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يادداشت- 1

آرامش قبل از يك شيرجه عميق
ناپلئون در جريان نبرد واترلو كه 
به نوعي قرار بود سرنوشت اروپا و 
جهان را تعيين كند از جمله اي 
استفاده مي كند كه پس از آن از 
اين عبارات براي تشريح اهميت 
عنص��ر زم��ان در آوردگاه هاي 
گوناگون بهره مي برند. ناپلئون 
در عبارات��ي اش��اره مي كند كه 
»اين غروب آفتاب است كه تعيين مي كند، چه كسي پيروز 
نبرد است.« اش��اره ناپلئون مربوط به وضعيتي است كه در 
آن نيروهاي انگليسي در انتظار حضور مارشال بروخه بودند 
ت��ا نبرد را به نفع خ��ود پايان دهند. در آن ش��رايط فرمانده 
انگليسي دعا مي كرد تا هرچه سريع تر مارشال بلوخر از راه 
برسد و نبرد را يكسره سازد. اين واقعيتي است كه در بسياري 
از آوردگاه هاي مهم سياس��ي، نظامي، ديپلماسي و... وجود 
دارد. مبتني بر اين الگوي كلي، جرياني كه بهتر بتواند از عنصر 
زمان بهره ببرد، دس��تاوردهاي افزون تري را كسب خواهد 
كرد و منافع افزون تري به دس��ت خواهد آورد. به نظرم براي 
تحليل شرايطي كه پيرامون مذاكرات ايران با 1+4 و امريكا 
بعد از حضور دولت سيزدهم جريان دارد، قبل از هر تحليلي 
مي بايست داده هاي اطالعاتي داخلي و بيروني را در كنار هم 
قرار داد تا از طريق آن بهتر بتوان راهبردهاي سوي معادله را 
درك كرد. در ش��رايط فعلي به نظر مي رسد، طرف غربي به 
دنبال شكل دهي به شرايطي اس��ت كه مبتني بر آن اعالم 
كند، غرب خواس��تار گفت وگو، مذاكره و تعامل است و اين 
ايران اس��ت كه بايد تصميم نهايي را در اين زمينه اخذ كند. 
اخباري كه در خصوص تمديد برخي معافيت هاي صادراتي 
ايران، كاهش برخي تحريم ها و نهايتا تماس مكرون با رييسي 
شنيده مي شود، مبتني بر اين راهبرد كلي است.ايران بايد به 
دقت اين تك هاي طرف مقابل را پيگيري كند و در شرايط 
و زمان مناسب پاتك هاي الزم را اعمال كند. چرا كه غرب در 
فاز بعدي اين راهبرد به دنبال اجماع سازي عليه ايران است 
و در صورتي كه ايران هوشمندانه با اين شرايط مواجه نشود، 
مي تواند مش��كالت عديده اي را متوجه كشورمان كند. در 
شرايط فعلي اعالم شده كه مذاكرات از شهريورماه تداوم پيدا 
خواهد كرد. بايد ديد تيم سياست خارجي دولت سيزدهم با 
چه چهره هايي در راس و معاونت هاي مياني حضور خواهند 
داشت. از س��وي ديگر بايد ديد پرونده هسته اي ايران آيا در 
وزارت امور خارجه دنبال خواهد ش��د يا اينكه راهي شوراي 
عالي امنيت ملي خواهد شد تا پيگيري هاي الزم در خصوص 
آن صورت بگيرد. از س��وي ديگر نشريه بلومبرگ كه نقش 
برجسته اي در اعالم سياست هاي رسمي دولت اياالت متحده 
دارد، در مقاله اي كه اخيرا منتشر كرده است، تاكيد كرده كه 
بايدن بايد دامنه وسيع تري از برجام را در جريان مذاكرات با 
ايران پيگيري كند. محتوايي كه در بلومبرگ و برخي ديگر از 
رسانه هاي تحليلي اياالت متحده منتشر مي شود، بيانگر اين 
واقعيت است كه غرب تالش مي كند تا دامنه گفت وگوها را 
به مسائل غيربرجامي هدايت كند. اينكه آيا خواهند توانست 
ايران را مجاب به گس��ترده شدن دايره گفت وگوها كنند يا 
نه؟ موضوعي است كه به نظر بعيد مي رسد. اما در اين ميان 
نكات روشني نيز در خصوص تيم مذاكراتي دولت سيزدهم 
وجود دارند كه مي توان چش��م انداز روش��ن تري از آينده را 
ترسيم كنند. عدم حضور چهره اي مانند سعيد جليلي در تيم 
مذاكراتي دولت سيزدهم و احتماالتي كه در خصوص تداوم 
حضور عباس عراقچي مطرح مي شود، گزاره هايي است كه 
نشان مي دهد دولت جديد به مذاكره براي مذاكره اعتقادي 
ندارد و تالش مي كند تا سرانجامي براي مذاكرات تعيين كنند 
و مبتني بر آن پيش بروند. واقعيت آن است كه در زمان جليلي 
ايران ذيل قطعنامه هاي ش��وراي امنيت و ذيل فصل هفتم 
رفت و غيبت جليلي در تيم مذاكراتي مي توان واجد معاني 
ويژه اي تحليل و تفس��ير شود. در حال حاضر هم ايران و هم 
كشورهاي غربي برگه هاي خوبي براي پيشبرد مذاكرات در 
دست دارند. ايران در حال افزايش توان هسته اي خود مبتني 
بر رويكردهاي صلح آميز است. برخي اخبار حاكي از آن است 
كه آژانس در گزارشي محرمانه اعالم كرده است ايران طي 8 تا 
10هفته اين توانايي را دارد كه توانايي خود در دانش هسته اي 
را به باالترين سطوح برساند. از سوي ديگر ايران با استفاده از 
ظرفيت هاي منطقه اي خود در لبنان، فلسطين، عراق، سوريه، 
يمن و... تحركات منطقه اي وسيعي را ترتيب داده است. اين 
موضوع براي طرف غربي در حكم اهرم فشار عمل مي كند. 
در نقطه مقابل موضوع اقتصاد و معيشت مهم ترين برگه اي 
است كه غرب با استفاده از آن تالش مي كند تا ايران را مجاب به 
مذاكرات كند. بنابراين هر دو طرف برگه هاي مناسبي دارند كه 
مي توانند از آنها بهره ببرند. اما عنصري كه فقدان آن براي هر دو 
طرف مشكل ساز شده است، عنصر زمان است. غرب احساس 
مي كند هر روز تاخير در تفاهم، ايران را در دانش هس��ته اي 
تواناتر مي كند و ايران هم براي حل مشكالت اقتصادي اش كه 
در گروي تحريم ها است، زمان چنداني در اختيار ندارد. جالب 
اينجاس��ت كه اقتضائات زماني و آالرم هشدارها براي هر دو 
طرف تا محدوده زماني اواخر شهريورماه و اوايل مهرماه به صدا 
درآمده است. يعني هر دو طرف احساس مي كنند در اين بازه 
زماني بايد مشكالت را حل و فصل كنند. با اين متريال تحليلي 
معتقدم كه وضعيت مذاكرات را مي توان در حكم آرامش قبل 
از يك شيرجه عميق تحليل و تفسير كرد. دو طرف در حال 
سبك و سنگين كردن موضوع هستند تا نهايتا اقدام به اجراي 
راهبردهاي تدارك ديده شده كنند. به نظرم هفته هاي آينده 
اخبار مهمي در خصوص مذاكرات از راه مي رسند و بايد منتظر 
تحوالت تازه اي در اين زمينه باشيم. همان طور كه ناپلئون در 
قرن هجدهم معتقد بود اين غروب آفتاب است كه سرنوشت 
رويارويي را مشخص مي كند، اينجا هم اين عنصر زمان است 

كه سرنوشت مذاكرات و گفت وگوها را تعيين خواهد كرد.

محسن جليلوند

اختالف دولت روحاني و مجلس براي اعمال نرخ ارز حقوق گمركي چه بود؟

ورود  سران  قوا  به حقوق  ورودي كاال

يادداشت-2

پتانسيل مطلوب بازار سرمايه
افزايش بي رويه ن��رخ بهره بود 
كه آن زمان ت��ا ۲۲ درصد باال 
بردند، فشار زياد روي بانك ها و 
خريداران سهام، فشار زياد براي 
فروش اوراق، آزادسازي مرحله 
دوم س��هام عدالت و ناپايداري 
در نرخ ارز و انتظارات براي افت 
قيمت دالر از ديگر داليلي بود كه 
باعث ريزش در بازار شد. درواقع دولت نبايد با شتاب سهام 
عدالت را آزاد مي كرد و نرخ بهره را باال مي برد. هيچ چيز قابل 
پيش بيني نيست. در امريكا هم بحران هايي مثل دات كام 
و بحران ۹8 هم پيش بيني نمي شد با اينكه كارشناس هاي 
خوبي دارند. باال رفتن نرخ بهره مي توانست پيش نشانه باشد 
اما امكان پيش بيني دقيق نبود. تأثير سيگنالهاي فروش در 
اتفاقات بسيار اندك است. بازار ما شبيه رمزارزها نيست. بازار 
رمزارزها واقعي نيست و آلوده به تخلفات گوناگون است.  با 
توجه به وضعيت گذشته بازار مي توان گفت كه توانستيم 
ظرفيت هاي بازار را بشناسيم، نرخ بهره بايد زير نرخ بهره 
واقعي بنگاه ها باشد، نرخ دالر را قابل پيش بيني كنيم. اين كار 
مي تواند با استفاده از معامالت آتي ارز و سياست گذاري هاي 
درس��ت انجام شود. نبايد نرخ ارز پايين آورده شود چراكه 
مزيت رقابتي شركت هاي ما از بين مي رود. بايد نهادهاي 
مالي مثل صندوق ها و شركت هاي سرمايه گذاري توسعه 
داشته باشند و تعداد بيش��تري فعاليت كنند چراكه در 
بازار پول كمي وجود دارد، در مقايسه باارزش شركت ها و 
نقدينگي بازار اين مقدار كم است. براي شرايطي مثل سال 
۹۹ صندوق توسعه بازار پيش بيني شده بود اما به آن توجه 
نش��د. بايد به صندوق هاي توسعه و تثبيت بازار به عنوان 
لنگرهاي بازار بيشتر توجه شود. همه اتفاقات و تصميمات 
اقتصادي در قالب بخشنامه و قانون و مصوبه خودش را در 
بازار سرمايه نشان مي دهد و تالطماتي هم كه در اين بازار 
ايجاد مي ش��ود برآيندي از همين تصميمات است. البته 
ذات بازارها پيش بيني پذير نيستند اما مي توان شرايطي 
فراهم كرد كه تبعات منفي مسائل موثر بر بازار مهار شود. 
بازار سرمايه تا بهمن ماه سال 1۳۹۲ هم رشدهايي داشت 
اما بعد از مدتي، دچار افت شديد شد و حتي بعد از برجام 
هم شاهد اتفاق خاصي نبوديم؛ درواقع با بدعهدي ترامپ و 
خروج از برجام اقتصاد ايران و بازار سرمايه دچار تالطمات 
شديدي شد. مهم ترين مساله و معضل در اقتصاد ايران، نبود 
برنامه بلندمدت، تصميم گيري هاي روزانه و قيمت گذاري 
دستوري براي خدمات و نرخ بهره و ارز و كاالهاست كه باعث 
صنعت زدايي از كشور شده است. ازآنجايي كه قيمت گذاري 
دستوري در هر شرايطي يا به ايجاد رانت يا عدم بهره وري 
ختم مي ش��ود لذا دولت هم بايد سياست قيمت گذاري 
دستوري را با مكانيزم بورس كاال و انرژي جايگزين كند. 
اگر ما بازار س��رمايه را باثبات و به آن توجه كنيم و مسائل 
اقتصادي را به اين بازار بسپاريم مي توانيم اقتصاد مقاومتي 
را پيش برده و از كيان اركان اقتصادي هم حفاظت كنيم. 
مردم خيلي سريع نسبت به وقايع و مسائل واكنش نشان 
مي دهند ضمن اينكه پتانسيل اين بازار هم بسيار باالست.

يادداشت 3

ساز و كار بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي
اف��كار عموم��ي و فع��االن 
اقتصادي اي��ن روزها منتظر 
رونمايي از كابينه س��يزدهم 
و آغاز روند بررسي صالحيت 
وزراي پيشنهادي در مجلس 
هستند؛ موضوعي كه به نوعي 
سرنوش��ت مديريت اجرايي 
كشور را در 4س��ال پيش رو 
مشخص مي كند و تصويري از احتماالت ممكن پيش 
روي رسانه ها و افكار عمومي ارايه مي كند. به طور كلي، 
مهم ترين مواردي كه دولت سيزدهم در بحث معرفي 
اعضاي كابينه بايد مورد توج��ه قرار دهد، وعده هايي 
است كه رييس جمهوري در زمان انتخابات با استفاده 
از آنها توانس��ت راي اكثريت حاض��ر در انتخابات را به 
دس��ت بياورد. در واقع كابينه اي كه قرار است سكان 
هدايت ساختارهاي اجرايي و وزارتخانه هاي كشور را 
به دس��ت بگيرد بايد از تخصص، توانايي و پاكدستي 
الزم براي پاسخگويي به وعده هاي ارايه شده، برخوردار 
باشد. اما مهم ترين مطالبات مردم از دولت آينده شامل 
چه مواردي اس��ت؟ معتقدم مهم ترين مطالبه اي كه 
مردم از رييس جمهوري جديد دارند، حل مش��كالت 

اقتصادي و مصايبي است كه به دليل نزول شاخص هاي 
اقتصادي گريبانگير اقتصاد كشور شده است. اقتصاد 
ايران در شرايطي قرار گرفته كه رشد نقدينگي، اعداد و 
ارقام نگران كننده اي را ثبت مي كند. توسعه پايه پولي، 
كاهش ارزش پول ملي، افزايش تورم، بيكاري، مشكالت 
حوزه مسكن، كس��ري بودجه و... بخشي از مهم ترين 
مشكالتي است كه اقتصاد ايران در افق پيش رو با آنها 
دست به گريبان است و دولت آينده بايد زمينه حل و 

فصل آنها را فراهم كند.
 اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه دامنه وسيعي از 
خانواده هاي ايراني با مشكالت معيشتي متعددي مواجه 
شده اند و درآمدهاي آنان تكاپوي نيازهاي معيشتي، 
آموزش��ي، بهداش��تي، تفريحي و... آنان را نمي دهد. 
بررس��ي روند افزايش قيمت ه��ا در بخش هايي چون 
قيمت مسكن، حمل و نقل، آموزش و... نشان مي دهد كه 
دهك هاي مياني و پاييني جامعه در شرايط نامناسبي 
قرار دارند. طبيعي است كه نخستين اولويت كابينه بايد 
حل و فصل اين مش��كالت به صورت ريشه اي و بهبود 
شاخص هاي اقتصادي باشد. با اين توضيحات پرسشي 
كه مطرح است آن است كه مجلس با چه رويكردهايي 
روند بررس��ي صالحيت هاي وزراي پيشنهادي براي 

دولت سيزدهم را دنبال مي كند. معتقدم در نخستين 
گام اف��رادي كه براي پس��ت هاي اجرايي به خصوص 
وزارتخانه هاي اقتصادي و راهبردي معرفي مي شوند 
بايد از توانايي، تخصص و دانش كافي براي به دس��ت 
گرفتن سكان هدايت ساختار مربوطه برخوردار باشد. 
در وهله بعدي فرد معرفي شده بايد رزومه اي روشن در 
خصوص دوري از فس��اد و پاكدستي برخوردار باشد و 
در اتمسفر كارشناسي كشور نيز خوشنام و مورد وثوق 
باش��ند. نهايتا هم اين افراد بايد بتوانند نمايندگان را 
مجاب به راي اعتماد كنند. فقدان هركدام از اين گزاره ها 
به اين معناست كه فرد مجموعه ضرورت هاي حياتي 
براي به دست گرفتن سكان هدايت وزارتخانه مربوطه را 
نخواهد داشت. بنابراين نمايندگان نيز نسبت به اين راي 
اعتماد به يك چنين افرادي با احتياط بيشتري عمل 
خواهند ك��رد. به طور كلي معتقدم اقتصاد ايران ديگر 
فرصتي براي آزمون و خط��ا ندارد. واقعيات اقتصادي 
امروز كش��ور مي گويد كه بايد هرچه سريع تر پروسه 
پيشرفت و رش��د اقتصادي با استفاده از ظرفيت هاي 
دروني و بيروني كشور اس��تارت خورده و برنامه ريزي 
براي دس��تيابي به بهترين عملكرد آغاز شود. مجلس 
از روز ابتدايي اعالم كرده كه با توجه به شرايط كشور، 

حل مشكالت معيشتي، شفاف سازي و كمك به اقشار 
محروم را به عنوان وظايف محوري در نظر گرفته و براي 
تحق��ق وعده هايش تالش خواهد ك��رد. در خصوص 
بررسي صالحيت هاي وزرا نيز اين اولويت ها و ضرورت ها 
مد نظر نمايندگان قرار دارد تا در نهايت كابينه اي در تراز 
مشكالت و مطالبات مردم، تشكيل و برنامه ريزي براي 
حل مشكالت با استفاده از ظرفيت هاي كلي نظام آغاز 
شود. كشور در گذشته آسيب هاي فراواني را از دخالت 
دادن رويكردهاي سياس��ي و جناحي در فرايندهاي 
مرتبط با تشكيل كابينه و اعمال مديريت ها ديده است. 
فساد گس��ترده، رانت، انحصار و عدم شايسته ساالري 
مشكالتي است كه در اثر يك چنين رويكردهايي متوجه 
كشور شده است. نمايندگان مجلس معتقدند كه كابينه 
سيزدهم بايد با نهايت تخصص و توانايي تشكيل شود 
تا بتواند به مطالبات مردم براي حل مشكالت اقتصادي 
و معيشتي پاسخ دهد. با اين رويكرد وزراي پيشنهادي 
بايد توجه نمايندگان را در خصوص دانش و توانايي هاي 
كلي خود جلب كنند تا بتوانند راي اعتماد نمايندگان را 
كسب كنند. در غير اين صورت مجلس به چهره هايي 
كه احس��اس كند توان اجراي پروژه رشد و پيشرفت 

كشور را ندارد راي نخواهد داد.

همايون دارابي

احسان اركاني

هشدار به صادركنندگان ايراني: 
براي افغانستان به دنبال جانشين بگرديد!

 شاخص كل تاالر شيشه اي 
روند صعودي گرفت

 راهكارهاي پيش روي دولت سيزدهم 
در تامين سرپناه چيست؟

مسووالن بر سر »الك داون« 
عدم رعايت پروتكل ها توسط 

مردم به اجماع نرسيدند

كرونا همچنان قرباني مي گيرد
گلي مان�دگار|  وضعيت از بحران هم گذشته و 
بيشتر به فاجعه شبيه است. هر روز ركورد تازه اي 
در مورد ابتال و مرگ هاي كرونايي در كشور ثبت 
مي ش��ود و اين در حالي است كه مسووالن حتي 
در اين شرايط هم نتوانس��ته اند براي پيدا كردن 
راه مقابله اي با اين همه گيري اسفناك به اجماع 
برسند. مساله اينجاس��ت كه در چنين شرايطي 
برگزاري مراسم هاي عزاداري محرم در مساجد و 
تكايا هم مي تواند عام��ل ديگري در دامن زدن به 
اين فاجعه باشد. از سوي برخي بر اين باورند كه بايد 
اين مراسم تحت هر شرايطي برگزار شود و از سوي 
ديگر بسياري از پزشكان و متخصصان حوزه درمان 
هر گونه تجمع را عاملي براي غير قابل مهار كردن 
كرونا در كشور مي دانند و ...  صفحه 8 رابخوانيد

 تجارت با افغانستان 
در هاله اي از ابهام 

صفحه 7     صفحه 4    

صفحه 7    

 تغيير نگاه 
 به  معامالت  بورسي

 سه مانع در مسير 
ساخت يك ميليون مسكن

فاجعه 
دركمين

گروه راه و شهرسازي| »تورم« همچون ويروسي 
است كه سيستم عصبي ش��اكله اقتصاد را بر هم زده 
اس��ت. اين ويروس از سويي مانع س��رمايه گذاري در 
بخش توليد و از جمله توليد مس��كن است و از سوي 
ديگر، مروج سفته بازي است و از اين طريق، بر شكاف 
طبقاتي دامن مي زند و فاصله زماني دسترسي به منزل 
دلخواه خانوار را بعيد و بعيدتر مي كند. افزون بر اين، 
مساله »زمين« در شرايطي كه كالن شهرهاي كشور 
از نظر جمعيتي و ظرفيت هاي زيستي اشباع شده اند 
و از سوي ديگر، ساخت شهرها و شهرك هاي اقماري 
مس��تلزم صرف هزاران ميليارد سرمايه گذاري براي 
ساخت زير ساخت هاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي و 
... است، يافتن زمين مناسب براي ساخت وساز بغرنج 
شده است. در چنين شرايطي است كه طرح ساخت 
ساالنه يك ميليون مسكن كه روز يكشنبه دوباره در 
مجلس اصالح شد و همچنين طرح مشابه آن كه توسط 
ابراهيم رييسي، رييس جمهور س��يزدهم در دوران 
مبارزات انتخاباتي عنوان شد، چشم انداز روشني ندارد 
و دس��ت كم با موانع جدي »تورم«، »تامين مالي« و 

»زمين« رو به رو است. 

      شرط تحقق ساخت يك ميليون مسكن
در همين رابطه، مهدي سلطان محمدي، كارشناس 
اقتصاد مسكن معتقد اس��ت، به شرطي برنامه توليد 
يك ميليون واحد مسكوني در سال محقق مي شود كه 
سرمايه گذاري آن از سوي مردم صورت بگيرد اما آنچه 
كه باعث شده تا به امروز مردم مشاركتي در اين حوزه 
نداشته باش��ند و متوسط ساخت مسكن ساالنه بين 

۳00 تا 400 هزار واحد مسكوني باشد بحث تورم است.
س��لطان محمدي در گفت وگ��و ب��ا ايلن��ا، درب��اره 
تحقق پذيري وعده ساخت يك ميليون واحد مسكوني 
كه از سوي رييس جمهور منتخب در ايام تبليغات براي 
انتخابات اعالم ش��د اظهار كرد: ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني يك هدف تعيين شده است كه تحقق 

آن به عوامل متعددي بستگي دارد.
بايد ديد منابع تدارك ديده ش��ده از چه محلي تامين 
مي ش��ود و اراضي مورد نياز براي ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني موجود است در كدام منطقه و در چه 
جانمايي هايي تامين مي شود.وي با تاكيد بر اينكه هيچ 
زميني رايگان نيست اظهاركرد: بايد توجه داشته باشيم 
در شهرهاي بزرگ زمين وجود ندارد و بايد ديد آيا اين 
پروژه در حواشي شهرهاي بزرگ ساخته مي شود يا نه؟ 
موضوع بسيار مهم آماده سازي زمين براي ساخت وساز 
مسكن اس��ت و مي دانيم كه آماده سازي اراضي براي 
تبديل آن به يك منطقه مسكوني نياز به منابع بسيار 

زيادي دارد. 
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: آنچه كه هزينه هاي 
ساخت و س��از اين پروژه ها را افزايش مي دهد احداث 
بيمارستان، مدرسه، فضاهاي آموزشي، درماني، فضاي 
سبز و فرهنگي است كه تمام اين امكانات بايد در اين 

اراضي تامين شود.
س��لطان محمدي گفت: عالوه بر بحث تامين اراضي 
مناس��ب براي اج��راي چنين پروژه هاي��ي، موضوع 
تامين مصالح ساختماني و هزينه هاي ساخت و ساز و 
همچنين هزينه هاي قانوني مختص مراجع مرتبط از 

جمله عوارض شهرداري و ... مطرح است.

     هزينه ساخت
 واحد متوسط 600 ميليون تومان

اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن افزود: به غير از تمام 
هزينه هايي كه گفته شد بحث تامين مالي براي ساخت 
واحدهاي مس��كوني هم مطرح است. مي دانيم كه با 
توجه به قيمت هاي روز، ساخت يك واحد مسكوني با 
ميانگين 80 متر به همراه تمام فضاهاي مشاع حداقل 
هزين��ه 600 ميليون توماني را به همراه دارد كه البته 
اين رقم با توجه به تورم هاي س��ال هاي آينده به يك 
ميليارد تومان هم مي رسد. سلطان محمدي با اشاره به 
تامين بخشي از اين هزينه ها از سوي متقاضيان اظهار 
كرد: اگر ۳00 ميليون تومان اين رقم هم آورده مردمي 
باشد كه مي دانيم مخاطب اين پروژه ها اقشار كم درآمد 
كشور هستند و تامين ۳00 ميليون تومان براي اين 
افراد كار ساده اي نيس��ت، حتي در صورت اينكه اين 
رقم به عنوان آورده اوليه تامين شود، دولت بايد 500 
ميليون توم��ان آن را از محل ديگري تامين كند و در 

قالب تسهيالت به اين پروژه تزريق كند.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن تاكيد كرد: اگر دولت 
براي هر واحد 400 ميليون تومان وام در نظر بگيرد، 
منابع مورد نياز براي ساخت اين تعداد واحد مسكوني 
به چيزي حدود 400 هزار ميليارد تومان مي رسد كه 
در ش��رايط كس��ري بودجه دولت براي تحقق برنامه 
وعده داده شده چاره اي جز اخذ وام از سيستم بانكي 
يا اس��تقراض از بانك مركزي ندارد كه البته مي دانيم 

سيستم بانكي توان پرداخت چنين اعدادي را ندارد.
وي تاكيد كرد: تمام اين موضوعات در شرايطي است 
كه ما با تورم بسيار وحشتناك مواجه هستيم و در اين 

شرايط تورمي نرخ بهره اقساط بانكي هم افزايش پيدا 
مي كند. به طوري كه اگر اين وام ها با اين بهره هاي 17 
درصد به پروژه تعلق بگيرد اقساط هر يك از آنها براي 
متقاضيان اين واحدهاي مس��كوني به ماهي حدود 
10ميليون تومان مي رسد كه قطعا مخاطب اين برنامه 
توان پرداخت چنين اقساطي را ندارد. مگر اينكه دولت 
دراين بخش هم يارانه بپردازد و نرخ س��ود را كاهش 
دهد. سلطان محمدي تاكيد كرد: معتقدم به شرطي 
برنامه توليد يك ميليون واحد مسكوني در سال محقق 
مي شود كه س��رمايه گذاري آن از سوي مردم صورت 
بگيرد اما آنچه كه باعث شده تا به امروز مردم مشاركتي 
در اين حوزه نداشته باشند و متوسط ساخت مسكن 
س��االنه بين ۳00 تا 400 هزار واحد مسكوني باشد، 
بحث تورم اس��ت. وي افزود: اگر مساله تورم حل شود 
قطعا ميزان سرمايه گذاري در بخش ساختمان افزايش 
پيدا مي كند.وي با بيان اينكه درباره مشكل مسكن و 
ساختمان در بخش مسكن به جواب نمي رسيم تاكيد 
كرد: در سطح اقتصاد كالن بايد اصالحات ساختاري 
انجام شود و زماني كه در اين سطح مشكالت اقتصادي 

برطرف شود مشكل مسكن هم برطرف خواهد شد.

      وضعيت بحراني شاخص دسترسي به
 مسكن 

مدت انتظار براي خريد مسكن در تهران در حالي به 
چند دهه يا حتي نيم قرن رسيده كه در سال ۹۳، در 
شروع دولت يازدهم، متوسط قيمت مسكن )بر اساس 
آمار وزارت راه و شهرس��ازي( متري 4 ميليون و 176 
ادامه در صفحه 5 هزار تومان بود.  



س��خنگوي وزارت خارج��ه تاكي��د ك��رد: امني��ت 
خليج ف��ارس براي ما خط قرمز اس��ت و م��ا همواره 
تالش خ��ود را كرده ايم كه اين آبراه از ناامني هايي كه 
كشورهايي چون انگليس ايجاد مي كنند در امان باشد.

به گزارش ايس��نا، س��عيد خطيب زاده در نشس��ت 
هفتگي خود در پاس��خ به س��والي در ارتباط با روند 
مذاك��رات ايران و عربس��تان و اينكه آي��ا ادامه اين 
مذاك��رات منتظر تغيي��ر دولت در ايران و مس��ائل 
مربوط به آن بوده است، گفت: گفت وگوها با عربستان 
در چن��د دور برگزار ش��د. در ارتباط ب��ا موضوعات 
دوجانبه، منطق��ه اي و بين المللي بحث و گفت وگو 
شد. س��وال هاي مهمي در پيش روي دو طرف براي 
گفت وگو قرار داش��ت و ما در ايران فكر مي كنيم در 
يك مس��ير مبتني بر گفت وگو و حل و فصل مسائل 
في مابي��ن مي توانيم به يك نگاه مش��ترك در مورد 
برخي از مسائل برسيم. فكر مي كنيم كه اگر عربستان 
س��عودي به اين پيام ايران توجه جدي داشته باشد 
كه امنيت در منطقه صرف��ا از طريق وجود ترتيبات 
منطقه اي بين كش��ورهاي منطقه ايجاد مي ش��ود، 

مي توانيم در اين مسير به نتايج خوبي برسيم.
وي همچني��ن در ارتباط با بيانيه وزراي خارجه گروه 
۷ عليه ايران در ارتباط با اتفاقي كه براي يك كش��تي 
در درياي عمان رخ داده و طرح اين موضوع كه كميته 
تحقيقي در ارتباط با اين مس��اله در ش��وراي امنيت 
ايجاد ش��ود و آيا ايران عضو اين كميته خواهد بود يا 
خير، گفت: اتهامات بي پايه و اساسي با سناريوسازي 
رژيم صهيونيستي عليه ايران مطرح شده است. اين 
اظهارات و بيانيه هاي بي اعتبار و بي اس��اس نزد ايران 
مردود است. ايران به عنوان پايه اساسي امنيت و صلح 
در منطقه از جمله خليج فارس در تمامي راه حل هايي 
كه به تامين امنيت و صلح در اين منطقه منجر شده 
حضور و مشاركت داشته و كسي نمي تواند اين موضوع 
را ناديده بگيرد. متاس��فانه ش��اهد تروريسم دولتي 
رژيم صهيونيس��تي با حمايت برخي از كش��ورها در 
آب هاي بين المللي هستيم. ايران در خصوص امنيت 
كشتي هاي تجاري خود سكوت نمي كند و از هر اقدام 
جامعي كه به امنيت كشتي هاي تجاري و صلح و ثبات 
بينجامد حمايت كرده و در اين مسير حركت مي كند.

وي همچنين در ارتباط با وضعي��ت مرزهاي ايران و 
حضور طالبان در برخي از نقاط مرزي كش��ور گفت: 
برخي از نواحي مرزي ما به خاطر تحوالت موجود در 
افغانس��تان گهگاه دچار يك سري تحوالت بوده ولي 
اين مرزها با حضور مرزداران غيور كشور و همچنين 
عزيزان ارت��ش در آرامش قرار دارد و ما همواره تالش 
كرده ايم كه اين پي��ام مقتدرانه را بدهيم كه مرزهاي 

ايران بايد آرام بماند.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري در 
مورد موضوع طالبان ني��ز گفت: همان طور كه پيش 
از اين نيز گفته ايم طالبان بخشي از آينده افغانستان 
است. ما به گفت وگوهاي اصيل بين االفغاني با حضور 
گروه هاي مختلف افغانستاني پايبند هستيم و تالش 

مي كنيم كه صداي حق شنيده شود.
خطي��ب زاده همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري 
در ارتباط ب��ا موضوع افغانس��تان و اينكه آي��ا ايران 
قص��د دارد دور دوم مذاك��رات ته��ران را در ارتباط با 
موضوع افغانس��تان برگزار كند، گفت: ما رايزني هاي 
گسترده اي در سطح اعالمي و غيراعالمي در ارتباط با 
موضوع افغانستان داشته ايم كه در مورد برخي از اين 
رايزني ها اطالع رس��اني شده است از جمله خبر سفر 
آقاي طاهريان، نماينده وي��ژه وزارت امور خارجه به 

افغانستان و پاكستان.

