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يادداشت- 1

سقف افزايش اجاره بها در تهران و شهرستان ها تعيين شد

وزير راه: با توافق پشت پرده موجر و مستاجر برخورد مي كنيم

برخورد   با »توافق« موجر و مستاجر!

گزارشيادداشت-2

تصميم بر اساس واقعيت هاي 
اقتصادي

اقتصاد ايران در س��ال هاي 
گذش��ته ب��ا مش��كالت و 
محدوديت ه��اي متفاوت��ي 
مواجه بوده كه بخشي از آن 
به مسائل داخلي و بخشي به 
موضوعات بين المللي ارتباط 
داشته است. ما از ابتداي دهه 
90 با تحريم هاي اقتصادي 
مواجه بوده ايم كه جز در دوره برجام، در ديگر سال ها 
عليه اقتصاد ايران اعمال ش��ده است. در اين ترديدي 
وجود ندارد كه اين تحريم ها، براي ما مشكالت فراواني 
به وجود آورده و قطعا بايد طوري برنامه ريزي كرد كه در 
كوتاه ترين زمان ممكن اين محدوديت ها كنار بروند اما 
در عين حال نمي توان تمام برنامه ها را بر اساس پايان 

تحريم ها به پيش برد.
در واقع ما بايد تالش كنيم كه در برنامه ريزي طوري 
نگاه كنيم كه انگار بناست تحريم ها براي مدت طوالني 
باقي بماند و بايد اقتصاد ايران در دل محدوديت ها براي 
خود برنامه ريزي كند. در چنين ش��رايطي مي توان 
انتظار داشت كه رسيدن به برخي از اهداف اقتصادي 
كش��ور در زماني كوتاه تر ممكن شود و در صورتي كه 
تحريم ها كنار بروند نيز بستر مناسب تري براي فعاليت 

اقتصادي وجود خواهد داشت.
يك��ي از اصلي ترين موضوعاتي كه ما بايد به آن توجه 
داشته باشيم، هزينه هاي فراوان دولتي در اقتصاد ايران 
اس��ت. دولت ايران در حوزه هاي مختلفي براي خود 
هزينه تعريف كرده كه امروز در بس��ياري از كشورها 
ديگر اجرايي نمي ش��ود. با اين وج��ود اما موضوعاتي 
مانند حمايت از اقشار كم درآمد به خصوص در شرايط 
فعل��ي را نمي ت��وان از برنامه ها حذف ك��رد اما نحوه 
اجراي اين سياست هاي حمايتي نيز اهميت فراواني 
دارد. تصميمات ما بايد با كمترين هزينه و بيشترين 
بهره وري انجام شود. در ايران دولت حمايت هاي مالي 
گسترده اي را در دستور كار قرار مي دهد اما با توجه به 
اينكه در مسير رسيدن اين حمايت ها به گروه هدف، 
مشكالت و محدوديت هايي وجود دارد، در نهايت هم 
هزينه اي كالن اجرايي مي شود و هم طبقات كم درآمد 

به درستي از آن بهره نمي برند.
امروز در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز بحث 
حمايت از اقشار كم درآمد وجود دارد و دولت ها حتي 
با حمايت هاي نقدي از آن در برابر مشكالت محافظت 
مي كنند، از اين رو ما نيز مي توانيم با استفاده از همين 
تجربيات موفق ب��ه گروه هاي كم درآمد حمايت هاي 
الزم را برسانيم، البته بايد در نظر داشت كه با توجه به 
نرخ باالي تورم و مش��كالتي كه در حوزه توليد وجود 
دارد، براي آنكه در بلندمدت وضعيت اين اقشار تغيير 
كند، دولت اصالحات كالني در دستور كار قرار دهد تا 
با اشتغال زايي و كاهش مشكالت داخلي، امكان تغيير 

وضعيت اين گروه نيز به وجود آيد.

يادداشت -3

جامعه نيازمند »اميد اجتماعي« است

مشتري بزرگ نفت ايران در چنگ روس ها!
بلومبرگ: چين در حال مذاكره با روسيه براي خريد نفت ارزان به منظور پركردن ذخاير استراتژيك خود است 

وقت��ي بح��ث از »امي��د 
اجتماعي« در جامعه مطرح 
مي شود، جنبه هاي زيادي 
بايد م��ورد توجه قرار گيرد. 
مس��اله مهم اين اس��ت كه 
بس��ياري از آس��يب هاي 
اجتماع��ي كه زمان��ي زير 
پوس��ت ش��هر در جري��ان 
بوده اند امروز عيان شده اند. در واقع ما ديگر زندگي 

زير پوست ش��هر نداريم. معتادان متجاهر در تمام 
شهر ديده مي شوند در هر خيابان و كوچه اي حضور 
دارند، كودكان كار حاال ديگ��ر فقط در كارگاه هاي 
زير زميني نيستند و هر روز آنها را در سر چهارراه ها و 
خيابان هاي شهر مي بينيم. چهره فقر بسيار عيان تر 
از چيزي كه فكر كنيم در جامعه به نمايش در آمده 
است و تمام اينها مسائلي است كه »اميد اجتماعي« 
در جامعه را تحت ش��عاع قرار مي ده��د. اما عوامل 
ديگري ك��ه در »اميد اجتماعي« دخيل هس��تند 

مس��ائل اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي در جامعه 
اس��ت. ما اگر مي خواهيم جامع��ه اي اميدوار و پويا 
داشته باشيم بايد به اين مساله توجه كنيم كه الزمه 
پويايي پذيرش تغيير و پيشرفت است. جامعه اي كه 
قرار باشد در جا بزند و در يك پيله گرفتار بماند قطعا 
در آن هيچ اميد و آينده اي را نمي توان متصور شد. 
جامعه اي كه اميد و آينده نداشته باشد، شاد نيست، 
افراد دلم��رده و دلزده و باري به هر جهت به زندگي 
ادامه مي دهند. ديگر تالش براي آينده و رسيدن به 

اهداف معناي واقعي خود را از دست مي دهند. »اميد 
اجتماعي« در جامعه  امروز كم رنگ شده است، اين 
واقعيتي اس��ت كه بايد آن را بپذيري��م براي تغيير 
اين شرايط كاري انجام دهيم. تا زماني كه تغييرات 
درس��ت و اساس��ي در ابعاد اقتص��ادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي صورت نگيرد نمي توانيم به اين 
دلبسته باش��يم كه جامعه رو به پويايي برود. وقتي 
بحث افزايش جمعيت مطرح مي ش��ود بايد به اين 
ادامه در صفحه 8 مسائل توجه كنيم. 

به گزارش بلومب��رگ، چين به دنبال پ��ر كردن ذخاير 
اس��تراتژيك نفت خام خود با نفت ارزان قيمت روسيه 
است كه نشان مي دهد پكن در حال تقويت روابط انرژي 
خود با مسكو در آستانه تحريم نفتي اين كشور توسط 
اتحاديه اروپاست. اين مذاكرات در سطح دولتي و با اندك 
مشاركت مستقيم، شركت هاي نفتي صورت مي گيرد. 
پكن درحال مذاكره با مسكو براي خريد مازاد نفت جهت 
پر كردن ذخاير اس��تراتژيك نفتي خود است. چين در 
سال گذشته ميالدي بخشي از ذخاير استراتژيك خود 

را براي كنترل روند افزايش قيمت نفت فروخته بود.
به گزارش بلومب��رگ، چين به دنبال پ��ر كردن ذخاير 
اس��تراتژيك نفت خام خود با نفت ارزان قيمت روسيه 
است كه نشان مي دهد پكن در حال تقويت روابط انرژي 
خود با مسكو در آستانه تحريم نفتي اين كشور توسط 
اتحاديه اروپاست. به نظر مي رسد پكن درحال مذاكره 
با مس��كو براي خريد مازاد نفت جهت پر كردن ذخاير 
اس��تراتژيك نفتي خود اس��ت. اين مذاكرات در سطح 
دولتي و با اندك مشاركت مستقيم، شركت هاي نفتي 
صورت مي گيرد. قيمت نفت از زمان حمله روس��يه به 
اوكراين افزايش يافته اما قيمت نفت خام روسيه پايين 
آمده اس��ت، چون خريداران از ترس تحريم هاي مالي، 
نفت خام روسيه را كنار گذاشته اند. به اين ترتيب فرصتي 
براي چين به وجودآمده تا ذخاير استراتژيك وسيع خود 
را با نفت ارزان قيمت روسيه پر كند. چين براي مقابله با 
افزايش قيمت شديد نفت و گاز به شيوه هاي متعددي 
س��وخت وارد مي كند. هنوز درمورد مف��اد اين قرارداد 
نفتي با روس��يه و حجم واردات نفت تصميمي گرفته 
نشده است و هيچ تضميني براي بسته شدن اين قرارداد 
وجود ندارد. امريكا و انگليس واردات نفت از روس��يه را 
ممنوع كرده اند و اتحاديه اروپا هم همين تصميم را دارد. 
اما نفت توليدكنندگان اوپك پالس هنوز هم بيشتر به 
هند و چين مي رود. كاهش ش��ديد قيمت نفت روسيه 

فرصت خوبي براي كشورهاي آسيايي است.
پااليشگاه هاي چين از آغاز حمله روسيه به اوكراين نفت 

خام اين كشور را خريداري مي كنند، حتي در شرايطي 
كه اوج دوباره همه گيري كرونا مصرف در اين كشور به 
عن��وان بزرگ ترين واردكننده نفت خ��ام دنيا را پايين 
آورد. تقاضاي نفت در ماه گذشته به خاطر قرنطينه هاي 
كرونايي و حبس شدن ميليون ها نفر در خانه هاي شان 
در ش��انگهاي 6.7 درصد كاهش س��االنه داشت. اين 
قرنطينه ها مانع افزايش بيشتر قيمت نفت هم شد، اما 
نفت خام برنت هنوز هم 40 درصد نسبت به اوايل سال 

جاري ميالدي افزايش قيمت دارد.
چين رس��مًا اندازه ذخاير نفتي خود را اعالم نكرده اما 
برخي تخمين مي زنند اين كش��ور مي تواند بيش از 1 
ميليارد بش��كه نفت در ذخاير اقتصادي و استراتژيك 
خود ذخيره كند. شركت كپلر كل ذخاير نفتي چين را 
926.1 ميليون بشكه در روز تخمين مي زند، يعني باالتر 
از 869 ميليون بشكه ذخيره شده در اواسط ماه مارس و 
6 درصد پايين تر از ركورد سپتامبر 2020. در مقايسه، 
حجم ذخاير نفتي اس��تراتژيك امريكا به 714 ميليون 
بشكه مي رسد كه 538 ميليون بشكه نفت درحال حاضر 

در آن وجود دارد.
چين در س��ال گذش��ته مي��الدي بخش��ي از ذخاير 

اس��تراتژيك خود را براي كنت��رل روند افزايش قيمت 
نفت فروخ��ت. اين اقدام تاثير چنداني نداش��ت و تنها 

ذخاير چين را خالي كرد. 

  پاسخ ايران به ادعاي كاهش صادرات نفت 
با ارسال دو ميليون بشكه به چين 

پاس��خ ايران به ادعاي كاهش صادرات نفت، ارس��ال دو 
ميليون بشكه به چين است و طبق گزارش ها، چين در 
حال حاضر نفت بيش��تري نسبت به قبل از تحريم هاي 
اعمال شده عليه ايران در سال 2018 خريداري مي كند. 
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، به نقل 
از پرس تي وي، پس از آنكه رسانه هاي غربي مدعي شدند 
پكن ممكن است در حال جايگزين كردن بشكه هاي ايران 
با محموله هاي ارزان تر از روسيه باشد، يك شركت نفتي 
بسيار بزرگ ايران قرار است اين هفته 2 ميليون بشكه در 

پايانه نفتي در چين تخليه كند.
رويترز به نق��ل از متخصص ردياب نفتكش »ورتكس��ا 
آناليتيكس« گزارش داد كه كشتي حامل ديونا متعلق 
به شركت ملي نفتكش ايران )NITC( به ژانجيانگ در 
استان گوانگدونگ خواهد رسيد و محموله به يك پايگاه 

ذخيره در بندر جنوبي پمپاژ خواهد شد. اين خبرگزاري 
مي گويد: »اين سومين محموله نفتي ايران خواهد بود 
كه پس از دو محموله با اندازه مشابه در ماه هاي دسامبر 
و ژانويه به مقصد ذخاير دولتي ارسال شد.« از آنجايي كه 
گمرك چين اطالعات دقيق واردات كاالها را اعالم مي كند 

در 20 ژوئن، واردات اين محموله را گزارش خواهد كرد.
در دو سال گذشته با وجود تحريم هاي امريكا، چين حجم 
زيادي نفت ايران را خريداري كرده است و محموله هاي 

خريداري شده از ايران در حال افزايش است.
از سوي ديگر ايران بخشي جدايي ناپذير از ابتكار كمربند 
و جاده چين است كه يك برنامه سرمايه گذاري تريليون 
دالري زيرساختي در سراسر آسيا، اروپا و آفريقا براي پيوند 

دادن اقتصاد اين قاره ها محسوب مي شود.
طبق گزارش ها، چين در حال حاضر نفت بيشتري نسبت 
به قبل از تحريم هاي اعمال شده عليه ايران در سال 2018 
خريداري مي كند. هند، دومين مشتري بزرگ نفت خام 
اي��ران قبل از تحريم ها، همچنين در حال آماده س��ازي 
پااليش��گاه هاي خود براي واردات است. گفته مي شود 
كه دولت هند يك الگوي قراردادي براي ورود س��ريع به 
مذاكرات ايجاد كرده اس��ت. اين روند با ديگر مشتريان 
آس��يايي عمده ايران مانند كره جنوبي كه بزرگ ترين 
خريدار ميعانات گازي ايران قبل از تحريم ها بود، وجود 
دارد. جواد اوجي وزير نفت ايران روز چهارشنبه تاكيد كرد 
كه روسيه هيچ تهديدي براي فروش نفت ايران نيست. 
روسيه در پي تحريم هاي استراليا، كانادا، بريتانيا و اياالت 
متحده با ممنوعيت صادرات نفت خود از سوي اتحاديه 
اروپا مواجه است. شبح ممنوعيت حدود نيمي از 7.85 
ميليون بشكه در روز نفت خام و پااليش شده روسيه به 
اروپا اين گمانه زني را به وجود آورده اس��ت كه روسيه به 
دنبال بازارهاي جديدي در آسيا خواهد بود به طوري كه 

چين و هند به خريد نفت خام روسيه ادامه مي دهند.
بر اس��اس ارقام جديد يورواس��تات، درآمد روسيه از 
صادرات نفت به اروپا در س��ال 2022 نسبت به سال 

2021 باالتر است.

جمشيد عدالتيان

مريم شاهسمندي

 در مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا آمده است

بلومبرگ: چين در حال مذاكره با روسيه براي خريد نفت 
ارزان به منظور پركردن ذخاير استراتژيك خود است 

 بخشي از سرمايه گذاران بيت كوين 
 كه احتماال تاب آوري كمتري هم دارند

تصميم به فروش گرفته اند

 دريافت تنخواه، آخرين راهكار 
تامين منابع مالي دولت 

صفحه 3     همين صفحه    

صفحه 5    

مشتري بزرگ نفت ايران 
در چنگ روس ها!

 بهبود آهسته 
قيمت ها يا بار ديگر 

سقوط؟

 »سعيد محمد« 
دبيرشوراي عالي مناطق آزاد 

خبر داد

واگذاري مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتفي ش��د. 
نمايندگان  مجلس قصد داش��تند، مناطق آزاد را از 
رياس��ت جمهوري منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار 
كنند. موضوعي كه اسفندماه سال گذشته در صحن 
علني بهارستان راي آورد. حال اما »سعيد محمد« 
دبيرشوراي عالي مناطق آزاد دراظهاراتي عنوان كرد 
كه نمايندگان در قانون بودجه سال 1401 نگاه ملي 
صفحه 7 را بخوانيد نداشتند و...  

دست رد 
 مجمع 

به واگذاري 
مناطق آزاد

اينك��ه ش��اخص واقعي 
هس��ت يا خير بر اساس 
محاس��بات و آنچ��ه در 
سيس��تم ثبت اس��ت، 
ش��اخص كل م��ا در 6 
ماه گذش��ته همس��و با 
شاخص هم وزن، حدود 
1/16 و 7/16 درص��د 
رش��د كرده است؛ اما در س��ه ماه گذشته از اين 
تاريخ به بعد شاخص هم وزن 35 و شاخص كل 
كمتر از 25 درصد رشد كرده است. اين به اثبات 
مي رس��اند كه به يك شكلي آن شاخصي كه در 
قالب اكثريت و قالب س��هام مورد معامله مردم 
انتظار دارند، در قالب ش��اخص كل نمي بينند، 
البته طبيعي اس��ت. از ابع��اد مختلف مي توان 
وضعيت بورس را اندازه گي��ري كرد. اما در حال 
حاضر مثل سال 99 كه بازار سرمايه و بورس به 
قول يكي از روساي اسبق سازمان بورس قرباني 
بازار پول شد و بازار پول را نجات داد، امسال هم 
گويي افزايش قيمت محصوالت، افزايش ابالغ 
عمومي و مصوبه هايي كه ابالغ شده را با كاهش 
قيمت سهام شركت ها را به نوعي رقم مي زنند. 

من اين را با مقايس��ه حركت شاخص كل و هم 
وزن عرض مي كنم و به شكلي اين ضرِب حذف 
ارز 4200 تومان��ي يا احتماال حذف بخش��ي از 
يارانه هايي كه تا پيش��تر پرداخت مي ش��د را از 
طريق نش��ان دادن جو منفي در بازار س��رمايه 
و كاهش قيمت آن دس��ته از س��هامي كه با اين 
محصوالتي كه براي افزايش قيمت ابالغ ش��ده 

است، رقم مي خورد.
لذا من فكر مي كنم كه اين به صورت كوتاه مدت 
و مقطع��ي اثر دارد، ش��اخص ما بي ب��رو برگرد و 
ب��دون در نظر گرفت��ن نكات جنب��ي و با در نظر 
گرفتن سيس��تم هاي مديريتي در بازار سرمايه 
ما كه متاسفانه قدمت دارد، خواه و ناخواه سود و 
عملكرد شركت هاي ما ناشي از افزايش نرخ فروش 
محصوالت، خود را نشان خواهد داد. يعني افزايش 
س��ود عمليات ش��ركت ها و صنايع كه منبعث از 
افزايش نرخ فروش است، افزايش قيمت سهام را 
در پي خواهد داشت كه شوك مقطعي به آن وارد 
شود، چه فضايي ايجاد شود مثل 27 ارديبهشت 
ماه براي بازگش��ايي چند نماد بزرگ كه صرفا به 
منظور كنترل و مديريت شاخص، صورت گرفت. 
بنابراين در ح��ال حاضر من كم��اكان مطمئن 
هس��تم و اعتقاد دارم كه حركت شاخص ما چه 
به صورت واقعي مي بايست به س��وي باال باشد، 
در مقطع كنوني بنا ب��ه داليلي از جمله ذهنيت 
منفي كه در م��ورد افزايش نرخ محصوالت ارزاق 
عمومي صورت گرفته است، شاخص تا حدودي 
تحت كنترل قرار دارد، اما شاخص حركت خود را 
خواهد داشت، قيمت ها به سمت افزايش خواهد 
رفت و قاطعانه اين را بگويم كه در سال 99 افزايش 
قيمت ارز، محرك بازار س��رمايه در سال 1401 
افزايش اقالم، ابزار عمومي بهاي پايين دس��تي و 
ابالغيه هاي اخير، بزرگ تري��ن محرك افزايش 
قيمت سهام است، اما براي اينكه شكل ظاهر به 
نوعي در حقيقت معطوف ب��ه تصميم گيران در 
خصوص ابالغ چنين بخش��نامه هايي نباشد، از 
طريق منفي نش��ان دادن بازار بورس و سرمايه تا 
حدودي ضرب آن را مي گيرند كه ترجيحا از لحاظ 
انظار و افكار عمومي بازتاب منفي بيشتري نداشته 
باشد، بنابراين حركت شاخص تا دو ميليون واحد 

اجتناب ناپذير است.
من اعتقاد دارم نه تنها بلندمدت، حتي در مقطع 
فعلي كمتر از ش��ش ماه آينده شاخص باالي دو 
ميليون واحد خواهد رفت. به دليل اثرات افزايش 
نرخ فروش محصوالت شركت ها كه افزايش ترن 
اور شركت ها، درآمد حاصل از فروش شركت ها 
كه ناش��ي از افزايش نرخ اس��ت، چه توليد و چه 
مقدار فروش كاهش پي��دا كند، آنچنان اثر نرخ 
فروش فزاينده اس��ت كه حتي اگر حاشيه سود 
ش��ركت ها كاهش پيدا كند، قدر مطلق س��ود 
شركت ها افزايش خواهد داشت، بنابراين افزايش 

قيمت سهام اجتناب ناپذير است.

فردين آقابزرگي

 افزايش قيمت سهام 
اجتناب ناپذير است



با اتمام ارديبهشت ماه، اصالحات يارانه اي دولت به 
نقطه اي تازه خواهد رسيد، نقطه اي كه هنوز مشخص 
نيس��ت پس از عبور از آن حمايت هاي معيش��تي از 
مردم به چه ش��كل ادامه پيدا خواهد ك��رد. يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه در روزهاي گذشته مطرح 
بوده و هرچند دولت برنامه هايي در رابطه با آن ارايه 
كرده اما هنوز مشخص نيست كه اين طرح ها به چه 

شكل اجرايي خواهند شد.
آنچه كه در حمايت ه��اي 300 و 400 هزار توماني 
دولت اتف��اق افتاد، يك حركت موق��ت خواهد بود، 
موضوعي كه از س��وي مس��ووالن دولتي نيز بر آن 
تاكيد شده اس��ت. در اين چارچوب دولت يارانه 45 
هزار توماني س��ال 89 و يارانه 50 هزار توماني سال 
98 را تجميع كرد و مبالغي را براي دو ماه به حساب 
يارانه بگيران واريز كرد. اي��ن مبالغ پس از آن واريز 
ش��د كه با برنامه ريزي انجام شده، ارز 4200 توماني 
برخي كاالها حذف ش��د و از اين پ��س ارز مورد نياز 
آنها از طريق س��امانه نيما تامين خواهد شد. بعد از 
اين تغييرات قيمت كاالهايي مانند مرغ، تخم مرغ و 
لبنيات در بازار افزايش پيدا كرد و هرچند اين گراني 
به برخي از ديگر بازارها نيز رسيد اما دولت اعالم كرد 
كه تنه��ا افزايش قيمت در همي��ن محصوالت را به 

رسميت مي شناسد.
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در روزهاي گذشته 
باعث به وجود آمدن سوال و ابهام شده، نحوه توزيع 
اين يارانه جديد بوده اس��ت. آن طور كه دولت گفته 
جز دهك دهم به عنوان پردرآمدترين گروه درآمدي، 
ديگر گروه ها اين يارانه را به ش��كل حمايت 400 يا 
300 هزار توماني دريافت كرده اند اما آنچه كه از سطح 
جامعه منعكس شده نشان مي دهد، تعداد افرادي كه 
از فهرست يارانه بگيران حذف شده اند، بسيار بيشتر 
است. برآوردها نشان مي دهد كه بسياري از افرادي 
كه خانه شخصي داش��ته، حقوقي باالتر از ميانگين 
دريافت كرده اند يا سفر خارجي داشته اند از فهرست 
يارانه بگيران حذف شده اند و حتي در برخي موارد، 
مجموع درآمدي خانوار به عنوان مبناي محاسبات 

در نظر گرفته شده است.
به دنبال افزايش اين اعتراضات، در روزهاي گذشته 
رييس جمهور اع��الم كرد كه دول��ت بايد مقدمات 
بازگش��ت افرادي كه به حذفش��ان اعتراض دارند را 
فراهم كند و از اين رو س��ازمان هدفمندي يارانه ها 
كار اجراي��ي در اين زمينه را آغاز كرد. س��يده طيبه 
حسيني سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
نيز در خص��وص ابهامات موجود گف��ت: با توجه به 
تكليف قانوني كه به عهده سازمان هدفمندسازي قرار 
گرفته است، ثبت نام از كليه متقاضيان دريافت يارانه 
شامل افرادي كه از ابتداي طرح هدفمندسازي يارانه 
دريافت نكردند يا اينكه به هر علتي مشمول دريافت 
يارانه ش��ناخته نش��دند و حذف ش��دند، مي توانند 
به س��امانه اعالم ش��ده مراجعه كنند و ثبت نام خود 
را انج��ام دهند. وي افزود: طي روزهاي سه ش��نبه و 
چهارشنبه ثبت نام متقاضياني كه كد ملي آنها زوج 
اس��ت انجام شده و روزهاي پنجش��نبه و جمعه نيز 
ثبت نام افرادي كه آخرين رقم كد ملي آنها فرد است 
انجام مي شود. كليه افرادي نيز كه طي اين چهار روز 
امكان ثبت نام براي آنها فراهم نمي شود در روزهاي 
شنبه و يكشنبه مي توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام 

خود را انجام دهند.
سخنگوي س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها ادامه 
داد: پ��س از انجام ثبت نام كلي��ه اطالعات به وزارت 
كار، تع��اون و رفاه اجتماعي ارجاع داده مي ش��ود و 

براساس پايگاه اطالعاتي موجود در اين وزارتخانه و 
شاخص هايي كه تعيين شده است اطالعات بررسي 
خواهد شد و در نهايت دهك درآمدي افراد مشخص 
خواهد ش��د. پس از ابالغ وزارتخانه مذكور سازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ه��ا، يارانه اف��راد را پرداخت 

خواهد كرد.
وي در پاس��خ به سوالي در مورد ش��يوه جدا كردن 
يارانه افرادي كه تشكيل خانواده داده اند، گفت: كليه 
افرادي كه از خانواده خود جدا شده اند بايد به پليس 
به عالوه 10 مراجعه كنند و با در دست داشتن مدارك 
الزم، تغيي��رات خانوار خود را ثبت مي كنند و پس از 
آن مي توانند براي ثبت نام در بازه زماني ديگري كه 

