجهيزات خود را به ديگر كش��ورها انتقال دهند. مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱۴۱۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۰.۶۲ درصد بيشتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و ۱۷ درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت  كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 
سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. قيمت هر اونس 
طال با ۰.۲ درصد كاهش به ۱۸۰۳ دالر و ۵۶ سنت رسيد.

در حالي كه تقويت جزئي دالر و ارزش سهام در بازارهاي 
بورس موجب كاهش اشتها براي سرمايه گذاري در بازار 
طال شده است و سرمايه گذاران منتظر انتشار آمارهاي تورم 
امريكا و اظهارات اين هفت��ه رييس فدرال رزرو در كنگره 
هستند، قيمت طال روز دوشنبه شاهد كاهش بود بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۲ درصد كاهش به 
۱۸۰۳ دالر و ۵۶ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي نيز با ۰.۴ درصد كاهش به ۱۸۰۳ دالر و ۹ سنت رسيد.

 FATF ۶ چالش  اقتصادي از
تا جهش ارز  

چالش هاي اقتصادي پيش 
روي دول��ت س��يزدهم، از 
FATF تا جهش ارز و موانع 
توليد را شامل مي شود. بايد 
توجه داش��ت كه اقتصاد در 
فضاي آرام مي تواند مشكالت 
خودش را ح��ل كند؛ يكي 
از مس��ائل مه��م ني��ز حل 
مناقشات بين المللي همچون FATF است و دولت بايد 
به انتظارات بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي از دولت 
آينده و همچنين موانع و مشكالت در حوزه كسب و كار 
و تولي��د توجه كند.  بايد فرصت داد تا دولت تيم خود را 
مس��تقر كند و بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي هم 
انتظارات و مطالبات خودشان را به دولت جديد منتقل 
كنند، فعاالن اقتصادي بايد به صورت مكتوب انتظارات 
خودش را به رييس جمهور منتخب ارسال كرده و انتظار 
مي رود كه با استقرار يك تيم قوي و وزراي فعال، خوب، 
پرتوان، پرانرژي و بانش��اط و صاحب عل��م، بتوانند بر 
مشكالت كشور فائق بيايند و موفقيتي براي كشور حاصل 
شود.اما آنچه كه مسلم است، حوزه كارآفريني مي تواند به 
رفاه اجتماعي منتج شود و اشتغال پايدار را به وجود بياورد 
و در متغيرها و مولفه هاي قدرت اثرگذار باشد، در نتيجه 
بايستي مورد توجه همه مسووالن به خصوص مسووالن 
اجرايي كشور قرار بگيرد.در خصوص مشكالت و موانع 
موجود نيز يكي از مسائل و مشكالتي كه در سنوات قبل 
داشتيم، جهش هاي ارزي با نوسانات بسيار زياد بود، كه 
اين نوسانات و جهش ها بايد در دولت آينده مديريت و 
كنترل شود و به نوعي بايستي يك نوع آرامش را بر فضاي 
اقتصادي و منابع ارزي كشور به وجود بياوريم.موضوع 
جهش توليد، مانع زدايي و هم حمايت از توليد اس��ت 
كه بايستي به عنوان يك دستور كار عملياتي در دولت 
تعريف و عملياتي شود. متاسفانه در داخل كشور، قوانين 
و مقررات بسيار زيادي داريم كه مانع از انجام كار مناسب 
و توليد مطلوب در كشور است. يعني در واقع براي برطرف 
كردن قوانين متورم و مزاحمي كه در داخل كشورمان 
است، بايستي برنامه ريزي عملياتي صورت بگيرد. البته 
مدت زيادي اس��ت كه براي برطرف كردن آن اقداماتي 
شروع شده، ولي در اين باره، توفيق بسيار كم و محدودي 
حاصل شده تا بخواهيم قوانين مزاحم را از بين ببريم.در 
واقع ايجاد بستر آرامش براي اقتصاد و فعاالن اقتصادي 
اس��ت. چون اقتصاد در فضاي آرام مي تواند مشكالت 
خودش را حل بكند؛ بنابراين يكي از مس��ائل مهم حل 
مناقشات بين المللي و توجه به FATF، CFT و مواردي 
است كه در دنيا پذيرفته ش��ده است. مثل WTO كه 
ما هم بايستي به هر شكل ممكن عضو سازمان تجارت 
جهاني شويم. به هر حال با قبول و پذيرش قواعد بازي 
بين المللي، مي توانيم در بازي جايگاه خودمان را تعيين 
كنيم و بتوانيم در واقع مش��كالت خودمان را با اقتصاد 
دنيا حل بكنيم.مساله ديگر كه قابل اهميت است، توجه 
به فضاي كس��ب و كار اس��ت كه خودش از مهم ترين 
شاخصه هاي توسعه يافتگي و پيشرفت هاي اقتصادي 
هر كشوري مي تواند باشد. در نتيجه اين موضوع را هم 
اگر بتوانيم ارتقا بخشي كنيم و جايگاه كشورمان در همه 
شاخص هاي كسب و كار ارتقا بدهيم، قطعاً موفقيت هاي 
زيادي براي كشور به وجود مي آيد. البته اين مورد مستلزم 
داشتن برنامه و هدف گذاري س��االنه براي رسيدن به 
يك جايگاه مشخص اس��ت. همچنين مسوول كردن 
دستگاه ها و وزارت خانه هاي مختلف است كه بتوانند به 
آن عمل، پايبندي مناسب را داشته باشند.مسائل تامين 
اجتماعي و بانك ها چالش پنجم است كه بايد براي رفع 
موانع موجود برنامه ريزي شود. وي افزود: باالي دو هزار 
واحد توليدي در چند سال اخير به تملك برخي از بانك ها 
درآمده و اين خودش به عنوان معضالت فضاي كسب و 
كار است و متاسفانه برخي از بانك هاي ما استثمارگرايانه 
برخورد مي كنند و وامي را كه مي دهند بالفاصله بعد از 
يك دوره كوتاه شروع به بازپس گيري با بهره و ديركرد 
مي كنند و اين باعث مي شود قيمت بنگاه هاي ما به شدت 
باال برود.موضوع بعدي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد توجه 
به موضوع و مبحث صادرات است؛ چون جهش توليد در 
مبحث صادرات، جايگاه خ��ودش را مي تواند پيدا كند 
تا بتوانيم صادرات مناس��بي را داشته باشيم.اين فعال 
اقتصادي در ادامه تاكيد كرد: البته براي حل مشكالت 
و چالش هاي بيان شده، دولت به تنهايي نمي تواند 
آنها را حل و برط��رف كند، بلكه همه اركان نظام در 
اين راستا بايد برنامه ريزي داشته باشند. رهبري عزيز 
هم بارها و بارها نسبت به اين موضوعات، بر حمايت 
از توليد، حمايت از كسب و كار، اقتصاد مقاومتي و ... 
همواره تاكيد فراواني داشته اند. بنابراين اميدواريم كه 
همه دستگاه هاي دولتي، قواي سه گانه و سازمان هاي 
مستقل و نهادها، براي داشتن يك ايراني آباد و موفق 
و در رتبه و جايگاه مناسب، دست به دست هم دهند.

ابوالفضل روغني گلپايگاني



تعادل|رقيه ندايي|
سال هاست كه تاالر شيشه اي و سهامداران با محدوديت 
دامنه نوس��ان دست وپنجه نرم مي كنند. اين محدوديت 
مدت هاس��ت كه دس��ت كاري مي ش��ود و پديده هايي 
همانند صف نشيني و انجماد معامالتي را به وجود آورده 
كه نتيجه اي جز تخريب بازار س��رمايه را ندارد. به عقيده 
بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي و فعاالن بورسي اين 
فرآيند با ناكارآمد كردن بازار مي تواند كوچ دايمي سرمايه 
را از بورس پديد آورد. باوجوداين در كنار تجربه هاي مثبت 
دنيا از ايجاد دامنه هاي غي��ر محدودكننده براي افزايش 
پويايي ب��ازار، در ايران همواره دامنه مس��تحكم و ثابتي 
براي معامالت بدون توجه به تجمع سفارش ها و تغييرات 
روزانه قيمتي تعيين شده است. دامنه نوسان بورس كه از 
سال گذشته تاكنون تغييراتي را داشت و از مثبت و منفي 
۵ درصد به منفي دو تا مثبت ۶ درصد رسيد و اين تصميم 
توسط شوراي عالي بورس و باهدف تعادل بخشي به اين 
بازار گرفته شد. البته عمر اين تصميم حدود سه ماه بود و 
دامنه نوسان از ابتداي ارديبهشت به مثبت شش و منفي 
سه افزايش يافت و درنهايت از ۲۵ ارديبهشت دوباره دامنه 
نوسان قيمت همه شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس، 
متقارن و در محدوده مثبت و منفي پنج درصدي دادوستد 
شد. به عقيده بسياري از كارشناسان بازار سرمايه با توجه 
به ش��رايط اقتصادي در كشور دامنه نوسان بايد به سمت 
زيادش��دن حركت كند و سپس فرآيند حذف آن در بازار 
سهام كليد بخورد. دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
نيز در روز ۲7 فروردين ماه صراحتًا اعالم كرد كه ازنظر من 
بازار خوب بازاري است كه يا دامنه نوسان نداشته باشد يا 
دامنه آن گسترده باشد. صحبتي كه انتظار حذف دامنه 
نوسان رابين اهالي بازار ايجاد كرد. رييس سازمان بورس در 
آخرين گفت وگوي خود در خصوص دامنه نوسان توضيح 
داد: يك طرح مطالعاتي درمورد دامنه نوسان ايجاد شده 
است و سعي كرديم مدل كاملي داشته باشيم. البته نتيجه 
آن هنوز مشخص نيست و زماني كه مدل كامل شود، اعالم 
خواهيم كرد. البته رييس سازمان بورس در خصوص زمان 
طرح دامنه نوسان توضيحي نداده و اغلب كارشناسان بازار 
سرمايه براين عقيده اند كه موضوع دامنه نوسان به دولت 
بعدي كشيده خواهدشد. در سال جاري دامنه نوسان تغيير 
كرد و به عقيده كارشناسان و مديران بورسي اين تغيير براي 
افزايش نقد شوندگي بازار سرمايه بود اما؛ در اصل تأثيري بر 
روي نقد شوندگي ندارد و نداشته چراكه؛ اعتمادي در بازار 
وجود نداشت كه بتواند بر روي نقد شوندگي تاثير بگذارد. 
اين روزها روند معقول اعتمادسازي در بورس انجام شده و 

بايد ديد آينده دامنه نوسان چه مي شود.

     اثرات دامنه نوسان
در بازارهاي مالي به  خصوص بورس به دليل وجود برخي 
پيچيدگي  ها و ريس��ك  پذير بودن آن، بايد توسط نهاد 
نظارتي بازار سرمايه يكس��ري محدوديت هايي در نظر 
گرفته ش��ود. يكي از اين محدوديت  ه��ا در حوزه دامنه 
نوسان قيمت سهم اس��ت. دامنه نوسان در بورس ايران 
به دليل كمبود آگاهي هاي مالي و آشفتگي هاي قيمت 
و حساس��يت بازار به شايعات و هيجانات ايجاد شده تا از 
ضرر و زيان س��هام داران خرد و افراد مبتدي و كم تجربه 
جلوگيري شود. دامنه نوسان در بازارهاي جهاني مانند 
فاركس وجود ندارد. بورس در هر كشوري نماد يك بازار 
رقابتي كامل است. زيرا تعداد خريداران و فروشندگان در 

آن بسيار زياد است، اطالعات به طور كامل در دسترس 
همگان ق��رار دارد و مهم تر از همه، قيمت توس��ط افراد 
فعال بازار بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين  شده و 
نتيجه ديكته قيمت ها از جايي خارج از بازار نيست. يكي 
از مهم ترين وظايف نهادهاي ناظر بازار سرمايه، كنترل 
نوس��ان ها و موج هاي پر تالطم بازار است. اين كنترل با 
استفاده از ابزارها و قوانين مختلف انجام مي شود. يكي از 
مهم ترين ابزارهاي مورد استفاده در بورس اوراق بهادار 
تهران، دامنه نوس��ان اس��ت.دامنه نوسان باعث كاهش 
ريسك و نوسانات هيجاني قيمت در بازار مي شود و براي 
افراد تازه كار در بورس بسيار مفيد است و سطح اطميناني 
براي افرادي كه مي خواهند ش��روع به س��رمايه گذاري 
در بورس كنند فراهم مي س��ازد چون اين دامنه نوسان 
باعث مي شود تا قيمت تنها در يك بازه معين تغيير كند 
و اگر ش��خصي با كاهش قيمت س��هام مواجه شد دچار 
زيان هاي سنگيني نشود. برخي پژوهشگران بر اجراي 
حد نوسان س��هام تأكيددارند، درحالي كه برخي به آثار 
منفي آن اش��اره مي كنند. بااين وجود، در اغلب كشورها 
در طول زمان و با رشد بازارهاي مالي دامنه نوسان قيمت 
سهام افزايش يافته است. به طوركلي، اعمال دامنه مجاز 
نوسان روزانه، فوايد و مضراتي دارد. البته دراين بين فوايد 
زيادي دارد و يكي از عوامل مهم به منظور جلوگيري در 
دس��ت كاري قيمت ها در بازار بورس، دامنه نوسان بوده 
كه اجازه تغيير قيمت در هر زم��ان به صورت دلخواه به 
سهامداران بزرگ را نمي دهد. كشف قيمت واقعي سهام 
نيز با استفاده از دامنه نوس��ان امكان پذير است. درواقع 
زماني كه قيمت سهام به اين حدود نزديك شود، معامالت 
توس��ط نهاد نظارتي متوقف مي ش��ود تا به سهامداران 
فرصتي داده شود كه درباره قيمت سهم مدنظر و ارزش 
واقعي آن بررس��ي و تفكرات الزم را به عمل آورند كه در 
آينده نزديك، سهم دچار هيجانات قيمتي نشود. يكي از 

عوامل مهم درزمينه كاهش تالطم هاي موجود در بازار 
بورس، دامنه مجاز نوس��ان اس��ت. دامنه مجاز نوسان، 
تغييرات قيمتي سهام را محدود كرده و از اين طريق از به 

وجود آمدن تغييرات ناگهاني جلوگيري مي كند.

     چرا دامنه نوسان؟
بهزاد احمدي نسب، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
حذف دامنه نوسان مي گويد: ازجمله مسائلي كه مي تواند 
منجر به بهبود روند معامالت بازار ش��ود، اتخاذ برخي از 
تصميمات درزمينه برداشته ش��دن دامنه نوسان است 
كه اميدواريم سازمان بورس اين موضوع را در دستور كار 
خود قرار دهد و هر چه زودتر آن را به مرحله اجرا برس��اند. 
اين اق��دام ممكن اس��ت در ابتدا باعث ايجاد ش��وك در 
معامالت بازار شود اما نكته مثبت اين اتفاق اين است كه 
ب��ازار در كوتاه ترين زمان به ميزاني كه نياز به اصالح دارد، 
نزولي مي شود اما بعدازآن، هيجان از بازار خارج مي شود 
و ضمن ايجاد تعادل در معامالت، ش��اخص بورس دوباره 
به مدار صعودي بازمي گردد. برخي س��هام در بازار وجود 
دارند كه از ارزش زيادي براي س��رمايه گذاري برخوردار 
نيستند اما باقيمت هاي بس��يار باال معامله مي شوند، در 
مقابل برخي ديگر از س��هام كه از موقعيت بس��يار خوبي 
برخوردارن��د باقيمتي كمت��ر از ارزش ذاتي خود معامله 
مي ش��وند، درحالي كه حذف دامنه نوسان مي تواند روند 
معامالت سهام شركت ها را متعادل كند و آنها را به ارزش 
ذاتي خود نزديك كند. عليرضا توكلي كاشي، معاون توسعه 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران كه مطالعاتي گسترده 
نيز در اين زمينه داشته اس��ت، در مقايسه دامنه نوسان 
معامالت بورس در ايران و ساير كشورها مي گويد: دامنه 
نوس��ان به شكلي كه در ايران اس��ت، در دنيا وجود ندارد. 
آنچه تحت عنوان دامنه نوس��ان پويا يا ايستا در بازار ساير 
كشورها جريان دارد به اين شكل است كه اگر نياز به اصالح 

يا رشد بيشتر قيمت سهم وجود داشته باشد و اين ميزان 
فراتر از دامنه تعيين شده باش��د، اجازه اين اصالح يا رشد 
به سهم داده مي ش��ود. درحالي كه در بازار سرمايه ايران 
اجازه تغييرات قيمتي سهم بيش ازحد مشخص شده داده 
نمي شود. اصواًل كاركرد دامنه نوس��ان در بورس ها براي 
»جلوگيري از اشتباه معامله گران« است. مثاًل ممكن است 
معامله گري بخواهد ۱۰۰ سهم را به قيمت ۱۰۰۰ تومان 
بخرد يا بفروشد، اما به اشتباه اقدام به خريد يا فروش ۱۰۰۰ 
سهم به قيمت ۱۰۰ تومان كند. وي توضيح مي دهد: چنين 
خطاهايي همواره در هيجانات معامله گران و تعجيل آنان در 
سفارش گذاري براي بهره گيري از موقعيت هاي معامالتي 
رخ مي دهد و اين موضوع بارها س��بب بروز خسارت هاي 
سنگين به معامله گران و حتي معامله گران حرفه اي شده 
است، بنابراين علت اصلي اعمال دامنه نوسان اين است كه 
چنانچه قيمت وارد شده از آن محدوده فاصله زيادي داشته 
باشد، سامانه به صورت خودكار جلوي آن را بگيرد. چنين 
محدوديت هايي به اين معنا نيست كه اگر سهمي به داليل 
بنيادي بخواهد در يك روز ۳۰ يا حتي ۳۰۰ درصد تغيير 
قيمت دهد، اين مكانيزم جلوي آن را بگيرد  چراكه دامنه 
نوسان پويا و ايستايي كه اكنون در دنيا مورداستفاده قرار 
مي گيرد، راهكارهايي براي حل مساله جلوگيري از خطاي 
كاربران و معامله گران بدون آس��يب زدن به آزادي نوسان 
قيمت ها هستند. كار دامنه نوسان پويا اين است كه اجازه 
نمي دهد قيمت در هر دو معامله متوالي بيش از ميزان 
مشخصي بين يك تا ۲ درصد تغيير كند. به اين صورت 
كه اگر قيمت سهم اكنون ۱۰۰۰ تومان است در معامله 
بعدي نمي تواند بيشتر از يك تا ۲ درصد نوسان قيمت 
داشته باشد  اما پس از ثبت قيمت اين معامله، معامله 
بعدي مي تواند بر اساس آن قيمت نوسان كند. بنابراين 
قيمت س��هم مي تواند حتي تا ۱۰ درصد نيز در قالب 

۱۰ معامله متوالي يك درصدي جابه جا شود.
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ضرورت برگزاري
مجامع الكترونيك براي ناشران

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به لزوم 
برگزاري الكترونيك مجامع ناشران بازار سرمايه به ويژه 
در شرايط همه گيري ويروس كرونا عنوان كرد: اين امر 
كمك مي كند تا با مش��اركت حداكثري سهامداران 
از جاي جاي كش��ور در فرآيند برگزاري و راي گيري 
صورت جلسات مجمع، شاهد افزايش شفافيت و دقت 
در برگزاري اين رويداد مهم براي ناش��ران بورس��ي و 
فرابورسي باشيم كه روز گذش��ته تجربه موفق آن در 
مجامع فرابورس ايران با مشاركت بيش از ۶۰ درصدي 
سهامداران به صورت الكترونيك و از راه دور رقم خورد.

امير هاموني با اشاره به اينكه در شرايط محدوديت هاي 
كرونايي و در پيك پنجم آن، يك ساعت پيش از زمان 
اعالم آغاز مجمع فرابورس، تعداد س��هامداران به حد 
نصاب رس��يده بود، اظهار كرد: از طريق سامانه ديدار 
فرابورس بيش از يك هزار نفر از سهامداران به صورت 
مجازي در مجامع فرابورس حضور يافتند و در فرآيند 
راي گيري تمامي صورت جلسات مجمع اعم از انتخاب 
هيات رييس��ه، تقسيم سود، انتخاب حس��ابرس و .... 
مش��اركت حداكثري كردند. به گفته وي در حالي كه 
سال گذش��ته حدود ۴۰۰ نفر از سهامداران توانسته 
بودند به صورت حضوري در مجامع فرابورس شركت 
كنند، اما امسال ۱۱۸۰ سهامدار حقيقي و حقوقي به 
صورت غير حضوري و از طريق سامانه ديدار فرابورس و 
تنها ۱۰ نفر حضوري در مجامع فرابورس حضور يافتند 
كه نشان مي دهد آمار مش��اركت سهامداران در سال 
جاري نزديك به سه برابر شده است و در واقع باالترين 
ميزان مشاركت سهامداران را در طول سال هاي اخير 
در مجامع فرابورس شاهد بوديم. هاموني با بيان اينكه در 
سامانه ديدار تمامي فرآيندهاي مجمع از لحاظ قانوني 
و حقوقي به منظور مشاركت سهامداران در راي گيري 
دستور جلس��ات مجمع پياده سازي ش��ده و قابليت 
پخش زنده مراسم نيز در قالب استريمينگ تنها يكي 
از امكانات اين سامانه است، ادامه داد: اين سامانه اگرچه 
نيازمند برخي بهينه سازي هاست، اما تست واقعي آن 
در مجامع فرابورس نشان داد كه قابليت استفاده كامل 
از سامانه ديدار براي مجامع ناشران بورسي و فرابورسي 
به خوبي وجود دارد. وي همچني��ن عنوان كرد كه با 
برگزاري مجامع فرابورس به صورت الكترونيك و از راه 
دور شاهد آن بوديم كه تعداد تماس هاي سهامداران 
براي اطالع از جزييات اين مجامع در مقايسه با سال هاي 
گذشته به ميزان زيادي كاهش يافت و تنها ۵ تماس در 
اين خصوص با مركز ارتباطات فرابورس برقرار شد. 
گفتني است از قابليت هاي سامانه ديدار فرابورس 
بايد به ارايه گزارش دقيق و كاملي از س��هامداران 
حاضر در مجمع و آراي ثبت ش��ده آنان در سامانه 
به تفكيك حقيقي- حقوقي، موافق- مخالف، عدم 
اعالم راي و ... اشاره كرد ضمن آنكه مي توان دستور 
جلسات مختلفي را نيز براي راي گيري به سامانه داد 
تا در لحظه براي سهامداران به نمايش درآمده و نتايج 

آن در كوتاه ترين زمان اعالم شود.

