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يادداشت- 1

 دورنماي صادرات
6 ميليون بشكه نفت

اين روزها كه فضاي عمومي 
كشور تحت تاثير 28خرداد 
و برنامه ريزي هاي��ي ك��ه 
اف��راد و جريان��ات مختلف 
متقاضي حضور در انتخابات 
ارايه مي كنند، ق��رار دارد، 
پاس��خگويي به اين پرسش 
بنيادين كه در چش��م انداز 
پي��ش روي صنعت نفت كش��ور )و اساس��ا بخش 
انرژي( چه اولويت هايي بايد مورد توجه قرار بگيرند، 
اهميتي مضاعف پيدا كرده است. هرچند ادعاهاي 
متنوع��ي در خص��وص ايجاد جه��ش اقتصادي و 
پيش��رفت همه جانب��ه از س��وي اف��راد و جريانات 
مختلف مطرح مي ش��ود، اما متاسفانه هنوز برنامه 
جامع اقتصادي كه بر اس��اس آن بت��وان تصويري 
از مهم ترين اولويت هاي اساس��ي اقتصادي كشور 
به دس��ت آورد مشاهده نشده اس��ت. بدون ترديد، 
صنعت نفت كش��ور ب��ه عنوان يك��ي از موتورهاي 
پيشران توسعه و سرمايه گذاري در كشور، نيازمند 
برنامه ريزي هاي دقيق و طراحي نقش��ه راه ويژه اي 
است تا بتواند روند روبه رشد خود را بپيمايد. هرچند 
برخي اف��راد و جريان��ات طي س��اليان اخير مدام 
تاكيد كرده اند كه تحريم ها تاثيري بر شاخص هاي 
اقتصادي كش��ور نداشته است و ريش��ه مجموعه 
مشكالت كشور را بايد در درون جست وجو كرد، اما 
از نظر من )و بس��ياري از كارشناسان( تحريم هاي 
اقتصادي، ش��اه كليد مش��كالت اقتصادي كش��ور 
)از جمل��ه صنعت نفت( اس��ت. اخي��را وزير نفت 
كشور اش��اره كردند كه اقتصاد ايران بايد دورنماي 
دستيابي به فروش بيش از 6.5 ميليون بشكه نفت 
در روز را به دست آورد. به نظرم اين هدف مي تواند 
نقطه مش��تركي براي چش��م انداز پيش رو در نظر 
گرفته شود. اما بايد ديد براي دستيابي به اين ميزان 
صادرات نفتي به چ��ه گزاره هايي نياز داريم؟ براي 
رسيدن به اين هدف مهم، صنعت نفت ايران نيازمند 
سرمايه گذاري بر روي زيرساخت هاي صنعت نفت 
اس��ت. طي دهه هاي اخير مش��كل تحريم ها باعث 
شده تا ايران نتواند، زيرس��اخت هاي نفتي خود را 
ب��ه روز آوري كند. بنابراين ب��راي افزايش ظرفيت 
ص��ادرات نفتي قبل از ه��ر چيز باي��د روند جذب 
سرمايه گذاري تسريع شود تا ايران بتواند از طريق 
نوآوري زيرس��اخت ها، توليد نفت خود را افزايش 
دهد. ناگفته پيداست اين س��رمايه گذاري ها نبايد 
با اس��تفاده از منابع داخلي تامين شود. دولتي كه 
قرار است روي كار بيايد، منابع كشور را بايد صرف 
آموزش، بهداش��ت و رفاه عمومي مردم كند. هيچ 
كشوري منابع خود را صرف توسعه زيرساخت هاي 
نفتي نمي كند، ايران هم نبايد يك چنين اشتباهي 
را مرتكب شود. براي جذب سرمايه هاي خارجي هم 
بايد بدانيم كه اين قرارداده��ا بايد برد-برد تنظيم 
شوند. به هر حال ساير كارتل ها براي سرمايه گذاري 
در ايران نيازمند مشوق هايي هستند كه بتوانند در 
ايران حضور پيدا كنند. بنابراين جذب سرمايه هاي 
خارجي نيازمند، حل مشكل تحريم هاي اقتصادي 
و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است. 
دولت آينده بايد بتواند سياس��ت تنش زدايي را به 
بهترين وجه عملياتي كند تا سرمايه گذاران خارجي 
و كارتل ه��اي بزرگ جهاني، براي س��رمايه گذاري 
در ايران رغبت داشته باش��ند. موضوع مهم بعدي 
 fatf ضرورت تعيي��ن تكليف در خصوص مس��اله
است. پيوس��تن به اين كنوانسيون نه يك مسير در 
ميان ساير مسيرها، بلكه يك ضرورت غيرقابل انكار 
است. حتي اگر فرض بگيريم كه مشكل تحريم هاي 
اقتصادي به طور كامل از پي��ش روي اقتصاد ايران 
برداشته شود، ايران مجموعه مشكالتش را با غرب 
حل و فصل كند تا زماني ك��ه موضوع fatf تعيين 
تكليف نش��ود، ايران نمي تواند بازگشتي به فضاي 
بين المللي اقتصاد داش��ته باشد. حتي كشورهايي 
مانند چي��ن و روس��يه و... اعالم كرده ان��د، بدون 
پيوستن ايران به اين كنوانس��يون حاضر به تبادل 
اقتصادي با كشورمان نيس��تند. بنابراين همزمان 
با موض��وع تحريم ها ايران بايد زمينه پيوس��تن به 
fatf را فراهم كند تا مش��كالتي كه در مس��ير نقل 
و انتقاالت بانكي و پولي ب��راي اقتصاد ايران وجود 
دارد، حل ش��وند. ب��دون حل و فصل اي��ن دوگانه 
يعني رفع تحريم ها و حل مش��كل FATF هر فرد 
يا گروهي كه سكان هدايت ساختار اجرايي كشور 
را به دست بگيرد، نخواهد توانست زمينه هاي رشد 
را در صنعت نفت )و س��اير حوزه ه��اي اقتصادي( 
فراهم كند. ش��خصا معتقدم، ظرفيت منابع نفتي 
كش��ور در مقايسه با س��اير كش��ورهاي جهان به 
اندازه اي اس��ت كه ايران به راحتي خواهد توانست 
افق دس��تيابي به صادرات بيش از 6ميليون بشكه 
نفت در روز را محقق كند. فراموش نكنيد، روس��يه 
و امريكا كه حجم مناب��ع نفتي آنها به مراتب كمتر 
از ايران اس��ت توانس��ته اند به توليد بااليي )حدود 
10ميليون بش��كه( دس��ت پيدا كنن��د. ايران هم 
با جذب س��رمايه هاي خارجي و اجراي سياس��ت 
تنش زدايي در چشم انداز بلندمدت مي تواند به يك 

چنين اعداد و ارقامي دست پيدا كند.

نرسي قربان

دومين ميتينگ انتخاباتي در پارلمان بخش خصوصي برگزار شد

انتقاد تند از مجمع تشخيص

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

تبليغات انتخاباتي و شعور مخاطبيك طرح و چند مجهولآينده مه آلود بازار سرمايه
بازار سرمايه با تزريق پول حركت 
نمي كند يك اكوسيس��تمي 
دارد ك��ه برخي از مس��ووالن 
را دس��ت كم  اكوسيس��تم 
مي گيرند. بنده احساس مي كنم 
سياست گذار فكر مي كند خيلي 
باهوش است درصورتي كه دقت 
نمي كند طرف سرمايه گذاران 
يعني سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي انسان هاي باهوشي 
هستند و به مرور ياد مي گيرند. بازار سرمايه ايران ريسك هاي 
خاص خود را تا پيش از انتخابات خواهد داش��ت. اين يك 
واقعيت مسلم است يعني اينكه بازار سرمايه ايران نمي داند 
چه كسي سكاندار اقتصاد خواهد بود، يعني مطمئن نيست 
البته شايد برخي مطمئن باشند اما بازار مطمئن نيست، 
دوم اينكه نمي داند اگر فرد جديدي س��كاندار ش��ود چه 
سياس��ت هايي در خصوص نرخ به��ره ارز و دالر خواهد 
داشت. كانديداها در مورد همه چيز صحبت مي كند براي 
مثال؛ ارزش ريال را بهبود مي دهيم و... گفتمان ها بسيار 
زياد است منتها برخي از گفتمان تأثير مثبت مي گذارند و 
برخي تأثير منفي.  ادامه در  صفحه 3

يك��ي از طرح هاي��ي كه طي 
هفته هاي اخي��ر در مجلس 
تصويب شد و معتقدم كه روند 
معقولي در خصوص تصويب 
آن طي نش��ده اس��ت، طرح 
اصالح قانون بان��ك مركزي 
اس��ت كه انتقادات فراواني را 
ني��ز در محافل كارشناس��ي 
اقتصادي ايجاد كرده است. مباحث مختلفي در خصوص 
مش��كالت ايران مطرح اس��ت كه به طور كلي در چند 
كالسه موضوعي ايرادات پيش��يني، ايرادات مبنايي و 
محتواي و ايرادات ساختاري مي توان آنها را دسته بندي 
كرد. موافق��ان اين طرح برخي اظهارنظرهاي مبهم در 
خصوص اين طرح مطرح مي كنن��د، از جمله اينكه از 
طريق اين ايده مي توان جلوي رش��د افسارگس��يخته 
نقدينگي در كشور را سد كرد! اما زماني كه از آنها پرسش 
مي شود، حذف شوراي پول و اعتبار و جايگزيني آن با 
شوراي 9نفره چه ارتباطي با حل مشكل نقدينگي دارد، 
پاسخي براي اين ابهامات و ابهاماتي اينچنيني ندارند. 
به هم زدن س��اختارهاي اقتصادي موجود با ايده هاي 

جديدي كه پايه و اساس علمي ندارند، بدون ترديد براي 
كشور هزينه هايي خواهد داشت و اقتصاد ايران را وارد 
دوره اي از نوسانات پي درپي خواهد كرد. از سوي ديگر 
طرفداران اين طرح اعالم مي كنند، تالش مي كنند بانك 
مركزي استقالل پيدا كند، اما دقيقا مشخص نمي كنند، 
اين استقالل چه مفهومي دارد و بانك مركزي قرار است 
از چه نهادي استقالل پيدا كند. از دولت؟ از مجلس؟ از 
حاكميت؟ از چه نهادي قرار است استقالل پيدا كند؟ اگر 
منظور استقالل از دولت است كه در بخش هاي مختلف 
اين طرح همچنان اركان اصلي تصميم ساز اين قانون 
در اختيار دولت است و عمال تغييري در سيطره دولت 
بر اين نهاد داده نشده است. حتي ايده استقالل از دولت 
هم به نظرم چندان منطقي نيس��ت. قبل از اين از دل 
قوانين مختلف اختيارات دولت ها در حوزه سياست هاي 
ارزي و... از آنان سلب شده است. تنها اختيار باقي مانده 
در ساختار اجرايي سياست هاي پولي است كه آن هم 
با يك چنين قوانيني از دولت سلب مي شود. اين رويكرد 
نه تنها باعث بهبود شاخص هاي اقتصادي نمي شود بلكه 
در بسياري از موارد باعث افزايش تكانه هاي نوساني در 
ادامه در صفحه 2 اقتصاد خواهد شد.  

اي��ن روزها ب��ازار فيلم هاي 
ي  ه��ا د مز نا ت��ي  تبليغا
انتخاباتي رياست جمهوري 
داغ اس��ت، فيلم هاي��ي كه 
نش��ان مي دهد مش��اوران 
تبليغاتي اين نامزدها نه تنها 
تالش��ي براي مردمي نشان 
دادن اين افراد نداشته اند كه 
انگار تمام تالش خود را كرده اند تا نش��ان دهند آنها 
با عموم مردم و سبك زندگي آنها بسيار فاصله دارند. 
متاسفانه در اكثر اين فيلم هاي تبليغاتي توجهي به 
شعور مخاطب نش��ده است، نه آن فيلمي كه يكي از 
كانديداها را در حال صرف غذا نشان مي دهد و ايشان 
در يك اقدام بسيار مصنوعي سفره اي را كه بر روي آن 
غذا خورده اند روي زمين مي تكانند و بعد هم به طرز 
ناش��يانه اي آن را تا مي زنند و كنار مي گذارند. كسي 
كه مشاوره ساخت اين تيزر تبليغاتي بوده با ساخت 
آن مي خواسته به چه دستاوردي برسد؟ اينكه حتي 
يك رييس جمهور هم در كارهاي خانه به همسرش 
ادامه در صفحه 8 كمك مي كند.  

مريم شاهسمنديمحسن زنگنهپيمان مولوي

در آيين »باران بركت« عنوان شد وزير اقتصاد: 

بني گانتس در »سفري فوق العاده «
چهارشنبه به واشنگتن مي رود

صفحه 2         صفحه 7

صفحه 7    

رمزارزها قابليت دور 
زدن تحريم ها را دارند 

افتتاح 500 پروژه آبرساني 
براي روستاهاي محروم

نتانياهو
درخط پايان

س�يد عماد حس�يني | در حالي كه همه منتظر 
پاي��ان قبضه نتانياهو بر صحنه سياس��ي اس��راييل 
هس��تند، نتانياهو آخرين تالش هاي خ��ود را براي 
جلوگيري از تحق��ق اين امر و ادامه حضور در قدرت 

انجام مي دهد.
از چن��د روز پيش يايي��ر الپيد و نفتال��ي بنيت دو 
شخصيت راستگراي افراطي اسراييل از فاصله چند 
ساعته خود با اعالم تشكيل كابينه سخن مي گويند؛ 
اعالمي كه در صورت تس��ليم رس��مي آن به رييس 
رژيم اس��راييل نه تنها تومار نخس��ت وزير نتانياهو 
بلكه احتماال حي��ات سياس��ي وي در هم پيچيده 
خواهد شد.نتانياهو كه ركورددار بيشترين سال هاي 
حضور در راس كابينه اس��راييل را دارد احتماال بعد 
از اين صحنه سياس��ي اسراييل را ترك و به احتمال 
قوي تر ب��راي مدتي ه��م همانند ش��خصيت هايي 
همچون موشه كاتساف، رييس اسبق اسراييل راهي 
زندان مي ش��ود.اينكه ائتالف تغيير به رهبري الپيد 
و بني��ت بتوانند طوالني ترين نخس��ت وزيري كه از 
سال 2009 يكس��ره بر اسراييل حكومت مي كرد را 
به زير بكش��ند آرزويي است كه گفته مي شود حتي 
برخي از اعضاي ليكود هم آن را در مخيله خود دارند.

با اين حال كس��ب 61 كرس��ي از كرسي هاي 120 
گانه كنست يك مساله، تش��كيل كابينه مساله اي 
ديگر اما مهم تر از آن حفظ اين كابينه و جلوگيري از 
فروپاشي آن در سايه اختالفات و تناقض هاي حاكم 
بر ايدئولوژي هاي تشكيل دهنده آن است .طبق قانون 
الپيد تا ساعت 23 و 59 دقيقه امروز چهارشنبه وقت 
دارد تا 61 عضو كنس��ت را با خود همراه كرده و اين 
مساله را به اطالع رييس اس��راييل برساند.با وجود 

آنكه اين شخصيت اسراييلي بعد از شكست نتانياهو 
در تش��كيل كابينه با 57 راي موافق مامور تشكيل 
كابينه شده اس��ت ولي از اوايل مه گذشته همچنان 
قادر به همراه كردن 4 نماينده ديگر نشده است.اين 

در حالي اس��ت كه اخباري در رابطه با همراه شدن 
شماري از نمايندگان با همان سرعتي كه روي خط 
رسانه هاي اس��راييلي قرار مي گيرند، اخبار تكذيب 
آن هم منتشر مي شود.به اعتقاد كارشناسان ائتالف 

تغيير، ائتالف متناقض هاس��ت؛ جريان هايي كه در 
چارچوب اين ائتالف گ��رد هم آمده اند در همه  چيز 
از تشكيل دولت فلس��طين گرفته تا جايگاه دين در 
س��اختار دولت و نحوه تعامل ب��ا ارزش هاي ديني يا 
ليبراليس��م و سوسياليس��م با يكديگر اختالف نظر 
داشته و تنها نقطه همگرايي آنها سرنگوني بنيامين 
نتانياهو از قدرت اس��ت.به بياني ديگر امروز احزاب 
اس��راييل با وجود اختالف نظر ريش��ه اي فيما بين 
در نخواس��تن بنيامين نتانياهو با هم اتفاق نظر پيدا 
كرده اند در حالي كه مسائل ديگري همچون شكست 
در غزه يا حل مشكالت اقتصادي و بيكاري ناشي از 
ش��يوع ويروس كرونا در رده هاي بعدي اهميت قرار 
گرفته اند.به گفته كارشناس��ان، بخ��ش عمده اي از 
صحنه سياسي اس��راييل هدف اول و اصلي خود را 
كنار زدن نتانياهو از قدرت ق��رار داده و به دنبال آن 
است تا بعد از تحقق اين امر در رابطه با مسائل ديگري 
همچون از سرگيري مذاكرات، نحوه تعامل با نوار غزه، 
حل مشكالت اقتصادي و تعامل با ديگر دغدغه هاي 
امنيتي اسراييل بينديشد.در واقع با توجه به شرايط 
حاكم بر صحنه ائتالف تغيير به  طور اخص و صحنه 
سياسي اسراييل به  طور اعم، تنها تغييري كه ائتالف 
تغيير در كوتاه مدت و حتي ميان مدت قادر به تحقق 
آن مي شود، تغيير نخس��ت وزير است و بقيه مسائل 
همچنان به همان ش��كل دوره نتانياهو باقي خواهد 
ماند.گرچه در دوره پس��ا نتانياهو اسراييل همچنان 
چالش هاي بزرگ امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و از 
آن مهم تر سياسي را در پيش روي خود خواهد ديد 
اما از ديدگاه رهبران جريان هاي موتلف بزرگ ترين 
چالش عبور از نتانياهو اس��ت كه اگر دوام پيدا كند، 

بقيه مسائل به  تدريج حل مي شوند.

روزنامه يديعوت آحارونوت نوشت كه رهبر حزب »آينده اي هست« رژيم صهيونيستي كه مكلف به تشكيل دولت شده 
است، روز گذشته موفقيتش در تشكيل دولت را به رييس اين رژيم ابالغ خواهد كرد.به گزارش ايسنا، روزنامه يديعوت 
آحارونوت نوشت: هنوز اختالفاتي ميان احزاب فراكسيون تغيير وجود دارد اما برخي شخصيت هاي مهم اين فراكسيون 
مي گويند كه دولت امروز تشكيل مي شود و تمام اختالفات و نزاع ها طي ساعات امروز حل خواهد شد.چهارشنبه مهلت 
مقرر براي يايير الپيد، رهبر مخالفان و رييس حزب آينده اي هست براي تشكيل دولت به پايان مي رسد.يديعوت 
آحارونوت نوشت كه احتماال امروز الپيد موفقيت خود در تشكيل دولت را به روون ريولين، رييس رژيم صهيونيستي 
اعالم خواهد كرد.با اين حال اين روزنامه به تالش هايي از سوي حزب ليكود به رهبري بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيستي براي ناكام گذاشتن تالش ها براي تشكيل دولت اشاره كرد.اين روزنامه نوشت: حتي اگر الپيد بتواند 
دولت را تشكيل دهد احتماال ياريو لوين، رييس كنست كه از حزب ليكود است موافقت با دولت را به تأخير بيندازد تا به 
نتانياهو فرصتي براي تالش بيشتر داده شود.همچنين فشارهايي بر نفتالي بنت، رييس حزب يمينا و آيلت شاكد معاون 
وي براي عدم پيوستن به دولت نتانياهو وجود دارد.همچنين به گفته اين روزنامه نتانياهو مجددا به بني گانتس، رهبر 
حزب آبي سفيد پيشنهاد تشكيل دولت به صورت نوبتي را داده است.براساس توافق الپيد و بنت آنها به صورت نوبتي 
دولت را تشكيل خواهند داد و ابتدا بنت نخست وزير خواهد شد اما حزب ليكود در نامه اي به ريولين و آويخاي مندلبليت، 
دادستان كل اعالم كرده كه طبق قانون اول بايد الپيد، نخست وزير شود و بايد تا فردا ساختار دولت خود را اعالم كند.

گانتس در »سفري فوق العاده « چهارشنبه به واشنگتن مي رود
وزير جنگ رژيم صهيونيستي چهارشنبه در »سفري فوق العاده « و يك روزه براي ديدار با همتاي آمريكايي به واشنگتن سفر 
مي كند.به گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه الحره، بني گانتس، وزير جنگ رژيم صهيونيستي قرار است با لويد آستين وزير 
دفاع و جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي آمريكا مالقات كند.خبرنگار الحره افزود: گانتس مسائل استراتژيك نظير برنامه 
هسته اي ايران، حفظ برتري نظامي اسراييل و نيز ثبات در منطقه را مورد بررسي قرار خواهد داد.همچنين قرار است گانتس 
با ديگر مسووالن دولت آمريكا به بررسي برنامه اي بپردازد كه بخش هاي امنيتي اخيرا به منظور تثبيت آتش بس طوالني 
مدت با غزه و حمايت از گروه هاي به زعم آنها ميانه رو در خاورميانه از جمله تشكيالت خودگردان فلسطين مطرح كرده اند.

زمزمه ها از احتمال اعالم دولت جديد اسراييل طي چند ساعت
آخرين خبرها

يادداشت-5

وعده هاي آماتوري در اقتصاد
آيا تصويري از مطالبات كلي 
م��ردم اي��ران در وعده هاي 
اقتصادي ارايه ش��ده از سوي 
اف��راد و جريان��ات مختل��ف 
پيداس��ت؟كدام گزاره ها به 
عنوان مسائل اصلي اقتصادي 
در قالب وعده هاي ارايه شده، 
مطرح شده اند؟و مهم تر از آن 
روش حل مسائل و معادالت چيست؟ براي پاسخ به يك 
چنين پرسش هايي بايد رخدادهاي سياسي، راهبردي، 
اقتصادي و... كش��ور در يك سال اخير كشور را به طور 
دقيق و موشكافانه بررسي كرد چرا كه اقتصادي ايران 
يكي از متفاوت ترين دوره هاي خود را در طول دهه هاي 
اخير در سال گذش��ته پشت سر گذاشته است. در اين 
ميان يكي از مهم ترين وظايف رس��انه هاي گروهي و 
تحليلگران، ارزيابي برنامه هاي اقتصادي ارايه شده و از 
آن مهم تر برنامه هايي است كه افراد و جريانات مختلف 
براي جلب توجه افكار عمومي ارايه مي كنند. واقع آن 
اس��ت كه به جز مورد خاص كه مس��ائلي در خصوص 
اقتصاد و معيش��ت بيان ش��ده، حرف دندان گيري در 
خصوص راهبردهاي اقتصادي كش��ور در چشم انداز 
پيش رو ارايه نشده اس��ت. برخي از نامزدها هم به نظر 
مي رس��د در حال بيان امور بديه��ي و واضح اقتصادي 
هستند كه هر دانش��جوي اقتصادي از آن باخبر است. 
در واقع يك دانشجوي ترم2 كارشناسي رشته  اقتصاد 
هم آگاه اس��ت كه تورم بايد مهار شود، قيمت  گذاري 
دستوري بايد حذف شود، بازار محوري بايد توسعه يابد 
و اقتصاد ايران نيازمند توس��عه زيرساخت هاي بخش 
توليد اس��ت. از اين نوع انگاره هاي واضح اين روزها به 
كرات شنيده مي ش��ود و در خصوص آن بحث و تبادل 
نظر مي شود. بازگو كردن بديهيات و امور مبرهن دردي 
را از اقتصاد و معيشت كشورمان دوا نمي كند بلكه سوال 
اصلي اين است كه چطور قرار است اين اتفاقات بيفتد؟ 
كدام برنامه ريزي جامع اقتصادي اس��ت كه مي تواند 
زمينه تحقق اين وعده هاي مشخص و مبرهن را فراهم 
كند. متاسفانه علي رغم تمام وعده هايي كه در خصوص 
برنامه ريزي ه��اي اقتصادي مطرح ش��ده، هنوز حتي 
يك صفحه برنامه  ريزي مكتوب توس��ط هيچ كدام از 
كانديداها منتشر نشده است تا تحليلگران مبتني بر اين 
برنامه جامع بتوانند تصويري از واقعيات ايده پردازي ها به 
دست آورند. برخي نامزدها بر برخورد بافساد و برگشت 
وجوه به ب��ورس و حل 3روزه  مش��كل بورس صحبت 
كرده اند اما برنامه  اجرايي كه ارايه مي كنند حتي براي آن 
3 روز هم ارايه نشده است. فرد ديگري هم در خصوص 
بيمه  10 ميليون توماني سهام صحبت كرده اند كه به 
نظرم اصال اولويت فعلي بورس نيست. شخص ديگري 
هم از صادر كننده ش��دن مرزنش��ينان و ساخت يك 
ميليون مسكن سخن گفته اند كه البته هنوز برنامه اي  
براي اين وعده ارايه نش��ده است و تنها به كلي گويي ها 
ادامه در صفحه 3 توجه شده است.  

محسن عباسي

ربيعي: صندوق راي
 نه ترس دارد

و نه قهر مي پذيرد

»تعادل« مولفه هاي تأثيرگذار 
بر بازار سهام را بررسي مي كند

عضو كانون صرافان ايران

صفحه 2    

صفحه 4    

به احياي برجام 
در اين دولت

اميدواريم

مشكل  بازار  
سرمايه  چيست؟

افزايش  سرمايه
 ۲5 ميلياردي
 به صرافي ها

آسيب مي زند
صفحه 3    

غالمحسين شافعي: خجالت آور است كه سهم ايران از اقتصاد جهاني نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است

صحنه سياسي اسراييل در تكاپو براي عبور از نتانياهو است 



سخنگوي دولت اعالم كرد كه به اعالم احياي كامل برجام 
تا پيش از پايات كار دولت بسيار اميدواريم .علي ربيعي 
در نشس��ت خبري هفتگي خود كه در راستاي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، به صورت ويدئوكنفرانس برگزار 
شد، گفت: طبيعي است كه به خاطر پيچيدگي هايي كه 
تحريم هاي متعدد در دولت ترامپ و پيشرفت هاي فني 
هسته اي در پاسخ به آنها ايجاد شده، جزييات زيادي بايد 
مورد بررسي و بحث قرار بگيرد اما هيچكدام از اين موانع 
غيرقابل عبور نيستند و با اراده سياسي در پايتخت ها اين 
اختالف هاي جزئي نيز به پايان خواهد رسيد. بنابراين، 
ما بس��يار اميدواريم كه تا پيش از انتقال تصدي دولت 
بتوانيم احياي كامل برجام را اعالم كنيم. وي با اش��اره 
به اينكه مذاكرات وين تحت تاثير انتخابات قرار نخواهد 
گرفت، اظهار كرد: اين مذاكرات بر اساس رويه اي مستقل 
و قانوني خود و در چارچوب سياست هاي كلي نظام و با 
هدايت رهبري تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه خواهد 
داشت. همانطور كه بارها گفته ايم، دولت مصمم است 
رس��الت خود را انجام داده و كشور را بدون تحريم هاي 

غيرقانوني تحويل دولت آينده بدهد.

     هيچ بن بستي در مذاكرات وين وجود ندارد
سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه برخي تحليل 
مي كنند كه غرب به ويژه امريكا منتظر نتيجه انتخابات 
ايران هستند تا چگونگي پيشبرد مذاكرات را مشخص كنند 
و نظر دولت در اين باره، گفت: هيچ بن بستي در مذاكرات 
وين وجود ندارد. مذاكرات به مرحله اي رسيده كه بايد در 
مورد تعداد معدودي مسائل كليدي تصميم گيري شود 
و اين مسائل هم دقت و وس��واس و زمان مورد نياز خود را 
مي طلبد. ما نه اجازه مي دهيم كه گفت وگوها فرسايشي 
شود و نه تعجيلي براي رس��يدن به توافق داريم. مالك و 
س��نجه ما حقوق ملت و تامين منافع عالي مردم و نظام 
اس��ت.ربيعي ادام��ه داد: تيم گفت وگو كنن��ده ما نيز در 
همين چارچوب حركت كرده و دستورالعمل هاي مركز 
را مطابق النعل بالنعل جلو برده است. اگر گفت وگوها نياز 
به تصميماتي در تهران داشته باشد، قطعا اين تصميمات 
در پايتخت گرفته مي شود. وي تصريح كرد: اما نكته قابل 
توجه اين اس��ت كه فصل انتخابات بركات زيادي دارد از 
جمله اينكه برخي از افراد كه طي س��ال هاي اخير حتي 
حاضر نبودند كه فشار تحريم را در وضعيت اقتصادي كشور 
به رسميت بشناسند؛ سال ها با پذيرش كنوانسيون هاي 
FATF  مخالفت مي كردند يا با سياست هاي دولت در دفاع 
از آزادي هاي قانوني شهروندان در فضاي مجازي مخالف 
بودند، امروز پيشگام تر از دولت دنبال رفع تحريم ها هستند 
و از گشايش در فضاي مجازي صحبت مي كنند. البته ما 
از همين مواضع در جهت دفاع از حقوق مردم، اس��تقبال 
مي كنيم و آن را به فال نيك مي گيريم.  سخنگوي دولت 
يادآور شد: خوشحاليم كه امروز خيلي ها به ديدگاه دولت 
رسيده اند و در مورد تعامل با جهان همه سخن مي گويند. از 
ياد مردم نرفته كه در همين چند سال پيش آوردن نام برجام 

مثل بيان يك امر كفرآميز تلقي مي شد.

     پرونده فايل صوتي منتشر شده ظريف
در دادسراي تهران

ربيعي در پاس��خ به س��والي درب��اره آخرين وضعيت 
پرونده فايل صوتي منتشر شده ظريف اعالم كرد: طبق 
اطالع رساني از سوي قوه قضاييه در اين ارتباط پرونده اي 
در دادس��راي تهران تش��كيل شده اس��ت. اين پرونده 
تيم هاي تخصصي از ضابطان وزارت اطالعات و سازمان 
اطالعات س��پاه و مرجع قضايي در يك تيم مش��ترك 
قضايي، امنيتي و اطالعاتي پرونده را پيگيري مي كنند. 
حتما به محض دستيابي به نتيجه، اطالع رساني خواهند 
كرد. آنچه مشخص است اين است كه انتشار اين فايل 

توطئه اي عليه دولت و نظام بود.

     دولت نجيبانه با سكوت
فقط به دنبال مشاركت حداكثري است

ربيعي با بيان اينكه ام��روز با يك موج القايي جديد نيز 
روبرو ش��ده ايم و عده اي با فرافكني از عدم مش��اركت 
احتمالي مردم در انتخابات، مي گويند اين بي ميلي به 
خاطر عملكرد دولت در سال هاي اخير است، اظهار كرد: 
اول اينكه تفكر دولت بر مشاركت گسترده و حداكثري 
در هر شرايطي است. توصيه دولت به مردم شريف ايران 
حضور داشتن پاي صندوق ها و مشاركت با هر سليقه اي 
است. وي افزود: اما جالب است اين روزها مي شنويم كه 
عده اي مي خواهند با فرار رو به جلو احتمال مش��اركت 
كم را به نارضايتي از دولت گره بزنند اين هم از اتفاقات 
بسيار عجيب است. در زماني كه دولت نجيبانه با سكوت 
فقط به دنبال مشاركت حداكثري است اينگونه بيانات 
نوعي نيش زدن به جامعه است. اگر مردم به آينده اميد 
داشته باش��ند و توانايي انجام آن را در نامزدها ببينند، 
براي تغيير وضعيت موجود اتفاقاً مشاركت بيشتري هم 

خواهند داشت.

     اميدواريم بتوان از تابستان سخت امسال
با كمترين خاموشي عبور كنيم

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي 
جبران خسارت هاي ناشي از قطع برق به مردم اظهار كرد: 
امسال، سالي بسيار استثنايي از نظر مصرف برق است. 
افزايش شديد و زودهنگام دماي هوا در كشور منجر به 
افزايش قابل توجه مصرف برق شده است، خشكسالي نيز 
منجر به كمبود توليدنيروگاه هاي برق آبي شده و به همين 
دليل شكافي بين توليد و مصرف ايجاد شده است كه در 
يكي دو روز ابتداي خرداد ماه، خاموشي هايي را به دنبال 
داشت كه خوشبختانه با همكاري خوب مردم، صنايع و 
كشاورزان، محدوديت هاي ايجاد شده به حداقل ميزان 
ممكن كاهش يافته است. وي با بيان اينكه در صورتي 
كه اين همكاري ها ادامه يابد اميدواريم بتوان از تابستان 
سخت امسال با كمترين خاموش��ي عبور كنيم، ادامه 
داد: بر اس��اس اطالع جداول قطعي احتمالي برق براي 
اطالع مردم توسط شركت هاي توزيع برق اطالع رساني 
مي شود و ليكن اميدواريم كه با رعايت صرفه جويي در 
مصرف و اجراي راهكارهاي ساده اي كه توصيه مي شود 
محدوديتي اعمال نشود. ربيعي تاكيد كرد: در اين هفته 
و هفته آتي، به دليل گرماي قابل توجه هوا در كش��ور، 
انجام اقدامات ساده كاهش مصرف از اهميت بيشتري 
برخوردار است. به نظر مي رسد قطع برق به تنهايي منجر 
به آسيب ديدگي به تجهيزات نمي شود. مشتركين برق 

بيمه شده اند و در صورت نياز مي توان در سامانه مذكور 
گزارش كرد، موضوع بر اساس قوانين بيمه مورد بررسي 

كارشناسي قرار گرفته و اقدام الزم به عمل مي آيد.