اعالم خواهد شد، اقدام كنند، 
افراد مجرد نيز مي توانند وارد سامانه شوند و خود را 
به عنوان ف��رد مجرد ثبت كنند. ويژگي هايي نيز كه 
در مورد آنها بررسي مي شود صرفًا مربوط به خودشان 
اس��ت، در نتيجه ممكن اس��ت فردي تحت پوشش 
يارانه باش��د اما خانواده او به دليل معيارهاي موجود 
يارانه دريافت نكنند، ضمن اينك��ه اين افراد نيازي 
به مراجع��ه به پليس به عالوه 10 نخواهند داش��ت. 
حسيني در مورد افرادي كه با فوت همسرشان يارانه 
آنها نيز قطع شده اس��ت، گفت: اين افراد نيز بايد به 
پليس به عالوه 10 مراجعه و تغييرات خانوار خود را 
ثبت كنند. اين افراد نيز بايد در زمان ديگري كه اعالم 

خواهد شد در سامانه ثبت نام كنند.
وي اضافه كرد: در صورتي كه سيم كارت به نام افراد 
نباش��د امكان ثبت نام را نيز نخواهند داشت چرا كه 
در زمان حاضر براس��اس كد ملي و اطالعات هويتي 
فرد كد براي ش��ماره همراه آنها ارس��ال مي ش��ود. 
سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها در مورد 
افرادي كه در گذش��ته از دريافت يارانه انصراف داده 
بودند، گفت: از ابتداي طرح يارانه معيش��تي دولت 
س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها را مكلف كرد كه 
اقدام به ثبت ن��ام كنند و پس از آن ثبت نامي صورت 
نگرفته است. وي در خصوص افرادي كه يارانه مربوط 
به فرزندان آنها واريز نشده است، گفت: ممكن است 

در اطالعات مربوط به اين خانوارها اطالعات مربوط 
به كفالت فرزندان ثبت نشده باشد از اين جهت اين 
افراد بايد با مراجعه ب��ه پليس به عالوه 10 اطالعات 

خانوار خود را تصحيح كنند.
حس��يني تأكيد ك��رد: در زم��ان حاضر س��ازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها در بازه ثبت نام قرار دارد و 
نمي توان به طور قطعي اعالم كرد كه نتايج بررسي ها 
چه زماني مش��خص خواهد ش��د. از زماني كه فرد از 
س��وي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي مش��مول 
دريافت يارانه شناخته شود، يارانه آنها از ابتداي طرح 

محاسبه و به حساب آنها واريز خواهد شد.
وي در مورد خانوارهايي كه اخيراً فرزند جديدي به 
خانواده آنها اضافه شده است، گفت: اين افراد نيازي 
به ثبت نام جديد ندارند و اطالعات مربوط به صورت 
سيستمي از ثبت احوال به وزارت رفاه منتقل خواهد 
شد. سخنگوي س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها در 
مورد اختالالت موجود در سامانه ثبت نام نيز گفت: 
سعي ش��ده است زيرساخت مناس��بي براي سامانه 
ثبت نام يارانه ها فراهم شود اما با توجه به ثبت نام هاي 
ديگري كه انجام مي شود ممكن است حجم زيادي 
از كاربران قصد ورود به س��امانه را داش��ته باشند به 
همين دليل برخي افراد ممكن است به هنگام ورود 
به سامانه با اختالالتي مواجه شوند. وي ادامه داد: با 
توجه ب��ه پيش بيني هايي كه در خصوص اختالالت 
احتمالي انجام شده بود، بازه ثبت نام طوالني در نظر 
گرفته ش��د و زمان ثبت نام ديگري نيز مجدداً اعالم 
خواهد شد تا افراد بدون نگراني بتوانند اقدامات مورد 

نظر خود را انجام دهند.
اي��ن توضيحات نش��ان مي دهد كه احتم��اال تعداد 
افراد يارانه بگير پس از بررس��ي اي��ن اعتراضات بار 
ديگر افزايش پيدا خواهد ك��رد اما فعال اين موضوع 
براي يارانه دو ماهه واريز شده اجرايي مي شود. براي 
پس از آن دولت اعالم كرده كه حمايت ها به ش��كل 
كاالبرگ الكترونيك ادامه خواهد يافت، حمايتي كه 
هنوز جزييات پرداخت آن مش��خص نشده و حتي 
معلوم نيست از چه زماني كليد خواهد خورد. يكي از 

گام هاي اجرايي كه در اين زمينه برداشته شده، بحث 
كارتخوان هاي هوشمند در نانوايي هاي استان زنجان 
است، موضوعي كه فعال به عنوان يك طرح پايلوت در 

يكي از استان هاي كشور اجرا مي شود.
معاون هماهنگ��ي امور اقتصادي اس��تاندار زنجان 
گفت: ب��ا افزايش مهارت آموزش ديدگان، س��رعت 
نصب كارت خوان ه��اي هوش��مند در نانوايي هاي 
زنجان افزاي��ش مي يابد. وي ب��ا توضيح اين مطلب 
كه در شش��م فروردين م��اه بنا به پيش��نهاد وزارت 
جهادكشاورزي و در جلسه ستاد تنظيم بازار كشور، 
زنج��ان به عنوان اس��تان پايلوت اج��راي طرح نان 
انتخاب شد، تصريح كرد: علت اين امر نيز توانمندي 
مديران ارشد استان و استان قرمز بودن زنجان براي 
سكونت اتباع خارجي ذكر شده است. اين مسوول با 
بيان اينكه در اجراي اين طرح يكي از موارد الزم كد 
ملي است، متذكر شد: اتباع خارجي كد ملي ايراني 
ندارند و برخي از آنها نيز شناسايي شده نيستند. وي 
با تاكيد بر اينكه چالش هاي پيش روي اين طرح چه 
در مركز اس��تان و چه در تهران بارها مورد بررس��ي 
قرار گرفته و اشكاالت الزم برطرف شده است، افزود: 
با توجه به همي��ن موضوعات در ادامه نيز اميدواريم 
هيچ مشكلي پيش نيايد. قاسم لو با تاكيد بر اينكه از 
1۶00 نانوايي استان دستگاه هاي هوشمند در ۷50 
نانوايي نصب شده است، افزود: به 15 نفر نيز در زمينه 
نصب اين دستگاه ها آموزش هاي الزم ارايه شده كه با 
افزايش مهارت آنها سرعت نصب دستگاه ها افزايش 

يافته است.
اينكه اين طرح به چه شكل بناست شمايل كشوري 
به خ��ود بگيرد و آيا در كنار نانوايي، بحث تجهيز به 
اين كارتخوان ها ش��امل ديگر صن��وف نيز خواهد 
شد يا خير، سواالتي اس��ت كه بايد ديد در روزها و 
هفته هاي آينده دولت چه پاس��خي براي آن ارايه 
خواه��د داد. فعال مردم از يارانه نقدي دو ماهه بهره 
مند شده اند اما مش��خص نيست كه آيا اين آخرين 
يارانه نقدي خواهد بود يا حمايت هاي بعدي نيز به 

شكل تركيبي انجام مي شود.
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توليددانشبنيان
ميتواندموجبتوسعهشود

رييس جمهور تاكيد كرد كه مساله توليد آن هم توليد 
برپايه علم و فناوري بايد مورد توجه قرار گيرد. آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييسي در مراسم ديدار با اقشار مختلف 
مردم، ايثارگران و خانواده شهداي مهاباد اظهاركرد: 
بايد از ظرفيت هاي استان جهت رفع بيكاري و ايجاد 
اشتغال بهره گيري كنيم؛ چرا كه اشتغال زايي جزو 
برنامه هاي محوري دولت است. وي با اشاره به اينكه 
مساله مردم، خواسته ها و معيشت مردم براي دولت 
نكته اي محوري اس��ت، تصريح كرد: همان گونه كه 
در بحث كرونا همكاري مردم موجب ش��د به نتايج 
مطلوب برس��يم، در زمينه اقتصادي نيز با مشاركت 
و همراهي مردم گام هاي زيربنايي را در جهت رشد 
اقتصادي 8درصدي خواهيم برداشت. رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: مردم منطقه يك آزمون ويژه دادند 
و آن آزمون اين بود كه در مقابل بدخواهان، معاندان 
و منافقين با بصيرت ايستادگي كردند و آنها را نااميد 
كردند. رييسي با تاكيد به اينكه مساله توليد در استان 
يك مساله مهم است، اظهار كرد: مساله توليد آن هم 
توليد برپايه علم و فناوري بايد مورد توجه قرار گيرد؛ 
چرا كه توليد دانش بنيان مي تواند موجب توس��عه 
شود. وي با تاكيد بر اينكه فراهم كردن زمينه اشتغال 
جوانان فارغ التحصيل از محورهاي كاري دولت است، 
خاطرنشان كرد: بومي گزيني و گزينش از نيروهاي 
كارآمد بومي خود استان از اولويت هاي كاري دولت 
است. رييس جمهور در خصوص بازگشايي مرزها و 
بازارچه هاي اس��تان نيز ياد آور شد: مرز يك فرصت 
اس��ت، نه يك تهدي��د، بنابراين از اي��ن فرصت بايد 
جهت تبادل اقتصادي، تج��اري و ايجاد زمينه براي 
تبادالت مرزي و فعال كردن تجارت اس��تفاده كرد. 
وي ادامه داد: بازگش��ايي و فعال كردن بازارچه هاي 
مرزي آذربايجان غربي به صورت قانونمند مورد تاكيد 
دولت است. رييسي تصريح كرد: رمز توسعه يافتگي 
در كشور و رفع مشكالت وجود وحدت و انسجام ملي 
است و اين وحدت به خوبي در استان قابل مشاهده 
است. وي ادامه داد: مردم از دولت انتظار بحق دارند 
و آن رفع مش��كالت فعلي از جمله اشتغال است كه 
دولت باهمه توان در جهت حل اين مشكل فعال است.

ايراندرمذاكرات
جديتدارد

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در يك كنفرانس 
خبري گفت كه هيچ نشانه اي دال بر عدم جديت الزم 
از سوي ايران براي از سرگيري مذاكرات وين در راستاي 
احياي توافق هسته اي وجود ندارد. صفحه توييتر شبكه 
الجزيره نوشت: مديركلي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تاكيد كرد، هيچ گونه نشانه اي مبني بر اينكه ايران در 
ارتباط با مذاكرات هسته اي خود جديت الزم را ندارد، 
در اختيار نداريم. رافائل گروس��ي كه در كنفرانس��ي 
مطبوعاتي در ژاپن س��خن مي گف��ت، در عين حال، 
تصريح كرد: همچنان منتظر توضيحات قانع كننده از 
جانب ايران در ارتباط با برخي فعاليت هاي هس��ته اي 
آنها هستيم. مذاكرات وين كه در راستاي احياي توافق 
هسته اي و لغو تحريم هاي ايران در آوريل 2021، مدتي 
پس از روي كار آم��دن دولت جو بايدن در امريكا، آغاز 
شد در پي برخي تحوالت اخير بين المللي از جمله حمله 
روسيه به اوكراين و كشمكش هاي تهران - واشنگتن بر 
سر برخي مسائل باقي مانده در مذاكرات، تا اطالع ثانوي 
متوقف شده است. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
امور خارجه ايران اخيرا در يكي كنفرانس خبري در 
اين باره گفت: ما همچنان منتظر پاسخ واشنگتن به 
خواسته هاي منطقي و اصولي ايران و متني هستيم كه 
ايران و 1+4 در مورد آن توافق كرده اند. فكر مي كنيم 
واشنگتن مي داند كه بايد چه كاري كند كه توافق در 
دسترس تر از آن چيزي كه امروز است قرار گيرد. در 
مسير درستي حركت ش��ده و ابتكارات خوبي هم بر 
روي ميز است. فكر مي كنيم يك تصميم سياسي در 
واشنگتن گرفته شود مي توانيم پرونده اين مذاكرات را 
ببنديم. گروسي در ارتباط با بحران اوكراين نيز گفت: 
روسيه، اوكراين از جمله تاسيسات هسته اي اين كشور 
را اشغال كرده است. در سفري كه به اوكراين داشتم از 

تاسيسات اتمي اين كشور بازديد كردم.

توافقمنصفانهدروين
مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در اظهاراتي عنوان كرد 
كه واشنگتن به اعمال فش��ار اقتصادي عليه ايران تا 
زمان پذيرش توافق »كامال منصفانه و منطقي « در 
وين ادامه خواهد داد. جيك ساليوان، مشاور امنيت 
ملي كاخ س��فيد روز جمعه در كنفرانسي خبري در 
پاسخ به سوالي نس��بت به مذاكره احتمالي روساي  
جمهوري امريكا و كره جنوبي درخصوص آزادسازي 
۷ ميلي��ارد دالر از پول هاي بلوكه ش��ده ايران گفت: 
ما عموما در س��طوح فني و تخصصي با كره جنوبي 
درخصوص اين مسائل گفت وگو داريم. اين مساله به 
تحريم هاي اعمالي عليه برنامه هسته اي ايران وابسته 
است. نمي دانم كه آيا اين مساله محور گفت وگوهاي دو 
رييس جمهور خواهد بود يا نه. وي در پاسخ به سوالي 
درباره موضع امريكا در رابطه با آزادس��ازي پول هاي 
ايران گفت: دي��دگاه ما اين اين اس��ت كه تحريم ها 
بايد اعمال شوند و تا زماني كه ايران به توسعه برنامه 
هسته اي خود ادامه دهد، ما بايد به همكاري با متحدان 
و شركايمان ادامه دهيم تا از حفظ فشار اقتصادي عليه 
ايران اطمينان حاصل كنيم و آنها مجبور كنيم كه در 
نهايت توافق كامال منصفانه و منطقي كه اكنون روي 
ميز در وين وجود دارد را بپذيرند. مذاكرات وين كه 
در راستاي احياي توافق هسته اي و لغو تحريم هاي 
ايران آغاز شد، در پي برخي تحوالت اخير بين المللي 
از جمله حمله روسيه به اوكراين و كشمكش هاي 
تهران - واشنگتن بر سر برخي مسائل باقي مانده در 

مذاكرات، فعال متوقف شده است.

تاثيراتقابلكنترليارانهها
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
افزايش قيمت برخي كاالها و خدمات در اثر اجراي طرح 
اصالح نظام هدفمندي يارانه ها را امري ناگزير عنوان كرد 
و گفت: اين اثرات رفت و برگشتي بعد از مدتي كه اقتصاد 
به ثبات رس��يد قابل كنترل است و مي تواند در اقتصاد 

حل و حذف شود و جامعه نيز مي تواند با آن كنار بيايد.
مهدي طغياني با اشاره به تاثير اجراي طرح مردمي سازي 
و توزيع عادالنه يارانه  كاالهاي اساسي بر قيمت كاالهاي 
ديگر با بيان اينكه »بي ترديد هر تغييري در قيمت كاالها 
روي ساير كاالها اثرات رفت و برگشتي دارد«، اظهار كرد: 
مساله اي كه داريم اين است كه اين اثرات رفت و برگشتي 
بعد از مدتي كه اقتصاد به ثبات رسيد قابل كنترل است و 
مي تواند در اقتصاد حل و حذف شود و جامعه نيز مي تواند 
با آن كنار بيايد. وي افزود: وقتي يك كاال در اقتصاد گران 
مي شود، اثرات رفت و برگشتي آن روي همه كاالها وارد 
مي شود؛ لكن اگر اين رفت و برگشت قيمت ها با چاشني 
هيجان و تقاضاهاي انبوه و رفتارهاي هيجاني انتظارات 
تورمي در بازارها همراه نشود مقدار آن زياد و قابل توجه 
نخواهد بود. اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با 
تاكيد بر اينكه »مبلغي كه در قالب يارانه به حساب افراد 
واريز مي شود بخش��ي از اين اثرات رفت و برگشتي را 
جبران مي كند«، گفت: آن چه ك��ه االن در حاكميت 
تعهد مي ش��ود و واقعًا نيز بايد حفظ ش��ود، دسترسي 
مردم به كاالهاي اساس��ي است. طغياني همچنين 
درباره تاثير اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها بر بازار 
ارز خاطرنشان كرد: افزايش قيمتي كه در قيمت ارز 
رخ داد تا حدودي طبيعي است. همچنين نبايد همه 
تغييرات ب��ازار ارز را پاي طرح هدفمندي بگذاريم؛ 
چراكه داليل ديگري براي اين افزايش قيمت وجود 
دارد و اين بازار داراي فرمول هاي خاص خود است. وي 
با بيان اينكه »در مجموع بازار ارز قابل كنترل است«، 
اظهار ك��رد: قيمت ارز بازمي گ��ردد و قطعًا كاهش 
مي يابد چراكه وضعيت ما در صادرات وضعيت بهتري 
است و اصاًل با يكي دو سال قبل قابل مقايسه نيست.

اماواگرهاي
پرداخت22هزارميلياردي

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره ماجراي 
نامه وزيري ب��راي دريافت 22.3 ه��زار ميليارد تومان 
از صندوق توس��عه ملي توضيحاتي ارايه كرد و گفت از 
قانون پيروري مي كنيم ولي بايد توجه داشت كه فعال 
چنين منابع ريالي در اختيار نداريم و پرداخت آن ضمن 
اينكه حدود ش��ش ماهي طول مي كشد، نيمي از توان 
تسهيالتي صندوق نيز از دس��ت خواهد رفت. مهدي 
غضنفري با اشاره به ماهيت وجودي صندوق هاي ثروت 
ملي در دنيا و صندوق توس��عه ملي در ايران اظهار كرد: 
موضوع ش��كل گيري صندوق هاي ثروت ملي در دنيا 
كه ما به آن در ايران، صندوق توسعه ملي مي گوييم، به 
حدود ۷0 سال قبل برمي گردد كه برخي از كشورهاي 
نفت خيز مثل كوي��ت و بعد هم ايران، تصميم گرفتند 
مازاد درآمدهاي نفتي خود را در حساب يا صندوقي نگه 
دارند؛ البته بعد از گذشت سال ها صندوق هاي بيشتري 
در كشورهاي مختلف شروع به فعاليت كردند. رييس 
هيات عامل صندوق توسعه ملي، در ادامه با بيان اينكه 
اهداف تش��كيل اين صندوق ها يك يا تركيبي از س��ه 
هدف است. توضيح داد: اول، صندوق هاي تثبيتي كه 
هدفش كمك به تثبيت بودجه كشور، يعني ورود منابع 
به صندوق به هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، كااليي يا 
مازاد تجاري و برداشت از آن براي تثبيت بودجه كشور 
به وقت كاهش درآمدهاي نفتي، كااليي يا تجاري است. 
دوم، صندوق هاي توس��عه اي كه هدفش اس��تفاده از 
منابع صندوق در كشور، توسط خود صندوق يا بخش 
خصوصي است. و سوم صندوق هاي صيانتي كه هدفش 
حفظ و افزايش حجم منابع و داراييها براي نس��ل هاي 
بعدي است. با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملي 
ايران، هدف اين صندوق داراي اهداف تركيبي توسعه اي 
و صيانتي است، ولي بدليل فشارهاي فزاينده تحريم ها 
از س��وي دولت هاي س��لطه گر و كاهش فروش نفت و 
درآمدهاي ارزي، بيشتر منابع صندوق توسط دولت هاي 
گذشته بصورت تثبيتي استفاده شده است.  رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي درباره نامه يكي از وزرا به وي و 
درخواست 22.3 هزار ميليارد تومان )همت( از صندوق 
توسعه ملي، موضوعي كه همايش ثروت ملي و عدالت 
بين نسلي آن را مطرح كرده بود گفت: يكي از دغدغه هاي 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در خصوص منابع 
صندوق توسعه ملي آن اس��ت كه حتي االمكان حوزه 
مصرف منابع صندوق، هزينه ه��اي جاري و بودجه اي 
كشور نباشد. معمول نبوده كه در ماه هاي نخستين سال، 
دستگاه ها از صندوق توسعه ملي درخواست منابع داشته 
باشند، اما اين بار اتفاق افتاد. غضنفري افزود: منظور من 
از اينكه عرض كردم )خوب اس��ت اين درخواست ها به 
سمت معاونت برنامه و بودجه برود( اين نبود كه صندوق 
توسعه ملي قصد ندارد پرداخت كند يا از دستورات قانوني 
اطاعت نمي كند، بلكه منظور آن بود كه در حال حاضر 
منابع ريالي براي اين موض��وع در صندوق وجود ندارد؛ 
لذا صندوق توس��عه ملي همچون هميشه تابع قوانين 
و مقررات كش��ور است و شرايط كش��ور و الزامات آن را 
درك مي كند، اما متأس��فانه فعال منابع آن محدوديت 
فراواني دارد. وي در مورد وضعيت منابع ريالي صندوق 
و محدوديت هاي مق��داري و قانوني آن گفت: صندوق 
حدود 55 همت منبع ريالي دارد كه غالبا از طريق ماده 
52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات مالي 
دولت )مصوب 1393( فراهم شده و موارد مصرف قانوني 
مشخصي دارد؛ لذا تقريبا همه  اين منابع به صورت سپرده 
در اختيار حدود 20 بانك كشور است و بانك ها تقريبا 
تمامي آن را به صورت تسهيالت ارزان قيمت در اختيار 
گروه هاي هدف قانون قرار داده اند؛ پس براي تأمين مبلغ 
مورد نظر يعني 22.3 همت، بايد حداقل حدود ۶ ماه يا 
بيشتر انتظار كشيد كه ممكن است ديگر موثر نباشد و 
البته باعث از دست رفتن نصفي از توان تسهيالت ريالي 
صندوق نيز خواهد ش��د و بعالوه، ش��ايد موجب اعالم 

مغايرت مصرف منابع توسط هيات نظارت گردد.

از كارت هوشمند نان در زنجان تا ثبت نام جاماندگان

تكليفيارانهازماهآيندهچهميشود؟

فرمانده سپاه پاسداران: 

نميگذاريمگردوغبارمحروميتبررخسارمردمبنشيند
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي با بيان 
اينكه دشمن پوكي استخوان گرفته است، گفت: در 
اين شرايط اقتصادي نمي گذاريم گرد و غبار ناشي از 
محروميت بر رخسار مردم بنشيند. شما با دست هاي 
نازنين تان رخسار زيباي مردم را نوازش خواهيد كرد.

س��ردار حسين س��المي در اجتماع بزرگ سپاهيان 
محمد رس��ول اهلل)ص( خطاب به پاس��داران س��پاه 
محمد رسول اهلل اظهار كرد: بار ديگر لشكريان آسماني 
خداوند روي زمين صف كشيدند. شما سپاه رسول خدا 
هستيد. امتداد آن نسل عظيم و باشكوه كه در چنين 
روزهايي خرمشهر را آزاد كرد. شما همچنان محافظان 
اسالم و رويش هاي جديد در عرصه انقالبمان هستيد.

فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با اشاره 
اشغال جنوب لبنان توسط رژيم صهيونيستي گفت: 
لشكري كه به آن س��رزمين اعزام شد، لشكر محمد 
رسول اهلل بود. اولين فرمانده رشيدي كه در آن ميدان 
توسط رژيم صهيونيستي به اسارت گرفته شد، حاج 
احمد متوسليان بود. اين نش��ان مي دهد كه فاتحان 
بيت المقدس بش��ارت دهندگان نسيم رحمت الهي 
براي آزادي مسلمانان از بردگي كفار و نجات آنها از شر 

شرارت هاي رژيم صهيونيستي است.
س��ردار س��المي خطاب به رزمندگان س��پاه محمد 
رسول اهلل گفت: شما كساني بوديد كه در سخت ترين 
حادثه تاريخ، زماني كه دشمنان اسالم و ايران از امريكا 
تا اروپا و نظام هاي مرتجع او همراه امريكا و صدام بودند، 
ايستاديد. امام را در صحنه نبرد جهاني تنها نگذاشته 
و به عهدتان وفا كرديد. ش��ما مردان والفجر هش��ت 
هستيد كه از اروند عبور كرديد. شما آمديد تا مانع از 
تكرار تجربيات تلخ تاريخ صدر اسالم شويد. شما آمديد 

تا امام مسلمين در مسجد كوفه ضربت نخورد، آمديد تا 
امام مجتبي در نبرد سهمگين با سپاه معاويه تنها نماند، 

آمديد تا حادثه غم انگيز عاشورا تكرار نشود.
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي با بيان 
اينك��ه تاريخ را مرداني مي س��ازند كه به اهدافش��ان 
اس��قامت بورزند، گفت: ملت ها براي زندگي و بقاي 
عزتمندانه همواره بايد بدرخش��ند. حي��ات و بقاي 
عزتمند و استقالل و آزادي فقط با استقامت در يكسري 
لحظات محقق نمي شود. مقاومت بايد امتداد داشته 
باشد.ملت عزيز ايران كه درس هاي فراموش نشدني 
به دشمنان دادند، با اين حقيقت مسلم آشنا هستند 
كه امروز اس��تقالل و كرامت ما مجد اسالم است. اين 

مهم به اين مس��اله وابسته است كه در صحنه دفاع از 
انقالب و نظاممان باقي بمانيم. سردار سالمي در ادامه 
سخنانش درباره معادالت جهاني اظهار كرد: اين مردم 
عزيز هر روز آرزوهاي دش��من را با خود دشمن دفن 
مي كنند. دشمن اما همواره در كمين است. هرگاه شما 
پيروزي هاي بزرگ مي آفرينيد، او همه استعدادش را 
به كار مي گيرد تا كام شما را تلخ كند. دشمن همواره 
مثل گرگ هاي گرسنه زوزه مي كشد و خياالت باطلش 
را در فضاهاي رسانه اي متراكمش منتشر مي كند. او 
فكر مي كند كه ملت ايران به فراخواني هايش پاس��خ 

مي دهد. دشمن هنوز ملت ايران را نشناخته است.
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي با بيان 

اينكه در اين 43 س��ال انقالب كاخ سفيد لحظه اي از 
طراحي توطئه دست برنداشت، گفت: هيچ لحظه اي 
بدون اتاق هاي فكر توطئه امريكايي نيست. در نقطه 
مقابل ملت ايران همواره خنثي گر اين توطئه ها بوده 
است. به همين خاطر، دشمن نزول كرده و فروغش كم 
شده است. دشمن را در حال زوال مي بينيم. مصداق 
فرارش مي شود افغانستان، شكستش در يمن و فرار 
تدريج��ي اش از عراق. مردم ما همانند خورش��يد به 
سمت آسمان در حال حركت هستند. سردار سالمي 
تأكيد كرد: صداي شكستن اس��تخوان هاي دشمن 
شنيده مي شود. دشمن پوكي استخوان گرفته است؛ 
اگر چه به ظاهر هنوز قدرتمند است اما از درون خالي 
شده اس��ت. اين روزها شكوهي از آرامش بر قلب هاي 
ملت ايران هويدا است. هر چه دشمن بر طبل دروغ و 
كذب مي نوازد، مردم ايران آرام تر مي شوند. مردم در 
صحنه مهرباني و گرفتن نگين انگشتري واليت با قامتي 
برافراخته براي حفظ دستاورد شكوه شهيدانمان در 
صحنه هستند. نمونه اش همين رزمايش بسيجيان 
سپاه رسول اهلل )ص( است. ما اين سپاه را در سيل آق قال، 
زلزله س��رپل ذهاب و در مهار بيماري كرونا ديده ايم. 
امروز هم بايد به امداد مردم بشتابيد. بايد در اين شرايط 
اقتصادي به مردم كمك كنيم. اين روزها، روزهاي كار 
اس��ت. نمي گذاريم گرد و غبار ناشي از محروميت بر 
رخس��ار مردم بنشيند. شما با دس��ت هاي نازنينتان 

رخسار زيباي مردم را نوازش خواهيد كرد.
سردار س��المي در پايان تأكيد كرد: آرزوهايتان در 
طول زمان تحقق يافت. در فاصله نزديكي اين آرزوي 
بزرگ هم محقق خواهد ش��د كه به امامت پيشواي 

مسلمين در صحن مسجد االقصي نماز بخوانيد.



گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بانك مركزي گفت: در جلس��ه  روز گذش��ته  
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا مقرر شد 
خزانه  داري كل كشور ابتدا از منابع رسوب  شده دولت نزد 
بانك مركزي استفاده كند و در نهايت اگر ضرورت داشت 
دريافت تنخواه آخري��ن راهكار دولت براي تامين منابع 
مالي خود باشد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
رييس كل بانك مركزي در جلس��ه  شوراي هماهنگي 
بانك هاي استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر اينكه اصالح 
نظام بانكي آغاز شده و اقدامات موثري نيز در اين زمينه 
انجام شده است گفت: خوشبختانه دولت در سال جاري 
تاكنون از تنخواه استفاده نكرده است.دولت هاي قبل در 
ابتداي سال طبق قانون بودجه درصدي را از بانك مركزي 
به عنوان تنخواه اخذ مي كردند اما با توجه به اينكه  دولت 
و سازمان هاي دولتي حساب هاي متمركزي در نزد بانك 
مركزي دارند، در جلس��ه  روز گذشته سران قوا مقرر شد 
خزانه  داري كل كش��ور ابتدا از آن منابع رسوب  شده در 
حساب بانك مركزي استفاده كند و در نهايت اگر ضرورت 
داشت دريافت تنخواه آخرين راهكار دولت براي تامين 
منابع مالي خود باش��د. در ادامه اين جلسه  راهكارهاي 
حمايت عملي از توليد، توسعه صادرات و اشتغال آفريني 
در سطح استان مورد بررسي قرار گرفت و رييس كل بانك 
مركزي دس��تورات الزم به منظور رسيدن شاخص هاي 

اقتصادي استان به حد مطلوب را صادر كرد.
صالح آبادي در ارتباط با بحث مردمي سازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها نيز افزود: جنگ اوكراين موجب افزايش قيمت هاي 
جهاني كاالها شد و در كنار اين موضوع اشتها براي اخذ ارز 
۴۲۰۰ توماني نيز باال رفت اما اين ارز بيش��تر از آنكه براي 
توليد و كشور مفيد واقع شود، موجب افزايش رانت و آسيب 
به توليد شد و ما تصميم گرفتيم به جاي اينكه يارانه ها را به 
حلقه  اول كه واردكننده ها هستند، بدهيم؛ اين مبلغ را در 
اختيار مردم كه حلقه آخر هستند، پرداخت كنيم.زماني  كه 
اين مبلغ به حلقه  اول داده مي شد، به  دليل وجود مشكالت 
زيادي از جمله افزايش هزينه و ايجاد رانت، مبلغ ناچيزي 
به دست مردم مي رسيد؛ البته ما معتقد هستيم بايد به جاي 
مطرح كردن عبارت »حذف« ارز ۴۲۰۰ توماني، اصطالح 
»اصالح نظام پرداخت ياران��ه اي« را به كار ببريم.در واقع 
دولت به جاي توزيع ارز ۴۲۰۰ توماني، اصالح نظام پرداخت 
يارانه ها را در دستور كار قرار داد تا منفعت بيشتري از منابع 
كشور سهم عموم مردم ش��ود. رييس كل بانك مركزي 

خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه نياز مصرف كنندگان به 
سرمايه در گردش بيشتر شده و سرمايه در گردش قبلي 
ديگر پاسخگو نيست، در جلسه  سران قوا مصوب شد عالوه 
 بر آنچه كه در قانون پيش بيني شده، دولت اسناد خزانه  خود 
را بابت بدهي به بانك كشاورزي در اختيار اين بانك قرار دهد 
و منابع حاصل از فروش آنكه حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان 
است، در راستاي تامين س��رمايه در گردش هزينه شود. 
صالح آبادي در خصوص درخواس��ت در راستاي اعطاي 
خط اعتباري از س��وي بانك مركزي نيز گفت: پول بانك 
مركزي پرقدرت اس��ت و باعث ايجاد افزايش پايه پولي و 
نقدينگي مي شود و از طرفي ما معترض هستيم كه چرا تورم 
افزايش پيدا مي كند؛ يكي از داليل افزايش تورم باال رفتن 
قيمت هاي جهاني است اما مهم ترين عامل ايجاد تورم بحث 
نقدينگي است كه به دليل افزايش پايه  پولي ايجاد مي شود.

اعطاي خط اعتباري از سوي بانك مركزي مثل اين است 
كه ما به يك فرد تشنه آب شور بدهيم؛ نقديندگي از سويي 
باعث افزايش تورم مي ش��ود و از طرفي هم اكثر بانك ها 
خواس��تار دريافت نقدينگي از بانك مركزي هستند و لذا 
راه حل اين مشكل هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي 
مولد اس��ت و ما بايد امكاني را براي بانك ها فراهم كنيم تا 
نظارت الزم بر روند صحيح افزايش استفاده از تسهيالت را 
داشته باشند.  رييس كل بانك مركزي يكي از اقدامات نظام 
بانكي در دنيا در اين زمينه را ماليات بر عوايد سرمايه اعالم 
كرد و گفت: دولت ها در همه جاي دنيا بر نقل و انتقال جريان 
پول نظارت دارند و وجوه را به بخش مولد هدايت مي كنند، 
همچنين ماليات بر بخش غيرمولد را افزايش داده و ماليات 
بر بخش مولد را كاهش مي دهند. ما بايد ارتباط الزم بين 
ريال، كاال و خدمات را نيز برقرار كنيم كه در اين  راستا سامانه  
جامع تجارت نقش بسيار مهمي دارد و بحث فاكتورهاي 
الكترونيكي نيز در اين خصوص مطرح شده  است كه نظارت 
الزم بر اعطاي تسهيالت مبتني بر فاكتورهاي الكترونيكي 
توليد شده از سامانه جامع تجارت، انجام شود.  صالح آبادي 
در خصوص اصالح قانون بانك مركزي نيز گفت: موضوع 
مهم ديگر بحث اقتدار بانك مركزي است و ما در اين  راستا 
طرح اصالح قانون بانك مركزي را با همكاري نمايندگان 
مجلس و كميس��يون اقتصادي مجلس آغاز كرده ايم كه 
به  زودي در صحن مجلس مطرح خواهد شد كه تصويب 
اين قانون موجب اقتدار بانك مركزي خواهد شد. رييس 
كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه ش��رايط الزم براي بانك ها به منظور انتشار اوراق به  

جاي اضافه برداش��ت از بانك مركزي فراهم شده است، 
افزود: در حال  حاضر كفايت سرمايه بانك ها پايين است 
و از طرفي بانك ها از دولت طلبكار هستند و بانك مركزي 
نيز از دولت طلبكار است اما اولويت با پرداخت بدهي هاي 
بانك ها است و دولت به جاي دادن ريال به بانك ها يا صدور 
اوراق بايد سهام نقد شونده  بورسي را به بانك ها بدهد و با 
توجه به اينكه تجربه نشان داده دولت ها سهام فروش خوبي 
نيستند، اگر به جاي طلب بانك ها اموال در اختيار بانك ها 
قرار داده شود، تا حدود زيادي مشكالت آنها حل خواهد شد. 
وي همچنين در خصوص اعطاي تسهيالت خرد نيز گفت: 
مردم گاليه مي كنند كه چرا بعضي اشخاص براي دريافت 
تسهيالت چند هزار ميلياردي هيچ مشكلي ندارند اما موقع 
دريافت وام ها و تس��هيالت خرد با انواع و اقسام مشكالت 
مواجه مي شوند؛ ما به بانك ها توصيه مي كنيم اگر فردي 
خوش حساب اس��ت نياز به اخذ ضامن نيست و قرارداد 
الزم االجراي مشروط بر اعتبارسنجي كافي است و لذا اگر 
كسي خوش حساب باشد تسهيالت را به او بدهيم؛ كاري كه 
در بانك هاي قرض الحسنه انجام شده و نتايج خوبي نيز دارد.

صالح آبادي در ارتباط با بحث تمركز منابع بانكي شركت ها 
در داخل استان ها تاكيد كرد: با توجه به اينكه آذربايجان 
شرقي جزو استان هاي صنعتي است و شركت هاي بخش 
خصوصي در اين اس��تان زياد و صادرات نيز با ظرفيت باال 

انجام مي شود نگاه ويژه اي به اين استان خواهيم داشت.در 
اين جلسه مديران بانكي استان به ارايه  نقطه نظرات خود 

در خصوص چالش ها و مشكالت نظام بانكي پرداختند.

   گشايش اعتبارات ريالي داخلي براي
 توليدكنندگان در دستور كار شبكه بانكي

رييس كل بانك مركزي در جمع مديران و توليدكنندگان 
بخش خصوصي اس��تان آذربايجان شرقي گفت: شبكه 
بانكي بايد گشايش اعتبارات ريالي داخلي براي بنگاه هاي 
توليدي بخش خصوصي را به طور ويژه دنبال كند و بانك 
مركزي، بانك هايي را كه در اين زمينه اهتمام ويژه داشته 
باشند را حتما تش��ويق و حمايت مي كند.  صالح آبادي 
با حضور در نشست ش��وراي گفت وگوي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تبريز، ضمن تاكيد بر صنعتي 
بودن اين استان و حضور جدي بخش خصوصي در پيشبرد 
آن تصريح كرد: شبكه بانكي موضوع سرمايه در گردش 
بنگاه هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري را با حساسيت ويژه 
دنبال كند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به ظرفيت هاي 
صنعتي استان آذربايجان شرقي تصريح كرد: شبكه بانكي 
بايد موضوع گش��ايش   اعتباري داخلي براي بنگاه هاي 
تولي��دي بخش خصوصي را به طور وي��ژه دنبال كنند و 
بانك مركزي بانك هاي را كه در اين زمينه اهتمام ويژه 

داشته باشند حتما تشويق و حمايت مي كند.  صالح آبادي 
همچنين با اشاره به اجراي طرح تامين مالي زنجيره توليد 
و هدفمند شدن اعطاي تسهيالت بانكي به بخش مولد 
توليد گفت: بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي بايد در اين 
عرصه، نقش اصلي خود را براي حمايت از بخش خصوصي 
توليد ايفا كنند. رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره 
به موضوع اعتبارس��نجي در اعطاي تسهيالت تاكيد 
كرد: اولويت اول در بانك ها، اعتبار مش��تريان است و 
بايد مبناي اعطاي تسهيالت بانكي به مشتريان خوش 
حس��اب باش��د.  صالح آبادي همچنين وارد كردن ارز 
اسكناس ناش��ي از صادرات را بالمانع دانست و گفت: 
تخصيص ارز به كاالهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات 
و ماشين آالت بنگاه هاي توليدي جزو اولويت هاي دولت 
است.  صالح آبادي، مس��دودي وجوه براي تسهيالت 
)قبل و بعد از اعطاي تسهيالت( را غيرمجاز دانست و 
گفت: بانك ها نيز در حال اصالح رويه خود هس��تند و 
بخشنامه بانك مركزي در اين باره را در دستور كار بايد 
قرار دهند.در اين جلس��ه استاندار، نمايندگان بخش 
خصوصي و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
دغدغه ها، پيشنهادها و برنامه هاي خود را براي توسعه 

و رونق توليد در استان آذربايجان شرقي اظهار كردند.

    حمايت از  توليد، دانش بنيان ها
و اشتغال آفريني در دستور كار بانك مركزي

رييس كل  بانك مركزي با استقبال استاندار آذربايجان 
شرقي، مديران ارشد استان و شبكه بانكي وارد تبريز شد. 
ديدار با نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي و 
امام جمعه تبريز، بازديد از ظرفيت هاي توليدي استان، 
بررسي مسائل و مشكالت بخش توليد، تسهيالت دهي و 
هدايت صحيح اعتبارات بانكي طي جلسه اي ويژه با حضور 
تعدادي از مديران عامل بانك ها و تمامي مديران ارشد 
بانكي استان از برنامه هاي مهم اين سفر است. همچنين 
گفت وگوي  دكتر صالح آبادي و مديران بانك ها با اعضاي 
شوراي گفت وگوي اتاق بازرگاني استان آذربايجان شرقي 
از ديگر بخش هاي اين س��فر است. گفتني است بانك 
مركزي در راستاي اجراي شعار سال ۱۴۰۱، برنامه هاي 
عملياتي مهمي براي حمايت از  توليد، دانش بنيان ها و 
اشتغال آفريني دارد و سفرهاي استاني رييس  كل  اين 
بانك با هدف بازديد ميداني و رفع چالش ها و مشكالت 

موجود طي سال تداوم خواهد داشت.

يادداشت

خبر

اثر بهينه سازي يارانه ها 
در بلندمدت  

بهينه س��ازي  سياس��ت 
پرداخت يارانه ها در بلندمدت 
شرايط خوبي را براي كشور 
رق��م مي زن��د، ام��ا ب��راي 
كوتاه م��دت حتما حمايت 
از مصرف و توليد كننده هر 
دو با ه��م بايد صورت گيرد. 
ماب��ه التف��اوت ارز ۴۲۰۰ 
توماني بايد به توليد كننده و 
مصرف كننده با هم تخصيص 
پيدا كند تا با اين روش هزينه ها براي هر دو طيف كاهش 
يابد.  بهتر آن است تا دهك هاي يك تا سه كه براساس 
قانون در محروميتي مطلق به سر مي برند و نمي توانند 
كاالهاي اساس��ي را تامين كنند، يارانه تخصيص پيدا 
كند و يارانه دهك س��ه ت��ا نه در قالب تس��هيالت به 
توليدكنندگان داده شود و براي توليد كننده برفرض 
مزايايي مانند صفر ش��دن ماليات ب��رارزش افزوده يا 
پرداخت هزينه برق و گاز به شكل نيم بها يا كاهش فالن 
مقدار درصد از رقم نهايي كاال مورد توجه قرار گيرد. با 
اين كار هم نقدينگي در جامعه افزايش پيدا نخواهد كرد 
زيرا افزايش نقدينگي كشور را به سمت تورم مي كشاند، 
تورم هم باعث كاهش مصرف خواهد شد كه در نهايت با 
بيكاري همراه مي شود و هم اينكه بر ارزش ريالي كاالها 
خيلي افزوده نخواهد ش��د. رييس مجلس هم در اين 
خصوص تاكيد كرد كه قيمت شهريور ۱۴۰۰ بايد مدنظر 
قرار گيرد، با اين شيوه حداقل امكان نزديك شدن به آن 
قيمت ها محتمل مي شود. در غير اينصورت سياست 
فوق با روند در پيش گرفته شده افزايش حجم نقدينگي 
و مشكالت خاص نظارتي را به دنبال مي آورد.  سياست 
بهينه سازي پرداخت يارانه ها در بلندمدت شرايط خوبي 
را براي كش��ور رقم مي زند، اما براي كوتاه مدت حتما 
حمايت از مصرف و توليد هر دو با هم بايد صورت گيرد. 
چنانچه رفتاري غير از اين مورد توجه قرار گيرد، هر طرف 
كه رها شود، طرف ديگر متضرر خواهد شد. به اين معنا؛ 
توجه صرف به توليد كننده سبب خواهد شد به دهك 
يك تا سه آسيب وارد شود و چنانچه تنها مصرف كننده 
مدنظر باش��د، دو ماه پس از آن با موج بيكاري روبرو 
خواهيم شد.  ارز ۴۲۰۰ توماني درنهايت ساماندهي 
مي شد، اما كلمه قاچاق از هر طرف چه از ابتدا و چه 
انتها خوانده شود، در هر صورت قاچاق است، چنانچه 
راه حل آن به درستي در دستور كار قرار نگيرد تمام 

اين تالش ها بي نتيجه باقي خواهد ماند.

درخواست شركت دارويي 
بركت براي خروج از

فهرست بدهكاران بانكي
مديرعامل شركت گروه دارويي بركت در نامه اي به رييس 
كل بانك مركزي خواستار خارج كردن نام اين شركت 
دارويي از فهرس��ت بدهكاران بانكي شد. در نامه اكبر 
برندگي به علي صالح آبادي آمده است: اعالم فهرست 
عمده بدهكاران بانكي طي روزهاي گذشته توسط چند 
بانك خصوصي و دولتي و قرار گرفتن هلدينگ دارويي 
بركت در اين فهرس��ت، سوءبرداشت ها و واكنش هاي 
غيرواقعي را در سطح جامعه ايجاد كرده است. هر چند 
اعالم عمده بدهكاران بانكي كه داراي معوقات و اقساط 
سررسيد گذشته باش��ند، جهت تنوير اذهان عمومي 
و فعال شدن دس��تگاه قضا به منظور صيانت از حقوق 
بيت المال و مردم و ايجاد ش��فافيت، كاري پسنديده و 
ممدوح است اما افشاي صرف بدهي مذكور بدون اشاره 
به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، 
جاي سوءاستفاده دشمنان و مخفي شدن متخلفين 
واقعي در حاش��يه اين جوسازي ها را باز گذاشته است. 
رسالت وجود بانك ها ذاتا حضور در عرصه هاي توليد و 
اقتصاد و كمك به برداشتن گام در توسعه اقتصادي ايران 
است كه در اين راه اثر بخش ترين اتفاق، تخصيص وام و 
نقدينگي به عرصه توليد و كمك به ارتقاء رشد و توسعه 
شركت ها و ايجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد بود و 
پرداخت وام به شركت هاي توليدي گروه دارويي بركت 
در همين راستا با منويات مقام معظم رهبري در خصوص 
توليد و اشتغال همسو و منطبق مي باشد. در اين نامه 
تصريح شده است: هلدينگ دارويي بركت متشكل از ۱۷ 
شركت عمدتاً بورسي و داراي بالغ بر ۵۰۰هزار سهامدار 
مي باشد كه درعرصه توليد دارو در كشور فعاليت داشته 
و دومين هلدينگ دارويي كشور در صنعت دارو بوده و 
از روز اول تاسيس تاكنون هيج شركت زيانده نداشته و 
نسبت به پرداخت ديون قانوني خود از جمله ماليات، بيمه 
و ... در موعد مقرر اقدام كرده است. شركت گروه دارويي 
بركت اضافه كرده است: تمامي تسهيالت دريافتي از 
بانك هاي خصوصي و دولتي صرف سرمايه در گردش 
شركت هاي توليدي و ايجاد زير ساخت و اتمام پروزه هاي 
توليد داروهاي پيشرفته )توليد واكسن و داروهاي ضد 
كرونا، سلول درماني؛ بايوسيميالر و...( جهت تسهيل 
دسترسي بيماران به داروهاي روز دنيا و كاهش وابستگي 
به كشورهاي خارجي و نيز اشتغال زايي شده است. در اين 
نامه همچنين گفته شده كه مطالبات شركت هاي اين 
هلدينگ از دولت معادل تسهيالت دريافتي از بانك ها 
مي باشد )فقط در يك قلم واكسن تحويلي به دولت 
بيس از ۱۲۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق( با اين 
تفاوت كه تسهيالت مذكور توسط بانك ها با نرخ موثر 
بيش از ۲۳ درصد با توثيق وثايق ملكي و مالي بيش 
از تسهيالت دريافتي، در اختيار شركت ها قرار گرفته 
است و اين درحالي است كه مطالبات شركت هاي 
اين هلدينگ از دولت فاقد هرگونه بهره مي باشد. عدم 
دريافت به موقع اين مطالبات موجب ايجاد مشكل 
در تامين نقدينگي جهت تهيه مواد اوليه توليد دارو و 
اجبارا مراجعه به بانك ها به منظور دريافت تسهيالت و 

افزايش هزينه هاي مالي شركت ها شده است.

در مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا آمده است

گشايش اعتبارات ريالي داخلي براي توليدكنندگان در دستور كار شبكه بانكي

صالح آبادي: عرضه ارز در بازار بيش از ميزان تقاضاست

   رحيم صفوي: امريكا به قبول برجام تن خواهد داد                                                       وزير نفت: ۸۰  درصد از درآمدهاي نفت به صورت نقدي وصول مي شود

دريافت تنخواه، آخرين راهكار تامين منابع مالي دولت 

پيشنهاد رييس كانون صرافان براي حذف دالالن از بازار ارز

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز پنجشنبه ۲9 ارديبهشت ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار آزاد 
به ۳۰۱۲۰ تومان رسيد و با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 
۱8۴9 دالر، سكه ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچنين در بازار طال، قيمت طالي ۱8عيار هر گرم يك  
ميليون و ۳۵۳ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم ۱۳ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان است.قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۷ ميليون و 8۵۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
۴ ميليون و 8۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و 8۰۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.

هر مثقال طال در بازار داخلي، ۵ ميليون و 86۳ هزار تومان 
ارزش گذاري شده است. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي 
قيمت فروش دالر با كاهش نس��بت به روز قبل ۲۵ هزار و 
6۴۱ توم��ان و قيمت خريد دالر از م��ردم ۲۵ هزار و  ۳86 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
نسبت به ديروز معادل ۲8 هزار و ۱۲۳ تومان و قيمت خريد 
يورو نيز ۲۷ هزار و 8۴۴ تومان اعالم شده است.  در آخرين 
روز هفته، ميانگين موزون فروش هر اسكناس دالر امريكا 
در صرافي ها به متقاضي خريد ارز، ۲۵6۴۱ تومان تعيين 
شده است. بررسي تغييرات بهاي دالر و يورو در معامالت 
پنجمين روز هفته نشان از تداوم ثبات نسبي نرخ خريد 
و فروش اسكناس امريكايي در صرافي هاي مجاز دارد.به 
گونه اي كه جديدترين نرخ هاي اعالم شده در )پنجشنبه 
۲9 ارديبهشت ماه ۱۴۰۱( نشان مي دهد ميانگين موزون 
)سامانه سنا بانك مركزي( خريد هر اسكناس دالر امريكا 
در صرافي ه��اي مجاز از مردم ۲۵۳8۵ تومان و ميانگين 
موزون فروش هر اسكناس دالر امريكا در اين صرافي ها 
به متقاضي خريد ارز، ۲۵6۴۱ تومان تعيين شده است. 
همچنين در اين صرافي ها، ميانگين موزون نرخ خريد هر 
اسكناس يورو از مردم ۲۷8۳9 تومان و ميانگين موزون 
فروش هر اسكناس يورو به متقاضي خريد يورو نيز به رقم 
۲8۱۱8 تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش، نرخ 
خريد حواله دالر امريكا در سامانه نيما ۲۴6۷۲ تومان و 
نرخ فروش حوال��ه دالر امريكا نيز به رقم ۲۴89۷ تومان 
رسيده است. از سوي ديگر، نرخ خريد حواله يورو ۲۵9۰۴ 
تومان و نرخ فروش حواله يورو نيز ۲6۱۳9 تومان تعيين 
شده است. همچنين نرخ خريد حواله درهم امارات نيز 
در معامالت آخرين روز كاري هفته، 6۷۱8 تومان و نرخ 
فروش حواله درهم امارات نيز به رقم 6۷۷9 تومان رسيده 
است. جديدترين نرخ هاي اعالم شده توسط بازار متشكل 
ارزي نش��ان مي دهد نرخ فروش اين ارز در صرافي ها نيز 
به رقم ۲۵۷68 تومان رس��يده است. از سوي ديگر، نرخ 
فروش اين ارز در صرافي ها ني��ز ۲8۲۵8 تومان تعيين 
شده است. محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران گفت: قيمت فلز زرد در داخل با توجه به 
كاهش نرخ ارز كاهشي بود و تقاضا براي خريد انواع سكه و 

طال در بازار افزايشي بود.قيمت اونس جهاني طال در هفته 
گذشته برخالف هفته هاي قبل افزايشي بود و نرخ ارز سير 
كاهشي داشته است درنتيجه اين دو عامل تاثيرگذار در 
بهاي طال همديگر را خنثي كردند و قيمت سكه در داخل 
كاهشي شد. روز گذشته در بازارهاي جهاني طال قيمت 
هر اونس طال به ۱8۴۰ دالر رسيد كه به طور متوسط ۲۷ 
دالر افزايش قيمت داش��ت نرخ ارز نيز ۲۰۰ تومان افت 
قيمت داشت. سكه طرح قديم با ۵۰ هزار تومان كاهش 
هفتگي ۱۳ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان ش��د، سكه طرح 
جديد ب��ا ۴۰۰ هزار تومان كاهش هفتگي ۱۴ ميليون و 
۱۰۰ هزار تومان معامله مي شد. به گفته وي نيم سكه و 
ربع سكه ۵۰ هزار تومان افزايش قيمت هفتگي و را ثبت 
كردند كه اين به دليل افزايش تقاضاي خريد بود و سكه 
يك گرمي بانك مركزي تغيير قيمتي نداشتند. هر گرم 
طالي ۱8 عيار و هر مثقال طالي آب شدن نيز در آخرين 
روز معام��الت به ترتيب ۱۰ هزار تومان و ۳9 هزار تومان 
كاهش قيمت داش��ت. قس��متي از كاهش ۴۰۰ هزار 
تومان سكه طرح جديد مربوط به كاهش حباب سكه 
است و اين هفته حباب سكه ۲۰۰ هزار تومان كاهش 
يافت و به 8۱۰ هزار تومان رسيد و درمجموع حباب 
 انواع سكه به دليل افزايش تقاضا براي خريد باالست .