سخنگوي وزارت خارجه همچنين در اين نشست در 
پاسخ به سوال ايسنا در مورد موضع جمهوري اسالمي 
اي��ران در ارتباط با اظهارات وزير خارجه بريتانيا عليه 
ايران و با توجه به ابراز نگراني اين كشور در مورد امنيت 
كشتيراني تجاري در خليج فارس گفت: اين اظهارات 
وزير خارجه انگليس ضد ملت ايران اظهارات جديدي 
نيست و يك حلقه از زنجيره اظهارات غيرمسووالنه از 
سوي مقامات انگليسي عليه ملت ايران طي سال هاي 

گذشته است.
وي با بيان اينكه با وزير خارجه انگليس در يك نقطه 
مش��ترك هس��تيم و ما هم نگران امنيت كشتيراني 
تجاري در آب هاي بين المللي هستيم، گفت: اين دقيقا 
همان نقض آشكاري است كه انگليس در مقابل نفتكش 
ايران در آب هاي بين المللي انجام داد. اقدام آنها راهزنانه 
بود و چون بي مبنا بود مجبور به آزادس��ازي نفتكش 
ايراني ش��دند كه البته اين تنها مورد در نقض امنيت 
كشتيراني در آب هاي بين المللي توسط انگليسي ها 
نيست. توصيه ما به دولت انگليس توجه به مسووليت ها 
و وظايفش در اين خصوص است. امنيت خليج فارس 
براي ما خط قرمز است و ما همواره تالش كرده ايم كه 
اين آبراه از ناامني هايي كه كشورهايي چون انگليس 

ايجاد مي كند، در امان باشد.
خطيب زاده ادامه داد: اينكه انگليس در كنار رژيم ياغي 
و بدنام صهيونيستي قرار گرفته جايگاه اين كشور در 
نظام بين المللي را نشان مي دهد و هر چقدر اظهارات 
مسووالنه تري از مقامات انگليسي ببينيم قطعا براي 

منطقه هم بهتر خواهد بود.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي 
در مورد سفر وزير خارجه عراق به تهران و اينكه گفته 
مي ش��ود احتماال وزير خارجه عراق در سفر به تهران 
از مقامات اي��ران دعوت خواهد كرد كه در نشس��ت 
منطقه اي كه بغداد درصدد برگزاري آن با كشورهاي 
مختلف است ش��ركت كند، گفت: سفر وزير خارجه 
عراق به ايران در دس��تور كار اس��ت و به  زودي انجام 
مي ش��ود ولي گمانه زني در مورد محتواي پيامي كه 
در اين سفر به رييس جمهور محترم ارائه خواهد شد 
زود است و ما بر اس��اس پيامي كه دريافت مي كنيم، 

تصميم مي گيريم.
خطيب زاده ادامه داد: ايران همواره منادي گفت وگو و 
روابط منطقه اي ب��وده و همواره تالش كرده كه ديگر 
كش��ورهاي منطقه را به م��راودات منطقه اي دعوت 
كند و كشور عراق مي تواند نقش مهمي در اين راستا 

داشته باشد.
وي همچنين در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با 
س��فر وزير خارجه ژاپن به تهران نيز گفت: سفر وزير 
خارجه ژاپن به تهران چند ماه است كه در دستور كار 
اس��ت و وقتي كه جزييات آن نهايي ش��د آن را اعالم 

مي كنيم.
وي در م��ورد س��فر انريكه مورا به ته��ران و ديدارش 
ب��ا امير عبداللهي��ان و ديگر مقام��ات وزارت خارجه 
خطاب به خبرنگار پرس��ش كننده اظهار كرد: ايران 
عضو برجام اس��ت و در چارچوب برجام اقدامات خود 
را انجام داده اس��ت و آن كش��وري كه برجام را ترك 
كرده و به تعهداتش عمل نكرده و از آن خارج ش��ده، 
امريكاس��ت. آقاي مورا در سفري كه به ايران داشتند 
مالقاتي هم با آقاي اميرعبداللهيان داشتند و ايشان 
نظر رييس جمهور محت��رم را اعالم كردند. آقاي مورا 
مذاكراتي را ني��ز از مقامات وزارت خارجه داش��تند. 
مواضع آقاي رييس جمهور به صراحت در نطق تحليف 
ايشان گفته شده است. در نشست مطبوعاتي نيز كه 
با خبرنگاران داش��تند مواضع خود را تبيين كردند و 

چيزهايي بيش از اين گمانه زني است.
خطيب زاده همچنين در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
آقاي اميرعبداللهيان وزي��ر خارجه آتي خواهند بود، 
گفت: اجازه دهيد كه در م��ورد اعضاي كابينه، دفتر 

رييس جمهور اظهارنظر كند.
سخنگوي وزارت خارجه در مورد موضع ايران در ارتباط 
با امضاي توافقنامه بين بحرين و رژيم صهيونيستي 
براي همكاري منطق��ه اي با يكديگر اظهار كرد: رژيم 
اشغالگر قدس ريش��ه ناامني، تروريسم و خشونت در 
منطقه و جهان بوده و هس��ت. اين رژيم سمبل يك 
رژيم نامشروع و بي آبرو در نظام بين الملل بوده است 
و تمام كشورهايي كه با محاسبه اشتباه خودشان به 
اين رژيم نزديك ش��ده اند از اي��ن بي آبرويي و ناامني 
رژيم صهيونيستي دچار صدمه شده اند و از اين طريق 
خودشان را هم به عنوان منبع ناامني معرفي مي كنند 
چرا كه صهونيست ها هر كجا پا گذاشته اند، ناامني ايجاد 
كرده اند و ادامه حيات اين رژيم در ايجاد ناامني و بحران 
است. رژيم صهونيستي در حضيض مشروعيت خود به 
سر مي برد و اين اشتباه محاسباتي است كه اگر كشوري 
فكر كند كه با تمسك به اين رژيم مي تواند براي خود 

امنيت ايجاد كند.
خطيب زاده در بخش ديگري از صحبت هاي خود در 
پاسخ به اين سوال گفت: ايران بارها نشان داده است كه 

در خصوص تامين امنيت خود هيچ گونه مسامحه اي با 
كسي ندارد و همگان بايد بدانند كه ايران با زبان منطق 
و در عي��ن حال قاطع خود از مناف��ع خود و مردمش 

دفاع مي كند.
وي در اين نشست در پاسخ به سوالي درباره مذاكرات 
وي��ن و برخي از مس��ائلي كه در اي��ن زمينه بعضا در 
رسانه ها مطرح مي شود، تصريح كرد: نكته حائز اهميت 
اين اس��ت كه ما هيچ وقت اي��ن گفت وگوها را ترك 
نكرده ايم. يك فرآيند انتق��ال دموكراتيك قدرت در 
جمهوري اسالمي ايران رخ داده و طبيعتا در اين فرآيند 
تغييراتي در تيم هاي اجرايي صورت مي گيرد و اين نه 
تنها قابل فهم است بلكه حاكي از شكوه مردمساالري 

در جمهوري اسالمي ايران است.
سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه آقاي رييسي نيز 
در س��خنان خود در روز تحليف و همچنين در اولين 
كنفرانس مطبوعاتي ش��ان به صراحت اشاره كردند 
كه درباره رفع تحريم ه��اي ظالمانه عليه مردم ايران 
لحظه اي ترديد ن��دارم، گفت: همه اينها در چارچوب 
منافع عالي مردم صورت خواهد گرفت. با رعايت تمامي 
جزييات و دستورالعمل هاي اعالمي و مشخص شده از 

سوي نهادهاي باالدستي.
وي گفت: بايد منتظر باشيم كه دولت به صورت كامل 
مستقر شود، وزرا تعيين شوند و حتما اين مسير ادامه 

مي يابد.
خطيب زاده در ادامه پاس��خ خود به اين سوال تصريح 
كرد: واش��نگتن بايد بداند كه نمي توان��د با ذهنيت 
ترامپ نتيجه غير از آنچه در چند سال گذشته مقاومت 
حداكثري مردم اي��ران اتفاق افتاده به دس��ت آورد. 
رويكرد امريكا بايد تغيير كند و به حقايق روي زمين 

بيش از پيش توجه كند.
وي با بي��ان اينكه آنها مي دانند كه فش��ار حداكثري 
شكست خورده است و براي جمهوري اسالمي ايران 
هيچ چيز فراتر از برجام قابل قبول نيست و همچنين 
چيزي كمتر از برج��ام در رفع تحريم ها براي دولت و 
نظام قابل قبول نيست، گفت: آنها بايد با يك رويكرد 
واقع گرايانه به وي��ن برگردند تا بتوانيم در كوتاه ترين 
زمان به نتيجه برس��يم. قطعا اگر به راه حلي برس��يم 
كه امريكا به تعهداتش ذيل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
برگردد و به تعهدات خود عمل كند جمهوري اسالمي 
نيز براساس آنچه اعالم كرده اقدامات جبراني خود را 

متوقف و به تعهداتش عمل كند.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در مورد بدهي انگليس به ايران تصريح كرد: 
اين بدهي كه بيش از چهار دهه است انگليس به ايران 
دارد يك بدهي قطعي است كه محاكم كشور انگليس 
نيز آن را تأييد كرده اند. البته دولت انگليس تا به امروز 
متأسفانه نه تنها بدهي قبلي خود را به بهانه هاي واهي 
پرداخت نكرده بلكه رفتارهايي داش��ته كه حاكي از 
عدم صداقت آنها در پرداخت اين بدهي ها بوده است. 
شاهد اين بوده ايم كه هر بار دولت انگليس به بهانه اي 
اي��ن را گروگان موضوع ديگري كرده اس��ت و جاي 
تأس��ف دارد كه منطق دولت انگليس عدم پرداخت 
بدهي هاي قطعي خودش است در حالي كه ادعاهاي 
زي��ادي را در مورد رعايت حق��وق بين الملل مطرح 
مي كند ولي در عمل نش��ان داده ك��ه به هيچ كدام 

پايبند نيست.
خطي��ب زاده ادامه داد: نه تنها درياف��ت اين بدهي از 
دولت انگليس همواره در دستور كار ما بوده است بلكه 
اگر دولت انگليس بخواهد از پرداخت آن س��رباز بزند 
اين دولت را درباره عدم پرداخت بدهي هايش مسوول 

خواهيم كرد.
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 استارت يارانه 
با ليست ۱۳۷ ميليون نفري!

دولت سيزدهم در حالي به زودي اولين مرحله از يارانه 
نقدي را پرداخت خواهد كرد كه در هر ماه بايد پاسخگوي 
ليس��ت حدود ۱۳۷ ميليون نفري براي يارانه نقدي و 
معيشتي باشد كه از دولت گذشته تحويل گرفته است. 
به گزارش ايسنا، يكصدوبيست وششمين مرحله از يارانه 
نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني س��اعت ۲۴ چهارشنبه 
همزمان با ۲۰ مردادماه به حس��اب سرپرستان خانوار 

واريز خواهد شد.

  موضع جدي دولت مشخص نيست
پرداخت هاي يارانه نقدي كه ادامه روند ۱۰ سال گذشته 
اس��ت، اكنون بعد از دولت دهم ت��ا دوازدهم، به دولت 
سيزدهم نيز رسيده است. اما اينكه آيا دولت جديد به اين 
رويه ادامه خواهد داد يا خير و دست به اصالحات جدي 
در اين روند معيوب كه سراسر هزينه براي دولت است و 
نتيجه مثبت آن چشمگير نيست هنوز در ابهام قرار دارد.

به هر حال در مواضع پيش از انتخابات رييسي و حتي بعد 
از آن، تاكيد قابل توجهي به شيوه پرداخت يارانه در دولت 
وي نبوده و تاكنون برنامه مشخصي ارايه نكرده است، 
ولي در هر ص��ورت آنچه كه اين دولت براي يارانه ها در 

دستور كار دارد دير يا زود اعالم خواهد شد.

   دولت هاي قبل كه براي غربالگري
 اقدام جدي نكردند

اين در ش��رايطي اس��ت كه از زمان ش��روع پرداخت 
يارانه هاي نقدي از س��ال ۱۳۸۹، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان ثابت بوده و از س��ويي ليس��ت يارانه بگيران به 
صورت محسوس��ي تغيير نكرده و غربالگري موثري 
نشده اس��ت؛ به طوري كه همواره حدود ۹۵ درصد از 
ايراني ها در جمع يارانه بگيران ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني 
قرار داش��ته اند و ب��ا وجود چالش هاي بس��ياري كه از 
سوي مجلس، كارشناس��ان و حتي مسووالن دولتي 
براي غربالگري يارانه بگيران وجود داشته تاكنون اقدام 
محكم و قابل اطميناني جهت پرداخت هدفمند يارانه 

انجام نشده است.
دولت يازدهم كه در ش��عارهاي انتخاباتي خود بارها از 
حذف يارانه پردرآمدها و پرداخت هدفمند يارانه هاي 
نقدي سخن گفته بود در عمل به نتيجه اي نرسيد و حتي 
زماني كه ثبت نام مجدد را براي متقاضيان در نظر گرفت 
در نهايت بازهم بيش از ۷۰ و چند ميليون نفر ثبت نام 
كرده كه به طور حتم در بين آنها افراد غيرنيازمند وجود 
داش��تند و بعد از آن با وجود تكليف هاي قانون بودجه 
در چند س��ال براي حذف سه دهك باالي درآمدي باز 
هم دولت اقدام جدي انجام نداد و به بهانه اينكه حذف 
يارانه بگيران ممكن است تبعات اجتماعي داشته و افراد 
نيازمند نيز در بين آنها حذف و آسيب ببينند از غربالگري 

دست كشيد.

   دو ليست يارانه تحويل دولت جديد شد
در هر صورت پرداخت يارانه هاي نقدي در دولت گذشته 
نه تنها براساس قانون پيش نرفت، بلكه يارانه جديدي 
تحت عنوان يارانه معيش��تي از محل افزايش قيمت 
بنزين نيز به آن اضافه ش��ده و حدود ۶۰ ميليون نفر از 
جمع يارانه بگيران ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نيز اين يارانه 

را دريافت مي كنند.
بر اين اساس، دولت رييسي اكنون در بخش يارانه هاي 
نقدي ليست بالغ بر ۷۷ ميليون نفري يارانه بگيران نقدي 
۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني با هزينه حدود ۴۲ هزار ميليارد 
توماني در سال و همچنين ليست يارانه بگيران معيشتي 
با حدود ۶۰ ميليون نفر و هزينه ساالنه ۳۰ هزار ميليارد 
توماني را تحويل گرفته است كه در مجموع بايد در ماه 

براي حدود ۱۳۷ ميليون نفر يارانه تامين كند. 

   ۵۰۰ هزار ميليارد رفته است ولي...
به هر صورت طي اين سال ها تا مرز ۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان بابت همين يارانه هاي نق��دي كه در ظاهر رقم 
چشمگيري نيست پرداخت شده و در برخي مواقع نه 
تنها اين پرداخت موجب شده كه سهم بخش هاي ديگر 
تعيين شده در قانون از محل درآمد هدفمندي پرداخت 
نشود بلكه كسري به حدي بوده كه به استقراض از بانك 
مركزي نيز كش��يده است، در اين ش��رايط اين انتظار 
از دولت جدي��د وجود دارد كه باالخ��ره بعد از حداقل 
پرداخت يك دهه يارانه غيرنقدي غيرهدفمند و البته در 
مواردي مغاير با قانون هدفمندي يارانه ها در اين رابطه 

اصالحات اساسي صورت دهد.

شكايت كميسيون اصل ۹۰ 
مجلس از روحاني و زنگنه 

يك عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس پروژه انتقال 
نفت گوره- جاس��ك را پروژه اي افتخارآميز براي 
جمهوري اسالمي دانست و با تاكيد بر اصرار روحاني 
براي افتتاح زودهنگام پ��روژه گفت: آقاي روحاني 
بر افتتاح پروژه اصرار كرده و ما از طريق رس��انه ها 
اطالع رس��اني كرديم اما موثر واقع نشده و افتتاح 
صورت گرفت، باتوجه به اينكه سرمايه گذاري براي 
پروژه حدود ۲ ميليارد دالر معادل ۵۰ هزار ميليارد 
تومان انجام شده بود، افتتاح زودهنگام باعث تخريب 
برخي از قسمت هاي پروژه ش��ده و خسارت هاي 
سنگيني را به س��رمايه گذار وارد مي كند. او ادامه 
داد: متاسفانه رييس دولت دوازدهم و وزير ايشان 
نصايح كميس��يون اصل ۹۰ را مدنظر قرار ندادند و 
كميسيون فورا اين مساله را به گزارشي در مجلس 
شوراي اسالمي تبديل كرده و پس از ارايه گزارش، 
درقالب پرونده اي به قوه قضاييه ارجاع شد. اين عضو 
كميس��يون اصل ۹۰ خاطرنشان كرد: كميسيون 
اص��ل ۹۰ به آقاي زنگنه و روحاني هش��دار داد كه 
بنابه نظر متخصصان، افراد فني و مهندسين افتتاح 
زودهنگام پروژه به  ضرر اين پروژه و سرمايه گذاري 
مردم اس��ت اما آنان به هشدارها توجه نكرده و قوه 
قضاييه شكايت ارسالي را بررسي كرده و در موعد 

مقتضي حكم آنان را صادر مي كند.

خطيبزاده:

امريكا با يك رويكرد واقع گرايانه به وين برگردد

رييسقوهقضاييهخواستارپرهيزازصدورقراربازداشتموقتشد

گفت وگوي تلفني رييسي و ماكرون درباره برجام

هيچايرانيخارجازكشورممنوعالورودنيست

رييس جمهور با بيان اينكه دولت جديد ايران از توسعه 
روابط با فرانسه براساس منافع مشترك و احترام متقابل 
استقبال مي كند، گفت: در هر مذاكره اي بايد حقوق 
ملت ايران تامين شود. به گزارش خبرگزاري فارس، 
ابراهيم رييسي رييس جمهور دوشنبه در تماس تلفني 
يك ساعته امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، با 
اشاره به نقض مكرر و فاحش تعهدات از سوي امريكا 
و همچنين عدم پايبندي س��ه كش��ور اروپايي عضو 
برجام به تعهدات خود در اين توافق بين المللي، گفت: 
امريكايي ها با وضع تحريم هاي جديد تعهدات خود را 

به طور آشكار نقض كرده و حتي تحريم هاي جديد را به 
حوزه اقالم بشردوستانه هم كشاندند. رييسي با تاكيد 
بر اينكه هم امريكا و هم اروپايي ها بايد به تعهدات خود 
در برجام عمل كنند، گفت: در هر مذاكره اي بايد حقوق 
ملت ايران استيفا و منافع ملت ما تامين شود. او تصريح 
كرد: جمهوري اسالمي نسبت به تامين امنيت و حفظ 
بازدارندگ��ي در منطقه خليج ف��ارس و درياي عمان 
بسيار جدي است و با عوامل سلب كننده امنيت مقابله 
خواهد كرد. رييس جمهوري درخصوص لبنان تاكيد 
كرد: ما از هر اقدامي كه در جهت ثبات، امنيت و بهبود 

وضعيت اقتصادي مردم لبنان باشد، حمايت كرده و 
در اين زمينه از همراهي فرانس��ه استقبال مي كنيم. 
رييس جمهوري فرانس��ه نيز در اين تماس تلفني با 
تبريك آغاز مسووليت رييسي و آرزوي موفقيت براي 
ايش��ان، گفت: ايران و فرانس��ه مي توانند با همكاري 
خود در جه��ت برقراري صلح و ثبات در منطقه نقش 
ايفا كنند. امانوئل ماكرون با اشاره به خروج يكجانبه 
امريكا از برجام و توقف اجراي اين توافق بين المللي، 
گفت: ما به دنبال اين هستيم كه به راه حلي براي اين 
موضوع برسيم و اميدواريم دوباره مذاكرات آغاز شود.  

او  با اشاره به موضوع امنيت دريايي، گفت: قبل از هر 
چيز بايد چارچوب ثبات ايجاد كرده و مطمئن باشيم 
كه ثبات در مس��ائل مختلف از جمله وضعيت درياها 
وجود خواهد داش��ت. ماكرون با بيان اينكه فرانس��ه 
هميش��ه تالش كرده راه حلي براي ثب��ات در لبنان 
ارايه دهد، ابراز اميدواري كرد با همراهي ايران زمينه 
براي برقراري ثبات و حل مشكالت اين كشور فراهم 
شود. رييس جمهور فرانس��ه در پايان خواستار تداوم 
گفت وگوها بين تهران و پاريس با هدف عميق تر شدن 

روابط دو جانبه شد.

رييس قوه قضاييه ديروز ضمن گراميداش��ت »روز 
خبرن��گار«، خبرن��گاران را »راويان ص��ادق و امين 
جامعه« معرفي كرد و خطاب به مسووالن مركز رسانه 
قوه قضاييه تاكيد كرد كه از ظرفيت همه رسانه هاي 
كشور به خصوص صداوس��يما براي اطالع رساني و 
آگاهي بخش��ي و افزاي��ش دانش حقوق��ي مردم در 
راس��تاي كاهش پرونده هاي قضايي استفاده كنند. 
غالمحسين محس��ني اژه اي كه در نشست شوراي 
عالي ق��وه قضاييه س��خنراني مي كرد، با اش��اره به 
بازديد اخير از بازداشتگاه هاي موقت و امنيتي اوين و 
گفت وگو با افرادي كه به اتهام امنيتي يا غير امنيتي 
در اين بازداشتگاه ها به س��ر مي برند، به روساي كل 
دادگستري ها، دادس��تان ها و قضات دستور داد كه 
هرچن��د وقت يك ب��ار از بازداش��تگاه ها و زندان ها 
سركشي كنند. او گفت: مس��ووالن قضايي نبايد به 
گزارش دادياران و ناظران زن��دان اكتفا كنند، بلكه 

بايد بيش از پيش بر زندان ها نظارت داش��ته باشند 
تا بتوانند درخصوص بازداشت ش��دگان تصميمات 
درست اتخاذ نمايند. او همچنين با تاكيد بر پرهيز از 
صدور قرارهاي بازداشت موقت در موارد غيرضروري، 
در ادامه سخنانش به روساي كل دادگستري ها درباره 
تعيين تكليف پرونده هايي كه روند رسيدگي به آنها 
در دادس��راها، دادگاه ها، ش��عب تجديدنظر، ديوان 
عالي كش��ور و دي��وان عدالت اداري طوالني ش��ده 
تذكر داد و به آنها دس��تور داد علت و عوامل طوالني 
شدن رسيدگي به اين پرونده ها را مورد بررسي قرار 
دهند. رييس دس��تگاه قضا به طور خاص به رييس 
كل دادگستري استان تهران ماموريت داد كه ظرف 
يك هفته با آمارگيري از شعب تجديدنظر، وضعيت 
پرونده هايي كه بيش از يك سال از تعيين تكليف آنها 

گذشته را مورد بررسي قرار دهند.
محسني اژه اي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 

به ابراز تمايل برخي ايرانيان مقيم خارج كشور براي 
بازگشت به وطن و ابراز نگراني برخي از آنان نسبت به 
برخوردهاي قضايي اظهار داشت: هيچ ايراني كه تبعه 
ايران و اكنون در خارج از كشور است، ممنوع الورود 
نيس��ت و منعي براي بازگشت به كشور ندارد. اژه اي 
گفت: اتفاقا مواردي هست كه اگر اين افراد بيايند و 
در اينجا به مسائل آنها رسيدگي شود، به نفع آنهاست 
و از وضعيت بالتكليفي خارج مي ش��وند. رييس قوه 
قضاييه گفت: در حال حاضر افرادي در خارج از كشور 
هستند كه اموال و امكانات آنها در داخل سرپرست 
ن��دارد و برخي افراد ذينفع آنها را براي بازگش��ت به 
كشور مي ترسانند، اما اگر اين افراد برگردند، مسائل 
مال��ي آنها در يك تحقيق و بررس��ي س��اده و دقيق 

روشن مي شود.
اژه اي ادامه داد: افرادي هس��تند كه ب��ه دليل آنكه 
ممنوع الخ��روج بوده اند نگران��ي دارند كه به محض 

ورود به مرز دستگير ش��ده و راهي زندان شوند و به 
اتهامات آنها رسيدگي نشود كه اين افراد مي توانند 
با هماهنگي با سيستم قضايي و بدون آنكه بازداشت 
شوند، به كشور بازگردند. رييس دستگاه قضا بر همين 
اس��اس به دادستان ها و روس��اي كل دادگستري ها 
متذكر ش��د افرادي كه س��اليان دور ممنوع الخروج 
بودند و اكنون نيز حكم جلب ندارند، ضرورتي ندارد 
صرفا به خاطر ممنوع الخ��روج بودن، در بدو ورود به 
كشور دستگير شوند و حتما نبايد اين كار انجام شود. 
اژه اي تاكيد كرد: بسياري از افراد كه پرونده كيفري 
يا حقوقي دارند به خصوص آنها كه مس��اله حقوقي 
دارند و مدت زيادي از حكم جلب يا ممنوع الخروجي 
آنها گذشته، ضرورتي براي بازداشت شان وجود ندارد 
و اين افراد مي توانند با اعالم زمان و نحوه ورودش��ان 
به مركز ارتباطات قوه قضاييه يا دادس��تان ها، بدون 

نگراني وارد كشور شوند.

براساسگزارشمركزآمار

مركز آمار اطالعات مربوط به شاخص قيمت توليدكننده 
در فصل بهار را منتشر كرد. هدف از محاسبه شاخص 
بهاي توليدكننده، اندازه گيري تغييرات قيمت هايي 
است كه توليدكنندگان در ازاي فروش كاالها و خدمات 
خود دريافت مي كنند؛ به عبارت ديگر اين ش��اخص، 
قيمت كااله��ا در كارخان��ه و مبداء تولي��د را در نظر 
مي گيرد. اين شاخص معياري از تغييرات هزينه توليد و 
به عنوان پيشنگر تورم مصرف كننده است و افزايش آن 
هشداري براي تشديد تورم در ماه هاي آتي است. تورم 
توليدكننده محصوالت صنعتي در چهار فصل منتهي 
به بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸.۵ 
درصد رسيد كه نس��بت به فصل گذشته ۲۱.۷ درصد 
افزايش نشان مي دهد. در ميان زيربخش هاي مختلف 
صنعتي، كمترين تورم ساالنه مربوط به زيربخش ساخت 
فراورده هاي توتون و تنباكو با ٢٠.٢ درصد و بيشترين 
تورم مربوط به زيربخش ساخت ساير تجهيزات حمل 
و نقل با ١٣٤.٧ درصد بوده اس��ت. تغييرات ش��اخص 
قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ٩٤,٧ درصد رسيد 
كه نسبت به زمستان سال گذشته، ۰.۹ درصد افزايش 
يافته است. به عبارت ديگر، ميانگين قيمت دريافتي 
توسط توليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد 
كاالهاي خود در داخل كش��ور، در فص��ل بهار ١٤٠٠ 
نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٩٤.٧ درصد افزايش دارد. 
كمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به زيربخش ساخت 
فراورده هاي توتون و تنباكو با ۲۰ درصد و بيشترين تورم 
مربوط به زيربخش ساخت مواد شيميايي و فراورده هاي 
شيميايي١٣٥.٧ درصد بوده است. در فصل بهار ١٤٠٠ 
درصد تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده بخش 
صنعت نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( به ٨,٢ درصد 
رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ۴ واحد 

درصد كاهش دارد.

تورم ساالنه توليدكننده 
به ۷۸،۵درصد رسيد

رييس سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: به نظر 
مي رسد كه مديران ما بيشتر ترجيح مي دهند سلبريتي و 
محبوب باشند تا يك سياست گذار كه تصميمات سخت 
بگيرد ولو اينكه منجر به خوشنامي در كوتاه مدت نشود.

محمدرضا م��ودودي در گفت وگو با ايلنا در مورد لزوم 
ارتباط تجاري با كشورهاي شرق و جنوب شرق اظهار 
كرد: هر كش��وري به دنبال اين اس��ت كه تا حد امكان 
ضريب نفوذ حضور خود در بازارهاي خارجي را گسترش 
دهد و فرقي ندارد كه اين كش��ور نزديك يا دور باشد، 
بنابراين كشوري كه پتانسيل توسعه روابط با كشور ما در 
تجارت و سرمايه گذاري را داشته باشد، ما بايد استقبال 
كنيم و زمينه همكاري هاي مشترك خود را هرچه بيشتر 
گس��ترش دهيم. وي افزود: از آنجا كه رشد اقتصادي 
كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا بسيار خوب بوده 
است، اين كش��ورها نيازمند مواد اوليه اي هستند كه 
بعضا در ايران هم توليدكنندگان خوبي براي آنها داريم 
كه مي تواند زمينه يكسري همكاري هاي مشترك را در 
حوزه ها صادرات و واردات و همچنين توليد مشترك را 

داشته باشيم.
مودودي اضافه كرد: بيشترين ميزان تجارت در جهان 
متعلق به چين اس��ت، ضريب نفوذ محصوالت چيني 
در بس��ياري از كشورها بس��يار زياد است به طوري كه 
شريك اول تجاري بيش از ۱۲۰ كشور دنيا است. ميزان 
مبادالت اين كشور با امريكا بيش از ۱۲۰۰ ميليارد دالر 
است. بنابراين اين ظرفيت و پتانسيل بسيار بااليي است 
كه ايران نيز مي تواند در مناسبات تجاري با اين كشور 
سهم خود را افزايش دهد. كشورهاي ديگر در اين منطقه 
مانند ژاپن، كره جنوبي، اندونزي، هند، تايوان، مالزي و 
سنگاپور ظرفيت هاي خوبي دارند كه نشانگر ظرفيت 

اتحاديه هايي مانند آسه آن يا اتحاديه هاي مشابه است.
وي با اشاره به تغيير گرانيگاه اقتصادي به سمت شرق 
گفت: رقابت شديدي در كشورهاي اروپا و امريكا وجود 
دارد، بسياري معتقدند تغيير گرانيگاه به سمت شرق و 
كشورهاي نوظهور اقتصادي باعث شده كه ظرفيت هاي 
بهت��ري در آنها نهفته باش��د. به نظر مي رس��د كه در 
عرصه تجارت بين الملل، توليد و اقتصاد شاهد تغيير و 
تحوالت اس��ت و نقش شرق و جنوب شرق آسيا در آن 
بسيار حايز اهميت است. رييس سابق سازمان توسعه 
تجارت تصريح كرد: ايران هرگز از تحوالت و رخدادهاي 
پيراموني خود چه در سطح منطقه و چه سطح جهاني 
بهره مناسبي نبرده است. متاسفانه شاهد يك لختي، 
كرختي و سستي هستيم كه باعث فرصت سوزي هاي 
بسيار در تعامل با دنيا شده است. ما سهم بسيار كمي در 
تفاهم نامه هاي اجرايي و پيمان هاي منطقه اي داريم. بالغ 
بر ۵۰ درصد از تجارت دنيا در قالب پيمان هاي منطقه اي 
و پيراموني مانند تجارت ترجيحي شكل مي گيرد، اما 
سهم ما از اين تجارت كمتر از ۳ درصد است. وي افزود: 
ما بس��يار كند عمل مي كنيم و بيشتر درگير حواشي 
مي ش��ويم. جس��ارت ورود به مذاكرات بين المللي در 
ساختار مديريتي كشور بسيار كم است. تا وقتي ما نتوانيم 
در مورد اين چش��م انداز در يك افق مشخص تصميم 
بگيريم و طراحي كنيم، به مرور نمي توانيم تصميمات 
سخت و هزينه بر ولي درست بگيريم. متاسفانه احتياط ها 
در تصميم گيري ها مانع از اين شده كه واقعا شاهد يك 

اتفاق چشم گير در نظام اقتصادي خود باشيم.
اين كارش��ناس حوزه تجارت گف��ت: بنابراين بحران 
امروز ما اهليت فني و مديريتي براي جس��ارت حضور 
و مشاركت در پيمان هاي منطقه اي و جهاني است. به 
اين علت كه تصميمات ممكن است مخالفت هايي را در 
پي داشته باشد همه جانب احتياط را رعايت مي كنند. 
به نظر مي رسد كه مديران ما بيشتر ترجيح مي دهند 
س��لبريتي و محبوب باش��ند تا يك سياست گذار كه 
تصميمات سخت بگيرد ولو اينكه منجر به خوشنامي در 
كوتاه مدت نشود. در بلندمدت اين ديدگاه ها مي تواند 

براي كشور موثر باشد.