قيمت گذاري دستوري
مخل سرمايه گذاري است

مهر| عب��اس آرگون، عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
ته��ران درباره رويكردهايي كه دولت س��يزدهم بايد 
براي جذب س��رمايه هاي جديد در دس��تور كار قرار 
دهد، اظهار داش��ت: قبل از تصميم گي��ري در مورد 
نحوه برخورد با سياست گذار خارجي، ابتدا بايد بدانيم 
كه با س��رمايه هاي داخلي چه رفتاري داشته باشيم؛ 
دولت بايد براي هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت 
بخش هاي مول��د برنامه ريزي كن��د. در واقع يكي از 
مهم ترين برنامه هاي دولت بعدي بايد جذب سرمايه 
داخلي و جلوگيري از خروج اين س��رمايه ها از كشور 
باش��د.وي ادامه داد: دولت بايد با برنامه هاي حمايتي 
خود و ريل گذاري هاي دقيق، حاشيه سود بخش هاي 
غيرمولد اقتصادي را كاهش دهد تا منابع و نقدينگي 
به س��مت بخش هاي مولد هدايت شود؛ بخش هاي 
توليدي و واقعي كه مي توانند ارزش افزوده ايجاد كنند. 
بايد انگيزه الزم در اين زمينه فراهم شود.نايب رييس 
كميسيون بازار پول و س��رمايه اتاق بازرگاني تهران 
گفت: دولت بايد توان كنترل بخش هاي واسطه گري 
در كش��ور را داشته باش��د و تمام تالش خود را براي 
هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت بخش هاي واقعي 
و مولد به كار گيرد.وي افزود: همچنين در مورد نحوه 
جذب سرمايه گذار خارجي بايد تاكيد شود كه ما نياز 
به فراهم شدن زيرساخت هاي جذب سرمايه خارجي 
داريم؛ همچنين بايد فرهنگ سازي الزم و حمايت هاي 
كافي جهت جذب و حفظ سرمايه خارجي در دستور 
كار قرار گيرد.آرگون اظهار داشت: تأمين امنيت براي 
س��رمايه گذاري ضروري است؛ قابل پيش بيني پذير 
كردن نرخ ارز تا دو س��ال آينده بسيار ضروري است 
زيرا كسي كه مي خواهد س��رمايه گذاري كند نياز به 
آينده نگري دارد و بايد بداند دو س��ال آينده وضعيت 
به چه شكلي خواهد بود.عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران گفت: قيمت گذاري دس��توري بايد لغو ش��ود 
چرا كه مخل سرمايه گذاري است. وقتي كااليي توليد 
مي شود و فرد قصد سرمايه گذاري در آن بخش را دارد 
و دولت با دخالت ه��اي خود، قيمت آن كاال را تعيين 
مي كند عماًل حاشيه سود را براي سرمايه گذار از بين 
مي برد. س��رمايه گذار نياز دارد كه بداند قيمت كاال بر 
اساس ضوابط بازار تعيين مي شود و قيمت گذاري به 
صورت دستوري تعيين نمي ش��ود.وي افزود: فضاي 
كلي جذب سرمايه بايد فراهم شود. اگر اولويت بندي 
شود مي توان براي نحوه سرمايه گذاري نيز برنامه ريزي 
ك��رد و حمايت ه��اي الزم را انج��ام داد. امروز جذب 
سرمايه گذاري يك صنعت است. اينكه كشور بتواند با 
استفاده از منابع دنيا خود را توسعه دهد يك صنعت 
و هنر اس��ت.آرگون درنهايت گفت: منتهي وقتي 
سركوب نرخ ارز داشته باشيم نه تنها ورود سرمايه 
نخواهيم داشت بلكه همچون سنوات گذشته شاهد 

خروج سرمايه نيز خواهيم بود.

پرداخت سود مجامع بايد
در قانون تجارت اصالح شود

سنا| غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان »مهلت ۸ ماهه اي 
كه در قانون تجارت براي پرداخت سود سهامداران بعد 
از برگزاري مجامع وجود دارد قطعًا به ضرر سهامداران 
است، به همين دليل بايد به طور حتم اين قانون اصالح 
و تغييراتي در قانون پرداخت س��ود سهامداران اعمال 
شود.« به ايرادات موجود در قانون تجارت براي پرداخت 
سود سهامداران اش��اره كرد گفت: در اين مورد بايد دو 
موضوع براي تغيير مدنظر قرار گي��رد، در ابتدا بايد يا 
سياستي اعمال شود كه ارزش پول ملي با سرعت فعلي 
كاهش پيدا نكند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غير 
اين صورت بايد يا اين قانون هر چه زودتر مورد اصالح قرار 
بگيرد. مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: هنوز نمي دانيم 
منطق چنين تصميمي براي پرداخت س��ود س��االنه 
س��هامداران بعد از يك وقفه طوالني چه بوده است كه 
به مدت چهار ماه براي تشخيص سود زمان گذاشتند و 
مدت زمان هشت ماه را هم براي واريز سود سهام در نظر 
گرفته اند. تغيير در اين قانون نيازمند نگاه و ديدگاه هاي 
تخصصي و كارشناسي است و بايد حقوقدانان براي بهبود 
وضعيت به نفع سهامداران نظراتي را نسبت به تغيير اين 
موضوع اعالم كنند. بهترين تصميم در دولت سيزدهم 
براي ت��داوم روند صعودي معامالت بورس و كس��ب 
بازدهي معقول س��هامداران از اين ب��ازار، عدم دخالت 
دولت جهت تغيير مسير معامالت است. مصباحي مقدم 
با اشاره به اينكه بازار سرمايه يك بازار آزاد مبادالتي است 
كه حال گاهي معامالت كاالها در اين بازار از طريق بورس 
كاال، مبادالت انرژي در بورس انرژي و گاهي هم معامله 
سهام در بورس اوراق بهادار انجام مي شود، اظهار داشت: 
بايد اقدامي صورت گيرد كه معامالت به صورت شفاف 
انجام شود و جلوي راه هاي تباني در معامالت گرفته شود 
مثاًل از ورود و خروج هاي تأثيرگذار در قيمت بازار توسط 
هيات مديره شركت ها جلوگيري شود تا مانع دالل كاري 
در اين بازار ش��د.رييس كميته فقهي سازمان بورس و 
اوراق بهادار معتقد است كه شركت ها نبايد خود با ايجاد 
صف خريد باعث افزايش قيمت سهام شركت ها شوند و 
در مقابل با ايجاد صف فروش زمينه افزايش عرضه ها در 
بازار را فراهم كنند.وي با اشاره به اينكه سازمان بورس 
دستگاه ناظر بر معامالت ش��ركت هاي بورسي است، 
پس بهترين تصميم براي اين بازار عدم مداخله دولت 
در معامالت است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان كه 
مي تواند و به شرط آنكه بازار در شرايط آرامي قرار داشته 
باشد، سهام شركت هاي دولتي را كه در بازار مهم هستند 
و از اعتبار الزم برخوردارند به مردم واگذار كند. بخشي 
از اين واگذاري مي تواند به صورت بلوكي و بخش ديگر 
از راه عرضه هاي خرد باش��د تا از اين طريق بازار سهام 
براي سهامداران از جذابيت برخوردار باشد تا فرصتي 
براي جذب منافع مردم ايجاد شود.رييس كميته فقهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار به ريسك هاي تهديدكننده 
معامالت بورس تأكيد كرد و افزود: ريسك فعلي بازار نرخ 
تورم، نرخ ارز و برخي از ريسك هاي سياسي است كه 
معامالت اين بازار را تحت تأثير تغييرات احتمالي خود 
مورد تهديد قرار داده اس��ت .صصوي با بيان اينكه هر 
اتفاقي كه در كشور ازنظر سياسي رخ دهد و تأثيرگذار بر 
روي افكار عمومي باشد بالفاصله اثر آن در بازار پديدار 
مي شود، اظهار داشت: در ميان ريسك هاي فعلي بازار 
ريسك انتخاب تيم اقتصادي در دولت سيزدهم هم 
وجود دارد، اين موضوع كه تصميمات تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم قوي باشد يا خير مي تواند به شدت بر 
روند و آينده بازار تأثيرگذار باشد؛ بنابراين ريسك هاي 
موجود در بازار ازجمله ريسك هاي متنوعي هستند 

كه بازار را مورد تهديد قرار مي دهند.

انتخاب شما؛ سهامداري
كدام شركت است؟ 

نجم الدين مدنيان، مدير س��كوي تامين مالي جمعي 
هم آفرين شركت مشاور س��رمايه گذاري فاينتك در 
يادداشتي نوشت: در سال ۲۰۱۳ ارزش شركت باسابقه 
كوكاكوال ۳۲۰ ميليون پوند بود؛ درحالي كه همان زمان 
ارزش توييتر به عنوان يك ش��ركت جديدالتأسيس 
۱۳ ميلي��ارد دالر برآورد و مدتي بعدازآن واتس آپ ۱۹ 
ميليارد دالر ارزش گذاري شد. اختالف بين شركت هاي 
استارت آپي و ش��ركت هاي توليدي بس��يار زياد بود. 
بااين وجود بانك ها تا زماني كه اين ش��ركت ها نسبتا 
ناشناخته بودند به آنها پول نمي دادند. آنها براي تأمين 
نقدينگي موردنياز سرمايه در گردش و اجراي پروژه هاي 
جديد خود فقط يك راه حل داشتند. راه حلي نمانده بود 
جز روي آوردن به س��رمايه گذاران خصوصي. آن ها به 
سرمايه گذاري خصوصي روي آوردند و سرمايه گذاران 
نيز از يك س��ود خيلي خوب بهره مند ش��دند، اما اين 
س��رمايه گذاران كه در وهله اول ب��ه اين برندها كمك 
كردند، چه افرادي بودند؟ از اين س��رمايه گذاران غالبًا 
به عنوان فرشتگان تجارت )business angels( ياد 
مي شود. اين فرشتگان ساالنه )سال ۲۰۱۵( در انگلستان 
در حدود ۸۵۰ ميليون پوند در اين نوع كس��ب وكارها 
س��رمايه گذاري كردند. فرش��تگان تجارت در امريكا 
هم بيش از ۲۴ ميليارد دالر در اين نوع كس��ب وكارها 
س��رمايه گذاري كردند و از سود متوس��ط ساالنه ۲۲ 
درص��د بهره مند ش��دند و اين فرصت ه��اي جذاب را 
به دس��ت آوردند. بدون اغراق س��رمايه گذاري در اين 
شركت ها و تماشاي رشد )سودآوري آن ها( هيجان انگيز، 
چالش برانگيز )همراه با ريسك( و بسيار ارزشمند است؛ 
كه به كمك سرمايه گذاري هاي خصوصي و تأمين مالي 
جمعي اين اتفاق هيجان انگيز براي سرمايه گذاران رقم 
مي خورد. اما در ايران نيز ش��ركت هايي هستند كه با 
مجوز از فرابورس تأمين مالي جمعي را انجام مي دهند. 
از اين طريق ش��ركت هاي دانش بنيان در كنار ساير 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط راه جديدي براي 
تأمين سرمايه موردنياز خود از صدها يا حتي هزاران 
نفر پيداكرده اند. در تأمين مالي جمعي سرمايه گذاران 
در مقابل سرمايه خود سهمي از )طرح( شركت را به 

دست مي آورند؛ درست مانند فرشتگان تجارت.

دولتدوازدهمميتواندمولفههايتأثيرگذاررويمعامالتراتغييردهد

سرنوشتبورستغييرميكند؟

ركوردشكني سه ماهه شاخص بورس
شاخص كل در بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني 
دوش��نبه، ۲۱ تيرماه ۱۹ هزار و 7۵ واحد رشد داشت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۳۰۴ هزار واحد 
رسيد. شاخص بورس در ۱۰ فروردين امسال به علت فشار 
فروش از كانال يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد خارج ش��ده 
بود. بر پايه معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و ۵۹۳ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و 
7۹۵ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با سه هزار و ۴۹ واحد افزايش به ۴۰۰ هزار و ۶۴۹ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۹۴۲ واحد 
رشد به ۲۵۵ هزار و ۲۳۹ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۱۹ 
هزار و 7۲۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۸ هزار و ۹۹۸ واحد 
افزايش داشتند.طي معامالت امروز حقيقي ها حدود ۲۵ 
ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت 
خرد ۶ هزار و ۳۶۰ ميليارد توم��ان بود، افراد حقيقي ۸۳ 
درصد يعني پنج هزار و ۲۶۰ ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريدشان مقدار قابل توجهي از كل معامالت نشد. 
بيش��ترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »محصوالت ش��يميايي«، »فرآورده هاي نفتي« و 
»خدمات فني و مهندسي« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فلزات اساسي« و »خودرو و ساخت 
قطعات« به نفع حقوقي ها تمام ش��د. سه نماد »شاوان«، 
»س��صفها« و »پارسان« لقب بيش��ترين افزايش سهام 
حقوقي را به خود اختص��اص دادند، توجه حقيقي ها نيز 
بيشتر به »وغدير«، »شپنا« و »فوكا« معطوف بود.عالوه 
بر اين در بين همه نمادها، شركت فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« ب��ا دو هزار و ۲۴۹ واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با يك هزار و ۹7۰ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك هزار و ۶۴ واحد، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با ۹۴۲ 
واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 7۸۲ 
واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 77۹ واحد، 
پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با 77۶ واحد، گروه 
رمپنا با نماد »رمپنا« با 7۳7 واحد، پتروش��يمي پارس با 
نماد »پارس« با 7۲۹ واحد و ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« با ۶۵7 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.

ش��ركت س��رمايه گذاري اس��تان كرمانش��اه با نماد 
»وسكرش��ا« با ۲7۲ واحد، گروه دارويي بركت با نماد 
»بركت« با ۲۳۱ واحد، بورس اوراق بهادر تهران با نماد 
»بورس« با ۱۳۶ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري سهام 
عدالت اس��تان خراسان رضوي با نماد »وسرضوي« با 
۱۱۴ واحد، فجر انرژي خليج فارس با نماد »بفجر« با 
۹۳ واحد، شركت سرمايه گذاري استان گلستان با نماد 
»وسگلستا« با ۸7 واحد و توسعه صنايع بهشهر با نماد 
»وبشهر« با 7۲ واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس 
داشتند.بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت ليزينگ 
كارآفرين با نماد »ولكار«، گروه مديريت ارزش سرمايه 
صندوق بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت«، فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد«، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
و پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داش��تند. گروه فلزات اساسي هم در 
معامالت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه ۳77 ميليون و ۵۶ هزار برگه سهم 

به ارزش پنج هزار و ۳7۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

     روند صعودي فرابورس
در سومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز حدود ۲۶۲ 
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۸۸۱ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۴۸۰ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۲7۶ هزار و ۲۳۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

در س��ومين روز كاري هفته شركت پتروشيمي مارون با 
نماد »مارون«، س��نگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، اعتباري ملل با نماد 
»وملل«،  پتروشيمي شيراز با نماد »شراز«، پااليش نفت 
الوان با نماد »شاوان«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، صنعتي مينو با 
نماد »غصينو«، بيمه تجارت نو با نماد »بنو«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
با نماد »س��مگا«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا« و بيمه سامان با نماد »بساما« 
تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنين شركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، توليد نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«، مديريت انرژي تابان هور با نماد 
»وهور«، نيروگاه زاگرس كوثر با نماد »بزاگرس«، توسعه و 
عمران استان كرمان با نماد »كرمان« و توسعه مسير برق 

گيالن با نماد »بگيالن« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. در پايان معامالت روز دوشنبه بازار سرمايه، 
ارزش س��هام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد 
افزايش يافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون 
توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون و 7۸۱ هزار 
تومان و ۲۲ ميليون و ۱۹7 هزار تومان رسيد. با احتساب 
اين موضوع، ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام عدالت به 7 

ميليون و ۶۸ هزار تومان رسيده است.

      عرضه اوليه جديد در بازار سهام
تعداد ۱۲۰ ميليون و ۶۰۰ هزار سهم شركت سپيد ماكيان 
معادل ۱۵ درصد س��هام اين شركت، چهار  شنبه روز ۲۳ 
تير به عنوان هفتمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه با 
نماد معامالتي »سپيد« در بازار دوم بورس تهران عرضه 
مي شود. اين ميزان س��هام در محدوده قيمتي ۱۹۹۰ تا 
۲۱۰۰ تومان براي هر سهم و با سهميه ۱۵۰ سهمي براي 
هر كد حقيقي و حقوقي عرضه خواهد شد. همچنين تأمين 
سرمايه تمدن متعهد خريد ۵۰ درصد سهام قابل عرضه در 
روز عرضه اوليه سهام اين شركت است. گفتني است تعداد 
۹۰ ميليون و ۴۵۰ هزار سهم شركت سپيد ماكيان در حالي 
چهار شنبه اين هفته عرضه اوليه مي شود كه از اين تعداد، 
۳۰ ميليون و ۱۵۰ هزار سهم در فرآيند كشف قيمت جهت 
عرضه به عموم اختصاص خواهد يافت و تعداد ۳۰ ميليون 
و ۱۵۰ هزار سهم اين شركت نيز در روز پس از عرضه اوليه 
اين شركت به صندوق ها با ضريب تخصيصي بازاري هر 
دارنده واحد صندوق تعلق مي گيرد. بر اساس قانون، عرضه 
اوليه سهام شركت ها به صندوق هاي سرمايه گذاري در روز 
كاري بعد از عرضه اوليه باقيمت ثابت كشف شده در فرآيند 
عرضه اوليه صورت مي پذيرد. شركت سپيد ماكيان از بدو 
تأس��يس تا پايان سال 7۹ در توليد تخم مرغ صنعتي 
فعاليت مي كرد اما از سال ۸۰ با توجه به داشتن نيروي 
انساني كارشناس و كارآمد فعاليت به سمت پرورش 
مرغ مادر نيمچه گوش��تي تغيير س��اختار يافت. اين 
شركت ۲۶ آبان سال ۹۳ موفق به دريافت مجوز فعاليت 
زنجيره يكپارچه توليد گوشت مرغ با نام تجاري سمين 

مرغ شده و درحال تمديد مجوز مربوطه است.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه رش��د جمعيت، رش��د شهرنشيني، تمركز 
جمعيت در كالنش��هرها و در برخي استان هاي خاص به 
اوج خود رسيده و در اين ميان، بيماري هلندي اقتصاد ايران 
دچار شدت و ضعف مي شود و اثر مستقيمي روي قيمت 
مسكن مي گذارد، دولت ها به دنبال ارايه و اجراي طرح هايي 
براي ساخت يا تامين مسكن طبقه متوسط و اقشار ضعيف 
هستند. طي حدود 50 گذشته، همواره چرخه مهاجرت از 
روستاها به شهرها، رشد شهرها، افزايش تقاضا براي مسكن 
شهري، رشد قيمت هاي مسكن، عدم كفاف درآمد خانوار 
كارگر و كارمند براي تامين سرپناه و در نهايت ارايه و اجراي 
يك طرح دولتي براي حل معضل مسكن در فعل و انفعال 
بوده است. جالب اينجا است كه طرح هاي دولتي هيچگاه 

نتوانسته نياز به مسكن را تامين كند.
 اگر چه طي چند دهه اخير، در كش��ورهاي پيشرفته 
جهان نيز گونه هايي از »مسكن اجتماعي« در مقياس 
بسيار محدود با هدف تامين س��رپناه اجاره اي براي 
اقشار فرودست جامعه وجود داشته است، اما هيچگاه، 
دولت هاي مس��تقر در اين كش��ورها خ��ود را متولي 
ساخت و ساز و عرضه مس��كن قلمداد نكرده اند بلكه 
تالش كرده اند از طريق ثبت بخشي به اقتصاد كالن، 
زمينه رقابت و رش��د همه افراد جامعه را فراهم آورند. 
در ايران اما، همانطور كه گفته ش��د، به دليل فعاليت 
شديد چرخه يادش��ده، هر گام دولت ها نه تنها باعث 
بهبود ش��رايط مس��كن نش��ده كه به نظر مي رسد، 
وضعيت متقاضيان مصرفي را نيز وخيم تر كرده است. 
به ط��ور مثال، طي يك دهه اخي��ر، بزرگ ترين طرح 
مسكن دولتي به نام مسكن مهر در كشور آغاز شد كه 
همچنان به پايان نرسيده است. تامين منابع اوليه اين 
طرح منجر به رش��د پايه پولي شد و بر شدت بيماري 
هلندي افزود. جانمايي اين طرح در بيابان هاي اطراف 
شهرهاي بزرگي نتوانست سرريز جمعيت كالنشهرها 
را جذب كند و در عوض به محملي براي جذب جمعيت 
شهرها و روستاها شد. حاال در شرايطي كه حدود يك 
ماه از دوره فعاليت دولت دوازدهم باقي مانده اس��ت، 

دولت مي گويد كه اين طرح را به پايان خواهد رساند.
در اين حال، حس��ن روحان��ي، رييس جمهور گفته، 
واحدهاي مسكوني را خود مردم بايد بسازند. اين اشتباه 
است كه دولت برود دنبال اين كار؛ دولت بايد وام و زمين 

و خدمات را در اختيار مردم بگذارد.