وي در خص��وص قيمت فلز زرد در هفته آينده گفت: 
نرخ ارز در هفته گذشته به دليل شروع مذاكرات ۲۰۰ 
تومان كاهش يافت و با ادامه مذاكرات در هفته آينده 
پيش بيني افزايش نرخ ارز بعيد است اما قيمت جهاني 
طال با توجه به تحوالت سياسي همچون جنگ روسيه 
و اوكراين افزايشي خواهد بود با اين شرايط پيش بيني 

مي كنم در هفته آتي تغييري نداشته باشد.

   پيشنهاد رييس كانون صرافان 
براي حذف دالالن از بازار ارز

احمد لواساني رييس كانون صرافان اخذ ماليات از خريد 
و فروش غيرمجاز ارز را در بهبود بازار ارز تاثيرگذار براي 
بلندم��دت نمي داند و تك نرخي ك��ردن ارز را گزينه 
مناس��ب تري براي از بين ب��ردن دالالن و تقاضاهاي 
غيررسمي اعالم كرد.وضعيت بازار ارز در سامانه نيما 
روان است و مشكلي ندارد و تقاضا براي ارز در سامانه 
نيما كمتر از عرضه است اما وضعيت بازار در حوزه ارز 
مسافرتي، دانشجويي و ساير ارزها از آنجا كه اين نيازها 
در صرافي ها پاسخ داده نشده مناسب نيست و به سمت 
بازار غيررسمي ارز رفته است. وي با بيان اينكه در حال 
حاضر، نياز به ارز مسافرتي و دانشجويي در صرافي ها تامين 
نمي شود، گفت: بازار ارز ديگر توان افزايش قيمت بيش از 
اين را ندارد. اكنون تقاضا براي ارز باال نرفته كه با كمبود ارز، 
قيمت ها افزايشي شود بلكه افزايش قيمت ها در بازار ناشي 

از علل رواني، داللي و حفظ سرمايه است.

    امكان ماليات ستاني از دالالن ارزي 
وجود دارد

رييس كانون صرافان درباره اطالعيه سازمان امور مالياتي 
ب��راي اخذ ماليات از خريد و فروش غيرمج��از ارز خارج از 
شبكه صرافي ها و بانك ها بيان كرد: از طريق سامانه هاي 
بانك مركزي و نهاده��اي مرتبط، امكان رصد تراكنش ها 
وجود دارد و با الگوريتم هاي تعيين شده، مي توانند معامله 
غيرمجاز ارز را شناسايي و براي اخذ ماليات به سازمان امور 
مالياتي اعالم كنند. اين قبيل اقدامات مي تواند تاثيرگذار 
باشد اما اقدامي نيس��ت كه بتواند موجب بهبود وضعيت 
بازار شود زيرا، نمي شود كه هر بار نسبت به مسدودسازي 
حساب ها اقدام كرد بلكه بايد با تك نرخي كردن ارز تقاضاي 
غيررسمي را از بين برد. در حال حاضر، بسياري از متقاضيان 
ارز متقاضي تفاوت نرخ ارز هستند نه خود ارز و اين تفاوت نرخ 
است كه داللي و سفته بازي را ايجاد مي كند. به عنوان مثال، 
همين اصالحي ك��ه در ارز ۴۲۰۰ توماني صورت گرفت، 
تفاوت بين ارز ۴۲۰۰ توماني و ۲۵ هزار توماني را به حداقل 
رساند. توصيه من به مردم اين است كه ارز مورد نياز خود 
را از واحدهاي مجاز همراه با صورت حساب فروش بخرند. 
همچنين، كساني كه مي خواهند با خريد ارز، سرمايه خود را 
حفظ كنند، بدانند كه خريد ارز، سرمايه آنها را حفظ نمي كند 
و فقط كساني كه نياز واقعي به ارز دارند، ارز خريداري كنند.

    نگران ورود بانك ها به فروش ارز نيستيم
وي درباره اين گفته رييس كل بانك مركزي مبني بر 
فروش ارزهاي دولتي گفت: با توجه به شرايط تحريمي، 
بخشي از فعاليت هاي شبكه بانكي با همكاري صرافي ها 
انجام مي ش��ود و از ورود بانك ها به خريد و فروش ارز 
نگراني نداري��م و آنچه كه در اين زمينه مهم اس��ت، 
توليد نش��دن نرخ جديد براي ارز توسط بانك هاست 
زيرا، اگر با ورود بانك ها به خريد و فروش ارز، نرخ هاي 
جديدي در بازار خلق شود، قطعا منجر به تشكيل صف 
خواهد شد. همچنين رييس كل بانك مركزي با مثبت 
ارزيابي كردن وضعيت ارزي كشور، از باال بودن عرضه 
نسبت به تقاضا در اين بازار خبر داد. علي صالح آبادي، 
رييس كل بانك مركزي عصر ديروز در حاشيه ديدار 
با توليدكنن��دگان و اعضاي ات��اق بازرگاني تبريز در 
گفت وگو با ف��ارس در مورد وضعيت بازار ارز كش��ور 
اظهار كرد: وضعيت فعلي بازار خوب اس��ت و مشكل 
خاصي در اين زمينه وجود ندارد. وي در اين خصوص 
كه اصالحات ارزي اخير چه تاثيري بر اين بازار داشته، 
تصريح كرد: با تمهيدات و اقدامات انجام شده چالشي 
در اين زمينه نداريم و آينده بازار ارزي كشور را نيز مثبت 
ارزيابي مي كنيم.در حال حاضر در بازار رسمي متشكل 
و نيمايي به مقدار مورد نياز در حال عرضه هس��تيم و 
حتي ميزان عرضه ما از تقاضا بيشتر است و مشكلي 

در اين خصوص نداريم. صالح آبادي همچنين با تاكيد بر 
اينكه اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها 
اجتناب ناپذير بود، گفت: تبيين اين اقدام مهم دولت و مقابله 
با قاچاق كاال براي مردم حتما الزم و ضروري است. وي در 
پايان با اشاره به ضرورت تامين سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي و هدايت صحيح اعتبارات بانكي به بخش توليد 
افزود: حمايت جدي شبكه بانكي از توليد صادرات محور و 

بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفته است.

    سرلشكر صفوي: امريكا به قبول برجام 
تن خواهد داد

سرلشكر »سيد يحيي صفوي« دستيار و مشاور عالي 
فرمانده معظم كل قوا در آيين رونمايي و جشن امضاي 
كتاب هاي تاريخ ش��فاهي خود و كتاب يحيي و كتاب 
صوتي همراه كه در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب تهران 
برگزار شد، اظهار داشت: امروز ما تصميم مي گيريم و 
امريكايي ها بايد گوش دهند و پيش بيني من اين است 

كه امريكا به قبول برجام تن خواهد داد.

   ۸۰  درصد از درآمدهاي نفت
 به صورت نقدي وصول مي شود

جواد اوجي وزير نفت با بيان اينكه تمامي درآمدهاي نفتي 
در تاريخ مشخص آن وصول شده، گفت: بيش از 8۰ درصد 
از درآمدهاي نفتي را به صورت نق��دي دريافت كرده ايم 
و مابقي نيز با دارو و كاالهاي اساس��ي تهاتر شده است.ما 
بازارهاي جديد و مش��تريان جديدي را براي فروش نفت 
ايران شناس��ايي كرده ايم كه صادرات نفت به آنها از نظر 
تأمين منابع ارزي در سامانه نيما، مشكالت كشور را حل 
كرده است. سال گذشته ۱۲.۵ ميليارد دالر ارز پتروشيمي ها 
در سامانه نيما واريز شده است. همچنين وصول درآمدهاي 
صادراتي گاز نيز نسبت به سال 99 چهار برابر شده است. در 
سال 99 درآمد ارزي حاصل از صادرات گاز ۱.۲۵ ميليارد 
دالر بود كه اين رقم در سال ۱۴۰۰ بيش از ۴ ميليارد دالر 
شد. افزايش صادرات نفت كمك بزرگي در تأمين كاالهاي 
اساسي از جمله تأمين غالت كرد. امروز ذخاير خيلي خوبي 
در كشور وجود دارد. همچنين افزايش صادرات نفت قيمت 
ارز را تا حد  خوبي كنترل كرده است. اوجي گفت: دولت هيچ 

برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين در سال جاري ندارد.

   طال با كاهش دالر آماده جهش شد
قيمت طال جمعه كاهش يافت ام��ا قيمت ها براي اولين 
افزايش هفتگي خود از اواسط آوريل تعيين شده بود زيرا 
نرخ دالر از باالترين س��طح دو دهه گذشته كاهش يافت 
و نگراني ها در مورد رش��د اقتصادي اياالت متحده باعث 
احياي تقاضاي امن شد.بهاي هر اونس طال تا ساعت 8 و ۴۰ 
دقيقه صبح به وقت شرقي با ۰.۳۰ درصد كاهش به ۱8۴۱ 

دالر و ۲۰ سنت رس��يد و طالي امريكا نيز با ۰.۰۲ درصد 
كاهش به ۱8۴۲ دالر و ۲۰ س��نت رسيد. قيمت طال در 
روز پنجشنبه به باالترين حد يك هفته اخير رسيد و فلزات 
ارزشمند نقره، پالتين و پاالديوم نيز افزايش يافتند. استفان 
 SPI Asset Management اينس، شريك مديريت
گف��ت: ترس از ركود اكنون جاي خود را به ترس از رش��د 
اياالت متحده داده است و دومي به طال كمك مي كند.از 
آنجايي كه شمش سودي ندارد، با افزايش نرخ هاي بهره 
كوتاه مدت در اياالت متحده، مي تواند براي سرمايه گذاران 
جذابيت كمتري داشته باش��د. با اين حال، به عنوان يك 
ذخيره امن ارزش در زم��ان بحران هاي اقتصادي در نظر 
گرفته مي شود. نظرسنجي رويترز از اقتصاددانان نشان داد 
كه بانك مركزي اياالت متحده تا پايان سال جاري نرخ هاي 
بهره را باالتر از حد انتظار يك ماه پيش افزايش خواهد داد 
و خطرات قابل توجه ركود اقتصادي را حفظ خواهد كرد.

اين يك هفته هيجان انگيز بود، پس از كاهش به زير ۱8۰۰ 
دالر كه ناشي از بازدهي واقعي باالتر بود، در را براي خريداران 
استراتژيك بلندمدت باز كرد تا در مقابل يك روند نزولي 
تكنيكال قدم بردارند. بر اساس گزارش رويترز، بزرگ ترين 
صندوق سرمايه گذاري تحت پش��توانه طال در جهان، با 
انعكاس افزايش تقاضا، اعالم كرد ك��ه دارايي هاي آن در 
روز پنجشنبه پس از اندكي ضررهاي اخير، ۰.66 درصد 
افزايش يافت و به ۱۰۵6.۱8 تن رس��يد. قيمت هر اونس 
طال در معامالت امروز با ۰.۱۲ درصد كاهش به ۱8۳9 دالر 
و ۵6 سنت رسيد.قيمت طال بازهم تحت تاثير سياست هاي 
پولي سخت گيرانه فدرال رزرو امريكا كاهش يافت. قيمت 
هر اونس طال در معامالت امروز با ۰.۱۲ درصد كاهش به 
۱8۳9 دالر و ۵6 سنت رسيد. افزايش نرخ بهره كوتاه مدت 
و سود اوراق قرضه امريكا هزينه نگهداري اين فلز گران بها 
را باال برده  و باال رفتن ارزش دالر هم تمايل دارندگان ساير 
ارزهاي دنيا به خريد طال را كاهش داده است. تحليلگران 
عقيده دارند بهترين زمان براي افزايش قيمت طالست، 
اما باال رفتن ارزش دالر و مهم تر از آن سياست هاي بسيار 
سخت گيرانه فدرال رزرو امريكا نه تنها مانع اين افزايش شده 
بلكه روند آن را نزولي كرده است. طال در كشمكشي بين 
تقاضاي باال به خاطر شرايط تورم و سياست هاي فدرال رزرو 
براي كنترل تورم گير افتاده است. بنابراين سرمايه گذاران 
در شرايط فعلي ترجيح مي دهند تجارت اين فلز گران بها را 
كنار بگذارند. طال همواره يك سرمايه گذاري ايمن در زمان 
افزايش تورم بوده است. بنابراين شدت گرفتن نگراني در 
مورد روند صعودي تورم در اروپا و ساير مناطق دنيا مي تواند 
از قيمت اين فلز گران بها در بحبوحه افزايش چالش ها در 
اقتصاد دنيا حمايت كند. ج��روم پاول، رييس فدرال رزرو 
امريكا در روز سه شنبه اعالم كرد بانك مركزي اين كشور 
نرخ بهره را تا جايي كه الزم است باال مي برد تا تورم را كنترل 

كند، چون تورم زيربناي اقتصاد كشور را تهديد مي كند.

معصومه آقاپور عليشاهي

كارشناس 
مسائل اقتصادي
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روي��داد تجربه محور هوش مصنوعي برگزار ش��د. 
در اي��ن رويداد علمي كه با تمرك��ز بر فعاليت هاي 
مبتن��ي بر ه��وش مصنوع��ي و عل��وم داده برگزار 
شد، س��خنراني هايي با محور به اشتراك گذاشتن 
تجربيات فعاالن اين حوزه از شركت هاي داخلي و 

بين المللي ارايه شد. 
در اين رويداد علي الهي، مدير واحد هوش مصنوعي 
تپس��ي در خصوص تجربيات اين شركت در حوزه 
هوش مصنوعي سخنراني كرد و با موضوع محوري 
»پش��ت هر س��فر چه مي گ��ذرد؟« ب��ه جزييات 
بهره گيري از هوش مصنوعي توسط تپسي پرداخت.

او در خصوص انتخاب مبدا و مقصد، قيمت گذاري 
و تخمي��ن زم��ان س��فر و چالش ه��اي ك��ه ه��ر 
ك��دام از اي��ن بخش ه��ا در ح��وزه بهره گي��ري از 
 ه��وش مصنوع��ي دارن��د، مصادي��ق و مثال ها را

 بيان كرد.
الهي در خصوص يكي از مهم ترين بخش هاي ارايه 
خدمات اين مجموعه كه قيمت گذاري است، گفت: 
» واقعيت اين است كه بيزنس ما دايناميك بااليي 
دارد. عرضه و تقاضا به ش��دت باال و پايين مي شود. 
از همين رو ابزاري به نام سرچ پرايسينگ داريم كه 
وظيفه اين ابزار اين اس��ت كه بي��ن عرضه و تقاضا 
تعادل برقرار كند اما نمي تواند قيمت را از يك حدي 
پايين تر بياورد. به اين دليل كه سفر عمال براي سفي ر 
يا همان راننده صرفه اقتصادي ندارد. اينجا از ابزار 
تخفيف استفاده مي كنيم. به كمك تخفيفي كه به 
مس��افر مي دهيم تقاضا ايجاد مي كنيم. چالش اين 

است كه نقطه تعادل را پيدا كنيم«
الهي با اش��اره به 6 سال فعاليت تپس��ي با تكيه بر 
امكاناتي كه هوش مصنوعي در اختيار اين مجموعه 
قرار داده است، گفت: »امروز به نقطه اي رسيده ايم 
كه از تمام گزينه هاي موجود داخلي و خارجي دقت 
بيشتري داريم. در حوزه تخمين زمان سفر و دقت 
آن در حال حاضر تا 10 درصد دقت بيشتري نسبت 
به س��ايرين داريم. براي بيزنس م��ا هر يك درصد 
بهبود مي تواند صدها ميليون تومان براي مجموعه 

رانندگان ما بهره مندي داشته باشد.«
س��خنران بع��دي اي��ن روي��داد عباس حس��يني 
هم بنيان گذار تپس��ل بود كه با تاكي��د بر اينكه به 
جاي اس��تفاده از مدل هاي پيچيده، بايد داده هاي 
موجود را درك كرد، به هدررفت س��رمايه و انرژي 
در تبليغات سنتي اشاره كرد و گفت: »در تبليغات 
سنتي به رسانه هاي خاصي مثل بيلبوردها وابستگي 
وجود دارد. اصلي ترين چالش در تبليغات س��نتي 
هدررفت سرمايه و منابع اس��ت بدون آنكه برآورد 
خاصي از ميزان آن وجود داشته باشد. اندازه گيري 
آورده ها يا هزينه ها و در واقع بررسي به صرفه بودن 
مسير انتخاب ش��ده، تقريبا در اين نوع از تبليغات 

غير ممكن است.«
به عقيده حس��يني، مس��يري طوالن��ي از نمايش 
يك تبليغ تا رس��يدن ب��ه هدف س��فارش دهنده 
تبليغ، طي مي ش��ود. او در مورد تجربه بهره گيري 
از ه��وش مصنوعي در مجموعه تپس��ل گفت: »در 
تپسل، با اس��تفاده از هوش مصنوعي به سه روش 
براي حل چالش هاي حاكم رس��يديم كه مدل اول 
»راه حل س��اده« نام دارد كه بنا دارم بيش��تر روي 
اين روش تاكيد كنم. در اين روش هوش مصنوعي 
حافظه محور عمل مي كند، تفس��يرپذيري بااليي 
وجود دارد ام��ا كامپيوتر در اي��ن روش نمي تواند 
توليدكننده يا پيش گو باشد تا موقعيت هاي پيش 
نيامده را هم مديريت كند. مدل هاي ديگري هم در 
تپسل مورد بررسي و ارايه قرار مي گيرد و آزمون و 
خطاهاي بسياري انجام شده و مي شود اما من فكر 
مي كنم داده ه��ا مهم ترين بخش در همه مدل هاي 

موجود هستند.«
 بنيان گذار تپس��ل گفت: »در صورت��ي مي توانيم 
بگوييم يك ش��ركت از هوش مصنوعي اس��تفاده 

مي كند كه به همه اين  فاكتورها توجه كرده باشد. 
در همين راس��تا، تيمي كه ه��وش مصنوعي را در 
تپسل توسعه مي دهد براي رسيدن به مدل كنوني 
و براي اينكه بتواند روزانه يك ميليارد »ايمپرشن« 
را مديريت كند، ۵ نسل هوش مصنوعي را طراحي 

و به روزرساني كرده است.«
دام��ون نش��تاعلي، مديرعامل ش��ركت هومن ژن 
پارس سخنران بعدي اين همايش بود. او از كاربرد 
ه��وش مصنوعي در مطالعات مرب��وط به ژنتيك و 
تجربه هاي كاري خ��ود در اين زمين��ه گفت: » ما 
در هومن ژن پارس س��عي كرديم به داده هايي كه 
اغلب دورريزهاي سيستم هايي بودند كه مطالعات 
روي دي ان اي را انجام مي دادند، دسترس��ي پيدا 
كنيم. اين موض��وع براي بيماران ژنتيكي بس��يار 
اهميت دارد كه تغييرات داخل نقاط مورد مطالعه 
در بررس��ي هاي ژنتيكي به درس��تي تحليل شود. 
اين روند كمك مي كند كه عل��ت بيماري ژنتيكي 
هم كشف و اس��تخراج ش��ود« او به مشكالتي كه 
تحريم ها براي فعالي��ت در زمينه مطالعات ژنتيك 
در كشور ايجاد كرده هم اشاره كرده و گفت: »براي 
مطالعات با درصد خطاي پايين و دقت باال در حوزه 
ژنتيك به يك دس��تگاه توالي يابي ني��از داريم تا به 
آلفابت اصلي دس��ت  پيدا كنيم. به واسطه تشديد 
تحريم ها، اين دستگاه ها و كيت هاي مربوط به آن، 
در ايران بسيار نادر است و چالش اصلي ما اين است 
كه قيمت اين دستگاه حدود يك ميليون دالر است 
كه هم خود دس��تگاه و هم سوخت مورد نياز آن در 
حال حاضر تحريم است. اين دستگاه شبيه به يك 
هواپيما عمل مي كند. هزينه س��وخت اين دستگاه 
در هر فعاليت باالست، اما در هر فعاليت ممكن است 
 هزار مورد را بررس��ي كند و س��رعت قابل توجهي

به كار ببخشد.«
علي زارع زاده مدير تيم هوش مصنوعي كارگزاري 
مفيد ماجراي طراحي يك مدل اختصاصي در اين 
مجموعه را روايت كرد و با اش��اره به اينكه در سال 
۹۹ از نس��خه اوليه هوش مصنوعي مفيد، رونمايي 
شده است، گفت: »در اين فرآيند، اصلي ترين مساله 
تش��خيص زنده بودن تصوير بود ك��ه براي آن يك 
ماژول طراحي شده است كه به خوبي مي تواند اين 
مس��اله را حل كند. در واقع تالش ما در كارگزاري 
مفيد در اين مس��ير پيش مي رفت كه نرخ پذيرش 

اشتباه به صفر برس��د؛ نرخي كه در آن مقطع روي 
تس��تر خودمان حدود دو درصد بود.« زارع زاده در 
خصوص تجربه بهره گيري از امكانات اوپن سورس 
در اين مسير هم گفت: » ناچار بوديم كه صوت ها را 
به متن مكتوب تبديل كنيم تا بررسي آنها آسان تر 
شود. همه مي دانيم دستيار صوتي گوگل اين امكان 
را فراهم كرده و اس��تفاده از آن مي توانست براي ما 
يك مزيت باش��د اما تبديل گفتار به متن توس��ط 
گوگل به ما نش��ان داد كه اين ابزار گوگل با درصد 
خطاي ۸0 درصد، ابزار قابل اتكايي به شمار نمي آيد. 
اينجا بود كه فهميديم بايد خودمان دس��ت به كار 
ش��ويم و در همان ابتداي كار با تخميني كه زديم 
متوجه شديم نياز به ش��ش ماه زمان داريم.« او در 
ادامه به نتايج اين تالش ها اشاره كرده و گفت: »در 
اين روند بارها و بارها دست به اصالح قانون هايي كه 
خودمان طراحي كرده بوديم زديم و بعضي س��از و 
كارها را به طور كلي بازنويسي كرديم و در نهايت به 
مدل اختصاصي خودمان رسيديم: درصد خطا را از 
۸0 درصد به ۲0 درصد كاهش داديم و تعداد خطاها 
را در يك صوت مش��خص از ۸۴ خطاي موجود در 
دستيار صوتي گوگول به ۴ خطا در دستيار صوتي 

مفيد رسانديم.«

    رشد هوش مصنوعي
در ادامه محمد ش��كوهي يكتا، دانش��مند ارش��د 
مايكروس��افت و اس��تاد دانشگاه اس��تنفورد كه به 
ص��ورت آنالين در نشس��ت حض��ور پي��دا كرد از 
چالش هاي حوزه يادگي��ري عميق در بخش هاي 
صنعت و پزشكي س��خن گفت و برخي از تجربيات 
جهاني در اين زمينه را مرور كرد. شكوهي يكتا در 
س��خنان خود با اشاره به اينكه داده ها روز به روز در 
جهان بيشتر مي شوندگفت: »آمارها مي گويند ۹0 
درص��د داده  موجود در بانك ه��اي داده جهاني در 
دو سال گذشته ايجاد شده است. اين آمارها نشان 
مي دهد ميزان رش��د داده به صورت نمايي در حال 
افزايش است و اين روند در آينده هم تشديد خواهد 
شد.« شكوهي يكتا در خصوص بهره گيري از هوش 
مصنوعي در حوزه س��المت با طرح سوالي از حضار 
مبني بر اينكه يادگيري عميق بيشتر جان انسانها 
را نجات مي دهد يا پزش��كان؟ گفت: »مي توان اين 
پاسخ را داد كه تركيب اين دو با هم براي تحول در 

حوزه سالمت نياز است. امروز بيش از 1.۲ ميليون 
نفر در دنيا -آمارها احتماال بيشتر از اين عدد است- 
هر س��ال به خاطر تصادف از دنيا مي روند. ماشين 
لرنينگ مي تواند جان ميليون ها نفر را نجات دهد. اما 
ساز و كار اين جان بخشي چگونه است؟ بر اين اساس 
مي توان چند دهم ثانيه قبل از تصادف، رخداد آن 
پيش بيني ش��ود. بعد از اين تشخيص ماشين بايد 
روي ترمز بزند و كمربند سرنش��ينان را محكم كند 

يا ايربگ را باز كند.«
پيام اسفندياري مدير ارشد بلوبانك سخنران ديگر 
همايش بود كه سخنراني خود را با محوريت هوش 
مصنوع��ي توضيح پذير ارايه كرده و در بخش��ي از 
سخنان خود گفت: »شيوه درست استفاده از هوش 
مصنوعي مدام به روز رس��اني  مي شود. براي مثال 
در گذشته تعدد داده ها مي توانست براي يك مدل 
مزيت محس��وب شود. اما بعد از گذشت مدتي، اين 
طراحي درست يك الگوريتم بود كه ارزش پيدا كرد؛ 
امروز به نظر مي رسد بعد از عبور از اين مراحل، قابل 
اعتماد بودن داده هاست كه حرف اول را مي زند.« او 
در پايان سخنان خود با تاكيد بر اينكه كارشناسان 
داده بايد بتوانند از تك ت��ك تصميمات خود دفاع 
كنند و دليل هر كدام را شفاف توضيح دهند گفت: 
»از مديران مي خواهم كه در نظر داش��ته باش��ند 
مس��ائل امروز در صنعت ما خيلي ساده تر از تصور 
حل مي شوند و گاهي تاكيد بر استفاده از مدل هاي 
پيچيده و ديپ لرنينگ فقط ما را از رسيدن به هدف 

اصلي دور مي كند.«
مرضيه طاحايي، محقق حوزه يادگيري عميق آخرين 
سخنران اين نشست بود كه در خصوص بهينه سازي 
بهره مندي از هوش مصنوعي سخنراني كرد و اشاره اي 
به تبعات محيط زيستي فعاليت هاي مربوط به هوش 
مصنوعي كرد و گفت: »ردپ��اي كربن در اين حوزه 
بسيار باالست و فعاليت هاي مرتبط با آن به نفع محيط 
زيست نيست. ممكن اس��ت اين تصور به وجود آيد 
كه اگر چند س��ال صبر كنيم ظرفيت هاي هارد وب 
افزايش پيدا مي كند و هزين��ه آموزش و راه اندازي 
اين مدل ها كاهش پيدا مي كند اما واقعيت اين است 
كه در چند س��ال اخير اين هزينه در حال افزايش 
است. از طرفي هزينه آموزش باال باعث مي شود كه 
فقط يك جمعيت خاص و تنها كمپاني هاي بزرگ 

امكان استفاده از آن را داشته باشند.«
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اوراق سلف جلوگيري از 
نوسات قيمت مسكن

مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس با اشاره به 
مصوبه  جديد كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اظهار كرد: در اين جلسه، موضوع استفاده از اوراق سلف 
براي تامين مالي بخش مس��كن و فراهم آوردن امكان 
انتفاع افراد در بازار سرمايه از نوسانات قيمت در بخش 
مسكن، بررسي و به جمع بندي رسيد.وي با بيان اينكه 
اوراق سلف يكي از انواع اوراق بهاداري است كه در كشور 
ايران و در بس��ياري از بازارهاي اسالمي سرمايه دنيا از 
سابقه انتشار زيادي برخوردار است، گفت: شركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي مي توانند از محل اين اوراق تامين 
مالي انجام دهند. همچنين، فعاالن در بازار سرمايه نيز 
مي توانند با در اختيار داشتن اوراق سلف از محل افزايش 
قيمت دارايي كه موضوع انتشار اين اوراق است، منتفع 
شوند.پيره ادامه داد: براي نمونه، فردي با خريداري يك 
دستگاه خودرو به صورت س��لف، خودروي ياد شده را 
در سال آينده تحويل مي گيرد؛ بنابراين، در زمان حال، 
خريداران در بازار اوراق سلف اين خودرو را با يك قيمت 
مشخص خريداري مي كنند و چنانچه در مقطع سررسيد 
اين خودرو از افزايش قيمت برخوردار شود، مابه التفاوت 
رقمي كه در ابتدا براي اوراق سلف پرداخت شده با قيمت 
دارايي در مقطع سررسيد، س��بب ايجاد ارزش افزوده 
مالي براي دارندگان اين اوراق مي شود و دارندگان اين 
اوراق مي توانند از محل اين مابه التفاوت منتفع شوند.