سهم كمتر از ۳ درصدي ايران 
از پيمان هاي بين المللي



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
باكاهش قيمت اونس جهاني طال از 1800 دالر به 1744 
دالر در روز دوشنبه، قيمت سكه و طال نيز در روزهاي اخير 
كاهش داشته و س��كه به 11 ميليون و 180 هزار تومان 
رسيد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)دوشنبه، 18 مردادماه( در بازار تهران با كاهش ۳0 هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم 11 ميليون و 180 هزار 
تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با كاهش ۲0 هزار توماني نسبت به روز گذشته به 
رقم 11 ميليون و 180 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 700 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و 700 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۵۵0 هزار تومان و سكه يك 
گرمي نيز ۲ ميليون و 180 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 8۲ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميليون و ۶88 هزار تومان شد.همچنين هر انس 
جهاني طال نيز يك هزار و 747 دالر و يك س��نت قيمت 
خورد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، 
باال رفتن دالر و اونس جهاني است. براين اساس قيمت 
دالر طي هفته گذش��ته وارد كانال ۲۵ هزار تومان شده 
است و اكنون به قيمت ۲۵ هزار و ۳۵1 تومان در صرافي 
بانكي معامله مي شود. بهاي اونس جهاني نيز كه در حدود 
يك هزار و 7۹۵ دالر بوده، اكنون به رقم يك هزار و 747 
دالر رسيده است.قيمت سكه نيز در آغاز سال جديد 11 
ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد 
تا به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، 
به دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد 
كرد و در اين مدت همواره در كانال 11 ميليون تومان در 
نوسان بوده است.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 
18 مردادم��اه( با 1۲8 تومان افزايش در مقايس��ه با روز 
گذشته به ۲۵ هزار و ۳۵1 تومان رسيد. قيمت فروش يورو 
در مقايسه با روز گذشته با ۳۵۳ تومان افزايش به ۲۹ هزار 
و 7۶۹ تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲4 هزار و 84۹ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۹ هزار و 17۹ تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲4 هزار 
و 74۳ تومان و نرخ فروش آن ۲4 هزار و ۹۶8 تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۹ هزار و 107 تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۲۹ هزار و ۳7۲ تومان اعالم شد.همچنين در 
سامانه نيما در معامالت روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت 
۲۶ هزار و ۶۹8 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۲ 
هزار و ۶۹۶ تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد 
كانال ۲۳ هزار تومان شد و در اين فاصله به سوي كانال ۲4 
هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 
۲۳ هزار توماني در نوسان بود و طي هفته گذشته همواره 

در قيمت ۲۵ هزار تومان نوسان داشته است. 

     عرضه ۲۷۸ ميليون دالر در سامانه نيما
بان��ك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )يكش��نبه، 17 
مردادماه( ش��اهد عرض��ه حدود ۲78 ميلي��ون دالر به 
ص��ورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور 
بوده است. )يكشنبه، 17 مرداد ماه 1400( از عرضه هاي 
مذك��ور حدود 1۳1 ميليون دالر معامله ش��ده اس��ت.

براساس معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري 
معامالت ۲۲هزار و ۶۲۹ تومان بوده است.اين امر حاكي 
از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور 
بوده است.سامانه نيما از نيمه نخس��ت سال ۹7 پس از 
تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين 
نرخ خريد و ف��روش حواله هاي ارزي تعيين ش��د.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )س��امانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي ش��ده و با اس��تفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروش��ندگان )صادركنن��دگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

     افت قيمت جهاني طال
قيمت طال به كمترين سطح چهار ماه گذشته يعني 1۶80 
دالر رسيد. تمايل باال براي فروش از عقب نشيني ميانگين 
متحرك س��اده ۲0 روزه )SMA( شروع شده و شاخص 
RSI ضررهاي بيشتري را در كوتاه مدت نشان مي دهد. 
در صورت كاهش بيشتر قيمت، حمايت فوري مي تواند از 
منطقه 17۲۳ و كمترين مقدار 1۶7۶ باشد كه در هشتم 
ماه مارس ثبت شد.از سوي ديگر، جهش باالتر از مقاومت 
17۵0 دالر مي توان��د اين بازار را تا SMA ميانگين هاي 
۲0 و 40 روزه، كه با سطح 1800 دالر همپوشاني دارد، 
حركت دهد. به طور خالصه، اين فلز گرانبها پس از غلبه 
ناموفق بر سطح مقاومتي 18۳4 دالر در حال بازگشت 
است. ضررهاي بيش��تر زير 1۶7۶ مي تواند چشم انداز 
 RSI بلندمدت را نيز به صورت نزولي تغيير دهد. }شاخص

شاخصي كه دستاوردهاي اخير قيمت را با زيان هاي اخير 
قيمت مقايسه مي كند و توسط معامله گران و تحليل گران 
استفاده مي شود تا شرايط احتمالي خريد بيش از حد يا 
فروش بيش از حد در بازار را نشان دهد.{قيمت هر اونس 
طال با 1.4 درصد كاهش به 17۳8 دالر و ۵۳ سنت رسيد.

در حالي كه انتشار گزارش قوي از بازار كار امريكا سبب 
شده تا احتمال افزايش نرخ بهره در آينده نزديك تقويت 
شود كه به نوبه خود مي تواند هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در ب��ازار طال را افزايش دهد، قيمت طال روز دوش��نبه تا 
4.4 درصد كاهش داشت و به پايين ترين رقم بيش از 4 
ماه گذشته رسيد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 1.4 درصد كاهش به 17۳8 دالر و ۵۳ سنت رسيد. 
اوايل قيمت فلز زرد به پايين ترين رقم از ۳1 مارس يعني 
1۶84 دالر و ۳7 سنت رسيده بود. قيمت طال در معامالت 
آتي هم با 1.4 درصد كاهش به 17۳۹ دالر رسيد.جفري 
هالي تحليلگر ارشد موسسه اوآندا در اين باره گفت: »طال 
نتوانسته رقم 17۵0 را باز يابد و چشم انداز قيمت در حال 
حاضر كاهشي است.«آمارهاي وزارت كار امريكا نشان داد 
كه كارفرمايان امريكايي در ماه جوالي بيشترين فرصت 
ش��غلي را در طي حدود يك سال گذشته ايجاد كرده اند 
و همچن��ان به افزايش دس��تمزدها ادامه مي دهند. اين 
آمارها بار ديگر اظهارات مقام هاي فدرال رزرو را در اذهان 
زنده كرد مبني بر اينكه در صورتي سياست هاي محرك 
اقتصادي زودتر از حد انتظار پايان خواهد يافت كه بازار 

كار امريكا شاهد ترميم قابل توجهي باشد.

     احتمال شكست مقاومتي
 بيت كوين و اتريوم

يك تحليلگر رمزنگاري، شكست  مقاومتي عظيمي براي 

بيت كوين و اتريوم پيش بين��ي و بيان  مي كند يك آلت 
كوين براي شروع اين جنگ كافي است.به گزارش ديلي 
هودل، كريپتو داگ، يك��ي از تحليلگران و معامله گران 
رمزنگاري، پيش بيني مي كن��د، حركت هاي صعودي 
بزرگي براي بيت كوين و اتريوم رخ خواهد داد زيرا بازارهاي 
رمزنگاري گس��ترده تر، همچنان در حال قدرت نمايي 
هستند.اين تحليل گر ارزهاي رمزنگاري شده، به ۵۶۲هزار 
و ۲00 دنبال كننده خود در توييتر مي گويد كه انتظار دارد 
بيت كوين )BTC( به باالترين سطح ۳0 روز گذشته برسد 
و از 4۳ هزار دالر نيز بگذرد.وي درمورد اتريوم مي گويد: 
پلتفرم قرارداد هوشمند با مقاومت موقت ۳100 دالري 
روبرو است ولي احتماال بتواند اين مرز را بشكند.با صعود 
اتريوم به باالترين سطح ۳0 روزه خود يعني ۳18۲ دالر، 
كريپتو داگ اظهار كرد: باالترين سطح اتريوم ارتقاء يافته 
در آينده مورد انتظار است و »باالترين ركورد جديد براي 
اتر چندان دور از ذهن نيست.« با نگاهي به اتريوم در برابر 
بيت كوين )ETH/BTC(، اين تحليلگر ارزهاي رمزنگاري 
بيان كرد: اين رمزارز دچار شكست مقاومتي شديد شده 
و اكنون آماده  اس��ت به حداقل 40درصد از ارزش فعلي 
آن برسد يعني به ارزش حدود ۳07۹ دالر افزايش يابد.

وي ابراز كرد: من هر بار كه مي خواهم معامله النگ )ابتدا 
خريد( بيت كوين كنم، ديپ )dip( اتر مي خرم. انتظار يك 
رقابت شديد بين بيت كوين و اتر دارم و پيش بيني مي كنم، 
اتر يك شكست مقاومتي شديد داشته باشد.اين تحليلگر 
برجسته ارزهاي ديجيتال همچنين مراقب سازنده بازار 
 )SushiSwap، SUSHI( خودكار، سوش��ي س��واپ
است كه به گفته وي پس از بيرون آمدن از ناحيه مقاومت 
كليدي، فوران مي كند، سوشي سواپ سرانجام در حال 

بيدار شدن است، اين فوران بيش از ۹.۲۵ پوند است.
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افزايش دارايي و بدهي
بانك مركزي در پايان بهار ۱۴۰۰

رق��م دارايي ه��ا و بدهي هاي بان��ك مركزي در 
پاي��ان فصل به��ار 1400 به بي��ش از 10 هزار و 
۲۵۵ هزار ميليارد ريال رسيده است. به گزارش 
ايِبنا، جديدترين گزارش بانك مركزي از خالصه 
دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي در پايان سه 
ماه س��ال جاري نش��ان مي دهد رقم دارايي ها و 
همچنين رقم بدهي ها به بيش از 10 هزار و ۲۵۵ 
هزار ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه نسبت به 
پايان سال گذشته، ۵.۳ درصد بيشتر شده است. 
همچنين ميزان دارايي و بدهي بانك مركزي در 
پايان خردادماه 1400 نسبت به خرداد سال قبل، 
۲۲ درصد افزايش يافته اس��ت.   به طور مشخص 
در بخش دارايي هاي بانك مركزي، با بخش هاي 
مهم��ي همچ��ون »دارايي ه��اي خارج��ي«، 
»اسكناس و مسكوك«، »بدهي بخش دولتي« و 
»بدهي بانك ها« روبرو هستيم. بر اين اساس در 
پايان بهار 1400، رقم دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي با رشد 1۹.۹ درصدي نسبت به خردادماه 
۹۹ به رقم ۶۶0۲.۹ هزار ميليارد ريال رس��يده 
است.   همچنين »اسكناس و مسكوك« در پايان 
خردادماه 1400 به رقم 1۲.۶ هزار ميليارد ريال 
رسيده است كه نسبت به خردادماه سال گذشته، 
18.۲ درصد كاهش داش��ته است. بدهي بخش 
دولتي نيز در اين مدت با افزايش ۵۳.۵ درصدي 
به رقم ۲01۶.۹ هزار ميليارد ريال رسيده است و 
در نهايت بدهي بانك ها نيز در خردادماه 1400 با 
رشد 0.1 درصدي نسبت به خردادماه سال قبل، 
به رقم 11۳4.4 هزار ميليارد ريال رسيده است. 
ساير دارايي هاي بانك مركزي نيز در پايان بهار 
1400 به رقم 488.۵ هزار ميليارد ريال رسيده 
است كه نسبت به خردادماه سال گذشته، 1۲.۹ 
درصد افزايش داشته است.  در بخش بدهي هاي 
بانك مركزي، رقم س��پرده بانك ها و موسسات 
اعتب��اري در پايان خردادم��اه 1400 با افزايش 
۳4.1 درصدي نسبت به خردادماه سال گذشته، 
به بيش از 4 هزار و ۲00 هزار ميليارد ريال رسيده 
است. در بخش ديگري از بدهي هاي بانك مركزي 
نيز، سپرده هاي بخش دولتي در پايان خردادماه 
س��ال جاري به رقم 1۶08.7 هزار ميليارد ريال 
رس��يده است كه نس��بت به پايان سال گذشته، 
۶.4 درصد كمتر شده است. در نهايت، بدهي هاي 
ارزي بانك مركزي نيز به رقم بيش از هزار و 81۲ 
هزار ميليارد ريال در پايان بهار 1400 رس��يده 
است كه نسبت به خردادماه سال قبل، 1.4 درصد 

كاهش يافته است.

قطع درگاه هاي الكترونيكي برخي 
بانك ها در روزهاي ۲۱ و ۲۲ مرداد

كليه درگاه هاي بانك س��په و واحد ادغام ش��ده 
كوثر شامل اينترنت بانك، عابربانك، پايانه هاي 
فروش��گاهي، همراه بانك و... به دليل مهاجرت 
سيس��تمي اين موسسه به س��امانه جامع بانكي 
بانك سپه، از ساعت 1۲:00 پنجشنبه ۲1 مرداد 
تا ۹:00 جمع��ه ۲۲ مرداد قطع خواهد بود. كليه 
درگاه هاي الكترونيكي و كارت بانك سپه و واحد 
ادغام ش��ده موسس��ه مالي اعتباري كوثر شامل 
)اينترنت بانك، عابربانك، پايانه هاي فروشگاهي 
)POS(، هم��راه بان��ك و...( به دلي��ل مهاجرت 
سيس��تمي اين موسسه به س��امانه جامع بانكي 
بانك س��په، از ساعت 1۲:00 ظهر روز پنجشنبه 
۲1 مرداد ماه تا ۹:00 صبح جمعه ۲۲ مردادماه 
قطع و طي روزهاي بعد از آن با اختالل احتمالي 

همراه خواهد بود.  
بر اس��اس اين گزارش با توجه ب��ه اين مهاجرت 
همچنين شماره شباي كليه مشتريان واحد ادغام 
شده موسس��ه مالي اعتباري كوثر تغيير خواهد 
كرد كه صاحبان حسابهاي اين موسسه مي توانند 
از طريق درگاه ها و پرتال اينترنتي بانك س��په از 
شماره ش��باي جديد خود مطلع ش��وند. روابط 
عمومي بانك سپه ضمن تشكر از صبر و بردباري 
مشتريان گرامي، به دليل قطعي فوق پيشاپيش 

عذرخواهي مي نمايد.

چند توصيه ارزي به دولت 
جديد

يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان چند توصيه ارزي به 
دولت رييسي، گفت: يكي از سياست هاي ارزي مهم كه 
در پيش روي دولت رييسي قرار دارد، حذف ارز 4۲00 

توماني و چند نرخي بودن دالر است. 
ميثم هاشم خاني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سه 
موضوع جدي و مخرب در زمينه ارز وجود دارد كه اولين 
آن، وجود چند نرخ براي دالر اس��ت كه ارزان ترين آن 
ارز 4۲00 توماني اس��ت و نرخ هاي متعدد ديگري نيز 
توسط دولت و بانك مركزي تعيين شده است. از طريق 
دالر 4۲00 توماني فس��اد و رانت زيادي شكل گرفت و 
هيچ كااليي نيز با قيمت دالر 4۲00 توماني به دس��ت 
مصرف كننده نرس��يد.  وي افزود: گزارش هاي زيادي 
در زمينه فسادهاي شكل گرفته از بستر ارز دولتي تهيه 
شده است كه به عنوان مثال گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس بيان مي كند كه كاالهاي مشمول دريافت ارز 
دولتي، به قيمت دالر آزاد به دست مصرف كننده رسيده 
است. از سوي ديگر، در طول دولت روحاني از طريق ارز 
4۲00 توماني بي��ش از ۵00 هزار ميليارد تومان رانت 
ايجاد ش��ده اس��ت كه تقريبا 1۳ برابر كل يارانه نقدي 
يكساله ايرانيان است. هاشم خاني مهم ترين سياست 
ارزي دولت رييسي را حذف ارز 4۲00 توماني دانست و 
گفت: طي ۲0 سال اخير هيچ كشوري دالر چند نرخي 
نداشته اس��ت. در كنار حذف چند نرخي بودن دالر در 
اقتصاد كشور بايد برگرداندن منابع نفتي به مردم نيز 
پيگيري شود. همچنين، منابعي كه از حذف ارز 4۲00 
توماني آزاد مي ش��ود بايد به صورت شفاف و نقدي به 
مردم پرداخت شود.  اين تحليلگر اقتصادي بيان كرد: 
موضوع ديگر قوانين و مقررات خودتحريمي است كه 
صادركنندگان را ملزم مي كند تا دالر حاصل از صادرات 
خود را به يك قيمت و صرافي خاص بفروشند كه اين امر با 
وجود تحريم هاي خارجي بيشتر صادركنندگان را تحت 
فشار قرار مي دهد. بنابراين، بايد محدوديت هاي داخلي 
بر صادركنندگان برداشته ش��ود و هر صادركننده اي 
بتواند دالر صادراتي خ��ود را به قيمت مورد نظر خود 
بفروشد زيرا، در شرايطي كه آنها در سخت ترين حالت 
و ب��ا دور زدن تحريم ها موفق به صادرات مي ش��وند، 
نبايد هر بار بخشنامه ها و مقررات صادراتي تغيير كند 
و محدوديت هاي��ي را براي آنها ايجاد كن��د. وي افزود: 
پيشنهاد من در اين زمينه اين است كه قوانين ممنوعيت 
و آزادسازي صادرات حداقل براي يكسال ثابت نگه داشته 
شوند و تغييري در آنها ايجاد نشود زيرا، هر اقتصاد توسعه 
يافته اي تقريبا ممنوعيت صادرات ن��دارد و از آنجا كه 
اقتصاد ايران درگير تحريم است، اين ممنوعيت صادرات 

بيشتر اقتصاد ايران را تحت فشار قرار مي دهد. 

عرضه ۲۹۵ ميليون دالر در 
سامانه نيما

بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما امروز )دوشنبه، 
18 مردادماه( ش��اهد عرضه حدود ۲۹۵ ميليون دالر 
به صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور 
بوده است. دوشنبه، 18 مرداد ماه 1400 از عرضه هاي 
مذكور حدود 1۹۵ ميليون دالر معامله ش��ده است. 
براساس معامالت انجام ش��ده، ميانگين موزون نرخ 
دالري معامالت ۲۲هزار و ۶۳7 تومان بوده است. اين 
امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور 
نرخ مذكور بوده اس��ت. س��امانه نيما از نيمه نخست 
سال ۹7 پس از تعديل سياس��ت هاي ارزي دولت به 
عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و ف��روش حواله هاي 
ارزي تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه 
نيما( با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي ش��ده و با 
استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت 
به انج��ام عمليات ارزي در محي��ط الكترونيك اقدام 
مي كنند. سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و 
محل تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان است 
و حجم و قيمت معامالت انجام ش��ده در آن در فرايند 
تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: موضوع ديگر در زمينه سياست هاي 
ارزي فروش دالر به بانك مركزي است كه دولت خيلي 
اوقات بانك مركزي را مجبور مي كند تا دالر از او بخرد. 
بنابراين بايد فروش دالر به بانك مركزي حذف شود و 
دولت دالر را مستقيم به مردم بفروشد زيرا، فروش دالر 
به بانك مركزي يا اجبار آن به چاپ پول تبعات تورمي 

دارد و به ضرر اقتصاد تمام مي شود.

بازخريد معكوس ۶۵ هزار ميليارد ريال اوراق 
توسط بانك مركزي

بانك مرك��زي در اين هفت��ه نيز در اس��تمرار جذب 
نقدينگي، اقدام به بازخريد معك��وس ۶۵ هزار و 800 
ميليارد ريال اوراق ك��رد.  با توجه به پيش بيني بانك 
مركزي از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع 
عملياتي بانك مركزي در اين هفته اس��تمرار جذب 
نقدينگي بود. بنابراين، اي��ن بانك به اجراي عمليات 
بازار باز در قالب تواف��ق بازخريد معكوس به مبلغ ۶۵ 
هزار و 800 ميليارد ري��ال اقدام كرد. بانك مركزي در 
چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي 
ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند. 
موضع عملياتي اين بانك )خريد ي��ا فروش از طريق 
ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوس��انات نرخ بازار 
بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در 
سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود.  همچنين بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نس��بت به 
ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه 
بازار بين بانكي اقدام كنند. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 
اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از بانك 
مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي اسالمي 
دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سقف داالن نرخ 

سود )۲۲ درصد( استفاده كنند.

عقبنشينيآرامسكهدركفكانال۱۱ميليونتوماني

قيمتدالردرصرافيبانكي۲۵هزارو۳۵۰تومانشد

بررسيگزارشتخلفاتاجراييقانونچكدركميسيوناقتصادي

كاهش اونس جهاني طال به 1744 دالر 

سهم چك هاي وصولي رمزدار به 3۷ درصد رسيد
گروه بانك و بيمه |

از ۳07 هزار و ۳00 ميليارد تومان چك وصول ش��ده در 
خرداد امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چك هاي عادي 
اس��ت كه ۳۶.7 درصد ديگر آن را نيز چك هاي رمزدار 
تشكيل مي دهند.جديدترين آمار بانك مركزي بيانگر 
اين است كه از مجموع چك هاي مبادله شده بيش از 7.7 
ميليون فقره وصول شده كه از اين تعداد حدود 7.۲ ميليون 
فقره عادي و بيش از 0.۵ ميليون فقره رمز دار بوده است؛ 
بنابراين در كل كشور ۹۲.۹ درصد از كل چك هاي وصولي 
را چك هاي عادي و 7.1 درصد را چك هاي رمز دار تشكيل 
مي دهند.از نظر مبلغي نيز، از ۳07 هزار و ۳00 ميليارد 
تومان چك هاي وصولي در كل كشور حدود 1۹4 هزار 
و ۶00 ميليارد تومان براي چك هاي عادي و حدود 11۲ 
هزار و 700 ميليارد تومان خاص چك هاي رمزدار بوده 
است.بر اين اساس، در كل كشور ۶۳.۳ درصد از كل مبلغ 
چك هاي وصولي را چك هاي عادي و ۳۶.7 درصد ديگر 

را چك هاي رمزدار به خود اختصاص داده اند.

    استان هاي داراي
 چك هاي وصول شده رمزدار

طبق اين گزارش، در خرداد امسال در كل كشور ۵4۵ هزار 
فقره چك رمزدار به ارزشي حدود 11۲ هزار و 700 ميليارد 
تومان وصول شده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب 8.۳ و 1۹.۶ درصد افزايش داشته است.در ماه مورد 
بررسي، در استان تهران حدود 17۹ هزار فقره چك رمزدار 
به ارزشي معادل ۶4 هزار و 400 ميليارد تومان وصول شد 
كه در اين ماه، ۵0.۲ درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي 
در سه استان تهران )۳۲.8 درصد(، اصفهان )10 درصد( و 
خراسان رضوي )7.4 درصد( وصول شده است كه بيشترين 
سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.همچنين، 
۶8 درصد از ارزش چك هاي فوق در اس��تان هاي تهران 
)۵7.1 درصد(، اصفهان )۶.4 درصد( و خراسان رضوي )4.۵ 
درصد( وصول شده است.گفتني است؛ چك هاي عادي به 
چك هايي گفته مي شود كه اشخاص به حساب جاري خود 

صادر كرده و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن 
ندارد.  گيرنده وجه چك ممكن است خود صادركننده يا 
حامل آن بوده يا چك در وجه شخصي معين يا به حواله كرد 
آن صادر شده باشد.چك هاي رمزدار، چك هايي هستند كه 
بنا به درخواست مشتري و به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي 
توسط بانك به عهده همان بانك يا شعب آن و همچنين 
مي تواند بر عهده ساير بانك ها تحت عنوان چك رمزدار بين 
بانكي صادر شود.اين قبيل چك ها جهت تسهيل و تسريع 
در نقل و انتقال وجوه بين بانكي صادر شده و پرداخت وجه 

آن توسط بانك صادركننده تضمين مي شود.

     مبادالت با چك رونق گرفت
با توجه به افزايش تعداد و ارزش چك هاي برگشتي در 
سومين ماه امسال، تعداد و ارزش چك هاي مبادله شده 
در اين ماه نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته و ماه 
قبل افزايش يافته است كه حكايت از رونق مبادالت 
اقتصادي همراه با افزايش اعتبار چك ها دارد.تازه ترين 
آماري كه بانك مركزي از جريان مبادالت چك منتشر 
كرده است، نش��ان مي دهد كه در خرداد سال جاري 
حدود هشت ميليون فقره چك به ارزش ۲۲۲ هزار و 
۶00 ميليارد تومان مبادله شده كه در مقايسه با ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۶.4 و 14.۶ درصد افزايش 
يافته است.از س��وي ديگر، حدود 7.۲ ميليون فقره با 
ارزش 1۹4 هزار و ۶00 ميلي��ارد تومان از چك هاي 
مبادله اي وصول شده است كه در مقايسه با ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۵.۵ و 1۳.۵ درصد افزايش 
دارد. در كن��ار چك هاي وصولي 77۳ هزار فقره چك 
برگش��ت خورده كه از نظر تع��داد و مبلغ چك هاي 
برگش��تي به ترتيب ب��ا 1۵.۳ و ۲0.7 درصد افزايش 
داشته است.البته، آمارها حاكي از آن است در سومين 
ماه سال 1400 نسبت چك هاي برگشتي به چك هاي 
مبادله اي افزايش يافته است؛ به طوري كه در خرداد 
ماه سال جاري تعداد چك هاي برگشتي به ۹.7 درصد 
رسيد تا نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه كند.   اين 

آمار حاكي از آن اس��ت كه وضعيت وصول چك ها در 
خرداد ماه وضعيت نامطلوب تري را تجربه كرده است. 
 اما با وجود رش��د چك هاي برگش��تي در خرداد ماه 
نس��بت به ارديبهشت، نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته شاهد بهبود چشمگيري در اين آمار هستيم. 
در خرداد ماه سال گذشته نسبت چك هاي برگشتي 
به چك هاي مبادله اي تقريبا 11.1 درصد بوده كه اين 

نسبت در خرداد ماه سال جاري كاهش يافته است.

     رونق اقتصاد در سومين ماه سال 
از س��وي ديگر، افزايش تعداد چك هاي مبادله در خرداد 
سال جاري نسبت به ماه قبل نشان مي دهد كه وضعيت 
سومين ماه بهار نسبت به ماه گذشته روبه بهبود بوده و رشد 
۶.۲۵ درصدي در تعداد چك هاي صادر شده نشان از رونق 
گرفتن اقتصاد دارد. عالوه بر اين، ارزش چك هاي مبادله 
شده در خرداد ماه سال جاري نسبت به ارديبهشت ماه رشد 
1۲.7 درصدي داشته است و ارزش چك هاي مبادله شده 
در سومين ماه سال جاري نسبت به خرداد سال گذشته، 
۳0.۶ درصد زياد شده كه نشان مي دهد حجم معامالت 
نسبت به مدت مشابه پارسال و ماه گذشته رشد كرده است.

همچنين، آمار چك ها در استان تهران نشان مي دهد كه 
حدود ۲.۵ ميليون فقره چك با ارزشي 111 هزار ميليارد 
تومان مبادله شده كه بيانگر صدرنشيني استان تهران در 
مبادله چك در سطوح كشور است.چك هاي وصول شده در 
تهران نيز بيش از ۲.۲ ميليون فقره به ارزش ۹۹ هزار و 400 
ميليارد تومان و چك هاي برگشتي بيش از ۲1۳ هزار فقره 
به ارزش 11 هزار و ۶00 ميليارد تومان گزارش شده است.

     ميزان چك هاي برگشتي به تفكيك علل 
عالوه ب��ر اين، در خرداد ماه كل كش��ور بيش از 74۹ 
ه��زار فقره چك به ارزش ۲7 ه��زار ميليارد تومان به 
داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگش��ت خورده 
كه از نظ��ر تع��داد و ارزش ۹۶.۹ و ۹۶.۶ درصد از كل 
چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان موجودي 

بوده است. از سوي ديگر، در استان تهران حدود ۲0۵ 
هزار فقره چك به ارزش 11 هزار و 100 ميليارد تومان 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
كه در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر 
مبلغ ۹۵.7 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است.

     بررسي گزارش تخلفات اجرايي
 قانون چك در كميسيون اقتصادي

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
بررسي گزارش تخلفات اجراي اين قانون در جلسه امروز 
اين كميس��يون خبر داد.غالمرضا مرحبا در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در جلسه كميسيون اقتصادي قرار بود 
ليست اعضاي پيشنهادي كابينه به كميسيون ارايه شود 
و بررسي برنامه وزراي پيشنهادي در دستور كار قرار گيرد 
كه اين ليست ارايه نشد و ما به دستور كار عادي كميسيون 
برگشتيم. وي افزود: در جلسه امروز طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه با حضور دس��تگاه هاي مرتبط مورد بررسي قرار 
گرفت. نمايندگان دستگاه ها نظرات كارشناسي خود را 
ارايه ك��رده، در مورد حجم و نوع تراكنش هايي كه بايد به 
سازمان مالياتي ارسال ش��ود و همين طور رويكرد قانون 
كه تنظيم گري براي س��رمايه هاي غير مولد يا درآمدي 
باش��د مباحثي مطرح شد و در نهايت به مركز پژوهش ها 
ماموريت داده شد تا پايان هفته ويرايش نهايي متن قانون 
را به كميسيون ارايه كند تا بررسي نهايي انجام شود. مرحبا 
اضافه كرد: همچنين در جلس��ه امروز گ��زارش نظارتي 
تخلفات مربوط به اجراي قانون چك قرائت شد، نماينده 
بانك مركزي توضيحاتي ارايه كرد و قرار شد استعالماتي از 
دستگاه هاي ديگر گرفته شود. با توجه به شرايط خاص كرونا 
و اينكه برخي تاخيرها در اجراي قانون ممكن است به علت 
تصميمات ستاد مقابله با كرونا باشد قرار شد اين موضوع 
بررسي شود و در جلسات آتي گزارش تكميلي ارايه شود.

به گفته سخنگوي كميته اقتصادي اين كميسيون فردا نيز 
جلسه دارد و ادامه دستور خود را پي خواهد گرفت.

صادركنندگان تا 3۱ مرداد براي 
ايفاي تعهدات ارزي مهلت دارند

بر اساس موافقت كميته اقدام ارزي، مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي صادرات سال ۹8 تا پايان مردادماه 

سال جاري تمديد شد.
بر اساس ابالغيه حميد زادبوم، رييس كل سازمان 
توسعه ايران، صادركنندگان تا ۳1 مرداد 1400 
فرصت دارند تا بر اس��اس مفاد بس��ته سياستي 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات سال هاي ۹7 تا 
1400، نس��بت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات 

سال ۹8 اقدام نمايند.
در مت��ن ابالغيه آمده اس��ت: روس��اي محترم 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراس��ر 
كش��ور، احتراما با عنايت به درخواستهاي مكرر 
صادركنندگان در خصوص افزايش مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي ص��ادرات س��ال هاي ۹7 و ۹8 از 
يك س��و و همچنين ضرورت مساعدت با جامعه 
صادركنندگان در جهت تسهيل و تسريع ايفاي 
تعهدات ارزي از س��وي ديگر، بر اساس موافقت 
كميت��ه اقدام ارزي مهلت ايف��اي تعهدات ارزي 
صادرات س��ال ۹8 تا پايان مردادماه سال جاري 

تمديد گرديد.
لذا صادركنندگان تا ۳1 م��رداد 1400 فرصت 
دارند تا بر اساس مفاد بس��ته سياستي برگشت 
ارز حاص��ل از صادرات س��ال هاي ۹7 تا 1400، 
نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال ۹8 

اقدام نمايند.