     دولت بايد وام و زمين بدهد
روحاني در آيين بهره برداري از طرح هاي ملي وزارت راه و 
شهرسازي با بيان اينكه در دولت دوازدهم تالش مضاعف 
براي مسكن به وجود آمد، اظهار كرد: مردم چه قبل و چه 
بعد از ازدواج مساله مسكن و در كنارش اشتغال برايشان 
اهميت دارد و در اين زمينه دولت مسووليت بزرگي به 
دوش دارد. ما در ابتداي كار نمي توانستيم كاري كنيم 
جز انجام تعهد دولت قبل در مورد مس��كن مهر كه دو 
سوم آن باقي مانده بود. وي افزود: اين كار سختي بود كه 
محله هاي مسكوني را تكميل كنيم و خدمات آب و برق 
و گاز و جاده و مدرسه را به اين محالت برسانيم. ولي با 
آمدن مهندس اسالمي و تالش ايشان از ابتداي كار اين 
اقدام انجام ش��د و كار رو به اتمام است و چيزي از پروژه 

مسكن مهر باقي نمانده است.
روحاني با تاكيد بر اينكه احياي بافت فرسوده هم از ديگر 
اقدامات دولت بود، اظهار كرد: در كنار رقم يك ميليون 
و س��يصد و شصت هزار واحد مسكوني كه ساخته شده، 
5۳۴ هزار واحد مسكوني هم تحت عنوان طرح اقدام ملي 

مسكن انجام شده كه از اين بين برخي زمين هايش واگذار 
شده و ۴0 هزار واحد هم تحويل شده و در حال بهره برداري 
است. رييس جمهوري با اشاره به اقدامات الزم براي امر 
مسكن در كشور اظهار كرد: اولين اقدام اين است كه طرح 
خوبي براي ساختن واحدهاي مس��كوني، شهرك ها و 
شهرهاي جديد داشته باشيم كه هرچه بهتر انجام شود، 

كار با سرعت و كيفيت بهتري پيش مي رود.

      مكاني يابي دقيق ساختمان هاي باستاني
وي با يادآوري معماري سازه هاي باستاني و تاريخي ايران 
در تخت جمش��يد و ميدان نقش جهان، افزود: معماري 
در امر ساختمان سازي و توجه به فضا و تابش خورشيد و 
تركيب مصالح بسيار مهم است. گذشتگان ما ساختمان هاي 
عظيمي ساخته اند كه در مكان يابي آنقدر دقيق عمل كردند 

كه االن در برابر باران، توفان و زلزله مقاوم مانده اند.
روحاني يادآور ش��د: ما االن در تهران شاهديم كه برج ها 
و ساختمان هاي بلندمرتبه اي را روي گسل ها ساخته اند. 
دولت بايد سرمايه خود را كه زمين است در جاي مناسب و با 
توجه به وضعيت مردم در اختيار آنان قرار دهد تا زمين هايي 
در اختيار مردم قرار گيرد كه مناسب خانه سازي باشد تا 

محيط زيست و جنگل ها نابود نشوند.

     نياز به ساخت 500 هزار مسكن در سال
رييس جمه��وري با تاكيد بر اينكه واحدهاي مس��كوني 
بايد با قيمت مناس��ب در اختيار جوانان قرار گيرد، گفت: 
اگر بخواهيم واحد مسكوني ضروري براي يك خانواده در 
نظر گيريم بايد سالي 500 هزار واحد مسكوني بسازيم كه 
كار بزرگي است. البته دولت موظف نيست خانه را بسازد اما 

زمين و تسهيالت الزم را بايد در اختيار بگذارد.
روحاني ادامه داد: واحدهاي مس��كوني را خود مردم بايد 
بسازند اين اشتباه است كه دولت برود دنبال اين كار. دولت 
بايد وام و زمين و خدم��ات را در اختيار مردم بگذارد. پس 
قدم هاي مهمي را دولت بايد بردارد و قدم هايي را هم مردم 
بايد بردارند تا ان شاءاهلل مردم بتوانند صاحب مسكن شوند.

     مكان يابي ۱۳ شهر جديد 
در اي��ن حال، فرزانه ص��ادق مالواجرد، مع��اون وزير راه و 
شهرس��ازي از مكان يابي ۱۳ شهر جديد خبر داد و گفت: 
اين ط��رح در دس��تور كار تصويب نهايي براي س��اخت 
ش��هرك هاي مس��كوني قرار دارد. ص��ادق مالواجرد در 
جريان افتتاح طرح هاي ملي وزارت راه و شهرسازي درباره 
سياست گذاري ها در دبيرخانه شوراي عالي معماري، افزود: 
در راستاي كيفيت بخشي به فضاهاي شهري چندين طرح 
اساسي در دولت تدبير و اميد انجام شد كه اثرات آن باقي 
خواهد ماند. وي گفت: يكي از مهترين اسنادي كه تهيه شد، 
سندي است كه در خصوص توسعه سواحل مكران تصويب 
شد كه بر اساس آن براي سكونت پيرامون پهنه ساحلي 
مكران برنامه ريزي صورت گرفت. طرح هاي ويژه اي كه در 
كيفيت بخشي به فضاهاي شهري خصوصا فضاهايي كه 
هويت فرهنگي دارند، اثر گذار است در اين دولت تصويب 
ش��د. وي ادامه داد: موضوع ديگر سياست گذاري و برنامه 
محور كردن جمعيت است كه به طرح هاي جامع توسعه 
عمران انجاميد كه نتيجه آن هويت بخشي و زيست پذيري 
ش��هرها اس��ت. معاون وزير راه گفت: ذيل اين سياست، 
۴50 ش��هر در اين ۸ سال مورد بررسي قرار گرفت و براي 
 آنها، طرح تهيه ش��ده يا در طرح آنها بازنگري شد. وي از 
مكان يابي ش��هرهاي جديد و ش��هرك ها براي پاسخ به 
مطالبات جامعه خبر داد و گفت: اراضي اطراف ۷ شهر جديد 
اصالح و ۱۳ شهر جديد مكان يابي شده است كه اكنون يا در 

دست بررسي يا در دستور كار تصويب قرار دارد.

     توليد مسكن در بافت هاي فرسوده
 ۴،۲ برابر شد

مهدي عبوري، مديرعامل شركت بازافريني شهري ايران 
نيز از افزايش ۴.۲ برابر توليد مسكن در بافت هاي فرسوده 
خبر داد و گفت: براي اولين ب��ار پس از انقالب در مرادآباد 
چابهار مس��كن به صورت رايگان در حال س��اخت است. 
عبوري در مراسم بهره برداري از 5۱ هزار واحد مسكن مهر 
و طرح ملي مس��كن اظهار كرد: از مجموع ۲۸هزار واحد 

مسكوني طرح اقدام ملي مسكن كه امروز افتتاح شد، بيش 
از ۱۱ هزار و 6۳۳ واحد مس��كوني مربوط به ۲هزار و ۷5۷ 
پروژه شركت بازآفريني شهري ايران در ۳۱ استان و ۱۷9 
شهر كشور است.از مجموع ۲ هزار و ۷5۷ پروژه؛ ۱۱ هزار و 
6۳۳ واحد مسكوني توليد شده و افزايش ۴.۲ برابري توليد 

مسكن را در بافت هاي فرسوده شاهد بوده ايم.

     هشدار نسبت به مهاجرت جمعيت
 از جنوب به شمال

در كنار مسائل زير ساختي همچون رشد و تمركز جمعيت 
شهري طي چند دهه اخير، عوامل ديگري منجر به تغيير 
در تركيب مناطق مختلف كشور شده است. دكتر عليرضا 
شهيدي، س��ازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني با 
بيان اينكه از ۴۳ مخاطره اي كه در دنيا موجود است، ۳۴ 
مورد آن در ايران رخ مي دهد، گفت: ايران با جشنواره اي از 
مخاطرات طبيعي مواجه است كه همه آنها به هم متصل 
هستند. به گزارش ايسنا، شهيدي در مراسم افتتاح مركز 
نوآوري علوم زمين با تاكيد بر اينكه ما با جش��نواره اي از 
مخاطرات مواجه هستيم كه همگي به هم متصل هستند، 
ادامه داد: از سوي ديگر زمين هاي كشور در حال خشك 
شدن هستند و مشكلي كه ما داريم اين است كه از 609 
دشتي كه داريم ۳00 دشت منطقه قرمز معرفي شدند 
و با كويري شدن آنها، فرسايش خاك را شاهد هستيم. 
شهيدي تاكيد كرد: همه اين موارد موجب شده كه بخشي 
از كشور خالي از سكنه شود، به گونه اي كه جمعيت كشور 
در يك پنجم سرزمين سكني دارند و با شرايط جديدي 
كه در پيش رو دارد، اين عدد كاهش خواهد يافت. وي با 
بيان اينكه مهاجرت جمعيت از جنوب به شمال كشور 
در حال رخ دادن اس��ت، اظهار كرد: ايران علي رغم آنكه 
ساحل زيبايي در مكران دارد، داراي ۳00 كيلومتر ساحل 
رها شده اس��ت و در كنار آن ما به دنبال كارآفريني براي 
جوانان هس��تيم. بررسي نقشه جهان نشان مي دهد كه 
بزرگ ترين و ثروتمندترين شهرهاي كشورها شهرهاي 
ساحلي هستند، ولي ما ۳00 كيلومتر ساحل را رها كرديم.
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معافيت حمل بار
از ماليات بر ارزش افزوده

حجت اهلل فالح، مديركل حقوقي سازمان راهداري گفت: 
بر اساس قانون جديد مصوب مجلس خدمات حمل و 
نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهري، بين المللي، 
جاده اي، ريلي و دريايي از ماليات بر ارزش افزوده معاف 
شد. به گزارش مهر، فالح اظهار كرد: بر اساس بند ۱۳ از 
بخش ب ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ 
خرداد ۱۴00 مجلس شوراي اسالمي، خدمات حمل و 
نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهري، بين المللي، 
جاده اي، ريلي و دريايي از ماليات بر ارزش افزوده معاف 
ش��ده اس��ت. وي افزود: مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون 
ماليات بر ارزش اف��زوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل 
و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، 
ريلي، هوايي و دريايي معاف از پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل كاال مشمول 
 اين معافيت نب��ود. فالح اظهار ك��رد: هرچند تمامي 
ذي نفع��ان بخش بار ش��امل ش��ركت ها، رانندگان و 
صاحبان كاال از اين معافيت بهره مند خواهند شد، ليكن 
از آنجا كه مطابق ماده ۷ قانون، نرخ ماليات 9 درصد از 
مأخذ محاسبه ماليات تعيين شده است و در مواردي 
كه جابه جايي كاالها بر اس��اس قرارداد حمل با وسايل 
نقليه متعلق به شركت حمل و نقلي صورت مي پذيرد، 
س��ازمان امور مالياتي كل كرايه حم��ل كاال را مبناي 
محاسبه ماليات قرار مي دهد، لذا معافيت جديد منجر به 
كاهش قابل توجه در هزينه جابه جايي كاال شده و مشوق 
سرمايه گذاري و تقويت و توسعه ناوگان توسط شركت ها 
خواهد شد. وي تصريح كرد: اين موضوع از سنوات قبل 
و متعاقب اب��الغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات 
بخش حمل و نقل كاالي كشور بوده است كه با تالش ها 
و پيگيري هاي به عمل آمده و همراهي نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي خوشبختانه منجر به نتيجه 
مثبت شده اس��ت. مديركل حقوقي سازمان راهداري 
و حمل و نق��ل جاده اي اعالم داش��ت: از جمله اهداف 
راهبردي در بخش حمل و نقل جاده اي كاهش پديده 
خرده مالكي و ايجاد شركت هاي توانمند و پاسخگو در 
مقابل اشخاص بوده است، ليكن عوامل مختلفي از جمله 
هزينه هاي مرتبط بر حمل، دافع سرمايه گذاري مناسب 
در اين خصوص شده اس��ت از اين رو معافيت جديد با 
كاهش هزينه هاي مترتب بر جابه جايي بار، باعث رقابتي 
شدن عرصه فعاليت و تشويق به تقويت و توسعه ناوگان به 
ويژه توسط شركت ها و موسسات حمل و نقلي را خواهد 
داشت. به عالوه اينكه مصوبه مجلس در اين خصوص هم 
راستا با نام گذاري سال جديد و در جهت پشتيباني و مانع 
زدايي از فعاليت ها و سرمايه گذاري هاي بخش غيردولتي 
در حوزه حمل و نقل قابل ارزيابي است. فالح با اشاره به 
زمان اجراي اين قانون گفت: با توجه به اينكه مطابق 
ماده 5۷ قانون، 6 ماه پس از ابالغ به رييس جمهور 
قانون جديد الزم االجرا مي ش��ود و ابالغيه رييس 
مجلس شوراي اسالمي در تاريخ ۱۳ تير ۱۴00   به 
نهاد رياست جمهوري ابالغ شده است بنابراين 6 ماه 
پس از تاريخ يادشده، قانون جديد و معافيت بخش 

حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.

تحريم ها اجازه خريد قطعات 
استاندارد اتوبوس را نمي دهد

احمدرضا عامري، مديرعامل اتحاديه ش��ركت هاي 
تعاوني مسافري كشور اظهار داشت: يكي از مشكالت 
ما واردات قطعات ناوگان اتوبوسي در شرايط تحريم 
اس��ت. اگر بتوانيم تحريم ها را دور بزنيم و با ش��ركت 
اس��تاندارد در بحث قطعات اين ناوگان هم مذاكره و 
توافق داشته باشيم، به دليل تحريم هاي بانكي امكان 
جابه جاي��ي پول و خريد اين قطع��ات را نداريم. حال 
اينكه كمبود ارز در كشور را هم بايد به آن اضافه كرد. 
عامري در گفت وگو با ايلنا با اشاره به مشكالت موجود 
در صنعت حمل و نقل جاده اي اظهار داشت: در بخش 
خريد قطعات و الستيك با مشكالت متعددي از جمله 
ناياب ش��دن كاال در بازار و افزايش قيمت آن مواجه 
هس��تيم. وي ادامه داد: يكي از مش��كالت ما واردات 
قطعات ناوگان اتوبوس��ي در شرايط تحريم است. اگر 
بتوانيم تحريم ها را دور بزنيم و با شركت استاندارد در 
بحث قطعات اين ناوگان هم مذاكره و توافق داش��ته 
باشيم، به دليل تحريم هاي بانكي امكان جابه جايي پول 
و خريد اين قطعات را نداريم. حال اينكه كمبود ارز در 
كشور را هم بايد به آن اضافه كرد. مديرعامل اتحاديه 
شركت هاي تعاوني مسافري كشور افزود: در حالي كه 
عمده اتوبوس هاي فعال در ايران برند اروپا هستند اما 
متاسفانه قطعات و لوازم يدكي چيني وارد بازار شده و 
از آن استفاده مي كنيم. البته در شرايط تحريم، قطعاتي 
هم از كشورهاي همس��ايه وارد شده است. عامري با 
بيان اينكه توليد داخل نمي تواند نيازهاي اين ناوگان 
را تامين كند، گفت: متاس��فانه در حال حاضر قطعه 
استاندارد براي ناوگان اتوبوسي كشورمان ناياب است 

و در اين حوزه وابسته به واردات هستيم.

سايت شركت ساخت و توسعه 
هم هك شد

پس از اختالل سايبري در س��ايت راه آهن، وزارت راه و 
برخي زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه، سايت شركت 
ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل ونقل كشور نيز از 
دس��ترس خارج شده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، 
بعداظهر روز جمعه ۱۸ تير ۱۴00 س��امانه ش��ركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران دچار اختالل شد. صبح 
روز شنبه سعيد رسولي، مديرعامل راه آهن در گفت وگو 
با تسنيم با اشاره به اختالل به وجود آمده در پي انتشار 
خبر اختالل در سامانه هاي شركت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران اظهار كرد: بعدازظهر ديروز در پي بروز 
اختاللي در برخي سامانه هاي شركت راه آهن همكاران 
فني مشغول بررس��ي موضوع شدند كه بخشي از اين 
اختالل برطرف شده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه اين 
اختالل در سيستم اتوماسيون به وجود آمده كه هيچ 
گونه ارتباطي با سير قطارها ندارد، افزود: قطارها از روز 
گذشته تا االن كه با شما صحبت مي كنم به طور منظم 
بر اساس برنامه زمانبندي اعزام مي شوند. رسولي تاكيد 
كرد: ايستگاه هاي راه آهن كشور در آرامش كامل به سر 
مي برند و مسافران بر اساس برنامه زمان بندي براي سفر 
به ايستگاه هاي قطار مراجعه مي كنند. مديرعامل راه 
آهن جمهوري اسالمي ايران از برطرف شدن اين مساله 
تا ساعتي ديگر خبر داد و گفت: به زودي پس از طمينان 
از سالمت سيستم، اتوماسيون راه آهن دوباره در مدار 
قرار مي گيرد.لذا هيچگونه اخ��الل در امر جابه جايي 
مس��افران قطار از ديروز تاكنون به وجود نيامده است 
در زمان حاضر نيز از هموطنان عزيز مي توانند اقدام به 
خريد بليت قطار كنند. رسولي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا منشأ اختالل مشخص شده است، افزود: همكاران ما 
در حال پيگيري موضوع هستند. اين در حالي بود كه در 
ساعات صبح شنبه گذشته سايت وزارت راه و شهرسازي 
و برخي زيرمجموعه هاي ستاد اين وزارتخانه نيز دچار 
اختالل شد. سيدقاسم بي نياز رييس مركز ارتباطات و 
اطالع رساني وزارت راه و شهرسازي در اين باره به تسينم 
گفته بود: به دنبال اختالل س��ايبري در سيستم هاي 
كامپيوتري كاركنان س��تاد وزارت راه و شهرس��ازي، 
موضوع توسط كارشناسان فني اين وزارتخانه در حال 
بررسي اس��ت. وي ادامه داد: پيش از ظهر روز دوشنبه 
اختالل سايبري در سيستم هاي كامپيوتري كاركنان 
ستاد وزارت راه و شهرسازي ظاهر شد كه  به دنبال آن 
پورتال وزارتخانه و سايت هاي زير پورتال آن از دسترس 
خارج ش��ده است. وي با بيان اينكه كارشناسان فني 
در حال بررس��ي موضوع هس��تند، گف��ت: پس از 
در دس��ترس قرار گرفتن پورتال و سامانه هاي زير 
مجموعه اين پورتال، اطالع رساني الزم صورت خواهد 
گرفت. بر اساس اين گزارش، در حالي هنوز اختالل در 
سايت هاي راه آهن، وزارت راه و شهرسازي، مسكن 
مهر، معاونت مسكن و ساختمان و... برطرف نشده كه 
سايت شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل 

كشور نيز از دسترس خارج شده است.

شريعتي: ساماندهي بازار مسكن 
اولويت دولت سيزدهم باشد

غالمرضا شريعتي، عضو كميسيون عمران مجلس 
ش��وراي اس��المي تاكيد كرد: بدون ش��ك يكي از 
اولويت ه��اي دول��ت آين��ده در ح��وزه وزارت راه و 
شهرسازي بايد تمركز بر س��اماندهي بازار مسكن 
باشد. شريعتي در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: يكي 
از نيازهاي ضروري امروز جامع��ه كه به وزارت راه و 
شهرسازي باز مي گردد بحث مسكن است. امروز چه 
در بخش مسكن اجاره اي و چه مسكن شخصي دچار 
چالش هاي جدي هس��تيم، هم سطح قيمت ها باال 
رفته و هم نياز مردم افزايش يافته است. بدون شك 
يكي از اولويت هاي دولت آينده در حوزه وزارت راه و 
شهرسازي بايد تمركز بر ساماندهي بازار مسكن باشد.

روحاني:واحدهايمسكونيرامردمبايدبسازند

مسابقه بي پايان مسكن دولتي

آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی نقره ای شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 21662 و شناسه ملی 10860197470 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1 -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت 2س�ال انتخاب 
گردیدند آقای مجید صباغ خراس�انی با کدملی 0940392070 به 
سمت رئیس هیئت مدیره- آقای هاشم صباغ خراسانی با کدملی 
0942059123 به س�مت نائب رئیس هیئت مدی�ره -آقای حامد 
صباغ خراس�انی با کدملی 0941487857 به سمت مدیرعامل و 
عضوهیئت مدیره و کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق 
عادی شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی 
با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان خراسان رضوی اداره ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )1163806(

تاسيس، تغييرات شرکت

تصمیمات مجمع مورخ 1400/03/23 صندوق سرمایه گذاري درآمد 
ثابت س�رآمد و با مجوز ش�ماره 122/84815 مورخ 1400/03/30 
س�ازمان بورس و اوراق به�ادار تصمیمات ذیل مطاب�ق با اطالعیه 
شماره 12030073 مورخ  1400/02/27 سازمان بورس و اوراق بهادار 

اتخاذ گردید:
٭ تبصره )4( ماده 56 اساسنامه )اطالع رساني(:

حس�ابرس باید اظهارنظر خود را در م�ورد گزارش ها و صورت هاي 
مالي شش ماهه و ساالنه بند 7 این ماده حداكثر ظرف 30 روز پس از 
دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر 
حسابرس را بالفاصله پس از دریافت، در تارنماي صندوق منتشر كند.