دبير كميته فقهي سازمان بورس با بيان اينكه موضوع 
بيع سلف نيز در ميان مباحث فقهي بسيار موردبحث و 
گفت وگو قرار گرفته، تصريح كرد: اين موضوع از جمله 
مباحثي اس��ت كه طي قرون متمادي، راهكاري براي 
تامين مالي توليدكنندگان بوده است و آنها با استفاده از 
فروش محصوالت خود در قالب بيع سلف مي توانستند 
تأمين مالي كنند.وي با بيان اينكه تأمين مالي بسياري 
از فعاليت ها و صنايع در بازار سرمايه از طريق اوراق سلف 
محقق شده اس��ت، اذعان كرد: نكته اي كه در نشست 
اخير كميته فقهي مطرح شد، اين نكته بود كه آيا بخش 
مسكن نيز مي تواند با استفاده از ظرفيت اوراق سلف تأمين 
مالي كند. براي نمونه، سازنده اي كه قصد ساخت مجتمع 
مسكوني 100 واحدي را دارد، آيا اوراق سلف مي تواند 
راهكاري براي تأمين مالي او باشد؟پيره با بيان اينكه با 
توجه به اينكه واحدهايي كه در يك مجتمع قرار دارند از 
تفاوت هايي با يكديگر برخوردار هستند، گفت: با توجه به 
موضوع عنوان شده، موضوع انتشار اوراق سلف در حوزه 
مسكن با خودرو، گندم يا ساير محصوالت پتروشيمي كه 
همگن هستند، تفاوت دارد و در اجزاي واحدهاي يك 
مجتمع تفاوت هايي وجود دارد؛ بنابراين، اين موضوع در 
كميته فقهي سازمان طرح و بررسي شد. دبير كميته 
فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: 
در نهايت كميته فقهي با موضوع انتشار اوراق سلف 
براي تأمين مالي بخش مس��كن ب��ا اكثريت آرا به 
جمع بندي رسيد و اين كميته موضوع بيع سلف يك 
مجتمع مسكوني يا اداري يا تجاري را جايز دانست. 
البته در بحث معامالت ثانويه اوراق سلف، كميته 

فقهي بر موضوع استقالل معامالت تأكيد كرد.

صادرات ۷،۸ ميليارد دالري 
فرآورده هاي نفتي از بورس انرژي

علي نقوي درباره اثرات عرضه محصوالت در بورس هاي 
كااليي اظهار داشت: شفافيت، رقابت پذيري و كشف 
قيمت منصفانه از مهم ترين مزايايي است كه در راستاي 
عرضه و معامله كاالها در ب��ورس وجود دارد.وي اظهار 
كرد: همواره يكي از مسائل فس��ادزا انجام معامالت با 
سازوكاري غيرش��فاف و توافقي است كه امكان رصد 
آنها توسط عموم وجود نداشته باشد؛ با توجه به چنين 
مس��اله اي، س��از و كارهاي بورس اين امكان را فراهم 
مي كند كه عرضه كنندگان اقدام به عرضه محصوالت 
خود در يك محيط شفاف كنند تا همه متقاضياني كه 
ش��رايط و توان كافي براي خريد را دارند در اين س��از و 
كار حضور پيدا كنند و به صورت شفاف و رقابتي خريد 
خ��ود را انجام دهند. در صورت عرضه هاي مس��تمر و 
منظم توس��ط عرضه كنندگان، اي��ن اطمينان خاطر 
در خريداران و بازرگان��ان به وجود مي آيد تا بتوانند به 
صورت پايدار نسبت به تامين كاالي خود پرداخته و در 
بازارهاي صادراتي هم به بازاريابي بپردازند.وي اضافه كرد: 
از ديگر مزاياي عرضه هاي مس��تمر و منظم، افزايش 
تعداد خريداران و در نتيجه افزايش بازارهاي صادراتي 
و افزايش ميزان رقابت خواهد بود كه اين مهم در رينگ 
بين الملل بورس انرژي ايران سبب افزايش درآمدهاي 
عرضه كنندگان كه به طور عمده شركت هاي متعلق به 
دولت و نهادهاي عمومي هستند خواهد شد.به گفته 
مديرعامل بورس انرژي ايران، طبق بررسي هاي انجام 
شده در بورس انرژي ايران طي سال هاي 1۳۹۸ تا 1۴00 
كه حجم معامالت بورس انرژي ايران رشد داشته است 
مازاد درآمد ناشي از رقابت بيش از يك هزار و ۳00 ميليارد 
تومان بوده كه بيش از ۹۸6 ميليارد تومان آن به چهار 
كاالي بنزين، گازوئيل، نفتا و گاز مايع تعلق داشته است.

وي بيان  كرد: در مدت زمان ذكر شده بيش از ٢٠ ميليون 
تن از اين چهار محصول به مقاصد صادراتي صادر شده 
كه بيش از هفت ميليارد و ۸۵0 ميليون دالر ارز آوري 
براي كشور داشته اس��ت.نقوي با بيان اينكه استمرار 
عرضه ها زمينه ساز افزايش ميزان رقابت پذيري بوده 
است، گفت: براي مثال درخصوص گاز مايع در سال ۹۹، 
رقمي معادل چهار ميليون دالر به عنوان مازاد درآمد 
ناشي از رقابت براي عرضه كنندگان حاصل شده كه اين 
رقم در سال ١۴٠٠ به بيش از ١۴ ميليون دالر رسيده 
اس��ت.مديرعامل بورس انرژي ايران خاطرنشان كرد: 
اين اتفاق نشان دهنده آن است كه اگر عرضه كنندگان 
عرضه هاي خود را از طريق بورس انرژي و براساس يك 
سياست منسجم و منظم انجام دهند، اين فرصت براي 
صادركنندگان مختلف فراهم مي شود تا مقاصد جديد 
صادراتي را شناس��ايي كنند و درآمد دولت و نهادهاي 
عمومي از طريق رقابتي كه ب��ر روي خريد فرآورده ها 
اتفاق مي افتد بيشتر شود و شفافيت حاصل از معامالت در 

بورس هم به كمك اين عرضه كنندگان مي آيد.

هفته آينده
۵ خودرو وارد بورس مي شوند

نوروز پور گف��ت: امروز عرضه پنج خودروي جديد در 
هيات پذيرش بورس كاال تاييد ش��د و طبق تعهدات 
از هفته آينده فروش آنها در بورس كاال انجام مي شود.

خودرو هاي ديگنتي و فيدليتي از گروه خودرو سازي 
بهمن و خودرو هاي جك اس فايو؛ جك جي فور و وانت 
كي ام سي جي هشت كرمان خودرو پذيرش شده اند 
و از هفته آين��ده عرضه خواهند ش��د.به گفته مدير 
تسويه بورس كاال همه افرادي كه كد بورسي دارند و 
سجامي هستند مي توانند به صورت بر خط كد بورس 
كاال را دريافت و براي خريد خودرو اقدام كنند.هفته 
اخير محصول خودروي كارا تك كابين به ميزان ۴۵ 
دستگاه به قيمت ۲۹1 ميليون تومان و كارا دو كابين 
به ميزان ۵۸ دستگاه به قيمت ۳01 ميليون تومان در 
تاالر معامالت بورس كاال و بعد از آن به صورت خريد 
از مازاد عرضه در بورس معامله شد.ميزان تقاضا امروز 
كمتر از عرضه بود و جمعا 10۳ دستگاه خودرو كارا از 
گروه بهمن در تاالر معامالتي بورس كاال و پس از آن 

به صورت خريد مازاد از عرضه، در بورس معامله شد.

پرداخت سود سنواتي 
سهامداران ۷ شركت با سجام

محمد باغستاني، مديرعامل س��مات با اشاره به نامه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به تمامي ناشران ثبت 
شده نزد اين سازمان مبني بر پرداخت مطالبات سنواتي 
سهامداران به خبرنگار پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( 
گفت: تاكنون مطالبات سنواتي هفت شركت از طريق 
سمات به حساب ۳6۹ هزار سهامدار واريز شده است.

وي در ادامه افزود: شركت هاي سرمايه گذاري پرديس 
)۲ بار، يك مرحله مطالبات س��نواتي و در مرحله بعد 
حق تقدم استفاده نشده(، بيمه حكمت صبا، بيمه نوين، 
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، سيمان 
درود، بورس انرژي و سرمايه گذاري خوارزمي، ناشراني 
هستند كه س��مات سود سنواتي و حق تقدم استفاده 
نشده سهامداران آنها را پرداخت كرده است.مديرعامل 
س��مات خاطرنش��ان كرد: هم اكنون ۳۸ شركت نيز 
در صف تكميل مدارك براي پرداخت س��ود سنواتي 
مطالبات سهامداران خود هستند كه اميدوارم بتوانيم 
هرچه س��ريعتر اين مطالبات را به حساب سهامداران 
واريز كنيم.مديرعامل سمات با بيان اينكه ارايه خدمات 
مطلوب به س��هامداران در گرو ثبت نام و احراز هويت 
تمام سهامداران بازار سرمايه در سامانه سجام است، از 
سهامداراني كه تاكنون اقدام به ثبت نام يا احراز هويت 
در اين سامانه نكرده اند، درخواست كرد هر چه سريعتر 
اين اقدام را انجام دهند تا اين ش��ركت بتواند در سال 
1۴01 سود مجامع و مطالبات سنواتي تمام شركت ها 
را از طريق اطالعات سامانه سجام پرداخت كند. گفتني 
است، سامانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( با هدف 
ايجاد سامانه اي يكپارچه، فراگير و ارايه خدمات مطلوب 

به سهامداران بازار سرمايه راه اندازي شده است.

 جاماندگان سهام عدالت 
سريع تر اقدام كنند

بعد از پيگيري مشموالن سهام عدالت براي زمان واريز 
سود س��هام عدالت، وزير اقتصاد از واريز اين مبلغ در 
تاريخ ۲1 اسفند ماه سال گذشته خبر داد كه در همان 
زمان هم رييس سازمان بورس به تاييد صحبت هاي 
خاندوزي پرداخت. سود سهام عدالت ۹۹ در تاريخ ۲1 
اس��فند 1۴00 و نيز در زمان اعالم شده از سوي وزير 
اقتصاد و دارايي به حس��اب بيش از ۴۳ ميليون نفر از 
مشموالن س��هام عدالت كه سجامي بودند يا شماره 
شباي بانكي آنها از طريق سامانه سهام عدالت در اختيار 
شركت سپرده گذاري قرار گرفته بود، به صورت يكجا 
واريز شد كه مبالغ واريز شده حاكي از افزايش ۳ برابري 
سود اين سهام نسبت به سال ۹۸ بود.طبق واريزي هاي 
انجام ش��ده براي كساني كه داراي پرتفوي ۴۹۲ هزار 
توماني سهام عدالت هستند مبلغي معادل پنج ميليون 
و ۳۲0 هزار و ۳۹۹ ريال سود، افراد داراي پرتفوي ۵۳۲ 
هزار توماني سهام عدالت، پنج ميليون و ۷۵۲ هزار و 
۹۴۴ ريال و دارندگان سهام عدالت يك ميليون توماني 
رقمي معادل 10 ميليون و ۸1۳ هزار و ۸۷1 ريال سود 
پرداخت شد.همچنين در اين ميان برخي از سهامداران 
وجود داشتند كه تحت تاثير فروش بخشي از پرتفوي 
خود اعدادي كمتر از رقم اعالم شده را دريافت كردند. به 
محض اعالم وزير اقتصاد در زمينه تكميل پرداخت سود 
سهام عدالت، برخي از سهامداران نسبت به نحوه واريز 
اين سود معترض و با تماس به خبرگزاري ايرنا اعالم 
كرده بودند كه با وجود عدم فروش سهام خود در بازار، 
اما سودي به حساب آنها واريز نشده است.گفتني است، 
براساس آمار اعالم شده از سوي شركت سپرده گذاري 
مركزي، سود س��هام عدالت براي بيش از دو ميليون 
نفر از مشموالن سهام عدالت پرداخت نشده كه علت 
اصلي آن مربوط به عدم ارايه ش��ماره شباي نامعتبر، 
حساب بانكي مسدود، راكد، مشترك )دو امضاء(، ارزي 
و بلندمدت بود.چنين اتفاقي منجر به اعتراض گسترده 
مشموالن سهام عدالت شد كه تحت تاثير چنين اتفاقي 
پيگيري هاي زيادي از سوي مسووالن حاضر در سازمان 
بورس و اوراق بهادار و ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
انجام شد و طي چند روز گذشته »محمود حسنلو«، 
مدير فناوري شركت سپرده گذاري مركزي به نخستين 
زمان واريز سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۹ اشاره 
كرد و گفت: مشموالن اين سهام تا ۳0 ارديبهشت ماه 
مي توانند مشخصات خود را در سايت ارسال كنند و 
سود آنها در ۳1 ارديبهشت ماه واريز خواهد شد.با توجه 
به مطرح شدن چنين صحبتي از سوي مدير فناوري 
شركت سپرده گذاري مركزي، جاماندگان دريافت 
سود سهام عدالت فقط براي امروز و فردا وقت خواهند 
داش��ت تا اطالعات خود را در سامانه سجام اصالح و 
تكميل كنند و از روز شنبه )۳1 ارديبهشت ماه( واريز 

سود سال ۹۸ و ۹۹ به حساب آنها انجام خواهد شد.

»تعادل« گزارش مي دهد

هوش مصنوعي در بورس

معامالت كم رمق بورس با عدم انتشار صورت مالي پااليشي ها
ش��اخص كل بورس روز چهارش��نبه هفته اخير از 
محدوده يك ميليون و ۵6۴ هزار واحدي به سطح 
يك ميليون و ۵۹۴ هزار واحدي رسيد و رشد 1،۹ 
درصدي را ثبت كرد. شاخص هم وزن نيز صعودي 
بود و با رشد 0،1۴ درصدي به محدوده ۴۴۲ هزار و 
6۲۳ واحد رسيد. شاخص فرابورس نيز در سطح ۲1 
هزار و 6۴۳ واحد ايس��تاد و افزايش 0،۷۳ درصدي 

را تجربه كرد.
نكته مهم اينجاس��ت كه ش��اخص كل بورس روز 
سه شنبه به سومين هدف خود يعني مقاومت 1،6 
ميليون واحدي رسيد. اين باالترين سطح شاخص 
كل بازار س��هام از ۵ مهرماه س��ال۹۹ است. اما اين 
سقف شكني چندان دوام نداشت و روز چهارشنبه 

شاخص كل دوباره به سمت پايين بازگشت.
در هفته اي كه گذش��ت ميانگي��ن ارزش معامالت 
بي��ش از ۷000 ميلي��ارد تومان بود ك��ه اين رقم 
در نوع خود يك ركورد به حس��اب مي آيد. چراكه 
ارزش معامالت تا همين هفته  گذشته در محدوده 
6000 ميلي��ارد تومان قرار داش��ت. در چهارمين 
هفت��ه كاري ارديبهش��ت س��هام داران حقيقي در 
مجموع ۴60 ميلي��ارد تومان از نقدينگي خود را از 

بازار خارج كردند.
متوس��ط حجم معامالت هفته حدود 1۳ ميليارد 
برگه سهام و سرانه خريد و فروش هم در اين هفته 
به طور متع��ادل در محدوده ۲0 ميليون تومان بود. 

در هفته اي كه گذشت اغلب صنايع بورسي يك روز 
در ميان مثبت و منفي ش��دند و به نوعي نقدينگي 
در تاالر شيش��ه اي در حال گردش بود. با احتساب 
اين موضوع مي توان آينده روش��ني در چشم انداز 

بورس ترسيم كرد.
با توجه به نزديك ش��دن موعد مقرر براي انتش��ار 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي پااليشي در سايت 
كدال، اما همچنان نرخ دقيقي از نفت خام به عنوان 
مبناي محاسبه در اختيار اين شركت ها قرار نگرفت 
كه اين امر اخيراً فعاليت ش��ركت هاي پااليش��ي را 

در بازار سرمايه با حاشيه هاي زيادي مواجه كرد.

    صورت مالي شركت ها منتشر نمي شود؟
مساله اي كه در چند روز گذشته به شدت معامالت 
بورس را مورد چالش و مشكل قرار داد و سبب ورود 
گروه پااليش��ي ها به روند منفي ش��د، شائبه هاي 
ايجادشده در زمينه سود عملياتي ساالنه و نيز ورود 

اين شركت ها به مرحله ضرر و زيان بود.
طبق ارزيابي هاي انجام ش��ده مش��خص ش��د كه 
ش��ركت هاي پااليش��ي تا روز جمعه )ف��ردا( وقت 
براي انتشار صورت هاي مالي خود در سايت كدال 
خواهند داشت، اما چالش��ي كه اخيراً سبب ايجاد 
مشكل در انتش��ار گزارش ش��ركت هاي پااليشي 
ش��د، عدم ارايه ي��ا اعالم ديرتر از موع��د مقرر نرخ 
دقيق نفت خام به عنوان مبناي محاس��به از سوي 

ش��ركت ملي پااليش پخ��ش و فرآورده هاي نفتي 
بود. اكنون با توجه به نزديك شدن به زمان انتشار 
صورت هاي مالي شركت ها در سايت كدال، اما عدم 
آگاهي شركت ها از نرخ فروش نفت خام باعث شده 
تا شركت ها مجبور به اعالم قيمت هاي قبل باشند 
كه اين امر به طور قطع مي تواند زمينه س��از كاهش 
سود عملياتي شركت ها و نيز ضرر و زيان سهامداران 

در بازار شود.
در بازار چند س��ال اس��ت كه ش��اهد وجود چنين 
معضلي در اين صنعت هستيم كه اين امر به مراتب 
در انتش��ار صورت هاي مالي ش��ركت ها تاثيرگذار 
و سبب كاهش ش��فافيت آنها خواهد شد. با توجه 
به وج��ود چني��ن معضلي، ش��ركت مل��ي پخش 
موظف اس��ت قيمتي را كه در ۲ ماه گذش��ته براي 
فرآورده هاي نفتي تعيين كرده و اقدام به فروش آنها 
كرده را اعالم كند تا از اين طريق شركت ها بتوانند 
به صورت دقيق تر اقدام به تعيين سودهاي عملياتي 
و نيز انتشار گزارش هاي خود در سايت كدال كنند 
اما اين اقدام هميشه با تاخيراتي همراه بوده و سبب 
ايجاد مشكل براي شركت هاي پااليشي شده است.

اكن��ون بر اس��اس ارزيابي هاي انجام ش��ده به نظر 
مي رسد كه با توجه به نفت 1۲0 دالر و نيز وضعيت 
مطلوب ش��ركت ها در زمينه فروش؛ سود خوبي از 
س��وي شركت هاي پااليش��ي محقق شده باشد اما 
برخي از شايعات ايجادشده مبني بر افزايش فروش 

نفت توسط روسيه و عربستان و نيز كاهش فروش 
نفت توسط ايران باعث ايجاد شائبه هايي در زمينه 
كاهش سود سازي شركت هاي پااليشي شده است؛ 
اين در حالي اس��ت كه در گزارش منتشرش��ده از 
سوي ايرنا مشخص شده است كه توليد نفت ايران 
در ماه آوريل در مقايس��ه با س��ه ماهه نخست سال 
۲0۲۲ ميالدي رش��دي ۳6 هزار بشكه اي را تجربه 

كرده است.
همچنين ايران در ماه آوريل روزانه ۲ ميليون و ۵6۴ 
هزار بش��كه نفت توليد كرده كه اين رقم در ۳ ماهه 
ابتدايي سال جاري ميالدي ۲ ميليون و ۵۲۸ هزار 
بشكه و در سال ۲0۲1 حدود ۲ ميليون و ۳۹۲ هزار 
بشكه بوده اس��ت كه وجود چنين آماري، ادعاهاي 
مطرح شده را در فضاي مجازي مبني بر كاهش ۲6۵ 
هزار بشكه اي صادرات ايران به چين را رد مي كند.

گفتني اس��ت؛ با توجه به اعالم چنين توضيحاتي، 
نكته حائز اهميت اين است كه اين گزارش ها اصالح 
خواهند شد اما اين اقدام با تاخير انجام مي شود كه 
به مراتب مشكالت زيادي را براي شركت ها با خود 
به همراه خواهد داشت؛ بنابراين اتفاقي كه بايد رخ 
دهد اين است تا نرخ نفت خامي كه به شركت هاي 
پااليشي اعطا مي ش��ود زودتر اعالم و شفاف سازي 
ش��ود تا اين فرآيند مانند س��اير صنايع پيش رود و 
ش��ركت ها قادر به گزارش س��ود عملياتي خود در 

موعد مقرر باشند.



گروه راه و شهرسازي|
با فروكش بيماري كرونا در كشور، اگر چه ستاد مقابله با كرونا 
در سال جاري به مساله تعيين سقف افزايش اجاره بها ورود 
نكرد، اما جاي خود را به »س��تاد تنظيم بازار« داده است تا 
سقف افزايش اجاره بها در تهران حداكثر ۲۵ درصد و ساير 
شهرها ۲۰ و ۱۵ درصد اعالم شود. به موازات مصوبه ستاد 
تنظيم بازار، نمايندگان مجلس نيز چهارشنبه هفته گذشته 
دو فوري��ت طرح كنترل و س��اماندهي اجاره بهاي امالك 
مسكوني را تصويب كردند. اين در حالي است كه بر اساس 
آمارهاي رس��مي، طي 8 فصل گذشته، هيچگاه افزايش 
اجاربه��ا در قراردادهاي تمديدي اجاره، مطابق با س��قف 
اعالمي دولت نبوده است و در سطوح بسيار باالتري از آن 
ثبت شده است. به عبارت ديگر، تجربه دو سال گذشته نشان 
مي دهد كه قيمت هاي دستوري در بازار اجاره خريداري 
ندارد و عمال موجران و مستاجران به توافق رسيده اند كه از 
»دستور« دولت عدول كنند و سطوح باالتر سقف اجاره بها 
را ش��كل دهند. سويه ديگر توافق موجر و مستاجر حاكي 
از اين اس��ت كه مستاجران بنا به داليل مختلف و از جمله 
رشد جهش وار اجاره بها، حاضر به جابه جايي نشده اند و در 
مذاكره و چانه زني با موجران خود، به توافق رسيده اند. به طور 
قطع، اين توافق، براي مستاجراني كه قرارداد خود را تمديد 
كرده اند، واجد منفعت بوده است، در غير اين صورت، مستاجر 
مي توانسته اند با پيدا كردن منزلي ديگر، جابه جا شود. در اين 
حال، رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در اين باره گفته 
است، با توافق پشت پرده موجر و مستأجر برخورد مي كنيم. 
اين در حالي است كه بر اس��اس، شرع اسالم و همچنين 
قوانين مدني موجود در كشور، مداخله دولت در مالكيت 
افراد )از جمله موجران( مجاز نيست. افزون بر اين، دولت 
نبايد در توافق ميان افراد حقيقي و حقوقي مداخله كند. 
به عبارتي، اگر موجر و مس��تاجري در پشت پرده يا در 
روي پرده، به اين نتيجه رسيدند كه مبلغ اجاره را بيش 
از سقف تعيين شده توسط دولت افزايش دهند، دولت 
حق مداخله ندارد. از اين رو، به نظر مي رس��د، اظهارات 
وزير راه مبني بر برخورد با توافق موجر و مستاجر فراتر از 
سقف هاي تعيين شده، وجاهت شرعي و قانوني ندارد. 