گروه بازار سرمايه|
معامللات تاالر شيشلله اي روندي كامللًا جديد و 
معقول بلله خود گرفته و پيش بيني مي شللود، اين 
وضعيت تا پايان سال ادامه پيدا كند و بورس يعني 
از پربازده ترين بازارهاي مالي در نيم سال دوم سال 
جاري باشد. اين بازار طي سللاليان اخير با تكيه به 
تورم توانسته رشد معقولي داشته باشد و با توجه به 
متغيره اي سياسللي و اقتصادي كشور تا پايان سال 

شاهد تورم بيشتري خواهيم بود.
دراين بين كسللري بودجه نيز مساله مهمي است. 
كسري بودجه تقريبًا تا دو سال پيش متغير مهمي 
در اقتصاد كان كشور نبود ولي در اين مدت متغير 
تأثيرگذاري شده است. راه حلي كه دولت  دوازدهم 
بللراي جبران اين كسللري بودجلله در نظر گرفت، 
انتشار اوراق بود. انتشار اوراق كوتاه مدت با اين نگاه 
كه شرايط سياسللي بهتري را تجربه  كنيم، راه حل 
موفقي نبوده و حداقل بايد به سللمت انتشار اوراق 
بين المللي يا تمديد اوراق برويم و كسللري بودجه 

را حذف كنيم.
بعد از حل معضل قيمت گذاري دسللتوري و كسري 
بودجه، رفتار دولت با بازار سرمايه نكته مهم ديگري 
است كه بايد دولت سيزدهم به آن توجه كند. دولت 
نقللش و جايگاه مهمللي در بازار سللرمايه پيداكرده 
است كه هم مي خواهد اوراق تأمين مالي و سهام به 
فروش برساند، هم نقش نظارتي و رگوالتوري خود را 
داشته باشد؛ يعني هم مي خواهد سياستگذاري كند 
و هم تأمين مالي از بازار داشللته باشد. اينها نيازمند 
اين اسللت كه يك رفتار عقايي با بازار داشته باشد 
و مثل سال گذشللته نباشللد كه رفتار دولت با بازار 
رفتار فصلي باشد يعني در فصلي كه بازار خوب بود 
تا توانست سهام فروخت و بعد شروع كرد به فروش 
اوراق. به عبارت ديگر  دولت از بازار سرمايه هم تأمين 

مالي مي كرد و هم سياستگذاري.
رضاييان، تحليلگر بازار سللرمايه نيللز در خصوص 
وضعيللت بازار بللراي »تعادل« نوشللت: با انتشللار 
گزارش هللاي مطلوب شللركت  ها، روند رو به رشللد 
قيمت دالر، ركللود حاضر در سللاير بازار هاي مالي، 
بهبود وضعيت شناوري شركت  هاي سهامي، كاهش 
قابل ماحظه صف  هاي فروش سنگين و منطقي تر 
شللدن جريان معاماتي، طبيعي اسللت كه اعتماد 
بيشللتر شللود. بااين حال با توجه به رويكرد فعلي از 
جانب شركت هاي دولتي عرضه هاي سنگين همانند 
چند ماه گذشته را حداقل براي مدتي تجربه نخواهيم 
كرد. هر چند بخشللي از بللازار همچنان بللا ديدگاه 
نوسان گيري به معامات مي پردازند اما با گذر زمان، 
صنايع بزرگ ازجمله پااليشللي ها، چند رشته اي ها 

و مواردي از ايللن قبيل مي توانند بلله روند متعادل 
معاماتللي خللود بازگردند. به دليل سياسللت هاي 
اشللتباه و ضد توليد اتخاذشللده در يك سال پاياني 
دولت دوازدهم و ضربه ديدن بازار سرمايه از اتفاقات 
اين چنيني مي تللوان به صيانت از بازار سللرمايه كه 
ازجمله برنامه هاي نخستين دولت سيزدهم محسوب 
مي شللود، اميدوار بود. با توجه بلله هماهنگي دولت 
جديد و مجلس شوراي اسامي افزايش ضريب نفوذ 
بازار سرمايه در دولت نسبت به گذشته بيشتر شده 
اسللت و نگراني بابت اين موضوع وجللود ندارد، مگر 
اينكه دولت تصميمي درباره جبران كسري بودجه 
از محل بازار سللرمايه اتخاذ كند كه تا حدودي اين 
موضوع بعيد به نظر مي رسد. با توجه به رقم هنگفت 
كسري بودجه در سللال جاري ممكن است فروش 
سهام دولتي اين بار به صورت بلوك در نظر گرفته شود 

تا بدين ترتيب بازار آسيب چنداني نبيند.
زماني كه گزارش منتشرشده شركت ها را موردبررسي 
قرار مي دهيم، اثرات تورمللي در صورت هاي مالي  ۳ 
ماهه قابل مشاهده اسللت، بنابراين با نگاهي منطقي 
مشاهده   مي شللود كه قيمت سهام شركت ها در بازار 
سهام در محدوده ارزندگي قرارگرفته اند. اين در حالي 
است كه به طوركلي بورس سپر تورمي نيز در اقتصاد 
بوده و با توجه بلله اصاحات قابل ماحظه، P/ E بازار 
 P/ اغلب سهام بزرگ بازار كمتر از ۶ و ۷ واحد و P/ E (
E در محدوده ۴ و ۵ مرتبه نيز در بازار وجود دارد( در 
محدوده ارزندگي قرار دارد. به طوركلي و درمجموع 
روند بازار سللهام به لحاظ بنيادي مثبت و افزايشللي 
ارزيابي مي شود. بااين حال طي چند هفته پاياني دولت 

دوازدهم، دولت مصوبه خاصي نداشت و بازار واكنشي 
منطقي به شرايط نشان داد به طوري كه صنايع بنيادي 

نيز در اين شرايط نقدينگي جذب كردند.

      بازار از دريچه دوشنبه 
شللاخص كل در بازار بورس در سللومين روز كاري 
هفته يعني دوشللنبه، ۱۸ مردادماه ۱۵ هزار و ۳۱۴ 
واحد رشد داشللت كه درنهايت اين شاخص به رقم 
يك ميليللون و ۴۳۳ هزار واحد رسلليد. در معامات 
اين روز بيش از ۹ ميليارد و ۸۸۶ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و ۱۵۵ ميليارد 
ريال دادوستد شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با چهار هزار و ۹۵۸ واحد افزايش به ۴۱۲ هزار و ۷۴۸ 
واحد و شللاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۱۳۲ 
واحد رشد به ۲۶۰ هزار و ۷۷۹ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول ۱۰ هزار و ۸۶۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ 

هزار و ۹۳۹ واحد رشد داشتند.
در معامات روز گذشته حدود ۵۰ميليارد تومان وارد 
بازار سللهام كردند. ارزش كل معامات خرد ۶هزار و 
۷۵۰ميليارد تومان بود، اشللخاص حقوقي ۱۹درصد 
يعني هزار و ۲۹۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 

خريدشان يك درصد از كل معامات شد. 
عاوه بر اين در بين همه نمادها، شركت فوالد مباركه 
اصفهان با نمللاد »فوالد« بللا دو هللزار و ۴۰۵ واحد، 
پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با يك هزار و ۳۵۸ 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« 
با يك هللزار و ۱۴۲ واحللد، فوالد خوزسللتان با نماد 
»فخوز« با يك هزار و هفت واحللد، گروه مپنا با نماد 

»رمپنا« با ۸۲۵ واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شسللتا« با ۶۷۱ واحد، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با ۵۴۷ واحد، مخابرات ايران 
با نماد »اخابر« با ۵۳۷ واحد، نفت و گاز پتروشلليمي 
تأمين با نماد »تاپيكو« با ۴۴۶ واحد و توسعه معادن 
و فلزات با نماد »ومعادن« با ۴۳۸ واحد تأثير مثبت بر 
شاخص بورس داشللتند.در مقابل معدني و صنعتي 
چادرملو با نماد »كچاد« با ۵۱۰ واحد، گروه صنعتي 
و معدنللي گل گهر با نماد »كگل« با ۳۹۸ واحد، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با ۲۸۹ 
واحد، فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« با 
۱۲۴ واحد، شركت سرمايه گذاري صدر تأمين با نماد 
»تاصيكو« با ۱۰۰ واحد، بيمه البرز با نماد »البرز« با ۷۷ 
واحد، پست بانك ايران با نماد »وپست« با ۶۷ واحد و 
پديده شيمي قرن با نماد »قرن« با ۶۶ واحد تأثير منفي 

را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، شركت فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا«، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با 
نماد »پترول«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، سللايپا 
با نماد »خساپا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت« 
و ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشللتند. گروه فلزات اساسي هم در 
معامات امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۵۶۲ ميليون و ۵۴ هزار برگه سهم به 

ارزش هشت هزار و ۶۰۳ ميليارد ريال دادوستد شد.
روز دوشللنبه شللاخص فرابورس نيز بيش از ۱۴۰ 
واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۴۴۹ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 
۴۰۶ ميليون برگه سهم به ارزش ۱۷۷ هزار و ۷۵۲ 
ميليارد ريال دادوستد شد. شركت فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، پتروشلليمي مارون با نماد 
»مللارون«، فرابورس ايللران با نمللاد »فرابورس«، 
پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، توسعه مسير برق 
گيان با نماد »بگيللان«، توليد نيروي برق دماوند 
با نماد »دماوند«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان با 
نماد »ومهان«، سللهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب«، صنعتي دوده فام با نماد »شصدف« و پليمر 
آريا ساسللول با نماد »آريا« تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند. همچنين سنگ آهن گهر زمين با 
نماد »كگهر«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، بانك دي 
با نماد »دي«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با 
نماد »صبا«، مجتمع صنايع السللتيك يزد با نماد 
»پيزد«، بيمه دي با نماد »ودي«، بيمه سامان با نماد 
»بساما« و موسسه اعتباري ملل با نماد »وملل« تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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لزوم تأمين مالي رسانه ها
از بازار سرمايه

امير هاموني، مديرعامل فرابللورس ايران بابيان اينكه 
بحث ورود صنعت رسانه به بازار سرمايه مغفول مانده 
كه  بايد به آن پرداخته شود، گفت: براي حمايت از حوزه 
اقتصاد رسانه، بازار سرمايه بايد موسسات بزرگ رسانه اي 
را پذيرش كند تا به تأمين مالي اين حوزه كمك شود. 
هاموني، بابيان اينكه بحث  رسللانه و رابطلله آن با بازار 
سرمايه و اقتصاد كشور يك رابطه دوطرفه است، افزود: 
در راستاي توسعه سواد مالي طي سال هاي گذشته در 
تاش بوديم تا در كنار رسانه ملي از سازوكار تلويزيون 
اينترنتي اسللتفاده كنيم، در ادامه با همكاري سازمان 
صداوسيما توانسللتيم  مجوز الزم را از سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير اخذ كنيم تا يك رسانه 
تخصصي در حوزه بازار سرمايه را كليد بزنيم كه حال 

شاهد رونمايي از  تلويزيون اينترنتي »واچار« هستيم.  
وي با اشللاره به اينكه به طورمعمول در عرصه رسانه و 
همچنين رسانه هاي اقتصادي كمتر به موضوع اقتصاد 
رسانه و معيشت افراد اين  حوزه توجه شده است، گفت: 
بيشتر موضوع بحث رسانه اقتصادي مطرح شده و اين در 
حالي است كه در رسانه ها طي سال هاي اخير اقدامات 
متنوعي در حوزه اقتصاد و به صورت خاص بازار سرمايه 
انجام شده  است.   هاموني در ادامه بابيان اينكه در حوزه 
اقتصاد رسانه، بحث ورود صنعت رسانه به بازار سرمايه 
مغفول مانده كلله  بايد به آن پرداخته شللود، اظهار 
داشت: نبايد انتظار داشت رسللانه اقتصادي داشته 
باشيم اما به اقتصاد رسللانه توجه نشود. مديرعامل 
فرابورس ايران معتقد اسللت براي حمايت از حوزه 
اقتصاد رسللانه، بازار سللرمايه بايد موسسات بزرگ 
رسللانه اي را پذيرش كند تا به تأمين مالي اين حوزه 
كمك شود. وي بابيان اينكه برنامه هاي متعددي براي 
توسعه اين رسانه تهيه و پيش توليد شده و در آينده 
نيز توليد خواهد شد، خاطرنشللان كرد: اميدواريم 
رسانه پذيرش شده در بورس بتواند نقش  موثري در 
حوزه ارتقاي سواد مالي همگاني، تحليل بازار سرمايه 
و دانش اقتصادي داشللته باشد و به كمك آن شاهد 

عمق بخشي سواد  مالي در بازار سرمايه باشيم.  

صدور و ابطال يونيت صندوق هاي 
سرمايه گذاري آنالين شد

با اباغ دسللتورالعمل اجرايي دريافت و ارسال برخط 
درخواست هاي صدور و ابطال واحدهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري، امكان سللرمايه گذاري غيرمستقيم 
بدون حضور در شعب بانك ها و به صورت آناين براي 
هموطنان ميسر شد. اين دستورالعمل بر اساس بند ۲ 
ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسامي ايران 
باهدف تعيين ضوابط ناظر بر سللامانه هاي دريافت و 
ارسال برخط درخواست هاي صدور و ابطال واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري تهيه شللده و در تاريخ ۱۶ 
تير به تصويب هيات مديره سازمان رسيد. بر اساس اين 
گزارش، اين دستورالعمل امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ پس 
از بررسي هاي الزم »اباغ« شده است.در بخش هايي 
از اين دسللتورالعمل آمده است: عاوه بر آنچه مطابق 
قوانين و مقررات، ازجمله مقررات ناظر بر فرآيند صدور 
و ابطال الزامي اسللت، الزاماتي نيز بايد در »سللامانه« 
اعمال شود. منظور از »سامانه« زيرساخت الكترونيكي 
اسللت كه پس از اخذ مجوز مدير صندوق از سللازمان، 
ارسال برخط درخواست هاي سللرمايه گذاران جهت 
صدور و ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري 
از طريق آن امكان پذير اسللت.يكي از اين موارد مربوط 
به لزوم »سجامي« بودن متقاضيان سرمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري اسللت، به طوري كه ارايه 
خدمات برخط، دريافت و ارسال درخواست هاي صدور 
و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها صرفاً با احراز 
سجامي بودن سرمايه گذاران انجام مي پذيرد.همچنين 
در اين دستورالعمل آمده است: حداقل ۳۰ روز پيش از 
پايان قرارداد با »ارايه دهنده سامانه« مراتب پايان قرارداد 
فوق و مسير اعامي جايگزين بايد توسط مدير صندوق 
در سللامانه اطاع رساني شللده و پس از اتمام قرارداد، 
اخذ برخط درخواسللت هاي صدور و ابطال صندوق از 
طريق سللامانه متوقف شللود. منظور از »ارايه دهنده 
سامانه«، شللخص حقوقي است كه سامانه موضوع 
اين دستورالعمل را با رعايت قوانين و مقررات در اختيار 
دارد.انتشار آخرين قيمت صدور، قيمت ابطال، قيمت 
آماري، قيمت تقريبي صدور، قيمت تقريبي ابطال و 
تعداد واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران 
صندوق هاي سرمايه گذاري فهرست شده در سامانه 
يكي ديگر از الزاماتي اسللت كه بايد در »سللامانه« 

صندوق هاي سرمايه گذاري اعمال شود.

حل مساله قيمت گذاري
با ورود سيمان به بورس كاال

غامرضا شريعتي، عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
توليد سيمان در كشور از ميزان مصرف بيشتر است اما 
طي ماه هاي گذشته به دليل وقفه هايي كه در توليد اتفاق 
افتاده كه دليل اصلي آن نيز قطعي برق بوده است، قيمت 
سيمان در بازار افزايش چشمگيري يافته است. شريعتي 
افزود: در جلسه اي كه اخيراً با حضور وزير صمت برگزار 
شد، مشكات پيرامون صنعت سيمان بررسي و در اين 
نشست براي رفع مشكل قطعي برق صنايع به عنوان 
عامل اصلي رشد قيمت ها سيمان نيز هماهنگي هايي 
صللورت گرفت. اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه 
سيمان جزو كاالهاي اساسي است كه بايد در بورس 
كاال عرضه شود و از قيمت گذاري دولتي رهايي يابد، 
گفت: نظارت بر بازارها بايد جايگزين دخالت دستوري 
درروند قيمت كاالها شود كه در اين ميان برخي افراد 
سللودجو كه از شفاف سللازي روند معامات سيمان 
زيان مي بينند به دنبال ايجاد التهاب در بازار هستند. 
شريعتي ادامه داد: تحقق شفافيت در مبادالت باعرضه 
سيمان در بورس ميسر مي شود كه در اين زمينه با رفع 
محدوديت برق صنايع و بازگشت واحدها به مدار توليد، 

شاهد عرضه هاي مطلوب و تعادل بازار خواهيم بود. 

فروش پسماند از طريق بورس كاال
شوراي رقابت، دستورالعمل »تنظيم بازار پسماند« را 
با توجه به انحصاري تشللخيص دادن بازار پسماند در 
حوزه جمع آوري و دسترسي فعاالن صنعت بازيافت به 
انواع پسماند قابل بازيافت، مصوب كرد كه براساس اين 
دستورالعمل، بورس كاالي ايران به عنوان اصلي ترين 
بستر فروش به شيوه مزايده عمومي مواد قابل بازيافت 
به طور تفكيك شللده و قابل فروش معرفي شده است.  
شوراي رقابت در اين جلسه مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون 
اجرايي سياسللت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به 
دليل انحصاري تشخيص دادن بازار پسماند در حوزه 
جمع آوري و دسترسي فعاالن صنعت بازيافت به انواع 
پسماند قابل بازيافت، دستورالعمل تنظيم بازار پسماند 
را تصويب كرد. براساس ماده ۲ دستورالعمل تنظيم بازار 
پسماند، شهرداري هاي سراسر كشور با رعايت قوانين 
و مقررات مربوط مكلف اند در مرحله انتخاب يا صدور 
مجوز براي اشخاص حقيقي و حقوقي براي جمع آوري 
زباله و پسماند با اعام عمومي و اخذ پيشنهاد از سوي 
كليه داوطلبين واجد شرايط به نحو رقابتي و با ضوابط 
قانوني مشخص اقدام و مجوز يا پروانه صادره را صرفًا در 
محدوده جغرافيايي و زماني محدود و معين صادر نمايند. 
الزم است كليه مجوزهاي صادره با ذكر جزييات وظايف 
و تكاليف و محدوده مكاني و زماني اشخاص داراي مجوز 
به صورت كامًا واضح و شللفاف اعام عمومي شود. در 
ماده ۳ اين دسللتورالعمل اشاره شده كه كليه اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه مجوز يا پروانه جمع آوري پسماند 
را كسب كرده اند مكلف اند مواد قابل بازيافت را تفكيك 
و به صورت قابل فروش و واگللذاري، منحصراً از طريق 
سللامانه هاي بورس كاال يا سللامانه هاي ديگري كه با 
همكاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و 
اتحاديه صنايع بازيافت ايجاد مي شود به طريق مزايده 
عمومي و رقابت آميز به واحدهاي داراي پروانه بازيافت 
عرضه كنند. در ماده ۴ دستورالعمل مذكور نيز آمده 
است: هرگونه واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي 
خارج از روش هاي مذكور ماده ۲ و همچنين هرگونه 
عرضه مواد جمع آوري شده و قابل استفاده و پسماند 
از سوي اشللخاص داراي مجوز جمع آوري پسماند 
خارج از رويه مشروح در ماده ۳ به عنوان رويه ضد 
رقابتي سوءاسللتفاده از وضعيت اقتصادي مسلمًا 

توسط شوراي رقابت رسيدگي خواهد شد. 

مجوز ارزش گذاري استارتاپ ها
و دارايي هاي نامشهود

محسن مهدي نسب، معاون خدمات مالي شركت مشاور 
سرمايه گذاري فاينتك  از دريافت مجوز ارزش گذاري 
دارايي هاي نامشللهود از سوي معاونت علمي و فناوري 
رياسللت جمهوري توسط اين شللركت خبر داد مجوز 
ارزش گذاري دارايي هاي نامشللهود از سللوي معاونت 
علمي و فناوري رياسللت جمهوري به ۸ شللركت اعطا 
شد كه از بين نهادهاي مالي بازارسرمايه شركت مشاور 
سرمايه گذاري فاينتك، هم اكنون يكي از ۸ شركت داراي 
مجوز ارزش گذاري معاونت علمي رياسللت جمهوري 
اسللت. وي گفت: اقتصاد دانش بنيان را مي توان نوعي 
از اقتصاد دانست كه در آن توليد و بهره برداري از دانش، 
نقش عمده اي در ايجاد ثروت ايفا مي كند. آنچه در اين 
چارچوب اهميت پيدا مي كند، تجاري سازي طرح ها و 
ايده هاي نوآورانه و دانش بنيان است و ازآنجايي كه تحقق 
اقتصاد دانش بنيان مستلزم شكل گيري زيست بومي 
است كه در آن كليه حقوق صاحبان ايده به طور دقيق 
محاسللبه و ثبت شللود، توجه به ارزش گذاري فناوري 
و كسللب وكارهاي نوآورانه، امري مهم و اجتناب ناپذير 
است. معاون خدمات مالي شركت مشاور سرمايه گذاري 
فاينتك بيان كرد: در اجراي ماده ۶ ايين نامه ارزش گذاري 
دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري مصوب 
هيات وزيران در تاريخ ۹۶/۰۲/۲۵ و نيز اصاحيه آن در 
تاريخ ۹۸/۱۰/۷ مسووليت راه اندازي سامانه ارزش گذاري 
و تدوين و اعام ضوابط اعطاي مجوز و نيز نحوه نظارت 
بر عملكرد موسسلله ها و شللركت هاي ارزش گذاري با 
همكاري سازمان برنامه وبودجه به معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري واگذارشده است. بر اساس دستورالعمل 
اباغي توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
شركت هاي داراي شرايط زير مي توانند تقاضاي دريافت 

مجوز فعاليت ارزش گذاري دارايي نامشهود كنند: 
    نوع اول: نهادهاي مالي مورد تاييد سازمان بورس و 

اوراق بهادار كه مجوز ارزش گذاري دارند.
    ن�وع دوم: شللركت ها/ موسسللات دانش بنيللان 
داراي صاحيللت از كارگللروه ارزيابي و تشللخيص 
صاحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت 
علمي و فناوري رياسللت جمهوري درزمينه خدمات 
تجاري سللازي دانش بنيان همانند خدمات ارزيابي 
)ارزش گذاري و قيمت گذاري فناوري و دارايي فكري 
و محصول(، خدمات فن بازار و تبادل فناوري )خدمات 

فروش فناوري و دارايي فكري( 
    نوع سوم: شركت هاي در دست ارزيابي اقتصادي 

داراي مجوز و رتبه از سازمان برنامه وبودجه كشور
    ن�وع چه�ارم: شركت ها/موسسللاتي كلله 
موضوع فعاليت آنها خدمات كارشللناس رسللمي 
و ارزش گللذاري بللوده و حداقل ۲ نفللر از اعضاي 

هيات مديره آنها كارشناس رسمي هستند
    نوع پنجم: سللاير شركت ها/موسسللات داراي 
سوابق و نيروي انساني متخصص بر مبناي ماده ۳ 

به تشخيص كارگروه
مهدي نسب درنهايت گفت: بر اساس مصوبه معاونت 
علمي و فناوري رياسللت جمهوري در صللورت انجام 
ارزش گللذاري توسللط شللركت هاي داراي مجوز از 
اين معاونت به شللركت هاي دانش بنيللان يارانه  تعلق 
مي گيرد كه براساس آن تا ۷۰درصد از هزينه خدمت 
ارزش گذاري دانش فني و قيمت گذاري سهام توسط 
معاونت علمي فنللاوري رياسللت جمهوري پرداخت 
مي شود. عاوه بر شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ، 
شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي فعال بازارسرمايه 
مي توانند جهت ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود يا 
سهام شركت هايي كه دارايي هاي نامشهود عمده اي در 

تملك خوددارند از اين خدمات بهره مند شوند.

شاخصكلتاالرشيشهايروندصعوديگرفت

تغيير نگاه  به  معامالت  بورسي

لزوم سرمايه گذاري اصولي در بازار سرمايه
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سللازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: با ورود منابع مردم به سللمت بازار 
سللرمايه، بنگاه هاي اقتصادي و شللركت هايي كه در 
بورس حضور دارنللد مي توانند تأمين مالي قوي تري 
را از اين بازار داشللته باشند و از اين طريق نقدينگي را 
به سوي سرمايه گذاري در توليد سوق دهند كه سبب 

افزايش توليد و اشتغال مي شود.
دهقللان دهنللوي بلله عملكللرد دولللت در هدايت 
سللرمايه هاي مردم به بازار سللرمايه اشللاره كرد و 
توضيح داد: سازمان بورس نقشي را براي دولت قائل 
اسللت كه آن را بايد در اقتصاد كشور ايفا كند، دولت 
سياسللتگذار كان و تنظيم گر اصلي اقتصاد كشور 
است، به همين دليل بايد در كشورهايي مانند ايران 
كه با اقتصاد دولتي همراه هستند در فرآيند توليد كاال 
و خدمات حضورداشته باشد. نقش سياستگذاري و 
تنظيم گري دولت، نقشي كامًا پذيرفته شده در همه 

دنيا و مورد مطالبه فعاالن بازار است.
دهقان دهنوي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت دعوت 
مردم به بازار سللرمايه اسللت، ادامه داد: بازار سللهام 
مكاني اسللت كه مكانيزم آن باعث تأمين مالي براي 
توليد مي شود، پس با ورود منابع مردم به سمت بازار 
سللرمايه بنگاه هاي اقتصادي و شللركت هايي كه در 
بورس حضور دارنللد مي توانند تأمين مالي قوي تري 
را از اين بازار داشللته باشند و از اين طريق نقدينگي را 
به منظور سللرمايه گذاري به سمت فعاليت هاي خود 
انتقال مي دهند تا سبب افزايش توليد و اشتغال شود.

رييس سللازمان بورس و اوراق بهللادار با طرح اين 
سللوال كه اگر مللردم پس اندازهاي خللود را وارد 
بازار سللرمايه نكنند پس بايد آن را به سمت كدام 
بازار سللوق دهند؟ اداملله داد: پس اندازها در وهله 
نخست وارد سيسللتم بانكي مي شود و از اين مسير 
به نيازهاي مللردم تخصيص پيدا مي كنللد اما اگر 
مردم به هر دليلي براي حفظ ارزش سرمايه خود و 
كشف منافع بيشتر تصميم گرفتند تا سرمايه خود 
را تبديل به دارايي كنند اگللر اين اقدام را از طريق 
بازار ارز انجام دهند به معني اين است كه به دولت 

خارجي وام بدون بهره را اعطا كرده اند.
به گفته دهقان دهنوي، حتي اگر اين اتفاق در بازار طا 
رخ دهد ممكن اسللت ارزش دارايي آنها حفظ شود يا 
ريسك كمتري را متحمل شوند اما با سرمايه گذاران 
در اين بازار هيچ نفعي را به اقتصاد كشور نمي رسانند.

رييس سللازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشللان 
كرد: درصورتي كه مللردم پس اندازهاي خود را وارد 
بازار مسكن كنند، ممكن است فعاليت آنها تا حدي 
به نفع توليد مسكن باشد اما از يكجايي به بعد كه در 
اين بازار تقاضاي سفته بازانه رخ دهد زمينه افزايش 

قيمت مسللكن فراهم مي شللود و بعد از مدتي اين 
موضوع خود را در سبد كاالي خانوار مردم به شكل 
افزايش اجاره نشللان خواهللد داد.وي بابيان اينكه 
بازار سرمايه محلي است كه دولت بايد مردم را براي 
سرمايه گذاري به اين بازار هدايت كند، گفت: در كنار 
اين دعوت بايد به طور حتم به مردم تأكيد شللود كه 
اين بازار با ريسك هاي خاص خود همراه است و ورود 
به اين بازار بايد به طور حتم به دو شكل انجام پذيرد.

دهقان دهنوي گفت: بارها اعام كرده ايم، افرادي كه 
از دانش و تخصص كافي براي سرمايه گذاري در اين 
بازار برخوردارند، با الفباي سرمايه گذاري در بورس 
آشنا و قادر به مديريت ريسللك هاي ايجادشده در 
بازار هسللتند مي توانند به صورت مستقيم اقدام به 

سرمايه گذاري در بورس كنند.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در غير 
اين صورت فرد به هيچ عنوان نبايد به صورت مستقيم 
وارد اين بازار شللود، بلكه بهتر است از طريق مكانيزم 
صندوق هاي سرمايه گذاري كه تحت مديريت افراد 
حرفه اي قرار دارند اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار 

كند و از مزاياي بازار سهام منتفع شود.

     پيشنهاد هايي براي حمايت از 
تازه واردان بورسي

دهقان دهنوي با اشاره به حمايت از سرمايه گذاران و 
جلوگيري از زيان سهامداران تازه وارد، گفت: برخي از 
پيشنهاد هايي كه براي محدود كردن معامات مطرح 
مي شد ممكن است نتيجه عكس بدهد به عنوان مثال، 
دامنه نوسان ممكن است تا حدودي از سرعت حركت 
بازار جلوگيري كند اما هيجان بيشتري را بر معامات 

ايجاد خواهد كللرد و منجر به عطش تقاضاي موجود 
در بازار مي شود.وي با اشاره به اينكه فرض ديگر براي 
كاهش ضرر و زيان سهامداران در بازار اعمال برخي از 
محدوديت ها براي سهامداران تازه وارد بود، گفت: اين 
محدوديت ها در برخي از بازارهاي دنيا اعمال مي شود 
اما كارهايي كه در سازمان بورس انجام شد اعمال برخي 

از محدوديت ها بود.
دهقان دهنوي بابيللان اينكه ايجاد محدوديت براي 
سهامداران جهت جلوگيري از ورود به هر سهمي در 
بازار مي تواند زمينه ساز ايجاد مشكاتي در بازار باشد، 
افزود: بايد زمينه اي را فراهم كرد تا اطمينان خاطر 
داشته باشيم كه سهامداران با فروش كل دارايي هاي 
خود وارد اين بازار نشللده اند.رييس سازمان بورس 
و اوراق بهللادار بابيان اينكه بايللد از اين به بعد براي 
افراد تازه وارد به بازار سللرمايه مي شوند فيلترهايي 
را تعيين كنيم، گفت: اكنللون در تاش براي ايجاد 
برخي از موانع هستيم اما ديگر نمي توان براي افرادي 
كه درگذشته وارد بازار شده اند محدوديتي را اعمال 
يا حق معامله را از آنها سلب كرد، تاش ما اين است 
كه آنها را تشللويق كنيم تا به سللراغ سرمايه گذاري 
غيرمسللتقيم از طريق شركت هاي سللبد گردان يا 

صندوق سرمايه گذاري بروند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در زمان ريزش 
شللاخص بورس چه ميزان پول از بازار سهام خارج 
شللد، گفت: همه اعداد اعام شللده از سوي برخي 
مسووالن درزمينه خروج سللرمايه از بازار، اشتباه 
است زيرا به هيچ عنوان نمي توان عدد دقيقي را در 
اين باره اعام كرد. دهقان دهنوي خاطرنشان كرد: 
اعام اينكه چه ميزان سللرمايه از بازار خارج شللده 

اسللت به هيچ عنوان درست نيسللت، چيزي كه به 
عنوان خروج پللول از آن صحبت مي شللود ميزان 
خريد و فروش بين اشخاص حقيقي و حقوقي است. 
رييس سللازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
در ماه هاي ابتدايي سللال ٩٩ كه ورود مردم به بازار 
سهام گسترش پيدا كرد، بيشترين ميزان تقاضا از 
سوي سهامداران حقيقي بود و اتفاقًا سازمان بورس 
در آن زمان سهامداران حقوقي را تشويق به فروش 

بيشتر سهام كرد.
بلله گفتلله وي، در مقابل فروش سللهام دولت، ٣٢ 
هزار ميليللارد تومان انتقال مالكيللت از حقوقي به 
حقيقي و حقوقي داشللتيم. دهقان دهنوي بابيان 
اينكه جريان معامات در پنج ماه نخست سال ٩٩ 
بيشللتر به صورت انتقال مالكيت از سمت حقوقي 
به حقيقي بود، گفت: در هفت ماه باقيمانده سللال 
۹۹ با توجه به اينكه حقوقي ها را تشللويق و الزام به 
خريد در بازار كرديم انتقال سللهام بيشتر از سمت 
حقيقي به حقوقي صورت گرفت اما نمي توان هيچ 
محاسبه دقيقي را انجام داد كه سهامداران خرد در 
چند ماه پاياني سال ٩٩ چه ميزان سهام فروخته اند، 
زيرا اين موضوع قابل ارزيابي نيست كه سهامداران 
نقدينگي هللاي در اختيار خود را در اين بازار دوباره 
سهام خريدند يا وارد صندوق سرمايه گذاري كردند.