     جزييات نامه روحاني به شوراي نگهبان
سخنگوي دولت در پاس��خ به پرسشي درباره جزييات 
نامه رييس جمهور به شوراي نگهبان درباره ردصالحيت 
نامزدها و آيا اينكه پاسخي در اين زمينه اعالم شد، اظهار 
ك��رد: رييس جمهور در اين۸ س��ال در موارد متعددي 
با توجه به اختياراتي كه در قانون اساسي تصريح  شده 
است، اقدام به نامه نگاري و هشدار كرده اند. در اين مورد 
هم با نگراني از تحقق ضرورت مش��اركت حداكثري و 
با ديدي مش��فقانه، مطالبي را متذكر شدند. وي افزود: 
بنابراي��ن، رييس جمهور به وظيف��ه قانوني خود عمل 
كرده و محتواي نامه هم درباره الزامات مش��اركت بوده 
است. همچنين فصل الخطاب همه ما، بيانات رهبري 
اس��ت. نبود صندوق راي و فقدان دموكراسي در نظام 
شاهنشاهي، موجب »ترس دايمي حاكمان از مردم« و 
»بي اعتمادي قهرآفرين مردم به حاكمان« شده بود. امام 
راحل و ميراث ارزشمند او كه از دل انقالب و از رفراندوم 
فروردين۵۸ بي��رون آمد به ما آموخت كه صندوق راي 
ن��ه ترس دارد و نه قهر مي پذي��رد. صندوق راي چيزي 
جز ميانجي و داور ميان حكومت و شهروندان نيست و 
خوشبختانه با دفاع و حمايت رهبر انقالب از صندوق ها و 
حضور مردم پاي صندوق هاي راي اين مساله مورد توجه 

مستمر ايشان قرار دارد.

    آحاد جامعه آنچه را كه انتظار داشتند
در ميان نامزدهاي نهايي نمي بينند

س��خنگوي دولت با تاكيد بر اينكه ام��روز در راه تداوم 
جمهوريت برخي گاليه و انتقاد دارند كه دامنه انتخاب ها 
محدود شده است، گفت: امروز شايد همه آحاد جامعه 
آنچه را كه انتظار داش��تند در مي��ان نامزدهاي نهايي 
نمي بينند اما جامعه ما نشان داده كه هميشه فرصت  هايي 
ب��اور نكردني خلق مي كن��د. بياييد به ي��اد بياوريم كه 
جمهوريت همان نيروي جادويي و الهي است كه پيش از 
اين توانسته بود مرجع تقليدي تنها و بدون پشتوانه هاي 
مادي در جماران را به منبع قدرتي حيرت آور و الهام بخش 
براي ميليون ها نفر در سراسر جهان تبديل كند. وي ادامه 
داد: بدون ترديد، امام راحل صاحب كراماتي متعالي بود. 
ام��ا آنچه به او قدرت داد با ي��اري خداوند تا چنين تاثير 

شگفت آوري برجاي بگذارد، پشتيباني جمهور و اكثريت 
مردمي بود كه اراده و آرمان هاي بزرگ خود را در قامت اين 
مرد تجلي دادند. ربيعي با بيان اينكه نيروي جمهوريت ما 
از درون خواست اكثريت مي جوشد، اظهار كرد: تراوش 
اين خواس��ت و اراده مي تواند به نيروي س��ترگ براي 
پيشرفت كشور در آورد. مردم حتما مي توانند با مشاركت 
خود،  در ميان نامزدهاي موجود نزديك ترين فرد به آرمان 
هاي خود را انتخاب كنند. صندوق ها نيازمند رشد، ثبات و 
امنيت ملي ما است. توصيه دولت مشاركت و حضور همه 
مردم عزيز در پاي صندوق راي و انتخاب فردي است كه 

به آرمان هاي خود نزديك تر مي دانند.

     مصوب�ات دولت ب�راي جبران كمبود آب 
و برق

سخنگوي دولت با اشاره به مصوبات اين هفته هيات 
وزيران گفت: با توجه به افزايش مصرف برق ناش��ي از 
گرماي زودرس و كم آبي، دولت براي مديريت مصرف 
برق مصوب كرد تا دس��تگاه هاي اجراي��ي و ادارات و 
بانك ه��ا و نهادهاي عمومي غيردولت��ي به ميزان۵۰ 
درصد سال گذشته در مصرف برق صرفه جويي كنند. 
همچنين وزارتخانه هاي نيرو، اطالع��ات، ارتباطات 
و فناوري اطالعات، كش��ور و نيروي انتظامي موظف 
شدند نسبت به شناسايي، جمع آوري و متوقف كردن 
فعاليت مراكز و دستگاه هاي غيرمجاز استخراج رمز ارز 
اقدام كنند. وي افزود: همچنين صنايع بزرگ موظف 
شدند از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد با تدابيري مثل تغيير 
ساعت كار يا طرح تعطيالت ساالنه در مجموع ۳ هزار 
مگاوات كاهش مصرف از س��اعت ۱۲ تا ۲۱ داش��ته 
باشند. در مصوبه ديگري پرداخت تسهيالت نوسازي و 
بهسازي۲۰۰ هزار واحد مسكوني روستايي و شهرهاي 
زير۲۵ هزار نفر جمعيت و حاش��يه شهرها با ضمانت 
سفته زنجيره اي درسال ۱۴۰۰ توسط بانك هاي عامل 
تعيين شد و سقف فردي تسهيالت مبلغ ۱۰۰ ميليون 
تومان و سود سهم متقاضي نيز براي تسهيالت۵ درصد 
اس��ت. ربيعي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به 
پرسشي درباره روند مذاكرات وين و اينكه چه موانعي 
براي پايان زودهنگام تحريم ها وجود داش��ته است؟ 
گفت: مانع عمده اي بر سر مذاكرات احياي برجام نيست 
و همانطور كه پيشتر گفته ش��ده، تفاهم هاي اصولي 
درباره اقداماتي كه طرفين براي بازگشت به نص صريح 

توافق برجام بايد انجام بدهند، به دست آمده است.

رويداد

ادامه از صفحه اول

دريچه ايـران2   Wed. June 2. 2021  1953   چهارشنبه 12 خرداد 1400    21  شوال 1442  سال هفتم    شماره

يك طرح و چند مجهول
كشورهايي كه دست به يك چنين رويكردهايي مي زنند، 
نظام بانك��داري براي آنها اس��اس و ريش��ه مجموعه 
تصميمات است، اما اقتصاد ايران يك چنين مبناهايي 
را به عنوان اولويت مدنظر قرار نداده است، بنابراين بيان 
نوع تصميم سازي ها بيشتر بر آشفتگي هاي اقتصادي 
دامن مي زند. از س��وي ديگ��ر در خصوص موضوعاتي 
چون حفظ ارزش پول مل��ي و حفظ ارزش واقعي پول 
ملي به نظر مي رسد كه طراحان طرح متوجه ابعاد اصلي 
موضوع نيستند. حفظ ارزش واقعي پول ملي يعني اينكه 
اگر تورم ناگهان ۴۰درصد شد، بانك مركزي با تصويب 
اين قانون مي تواند نرخ ارز را در ب��ازار به ۴۰ تا ۵۰هزار 
تومان هم افزايش دهد. يك چنين رويكردي اساس��ا 
با راهبردهاي كالن اقتصاد كش��ور همخوان نيست. با 
عبور از اين موارد محتوايي و مبنايي حتي نحوه تصويب 
يك چنين طرح مهمي در مجلس نيز با ايرادات فراواني 
صورت گرفته است. در شرايطي كه اين تصميم نيازمند 
بررسي هاي جامع تخصصي است، هيات رييسه مجلس 
در يك فرصت كوتاه اعالم كرد كه فوريت طرح را تصويب 
مي كند. اما به فاصله نيم س��اعت بدون امكان بررسي 
جامع، كليات طرح نيز تصويب شد. بدون اينكه امكان 
نقد تخصصي طرح فراهم شده باشد. بررسي دقيق جلسه 
راي گيري هم نشان مي دهد كه اساسا نمايندگاني كه به 
طرح راي دادند، آگاهي چنداني از موضوع نداشتند. تنها 
۲نفر مخالف )كه يك نفر هم ايراد موضوعي نسبت به 
طرح داشت( در خصوص طرح صحبت كردند و بعد يك 
چنين موضوع مهمي در مجلس تصويب شد. البته بعد از 
تصويب اين طرح هم بدنه كارشناسي اقتصادي كشور 
و هم برخي نهادهاي باالدس��تي به نمايندگان توصيه 
كردند كه از تصويب طرح ها با ش��تابزدگي خودداري 
كنند. با اين توضيحات معتقدم بايد راهكار جايگزيني به 
جاي اين طرح تدارك ديده شود تا بتوان از تبعات اين 
طرح بر شاخص هاي اقتصادي جلوگيري كرد. اميدوارم 
در آينده در خصوص تصويب طرح هاي مهم اقتصادي، 
تدبير بيشتري صورت بگيرد تا طرح ها با پردازش مناسب 
تحليلي ارايه و تصويب شوند. اگر قرار است ايده تازه اي 
جايگزين روش هاي قبلي ش��ود، اين ايده بايد از قانون 

قبلي به مراتب معقول تر، كارآمدتر و تاثيرگذارتر باشد.

متوسط دريافتی بازنشستگان 
کشوری ۷ميليون تومان شد

متوسط حقوق بازنشس��تگان کشوری و لشکری 
با بازنشستگان تأمين اجتماعی بيش از ۲ميليون 
تومان اختالف دارد.بر اساس اعالم رسمی سازمان 
برنام��ه و بودجه هم اکنون بيش از ۳.۵ ميليون نفر 
بازنشسته کشوری و لشکری از صندوق های مختلف 
حقوق دريافت می کنند.بر اين اس��اس متوس��ط 
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از حدود ۳.۳ 
ميليون تومان به بيش از 7 ميليون تومان افزايش 
يافته و رش��د ۱۲۰درصدی را تجربه کرده اس��ت.

همچنين دريافتی بازنشستگان تأمين اجتماعی از 
۲.۱ ميليون تومان به حدود ۵ ميليون تومان افزايش 

يافته و رشد ۱۳۸درصدی داشته است.

۹۵ درصد مردم مشمول ماليات 
بر عايدی سرمايه نمی شوند

نايب رييس کميس��يون برنامه و بودجه مجلس با 
بيان اينکه ماليات بر عايدی سرمايه شامل ۹۵ درصد 
مردم نمی شود گفت: اين ماليات شامل گروه اندکی 
است که براساس فعاليت های سوداگرانه اقتصادی، 
عايدی دارند.سيد محمدرضا مير تاج الدينی نايب 
رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه 
کليات طرح ماليات بر عايدی س��رمايه در مجلس 
تصويب شده اس��ت گفت: اين طرح روی ماليات بر 
فعاليت های سوداگری که تا به حال جايی ثبت نشده 
و با درآمدهای کالن و نجومی در زمان محدود و بدون 
پرداخت ماليات، تمرکز دارد و ش��امل چهار عنوان 
ارز، امالک، خودرو و س��که می شود. ميرتاج الدينی 
در مورد استثنائات اين طرح تصريح کرد: ماليات بر 
عايدی سرمايه شامل کسانی که نمايشگاه ماشين 
دارند و بنگاه داران امالک نمی شود و همان ماليات 
معم��ول را می پردازند. وی با بيان اينکه اين ماليات 
ش��امل ۹۵ درصد مردم نمی شود گفت: اين ماليات 
شامل کس��انی است که در مدت کوتاهی به صورت 
تصاعدی سودی حاصل کرده اند و حتی خانواده هايی 
که هر عضو آن به طور مثال خودرويی داشته باشند، 
مش��مول اين نوع ماليات نخواهند بود. نايب رئيس 
کميسيون برنامه و بودجه ضمن تأکيد بر لزوم وجود 
فرمولی برای تعيين محاسبه نرخ تورم اظهار کرد: در 
بحث بررسی جزئيات، اين پيشنهاد در کميسيون 
 مورد توج��ه قرار خواه��د گرفت. ميرت��اج الدينی 
در مورد ماليات بر سرمايه خاطرنشان کرد: مجلس 
مسير ميانه را انتخاب کرده و با هدف توزيع عادالنه 
ثروت در جامعه و تنظيم آن، بيش��تر نشدن ضريب 
جينی و فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی متعادل در 
اصل درآمدها در چارچوب اقدامات کالن، مسير خود 
را طی می کند. وی گفت: درآمد حاصل ش��ده وارد 
خزانه کل می شود و از 6 تا ۸ درصد درآمد را می توان 
از طريق اين ماليات به دست آورد و موجب می شود 
تراز عملياتی بودجه کش��ور مثبت ش��ده و کسری 
نخواهيم داش��ت. ميرتاج الدينی متذکر شد: مردم 
نگران اين ماليات نباشد چرا که شامل گروه اندکی 
است که براساس فعاليت های سوداگرانه اقتصادی، 

عايدی دارند.

چالش های پيش روی
دولت آينده 

يک کارش��ناس اقتصادی ضمن بيان اينکه چالش  و 
بحران هاي��ی که دولت آينده با آن روبرو اس��ت، تنها 
راه��کار عبور از اي��ن بحران را اصالحات س��اختاری 
دانس��ت. وحيد ش��قاقی در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينکه دهه ۱۴۰۰ حساس ترين دهه کشور است، اظهار 
کرد: اگر نتوانيم در اين دهه اصالحات ساختاری انجام 
دهيم، کشور به نقطه برگشت ناپذير می رسد و امکان 
اصالحات از بين می رود.  وی ضمن تقسيم چالش های 
دهه پيش رو به س��ه اليه، گفت: در اليه اول، کشور با 
چهار بحران آب، جمعيت، صندوق بازنشستگی و پايان 

عصر صادرات مواجه خواهد بود. 
نظام بانک��ی بزرگترين چال��ش دولت آين��ده : اين 
کارشناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش 
دهه آينده نام برد و ادامه داد: در اليه سوم چالش هايی 
چون محيط زيس��ت، فضای نامناس��ب کسب وکار، 
نابرابری، بيکاری، فس��اد و ... وجود دارد. در بحث آب، 
معادل 7۰ درصد سرزمين به مرحله تنش آبی رسيده 
است که اگر نتوانيم آن را کنترل کنيم، در چند سال 
آينده ش��اهد درگيری بين استان ها، شهر و روستاها 
خواهيم بود.  وی افزود: در سال گذشته رشد جمعيت 
به کمترين ميزان رس��يد که اگر نتوانيم اين کاهش 
رشد جمعيت را متوقف کنيم، در پايان دهه پيش رو 
رشد جمعيت صفر می شود که بسيار خطرناک است. 
صندوق های بازنشستگی نيز ناترازی بيش از ۱۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان دارند که ب��رای رفع آن به ۱۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان منابع مالی نياز است و در صورت 
رفع نشدن آن احتماال تا پايان دهه ۱۴۰۰ بايد نصف 
بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود.  
نابرابری اقتصادی در ايران شديد است : شقاقی با بيان 
اينکه تا سال ۲۰۳۰ ميالدی، دنيا از واردات نفت عبور 
می کند که پايان عصر صادرات نفت ايران است، گفت: 
نظام بانکی کشور ۱۰۰۰ هزار ميليارد ناترازی دارد که 
برای رفع آن به اين ميزان منابع، اصالح قوانين و نظارت 
س��ختگيرانه بانک مرکزی احتياج است. همچنين، 
نابرابری در اقتصاد ايران تشديد شده است؛ به گونه ای 
ضريب جينی به ۴۱ درصد رس��يده ک��ه حکايت از 
عميق تر ش��دن فاصله طبقات��ی دارد.  اين تحليلگر 
اقتصادی مطرح کرد که کشور به دليل عدم اصالحات 
ساختاری درگير ابر چالش های انباشت شده است که 
کار دولت بعدی را س��خت می کند و در حساس ترين 
دوره ايران مجبور است که اصالحات ساختاری برای 
کنترل بحران ها و چالش های اقتصادی انجام دهد که 
تحقق اين اصالحات به يک گفت وگو و اجماع ملی، عزم 

جدی و اجماع نخبگان نياز دارد.

ربيعي:صندوقراينهترسداردونهقهرميپذيرد

به اعالم احياي كامل برجام در اين دولت اميدواريم

ترخيص كاالهاي اولويت دار  و افزايش اختيارات براي خروج كاال 
رييس جمهور با اشاره به اينكه تسهيل ورود و خروج كاال 
در گمركات از اولويت هاي مهم دولت در حوزه تجارت 
اس��ت، گفت: ترخيص كاالهاي اساسي از گمركات 
بايد بدون تعلل و در كوتاه ترين زمان انجام ش��ود. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، دويست و سي امين 
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت برگزارشد و 
گزارش��ي از آخرين وضعيت واردات كاال در گمركات 
كشور و همچنين موجودي كاالهاي اساسي در انبارها 
و گمركات و اقدامات انجام ش��ده براي ترخيص كاال 
مطرح شد. حجت االس��الم والمسلمين دكتر حسن 
روحاني در اين زمينه تس��هيل ورود و خروج كاال در 
گمركات كشور را از اولويت هاي مهم دولت در حوزه 
تجارت عنوان كرد و افزود: ترخيص كاالهاي اساسي 
از گمركات كش��ور، بايد بدون تعل��ل و در كوتاه ترين 
زمان همراه با ش��فافيت از سوي دستگاه هاي مرتبط 
انجام و مصوبه س��تاد اقتصادي دولت در اين زمينه، 
به طور كامل اجرايي ش��ود. روحان��ي در اين زمينه با 
اشاره به راه اندازي سامانه جامع تجارت، خاطرنشان 
كرد: با توجه ب��ه موجودي ف��راوان كاال در گمركات 
كشور و پيش��رفت هايي كه در زمينه ثبت اطالعات، 
نحوه ترخيص و تس��ريع در به حداقل رساندن زمان 
ترخيص كاالها حاصل شده است، سرعت بخشيدن 
به ترخيص كاالهاي اولويت دار از ضرورت هاي حياتي 
كشور است.  رييس جمهور همچنين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را موظف ك��رد براي تامين كاالهاي 
اساسي و نيازهاي بخش توليد كشور در هماهنگي با 

وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي 
و بانك مركزي بر اساس دس��تورالعمل ابالغي براي 
تسريع در ترخيص كاالهاي اولويت دار اقدام و گزارش 
هفتگي از اقدامات انجام ش��ده در اين خصوص را به 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت اراي��ه كند. در اين 
جلسه تاكيد شد كه با توجه به ابالغ مصوبات مربوط به 
رفع مشكل رسوب كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر 
و تسهيالت فراهم شده صاحبان كاال بايد فورا نسبت به 
تعيين تكليف كاالهاي خود اقدام كنند. روحاني افزود: 
گرچه تحريم هاي ظالمانه عليه كشور، دسترسي به 
ارز را سخت كرده است و بانك مركزي با تالش فراوان 
ارز مورد نياز را تهيه ك��رده و در اختيار واردكنندگان 
نهاده هاي دامي قرار مي دهد، اما با تمهيدات انديشيده 
شده مشكلي در تامين نهاده هاي دامي در سال جاري 
نخواهيم داش��ت. رييس كل گمرك با بيان اينكه در 
حال حاضر اصلي  ترين اولويت دولت و حاكميت ورود 
كاالهاي اساسي به كشور است از افزايش اختيار گمرك 
براي ترخي��ص فوري كاالهاي ض��روري خبر داد. به 
گزارش خانه ملت؛ مهدي مير اشرفي در رابطه با اولويت 
دهي دولت به كاالهاي غير ضروري براي ترخيص از 
گمركات كشور گفت: در حال حاضر اصلي  ترين اولويت 
دولت و حاكميت ورود كاالهاي اساسي به كشور است 
اما به دليل وجود تحريم هاي ظالمانه با مساله تامين ارز 
مواجه هستيم؛ از اين رو نه تنها كاالهاي غير ضروري 
وارد نشده بلكه كاالهاي اساسي كشور نيز به دنبال اخذ 
كد رهگيري براي ترخيص هستند. معاون وزير امور 

اقتص��ادي و دارايي افزود: با توجه به محدوديت هايي 
ك��ه بانك مركزي در خصوص تامين ارز دارد، س��تاد 
تنظيم بازار پيرو مصوبه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت به منظور كاهش رسوب كاال دو اختيار به گمرك 
داده است. بر اساس اين مصوبه ها، گمرك مجاز است 
 با درخواست و اخذ تعهد از صاحب كاال )واردكننده (

بدون كد رهگيري تا ۹۰ درصد كاال را ترخيص نمايد. 
از طرفي طبق مصوبه دوم گمرك مجاز است با دريافت 
تعهد ارزي از صاحب كاال، نسبت به ترخيص اعتباري 
كاالهاي اساسي اقدام كند. ميراشرفي افزود: با توجه 
به مصوباتي كه اخيراً جهت ترخيص كاالهاي اساسي 
تعيين ش��ده صاحبان كاالهاي اساس��ي بايد به قيد 
فوريت نس��بت به تعيين تكليف و ترخيص كاالهاي 
خود در اس��رع وقت اقدام كنند در غير اين صورت از 
طريق مراجع قضايي اقدام خواهد شد. وي اظهار كرد: 
بنابراين در ماه هاي اخير نه تنها ترخيص كاالهاي غير 
ضروري بيشتر نشده بلكه عمده كاالهاي اساسي نيز 
به دليل مشكالتي كه در تامين ارز وجود دارد، منتظر 
دريافت كد رهگيري هس��تند، از اين رو اميدواريم با 
ابالغ دو مصوبه مذكور روند ترخيص كاالهاي اساسي 
بهتر شود. ميراشرفي با بيان اينكه گمرك بايد روزانه 
۹۲ هزار تن كاال ترخيص كند، ادامه داد: عمده كاالهاي 
اساسي از بندر امام خميني )ره( ترخيص مي شود كه در 
برخي از ايام حجم ترخيص كاال از اين بندر به ۵۰ هزار 
تن رسيده كه نيمي از كل ظرفيت ترخيص گمركات 
كشور اس��ت. رييس كل گمرك عنوان كرد: البته در 

برخي از روزهاي سال ميزان ترخيص كاال از بندر امام 
خميني )ره( به كمتر از ۵۰ هزار تن نيز مي رس��د كه 
عمده علت آن وجود مشكالت ناشي از تامين ارز بوده 
و اميدواريم به زودي رفع شود.مسووالن گمرك ايران 
مي گويند طي روزهاي اخير ترخيص كاالهاي اساسي 
با سرعت بيشتري در دستور كار قرار گرفته و در مجموع 
موجودي اين كاالها در گمرك و بنادر به ۵.6 ميليون 
تن كاهش يافته اس��ت. در اواسط ارديبهشت ماه بود 
كه رييس جمهور با پيشنهاداتي در رابطه با رفع موانع 
ترخيص و انتقال كاالهاي اساس��ي موافقت و دستور 
فوري اجراي مصوبات را به دستگاه هاي مربوطه صادر 
كرد، اما حدود دو هفته بعد و در  پايان ارديبهشت ماه، 
وزارت صمت مصوبات را به دستگاه ها از جمله گمرك 
ايران ابالغ كرد و از ابتداي هفته گذشته رسما به مرحله 
اجرا رس��يد. اما اينكه در مدت اخي��ر روند ترخيص 
كاالهاي اساسي به چه صورت بوده و آخرين وضعيت 
موجودي اين كاالها در گمرك و بنادر چه ميزان است، 
در گزارشي از سوي ارونقي- معاون فني گمرك ايران- 
تشريح شده است. اين مقام مسوول در گمرك ايران با 
اعالم اينكه در هفته گذشته گمركات اجرايي نسبت 
به احصاي دقيق مشخصات صاحبان كاالهاي اساسي 
موجود در بنادر اقدام و ليس��ت آن را به گمرك ايران 
اعالم كردند، گفت: در اين رابطه به صاحبان كاال هشدار 
داديم كه هر چه سريع تر نسبت به ترخيص كاالهاي 
موجود خود بر اساس ضوابط تعيين شده و تسهيالتي 

كه پيش بيني شده است اقدام كنند.

وزيراقتصاد:

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه گفته مي شود 
ايران توانسته است با رمزارزها تحريم ها را بردارد، گفت: 
بايد با اس��تخراج غيرمجاز آنها مقابله كرد و براي آنكه 
بتوانيم جايگاه مناسبي در اقتصاد بين الملل پيدا كنيم 
بايد به سمت اقتصاد هوشمند حركت كنيم.  به گزارش 
ايسنا، فرهاد دژپسند در مراسم رونمايي از طرح محيط 
آزمون تنظيم گري )س��ندباكس( بازار سرمايه و طرح 
مركز تعالي اقتصاد هوشمند و تحول ديجيتال شريف، 
اظهار كرد: در زمينه اقتصاد هوش��مند تعدادي پروژه 
تعريف شده بودند كه بايد به اجرا درمي آمدند. طي دو و 
نيم سال گذشته اقدامات مهمي طراحي شد و هم اجرا 
شد كه بخشي از آنها به دليل شرايط متناسب با برنامه ها 
پيش نرفت و در اين زمينه، انحراف ناش��ي از مديريت 
خيلي كم بود.  وي با بيان اينكه عوامل جهش و توسعه را 
نشناختيم يا نتوانستيم در صورت شناخت از آنها استفاده 
كنيم، گفت: هنوز داريم درباره دولت الكترونيك صحبت 
مي كنيم و عقب هستيم بلكه اكنون بايد درباره دولت 
هوشمند صحبت مي كرديم. اگر تجارت الكترونيك را به 
تجارت موبايل و هوشمند تبديل مي كرديم، مي توانستيم 
با وجود موانع تحريم��ي گام هاي موثري برداريم. در دو 
س��ال اخير س��هم تجارت الكترونيك نسبت به توليد 
ناخالص داخلي ۲.۴ برابر ش��ده اس��ت.  دژپسند رشد 
درآمدهاي مالياتي را منوط به اس��تفاده ار فناوري هاي 
ارتباطاتي دانس��ت و افزود: طي سه تا چهار سال آينده 
سهم بالكچين به توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد. 
بنابراين، مقابل تحوالت سريع فناوري هاي دنيا چون 
رمزارزها بايد مديريت فعاالنه داش��ت زي��را، فرصت از 
دست داده مي شود. هر چه اقتصاد سنتي باشد، درصد 
هزينه ها بيشتر اس��ت و فناوري ها در زمينه اقتصادي، 
هزينه ها را 7۰ درصد كاهش مي دهند.  وي ادامه داد: با 
تكيه بر فناوري ها مي توان تحريم ها را دور زد. رمزارزها 
قابليت دور زدن تحريم ها را دارند اما بايد با استخراج هاي 
غيرمجاز و غيرقانوني مقابله كرد. به اين سمت برويم كه 
سريع تر خودمان را با اجزاي اقتصاد هوشمند منطبق 
كنيم. بازار س��رمايه كش��ورمان از لحاظ به كارگيري 
فناوري ها باالترين رتبه در دنيا را دارد. وزير اقتصاد گفت: 
اگر مي خواهيم در اقتصاد بين الملل جايگاه مناسبي پيدا 
كنيم بايد به سمت اقتصاد هوشمند حركت كنيم. قانون 
پايانه هاي فروشگاهي بايد تا پايان سال اجرا شود و اقتصاد 
هوشمند نبايد با تغيير وزير فراموش شود.  دژپسند ادامه 
داد: وزارت اقتصاد در تالش است تا در دولت، رمزارزها 
را به يك جايگاه قابل توجهي برس��اند. بهترين كار اين 
اس��ت كه با آنها برخورد فعال داشته باشيم و از مزاياي 
آنها استفاده كنيم. اكنون اقتصاد در حال ضرر ديدن از 
رمزارزها اس��ت زيرا به آن به ديده حذف نگاه مي كنيم. 
در ادامه، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم 
رونمايي از طرح محيط آزمون تنظيم گري )سندباكس( 
بازار س��رمايه گفت: محيط آزمون تنظيم گري در بازار 
سرمايه، محيطي است كه در آن يك ايده در يك محيط 
تحت نظارت به اجرا گذاشته مي شود تا فرصت رشد و 
رفع اشكاالت آن فراهم شود.  دهقان با بيان اينكه يكي 
از نيروهاي پيشبرنده بازار سرمايه فناوري هاست، افزود: 
اكنون مفهوم تنظيم گري در اين محيط آن است كه ديگر 
دولت و يك سازمان نمي تواند تنظيم گري انجام دهد بلكه 
بدون مشاركت بهينه، تنظيم گري صورت نمي گيرد كه 
اميدواريم با رونمايي از اين محيط طي امروز به اين هدف 

دست پيدا كنيم.

رمزارزها قابليت دور زدن 
تحريم ها را دارند 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عضو كان��ون صرافان ايران با بيان اينكه افزايش س��رمايه 
صرافي ها مي تواند منجر به خروج ناخواس��ته تعدادي از 
صراف ها از دايره فعاليت شود، گفت: اين درحالي است كه 
صراف هاي غيرمجاز با تراكنش ميلياردي به فعاليت خود 
ادامه مي دهند.كامران س��لطاني زاده درباره دستورالعمل 
جديد بانك مركزي براي فعاليت و افزايش سرمايه صرافي ها، 
اظهار داش��ت: افزايش سرمايه 25ميليارد براي صرافان با 
سابقه، با توجه به تنوع حاشيه درآمدي مي تواند آسيب هاي 
جبران ناپذي��ري به صنف صرافي و  صرافان باس��ابقه وارد 
كند ضمن آنكه احتماال منجر به خروج ناخواسته صرافان 
بسياري از دايره فعاليت رسمي مي شود.  با توجه به قوانين 
بهبود فضاي كسب و  كار، سخت تر كردن شرايط فعاليت 
رسمي و  قانوني مي تواند منجر به خروج صرافي هاي زيادي 
از بازار رسمي و ورود به بازار غيررسمي شود آنهم در شرايطي 
كه دالالن غير رس��مي و واسطه گران غيرقانوني رمز ارز با 
تجارت هاي ميليارد دالري به فعاليت خود ادامه مي دهند.

عضو كانون صرافان گفت: در صرافي شهرستان ها نيز بررسي 
حجم مبادالت نشان مي دهد، تناسبي بين حجم مبادالت 
با افزايش سرمايه ابالغي توسط بانك مركزي وجود ندارد؛ 
چنانچه تعداد محدودي از صرافي ها كه تعدادش��ان هم 
ناچيز است، بد عهدي نموده باشند نبايد فضاي معامالتي 
100 درصدي باقي مانده را تحت فشار قرار داد.دستورالعمل 
اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها، در 52 ماده 
و 28 تبصره در يكهزار و سيصد و چهاردهمين جلسه مورخ 
1400/02/28 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.طبق 
دس��تورالعمل جديد صرافي ها، حداقل مبلغ سرمايه به 
منظور تأسيس و فعاليت صرافي تضامني و صرافي وابسته 
به موسسات اعتباري در اس��تان تهران و شهرهاي بزرگ 
)اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، كرج، مشهد، قم و اروميه( مبلغ 
دويست و پنجاه ميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ يكصد و 
سي ميليارد ريال تعيين مي گردد كه الزم است قبل از ثبت 
صرافي تماماً به صورت نقدي نزد يكي از موسسات اعتباري 
توديع گردد.بانك مركزي مي تواند نسبت به تغيير حداقل 
سرمايه موضوع اين ماده حسب شرايط و اقتضائات از جمله 
نرخ تورم اقدام نمايد. حداقل 70 درصد از سرمايه صرافي 
وابسته به موسس��ه اعتباري، همواره بايد به طور مستقيم 
متعلق به موسس��ه اعتباري ذيربط باشد. مابقي سرمايه 
صرافي هاي مزبور حس��ب مورد بايد متعلق به اش��خاص 

حقوقي زيرمجموعه موسسه اعتباري باشد.

    قيمت ارز و سكه 
قيمت دالر 24 هزار تومان، قيمت يورو 29 هزار و 200 تومان 
و درهم امارات 6 هزار و 640 تومان اعالم شده است. قيمت 
اونس نيز به 1912 دالر افزايش يافته ودر نتيجه قيمت طال 
را افزايش داد و سكه به 10 ميليون و 830 هزار تومان رسيد. 

    نوسان سكه در كانال ۱۰ ميليون توماني
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه شنبه، 
يازدهم خردادماه( در بازار تهران با افزايش 70 هزار توماني 

نسبت به روز كاري گذشته به رقم 10 ميليون و 830 هزار 
تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم نيز 10 
ميليون و 750 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون تومان، ربع س��كه سه ميليون و 850 
هزار تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 350 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اي��ن، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 94 هزار تومان رسيد.

قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و 743 هزار تومان شد. 
همچنين هر اونس جهان��ي طال نيزيك هزار و 912 دالر و 
37 سنت فروخته شد.در معامالت دوشنبه دهم خردادماه 
1400قيمت خريد و فروش دالر امريكا و يورو كاهش يافته 
است.هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كش��ور به قيمت 22816 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل با افت 337 توماني نسبت به روز قبل، 
به رق��م 23277 تومان به متقاضي درياف��ت ارز فروخته 
مي شود.همچنين هر اسكناس يورو در اين صرافي ها، به 
قيمت 27621 تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل 
به قيمت 28179 تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته 
مي شود كه نسبت به روز يكشنبه، 541 تومان ارزان تر شده 
است.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل باال 
رفتن قيمت انس جهاني، شاهد باال رفتن قيمت طال و سكه 
در بازار هستيم؛ همچنين قيمت ارز كاهش يافت.محمد 
كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه 
انس جهاني 1912 دالر قيمت گذاري ش��ده است، افزود: 
هم اكنون هر قطعه س��كه طرح جديد 10 ميليون و 920 
هزار تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 650 هزار تومان، 
نيم سكه 5 ميليون و 950 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون 
و 950 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 350 هزار 
تومان به فروش مي رسد.وي گفت: هر مثقال طال 4 ميليون 
و 748 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيزيك ميليون و 
96 هزار تومان فروخته مي شود. همچنين قيمت ارز در بازار 
نسبت به روز گذشته با كاهش روبرو بوده؛ هر دالر تا لحظه 
تنظيم خبر 23 هزار و 900 تومان و هر يورو 29 هزار و 500 
تومان فروخته شده است.نوسان قيمت در بازار ارز درحالي 

رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين 
سطح قيمتي شده است.به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار 
ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 
23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 23 هزار و 538 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 23 هزار و 72 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 257 تومان و 
قيمت خريديورو نيز 27 هزار و 698 تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

    دالر پايين رفت
متوسط بازدهي دالر براي دومين ماه متوالي منفي ماند.به 
گزارش رويترز، فشار فروش روي دالر در هفته هاي اخير و 
پس از رسيدن نرخ تورم امريكا به باالترين سطح 29 سال 
اخير افزايش قابل توجهي داشته تا جايي كه بازدهي دالر 
در برابر ارزهاي مهم در ماه هاي آوريل و مي منفي بوده است. 
با اين حال ديگر رقباي دالر نيز به دليل وضعيت نامناسب 
اقتصادي ديگر كشورها در ماه هاي اخير نتوانسته اند اختالف 
خود را با دالر به طرز معناداري زياد كنند و اين مساله باعث 
شده است تا برخي از تحليلگران انتظار افزايش قيمت دالر 
را در نيمه دوم امسال داشته باشند. سرانجام پس از حدود 
يك سال ميزان توليد ناخالص داخلي امريكا از 21 تريليون 
دالر عبور كرد. آن طور كه مركز آمار امريكا اعالم كرده، در 
ماه مي حجم توليد ناخالص داخلي امريكا در بازه 12 ماهه 
منتهي به مي به 22 تريليون و 157 ميليارد و 490 ميليون 

دالر رسيده كه بدين ترتيب، امريكا جايگاه خود را به عنوان 
بزرگ ترين اقتصاد جهان حفظ كرده اس��ت. همچنين 
بدهي ايالت هاي امريكا دو تريليون و 120 ميليارد و 480 
ميليون دالر و سهم هر ش��هروند امريكايي از بدهي هاي 
دولت اين كش��ور معادل 3712 دالر بوده است. تحركات 
سياست گذاران بازارهاي پولي و مالي براي بازگشت هرچه 
س��ريع تر آرامش به معامالت آغاز ش��ده است. در چين، 
نهادهاي قانون گذار از كاهش حجم مداخالت خود در بازار 
ارز خبر داده و اعالم كرده اند كه قرار نيست سياست هاي 
فعل��ي ارزي بيش از اين حد تغييري كند. در انگليس نيز 
بانك مركزي اين كشور اعالم كرد به احتمال زياد و تا پيش از 
پايان نيمه نخست سال آينده، نرخ بهره افزايش پيدا خواهد 
كرد كه در صورت تحقق، نخستين افزايش نرخ بهره از زمان 
آغاز كرونا خواهد بود.دولت جو بايدن قرار است بزرگ ترين 
اليحه بودجه تاريخ اين كشور از زمان جنگ جهاني دوم را 
براي تصويب به كنگره ارايه كند. اين بودجه شش تريليون 
دالري با يك كسري 1.3 تريليون دالري مواجه است كه در 
نوع خود در تاريخ معاصر امريكا بي نظير محسوب مي شود. 
بخش بزرگي از افزايش شديد مخارج دولت مربوط به تامين 
هزينه هاي الزم براي توسعه زيرساخت ها و شبكه خدمات 
درماني امريكا است كه با هدف تسريع رشد اقتصادي در 
سال هاي آينده و افزايش رفاه طبقه متوسط انجام مي شود.

شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.19 درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در سطح 89.825 واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.11 درصد افزايش نسبت 
به روز قبل خود و به ازاي 1.420 دالر مبادله شد. يورو 0.29 
درصد باال رفت و با رفتن به كانال 1.22 به 1.220 دالر رسيد.

در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.33 درصد 
كاهش به 109.483 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.292 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.392 يوان چين اعالم شد.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال در معامالت با 0.31 درصد افزايش 
به 1912 دالر و 79 سنت رس��يد.به گزارش رويترز، به 
دنبال تضعيف دالر و افزايش فش��ارهاي تورمي قيمت 
طال روز سه ش��نبه افزايش داش��ت و به باالترين رقم 5 
ماه گذشته رسيد. اين در حالي است كه سرمايه گذاران 
منتظر انتشار آمارهاي كليدي از اقتصاد امريكا هستند كه 
تصوير روشن تري از روند ترميم اقتصاد اين كشور ترسيم 
خواهد كرد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 
0.31 درصد افزايش به 1912 دالر و 79 سنت رسيد. به 
گزارش رويترز، ارز مجازي اتريوم بيش از 8 درصد در روز 
دوشنبه افزايش قيمت داشت و به 2587 دالر رسيد ولي 
هنوزهم 40 درصد نسبت به اوج قيمت خود در اوايل ماه 
جاري ميالدي يعني بيشتر از 4300 دالر پايين تر است.

بيت كوين در حال حاضر در سطح قيمت ماه فوريه معامله 
مي شود و تقريبا نصف اوج قيمت خود را در ماه آوريل كه 

برابر با 65 هزار دالر بود، دارد.
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رييس جمهور آينده از بانك مركزي 
انتظار نداشته باشد

ه��ادي حق ش��ناس كارش��ناس اقتص��ادي گفت: 
رييس جمهور آينده نبايد از بانك مركزي انتظار حل 
مشكالت مالي را داشته باشد و رييس بانك مركزي نيز 
به نحوي انتخاب شود كه وفادار به استقالل اين نهاد پولي 
باقي بماند. هادي حق شناس، نماينده سابق مجلس و 
كارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايِبنا درباره ضرورت 
حل مسائل بانكي و روابط پولي با ديگر كشورها با توجه 
به تبليغات كانديداهاي انتخاباتي گفت: روابط خارجي 
و موضوعات بين المللي طبيعت��ا ارتباطي با تبليغات 
كانديداها ندارد و به طور مش��خص بحث FATF چهار 
اليحه بود كه دو اليحه آن در دولت قبلي مصوب و قانوني 
شد، دو اليحه ديگر آن را هم مجلس مصوب كرده، اما 
در حال رفت و برگشت در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام است. دو اليحه فوق در مجمع به طور حتم تصويب 
خواهد شد و فرقي ندارد چه دولتي بر سر كار  آيد و اين 
قضيه ظاهرا با موضوع احياء برجام ارتباط پيدا كرده، اما 
نكته كليدي اين است كه احياء برجام يا الحاق ايران به 
كنوانسيون هاي بين المللي مانند همين دو كنوانسيون 
باقي مانده مانند پولشويي و مبارزه با تروريسم دير يا زود 
صورت خواهد گرفت و مس��ير استصوابي خود را طي 
مي كند. اين نماينده سابق مجلس اظهار داشت: منظور 
از بيان اظهارات باال اين است كه هر كسي رييس جمهور 
منتخب شود و دولت تشكيل دهد، باالجبار بايد براي 
برقراري رابطه با دنيا كوشش كند زيرا اجبار داريم هم به 
دنيا صادرات انجام دهيم و هم كاال وارد كشور كنيم و براي 
روي دادن اين اتفاق طبيعتا بايد استانداردهاي دنيا را هم 
  FATF تا جايي كه به منابع ما آسيب نرساند، بپذيريم كه
هم يكي از همين موارد به حساب مي آيد. حق شناس در 
خصوص رابطه بين FATF و حل مشكالت بانكي ابراز 
كرد: اخ��الل در روابط بانكي را در صورت عدم تصويب 
FATF ش��اهد خواهيم بود و در صورت حل اين بحث 
موانع فوق به حداقل مي رسد. متاسفانه در اين 8 سال 
و سال هاي تحريمي گذشته، بانك هاي كشور از شبه 
استانداردهاي بانكي و پولي عقب ماندند، بنابراين چنانچه 
برجام احيا شود نه تنها بايد اين سال ها جبران شود، بلكه 
نياز است تا عقب ماندگي از استانداردهاي پولي نيز تالفي 
شود. روابط پولي و بانكي كشور در واقع نياز به يك تالش 
مضاعفي دارد تا به حالت عادي برگردد. وي در خصوص 
ساماندهي نحوه عملكرد بانك ها در داخل كشور براي 
كنترل نقدينگي، مهار تورم و تقويت ارزش ريال تصريح 
كرد: كار بزرگي كه رييس جمهور آينده بايد انجام دهد 
اين اس��ت كه از بانك مركزي انتظار نداشته باشد كه 
كسري بودجه دولت را جبران كند، چنانچه همين يك 
انتظار رييس جمهور منتخب از بانك مركزي تحقق پيدا 
كند، مهم ترين كمك به بازار پول شده زيرا اصلي ترين 
اش��كال بانك مركزي اين است كه پيرو سياست هاي 
مالي و بودجه اي دولت ها است و سياست آن مستقل از 
سياست بودجه اي نيست. علت آن هم به انتظار دولت ها از 
بانك مركزي بابت جبران كسري بودجه و رفع مشكالت 

ساير بازارها بر مي گردد. 

پيش نيازهاي رسيدن
به نرخ ارز واقعي در اقتصاد

عام��ل موث��ر و مه��م در 
شكل گيري نرخ ارز بهينه و 
واقعي در اقتصاد، استقالل 
بانك مركزي اس��ت.يكي از 
مباحث كليدي و تاثيرگذار 
اقتص��ادي در دول��ت آينده 
موضوع تعيين نرخ ارز و نحوه 
مديريت بازار ارز است. اما در 
اين ميان، رسيدن به يك نرخ ارز واقعي و به بيان ديگر، 
نرخ ارز بهينه، نيازمند فراهم ش��دن بس��ترهاي الزم و 
پيش نيازهايي است.  متغير ارز يك متغير پيچيده اي 
است كه حدود 60 درصد ادبيات و مطالعات اقتصادي 
مقاالت مربوط به نرخ ارز و مسائل مربوط به نرخ ارز است 
و توجه به آن در اقتصاد ض��رورت دارد.نرخ ارز بهينه يا 
همان ن��رخ ارز واقعي، يك متغير درون زاس��ت. از نظر 
اقتصادي يك بازار ارز وجود دارد، بنابراين اينكه بگوييم 
اين نرخ به صورت دستوري تعيين شود يا به عنوان يك 
متغير و شاخص برون زا آن را در نظر بگيريم كه خارج از 
سيستم، توسط بانك مركزي و دولت تعيين شود، اساسا 
روش اقتصادي نيست و هيچ وقت هم اين نرخ ارز بهينه 
حاصل نمي شود.بنابراين نرخ ارز واقعي كه يك متغير 
درون زاست بايد بر اساس س��ازوكار و مكانيزم بازار ارز 
تعيين شود. زماني كه مازاد تقاضا ايجاد مي شود، قيمت 
هم باال مي رود و زماني كه مازاد عرضه داريم، نرخ نيز پايين 
مي آيد تا در نهايت به يك نرخ تعادلي برسيم.عواملي در 
تعيين نرخ اثرگذار است و اين عوامل هم شاخص هاي 
اقتصادي اس��ت و هم شاخص هاي غيراقتصادي؛ مثال 
اينكه برجام احيا شود و تحريم ها برداشته شود، اينها بر 
نرخ متعادل ارزي تاثيرگذار است. مثال فرض كنيم وقتي 
ما يك سيستم چند نرخي داريم، حاال اگر اين سيستم 
چند نرخي تبديل به يك سيستم يك نرخي بشود، در 
جهت رسيدن به يك نرخ واقعي براي ارز، خيلي كمك 
مي كند.ديگر عام��ل، بهبود رابطه مبادله اس��ت كه از 
طريق توسعه روابط تجاري ايجاد مي شود و ما مي دانيم 
كه باالخره ام��روزه بخش خارجي اقتصاد يعني بخش 
ص��ادرات و واردات خيلي كمك مي كند به اينكه روزنه 
و مجراي عرضه ارز هم اتفاق بيفتد تا بتواند پاسخگوي 
همان تقاضاي ارزي باشد. چرا كه در شرايطي كه تحريم ها 
برداشته شود و بخش خارجي بخواهد رونق پيدا بكند، 
اساسا تقاضاي جديد به وجود مي آيد، كه البته تقاضاي 
واقعي اس��ت و جايگزين تقاضاهايي مي شود كه جنبه 
داللي دارد و اين خبر خوبي براي بازار ارز و اقتصاد كشور 
خواهد بود.كنترل ت��ورم و هدف گذاري تورم نيز عامل 
مهم ديگري است كه در مسير رسيدن به نرخ بهينه ارز 
تاثيرگذار است و ما مي دانيم كه كنترل تورم چقدر در 
رشد اقتصادي و سرمايه گذاري تاثيرگذار است و مي تواند 
به ثبات بازار ارز كمك كند.همچنين ديگر عامل موثر و 
مهم در ش��كل گيري نرخ ارز بهينه و واقعي در اقتصاد، 
استقالل بانك مركزي است؛ زيرا استقالل بانك مركزي 
يعني سياست گذاري هاي درست اقتصادي كه بر آن مبنا 
سياست پولي و ارزي اتفاق مي افتد، و هرچه اين استقالل 
مدنظر قرار بگيرد، مي تواند در مسيردس��تيابي به نرخ 
واقعي ارز كمك كند. توسعه و فعال شدن بخش تجارت 
نقش مهمي در بهبود رابطه مبادله مي شود. يعني نرخ 
برابري كه بين پول داخلي و پول خارجي هست، تقويت 
مي شود و نابساماني در آن كمتر هست. يك سري عوامل 
بلندمدت هم مثل سرمايه گذاري و رشد اقتصادي وجود 
دارد كه بايد سياس��ت گذار به آنها توجه ويژه اي داشته 
باشد؛ هرچند در شرايط كنوني اقتصادي كه االن قرار 
داريم و به صورت كاربردي قابل لمس هست، پيگيري 
مذاكرات و آزادشدن منابع مالي بلوكه شده و برداشته 
شدن تحريم ها، در سمت عرضه ارز در بازار كمك خواهد 
كرد و در جهت بهينه شدن نرخ ارز واقعي موثر خواهد بود.

عضوكانونصرافانايران

ازرشداقتصاديوبيكاري،تاتورم،وارداتوصادرات

افزايشسرمايه۲۵ميليارديبهصرافيهاآسيبميزند

كارنامه اقتصادي دولت روحاني در شرايط تحريم و كرونا 
عملكرد متغيرهاي اقتصادي دولت روحاني در ش��رايط 
تحريم سال هاي 1396 تا 1400 و شيوع كرونا در دو سال 
99 و 1400 و همچنين ادامه تحريم هاي دولت احمدي نژاد 
تا قبل از اجراي برجام در سال 1395 بايد با توجه به شرايط 
محيط بين المللي، شوك هاي خارجي، آنچه از دولت قبل 
به ارث رسيده، حدود اختيارات دولت در كاهش تنش هاي 
بين المللي و روابط خارجي، بررسي شود و آنچه بر اقتصاد 
كالن و محيط كسب وكار تاثير گذاشته را مورد توجه قرار 
داد و مس��ووليت افراد خارج از دولت را نيز تحليل كرد و با 
توجه به اختيارات دولت در بهبود روابط خارجي، مذاكره با 
قدرت هاي جهان، كاهش درآمد نفت و فشارهاي حداكثري 
و تحريم و همچنين كرونا كه اقتصاد جهان را با ش��وك و 
رشد منفي اقتصاد تحت تاثير قرار داده است، تحليل كرد. 
البته در كنار آنچه از اختيارات و امكانات دولت خارج بوده، 
بايد توجه داشت كه دولت در دامن زدن به هيجان بورس و 
عرضه سهام و رشد شاخص بورس، اثر گذار بوده و با توجه 
به اينكه بورس تحت تاثير شوك ارزي و تحريم قرار داشت و 
همچنين فروش اوراق دولتي براي تامين كسري بودجه از 
محل سپرده هاي بانكي، كنترل گردش مالي در اقتصاد و... 
سياست هاي اشتباهي داشته كه از نظر صاحب نظران قابل 

دفاع نبوده و به نوعي بدهكار كردن دولت در آينده است.
اما براي نقد منصفانه بايد به محي��ط كالن و خارج از اراده 
دولت توجه شود و همچنين به اين نكته توجه كنيم كه 
دولت آينده نيز نمي تواند بس��ياري از اين روندها را تغيير 
دهد و رشد تورم و نقدينگي ادامه خواهد داشت و تا زماني 
كه مشكالت ساختاري حل نشود، امكان كارايي و اثرگذاري 
سياس��ت هاي دولت به طور كامل وجود نخواهد داشت 
وهمچنان اقتصاد با مشكالت و بحران هاي قديم و جديد 
مواجه خواهد ش��د و همه مشكالت ساختاري را نبايد به 
تحريم و فروش نفت مرتبط دانست.  برخي كارشناسان 
نيز مي گويند كه بايد متغيرهاي رشد اقتصادي، اشتغال، 
س��رمايه گذاري و نقدينگي،  تجارت و ساير شاخص هاي 
اقتصادي را در يك دوره و روند زماني مورد بررسي و تحليل 
قرار داد و نوسان هاي كوتاه مدت اين متغيرها ناشي از انواع 
تكانه ها، نمي تواند عملكرد سياست ها و دولت را نشان دهد. 
اساسا از اين جهت است كه در تحليل و بررسي هر گونه تغيير 
و تحوالت متغيرهاي اقتصاد كالن، وقوع انواع پديده هاي 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي و تكانه هاي مختلف در علم 
اقتصاد را مدنظر قرار مي دهند.به طور مش��خص اقتصاد 
ايران در دهه 90 شمسي در چهار مقطع سال هاي1391، 

1394 و 1397 و اواخر سال 1398 تاكنون در معرض انواع 
تكانه ها همچون تحريم، قيمت نفت، عوامل طبيعي نظير 
سيل، زلزله،  خشكسالي و اخيرا همه گيري ويروس كرونا قرار 
گرفته است. در سال 1391 تحريم هاي بين المللي )بانكي، 
بيمه اي و نفتي( عليه ايران اعمال شد.در سال 1394، اقتصاد 
كشور با كاهش شديد قيمت نفت، سال 1397 با بازگشت 
تحريم هاي امريكا و در اوايل سال 1398 با سيل و از اواخر 
سال 1398 با همه  گيري ويروس كرونا در كنار تحريم ها 
مواجه شده است.انواع تكانه ها همواره اقتصاد ايران را طي 
دوره 1392 تاكنون به جز دو سال 1393 و 1395، تحت 
تاثير قرار داده است. لذا در ارزيابي اقدامات انجام شده دولت 
و عملكرد اقتصادي آن در دستيابي به اهداف، انصاف اين 
است كه به آثار منفي ناشي از بروز حوادث خارج از كنترل 

و برون زا توجه كنيم.

    رشد اقتصادي
اقتصاد كشور در آغاز كار دولت يازدهم با پديده اقتصادي 
ركود- تورمي )نرخ تورم نقطه به نقطه باالتر از 42.1 درصد 
و رش��د اقتصادي س��ال 1391 برابر با حدود منفي7.7 
درصد( مواجه بود. با پيگيري مجموعه سياست هاي خروج 
غيرتورمي از ركود و ايجاد ثبات در بازارهاي اقتصادي در 
وهله اول، تورم و بي ثباتي بازارها مهار و س��پس اقتصاد از 
حالت ركود خارج و در مس��ير رونق قرار گرفت، به  نحوي 
 كه به مرور تورم تك رقمي )در سال هاي1395 و 1396( 
و رش��د اقتصادي دوره دولت يازده��م )1396-1392( 
به طور متوسط ساالنه 3.4 درصد رش��د كرد.به گزارش 
ايرنا، در س��ال 1396  رشد اقتصادي متعادل شد، ليكن، 
بازگشت تحريم ها به فضاي اقتصادي كشور از نيمه دوم 
سال 1396 و خروج عملي دولت امريكا از معاهده برجام و 
اعمال شديدترين تحريم هاي بين المللي عليه كشور باعث 
شد تا بازارهاي اقتصادي دچار تالطم شوند كه نتيجه آن 
افزايش انتظارات تورمي و منفي ش��دن رشد اقتصادي 
كشور در س��ال 1397 )منفي6 درصد( بود . اين شرايط 
باعث ش��د كه فعاليت  هاي اقتصادي دولت تحت محور 
»كاهش تبعات ناشي از تحريم ها« قرار گيرد.تالش براي 
ايجاد ثبات و آرامش در فضاي اقتصادي، بهره گيري از همه 
ظرفيت هاي سياسي و بين المللي كشور، اولويت تامين 
مواد اوليه و واسطه  اي مورد نياز توليد و فعال نگه داشتن 
ظرفيت  هاي اقتصاد از طريق اعطاي تسهيالت مالي از جمله 
اقدام هاي مهم بود كه توانست رشد اقتصادي را از تابستان 

سال 1398 در مسير بهبود قرار داده و در پاييز سال مذكور 
مثبت شود.در اواخر سال 1398 عوارض ناشي از همه گيري 
كرونا به مشكالت كشور )ساختاري و تحريم( اضافه شد و 
همه فعاليت هاي اقتصادي متاثر و رشد اقتصادي در فصل 
چهارم 1398 و فصل بهار 1399 مجدد منفي شد .ايجاد 
جو نااطميناني و بالتكليفي، تعطيلي برخي از كسب و كارها 
از نيمه اسفندماه سال 1398، به تعويق افتادن خريدهاي 
خانوار و سقوط قيمت نفت به زير30 دالر به دليل كاهش 
تقاضاي نفت در كشورهاي مصرف كننده نفت از جمله 
پيامدهاي ويروس كرون��ا بود.مطابق گزارش وزارت كار، 
ارزش افزوده رسته هاي آسيب ديده از بيماري كرونا سهمي 
معادل 14.1 درصد در توليد غيرنفتي و سهمي معادل 15 
درصد در اشتغال كشور دارند. طرح آمارگيري مركز آمار 
ايران نيز نشان مي دهد كه حدود 38 درصد كسب و كارها 
در اسفند 1398 و فروردين1399 و 21 درصد از كسب و 
كارها در ارديبهشت1399 در اثر شيوع كرونا تعطيل شده 
و فعاليتي نداش��ته  اند.مطابق همين آمارها، 45 درصد از 
كسب و كارها زير ظرفيت كامل فعاليت داشتند. به طوري  
كه، نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار در سال 
1399 نشان مي دهد كه در اين سال نسبت به سال قبل 
در مجموع بيش از يك ميليون از شاغلين كشور كم شده 
است. در س��طح بخش هاي اقتصادي، شوك اقتصادي 
ناشي از شيوع كرونا بخش خدمات را بيشتر از كشاورزي و 
صنعت درگير كرده است.در فصل بهار 1399 حدود 1.5 
ميليون نفر شغل خود را از دست دادند و حدود 494 هزار 
نفر از بيكاران از پيدا كردن كار مايوس ش��ده و از بازار كار 
خارج شدند. از كاهش 1.5 ميليوني اشتغال در فصل بهار، 
حدود 49 درصد كاهش اشتغال مربوط به بخش خدمات، 
حدود 27 درصد مربوط به صنعت و 24 درصد مربوط به 

كشاورزي بوده است.

    نقدينگي و تورم
با اعم��ال دور تازه تحريم هاي اقتص��ادي و مالي پس از 
انعقاد موافقتنامه برجام، بخش هاي كليدي اقتصاد كشور 
از جمله نفت و ساير بخش هاي صادرات محور تحت تاثير 
منفي قرار گرفت و دسترس��ي به نظام مالي بين المللي 
و تبادالت مالي كش��ور را هدف قرارداد و از س��وي ديگر 
بسياري از اش��خاص حقوقي و حقيقي كشور مشمول 
تحريم  قرار گرفتند. به واس��طه اي��ن تحريم ها صادرات 
كشور خصوصًا صادرات نفت ش��ديدا كاهش يافت و به 

دليل ايجاد محدوديت در نقل و انتقاالت ارزي، كش��ور 
از دسترسي به منابع مالي ناشي از صادرات نفت محروم 
شد.بنابراين، در كنار مشكالت ساختاري اقتصاد كشور 
طي دهه هاي متمادي و در سال هاي اخير آثار تحريم و 
بيماري كرونا نيز به تشديد چالش نقدينگي و تورم دامن 
زده است. بدون ش��ك اگر خروج امريكا از برجام، اعمال 
تحريم هاي شديد و سياست فشار حداكثري امريكا و به 
دنبال آن كاهش شديد صادرات نفت و ايجاد محدوديت 
در دسترسي به درآمدهاي ارزي نبود، كشور شاهد رشد 
نقدينگي كمتري بود. به طوري كه در دوره اي كه برجام 
به نتيجه رسيد و اقتصاد كشور در مسير رشد قرار گرفت، 
خوش بيني در اقتصاد كشور ايجاد شده و رشد اقتصادي 
منفي س��ال هاي1391 و 1392، به رشد مثبت تبديل 
شد و نرخ رشد اقتصادي به 12.5 درصد در سال 1395 
افزايش يافت.در حوزه متغيرهاي پولي رويكرد دولت از 
سال 1393 اعمال سياست هاي پولي انضباطي بود و به 
تبع آن رشد پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد كاهش يافت. 
به طوري كه با انضباط پولي و كنترل رشد پايه پولي، نرخ 
رشد نقدينگي از 38.8 درصد در س��ال 1392 به 22.3 
درصد در سال 1393 محدود شد.تعقيب سياست هاي 
انضباط پولي در سال هاي1395، 1396 و 1397 نيز ادامه 
يافت و نرخ رشد نقدينگي در سال هاي مزبور به حدود 23 
درصد محدود گرديد. ليكن، با خروج يك  جانبه امريكا از 
برجام و تشديد تحريم هاي اقتصادي و مالي، روند فزاينده 
نقدينگي از سال 1398 شروع شد.روند افزايشي نقدينگي 
در 2 س��ال اخير عمدت��ا متاثر از افزايش س��هم خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايه پولي در اثر ايجاد 
محدوديت در دسترسي به منابع ارزي حاصل از صادرات 
نفت بوده اس��ت. به  گونه  اي كه بان��ك مركزي به دليل 
محدوديت فوق نتوانست اثر ريالي انبساط پايه پولي در 
تبديل دريافتي هاي ارزي دولت به ريال را از طريق تزريق 
ارز خنثي كند. بنابراين، نرخ 12 ماهه رشد نقدينگي در 
س��ال 1398 به حدود 31 درص��د و در آذر ماه 1399 به 
حدود 38 درصد افزايش ياف��ت.از عوامل موثر ديگر در 
افزايش نرخ رشد نقدينگي در سال هاي اخير مي توان به 
استفاده از اعتبارات بانك مركزي در ساماندهي موسسات 
اعتباري و تسويه سپرده  سپرده گذاران اين موسسات اشاره 
كرد. نقش همه گيري گس��ترده ويروس كرونا و اعطاي 
اعتبار با هدف مقابله با اثرات منفي آن بر اقتصاد كشور در 

رشد نقدينگي را نيز نبايد از نظر دور داشت.

كميل طيبي

ادامه از صفحه اول

آينده مه آلود بازار سرمايه
 بدين ترتيب كه اگر ما در چند ماه آينده رشد اقتصادي 
نداشته باشيم تورم خواهيم داشت كه در حال حاضر 
هم داريم و اين تورم طبيعتًا تمامي بازارها را به سمت 
باال جامپ مي كند و بازار س��رمايه را به مرور با خود به 
سمت باال خواهد برد. اين صعود از سمت بازار سرمايه 
آغاز نمي ش��ود و بر اساس سوابق گذش��ته موجود از 
نرخ دالر آغاز خواهد ش��د. يك س��ناريوي ديگر نيز با 
تركيب انتخابات با مذاكرات وي��ن وجود دارد. پرونده 
مذاكرات وين بسته نشده است. بنده احساس مي كنم 
همانند آقاي همتي كه دقيق��ه 90 آمد و حاال برايش 
اخبار مختلفي در رسانه ها كار مي شود در اين موضوع 
هم اين چنين پتانس��يلي دارد يعني مذاكرات وين به 
نتيجه برسد شوك ارزي داشته باشيم آقاي همتي هم 
نيس��تند حتي مي تواند از اين كار انتقاد كند. از سوي 
ديگر هم ريال تقويت ش��ود و يك پوزيشني و قبل از 
انتخابات براي آقاي همتي از طرف دولت ايجاد ش��ود 
اين هم يك پتانسيل اس��ت  و مي تواند تأثير ديگري 
بر روي ب��ازار بگذارد اما همه اينه��ا تأثيرات مقطعي 
هس��تند و آن چيزي كه باعث مي ش��ود بازار سرمايه 
رشد كند سياست گذاري ها هستند. سياست شامل 
رشد اقتصادي دو تأثير نقدينگي رشد اقتصادي بر روي 
تورم است تا يك خروجي به ما بدهد و سوم نرخ دالر كه  
درنهايت نرخ دالر در ايران  اگر دولت مثل بس��ياري از 
دولت ها در دوره اول خود بگويد اين تورم را كنترل كنيم 
و نرخ بهره را باال ببريم اين كيلر بازار سرمايه خواهد بود 
يعني بازار سرمايه اجازه نمي دهد به سمت باال حركت 
كند گرچه سياس��ت گذار بايد اهم غير از اهم كند و بر 
اساس رويكرد خود سياست گذاري كند و متأسفانه در 
ايران سياست گذار رويكرد كاماًل ابزاري به بازار دارد اما 
هرچقدر جلوتر مي رويم آينده به جاي اينكه روشن تر 

بشود ناروشن تر و مه آلودتر مي شود.

وعده هاي آماتوري در اقتصاد
بايد توجه داشت كه در گذشته ممكن بود اين شكل از 
وعده ها و صحبت ها و مصاحبه ها موج هاي احساسي 
ايجاد كند اما امروز و با گس��ترش فزاينده آگاهي هاي 
عمومي نمي توان افكار عموم��ي را اينگونه اقناع كرد. 
عمده صحبت هايي كه تا االن ش��ده با دغدغه  مردم و 
فعاالن اقتصادي فاصله دارد. به نظركم در وهله نخست 
ضرورت دارد كه برنامه ريزي هاي اقتصادي هر كدام از 
افراد و جريانات به طور اختصار با مورد توجه قرار دادن 
چند بحث اساسي مد نظر قرار بگيرد. نخست اولويت ها 
و مهم تر از آن روشي كه براي حل معادالت و مسائل بايد 
در دستور كار قرار بگيرد. هر نوع برنامه اي بدون توجه 
به روش حل مساله هيچ دردي را از هزار توي مشكالت 

جامعه دوا نخواهد كرد.

خبر

پيش بيني رشد ۵.۸ درصدي 
اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱

س��ازمان همكاري و توس��عه اقتص��ادي اعالم كرد 
اقتصاد جهان 5.8 درصد در س��ال ج��اري ميالدي 
و 4.4 درصد در س��ال آينده رش��د مي كند كه باالتر 
از پيش بين��ي قبلي آن در ماه مارس است.س��ازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي اعالم كرد دورنماي اقتصاد 
جهان با از سرگيري فعاليت كسب و كارها در نتيجه 
واكسيناسيون گسترده كرونا و تزريق تريليون ها دالر 
به اقتصاد امريكا روند رشد سريع تري خواهد داشت.

اين س��ازمان اعالم كرد اقتصاد جهان 5.8 درصد در 
سال جاري ميالدي و 4.4 درصد در سال آينده رشد 
مي كند. اين ارقام قبال طي گزارشي كه در ماه مارس 
منتشر شده بود، به ترتيب 5.6 و 4 درصد پيش بيني 
شده بودند.س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي در 
آخرين گزارش خود از دورنماي اقتصاد جهان آورده 
است اقتصاد جهان در حال حاضر به سطح فعاليت قبل 
از بحران كرونا بازگشته ولي رقم رشد اقتصادي هنوز 
به آنچه قبل از آغاز اين بحران انتظار مي رفت نرسيده 
است.الرنس بون، اقتصاددان ارشد اين سازمان گفت: 
»اقتصاد دنيا در حال حاضر به سمت بهبودي پيش 
مي رود و موانع بسياري بر س��ر راه دارد«. در گزارش 
سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي آمده است در 
حالي كه واكسيناس��يون گس��ترده در اقتصادهاي 
پيش��رفته به تدريج كسب و كارها را بازگشايي كرده 
است ولي بسياري از اقتصادهاي نوظهور به خاطر روند 
كند واكسيناسيون و موج جديد كرونا عقب نگه داشته 
شده اند.اين سازمان عقيده دارد بانك هاي مركزي در 
اقتصادهاي پيشرفته بايد شرايط مالي خود را تسهيل 
كنند و اجازه دهند تورم باالتر از س��طح اهداف آنها 
باشد. دولت ها بايد حمايت مالي خود را از خانواده ها و 
شركت ها حفظ كنند تا گستردگي واكسيناسيون به 
سطح كافي براي حفاظت از بخش هاي در خطر برسد.