براي كسب اطالعات بیشتر به سایت
 https://www.saramadfixedfund.com مراجعه فرمایید.

صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
تصميمات مجمع مورخ ۱۴00/0۳/۲۳

ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملي ۱۴0066۳۴7۳6
تصمیم�ات مجمع م�ورخ 1400/03/23 صندوق س�رمایه گذاري 
مش�ترك نقش جه�ان و ب�ا مج�وز ش�ماره 122/85066 مورخ 
1400/04/02 س�ازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مطابق با 
اطالعیه ش�ماره 12030073 مورخ 1400/02/27 سازمان بورس و 

اوراق بهادار اتخاذ گردید:
٭تبصره )4( ماده 56 اساسنامه )اطالع رساني(:

حس�ابرس باید اظهارنظر خود را در م�ورد گزارش ها و صورت هاي 
مالي شش ماهه و ساالنه بند 7 این ماده حداكثر ظرف 30 روز پس از 
دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر 
حسابرس را بالفاصله پس از دریافت، در تارنماي صندوق منتشر كند.
 https://jahanfund.com براي كسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه فرمایید.

صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان
تصميمات مجمع مورخ ۱۴00/0۳/۲۳

ثبت شده به شماره ۳05۳۴ و شناسه ملي ۱0۳۲08۳۲7۲9
تصمیم�ات مجم�ع م�ورخ 1400/03/23 صندوق س�رمایه گذاري 
بانك گردشگري و با مجوز ش�ماره 122/84814 مورخ 1400/03/30 
سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل مطابق با اطالعیه شماره 
12030073 مورخ 1400/02/27 س�ازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ 

گردید:
٭تبصره )4( ماده 58 اساسنامه )اطالع رساني(:

حس�ابرس باید اظهارنظر خود را در م�ورد گزارش ها و صورت هاي 
مالي شش ماهه و ساالنه بند 7 این ماده حداكثر ظرف 30 روز پس از 
دریافت مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر 
حسابرس را بالفاصله پس از دریافت، در تارنماي صندوق منتشر كند.
 http://www.gbfund.ir براي كسب اطالعات بیشتر به س�ایت

مراجعه فرمایید.

صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري
تصميمات مجمع مورخ ۱۴00/0۳/۲۳

ثبت شده به شماره ۲78۳7 و شناسه ملي ۱0۳۲0600788

آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی نقره ای شرق شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 21662 و شناس�ه مل�ی 10860197470 به 
استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مجید صباغ خراسانی 
به کدمل�ی 0940392070 - هاش�م صباغ خراس�انی به کدملی 
0942059123 - حامد صباغ خراسانی به کدملی 0941487857 
به س�مت اعضائ اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 س�ال انتخاب 
گردیدند 2-آقای مجتبی دهلوی به ش�ماره مل�ی 0941033041 
به س�مت ب�ازرس اصلی - آقای حمی�د علی پور به ش�ماره ملی 
0939539853به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند 3-روزنامه تعادل جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1163814(

تاسيس، تغييرات شرکت

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آگهي مزايده
سازمان پایانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان در نظر دارد حق بهره برداري تعدادي از غرفه هاي پایانه هاي 

مسافربري كاوه، صفه، جي و زاینده رود را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
تذكرات

متقاضیان مي توانند از تاریخ 1400/04/22 تا پایان وقت اداري 1400/05/03 جهت دریافت فرم مربوطه به امور 
قراردادهاي سازمان واقع در خیابان كاوه، خیابان شهید عادلپور )گلخانه بهروز(، بعد از چهارراه عارف، پالك 92 

مراجعه و یا با شماره تلفن 34399983 تماس حاصل نمایند.
- آخرین مهلت تحویل پاكت پیشنهادات به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداري 1400/05/03 مي باشد.

- هزینه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده/ برندگان مزایده مي باشد.
- سازمان در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

سازمان پایانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان

1400/5

شهرداري اصفهان



وقوع حمالت سايبري به برخي سامانه هاي كشور از جمله 
سامانه هاي شركت راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرسازي 
به دليل ضعف اليه هاي امنيتي از روز جمعه رسانه اي شده 
اس��ت، به نحوي كه گفته شد هك س��امانه هاي شركت 
راه آهن باعث شده اين شركت به ناچار گراف )مديريت سير 
و حركت( قطارهاي باري و مسافري را از حالت سيستمي 
به دس��تي تغيير دهد. با توجه به حمالت س��ايبري اخير 
به برخي از س��ازمان ها، بيش از ۲۰ فايل بدافزاري كشف و 
نمونه برداري شده و پيكربندي نادرست، عدم به روزرساني 
به موقع و عدم اعمال سياست هاي صحيح امنيتي از داليل 
اصلي ضعف در شبكه هاي كشور اعالم شد.  با وجود تعاريف 
مشخصي كه براي امنيت سايبري در شبكه ملي اطالعات 
به وزارت ارتباطات و ساير دستگاه هاي متولي تكليف شده 
اما همچنان وضعيت مقابله با تهديدات سايبري، حفاظت 
و صيانت از داده و اطالعات و مديريت مخاطرات در داخل 
كشور قابل دفاع نيست. حمالت سايبري حمله به هرگونه 
تالش براي افشا، تغيير، غيرفعال كردن، تخريب، سرقت 
يا دستيابي به دسترس��ي غيرمجاز يا استفاده غيرمجاز از 
يك دارايي اس��ت در واقع هر نوع مانور تهاجمي است كه 
س��امانه هاي اطالعات رايانه اي، زيرساخت ها، شبكه هاي 
رايانه اي يا دستگاه هاي رايانه شخصي را هدف قرار مي دهد. 
حمله سايبري مشاغل ممكن است با هك كردن يك سامانه 
مستعد، هدف مشخص شده را دزدي تغيير داده يا از بين 
ببرد. حمالت سايبري مي تواند از نصب جاسوس افزارها بر 
روي رايانه شخصي تا تالش براي تخريب زيرساخت هاي 
كل ملل باشد. اينگونه از حمالت سايبري به طور فزاينده اي 
پيچيده و خطرناك است. براي پيشگيري از اين حمالت 
مي توان از تجزيه و تحليل رفتار كاربر اس��تفاده كرد. طي 
روزهاي گذش��ته دو اختالل در حوزه بازرگاني ش��ركت 
راه آهن و وزارت راه و شهرس��ازي رخ داد. ش��ركت راه آهن 
اعالم كرد هيچ اختالل يا حمله سايبري به حوزه مسافري، 
باري يا ايس��تگاه هاي قطار بين شهري صورت نگرفته اما 
اختالالتي در حوزه بازرگاني به وجود آمده اس��ت. پس از 
آن سايت وزارت راه و شهرس��ازي از دسترس خارج شد و 
اين وزارتخانه اعالم كرد اختالل سايبري در سيستم هاي 
كامپيوتري كاركنان ستاد اين وزارتخانه ظاهر شد كه در پي 
آن پورتال وزارتخانه و سايت هاي زيرپورتال آن از دسترس 
خارج شد. همچنين پس از آن، محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، هشدار داد: مجدداً هشدار 
ارديبهشت ۱۳۹۷ در مورد حمالت باج افزاري با سوءاستفاده 
از درگاه مديريتي ILO سرورهاي HP را يادآوري مي كنيم. 
تحركات جديدي توسط مهاجمان سايبري براي طراحي 
حمالت سايبري با استفاده از اين نقيصه، رصد و گزارش شده 
است. در اين راستا مركز ماهر )مديريت امداد و هماهنگي 
 رخدادهاي رايانه اي( اعالم كرد بررسي سه آسيب پذيري

 out HP-Integerated lights در سطح كشور نشان 
مي دهد، برخي از ش��بكه هاي كشور در برابر اين ضعف ها 
به درستي محافظت نشده اند. پيكربندي نادرست، عدم 
به روزرساني به موقع و عدم اعمال سياست هاي صحيح 

HP Integrated Lights-امنيتي در هنگام استفاده از
Out از داليل اصلي اين ضعف در شبكه هاي كشور است. 

     دستورالعمل هايي براي جلوگيري
 از وقوع حمالت سايبري 

به كاربران توصيه مي شود اگر دسترسي به اين سرويس از 
طريق اينترنت ضروري نيست، دسترسي به آن را محدود 
به شبكه داخلي خود كنند، با به روزرساني محصوالت خود 
مطمئن شوند كه تحت تاثير اين س��ه آسيب پذيري قرار 
ندارند. با توجه به امكان نفوذ به اين سرويس توسط گره هاي 
آلوده شده شبكه داخلي، سياست هاي امنيتي سختگيرانه اي 
از جمله vlanبندي مجزا براي دسترسي به اين سرويس از 
طريق شبكه داخلي اكيدا توصيه مي شود. همچنين با تنظيم 
تجهيزات امنيتي و رويدادنگاري حساسيت ويژه نسبت به 
تالش براي دسترسي به پورت هاي ILO يا SSH سرورها در 
نظر گرفته شود. كنترل دسترسي به پيكربندي سرويس هاي 
س��رور HP و بازبيني دوره اي سطح دسترسي هاي سطح 
 ILO ادمين اكتيودايركتوري و مرور الگهاي دسترسي به
سرورها مي تواند نقش بسزايي در تشخيص و جلوگيري از 
حمالت اخير داشته باشد. با توجه به حمالت سايبري اخير 
به برخي از سازمان ها و بررسي هاي صورت گرفته، بيش از 
  ESX ،۲۰ فايل بدافزاري براي پلتفرم هاي متفاوت ويندوز
و سفت افزار كش��ف و نمونه برداري شده است. تمامي اين 
بدافزارها از تاريخ ۱۹ تيرماه ۱۴۰۰ توسط پادويش تشخيص  

داده شده و از آلودگي به آنها جلوگيري مي شود. هيچ كدام 
از اين فايل ها تا اين لحظه توسط آنتي ويروس هاي جهاني 
تشخيص داده نمي شوند. با توجه به سطح پيشرفته نفوذ 
و حمالت سايبري انجام شده كه با شناخت كامل از شبكه 
قرباني صورت گرفته است، در خصوص امن سازي الزم است 
حتما سياست هاي دفاع در عمق با اولويت باال رعايت شود. 
براي انجام ايمن س��ازي، الزم است تمامي دسترسي هاي 
سطح ادمين به اكتيودايركتوري مورد بازبيني قرار گرفته 
و تا جاي ممكن پس��وردهاي قبلي اكانت ه��اي ادمين به 
سرعت تغيير كند. همچنين نسبت به قرارگيري اسكريپت 
الگين و استارتاپ حس��اس بوده و اين موارد بررسي شود. 
 ESX, تمامي دسترسي هاي س��طح روت به س��رورهاي
Xen, انواع Linux و انواع ويندوز س��رورهاي نصب شده 
روي سرورهاي فيزيكي مورد بازبيني قرار گرفته و تا جاي 
ممكن، رمز اكانت هاي روت/ ادمين بازنش��اني شود. الزم 
است سرويس SSH را در سرورهاي ESX غيرفعال كنيد، 
دسترسي پورت هاي ILO در سرورهاي HP از شبكه كامال 
قطع شود. همچنين توصيه مي شود دسترسي از راه دور به 
شبكه در ساعات غيركاري تا جاي ممكن محدود شود و از 
VPN )مبتني بر كليد خصوصي نرم افزاري يا توكن( به جاي 
اتصال مستقيم به سرورها استفاده شود، سامانه هاي ثبت 
وقايع شبكه مورد بازييني قرار گرفته و تمامي رخدادهاي 
امنيتي و پيكره بندي سيس��تم ها را شامل شود. نسبت به 
تالش براي دسترسي به پورت هاي ILO يا SSH به سرورها 

و دسترسي هاي ريموت خارج سازمان حساس بوده و موارد 
هش��دار را با اولويت پيگيري كنيد. تهيه پشتيبان منظم 
از داده ها بر روي رس��انه هاي آفالي��ن و اطمينان از صحت 

پشتيبان ها هم از ديگر راه كارهاي امنيتي است.

     به روزرساني ها بايد اعمال شوند
 اما نه بدون تحليل

گزارش وقوع حمله، كمك به خود و ساير قربانيان است. اگر 
شركت ها و سازمان هاي قرباني حمالت سايبري به جاي 
توضيح و تشريح حمله، وقوع آن را كتمان كنند نه تنها به 
جاي ساير قربانيان به مهاجم كمك مي كنند؛ بلكه كمك 
ديگران را از خود دريغ كرده اند. سوال معمول آن است كه 
آيا به روزرساني ها نبايد نصب و اعمال شوند؟! در پاسخ بايد 
گفت حتما بايد به روزرساني ها اعمال شوند ولي نه به صورت 
خودكار و بدون تحليل. در رويكرد اعتماد صفر، شما نبايد 
هر وصله يا فاي��ل را بدون تحليل بارگذاري و نصب كنيد. 
مهم تر از همه آنكه اهميت شركت يا سازمان وابسته تان 
را جدي بگيريد. به زنجيره تامين شركت يا سازمان خود 
توجه كنيد و هرگونه ارتباط با حلقه هاي ضعيف تر اين 
زنجيره را رصد كنيد. توجه كنيد كه اگر به زيرساخت هاي 
پيچيده شركت هاي مطرح و مهمي مانند سوالرويندز، 
فايرآي، مايكروس��افت، سيسكو و سازمان هايي مانند 
پنتاگون، وزارتخانه هاي اياالت متحده، ناتو حمله شده 

است؛ حمله به شركت يا سازمان شما نيز ممكن است.

اخبار
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هوش مصنوعي از اختراع 
اينترنت هم مهم تر است

س��اندار پيچاي در مصاحبه اي جديد ب��ه موضوعات 
مختلف��ي از جمله تهدي��د اينترن��ت آزاد، مهم ترين 
فناوري هاي ۲۵ سال آينده پرداخت و اشاره كرد هوش 
مصنوعي حتي از اختراع اينترنت نيز تاثيرگذارتر است. 
به گزارش مهر به نقل از بي بي سي، ساندار پيچاي مدير 
ارشد اجرايي گوگل در مصاحبه جديد خود هشدار داده 
در كشورهاي مختلف اينترنت آزاد با تهديدهايي روبرو 
است. به گفته او بسياري از كشورها سعي دارند جريان 
اطالعات را محدود كنند. او همچنين در اين مصاحبه 
به چالش هاي مختلف مانند ماليات، حريم خصوصي و 
اطالعات نيز اشاره كرد. به گفته پيچاي هوش مصنوعي 
اختراعي بسيار تأثيرگذار تر از آتش، برق يا حتي اينترنت 
اس��ت. پيچاي به عنوان رييس گوگل و آلفابت رهبري 
ش��ركت ها و محص��والت مختلفي مانن��د فيت بيت، 
ديپ مايند و غيره را برعه��ده دارد. او فقط در گوگل بر 
س��رويس هاي جي ميل، گوگل ك��روم، گوگل مپس، 
گوگل ارث، سيستم عامل اندرويد و غيره نظارت دارد. به 
گفته مدير ارشد اجرايي اين شركت، طي ۲۵ سال آينده 
دو تحول جهان را دگرگون مي كنند كه يكي از آنها هوش 
مصنوعي و ديگري رايانشي كوانتومي است. او در اين باره 
مي گويد: به نظرم اين دو عميق ترين فناوري هايي هستند 
كه انس��ان توسعه داده است. بخش ديگري از مصاحبه 
بي بي سي با پيچاي به وضع ماليات بر شركت هاي بزرگ 
فناوري مربوط بود. گوگل به مدت چند س��ال مبالغي 
كالن به حسابرس ها و وكال پرداخت كرد تا به طور قانوني 
ماليات اين شركت را كاهش دهند. به عنوان مثال در سال 
۲۰۱۷ ميالدي گوگل بيش از ۲۰ ميليارد دالر را از طريق 
يك ش��ركت هلندي به برمودا منتقل كرد. پيچاي در 
پاسخ به سوالي در اين باره گفت كه گوگل ديگر از چنين 
طرحي اس��تفاده نمي كند و اكنون يكي از بزرگ ترين 
ماليات دهندگان جهان به حساب مي آيد. به گفته او اين 
شركت فناوري از قوانين مالياتي در تمام كشورهاي محل 
فعاليت خود پيروي مي كند. اين درحالي است كه او در 
خصوص تعيين حداقل ماليات شركتي ۱۵ درصد در 
سراسر جهان گفت كه مشتاق گفت وگو در اين باره است. 
ديگر موضوعات مهم پيشروي گوگل، چالش ادامه دار 
و فزاينده تحقيق��ات درباره اطالعات، حريم خصوصي 
كاربران و قدرت انحصاري اين شركت در بازار جست وجو 
و غير هس��تند. پيچاي در خصوص گفت: گوگل يك 
محصول آزاد اس��ت و كاربران مي توانند از محصوالت 

ديگر نيز استفاده كنند. 

يك گزارش و هزاران حرف
واقع آن است اگر برجام بر اساس مذاكرات و توافق هايي 
كه لحاظ ش��ده بود پيش مي رفت و دست درازي هاي 
ترامپ اتفاق نمي افتاد، سرنوشت متفاوتي براي اقتصاد 
ايران رقم خورده ب��ود. فراموش نكنيد كه برجام مورد 
موافقت مس��ووالن ارشد كشور نيز قرار گرفته بود تا بر 
اساس يك نقشه راه مشخص مناسبات مرتبط با برجام 
تداوم پيدا كند. همانطور كه واقعيات تاريخي نش��ان 
مي دهد بعد از اجراي برجام دس��تاوردهاي اقتصادي 
قابل توجهي نصيب اقتصاد ايران شد. بالفاصله پس از 
امضاي برجام در بخش هاي مختلف صادرات نفتي، خريد 
هواپيما، بهبود مناسبات بانكي، ورود خودروسازان و...

كارهاي ارزشمندي صورت گرفت. اما همزمان با امضاي 
برجام و تولد ن، جرياني در سطوح جهاني، منطقه اي 
و داخلي، ذيل عنوان مخالفان برجام شكل گرفت كه 
تالش مي كرد دستاوردهاي برجام را به بن بست بكشاند. 
دشمنان برجام صدها ميليون دالر سرمايه گذاري كردند 
تا رون��د تحقق برجام را متوقف كنن��د. چرا كه تحقق 
برجام به معناي رشد اقتصادي ايران و تحقق توسعه در 
كش��ورمان بود. اين جريانات با شرارت و هراس افكني 
برجام را از ريل خارج كردند. در اين ميان ترامپ نيز مانند 
باليي ناگهاني نازل شد و مشكالت عديده اي در خصوص 
برجام ايجاد كرد. ترام��پ تالش مي كرد تا هر آنچه در 
گذشته به عنوان دستاورد اوباما معرفي مي شد را كنار 
بگذارد. يكي از مهم ترين دستاوردهاي اوباما برجام بود 
كه ترامپ در يك بازه زماني چند ماهه از آن خارج شد. 
خروج ترامپ از برجام كار را براي ايران بغرنج تر كرد و روند 
طبيعي برجام را با اخالل مواجه كرد. اما همه اين تحوالت 
مربوط به گذشته است، امروز روزگار تازه اي است كه بايد 
از آن استفاده كرد و برجام را يكبار ديگر احيا كرد. ايران 
مي تواند دستاوردهاي قبلي برآمده از برجام را تكرار كند 
و زمينه را براي احياي برجام فراهم كند. اگر اطمينان 
الزم بين طرفين براي احياي برجام ايجاد شود؛ مي توان 
نسبت به تحوالت آينده خوشبين بود. البته مانند نوبت 
قبلي باز هم دشمنان برجام و دشمنان بهبود مناسبات 
ارتباطي ايران با اروپا و آمريكا دست به كار شده اند تا برجام 
احيا نشود. اين تالش ها منجر به اين شد كه بايدن قانع 
شود تا رويكرد سخت گيرانه تري را در خصوص برجام در 
پيش بگيرد و بخشي از تندروهاي ترامپ در خصوص اين 
سند را تكرار كند. در واقع بايدن كه در ايام انتخابات قول 
داده بود بالفاصله پس از كسب كرسي رياست جمهوري 
اياالت متحده، برجام را احيا كند، بعد از پيروزي تحت 
تاثير برخي كانون هاي سياسي، بر خالف وعده هاي خود 
عمل كرد. در ميان اين بيم و اميدها، محمد جواد ظريف 
در جريان گزارش ديروز خود تالش كرده تا افكار عمومي 
و مردم را متوجه شرايط حساس فعلي كند. شرايطي كه 
ايران بايد براي حل مشكالتش بهترين بهره برداري و 
مطلوب ترين دستاوردها را كسب كند. هرگونه اشتباه 
محاسباتي در اين خصوص آسيب هاي جدي به اقتصاد 
و معيشت ايران وارد خواهد ساخت و پروژه توسعه كشور 
را به اخالل جدي مواجه مي كند. بايد اميدوار باشيم تا 
صداي ظريف و استداللي كه در اين خصوص مطرح كرده 
است از سوي نمايندگان شنيده شود و تصميماتي مبتني 
بر منافع ملي اخذ شود. چرا كه برجام متعلق به يك جناح 
خاص، يك طيف خاص يا يك مجموعه نيست؛ برجام 
ظرفيتي است براي همه ايرانيان كه بايد از آن استفاده 

مناسبي شود.