    برخورد تعزيرات با مشاوران امالك
آن طور ك��ه خبرگزاري هاي داخلي گ��زارش كرده اند، در 
جلسه ستاد تنظيم بازار كه به رياست محمد مخبر معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد، با بررسي بسته سياستي وزارت 
راه و شهرسازي در حوزه مسكن، سقف افزايش اجاره بهاي 
مسكن نسبت به اجاره بهاي سال ۱4۰۰، در تهران حداكثر 
۲۵ درصد، كالن شهر هاي باالي يك ميليون نفر جمعيت ۲۰ 
درصد و ساير شهر ها ۱۵ درصد به تصويب رسيد. براساس اين 
مصوبه، سازمان تعزيرات حكومتي مكلف شد تا با مشاوران 
امالك متخلف كه اين سقف افزايش را رعايت نكنند، برخورد 
كند. بر اين اساس، همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف 
شده به انعكاس و معرفي واحد هاي مسكوني خالي از سكنه به 
سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات مطابق قانون اقدام كند.

    برخورد با توافق پشت پرده متعاملين!
وزير راه و شهرسازي با اشاره به تعيين سقف افزايش نرخ اجاره 
مسكن در سال ۱4۰۱، گفت: با توافق پشت پرده بين موجر 
و مستاجر به شدت برخورد خواهيم كرد. قاسمي اظهار كرد: 
 يكي از موضوعات بسيار مهم افزايش اجاره بها مسكن است. 
آنچه مشخص شده حداكثر افزايش نرخ اجاره مسكن در 
تهران ۲۵ درصد است. وي در پاسخ به اين پرسش كه مالك 
اين ۲۵ درصد چيست، تصريح كرد: كار كارشناسي ستاد 

تنظيم بازار صورت گرفته است،  در گذشته هم اين را داشتيم. 
امسال با توجه به افزايش تورم، ستاد تنظيم بازار با رقم ۲۵ 
درصد موافقت كرد و قابل افزايش نيست. وي افزود: بنابراين 
هر بنگاه امالكي اين را انجام دهد-باالتر از سقف تعيين شده- 
تخلف محسوب مي شود و جزو مصوبات تنظيم بازار است كه 
با آن برخورد مي شود. بر اساس كد رهگيري كامال مشخص 
است و مي توانيم تشخيص بدهيم كه اجاره بهاي مسكن در 
يك واحد چه ميزاني بوده و امسال چه ميزاني افزايش مي يابد. 
قاسمي در واكنش به توافق پشت پرده موجر و مستأجر گفت: 
اين يك تخلف بزرگ محسوب مي شود، گزارش ها پنهان 
نمي ماند و گزارش داده شود برخورد جدي صورت مي گيرد 
و كساني كه با اين شيوه عمل كنند حتما پشيمان مي شوند. به 
گزارش تسنيم، مركز آمار ايران اواخر فروردين امسال با اشاره 
به افزايش ۲8.۱ درصدي نرخ اجاره بها مسكن در زمستان 
۱4۰۰ اعالم كرده بود: »در فصل مورد اشاره متوسط افزايش 
هزين��ه اجاره بها براي كل خانوارهايي ك��ه تمديد قرارداد 

داشته اند، برابر با ۵۰.9 درصد بوده است.«

    راهكار واقعي حمايت از مستاجران؟
به گزارش »تعادل«، بيش از 8۰ درصد از موجران كش��ور، 
مالكان خرده پا به شمار مي روند كه اجاره حاصل از آپارتمان 
اضافه آنها، به نوعي كمك هزينه معيشت آنها به شمار مي رود 
و در واقع، اجاره داري حاكم بر بازار اجاره كشور، سنتي است 
و حرفه اي نيست و به همين دليل، دولت و مجلس مجاز به 
تشديد فش��ارهاي اقتصادي روي قشر »موجر« خرده پا با 
هدف حمايت از »مستاجر« نيست. از اين رو، بايد در حمايت از 
مستاجران راهكارهاي ديگري به غير از قرباني كردن موجران 
را جس��ت وجو كند. بي گمان، موجران علي رغم تبليغاتي 
كه عليه آنها مي شود و حتي در فرهنگ عمومي جامعه نيز 
سويه هاي منفي عليه آنها وجود دارند، در زمره افراد خدوم 
به جامعه به شمار مي روند، چرا كه ملك يكي دو ميلياردي 
خود را كه مس��تاجر با بيش از 6۰ سال كار نمي تواند به آن 
دسترسي داشته باشد را در ازاي دريافت اجاره مورد توافق، 
در اختيار مس��تاجر قرار مي دهد. از اين رو، در صورتي كه با 
تدوين و تصويب برخي قوانين، عرصه بر موجران تنگ شود، 
مسائل و مشكالت ديگري در بازار اجاره ايجاد خواهد شد و 

دعواهاي حقوقي ميان موجر و مستاجر بيشتر خواهد شد. اما 
راهكار واقعي حمايت از مستاجر چيست؟ در گام نخست، بايد 
تصريح كرد كه بازار اجاره نيز متاثر از شرايط كلي اقتصاد است. 
پس دولت بايد با اتخاذ سياست هاي درست و دقيق اقتصادي 
و سياست خارجي، زمينه هاي رشد اقتصاد و افزايش درآمد 
سرانه مردم را فراهم آورد. يعني مسيري برخالف مسير طي 
شده در دهه ۱39۰ خورشيدي در پيش گيرد تا بلكه شرايط 

معيشت مردم )هم موجر و هم مستاجر( بهبود يابد.

    مشاوران امالك: 
بانك ها بازار مسكن را به هم ريخته اند نه ما

عبداهلل اوتادي، عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك 
اظهار كرد: تا وقتي دس��ت بانك ها كه بزرگ ترين دالالن و 
سودگران بازار مسكن هس��تند از اين بخش خارج نشود، 
دولت نمي تواند كاري براي بازار مسكن انجام دهد.تا زماني 
كه نتوانيم عرضه و تقاضا را متناسب كنيم، نمي توانيم براي 
مستأجران كاري از پيش  ببريم. عضو هيات مديره اتحاديه 
مشاوران امالك در گفت وگو با تسنيم افزود: در زمان حاضر 
يك سازنده براي دريافت جواز ساخت يك تا يك سال و نيم 
دوندگي مي كند. براي سازندگان اين رويه صرف نمي كند 
چراكه با نوس��ان قيمت مصالح ساختماني روبرو هستند، 
ضمن اينكه با مقررات دش��وار شهرداري هم ساخت وساز 
مسكن در كشور سخت شده است. وي ادامه داد: در گذشته 
شهرداري تا ۵ طبقه را مجوز ساخت مي داد اما االن اين به سه 
طبقه كاهش يافته است، اين مساله باعث شده است عرضه 
و تقاضا با هم نخواند. اوتادي با اشاره به اينكه حدود يك سال 
از روي كارآمدن دولت جديد مي گذرد اما هنوز يك ميليون 
مسكن ساخته نشده است، اضافه كرد: اميدواريم اين اتفاق 
بيفتد و يك ميليون مس��كن وارد بازار شود، اما متأسفانه 
بانك ها با پول مردم در كار خريد ملك هستند. بانك ها هر 
زمان كه بخواهند از طريق بانك مركزي قيمت ها را افزايش 
مي دهند. وي يادآور شد: در گذشته با اينكه قيمت مسكن 
در بازار بين 8 تا ۱۰ درصد افزايش مي يافت، اما بانك مركزي 
اعالم مي كرد كه قيمت مسكن 4۰ درصد افزايش يافته است! 
عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك اظهار كرد: اين كار 
باعث افزايش قيمت در بازار مسكن مي شد و خريد مسكن 

براي جوانان به يك آرزو تبديل شده است. اآلن وزير مي گويد 
7۰۰ ميليون تومان وام خريد مي دهند، سوال اين است كه وام 
مذكور با چه شرايطي قرار است پرداخت شود؛ ميزان سود و 
اقساط آن چقدر خواهد بود. با اطمينان مي گويم كه حداقل 
بايد ۱.۵ ميليارد تومان بازپرداخت شود. آيا يك جوان با حقوق 
و دستمزد و تورم موجود مي تواند هم مخارج زندگي خود را 
تأمين كند و هم اقس��اط وام را؟ وي بيان كرد: اگر شخصي 
بخواهد همين االن براي خريد مس��كن از كاركرد خودش 
اقدام كند به هيچ عنوان نمي تواند. امروز دوره انتظار خريد 
مسكن به ۱۰۰ س��ال افزايش يافته است، اميدواريم اتفاق 
خوبي در بخش مسكن روي دهد. اوتادي با اشاره به ثبت نام 
نهضت ملي مس��كن، گفت: بايد دوره ثبت نام در اين طرح 
محدوديت نداشته باشد، در غيراين صورت كساني كه ثبت نام 
كرده اند امتياز خود را مي فروشند، اينها عموماً دالل هستند.

    چرا مستاجر ماليات ارزش افزوده بدهد؟
وي با اشاره به ماليات بر ارزش افزوده در بخش اجاره مسكن، 
اظهار كرد: سازمان امور ماليات مي گويد »كاري نداريم كه از 
مستأجران بگيريد يا خير.«، مستأجري كه هر سال جابه جا 
مي شود چه دليلي دارد ماليات ارزش افروده پرداخت كند؟ 
اين ماليات بابت چيست؟ عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران 
امالك با يادآوري اينكه طي دو سال اخير سقف افزايش نرخ 
اجاره ۲۵درصدي براي تهران اعالم شده است، اضافه كرد: 
آيا اين سقف رعايت شده است؟ در دولت هاي قبل بين 7 تا 
۱3 درصد با توافق مالك و مستأجر نرخ اجاره مسكن افزايش 
يافت. مالكان با توجه به تورم كشور ملكي را كه امسال يك 
ميليارد تومان خريده اند سال بعد چندين برابر سود مي برند، 
اما مستأجران مجبورند به دليل تورم به حاشيه  شهرها نقل 
مكان كنن��د. وي از راه اندازي كمپيني تحت عنوان »نه به 
اجاره هاي نامتعارف« توسط مش��اوران امالك خبر داد و 
گفت: اين كمپين توسط مشاوران امالك تهران راه اندازي 
شده است. برخي مالكان متأسفانه واحد مسكوني خود را با 
نرخ هاي اجاره نامتعارف در بنگاه ها فايل مي كنند و همكاران 
بنده از گرفتن اين فايل ها معذور هستند. اميدواريم سايت ها 
هم همين كار را انجام دهند تا شرايط و بستري فراهم شود 

قيمت گذاري مناسبي در اين رابطه صورت گيرد.
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هرسال ۱۶ هزار نفر
 بر اثر تصادفات جان مي بازند

خداداد مقبلي، معاون ساخت و نگهداري راه هاي 
روستايي و فرعي سازمان راهداري گفت: هرساله 
۱6 هزار نفر در كشور بر اثر تصادفات جان خود را از 
دست مي دهند و قريب به ۵۰ تا 6۰ هزار نفر نيز بر 

اثر سوانح رانندگي مصدوم مي شوند.
مقبلي در همايش تجليل از خيرين راهساز الرستان 
و غرب هرمزگان اظهار كرد: تمام اين حوادث داليل 
مختلفي از جمله خطاي انس��اني و ج��اده دارد و 
موجب از بين رفتن جان كاربران جاده اي مي شود 
و ايمن س��ازي و رفع نقاط حادثه خي��ز با اعتبارات 

محدود در يك بازه زماني برطرف نخواهد شد. 
مقبل��ي با بيان اينكه خس��ارت مال��ي هر مجروح 
بازمانده ناشي از تصادفات رانندگي ۲۵۰ ميليون 
تومان برآورد كرده اند، گفت: دولت ساالنه به دليل 
تلفات جاده اي بابت هر فوتي نزديك به ۲ ميليارد 

تومان هزينه ديه پرداخت مي كند.

علت واگذاري ارزيابي ايمني 
ساختمان ها به دفاتر الكترونيك شهر

مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني ش��هرداري تهران با بيان اينكه از دو س��ال پيش 
نظارت بر ضوابط ايمني ساختمان هاي كمتر از 6 طبقه 
به دفاتر خدمات الكترونيك ش��هر واگذار ش��ده است 
توضيحاتي در خصوص بخشنامه شهرداري تهران درباره 
واگذاري ايمني ساختمان ها به دفاتر الكترونيك شهر ارايه 
كرد. داوري در گفت وگو با ايلن��ا درباره واگذاري ايمني 
ساختمان ها به دفاتر الكترونيك شهر گفت: بخشنامه 
ش��هرداري تهران نظارت آتش نشاني بر مساله را حذف 
نكرده بلكه بر اين موضوع تاكيد دارد كه آتش نشاني در هر 
صورت بايد بر اين فرآيند نظارت داشته باشد.  وي ادامه 
داد: اما اجراي فرآيند براي اينكه در صدور پروانه تسريع 
ش��ود به دفاتر خدمات الكترونيك واگذار شده است كه 
البته بعدا ابالغ كردند كه چگونگي آن بايد تعيين شود 
تا مطمئن شويم كه مس��ير به درستي طي مي شود. ما 
سلسله جلس��ات مفصلي را در اين خصوص با معاونت 
شهرسازي ش��هردار و كارشناسان اين معاونت داشتيم 
كه نظارت بر چه ساختمان هايي مي تواند در دفاتر اتفاق 
بيفتد و چه ساختمان هايي به واسطه پيچيدگي هايي 
كه دارد بايد از سوي آتش نشاني نظارت مستقيم بر آنها 
صورت بگيرد. در خصوص همه اين موضوعات با جزييات 
كامل در جلسات مفصلي با حضور معاونان شهرداري و 
كارشناسان آنها برررسي شده است.  مديرعامل سازمان 
آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري تهران خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر نمي توانيم قضاوتي در اين خصوص 
داشته باشيم كه آيا اجراي اين كار خوب است يا بد چراكه 
هنوز آزمايشي در اين خصوص صورت نگرفته است اما در 
حال تالش هستيم كه تاجايي كه امكان دارد اين فرآيند 
به خوبي پيش برود و نتيجه آن بعد از اجرا مشخص خواهد 
شد.  داوري تصريح كرد: سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران آنچه به عنوان مسووليت اجتماعي 
نه صرفا مسووليت قانوني خود دنبال مي كند اين است كه 
ما موظف هستيم كه مراقب باشيم تا ساختمان هايي كه 
ساخته مي شوند ساختمان هاي ايمني در شهر هستند 
و باري بر مش��كالتي ك��ه در حال حاض��ر داريم اضافه 
نمي كنند. اما من نمي توانم نظر قطعي در اين خصوص 
بدهم و همانط��ور كه گفتم تالش مي كنيم تا اين كار با 
نتايج بهتر و نظارت بيشتر اتفاق بيفتد. فرآيندها بين ما و 
معاونت شهرسازي تمام شده و منتظر ابالغ نهايي هستيم.  
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افرادي كه در دفاتر خدمات 
الكترونيك مسوول نظارت بر ايمني ساختمان هستند 
آموزش هاي الزم را فراگرفته اند، گفت: ما در اين خصوص 
آموزش هاي مفصلي ارايه داده ايم اما اين آموزش هايي كه 
ارايه شده است براي اين سطحي كه در حال حاضر در نظر 
گرفته شده است كفايت نمي كند چراكه ساختمان ها هر 
چقدر ارتفاع و وسعت شان بيشتر مي شود و نوع كاربري و 
جمعيتي كه از اين ساختمان ها استفاده مي كنند بيشتر 
مي شود شاخص هايشان تغيير كرده و پيچيدگي ضوابط 
ايمني اين ساختمان ها نيز تغيير مي كند. يعني قطعا 
دفاتر خدمات الكترونيك، مهندسان ناظر و همكاران ما 
در شهرسازي هاي مناطق نياز به آموزش هاي گسترده تر 
و پيشرفته تري دارند تا بتوانند اين فرآيند را انجام دهند. 
براي همه اين موارد نيز برنامه ريزي شده است.  او تاكيد 
كرد: آن چيزي هم كه در حال حاضر از سوي شهرداري 
ابالغ ش��ده اس��ت در بخش تاييد ايمني نقشه هاي 
معماري و در فاز اول صدور پروانه است يعني در نهايت 
در مراحل پايان كار كارشناسان سازمان آتش نشاني از 
ساختمان بازديد مي كنند و تاييديه را صادر مي كنند و 

اين موضوع همچنان به قوت خود باقي است.

همكاري تهران و دوحه
در برگزاري جام جهاني فوتبال

سفير جمهوري اسالمي ايران در قطر با عليرضا زاكاني، 
ش��هردار تهران ديدار و درباره موضوعاتي چون درباره 
اقدام هاي مش��ترك در زمينه برگ��زاري جام جهاني 
۲۰۲۲ قطر گفت وگو كرد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه 
درباره موضوعاتي از جمله كشاورزي، توسعه حمل و نقل 
عمومي، اعزام هيات هاي فني به دو كشور ايران و قطر، 
توسعه و ايجاد دهكده گردش��گري، سرمايه گذاري با 
تضمين برگشت سرمايه و استمرار پيوستگي بين دو 
كشور گفت وگو و تبادل نظر شد. در اين جلسه، همچنين 
درباره اقدام هاي مشترك در زمينه برگزاري جام جهاني 

۲۰۲۲ قطر و همكاري تهران و دوحه گفت وگو شد.

گردو خاك در بيشتر استان ها 
طي روزهاي آتي

سازمان هواشناسي كشور اعالم كرد: براساس پيش 
بيني هاي ص��ورت گرفته در روزهاي آتي ش��اهد 
پديده گرد و خاك در بيشتر استان ها به ويژه در نوار 
غربي كشور خواهيم بود. به گزارش ايرنا، روز شنبه 
در خراسان شمالي، نبيمه شمالي خراسان رضوي، 
استان هاي س��احلي درياي خزر و ارتفاعات البرز 
مركزي به ويژه در س��اعات بعدازظهر رگبار و رعد 
و برق و وزش باد ش��ديد موقت گاهي گردو خاك 
رخ خواه��د داد.همچنين ط��ي در برخي مناطق 
استان هاي واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، 
استان هاي ساحلي درياي خزر، استان هاي واقع در 
دامنه هاي جنوبي البرز مركزي وزش باد شديد در 
مناطق مستعد همراه با خيزش گرد و خاك پيش 
بيني مي شود. براس��اس اين گزارش، روز يكشنبه 
در بيشتر مناطق كش��ور جو پايدار و آسمان صاف 
خواهد بود. روز دوشنبه و سه شنبه در برخي مناطق 
شمال غرب بارش پراكنده و وزش باد شديد موقت با 
احتمال خيزش گردو خاك پيش بيني مي شود و در 
ساير مناطق كشور آسمان صاف و آفتابي خواهد بود.

همچنين روزهاي شنبه و يكشنبه در نيمه شرقي 
كشور به ويژه در منطقه زابل به سبب وزش باد شديد 
احتمال رخ داد توفان گرد و خاك و كاهش كيفيت 

هوا و كاهش ديد افقي خواهد بود .

ثبت نام ۳۰ هزار خانوار
براي دريافت زمين رايگان

مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
با اشاره به اينكه آيين نامه اجرايي قانون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت در انتظار تصويب هيات 
وزيران است گفت: هيچ خانواده ثبت نام شده اي در 

طرح اعطاي زمين حذف نشده است.
به گزارش تس��نيم، پروانه اصالن��ي در يك برنامه 
تلويزيوني، درباره اعطاي زمين بر اساس فرم ج به 
خانوار هاي داراي سه فرزند و بيشتر گفت: بر اساس 
ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، 
بايد آيين نامه اجرايي در هيات وزيران تصويب شود 
كه اين آيين نامه ارسال شده و هم اكنون در دستور 
كار كميسيون قرار دارد. اصالني اظهار كرد: وزارت 
راه وشهرسازي در زمان مقرر آيين نامه اجرايي را به 
هيات وزيران ارسال و حتي قبل از تصويب آيين نامه 
فرآيند ساماندهي شناسايي متقاضيان و ثبت نام ها 

را آغاز كرده است. 
وي افزود: تاكنون بيش از 3۰ هزار خانوار داراي فرزند 
سوم و بيشتر ثبت نام كرده اند. مديركل دفتر اقتصاد 
مس��كن گفت: هماهنگي هاي الزم براي اقدامات 
اجرايي اين قانون در وزارت راه و شهرس��ازي انجام 
شده و به محض تصويب آيين نامه فرايند اجرايي 
طرح آغاز خواهد شد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
با تاكيد بر اينكه زيرساخت هاي اين طرح آماده شده، 
گفت: در حال حاضر ثبت نام ها انجام شده و حتي 
براي تمامي ثبت نام كنندگان نيز پااليش ها انجام 
گرفته است. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
هنوز فرم ج بررس��ي نشده، هيچ متقاضي مسكن 
ثب��ت نام كننده اي نيز از اين فرآيند حذف نش��ده 
اس��ت. تبصره 3 ماده 4 قانون حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت، وزارت راه وشهرس��ازي را مكلف 
كرده اس��ت با همكاري وزارت جهاد كش��اورزي 
آيين نامه اين ماده را حداكثر 3 ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران 
ارس��ال كند كه اين آيين نامه به وسيله وزارت راه و 
شهرسازي در موعد مقرر ارسال شده است. بر اساس 
اين گزارش، بر اس��اس قانون حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت افرادي كه فرزند سوم آنها بعد از ۲4 
آبان ۱4۰۰ متولد شده باشد مي توانند براي بار دوم از 
امكانات دولتي استفاده كنند. در واقع اگر كسي فرم 
»ج« او قرمز است )از تسهيالت يارانه هاي مسكن 
استفاده كرده است( يا مالكيت دارد مي تواند براي 
بار دوم فقط يك بار از امكانات دولتي استفاده كند. 
خانواده هايي كه مش��مول اين قانون مي ش��وند 
يعني فرزند س��وم آنها از ۲4 آبان س��ال گذشته 
متولد شده است و س��اكن شهر هايي با جمعيت 
كمتر از ۵۰۰ هزار نفر هس��تند مي توانند حدود 
۲۰۰ مت��ر زمي��ن از وزارت راه و شهرس��ازي و 
ادارات تابعه استاني دريافت كنند. كساني كه در 
ش��هر هاي باالي ۵۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي 
مي كنند مي توانند در شهر هاي مجاور، شهر هاي 
نزديك، شهر هاي جديد، شهرك ها يا شهر هايي 
كه پدر و مادر متولد آنجا هس��تند به شرطي كه 
كمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعيت باشند از اين ۲۰۰ 

متر زمين يا واحد مسكوني استفاده كنند.

سقف افزايش اجاره بها در تهران و شهرستان ها تعيين شد

وزير راه: با توافق پشت پرده موجر و مستأجر برخورد مي كنيم

برخورد  با »توافق« موجر و مستاجر!

شهرداري رفع مشكالت را پيگيري مي كند

چالش حقوقي افزايش كرايه حمل و نقل عمومي
پس از انتشار نامه لغو افزايش كرايه ها، معاون حمل 
و نقل ترافيك ش��هرداري تهران گفت: كرايه ها هر 
ساله افزايش مي يابد، شهرداري نيز در حال رايزني 
براي رفع مشكالت حقوقي است. همه ساله و با توجه 
به قانون، شهرداري ها مي توانند كرايه ناوگان حمل و 
نقل عمومي را به ميزان مشخصي افزايش دهند اين 
افزايش قيمت كه در تهران ۲۵ درصد بود و با توجه 
به روند مراحل قانوني در ش��وراي شهر به تصويب 

رسيد و توسط فرمانداري نيز ابالغ شد. 
پس از ابالغ افزايش نرخ كرايه و اعمال آن از ابتداي 
ارديبهشت ماه اين موضوع با حواشي رو به رو شد؛ 
طي روزه��اي اخير نامه اي از س��وي فاطمي امين 
وزير صنعت معدن تجارت مبني بر عدم هماهنگي 
افزايش نرخ كرايه هاي تاكسي با مصوبه ستاد تنظيم 
بازار و به دنبال آن دستور ابطال مصوبه افزايش ۲۵ 
درصدي كرايه ها از سوي معاون اول رييس جمهور 
منتشر ش��د. پس از انتشار اين نامه و دستور معاون 
اول رييس جمهور براي لغ��و افزايش ۲۵ درصدي 
نرخ كرايه ها گمانه زني هاي بس��ياري در اين رابطه 
مطرح ش��د و اعضاي شوراي شهر و مديران شهري 

نسبت به آن واكنش نشان دادند.

    افزايش كرايه ها مطابق با قانون است
به گفته س��خنگوي ش��هرداري تهران افزايش ۲۵ 
درصدي متوسط كرايه تاكس��ي ها بر اساس قانون 
و با طي كردن مس��ير قانوني اجرايي ش��ده اس��ت 
و اليح��ه ش��هرداري، تصوي��ب در صحن ش��وراي 
محترم، بررس��ي عدم مغايرت با قوانين باالدستي و 
ابالغ از س��وي فرمانداري تهران را دارد. سيد محمد 

آقاميري عضو شوراي ش��هر تهران پيش از اين و در 
مصاحبه اي با همين رسانه از بررسي دستور معاون 
اول رييس جمه��ور مبني بر ابط��ال مصوبه افزايش 
۲۵ درصدي كرايه ناوگان حم��ل و نقل عمومي در 
شوراي ش��هر تهران خبر داده بود. آنچه كه در نامه 
وزير صمت به معاون اول رييس جمهور تحت عنوان 
مصوبه تنظيم بازار آمده متعلق به ۲7 مهر ۱4۰۰ بود 
در حالي كه افزايش كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي 

در رابطه با سال ۱4۰۱ است.
 وي اظهار ك��رد: نامه اي در رابطه با لغ��و افزايش ۲۵ 
درصدي كرايه ها به شوراي ش��هر زده شده و متقاباًل 
شورا نيز پاسخ اين نامه را داده است بررسي اين موضوع 
در دستور كار قرار گرفته و در ابتداي هفته آينده نتيجه 
آن اعالم خواهد شد. وي ادامه داد: آنچه كه در نامه وزير 
صمت به معاون اول رييس جمهور تحت عنوان مصوبه 
تنظيم بازار آمده متعلق به ۲7 مهر ۱4۰۰ بوده است در 
حالي كه افزايش كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي در 
رابطه با سال ۱4۰۱ است شوراي شهر نهاد قانونگذار 
است و با توجه به اختيارات قانوني خود مي تواند كرايه 

ناوگان عمومي را افزايش دهد.