گروه بازار سرمايه|
ديگر اين روزها روند نزولي بازار س��رمايه، تكرار مكررات 
است و اغلب فعالين و سرمايه گذاران اين بازار پيش بيني 
مي كنند كه ش��اخص بورس نزول مي كند و اين نزول يا 
اصالح در بازار اجرايي مي ش��ود. اين پيش بيني ها ريشه 
عملي يا تخصصي ندارند اما؛ اين گروه با توجه به سابقه 
گذشته بازار سهام پيش بيني مي كنند كه در اكثر موارد 
اين موضوع به درستي در تاالر شيشه اي اجرا مي شود. از 
سويي ديگر بس��ياري از كارشناسان و فعالين بورسي بر 
اين عقيده اند كه روند صعودي بورس متوقف نشده است 
و هفته آينده شاهد يك صعود پرقدرت خواهيم بود البته؛ 
گروهي نيز با اين عقيده مخالف اند و بر اين نظرند بورس 
پس مشخص شدن رييس دولت سيزدهم و مذاكرات وين 

به يك روند معقول خواهد رسيد.
انتخابات رياست جمهوري در حال حاضر يكي از مهم ترين 
مولفه هاي تأثيرگذار بر اقتصاد كشور و بازار سرمايه است 
و بررسي ها نشان مي دهد كه بخش عمده اي از تبليغات 
يا همان وعده هاي رياست جمهوري كانديداها به بورس 
و بازار سرمايه تعلق دارند و حتي شنيده شده كه برخي از 

كانديداها قول ترميم سه روز وضعيت بورس را داده اند!
اما يك مشكل وجود دارد اينكه وعده نمي تواند مشكالت 
بورسي را حل كند و بايد برنامه جامعي براي اين بازار وجود 
داش��ته باش��د براي مثال با كدام فرمول سه روز مشكل 
بورس حل مي ش��ود؟ كمي عجيب و شايد دور از تصور 
اس��ت كه مشكالتي كه س��ابقه تقريب به 8 ماه الي يك 
س��ال دارند سه روز حل شود. حتي اگر كاماًل خوش بين 
باشيم بازهم كسي نمي تواند بگوييد بورس سه روز ترميم 
مي شود. موضوع بعدي مذاكرات وين است كه طي روزها 
و هفته هاي اخير خبرهاي مثبتي از آن مخابره شده بود و 
مي توان گفت كه اميدها براي به نتيجه رسيدن مذاكرات 
در باالترين حد خود قرار دارد و بنا بر احتماالت قوي نتايج 
خوبي از اين موضوع در كشور خواهيم داشت. مذاكرات 
وين مي تواند بر اقتصاد كش��ور به طور مستقيم و بر بازار 
سرمايه به صورت غيرمستقيم تأثيرگذار باشد البته اين 
تأثير در بلندمدت بر روي بازار اجرايي خواهد شد و نبايد 
انتظار داشت پس مذاكرات وين بالفاصله وضعيت بورس 

تغيير كند و شاخص دوميليوني شود.
به طوركلي بورس به عوامل مختلفي وابسته است و ممكن 
اس��ت با وعده يا تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري 
وضعيت تغيير كند ش��اهد يك نوسان عميق باشيم. به 
عقيده بس��ياري از كارشناس��ان، وضعيت بازار سهام تا 
پايان انتخابات رياست جمهوري قابل پيش بيني نيست، 
در وهله نخست بايد رييس دولت سيزدهم انتخاب شود 
و پس ازآن تكليف مذاكرات وين روش��ن شود درنهايت 
مي توان بورس را به صورت كاماًل آكادميك و بر اس��اس 

مولفه هاي موجود پيش بيني كرد.
يكي از تحليلگران بازار سرمايه در خصوص راه حل هاي 
بهبود روند بازار س��هام سبزپوش��ي مجدد شاخص كل 
مي گويد: اقدامات زيادي مي تواند در اين موضوع تأثيرگذار 
باشد اما سريع ترين و منطقي ترين راه حل براي كنترل 
و تثبيت بازار و رش��دهاي آتي آن را مي توان در كاهش 
نرخ هاي بهره بانكي و بين بانكي جست وجو كرد. سازمان 
ب��ورس اقدامات زي��ادي را در راس��تاي كاهش هيجان 
ايجادش��ده در معامالت بازار در نظر گرفت اما برخي از 
اقدامات مانند كاهش نرخ سود بانكي در حيطه اختيارات 
اين سازمان نيست بلكه تصميم گيري آن وابسته به سطوح 
باالتر و تصميم گيران دولتي است. مبلغي كه قرار است از 
اين صندوق وارد بازار س��هام شود نسبت به برآوردهاي 
اوليه برخي از كارشناسان بازار سرمايه تفاوت معناداري 
پيدا كرده اس��ت و عمال در مقايسه با حجم بازار و ارزش 

معامالت نمي ت��وان انتظار معج��زه و تاثيرگذاري قابل 
توجهي را از اين پول داشت. البته تاثير رواني واريز منابع 
مالي به صندوق تثبيت بازار س��رمايه به عنوان حمايت 
مجموعه تصميم گير دولت از بازار سهام بي تأثير نبوده 
است، همچنين در كنار آن در صورت مديريت صحيح در 
نحوه خريدها مي تواند كمك كننده به آرامش بازار باشد.

اين تحليلگر درباره مذاكرات وي��ن اظهار مي كند: با 
توجه ب��ه جهش قيمت كاموديتي ه��ا عمال موضوع 
چندان جدي و خطرناكي سود س��ازي شركت هاي 
صادرات مح��ور را تهديد نمي كند. در صورت كاهش 
نرخ احتمالي دالر ممكن است براي مدتي كوتاه بر روند 
بازار تأثيرگذار باشد اما نمي تواند تاثير چندان جدي 
را بر روند بازار داشته باشد. به نظر مي رسد كه اثر اين 
اتفاق در بازار كوتاه مدت باشد، زيرا همراه با افت موقت 
نرخ ارز، كانال هاي ارتباطي مالي و صادراتي نيز بهبود 
يافته و فقط با كاهش هزينه ۱۰ تا ۱۵ درصدي سربار 
نقل و انتقال ارز، اثر افت قيم��ت دالر در صورت هاي 
مالي شركت ها بي اثر مي شود و حتي انتظار رشد جزيي 
سودآوري شركت ها را با توجه به توسعه نسبي صادرات 

مي توان انتظار داشت.

     نقدشوندگي به خطر افتاد
يكي از مهم ترين مش��كالت چندماهه اخي��ر بورس را 
مي توان عدم نقد شوندگي سهام دانست و موضوع بسياري 
از س��رمايه گذاران بورس��ي را به خطر انداخته است. در 
ميان برخي از سهام موجود در بازار چندين ماه درگيري 
زيان دهي و عدم نقد شوندگي بودند اما مسووالن به اين 
موضوع رسيدگي نكرده و نمي كردند. بازار گردان ها نيز 
توجه چنداني به وضعيت سهام نداشته و ندارد و تنها نام 

بازار گردان را يدك كش مي كنند.
عدم نقد شوندگي از جايي ش��روع شد كه پس رشد 
بي��ش از 3۱۰ درصدي بازار بخ��ش عمده نقدينگي 
توسط حقوقي ها و دولتي ها خارج شد و درنهايت مردم 
و سرمايه گذاران معمول بازار با مشكالت عمده در بازار 
باقي ماندند و پس از گذشت 9 هنوز هم سرمايه گذاران 

بورسي س��رگردان هستند كس��ي به مشكالت آنان 
رسيدگي نمي كند. داستان عدم نقد شوندگي آنجايي 
جذاب مي شود كه برخي از س��رمايه گذاران بورسي 
روي به فروش سهام خود به صورت وكالتي آورده اند 
و آگهي در شبكه هاي مختلف مجازي يا سايت هاي 
متعدد مبني بر فروش وكالتي سهام منتشر مي كنند و 
تضمين مي دهند پس از فروش سهام سود حاصله به 
خريدار برسد اما؛ بايد توجه داشت كه از نظر قانوني اين 
فروش وكالتي داراي مش��كل است و خريدار در زمان 
بروز مشكل نمي تواند از نظر قانوني كاري انجام دهد؛ 
بنابراين خريداران سهام در شبكه هاي اجتماعي بايد 

فكر اساسي براي آينده داشته باشند.

     بي اعتمادي باقي ماند
تقريبًا تابس��تان س��ال ۱399 بود ك��ه بي اعتمادي 
همگاني در بورس جان گرفت. »تعادل« گزارش هاي 
متعددي در اين خصوص نوش��ت ام��ا كاري از پيش 
نرفت و نمي رود. سهامداران به آينده بورس اعتمادي 
ندارد و س��عي دارند س��رمايه خود را از بورس خارج 
كنند، در ميان هم برخي افراد هم نس��بت به سرمايه 
و نقد ش��وندگي آن توجهي دارند و سهام خود را نگاه 
داشته اند. يكي از سرمايه گذاران بورسي كه بنا بر گفته 
خود درگير توجهي به س��رمايه خود در بورس ندارد 
مي گويد: من ابتداي س��ال 99 وارد بورس شدم خب 
سود خوبي داشت و از هشت سهم داشتم و تنها يكي از 
آنها رو فروختم البته با سود چهار برابر فروختم اما؛ پس 
از ريزش هاي بازار ديگر شوقي براي فروش نداشتم و با 
خود مي گفتم ديگر سال ۱4۰۰ وضعيت بورس عالي 
مي شود ولي نشد و هيچ كس به داد ما نمي رسد، من 
ديگر بي خيال س��رمايه خود شده ام و شايد زماني كه 
در بي پولي دست وپا مي زنم به سراغ سرمايه خوابيده 
در بورس بروم. زندگي من با بورس نابود شد اميدوارم 
زندگي ديگران درست شود. اين موضوع نشان مي دهد 
كه ريزش هاي ادامه دار بورس، سرمايه گذاران را نسبت 
به اين بازار بي اعتماد كرده و ديگر كمتر كس��ي پيدا 

مي شود كه بخواهد در بورس سرمايه گذاري كند ونبايد 
فراموش كرد كه اين بي اعتم��ادي به عملكرد دولت 

دوازدهم و سازمان بورس بازمي گردد.

     بازار پتانسيل رشد دارد؟
مصطفي مولوي، كارشناس بازار سرمايه درباره پتانسيل 
رش��د بازار به »تعادل« مي گويد: در بازار، قيمت س��هام 
ش��ركت ها كاهش پيدا كرده بود و قيمت ها در بسياري از 
نمادهاي بزرگ به كف قيمتي رس��يده است. )البته نه در 
همه سهم ها( از آن سو نيز نرخ هاي جهاني محصوالت پايه 
به شدت افزايش پيدا كرده است. اين افزايش قيمت ها نيز 
به اين دليل بود كه نسبت زيادي از جمعيت دنيا تا چند ماه 
آينده واكسينه مي شوند و بحران ويروس كرونا ۱9 فروكش 
مي كند. عالوه بر اينها در اين چند روز نرخ ارز هم افزايش 
پيدا كرد و همه اينها بر وضعيت بازار و رشد آن موثر بود. به 
نظر مي رسد انتشار وضعيت مالي شركت ها و گزارش هاي 
مالي آنها در سال مالي گذشته و انتظاري كه در خصوص 
مناسب بودن اين آمار وجود دارد، اثر مثبتي بر بازار بگذارد. 
در ح��ال حاضر نيز مجموعه اين عوامل باعث ش��ده بازار 
سهام مخصوصا روي سهم شركت هاي بزرگ و مبتني بر 
توليد محصوالت پايه از پتانسيل بااليي برخوردار باشد. به 
اين دليل مي بينيم كه بازار مدتي است رونق دارد و به نظر 
مي رسد كماكان اين پتانسيل براي روزهاي آينده هم وجود 
داشته باشد. شايد فرصتي در آينده براي خريد سهم ها با 
قيمت هاي كنوني نباشد. اما اينكه اين رونق چه زماني اتفاق 
مي افتد چندان قابل پيش بيني نيست ولي روي دادن آن 
حتمي است. عواملي چون انتخابات رياست جمهوري و 
تعيين تكليف رييس دولت سيزدهم، برنامه هاي اقتصادي 
دولت آينده و همچنين مذاكرات هسته اي بر وضعيت بازار 
موثر است. در حال حاضر بسياري از شركت ها مشكالتي 
از بابت حم��ل و نقل محصوالت خود دارن��د كه به دليل 
تحريم هاس��ت. بنابراين اگر مذاكرات به نتيجه برس��د و 
تحريم ها لغو شود مشكالت اين شركت ها برطرف مي شود. 
از اين رو همه اين عوامل خبرهاي خوشي است كه در راه 

است و مي تواند اثرات مثبتي بر بازار داشته باشد.
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برنامه بعدي سيماني ها
 صادرات از بورس كاالست

كاال خبر| عبدالرضا ش��يخان دبي��ر انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت سيمان درباره عرضه سيمان در بورس 
كاال گفت: عرضه سيمان در بورس كاال اقدامي بود كه در 
سال هاي گذشته انجمن پيگير آن بوده و تالش كرده بود 
كه سيمان وارد بورس كاال شود. اين تالش هم، براي رفع 
مشكل قيمت سيمان بود؛ چراكه به دليل قيمت گذاري 
دستوري، نرخ سيمان بسيار پايين  بود و درآمد حاصل 
از آن، پاسخگوي نياز كارخانه ها نبود. براي رهايي از اين 
معضل، اقدام هايي انجام شد كه به دليل فشارهايي كه 
براي قيمت گذاري وارد مي شد، عمال ورود اين محصول 
به بورس كاال، غيرفعال ش��د. اخيراً شرايطي كه ايجاد 
شد، شركت ها را ترغيب كرد كه محصوالت خود را در 
بورس كاال عرضه كنند. اين ورود كه ديروز اتفاق افتاد، 
نقطه عطفي براي صنعت سيمان است؛ صنعتي كه 88 
سال سابقه فعاليت دارد. دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان، درباره مزاياي ورود اين محصول به بورس 
كاال، توضيح داد: با اين اقدام، باالخره صنعت سيمان به 
سمتي حركت مي كند كه قيمت آن، شفاف شده و آزاد 
باشد. درواقع پيش بيني مي شود كه عرضه سيمان در 
بورس كاال، به قيمت گذاري هاي دستوري پايان دهد. 
نكته قابل توجه هم اين اس��ت كه از ديروز، در مواردي 
ش��اهد معامالتي بوديم كه باالتر از قيمت پايه اي كه 
سيماني ها انجام شد و اين موضوع، پالس مثبتي براي 

صنعت سيمان به شمار مي رود.
او با اش��اره به اينكه در زمان هايي مانند فصل تابستان، 
نياز به توليد س��يمان افزايش مي يابد، مطرح كرد: در 
اين ايام كه دوره ساخت وس��از اس��ت و نياز جامعه نيز 
افزايش مي يابد، اين امكان وجود دارد كه با فروش باالتر 
و بازگشت درآمد به توليدكنندگان، نوسازي و ارتقاي 
تجهيزات موردنياز كارخانجات سيمان، با سرعت بهتري 
انجام شود. اين اتفاق، باعث مي شود كه باوجود تحريم ها، 
حيات كارخانه ها تا حدودي تمديد ش��ود. ش��يخان، 
درباره تأثير ورود س��يمان به ب��ورس كاال بر صادرات، 
گفت: بر اس��اس تجربه اي كه داريم، اگر قيمت فروش 
داخلي مناسب ش��ود، قيمت هاي صادراتي هم به تبع 
آن بهتر خواهد شد. اقدام بعدي ما، در ماه هاي آينده و 
پس از بررسي هاي كارشناسي دقيق، احتمااًل تقاضاي 
ورود صادرات س��يمان در بورس كاال را داشته باشيم. 
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، اظهار 
اميدواري كرد كه اين اقدام و مزاياي آن، منجر به ترغيب 
كارخانه هاي ديگر براي ورود به بورس كاال شود. او در اين 
مورد توضيح داد: اگر ساير كارخانه هاي سيماني براي 
ورود به بورس كاال، اقبال نشان دهند، شاهد شفافيت 
قيمت خواهيم بود. قطعًا بخش��ي از اين صنعت كه در 
بورس كاال معامله مي شود، از قيمت گذاري دستوري 
خارج است اما آن بخشي كه مستقيم از طرف كارخانه ها 
به فروش مي رسد، براساس قيمت هاي مصوب تأييدشده 
و ابالغي است. شرط بهبود قيمت آن محصوالت نيز، ورود 

به بورس كاال خواهد بود.

حمايت از سهام با انتشار
اوراق اختيار فروش تبعي

سپيده رستمي نيا، رييس اداره بازار مشتقات فرابورس 
ايران عنوان كرد كه در حال حاضر تعدادي اوراق اختيار 
فروش تبعي به شيوه تامين مالي و با هدف حمايت از بازار 
در حال طي كردن فرايند انتشار در فرابورس هستند 
و درخواس��ت انتش��ار اوراق فروش تبعي در نمادهاي 
»كگهر«، »ميدكو«، »سمگا«، »وگردش«، »حريل« 
و»غويتا«، مجموعًا ب��ا ارزش 4۰ ه��زار ميليارد ريال 

نمونه هايي از اين دست به شمار مي روند.
رييس اداره بازار مش��تقات فرابورس ايران با اش��اره به 
تصميم س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تزريق 
منابع مالي به بازار سرمايه از طريق انتشار اوراق اختيار 
فروش تبعي با هدف »تامين مالي« و »حمايت از سهام« 
عنوان كرد: بخشي از اين منابع در بازار فرابورس ايران 
در حال تامين است به طوري كه از ابتداي سال ۱4۰۰ 
تاكنون، عالوه بر انتشار اوراق اختيار فروش تبعي بيمه اي 
در عرضه هاي اوليه س��هام »فگس��تر« و »فتوسا« در 
مجموع به ارزش 988 ميليارد ريال، انتشار اوراق اختيار 
فروش تبعي به شيوه تامين مالي در نمادهاي معامالتي 
»ومهان« و »شپاس« با مجموع ارزش 2۰ هزار ميليارد 

ريال نيز صورت گرفت.
رستمي نيا با اشاره به فرآيند انتشار اوراق اختيار فروش 
تبعي مرحله دوم در نماد معامالتي »شپاس« كه امروز 
سه شنبه يازدهم خردادماه در بازار فرابورس انجام شد، 
اظهار كرد: ناش��ر اين اوراق ضمن تعهد حمايت از بازار 
در مراحل بعدي، اقدام به تامين مالي در بازار به مبلغ ۵ 
هزار ميليارد ريال كرد. به گفته وي در انتشار اين اوراق، 
ناش��ر همزمان با فروش سهام »شپاس« به خريداران، 
اوراق اختيار فروش تبعي يك س��اله با نرخ 22 درصد 
ساالنه را واگذار كرد و همزمان خريداران اين اوراق نيز با 
واگذاري اوراق اختيار خريد تبعي با سررسيد زماني يك 
ماه پس از سررسيد اوراق اختيار فروش، اختيار بازخريد 
سهام عرضه شده را به ناش��ر اوراق فروش تبعي با نرخ 
تضمين ش��ده اعالمي اعطا مي كنند. رييس اداره بازار 
مشتقات فرابورس ايران در توضيح اين شيوه از انتشار 
اوراق اختيار فروش تبعي گفت: ناشر اوراق اختيار فروش 
تبعي از محل س��هام فروش رفته، اقدام به تامين مالي 
مي كند و به صورت همزمان متعهد به بازپرداخت وجوه 
جمع آوري شده با احتساب نرخ سود تضمين شده خواهد 
شد. رستمي نيا عنوان كرد كه ناشران اوراق اختيار فروش 
تبعي به شيوه تامين مالي، پس از جمع آوري منابع مالي، 
مي توانند بخشي از آن را صرف حمايت از سهام خرد در 
بازار كنند. وي در نهايت يادآوري كرد كه در حال حاضر 
تعدادي اوراق اختيار فروش تبعي به شيوه تامين مالي و با 
هدف حمايت از بازار در حال طي كردن فرآيند انتشار در 
فرابورس هستند و درخواست انتشار اوراق فروش تبعي 
در نمادهاي »كگهر«، »ميدكو«، »سمگا«، »وگردش«، 
»حريل« و»غويتا«، مجموعًا با ارزش 4۰ هزار ميليارد 

ريال نمونه هايي از اين دست به شمار مي روند.

تصويب اساسنامه صندوق هاي 
سرمايه گذاري اهرمي

رض��ا نوح��ي، ريي��س اداره ام��ور صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري سازمان بورس گفت: مقررات مربوط 
به اين ن��وع از صندوق هاي س��رمايه گذاري طوري 
تدوين شده است كه صندوق ملزم به رعايت نصاب 
صندوق هاي سهامي است. در اين صندوق ها عمده 
پرتفوي صندوق را سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم 
سهام تشكيل خواهد داد؛ همچنين مديريت پرتفوي 
صندوق به شكل فعال بوده و مدير صندوق مي تواند 
بر اساس نصاب تعريف شده، نسبت به سرمايه گذاري 

در سهام و حق تقدم سهام اقدام كند.
نوحي، اي��ن صندوق ه��ا را داراي واحدهاي ممتاز و 
عادي عنوان ك��رد و افزود: واحدهاي عادي صندوق 
داراي ك��ف بازدهي بوده و از ط��رف ديگر براي آنها 
س��قف بازدهي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. تأمين 
حداقل بازدهي تعيين شده براي دارندگان واحدهاي 
عادي در ش��رايطي كه بازدهي صندوق كمتر از نرخ 
مذكور باشد، از محل واحدهاي ممتاز انجام مي شود 
و چنانچ��ه بازده��ي صندوق بي��ش از حداكثر نرخ 
بازدهي تعيين شده براي واحدهاي عادي باشد، مازاد 
بازدهي واحدهاي عادي نسبت به سقف تعيين شده 
به واحدهاي ممتاز تعل��ق مي گيرد. بازدهي مذكور 
به شكل روزانه موردمحاسبه قرارگرفته و بايد اعالم 
ش��ود. وي توضيح داد: در اين صندوق ها براي ورود 
و خروج متقاضي��ان س��رمايه گذاري در واحدهاي 
عادي از س��ازوكار مبتني بر صدور و ابطال استفاده 
مي ش��ود و ورود و خروج متقاضيان سرمايه گذاري 
در واحده��اي ممتاز از طريق معام��الت واحدهاي 
ممتاز در ب��ورس انجام مي ش��ود؛ ب��ه عبارتي اين 
نخستين نوع صندوق سرمايه گذاري خواهد بود كه 
هم زمان از هر دو س��ازوكار صدور و ابطال و بورس ها 
جهت س��رمايه گذاري و انتقال مالكيت واحدهاي 

سرمايه گذاري بهره مي گيرد.
رييس اداره امور صندوق هاي سرمايه گذاري افزود: 
با توج��ه به اينكه واحدهاي ممتاز در اين صندوق به 
عنوان پشتيبان صدور واحدهاي عادي هستند، لذا 
قابل ابطال نبوده و صرف��ًا از طريق بازار قابل معامله 
است. از طرف ديگر به  منظور توسعه صندوق، صدور 
واحدهاي ممتاز در طول دوره فعاليت صندوق به نام 
مدير صندوق پيش بيني شده است. مطابق مقررات 
تدوين��ي، در ط��ول دوره فعاليت صن��دوق، صدور 
واحدهاي عادي تا 2 برابر ارزش كل واحدهاي ممتاز 

صادرشده امكان پذير است.
نوحي در خصوص نحوه شكل گيري و اركان صندوق 
اظهار داشت: مقررات مربوطه طوري تدوين شده است 
كه صندوق حداقل تعداد اركان را داشته باشد. اركان 
اين صندوق شامل مدير صندوق، مدير ثبت، متولي و 
حسابرس هستند. در اين صندوق ها واحدهاي ممتاز 
در دو ن��وع اول و دوم ارايه مي ش��ود. صرفًا دارندگان 
واحدهاي ممتاز ن��وع اول داراي اختيار ش��ركت در 
مجامع وراي گيري بوده و در ساير موارد ويژگي هاي 
واحدهاي ممتاز نوع اول و دوم مش��ابه يكديگر است. 
واحده��اي ممت��از غيرقابل ابطال ب��وده و در بورس 
قابل معامله هس��تند. اين صندوق ها با پذيره نويسي 
واحدهاي ممتاز به مبلغ حداقل ۵.۰۰۰ ميليارد ريال 
مجوز فعاليت دريافت مي كنن��د و صدور واحدهاي 
عادي صرفًا بع��د از دريافت مجوز فعاليت امكان پذير 
است. همانطور كه در باال اشاره شد، رييس اداره امور 
صندوق هايسرمايه گذاري سازمان بورس، بزرگ ترين 
مزيت اين ن��وع صندوق ها را امكان س��رمايه گذاري 
همزمان سرمايه گذاران ريسك گريز و ريسك پذير در 
واحدهاي اين صندوق ها بيان كرد و گفت: براين اساس، 
اشخاص ريسك پذيرمي توانند نسبت به سرمايه گذاري 
در واحدهاي ممتاز اين صندوق اقدام كنند و اشخاص 
ريسك پذير با سرمايه گذاري در واحدهاي عادي اين 
صندوق، حداق��ل بازدهي عنوان ش��ده در اميد نامه 
صندوق را به دست مي آورند. وي تصريح كرد: محدوده 
بازدهي تعيين شده شامل، كف و سقف بازدهي بوده و 
در شرايطي كه بازدهي صندوق كمتر از كف بازدهي 
اعالمي باشد، حداقل بازدهي اعالم شده براي دارندگان 
واحدهاي عادي از محل واحدهاي ممتاز اين صندوق 
تأمين مي ش��ود؛ از س��ويي ديگر چنانچ��ه بازدهي 
صندوق بيش از سقف بازدهي تعيين شده باشد، مازاد 
بازدهي ايجادش��ده از محل واحدهاي عادي نسبت 
به س��قف مذكور، به واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز 
تعلق مي گيرد. رضا نوحي تأكيد كرد: سرمايه گذاري 
در واحدهاي ممتاز اين صن��دوق، اين امكان را براي 
س��رمايه گذاران يادش��ده فراهم مي كند تا از منابع 
جمع آوري ش��ده از محل واحدهاي س��رمايه گذاري 
عادي به عنوان اهرم استفاده كنند. به همين منظور 
هرگونه تغييرات در كليات بازار سرمايه، اثر مضاعفي 
را بر بازدهي واحدهاي ممتاز متصور مي كند. رييس 
اداره امور صندوق هاي س��رمايه گذاري اظهار كرد: با 
توجه به اينكه اين صندوق از نوع صندوق هاي سهامي 
اس��ت، اش��خاص حقوقي داراي مجوز سبد گرداني 
معتبر مجاز به ارايه تصدي س��مت مديريت صندوق 
بوده و پس از ابالغ مقررات مربوطه مي توانند نسبت 
به تاس��يس صندوق فوق اقدام كنند. نوحي در ادامه 
اظهار كرد: با توجه به بازدهي قابل قبول سرمايه گذاري 
بلندمدت در بازار س��رمايه، انتظار مي رود با استقبال 
هر دو طيف س��رمايه گذاران از سرمايه گذاري در اين 
صندوق، ش��اهد پاس��خگويي هم زمان ب��ه نيازهاي 
سرمايه گذاران ريسك پذير و ريسك گريز با استفاده 
از يك ابزار باش��يم. وي خاطرنشان كرد: اساسنامه و 
اميد نامه نمونه صندوق يادش��ده به مدت يك هفته 
در تارنماي س��ازمان جهت دريافت اظهارات فعاالن 
بازار سرمايه قرار مي گيرد و پس ازآن ابالغ خواهد شد. 
اساسنامه، اميد نامه و اميد نامه )بدون پرداخت سود( 
مذكور از دسترس��ي ذيل قابل دريافت است. فعاالن 
بازار سرمايه، مي توانند نسبت به ارايه نظرات تخصصي 
خود از طريق ارسال مكاتبات به اداره امور صندوق هاي 
سرمايه گذاري در خصوص اساسنامه و اميد نامه نمونه 

صندوق يادشده اقدام كنند.

»تعادل«مولفههايتأثيرگذاربربازارسهامرابررسيميكند

مشكل  بازار  سرمايه  چيست؟

شاخص كل ۵ هزار واحد افت كرد!
شاخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
يعني سه ش��نبه، ۱۱ خردادماه پنج ه��زار و 432 واحد 
افت داشت كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون 
و ۱4۰ هزار واحد رس��يد. بر پايه معامالت اين روز بيش 
از پنج ميليارد و ۷44 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 4۱ هزار و ۷۵4 ميليارد ريال دادوس��تد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۶2۷ 
واحد كاهش به 38۱ هزار و 3۶9 واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با يك ه��زار و ۵۰ واحد افت به 24۶ هزار و 4۵ 
واحد رس��يد. ش��اخص بازار اول پنج هزار و ۵33 واحد و 
شاخص بازار دوم پنج هزار و ۶49 واحد كاهش داشتند. 
حقوقي ها در اين روز حدود 33۰ ميليارد تومان وارد بازار 
س��هام كردند. ارزش كل معامالت خ��رد دو هزار و 39۰ 
ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 2۷ درصد يعني 
۶۶۰ ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان ۱4 
درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بازار سهام در سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»فرآورده هاي نفتي« و »عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم« 
رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »مواد 
و محصوالت دارويي« و »اس��تخراج كانه هاي فلزي« به 
نفع حقيقي ها تمام ش��د. سه نماد »دماوند«، »وبملت« 
و »شبندر« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختص��اص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به 
»ف��والد«، »فجر« و »فپنتا« معطوف ب��ود. عالوه بر اين 
در بين هم��ه نمادها، صنايع پتروش��يمي خليج فارس 
بانماد »فارس« با ۵۰2 واحد، گروه دارويي بركت بانماد 
»بركت« با ۱۷2 واحد، فرآوري معدني اپال كاني پارس 
بانماد »اپال« با ۱4۵ واحد، صنعت غذايي كورش بانماد 
»غكورش« با ۱29 واحد، نفت پارس بانماد »ش��نفت« 
با ۱2۱ واحد، توليدي فوالد س��پيد ف��راب كوير بانماد 
»كوير« با ۱۱3 واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري استان 
گيالن بانماد »وسگيال« با ۷4 واحد، فوالد مباركه اصفهان 

بانماد »فوالد« با ۷3 واحد، شركت سرمايه گذاري البرز 
بانماد »والبر« با ۷3 واحد، فوالد اميركبير كاشان بانماد 
»فجر« با ۵9 واحد و پرداخت الكترونيك سامان كيش 
بانماد »سپ« با ۵8 واحد، تاثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند. در مقابل بانك ملت بانماد »وبملت« با ۷۶۰ واحد، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي بانماد »شستا« با 
۶۷4 واحد، پااليش نفت بندرعباس بانماد »شبندر« با 
۵۱۶ واحد، ايران خ��ودرو بانماد »خودرو« با 4۰۷ واحد، 
گسترش نفت و گاز پارس��يان بانماد »پارسان« با 4۰۵ 
واحد، ملي صنايع مس ايران بانماد »فملي« با 3۵۰ واحد، 
سايپا بانماد »خساپا« با 288 واحد، كشتيراني جمهوري 
اس��المي ايران بانماد »حكشتي« با 2۵3 واحد، پااليش 
نفت تهران بانماد »شتران« با 243 واحد و بانك صادرات 
ايران بانماد »وبصادر« با 2۰۱ تاثير منفي را بر ش��اخص 
بورس داش��تند. بر پايه اين گزارش، طي روز سه شنبه 
نماد صنعت غذايي ك��ورش بانماد »غكورش«، پااليش 
نفت اصفهان بانماد »شپنا«، صنعتي زر ماكارون بانماد 

»غزر«، بهساز كاشانه تهران بانماد »ثبهساز«، سايپا بانماد 
»خساپا«، ايران خودرو بانماد »خودرو« و فرآوري معدني 
اپال كاني پارس بانماد »اپال« نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. گروه فرآورده نفتي هم در معامالت در اين روز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
238 ميليون و ۵۷2 هزار برگه س��هم به ارزش دو هزار و 

8۷3 ميليارد ريال دادوستد شد.