چين صنعت امنيت سايبري 
خود را گسترش مي دهد

چين طرحي سه ساله براي توسعه صنعت امنيت 
س��ايبري خود طراحي كرده اس��ت. ب��ه گزارش 
خبرگ��زاري مهر به نقل از رويت��رز، وزارت صنعت 
فناوري اطالع��ات چين اعالم ك��رد پيش نويس 
طرحي ۳ ساله براي توسعه صنعت امنيت سايبري 
كشور ارايه كرده است. تخمين زده مي شود ارزش 
اين بخش ت��ا ۲۰۲۳ ميالدي از ۲۵۰ ميليارد يوان 
)۳۸.۶ ميلي��ارد دالر( فراتر رود. پيش نويس طرح 
مذكور در حالي ارايه مي شود كه مقامات چين سعي 
دارند قوانيني جديد براي نظارت بهتر بر جمع آوري، 
انتقال و حفظ حريم خصوصي اطالعات وضع كنند. 
طي روزهاي گذشته سازمان فضاي سايبري چين 
پيش نويس قوانيني را ارايه كرد كه طبق آن تمام 
شركت هايي كه بيش از يك ميليون كاربر دارند، قبل 
از عرضه سهامشان در خارج از كشور، با بررسي هاي 
دقيق روبرو مي شوند. در اين ميان شركت »دي دي 
گلوبال« نيز كه چندي قبل سهام خود را در بورس 
نيويورك عرضه كرد، به دليل احتمال نقض قوانين 
حريم خصوصي با تحقيقات روبرو است. چند روز 
پس از اينكه مبادله سهام ش��ركت ديدي در بازار 
نيويورك آغاز شد و اين شركت ۴.۴ ميليارد دالر از 
عرضه اوليه عمومي سهام خود تهيه كرد، سازمان 
فضاي س��ايبري چين از ش��ركت ديدي خواست 
تغييراتي صورت داده و به مقررات حميات از داده 
چيني عمل كند. با اين حال رگوالتور فضاي سايبر 
چين به ماهيت تخلف ديدي اشاره اي نكرد. بر اساس 
گزارش رويترز، چين در حال مقابله با نفوذ روزافزون 
غو ل هاي فن��اوري چيني به دليل نگراني هاي ضد 

انحصارطلبي و امنيت داده است.

توئيتر مسوول رسيدگي
به شكايات را در هند تعيين كرد

توئيتر در راستاي همخواني با قوانين جديد فناوري 
اطالعات هند، فردي را به عنوان مسوول پاسخگويي 
به ش��كايات در اين كش��ور تعيين كرده است. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نق��ل از رويترز، توئيتر 
مسوول پاسخگويي به شكايات كاربران در هند را 
تعيين كرد. اين در حالي است كه پس از باال گرفتن 
تنش ها ميان اين شبكه اجتماعي و دولت هند، چند 
روز قبل مدير همخواني توئيتر نيز تعيين شده بود. 
در وب سايت امريكايي توئيتر نام »ويناي پراكاش« 
به عنوان مسوول جديد پاس��خگويي به شكايات 
ذكر شده است. عالوه بر آن اطالعات تماس با وي و 
همچنين فرآيندهاي مورد نياز براي گزارش موارد 
نقض قوانين توئيتر نيز در وب سايت آمده است. روز 
پنج شنبه توئيتر اعالم كرد يك مسوول پاسخگويي 
به شكايات موقت را براي همخواني با قوانين جديد 
فناوري اطالعات هند تعيين مي كند. همچنين اين 
شبكه اجتماعي تصميم دارد مسوول دايمي اين 
پست را طي ۸ هفته مشخص كند. قوانين فناوري 
اطالعات جديد هند از اواخر ماه مه اجرايي شده 
و هدف آن قانونمند كردن محتواي ش��بكه هاي 
اجتماعي و همچني��ن وادار كردن اين پلتفرم ها 
به پاسخگويي سريع تر نسبت به درخواست هاي 
قانوني براي حذف پس��ت ها و اش��تراك گذاري 

اطالعات منتشر كنندگان پيام ها است.

شكايت اروپايي ها عليه واتس اپ
واتس اپ با يك سلس��له ش��كايت هاي س��ازمان 
مصرف كننده اروپايي و س��ايرين بر س��ر آپديت 
سياس��ت حريم خصوص��ي روبرو ش��د كه باعث 
برانگيخته شدن اعتراض جهاني و كوچ بعضي از 
كاربران به اپليكيشنهاي رقيب تلگرام و سيگنال 
شده است. به گزارش ايس��نا، گفته مي شود اين 
تغيي��رات مربوط به پيامهايي اس��ت كه كاربران 
به شركتها ارس��ال مي كنند و ش��امل مكالمات 
شخصي آنها نمي شود. سياست حريم خصوصي 
جديد واتس اپ از ۱۵ ماه مه به اجرا درآمد و اجازه 
مي دهد اين اپليكيشن اطالعات كاربران را با فيس 
بوك و اينستاگرام به اشتراك بگذارد. اين تغييرات 
قرار بود ابتدا در فوريه اجرايي شود اما در پي انتقاد 
گس��ترده كاربران وات��س اپ از تغييرات جديد و 
اين ادعا كه واتس اپ قرار است اطالعات شخصي 
كاربران را با فيس بوك – ش��ركت مادر خود – به 
اشتراك بگذارد، اين سرويس پيام رسان تصميم 
گرفت به روزرساني سياست حريم خصوصي را به 
مدت سه ماه تا اواس��ط ماه مه به تاخير بياندازد. 
سازمان مصرف كننده اروپايي )BEUC( و هشت 
عض��و آن از اين تغييرات انتقاد كرده و ش��كايتي 
را به كميس��يون اروپايي و شبكه اروپايي مقامات 
مصرف كننده تنظيم و اع��الم كرده اند واتس اپ 
به ش��كل غيرمنصفانه كارب��ران را براي پذيرش 
سياست هاي جديد تحت فشار قرار داده است. اين 
گروه ها در بيانيه مشتركي اعالم كردند: محتواي 
نوتيفيكيشنها، ماهيت آنها، زمان بندي ارسال و 
تكرارشان براي كاربران، مصرف كنندگان را تحت 
فشار قرار داده و آزادي حق انتخاب آنها را تضعيف 
كرده اس��ت. به اين ترتيب اقدام واتس اپ نقض 
دستورالعمل اتحاديه اروپا در خصوص شيوه هاي 
تجاري غيرمنصفانه بوده اس��ت. شاكيان اعالم 
كردند واتس اپ موفق نشده است به زبان شفاف و 
قابل فهم، ماهيت اين تغييرات را توضيح دهد. اين 
ابهام نقض قانون مصرف كننده اتحاديه اروپاست 
كه شركتها را وادار مي كند از شرايط قراردادي و 
ارتباطات تجاري واضح و روش��ن استفاده كنند. 
بر اس��اس گزارش رويترز، اين گروه ها از ش��بكه 
اروپايي مقامات مصرف كننده و مقامات حفاظت 
از داده اتحادي��ه اروپا خواس��تند براي پرداختن 
ب��ه اين نگراني ه��اي حريم خصوص��ي و حقوق 

مصرف كننده با يكديگر همكاري كنند.
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كشف ۲۰ فايل بدافزاري در حمالت سايبري روزهاي اخير

حمايت از بيت كوين براي جلوگيري از سقوط زير ۳۰ هزار دالر
داده هاي تازه نشان مي دهد كه سرمايه گذاران بلندمدت 
در جريان سقوط اخير شروع به انباشت گسترده بيت كوين 
كرده ان��د. با وج��ود صعودي بودن ش��اخص هاي درون 
زنجيره اي، تحليلگران همچنان نسبت به خطر شكسته 
ش��دن حمايت ۳۰,۰۰۰ دالري و سقوط قيمت تا سطح 
۲۰,۰۰۰ دالر هشدار مي دهند. به گزارش كوين تلگراف، 
قيمت بيت كوين در روزهاي اخير تقريبًا دس��ت نخورده 
باقي مانده است. روز گذشته هم هر واحد بيت كوين حدود 
۳۳,۰۰۰ دالر معامله مي شد. با اين وجود قيمت بيت كوين 
همچنان از اوج تاريخي خود در اواسط آوريل )فروردين(، 
زماني كه قيمت به نزديكي ۶۵,۰۰۰ دالر رس��يده بود، 
۵۰ درصد پايين تر است. اما اين حركت نزولي بزرگ، نظر 
سرمايه گذاران را نسبت به چشم انداز صعودي بلندمدت 
بيت كوين تغيير نداده است. بر اساس يكي از شاخص هاي 
وب سايت تحليل گالسنود كه به آن اليولينس مي گويند، 
بازار متوجه تغيير رفتار سرمايه گذاران بلندمدت در انباشت 
گسترده بيت كوين شده است. استراتژي حفظ سرمايه يا 
هولدينگ كه به يك غلط اماليي رايج شده از سال ۲۰۱۳ 
نسبت داده مي شود، نشان دهنده بي تفاوتي سرمايه گذاران 
نسبت به روند نزولي بازار است. اليولينس شاخصي براي 
نش��ان دادن نسبت مجموع سكه هاي خرج نشده به كل 

س��كه هاي موجود در شبكه اس��ت. منظور از سكه هاي 
خرج نش��ده واحدهايي از بيت كوين است كه براي مدت 
طوالني خرج نشده اند يا به اصطالح دست نخورده باقي 
مانده اند. اين شاخص بين بازه صفر تا ۱ متغير است؛ عدد 
صفر نشان دهنده كاهش عرضه و شدت گرفتن انباشت 
توسط س��رمايه گذاران است. عالوه بر اين، نزديك شدن 
اين شاخص به عدد صفر نشان مي دهد كه حجم سكه هاي 
انباشت شده از حجم سكه هاي خرج نشده پيشي گرفته 
است. با اين حال نمي توان گفت كه افزايش تعداد سكه هاي 
خرج نشده لزوماً نشان دهنده شكل گيري يكي روند نزولي 
است. به عنوان مثال، بين نوامبر ۲۰۲۰ )آبان ۹۹( و آوريل 
۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰( ش��اخص اليولينس و قيمت 
بيت كوين هر دو افزايش يافتند كه نشان دهنده كاهش 
انباشت از س��وي س��رمايه گذاران بود، با اين وجود بازار 
بيت كوين وارد روند نزولي نشده بود و كاماًل هم صعودي 
بود. اين تناقض مي تواند به خاطر افزايش حجم معامالت 
بيت كوين در اوايل س��ال جاري ميالدي باشد. بر اساس 
داده هاي بيت كوينيتي، حجم معامالت بيت كوين در ۳ ماه 
اول سال ۲۰۲۱ به بيش از ۶ تريليون دالر رسيده و اين در 
حالي است كه حجم معامالت اين ارز ديجيتال در ۳ ماهه 
چهارم سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۱۴ تريليون دالر برآورد شده 

است. بنابراين مي توان گفت در حالي كه سرمايه گذاران 
بلندمدت از نوامب��ر ۲۰۲۰ )آبان ۹۹( ت��ا آوريل ۲۰۲۱ 
)فروردي��ن ۱۴۰۰( در حال فروش بيت كوين هاي خود 
بودند، افزايش حجم معامالت در صرافي هاي ارز ديجيتال 
باعث شد تا فشار فروش توسط معامله گران خرد جذب 
شود. با اين حال همانطور كه ويلي وو، تحليلگر بازار ارزهاي 
ديجيتال گفته اس��ت، با فرا رس��يدن آوريل )فروردين( 
افزايش حجم س��فارش هاي فروش بر فش��ار خريد بازار 
صع��ودي بيت كوين غلبه كرد. ويل��ي وو در خبرنامه اي 
كه در تاريخ ۲ ژوئيه )۱۱ تير( منتشر كرد، ضمن اشاره به 
شاخص ريك اشتلي كه جريان جابه جايي بيت كوين بين 
سرمايه گذاران قدرتمند و مردد را بررسي مي كند، گفته 
است كه سرمايه گذاران مردد در حال فروش دارايي خود 
به سرمايه گذاران بلندمدت هستند. وو گفته است: »كاماًل 
مشخص است كه سرمايه گذاران بلندمدت به سرعت در 
حال جمع آوري ارزهاي سرمايه گذاران مردد هستند. در 
اين بازي تنها صبر كردن مطرح است، تا زماني كه تاثيرات 
آن بر قيمت منعكس شود. داده ها با اطمينان انباشت در كف 
]قيمتي[ را نشان مي دهند.« در حالي كه قيمت بيت كوين 
موقعيت خود را باالي سطح حمايت ۳۰,۰۰۰ دالري حفظ 
مي كند، تمايل به انباشت بيت كوين هم افزايش مي يابد. 

م زمان با سقوط بازار ارزهاي ديجيتال، قيمت بيت كوين 
در تاريخ ۱۹ مه )۲۹ ارديبهشت( تا سطح ۳۰,۰۰۰ دالر 
سقوط كرد. از آن زمان تاكنون كندل قيمت حداقل براي 
۴ بار با اين سطح برخورد كرده است تا در آينده شاهد يك 
حركت صعودي قدرتمند باشد. سطح ۳۰,۰۰۰ دالر اكنون 
به حمايت رواني قيمت تبديل ش��ده است كه در صورت 
شكسته شدن آن احتمال سقوط قيمت تا سطح ۲۰,۰۰۰ 
دالر هم وجود خواهد داشت. جوئل كروگر، استراتژيست 
فاركس در گروه سرمايه گذاري ال مكس هفته گذشته 
گفته بود كه احتمال سقوط قيمت تا سطح ۲۰,۰۰۰ 
دالر وجود دارد، چراكه بيت كوين همچنان تحت فشار 
احساس��ات موجود در بازارهاي جهاني قرار دارد. اين 
تحليل گر به افزايش نگراني هاي مرتبط با گس��ترش 
س��ويه دلتا ويروس كوويد-۱۹ اش��اره كرد كه باعث 
سقوط بازارهاي جهاني شده است. كروگر گفته است: 
»اين احمقانه اس��ت كه بخواهيم احتمال بازگشت 
قيمت به كف م��اه ژوئن )خ��رداد( را رد كنيم. تصور 
مي كنيم كه اين سناريو مي تواند با خطر سقوط قيمت 
بيت كوين به اوج تاريخي قديم��ي خود در محدوده 
۲۰,۰۰۰ دالر همراه باشد. اما در آن سطح ]۲۰,۰۰۰ 

دالر[ شاهد حمايتي قدرتمند خواهيم بود.« 

جزييات۲طرحمجلسبرايحكمرانيداده
عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به ۲ طرحي كه براي 
قانونگذاري در حوزه حكمراني داده در دست بررسي است، 
گفت: مطابق يكي از اين طرح ها، كميسيون اطالعات ملي 
ذيل مركز فضاي مجازي تشكيل مي شود. رضا تقي پور انوري 
در گفت وگو با مهر، با اشاره به اقداماتي كه از سال گذشته در 
مجلس يازدهم براي قانونگذاري در حوزه حكمراني داده در 
جريان است، گفت: »طرح يكپارچه سازي داده و اطالعات 
ملي« از سال گذشته به مجلس پيشنهاد شد و هفته گذشته 
بررس��ي آن در كميته ارتباطات مجلس شوراي اسالمي 
به پايان رس��يد. وي با بيان اينكه موضوع يكپارچه سازي 
اطالعات ملي با هدف ارايه خدمات منسجم به مردم از جمله 
اهداف اين طرح است، ادامه داد: هم اكنون در كشور بسياري 
از سامانه هاي حاكميتي و دولتي و حتي سامانه هاي بخش 
خصوصي وجود دارند كه به صورت جزيره اي فعاليت مي كنند 
و مردم براي دريافت خدمات از آنها مجبور هستند كه در هر 
مراجعه چندين بار اطالعات خ��ود را وارد كنند. تقي پور با 
اشاره به عملكرد برخي سامانه هاي دولتي از جمله سامانه 
ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارايي و سامانه جامع تجارت 

كه به جم��ع آوري اطالعات مردم مي پردازن��د، افزود: اين 
سامانه ها به صورت جزيره اي به مردم خدمات مي دهند و به 
هم متصل نيستند. به همين دليل مردم مجبور هستند براي 
گرفتن خدمات از هر يك از آنها، چندين بار اطالعات خود 
را در سامانه آنها وارد و بارگذاري كنند. اين نماينده مجلس 
گفت: ما در اين طرح قصدمان اين است كه اين سامانه ها را 
با هم يكپارچه كرده تا از نظر اشتراك گذاري داده براي ارايه 
سرويس دهي به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از 
اين طرح، تجميع اين سامانه ها نبوده بلكه ايجاد ارتباط براي 
به اشتراك گذاري داده مدنظر است. وي اضافه كرد: براي آنكه 
يك سري اطالعات سازماني نبايد در اختيار سازمان ديگري 
قرار گيرد، در اين طرح پيشنهاد شده كه كميسيون داده ها و 
اطالعات ملي )دوام( ذيل مركز ملي فضاي مجازي تشكيل 
شود. تقي پور توضيح داد: تا پيش از اين مطابق با مصوبه ۵۴ 
شوراي عالي فضاي مجازي، كارگروه تعامل پذيري دولت 
الكترونيك ايجاد شده بود اما از اين پس، در صورت تصويب 
اين طرح، اين كارگروه به كميسيون »دوام« ذيل مركز ملي 
فضاي مجازي تبديل مي شود و در مورد اينكه كدام يك از 

اطالعات در اختيار كدام سازمان قرار گيرد، تعيين تكليف 
مي كند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي افزود: براي مثال اطالعات شناسنامه اي از جمله 
داده هايي است كه همه سازمان ها به آن نياز دارند و الزم است 
كه از سوي سازمان ثبت احوال به اشتراك گذاشته شود. به 
اين ترتيب اين اطالعات از طريق اتصال سامانه ها به سامانه 
ثبت احوال در دسترس است و الزم نيست ساير سازمان ها و 
كسب و كارها هر بار اين اطالعات را از كاربرانشان بخواهند. 
وي گفت: مهم ترين مزيت اين طرح اين است كه ورود افراد 
به سامانه هاي دولتي و كسب و كارها با يك بار ارايه كد ملي 
ممكن مي شود و افراد مي توانند از خدمات ساير سامانه ها نيز 
استفاده كنند. در عين حال، امنيت داده ها به عهده سازماني 
است كه فرد به آن مراجعه مي كند. تقي پور تصريح كرد: در 
اين طرح بر حفظ حريم خصوصي و اطالعات افراد در 
راستاي يكي از فاكتورهاي اصلي حكمراني داده تاكيد 
شده اس��ت. اين طرح در قالب ۱۵ ماده در كميسيون 
صنايع و معادن و كميته ارتباطات مجلس بررس��ي و 
تصويب شده و هم اكنون در صف ارايه در صحن قرار دارد.

     تدوين مقررات براي انتشار و تبادل داده
وي با اشاره به ساير طرح هاي در دست بررسي در مجلس 

شوراي اس��المي براي تحقق حكمراني داده در كشور، 
گفت: طرح »نظام جامع مديريت داده هاي كش��ور« در 
طرح »الزام به انتشار داده و اطالعات عمومي« ادغام شده 
است. در اين طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطالعات 
و تدوين مقررات براي جمع آوري، نگهداري و تبادل داده 
و رعايت آنها، مورد توجه قرار گرفته اس��ت. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه الزام بر يكپارچگي اطالعات و حفظ 
امنيت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومي است و 
به همين دليل اين دو موضوع در قالب دو طرح پيگيري 
مي ش��وند، خاطرنش��ان كرد: طرح الزام به انتشار داده و 
اطالعات پس از طرح اوليه در مجلس، به ايجاد كميسيون 
مشترك ارجاع داده شده است اما تا جايي كه مي دانم اين 
كميسيون هنوز تشكيل نشده است. تقي پور گفت: مطابق 
با اين طرح، دستگاه هاي دولتي و عمومي بايد نسبت به 
انتش��ار به موقع اطالعات عمومي اقدام كنند. اين طرح 
هم اكنون اعالم وصول شده و مراحل بررسي را مي گذراند. 
وزير اسبق ارتباطات طرح »الزام به انتشار داده و اطالعات 
عمومي« را كامل تر از قانون دسترس��ي آزاد به اطالعات 
دانست و گفت: در اين طرح، مجلس براي ارتقاي بهره وري 
از داده و اطالعات به عنوان ثروت ملي و دسترسي عمومي 

به انتشار اين داده ها، مقررات وضع كرده است.