    زاكاني: شايعه است
عليرضا زاكاني ش��هردار تهران نيز در حاشيه جلسه 
هيات دولت با اش��اره به مصوبه افزايش ۲۵ درصدي 
نرخ كرايه هاي تاكسي و ابطال آن گفت: اين موضوع 
شايعه بوده است مصوبه اي ناظر به ۲۵ درصد در ابتداي 
سال به شوراي شهر تقديم شد و فرماندار ي نيز آن را 
تأييد كرد اين مصوبه قانوني اس��ت و ادامه دار خواهد 
بود. به دنبال افزايش گمانه زني ها در رابطه با افزايش 

۲۵ درصدي كرايه تاكسي ها و احتمال لغو آن با توجه 
به دس��تور معاون اول رييس جمهور عليرضا نادعلي 
سخنگوي شوراي شهر تهران نيز از ارايه اطالعات ناقص 
به معاون اول رييس جمهور خبر داد و گفت: ش��وراي 
اسالمي شهر تهران مطابق با قانون و طبق روال عادي 
افزايش نرخ كرايه ها را اعمال كرده است. وي ادامه داد: 
اعضاي كميسيون عمران و حمل و نقل و نايب رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران با معاونت رياست جمهوري 
ارتباط برقرار كردند و توضيح��ات خود را در رابطه با 
اين مصوبه و تصميم به آن در شوراي شهر ارايه دادند.

    افزايش كرايه هرساله انجام مي شود
اما همانطور كه گفته شد اين اختالف نظرها در رابطه با 
افزايش نرخ كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي به دليل 
برداشت هاي مغاير و توجه به مصوبه سال گذشته بوده 
است كه بايد از لحاظ حقوقي مورد بررسي قرار گيرد. 
مجتبي شفيعي معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران در گفت وگو با مهر، درباره دس��تور لغو افزايش 
۲۵ درصدي كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي اظهار 
كرد: بررسي اين موضوع و حل مشكالت به وجود آمده 
در دس��تور كار قرار دارد و در حال رفع است. افزايش 
حداقلي كرايه ها در همه ش��هرها و همه ساله اجرايي 
مي شود و در حال رايزني هستيم تا مشكالت حقوقي 
اين مش��كل نيز برطرف ش��ود وي ادام��ه داد: درباره 
حواشي و مش��كالت پيش آمده پيرامون افزايش ۲۵ 
درصدي كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي هيچ نگراني 
وجود ندارد. شفيعي با بيان اينكه افزايش كرايه ناوگان 
حمل و نقل عمومي هرس��اله انجام مي ش��ود گفت: 
افزايش حداقلي كرايه ها در همه شهرها و همه ساله 

اجرايي مي شود و در حال رايزني هستيم تا مشكالت 
حقوقي اين مشكل نيز برطرف ش��ود. افزايش كرايه 
ناوگان حمل و نقل عمومي به دنبال افزايش ميزان 
دستمزدها اعمال مي شود و ش��وراي اسالمي شهر 
تهران طبق وظيفه قانوني خ��ود اين افزايش نرخ را 
اعمال كرده است اما با توجه به مشكل و حواشي ايجاد 

شده بايد منتظر ماند تا اين مشكل برطرف شود.

نظر به دستور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس�می مصوب ۱390/9/۲0به امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالک 
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خزائی   .لذا  به موجب ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
این روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف ۱3۱۱3۱۱
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 حماي��ت از قيمت بيت كوي��ن در حوالي ۲۸,۵۰۰ 
دالر موجب رشد قيمت و عبور از مقاومت ۲۹,۵۰۰ 

دالري شد.
اگرچ��ه بيت كوي��ن بار ديگ��ر به ب��االي محدوده 
۳۰,۰۰۰ دالر بازگشته است با اين حال براي حفظ 
اين روند نيازمند شكس��ت مقاومت هاي ۳۰,۵۰۰ 

دالري و ۳۱,۲۰۰ دالري خواهد بود.
هرچند هم زمان با كاهش قيمت و افزايش احساس 
ترس در بازار، بخش��ي از سرمايه گذاران بيت كوين 
كه احتمااًل ت��اب آوري كمتري ه��م دارند، پس از 
مدت قابل توجهي تصميم به فروش گرفته اند. پس 
از اص��اح قيمت، بار ديگر از بيت كوين در محدوده 
۲۸,۵۰۰ دالر حمايت ش��د و بهبود قيمت تا آن جا 
رخ داد ك��ه مقاومت ۳۰,۰۰۰ دالري نيز شكس��ته 
ش��د. اگر رون��د هم چنان صع��ودي باش��د، اولين 
مقاوم��ت روبروي آن، در مح��دوده ۳۰,۵۰۰ دالر 

ظاهر مي شود. 
مقاومت ه��اي كليدي بعدي هم چن��ان نزديك به 
سطوح ۳۱,۲۰۰ و ۳۱,۵۰۰ دالر خواهد بود. اما اگر 
بيت كوين روندي نزولي داشته باشد، اولين حمايت 
در س��طح ۲۹,۸۵۰ دالر قرار دارد. حمايت كليدي 
بعدي نزديك به سطح ۲۹,۵۰۰ دالر خواهد بود و در 
صورت شكسته شدن اين حمايت ريزش بيت كوين 

احتماال اساسي خواهد بود.
اتريوم نيز وضعيتي مش��ابه با بيت كوين داش��ت و 
توانس��ت به باالتر از ناحيه ۱,۹۵۰ دالر برس��د. در 
ادامه رون��د افزايش قيمت حفظ ش��ده و مقاومت 
۲,۰۰۰ دالري نيز از پيش رو برداش��ته شد. قيمت 
اتريوم نس��بت به ديروز و همچنين نسبت به هفته 
گذشته حدود ۳ درصد افزايش يافته است. اگر روند 
پيش روي قيمت صعودي باشد، اولين مقاومت در 
ناحي��ه ۲,۰۵۰ دالر قرار خواه��د گرفت و مقاومت 
كليدي بعدي نزديك ب��ه ۲,۱۲۰ دالر خواهد بود. 
در صورت شكسته ش��دن اين مقاومت، روند صعود 

اتريوم شدت خواهد گرفت. 
با فرض نزولي بودن بازار، اولين حمايت در محدوده 
۱,۹۵۰ دالر و دومي��ن حماي��ت در ۱,۹۰۰ دالر 
خواهد بود كه شكسته شدن آن ممكن است عواقبي 
شديدتر براي دارندگان اتريوم در پي داشته باشد. 
همچنين بسياري از آلت كوين هاي بازار بيش از ۵ 
درصد رش��د قيمت را تجربه كرده اند. از ميان آنها 
قيمت كازم��اس با افزايش ح��دود ۱۲ درصد طي 

شبانه روز گذش��ته رش��د خوبي را به ثبت رساند. 
قيمت اين ارز ديجيتال نسبت به هفته گذشته نيز 

۱۶ درصد افزايش داشته است.

  با افزايش احس�اس ترس، سرمايه گذاران 
ضعيف در حال خروج از بازار هستند

يك شاخص درون زنجيره اي نشان مي دهد هم زمان 
با كاه��ش قيم��ت و افزايش احس��اس ت��رس در 
ب��ازار، بخش��ي از س��رمايه گذاران بيت كوي��ن كه 
احتمااًل ت��اب آوري كمتري هم دارند، پس از مدت 
قابل توجهي تصميم به فروش گرفته اند. به گزارش 
يوت��ودي، بيت كوي��ن همچنان نزديك به س��طح 
۳۰/۰۰۰ دالر معامل��ه مي ش��ود و فاصله چنداني 
با پايين ترين محدوده قيمتي يك س��ال گذش��ته 
خود ندارد. با وجود اينكه اشباع فروش به وضوح در 
نمودار قيمت بيت كوين ديده مي شود، فروش اخير 
باعث شده است روند نزولي كوتاه مدت بيت كوين 

گسترده تر شود. 
در حالي ك��ه بيت كوين همچنان ب��ا قيمت هايي 
كمتر از ۳۰/۰۰۰ دالر معامله مي شود، دو شاخص 
كليدي از احتمال رسيدن اين ارز ديجيتال به كف 
قيمتي اش خبر مي دهند. يك اينكه شاخص ترس 
و طمع ارزه��اي ديجيتال به س��طح ۲۶ ماه پيش 

رسيده است.
ب��ا وجود اينكه در روز هاي گذش��ته ب��ازار ارزهاي 
ديجيتال با جهش��ي كوتاه روبرو ش��د، همچنان از 

اوج قيمت خ��ود فاصله زيادي دارن��د. هم زمان با 
تشديد احس��اس تر در بازار، شاخص ترس و طمع 
ارزه��اي ديجيتال روز گذش��ته به عدد ۸ س��قوط 
كرد كه نش��ان دهنده »ترس بس��يار شديد« بين 
سرمايه گذاران است. علي مارتينز، تحليلگر ارزهاي 
ديجيتال، گفته است شاخص ترس و طمع بازار به 
پايين ترين سطح خود در نزديك به ۲ سال گذشته 

رسيده است.
مارتينز مي گويد اين معيار دقيقًا همان احساساتي 
را نشان مي دهند كه در جريان سقوط سنگين ماه 
مارس ۲۰۲۰ )اس��فند ۹۸( در بازار وجود داشت. 
بيت كوين در م��ارس ۲۰۲۰ با تقريب��ًا ۶۳ درصد 
افت از س��طح ۱۰/۵۰4 دالر تا ناحيه ۳/۸۰۰ دالر 
سقوط كرد و سپس روند صعودي خود را در ماه هاي 
بعدي از س��ر گرفت. »ترس شديد« كنوني ممكن 
است باعث جذب خريداراني شود كه مدت هاست 
منتظ��ر افت بيش از حد قيم��ت بوده اند تا با خريد 
ارزهاي ديجيتال آنها را ب��راي بلندمدت نگهداري 
كنند. گفتني است ش��اخص ترس و طمع ارزهاي 

ديجيتال اكنون به سطح ۱۳ درصد رسيده است.

  بخشي از سرمايه گذاران 
از روند بازار ترسيده اند

پلتفرم تحليلي س��انتيمنت با انتش��ار گزارشي در 
توييتر عنوان كرده اس��ت آن دسته از آدرس هاي 
بيت كوين كه مدتي طوالن��ي غيرفعال بوده اند، در 
هفته گذشته فعال تر ش��ده اند كه به رشد شاخص 
 )Age Consumed( جابه جايي توكن هاي ساكن
واحدهاي بيت كوين منجر شده است. اين شاخص 
در واقع نشان مي دهد كه چه مقدار بيت كوين پس 
از گذشت مدتي طوالني از آخرين جابه جايي خود 
دوباره به يك آدرس ديگر منتقل مي شوند. معمواًل 
رشد شاخص جابه جايي توكن هاي ساكن هم زمان 
با كاهش قيمت، نشان دهنده خروج افراد ضعيف يا 
ريسك گريز از موقعيت هاي معاماتي شان است. از 
شاخص جابه جايي توكن هاي ساكن براي مشاهده 
تغيي��ر جهت قيم��ت بيت كوي��ن در ميان مدت و 
بلند مدت استفاده مي شود. اين شاخص كه پلتفرم 
س��انتيمنت آن را منتش��ر كرده اس��ت، ب��راي به 
دس��ت آوردن عدد دقيق، تعداد بيت كوين هايي را 
كه پس از مدتي به آدرس ديگري منتقل ش��ده اند 
در مدت زماني كه از آخرين انتقالش��ان مي گذرد، 

ضرب مي كند.

  شاخص ترس و طمع به پايين ترين 
سطح از زمان همه گيري كرونا رسيد

شاخص »ترس و طمع« ارزهاي ديجيتال در حالي 
به ۸ درصد رس��يده كه پايين ترين س��طح از زمان 
همه گيري ويروس كرونا در سراسر جهان محسوب 
مي ش��ود. برخي از تحليلگران نيز تصور مي كنند، 
بيت كوين مي تواند بازيابي قيمت خود را از همين 
نقطه آغاز كند. قيمت بيت كوين در حالي تا سطح 
۳۰/7۵۰ دالر رش��د كرد كه برخي از معامله گران 

انتظار دارند بازار اين ارز ديجيتال بتواند از س��قوط 
دوباره قيمت به س��طوح اوج تاريخي سال ۲۰۱7، 
يعني ۲۰/۰۰۰ دالر اجتناب كند. در حالي كه برخي 
از معامله گران نگرانند اص��اح عميق بازار، قيمت 
بيت كوين را به سطحي پايين تر از كف ۱۰ ماه اخير 
كه در هفته گذشته شاهد آن بوديم برساند، كريدبل 
كريپت��و از تحليلگران بازار ارز ديجيتال، ديدگاهي 

خوش بينانه را مطرح كرده است.
او با اس��تناد ب��ه رفتارهاي قيمت��ي بيت كوين در 
گذشته، گفته است اين ارز ديجيتال تمايل كمي به 
آزمايش حمايت ۲۰/۰۰۰ دالري دارد. او مي گويد: 
»پيش بين��ي قيمت ۱۳/۰۰۰ ي��ا ۱4/۰۰۰ دالري 
ب��راي بيت كوين با اين اس��تدالل ك��ه چرخه هاي 
نزولي قبل��ي با كاهش ۸۰ درص��دي قيمت از اوج 
هم��راه بوده اند، يك ف��رض مهم ديگ��ر را مطرح 
مي كند؛ اينك��ه ۶۵/۰۰۰ دالر اوج چرخه صعودي 

قبلي بوده است.
اين همان تصوري است كه وقتي بيت كوين در ژوئن 
۲۰۲۱ )خ��رداد ۱4۰۰( به ۳۰/۰۰۰ دالر رس��يده 
بود داش��تيم؛ اما ۳ ماه پس از آن بيت كوين به اوج 
تاريخ��ي جديد خود در ۶۵/۰۰۰ دالر رس��يد.« به 
نظر مي رسد برخي از س��رمايه گذاران از قبل خود 
را براي س��قوط بيت كوين به سطوح پايين تر آماده 
كرده باش��ند و مايكرواستراتژي هم كه بزرگ ترين 
سرمايه گذار س��ازماني اين ارز ديجيتال محسوب 
مي ش��ود، گفته آماده اس��ت با كاه��ش قيمت به 
نزديك��ي ۲۱/۰۰۰ دالر اقدام ب��ه خريد واحدهاي 

جديد كند و مانع سقوط بيشتر بيت كوين شود.
كريدبل كريپتو در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن 
است بيت كوين سقوط س��ال ۲۰۱۹ خود را از اوج 
۱4/۰۰۰ دالري به ۳/۶۰۰ دالر، تكرار كند يا خير، 
گفت: »انتظار چنين اتفاقي را ندارم؛ با اين حال، آيا 
ممكن است ش��اهد چنين سقوطي باشيم؟ جواب 
بله اس��ت؛ اما همانطور كه قبًا گفتم، از آنجا كه در 
گذش��ته قيمت هرگز اوج تاريخي قبلي خود را به 
عنوان حمايت آزمايش نكرده است، به نظرم چنين 

اتفاقي بسيار غيرمحتمل خواهد بود.«
مايكل ون دپوپ، تحليلگر وب سايت كوين تلگراف، 
به اين موضوع اش��اره كرده كه ممكن است با پايان 
روند صعودي ش��اخص دالر )كه ارزش دالر اياالت 
متحده را با ديگر ارزهاي فيات مطرح جهان مقايسه 
مي كند( فرصتي براي رش��د دارايي هاي ريسكي، 

مانند ارزهاي ديجيتال فراهم شود.
او پيش بيني كرده اس��ت كه شاخص دالر مي تواند 
از اوج ۱۲ ساله خود در سطح ۱۰۵، به سمت پايين 
حركت كند. ون دپوپ گفته است: »درباره وضعيت 
كنوني ش��اخص دالر تصور مي كن��م كه طبق اين 
س��ناريو پيش برويم؛ فرض من اين است كه با آغاز 
ي��ك حركت اصاح��ي در اين ش��اخص و افزايش 
فش��ار عرضه، از اوج هاي فعلي فاصله بگيريم. فكر 
مي كنم پس از شكسته شدن حمايت سطح ۱۰۳.7 
هم فشار نزولي اين شاخص بيشتر شود و در نتيجه 
دارايي هاي ريس��كي رش��د كنند.«  اين در حالي 
اس��ت كه آمارهاي مربوط به احساسات بازار نشان 
مي دهند اكثر معامله گران به اين نتيجه رسيده اند 
كه ممكن است در ادامه هر اتفاقي رخ دهد و گرايش 

آنها بيشتر به سمت كاهش قيمت هاست.
ش��اخص ترس و طمع ارزه��اي ديجيتال كه از آن 
براي س��نجش احساسات بازار اس��تفاده مي شود، 
امروز به ۸ درصد رسيده است كه پايين ترين سطح 
از ۲۸ مارس ۲۰۲۰ )۹ فروردين ۱۳۹۹( محسوب 
مي ش��ود؛ درس��ت دو هفته پس از آنك��ه قرنطينه 
سراسري به خاطر پيشگيري از شيوع بيشتر ويروس 
كرونا در سراس��ر جهان آغاز ش��د. در آن زمان هم 
بيت كوين مانند امروز، در حال بازيابي ارزش خود 
از كفي قيمت��ي اش بود. گفتني اس��ت بيت كوين 
اكنون ب��ا قيمت ۳/۵۰۰ دالر معامله مي ش��ود و با 
كف ۲۵/4۰۰ دالري خود در هفته گذش��ته حدود 

۲۰ درصد فاصله دارد.

دنياي فناوريرويداد دانش و فن6   Sat. May 21. 2022  2219   شنبه 31 ارديبهشت 1401    19 شوال 1443  سال هشتم    شماره 

فعاالن حوزه هوش مصنوعي:
 پيشرفت هوش مصنوعي 

در گرو داده هاي باكيفيت است
فعاالن حوزه ه��وش مصنوعي پيش��رفت هوش 
مصنوعي را در گرو جمع آوري داده هاي با كيفيت 
و تعامل بيش��تر دانش��گاه و صنعت مي دانند. آنها 
معتقدند هوش مصنوعي به يك باره رشد نمي كند 
و پيشرفت آن وابسته به زمان و دقت در جمع آوري 
داده هاست. به گزارش پيوست، رويداد »تجربه محور 
هوش مصنوعي در صنعت« با حضور فعاالن بخش 
صنعت، دانش��جويان و اساتيد دانش��گاه در حوزه 
هوش مصنوعي برگزار شد و آنها به ارايه تجربيات 
خود در زمينه استفاده از هوش مصنوعي پرداختند. 
علي زارع زاده، گفت: براي هوشمند كردن بررسي 
كيفيت جوابگويي مركز تماس، بايدصداها را به متن 
تبديل مي كرديم تا بررسي آنها آسان تر شود. دستيار 
صوتي گوگل اين امكان را فراهم كرده و استفاده از 
آن مي توانس��ت براي ما يك مزيت باشد اما تبديل 
گفتار به متن توس��ط گوگل به ما نشان داد كه اين 
ابزار با درصد خط��اي ۸۰ درصد، ابزار مطمئني به 
حساب نمي آيد. او ادامه داد: بايد خودمان دست به 
كار مي شديم و براي اين كار تقريبا ۶ ماه زمان را 
برآورد كرديم. در اين فرآيند بارها دست به اصاح 
قانون هايي كه خودمان طراحي كرده بوديم زديم 
و در آخر به مدل مخصوص خودمان رس��يديم. 
درصد خط��ا را از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد كاهش 
داده و تعداد خطاها در يك صوت مشخص از ۸4 
خطاي موجود در دستيار صوتي گوگل را به چهار 

خطا در دستيار صوتي مفيد رسانديم.

    رويداد تجربه محور هوش مصنوعي 
در صنعت

عباس حسيني، روي اس��تفاده از مدل هاي ساده 
و قابل توضيح در هوش مصنوعي تاكيد داش��ت او 
در اين زمينه گفت: باي��د داده هاي موجود را درك 
كرد و به جاي اس��تفاده از مدل هاي پيچيده روي 
مدل هاي ساده متمركز شد. او همچنين به اتاف 
سرمايه و انرژي در تبليغات سنتي اشاره كرد و گفت: 
اصلي تري��ن چالش در تبليغات س��نتي هدررفت 
سرمايه و منابع است، در واقع بررسي به صرفه بودن 
مسير انتخاب شده، تقريبا در تبليغات سنتي غير 
ممكن است. او همچنين در مورد تجربه بهره گيري 
از ه��وش مصنوعي توضيح داد: »ما با اس��تفاده از 
هوش مصنوعي به راهكارهايي براي حل چالش هاي 
موجود در تبليغات دس��ت پيدا كرديم. مدل اول و 
مهم ترين آن »راه حل ساده« نام دارد. در اين روش 
هوش مصنوعي حافظه محور عمل مي كند و ما از 
روي داده هاي باكيفيت، هوش مصنوعي موجود در 

تپسل را رشد داده و به روزرساني كرده ايم.

كانادا خريد تجهيزات
نسل پنجم چيني را ممنوع كرد

كانادا اع��ام كرد قصد دارد اس��تفاده از تجهيزات 
مخابراتي نس��ل پنجم ساخت شركت هاي چيني 
هواوي و زد تي اي را به بهانه حفاظت از امنيت ملي 
ممنوع كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، كانادا 
همچنين مي خواهد به ش��بكه به اشتراك گذاري 
 اطاع��ات كش��ورهاي اتح��اد پن��ج چش��م ي��ا 
Five Eyes  بپيوندد كه متشكل از امريكا، كانادا، 
انگليس، استراليا و نيوزيلند است. فرانسوا فيليپ 
ش��امپاين، وزير صنعت كانادا، ب��ه خبرنگاران در 
اتاوا گف��ت: ما قصد داري��م ه��واوي و زد تي اي را 
از ش��بكه هاي مخابراتي نس��ل پنجم خود حذف 
كني��م. ارايه دهندگاني كه قبًا اي��ن تجهيزات را 
نص��ب كرده اند، ملزم ب��ه توقف اس��تفاده از آنها و 
حذف تجهيزات مذكور بر اس��اس طرح هايي كه 
اعام مي كنيم، خواهند بود. شامپاين اضافه كرد: 
شركت ها ملزم خواهند بود تجهيزات نسل پنجم 
چيني خود را تا ژوئن سال ۲۰۲4 حذف كنند و بابت 
اين كار هزينه اي بازپرداخت نمي شود. شركت هايي 
كه از تجهيزات نسل چهارم چيني استفاده مي كنند 
هم باي��د آنها را تا پايان س��ال ۲۰۲7 حذف كنند. 
اجراي اي��ن تصميم قب��ًا در بحبوحه تنش هاي 
ديپلماتيك كانادا با چين به تعويق افتاده بود. بقيه 
كشورهاي پنج چش��م متش��كل از كانادا، اياالت 
متحده، بريتانيا، استراليا و نيوزلند قبًا استفاده از 
تجهيزات نسل پنجم چيني را ممنوع كرده بودند. 
در سپتامبر ۲۰۱۸، كانادا براي اولين بار اعام كرد 
كه تهديدات احتمالي امنيت ملي ناشي از استفاده 
از تجهيزات هواوي را بررسي خواهد كرد. سخنگوي 
س��فارت چين در كانادا گفت: نگراني هاي امنيتي 
ادعا شده »بهانه اي براي دستكاري سياسي« است 
و كانادا را به همكاري با اياالت متحده براي سركوب 
ش��ركت هاي چيني متهم كرد. عليخان ولش��ي، 
معاون امور شركت هاي هواوي در كانادا، هم گفت 
كه اين شركت همچنان منتظر شنيدن »ماهيت 
تهديدات امنيت ملي است كه فكر مي كنند هواوي 
ايجاد مي كن��د.« عاوه بر اي��ن ممنوعيت، ماركو 
منديچينو وزير ايمني عمومي گفت: كانادا قانون 
جديدي را براي محافظت از زيرساخت هاي مالي، 
مخابراتي، ان��رژي و حمل و نقل حيات��ي در برابر 

تهديدات سايبري تهيه خواهد كرد.

دروغگويي گوگل در مورد 
حالت وبگردي خصوصي  

كن پكس��تون، دادس��تان كل تگزاس ادعا كرد 
موتور جس��ت وجوي گوگل داده ه��اي كاربراني 
را جم��ع آوري مي كن��د ك��ه فك��ر مي كنند در 
صورت اس��تفاده از حالت »وبگردي خصوصي« 
ناش��ناس باقي مي مانند. به گ��زارش مهر به نقل 
از رويت��رز، دادس��تان هاي ايالت ه��اي تگزاس، 
اينديانا، ايالت واش��نگتن و ناحيه كلمبيا در ماه 
ژانوي��ه ش��كايت هاي جداگانه اي علي��ه گوگل 
در دادگاه ه��اي ايالتي تنظي��م كردند. علت اين 
امر اس��تفاده گوگل از روش ه��اي رديابي مكاني 
فريبنده اي اس��ت كه به حريم خصوصي كاربران 
تجاوز مي كنن��د و حتي در صورت فعال ش��دن 
حالت وبگردي خصوصي گ��وگل نيز فعال باقي 
مي مانند. در پرونده شكايت دادستان كل تگزاس، 
حالت وبگردي ناش��ناس گوگل هم به شكايت از 
قبل تنظيم ش��ده ماه ژانويه اضافه ش��ده است. 
حالت ناشناس يا »وبگردي خصوصي« قابليتي در 
مرورگر كروم است كه به اين معني است كه گوگل 
سابقه جس��ت وجو يا موقعيت مكاني كاربران را 
رديابي نخواه��د كرد. در اين دادخواس��ت آمده 
كه گ��وگل گزينه »وبگردي خصوص��ي« را ارايه 
مي دهد تا كاربران با خيال راحت وب سايت هاي 
بسيار ش��خصي در مورد سابقه پزشكي، تفكرات 
سياسي و غيره را مش��اهده كنند. يا شايد آنها به 
سادگي بخواهند يك هديه غافلگيركننده بخرند 
بدون اينكه دريافت كننده هديه توسط رگباري 
از تبليغات هدفمند از موضوع آگاه ش��ود. اما در 
واقعيت، گوگل به طور فريبن��ده اي مجموعه اي 
از داده هاي شخصي را جمع آوري مي كند، حتي 
زماني كه كاربر حالت ناشناس را فعال كرده است.