     روند نزولي شاخص فرابورس
در چهارمين روزكاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش 
از 48 واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۶۷۷ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين ب��ازار 842 ميليون و 
2۵۵ هزار برگه س��هم به ارزش 2۷ هزار و ۱۵۱ ميليارد 
ريال دادوستد شد. در اين روز پليمر آريا ساسول بانماد 
»آريا«، توليدات پتروشيمي قائد بصير بانماد »شبصير«، 
توليد نيروي برق دماوند بانماد »دماوند«، پتروش��يمي 
زاگرس بانماد »زاگرس«، برق و انرژي پيوند گستر پارس 

بانم��اد »بپيوند«، مجتمع صنايع الس��تيك يزد بانماد 
»پيزد«، شركت س��رمايه گذاري مس سرچشمه بانماد 
»سرچشمه«، ودي بانماد »ودي«، توليد و توسعه سرب 
روي ايران بانماد »فتوسا«، هتل پارسيان كوثر اصفهان 
بانماد »گكوثر« و اعتباري ملل بانماد »وملل« تاثير مثبت 
بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل نيروگاه زاگرس كوثر 
بانماد »بزاگرس«، پتروشيمي تندگويان بانماد »شگويا«، 
بيمه تجارت نو بانماد »بنو«، سنگ آهن گهرزمين بانماد 
»كگهر«، مديريت انرژي تابان هور بانماد »وهور«، قاسم 
ايران بانماد »قاسم«، بيمه اتكاي ايرانيان بانماد »اتكاي«، 
شركت س��رمايه گذاري صبا تأمين بانماد »صبا«، نفت 
ايرانول بانماد »شرانل«، شركت آهن و فوالد ارفع بانماد 
»رافع«، توليد برق ماهت��اب كهنوج بانماد »بكهنوج«، 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم بانماد »بجهرم«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان بانماد »ذوب« و گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي بانماد »سمگا« تاثير منفي بر شاخص 
فرابورس داشتند. طي روز مذكور افزايش سهام حقيقي ها 
در 2۰ نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 8۶ نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۶۰ ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 3۶۰ 
ميليارد تومان بود. آخرين قيمت ۵۱ نماد حداقل س��ه 
درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 32۷ 
نماد با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

     كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز سه شنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۰.۵ درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵32 هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۰ ميلي��ون و 332 هزار تومان و ۱9 
ميليون و 4۶3 هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵32 هزار توماني سهام 

عدالت به ۶ ميليون و ۱99 هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
كمتر از يك ماه پس از الزام ش��هرداري تهران به ارايه 
گزارش عملكرد خود، پيروز حناچي، شهردار تهران 
ديروز در صحن علني شوراي شهر حاضر شد و گزارش 
»تحويل و تحول ش��هرداري« را قرائت كرد. ارايه اين 
گزارش اما بي حاشيه نيز نبود، چرا كه به اعتقاد برخي 
از اعضاي اين ش��ورا، گزارش شهردار پيش از ارايه در 
صحن علني مي بايس��ت به كميس��يون تلفيق ارايه 
مي شد تا آنجا از سوي اعضاي شوراي شهر مورد بررسي 

قرار مي گرفت. 
به گزارش »تعادل«، انضباط در ساخت و ساز، بهسازي 
كالبدي، عدالت توزيعي، ترافيك، ماليه ش��هرداري، 
ارتق��اي كارايي س��ازمان، مش��اركت ش��هروندي، 
ايمني  و محيط زيس��ت، حفاظت از ميراث تاريخي و 
هوشمند سازي و شفافيت از محورهاي گزارش تحويل 
و تحول مديريت ش��هري بود. شايد مهم ترين بخش 
از گزارش ش��هردار تهران مربوط به ميزان بدهي ها و 
همچنين مطالبات از نهادهاي دولتي و حكومتي بود. به 
گفته حناچي، مجموع بدهي هاي شهرداري 66 هزار و 
272 ميليارد تومان و مجموع مطالبات آن نيز 30 هزار 

و 146 ميليارد تومان است. 
بر اساس اين گزارش، حناچي در تشريح گزارش تحويل 
و تحول با بيان اينكه اين گزارش بر اساس اقدامات اين 
دوره و شعارهايي است كه به مردم داده شد، اظهار كرد: 
اين گزارش براي اين اس��ت كه ببينيم در شهر تهران 
از س��ال ۹6 تا 1400 چه رخ داده و چه اقداماتي انجام 
شده و  چقدر در جهت تحقق شعارها رفتار كرده ايم. 
يكي از مگا پروژه هاي شهرداري در دوره جديد كاهش 
فروش تراكم و رويكرد عدالت محوري بود كه همه آحاد 

شهروندان از مواهب شهر برخوردار شوند.

    كاهش پروانه هاي مغاير با قانون
 R او بازنگري در طرح تفصيلي و كاهش طبقات در پهنه
)مسكوني( , كاهش 63 درصدي پروانه هاي ساختماني 
مغاير با مقررات را از ديگر اقدامات اين دوره در بخش 

ساخت و ساز عنوان كرد. 
حناچي افزود: بخش عمده اي از پروانه هاي صادره كه 
خارج از قاعده بوده مربوط به مجوزهاي دوره قبل بود 
و ناچار به اجراي آنها بوديم. از سوي ديگر رشد بي رويه 
بلند مرتبه سازي كه از دوره قبل آغاز شده بود مهار شد. 
البته شهرداري مخالف بلند مرتبه سازي نيست اما بايد 

بر اساس قاعده باشد.

     رويكرد طب سوزني
حناچي به پروژه هاي توس��عه محله اي اشاره و از آنها با 
عنوان »رويكرد طب سوزني« ياد كرد و افزود: مجموع 
اعتبارات اين بخش در بودجه سال ۹۸ به ميزان 377 
ميليارد تومان و در س��ال ۹۹ به ميزان 2 هزار ميليارد 
تومان و در س��ال 1400 به ميزان 3 هزار و 74 ميليارد 
تومان رسيد. شهردار تهران گفت: در سال 1400 هم 
همه پروژه ها ها با معيار و اعالم نظر شوراياري  محالت 
انجام ش��د و به محالت كم برخوردار بيش از گذش��ته 
توجه شد.  به گفته او از سال ۹۸ تا امسال 2 هزار و 4۸7 
پروژه اجرا شده كه از اين تعداد ۸0 درصد در محله هاي 
كم برخوردار بوده اس��ت. حناچي درباره توسعه كمي 
و كيفي خطوط مترو در راس��تاي تكميل شبكه ريلي 
ش��هري هم بيان كرد: 40 كيلومتر مسير مترو در اين 
چهار سال بهره برداري شد و 26، ۵ كيلومتر مسير از خط 
6 و بهره برداري از 12 ورودي ايستگاه هاي جديد انجام 

شد و مترو شهر جديد پرند نيز در دستور كار قرار دارد. 
بهره برداري از 32 ايستگاه مترو و ايستگاه هاي تبادلي در 
خطوط مختلف مترو و افتتاح ميانگين ۸ ايستگاه در هر 
سال در دوره اخير مديريت شهري صورت گرفته است. 
او ادامه داد: در مقايسه با ميانگين ۵.7 ايستگاه در دوره 
12 ساله گذشته عملكرد مديريت پنجم شهري حايز 

نكته اي بسيار مهم و قابل توجه است.

     شهر را ارزان تر اداره كرديم 
حناچي با بيان اينكه در پايدارس��ازي اقدامات مالي، 
ش��هر را ارزانتر اداره كرديم، اف��زود: منابع در اختيار 
مديريت شهري در دوره سال هاي ۹6 تا ۹۹ به نسبت 
دوره ۹2 تا ۹۵ به قيمت ثابت، حدود 42 درصد كاهش 
داش��ته اما عليرغم اين ميزان كاهش بودجه، همان 
خدمات را در شهر به شهروندان ارايه كرديم. او درباره 
ميزان بازپرداخت ها نيز گفت: از سال ۹2 تا شهريور ۹6 
مانده بدهي از سنوات قبل ۵ هزار  و 3۸ ميليارد تومان 
بوده و اصل تسهيالت دريافتي ۹ هزار و 7۵3 ميليارد 
تومان بوده و پرداختي در طي همان دوره هم 7 هزار 
و 10۹ ميليارد تومان بوده است. شهردار تهران گفت: 
از مهر ۹6 تا انتهاي س��ال ۹۹ مانده بدهي از سنوات 
قبل 1۹ هزار و 40۸ ميليارد تومان و اصل تسهيالت 
دريافت��ي در اين دوره 4 ه��زار و 2۸ ميليارد تومان و 
پرداختي ۹ هزار و 6۹2 ميليارد تومان بوده است. يعني 
دو برابر ميزان دريافت تسهيالت بازپرداخت داشتيم. 

     بدهي شهرداري؛ 66 هزار و 272 ميليارد تومان
حناچي با بيان اينكه طي اين دوره از مديريت شهري 
نه تنها به ميزان 1۹74 ميليارد تومان از ميزان بدهي ها 
كاسته شد، يادآور شد: در گزارش بدهي هاي شهرداري 
تا پايان سال ۹۹ بابت س��ود و جرايم ساير تسهيالت 
دريافتي از بانك ها در سال هاي گذشته معادل 36 هزار 
و ۹3۹ ميليارد تومان به بدهي هاي شهرداري اضافه 
شده است كه از بدهي هاي اوراق مشاركت، پيمانكاران 

مناطق و تسهيالت و ... تش��كيل شده و مجموع اين 
بدهي ها تا به امروز 66 هزار و 272 ميليارد تومان بوده 
است. او افزود: شهرداري تهران براي تسويه بدهي ها 
براي نخستين بار ۵۸۵0 فقره برات كارت به ارزش 7۸7 
ميليارد تومان صادر كرده كه با بسياري از پيمانكاران 

خرد از اين طريق تسويه حساب كرديم.

     مطالبات شهرداري
 30 هزار و 146 ميليارد تومان

ش��هردار تهران با بيان اينكه در مقاب��ل اين بدهي ها 
مطالب��ات زيادي نيز وج��ود دارد، اف��زود: مطالبات از 
دس��تگاه هاي دولتي بابت عوارض پايدار و شهرسازي 
رقمي معادل 22 هزار و 762 ميليارد تومان، مطالبات 
از دولت بابت جرايم رانندگي و يارانه بليت مترو و اتوبوس 
و بافت فرسوده و... رقمي معادل 4 هزار و 3۸4 ميليارد 
تومان، مطالبات از معاونت مهندسي و پدافند غير عامل 
س��پاه در مرحله تعيين قيمت كارشناسي به ميزان 3 
ه��زار ميليارد، جمع مطالبات از دولت، دس��تگاه هاي 
دولتي، ارگان هاي نظامي ت��ا آذر ۹۹ حدود 30 هزار و 
146 ميليارد تومان، مطالبات از شهروندان بابت عوارض 
معوقه 3۵00 ميليارد تومان، ارزش به روز مطالبات از 
شركت رسا تجارت؛ اصل بدهي، 4200 ميليارد تومان 
بوده كه شامل مرور زمان شده، كه اگر با عوارض معوقه 
حساب كنيم به حدود 2۵ هزار ميليارد تومان مي رسد. 

     از امالك شهر صيانت شد
او درباره صيانت از امالك ش��هر تهران گفت: در اين 
دوره 1762 ملك را از طريق ارسال اليحه به شورا براي 
نخستين بار در شهرداري تعيين تكليف كرديم و 600 
ملك را تخليه كرده و اقدامات حقوقي 300 ملك براي 
تخليه در حال انجام است كه مجموع اين امالك 2662 
ملك اس��ت كه در اختيار غير بوده و در حال پيگيري 
براي بازپس گيري آنها هستيم. حناچي با بيان اينكه 
افزايش ذخاير امالك شهرداري را در اين دوره شاهد 

بوديم، گفت: واگذاري 12۸3 ملك به مساحت 7 هكتار 
به ارزش به روز شده ۵100 ميليارد تومان و در مقابل 
آن تملك ۵06 ملك به مساحت 100 هكتار به ارزش 
تقريبي به روز شده 10 هزار ميليارد تومان انجام شده 
است. او با اشاره به اين مطلب كه تعداد امالك تملك 
شده نسبت به واگذار شده تقريبا دوبرابر است، گفت: 
مس��احت امالك تملك شده نس��بت به واگذار شده 

تقريبا 14 برابر است.

     13.3درصد كاهش نيروي انساني
شهردار تهران ادامه داد: در بحث چابك سازي نيروي 
انساني، تعداد پرسنل از 6۸ هزار و 127 نفر در شهريور 
۹6 به تعداد ۵۹ هزار و 47 نفر كاهش پيدا كرده است كه 
13.3 درصد كاهش نيروي انساني بدون تعديل گسترده 
و فله اي را نشان مي دهد. ضمن اينكه افزايش كيفيت 
نيروي انساني را نيز در اين دوره شاهد بوديم. او بيان كرد: 
در توسعه حمل و نقل عمومي و تسهيل ترافيك، اولويت 
توسعه مترو نسبت به توسعه بزرگراهي در تخصيص 
بودجه را در دس��تور كار قرار داديم. در سال هاي ۹2 تا 
۹۵ حدود 71صدم درصد بودجه شهرداري به حمل و 
نقل عمومي اختصاص داشته اما در بين سال هاي ۹6 تا 

۹۹ اين رقم به 3.7 درصد رسيده است.

    توجه به انسان محوري و محله محوري 
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
ديروز در صحن علني اين شورا گفت: با وجود تخريب هاي و 
فضاهاي سازي هاي منفي در رسانه ملي، رسانه هاي رسمي 
و ارتش سايبري، عملكرد مديريت شهري در دوره پنجم 
قابل دفاع بوده است و توانسته ايم شهر تهران را با يك سوم 
هزينه سابق اداره كنيم. شفافيت، تكثر فرهنگي واجتماعي، 
عدم قانون فروشي و شهر فروشي وصيانت از باغات ومحيط 
زيست، مناسب سازي شهري و ادامه ساخت زير ساخت هاي 
حمل و نقل عمومي از دستاوردهاي غيرقابل انكار اين دوره 

مديريت شهري است.
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صدور ۹۸۵ شناسنامه
فني و ملكي از تير ۹۹ تاكنون

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
از صدور ۹۸۵ شناسنامه فني و ملكي براي ساختمان ها 
خبر داد و گفت: هدف ارتقاي كيفيت ساخت براي آرامش 
شهروندان است. سيد عليرضا ميرجعفري در گفت وگو با 
تسنيم، درباره ضرورت صدور »شناسنامه فني و ملكي« 
براي ساختمان ها، گفت: اين حق شهروندان است كه 
اطالعات كاملي درباره م��وارد فني و جزييات اجرايي 
ملكي كه خريداري مي كنند، داشته باشند. وي با اشاره 
به افزايش قيمت مسكن در سال هاي اخير، اضافه كرد: 
گران بهاترين سرمايه هر فرد ساختماني است كه در آن 
سكونت دارد. چرا كه هم ارزش مادي بسيار بااليي دارد، 
هم از نظر معنوي حافظ و سرپناه عزيزترين دارايي هاي 
هر فرد يعني ج��ان خودش و خانواده اش محس��وب 
مي شود. وي با بيان »از اين رو انتظار شهروندان براي در 
اختيار داشتن جزييات فني و اجرايي ساختمان كاماًل 
به جا اس��ت«، ادامه داد: صدور »شناسنامه هاي فني و 
ملكي« در نظام  مهندس��ي ساختمان با همين هدف 
آغاز شد. براي آنكه مصرف كنندگان فعلي يا خريداران 
آينده دقيقًا در جريان باش��ند چه ملكي با چه مصالح، 
تأسيسات و خصوصيات سازه اي خريداري مي كنند. 
رييس نظام مهندسي ساختمان تهران با اشاره به الزامي 
شدن صدور شناسنامه فني و ملكي براي امالك نوساز، 
تأكيد كرد: از تير س��ال گذشته صدور شناسنامه فني 
براي همه ساختمان هاي با زيربناي باالي 1700 متر 
در تهران الزامي ش��د. به اين ترتيب شناسنامه فني و 
ملكي هم اكنون شرط اساسي براي صدور پايان كار در 
سازه هايي باالتر از اين متراژ است. ميرجعفري با تأكيد 
بر عزم سازمان براي فرهنگ سازي استفاده از مجريان 
صاحب صالحيت در فرايند ساخت، افزود: اگر قرار است 
انتظار كيفيت و تاب آوري س��اختمان ها چه در سطح 
سرويس چه هنگام بروز حادثه را داشته باشيم، ضروري 
است كه توسط مهندسان صاحب صالحيت و متخصص 
اجرا ساخته شده باشند. رييس نظام مهندسي ساختمان 
تهران با اش��اره به صدور بيش از ۹۸۵ شناسنامه فني 
براي ساختمان ها تا امروز، تأكيد كرد: اولويت سازمان 
فرهنگ سازي در راستاي گسترش استفاده از شناسنامه 
فني چه از جانب سازندگان چه از جانب مصرف كنندگان 
است. از ابتداي سال جاي تا امروز نيز ۵۸ عدد شناسنامه 

جديد صادر شده است.

هشدار درباره افزايش
آاليندگي ازن در گرماي تابستان

غلظت آالينده ازن ط��ي روزهاي اخير همزمان با 
گرماي هوا افزايش يافته اس��ت. مديران ش��هري 
مي گويند، تبخير بنزين يك��ي از عوامل اصلي اين 
آلودگي اس��ت و ش��ركت بخش و پااليش نه تنها 
جايگاه داران بنزين را جريمه نمي كند بلكه تشويق 

هم صورت مي گيرد. 
تهران بر اساس اعالم شركت كنترل كيفيت هوا از 
ابتداي سال 1400 فقط دو روز هواي پاك داشته و 
66 روز هوا قابل قبول و 4 روز ناسالم براي گروه هاي 

حساس جامعه بوده است.
اين در حالي اس��ت كه در مدت مشابه سال پيش 
تهران 1۵ روز هواي پاك، ۵۵ روز هواي قابل قبول و 
2 روز هواي ناسالم براي همه افراد داشت و كيفيت 
هواي تهران امسال بدتر از سال گذشته شده است.

آلودگي هوا و كرونا حاال دس��ت به دست هم داده 
و دوباره ريه تهراني ها را نش��انه گرفته اند اما اين بار 
با گرم ش��دن هوا و ميانگين دماي هواي پايتخت 

بين 2۵ تا 3۵ درجه سر و كله ازن پيدا شده است.
محسن روشني، مدير واحد پايش شركت كنترل 
كيفيت ه��واي تهران در اين ب��اره به فارس گفت: 
هرساله در روزهاي گرم سال همراه با افزايش دما، 
توليد و انتشار آالينده ازن نيز در هواي شهر افزايش 

مي يابد.
وي با اشاره به اينكه از اين رو در بسياري از روزهاي 
گرم به ويژه در ساعات ابتدايي بعد ازظهر ميزان اين 
آالينده از حد مجاز عبور مي كند، تصريح كرد: طي 
س��ال 13۹۹ در روز دوم خرداد اولين روز آلوده به 
لحاظ آالينده ازن ثبت شد و تا روز 30 شهريور كه 
آخرين روز آلوده از اين نظر بود، در مجموع 42 روز 
هواي نامطلوب ثبت ش��د. در اين بين سهم هواي 
ناسالم براي گروه هاي حساس 40 روز و سهم هواي 

ناسالم براي همه افراد دو روز گزارش شده است.
روشني ادامه داد: البته در برخي از اين روزها غلظت 
آالينده ذرات معل��ق كوچك تر از 2.۵ ميكرون نيز 
باالتر از حد مجاز قرار داشت اما آالينده شاخص طي 

تمامي اين روزها ازن بود.
مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
با بيان اينكه بر اساس پيش  بيني هاي هواشناسي 
دماي ه��وا در تهران طي روزه��اي آينده افزايش 
مي يابد، گف��ت: از اين رو انتظ��ار داريم كه از هفته 
جاري بر ميزان غلظت آالينده ازن افزوده ش��ده و 
غلظت اين آالينده در پايتخت فراتر از حد مجاز رود.

روش��ني اظهار كرد: در چنين ش��رايطي توصيه 
مي ش��ود كه همه اف��راد حضور فيزيك��ي خود را 
در محيط هاي باز به ويژه طي س��اعات بعدازظهر 

محدود كنند. 
همچنين تأكيد مي شود كه گروه هاي حساس مانند 
اقشار مسن، خانم هاي باردار، كودكان و بيماران قلبي 
و ريوي در ساعت اوج افزايش آالينده ازن از ظهر تا 
ساعتي پيش از غروب آفتاب از حضور در محيط هاي 

باز حتي المقدور خودداري كنند.
در همين حال، حسين شهيدزاده مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران درباره علت افزايش ازن 
در هواي پايتخت گفت: اجراي طرح كهاب جهت 
پيش��گيري از افزايش ازن در هواي پايتخت بسيار 
موثر است ولي اينكه اجراي اين طرح به كجا رسيده 
را بايد از شركت پخش و پااليش تهران سوال كنيد.

وي افزود: بر اس��اس پيش بيني هاي هواشناس��ي 
به دليل اينكه دم��ا تا 40 درجه طي روزهاي آينده 
افزاي��ش مي يابد، ميزان ازن بيش��تر خواهد ش��د 
چرا كه پيش ني��از توليد ازن تابش نور خورش��يد 
و پيش س��ازهايي مانند ناك��س و VOC يا همان 
تركيبات آلي فرار است كه ا ز بخارات بنزين حاصل 

مي شود.
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفي��ت هواي تهران 
ادامه داد: اي��ن ازن ارتباطي با كيفيت بنزين ندارد 
و حتي بهتري��ن بنزين هم مي تواند بخار ش��ود و 
سبب توليد تركيبات آلي فرار باش��د. بنابراين در 
پمپ بنزين ها مي تواند اين بخارات بنزين حاصل 
شود و حتي اگر در باك خودرو مسير سوخت رساني 
به موتور مناسب نباشد VOC وارد هوا شده و حتي 
موتورسيكلت ها مي توانند بخش اعظمي سوخت 

ناقص وارد هوا كنند.
شهيدزاده گفت:  شهروندان زماني كه خودروهايشان 
بنزين مي زنند بخار از داخل باك خارج و جاي آن را 
مايع مي گيرد به طور مثال زماني كه 40 ليتر بنزين 
مي زني��م 40 ليتر گاز داخل باك خارج مي ش��ود 
و اگر فنري خواس��ت روي نازل پمپ بنزين باشد 
مي تواند اين گاز را بكشد و داخل مجموعه ويژه كند 
و سرانجام تبديل به مايع شود كه متأسفانه بسياري 
از پمپ بنزين ها اين تجهيزات را ندارند و رغبتي براي 

انجام اين كار ميان آنها وجود ندارد.
وي گفت: اين موضوع ي��ك مرحله از طرح كهاب 
اس��ت و مخزن بزرگ بنزين در تهران در انبار نفت 
اس��ت تانكرها آنجا 30 هزار ليتر بنزين را روزانه پر 
مي كنند و در واقع بخارات آنجا وارد هوا مي شود كه 
البته اعالم ش��ده در انبار نفت بسياري از انبارها به 
وسيله مورد نظر تجهيز شده تا مانع از انتشار بخارات 

در هوا شود.
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفي��ت هواي تهران 
گفت: ولي پمپ بنزين ها از آنجايي كه دست بخش 
خصوصي است در اين زمينه هزينه نمي كنند و حتي 
يك قضيه خنده دار هم وجود دارد و به جاي اينكه 
دستگاه پااليش و پخش با اين قضيه برخورد كند 
حتي پول اضافي هم به جايگاه داران بنزين مي دهد 
و به آنها اعالم كرده مثال به ازاي 30 هزار ليتر بنزيني 
ك��ه تحويل مي دهد پول كمت��ري مي گيرد چون 

بخشي از آنها بخار مي شود.
شهيدزاده تصريح كرد: اينكه بابت ايجاد آلودگي هوا 
جايگاه داران هوا پول مي گيرند به نوعي جوك است 
ولي متأسفانه اين قضيه واقعيت دارد و جايگاه داران 

به جاي جريمه شدن حتي تشويق مي شوند.

بليت هواپيما گران نمي شود
محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري اعالم ك��رد: هيچگونه افزاي��ش قيمتي در 
سفرهاي هوايي رخ نداده و برنامه اي هم براي آن وجود 
ندارد. او همچنين از احياي قراردادهاي خريد هواپيما 
در صورت به نتيجه رس��يدن مذاك��رات وين خبر داد. 
مس��اله اي كه طي 6 ماهه گذش��ته و از زمان روي كار 
آمدن جوبايدن، رييس جمهور امريكا و افزايش احتمال 
گشايش در مناسبات سياسي و اقتصادي بين المللي از 
سوي وزير راه و شهرسازي و ساير مسووالن هوايي كشور 
بيان شده است. ذيبخش در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
برخالف برخي اظهارات صورت گرفته هيچ گونه افزايش 
قيمتي در نرخ بليت هواپيما در پروازهاي داخلي اعمال 
نشده و همواره همان سقف هاي تعيين شده سابق رعايت 
مي شود. وي افزود: تخلف در نرخ فروش بليت هواپيما از 
سوي هر شركت هواپيمايي يا ديگر ارايه كنندگان بليت 
هواپيما تخلف محرز و بس��يار بزرگي به شمار رفته و با 
عوامل آن برخورد قضايي خواهد شد. سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري ادامه داد: البته بر اساس ارزيابي هاي 
صورت گرفته و آمارهاي ارايه شده تاكنون شركتي در اين 
زمينه مرتكب تخلف نشده اما مسلما با گرانفروشان بليت 
هواپيما در پروازهاي داخلي برخورد مي كنيم و مردم 
مي توانند از طريق راه هاي ارتباطي سازمان هواپيمايي 
ما را در جريان تخلفات احتمالي در اين زمينه قرار دهند 
تا با مسببان آن برخورد ش��ود. بر اساس اين گزارش، 
بيس��ت و چهارم آبان ماه سال گذشته، جلسه شوراي 
عالي هواپيمايي كش��وري با حضور نمايندگان وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، عضو ناظر 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، سازمان برنامه 
و بودجه، دادستاني عمومي و انقالب تهران، عضو مطلع 
شوراي عالي هواپيمايي كشوري، رييس هيات مديره و 
مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما « و 
نماينده شركت هاي هواپيمايي داخلي برگزار و مقرر شد 
قيمت بليت پروازهاي داخلي با 10 درصد افزايش نسبت 
به جدول نرخي اعالم ش��ده در خرداد ماه سال 13۹۹ 
مواج��ه و محدوديت حداقل قيمت نيز از اين نرخنامه 
جديد حذف شد. بر اين اساس، سه روز پس از اين جلسه، 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي نرخنامه جديد براي 
پروازهاي داخلي را منتشر كرد و براين اساس حداكثر 
قيمت براي پروازهاي داخلي در 227 مس��ير پروازي 
مختلف مشخص و 4۸1 هزار و ۹00 تومان پايين ترين 
نرخ منتشر شده براي قيمت بليت پروازهاي داخلي در 
مسيرهاي كوتاه و يك ميليون و ۵1۸ هزار و ۵00 تومان 
باالترين آن بود كه به مسير پروازي تبريز-بندرعباس 
اختصاص دارد. سخنگوي سازمان هواپيمايي همچنين 
اعالم كرد: در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات وين، 
قرار است توافق با ش��ركت هاي تامين كننده هواپيما 
از جمله ش��ركت هاي ايرباس و اي.تي.آر كه با شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در سال هاي قبل 
انجام شده بود، احيا شود. ذيبخش در گفت وگو با ايرنا 
درباره وضعيت نوسازي ناوگان شركت هاي هواپيمايي و 
امكان خريد هواپيما افزود: در صورت ضرورت با شركت 
هواپيماساز بويينگ نيز مذاكره مي شود، هرچند همه 
موارد اعالمي مشروط به انجام توافقي است كه در وين 
در حال انجام اس��ت و اميدواريم به نتيجه برس��د. وي 
بيان داشت: ش��ركت هواپيمايي »پارس اير«و »پويا« 
به تازگي خريد هواپيما داشتند اما به دليل تحريم صنعت 
هوايي امكان خريد هواپيماهاي نو وجود ندارد. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي اضافه كرد: هواپيماهايي كه توسط اين 
دو شركت خريداري شده، توسط مهندسان داخلي در 

چرخه صنعت راه اندازي شده است. 

كارنامهرسميشهرداريدردورهپنجممديريتشهريارايهشد

حناچيوهاشمي:شهرراارزانترادارهكرديم

ستادمديريتحملكاالراهاندازيشد

ناترازي 36 هزار ميلياردي در بدهي ها و مطالبات شهرداري

مصايب حمل و نقل كاالهاي اساسي در تابستان 1400
گروه راه و شهرسازي|

سازمان راهداري با توجه به همزماني حمل و نقل كاالهاي 
اساسي و محصوالت انبوه كش��اورزي از 11 خرداد سال 
جاري ستاد مديريت حمل كاالهاي اساسي را راه اندازي 
كرده است. اين ستاد تا پايان شهريور ماه برقرار خواهد بود.

 بابك طالبي، معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل 
و نق��ل جاده اي اظهار كرد: با توج��ه به افزايش حجم بار 
در كش��ور خصوصا حجم كاالهاي اساسي در بندر امام 
خميني )ره( و از طرفي با توجه به اهميت تأمين و حمل 
به موقع مايحتاج ضروري مردم به اقصي نقاط كشور، از 
11 خرداد 1400 ستاد مديريت حمل كاالهاي اساسي 
در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  راه اندازي شد 

كه تا پايان شهريور 1400 اين ستاد برقرار خواهد بود.
مع��اون حمل و نقل س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي اضافه كرد: رانندگاني كه از طريق هر استان اعزام 
مي شوند مي توانند كاالي استان خود را از مبدأ بندر امام 
خميني )ره(، خود جابه جا كنند، مدير مستقر در پايانه بار 
بندر امام مكلف شده است كه اين امكان را براي رانندگان 
فراهم كند تا در صورت درخواست حمل كاالهاي اساسي 
به استان مورد نظر، بار به راننده بومي آن استان داده شود.  
او در گفت وگو با فارس درباره مصوبه اخير ستاد تنظيم كاال 
مبني بر ترخيص ۹0 درصدي كاالهاي اساسي و تكليف 
س��ازمان بنادر و گمرك در اين حوزه اظهار كرد: در سال 
جاري از ابتداي سال تا روز 10 خرداد، ميزان بار جابه جا 
شده توس��ط ناوگان حمل و نقل جاده اي در كشور، رقم 
۹6 ميليون تن است كه اين عدد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 16 درصد رشد داشته است. معاون حمل و 
نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اظهار كرد: 
از اين رقم 3 ميليون و ۵۵0 هزار تن سهم كاالي اساسي 

است كه تا 10 خرداد 1400 جابه جا شده است. وي اضافه 
كرد: سهم بندر امام خميني )ره( در اين كاالهاي اساسي 
61 درصد بوده اس��ت و 3۹ درصد مربوط به ساير بنادر 
كشور اعم از بندر شهيد رجايي، بندر چابهار، بندر بوشهر 
و بنادر شمالي نظير اميرآباد، نوشهر، فريدون كنار و بندر 
انزلي است. طالبي افزود: سال ۹۹ نيز با وجود شيوع كرونا 
و تعطيلي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي، بخش حمل و 
نقل جاده اي نظير مدافعان س��المت يك روز هم توقف 

فعاليت نداشت  .

    مشكالت راننده هاي كاميون 
وي اف��زود: در خص��وص حم��ل كاالي اساس��ي و 
بارهاي دولتي، مذاكرات متعددي برگزار شده است؛ 
معطلي هايي كه در حوزه كاالي دولتي براي راننده ها 
ايجاد مي شود  رغبت راننده را براي اعزام به پايانه بندر 
امام خميني )ره( كاهش مي دهد. در اين گرماي شديد 
منطقه و نبود امكانات رفاهي در بندر امام خميني )ره( 
مشكالتي براي راننده به وجود مي آيد البته رانندگان 
ما محجوب هس��تند و با تمام مش��كالت بار را حمل 
مي كنند، اما فرآيند بارگي��ري و معطلي، راننده ها را 
از اذيت مي كند، مورد داشته ايم كه راننده 24 ساعت 
معطل بوده و نتوانس��ته اس��ت بارگيري كند  آن هم 
در گرماي خوزس��تان كه به داليل ناهماهنگي هاي 
متعدد نظير باسكول، بارگيري، تغيير شيفت و غيره 

رخ داده است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
گفت: از سوي ديگر تخليه بار دولتي در مقاصد نيز براي 
راننده مشكالتي دارد، چون ممكن است  زمان تخليه به 
تعطيلي بخورد، بعضي مواقع در سيلوها يا مرغداري ها 

راننده با اين مشكل مواجه مي ش��ود، يا صاحب كاال در 
پرداخت كراي��ه كم كاري مي كند و اين م��وارد كار ما را 
سخت  تر مي كند. وي اضافه كرد: به هر حال وقتي نظام 
حمل و نقل جاده اي كشور توانايي حمل ۹6 ميليون تن 
كاال در حدود 70 روز را دارد، جابه جايي 3,۵ ميليون تن 
كاالي اساس��ي كه كمتر از 4 درصد كل بار حمل ش��ده 
در اين مدت است، سخت نخواهد بود اما اگر اين انگيزه 
ايجاد نشود طبيعتاً  مشكل وجود دارد و بايد فراخوان از 
استان هاي مختلف داشته باشيم تا ناوگان را اعزام كنند و 

طبيعتا اين چرخه با مشكل مواجه مي شود.

     همزماني حمل كاالهاي اساسي
با محصوالت كشاورزي 

طالبي اضافه كرد: در حمل چغندر خوزس��تان  در اوج 
فعاليت كاميون ها قرار داريم و از روز دوشنبه تا سه شنبه 
هفته جاري، حدود 700 كاميون، چغندر قند خوزستان 
را جابه جا كرده اند. حمل و نقل تره بار در جنوب كرمان 
از دو روز گذش��ته كامال به پايان رس��يد، حمل و نقل 
تره بار دزفول را داريم، اما همزماني كاالهاي اساسي و 
چغندر قند و تره بار استان ها برخي مشكالت  را ايجاد 
مي كند.  معاون حمل و نقل س��ازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي افزود: امسال هم حمل كاالهاي اساسي 
با برداشت محصوالت كشاورزي همراه  شد، هم حجم 
محصوالت كشاورزي قابل قياس با سال هاي گذشته 
نبود، به عنوان مثال توليد چغندر قند امسال رشد بسيار 
زيادي نسبت به سال گذشته داشته است كه البته مزيت 
محسوب مي شود و اگر خدشه اي در حمل و نقل آن وارد 
شود آسيب به مجموعه اقتصادي و كشاورز وارد مي كند، 
اما ما تالش خود را مي كنيم كه اين همزماني تقاضاي 

حمل كاال را مديريت كنيم. وي گفت: تا 30 خرداد كه 
اوج حمل و نقل اين كاالها است تالش مي كنيم مشكل 

خاصي رخ ندهد.