تعادل |
دومينوي گراني ها به بازار مرغ و لبنيات رسيد. در حالي 
كه نرخ مصوب دولتي مرغ ۲۴۹۰۰ تومان اس��ت، مرغ 
در بازار كيلوي��ي ۳۷ و حتي تا ۴۰ هزار تومان هم عرضه 
مي شود. گوشت قرمز، شير و محصوالت لبني نيز شرايط 
مشابهي دارد و مطابق قيمت هاي تعيين شده به فروش 
نمي رسد. اما اين افزايش قيمت ها از كجا ناشي مي شود؟ 
فع��االن اين بازار مي گويند، گران��ي و كمبود نهاده هاي 
دامي و خوراك م��رغ عامل اصلي هرج و مرج قيمتي در 
اين محصوالت است. در همين حال مديرعامل اتحاديه 
تعاوني ه��اي لبني ايران درباره ماج��راي گراني لبنيات 
مي گويد: ۸ نفر شخصيت حقيقي و حقوقي با كمك وزارت 
جهاد كشاورزي با گران كردن شير به دنبال خروج ۳ تا ۴ 
هزار ميليارد تومان سرمايه كشور بدون پرداخت عوارض 
هستند، تا به بهانه آزادسازي قيمت شير صادرات كره و 

شيرخشك را انجام دهند

     كمبود خوراك و مرغ دو نرخي 
خوراك دام كه۷۰ درصد هزينه تمام ش��ده توليد اين 
محصوالت را شامل مي شود، در بازار آزاد به چند برابر 
قيمت به فروش مي روند. سامانه بازارگاه وزارت جهاد 
كشاورزي كه قرار بود خوراك دام ذرت، سويا و جو را به 
نرخ دولتي به دامداران بدهد، به طور كامل نمي تواند نياز 
آنها را تامين كند.البته آمارهاي گمرك نشان مي دهد 
كه بيش از ۴ ميليون تن خوراك دام و طيور در گمركات 
كشور وجود دارد كه به صورت قطره چكاني ترخيص 
و وارد بازار مي ش��ود، اما عطش ب��ازار فروكش نكرده 
است. ۲ ميليون تن از اين نهاده ها در انتظار تخصيص 
ارز بانك مركزي است و ۲ ميليون تن ديگر هم به دليل 
كمبود كاميون به كندي به بازار تزريق مي شود. اما به 
گفته مرغداران علت اصلي افزايش قيمت مرغ در بازار، 
گران شدن نهاده و خوراك دام است كه به نرخ دولتي در 
اختيار مرغداران قرار نمي گيرد و آنها مجبور مي شوند، به 
قيمت هاي گران تري از بازار تهيه كنند. در همين رابطه، 
سعيده مشايخي مرغدار اصفهاني به »فارس«مي گويد: 
دولت از مرغداران تعهد مي گيرد كه مرغ زنده را كيلويي 
۱۷۱۰۰ تومان بفروشند، اما هزينه توليد آنها باالست. 
او مي افزايد: دولت در يك ماه نخست دوره توليد مرغ 
نهاده به مرغدار نمي دهد و در اين مدت مرغدار مجبور 
است، دست به دامن محتكران گرانفروش نهاده شود 
كه هزينه زيادي را روي دست توليد كننده مي گذارد و 
مرغدار دو راه دارد يا گرانتر مي فروشد يا صبر مي كند 
تا وزن مرغ به بيش از ۲.۵ كيلوگرم برسد و بفروشد تا 

شايد بخشي از هزينه اش جبران شود. 
اما مش��اهدات ميداني از خرده  فروش��ي  هاي س��طح 
شهر تهران، نش��ان مي دهد، عرضه مرغ تنظيم بازاري 
۲۴ه��زار و ۹۰۰ توم��ان كاهش يافته اس��ت و در حال 
حاضر مرغ گرم آم��اده طبخ با قيمت كيلويي ۳۳ تا ۳۷ 
هزار تومان و در برخي از مغازه ها تا ۴۰ هزار تومان هم به 
مصرف كنندگان عرضه مي شود. در همين حال، رييس 
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي با بيان اينكه متاسفانه 
مرغ در بازار دونرخي شده است، گفت: نرخ دولتي مرغ با 
قيمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان ونرخ آزاد با قيمت حداكثر 
۳۵ هزارتومان در بازار عرضه مي شود. مهدي يوسف خاني 
در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: بخشي از مرغ ها از 
كانال دولتي تهيه و كشتار مي شوند و با قيمت مصوب 
۲۴هزارو۹۰۰ تومان تا نهايت ۲۶ هزارتومان به دس��ت 
مصرف كنندگان مي رسد. وي ادامه داد: بخش ديگري از 
مرغ هاي موجود در بازار از شبكه هاي آزاد تهيه و كشتار 
مي ش��وند كه قيمت آنها حدود ۳۵ هزارتومان است. به 
گفته او، فروش مرغ بيش از ۳۵ هزارتومان هم نرخ كاذب 
و گرانفروشي است. وي در بخش ديگري از صحبت هايش 
به قيمت تخم مرغ نيز اشاره كرد و گفت: قيمت هركيلو 
تخم مرغ در بازار ۲۰ هزارتومان و هرشانه دوكيلويي ۴۰ 

هزارتومان است.  اين در شرايطي است كه فروردين ماه 
س��ال جاري قرارگاه ساماندهي مرغ، قيمت مصوب هر 
كيلو مرغ گرم را براي مصرف كننده ۲۴ هزار و۹۰۰ تومان 
تعيين كرد ولي اين قيمت بيشتر از يك ماه دوام نداشت و 
مرغ از اواخر ارديبهشت ماه و اوايل خرداد در يك مرحله 
به ۳۰ هزار توم��ان و در مرحله دوم يعني ابتداي تيرماه 
به حدود ۴۰ هزار تومان نزديك شد. در اين راستا پرويز 
فروغي، دبيركانون مرغداران گوشتي ضمن اشاره به 
افزايش هزينه مولفه هاي توليد عنوان كرده كه قيمت 
مرغ زنده براي مرغداران با احتساب سود، بيش از ۲۰ 
هزار تومان تمام مي ش��ود ولي مرغداران نرخ مصوب 
مرغ زنده يعني ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان را با تحمل ضرر 
۳۰۰۰ توماني رعايت مي كنند. او همچنين گفته است: 
در حقيقت از زمان جوجه ريزي تا تحويل مرغ، نظارت 
و رصد صورت مي گيرد و اگر مرغداري اقدام به فروش 
مرغ زنده باالتر از نرخ مصوب كند توسط دستگاه هاي 

نظارتي جريمه خواهد شد. 

     قيمت لبنيات هم گران شد
اما گراني ها فقط به بازار مرغ محدود نمي شود وافزايش 
قيمت ها به بازار لبنيات هم رسيده است؛ در پي اعتراضات 
دامداران به پايين بودن قيمت شير، شوراي قيمت گذاري 
محصوالت كش��اورزي قيمت خريد تضميني هركيلو 
ش��ير خام را ۶۴۰۰ تومان تصويب كرد بر اساس مصوبه 
۱۴ تيرماه شوراي قيمت گذاري محصوالت كشاورزي، 
در راس��تاي حمايت از دام��داران و پاي��داري توليد در 
خشكسالي، قيمت هر كيلوگرم شير خام را با ۳.۲ درصد 
چربي و بار ميكروبي زير ۱۰۰ هزار، ۶۴۰۰ تومان تصويب 
كرده است و به ازاي هر ۰.۱ درصد افزايش يا كاهش درصد 
چربي مبلغ ۸۰۰ ريال متناسب با افزايش يا كاهش درصد 
چربي به قيمت شير خام اضافه يا كسر خواهد شد. اين در 
حالي است كه محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور 
افزايش قيمت شير خام را رد كرده بود. با افزايش قيمت 
شير خام ديگر محصوالت لبنياتي نيز با افزايش قيمت 
قابل توجهي روبرو مي ش��وند. اين موض��وع با اعتراض و 
انتقادهايي همراه بوده اس��ت. برخي مي گويند ممكن 
است قيمت انواع لبنيات تا ۷۰ درصد گران شود. اخيراً، 
شماري از دامداران در شهرهاي مختلف كشور، در اعتراض 
به پايين بودن قيمت شير و گراني نهاده هاي دامي تجمع 

اعتراضي برگ��زار كردند. پيش ت��ر، رييس هيات مديره 
انجمن صنفي گاوداران با بيان اينكه گاوداران از فروش 
شير ضرر مي كنند گفته بود قيمت تمام شده شير خام 
براي دامداران ۶۹۲۵ تومان است، اما ميانگين فروش شير 
خام در كشور ۴۹۰۰ تومان. است. اين يعني دامداران در 
هر كيلو شير خام حدود ۲۰۰۰ تومان ضرر مي كنند. احمد 
مقدسي با تأكيد بر اينكه قيمت نهاده هاي دامي نسبت 
به سال گذشته ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزايش قيمت داشته 
است، از رايزني ها براي افزايش قيمت شير گفته بود. به 
نظر مي رسد تالش ها به نتيجه رسيده و قيمت شير نيز 
افزايش داشته است. در اين راستا، رييس اتحاديه سراسري 
دامداران حدود يك ماه پيش اعالم كرده بود قيمت كاه 
با افزايش بيش از دو برابري به كيلويي چهار هزار تومان 
رسيده است. به طوري كه خشكسالي و وضعيت بحراني 
تأمين نهاده هاي دامي باعث ش��ده اس��ت گاوهاي ماده 
و حتي باردار به س��رعت راهي كش��تارگاه ها  شوند و در 

كشتارگاه ها ترافيك سنگيني براي ذبح دام وجود دارد.

     مافياي لبنيات به دنبال چيست؟
در همي��ن رابطه، اما مديرعام��ل اتحاديه تعاوني هاي 
لبني ايران درباره ماجراي گراني شير مي گويد: من در 
جلسه اي كه با حضور بيش از ۱۵ نفر از مسووالن دولتي 
در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد خطاب به آنها و وزير 
گفتم »به فكر سفره مردم باشيد.«، ولي ايشان گفتند: 
»من بهزيستي نيستم.« و در ادامه ديديم كه ايشان گويا 
مسوول فروش سفره مردم هستند. علي احسان ظفري 
مي گويد: ۸ نفر ش��خصيت حقيقي و حقوقي با كمك 
وزارت جهاد كشاورزي با گران كردن شير به دنبال خروج 
۳ تا ۴ هزار ميليارد تومان سرمايه كشور بدون پرداخت 
عوارض هس��تند. او در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در 
نهاوند گفته است: نزديك يك ماه است مافياي لبنيات 
با كمك وزارت جهاد كش��اورزي زمينه س��ازي گران 
كردن قيمت شير را كردند تا به بهانه آزادسازي قيمت 
شير صادرات كره و شيرخشك را انجام دهند. به گفته 
او، در زمان حاضر ۵۰ هزار تن شيرخشك و ۴۸ هزار تن 
كره در كشور داريم كه با شير ارزان قيمت دولتي ۴ هزار 
تومان و نهاده دامي ۴۲۰۰توماني توليد شده است ولي 
مافيا به بهانه كمك به دامداران ابتدا شير را گران كردند 
و كنار آن صادرات كره و شيرخش��ك را هم آزاد كردند. 

او معتقد است كه توسط ۸ شخصيت حقيقي و حقوقي 
با مصوبه وزير جهاد كشاورزي سفره لبني مردم كوچك 
شد و همين كار باعث مي شود سه تا چهار هزار ميليارد 
تومان سرمايه ملي اين كشور بدون پرداخت يك ريال 

حق گمركي و به بهانه صادرات از كشور خارج شود.
به گفته اين توليدكننده باس��ابقه شهرستان نهاوند و 
استان، اين ۸ شخصيت حقيقي و حقوقي و دوستانشان 
در دولت و وزارت خانه جهاد كشاورزي خوب مي دانند 
كه شرح وظايفش��ان چيست و چه وضعيتي به وجود 
مي آيد و چقدر مردم را بي چ��اره كرده اند، با كاري كه 
آنها كردند اقشار ضعيف ديگر نمي توانند چند كيلو شير 
و يك سطل ماست هم بخرند. ظفري از دستگاه هاي 
نظارتي تقاضا مي كند كه به خاطر مردم و قطع دست 
مافيا به مساله گراني شير و صادرات كره و شيرخشك 
ورود كنند تا اين سرمايه چند هزار ميليارد توماني از 
كشور خارج نشود. ظفري تصريح كرد: اين ۸ شخصيت 
حقيق��ي و حقوقي بدون اينكه از نظر كارشناس��ان و 
توليدكنندگان اصلي و دس��تگاه هاي نظارتي و حتي 
دامداران روستايي استفاده كنند مصوبه اي غيرقانوني را 
تصويب و در راستاي اهداف خود و به ضرر مردم اجرايي 
كردند. او همچنين گفته است: از هفته ها قبل براي تحت 
تأثير قرار دادن جامعه در مورد ارزاني شير ابتدا يك گاو 
شيرده و مولد را داخل يك ماشين جلوي چشم زن و 
بچه مردم در خيابان س��الخي مي كنند و سر مي برند 
كه يك دامدار دلسوز و باغيرت هيچ وقت با گاو شيرده 

اين كار را نمي كند زيرا شخصيت آنها ارزنده تر است.
رييس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي لبني ايران با ابراز 
اين نكته كه ۳۵ سال سابقه كار توليد لبنيات را دارد و از 
صفر شروع كرده است مطرح كرد: چطور امكان دارد وزير 
۳ نفر از نمايندگان اين ۸ نفر را پاي ميز مذاكره بنشاند و 
به جاي دفاع از تهيه نهاده هاي دامي و تعادل برقرار كردن 
بين عرضه و تقاضا و برطرف كردن مشكالت دامداري هاي 
كوچك در روستاها با يك مصوبه كه جايگاه قانوني هم 
ندارد باعث نابودي دام هاي مولد و توليدكنندگان شير 
شود. ظفري ادامه داد: فقط مي دانم سفره و سبد كاالي 
لبنيات مردم كوچك تر ش��ده است اما سوال اينجاست؛ 
چرا وزير بحث شير خام را كنار شيرخشك و كره قرار داده 
است؟ و چرا دولت در آخرين روزهاي حياتش براي انجام 
اين مصوبه از نظر همه دستگاه هاي نظارتي استفاده نكرد؟

رويداداخبار
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شوينده ها امسال يك بار
 گران شد

مهر |رييس انجمن صنايع ش��وينده، بهداشتي 
و آرايشي ايران گفت: صنايع شوينده و بهداشتي 
امسال يك بار بين ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شدند و 
نرخ هاي جديد نيز از تير ماه روي كاالها اعمال شد. 
بختيار علم بيگي در مورد برخي از اخبار مبني بر 
افزايش مجدد قيمت لوازم شوينده، اظهار داشت: 
امس��ال تنها يك ب��ار افزايش قيمت داش��ته ايم. 
ابتدا در بهار اعالم ش��د كه قرار است قيمت مواد 
ش��وينده افزايش يابد كه در آن زمان اعمال نشد 
و اين افزايش ۲۰ ت��ا ۲۵ درصدي قيمت ها از تير 
ماه اعمال ش��د. رييس انجمن صنايع ش��وينده، 
بهداشتي و آرايش��ي ايران افزود: در واقع آخرين 
بار قيمت ش��وينده ها در آبان ماه پارس��ال گران 
شد و در امس��ال نيز اولين بار از تير ماه گران شد. 
ما ب��ه دنبال افزايش مجدد نرخ ها نيس��تيم و اگر 
كااليي بيشتر از درصدهاي اعالم شده گران شود، 
متخلفان به سازمان حمايت معرفي خواهند شد. 
وي تاكيد كرد: خميردندان، مايع دستشويي، مايع 
 ظرفش��ويي، مايع رختش��ويي و پودر رختشويي 
۲۵ درصد و ساير مواد شوينده ۲۰ درصد افزايش 
قيمت يافته اند. به گفته عل��م بيگي، اخباري كه 
مبني بر افزايش چند باره قيمت صنايع شوينده و 

بهداشتي منتشر مي شود، صحيح نيست.

توليد تاير و تيوب
 ۱۰ درصد افزايش يافت 

مهر|س��خنگوي انجمن تاير گفت: در بهار امسال در 
مجموع ۱۱ ميليون و ۱۳۷ هزار و ۶۶۵ حلقه انواع تاير 
و تيوب با وزن ۷۰ هزار و ۴۴۷ تن توليد شد كه رشد ۱۰ 
درصدي در تيراژ و ۵ درصدي در وزن را نشان مي دهد. 
مصطفي تنها در مورد وضعيت توليد تاير در سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: طي ۳ ماه نخست سال 
جاري ۵ ميلي��ون و ۸۹۵ ه��زار و ۸۹۰ حلقه تاير انواع 
خودروي سبك و سنگين با وزن ۶۳ هزار و ۸۴۸ تن در 
كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
تعداد حلقه افزايش ۲ درصدي و از نظر وزن افزايش ۳ 
درصدي داشته است. از اين ميزان سهم تايرهاي سواري 
۵ ميليون و ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ حلقه با وزن ۳۶ هزار و ۸۹۲ 
تن بود كه از نظر وزني رشد يك درصدي داشته، اما از نظر 
تعداد حلقه ها بدون تغيير مانده است. سخنگوي انجمن 
صنعت تاير اف��زود: همچنين در اين مدت ۲ ميليون و 
۶۲ هزار و ۹۴۱ حلقه تاير با وزن ۴ هزار و ۲۴۱ تن انواع 
دوچرخه و موتور سيكلت توليد شد كه نسبت به بهار 
سال گذشته بيانگر رش��د ۵۸ درصدي در تعداد حلقه 
و ۴۱ درصدي در وزن اس��ت. وي ادامه داد: ۳ ميليون و 
۱۷۸ هزار و ۸۳۴ حلقه انواع تيوب با وزن ۲ هزار و ۳۵۸ 
تن نيز در بهار سال جاري توليد شد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۶ درصدي در تعداد حلقه و رشد 
۱۲ درصدي در وزن داشته است. تنها اظهار داشت: در 
مجموع طي ۳ ماه نخست سال جاري ۱۱ ميليون و ۱۳۷ 
هزار و ۶۶۵ حلقه انواع تاير و تيوب با وزن ۷۰ هزار و ۴۴۷ 
تن توليد شد كه رشد ۱۰ درصدي در تعداد حلقه ها و 
۵ درصدي در وزن را نشان مي دهد. به گفته سخنگوي 
انجمن صنعت تاير، اين حجم از توليد در حالي است كه 
در سال هاي گذشته در ۱۲ ماه سال ۲۵۰ هزار تن تاير در 
كشور توليد مي شد. افزايش ۱۰ درصدي توليد انواع تاير 
از انجايي رقم خورد كه دولت از قيمت گذاري دستوري 
الستيك دست برداشت و اجازه داد قيمت اين توليدات 
صنعتي متناسب با نرخ نهاده هاي توليد تعيين شود؛ به 
اين ترتيب زيان ناشي از قيمت گذاري دستوري در اين 
صنعت از بين رفت و با سودآور شدن فعاليت كارخانجات، 
ميزان توليد افزايش يافت كه به معناي ايجاد اشتغال 
بيشتر و افزايش سهم اين صنعت از رشد اقتصادي كشور 
است. اين در حالي اس��ت كه قيمت گذاري دستوري 
همچنان در برخي ديگر از حوزه هاي توليدي و خدماتي 
همچنان برقرار است و صرفه اقتصادي و انگيزه فعاليت را 

از فعاالن بخش خصوصي سلب كرده است.

افزايش ١٥ درصدي
قيمت دستمال كاغذي

ايس�نا |عضو هيات مديره انجمن صنايع سلولزي 
بهداش��تي از افزايش ۱۵ درصدي قيمت دس��تمال 
كاغذي و ساير محصوالت سلولزي نسبت به پايان سال 
قبل خبر داد، اما گفت كه به خاطر ركود حاكم بر بازار 
قيمت هاي جديد هنوز اعمال نشده است. هاشمعلي 
حسني، با بيان اينكه مجوز افزايش ۱۵ درصدي قيمت 
محصوالت س��لولزي صادر شده كه در شرف اجرايي 
شدن اس��ت، در توضيح داليل اين افزايش قيمت به 
رشد ۳۹ درصدي حقوق و دستمزد اشاره كرد و گفت: از 
طرف ديگر خمير كاغذ يك كاالي كامال وارداتي است 
كه ۷۰ درصد اين محصول نيز در دس��ت امريكاست 
كه زيرس��اخت هاي تولي��د آن را دارد و بقيه در اروپا، 
اندونزي و كشورهاي ديگر توليد مي شود. به گفته عضو 
هيات مديره انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران، 
افزايش نرخ ارز تاثير مس��تقيم بر قيمت محصوالت 
سلولزي دارد. از طرف ديگر بعد از شيوع ويروس كرونا 
براي مدتي خمير كاغذ كمياب شده است كه در نتيجه 
آن فيلم هايي از ناياب ش��دن محصوالت سلولزي در 
كشورهاي خارجي منتشر شد. در پي اين مشكالت 
خمير كاغذ به دست توليدكنندگان ايراني هم گران 
رس��يد.  وي با بيان اينكه در س��ال ۱۴۰۰ خيلي از 
كاالها بيش از دو بار گران شدند، تصريح كرد: تنها 
كااليي كه يك بار گران ش��د محصوالت سلولزي 
است. همچنين كمترين افزايش قيمت مربوط به 
دستمال كاغذي و محصوالت سلولزي بوده است و 

ساير كاالها بيش از ۱۵ درصد گران شده اند. 