     مجازات متخلفان در بازار سرمايه 
بايد از نوع بازدارنده باشد

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه در 
مقطعي كه شاخص بورس در حال ريزش بود اشخاص 
مختلف تاش براي حمايت از بازار سرمايه داشتند، 
گفت: تقسيم بازار سللرمايه به سهامداران حقيقي يا 
حقوقي و قرار دادن آنها در مقابل يكديگر نوعي خيانت 

به بازار سرمايه محسوب مي شود.
وي بابيللان اينكه با توجلله به اينكلله حقوقي ها از 
مالكيت بيشللتري در بازار برخوردارند اما فعاليت 
حقيقي ها ٨٠ درصد فعاليت بازار سرمايه را شامل 
مي شللود، گفت: در معامات بازار سرمايه هميشه 
ممكن اسللت تخلفاتي صورت بگيرد اما سللازمان 
بللورس همه تخلفات را به موقع شناسللايي و با آنها 
برخورد قانوني مي كند، در اين ميان سازمان بورس 
بايد سيسللتم نظارت بر معامات بازار را به روز كند 

و نظارت بهتري را نسبت به اين بازار داشته باشد.
دهقان دهنللوي بابيان اينكلله ما به دنبللال تقويت 
مجازات هاي بازار سرمايه هستيم و جنس مجازات بايد 
از نوع بازدارنده باشد، گفت: در صورت برخورد قاطع با 
تخلفات كشف شده در بازار، انگيزه ديگر متخلفان در 
بازار براي انجام اقدامات نامتعارف كاهش پيدا مي كند.



ادامه از صفحه اول
درآمد خانوارهاي ش��هري اس��تان تهران در سال 
۱۳۹۳ )كل يك سال( نيز بر اساس اعالم مركز آمار 

ايران، ۳۳ ميليون و ۱۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
بنابراين در سال نخست دولت روحاني، براي خريد 
يك واحد مس��كوني ۵۰ متري كه ۲۰۸ ميليون و 
۸۰۰ ه��زار تومان الزم بود، يك خان��وار تهراني در 
صورتي ك��ه كل درآمد خود را پس ان��داز مي كرد 
مي توانس��ت با انتظاري ۶ س��اله ب��ه آرزوي خود 
دس��ت يابد؛ و اگر به جاي كل درآمد، يك سوم آن 
را پس انداز مي كرد، پس از ۱۹ س��ال مي توانس��ت 
يك واح��د مس��كوني ۵۰ متري خري��داري كند. 
اين شاخص )شاخص دسترس��ي به مسكن( براي 
واحدهاي ۶۰ و ۷۰ متري )در صورت پس انداز كردن 
كل درآمد( نيز به ترتيب ۷.۵ و ۸.۸ سال بوده است.

بر اين اساس شاخص دسترسي خانوارهاي تهراني 
به مس��كن )واحد ۵۰ مت��ري- پس انداز كردن ۳۰ 
درصد درآمد( در ۸ س��ال دولت روحاني ۲.۴ برابر 
ش��ده اس��ت. يعني مدت انتظار ب��راي خريد يك 

آپارتمان ۵۰ متري در تهران ۲.۴ برابر شده است.

      نرخ تورم مسكن كنترل شود
در همين رابطه فخرالدين زاوه، رييس پژوهشكده 
اقتص��ادي و مالي مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي در گفت وگو ب��ا مهر اظهار ك��رد: اگر 
آمارهاي مركز آمار مبني بر درآمد ساالنه حدود ۹۶ 
ميليون تومان درآمد خانوارهاي تهراني و داده هاي 
بانك مركزي مبني بر متوسط قيمت مسكن تهران 
در تيرماه امسال كه بالغ بر متري ۳۰ ميليون تومان 
بود را با هم مقايس��ه كنيم مي بينيم كه هر خانوار 
تهران��ي براي خانه دار ش��دن بايد ۲۵ تا ۲۶ س��ال 

منتظر بماند كه خانه دار شود.
وي اف��زود: اين مدت انتظار با فرض اين اس��ت كه 
خان��وار همه درآمد خود را پس ان��داز كند و قيمت 
مسكن و درآمد هم ثابت باش��د. اما اگر هزينه هاي 
مس��كن را در س��بد خانوار ش��هري ۳۰ درصد در 
نظر بگيريم رقم س��ال هاي مورد انتظار تا سه برابر 

افزايش مي يابد.
زاوه گفت: متقاضي مصرفي مس��كن اگر با توجه به 
سقف هاي كنوني تس��هيالت مسكن، بخواهد وارد 
بازار خرد ملك شود، بايد عماًل تا ۹۰ درصد قيمت 

مس��كن را پس انداز داشته باشد اين در حالي است 
كه در كش��ورهاي ديگر تا ۸۰ درص��د بهاي ملك 
را مي توانند تس��هيالت بلندم��دت دريافت كنند؛ 
ام��ا بازار مالي ما اين ام��كان را ندارد؛ حتي با فرض 
اينكه شرايط به گونه اي شود كه تسهيالت افزايش 
يابد و سيس��تم بانكي هم بتواند يك ميليارد تومان 
تسهيالت دهد، اقس��اط آن به قدري سنگين است 
كه باز هم خانوارها از دريافت آن عاجز بوده و امكان 

بازپرداخت آن را ندارند.

     مانع بزرگ تورم
وي اف��زود: دولت چند راهكار پي��ش رو دارد كه ما 
در مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي به آن 
پرداخته ايم. يكي اينكه تورم كنترل شود تا سيستم 
بانكي به پرداخت تسهيالت طوالني مدت ترغيب 
شود اما در حال حاضر نرخ تورم و درنتيجه اعطاي 

تس��هيالت طوالن��ي مدت ب��راي سيس��تم بانكي 
باالس��ت. اما اگر نرخ تورم كنترل شود، هم بانك ها 
ترغيب به اعطاي تسهيالت مسكن مي شوند و هم 

خانوارها از پس بازپرداخت اقساط آن برمي آيند.
عضو هي��ات علمي مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با اشاره به امكان استفاده از ديگر روش هاي 
بازارهاي مالي و س��رمايه در بخش تسهيالت مسكن 
گفت: اين ابزارها و نهادها هم نياز به بستر تورم كنترل 
شده و پايين دارند. مجموعه اقدامات بانك مركزي و 
دستگاه سياست گذاري پولي ما بايد به سمت كنترل 
نرخ تورم پيش برود تا بازار مسكن از محل تسهيالت 
بانكي بهبود يابد.وي درب��اره راهكارهاي ديگر افزود: 
برخي كنترل بهاي مس��كن را مط��رح مي كنند؛ به 
خصوص كه در حال حاضر بازار مسكن حباب دارد اما 
راهكار بهتر براي بهبود وضعيت دسترسي خانوارها 
به مسكن، افزايش درآمد خانوارهاست تا بتوانند وارد 

بازار مسكن شده و افزايش درآمد و قدرت خريد آنها هم 
منوط به برخي اصالحات اساسي و ريشه اي در اقتصاد 
است به خصوص كه از درآمدهاي نفتي فاصله گرفته ايم 
و پايدارس��ازي بهبود درآمد خانوارها در شرايطي كه 
درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته، نياز به نوسازي 
اساس��ي دارد.عضو هيات علمي مركز تحقيقًات راه، 
مسكن و شهرسازي، افزايش درآمد خانوارها را مشروط 
به اصالح س��اختار بانكي و پولي، بودجه اي، مالياتي، 
فضاي كس��ب و كار، رقابتي تر شدن اقتصاد و كاهش 
انحصار، كاهش مداخالت دولت در اقتصاد و… دانست 
و بيان كرد: در كنار اين اقدامات، ضروري است اقداماتي 
براي اقشار كم درآمد و اعطاي نقدي يارانه به آنها انجام 
شود؛ اگر به تعداد محدودي از اقشار كم درآمد مسكن 
رايگان دهيم، مي توان��د اجاره داري حرفه اي همراه با 
پرداخت كمك اجاره نقدي به صورت يارانه به اين اقشار 

را ترويج و تشويق كند.
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ديدار شهردار منتخب تهران
با قاليباف

صبح ديروز شهردار منتخب تهران با رييس مجلس ديدار 
كرد و درباره آينده شهر تهران به تبادل نظر پرداخت.  به 
گزارش تسنيم، صبح ديروز »عليرضا زاكاني«، شهردار 
منتخب تهران با »محمدباقر قاليباف« رييس مجلس 
دي��دار كرد و درباره آينده ش��هر ته��ران به تبادل نظر 
پرداخت. زاكاني گفت: برخي ناكارآمدي  ها در سال هاي 
گذشته بر مشكالت شهر و مردم افزوده است و هماهنگي 
شهرداري تهران با دولت و قوه مقننه مي تواند بسياري 
از اين مش��كالت را برطرف كند و همدلي و همكاري 
نزديك مسووالن در اين مس��ير، براي مردم پايتخت 
اميدبخش است. همچنين محمدباقر قاليباف در اين 
ديدار از آمادگي مجلس براي همكاري و همراهي با 
شوراي شهر تهران خبر داد و افزود: با تمام توان، براي 
حل مشكالت شهر در كنار مجموعه مديريت شهري 
خواهيم بود تا اين مشكالت هر چه سريع تر حل شود و 
مردم طعم خدمت و زندگي مطلوب را احساس كنند.

روايت زاكاني
از ديدار با سران دو قوه

شهردار منتخب تهران به تشريح علل قبول مسووليت 
ش��هرداري تهران پرداخت و بر وعده رييس جمهور 
براي كمك به حل معضالت ته��ران تاكيد كرد. به 
گزارش مهر، عليرضا زاكاني، شهردار منتخب شوراي 
شهر تهران در رش��ته توييتي به تشريح علل قبول 
پست شهرداري تهران پرداخت و نوشت: »در ۱۲ سال 
نمايندگي مردم عزيز تهران و يكسال خدمتگزاري به 
مردم شريف قم و مركز پژوهش هاي مجلس هيچگاه 
ش��خصًا داوطلب ترك مجلس نبودم. بارها گفته ام 
هرجا كه خدمت كرده ام را مركز عالم دانسته و هرگز 
به جاي ديگر فكر نكرده ام؛ اكنون هم شرمنده مردم 
قم هستم اما نگاهم حضور در ميداني ديگر در جبهه 
دفاع مقدس اس��ت. در انتخابات رياست جمهوري 
۱۴۰۰ به علت ني��از و براي دفاع از انقالب به صحنه 
آمدم و پ��س از پي��روزي جريان انق��الب به مركز 
پژوهش ها بازگشتم و با وجود عالقه قلبي و ارتباط 
نزديك با آيت اهلل رييس��ي و اعضاي ش��وراي شهر، 
هيچگاه سخن از مسووليت جديد بر زبان نياوردم و 
اقدامي نكردم. برخي از اعضاي محترم شوراي شهر 
تهران پذيرش مسووليت شهرداري تهران را ابتدا در 
جمع خود و سپس با بنده مطرح كردند كه به دليل 
ضرورت تحول ساختاري، فرهنگي - اجتماعي و زنده 
كردن روح ش��هر و نزديكي به متن مردم، پذيرفتم 
برنامه ارايه دهم.چ��ون ايجاد تحول در تهران بدون 
كمك سران قوا ميسر نيست، به ديدارشان رفتم تا از 
آنها مشورت و ياري بگيرم. آقاي قاليباف گفت وزارت 
رفاه، وزارت بهداشت و دفتر رييس جمهور براي شما 
مطرح است، بنده گفتم براي آنها افراد بهتري وجود 
دارد و تحول ش��هرداري ارجح اس��ت.آقاي رييسي 
گفت تا س��ه روز قبل تصميم داشتم از شما در چند 
جاي دولت اس��تفاده كنم و ب��ا رهبري هم صحبت 
كردم و تعاريفي نقل كردند ]كه اليقش نيس��تم[ از 
وقتي شنيدم براي شهرداري مطرح هستيد به نظرم 
مهم آمد و كار بزرگي است.آقاي رييسي گفتند اگر 
رفتيد حتمًا كمك مي كنم و در جلسات دولت هم 
مي آييد؛ ان شاءاهلل با همكاري مشترك دولت، مجلس 
و شهرداري، تحول به نفع مردم را رقم بزنيم. بنده هم 
ضمن تشكر از لطف ايشان عرض كردم تالش مي كنم 
باِر تهران را از دوش دولت بردارم.پس از ارايه برنامه 
در جمع اعضاي محترم شوراي شهر، اكثر اعضا لطف 
داشتند و نگاه و برنامه هاي مرا پسنديدند. با احترام به 
ساير عزيزان مطرح شده، از همه اعضاي محترم شورا 
چه آنها كه ابتدا راي دادند يا در نهايت همراه شدند 
تشكر و قدرداني مي كنم و باور دارم براي خدمت به 
ميليون ها شهروند تهراني، ما ۲۲ نفر با هم هستيم.«

تشديد محدوديت تردد 
خودروهاي سنگين در شب ها

سردار محمد حس��ين حميدي، رييس پليس راهور 
تهران گفت: زمان محدوديت تردد خودروهاي سنگين 
در شب هاي محرم بيشتر ش��ده و اينگونه خودروها تا 
ساعت۰۰:۳۰بامداد مجاز به تردد در سطح شهر تهران 
نخواهند بود.به گزارش تسنيم، سردار حميدي با اشاره به 
تمهيدات پليس راهور در ايام محرم، اظهار كرد: مراسمات 
در محرم امسال عمدتاً در فضاي باز و با رعايت پروتكلهاي 
بهداشتي برگزار خواهد شد و هياتها ترددهاي كمتري 
در س��طح معابر خواهند داش��ت.رييس پليس راهور 
تهران بزرگ افزود: هماهنگي قبلي را از مدت ها پيش 
با هيئات عزاداري داش��ته  و نقطه نظرات كارشناسي 
براي حفظ ايمني عزاداران و ارتقاء ش��عائر را در دستور 
كار قرار داده ايم.وي با اشاره به تغيير زمان محدوديت 
تردد خودروهاي س��نگين در معابر تهران گفت: تردد 
خودروهاي سنگين پيش از اين از ساعت ۲۲ به بعد در 
سطح معابر تهران، آزاد بود اما تردد اينگونه خودروها در 
ايام محرم از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد تا ۶:۳۰ صبح خواهد 
بود يعني محدوديت تردد خودروهاي سنگين تا ساعت 
۰۰:۳۰ بامداد افزايش پيدا كرده است. اين مقام انتظامي 
يادآور شد: يكي از آسيب هاي موجود در اين ايام متوجه 
عابران پياده اس��ت و لباس تي��ره مي تواند زمينه  بروز 
حوادث را فراهم كند لذا از عزاداران حسيني مي خواهيم 
حين تردد در س��اعات ش��امگاهي از مكان هاي تردد 
داشته باشند كه به خوبي توسط رانندگان ديده شوند و 
اين شرايط احتياط بيشتري كنند.حميدي از رانندگان 
خواست در اين ايام با تمركز بيشتري رانندگي كرده و 
عنوان كرد: از مسووالن شهري، اداره برق و سازمان هاي 
مسوول مي خواهيم روشنايي شبكه معابر را تأمين كنند 
تا سطح ش��هر ديده شود و كسي آسيب نبيند.رييس 
پليس راهور تهران تصري��ح كرد: درباره محدوديت 
تردد ش��بانه نيز پيش��نهادات براي تغيير ساعات 
محدوديت تردد شبانه به ستاد ملي مقابله با كرونا 

ارايه شده و منتظر تصميم گيري اين ستاد هستيم.

ليست ۴۲ كشور
 پرخطر كرونايي اعالم شد

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري آخرين وضعيت ليست كشورهاي پرخطر 
و ويژه را تش��ريح كرد. به گزارش ايلنا، ذيبخش با بيان 
اينكه از نظر مقدار در گردش سويه جهش يافته ويروس 
كرونا، كشورها به سه گروه تقسيم بندي شده اند، اظهار 
كرد: پذيرش مسافر به طور مستقيم و غيرمستقيم از 
كشورهاي ويژه )كشورهاي داراي سويه جهش يافته( 
ش��امل برزيل و اروگوئه تا اطالع ثانوي ممنوع و ورود 
ديپلمات ها، ماموران دولتي و نمايندگان سازمان هاي 
بين المللي منوط به تاييد وزارت امور خارجه با رعايت 
پروتكل هاي ابالغي است.وي با بيان اينكه ۴۲ كشور در 
شرايط پرخطر قرار دارند افزود: سفرهاي مستقيم و غير 
مستقيم از كشورهاي پرخطر )كشورهاي با بروز باالي 
بيماري( شامل آندورا، آرژانتين، بوليوي، بوتسوانا، شيلي، 
كلمبيا، كاستاريكا، كوبا، قبرس، اكوادور، مصر، اسواتيني، 
فيجي، گرجستان، هند، اندونزي، ، كويت، لسوتو، ليبي، 
ماالوي، مالزي، مغولستان موزامبيك، نامبيبيا، نپال، 
هلند، عمان، پاراگويه، پرو، پرتقال، روسيه، سيشيل، 
آفريقاي جنوبي، اسپانيا، س��ودان، سورينام، سوريه، 
تانزانيا، تونس، انگلستان، زامبيا و زيمباوه برقرار است.
ذيبخش با بيان اينكه رعايت پروتكل ابالغي مراقبت 
مرزي هوايي- دريايي از كشورهاي مذكور الزامي است، 
تصريح كرد: اما مسافران ورودي از اين كشورها عالوه 
بر تست منفي پي سي آر از نظر كرونا در مبدا )با مهلت 
۹۶ ساعت( الزم است در هنگام ورود نيز تحت بررسي 
آزمايشگاهي مجدد )تست پي سي آر كرونا( قرار گيرند.
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري گفت: ساير 
كشورها منع تردد سفر در حال حاضر نداشته و تست پي 
سي آر منفي از كشور مبدا با مهلت ۹۶ ساعت براي ورود 
به كشور كفايت مي كند، همچنين غربالگري عالمتي 
)مراقبت سندرميك( براي اين گروه انجام خواهد شد و 
در صورت نياز تست )پي سي آر( مجددا به عمل خواهد 
آمد.وي با اشاره به اينكه مسافران ورودي از كشورهاي 
اروپايي همانند ساير مسافران بايد تست پي سي آر 
منفي از كش��ور مبدا )بامهلت ۹۶( به همراه داشته 
باشند، افزود: براي افرادي كه دو نوبت واكسن تزريق 
كرده و ۱۵ روز از دوز دوم گذشته باشد با داشتن كارت 
واكسيناس��يون اقدام ديگري الزم نيست و افرادي 
كه واكسن دريافت نكرده اند يا واكسيناسيون ناقص 
دارند و در ليست كشورهاي پرخطر بوده اند بايستي 
در بدو ورود تست PCR مجدد از آنها به عمل ايد و تا 
زمان جواب در منزل در قرنطينه باشند.وي ادامه داد: 
مقرر شد چنانچه كشورهاي همسايه در گروه پر خطر 
قرار گيرند در بدو ورود تست PCR منفي با مهلت ۹۶ 
ساعت داش��ته و در بدو ورود مراقبت سندرميك به 
عمل آيد و صرفا در ص��ورت عالمت دار بودن از آنان 

تست PCR مجدد به عمل خواهد آمد.

راهكارهايپيشرويدولتسيزدهمدرتامينسرپناهچيست؟

3 مانع در مسير ساخت يك ميليون مسكن

خانم طاهره کرمی طبق درخواست به شماره وارده 897مورخ 1400/04/14و با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه 
محلی مصدق  ش�ده بش�ماره 66970 مورخ 1400/04/14 دفتر 58کرمانش�اه مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ اعیان پالک 2418فرعی از 5 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه ذیل ثبت و صفحه الکترونیکی 
شماره 139820316001000657به نامش صادر و تسلیم گردیده که به علت سرقت از منزل سند مالکیت به 
شماره سریال 502517 سری الف 97مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 120- آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزدآنان می باشند 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم  دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد . 

آگهی فقدان سند مالکيت 

فراخوان مناقصه عمومی
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونیكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرح�له ای شماره  م م/00/0136 مربوط به  انجام خدمات باز و بستن و تعمیر شیر آالت مختلف در واحدهاي بهره برداري ، نمكزدایي،گاز مایع، تقویت فشار و تزریق گاز در شركتهاي بهره برداري نفت و گاز كارون، 
مارون، آغاجاري و گچساران و انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات در كارگاه شیرآالت 

الف- شرح مختصر خدمات
 انجام خدمات باز و بستن و تعمیر شیرآالت مختلف و انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات در کارگاه شیر آالت مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آالت فرآیندی

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در کارگاه تعمیر شیرآالت در ناحیه صنعتی کارون و واحدهای بهره برداری ، نمکزدایی ،گازمایع و ...  شرکتهای بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون ،آغاجاری و گچساران، مدت انجام خدمات 12  ماه می باشد.

ج-   برآورد کارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات  -/31,400,073,748ریال  مي باشد.

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

- دارا بودن کد فعالیت 2 و 4 گواهینامه تعیین صالحیت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

HSE دارا بودن مدارکی دال بر خط مشی ایمنی-
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،اولویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.

الف:  ارائ�ه رسی�د وج�ه ص�ادره از س�وي حسابداري كارف�رما مبني ب�ر واری�ز مبل�غ ف�وق ال�ذكربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مركزي جمهوري اسالمي 
ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90روز( معتبر بوده وپس از آن نیز با اعالم كارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
- توانایي 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در 
روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  ه�-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران
از کلیه متقاض�یان واجد شرایط دع�وت بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني ww.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه 

اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ 1400/05/23 لغایت ساعت 19:00 تاریخ 1400/05/26

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مب�لغ  1,428,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت12:30  روز یکشنبه مورخ  1400/06/07به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1400/06/08 گشایش 
و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسایي معتبر بالمانع است.

همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 12:30   روز  یکشنبه مورخ1400/06/07 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به كمیسیون مناقصات 
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شركت ملي نفت ایران   
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

نوبت اول

شناسه 117۴۲53

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره         

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاري مناقصه ي عمومي یك مرحله اي از میان تولید كنندگان داخلي تأمین نماید.
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 نوبت دوم
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لذا كلیه شركتهایي كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتي ذیل الذكر، نسبت به استخراج و تكمیل
 » فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و ارسال اصل آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت كمتر 

از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمایند.  
WWW.NISOC.IR      فرم پرسش نامه ارزیابي       مدیریت تداركات و اموركاال      مزایده و مناقصه          كسب و كار

كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه -/000ر000ر900ر9 ریال مي باشند.

آدرس پس�تي: اهواز–كوي فدائیان اسالم)نیوساید(– خیابان ش�هریور–مجتمع تداركات و امور كاال–س�اختمان 102–اداره تداركات خرید كاالي داخلي –واحد  خریدهاي عمومي  اتاق  9  كد پستي 
54579-61138تلفن: 24673- 061-341

درگاه هاي اینترنتي مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فني و مقادیر كاال :
WWW.SHANA.IR     /     WWW.NISOC.IR    /         WWW. IETS. MPORG. IR  

آدرس اینترنتي جهت دسترسي به اسناد و مدارك مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاكات به كمیسیون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاكات فني، متعاقبًا به مناقصه 
گراني كه صالحیت دریافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مكتوب اعالم خواهد گردید.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم
0030076-89-21-6000008صمغ طبیعي حفاري1

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

احم��د عليرضابيگي، عضو هي��ات تحقيق و تفحص 
از سازمان خصوصي س��ازي، ماجراي تخلف اسحاق 
جهانگيري، رييس هيات امناي صندوق ذخيره ارزي 
در تغيير وثيقه وام ۸۲ ميلي��ون دالري ايران ايرتور را 
تشريح كرد. عليرضابيگي در گفت وگو با مهر، از تنظيم 
دادخواس��تي خطاب به ديوان عدالت اداري در مورد 
ش��كايت از تخلفات در تغيير وثيق��ه وام ۸۲ ميليون 

دالري هواپيمايي ايران ايرتور خبر داد.
وي گفت: سهام شركت هواپيمايي ايران ايرتور در سه 
نوبت طي س��ال هاي ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ توسط 
سازمان خصوصي س��ازي واگذار شده است. شركت 
نامبرده قبل از واگذاري به دليل دريافت تس��هيالت 
۸۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دالري به حساب ذخيره ارزي 
بدهكار بوده اس��ت. نماينده م��ردم تبريز در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: طبق قانون، خريدار سهام 
بايد نس��بت به جايگزيني تضامين بده��ي ارزي ۸۲ 
ميليون دالري و بازپرداخت اصل و س��ود تسهيالت 
مذكور اقدام مي كرد. عض��و هيات تحقيق و تفحص 
از سازمان خصوصي س��ازي تصريح كرد: تنفس اين 
تسهيالت براي آخرين بار به صورت دوره استفاده چهار 
ساله، دوره تنفس پنج سال و دوره بازپرداخت ۱۰ سال 
تعيين گرديد و مقرر ش��د در صورت عدم بازپرداخت 
اقساط بعد از مدت ياد شده، جرايم از زمان اتمام دوره 

تنفس قبلي محاسبه و وصول شود.
عليرضابيگي گفت: بر اين اساس، زمان آغاز بازپرداخت 
اقساط تسهيالت حس��اب ذخيره ارزي از سال ۹۵ و 
زمان پايان قرارداد واگذاري از سال ۹۶ بوده است. طبق 
نامه بانك ملي، پرداخت بخش اول قسط اول مربوط 
به بودجه سال ۸۵ در سال ۹۹ انجام شده كه بعد از ۱۴ 
سال از دريافت تسهيالت و اتمام موعد قرارداد صورت 
گرفته كه بايد عماًل موجب فس��خ ق��رارداد واگذاري 
شده، اما توسط سازمان خصوصي سازي مورد توجه 
قرار نگرفته است. نماينده مردم تبريز در مجلس اظهار 
كرد: بنابراين از يك سو ايران ايرتور اقساط وام خود را 
پرداخت نكرد و از سوي ديگر هيات امناي ذخيره ارزي 
به رياست اس��حاق جهانگيري در مصوبه اي تضامين 
ايران ايرتور براي بازپرداخت وام ۸۲ ميليون دالري را 
با چالش جدي مواجه كرد تا اين شركت به دليل عدم 
بازپرداخت اين وام در دولت آينده با مش��كلي مواجه 
نشود. عليرضابيگي گفت: هيات امناي حساب ذخيره 
ارزي در مصوبه اي عبارت »ساير تضامين كماكان به 
اعتبار خود باقي مي باش��د« را به عبارت »هواپيماي 
ملكي شركت ياد ش��ده و هواپيماهايي كه با قرارداد 
اجاره به ش��رط تمليك خريداري و توس��ط سازمان 
هواپيمايي كشوري به نام ش��ركت مزبور ثبت شده، 
وثيقه تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي 
مي گردد«، اصالح كرده است. وي تصريح كرد: موضوع 
اين مصوبه ناظر به نحوه جايگزيني وثايق تسهيالت 
اعطايي به شركت ايران ايرتور از محل حساب ذخيره 
ارزي است. مطابق مصوبه هيات امناي حساب ذخيره 

ارزي، ابط��ال اين مصوب��ه خالف قانون بوده اس��ت. 
متأسفانه جايگزيني تضامين بعد از تاريخ اتمام قرارداد 
واگذاري انجام ش��ده اس��ت. نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: طبق قانون بايد 
سهام شركت هواپيمايي ايران ايرتور مطابق قرارداد 
واگذاري و تعهدنامه هيات مديره جديد شركت تا زمان 
تسويه يا تعيين تكليف »تعويض وثيقه«، تسهيالت 
اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به عنوان وثيقه 
و تضمين نزد سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند 
و ساير تضامين كماكان به اعتبار خود باقي است. وي 
گفت: در واقع هيات امناي حس��اب ذخي��ره ارزي با 
نقض قوانين و مق��ررات، مبادرت به صدور مصوبه اي 
كرده كه در زمان تصويب، بازپرداخت وجوه حس��اب 
ذخيره ارزي را با مخاطره مواجه نموده است. نماينده 
مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
ايران ايرتور مالك هواپيماهاي اجاره به شرط تمليك 
نيس��ت لذا وثيقه تكليفي تعيين شده توسط هيات 
امناي حساب ذخيره ارزي به علت عدم قابليت تملك 
و نقل و انتقال، امكان توثيق و ترهين نزد بانك را ندارد. 
ايران ايرتور مالك هواپيماهاي اجاره به شرط تمليك 
نيس��ت. عليرضابيگي ادامه داد: در اين راستا گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس شركت قانوني نامبرده حائز 
اهميت است. مبلغ قرارداد خريد ۶ فروند هواپيما و ۱۵ 
دستگاه موتور، ۴۹ ميليون يورو بوده درحالي كه مبلغ 
كل قرارداد ۹۲ ميليون يورو عنوان گرديده و مدارك 
مورد نياز از جمله فاكتور و مستندات بيمه در اختيار 
بازرس قانوني قرار نگرفته است. وي تصريح كرد: طبق 
قانون نمي توان بانك ها را مجبور به قبول و تعيين وثيقه 
نمود ضمن اينكه اموال معرفي شده فاقد قابليت نقل 
و انتقال و توثيق هستند. عضو هيات تحقيق و تفحص 
از سازمان خصوصي سازي بيان كرد: طبق توافقنامه 
امهال بدهي تسهيالت اعطايي از محل ذخيره ارزي 
به شركت هواپيمايي ايران ايرتور كه در تاريخ بهمن 
سال ۹۸ منعقد شده، ميزان بدهي شركت ايران ايرتور 
۱۱۱ ميليون و ۳۹۱ هزار و ۳۰۳ يورو است. وي ادامه 
داد: ارزش پن��ج فروند هواپيم��اي بوئينگ ملكي آن 
شركت ۱۵ ميليون دالر اعالم گرديده و بهاي قرارداد 
۶ فروند هواپيما و ۱۵ موتور در قالب اجاره به ش��رط 
تمليك يك شركت خارجي ۹۲ ميليون ذكر شده كه 
۴۹ ميليون يوروي آن پرداخت نشده بود. عليرضابيگي 
گفت: صرف نظر از اينكه اساسًا هواپيماهاي موضوع 
قرارداد اجاره به ش��رط تمليك بنا بر توضيحات ارايه 
شده قابليت توثيق نداشته، حتي اگر ميزان ادعايي در 
گزارش حسابرسي شركت ايران ايرتور )پرداخت نقدي 
۴۳ ميليون يورو( مورد نظر قرار گيرد، وثايق دريافتي 
براي بدهي ۱۱۱ ميليون يورويي شركت مكفي نبوده 
بنابراين هيات امناي حساب ذخيره ارزي ضمن نقض 
آيين نامه تسهيالت اعطايي بانكي، سبب عدم كفايت 
ميزان وثايق در ترهين بانك قرار گرفته نسبت به بدهي 

موجود شده است.

عضوهياتتحقيقوتفحصازسازمانخصوصيسازيتشريحكرد

تخلفدربازپرداختوام۸۲ميليوندالري»ايرانايرتور«



  باشگاه فوالد خوزس�تان همواره مظهر مردانگی، 
صالبت و از همه مهم تر پهلوانی بوده و هس�ت. آنها 
قهرمانی در می�دان ورزش را ب�ا پهلوانی در عرصه 

زندگی تکمیل کردند.
در واقع صاحبان واقعی قهرمانی در جام حذفی فوتبال 
کشور شهدایی هستند که در راه اعتالی ایران اسالمی 
دست از جان شس�تند. جانبازانی هستند که با الگو 
گرفتن از سقای کربال بخشی از وجودشان را نثار خاک 
وطن کردند و بانی این قهرمانی در حقیقت ایثارگرانی 
هستند که هشت سال جانانه در برابر تجاوز بعثیان 
مبارزه کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک 
ایران اس�المی به دس�ت دش�من بیفتد. و در نهایت 
صاحب این پیروزی همه کارکنان و مدیران مجموعه 
تولیدکننده فوالدخوزستان هس�تند که در عرصه 
صنعت با تالش و کوشش خویش پرچم اقتصاد ملی را 

برافراشته می نمایند.
امید که قهرمانی تیم شایسته فوالد خوزستان عالوه 
بر ش�ادی  آفرینی برای مردم نجیب و خونگرم این 
استان، شروعی برای فتح قله  های موفقیت در عرصه  

بین المللی باشد.