    افزايش 30 درصدي
سهميه سوخت ناوگان كاالي اساسي  

طالبي با اش��اره به تخصيص سهميه سوخت تشويقي به 
كاميون ها با مبادي و مقاصد بار  اظهار داشت: اين سهميه 
تشويقي در راستاي حمل به موقع كاال  اساسي و جلوگيري 
از بروز وقفه در حمل  اين كاال ها و  محصوالت فسادپذير و 
چغندر قند خصوصا در اس��تان خوزستان، در نظر گرفته 
شده است و ضريب 1.3  اعمال مي شود. معاون حمل و نقل 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اينكه اين 
سهميه سوخت تشويقي ادامه دارد، اظهار كرد: اين موضوع 
بسيار براي تشويق كاميون داران موثر است و شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي در اين حوزه همكاري مناسبي 
داشته اند. وي توضيح داد: اين تشويقي براي حضور ناوگان 
در مناطق عمده حمل بار خصوصًا استان خوزستان بوده 
است؛ بر اساس بارنامه و اسناد پيمايش ناوگان شركت نفت 
اين سوخت را در اختيار كاميون داران قرار مي دهد.در اين 
موضوع سهميه تشويقي، مقاصد و مبادي شامل بنادر و 
استان هايي نظير استان خوزستان، جنوب كرمان، بندر 
چابهار و غيره  است. معاون حمل و نقل سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اظهار كرد:  در واقع 30 درصد اضافه 
سهميه س��وخت به اين ناوگان اختصاص مي يابد. فعاًل تا 
پايان شهريور 1400 اين سهميه سوخت تشويقي ادامه 
دارد و اگر نياز باش��د در ماه هاي بعد اعمال مي شود اما در 
اس��تان خوزس��تان اين موضوع كاماًل برقرار است و براي 
تأمين سوخت حمل كاالهاي اساسي هيچ مشكل  نداريم.



رييس س��ازمان فن��اوري اطالع��ات اي��ران از راه اندازي 
آزمايشگاه ارزيابي عملكردي و كيفي محصوالت امنيت 
فضاي مجازي با هدف س��اماندهي فضاي كس��ب و كار 
محصوالت بومي در حوزه امنيت فض��اي توليد و تبادل 
اطالعات )افتا( و حفظ امنيت زيرس��اخت هاي كش��ور 

خبر داد.
امير ناظمي در مراس��م رونمايي از آزمايشگاه ارزيابي 
عملكردي و كيفي محصوالت ح��وزه امنيت فضاي 
مجازي، گفت: محصوالت مختلفي كه در حوزه فضاي 
مجازي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، همواره توسط 
كاربران در خصوص امنيت سايبري شان مورد ترديد 
قرار دارند. اين ترديد محرك خوبي براي سازمان هاست 
كه سطح كيفي و امنيتي محصول خود را ارتقا  بدهند. 
وي با بي��ان اينكه يكي از مهم ترين مس��ووليت هاي 
سازمان هاي دولتي، تبعيت از استانداردهاي در نظر 
گرفته ش��ده براي اين محصوالت است، افزود: در اين 
زمينه بايد با پژوهش��گاه ها و آزمايشگاه هاي مرتبط، 
همكاري كنند. صدور گواهينامه هاي مربوط به ارزيابي 
امنيت محصوالت فضاي توليد و تبادل اطالعات چند 
سالي است كه از سوي سازمان فناوري اطالعات، مركز 
افتاي رياست جمهوري و س��ازمان پدافند غيرعامل 
به ص��ورت تركيبي در حال انجام اس��ت. معاون وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات ادام��ه داد: اكنون يك 
آزمايش��گاه ارزيابي هم به مجموعه قبلي اضافه شده 
كه اين امكان را فراهم مي كند تا بحث ارزيابي كيفيت 
محصوالت در دستور كار قرار گيرد و توليدكنندگان 
ح��وزه امنيت مي توانن��د به صورت خودخواس��ته و 
خود اظهارانه نس��بت به درياف��ت گواهينامه امنيت 

محصوالتشان اقدام كنند.

     همكاري بين نهاد دانشگاه و نهاد صنعت
ناظمي با بيان اينكه موضوع آزمايشگاه ارزيابي از ابعاد 
مختلفي قابل توجه اس��ت، افزود: يكي همكاري بين 
نهاد دانشگاه و نهاد صنعت است. پژوهشگاه فناوري 
اطالعات به عنوان نهاد پيشرو در حوزه پژوهش هاي 
مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات در كنار نهادهاي 
عملياتي وزارت ارتباطات قرار دارد. بر اساس استراتژي 
كه در اين دوره وجود داش��ت، تمامي مس��ائلي كه با 
پژوهش در ارتباط بود با محوريت اين پژوهشگاه پيش 
رفت و ضمنا اين نهاد حامي كليه فعاليت هاي پژوهشي 
بود. وي ادامه داد: كليه پروژه هايي كه به مرحله پايلوت 
مي رسيدند، ممكن بود در خود سازمان ها انجام شوند. 
براي مثال پروژه كاربردي كردن فناوري اينترنت اشيا 
در شناسايي آتش سوزي جنگل هاي استان گلستان 
يكي از آنها بود كه در ابتدا در بخش هاي پژوهشي وزارت 
ارتباطات و بعد از آن به صورت پايلوت و در همكاري 
با شركت هاي خصوصي انجام ش��د و اميدواريم طي 
ماه هاي آينده با افتتاح رسمي از اين پروژه، آن را براي 
بهره برداري به س��ازمان محيط زيست واگذار كنيم. 
رييس سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه امنيت 
يكي ديگر از محورهاي مهمي است كه بايد در حوزه 
فعاليت هاي سايبري مورد توجه قرار بگيرد، اظهار كرد: 
آزمايشگاه عملكردي و كيفي محصوالت امنيت فضاي 

مجازي به طور ويژه اي روي اين مسائل تمركز كرده و 
نقش بسيار مهمي در آينده محصوالت بومي خواهد 
داشت و باعث اعتماد بيشتر كاربران به اين محصوالت 

خواهد شد.

     فعاليت هاي حوزه سايبري 
نيازمند پژوهش هاي مداوم است

ناظمي همكاري با نهادهاي دانشگاهي و پژوهشگاهي 
را از جمله اس��تراتژي هاي بلندمدت وزارت ارتباطات 
عنوان كرد و گفت: بر اس��اس اين اس��تراتژي، تمامي 
طرح ها و پروژه هايي كه قرار بوده در اين حوزه با پژوهش 
همراه باشد، با محوريت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات پيش رفته اس��ت. موضوع امنيت هم از اين 
حيث قابل توجه است كه بخش زيادي از فعاليت هايي 
كه در حوزه سايبري انجام مي شود نيازمند پژوهش هاي 
مداوم اس��ت و در اين راس��تا ابزارهاي مختلفي به كار 
گرفته مي شوند. وي ادامه داد: يكي از اين ابزارها مراكز 
آپا بود كه با همكاري دانشگاه ها در سراسر كشور ايجاد 
شد و كمك كرد كه جريان پژوهش با جريان كاربردي 
پيوند بخ��ورد. اما مح��ور دوم همكاري هايي بود كه با 
پژوهشگاه ها انجام شد كه امروز شاهد رونمايي يكي از 
آنها هستيم كه آزمايشگاه ارزيابي عملكردي و كيفي 
محصوالت امنيت فضاي مجازي اس��ت. معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات يكي از راهبردهاي اصلي 
سازمان فناوري اطالعات را خلق بازار براي حوزه امنيت، 
كمك به شكل گيري شركت هاي دانش بنيان و كمك 
به ايجاد استارت آپهاي خدمات امنيت سايبري عنوان 
كرد و گفت: مس��يري براي ايجاد نهادهاي مدرن تري 
مانند تقويت هكرهاي كاله س��فيد نيز در اين زمينه 

فراهم شده است.

     ارزيابي كيفي محصوالت بومي حوزه امنيت
علي اكبر س��مندي، ريي��س اداره كل ارزيابي امنيتي 
محصوالت فاوا در س��ازمان فن��اوري اطالعات، گفت: 
اداره كل ارزيابي امنيتي محصوالت فاوا از سال ۹۱ و در 
قالب سند امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات )افتا( 

با همكاري مركز افتاي رياست جمهوري وظيفه اجرا 
و راه اندازي آزمايشگاه هاي اين حوزه را برعهده گرفت 
و از آن س��ال كار ارزيابي و تست محصوالت آغاز و براي 
آنها گواهينامه صادر كرده ايم. وي ادامه داد: مش��كلي 
كه در مورد محص��والت بومي حوزه امنيت وجود دارد 
اين اس��ت كه جنبه رقابتي و صادراتي آنها به درستي 
معرفي نشده است. به همين دليل است كه كيفيت و 
كارآيي محصوالت در ارزيابي ها مشخص نيست. از اين 
رو در پروژه راه اندازي »آزمايشگاه ارزيابي عملكردي و 
كيفي محصوالت امنيت فضاي مجازي«، تاكيدمان 
بر ارزيابي كيفي محصوالت بومي حوزه امنيت است. 
مسوول پروژه آزمايشگاه ارزيابي عملكردي و كيفي با 
بيان اينكه اين پروژه در قالب پايلوت از امروز آغاز به كار 
كرده است، گفت: ارزيابي فني امنيتي محصوالت فاوا از 
حدود ۹ سال پيش در حال انجام و در حد مطلوب است 
و براي اين موضوع هفت آزمايش��گاه ارزيابي امنيتي 
داريم كه در چهار تخصص از سازمان فناوري اطالعات 
و مركز افتاي رياس��ت جمهوري به صورت مشترك، 
گواهي فعاليت دريافت كرده اند. سمندي با بيان اينكه 
استانداردهاي اين آزمايشگاه ها بومي شده و سامانه جامع 
ارزيابي محصوالت نيز براي تست محصوالت توليدي در 
دسترس است، خاطرنشان كرد: امروز موضوع، ارزيابي 
عملكردي و كيفي محصوالت بومي حوزه امنيت است و 
با راه اندازي آزمايشگاهي مختص اين موضوع، هدفمان 
شناسايي و استخراج ارزيابي و كارايي و صحت خروجي 
محصوالت بومي است تا بتوانيم محصوالت داخلي را به 
ارتقاي محصوالت خارجي برسانيم و شاهد ايجاد اشتغال 
و نيز صادرات اين محصوالت باشيم. وي با بيان اينكه 
هدف ما زمينه سازي صادرات براي توليد محصوالت 
با كيفيت ب��اال در حوزه امنيت فضاي مجازي اس��ت، 
گفت: از جمله اين محصوالت مي توان به بومي سازي 
محصوالتي از جمله SIM، ضدبدافزار، فايروال، كنترل 
صنعتي و VPN اشاره كرد كه ارزيابي سطح بلوغ كيفي 
آنها در دستور كار قرار دارد. براين اساس اخذ گواهينامه 
ارزيابي عملكرد براي اين محصوالت، مي تواند به توسعه 
ظرفيت داخلي و جلب اعتماد توسعه دهندگان بينجامد. 

س��مندي گفت: ش��روع فرآيند ارزيابي محصوالت از 
طريق مراجعه به سايت س��ازمان فن��اوري اطالعات 
ايران امكان پذير اس��ت. در خص��وص ارزيابي كيفي 
محصوالت حوزه امنيت، شاخص هاي مختلفي احصا 
شده اس��ت و اين ش��اخص هاي عملكردي بر مبناي 
محصوالت داراي رنكينگ اول دنيا انجام مي شود. مدت 
اعتبار گواهينامه هر محصول نيز در صورتي كه تغيير 

نسخه نداشته باشد، دو سال در نظر گرفته شده است.

     دقيق تر شدن ارزيابي 
محصوالت امنيت فضاي مجازي

وحيد يزدانيان، رييس پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، با اشاره به راه اندازي آزمايشگاه ارزيابي عملكردي 
و كيفي محصوالت امنيت فضاي مجازي در اين پژوهشگاه، 
اين دس��تاورد را آغاز راهي براي دقيق تر ش��دن ارزيابي 
محص��والت اين حوزه دانس��ت و گف��ت: در حال حاضر 
ارزيابي امنيتي محصوالتي از جمله نرم افزارهاي كاربردي 
وب، تجهيزات شبكه و س��امانه هاي كنترل صنعتي در 
آزمايش��گاه هاي اين پژوهش��گاه، عيارسنجي مي شود. 
وي با بيان اينكه در زمينه موض��وع ارزيابي عملكردي و 
كيفي محصوالت امنيت فضاي مجازي زيرساخت هاي 
آزمايش��گاهي فراهم ش��ده و ۵۸ محصول مورد ارزيابي 
امنيتي قرار خواهند گرفت، ادامه داد: پيش از اين ارزيابي 
فني محصوالت بيش از ۵۰ شركت براي دريافت گواهينامه 
فراهم شده بود و هم اكنون با فراهم كردن زيرساخت هاي 
مدنظ��ر، به لحاظ دانش��ي، ارزيابي هاي دقيق ت��ري را از 
محصوالت بومي حوزه امنيت خواهيم داش��ت. يزدانيان 
گفت: فقدان يك نقش��ه راه كالن در حوزه امنيت فضاي 
مجازي محسوس است و با وجودي كه در اين حوزه اسنادي 
وجود دارد اما تطابق اين اسناد با نيازهاي فعلي كشور، جاي 
بحث دارد. هم اكنون شايد به لحاظ دانشي و توان فني در اين 
بخش همتراز ساير كشورها هستيم اما به دليل نبود نقشه 

راه كالن در اين حوزه، پيشرفت هاي ما ديده نمي شود.

     افزايش مدام حجم 
آسيب پذيري هاي فضاي سايبر

ابوالقاسم صادقي، معاون امنيت سازمان فناوري اطالعات 
ايران نيز با اشاره به ارزيابي كيفي محصوالت بومي حوزه 
امنيت تاكيد كرد: در اج��راي اين پروژه نمي خواهيم با 
رويكرد الزام دستگاه ها به دريافت گواهي ارزيابي پيش 
برويم. چرا كه هدف ما راهنمايي و مشاوره براي استفاده 
از محصوالت داراي استاندارد است. وي گفت: ۱۵ سال 
اس��ت كه با فرهنگ الزام و اجبار در ح��وزه امنيت كار 
مي كنيم و نتيجه آن است كه حجم آسيب پذيري ها و 
آلودگي هاي فضاي سايبر مدام در حال افزايش است. اما 
كاري كه در اين آزمايشگاه قصد داريم سنگ بناي آن را 
بگذاريم به جاي زبان الزام، زبان راهنمايي و مشاوره خواهد 
بود. صادقي با تاكيد بر اينكه نقش محوري دولت حتمًا 
نبايد با زبان اجبار و الزام همراه باش��د، خاطرنشان كرد: 
به طور جد با همكاري با مركز افتاي رياست جمهوري به 
دنبال ارزيابي كيفي و عملكردي محصوالت و تجهيزات 
وارداتي از منظر امنيتي نيز هستيم و پيشنهاد اين طرح 

را به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارايه داده ايم.
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كالب هاوس از حذف محدوديت 
دعوتنامه در تابستان امسال خبر داد

كالب هاوس قصد دارد در آپديت هاي آتي براي نسخه 
اندرويد برخي مشكالت احتمالي اين برنامه را برطرف 
كند و در عين حال تصميم گرفته تا تابستان امسال، اين 
برنامه محبوب را بدون محدوديت دعوتنامه در دسترس 
همه كارب��ران قرار دهد. كالب ه��اوس نه تنها در بين 
كاربران iOS توانست جاي خود را به سرعت باز كند، 
بلكه اندرويدي ها هم به اين اپليكيشن عالقه زيادي نشان 
داده اند و اكنون داده هاي آماري نشان مي دهد در كمتر از 
يك هفته، تعداد نصب نسخه اندرويدي اين اپليكيشن 
دو برابر شده است. شبكه اجتماعي صوتي كالب هاوس 
ابتدا در دسترس كاربران iOS قرار گرفت. آخرين روز 
ارديبهشت ماه كليه كاربران در سيستم عامل اندرويد و 
iOS به اين برنامه دسترسي پيدا كردند. اين اپليكيشن 
توانست خيلي س��ريع جاي خود را در بين كاربران باز 
كند و اكنون به نظر مي رسد برنامه هاي گسترده تري 
را براي توس��عه و جذب كاربران بيشتر دنبال مي كند. 
يكي از مش��كالتي كه برخ��ي كاربران در اس��تفاده از 
كالب هاوس با آن روبرو هستند، دعوت نامه براي ورود 
به برنامه اس��ت. در واقع اگر فردي دعوت نامه نداشته 
باشد يا توسط س��اير كاربران اين پلتفرم تاييد نشود، 
نمي تواند از اين اپليكيشن استفاده كند. كالب هاوس 
وعده داده تا تابستان امسال اين محدوديت را براي همه 
كاربران در سراس��ر جهان برمي دارد و در آپديت هاي 
بعدي برخي مشكالت احتمالي برنامه را خصوصا براي 
كاربران اندرويدي مرتفع مي كند. بي ش��ك برداشتن 
محدوديت دعوت نامه مي تواند نقش مهمي در افزايش 
تعداد كاربران كالب هاوس داشته باشد. كالب هاوس 
آمار دقيقي از تعداد كاربران نسخه iOS منتشر نكرده، 
اما به نظر مي رسد تعداد كاربران نسخه iOS از كاربران 
اندرويدي بيشتر باشد. اين اپليكيشن مبتني بر چت 
صوتي رقباي سرسختي همچون تلگرام در بازار دارد. 
اخيرا تلگرام ويژگي مشابه كالب هاوس را معرفي كرد 
تا كاربران بتوانند با كمك آن در گروه هاي خود حالت 
چت صوتي را فعال كنند. بايد ديد آيا آپديت هاي بعدي 
مي تواند جذابيت هاي بيش��تري براي كالب هاوس به 

همراه داشته باشد يا خير.

شيوع كرونا، زنجيره تامين قطعات 
اپل و سامسونگ را تهديد مي كند

به دنبال همه گيري كرونا، ويتنام روزهاي سختي 
را سپري مي كند و بيم آن مي رود شرايط به وجود 
آمده بتواند مشكالتي را براي زنجيره تامين قطعات 
اپل و سامسونگ به همراه داشته باشد. به گزارش 
رويترز، گس��ترش بيماري كرون��ا در ويتنام باعث 
ش��ده برخي كارخانه هاي توليدي در استان هاي 
ش��مالي و صنعتي ويتنام كمت��ر از ظرفيت توليد 
خود فعاليت كنند. در بين كارخانه هاي اين منطقه 
كه با چنين مشكالتي روبرو هستند، برخي از آنها 
وظيفه تامين قطعات مورد نياز اپل و سامس��ونگ 
را برعهده دارند. به گفته منابع آگاه، همين مساله 
مي تواند مشكالتي را براي توليدكنندگان موبايل 
در كوپرتينو و ك��ره ايجاد كند. با وجودي كه بيش 
از يكسال از شيوع ويروس كرونا مي گذرد و برخي 
از اين كارخانه ها طي يكسال گذشته توانسته بودند 
شرايط را مديريت كنند، اما ظاهرا اين روزها ويتنام 
در حال مبارزه جدي ت��ري با اين ويروس عالم گير 
است. گفته مي شود از اواخر اواسط ارديبهشت ماه 
تاكنون بيش از سه هزار نفر در ۳۰ شهر از ۶۳ شهر 
استان آلوده به ويروس كرونا شده  اند. همين مساله 
باعث شده تا دولت محلي مجبور شود رستوران ها و 
برخي فعاليت هاي عمومي را تعطيل كند و مانع از 
برگزاري گردهمايي در هانوي و مركز تجاري شهر 
هوشي مين شود. مجموع اين مسائل باعث شده در 
برخي مناطق، مشكالتي براي شهروندان به وجود 
بيايد. به گفته منب��ع آگاه، يكي از تامين كنندگان 
اپل مجبور شده از نيروهاي كاري خود بخواهد در 
دو شيفت در محل كار خود حاضر شوند. قرار است به 
مدت دو هفته اين راهكار پيش گرفته شود. زنجيره 
تامين سامس��ونگ نيز با مشكالت مشابهي روبرو 
است. قوانين مربوط به منع عبور و مرور باعث شده 
كه كارمندان نتوانند ب��ه راحتي در محل كار خود 
حاضر شوند. شايان ذكر است كه ويتنام به تنهايي 
نيمي از توليد گوش��ي هاي هوشمند و تبلت هاي 
سامسونگ را به خود اختصاص داده. در نتيجه بروز 
هر مش��كلي در اين منطقه مي توان��د روي فروش 
سامسونگ تاثيرگذار باشد. اخيرا ويتنام از شناسايي 
گونه جديد كرون��ا خبر داده ك��ه تركيبي از گونه 
بريتانيايي و هندي با سرعت شيوع باالست. همين 
گونه مي تواند شرايط را وخيم تر كند و سامسونگ 
و اپل نتوانند به قطعات و محصوالت موردنيازشان 
دست پيدا كنند تا بازار با يك بحران جديد پس از 

كمبود جهاني تراشه مواجه شود.

سرويس ذخيره نامحدود 
گوگل فوتوز پولي شد 

سرويس ذخيره نامحدود و رايگان گوگل فوتوز 
از امروز پاي��ان مي ياب��د و افراد براي اس��تفاده 
ظرفيت بيشتر بايد حق اشتراك ماهانه بپردازند. 
به گ��زارش مهر به نقل از انگج��ت، گوگل اعالم 
كرده س��رويس ذخيره نامحدود و رايگان گوگل 
فوت��وز پايان مي ياب��د. بنابراين اگ��ر كاربري به 
ظرفيت ذخيره بيش از ۱۵ كيگابايت نياز داشته 
باش��د، بايد براي آن هزينه بپ��ردازد. همچنين 
از اين تاري��خ به بعد عكس ها ب��ا توجه به ميزان 
حافظه ذخيره موجود در س��رويس گوگل فوتوز 
ذخيره مي ش��ود، مگر آنكه عكس ه��ا به موبايل 
پيكسل تعلق داش��ته باشد. اگر كاربر به ظرفيت 
ذخيره بيش��تري نياز داشته باش��د بايد مبلغي 
 Google One جهت اش��تراك در طرح هاي
بپردازد. پايه هزينه اشتراك ماهانه ٢ دالر براي 
١٠٠ گيگابايت است. همچنين باالترين هزينه 
اش��تراك مبلغ ١٠ دالر به ازاي ٢ ترابايت فضاي 
ذخيره است. البته هر عكسي كه تا قبل از امروز 
در اين س��رويس آپلود شده، شامل ظرفيت هاي 
جديد نخواهد ش��د. عالوه ب��ر آن گوگل حذف 
تصاوير ناخواسته را به وسيله ارايه ابزاري راحت تر 
كرده ك��ه اين اب��زار قادر اس��ت عكس هاي تار، 
اسكرين شات ها و موارد ديگر را بيابد. اين شركت 
فناوري در نوامبر سال گذشته ميالدي اين اقدام 
را گامي مل��زوم براي همخواني ب��ا تقاضا جهت 
ذخيره س��ازي اعالم كرد. گوگل تخمين مي زند 
ظرفيت ذخيره عكس حداقل ٨٠ درصد كاربران 

تا ٣ سال ديگر تكميل نمي شود.

ساخت تلفن هوشمند 
در ال جي متوقف شد

ش��ركت ك��ره اي ال ج��ي گام مهمي به س��وي 
تعطيلي كسب و كار تلفن همراه خود برداشت و 
آخرين تلفن هاي ال جي از خط توليد بيرون آمد 
و اين ش��ركت از روز دوشنبه ديگر گوشي توليد 
نمي كند. به گزارش ايس��نا، اين خبر در نش��ريه 
آس��يا بيزنس ديلي منتشر ش��د و انگجت براي 
تاييد آن با ال جي تماس گرفت. ال جي در اوايل 
آوريل اع��الم كرده بود كس��ب و كار تلفن همراه 
خود را تعطيل مي كند اما توليد گوشي را به مدت 
چند ماه ادامه خواهد داد تا به قراردادهايي كه با 
شركت هاي مخابراتي دارد عمل كند. كارخانه اي 
در ويتن��ام ك��ه ال ج��ي بس��ياري از تلفن هاي 
هوشمند خود را در آن توليد مي كرد، به كارخانه 
توليدكننده دستگاه هاي خانگي تبديل خواهد 
شد. ال جي پس از س��ال ها ضرردهي اين بخش 
اعالم ك��رد از كس��ب و كار ناموفق تلف��ن همراه 
تا پايان جوالي خارج خواهد ش��د ب��ا اين حال 
همچنان ممكن است پس از اين تاريخ به فروش 
بعضي دس��تگاه هايش ادامه دهد. كس��اني كه 
تلفن ال ج��ي را خريداري كنند حداكثر تا س��ه 
سال به روزرس��اني هاي سيستم عامل اندرويد را 
دريافت خواهند كرد. اين شركت همچنين چهار 
سال خدمات پس از فروش از تاريخ توليد فراهم 
خواهد كرد. بر اس��اس گزارش انگجت، شركت 
ال جي دو ماه پيش در بيانيه اي اعالم كرده بود در 
۳۱ جوالي به توليد و فروش تلفن همراه خاتمه 
مي دهد تا مناب��ع خود را در حوزه هاي برخوردار 
از رش��د مانند خودروهاي برقي، خانه هوشمند، 
روباتيك و هوش مصنوعي متمركز كند. ال جي 
يكي از پيشگامان سيستم عامل اندرويد بود و با 
گوگل در خط توليد تلفن هوش��مند نكسوس و 
توليد بخش��ي از بهترين فناوري هاي دوربين و 
صفحه نمايش در نخس��تين روزهاي اين حوزه 
همكاري كرد. اين ش��ركت در امريكا س��ومين 
برند پس از آيفون اپل و سامسونگ الكترونيكس 
كره جنوبي بود اما سال هاس��ت كه توان رقابتي 
خود را از دس��ت داده بود و وان پالس چيني اين 

شركت را كنار زده بود.

 بزرگ ترين شركت صنايع 
گوشتي جهان قرباني حمله سايبري

فعالي��ت واحده��اي اس��تراليايي و امري��كاي 
ش��مالي ش��ركت جي ب��ي اس بدنب��ال حمل��ه 
سايبري س��ازمان يافته به سيستم هاي فناوري 
اطالعات اين ش��ركت مختل ش��د. ب��ه گزارش 
ايس��نا، اين حمله باعث ش��د واحد استراليايي 
شركت جي بي اس كه بزرگ ترين شركت صنايع 
گوشتي جهان اس��ت روز دوشنبه تعطيل شود. 
جي بي اس اع��الم كرد در تالش ب��راي حل اين 
مساله است. اين ش��ركت در بيانيه اي اعالم كرد 
جي ب��ي اس امريكا روز يكش��نبه ۳۰ مه متوجه 
شد هدف يك حمله سايبري سازمان يافته قرار 
گرفته كه بر فعاليت سرورهاي پشتيباني كننده 
سيستم هاي IT اين شركت در امريكاي شمالي 
و اس��تراليا تاثير گذاشت. رسيدگي به اين واقعه 
زم��ان خواه��د برد و ممكن اس��ت مب��ادالت با 
مشتريان و تامين كنندگان را به تاخير بياندازد. 
برنت ايس��ت وود، مديرعامل شركت جي بي اس 
استراليا به وب سايت بيف سنترال گفت اين حمله 
فعاليت هاي شركت در ايالت هاي متعدد استراليا 
را به تعطيلي كشانده اما وي نتوانست برآورد كند 
اختالل فعاليت اين شركت چه زماني پايان پيدا 
خواهد كرد. بر اس��اس گزارش رويترز، فعاليت 
فرآوري گوش��ت اس��تراليايي بدون دسترسي 
عادي به سيس��تم هاي اينترنت و IT امكان پذير 
نيست. كسب و كار پريمو اسمال گودز جي بي اس 
در ايالت كوئينزلند نيز ب��ر اثر اين حمله مختل 

شده است.
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حفظ  امنيت  زيرساخت هاي سايبري

وزارت ارتباطات  بايد از مدل يك وزارتخانه سياسي خارج شود
فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در نشستي 
مشترك، ويژگي هاي وزير آينده ICT و انتظارات از 
وي، نقش رگوالتوري و نقش حوزه فناوري اطالعات 
در مديريت دولت س��يزدهم را به بحث گذاش��تند. 
به گزارش مه��ر به نقل از اتحادي��ه صادركنندگان 
صنعت مخابرات ايران )IRICTU(، دومين نشست 
هيات مديره اتحاديه صادر كنندگان صنعت مخابرات 
ايران و س��ازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران 
ب��ا محوريت مباحث��ي پيرامون ويژگي ه��اي وزير 
ارتباط��ات آين��ده، انتظ��ارات از وي و نقش حوزه 
فناوري اطالعات در دولت س��يزدهم برگزار ش��د. 
فعاالن حوزه ICT در اين نشس��ت ب��ر برنامه ريزي 
جه��ت حضور فع��ال تش��كل ها در تأثيرگذاري در 
انتخ��اب وزي��ر ارتباطات تاكي��د كردن��د. در اين 
نشس��ت داوود اديب رييس هيات مدي��ره اتحاديه 
صادركنن��دگان صنعت مخابرات گف��ت: طبيعتًا با 
تغيير وزير ارتباطات در دولت جديد، اتفاق عجيب 
و غريبي در عملكرد وزارت ارتباطات نخواهد افتاد 
و اينك��ه ما فكر كنيم بعد از آق��اي جهرمي، وزيري 
خواهد آمد ك��ه اتفاقات خاصي را رقم بزند غيرقابل 

پيش بيني و امري بعيد به نظر مي رسد.

     وزارت ارتباطات از يك وزارتخانه سياسي 
به يك وزارتخانه اجرايي تبديل شود

 ICT وي با اشاره به بايدها و نبايدهاي دولت آينده در حوزه
تاكيد كرد: نخس��ت بايد در تعريف ماموريت ها، نقش ها، 
رويكردها و ساختار وزارت ارتباطات و معاونت هاي مرتبط 
با اين وزارتخانه و جايگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي تغييرات اساسي صورت گيرد؛ به نحوي كه وزارت 
ارتباطات از يك وزارتخانه سياسي محض بايد تبديل به 
 ICT يك وزارتخانه اجرايي در خدمت صنعتگران و صنعت
شود. اديب با بيان اينكه وزير ارتباطات دولت فعلي به رغم 
تمامي مشكالت، اقدامات خوبي را انجام داده است، افزود: اما 
اقدامات انجام شده با نيازهاي فعلي صنعت ICT و مشكالت 
پيش روي اين صنعت كه از يك طرف با تحريم و از سوي 
ديگر با مشكالت داخلي روبرو است، متناسب نبوده است. 
تغييرات خوب زماني محقق مي شود كه به جاي اينكه از 
معلم ايراد بگيري��م، از نقش الفباي ناموزون جاري در اين 
صنعت خرده گرفته و الباقي آن را اصالح كنيم. وي با تاكيد 
بر اينكه در اين دوره ارتباطات خوبي با تركيب جديد مجلس 
در جريان است و جلسات قابل توجهي با نمايندگان آشنا 
به حوزه ICT داش��ته ايم، اظهار اميدواري كرد كه با يك 
مجلس قوي و دولت آتي آشنا به درد جامعه كه مي توانند 

منشأ تغيير و تحوالت فراوان در سياست ها و قوانين هاي 
حمايتي و اجرايي باشند، كمك كنيم تا صنعت ICT از اين 

شرايط بحراني خارج شود.

     وزير ارتباطات فاصله زياد كشور
با ساير كشورها را در زمينه فناوري كاهش دهد

اس��ماعيل ثنايي، نايب ريي��س هيات مدي��ره اتحاديه 
صادركنندگان مخابرات ايران نيز در اين نشس��ت گفت: 
انتظ��ار داريم حوزه فن��اوري اطالعات با ح��وزه فناوري 
ارتباطات همتراز ش��ود و ICT به معني واقعي نمود پيدا 
كند. وي با اش��اره به اينكه كشور چين تحقيق روي نسل 
ششم ش��بكه اينترنت را آغاز كرده است ادامه داد: تحول 
بزرگي در زمينه ارتباطات ديجيتالي در حال وقوع است كه 
تنها مختص وزارت ارتباطات نيست و تمامي موضوعات 
اجتماعي، سياسي و خدماتي در سراسر كشور را تحت تأثير 
قرار مي دهد. بنابراين در راستاي بهبود وضعيت آينده كشور 
بايد فردي سكاندار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات شود 
كه درباره موضوعات مختلف در كش��ور قادر به همراهي 
باشد. ثنايي گفت: وزير ارتباطات نه تنها بايد به موضوعات 
فني مسلط باشد، بلكه مهم تر از آن مدير خوبي بوده و درك 
درستي از برنامه ريزي و قوانين تجارت بين المللي داشته 
باشد. بايد كسي انتخاب شود كه بتواند فاصله زياد ميان ما 
و ساير كشورها در زمينه فناوري را تا حدودي كاهش دهد. 
وي تاكيد كرد: وظيفه ما به عنوان نهادهاي خصوصي اين 
است كه ويژگي هاي مناسبي براي وزير ارتباطاِت چهار سال 
آتي تعيين كنيم و بعد ببينم اين قبا برازنده چه كسي خواهد 

بود و در نهايت ليست خودمان را ارايه دهيم.