واردكنندگان امكان تامين 
نهاده هاي دامي را از دست داده اند

اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
در نامه اي به رييس كميسيون كشاورزي مجلس 
اعالم كرد: واردكنندگان بخش خصوصي به دليل 
نامعلوم بودن شرايط تامين ارز، افزايش قيمت هاي 
جهاني و ابهام در سياست هاي جاري و دولت آتي 
امكان پيش خريد و تداوم فرآيند تجارت و تامين 
نهاده هاي دامي را از دس��ت داده اس��ت. در متن 
نامه اين اتحاديه به ساداتي نژاد رييس كميسيون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي 
اسالمي آمده اس��ت: »به اس��تحضار مي رساند؛ 
حسب اطالع واصله و اعالم بانك مركزي، سهميه 
ارزي نهاده هاي دامي كش��ور در ۶ ماهه اول سال 
به اتمام رسيده و در شرايط موجود تكليف منبع 
تامين ارز م��ورد نياز واردات نهاده ه��اي دامي تا 
انتهاي سال ۱۴۰۰ )صرف نظر از نرخ ارز( نامعلوم 
بوده كه اين امر با توجه به ش��رايط خشكس��الي 
كشور، التهاب و كمبود در تامين علوفه مورد نياز 
نگراني هاي جدي را در پي دارد. مزيد اس��تحضار 
اينكه افزايش كم  سابقه قيمت هاي جهاني موجب 
تغيير اساسي و كاهش حداقل ۳۵ درصدي واردات 
وزني نهاده دامي به كش��ور، نسبت به براوردهاي 
اوليه خواهد بود. همچنين شركت هاي واردكننده 
بخش خصوصي به دليل ابهام در سياس��ت هاي 
جاري و دول��ت آتي، امكان پي��ش خريد و تداوم 
جريان تجارت و تامين نهاده هاي دامي را از دست 
 داده كه همزماني آن ب��ا تغيير دولت آثار منفي و 
پيش بيني نشده وضعيت موجود را تشديد خواهد 
نمود. لذا از جنابعالي استدعا دارد ضمن توجه ويژه 
به اهميت حياتي موضوع نسبت به پيگيري تعيين 
و تامين مس��تمر منابع ارزي به مقدار مورد نياز و 
اعالم آن جهت جلوگيري از توقف روند تامين كاال 

اقدام عاجل مبذول فرماييد.«

مصوبه تعيين حقوق گمركي دولت 
مغاير قانون شناخته شد

فارس |رييس مجل��س، مصوبه دولت در مورد 
تعيين حقوق گمركي و س��ود بازرگاني كاالهاي 
وارداتي براي سال ۱۴۰۰ را مغاير قانون دانست. 
رييس مجلس ب��ه مصوبه تعيين حقوق گمركي 
و سود بازرگاني كاالهاي وارداتي در سال ۱۴۰۰ 
هيات وزيران واكنش نش��ان داد و آن را مغاير با 
قانون دانست. محمدباقر قاليباف رييس مجلس 
در نامه به رييس جمهور اعالم كرد: به رونوش��ت 
تصوي��ب نامه هي��ات محترم وزيران به ش��ماره 
۵۵۸۶ل��ت ۵۸۶۷۱ه م��ورخ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ، 
موضوع »تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني 
كااله��اي واردات��ي در س��ال ۱۴۰۰« متعاقب 
بررسي ها و اعالم نظر مقدماتي »هيات بررسي و 
تطبيق مصوبات دولت با قوانين« مستندا به صدر 
ماده واحده و تبصره )۴( الحاقي به »قانون نحوه 
اجراء اصول هشتاد و پنجم )۸۵( و يكصد و سي 
و هشتم )۱۳۸( قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران و اصالحات بعدي« و ماده )۱۰( آيين نامه 
اجراي��ي آن. مراتب متضمن اع��الم نظر قطعي 
جهت اقدام الزم در مهلت مق��رر قانوني و اعالم 
نتيجه به اينجانب ابالغ مي گردد. بديهي اس��ت 
پس از انقضاي ي��ك هفته مهلت مقرر در قانون، 
آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، 
ملغي االثر خواهد بود. با نظر به اينكه جزو يك بند 
و تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور 
مقرر مي دارد: نرخ ارز محاس��به ارزش گمركي 
كاالهاي وارداتي به اس��تثناي كاالهاي اساسي، 
دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در سال ۱۴۰۰ 
در همه موارد از جمله محاس��به حقوق ورودي، 
بر اساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانك مركزي 
نرخ سامانه مبادله الكترونيكي )اي. تي. اس( در 
روز اظهار و مطابق ماده )۱۴( قانون امور گمركي 
 مي باش��د، بنابراي��ن، بند۱۲ مصوب��ه كه بدون 
هرگونه تفكيك و براي تمامي كاالهاي وارداتي 
اعم از كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي 
پزشكي و غير آن، نرخ ارز رسمي معادل چهل و 
دو هزار ريال را مبنا قرار داده و نرخ سامانه مبادله 
الكترونيكي را ب��راي كاالهاي غي��ر از كاالهاي 

مذكور در نظر نگرفته، مغاير قانون است.

مديرعاملآبفايكشورعنوانكرد
غلبه اصفهاني ها  بر تنش آبي

سال ۱4۰۰ با تخصص  و مهارت خود
مديرعامل شركت مهندس��ي آب و فاضالب كشور 
در ارتباط تلفني با ستاد تنش آبي آبفاي اصفهان، بر 
استمرار و توزيع عادالنه خدمات آبفا در سطح استان 
تاكيد كرد . حميد رضا جانباز با بيان اينكه امس��ال 
نسبت به ۵۰ س��ال گذشته منابع آبي بسيار محدود 
اس��ت اعالم كرد: تامين پايدار آب شرب در بسياري 
از مناطق دش��وار اس��ت اما صنعت آبفاي كشور اين 
اطمينان را دارد كه اصفهاني ها مي توانند بر مشكالت 
كم آبي غلبه كنند. وي با اش��اره به تخصص و مهارت 
نيروي انساني در آبفاي استان اصفهان گفت: اصفهان 
در بسياري از زمينه ها درصنعت آبفا در كشور پيشگام 
اس��ت و همين امر اصفهاني ها را در گذر از تنش آبي 
ياري مي كند. مديرعامل ش��ركت مهندسي آبفاي 
كش��ور افزود: در چند س��ال اخير آبف��اي اصفهان 
توانست با ايجاد زيرس��اخت هايي مانند تله متري و 
پايش هوش��مند ش��بكه در بخش بهره برداري، آب 
شرب را به صورت پايدار تامين كند. جانباز با اشاره به 
افزايش دماي هوا در روزهاي پاياني تير و مرداد اظهار 
داشت: با اينكه هنوز سامانه دوم آبرساني در اصفهان 
به بهره برداري نرسيده است اما انتظار مي رود فعاالن 
صنعت آبفا در اصفهان با بهره گيري از توان تخصصي 
خود آب شرب مردم را به صورت پايدار تامين كنند. 

»تعادل«ازآشفتگيدربازارخوراكدام،مرغولبنياتگزارشميدهد

مافياي لبنيات به دنبال خروج ۳ هزار ميليارد سرمايه 

چرادولتيهاهماعتماديبهترخيصدرصديندارند؟

ماجراي عجيب تأمين ارز واردات
تعادل|

طي روز هاي اخير بحث دپوي كاالها در گمركات كشور 
يك بار ديگر مطرح شده است، از جمله اين موارد مي توان 
به احتمال فساد صدها هزار تن كاالي اساسي در گمركات 
كشور اشاره كرد. در زمان حاضر شاهد هستيم كه حتي 
كاالهايي كه با ارز نيمايي يا آزاد تأمين مي شوند نيز براي 
ترخيص از گمركات كش��ور دچار مشكل هستند، اين 
مساله نشان از بروز برخي مشكالت در ترخيص كاالها از 
گمرك دارد. آخرين گزارش از وضعيت كاالهاي اساسي 
موجود در گمرك و بنادر طي ماه جاري نش��ان داده بود 
كه بيش از ۶.۸ ميليون تن كاالي اساسي شامل موجودي 
يا آنچه كه در شناورها به بنادر رسيده و در حال تخليه يا 
منتظر در لنگرگاه هستند، وجود دارد و اين در شرايطي 
اس��ت كه با مصوباتي كه در همين فاصله صادر ش��ده، 
ميزان دپو كاالهاي اساس��ي از حدود ۵.۲ ميليون تن در 
ارديبهشت ماه امس��ال تاكنون روند افزايشي طي كرده 
اس��ت. اما آنچه كه در رابطه با داليل اصلي اين افزايش 
دپو كاالهاي اساسي وجود دارد در اهم آن تأمين ارز قرار 
گرفته است و بارها اين موضوع محل اختالف دستگاه هاي 
ذيربط در امر تجارت از جمله گم��رك، بانك مركزي و 
وزارت صمت بوده است. حال براساس اعالم مهرداد جمال 
ارونقي معاون فني گمرك ايران، در حال حاضر از مجموع 
كاالهايي كه به بنادر رسيده حداقل ۱.۳ ميليون تن آن در 
شناورها باقي مانده و امكان تخليه هم حتي ندارد، دليل 
اين اتفاق هم به اين برمي گردد كه تأمين ارز صورت نگرفته 
و اسناد خريد به دست خريدار نرسيده تا بتواند كاالي خود 

را تخليه كند. مجموع اين كاالهاي اساس��ي تماما با ارز 
۴۲۰۰ تومان بايد تأمين ارز شود و بعد از آن با ورود ارز به 
حساب فروشنده، اسناد خريد به دست صاحب كاال برسد 
تا بتوان��د آن را به گمرك اظهار كند. در اين ميان، برخي 
واردكنندگان با اعتبار خود كاال را خريداري كرده و اسناد 
مالكيت هم در اختيار دارند و كاال به بنادر رس��يده و در 
شرايطي كه مي توانند به صورت درصدي كاال را ترخيص 
و بعدا تأمين ارز از سوي بانك انجام شود؛ اما اين اعتماد 
را به سيس��تم دولتي ندارند كه كاالي خود را از گمرك 
ترخيص و با نرخ مصوب در بازار بفروشند؛ چراكه نگران 
هس��تند در آينده با عدم تأمين ارز از سوي دولت مواجه 

شوند. نكته جالب ماجرا اينجاست كه اين موضوع تنها 
مختص بخش خصوصي نيست و حتي خود دولتي ها را 
نيز شامل مي شود. براساس اظهارات معاون فني گمرك، 
حتي شركت هاي دولتي هم در ترخيص با اين بي اعتمادي 
مواجه هستند به خصوص در شرايط فعلي كه دولت در 
آستانه تغيير قرار داش��ته و برنامه پيش رو در اين رابطه 
مشخص نيست. اتفاق عجيب ديگر در چرخه واردات و 
ترخيص كاالهاي مانده گمرك به شيوه تأمين ارز مربوط 
مي شود. از سال ۱۳۹۷ با تغيير سياست هاي دولت براي 
تأمين ارز واردات، ارز ۴۲۰۰ تومان تعيين شد و در ادامه 
با محدود شدن ارز ترجيحي به چند قلم كاالي اساسي، 

سامانه نيما راه اندازي تا تمامي تأمين ارز در اين سامانه بين 
واردكننده و صادركننده با نظارت بانك مركزي صورت 
بگيرد. حال گفته هاي ارونقي از اين حكايت دارد كه در 
برخي موارد وقتي واردكنن��ده كاالي خود را خريداري 
مي كند اغلب نسبت به تأمين ارز آن و پرداخت به فروشنده 
از كانال صرافي اقدام كرده و ارز را به حس��اب آن جهت 
دريافت كاال واريز مي كند. اما ماجرا اينجاست كه بانك 
مركزي اين تأمين ارز را قبول ندارد و واردكننده را مجبور 
مي كند كه در صف نيما براي تخصيص و تأمين ارز قرار 
بگيرد. بنابه توضيحات ارونقي در زمان حاضر براي يك 
كاال دو بار ارز مي گيرند، يك بار از كف بازار آن را مي گيرند 
و به خارج از كشور منتقل مي كنند و يك بار هم از طريق 
ارز نيماي��ي اين اتفاق رخ مي دهد، در اينجا حق يك فرد 
ديگر كه در صف س��امانه نيما قرار دارد ضايع مي شود، 
اين فرآيند را ما در جاهاي ديگر دنيا مشاهده نمي كنيم. 
در چنين حالتي، عالوه ب��ر زماني كه صرف تأمين ارز 
در سامانه نيما مي ش��ود، مجددا ارز نيمايي به حساب 
فروشنده واريز مي شود، به عبارتي دو بار ارز به حساب 
فروشنده مي رود؛ يك بار از سوي واردكننده و بار ديگر از 
سوي بانك عامل. اين دوباره كاري در حالي رخ مي دهد 
كه به گفته ارونقي، از سويي موجب تضييع حق يك نفر 
ديگر كه مي تواند در سامانه نيما تأمين ارز كند مي شود 
يا بر تامين ارز اثر بگذارد و از سويي ديگر، روي خوشي 
مقابل فروشندگان خارجي ندارد. در اين شرايط خريدار 
مجبور است از ارزي كه پيش تر به حساب فروشنده واريز 

كرده بود براي خريدهاي بعدي استفاده كند.
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خبرروز

افزايش دوباره ابتال و فوتي هاي كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۲۰هزار و ۸۲۹ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي ش��دند و متاسفانه ۱۸۲ تن نيز جان 
خود را از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۹۴ هزار و ۲۷۹ نفر و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۸۶ هزار و ۴۱ نفر رس��يد. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون ۴ ميليون و ۹۰۷ 
هزار و ۵۴۵ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و دو ميليون و ۱۴۹ هزار و ۷۱۲ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۷ ميليون و ۵۷ هزار و ۲۵۷ ُدز رسيد. در حال حاضر ۱۴۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۸۶ شهر در 

وضعيت نارنجي و ۱۱۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

از بين رفتن اعتماد عمومي 
چرا و چگونه؟

 اينكه وزير بهداش��ت در يك س��خنراني اعالم 
مي كند از فردا واكسيناس��يون سراسري آغاز 
مي ش��ود اما در عمل اتفاقي ك��ه مي افتد چيز 
ديگري است باعث از بين رفتن اعتماد عمومي 
مي شود. مس��اله ديگر اين است كه مسووالن 
در س��خنراني هاي خ��ود به ت��اب آوري مردم 
اشاره مي كنند، اين تاب آوري تا كجا مي تواند 
ادامه داش��ته باش��د وقتي آنها راهكاري براي 
رفع مش��كالت ندارند. در حال حاضر ش��رايط 
اقتص��ادي بد اس��ت. بس��ياري از اف��راد براي 
تامين معيشت خود با مشكالت زيادي دست 
ب��ه گريبانند، در اي��ن بين بيم��اري كرونا هر 
 روز قرباني هاي بيش��تري مي گي��رد. مردم از 
يك سو نظر كارشناسان اين حوزه را مي شنوند 
و از س��وي ديگر ادعاهاي مس��ووالني كه هيچ 
پايه و اس��اس عملي ندارد. اين سوگواري هاي 
هر روزه جامعه را به لب��ه پرتگاه مي برد. اينكه 
هر روز وزارت بهداشت آمار فوتي هاي كرونا را 
اعالم مي كند و ما به عنوان يك خبر به آن نگاه 
مي كنيم، مساله اي است كه بسيار مهم است. 
اين خبر نيست، آن چه ما مي خوانيم تنها يك 
عدد نيست، مرگ ۱۸۲ نفر يعني از بين رفتن 
ج��ان ۱۸۲ انس��ان. يعني عزادار ش��دن ۱۸۲ 
خانواده، يعني مرگ ۱۸۲ نفر كه هر كدام عزيز 
كس��ي بوده اند. تاثيرات منفي اين اتفاقات در 
دراز مدت نمايان مي شود و مي تواند بحران هاي 
بدتري را به وجود بياورد. چه اتفاقي رخ مي دهد 
كه ناگهان از ۶ ش��هر قرمز به ۱۴۳ ش��هر قرمز 
در كشور مي رس��يم. اين نشان دهنده انفعال و 
عدم تالش مس��ووالني است كه بايد تمام توان 
خود را به كار بگيرن��د تا مانع از وقوع اين اتفاق 
ش��وند. مردم اين رفتارها را مي بينند. چرا بايد 
ده ها هزار ايراني براي دريافت واكس��ن پشت 
مرزهاي كشور ديگري صف بكشند در حالي كه 
ما تاريخ ۱۰۰ ساله ساخت واكسن را داريم. چرا 
در اين شرايط وزير بهداشت هر روز از رونمايي 
يك واكس��ن خب��ر مي دهد ام��ا در عمل هيچ 
واكس��ني براي تزريق وجود ندارد. همان ابتدا 
هم كارشناسان حوزه بهداشت و درمان اعالم 
كردند كه واكسن داخلي نمي تواند جوابگوي 
نياز جامعه باش��د و بايد براي خريد واكس��ن 
اقدام كرد. چرا هيچ كس به اين توصيه ها عمل 
نكرد؟ تمام اين اتفاقات دس��ت به دس��ت هم 
مي دهن��د و باعث از بين رفتن اعتماد عمومي 
مي شوند. جامعه خالي از اعتماد جامعه بيمار 
است. مردم ديگر نمي توانند به هيچ چيز باور 
داش��ته باشند. آنها هر روز بيش��تر و بيشتر از 
دولتمردان فاصل��ه مي گيرند و كم كردن اين 

فاصله كار آساني نخواهد بود. 

طي چهار دهه اخيردر كشور فشار بسيار 
زيادي به منابع آب زيرزميني وارد شده و 
اين منابع تخليه شده اند. تخليه منابع آب 
زيرزميني باعث ايجاد يك نوع خشكسالي مصنوعي 
شده كه فرونشست زمين در بسياري از مناطق كشور 
را موجب شده است؛ فرونشست هايي كه باعث وارد 
آمدن خسارات س��نگيني خواهد شد و تنها ناشي از 
مديريت نادرست منابع آبي است. براساس اعالم مركز 
ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
در سال جاري خشكسالي بي سابقه اي در برخي مناطق 
كشور رخ داده است و بيش��تر مناطق با خشكسالي 

شديد دست و پنجه نرم مي كنند.
به گفته احد وظيفه - رييس مركز ملي خشكسالي و 
مديريت بحران سازمان هواشناسي - با وجود افزايش 
نياز آبي كشور به آب بايد به صرفه ترين راهكارها را 
براي آبياري زمين هاي كشاورزي استفاده كرد اما 
نبايد بي محابا از آب هاي زيرزميني اس��تفاده كنيم 
چراكه مش��كل فرونشس��ت زمين در كشور بسيار 
جدي است و مي تواند سرزمين را از شرايط زيستي 

خارج كند.
در شرايطي كه رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي نسبت به ضرورت توجه به 
مساله فرونشس��ت زمين تاكيد مي كند كه به گفته 
مس��عود منصور - رييس س��ازمان جنگل ها - يكي 
از چالش هايي كه كمتر در كش��ور م��ورد توجه قرار 
مي گيرد، پديده فرونشست زمين است و درحال  حاضر 
در برخي عرصه هاي كشور بين ۱۰ تا ۳۰ سانتي متر 
در سال فرونشست زمين داريم. ابوالقاسم حسين پور 
- مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري – هم با اشاره به وضعيت 
بحراني سفره هاي آب زيرزميني و فرونشست زمين 
در كشور مي گويد: شرايط خشكسالي در ايران ممكن 
است كه سبب افزايش فشارها بر منابع آب زيرزميني 
شود اما اگر چنين شرايطي را مديريت نكنيم، منابع 
آب زيرزميني فرصت تجديد حيات را از دست خواهند 
داد و هشدارهايي كه درخصوص فرونشست زمين داده 

مي شود، به واقعيت تبديل خواهد شد.
به گفته حسين پور متاس��فانه نرخ فرونشست در 
ايران بس��يار باال است و دش��ت هاي مهم كشور با 
بيالن منفي آب مواجه هس��تند. از س��ويي ديگر 
بهره برداري نامناسب شرايط دش��واري را در ۶۷ 
درصد از آبخوان هاي كشور به وجود آورده و باعث 

شده است كه اين آبخوان ها به عنوان آبخوان هاي 
ممنوعه و بحراني با نرخ هاي فرونشست بيش از ۳۵ 

سانتي متر معرفي شوند.

     تاثير فرونشست زمين بر زيرساخت ها
تبعات فرونشست زمين در كشور كه از آن به عنوان 
فاجعه قرن نام برده مي ش��ود تنها بر آبخوان ها تاثير 
نمي گذارد بلكه زير ساخت هاي شهري را نيز بي نصيب 
نمي گذارد. به گفته علي بيت اله��ي - دبير كارگروه 
ملي مخاطرات طبيعي - فرونشست زمين بر شرايط 
شريان هاي حياتي مثل لوله هاي آب، گاز و فاضالب 
موثر اس��ت به گونه اي كه اين لوله ها و خطوط دچار 
انحنا مي شوند و ممكن است دچار گسيختگي شوند. 
نمونه چنين وضعيتي را در حادثه شهران شاهد بوديم 
به گونه اي كه گسيختگي يك لوله گاز بحران بسياري 
ايجاد كرد. گسيختگي لوله هاي فاضالب هم مي تواند 
موجب نشت فاضالب به روي زمين شود و بحران به 
وجود آورد. محسن موسوي خوانساري - كارشناس 
آب- با ذكر مثالي مي گويد: سفره هاي آب زيرزميني در 
حوضه درياچه نمك قم كه شامل دشت هاي ورامين، 
قزوين، دشت كرج و دش��ت ساوجبالغ است اكنون 
۲۲ ميليارد متر مكعب كس��ري مخزن دارد و ميزان 
برداشت از اين س��فره ها به حدي است كه ساالنه در 
دشت ورامين ۳۰ تا ۴۰ سانتي متر فرونشست زمين 
روي مي دهد اين در حالي است كه در جنوب اين دشت 
خط انتقال گاز، نفت، اتوبان و فرودگاه بين المللي قرار 
دارند كه در شرف نشست هستند اما توجهي به اين 
مساله نمي شود و همچنان محصوالت  كشاورزي كه 

نياز زيادي به آب دارند، كشت مي شود.
فرونشس��ت زمين س��اختمان ها را هم بي نصيب 
نمي گذارد به گونه اي عالوه بر ايجاد ترك و شكاف 
در ساختمان، پي آن به قدري ضعيف مي شود كه 
در برابر يك زلزله متوسط نيز مقاومت نمي كند و 

تخريب مي شود.
هدر رفت آب در شهرها از طريق سيستم هاي فرسوده 
و قديمي انتقال آب درون ش��هري هم بر فرونشست 
زمين تاثي��ر مي گ��ذارد. به گفته حس��ين رفيع – 
كارشناس آب - بيش از ۳۰ درصد آب درون شهري 

شهرهايي مانند تهران، تبريز، شيراز و مشهد از طريق 
سيستم هاي فرسوده و قديمي انتقال آب درون شهري 
هدر مي رود عالوه برآن باعث سس��ت شدن خاك و 

فرونشست زمين مي شود.