اینجانب قهرمانی تیم فوتبال فوالد خوزس�تان در 
رقاب�ت های جام حذفی فوتبال کش�ور را صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از مدیرعامل باشگاه، سرمربی، 
بازیکنان، کادر فن�ی، هواداران خونگ�رم و تمامی 

اعضای باشگاه فرهنگی ورزش�ی فوالد خوزستان 
برای رقم زدن این موفقیت بزرگ کمال تشکر را دارم.
سالمت و پایدار باشید
امین ابراهیمی

پیام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهد شیرین پیروزی گوارای تان باد. دل میلیون ها 
خوزستانی را ش�اد کردید. همکاران تان در گروه 
فوالد خوزس�تان به داش�تن دالوران�ی که جانانه 
در عرصه  ورزش جانفش�انی می کنن�د، می بالند. 
هرگز از مبارزه و سخت کوشی دست نکشیدید و 
برای دستیابی به این موفقیت بزرگ گام های  تان 
اس�توار و محکم بود. فوالد م�ردان ثابت کردید ، 
سخت کوشی و ممارست رمز موفقیت است. آنچه 
شیرینی پیروزی ارزش�مندتان را دو چندان کرد، 
روحیه جوانمردی و منش پهلوانی تان بود. امید که 
کسب این قهرمانی، انگیزه ای دو چندان در روحیه 
فوالدمردان عرصه صنعت ایج�اد کند. اینجانب 
قهرمانی تیم فوالد خوزستان در جام حذفی کشور 
را به م�ردم نجیب خوزس�تان، ه�واداران فهیم، 
مدیرعامل و تمامی اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی 

فوالد خوزستان، بازنشستگان گرامی و کارکنان 
تالشگر مجموعه تبریک می گویم و از درگاه ایزد 

منان مزید توفیقات قهرمانان ورزش خوزستان و 
تداوم موفقیت های غرورانگیز آنان را مسئلت دارم.

پیام رییس هیات مدیره در پی کسب قهرمانی تیم فوالد خوزستان در جام حذفی کشور
پیام رییس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان

به نام  خداوند بخشنده و مهربان 
خوزس�تان را نبای�د دی�د، بای�د احس�اس کرد. 
س�جده گاه خونی�ن الله ه�ای پرپر، س�رزمینی 
مقدس با مردانی آس�مانی، خاک پ�اک مردانگی 
و ش�هامت و پایداری و رش�ادت؛ آری خوزستان 
میعادگاه یادگاران هشت سال دفاع مقدس است. 
فوالدمردان آفرین بر شما، کاری کردید کارستان؛ 
شور و شعف و ش�ادی را به سرزمین حماسه های 
ماندگار هدیه دادید. گام به گام به سوی قهرمانی 
حرکت کردید و در عین شایس�تگی و اقتدار جام 
قهرمانی را باالی سر بردید. قهرمانی تیم فوتبال 

فوالد خوزستان در مس�ابقات جام حذفی کشور 
را به مردم ش�ریف اس�تان خوزس�تان، هواداران 
خونگ�رم، مدیرعامل و اعضای باش�گاه فرهنگی 

ورزش�ی فوالد خوزستان و همه کارکنان تالشگر 
گروه فوالد خوزستان صمیمانه تبریک عرض می 

نماییم. روابط  عمومی شرکت فوالد خوزستان

پیام روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

با نگاهي به وضعي��ت حجم بيت كوين هاي ارس��الي 
به صرافي ها ب��راي تريد يا فروش، مي ت��وان گفت كه 
سرمايه گذاران همچنان به انباشت اين ارز ديجيتال ادامه 
مي دهند. الگوي تثبيت قيمت بيت كوين نشان دهنده 
آن اس��ت كه احتمااًل به اين زودي ها شاهد پايان رالي 
فعلي نخواهيم بود. اين در حالي است كه قرار است طرح 
سرمايه  گذاري زيرساختي س��نا كه شامل بندي براي 
دريافت ماليات از ارزهاي ديجيتال بود به رأي گذاشته 
ش��ود. با اين حال، عده اي از سناتورها و فعاالن حوزه ارز 
ديجيتال امريكا همچنان با اج��راي اين طرح مخالف 
هستند.  در روزهاي گذشته حجم سرمايه گذاري ورود 
به صرافي ها، كمتر از حجم سرمايه گذاري خروجي بوده 
است. اين موضوع بيانگر آن است كه الگوي فعلي بيش 
از آنكه يك الگوي نزولي باش��د، الگوي تثبيت قيمت 
است. چهارشنبه هفته گذشته قيمت بيت كوين به زير 
۳۸ هزار دالر سقوط كرد و وارد محدوده ۳۷ هزار دالري 
شد. در اين بين ۱۱.۳ هزار واحد بيت كوين از صرافي ها 
خارج شد كه همسو با نوسانات قيمتي بود؛ با اين حال، 
دو ساعت بعد از اين سقوط، شاهد خروج حجم باالتري 
از بيت كوين بوديم. در اين مدت ۱۹.۳ هزار بيت كوين از 
صرافي ها خارج شد كه نشان مي دهد سرمايه گذاران به 

جاي فروش، در حال انباشت ارزها هستند.

     كاهش موجودي صرافي ها
به نظر مي رسد سرمايه گذاران بيشتري در حال انتقال ارزها 
به كيف پول هاي خود هستند تا به اين شكل دارايي هاي 
خود را با امنيت بيشتري ذخيره كنند. پس از سقوط قيمت 
بيت كوي��ن از اوج تاريخي خود، موجودي صرافي ها رو به 
كاهش گذاشت و هنوز هم در حال كمترشدن است. زماني 
كه تعداد ارزهاي خروجي از ارزهاي ورودي بيشتر باشد، 
نشان دهنده آن است كه فشار فروش در بازار وجود ندارد؛ 
از همين رو، از آنجا كه سرمايه گذاران تا جايي كه مي توانند 
ارز انباشت مي كنند، مي توان گفت كه سياست كلي آنها 
انباشت است. گزارش هفته گذشته كريپتوكوانت نشان 
مي دهد كه حجم بيت كوين هايي كه در صرافي ها نگه داري 
مي شود تنها در عرض دو روز بيش از ۱۰۰ هزار واحد كاهش 
يافته است. عددهايي نظير اين عمومًا بيانگر فشار فروش 
سنگين در بازار هستند. بايد فراموش كرد كه فشار فروش 
هم عمدتاً به فاز انباشت ختم مي شود كه در نهايت به افزايش 
قيمت مي انجامد. در بازه هاي روزانه، شاهد آن هستيم كه 
سرمايه گذاران ارزهاي خود را از صرافي هاي بزرگ بيرون 
مي كش��ند؛ مي توان گفت كه احساس��ات حاكم بر بازار 

»خريد و نگه داري« ارز است. از همين رو، سرمايه گذاران 
برنامه دارن��د تا حد امكان بيت كوين بخرند و آنها را تا 
زمان شروع رالي صعود در كيف پول هايشان نگه دارند.

     تداوم صعود بیت كوین
علي رغم اينكه در بازه هايي شاهد سقوط قيمت بوديم، 
دورنماي بيت كوين صعودي است. پس از خبر پذيرش 
بيت كوين توسط السالوادور، اروگوئه هم چندي پيش از 
ارايه اليحه اي براي پذيرش ارزهاي ديجيتال به عنوان ارز 
قانوني خبر داد. بانك هاي سرشناس نظير جي پي مورگان 
و ولز فارگو هم اعالم كردند كه امكان سرمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتال را براي سرمايه گذاران ثروتمند خود 
فراهم كرده اند. اين اخبار اميدواري ها را براي ورود ارزهاي 
ديجيتال به سبد سرمايه گذاري عموم مردم بيشتر كرده 
اس��ت. تحليل گران بازار همچنان نسبت به نوسانات 
صعودي قيمت بيت كوين نگاهي مثبت دارند. تحليل هاي 
درون زنجيره اي نشان مي دهد كه حجم تراكنش هاي 
روزانه هم پس از رالي اخير بيشتر شده است. با وجود تمام 
اين شاخص هاي صعودي، دور از ذهن نيست اگر بگوييم 
در ابتداي جهش فعلي قرار داريم. از سوي ديگر، نبايد 
فراموش كرد كه بيت كوين براي تأييد وضعيت صعودي 

خود ابتدا بايد از سد ۵۰ هزار دالر عبور كند.

     نیمي از مردم 
مي خواهند با ارزهاي دیجیتال خرید كنند

بر اساس نتايج تحقيقي كه به تازگي انجام شده است، حدود 

۶۰ درصد مردم مي خواهند از ارزهاي ديجيتال به عنوان 
يك روش پرداخت براي خريدهاي روزانه خود استفاده 
كنند. اين نظرسنجي نش��ان داد كه تقريبًا ۶۰ درصد از 
شركت كنندگان تمايل دارند از ارزهاي ديجيتال به عنوان 
يك روش پرداخت جهت خريد كاال و خدمات اس��تفاده 
كنند. عالوه بر آن، دو  سوم افرادي كه وارد بازار ارز ديجيتال 
مي ش��وند در نظر دارند از توكن ها براي انجام تراكنش ها 
اس��تفاده كنند. پلتفرم خدمات مالي پيمنتز دات كام و 
بيت پي، ارايه دهنده خدمات پرداخت با بيت كوين، يك 
نظرسنجي روي ۸۰۰۰ مصرف كننده امريكايي انجام دادند 
تا مشخص شود چه احساس��ي درباره استفاده از ارزهاي 
ديجيتال به عنوان راهي براي پرداخت خريدهاي روزانه 
دارند. حدود ۶۰ درصد پاسخ دهندگان گفتند كه تمايل 
دارند كاال و خدمات مورد نياز روزانه خود را با اس��تفاده از 
بيت كوين، اتريوم يا ساير ارزهاي ديجيتال خريداري كنند 
و ۷۵ درصد دارندگان ارز ديجيت��ال، ارزها را با اين هدف 
خريداري كرده اند كه بتوانند از آنها در تراكنش هاي خود 
استفاده كنند. در نظرسنجي مشابهي كه سال گذشته 
انجام شد، ۳۲ درصد شركت كنندگان اعالم كردند كه به 
دليل ترس از عقب افتادن از بازار ارزهاي ديجيتال خريداري 
كردند، در حالي كه اين رقم در س��ال جاري به ۵۳ درصد 
افرايش يافت. عالوه بر آن ۵۹ درصد مصرف كنندگاني كه 
ارز ديجيتال نگهداري نمي كنند گفتند كه قصد دارند آنها 
را خريداري كنند و در خريدهاي آينده خود مورد استفاده 
قرار دهند. اين تحقيق توضيح مي دهد كه دليل اصلي عالقه 
مردم به پرداخت با استفاده از ارز ديجيتال، داشتن حريم 
خصوصي بيشتر و امنيت نسبت به كارت هاي اعتباري 
سنتي است. همچنين ۳۰ درصد شركت كنندگان موافق 
بودند كه استفاده از ارزهاي مجازي به عنوان يك گزينه 
پرداخت موجب مي شود آنها پول بيشتري خرج كنند. با اين 
حال افرادي كه ارز ديجيتال نگهداري نمي كنند، بايد دانش 
خود را درباره اين گروه از دارايي ها بهبود بخشند. بر اساس 
آمارها، ۷۵ درصد شركت كنندگان تصديق كردند كه وارد 
اين بازار نشده اند، زيرا در مورد ارزهاي ديجيتال، چگونگي 
به دست آوردن آنها يا پيامدهاي مالياتي آن اطالعات كافي 
ندارند. مستركارت نظرسنجي ديگري انجام داده است كه 
نتايج آن نشان مي دهد همه گيري كرونا موجب افزايش 
استفاده از ارز ديجيتال شده است؛ به طوري كه ۴۰ درصد 
شركت كنندگان پاس��خ دادند كه مي خواهند در ۱۲ ماه 
آينده ارزهاي ديجيتال را در پرداخت هاي خود استفاده 
كنند. تا حدودي انتظار مي رفت كه نس��ل هاي جوان تر 
بيشتر پذيراي اين ايده باشند. نسل هزاره در سراسر جهان و 
آنهايي كه در خاورميانه و آفريقا هستند، به طور خاص درگير 

مباحث مربوط به ارز ديجيتال شدند. بيش از نيمي از آنها 
)۶۷ درصد( موافق هستند كه نسبت به يك سال قبل 
آمادگي بيشتري براي پذيرش ارز ديجيتال دارند. عالوه 
بر آن ۷۷ درصد نسل هزاره عالقه مند به يادگيري بيشتر 
درباره ارز ديجيتال هستند و ۷۵ درصد مي گويند اگر ارز 
ديجيتال را بهتر درك كنند از آن استفاده مي كنند. بر 
اساس نتايج اين تحقيق، بيت كوين محبوب ترين ارز 
ديجيتال است، اما بس��ياري از كاربران درباره برخي از 

آلت كوين ها نيز دانش خوبي داشتند.

       راي گیري براي تصویب الیحه اخذ مالیات
از ارزهاي دیجیتال 

اين در حالي اس��ت كه سناي امريكا اواخر اين هفته براي 
رأي گيري درباره اليحه س��رمايه گذاري زيرس��اختي ۱ 
تريليون دالري آماده مي ش��ود. اي��ن اليحه در خصوص 
تأمين منابع مالي براي توس��عه هاي زيرس��اختي نظير 
جاده ه��ا، پل ها و آب س��الم در اياالت متحده اس��ت. در 
بخشي از پيشنهادات اين اليحه، بندي توسط نويسندگان 
ارايه ش��ده اس��ت كه تعريف »كارگزار« را به افرادي كه با 
ارزهاي ديجيتال معامله مي كنن��د هم تعميم مي دهد. 
كارگزاران بايد فرم هاي ۱۰۹۹ را از طرف مش��تريان خود 
به س��ازمان خدمات درآمد داخلي امريكا ارس��ال كنند. 
فرم ۱۰۹۹ يك��ي از فرم هاي اداره درآم��د داخلي امريكا 
است كه براي رسيدگي به امور ماليات دهندگان دريافت 
مي شود. با اين حال اين طرح به جاي آنكه فقط دارندگان 
ارز ديجيتال و صرافي ها را به عنوان كارگزار ديجيتال در 
نظر بگيرد، به اندازه اي گسترده است كه مي تواند ديگران 
از جمله استخراج كنندگان بيت كوين، اعتبارسنج هايي 
كه تراكنش ها را روي ش��بكه هاي اثبات سهام پردازش 
مي كنند و ارايه دهندگان كيف پول و حتي توسعه دهندگان 
پروتكل ه��اي امور مالي غيرمتمرك��ز )DeFi( را هم كه 

خدمات غيراماني ارايه مي دهند درگير كند. 

     در آینده چه اتفاقي خواهد افتاد؟
اين اليحه براي اجرايي شدن به ۶۰ رأي نياز دارد. اگر جمع 
سناتورهاي جمهوري خواهي كه با حسن نيت اصالحاتي 
را روي اين اليحه انجام مي دهند، نشانه اي براي مخالفت 
اين حزب با طرح اوليه در نظر گرفته شود، در طرف مقابل 
دموكرات ها هم براي تصويب اين بس��ته از حمايت كافي 
در جناح خود برخوردار هس��تند. براي تبديل شدن اين 
اليحه به قانون، مجلس نمايندگان و سنا بايد بر سر آن به 
توافق برسند. دموكرات هاي مجلس نمايندگان مي توانند 
به راحتي با تصويب طرح نسخه اوليه سنا، اين اليحه را روي 
ميز رييس جمهور بايدن قرار دهند. نانسي پلوسي، رهبر 
اكثريت مجلس نمايندگان نيز منتظر است تا سنا بسته 
بزرگ تري را تصويب كند كه هزينه اي ۳.۵ تريليون دالري 
دارد و مس��ائل مرتبط با حوزه سالمت، آموزش، تغييرات 
آب و هوايي و ديگر اولويت ه��اي دموكراتيك را هم تحت 
پوش��ش قرار مي دهد. از آنجا كه دموكرات هاي سنا براي 
به دست آوردن اين بسته با مخالفت هاي بيشتري روبرو 
هس��تند، حتي اگر آن را به عنوان بخش��ي از روند اصالح 
بودجه قرار دهند كه براي تصويب ب��ه ۵۱ رأي نياز دارد، 
ارايه آن ممكن است مدتي به طول بينجامد. اگر مجلس 
نمايندگان و سنا بتوانند به اندازه كافي به قانوني كردن اليحه 
توسعه زيرساختي نزديك شوند، مي توانند درباره اختالفات 
خود در كنفرانسي با حضور نمايندگان كميسيون حمل و 
نقل و زيرساخت مجلس نمايندگان و سنا مذاكره كنند. تنها 
با انجام اين كار است كه اليحه به روي ميز بايدن مي رود و 

پس از امضاي او اين طرح به قانون تبديل مي شود.
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استفاده از فناوري فضایي
براي مدیریت منابع آبي

كارگاه بين المللي استفاده از فناوري فضايي به منظور 
مديريت سيل، خشكسالي و منابع آبي با حضور ۳۷۰ 
متخصص در حوزه هاي علوم فضايي از بيش از ۴۰ كشور 
دنيا آغاز به كار كرد. به گزارش مهر به نقل از س��ازمان 
فضايي اي��ران، كارگاه بين المللي اس��تفاده از فناوري 
فضايي به منظور مديريت س��يل، خشكسالي و منابع 
آبي، به ميزباني مش��ترك دفتر امور فضاي ماوراي جو 
سازمان ملل متحد و سازمان فضايي ايران از روز گذشته 
آغاز ش��د و تا بعدازظهر روز چهارش��نبه ۲۰ مردادماه 
ادامه خواهد داش��ت. در اين كارگاه ۳۷۰ متخصص در 
حوزه هاي علوم فضايي، سنجش از دور، محيط زيست 
و مديريت منابع آبي از بيش از ۴۰ كشور جهان حضور 
دارند. در مراسم افتتاحيه اين كارگاه، سيمونتا دي پي پو 
رييس دفتر فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد، كاظم 
غريب آبادي س��فير و نماينده دايم جمهوري اسالمي 
ايران نزد س��ازمان هاي بين المللي مس��تقر در وين و 
مرتضي براري معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان 
فضايي ايران به همراه فاطمه فريدوني دبير اين كارگاه 
س��خنراني كردند. در ابتدا، رييس دفتر فضاي ماوراي 
جو سازمان ملل متحد با اشاره به مشكالت حوزه آبي 
در سرتاسر جهان، به اهميت بهره برداري هر چه بيشتر 
از فناوري هاي فضايي در مديريت منابع طبيعي به ويژه 
آب اش��اره كرد. در ادامه غريب آبادي ضمن اش��اره به 
جايگاه ايران در تأسيس كميته استفاده هاي صلح آميز 
از فضاي ماوراي جو سازمان ملل، بر نقش موثر و ممتاز 
دفتر فضاي ماوراي جو س��ازمان ملل متحد در ارتقاي 
شيوه هاي بهره برداري از فناوري هاي فضايي در مديريت 
بالياي طبيعي از جمله پيش آگاهي قبل از وقوع حوادث 
و نيز واكنش سريع پس از وقوع باليا، تأكيد و خواستار 
توسعه همكاري هاي بين المللي در اين حوزه شد. رييس 
سازمان فضايي ايران نيز با تشكر از دفتر فضاي ماوراي جو 
سازمان ملل متحد براي هماهنگي برگزاري اين كارگاه، 
اظهار اميدواري كرد اين كارگاه منجر به توسعه تعامالت 
بين المللي، افزايش دانش، توسعه و ترويج كاربردهاي 
فن��اوري فضايي و ارايه تجربي��ات بين المللي با هدف 
بهره برداري از مزاياي فناوري فضايي براي همه كشورها 
ش��ود. در پايان دبير كارگاه با اش��اره به اهم موضوعات 
قابل طرح در اين كارگاه، به بيان س��وابق همكاري ها و 
اقدامات مشترك سازمان فضايي ايران با دفتر فضاي 
ماوراي جو س��ازمان ملل در زمينه مديريت منابع آبي 
پرداخت. در اين كارگاه و در قالب ۶ جلس��ه دو ساعته، 
متخصصاني از ايران و س��اير كشورهاي جهان آخرين 
اطالعات و دستاوردهاي خود را در خصوص جديدترين 
روش هاي پايش سيل و خشكسالي با استفاده از داده هاي 
ماهواره اي، اقدامات الزم براي هشدار سريع وقوع بالياي 
طبيعي، تحليل ريسك هاي ناشي از گرد و غبار و ريزگرد 
و ساير چالش هاي زيست محيطي مرتبط با حوزه آبي 

مطرح خواهند كرد.

تست ارتعاش پیشرانه
ماهواره »ناهید ۲« انجام شد

رييس پژوهش��گاه فضايي ايران گفت: تست ارتعاش 
پيشرانه و چاش��ني انفجاري زيرسيستم پيشرانش 
ماهواره »ناهيد ۲« با موفقيت انجام ش��د. به گزارش 
پژوهش��گاه فضايي ايران، حس��ين صميمي از انجام 
موفقيت آميز تست ارتعاش پيشرانه و چاشني انفجاري 
زيرسيستم پيش��رانش ماهواره »ناهيد ۲« خبر داد و 
گفت: در اين تست، مخزن سوخت ديافراگمي به همراه 
پيشرانه كامل، تحت تست هاي ارتعاشي سطح كيفي 
قرار گرفت و بعد از انجام مودهاي رندوم و سينوس��ي، 
پايداري س��وخت و عدم تجزيه آن، تأييد شد. وي در 
خصوص تست چاشني انفجاري نيز توضيح داد: در اين 
تست، چاشني شيرهاي انفجاري در راستاي مختلف 
و تحت سطوح كيفي پرتابگر مورد تست ارتعاش قرار 
گرفت و سالمت چاشني ارزيابي و تأييد شد تا در ادامه، 
آماده انجام تست روي سامانه شود. تمامي تست هاي 
زيرسيستم پيشرانش »ناهيد ۲« بر اساس استاندارد 
ECSS انجام مي شود و توسعه زيرساخت و فناوري هاي 
خاص، از جمله دستاوردهاي قابل توجه اين پروژه است.

شكایت از غول مخابراتي امریكا 
به علت نقض كپي رایت

تعدادي از شركت هاي پخش موسيقي در امريكا از غول 
مخابراتي اين كش��ور موسوم به چارتر كاميونيكيشنز 
به علت نقض كپي رايت ش��كايت كرده اند. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، اين ش��ركت ها معتقدند چارتر 
كاميونيكيش��نز به شكلي آش��كار و مكرر كپي رايت 
شركت هاي پخش و توزيع موسيقي را نقض كرده است. 
اين دومين بار طي سال هاي اخير است كه شركت هاي 
پخش موسيقي چارتركاميونيكيشنز را به علت نقش 
كپي رايت تحت پيگ��رد قضايي ق��رار مي دهند. آنان 
مي گويند حدود ۱۵۰ هزار تذكر خود را در اين زمينه 
براي يكي از زيرمجموعه هاي چارتر به نام اس��پكتروم 
ارسال كرده اند كه خدمات اينترنتي ارايه مي دهد. در 
نامه هاي ارسال تذكر، آدرس هاي آي پي كه از طريق آنها 
نقض كپي رايت رخ داده نيز درج شده، اما شركت چارتر 
نسبت به اين موارد تذكر بي توجهي كرده است. شاكيان 
مي گويند اين شركت چشمانش را روي موارد بارگذاري 
غيرقانوني فايل هاي موس��يقي كه از طريق ش��ركت 
اسپكتروم رخ داده، بسته است. در بخشي از دادخواست 
شركت هاي موسيقي آمده است: چارتر علي رغم دريافت 
هزاران مورد تذكر اصرار داشته كه در زمينه فعاليت هاي 
غيرقانوني مشتركان خود كاري انجام ندهد. اين در حالي 
اس��ت كه چارتر براي پرداختن به موض��وع بارگذاري 
غيرقانوني و گس��ترده محتواي داراي كپي رايت تعهد 
حقوقي دارد. اين شركت قباًل هم به همين علت در سال 

۲۰۱۹ مورد پيگرد قرار گرفته است.

رایانه ساز تایواني هدف حمله 
باج افزاري قرار گرفت

يك توليدكننده تايواني رايانه هدف حمله باج افزاري قرار 
گرفته و ۱۱۲ گيگابايت اطالعات حساس از آن سرقت 
شده است. به گزارش مهر به نقل از انگجت، ايسر و اپل 
تنها توليدكنندگان رايانه اي نيستند كه در اين اواخر با 
حمالت باج افزاري روبرو شده اند. طبق گزارش رسانه ها، 
شركت تايواني »گيگابايت« نيز در ۳ و ۴ آگوست با حمله 
باج افزاري روبرو شد. اين شركت تاكنون فقط تأييد كرده 
كه سيستم هاي زيرساخت فناوري اطالعات را خاموش 
كرده و چند سرور تحت تأثير حمله قرار گرفته اند. اما 
نش��انه هاي مختلف حاكي از آن اس��ت كه اين حمله 
باج افزاري مخرب تر بوده است. براساس گزارش نشريه 
 RansomEXX بليپينگ كامپيوتر«، گروه هكري«
ادعا مي كند ۱۱۲ گيگابايت اطالعات داخلي حساس 
و همچنين يك مخزن كد نرم افزار را سرقت كرده كه 
ش��امل اطالعات تراش��ه هاي اينتل و AMD و اسناد 
رفع باگ نيز مي شود. اين حمله سايبري روي صفحه 
پشتيباني گيگابايت و همچنين بخش هاي ديگري از 

اين وب سايت شركت تايواني تأثير گذاشت. 

سناي امریكا در آستانه تصویب الیحه مربوط به اخذ مالیات از ارزهاي دیجیتال است

تثبيت بيت كوين در محدوده ۴۵ هزار دالر

یك حقوقدان: محتواي طرح صیانت از 
حقوق كاربران حمایت نمي كند

يك حقوقدان با اشاره به طرح »حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي« گفت: عنوان اين طرح دربردارنده 
مفهوم »حمايت« است اما محتوايش به هيچ وجه حاوي 
حمايت از كاربران و خدمات پايه كاربردي نيست. به گزارش 
ايسنا، نشس��ت نقد و بررسي تخصصي طرح »حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي« از س��وي كانون 
وكالي دادگس��تري مركز برگزار شد. در اين نشست باقر 
انصاري حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه 
از سال ۱۳۹۵ ابتكارات قانوني بسياري در اين زمينه مطرح 
ش��ده اما هم چنان ايرادات آنها برجاي مانده است، گفت: 
اين طرح كه در حال طي كردن مراحل قانوني اس��ت نيز 
همچنان ايرادات پيش��يني را دارد. اگر بخواهيم شروع به 
بررسي اين طرح كنيم بايد از عنوان آن شروع كنيم. عنوان 
طرح يا قانون بايد گوياي محتواي آن باش��د و تاكيد شده 
هر قانون به يك موضوع بيشتر نپردازد اما عنوان اين طرح 
ادعاي حمايت از حقوق كاربران و خدمات كاربردي باهم 
را دارد كه عنوان طرح به هيچ وجه با محتواي آن مطابقت 
نمي كند و حتي آن را نقض مي كند. وي با اشاره به موارد 
»حقوق كارب��ران« گفت: يكي از حق��وق كاربران »حق 
دسترسي و اتصال ارزان، پايدار و باكيفيت به اينترنت« است 
كه در اين طرح شناخته نشده و حتي اجازه داده تا آن مختل 
شود. حق ديگر »حق بي نامي و استفاده از رمزگذاري« است 
كه آن هم رعايت نشده و حتي برعكس، استفاده از هويت 
را نيز الزامي كرده است. حقوق ديگر »رهايي از تبعيض«، 
»برخورداري از حمايت ها راجع به داده هاي ش��خصي از 
جمله حق اعتراض به تصميمات خودكار« و »حمايت در 
برابر تكنيك هاي تبليغات آنالين« است كه به آنها نيز در 
اين قانون اهميت داده نشده است. اين حقوقدان با اشاره 
به »حمايت از خدمات پاي��ه كاربردي« گفت: حمايت از 
كسب وكارها و داده ها و اطالعاتشان در برابر ۱- دسترسي 
مقامات اداري، قضايي و امنيتي ۲- مسووليت هاي مدني 
و كيفري ناش��ي از فعاليت در فضاي مجازي ۳- انحصار و 

رويه هاي ضد رقابتي ۴- آزادي تجارت و مقررات دس��ت 
و پاگير و ۵- اعمال قوانين و مقررات س��نتي است. در اين 
طرح مورد اول به هيچ وجه رعايت نش��ده است و مقامات 
مي توانند تمام داده ها را كس��ب كنند. در برابر مورد سوم 
نيز معافيتي پيش بيني نش��ده اس��ت. در ارتباط با مورد 
س��وم كه به اين معنا است كه مثال بخش دولتي با بخش 
خصوصي رقابت نكند اين قان��ون تا حدي حكمي آورده 
است اما آن هم خيلي خاص نيست و در ارتباط با دو مورد 
آخر نيز محدوديت هايمان بيشتر از حمايت هايمان است. 
انصاري خاطرنشان كرد: عنوان اين طرح دربردارنده مفهوم 
»حمايت« است اما محتوايش به هيچ وجه حاوي حمايت 
از كاربران و خدمات پايه كاربردي نيس��ت، البته از بعضي 
كسب وكارهاي خاص ممكن اس��ت حمايت شود كه به 
احتمال زياد رانتي اس��ت و ش��امل همه نمي شود يعني 
سراسري نيست. وي با اشاره به تعاريف مفاهيم كليدي و 
اصطالحات اين طرح گفت: در ارتباط با تعريف »خدمات 
پايه كاربردي« بايد گفت كه اين قانون خدمت را موضوع 
حقوق قرار داده و به گونه اي تعريف كرده كه حتي به لحاظ 
ادبيات فارسي نيز مشكل دارد و بايد مشخص شود كه از 
اشخاص حقوقي يا حقيقي صحبت مي شود. همچنين 
اين قانون كنترل »گذرگاه ايمن مرزي« را كه »مجموعه 
نقاط اتصال ش��بكه ارتباطي خارج از كش��ور به داخل و 
بالعكس« تعريف شده را نيز در اختيار ارتش قرار مي دهد. 
اين حقوقدان با اشاره به »قلمرو شمول طرح« نيز گفت: 
اشخاص و موضوعات طبق سه معيار ۱. حوزه فعاليت ۲. 
تابعيت )ايراني بودن( و ۳. تاثير )هركس كه منافعش از 
موضوعات قانون تاثير بگيرد( مشمول طرح خواهد شد. 
انصاري با اش��اره به نهادهاي ناظر اين طرح در ارتباط 
با »كميسيون عالي تنطيم مقررات« كه به عنوان يك 
نهاد ناظر پيش بيني شده است گفت: اين كميسيون 
شبيه جعبه سياه است كه بخشي از وظايف آن ديده 

مي شود و بخشي از وظايف آن پنهان است. 

ويژه

 رونمایي از 
آكادمي فین تك ایران )آفا( 

در مراسم دورهمي فعاالن رسانه اي در حوزه فين تك 
با ميزباني ش��ركت پرداخت اول كيش ب��ا نام تجاري 
»جيرينگ« و همكاري مجموعه راه پرداخت، در محل 
ش��ركت جيرينگ، از »آكادمي فين تك ايران« با نام 
اختصاري »آفا« رونمايي گرديد. اين مراسم با حضور 
جناب مهندس حس��ام حبيب اله مديرعامل شركت 
جيرينگ، جناب مهندس حس��ين اسالمي، رياست 
س��ازمان نصر تهران و جن��اب رضا قربان��ي از اعضاي 
هيات مديره نظام صنفي رايانه اي استان تهران برگزار 
گرديد. آفا يك مركز آموزش��ي تخصصي در راستاي 
حوزه فين تك است كه اهداف زير را نشانه گيري مي كند: 
    تمرك��ز در حوزه توانمندس��ازي مديران ارش��د و 

كارشناسان صنعت فين تك
    جذب عالقه مندان و آموزش به آنها

     برگزاري برنامه هايي براي مديران ارش��د و مياني و 
مديران با سابقه در حوزه هاي زيرشاخه فين تك

اخبار بيشتر و دوره هاي آكادمي فين تك ايران به زودي 
به عالقه مندان اطالع رساني خواهد شد.