     جايگاه وزارت ارتباطات 
در دولت فعلي مشخص نيست

حسين اس��المي رييس هيات مديره سازمان نصر تهران 
نيز در اين جلس��ه بر افزايش سطح حوزه آي تي در دولت 
سيزدهم تاكيد كرد و افزود: وزير ارتباطات در قامت فعلي، 
نمي تواند موضوعات مربوط به فاوا را پيش ببرد، مطالبه ما 
اين است كه در تمامي سازمان ها، از وزارت صمت گرفته 
تا وزارت اقتصاد و همچنين س��اير وزاتخانه ها، مديران و 
متصديان حوزه فاوا حضور داش��ته باشند. وي با انتقاد از 
جايگاه فعلي وزارت ارتباطات در دولت در تعامل با س��اير 
نهاده��ا و وزارتخانه ها ادام��ه داد: اكنون جاي��گاه وزارت 

ارتباطات در دولت فعلي كجاست؟ تعامل اين وزارتخانه 
با ساير وزارتخانه ها، ش��وراي عالي فضاي مجازي و بانك 
مركزي چقدر اس��ت؟ اس��المي اولويت تص��دي وزارت 
ارتباطات و فناوري ارتباطات را با افرادي دانس��ت كه در 
بخش خصوصي فعال بوده و در عين حال با بخش دولتي 

آشنا هستند.

     تاكنون مسير اشتباهي 
براي انتخاب وزير ارتباطات طي شد

صابر فيضي عضو هيات مدي��ره اتحاديه صادركنندگان 
مخاب��رات اي��ران ني��ز با اش��اره ب��ه دوره هاي پيش��ين 
رياست جمهوري گفت: تاكنون در انتخاب وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، مسير اشتباهي طي كرده ايم. تصور بر اين 
بود كه فرد متخصص در حوزه فناوري مي تواند سكانداري 
اين وزارتخانه را نيز به دست بگيرد، در حالي كه مديريت 
مقوله اي مجزا از تخصص است. وي با تاكيد بر اينكه وزارت 
ارتباطات، جز اولويت هاي دولت نيست، ادامه داد: در دنيا 
روي IT حساب ويژه اي باز شده اما در ايران هنوز مشخص 
نيس��ت كه اين وزارتخانه چقدر براي دولت اهميت دارد. 
دليل آن هم اين اس��ت كه در مقطعي ق��رار بود برخي از 
وزارتخانه  ها در يكديگر ادغام شوند و در اغلب كشورهايي 
كه اين اتفاق افتاد، رگوالتوري به صورت مستقيم زيرنظر 
دولت فعاليت مي كند. در اين جلس��ه، فريبرز نژاد دادگر 
دبير و عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان مخابرات 
نيز گفت: وزير آتي بايد در خصوص موارد راهبردي صنعت 
ICT از قبيل تحول ديجيتال، اقتصاد ديجيتال و به دنبال 
آن فناوري هاي الزمه همچون بالكچين، هوش مصنوعي 
و ۵G نگاه اس��تراتژيك داشته باشد. به گفته وي، بايد در 
دولت بعدي در تعريف ماموريت و نقش وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، معاونت علمي و ساير سازمان هاي ذيربط 
تجديد نظر اساسي صورت گيرد. در اين جلسه همچنين 
عنوان شد: در سال هاي اخير با وجود تغيير ساختار صنعت 
ICT، س��اختار دولت و نقش وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات همچنان به شكل قديمي، سنتي و بدون تغيير 
باقي مانده است و مجلس و دولت بايد به باز تعريف نقش 
وزارت ارتباط��ات و همچنين ادغام باقي نهادهاي موازي 
مانند معاونت علمي رياس��ت جمهوري اقدام كنند و در 
راستاي پياده سازي اصل ۴۴ قانون اساسي جايگاه مستقل، 

تصميم ساز و نظارتي براي تشكل هاي صنفي قائل شوند.



در آيين »باران بركت« عنوان شد 
بهره برداري از 500 پروژه آبرساني به 500 روستاي محروم كشور توسط ستاد اجرايي فرمان امام

با افتتاح صدها پروژه توس��ط بنياد برك��ت، از امروز 500 
روس��تاي محروم كش��ور داراي آب شرب ش��دند و براي 
آبرساني به 500 روستاي ديگر هم تفاهمنامه همكاري امضا 
شد.  صبح امروز آيين »باران بركت«، با حضور رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام، مديران عامل بنياد بركت و بنياد احسان، 
مديرعامل شركت آبفا و معاون وزير جهاد كشاورزي وجمعي 
از مس��ووالن اين دو وزارتخانه در محل نمايشگاه دايمي 
ستاد اجرايي فرمان امام درتهران برگزار شد. محمد مخبر 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم گفت: حدود 
يكس��ال پيش تفاهمنامه اي را با وزارت نيرو امضا كرديم 
و متعهد ش��ديم كه در آبرساني به 500 روستاي محروم و 
بي آب كشور مشاركت كنيم و امروز با افتتاح اين پروژه ها 
در نقاط مختلف كشور، بيش از 500 هزار نفر از آب شرب 
برخوردار خواهند شد. وي افزود: حجم سرمايه گذاري براي 
بهره برداري ازاين طرح ها بيش از 610 ميليارد تومان بوده 
كه 400 طرح به صورت لوله كش��ي و 100 طرح به صورت 
آبرساني سيار صورت گرفته است. رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام خاطرنشان كرد: دراين سال ها هرجا در كشور مردم به 
مشكلي برخوردند و احساس كرديم معضلي در سطح باال به 
وجود آمده، ستاد اجرايي فرمان امام درحد توانش ورود كرده 
و با مدل جهادي و مردمي براي رفع معضل اقدام كرده، چه در 
بحث واكسن و دارو و تجهيزات پزشكي، چه ايجاد اشتغال و 
محروميت زدايي، چه توزيع بسته هاي معيشتي بين آسيب 

ديدگان كرونا و امدادرساني در سيل و زلزله و تأمين امنيت 
زنجيره غذايي و در اين مورد هم آبرساني به روستاها و احياي 
قنات ها درمناطقي كه ازاين بحران رنج مي برند. مخبر در 
بخش ديگري از سخنانش به بحث توليد نخستين واكسن 
ايراني كرونا توسط س��تاد اجرايي فرمان امام اشاره كرد و 
گفت: همانطور كه وزيرمحترم بهداشت اعالم كردند باتوجه 
به موفقيت خيره كننده واكسن كوو ايران بركت در مراحل 
مطالعات باليني، به زودي مجوز تزريق اورژانسي اين واكسن 
صادر خواهد شد و يك ميليون دوز ازاين واكسن كه قبال در 
كارخانه شفافارمد توليد و انبار ش��ده دراختيار مردم قرار 
مي گيرد. وي ادامه داد: تا پايان خرداد حداقل ۳ ميليون دوز 

و تا شهريور 50 ميليون دوز واكسن تحويل وزارت بهداشت 
خواهيم داد. رييس س��تاد اجرايي فرمان امام با تأكيد بر 
امن و موثر بودن اين واكس��ن افزود: اولين دوز اين واكسن 
درمرحله تست انساني به دخترم تزريق شد و خودم هم با 
افتخار همين واكسن ايراني را با اطمينان كامل خواهم زد و 
همانطور كه قبال هم اعالم كرديم عليرغم درخواست 7 كشور 
براي خريد آن، تا زماني كه نياز مردم داخل كشور تأمين نشود 
برنامه اي براي صادرات آن نخواهيم داشت. عليمراد اكبري 
معاون آب و خاك وزارت جهادكشاورزي نيز در اين مراسم 
گفت: از دكتر مخبر بابت ورود جدي و پيگيرانه به بحث آب 
و احياي قنات ها ازطرف خودم و از طرف آقاي وزير تشكر 

مي كنم، احياي قنات يعني احياي زمين، احياي روستا و 
نهايتا احياي كشاورز كه مهم ترين عامل رونق يك كشور 
است. وي افزود: امروز بنياد بركت اسباب يك اتفاق كليدي 
رافراهم كرده، با همكاري بنيادبركت و به خدمت گرفتن 
توان خود مردم، بايد قنوات كه يك ميراث بزرگ ومحصول 
ابتكار خود كشاورزان است را حفظ و مرمت كنيم چراكه آن 
را بهترين مسير براي حل مشكل و رونق كشاورزي ميدانيم. 
حميدرضا جانباز مديرعامل شركت آبفاي كشور و معاون 
وزير نيرو نيز دراين مراسم گفت: در كمتراز يكسال به همت 
ستاداجرايي فرمان امام و ورود جهادي بنياد بركت 500هزار 
نفر در روستاها ازامروز آب شرب لوله كشي برخوردار شدند، 
اين كار با قواعد دست و پاگير دولتي قابل اجرا نبود و بادستور 
دكتر مخبر اين پروژه ها بدون توقف و بوروكراسي معمول 
انجام ش��د، باتوجه به س��ال كم آب و خشكي كه درپيش 
داريم اين پروژه ها مي تواند موجب نجات جان بسياري از 
روستاها شود. معاون وزير نيرو افزود: از طريق بنياد احسان 
و به كارگيري توان گروه هاي جهادي نيز آبرساني سيار به 
1۳0 روستا در سيستان و بلوچستان را آغازكرديم كه جادارد 
بابت راه اندازي اين نهضت آبرساني از ستاد اجرايي قدرداني 
كنم. در ادامه اين برنامه، در ارتباطي ويدئوكنفرانسي با چهار 
اس��تان، مهمانان در جريان جزييات برخي از 500 طرح 
»باران بركت« قرار گرفتند و با دستور رييس ستاد اجرايي 

فرمان امام به بهره برداري رسيدند.

تعادل |
دومين ميتينگ انتخاباتي پارلم��ان بخش خصوصي با 
حضور »محسن رضايي« نامزد انتخابات رياست جمهوري 
كليد خورد. در اين نشس��ت فعاالن اقتصادي انتقادات و 
پرسش هاي خود را صريح تر بيان كردند. برخي وضعيت 
موجود را مورد نقد قرار داده و اينكه س��هم ايران از اقتصاد 
جهاني نصف شده را خجالت آور توصيف كردند. برخي نيز 
با طرح اين پرسش كه تحريم به اقتصاد ايران آسيب جدي 
زده است، خواس��تند كه تكليف با دنيا مشخص شود. در 
ميان برخي هم با طرح موضوعاتي از اين دست كه تجارت 
توسط سياست گروگان گرفته شده، اين پرسش را مطرح 
كردند كه چه برنامه اي براي آزادس��ازي تجارت داريد؟ يا 
اينكه برنامه اتا براي ريشه كن كردن تورم و كسري بودجه 
دولت ها چيست؟ در طول 4 سال چقد از هزينه هاي دولت 
را كم مي كنيد؟ چگونه مي خواهيد با فساد مبارزه كنيد؟ 
يكي ديگر از فعاالن اقتصادي با بيان اينكه مدام شعار اقتصاد 
بدون نفت مي دهيم، در اظهاراتي گفت: نمي شود با دنيا 
درگير باشيم اما توسعه اقتصادي بدون نفت داشته باشيم يا 
شبكه بانكي ما از قوانين بين المللي تبعيت نكند. برخي هم 
وضعيت بورس و توزيع يارانه ها را نامساعد ارزيابي كردند. 
 »FATF« در اين ميان تعدادي از فعاالن اقتصادي بحث
را پيش كشيدند و با انتقاد از عملكرد مجمع در اين زمينه 
خطاب به رضايي گفتند: در مواجهه با شما، با فردي روبرو 
هستيم كه با مسائل كشور بيگانه نيست و به خوبي مي داند 
مش��كل چيست؛ به عنوان نمونه۳ س��ال است كه دولت 
تالش مي كند كه FATF تصويب ش��ود، اما مجمع شما 
جلوي آن را گرفته است! چرا؟ يا شما و مجمع شما جلوي 
آن ايستاده ايد يا اين تصميم، تصميم نهايي حاكميت است؟ 
محسن رضايي كه تالش كرد به پرسش و انتقادات مطرح 
شده، پاسخ دهد، عدم تصويب »FATF« را كوتاهي دولت 
دانست. او گفت اگر در موعد مقرر مجمع نظر ندهد، نظر 
ش��ورا بايد مدنظر قرار بگيرد، دولت مي توانست در همان 
زمان تصميم گيري كند، اما نكرد. اما پس از پايان اظهارات 
رضايي، يكي از فعاالن اقتصادي خطاب به او گفت: ش��ما 
تحليلي از وضعيت موجود كرديد، از حذف مجوزها، ثبات 
اقتصادي، جايگاه اتاق ها و بخش خصوصي گفتيد، اما از همه 
اينها مهم تر اين است كه فعاالن اقتصادي به پيش بيني پذير 

بودن اقتصاد تأكيد دارند.

     چند پرسش و انتقاد 
در آس��تانه برگ��زاري س��يزدهمين دوره انتخاب��ات 
رياست جمهوري، نامزدهاي اين انتخابات با حضور در جمع 
فعاالن بخش خصوصي در اتاق ايران، برنامه هاي اقتصادي 
خود را تشريح مي كنند. در اين راستا، امروز اتاق ايران ميزبان 
محس��ن رضايي بود. در ابتداي اين نشس��ت رييس اتاق 
بازرگاني ايران در اظهاراتي كوتاه، گفت: خوشبختانه در اين 
دوره رويكرد همه كانديداها، رويكرد اقتصادي است. اما بايد 
توجه داشت كه در گذشته نيز شاهد اين حرف ها بوده ايم. 
غالمحسين شافعي در ادامه گفت: امروز خجالت آور است 
كه سهم اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني نسبت به 40 سال 
قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقايسه 
نمي كنيم. اينها همه نتيجه وعده و وعيدهاست. وي تصريح 
كرد: عليرغم صحبت از منابع معدني، ظرفيت هاي نيروي 
انساني كه تقريبًا درست است، اما پرسش اين است كه در 
حال حاضر چرا اينجا هستيم؟. در ادامه فعاالن اقتصادي 
فرصت يافتند تا نظرات يا پرسش هاي خود را از كانديداي 
رياست جمهوري مطرح كنند. علي اصغر جمعه اي رييس 
اتاق سمنان با طرح اين موضوع كه شما سال ها به عنوان 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام فعاليت كرده ايد با 
توجه قدرت و مقامي كه در اختيار داشته ايد چطور تا حاال 
نتوانستيد انسجامي در سه قوه ايجاد كنيد؟ گفت: آقاي 
رضايي! باالخره ما جز جامعه جهاني هستيم يا نيستيم؟ 
تكليف ما را مشخص كنيد اگر هستيم بايد قواعد جامعه 
جهاني را رعايت كنيم اگر نيستيم به شجاعت و صراحت 
اعالم كنيد و مطابق اين شرايط جدا افتادگي برنامه ريزي 
اقتصادي خود را تشريح كنيد. در ادامه نشست محمدرضا 
انصاري، نايب رييس اتاق ايران هم در اظهاراتي عنوان كرد: 
در همه جلسه هاي اين شكلي فهرست بلندي از گرفتاري ها 
گفته مي شود. درمجموع مسائل متعددي اقتصاد كشور را 

قفل كرده است؛ شما حتمًا فكر كرده ايد كه اين مشكالت 
اگر حل نشود قفل اقتصاد بازنخواهد شد. به گفته انصاري 
يكي از مسائل اقتصاد كشور، فساد و رانت است كه متأسفانه 
اين مساله در اقتصاد كالن و خرد مشكالتي را ايجاد كرده و 
منافع فردي و گروهي به رانت گره خورده است. شما چطور 
مي خواهيد با فس��اد مقابله كنيد؟ البته نمي شود انتظار 
داشت هر كس رييس جمهور شد بايد به همه اجزا ي اقتصاد 
تسلط داشته باشد. بايد در اين مسير ازنظر صاحب نظران 
و تجربه داران كف ميدان اقتصاد استفاده شود. اگر به اين 
مسائل توجه نشود درنهايت برنامه ها مسير ديگري را طي 
مي كند. بايد در تصميم گيري ها انسجام داشت تا با فساد 
مبارزه شود. او همچنين گفت: رابطه ما با دنيا بعضي چگونه 
تعريف خواهد ش��د؟ همه مي دانند كه تحريم به اقتصاد 
آسيب جدي زده است. ما مي خواهيم با همسايه ها رابطه 
تجاري داشته باشيم؛ استعداد تجارت با دنيا چقدر است؟ 
او گفت: در حال حاضر بخش خصوصي 20 ميليارد دالر 
صادرات دارد، اما مالزي 270 ميليارد دالر و تركيه در سال 
گذش��ته 180 ميليارد دالر صادرات داش��ته است. ما اگر 
ارتباط سالم با دنيا نداشته باشم، صادرات در پيچ وخم ها 
گير خواهد افتاد. لطفاً صراحتاً بگوييد ارتباط با دنيا را چگونه 
مديريت خواهيد كرد؟ به گفته انصاري نگاه بخش خصوصي 
اين است كه دولت فربه سنگين و تصدي گر است؛ دولت 
بايد مديريت كند و نه رقابت. شما هم اين را تأكيد كرديد. 
سال هاس��ت حرف زده مي شود و عمل نمي شود. چگونه 
مي خواهيد دولت را س��بك كنيد. خيلي از دولت ها قباًل 
وضعيت ما را داش��تند ولي االن تجربه رشد 7 درصدي را 
تجربه مي كنند. ما مي توانيم از اين تجربه ها درس بگيريم و 

اقتصاد را رها كنيم؛ شما چه برنامه اي در اين مسير داريد؟

     چرا هنوز FATF به سرانجام نرسيده؟
يكي ديگ��ر از فعاالن اقتصادي اما بح��ث FATF را پيش 
كشيد و خطاب به اين نامزد رياست جمهوري گفت: امروز 
به 4 ميليون و 500 ش��غل نياز داريم كه ايجاد اشتغال به 
سرمايه، ماشين آالت، تكنولوژي و جذب سرمايه خارجي 
نياز دارد. شما در مراجع باالي تصميم گيري كشور حضور 
داريد. س��وال من از شما اين است كه چرا هنوز FATF در 
ايران به سرانجام نرسيده است؟ حسين سليمي، رييس اتاق 
مشترك ايران و افغانستان با طرح اين پرسش افزود: 192 
كشور در دنيا پيوستن به اين معاهده را پذيرفته اند و تنها ما 
و شش كشور ديگر دنيا هنوز از اين توافق خارج مانده ايم. 
چرا؟ اگر پيوستن به معاهده بد است پس چرا تمام كشورها 
به آن پيوسته اند؟ از شما مي خواهيم به اين موضوع يك بار 
به طورجدي رسيدگي كنيد.  در همين راستا، علي اصغر 
زبردس��ت، رييس اتاق همدان نيز در اظهاراتي مشابه با 
س��ليمي گفت: آقاي رضايي! در مواجهه با شما، با فردي 
روبرو هستيم كه با مسائل كشور بيگانه نيست و به خوبي 
مي داند مشكل چيست. بزرگ ترين مشكل ما اين است 
كه سياست با مسائل اقتصادي گره خورده است. سه سال 
است كه همه بدنه دولت تالش مي كند كه FATF تصويب 
شود ولي مجمع شما جلوي آن را گرفته است! چرا؟ يا شما 
و مجمع شما جلوي آن ايستاده ايد يا اين تصميم، تصميم 
نهايي حاكميت اس��ت. او گفت: مدام شعار اقتصاد بدون 
نفت مي دهيم. نمي ش��ود با دنيا درگير باشيم اما توسعه 
اقتصادي بدون نفت داشته باشيم يا شبكه بانكي ما از قوانين 

بين المللي تبعيت نكند. اين فعال اقتصادي همچنين با بيان 
اينكه من عملكرد اقتصادي اين دولت را تأييد نمي كنم، 
افزود: اما اين مش��كالت پس لرزه ه��اي دولت هاي قبلي 
است اگر همان موقع كه آقاي احمدي نژاد انحرافات خود 
را ش��روع كرد و تحريم ها را كاغذ پاره نمي دانست، روبري 
آن مي ايستادند، امروز كار اين دولت به اينجا نمي رسيد و 
بااين همه بحران مواجه نمي شد. اين فعال اقتصادي، ادامه 
داد: اگر قرار اس��ت با دنيا مدام در جنگ باشيم، صادرات و 
مراوده بانكي چه معنايي دارد؟ امروز براي انتقال ساده پول، 
فعاالن اقتصادي ما بايد هزينه هاي سربار بسياري پرداخت 
كنند و صرافي هاي مختلف پورسانت بدهند. همين روند 
قيمت تمام ش��ده را باال مي برد. آقاي رضايي شما سال ها 
در اين كشور قدرت داشته ايد. حاال با حضور شما در مقام 
رييس جمهور قرار است چه اتفاق جديدي بيفتد؟ شما بايد 
وضعيت خودتان را با سياس��ت و حاكميت كشور روشن 
كنيد. غالمحسين جميلي، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
نيز با طرح پرسش هايي گفت: اگر عهده دار رياست جمهوري 
شديد، برنامه ش��ما براي جبران محدوديت ها چيست تا 
هزينه هاي دولت بر دوش جامعه تحميل نشود؟ برنامه تان 
براي برون رفت بورس از وضعيت بحران كنوني چيست؟ 
فكر مي كنيد دولت شما آمادگي اين اقدام را خواهد داشت 
كه مسير يارانه را در جهت صحيح قرار دهيد؟ ساليان سال 
است كه شما صاحب منصب هستيد، سوال من اين است 
كه توليد ثروت در كشور تا كجا مشروعيت دارد و مالكيت 
تا كجا احترام دارد؟ جواب اين س��وال خيلي مهم است تا 
مردم و سرمايه گذار و فعال اقتصادي بدانند آيا هر ثروتي كه 
توليد مي شود از نظام حاكميتي مورداحترام قرار مي گيرد؟

     چندپرسش كليدي 
حسين سالح ورزي در جمع بندي پرسش ها و نظرات بخش 
خصوصي گفت: روزي همايشي درباره مخاطرات اقليمي و 
تغييرات آب و هوايي بود و معضل خشك سالي در آن مطرح 
شده بود. فردي در اين جمع گفت: انقالب كرديم كه تاريخ را 
عوض كنيم اما حداقل جغرافيا را عوض كرديم! حاال نكاتي 
كه دوستان گفتند هم به نوعي اش��اره به همين موضوع 
دارد. بر اس��اس سند چشم انداز 1404 قرار بود قدرت اول 
اقتصادي منطقه باشيم كه حتي به اين هدف نزديك هم 
نشديم! سالح ورزي از رضايي پرسيد: آيا شما قبول داريد كه 
تجارت توسط سياست گروگان گرفته شده؟ اگر قبول داريد، 
برنامه شما براي آزادسازي تجارت چيست؟ اين فعال بخش 
خصوصي افزود: در همه سال هاي گذشته، عارضه مزمن 
كشور تورم بوده و همه مشكالت كنوني نيز ناشي از تورم 
است. ريشه تورم هم به كسري بودجه دولت ها برمي گردد. 
حال شما بايد بگوييد كه در طول چهار سال چند درصد از 
هزينه دولت را كم مي كنيد؟ از كدام بخش ها و به چه دليلي 
كم مي كنيد؟ سالح ورزي همچنين گفت: لطفاً بگوييد كه 
مبارزه با فساد را با توسعه نظارت دقيق تر انجام خواهيد داد 

يا آزادسازي اقتصاد و توسعه اقتصاد آزاد؟

     انتظار فعاالن صنفي و تعاون
علي توسطي، نماينده اتاق اصناف به ضعف عملكرد دولت ها 
در برنامه نويسي اشاره كرد و گفت: در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم با شكاف طبقاتي و كاهش سطح اميد در جامعه 
مواجه ش��ديم. اين موضوع را چگون��ه مديريت خواهيد 

كرد؟ بر اس��اس اظهارات او شاخص هاي اقتصادي مانند 
تورم، نقدينگي موجود، رشد منفي سرمايه گذاري و غيره، 
وضعيت مين گذاري شده اي را در اقتصاد ايجاد كرده كه 
ميراث دولت قبل براي شماست. براي مقابله با آن به فردي 
اقتصاددان و مبارز نياز داريم. توس��طي همچنين گفت: 
موضعتان را در ارتباط با » اف اي تي اف« و برجام تش��ريح 
كنيد. علي مطيع جهاني، عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران 
نيز در ادامه نشست گفت: سياست هاي اصل 44 جامع و 
ارزشمند است ولي خيلي از بندهاي آن اجرايي نشده است. 
مساله بعدي مشكالت بازارچه هاي مرزي است كه شما 
وعده سامان دادن به آن را داده ايد. شما چگونه اين بازارچه ها 
را سامان مي دهيد و نگاه شما به تعاوني ها در بازارچه هاي 
مرزي چگونه است؟و در خصوصي سازي ها چقدر به جايگاه 
تعاوني ها و بخش خصوصي فكر كرده و برنامه داريد؟  رضا 
وفايي يگانه، مدير اقتصادي و سرمايه گذاري اتاق تعاون ايران 
هم در اظهاراتي گفت: اين كشور در معرض تهديد است و 
تهديد اثراتي بر متغيرهاي كالن دارد. چگونه در مقابل اين 
تكانه ها بايد از خود دفاع كنيم؟ دولت بايد براي نوسانات 
ارز پوش��ش ريسك بدهد و قرار بود از صندوق توسعه  اين 
ريسك ها پوشش داده شود. شما چه برنامه اي در اين زمينه 
داريد تا فعاالن اقتصادي در زمان مشكالت رها نشوند. وفايي 
يگانه گفت: دستگاه هاي اجرايي ناهماهنگ هستند. وزارت 
خانه ها با بانك مركزي هماهنگ نيستند و اين ناهماهنگي 
باعث سردرگمي فعاالن اقتصادي ش��ده است. به گفته 
وفايي يگانه فساد با بگيروببند قابل حل نيست، فرآيندها 
مشكل دارد و بايد اين فرآيندها اصالح شود. او در ادامه اين 
پرسش را مطرح كرد كه شما چگونه مي خواهيد از ابزارهاي 
توسعه اي در حوزه تعاون كه ظرفيت آن در تمام كشورهاي 

توسعه يافته مشخص شده، استفاده كنيد؟

    پاسخي به پرسش هاي مطرح شده
محسن رضايي در اين نشست به بخش��ي از سوال ها و 
ابهامات نمايندگان بخش خصوصي پاس��خ داد و اعالم 
كرد ك��ه در موضوع تصويب اف اي ت��ي اف كم كاري از 
سوي دولت بوده است؛ چراكه اگر در موعد مقرر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نظر ندهد، نظر شورا بايد مدنظر 
قرار بگيرد، دولت مي توانست در همان زمان تصميم گيري 
كند. ۳9 توصيه اف اي تي اف را ايران قبول كرده و دو مورد 
مانده اما اين موسسه از اين ۳9 مورد تنها 12 مورد ايران 
را پذيرفته است. به نظر مي رسد دولت كم كاري كرده و تا 
حدي رفتارهاي خوش بينانه داشت. او درباره توافقنامه اي 
كه با چين بسته شد نيز گفت: آنچه با چين نوشته شده 
ناقص است و من آن را تكميل كرده و دوطرفه اش مي كنم. 
امروز روابط ايران با روسيه هم كفايت نمي كند. بايد اين 
روابط را احيا و بيشتر كنيم البته نه اينكه مانند گذشتگان 
خود ژاندارم منطقه شويم. او افزود: محور دولت آينده بايد 
اقتصاد باشد اما الزم است سياست و امنيت را هم درك 
كنيم. او با طرح اين پرسش كه گلوگاه هاي فساد در داخل 
كشور كجاس��ت؟ گفت: اولين گلوگاه فساد، اختيارات 
بدون مرز دولت در اقتصاد اس��ت. رضايي تصريح كرد: 
واگذاري به بخش خصوصي واقعي را يك اصل مي دانم 
و اقتصاد را به معناي واقعي مردمي خواهم كرد و در اين 
بين ديگر هيچ تصميمي بدون مشورت با شما نخواهيم 
گرفت. كار را به شما مي سپاريم و از شما كار مي خواهيم. 
ش��أن پارلمان بخش خصوصي را به جايي كه بايد باشد 
مي رسانيم و در اين بين مطالبات ما هم از شما باال خواهد 
بود. رضايي همچنين پيش بيني پذي��ر بودن اقتصاد را 
بسيار مهم دانست و يادآور ش��د: دولت نبايد روي نرخ 
ارز حرف بزند بلكه بايد روي ثبات آن فكر كرد تا اقتصاد 
صادرات محوري داشته باشيم. درباره ارزش پول ملي نيز 
دو اصطالح وجود دارد؛ اول پول قوي و ديگري نرخ برابري 
كه با هم متفاوت هستند. پول قوي به كمك توليد ايجاد 
خواهد شد. در اين روزها كه اعالم كردم ريال را سومين 
پول قوي منطقه خواهم كرد، بسياري اين گفته را غيرواقع 
قلمداد كردند؛ اما نبايد آن را با نرخ برابري اشتباه گرفت. 
پول قوي پولي است كه در مبادالت خارجي موردقبول 
باشد. در اين رابطه نرخ برابري مالك نيست. او اظهار كرد: 
برنامه ما تنظيم نرخ برابري و افزايش سرمايه گذاري ها 

براي ايجاد پول قوي در كشور است.

اخباررويداد
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الزام درج شناسه كاال
روي ۹ قلم لوازم خانگي 

معاون نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران گفت: در حال 
حاضر برخي از كاالها از جمله 9 قلم لوازم خانگي ملزم 
به درج شناسه كاال هس��تند. بهنام نيك منش درباره 
ارايه گارانتي براي كاالهاي قاچاق تقلبي افزود: در حال 
حاضر برخي كاالها از جمله 9 قلم لوازم خانگي ملزم به 
درج شناسه كاال هستند. محصولي كه شناسه كاال داشته 
باشد به معناي صحت سنجي در تمام قطعات آن است و از 
اين طريق ميزان تخلفات در اين حوزه به حداقل مي رسد. 
وي با اش��اره به اينكه برخي گروه هاي كااليي مشمول 
قيمت گذاري هستند، گفت: در مجموع برخي از كاالها، 
از جمله لوازم خانگي، چه از طريق واردات وارد كشور شده 
باشند و چه در كارخانه هاي كشور توليد شده باشند، با 
داشتن شناسه كاال مي توان پي برد كه اين كاالها اظهار 
شده و ثبت شناسه دارد پس اگر كاالي داراي شناسه در 
سطح بازار وجود داشته باشند قاچاق محسوب نمي شوند. 
نيك منش افزود: عكس اين موضوع هم قابل بررسي 
اس��ت، اگر كااليي خارجي بدون شناسه كاال در سطح 
بازار وجود داشته باشد مي توان آن را به عنوان قاچاق در 
نظر گرفت و به معناي بروز تخلف قانوني در مسير توليد يا 
واردات تلقي مي شود. معاون نظارت و بازرسي اتاق اصناف 
ايران با اشاره به همكاري مناسب واحدهاي توليدي در 
فرايند درج شناسه كاال گفت: اگر كااليي وارداتش ممنوع 
شده باشد، اما در بازار وجود داشته باشد قاچاق محسوب 
شده و با توجه به شرح وظايف تعريف شده، صدور كارت 
گارانتي براي اين اقالم بايد با برخورد بازرسان سازمان 
حمايت پيگيري شود. وي درباره مسوول رسيدگي به 
اين تخلف در سطح بازار گفت: با توجه به اينكه موضوع 
گارانتي، نظارت بر ش��ركت هاي ارايه دهنده، گارانتي 
و س��امانه آن به حوزه مسووليت هاي سازمان حمايت 
مربوط مي شود بايد از همين بخش ها موضوع را پيگيري 
كنيد. در صورت وجود چنين تخلفاتي سازمان حمايت 
به عنوان متولي اصلي رس��يدگي به موضوع گارانتي 

توضيحات الزم را ارايه خواهد داد.

سه درخواست
از رييس جديد بانك مركزي

محمد الهوتي، رييس  كميس��يون تسهيل تجارت و 
توس��عه صادرات اتاق تهران »تسهيل رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان«، »ايجاد ش��رايط رقابتي براي عرضه 
ارز در س��امانه نيما« و »پرهيز از كاهش دستوري نرخ 
ارز« را ب��ه عنوان انتظ��ارات بخش خصوصي از رييس 
جديد بانك مركزي در ماه هاي باقيمانده از عمر دولت 
دوازدهم مطرح كرد. و رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
با ارزيابي عملكرد سال هاي اخير بانك مركزي در حوزه 
صادرات گفت: شايد اين دوره، يكي از سخت ترين دوران 
صادركنندگان از نظر مواجهه با بانك مركزي در خصوص 
رفع تعهد ارزي بود و صادركنندگان شاهد سختگيري ها 
و تغييرات پي در پي بخشنامه ها توسط اين نهاد بودند.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمد الهوتي در 
ادامه تحليل عملكرد بانك مركزي گفت: چنين به نظر 
مي رس��د كه با كاهش درآمدهاي ارزي، خروج امريكا 
از برجام و تحريم مجدد بانك مركزي، برنامه هايي كه 
آقاي همتي براي مديريت نظ��ام ارزي آغاز كرده بود، 
امكان تداوم مي يافت و افزايش دو برابري نرخ ارز و تورم 
40 درصدي رقم خورد كه البته شايد اگر سياست هاي 
بانك مركزي نبود، اين شاخص ها، جهش هاي بيشتري 
را هم رقم مي زدند. چنانكه گفته مي شود ايشان با برخي 
سياست هاي اقتصادي دولت با صراحت مخالفت كرده 
است و از اين جهت مي توان گفت كه بانك مركزي در 
دوران تصدي آقاي همتي تا حدودي نسبت به دوران 
روساي قبلي از استقالل بيشتري برخوردار بود.او افزود: 
اگرچه نقدهاي جدي به عملك��رد اين دوره از فعاليت 
بانك مركزي در حوزه تامين ارز، صادرات و واردات و رفع 
تعهد ارزي وجود دارد؛ اما ظاهرا آقاي همتي، جسارت 
بيش��تري در مديريت بانك مركزي به خرج داده و اين 
نهاد را فارغ از فشارهاي بيروني اداره كرده است. الهوتي 
با اشاره به تغيير رييس بانك مركزي در ماه هاي پاياني 
فعاليت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغيير محسوسي در 
رفتارهاي بانك مركزي وجود ندارد. اما تنها موردي كه 
ممكن است تا حدودي دستخوش تغيير شود، اين است 
كه عرضه بيشتر و كاهش نرخ ارز در دستور كار دولت قرار 
گيرد كه در اين صورت بايد ببينيم موضع رييس جديد 
بانك مركزي در قبال اين درخواست دولت چه خواهد 
بود. او سپس به انتظارات بخش خصوصي از رييس جديد 
بانك مركزي پرداخ��ت و گفت: رييس فعلي اين نهاد 
مي تواند در فرآيند رفع تعهدات ارزي صادركنندگان 
تسهيالت بيشتري ايجاد كرده و همچنين نسبت به 
رقابتي كردن شرايط سامانه نيما اقدام كند، به نحوي كه 
از عرضه ارز ارزان توسط شركت هاي بزرگ جلوگيري 
به عمل آورد تا رقابت س��الم ميان شركت هاي بزرگ و 
كوچك و متوس��ط براي عرضه ارز برقرار شود. در حال 
حاضر به دليل عرضه ارز ارزان توسط شركت هاي بزرگ، 
امكان فروش ارز توس��ط ش��ركت هاي كوچك فراهم 
نيست. الهوتي همچنين گفت: بانك مركزي بايد از ارز 
پاشي و كاهش نرخ ارز به صورت دستوري در انتهاي كار 
دولت پرهيز كند. البته اگر كاهش نرخ ارز به واسطه بهبود 
شاخص هاي اقتصادي به وقوع بپيوندد موجب افزايش 
ارزش پول ملي شده و بخش خصوصي از آن استقبال 
مي كند اما كاهش تصنعي نرخ، عمر كوتاهي داشته و با 
تغيير دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفي 

بيشتري ايجاد مي كند.