     اقدامات سازمان جنگل ها
 براي كاهش فرونشست زمين

ب��ا توجه به افزايش خطر فرونشس��ت زمين برخي 
دستگاه ها با انجام اقداماتي درصدد كاهش اين خطر 
برآمده اند. به گفته حس��ين پور اجراي فعاليت هاي 
آبخيزداري و آبخوان داري سبب ذخيره سيالب ها 
در دوران ترسالي و در نتيجه كاهش فشار بر منابع 
آب زيرزميني در زمان خشكسالي مي شود. در اين 
جهت برنامه هايي تدوين شده و در دست اجرا است. 
طرح هاي پخش سيالب در آبخوان هاي كشور هم 
اجرا مي شود البته در فصل آب قانون بودجه ۱۴۰۰ 
ب��راي اولين بار اعتب��اري براي اج��راي طرح هاي 
آبخي��زداري و آبخوان داري در كش��ور پيش بيني 
ش��ده است اما متاس��فانه اين مبلغ بسيار كم است 
)حدود ۲۲ ميليارد تومان( و ش��ايد ب��راي اجراي 
يك پروژه آبخيزداري هم كافي نباش��د. اين مبلغ 
به هيچ عنوان با سطح وسيع و گسترده حوضه هاي 

آبخيز مش��رف به دش��ت هاي بحراني و ممنوعه و 
البته مخاطره فرونشست همخواني ندارد. مديركل 
دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كش��ور اضافه مي كند: هر هكتار 
آبخيزداري ۵۳۰ مترمكعب و هر هكتار آبخوان داري 
به طور متوس��ط بيش از ۱۰۰۰ مترمكعب آب را در 
س��ال به زمين نفوذ مي دهد و موجب تقويت ذخيره 
»آب س��بز« در خاك و »آب آبي« در آبخوان چاه ها، 

چشمه ها و قنوات مي شود.
او تاكيد مي كند: اقدامات آبخيزداري و آبخوان داري 
با حفظ و پايداري آب در چرخه طبيعت، كوششي 
هماهن��گ را در جه��ت كنت��رل تبع��ات تخليه 
آبخوان ها و مهار فرونشست زمين دنبال مي كنند 
بدون ترديد آبخوان داري، بخش��ي از راهكار حل 
مساله فرونشس��ت زمين است و شايد اين آخرين 

فرصت ما براي نجات آبخوان ها باشد.

    اقدامات وزارت نيرو
وزارت نيرو نقش مهمي در كاهش فرونشست زمين 
دارد. رض��ا اردكانيان - وزير ني��رو- مي گويد: اجراي 
طرح هايي كه مانع از برداش��ت آب از سفره هاي آب 
زيرزميني مي شوند نقش تعيين كننده اي دارد كه از 

جمله اين طرح ها وارد مدار شدن تصفيه خانه هفتم 
جنوب شرق تهران بود. با بهره برداري اين تصفيه خانه، 
تامين آب ش��رب حدود دو ميليون نف��ر در مناطق 
مختلف تهران و برخي شهرستان هاي استان تهران از 

اين پس از سد ماملو صورت مي گيرد.
اردكانيان به استفاده از پساب تصفيه شده براي مصارف 
مختلف اش��اره مي كند. به گفته او پساب با كيفيت 
مناسب را به كش��اورزان جنوب تهران مي دهيم و به 
همان ميزان در عوض چاه هاي برداشت آب در ميدان 
محمديه را ممنوع مي كنيم كه قدم بسيار خوبي براي 
حفظ آب هاي زيرزميني و جلوگيري از فرونشس��ت 
زمين اس��ت. به گفته يوس��ف رضاپور - مديرعامل 
شركت آب منطقه اي تهران - نيز متوسط فرونشست 
در تهران ساالنه حدود ۲۰ سانتي متر است و با تقويت 
آبخوان ها مي توانيم جلوي اين فرونشست ها را بگيريم. 
باالترين ميزان فرونشست نيز ۳۸ سانتي متر در دشت 
ورامين است. او اضافه مي كند: برنامه ريزي كرده ايم 
كه از ۳۵۰ ميلي��ون متر مكعب آب زيرزميني تهران 
۲۷۰ ميليون متر مكعب آب كمتر برداشت كنيم و بر 
اساس تفاهمنامه منعقد شده با شهرداري ها قرار شده 
۱۴۵ ميليون متر مكعب آبي كه اكنون به فضاي سد 

اختصاص مي يابد به ازاي آن پساب دهيم.

     محيط زيست شهرداري تهران 
ش��ينا انصاري - مديركل محيط زيس��ت و توسعه 
پايدار شهرداري تهران – هم به تفاهمنامه اين اداره 
كل با وزارت نيرو اشاره مي كند و مي گويد: در حال 
حاضر همكاري در احداث تصفيه خانه هاي محلي با 
مشاركت دو طرف در دستور كار قرار دارد. اقدامات 
اجرايي ب��راي احداث تصفيه خان��ه در وردآورد در 
منطقه ۲۲ ي��ا احداث تصفيه خان��ه تكميلي براي 
استفاده پس��اب تصفيه خانه ش��هرك اكباتان در 
منطقه ۵ همچنين ساير قراردادهاي مشاركتي براي 

دريافت پساب در مناطق ديگر از اين جمله است.

     پيشنهادهايي براي كاهش فرونشست زمين
با وج��ود انجام برخ��ي اقدامات از س��وي وزارت 
نيرو بعضي كارشناس��ان و مسووالن ضمن انتقاد 

از عملك��رد اين وزارتخانه در كاهش فرونشس��ت 
زمين، پيشنهادهايي را مطرح مي كنند. بيت الهي 
با بيان اينكه حدود پنج س��ال است كه فرونشست 
زمين عمومي ش��ده است، مي گويد: هنوز نديديم 
كه يك اقدام خاص و قابل مش��اهده در اين زمينه 
صورت گرفته باشد. به عنوان مثال براي جلوگيري 
فرونشست ش��يوه هاي آبياري نوين مطرح شد اما 
كجا مي بينيد كه از اين روش ها اس��تفاده ش��ود؟ 
زماني كه نياز آبياري زيادي داش��ته باش��يم آب 
زيرزميني افت مي كند و فرونشست اتفاق مي افتد. 
اگ��ر تمام اين م��وارد را جمع بن��دي كنيم به يك 
مديريت منابع آب مي رس��د كه ذي��ل وزارت آب 
مي تواند راحت تر مديريت شود. وزارت نيرو آنقدر 
شعبه هاي متفاوتي دارد كه موضوع آب و در پي آن 

فرونشست واقعا گم مي شود.
رفيع هم معتقد اس��ت: هيچ برنامه مديريتي براي 
حل اين ميزان هدررفت آب ديده نش��ده اس��ت. 
به نظر مي رس��د اگ��ر وزارت نيرو و ش��ركت آب و 
فاضالب به جاي احداث بي ضابطه س��د در كشور، 
تغيير و تعمير سيستم هاي انتقال آب درون شهري 
و كش��اورزي را در دس��تور كار خود قرار دهند در 
جلوگيري از هدررفت آب و حفظ منابع آب كشور 

تاثير قابل توجهي خواهد داشت.
حسين پور بر ضرورت كنترل اضافه برداشت تاكيد 
مي كند و مي گويد: اولين مس��اله اي ك��ه بايد براي 
فرونشس��ت زمين به آن توجه كنيم، كنترل اضافه 
برداشت ها و نظارت بر برداشت از آب هاي زيرزميني 
است. نياز است كه ما با نگاه پايداري سرزمين از منابع 

آبي خود بهره برداري كنيم.

     پيشنهادي براي دولت سيزدهم
موس��وي خوانس��اري ضمن بيان اينكه وضعيت 
محيط زيست و منابع آب كش��ور بسيار شكننده 
است و مي توان گفت در ايران به ورشكستگي آبي 
رسيده ايم، تاكيد مي كند: اقتصاد، توليد و ساير امور 
وابستگي غير مستقيم به محيط زيست و آب دارند. 
از اين رو الزم است كه در دولت بعدي از مشاوران 
و متخصص��ان مجرب در زمينه آب، كش��اورزي و 
محيط زيست اس��تفاده شود تا بتوان بر معضالتي 
از جمله فرونشس��ت زمين، خشك شدن تاالب ها 
و خيزش گرد و خاك تا  پيش از رسيدن به مرحله 

بازگشت ناپذير جلوگيري كرد.

فرونشست زمين؛ تهديدي خاموش اما جديگزارش

رويخطخبر

دلتا؛ويروسغالبدرتهران
معاون درمان س��تاد مقابله با كرونا در 
استان تهران از غلبه ويروس كرونا دلتا 
يا هم��ان واريانت هندي در تهران خبر 
داد. ن��ادر توكلي، با اش��اره به وضعيت 
بيماري كرونا در تهران، گفت: در حال 
حاضر ميزان بستري هاي ناشي از ابتال 
به كرونا در استان تهران باال رفته و به طور 
كلي اكنون در كل استان تهران نزديك 

۶۷۰۰ بيمار بستري هستند. همچنين در حال حاضر 
روزانه حدود ۱۵۰۰ بستري جديد در تهران داريم. او 
با بيان اينكه تعداد بيماران سرپايي هم بسيار باال رفته 
است، گفت: طبق آخرين آمارها در روز گذشته حدود 
۸۶۰۰ بيمار س��رپايي و ۱۳۰۰ بيمار بستري جديد 
داشته ايم كه در حال حاضر ۶۷۰۰ بيمار بستري در 
 بيمارستان هاي اس��تان تهران داريم. آي سي يوها 
هم طبيعتا در اين ش��رايط پر اس��ت، ام��ا طبيعتا با 

جايجايي ها يا باز كردن آي سي يو هاي 
جديد مديري��ت مي كني��م. در كل ما 
با تمام بيمارس��تان هاي استان تهران 
جلس��ات آمادگي را برگ��زار كرديم و 
بيمارس��تان ها اعالم آمادگي كردند تا 
ظرفيت تخت هايشان را افزايش دهند. 
توكلي افزود: در عين حال بحث بستري 
موقت و درمان بيماران در كلينيك هاي 
تخصصي به اين صورت كه بيماراني كه خيلي بدحال 
نيستند، مراجعه كرده و داروهايشان را دريافت كنند 
و مجددا به خانه بازگردند، همچنان فعال اس��ت. او 
درب��اره ويروس در گردش در اس��تان تهران، گفت: 
ويروس در گردش در تهران عمدتا ويروس كروناي 
دلتا يا همان واريانت هندي است. بنابراين بر اساس 
چيزي كه در حال حاضر مي بينيم ويروس غالب در 

تهران كروناي دلتا است.

رويداد

سوختن جنگل ها همچنان ادامه دارد. از شمال تا جنوب 
كشور جنگل ها در آتش بي تدبيري و بي توجهي در حال 
سوختن هستند. از بين رفتن درختان يعني از بين رفتن 
حيات و زندگي. خشكسالي و البته بي توجهي به محيط 
زيست باعث شده تا هر روز خبر آتش سوزي در يكي از 
جنگل هاي كشور منتشر ش��ود. اتفاقي كه مي تواند در 
درازمدت به زيان زيست گونه انسان در اين جغرافيا باشد.

درپ��ي وق��وع آتش س��وزي هاي گس��ترده  در مراتع و 
جنگل ه��اي مناطق زاگ��رس و تداوم چن��د روزه اين 
آتش سوزي ها و سرايت آنها به مناطق ديگر، يك عضو 
هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور 
ضمن بيان اينكه سازمان هاي متولي حفاظت از منابع 
طبيعي ضعيف ش��ده اند، گفت: ت��داوم چندين روزه 
آتش سوزي ها در مناطق صعب العبور نشان مي دهد كه 
هماهنگي كافي بين دستگاه ها در زمينه اطفاي حريق 
به وجود نيامده اس��ت. به گزارش ايسنا، در سال  جاري 
بارها آتش به ج��ان جنگل هاي زاگرس افتاده اس��ت. 
آتش س��وزي در جنگل هاي »نارك« نيز كه از س��اعت 
۲۳ پنجشنبه ش��ب )۱۷ تيرماه( و آتش سوزي منطقه 
حفاظت شده خامي در شهرس��تان گچساران استان 
كهگيلويه و بويراحمد كه از ساعت ۱۹ شنبه )۱۹ تير( 
شروع شده، همچنان مهار نشده است. با وجود گذشت 
چند روز از وقوع اين آتش سوزي گسترده، از روز گذشته 
اعزام بالگرد به اين منطقه افزايش يافت و امروز نيز محمد 
محمدي - مديركل مديريت بحران استانداري كهگيلويه 
و بويراحمد - به ايسنا گفت: هم اكنون يك بالگرد در حال 
انتقال نيروها به ارتفاعات نارك گچساران براي مهار آتش 
است و سه بالگرد ديگر از تهران و شيراز در حال اعزام به 

شهرستان گچساران استان كهگيلويه و بويراحمد جهت 
كمك به اطفاي حريق جنگل هاي »نارك« هستند.

احمد رحماني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تاخير در مهار 
آتش سوزي هاي اخير در جنگل ها و مراتع زاگرس گفت: 
به طور كلي مهار آتش سوزي هاي اخير در مناطق زاگرسي 
به دليل اينكه در مناطق صعب العبوري قرار دارند و جاده 
دسترسي نيز به آن وجود ندارد با تاخير مواجه مي شود اين 
درحالي است كه براي مهار آتش سوزي در چنين مناطقي 
بايد از تجهيزاتي مانند هليكوپتر و هواپيماهاي آب بر به 
حد كافي استفاده شود اما با توجه به كمبود امكانات در 
اين زمينه داوطلبان و نيروهاي سازمان هاي مردم نهاد 
مجبور هستند وسايل و امكانات از جمله بيل و كلنگ و 
آب را با شرايط دشواري با االغ به نيروهاي اطفاي حريق 
برس��انند. وي در ادامه تصريح كرد: متاسفانه در كشور 
ما به مس��ائل مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست 
توجه كافي نمي شود. از اين رو با وجود اينكه از امكانات و 
تجهيزات الزم براي مهار آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
و حفاظ��ت از منابع طبيعي برخورداريم اما در ش��رايط 
بحران از آنها محروم مي مانيم. تاخي��ر در اعزام بالگرد و 
مهار آتش س��وزي در مناطقي از زاگرس در حالي است 
كه ماه گذشته رضا بياني - جانشين معاون امور جنگل 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور- از انتشار 
نقشه پيش بيني حريق در جنگل ها خبر داد و گفته بود 
كه برخي از نقاط منطقه زاگرس در شرايط بحراني به لحاظ 
ريسك باالي وقوع آتش هستند كه ازجمله اين مناطق 
مي توان به بخشي از استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 
فارس به ويژه قسمت هاي جنوبي آن، كردستان، لرستان، 
ايالم به ويژه مناطق ش��مالي آن و منطقه كبير كوه - كه 

اولين موج گرمايي كشور عراق از اين منطقه وارد استان 
ايالم مي ش��ود - اش��اره كرد. رحماني ضمن بيان اينكه 
هدف از تعيين نقاط بحراني تامين و در دس��ترس قرار 
دادن وس��ايل و امكانات جهت تسريع عمليات اطفاي 
حريق در صورت بروز آتش سوزي است، تصريح كرد: تنها 
تعيين كردن نقاط بحراني كفايت نمي كند و الزم است 
اقدامات الزم ديگر نيز در ادامه تعيين نقاط بحراني انجام 
شود تا براساس  پيش بيني هاي صورت گرفته امكانات 
الزم جهت اطفاي حريق در اين مناطق از  پيش از وقوع 
حريق در دسترس باشد. به گفته اين عضو هيات علمي 
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور، سازمان هاي 
متولي از جمله س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
و سازمان حفاظت محيط زيس��ت طي سال هاي اخير 
به لحاظ نيروهاي انساني،  امكانات و تجهيزات و مديريتي 
ضعيف شده اند و نتيجه آن مي شود شرايطي كه اكنون در 
جنگل ها و مراتع كشور شاهد آن هستيم. اكنون داوطلبان، 
نيروهاي س��ازمان هاي مردم نهاد و برخي سازمان هاي 
دلسوز در تالش براي اطفاي حريق در جنگل ها و مراتع 
هس��تند اما كافي نيس��ت. رحماني با بيان اينكه سال 
گذشته نيز بر ضرورت افزايش همكاري بين دستگاه ها در 
جهت كمك به اطفاي حريق در جنگل ها و مراتع كشور 
تاكيد ش��د، گفت: تداوم چندين روزه آتش سوزي ها در 
مناطق زاگرسي نشان مي دهد كه هماهنگي هاي الزم 
بين دستگاه ها به وجود نيامده است و دستگاه ها در اعزام 
به موقع و به حد الزم بالگرد به مناطق صعب العبور به خوبي 
عمل نكرده اند اين شرايط در حالي است كه ستاد بحران 
بايد در اين زمينه ها تصميم بگيرد. آيا اين آتش سوزي ها 

در جنگل ها و مراتع كشور بحران نيست؟

تداومسوختنجنگلهادرآتشناهماهنگيهاوكمبودامكانات

آموزشهايپيشازازدواجاز۲به۶ساعتافزايشيافت
آموزش هاي پيش از ازدواج دو س��اعت 
بود اما ب��ا تصويب اليحه كميس��يون 
فرهنگ��ي در دولت، تاكيد ش��د كه ۶ 
ساعت برگزار ش��ود و بايد قبل از ثبت 
ازدواج حتم��ا اي��ن آموزش ها صورت 
پذيرد. معاون رييس جمهوري در امور 
زنان و خانواده با بيان اين مطلب افزود: 
مس��اله خانواده و ازدواج همواره مورد 

توج��ه دولت دوازدهم بوده و بر اس��اس آن، بيش از 
۲۳۰ موافقتنامه با دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع 
اع��م از دس��تگاه هاي دولتي و س��ازمان هاي مردم 
نهاد و تش��كل هايي كه در حوزه خان��واده و ازدواج 
همپيمان بودند، منعقد شده است. معصومه ابتكار 
گفت: با تدوين ش��اخص هاي عدالت جنس��يتي، 
موضوع ازدواج و خانواده براي نخس��تين بار در كادر 
علمي و آم��ار و اطالعات دقيق مورد بررس��ي قرار 
گرفت ك��ه مي تواند مبناي تصميم س��ازي ها قرار 

گي��رد و وارد برنامه ها عملي ش��ود. او 
اظهار داش��ت: در نشست كميسيون 
فرهنگي دولت، موضوع پيشنهاد وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
براي اجباري ش��دن آموزش هاي قبل 
از ازدواج مطرح ش��د ك��ه با بحث هاي 
بسيار زياد درباره اهميت اين موضوع، 
در نهايت كميسيون تصميم گرفت كه 
اليحه اجراي خطبه عقد در صورت داشتن گواهي 
آموزش ۶ ساعته از سوي زوجه را به دفاتر ثبت ازدواج 
پيشنهاد دهد. ابتكار افزود: پيش از اين آموزش ها دو 
ساعت بود اما در اليحه تاكيد شد كه ۶ ساعت برگزار 
شود و بايد قبل از ثبت حتما اين آموزش ها ديده شود 
كه نهايتا اين اليحه كميس��يون فرهنگي در دولت 
تصويب ش��د و اميدواريم با همكاري دستگاه هاي 
كليدي، به صورت قانون تدوين و اعمال ش��ود و در 
دولت آينده هم با همين قوت و رويكرد ادامه پيدا كند.

۴۴۴هزاردوزواكسنكروناواردكشورشد
با وارد ش��دن ۴۴۴ هزار دوز واكس��ن 
كرونا به كشور توس��ط جمعيت هالل 
احمر، پنجمين محمول��ه هم تكميل 
شد. دبيركل جمعيت هالل احمر با اعالم 
خبر تكميل ش��دن پنجمين محموله 
واكس��ن كرونا به ميزان يك ميليون و 
۵۰۰ هزار دوز توس��ط جمعيت هالل 
احمر گفت: پنجش��نبه هفته گذشته 

پنجمين محموله واكسن كرونا به ميزان يك ميليون 
و ۵۶ ه��زار دوز را خري��داري ك��رده و در ف��رودگاه 

امام خميني تحويل وزارت بهداش��ت 
داديم. محمدحسن قوسيان مقدم افزود: 
ساعاتي قبل هم در بيستمين روز از تير 
۱۴۰۰، باقيمانده پنجمين محموله به 
ميزان ۴۴۴ هزار دوز توس��ط جمعيت 
هالل احمر به كشور وارد و تحويل وزارت 
بهداشت ش��د. او تاكيد كرد: تاكنون ۵ 
ميليون و ۹۰۰ هزار دوز واكس��ن كرونا 
توسط جمعيت هالل احمر به كشور وارد شده است 

و طبق برنامه واردات واكسن ادامه خواهد داشت.
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