تعادل |
پس از آنكه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز حقوق 
ورودي كاالهاي وارداتي را از نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني 
دولتي به نرخ ارز سامانه آي تي اس بانك مركزي كه 
نزديك به نرخ بازار است، تغيير داد، دولت دوازدهم 
از اجراي آن س��ر باز زد و هيات وزيران در فروردين 
ماه اعالم كرد حقوق ورودي كاال و عوارض و ماليات 
بر ارزش افزوده فعال براساس نرخ هاي گذشته اعمال 
ش��ود. البته محمدباقر قاليب��اف رييس مجلس در 
تيرماه اعالم كرده كه مصوبه دولت مغاير با قانون است 
و بايد قانون بودجه در رابطه با حقوق ورودي كاالها 
اجرايي ش��ود. در همين راستا اس��حاق جهانگيري 
معاون اول دولت س��ابق در نامه اي ب��ه مقام معظم 
رهبري با اشاره به دغدغه هايي كه از اين محل ايجاد 
مي ش��ود دو پيش��نهاد را ارايه كرده است. اول آنكه 
در صورت صالحدي��د، مصوبه هيات وزيران تا پايان 
شهريور ماه سال جاري مالك عمل قرار گرفته و طي 
اين مدت، دولت جديد با هم��كاري مجلس تدابير 
الزم را براي حل مش��كل در آينده اتخاذ كنند. دوم 
آنك��ه تصميم گيري راجع به نحوه رفع مش��كل به 
جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن 
جميع جه��ات، تصميمات الزم اتخ��اذ گردد و در 
آستانه اس��تقرار دولت جديد هيچ گونه مشكلي در 
اين خصوص ايجاد نشود. درنهايت، اختالف دولت 
و مجلس بر س��ر نرخ ارز حق��وق ورودي كاالهاي 
وارداتي باعث ش��د تا مقام معظم رهبري در پاسخ 
به نامه معاون اول دولت س��ابق، موضوع را به سران 
قوا ارجاع دهد. در همين حال، معاون فني گمرك 
معتقد است: اقداماتي كه شائبه افزايش قيمت كاال 
را به همراه دارد با برنامه ريزي و در ش��رايط ثبات، 
اجرايي ش��ود. تغيير ن��رخ مبناي حق��وق ورودي 
كاالهاي وارداتي كه عمده آن مواد اوليه و واسطه اي 
است مي تواند تورم وارداتي را به همراه داشته باشد 
و اين به نفع توليد و اقتصاد كش��ور نيست. يكي از 
دغدغه هاي فع��االن اقتصادي و مس��ووالن، برهم 
نخوردن تعادل نسبي بازار از محل كاالهاي وارداتي 

علي الخصوص نهاده هاي توليد است.

     ماجراي حقوق ورودي كاالها
در پي تالطم ارزي سال هاي اخير، هيات وزيران نرخ 
ارز ۴۲۰۰ توماني را براي انجام امورات ارزي مصوب 
كرد، از همان زمان اين نرخ مرجع اصلي محاسبات 
حقوق ورودي و عوارض كاالهاي وارداتي قرار گرفت 
و همچنان اين نرخ مبنا قرار دارد. اما س��ال گذشته 
نمايندگان مجلس براي قانون بودجه سال ۱۴۰۰، 
نرخ ارز حق��وق ورودي كاالهاي وارداتي را از نرخ ارز 
۴۲۰۰ توماني دولتي به نرخ ارز سامانه »اي تي اس« 
بانك مركزي كه نزديك به نرخ بازار است، تغيير دادند 
و اين مساله به دولت دوازدهم ابالغ شد. اما در مصوبه 

هيات دولت در فروردين ماه سال جاري هيچ خبري 
از اعمال نرخ حقوق ورودي كاالهاي وارداتي بر مبناي 
ارز اي تي  اس يا همان نرخ بين بانكي نيست. دولت در 
اين مصوبه اعالم كرد كه تا زمان ابالغ قانون كماكان 
با نرخ قبلي حقوق ورودي، عوارض و ماليات بر ارزش 
افزوده كاالها محاسبه ش��ود. حال بعد از گذشت 3 
م��اه، محمدباقر قاليباف ريي��س مجلس در تيرماه 
براس��اس بررس��ي هيات تطبيق مقررات، مصوبه 
فروردين ماه دول��ت در رابطه با نرخ حقوق ورودي 
كاالهاي واردات��ي را مغاير با قانون دانس��ت.البته 
مجلس ش��وراي اسالمي اعالم كرد كه براي اصالح 
قانون بودجه، دولت مي تواند وفق مقررات مربوطه 
اقدام نمايد تا بخش توليد دچار تورم قيمتي نشود. 

     پيشنهاد جهانگيري به رهبري 
در همين راس��تا، دول��ت روحاني، ب��راي حل اين 
مش��كل، جلس��اتي را با نمايندگان اقتصادي دولت 
منتخب س��يزدهم برگزار كرد و در نهايت منجر به 
نامه اي ش��د كه با امضاي اسحاق جهانگيري معاون 
اول وقت دولت س��ابق به مقام معظم رهبري ارسال 
شد و پيش��نهادهايي را ارايه داد. در نامه جهانگيري 
آمده است: »هيات وزيران به منظور رفع ايراد رييس 
محترم مجلس در جلس��ه بيس��ت و هفتم، تيرماه 
س��ال جاري، مقرر كرد سود بازرگاني به ميزان )۸۰ 
درصد( تعديل شود تا رسوب كاال در گمرك صورت 
نگيرد و حداق��ل گراني اتفاق افت��د، ليكن ابالغ آن 
منوط به هماهنگي با رييس جمهور منتخب گرديد. 
رييس جمهور منتخب و نمايندگان ايشان از جمله 
آقاي فرهاد رهبر در مذاكره با وزراي امور اقتصادي و 
دارايي و صنعت، معدن و تجارت اعالم كردند حتي 

اين مصوب��ه هم موجب تنش در ابت��داي كار دولت 
سيزدهم مي گردد.« اكنون با عنايت به مراتب يادشده 
و با توج��ه به اينكه: اوال نمي ت��وان مانع واردات كاال 
حتي براي يك روز شد. ثانيا براي پيشگيري از تورم 
و گراني ش��ديد. ثالثا با توجه به درخواست و تاكيد 
رييس جمهور منتخب و پيگيري نمايندگان ايشان 
مبني بر تعوي��ق اجراي حكم قانون بودجه س��ال 
۱۴۰۰ در خصوص نحوه محاس��به ارزش گمركي 
و حقوق ورودي پيشنهاد مي ش��ود: ۱- در صورت 
صالحديد حضرتعالي مصوبه هيات وزيران تا پايان 
شهريور ماه س��ال جاري مالك عمل قرار گرفته و 
طي اين م��دت، دولت جديد با هم��كاري مجلس 
شوراي اس��المي تدابير الزم را براي حل مشكل در 
آينده اتخاذ كنند. ۲- تصميم گيري راجع به نحوه 
رفع مشكل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با 
در نظر گرفتن جميع جهات، تصميمات الزم اتخاذ 
گردد و در آستانه اس��تقرار دولت جديد هيچ گونه 

مشكلي در اين خصوص ايجاد نشود.«

     دستور رهبري براي ورود سران قوا
 به موضوع 

معاون فني گمرك از دستور رهبر معظم انقالب براي 
رس��يدگي به موضوع نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق 
ورودي كاالهاي وارداتي در جلسه سران قوا خبر داد. 
مهرداد جم��ال ارونقي در گفت وگو ب��ا »خبرگزاري 
فارس«، با اشاره به وضعيت اعمال حقوق ورودي كاالها 
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق 
جز يك بند »و« تبصره 7 قانون بودجه س��ال جاري 
نرخ ارز محاس��به ارزش گمركي كاالهاي وارداتي به 
اس��تثناي كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي 

پزش��كي بايد برابر با نرخ ارز اعالم شده بانك مركزي 
در سامانه مبادله الكترونيكي باشد. به گفته او، ابتداي 
سال جاري مطابق تصويب نامه هيات وزيران، گمرك 
مجاز ش��د تا زماني كه وضعيت س��ود بازرگاني ابالغ 
نش��ده حقوق ورودي، عوارض و ماليات ارزش افزوده 
كاالهاي وارداتي را براساس روال سابق و بر مبناي ارز 
دولتي ۴۲۰۰ توماني دريافت كند. معاون فني گمرك 
با اشاره به اينكه در شرايط تحريمي و جنگ اقتصادي 
بايد اقداماتي كه شائبه افزايش قيمت كاال را به همراه 
دارد با برنامه ريزي و در ش��رايط ثبات، اجرايي شود، 
بيان داشت: تغيير نرخ مبناي حقوق ورودي كاالهاي 
واردات��ي كه عمده آن مواد اوليه و واس��طه اي اس��ت 
مي تواند تورم وارداتي را به همراه داشته باشد و اين به 

نفع توليد و اقتصاد كشور نيست. 
 ارونقي ب��ه نامه هي��ات تطبيق مقررات ب��ا قوانين 
مجلس در مورد لغو مصوبه هي��ات وزيران مبني بر 
اعمال حقوق ورودي بر اساس ارز ترجيحي پرداخت 
و افزود: مصوبه هيات وزيران ك��ه مقرر كرده بود بر 
مبناي شرايط سابق عمل شود مغاير با قانون شناخته 
شد؛ البته مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد كه براي 
اصالح قانون بودجه، دول��ت مي تواند وفق مقررات 
مربوطه اقدام نمايد تا بخش توليد دچار تورم قيمتي 
نش��ود. معاون فني گمرك با تاكيد بر اينكه يكي از 
دغدغه هاي فع��االن اقتصادي و مس��ووالن، برهم 
نخوردن تعادل نسبي بازار از محل كاالهاي وارداتي 
علي الخصوص نهاده هاي توليد اس��ت، عنوان كرد: 
در اين راس��تا جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
س��ابق در نامه اي به مقام معظم رهبري با اشاره به 
داليل اعمال نشدن حقوق ورودي كاالهاي وارداتي 
مطابق با قانون بودجه س��ال ج��اري پرداخت و دو 
پيش��نهاد را ارايه كرد. بنابه اظه��ارات او، اول آنكه 
در صورت صالحديد، مصوبه هيات وزيران تا پايان 
شهريور ماه سال جاري مالك عمل قرار گرفته و طي 
اين مدت، دولت جديد با همكاري مجلس شوراي 
اس��المي تدابير الزم را براي حل مش��كل در آينده 
اتخاذ كنند و دوم آنكه تصميم گيري راجع به نحوه 
رفع مشكل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با 
در نظر گرفتن جميع جهات، تصميمات الزم اتخاذ 
گردد و در آستانه اس��تقرار دولت جديد هيچ گونه 

مشكلي در اين خصوص ايجاد نشود.
ارونقي افزود: پيشنهادهاي ارايه شده به استحضار 
مقام معظم رهبري رس��يد و مقرر فرمودند موضوع 
در جلس��ه س��ران قوا مطرح و تصمي��م الزم اتخاذ 
شود. بنابراين در حال حاضر، اخذ حقوق ورودي از 
كاالهاي وارداتي كمافي الس��ابق و طبق رويه قبلي 
اخذ مي ش��ود و هرگونه شايعه برخي افراد سودجو 
كه درصدد گران كردن برخي كاالها هستند در اين 
خصوص، مبني بر اخذ حقوق ورودي با نرخ ارز بازار 

توسط گمرك، تكذيب مي شود.

اخباررويداد
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افزايش قيمت گوشت تا ۵۰ درصد
ايس�نا| در سال جاري قيمت گوش��ت تا بيش از 
۵۰ درصد افزايش داشته است، در حالي كه با توجه 
به توليد داخ��ل، واردات قابل توجهي در رابطه با آن 
صورت نمي گيرد. قيمت گوش��ت قرمز در چند ماه 
گذشته نوسان داشته و در رابطه آن داليل متفاوتي 
مطرح است، اين محصول مصرفي مردم در آمارهاي 
رسمي تا بيش از ۱۵۰ هزار تومان هم قيمت خورده 
است. بررسي وضعيت قيمت گوشت قرمز در مركز 
آمار ايران نشان مي دهد كه هر كيلو گوشت گوسفند 
كه در تيرماه سال گذشته به طور متوسط ۱۰۰ هزار 
تومان بوده در خردادماه سال جاري به حدود ۱3۵ 
هزار تومان رس��يده و در تيرماه تا بيش از ۱۵۰ هزار 
تومان هم فروش رفته است. متوسط قيمت گوشت 
گوسفند در ماه گذش��ته ۱3۴ هزار تومان بوده كه 
نس��بت به تيرماه ۰.۶ درصد كاه��ش دارد، ولي در 
مقايسه با تيرماه سال گذشته 33.۱ درصد رشد داشته 
است. در رابطه با قيمت گوشت گاو يا گوساله نيز در 
تيرماه سال قبل هر كيلو به طور متوسط ۸۵ هزار و 
۴۰۰ تومان قيمت داشته كه به ۱۲7 هزار تومان در 
خردادماه امسال مي رسد. در تيرماه سال جاري نيز 
تا حدود ۱۴7 هزار تومان هم فروش رفته اما متوسط 
قيم��ت آن نزديك به ۱3۰ هزار تومان اعالم ش��ده 
است. بر اين اساس، گوشت گاو يا گوساله در مقايسه 
با خردادماه ۱.۸ درصد و نسبت به تيرماه پارسال ۵۱.3 
درصد گران شده است. اين افزايش قيمت در حالي 
رقم خورده كه حتي فعاالن بازار هم آن را قابل توجيه 
نمي دانند؛ به طوري كه اخي��را مديرعامل اتحاديه 
مركزي دام سبك گفته بود »در حال حاضر ميانگين 
قيمت هركيلو دام سبك زنده در بازار ۵۰ هزار تومان 
است و گوش��ت آن را مي توان با قيمت ۱۱۰ تومان 
به دس��ت مصرف كننده رساند. سوال اينجاست كه 
چرا مصرف كننده بايد براي خريد يك كيلو گوشت 
گوسفندي۱۵۰ هزار تومان هزينه كند؟.« اتحاديه 
مركزي ك��ه از عدم تامين نهاده ه��اي دامي و عدم 
حمايت و اقدام مناسب دولت در اين رابطه انتقاد دارد 
تاكيد داشته كه اگر شرايط به اين صورت ادامه داشته 
باشد، بايد گوشت وارد كنيم.  اين محصول باتوجه به 
تامين داخلي از مدت ها قبل واردات چنداني نداشته 
و در س��ال جاري نيز اين واردات قابل توجه نيست، 
به طوري كه در يكي - دو س��ال گذش��ته با توجه به 
تامين نياز ب��ا توليد داخل، واردات گوش��ت به طور 
چشمگيري كاهش داش��ته است و مجموع واردات 
به حدود ۲۲.۴ ميليون دالر مي رس��د ك��ه در آمار 
گمرك ايران مش��هود است. از ابتداي سال جاري تا 
نيمه تيرماه حدود ۱۰ تن گوشت قرمز سبك گرم به 
ارزش 7۲.۵ هزار دالر وارد شده كه نسبت به همين 
مدت در سال گذشته از لحاظ ارزشي و وزني كاهش 
چندين برابري دارد، در اين فاصله در سال قبل 3.۲ 
هزار تن به ارزشي بيش از ۲۱.۵ ميليون دالر واردات 
گوشت صورت گرفته بود. اما در مورد گوشت قرمز 
سرد ميزان واردات در چهار ماه و نيم ابتدايي سال 
جاري ۵۰۰۰ تن به ارزش حدود ۲۲.3 ميليون دالر 
بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه ۱۰ هزار 
تن به ارزش ۴۴ميليون دالر وارد شده بود، از لحاظ 

وزني و ارزشي بيش از ۵۰ درصد كاهش دارد.

سيمان ۴۰ هزار توماني 
در بازار يافت نمي شود

تسنيم | يك توليدكننده بتن در خصوص قيمت ۴۰ 
هزار توماني سيمان كه معاون وزير صمت خبر آن را 
اعالم كرده بود، گفت: در بازار خبري از سيمان ۴۰ هزار 
تومان نيست و ما براي خريد سيمان آنهم به صورت 

فله رقم هاي بااليي را پرداخت مي كنيم.
 اوايل مردادماه امس��ال بود كه با تشديد قطعي برق 
مشكالت كارخانجات سيمان افزايش پيدا كرد و دالل 
بازي فروش سيمان رونق يافت به نحوي كه قيمت هر 
كيسه سيمان به ۱۱۰ هزار تومان رسيد. البته نكته 
قابل تأمل اينجاست در آن مقطع مسووالن به منظور 
ايجاد تسهيل در فرآيند بخش توليد كشوراعالم كردند، 
طبق توافق صورت گرفته ميان معاونين وزارت نيرو 
و وزارت صم��ت، صنايع فوالدي و س��يماني را مجاز 
به فعاليت از ساعت ۲۴ الي هشت صبح تا سقف ۵۰ 
درصد ديماند مصرفي برق تا اطالع ثانوي كردند. بر 
همين اساس مقرر ش��د به برخي صنايع اجازه داده 
شود شب تا صبح فعاليت داشته باشند كه سيمان و 
فوالد هم جزو آن بود. در همين ارتباط توليدكنندگان 
سيمان ضمن بي فايده بودن اين تصميم معتقد بودند 
» كوره س��يمان، بخاري برقي نيست كه شب بزنند  
برق و صبح خاموشش كنند. هر كوره براي گرم شدن 
و آماده بار شدن نياز به ۴۸ ساعت زمان دارد و مصوبه 
مص��رف ۱۰ درصد برق هم واقعا قابل تأمل اس��ت.« 
در حال حاضر با گذشت يك ماه از تنش قطعي برق 
كارخانجات سيمان هنوز اين موضوع مديريت نشده 
واكثر خريداران س��يمان بايد نياز خود را از بازار آزاد 
آنهم از طريق واسطه ها تأمين مي كنند. البته برخي 
از توليدات سيمان در بورس كاال عرضه مي شود اما به 
واسطه عدم ساماندهي اين موضوع خريداران در تأمين 
نياز خود مشكل داشته و بايد سيمان را از بازار آزاد تهيه 
كنند. يكي از توليدكنندگان بتن در همين ارتباط به 
تسنيم مي گويد: در حال حاضر زيرساخت كافي براي 
خريد سيمان از بورس كاال را ندارم و بايد سيمان مورد 
نياز خود را از بازار آنهم ب��ا قيمت هاي باال خريداري 
كنم. وي افزود: هر تن س��يمان را در بازار ۱ ميليون 
تومان خريداري مي كنيم كه با محاسبه هزينه حمل 
و نقل اين قيمت به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هم 
مي رسد. اين توليدكننده بتن تصريح كرد: در حال 
حاضر ما به صورت فله هر كيسه سيمان را ۶۰ هزار 
تومان خريداري مي كنيم البته اگر بخواهيم سيمان 
پاكتي بگيريم باي��د 7۰ هزار تومان هزينه پرداخت 
كنيم. وي در خصوص قيمت ۴۰ هزار توماني سيمان 
كه معاون وزير صمت خبر آن را اعالم كرده بود گفت: 

در بازار خبري از سيمان ۴۰ هزار تومان نيست.

 گرانفروشي 
در صدر شكايات مردمي

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران اعالم كرد كه بيشترين شكايات مردمي در چهار 
ماهه نخست امس��ال مربوط به گرانفروشي، عدم درج 
قيمت و عرضه خارج از شبكه بوده است. يداله صادقي 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در چهار ماهه نخست 
امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ شكايت صنفي در سامانه ۱۲۴ 
ثبت شده اس��ت. به گفته وي دراين بازه زماني ۹۹3۶ 
مورد گزارش تلفني و ۵۵77 مورد گزارش حضوري به 
سامانه ۱۲۴ رسيده است كه به نسبت مدت مشابه سال 
قبل رشد يك درصدي داشته اس��ت. صادقي افزود: از 
مجموع شكايت هاي وارده، ۴۲77 مورد متخلف شناخته 
شده كه بيشترين شكايات مربوط به گرانفروشي، عدم 
درج قيمت و عرضه خارج از شبكه بوده است. همچنين 
به گفته رييس سازمان صمت استان تهران بيشترين 
كاالهاي هدف بازرسي نان، مرغ، ميوه و تره بار و روغن 
نباتي بوده اس��ت. گفتني اس��ت كه طبق قانون نظام 
صنفي گران فروشي، كم فروشي، تقلب، احتكار، عرضه 
خارج از ش��بكه عدم اجراي ضواب��ط قيمت گذاري و 
توزيع، فروش اجباري،  ع��دم درج قيمت و عدم صدور 
صورتحساب ازجمله مهم ترين تخلفات صنفي است. 
همچنين بر اساس قانون صنفي بايد درآمدهاي ناشي از 
جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز  شود و معادل 
آن در بودجه هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده )۴۴( اين قانون 
به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق 
اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار  گيرد 
تا در اجراي اين قانون هزينه كنند، اما اتاق اصناف بارها 

نسبت به دريافت نكردن اين بودجه گاليه كرده است.

گراني چاي منطقي است!؟
رييس سازمان چاي ايران افزايش قيمت چاي را منطقي 
دانست و دليل اين سخن را هم، افزايِش قيمِت زنجيره 
توليد عنوان كرد.  به گزارش ايس��نا، حبيب جهانساز 
در مصاحبه با »صبح و گفت وگ��و« در رابطه  با خبري 
مبني بر افزاي��ش ۶۵درصدي قيمت چاي اظهار كرد: 
بخش��ي از چاي اجباراً وارداتي مي شود و توليد هم 3۰ 
هزار تن در داخل كشور اس��ت. وي با ابراز خوشنودي 
از خارج ش��دِن واردات چ��اي از گروه ي��ك كاالهاي 
دريافت كننده ارز دولتي اظهار ك��رد: اين اتفاق باعث 
قدرت رقابت چاي داخلي نس��بت به نوع خارجي بوده 
است. جهانساز همچنين از رهاشدگي باغات چاي و كار 
نكردن كارخانه ها درگذشته گفت: در اين صنعت بر هم 
ريختگي اتفاق افتاد. وي درباره گراني چاي ايراني هم 
گفت: قيمت برگ سبز ۴۵ درصد نسبت به سال قبل 
افزوده شد تا براي چاي كار صرفه داشته باشد. جهانساز 
هزينه چاي سازي و توليد و مقوا و... را توجيهي براي اين 
سخن خود دانس��ت كه باالرفتن قيمت چاي عددي 
منطقي است. وي همچنين با اشاره به دپوي چاي در 
كشور از ارزن شدن نسبي چاي خبر داد و گفت: كرونا و 
عدم رفت وآمدهاي فاميلي در اين دپو تأثير داشته است.

افتخاري ديگر براي
آبفاي استان اصفهان رقم خورد

آبفاي استان اصفهان بيشترين جوايز سومين جشنواره 
ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور را به 
خود اختصاص داد.  در اين جشنواره كه با هدف ارزيابي 
عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق در سال 
۱3۹۹ و با حضور ۱۲7 شركت تابعه وزارت نيرو برگزار 
شد، ۲۹۹۵ اثر ارسالي به دبيرخانه، در سه مرحله مورد 
داوري قرار گرفت كه در نهايت آثار ۶۸ ش��ركت در ۱۴ 
محور حائز رتبه هاي برتر شدند.  بر همين اساس روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان اصفهان با كسب 
دو رتبه نخس��ت و س��ه رتبه دوم موفق شد بيشترين 
تعداد عناوين برتر را به خود اختصاص دهد.  كسب رتبه 
نخست در رشته هاي »جشنواره و نمايشگاه«، »پژوهش 
و افكارس��نجي« و رتبه دوم در بخش هاي »مديريت و 
برنامه ريزي«، »انتشارات و مستند سازي«و »ارتباط با 
راديو و تلويزيون اينترنتي«، افتخاراتي بود كه با تالش 
كاركنان روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان در سومين جشنواره ارزيابي 
روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور به دست آمد.  

برگزاري جلسه هماهنگي كنترل 
مصارف نامتعارف گاز درالبرز

جلسه هماهنگي كنترل مصارف نامتعارف گاز با حضور 
روساي شهرستان ها و نواحي گازرساني در سالن جلسات 
ساختمان ستاد برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي 
شركت گاز البرز، حس��ن سپهري فر مدير بهره برداري 
ش��ركت گاز البرز ضمن بيان اهميت كنترل و بررسي 
مصارف نامتعارف در سطح استان اظهار داشت: هماهنگي 
بين واحد خدمات فني و فروش عمده و واحد اندازه گيري 
در راس��تاي اجراي هرچه بهتر كنترل مصارف بسيار 
ضروري است. در اين جلسه روساي اندازه گيري و مناطق 
و نواحي نظرات خود را در خصوص ايجاد هماهنگي بيشتر 
و نظارت بر كنترل مصارف در استان بيان كردند. در پايان 
مقرر گرديد ميزان ورودي حجم گاز به شهرستان ها جهت 
مشخص ش��دن ميزان مصارف غير متعارف، از سوي 
واحد اندازه گيري با كمك امور مهندس��ي يا واحدهاي 
ذيربط صورت گيرد .همچنين در مورد انحراف از تعرفه 
كه يك نوع مصرف غير متعارف محس��وب مي گردد، 
س��ازوكارهاي الزم توسط گازرساني به صنايع، فروش 
عمده و اندازه گيري بررسي و با توجه به حيطه نظارت 
ش��ركت گاز كه تا مب��ادي ورودي )كنتور( بوده جهت 
بازديد و اظهارنظر در خصوص نوع مصرف مش��ترك، 

گزارشي ۶ ماهه از سازمان نظام مهندسي اخذ شود.

اختالفدولتروحانيومجلسبراياعمالنرخارزحقوقگمركيچهبود؟

ورود  سران  قوا  به حقوق  ورودي  كاالها 

هشداربهصادركنندگانايراني:برايافغانستانبهدنبالجانشينبگرديد!

تجارت با افغانستان در هاله اي از ابهام
تعادل|

  تازه ترين گزارش ها از روند تجارت خارجي ايران در 
حوزه محصوالت كش��اورزي و غذايي حكايت از آن 
دارد كه افغانستان در جايگاه دومين مقصد صادراتي 
كشور قرار گرفته است؛ به طوري كه در فصل نخست 
سال جاري، افغانستان سهم ۱۱ درصدي را در ميان 
مقاصد صادراتي ايران به خود اختصاص داده و طي 
اي��ن مدت ۲۹۶ هزارتن كاالي كش��اورزي و غذايي 
به ارزش ۱3۴ ميليون دالر از ايران وارد كرده اس��ت 
كه عمده اقالم وارداتي اين كش��ور از ايران ش��امل 
محصوالتي چون گوجه فرنگي، سيب، سيب زميني، 
شيريني ها و كنسانتره آب ميوه بوده است. اما حاال به 
دليل پيشروي طالبان در مناطق مرزي اين كشور با 
ايران، صادرات محصوالت ايراني به اين كشور تقريبا 
متوقف شده است. آن طور كه حسين سليمي، رييس 
اتاق مشترك ايران و افغانس��تان اعالم كرده است، 
استقرار نيروهاي ش��به نظامي طالبان در استان ها و 
شهرهاي همجوار با ايران، صادركنندگان ايراني را با 
نا اطميناني در ارسال كاال به اين كشور مواجه كرده 
اس��ت. به تازگي احمدرضا فرشچيان از اعضاي اتاق 
بازرگاني تهران نيز گفته صادركنندگان ايراني بايد 

براي افغانستان جايگزيني جديد پيدا كنند.

     هشدار به صادركنندگان كاال به افغانستان
شدت گرفتن آتش جنگ داخلي افغانستان در هفته هاي 
گذشته باعث شده در كنار كاهش امنيت، آينده اقتصادي 
اين كشور نيز با اما و اگرهاي فراواني مواجه شود. آمارهايي 
از كه تجارت افغانس��تان در س��ال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ 
ميالدي منتشر شده نشان مي دهد كه ايران اصلي ترين 
تامين كننده كاال براي اين كشور بوده است. هرچند ضعف 
زيرساخت ها و محدوديت هايي كه اقتصاد افغانستان در 
تمام سال هاي گذشته با آنها مواجه بوده باعث شده رقم 
صادرات ايران به اين همسايه شرقي محدود باشد اما نقش 
تعيين كننده در بازار اين كش��ور باعث شده تجار ايراني 
نگاهي ويژه به اين بازار داش��ته باشند. در كنار صادرات 
مس��تقيم، ترانزيت كاالهاي ايراني از طريق افغانستان 
به ديگر كش��ورها نيز گزينه ديگري بود كه در سال هاي 
گذش��ته از سوي تجار ايران در دس��تور كار قرار داشت. 
در روزهاي گذش��ته و پس از پيشروي طالبان، تعدادي 
از مرزهاي مشترك دو كش��ور به دست اين گروه افتاده 
و همين موضوع باعث ش��د رييس اتاق بازرگاني ايران و 

افغانستان هش��دار دهد كه ميزان صادرات ايران به اين 
كش��ور كاهش��ي حدودا ۸۵ درصدي را نشان مي دهد. 
ح��اال يك��ي از اعضاي ات��اق بازرگاني ته��ران نيز گفته 
صادركنندگان ايراني بايد براي افغانس��تان جايگزيني 
جديد پيدا كنند.احمدرضا فرشچيان در اين رابطه گفته: 
در بررسي نوع صادرات به افغانستان بايد اين مساله را مورد 
توجه قرار داد كه افغانستان معموال كاالهايي با كيفيت 
پايين را هم مي پذيرد و نكته ديگر آنكه، به دليل تحريم ها 
و ساير موانع موجود، افغانستان به محلي براي ترانزيت 
كاالهاي ايراني تبديل ش��ده بود و كاالهاي ايراني از اين 
كشور به مقاصد ديگر ارسال مي ش��د. به گفته او، شايد 
مسائل پيش آمده در مرزهاي افغانستان سبب شود كه 
صادركنندگان تالش مضاعفي را براي صادرات مستقيم 
محصوالت خود به مقاصد اصلي به كار ببندند. واقعيت اين 
است كه تجار ايراني از اين مساله كه كاالهايشان ترانزيت 
مي شد، رضايت چنداني نداشتند. البته صادركنندگان 
به افغانستان، صادركنندگان ايراني نيستند بلكه معموال 
اين تاجران افغانستاني بودند كه كاالي مورد نياز خود را 
از ايران خريداري مي كردند كه بخشي از آن به مصارف 
داخلي اين كشور رسيده و بخشي هم به آسياي جنوب 
ش��رقي و حتي اروپا صادر مي شد.فرشچيان با اشاره به 
اينكه صادركنندگان قديمي و آنها كه نسبت به صادرات 
محصوالت با كيفي��ت اقدام مي كنند، از ن��وع صادرات 
به افغانس��تان رضايت نداش��ته اند، ادامه داد: صادرات 

به افغانس��تان اگرچه براي ايران داراي مزيت اس��ت اما 
افتخارآميز نيست. اينكه بازارهاي رده نخست را از دست 
بدهيم و به بازار افغانستان اكتفا كنيم اين افتخار نيست. 
البته باز هم تاكيد مي كنم كه به دليل مجاورت، صادرات 

به اين كشور براي ايران مزيت دارد.
او با تاكيد بر اينكه »هدف صادركنندگان ايراني بايد 
ورود به بازارهاي تراز اول باشد« ويژگي اين بازارها را 
چنين عنوان كرد: بازارهايي كه محصوالت با كيفيت 
باال در آن معامله مي شود و پول بيشتري هم بابت آن 
پرداخت مي كنند. در واقع اين نوع صادرات ارزآوري 
بيشتري را هم براي كش��ور به همراه خواهد داشت. 
صادرات زماني افتخارآميز خواهد بود كه كاالي ايراني 
بتواند در بازارهاي تراز اول، با رقباي بزرگ رقابت كند. 
اگر نه صادراتي كه توليدكننده، بسته بندي كننده و 
صادركننده را به سمت ارايه محصول با كيفيت پايين تر 
س��وق دهد، افتخار نيست. فرشچيان با بيان اينكه به 
هر حال بخشي از كاالهاي صادراتي ايران داراي بازار 
مصرف در افغانستان بوده است، به سايت اتاق تهران 
توضيح داد: براي اين بخش از كاالها بايد به دنبال بازار 
جايگزيني در كشورهايي نظير عراق و كشورهاي حوزه 
CIS و آسياي ميانه بود. اگر نه ممكن است بخشي از 
كاالها كه تا پيش از اين به افغانس��تان صادر مي شده 
روي دست توليدكنندگان بماند. او افزود: شايد يكي 
از داليلي كه خرماي برخي از مناطق كش��ور از جمله 

در خوزس��تان در انبار توليدكنندگان مانده، كندي 
تجارت با افغانستان در ماه هاي گذشته بوده باشد. در 
واقع مشكالت سياسي در افغانستان سرعت صادرات 

به اين كشور را كاهش داده است.

      صادرات حداقلي به افغانستان
 انتظار بهبود نيست!