۱۸۶هزار واحد صنفي
عرضه برنج بازرسي شد

شاتا |مديركل بازرس��ي ويژه سازمان حمايت گفت: 
طي سال گذشته در مجموع 186 هزار و 220 مورد واحد 
صنفي عمده و خرده فروشي برنج به منظور تنظيم بازار 
اين محصول در سطح كشور مورد بازرسي قرار گرفتند.
مجتبي ماجد در تشريح بازرسي از واحدهاي خرده فروش 
و عمده فروش برنج طي س��ال گذشته گفت: مقايسه 
آمار واصله در زمينه بازرس��ي بيانگر آن اس��ت كه طي 
سال گذشته با همكاري بازرسان سازمان صمت و اتاق 
اصناف استان ها، در مجموع 186 هزار و 220 مورد واحد 
صنفي عمده و خرده فروشي برنج به منظور تنظيم بازار 
اين محصول در سطح كشور مورد بازرسي قرار گرفتند. 
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت افزود: از مجموع 
بازرسي هاي انجام شده طي اين مدت، تعداد ۳7 هزار و 
270 مورد به واحدهاي عمده فروش و 148 هزار و 950 
مورد ديگر به واحدهاي خ��رده فروش برنج اختصاص 
داشته است. وي با اشاره به تشكيل پرونده هاي تخلف 
متشكله در همين مدت تصريح كرد: از مجموع 5 هزار و 
578 فقره پرونده متشكله، تعداد 761 فقره به واحدهاي 
عمده فروش و 4 هزار و 817 فق��ره ديگر به واحدهاي 
خرده فروش مربوط است.مديركل بازرسي ويژه سازمان 
حمايت در ادامه بيان داشت: پرونده متخلفان اين تعداد 
بازرسي پس از انجام تحقيقات كارشناسي به ارزشي بالغ 
بريك هزار و 526 ميلي��ارد و 255 ميليون و 609 هزار 
و 492 ري��ال به مراجع ذي صالح جهت س��ير مراحل 
قانوني و صدور رأي نهايي ارجاع ش��ده است. اين مقام 
مس��وول ادامه داد: در موضوع نظارت بر ميوه و تره بار، 
در همين مدت مجموعًا ۳46 هزار و 405 مورد بازرسي 
از سطح انبارها، س��ردخانه هاي محل نگهداري ميوه، 
حق العملكاران، عاملين توزيع و واحدهاي صنفي خرده 
فروش مرتبط صورت گرفته و در اين زمينه به 24 هزار 
و 285 موردشكايت مردمي رسيدگي شده است. ماجد 
افزود: تشكيل تعداد 129 فقره پرونده تخلف به ارزش 
بيش از يك هزار و 962 ميليارد ريال در بخش واردكننده 
و سردخانه، 4187 مورد پرونده تخلف در زمينه نظارت 
بر عملكرد بارفروشان و حق العمكاران، بيش از 14 هزار 
فقره تخلف صورت گرفت��ه به ارزش بالغ بر 87 ميليارد 
و 481 ميليون ريال ب��راي عاملين توزيع خرده فروش 
و همچنين تشكيل755 فقره پرونده تخلف در ارتباط 
با ميادين اصلي و بازارهاي ميوه و تره بار ش��هرداري از 
ديگر اقدامات سازمان هاي صمت سراسر كشور طي اين 
مدت است كه اين پرونده ها براي رسيدگي به ادارات كل 

تعزيرات حكومتي استان ها ارسال شدند.

خدمات رساني در خطوط
هفتگانه مترو  در روزهاي ۱4 و ۱5 
خردادماه همانند روزهاي تعطيل

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي ته��ران و حومه، علي عبداله پور با 
اشاره به اينكه نام انقالب اسالمي ايران همواره با نام معمار 
كبير انقالب، حضرت امام خميني)ره( عجين شده و هر 
سال با فرارسيدن نيمه خرداد، يادآور روز وداع با بنيانگذار 
انقالب اس��المي ايران و قيام مردمي 15 خرداد است 
گفت: امسال نيز همانند سال گذشته با توجه به شيوع 
ويروس كرونا و لزوم رعايت موازين بهداشتي بنا بر تصميم 
ستادملي مبارزه با كرونا مراسم سي و دومين سالگرد 
ارتحال حضرت امام خميني)ره( در حرم مطهر برگزار 
نخواهد شد وي افزود: سرويس دهي در روزهاي 14 و 15 
خردادماه نيز همانند روزهاي تعطيل در خطوط هفتگانه 

متروي تهران و حومه از ساعت 6صبح آغاز خواهد شد.

تعامل رابطان خانه كارگر
و آبفاي اصفهان با محوريت 

مديريت مصرف آب
در نشست رييس اداره آموزش همگاني آبفاي استان 
اصفهان با رابطان خانه كارگر، بر همكاري و تعامل اين 
تشكل مردمي با آبفاي اصفهان در خصوص مصرف بهينه 
آب تاكيد شد. محسن شفيعا در جلسه اي كه با حضور 60 
نفر از رابطان و تشكل هاي خانه كارگر برگزار شد، گفت: 
انتظار مي رود تشكل هاي خانه كارگر درانعكاس و انتشار 
محتوا هاي آموزشي با محوريت مديريت مصرف آب در 
فضاي مجازي با آبفاي استان اصفهان همكاري كنند. 
وي رابطان خانه كارگر را حاميان يا سفيران آب در ادارات 
ناميد و اظهار داشت: حضور رابطان خانه كارگر در ادارات 
مي تواند نقش موثري در فرهنگ سازي مصرف درست 
آب در ميان كاركنان دستگاه هاي اجرايي ايفا نمايند. در 
ادامه اين نشست رييس امور اعضاي خانه كارگر اصفهان 
گفت: خانه كارگر اس��تان اصفهان از لحاظ تعداد اعضا 
و ارايه خدمات آموزش��ي در كشور رتبه اول را داراست. 
محمود اماني پور افزود: با توجه به محدوديت منابع آبي 
در كشور واستان يكي از مهم ترين برنامه هاي آموزشي 
كه امسال خانه كارگر در اصفهان براي اعضا در نظر گرفته 
آموزش مصرف بهينه آب است. وي اظهار داشت: خانه 
كارگر استان اصفهان در زمينه فرهنگ سازي مصرف 
بهينه آب در جامعه نهايت همكاري را با آبفاي استان 
اصفهان در دستور كار قرار مي دهد. اضافه مي شود در 
پايان اين نشست به پنج نفر از رابطان حاضر در جلسه، 

لوازم كاهنده مصرف اهدا شد.

خبر جديد درباره رفع تعهد ارزي 
رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت اي��ران در مورد 
تعيين تكليف ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگاني كه 
تعقيب قضايي آنها از سوي مقامات قضايي تعليق شده 
است، گفت: تا پايان تيرماه در اين مورد تصميم گيري 
مي شود.حميد زادبوم در سي و دومين جلسه كميته 
اقدام ارزي، در مورد تعيين تكليف ايفاي تعهدات ارزي 
صادركنندگاني كه تعقيب قضايي آنها از سوي مقامات 
قضايي تعليق شده است، گفت: تا پايان تيرماه در اين 
مورد تصميم گيري مي شود تا اين گروه از صادركنندگان 
بتوانند پس از ايفاي تعهدات خود نسبت به شروع مجدد 
فعاليت تجاري اقدام كنند. رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران افزود: اين دسته از صادركنندگان موظف هستند 
پرونده قضايي خود را از طريق مراجع قضايي پيگيري 
كنند تا پس از تعليق تعقيب قضايي در خصوص ايفاي 

تعهدات ارزي صادراتي اقدام شود. 

دومين ميتينگ انتخاباتي در پارلمان بخش خصوصي برگزار شد

انتقاد تند فعاالن اقتصادي از مجمع تشخيص
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خبرروز

۱۰۶۸۷ابتال و ۱۷۱ فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۰هزار و ۶۸۷ بيمار جديد كوويد۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۱۷۱ تن نيز به دليل اين بيماري جان 
خود را از دست دادند كه به اين ترتيب شمار جانباختگان به ۸۰ هزار و ۳۲۷ نفر رسيد. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت 
تاكنون سه ميليون و ۷۸۶ هزار و ۲۶۸ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۵۲۶ هزار و ۳۲۶ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به ۴ ميليون و ۳۱۲ هزار و ۵۹۴ ُدز رسيد.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۹۲۳ هزار و ۸۲۳ نفر رسيد. همچنين 
۴هزار و ۶۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تاكنون ۱۹ ميليون و ۵۹ هزار 

و ۲۳۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

از اواخر س��ال ۱۳۹۸ كه به صورت رس��مي اعالم شد 
كرونا به ايران هم وارد ش��ده، تا اكنون كه پس از چند 
موج كرونا، آم��ار مرگ و مير روزانه همچنان دو رقمي 
اس��ت، بار ها م��دارس در ش��هر هاي مختلف تعطيل 
شده اند. اين تعطيلي به عالوه ترس بسياري از والدين 
از فرستادن فرزندان خود به مدرسه باعث شده با نسلي 
از دانش آموزان رو به  رو باش��يم ك��ه ديگر كالس اولي 
نيستند، اما هرگز مدرس��ه را هم تجربه نكرده  اند. اين 
دانش آموزان در كنار ميليون  ها دانش  آموز ديگر چند 
ماه بعد در ص��ورت فروكش كردن موج هاي پي در پي 
و مرگ  آور كرونا بايد به مدرس��ه برون��د. آيا آنها همان 
دانش  آموزان سابق هس��تند؟ آيا ما با يك افت شديد 

تحصيلي رو به  رو خواهيم بود؟

    افت تحصيلي در پساكرونا
طوالني ش��دن ش��يوع كرونا بس��ياري از مسووالن و 
صاحب نظران در حوزه  هاي مختلف را بر آن داشته تا از 
تاثيرات اين پاندمي ارزيابي  هايي داشته باشند. وقتي 
كرونا يك به يك كشور هاي مختلف را در مي  نورديد با 
اعمال محدوديت  هاي ويژه اقتصاد به شكل ملموسي 
ضرر ديد و به عبارتي ويران شد. غم نان حاال كه حدود 
يك س��ال و نيم از آغاز شيوع كرونا مي  گذرد، بسياري 
از ش��هروندان در كش��ور هاي مختلف را بر آن داشته 
تا دس��ت به اعتراض بزنن��د. تصاوي��ري از اعتراضات 
شهروندان ماسك زده منتشر مي  ش��ود كه خواستار 
پايان يافتن محدوديت  هايي هستند كه زندگي آنها را 
مختل كرده، اما در مقابل در زمينه آموزش نه تنها كمتر 
شاهد اعتراض براي برداشتن محدوديت  ها هستيم كه 
دانش  آموزان و دانشجوياني هستند كه تجمع كرده و 
شعار مي  دهند: آموزش حضوري و امتحانات حضوري 
را لغو كنيد. نمي  ش��ود گفت در شرايط كنوني كسي 
دغدغه آموختن ندارد، هر چند خبر هاي ناخوشايندي 
از تاثير به مراتب كمتر آموزش مجازي نسبت به آموزش 

واقعي به گوش مي  رس��د. ارديبهشت امسال محسن 
حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش كه در مجلس به 
سوال نمايندگان در رابطه با افت تحصيلي دانش  آموزان 
جواب مي  داد مدعي شد كه نه تنها افت تحصيلي در كار 
نبوده كه در مورد شاخصي مانند تكرار پايه از ۱.۳۸ به 
۱.۳۱ در دوره ابتدايي رسيده  ايم. به نظر مي  رسد وزير 
آموزش و پرورش آماري كلي و بدون احتساب كرونا را 
ارايه داده اس��ت، هر چند او در جايي از حرف  هايش با 
اشاره به فعاليت در دوران تعطيلي عمومي اذعان كرد كه 
»كيفيت آموزش از طريق شبكه شاد و فضاي مجازي 
به آموزش حضوري نخواهد رس��يد.« به نظر مي رسد 
مس��ووالن كمابيش از تاثير آموزش مج��ازي بر افت 
تحصيلي مطلع هستند، هر چند برخي از آنها عالقه مند 
هس��تند اظهارنظر در اين باره را به بعد موكول كنند.

عليرضا كمره  اي، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش عنوان مي  كند كه هنوز امتحانات دانش  آموزان 
تمام نشده كه بتوانيم آمار اعالم كنيم، اما در مقابل علي 
باقرزاده، رييس مركز هماهنگي حوزه وزارتي آموزش و 

پرورش گفته است: در دوران پساكرونا ۳۲ تا ۳۷ درصد 
افت كيفي در درس علوم و ۵۰ تا ۶۳ درصد افت يادگيري 

در درس رياضي پيش  بيني شده است.

    عدم ارتباط چهره به چهره
عبدالجليل كريم پور، معلم و كارشناس حوزه آموزش 
هم از »عدم ارتباط چهره ب��ه چهره« به عنوان يكي از 
معايب آموزش مجازي ياد مي  كند و وجود اين مشكل در 
كنار ديگر مشكالت را عاملي براي افت يادگيري مي  داند.

او ادام��ه مي  ده��د: برخي از عوامل مانند مش��غوليت 
دانش  آموزان حي��ن برگزاري كالس مج��ازي باعث 
مي  ش��ود آنها فقط به زدن تيك حض��ور اكتفا كنند و 
بروند. دانش  آموزاني هستند كه كار مي  كنند و در واقع 
حين كار ك��ردن در كالس هم حضور مي  يابند. قطعا 
آنها از آموزش مناس��بي برخوردار نخواهند شد، چرا 
كه تنها براي رفع تكليف در كالس حاضر مي  ش��وند و 
عدم حضور، كنترل چنين دانش  آموزاني را توسط معلم 

غيرممكن مي  كند.

كيفيتآموزشقربانيتيكحضور
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

تبليغات انتخاباتي و شعور 
مخاطب

اين تصاوير براي چند درصد از مخاطبان قابل باور 
است وقتي حتي آقاي زاكاني نمي داند كه سفره را 
چطور بايد تميز كند و تا بزند؟ چرا بايد سعي كنيم 
با رفتارهاي مصنوعي و شعارهايي كه ديگر نخ نما 
شده اند مردم را به سمت خود جلب كنيم، تا اينجا 
كه فيلم هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي بيشتر 
يك ضد تبليغ بوده تا تبليغ. فيلم هايي كه نشان 
مي دهد اي��ن افراد كه داعيه فراه��م آوردن رفاه و 
امكانات الزم براي يك زندگي نرمال را دارند، حتي 
با سبك زندگي اين روزهاي مردم هم بيگانه اند. چه 
كسي باور مي كند كه فالن كانديدا با سني باالي 
۶۰ سال و ظاهري كه نشان مي دهد سال هاست 
حتي به ورزش كردن هم فك��ر نكرده، وارد زمين 
فوتبال مي شود و پا به توپ شده و يك تنه حريفان 
نامرئي را شكس��ت مي دهد و ت��وپ را وارد دروازه 
مي كند؟ اصال منظور مش��اور تبليغاتي اين نامزد 
انتخاباتي از ساخت چنين فيلمي چه بوده است؟ 
مردم قرار است با ديدن اين فيلم با كدام جنبه هاي 
ناش��ناخته اين فرد كه مي تواند در اداره مملكت 
موثر باشد، آشنا شوند؟ اصال فوتبال بازي كردن يا 
نكردن يك رييس جمهور چه دردي را از مردمي 
كه با انواع و اقسام مشكالت اقتصادي و معيشتي 
دست به گريبانند، دوا خواهد كرد؟ ساخت فيلم 
تبليغاتي براي نامزدهاي انتخاباتي اس��ت اتفاقي 
است كه درتمام دنيا رخ مي دهد، اما حداقل كاري 
كه مي توانست از س��وي اين نامزدهاي انتخاباتي 
صورت بگيرد انتخاب يك مشاور تبليغاتي با دانش 
و البته مشورت گرفتن از كس��اني بود كه بيشتر 
از آنها با وضعي��ت اين روزهاي جامعه س��ر و كار 
دارند و درد مردم را بيشتر مي دانند. هزينه كردن 
براي ساخت اين فيلم و تبليغات كم نيست كسي 
نمي تواند مدعي ش��ود كه هزينه اي براي ساخت 
اين تيزرهاي تبليغاتي پرداخ��ت نكرده، باالخره 
هر كانديدا دوس��تداراني دارد كه حاضرند براي او 
در اين زمينه هزينه كنند، اما چرا براي ساخت اين 
تيزرها، براي انتخاب شعارهاي انتخاباتي به شعور 
مخاطب هيچ اهميتي داده نمي شود. كسي از شما 
نخواسته كه برروي زمين بنشينيد و غذا بخوريد 
در حالي كه اصال با آداب غذا خوردن بر روي زمين 
آشنايي نداريد و مشخص است كه سال ها پشت ميز 
غذاخوري شام و نهار خود را ميل كرده ايد. كسي از 
شما توقع ندارد كه ناگهان از پشت ميز كارتان بلند 
شويد و به زمين فوتبال برويد و مثل يك فوتباليست 
حرفه اي پا به توپ بشويد. مردم از شما شعارهايي 
نمي خواهند كه خودتان هم مي دانيد عمل به آن 
غير ممكن اس��ت. مردم از ش��ما مي خواهند مرد 
ميدان عمل باشيد. لطفا اگر مي خواهيد تبليغ كنيد، 
اگر مي خواهيد توجه مخاطب را به خودتان جلب 

كنيد، براي اين مخاطب اندكي شعور قائل باشيد.

رهاسازي۳۰۰هزاربچهماهيبوميدرتاالبهورالعظيم
مديركل شيالت خوزستان، از شروع رهاسازي ۳۰۰ 
هزار قطعه بچه ماهي بومي گونه برزم تاالب هورالعظيم 
شهرستان هويزه خبر داد. فتح اهلل ايوعلي ضمن اعالم 
اين خبر گفت: اين عمليات با حضور روس��اي ادارات 
حفاظت محيط زيست و شبكه دامپزشكي شهرستان 
هويزه و جمعي از مسووالن محلي به همراه تعدادي از 
صيادان منطقه انجام گرفت. هدف از بازسازي ذخاير 
آبزي��ان را حفاظت از ماهيان ب��ا ارزش ژنتيكي بومي 
عنوان كرد و گفت: اولين محموله بچه ماهي گونه برزم، 
در سال جاري با تعداد ۳۰۰ هزار قطعه در مصب تاالب 
هورالعظيم شهرستان هويزه رهاسازي شد.ابوعلي، با 
اشاره به تداوم اجراي اين طرح افزود: سال گذشته نيز 
بيش از ۲۷ ميليون قطع��ه الرو و بچه ماهي در منابع 
آب هاي داخلي اس��تان معرفي شد.مديركل شيالت 

خوزستان، خاطرنشان كرد: ش��يالت استان ساالنه 
با رهاس��ازي بچه ماهيان در آب ه��اي داخلي نقش 
اساسي در كاهش خس��ارت به ذخاير ماهيان بومي، 
حفظ ذخاير، افزايش مقدار ماهيان قابل برداش��ت، 
ايجاد اشتغال و تأمين بخش��ي از پروتئين موردنياز 

منطقه ايفا مي كند.

بررسيحضورويروسكرونادرفاضالب
پژوهشگران با انجام يك مطالعه حضور سه نوع ويروس، 
از جمله كروناوي��روس جديد را در نمونه هاي فاضالب 
دو تصفيه خانه بررسي كردند.در مطالعاتي كه تاكنون 
بر روي كروناويروس جديد يا SARS-CoV-2 انجام 
شده، مشخص شده است كه اين ويروس در مدفوع افراد 
مبتال به كوويد-۱۹ حضور دارد.با توجه به اينكه حضور 
اين ويروس ها در فاضالب هم به لحاظ سالمت عمومي و 
هم به لحاظ پيش بيني و پيشگيري از شيوع عفونت هاي 
ويروسي در جامعه اهميت زيادي دارد، پژوهشگران با 
انجام يك مطالعه فراواني آدنوويروس ها و انتروويروس ها 
و كروناويروس را در فاضالب خام دو تصفيه خانه مورد 
بررسي قرار دادند.بررسي هاي اين مطالعه نشان داد كه 
از ۲۴ نمونه فاض��الب، در ۹ نمونه كروناويروس وجود 
داش��ت. همچنين ۱۹ نمونه )۷۹ درصد( از نظر وجود 

آدنوويروس و ش��ش نمونه )۲۵ درص��د( از نظر وجود 
انتروويروس ها مثبت بودند.پژوهشگران اين تحقيق 
معتقدند كه حضور ويروس ها در فاضالب بيان گر اين 
است كه پايش فاضالب مي تواند به عنوان يك ابزار مهم 
براي بررس��ي ش��يوع عفونت هاي ويروسي در جامعه 

به كار گرفته شود.

آخرينوضعيتفيلتازهمتولدشدهدرباغوحشارم
فيل آسيايي گونه اي در معرض خطر انقراض است 
كه س��ال ۹۲يك نر و يك ماده از اين گونه از كشور 
سريالنكا به باغ  وحش ارم منتقل شدند. حاال  پس 
از ۸ س��ال يك فيل ماده در اي��ن باغ  وحش متولد 
ش��ده اس��ت و رييس اداره نظارت ب��ر امور حيات 
وحش اس��تان تهران از س��المت فيل مادر و نوزاد 
خبر مي دهد.محمد كرمي درباره آخرين وضعيت 
فيل تازه متولد ش��ده در باغ وحش ارم اظهاركرد: 
حال فيل مادر و نوزاد مناس��ب است و همكاران ما 
به صورت هفتگي از آنها بازديد مي كنند. او با اشاره به 
اينكه بازديد عمومي از فيل مادر و نوزاد انجام نشده 
است، گفت: فيل هاي باغ وحش ارم  پشت جايگاه 
عمومي كه براي بازديد است دو جايگاه اختصاصي 
براي استراحت و و زمستان گذراني دارند كه اكنون 
فيل مادر و نوزاد در يكي از آنها نگهداري مي شوند 
همچنين براي اينكه فيل مادر دچار استرس نشود 
و بتواند در شرايط مناسبي از نوزاد خود تا رسيدن 

به سني كه بتواند وارد جايگاه بازديد عمومي شود، 
نگهداري كند، فعال در اين جايگاه نگهداري مي شوند 
و وارد جايگاه بازديد عمومي نمي شوند.رييس اداره 
نظارت بر امور حيات وحش اس��تان تهران درباره 
وضعيت تغذي��ه فيل تازه متولد ش��ده اظهاركرد: 
براس��اس آخرين بازديدي كه از في��ل مادر و نوزاد 
داشتيم، فيل تازه متولد شده بدون هيچ مشكلي از 
شير مادر خود تغذيه مي كند و هر دو فيل در سالمت 

كامل هستند.

معاونمحيطزيستانسانيسازمانحفاظتمحيطزيست:

تاالب هاي خشك شده ۴۰ درصد كانون هاي بحراني گرد و غبار هستند
وسعت كانون هاي بسيار بحراني گرد و 
غبار در ايران ۲ ميليون هكتار و وسعت 
كل اي��ن كانون ه��ا در كش��ورمان ۳۵ 
ميليون هكتار است. معاون محيط زيست انساني 
سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبري 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كه همزمان با 
رونمايي از پوس��تر روز جهاني محيط زيس��ت و 
هفته محيط زيس��ت به صورت برخط برگزار شد، 
اظهار ك��رد: درح��ال  حاضر در كش��ور كارگروه 
اقتصاد مقاومتي و س��ازگاري با محيط زيس��ت 
با دس��تور رييس جمهوري تش��كيل شده است. 
سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مسوول 
اين كارگروه موظف ش��ده است كه پروژه هايي را 

به دولت پيشنهاد دهد.
مسعود تجريشي ادامه داد: از اين رو از كارگروه هاي 
تخصصي در حوزه محيط زيست ازجمله كارگروه 
آلودگي هوا، كارگروه پسماند، كارگروه سازگاري با 
كم آبي و... درخواست كرديم كه برنامه هاي خود را 
براي بهبود وضعيت دراختيار ما قرار دهند. به دنبال 
اين سندي در زمينه اقتصاد مقاومتي و سازگاري با 

محيط زيست تدوين شد.
او با اش��اره به اينكه مس��ائل حوزه محيط زيست 
چالشي و به هم پيوس��ته هستند، تصريح كرد: ما 
بايد براي مش��كالت زيست محيطي چاره داشته 
باش��يم و اينگونه نباشد كه تا ابد بگوييم به عنوان 
مثال چون آب نداريم تاالب ها خشك شده است 
و با گرد و غبار در كش��ور مواجه هس��تيم.معاون 
محيط زيس��ت انساني س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با 
اشاره به مشكالت حوزه پسماند در كشور توضيح 
داد: ح��دود ۳۰ ميليون تن پس��ماند خطرناك و 
صنعتي در كش��ور داريم و توليد كننده، مسوول 
مديريت اين پس��ماند و ما نيز ناظر بر آن هستيم. 
او در ادامه گفت: درحال  حاضر س��امانه اي براي 
پس��ماندها در كشور راه اندازي ش��ده است و در 
اين س��امانه مبدا و مقصد پسماند، توليد كننده و 
دريافت كننده آن مش��خص است. از سويي ديگر 
در اين راستا شش مركز دفع مهندسي پسماند را 

در كشور فعال كرده ايم.

    پايش آنالين صنايع در دستور كار است
تجريش��ي با بيان اينكه درخصوص پايش صنايع، 
بيمارس��تان ها و مراكز درماني نيز س��امانه پايش 
طراحي شده است، اظهار كرد: درحال حاضر حدود 
۱۰۰ هزار صنعت، واحد خدماتي، بيمارستان و... در 
اين سامانه ثبت شده اند و هويت دارند. اميدواريم با 
توجه به اين زيرساخت در آينده بتوانيم پايش آنالين 

را در دستور كار قرار دهيم.

    كمك به رفع آاليندگي صنايع
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست درباره كمك به صنايع براي رفع آاليندگي 
توضيح داد: طي س��ال گذشته حدود ۹۰۰ ميليارد 
تومان از عوارض آاليندگي به صندوق ملي محيط 
زيست اختصاص داده شد كه از اين بودجه براي رفع 
آاليندگي صنايع استفاده مي شود همچنين برنامه 
رفع آلودگي هواي ۹ كالن ش��هر كشور نيز تدوين 

شده است.
او در ادامه با اشاره به اينكه در گذشته طوالني شدن 
روند بررس��ي ارزيابي هاي زيس��ت محيطي و عدم 
پاسخ به استعالمات سبب مي شد كه دستگاه هاي 
اجرايي پروژه ها را بدون نظر سازمان محيط زيست 
اجرايي كنند، تصريح كرد: ما سعي كرديم كه روند 
بررسي پروژه هاي ارزيابي و پاسخگويي به استعالمات 
را كوتاه تر كنيم. از اين رو طي سال گذشته ميانگين 

پاسخگويي به حدود چهار ماه رسيد.
تجريشي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به 
مشكل گرد و غبار در كشور گفت: وسعت كانون هاي 
بس��يار بحراني گرد و غبار در ايران حدود ۲ ميليون 
هكتار است. عالوه بر اين وسعت كل كانون هاي گرد 

و غبار در كشورمان نيز به ۳۵ ميليون هكتار رسيده 
است. طي س��ه س��ال اخير دولت در مجموع ۴۵۰ 
ميليون يورو بودجه براي رفع مشكل گرد و غبار به 

ستاد ملي مديريت گرد و غبار اختصاص داد.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اينكه برنامه عملياتي براي مديريت 
كانون هاي گرد و غبار با اولويت نقاط بحراني تدوين 
شده است، تصريح كرد: باتوجه به شرايط اقتصادي 
ما به دنبال اين هس��تيم كه براي چنين پروژه هايي 
به بودجه دولتي وابسته نباش��يم. از اين رو طرحي 
را تدوين كرده ايم كه به تصوي��ب كارگروه اقتصاد 
مقاومتي نيز رسيده است. بر اين اساس براي مديريت 
كانون هاي گرد و غب��ار از طرح هاي دانش بنيان و با 

مشاركت مردم استفاده مي كنيم.

    تاالب هاي خشك شده ۴۰ درصد 
كانون هاي بحراني گرد و غبار هستند

تجريشي با بيان اينكه ۴۰ درصد كانون هاي بحراني 
گرد و خاك، تاالب هاي خشك شده هستند، اظهار 
كرد: به دنبال اين هستيم كه با همكاري وزارت نيرو 
نياز آبي تاالب هايي كه منش��أ گرد و غبار هستند را 
مش��خص كنيم و وزارت نيرو متعهد به تامين نياز 

آبي شود.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست در ادامه با اشاره به اينكه يكي از اولويت هاي 
ما تاالب صالحيه در نزديكي تهران است، گفت: قرار 
شده است كه با همكاري صندوق ملي محيط زيست 

وضعيت اين تاالب را بهبود ببخشيم.

    ۳۵۰ميليون هكتار
وسعت كانون هاي خارجي گرد و غبار

به گفته تجريشي از سوي ديگر وسعت كانون هاي 
خارجي گرد و غبار نيز ۳۵۰ ميليون هكتار است. ما 
به دنبال آن هستيم كه با همكاري وزارت امور خارجه 
همراه با كشورهاي منطقه ائتالفي براي مديريت اين 
كانون ها تشكيل دهيم. درحال حاضر تفاهم نامه هاي 
چندجانبه اي در اين زمينه با برخي كشورهاي منطقه 
داريم اما قص��د داريم يك برنام��ه منطقه اي براي 

مديريت كانون هاي گرد و غبار داشته باشيم.

گزارش

ذرهبین

 هفت��ه گذش��ته اعالم ش��د ك��ه پخش س��ريال 
»مي خواهم زنده بمانم« متوقف مي شود. دليل اين 
اتفاق هم شكايت نيروي انتظامي از اين سريال عنوان 
ش��د. حال چرا بايد در مرحله توليد نظارت بر روي 
فيلمنامه انجام نشود و بعد از ماه ها تالش گروهي از 
بازيگران و عوامل پشت صحنه و پخش شدن چندين 
قس��مت متمادي و انتظار مخاطب براي رس��يدن 
با پايان داس��تان ناگهان چني��ن تصميمي گرفته 
مي شود، سواالتي اس��ت كه هر چند در توضيحات 
نيروي انتظامي به تمام آنها پاسخ داده نشده است اما 
خواندن آن خالي از لطف نيست. مركز اطالع رساني و 
ارتباطات معاونت اجتماعي ناجا در پي توقيف سريال 
خانگي مي خواهم زنده بمانم توضيحاتي ارايه كرد. 

در توضيحات نيروي انتظامي در پي توقيف سريال 
خانگي مي خواهم زنده بمانم آمده است؛ اين سريال 
ايراد ماهوي، ش��كلي و محتوايي داش��ته و داستان 
فاقد مس��تندات و بر مبناي تخيالت و رويا پردازي 
نويس��نده بوده كه نيازمند اصالحات اساسي است 

كه مراتب، به عوامل و سازندگان اصلي سريال ابالغ 
ش��د لذا علي رغم تعهدات اخذ ش��ده در خصوص 
اعمال اصالحات اقدامي صورت نگرفته اس��ت.و از 
آنجايي كه در س��كانس هايي از اين سريال خانگي 
به پيشينه يك سازمان انقالبي و پيشكسوتاني كه 
ساليان متمادي در خط مقدم صيانت و پاسداري از 
ارزش هاي اسالمي و انقالبي تالش نموده و با ناديده 
انگاري ايثارگري هايشان در اين سريال، به جايگاه و 
كارنامه درخشانشان توهين نيز شده است كه وقايع 
تحريف شده در اين سريال موجبات نگراني و تكدر 
خاطر تعداد زيادي از بينندگان عزيز را فراهم آورده 
اس��ت. لذا، ادامه روند پخش اين س��ريال در دست 

بررسي و رسيدگي است.

»ميخواهمزندهبمانم«تخيالتنويسندهاست
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