از سوي ديگر، رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان گفت: 
تا دو روز پيش چند كاميون صادراتي به افغانستان در مرز 
دوغارون حضور داشت اما با توجه به شرايط، فعال صادراتي 
انجام نمي شود. حسين سليمي در گفت وگو با » خبرگزاري 
مهر« در مورد آخرين وضعيت صادرات به افغانستان، اظهار 
داشت: تا دو روز پيش تقريباً ۵ كاميون در مرز دوغارون براي 
صادرات به افغانستان حضور داشتند اما با بمباراني كه روز 
گذشته شد، به طور كلي امروز صادرات متوقف شده است. 
رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانستان افزود: با توجه به 
وضعيت جنگي افغانستان من فعاًل اوضاع صادرات به اين 
كشور را رو به بهبود نمي بينم؛ حتي نمي توان پيش بيني 
كرد كه چه اتفاقي قرار است بيفتد. بايد ببينيم اين وضع 
چه مدت طول خواهد كشيد. وي ادامه داد: سال ۹۸ ميزان 
صادرات به افغانستان 3 ميليارد دالر بود كه با توجه به شيوع 
كرونا اين ميزان در سال گذشته به حدود ۲.۵ ميليارد دالر 
رسيده بود. پيش بيني مي ش��د كه امسال صادرات بين 
۲.3 تا ۲.۴ ميليارد دالر باش��د اما با اين شرايطي كه پيش 
آمده و عقب افتادگي يك ماهه در صادرات به اين كشور، 
احتماالً نصف اين عدد محقق شود. سليمي گفت: مشخص 
نيست چه مدت اين جنگ ادامه خواهد داشت و چه زماني 
افغانستان به ثبات و آرامش مي رسد از اين رو نمي توان فعاًل 
انتظار بهبود شرايط تجاري را داشت. رييس اتاق مشترك 
ايران و افغانستان در مورد اينكه گفته مي شود كاالهاي با 
كيفيت پايين به افغانستان صادر مي شود، تصريح كرد: تجار 
افغانستاني نسبت به وضعيت توليد و كيفيت كاالهاي ايراني 
علم كافي را دارند و هرگز اين مطلب مطرح نبوده كه كاالي 
بي كيفيت به اين كشور ارسال ش��ود. شايد كاالي ارزان 
قيمت را بخرند اما هرگز بي كيفيت نمي خرند؛ به عنوان 
نمونه شايد به جاي فرش دس��تباف، فرش ماشيني 
بخرند. وي افزود: عمده كاالهاي صادراتي به افغانستان 
مواد غذايي، مصالح ساختماني و سوخت است. با اين 
اوصاف مشخص نيست، اين نااطميناني تا چه زماني 
ادامه خواهد يافت و اينكه مراودات تجاري با اين همسايه 

شرقي به چه سمت و سويي سوق پيدا خواهد كرد. 
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خبرروز

مرگ ۵۸۸ نفر ديگر در ۲۴ ساعت گذشته
۵۸۸ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور و در خيز پنجم كرونا جان خود را از دست دادند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۴۰ هزار و ۸۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵ هزار و ۸۱ نفر از آنها بستري شدند. 
به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيماري به ۹۴ هزار و ۶۰۳ نفر و مجموع مبتاليان به كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون 
و ۱۹۹ هزار و ۵۳۷ نفر رس��يد. اكنون ۳۳۶ شهر كش��ور در وضعيت قرمز، ۸۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۸ شهر در وضعيت 
زرد قرار دارند. الزم به ذكر اس��ت پيش��تر باالترين آمار فوتي هاي روزانه كرونا در ايران طي ۱۹ ماه گذشته مربوط به ششم 

ارديبهشت ماه سال جاري با ۴۹۶ فوتي بوده است. 

خبر

 ارايه خدمات رايگان
 به ۴۵ميليون نفر

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با اشاره به ارايه 
خدمات رايگان به ۴۵ميليون نفر از بيمه ش��دگان از 
احداث ۶۱مركز درماني و اضافه ش��دن ۳۵۷تخت 
بيمارستاني خبر داد.  مصطفي ساالري گفت: در بحث 
نسخه الكترونيك نياز به يك الزام جدي داريم اما به 
داليل عدم زيرساخت به تعويق مي افتاد اما امروز كه 
در ۹۰ درصد روستاهاي ما اينترنت وجود دارد امكان 
نسخه الكترونيك هم برقرار اس��ت. او افزود: از لحاظ 
زيرس��اخت هاي فني ما دانش خوبي داريم و شرايط 
براي اين فرآيند مناس��ب است. مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي بيان كرد: در خرداد س��ال گذشته 
گام اول اين امكان برداش��ته شده اس��ت و تا اسفند 
سال گذشته دفترچه جديدي داده نشده است. البته 
مشكالت اين كار بس��يار زياد بوده ولي هر روزي كه 
شروع مي كرديم مش��كالت را ترميم مي كرديم و از 
آنچه كه اتفاق افتاد از مسائل پيش بيني شده آسان تر 
بود. س��االري اظهار كرد: امروز در هم��ه جاي ايران 
خدمات الكترونيكي درماني قابل انجام است و كافي 
كه با نرم افزار واسط افرادي كه در حوزه درماني فعاليت 
مي كنند سامانه خود را به ما متصل كنند. مديرعامل 
س��ازمان تامين اجتماعي با اش��اره به اقدامات اين 
س��ازمان تصريح كرد: تعداد بيمارستان هاي دولتي 
را در شهرستان هايي كه بيمارستان تامين اجتماعي 
نداريم بيشتر كرده و ارايه خدمات را براي ۴۵ ميليون 
نفر رايگان كرده اي��م. او افزود: همچني��ن درمان را 
براي افراد ۶۵ س��ال به باال كاماًل رايگان كرديم، براي 
بيماران صعب العالج نيز مشروط به تشكيل پرونده 
خودش��ان صددرصد هزينه درماني ش��ان را رايگان 
كرده ايم. ساالري خاطرنشان كرد: در بحث تجهيزات 
كمك پزش��كي تقريبًا منطبق با قيمت ب��ازار براي 
بيمه ش��دگان اقدامات خوبي صورت گرفته است و 
در راستاي عدالت در شهرستان هاي مختلف مبني 
بر احداث مراكز درمان��ي، ۶۱ مركز درماني جديد را 
احداث كرديم و هيچ شهرستاني نيست كه يك مركز 
درماني تامين اجتماعي نداشته باشد همچنين ۳۵۷ 
تخت بيمارس��تاني مبتني بر ميزان جمعيت اضافه 
كرده ايم. او در خوصص وصول مطالبات س��ازمان از 
دولت اظهار كرد: ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از مطالبات 
خود را وصول كرده ايم اين مبلغ در كنار سود سهامي 
ما هزينه هاي متناسب سازي حقوق بازنشستگان را 
تضمين مي كند؛ الزم به ذكر است همچنان بيش از 
۳۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت بدهي داريم. ساالري 
درخصوص اقدامات سازمان براي بيماران كرونايي با 
بيمه تامين اجتماعي تصريح كرد: براي بيمه شدگان 
تامين اجتماعي خدمات رايگان است و اگر فردي به 
بيمارستان دولتي مراجعه كند و نيازمند داروي كرونا 
)رمدسيوير( باشد اگر بستري شود ۱۰ درصد مبلغ و 
اگر در منزل باشد ۳۰ درصد مبلغ را پرداخت خواهد 
كرد. كانون بازنشس��تگان سراس��ر كشور به صورت 

غيرحضوري خدمات خود را ارايه مي دهند.

گليماندگار|  وضعي��ت از بحران هم 
گذشته و بيشتر به فاجعه شبيه است. هر 
روز ركورد تازه اي در مورد ابتال و مرگ هاي 
كرونايي در كشور ثبت مي شود و اين در حالي است كه 
مسووالن حتي در اين شرايط هم نتوانسته اند براي پيدا 
كردن راه مقابله اي با اين همه گيري اسفناك به اجماع 
برسند. مساله اينجاست كه در چنين شرايطي برگزاري 
مراس��م هاي عزاداري مح��رم در مس��اجد و تكايا هم 
مي تواند عامل ديگري در دامن زدن به اين فاجعه باشد. 
از سوي برخي بر اين باورند كه بايد اين مراسم تحت هر 
شرايطي برگزار شود و از سوي ديگر بسياري از پزشكان 
و متخصصان حوزه درمان هر گونه تجمع را عاملي براي 
غير قابل مهار كردن كرونا در كشور مي دانند و معتقدند 
اين مساله مي تواند به فاجعه ختم شود. حاال ديگر اكثر 
بيمارستان ها از نبود تخت هاي آي سي يو و حتي اورژانس 
خبر مي دهند، راه اندازي بيمارستان هاي صحرايي هم 
در كمبود نيروي پرستار عمال نمي تواند دردي را دوا كند 
و با اين حجم از ابتال و مرگ و مير كشور به سوي فاجعه 
پيش مي رود. خستگي كادر درمان، كمبود دارو و حتي 
سرم تزريقي از ديگر مشكالتي است كه اين روزها بر سر 
راه درمان بيماران كرونايي قرار دارد و از طرفي هم موج 
پنجم با سرعت س��رايت باال افراد بيشتري را هر روز به 
اين ويروس مبتال مي كند. بماند كه بي توجهي مسووالن 
به انجام واكسيناس��يون در روزهاي طاليي باعث بروز 
چنين بحراني شده است و خيلي از متخصصان دليل 
اين پيك و شكستن ركورد ابتال و مرگ در پيك پنجم 
را ديگر اقدام كردن براي واكسيناسيون سراسري اعالم 
مي كنند. همچنين اي��رج حريرچي معاون كل وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي با استناد به يك 
برآورد بين المللي هشدار داد اگر به رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي بي اعتنايي ش��ود تعداد تلفات ويروس كرونا 
به ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر در روز خواهد رسيد. البته ركوردي 
كه روز دوشنبه در مورد فوتي هاي كرونا ثبت شد، تنها 
۱۲ نفر تا رس��يدن به ۶۰۰ فوتي در روز فاصله داشت و 
چه بس��ا اين فاصله در روز هاي آتي كمتر و كمتر شود. 

حال چه بايد كرد؟

      مسووالن هر چه بيشتر تعلل كنند 
اوضاع وخيم تر مي شود

محمد شريفي مقدم، رييس خانه پرس��تار در اين باره 
به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه شرايط بسيار بحراني 
است، تعداد پرستاري كه در اين شرايط به آن نياز داريم 
بسيار بيشتر از تعدادي است كه در حال حاضر مشغول 
به كار هستند، همين كمبود پرستار و كادر درمان يكي 
از داليلي اس��ت كه باعث شده تا بيمارستان ها هر چند 
با تمام ت��وان خود كار مي كنند اما كيفيت خدماتي كه 
ارايه مي دهند، نمي تواند آنقدر كه بايد مطلوب باشد. از 
سوي ديگر كمبود دارو هم يكي ديگر از مشكالتي است 
كه مردم و كادر درمان با آن دست و پنجه نرم مي كنند، 
چرا بايد داروي رمدسيور در داروخانه ها پيدا نشود ولي 
در بازار س��ياه با قيمت چند برابري به فروش برسد؟ به 
هر حال مسووالن هر چه بيشتر براي چاره انديشي تعلل 
كنند اوضاع وخيم تر مي شود. اين در حالي است كه به 
گفته متخصصان ما هنوز به قله موج پنجم هم نرسيده ايم 

و معلوم نيست چه چيزي در انتظارمان است.

     مردم بايد براي جان خود
 ارزش قائل باشند

او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: اين مردم هستند 
كه بايد براي س��المتي و جان خود ارزش قائل باشند و با 
رعايت پروتكل ها و اگر امكانش را دارند با رعايت قرنطينه 
و ماندن در خانه از جان خود و عزيزانشان حفاظت كنند. 
متاس��فانه شرايط به گونه اي اس��ت كه نمي توان فقط از 
مسووالن توقع داشت كاري انجام دهند، مردم هم بايد تا 
جايي كه مي توانند همراهي كنند. درست است كه بسياري 
افراد به دليل وضعيت معيشتي خود مجبورند از خانه خارج 
شوند و به سر كار بروند اما حداقل با رعايت پروتكل ها بايد از 
جان خود محافظت كنند. شرايط بسيار نگران كننده است.

     برگزاري مراسم عزاداري محرم  به فاجعه 
ختم مي شود

شريفي مقدم مي گويد: اين درست است كه عزاداري 
براي امام سوم شيعيان يكي از بزرگ ترين مراسم هاي 

عزاداري براي ما به شمار مي رود، اما مساله اينجاست 
كه برگزاري اين مراسم به صورت مجازي هم مي تواند 
در چنين شرايطي قابل قبول باشد، در حال حاضر هر 
گونه اجتماعي مي تواند به قيمت جان افراد بيشتري 
تمام شود و تعداد مبتاليان به كرونا را افزايش دهد، در 
اين شرايط كه حتي بيمارستان ها هم ديگر تخت خالي 

ندارند برگزاري اين مراسم حتما بايد مجازي باشد.

     با خودمان نجنگيم
رييس انجمن م��ددكاران اجتماعي ايران ب��ا تاكيد بر 
اينكه عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي به معني اين 
اس��ت كه خودمان به جنگ خودم��ان مي رويم، نيز به 
»تع��ادل« مي گويد: تنها راه براي مقابل��ه با اين ويروس 
در كنار واكسيناسيون، رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
مقيد بودن تك تك افراد براي رعايت پروتكل ها و تشويق 
يكديگر به اين موضوع است. سيدحسن موسوي چلك 
مي افزايد: اطالعاتي كه مسووالن بهداشتي درخصوص 
كرونا، روند افزايشي فوت و بس��تري و مراجعه به مراكز 
درمان��ي ارايه مي كنند را نمي توان كتم��ان كرد و دليل 
آن نوع جديد ويروس اس��ت كه شدت ابتالي آن بيشتر 
از س��اير انواع ويروس هاي شناخته شده كرونا بود. حتي 
كش��ورهايي كه درصد واكسيناس��يون جمعيت شان 
باالست، مجددا بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي تاكيد و 
حتي محدوديت هايي را تعيين كردند. او با بيان اينكه دو 
راه پيش روي ما وج��ود دارد، مي گويد: اگر پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت نكنيم، بايد منتظر ابتال به بيماري خود 
يا عزيزانمان باشيم و هيچكس نمي تواند ادعا كند كه به 
دليل جايگاه، تحصيالت، درآمد و شغل و... از اين بيماري 
مصون است. راه ديگر اين است كه عاملي براي پيشگيري 
از ابتال به ويروس كرونا باشيم؛ يعني خود را موظف به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بدانيم و حتي اگر از طوالني شدن 
اين شرايط خسته شده باش��يم، بايد دستورالعمل هاي 
بهداشتي را با جديت ادامه دهيم؛ رعايت نكردن موجب رفع 
خستگي ما نمي شود. رييس انجمن مددكاران اجتماعي 
ايران درخصوص چرايي اينكه برخي از مردم پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت نمي كنند، مي افزايد: اين موضوع به 

دركي كه افراد از موقعيت دارند بس��تگي دارد؛ حتي اگر 
فردي از عملكرد دولت ها ناراضي است، اما موضوع سالمت 
خودمان موضوعي نيست كه بخواهيم با خودمان بجنگيم. 

     »الك داون« واجب است
رييس مركز تحقيقات ويروس شناس��ي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي با اش��اره به چهار محور كنترلي 
براي تحول در مديريت كرونا در كشور، مباحث مورد لزوم 
كه بايد در طرح تحول جامع مقابله با كرونا كه از س��وي 
رييس جمهور مطرح شده، مورد توجه قرار گيرند، تشريح 
كرد. دكتر عليرضا ناجي درباره تعطيلي هاي ضدكرونايي 
و شرايط آن  و همچنين درباره الزامات طرح تحول جامع 
مقابله با كرونا كه در روزهاي گذش��ته از س��وي ابراهيم 
رييسي رييس جمهور مطرح ش��د، مي گويد: ما در حال 
حاضر در بحران قرار داريم. تعطيل كردن يكي از واجبات 
است. هيچكس هميشه با الك داون موافق نيست؛ چراكه 
الك داون مي تواند تبعات اقتصادي داش��ته باشد، اما در 
شرايط فعلي بايد اين اقدام را انجام دهيم. از الك داون به 

عنوان يك ُمسكن موقت بهره بريم تا با ايجاد سكون در 
جامعه، بتوانيم فشار بر روي كادر درمان و بيمارستان ها 
را برداريم. البته اگر به صورت واقعي انجام شود. مي افزايد: 
در كنار الك داون هم بايد اقدامات تكميلي انجام دهيم. اين 
اقدامات تكميلي اين است كه شناسايي بيماري را افزايش 
داده و با تست هاي بسيار زياد تا جايي كه مي توانيم همه 
موارد بيماري را تش��خيص دهيم، افرادي كه با بيماران 
مثبت برخورد داش��تند، تس��ت كنيم، در صورت نياز، 
درمان را به صورت سرپايي يا بستري آغاز كنيم، قرنطينه 
كردن افراد جدي گرفته ش��ود و در عين حال س��رعت 

واكسيناسيون مان را هم افزايش دهيم.

     »تعطيلي« اسمي فايده ندارد
ناجي با بيان اينكه انجام اين اقدامات به صورت جامع 
و در كنار هم مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد، مي گويد: 
شهر تهران اخيرا در وضعيت قرمز يك هفته تعطيل 
بود، اما آيا واقعا شهر تعطيل بود؟ آيا جاده ها بسته شد 
تا مردم شمال نروند؟ و... خير، هيچ يك از اين موارد 

انجام نشد. فقط اسم تعطيلي گذاشتن فايده ندارد، 
بلكه بايد قوانين مربوط به آن را هم كامال اجرا كنيم. 
م��ن ۱۰۰ درصد موافق تعطيلي هس��تم، اما بايد به 
صورت كامل بوده و تمهيدات آن هم مشخص باشد.

     تجمع ممنوع!
ناجي درباره نزديكي اي��ام محرم و تمهيداتي كه بايد در 
اين ايام اتخاذ شود، اظهار مي دارد: به نظر من هر مراسم 
و روي��دادي كه موجب تجمع ش��ود، نبايد اتفاق بيفتد. 
اكنون موضوع كوويد است، حال هر مراسمي اعم از نوروز، 
مسافرت، تجمعاتي مانند اجراي امتحانات، محرم و... باشد، 
هيچ تفاوتي ندارد. بسته به همه گير شناسي ويروس در 
آن مقطع زماني بايد مسائل را رعايت كنيم. تجربيات مان 
نش��ان داده است اينكه مي خواهيم تجمعات را با اجراي 
پروتكل هاي دقيق كوويد انجام دهيم، امكان پذير نيست. 
زيرا فقط بحث برگزاري مراسم مطرح نيست، بلكه رفت و 
آمد مردم و... هم منجر به تجمع مي شود. بايد به اين موضوع 

توجه كرد و تصميم عاقالنه اي در اين زمينه اتخاذ كرد.

گزارش

بهاجماعنرسيدنمسووالنبرسر»الكداون«،عدمرعايتپروتكلهاتوسطمردم

كروناهمچنانقربانيميگيرد
فاجعه در كمين است

رويخطخبر

تمهيداتپليسبرايمحرم
رييس پليس راه��ور تهران بزرگ از ارايه 
پيشنهاد تغيير ساعت منع تردد شبانه به 
ستادملي مقابله با كرونا براي محرم خبر 
داد. سردار محمد حسين حميدي گفت: 
پيشنهاد تغيير ساعت منع تردد شبانه به 
ستادملي مقابله با كرونا داده شده است 
و در صورت تاييد اعمال خواهد ش��د. او 
درباره ساعات پيش��نهادي نيز به ايسنا 

گفت: با توجه به اينكه ممكن اس��ت عزاداري برخي 
هيات ها به طول بينجامد پيشنهاد داديم كه ساعات 
آغاز منع تردد به ۲۳ يا ۲۳:۳۰ برس��د. رييس پليس 
راه��ور تهران ادامه داد: برخ��ي از هيات هاي مذهبي 
ممكن است مراس��م عزاداري را در س��اعاتي برگزار 
كنند كه تا ۱۰ ش��ب به پايان نرسد. البته بسياري از 
اين هيات ها نيز محلي بوده و مشكل ترافيكي خاصي 
در پي برگزاري مراسم نخواهند داشت اما به هر حال 

اين پيشنهاد را ما ارايه كرده ايم. به گفته 
حميدي، اين تغيير ساعت در حال حاضر 
يك پيشنهاد بوده و تا زماني كه ستاد ملي 
مقابله با كرونا چيزي را ابالغ نكند ساعات 
اجراي منع تردد شبانه كمافي السابق از 
ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد خواهد بود. او درباره 
ديگر تمهي��دات پليس ب��راي عزاداري 
ماه محرم نيز گفت: متناس��ب با شرايط 
هيات هاي عزاداري و با توجه به اينكه اين مراس��م در 
فضاي باز برگزار مي شود تمهيداتي را در نظر گرفته ايم. 
او افزود: از جمله اين تمهيدات اين است كه ساعت منع 
تردد كاميون ها در پايتخت تغيير كرد و آغاز ساعات 
مجاز تردد كاميون ها از ۲۲ به ساعت ۳۰ دقيقه بامداد 
تغيير پيدا كرد. از اين رو رانندگان كاميون بايد توجه 
داشته باشند كه از ساعت ۳۰ دقيقه بامداد تا ساعت 

۶:۳۰ اجازه تردد در معابر داخلي پايتخت را دارند.

دريافتمجوزاستخدام۶۰هزارنفردرآموزشوپرورش
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت 
آموزش و پ��رورش از دريافت مجوز جذب 
۵۰ ه��زار نيرو در آم��وزش و پرورش براي 
س��ال جاري از دو طريق كنكور سراسري 
و آزمون اس��تخدامي خبر داد. علي الهيار 
تركمن گفت: عالوه بر اين كمتر از ۱۰ هزار 
مجوز استفاده نشده از سال قبل داريم كه 
به اين آمار اضافه مي شود. او درباره آخرين 

وضعيت ساماندهي نيروي انساني براي سال تحصيلي 
پيش رو اظهار كرد: مجوز صادر ش��ده از سوي سازمان 
اداري اس��تخدامي براي جذب نيرو در سال جاري ۵۰ 
هزار مورد است كه ۲۵هزار مجوز مربوط به جذب دانشجو 
معلم براي دوره چهارساله از طريق كنكور سراسري و ۲۵ 
هزار مجوز مربوط به جذب فارغ التحصيالن دانشگاه هاي 
ديگر مطابق ماده ۲۸ اساس��نامه دانش��گاه فرهنگيان 
است. الهيار تركمن اظهار داشت: اطالعات استخدامي 

در اختيار س��ازمان سنجش قرار گرفته تا 
بارگذاري و دفترچه استخدامي را منتشر 
كند. عالوه بر اين كمت��ر از ۱۰ هزار مجوز 
استفاده نشده از سال قبل داريم كه به اين 
آمار اضافه مي ش��ود. معاون برنامه ريزي و 
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره 
ميزان خروجي نيروها و تعداد بازنشستگان 
س��ال جاري نيز اظهار كرد: شمار آنها كه 
تا اس��فند ماه به بازنشس��تگي مي رس��ند باالست، اما 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي م��اده ۱۰۳ قانون خدمات 
كشوري مي توانند خدمتشان را استمرار دهند. با توجه 
به اجراي رتبه بندي، خيلي ها خودشان درخواست 
بازنشستگي نداده اند و توصيه ما اين است كه امسال 
و سال بعد اگر همكاري شرايط ادامه خدمت دارد، 
درخواست بازنشس��تگي ندهد زيرا رتبه بندي به 
هرشكلي، تصويب و اجرا مي شود و اثرات خوبي دارد.

شهادت۲مامورپليسدر۱۰روزاخير
مراسم تشييع پيكر مامور كالنتري ۱۰۳ 
گاندي كه به ضرب گلوله همدستان يك 
سارق به شهادت رسيده بود صبح دوشنبه 
برگزار شد. رييس پليس تهران در مراسم 
تشييع پيكر شهيد ياسر طاهري گفت: 
دومين ش��هيد پليس پايتخت طي ۱۰ 
روز اخي��ر را كه در راه مبارزه با س��ارقان 
مس��لح و تامين امنيت مردم به شهادت 

رسيد تشييع مي كنيم. ياسر طاهري ماموري دالور و 
تيزهوش بود كه هنگام بررسي و گشت زني در حوزه 
استحفاظي خود در بلوار آفريقا با فردي كه در حال حمل 
كيسه اي مشكوك بود روبرو شد. اين شهيد بزرگوار براي 

بررسي موضوع وارد عمل شد اما متهم با 
سوار شدن بر يك دستگاه وانت قصد فرار 
از محل را داشت كه افسر وظيفه شناس 
ما خود را به عقب اي��ن خودرو انداخته و 
چندين كيلومتر را در شرايطي كه وانت با 
اقدامات خطرناك و مارپيچ قصد به پايين 
پرتاب كردن او را داش��ت، متهم را دنبال 
كرد. رحيمي افزود: در نهايت در شرايطي 
كه خودرو در ترافيك متوقف شده و شهيد طاهري قصد 
بازداشت اين فرد را داشت همدستان سارق مذكور از 
پشت سر اين مامور وظيفه شناس را هدف گلوله قرار 

داده و با ضرب پنج تير او را به شهادت رساندند.

رويداد

باران هايي كه مردادماه، در اوج تابستان مهمان ايران 
ش��دند، از نظر كارشناسان تصوير متفاوتي از آينده 
اقليم ايران را هش��دار مي دهند؛ اقليمي خش��ك با 
سيل هاي ناگهاني و موج هاي گرمايي مرگبار. هفته 
گذشته به طور غيرقابل انتظاري، درست در زماني كه 
همه منتظر گرماي ۴۰درجه اي وسط تابستان بودند، 
رگبارهاي غيرقابل انتظاري در بيش��تر استان هاي 
اي��ران باريدند كه حتي در برخي از مناطق منجر به 
جاري شدن سيل شدند. در كنار اين باران ها، دماي 
كشور هم به اندازه عجيبي كاهش پيدا كرد. از نظر 
كارشناسان اين اتفاق يك بي نظمي در اقليم ايران 

است كه چندان هم نمي تواند بدون دليل باشد.

      باران  ترسناك مرداد
بهل��ول عليجان��ي، اس��تاد دانش��گاه و بنيان گذار 
اقليم شناسي سينوپتيك در ايران، درباره آنچه در 
اين روزها در اقليم ايران رخ داد مي گويد: اينكه در اين 
روزهاي مرداد ما شاهد چنين بارندگي هايي باشيم 
و ناگهان هوا سرد ش��ود، يك بي نظمي آب وهوايي 
است. مرداد اصل تابستان است و نبايد در آن به اين 
شكل باران ببارد. علت توده هوايي بوده كه با كمك 
بادهاي غربي، از عرض هاي شمالي زمين به سمت 
جنوب و ايران آمده و در كنار سرد كردن هوا، رطوبت 
و ناپايداري به اقليم كشور آورده است كه باعث ايجاد 
رگبارهاي تابستاني در كشور شدند. اما حركت اين 
بادهاي غربي به سمت جنوب اتقاقي است كه نبايد 
در اين فصل از سال رخ بدهد. عليجاني درباره علت 
اين اتفاق چنين نظري دارد: م��ا هيچ موقع انتظار 
نداريم كه بادهاي غربي اين موقع از س��ال به سمت 
ايران بيايند مگر اينكه به داليلي استثنايي اين اتفاق 
رخ بدهد. امس��ال يك بي نظمي رخ داده اس��ت كه 

مي تواند نشان دهنده تغييراقليم باشد.

     گرماي مرگبار خرداد
چند ماه قبل تر در خرداد ماه هم نشانه هايي از گرمايش 
جهاني در اقليم ايران ديده شد و يك ماه مانده به شروع 
تابس��تان موج گرمايي ش��ديد مناطق مختلف ايران و 
خاورميانه را درگير كرد كه به گفته برخي اقليم شناسان 
خش��ن ترين موج گرمايي تاريخ براي خرداد ماه بود. در 
خرداد ماه دماي چندين منطقه در خاورميانه از جمله 
اميديه در اي��ران به باالي ۵۰ درجه رس��يد، اتفاقي كه 
خيلي ها انتظارش را نداشتند. بنيان گذار اقليم شناسي 
سينوپتيك در ايران توضيح مي دهد: هوا سال به سال  در 
كشور در حال گرم تر شدن است و اين هم از نشانه هاي 
گرمايش جهاني اس��ت، براي همين هم مي بينيم كه 
امس��ال هوا از خرداد ماه گرم ش��د. به گفت��ه برخي از 
كارشناس��ان آنچه در خرداد و مرداد امسال در ايران رخ 
داد، بخشي از روند گرمايش  جهاني به خاطر فعاليت هاي 
انساني )انتش��ار گازهاي گلخانه اي( در جهان است كه 
ده ها سال است در دنيا ش��روع شده است و متاسفانه با 
وضعيت فعلي انتشار گازهاي گلخانه اي به نظر مي رسد 
همچنان ادامه داشته باشد. براساس اطالعات مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي، دماي 
ايران از س��ال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸، ۲.۱ درجه سلس��يوس 
افزايش داشته است. براساس مقاله اي كه دو سال پيش در 
نشريه اشپرينگر منتشر شده است اين روند در دهه  هاي 
آينده هم ادامه پيدا مي كند، در بخشي از اين مقاله آمده 
اس��ت: ايران در دهه هاي آينده با افزايش ۲.۴ درجه اي 
دما و كاهش ۳۵ درصدي باران روبرو مي ش��ود و شدت 

تغييراقليم در ايران بيشتر از منطقه خاورميانه مي شود.

      سيل هاي ناگهاني
و موج هاي گرمايي مرگبار

اين يعني با ادامه روند گرمايش جهاني و گرم تر شدن 
اي��ران احتماال رگبارهاي مرداد ماه امس��ال و گرماي 

شديد خرداد شكل شديدتري به خود بگيرند. عليجاني 
مي گويد: با ادامه اين رون��د، مخاطرات و بي نظمي ها 
بيشتر و بيشتر مي ش��وند و حتي ممكن است زماني 
برسد كه مرداد ماه در تهران سيل داشته باشيم. با ايجاد 
بي نظمي هرچيزي امكان پذير است. يا حتي اين گرماي 
ناگهاني خرداد ماه ممكن است روزي در آذربايجان يا 
مازندران اتفاق بيافتد و تلفات زيادي هم به همراه داشته 
باشد چراكه مردم آمادگي آن را ندارند. مطالعه اي كه با 
عنوان »آينده اقليم مفرط در ايران« چند سال پيش در 
مجله نيچر چاپ شده بود هم نسبت به بحران سيل و 
خشكسالي در ايران هشدار داده بود. در بخشي از اين 
مطالعه آمده است: نقاط باراني كشور در شمال و غرب 
بصورت ميانگين مقدار ساالنه باران از ۱۰۰ميلي متر 
دريافت خواهند كرد، در حالي كه نقاط خشك كشور به 
همين مقدار باران كمتري دريافت مي كنند. سيل هاي 
سال ۱۳۹۵ در ۲۵ استان ايران كه منجر به مرگ ۵۳ 
نفر و خسارت ۳۰هزار ميليارد توماني شد نمونه اي از اين 
تهديدهاي تغييراقليم در ايران است كه تعداد آنها در 
سال هاي بعدي ممكن است بيشتر شود. حتي چندي 
پيش رييس كميته تخصصي سيالب هشدار داده بود 
كه احتمال بارش سيل شديد در پاييز و زمستان ۱۴۰۰ 
وج��ود دارد. عليجاني كه براي س��يل ۱۳۹۸ رييس 
كارگروه هواشناسي و اقليم شناسي هيات ويژه گزارش 
ملي سيالب ها بود، مي گويد: بايد برنامه هاي بلندمدت 
براي كش��ور تعريف شود و مثل جهان تا سال ۲۱۰۰ 
برنامه ريزي شود، اما حتي برنامه هاي پنج ساله ما هم 
موفق نمي شوند چون افق ديد مديران درست نيست. 
چندين مطالعه درباره س��يل گلستان انجام داديم و 
گزارشش به دفتر رياست جمهوري داده شد، اما هيچ 
نشانه اي از توجه به توصيه هاي آن هيات ديده نشده 
است. هنوز سيل مي آيد و كشته مي دهد يا مساله سدها 

پيش مي آيد و آب به خوزستان نمي رسد.

چهبالييسراقليمايرانآمدهاست؟
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