بخشي از سرمايه گذاران بيت كوين كه احتماال تاب آوري كمتري هم دارند، تصميم به فروش گرفته اند

بهبود آهسته قيمت ها يا بار ديگر سقوط؟

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 )چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000028(

كارفرما : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمانشاه  •
•    موضوع مناقصه : پروژه بازیافت سرد و روکش آسفالت محورهای کوزران –تختگاه )سال 1401(

مدت اجرا :24 ماه شمسي.      •
مبلغ برآورد : 113.265.439.530 ریال.   •

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 5.663.272.000 ریال.  •
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/02/31 می باشد.

شرایط مناقصه گر: كليه شركت كنندگان مي بایستي داراي گواهينامه حداقل پایه  5 راه وترابری  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی   •
کشور باشند .

مهلت دریافت اسناد :  متقاضيان ميتوانند حداکثر تا روزچهارشنبه   مورخ 1401/03/04 ساعت 14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی   •
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. )الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند( .
مهلت تحویل اسناد تكميل شده :  تا روز دوشنبه   مورخ 1401/03/16 ساعت 14:00 جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک دولت   •

)ستاد(  مراجعه نمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح  روزسه شنبه   مورخ  1401/03/17  •

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه(: كرمانشاه- بلوار بنت الهدي   •
صدر - روبروي فرمانداري- اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه - طبقه همكف- دبيرخانه - تلفن:  14- 083-38249912
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفترثبت نام 88969737 و 85193768     •
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

جمهوری اسالمی ایران
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان کرمانشاه

 نوبت دوم
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره  ستاد راهداران سربازان بی ادعا در جاده ها

 )4011/10(  2001001132000006
شركت سهامي برق منطقهاي غرب در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شماره ستاد  2001001132000006را با موضوع  تامين،نصب تست و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور دایم500 
کيلوولت آمپر به همراه سيستم ATS  جهت تامين برق ساختمان برق منطقه ای غرب به همراه متعلقات مربوطه مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با رعایت استانداردهای ملی- بين الملی 
و وزارت نيرو از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( برگزار نماید، کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تاتحویل اسناد مناقصه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه  

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ستاد،نسبت به ثبت نام،دریافت گواهی امضای الکترونيکی)بصورت بر خط(برای کليه صاحبان امضاء مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم به عمل آورند.
الزامات : 

بارگذاری مدارک  زیر درستاد الزامی می باشد :
-تصویر گواهينامه نامه صالحيت ایمني معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

-تصویر پروانه بهره برداری  معتبر از وزرات صمت در خصوص موضوع مناقصه.
1- مبلغ برآورد مناقصه :  23.167.626.464) بيست و سه ميليارد یکصد و شصت و هفت ميليون و ششصد و بيست  شش هزار چهارصد و شصت و چهار(  ریال

2- مبلغ تضمين شرکت در فرآیند مناقصه:  1.158.381.323) یک ميليارد و یکصد و پنجاه و هشت ميليون و سيصد و هشتاد و یک هزار و سيصد و بيست و سه( ریال  مطابق  با انواع تضمين های 
قابل قبول مندرج در آیين نامه معامالت دولتی، شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/9/22 هيئت محترم وزیران

3- تاریخ انتشارآگهی فراخوان مناقصه از طریق درگاه ستاد:  تاریخ  02/28/ 1401 
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازطریق درگاه  ستاد: از ساعت 10  روز  چهارشنبه  تاریخ  28/ 1401/02 تا ساعت  15  روز  سه شنبه تاریخ   3/ 1401/03 

5-آخرین مهلت  زمانی بارگذاری پيشنهاد های مناقصه گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( : تا ساعت 15  روز  سه شنبه  تاریخ   03/17 /1401 
6- آخرین مهلت تحویل  ضمانت نامه شرکت در فرآیند مناقصه  به صورت فيزیکی: تا  ساعت  14  روز سه شنبه  تاریخ    17/ 1401/03

7- زمان گشایش پاکت های مناقصه گران از طریق درگاه ستاد توسط مناقصه گزار : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ    18/ 1401/03
8- اعتبار پيشنهاد قيمت :  180 روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پيشنهاد قيمت در ستاد

9-سایر اطالعات و جزیيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر:

مناقصه گران  می توانند جهت دریافت اطالعات  بيشتر با مناقصه گزار به نشانی  شرکت برق منطقه ای غرب - کرمانشاه - 22 بهمن -  ميدان گالیول - طبقه دوم- اداره قراردادها - شماره تلفن  
5- 38232001 -083 ، داخلی  2238 و تلفن  مستقيم اداره قراردادها  38227249-083 و واحد فنی 2310  و شرکت مهندسی مشاور موننکو با شماره تماس02181967029 –فاکس88771206  
به نشانی تهران-خيابان وليعصر-باالتر از ميدان ونک-خيابان عطار-پالک 12-طبقه 7 حاصل نمایند. اطالعات تماس  جهت  انجام مراحل عضویت در ستاد و پاسخگویی به سواالت سامانه ای : 

شماره تماس 1456 )بدون پيش شماره( 
روابط عمومي شركت برق منطقه اي غربم/الف 423

شركت سهامي برق منطقه اي غرب

 نوبت دوم
شناسه آگهي : 1318870

 آگهي فراخوان 
مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )سامانه ستاد( تامين نماید:

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شركت ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 نوبت دوم

شناسه آگهي : 1316880

2001093498000159شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضایBS-3422800017  مناقصه شماره 01/010 شماره مناقصه و تقاضا 

 خرید تجهيزات MDF  اداريموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
1.102.394.055 ریالمبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه تضمين نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزیران مي باشد.

22.047.881.100  ریال مبلغ برآوردي مناقصه
10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد 
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تعادل | فرشته فريادرس|
واگ��ذاري مناطق آزاد ب��ه وزارت اقتصاد منتفي ش��د. 
نماين��دگان  مجلس قصد داش��تند، مناط��ق آزاد را از 
رياست جمهوري منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار كنند. 
موضوعي كه اس��فندماه سال گذش��ته در صحن علني 
بهارستان راي آورد. حال اما »سعيد محمد« دبيرشوراي 
عالي مناطق آزاد دراظهاراتي عنوان كرد كه نمايندگان در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ملي نداشتند و قصد داشتند 
مناطق آزاد را به ذيل وزارت اقتصاد ببرند، كه اين مساله به 
دليل مغايرت با برنامه ششم با مخالفت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مواجه ش��د. يكي از داليلي كه براي اين 
واگذاري عنوان مي شد، اين بود كه دست نمايندگان براي 
استيضاح  باز باشد؛ اما از آنجايي كه اين مساله به توسعه 
مناطق آزاد لطمه مي زند، اين موضوع در مجمع تشخيص 
به دليل مغايرت با برنامه شش��م توس��عه رد ش��د. بنابر 
اظهارات او و با تاكيد رييس جمهور، مناطق آزاد در برنامه 
هفتم توسعه، به جايگاه اصلي خود باز مي گردند. سعيد 
محمد در جريان اولين نشست خبري خود با خبرنگاران، 
از »ص��دور و ورود كاال در مناطق تج��اري، روند جذب 
سرمايه خارجي، برگشت زمين هاي ابهام دار، جزييات 
افتتاح طرح هاي جديد اقتصادي، ورود خودروهاي برقي، 
راه اندازي بانك آفشور، اجرايي شدن بورس بين الملل به 
صورت پايلوت در كيش و شيوه جذب گردشگر به مناطق 

آزاد در ايام جام جهاني قطر« سخن گفت. 

    واگذاري منطقه آزاد منتفي شد 
س��ال 95 نماين��دگان مجلس در قالب بررس��ي اليحه 
برنامه ششم توسعه در ماده 27 راي دادند مناطق آزاد از 
رياست جمهوري منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار شود. 
البته اين اق��دام مخالفت هاي زيادي درپي داش��ت. اما 
برخي دليل اين كار را در اين عنوان كردند كه وزيري براي 
پاسخگويي به مجلس درباره عملكرد مناطق تجاري وجود 
داشته باشد. اين موضوع يك بار ديگر در ماه پاياني سال 
۱۴۰۰ در دستور كار بهارستان قرار گرفت. پيشنهادي كه 
در اليحه بودجه آمده بود اين بود كه ساختار قبلي را تغيير 
داده و وزارت اقتصاد را به صورت كامل درگير مي كرد. ابتدا 
پيشنهاد حذف اين مورد ارايه شد كه رأي نياورد، پس از 
آن اصل پيش��نهاد رأي گيري شد كه چون مغاير برنامه 
ششم بود، نياز داشت كه در صحن دو سوم آراء را كسب 
كند؛ اما در رأي گيري ابهامي ايجاد شد، رياست مجلس 
اين را به هيات رييس��ه ارجاع داد تا بررس��ي شود. با اين 
حال، نمايندگان مجلس هفدهم اسفندماه سال مصوب 
كردند كه كليه امور اجرايي، مديريتي به دبيرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد به وزير اقتصاد واگذار شود. براين اساس 
وزارت اقتصاد هم مكلف شده بود تا خردادماه سال ۱۴۰۱، 
ساختار سازماني و تشكيالتي فوق را تحت اين وزارتخانه 
سازماندهي و به تصويب هيات وزيران برساند. اما اينكه در 
ادامه چه اتفاقي براي حكم افتاده در جريان نشست خبري 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد مورد پرس��ش خبرنگار 

»تعادل« قرار گرفت. 
س��عيد محمد در مورد اينكه اين موض��وع همچنان به 
قوت خود باقي است يا منتفي شده، به ارايه توضيحاتي 
پرداخت. بنابر اظهارات »س��عيد محم��د«، نمايندگان  
مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ملي نداشتند و 
قصد داشتند مناطق آزاد را به ذيل وزارت اقتصاد ببرند، 
كه اين مس��اله منتفي شد. به گفته او، يكي از داليل اين 
كار اين بود كه نمايندگان قصد دارند؛ دست خود را براي 
استيضاح  باز كنند ودر خواست خود را اعمال كنند، اما از 
آنجايي كه اين مساله به توسعه مناطق آزاد لطمه مي زند، 
اين موضوع در مجمع تشخيص به دليل مغايرت با برنامه 

ششم توسعه رد شد. 

   كارنامه تجاري مناطق آزاد 
»سعيد محمد« در بخش ديگري از اين نشست كارنامه 
كاري مناطق آزاد در سال گذشته را تشريح كرد. براساس 
آمارهاي ارايه ش��ده از سوي او، صادرات از مناطق آزاد به 
خارج از مرزهاي كشور يك ميليارد و 9۶ ميليون دالر و 
از مناطق ويژه اقتصادي ۱5 ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر 
انجام ش��ده كه در س��ال ۱۴۰۰ مجموعا به ۱5 ميليارد 
و 7۰۰ ميليون دالر رس��يده اس��ت. اين آمارها ش��امل 
ترانزيت هاي انجام شده نمي شود و تماما مربوط به توليدات 
مناطق مي شود. در مقابل به گفته او، با وجود تمام اخبار 

كذب مبني بر س��كوي وارداتي بودن مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي، در س��ال ۱۴۰۰، يك ميليارد و ۱۰۶ ميليون 
دالر در مناطق آزاد و سه ميليارد و 59۰ ميليون دالر در 
مناطق ويژه اقتصادي واردات صورت گرفته، كه مجموع 
آن ب��ه ۴ ميليارد و 7۰۰ ميليون دالر مي رس��د. تحليل 
داده هاي آماري نشان مي دهد، تراز تجاري در مناطق ويژه 
اقتصادي در سال گذشته به ۱۱ ميليارد دالر رسيده، البته 
در مناطق آزاد اين تراز منفي است، اما فاصله ۱۰ ميليون 
دالري دارد. اين رقم در سال 95 حدود 9۰۰ ميليون دالر 
منفي بود؛ اما با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در س��ال 

۱۴۰۱ تراز تجاري مثبت خواهد شد.

   روند جذب سرمايه و انتقاد از ماليات ستاني
اما ببينيم وضعيت سرمايه گذاري در مناطق آزاد با توجه به 
روند فرار سرمايه از ايران به چه شكل بوده است؛ داده هاي 
ارايه ش��ده از سوي »سعيد محمد« نش��ان مي دهد، در 
سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ هزار ميليارد تومان در مناطق آزاد 
تجاري و ۶۴ هزار ميليارد تومان در مناطق ويژه اقتصادي 
سرمايه گذاري شده كه مجموع آن به ۱۰۰ هزار ميليارد 
سرمايه گذاري داخلي مي رسد. همچنين ۱۴۸ ميليون 
دالر سرمايه خارجي در مناطق آزاد و ۱5 ميليون دالر در 
مناطق ويژه اقتصادي مجموعًا به ارزش ۱۶۳ ميليون دالر 
جذب شد كه معادل ۱7 درصد سرمايه گذاري خارجي در 
كشورمان در سال گذشته بود. ديگر آمارهاي او حكايت 
از اين داشت كه 2هزار و5۰۰ واحد توليدي و صنعتي در 

مناطق ويژه و اقتصادي فعالند 
محمد با بيان اينكه سال گذشته ۶,۳7۰ ميليارد تومان 
هزينه توسعه زيرس��اخت ها در مناطق آزاد و ويژه شد، 
گفت: مجموعًا 5۳۱ هزار شغل مستقيم در مناطق آزاد و 
ويژه سال گذشته ايجاد شد. 25۳۰ واحد توليدي و ۴7 
هزار واحد صنفي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فعالند.

دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد در ادامه ازنحوه ماليات 
ستاني در اين مناطق انتقاد كرد و در اظهاراتي گفت: در 
حال حاضر مناطق آزاد 2۰ سال و مناطق ويژه اقتصادي 
۱۳ س��ال معافيت مالياتي و گمركي دارند اما در دي ماه 
سال گذشته قانون ماليات بر ارزش افزوده باري تصويب 
شد كه مشكالت فراواني را ازجمله دو برابر شدن ماليات را 
به دنبال داشت. او با بيان اينكه به دنبال اصالح اين قانون 
هستيم، گفت: درصورتي كه اين روند ادامه داشته باشد 
امكان كوچ سرمايه گذاران افزايش مي يابد؛ زيرا به عنوان 
مثال امارات مزيت 5۰ سال معافيت مالياتي، اعطاي زمين 
رايگان و اعطاي تسهيالت ارزي معادل 9۰ درصد سرمايه 

موردنياز را ارايه مي دهد. 
 محمد درباره احداث مناطق آزاد مشترك با كشورهاي 
همسايه نيز گفت: تفاهم نامه هايي در اين زمينه با قطر، 
ارمنستان و عمان نهايي شده كه بزودي به امضا خواهد 
رسيد و همچنين از سوي روسيه، سوريه و اقليم كردستان 

براي راه اندازي مناطق آزاد مش��ترك عالقه مندي هايي 
وجود دارد. او همچنين اعالم كرد كه كشورهاي بسياري 
از جمله »روس��يه وچين« خواستار س��رمايه گذاري در 
بخش هاي متفاوت از جمله » حوزه آب و برق، مخابرات 
و بخش هاي زيرساختي مثل راه و...« هستند. به گفته او 
برخي از شركت هاي اروپايي نيز در پوشش تهاتر نفت براي 

سرمايه گذاري ابراز تمايل كردند. 
او با بيان اينكه در ۱5۰ كشور جهان بيش از 5 هزار و 7۰۰ 
منطقه آزاد و ويژه اقتصادي وجود دارد، تصريح كرد: در 
ايران با توجه به سياست هاي توسعه اي هشت منطقه آزاد 
در كش��ور داريم كه هفت منطقه ازجمله »اردبيل، قصر 
شيرين، مهران، بوشهر، زابل و اينچه برون« نيز مصوب و 
در حال راه اندازي است، ۳۳ منطقه ويژه اقتصادي داريم 
و ۴۶ منطقه ديگر نيز بايد ايجاد شود. محمد درباره احداث 
مناطق آزاد مشترك با كش��ورهاي همسايه هم گفت: 
تفاهم نامه احداث منطقه آزاد مش��ترك با قطر، احداث 
منطقه آزاد مشترك در مرز نوردوز در منطقه آزاد ارس با 
ارمنستان و همچنين احداث منطقه آزاد مشترك با عمان 
نهايي ش��ده كه در سفر هفته آينده رييس جمهور امضا 
مي شود. روسيه، سوريه و اقليم كردستان براي راه اندازي 

مناطق آزاد مشترك ابراز عالقه مندي كرده اند. 
گفتني است كه با فرمان رييس جمهور، ۸2 پروژه عمراني 
در 5 منطقه آزاد »كيش، قش��م، انزلي، ارس و ماكو« و 7 
منطق��ه ويژه اقتصادي به ارزش ۶ ه��زار و ۱۰۰ ميليارد 
تومان ش��امل ۳9پروژه صنعتي، ۳9 پ��روژه عمراني و 
7 پروژه كشاورزي با اش��تغالزايي ۸ هزار نفر مستقيم و 

غيرمستقيم روز پنج شنبه به بهره برداري رسيد. 

   ماجراي زمين خواري در مناطق!
مش��اور رييس جمهور، در بخش بعدي سخنان خود با 
اشاره به انجام برخي معامالت ملكي ابهام دار در سال هاي 
گذشته در مناطق آزاد به ارايه توضيحاتي پرداخت وگفت: 
يك قرارداد واگذاري 2۳۰ هكتار اراضي كيش در منطقه 
گل شرق اين جزيره س��ال ۸۳ با يك ايراني مقيم خارج 
به ارزش متري ۱۶ هزار تومان به امضا رسيد كه اين فرد 
حتي يك دالر هم سرمايه گذاري در اين اراضي نداشت 
از موارد عجيب اين قرارداد اين ب��ود كه در قرارداد آمده 
دادگاه هاي ايران صالحيت رسيدگي به اختالف را ندارند و 
اين فرد در دادگاه ITC فرانسه توانست منطقه آزاد كيش 
را به پرداخت 5۰۰ ميليون دالر غرامت محكوم كند، ما 
در ح��ال حاضر با پيگيري هاي بين المللي آن را به ۳9.5 
ميليون دالر در رأي اوليه كاهش داديم و بار ديگر اعتراض 
كرديم و دنبال اين هستيم كه رقمي به اين فرد ندهيم. 
بنابر آماري كه او ارايه داد: از شهريور سال گذشته تاكنون 
۱۰ ميليون و ۸۱۰ هزار متر مربع از اراضي مناطق آزاد كه 
در قراردادهاي ابهام دار واگذار شده بود معادل ۸۳ هزار و 

7۰۰ ميليارد تومان به دولت بازگشته است.

   اما واگرهاي ورود خودروهاي برقي؟ 
در ادامه اين نشس��ت، موض��وع واردات خودرو مورد 
بحث قرار گرفت. »سعيد محمد« درباره درخواست 
از رييس جمهور ب��راي واردات خودرو به مناطق آزاد 
توضيحاتي ارايه كرد وگفت: با توجه به اينكه از س��ال 
۱۳97 كه واردات خودرو ممنوع اعالم شد در مناطق 
آزاد نيز وارداتي صورت نگرفته و ما در اين سال ها در اين 
مناطق واقعا با مشكل خودرو مواجهه بوديم به طوري كه 
چهره كيش و قش��م كه از جزاير گردشگري به شمار 

مي روند، خراب شده است.
او با بيان اينكه از واردات سال هاي گذشته حدود 25۰۰ 
خودرو امكان ورود به كشور را نداشتند و توقيف و در اختيار 
س��ازمان اموال تمليكي قرار گرفت، بيان كرد: پيگير آن 
بوديم كه با صدور راي دادگاه مبني بر عدم امكان استفاده 
اين خودروها در سرزمين اصلي بتوانيم در مناطق آزاد از 
آنها استفاده كنيم موافقت اوليه نيز كسب شد اما با توجه 
به زمان بر ب��ودن و نيازي كه م��ا در جريان جام جهاني 
قرار داريم درخواست كرديم كه بتوانيم خودرو را به طور 
مس��تقيم به مناطق آزاد وارد كنيم. به گفته او، اما در دو 
هفته گذشته بحث واردات خودرو در هيات دولت مطرح 
و مورد تاييد قرار گرفت و قرار شد كه شيوه نامه مربوطه را 
وزارت صمت تعيين كند كه از جمله مباحث مطرح شده 
خودروهاي با 2۰ هزار دالر بود. قرار بر واردات خودروي 
برقي شد و مناطق آزاد نيز بعد از اعالم شيوه نامه وزارات 
صمت مي تواند به طور نامحدود خودروي برقي وارد كنند.

محمد درباره ايجاد بانك آفش��ور در مناطق آزاد هم 
اينطور گفت: مجوز راه اندازي بانك آفشور مستقل از 
بانك مركزي اخذ شد، دنبال سهامدار هستيم كه عمدتًا 
سهامداران خارجي هستند امسال اين بانك راه اندازي 
مي شود و سهامداران با خود سرمايه مي آورند. اقدامات 
آن »فروش اوراق ارزي، صدور ضمانتنامه هاي ارزي، 
ج��ذب ارز از ايرانيان خ��ارج از كش��ور و رفع برخي 
مشكالت بانك هاي داخلي« به دليل تحريم هاست. 
دستورالعمل هاي اين بانك را دبيرخانه شوراي عالي 
تنظيم مي كند. او همچنين از اجرايي ش��دن بورس 
بين المل��ل به صورت پايل��وت در كي��ش در آينده 
نزديك خبر داد. اين مقام مسوول در محوري بعدي 
صحبت هايش، »جذب گردشگر به مناطق آزاد در ايام 
جام جهاني قطر« را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد 
كه 5 هتل 5 ستاره در كيش طي دو ماه آينده افتتاح 
مي شود، دو كشتي كروز ۱5۰ و ۳۰۰ نفره وارد بندر 
كيش شده اند و سه كشتي ديگر در راه است. ترمينال 
پروازهاي خارجي فرودگاه كيش با ظرفيت س��االنه 
۶ ميليون مسافر در دست س��اخت است و اقدامات 
ديگري در اين خصوص در دس��ت انج��ام داريم. او 
همچنين گفت كه امكان برقراري ۴۰۰ پرواز از كيش 

به قطر در هفته فراهم شده است. 
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شكستن قيمت هاي كاذب 
خودرو با آزاد شدن واردات

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينكه با آزاد ش��دن واردات خودرو قيمت هاي كاذب و 
حبابي خودروهاي خارجي شكسته خواهد شد گفت: در 
حال حاضر قيمت خودرو خارجي در كشور ۸ برابر قيمت 
واقعي است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد جواد 
حسيني كيا با بيان اينكه كيفيت محوري بزرگ ترين 
دس��تاورد واردات خودرو در كشور است گفت: واردات 
خودرو ضمن ايجاد رقابت س��الم در بين خودروسازان 
به يقين مي تواند در كيفي سازي خودروهاي داخلي نيز 

موثر واقع شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه انحصار در خودروسازي 
مانع اصلي ارتقاي كيفيت است، اظهار داشت: متاسفانه 
پايين ب��ودن ضريب كيفي خودروه��اي توليد داخل 
همواره به عنوان يك دغدغه و انتقاد جدي از سوي مردم 

مطرح مي شود.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي گفت: گام اول واردات خ��ودرو رفع انحصار 
در بازار خودرو اس��ت كه اين رفع انحصار خود به خود 
خودروسازان را به سمت كيفيت محوري سوق مي دهد.

وي اف��زود: ج��دا از اين ب��ا آزاد ش��دن واردات خودرو 
قيمت هاي كاذب و حبابي ك��ه در بخش خودرو هاي 

خارجي وجود دارد، شكسته خواهد شد.
حسيني كيا تصريح كرد: در حال حاضر قيمت خودرو 
خارجي در كشور ۸ برابر قيمت واقعي است. وي يادآور 
ش��د: واردات خودرو مي تواند در جهت تنظيم گري و 

كنترل قيمت خودرو در بازار بسيار موثر باشد.
مهدي دادفر دبيرانجمن وارد كنندگان خودرو نيز گفت: 
بدون ش��ك آزاد ش��دن واردات خودرو باعث شكسته 
ش��دن انحصار و همينطور متعادل شدن بازار از حيث 
 قيمتي خواهد شد اما بعيد به نظر مي رسد روي كيفيت 
خودرو س��از اثر بگذارد چون رابطه مستقيم ندارد. وي 
افزود: دوستان مي خواهند تمامي مشكالت اشتغال زايي، 
توليد، سرمايه گذاري، انتقال سرمايه خارجي، افزايش 
كيفيت، ارتقاي ايمني خودرو و مواردي از اين دست را با 

واردات برطرف كنند كه اين نشدني است.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو گفت: توليد و واردات 
خ��ودرو در نهايت بايد موج��ب افزايش رضايتمندي 
مشتريان شود. وي افزود: طبق مصوبه اخير مجلس هر 
شخص حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو 
و قطعات خودرو يا ساير كاالها و خدمات مرتبط با انواع 
صنايع نيرو محركه، خودرو وارد كند اما ماده )۴( قانون 
حمايت از مصرف كنن��دگان مي گويد: » صرفا افرادي 
مجاز به واردات كاالهاي سرمايه اي هستند كه داراي 
نمايندگي باشند، مورد تاييد وزارت صمت باشند و در 
عين حال شبكه خدمات پس از فروش داشته باشند به 
اين ترتيب همه نمي توانند چنين كاري را انجام دهند.«  
دادفر گفت: در قانون آخري نوش��ته نشده كه قوانين 
قبلي متناقض و ايجاد كننده انحصارملغي اثر است اتفاقا 
هميشه آقايان در بندهاي آخر قوانين مي نويسند » و هر 

آنچه كه از قبل بوده آن هم پابرجاست.«

 افزايش ۱۰ تا ۶۰ درصدي
 نرخ چاي

مدير اجرايي سنديكاي چاي گفت: افزايش هزينه هاي 
جانبي توليد به اضافه تورم موجود باعث ش��د كه نرخ 
چاي در س��ال جاري حدود ۱۰ تا ۶۰ درصد افزايش 
پيدا كند. صادق حس��ني در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به كاهش توليد چاي، گفت: س��رما باعث ش��د برگ 
سبز رشد كافي نداشته باشد اما بارندگي ها از ابتداي 
ارديبهشت اين نويد را به ما داد كه كاهش توليد برگ 
س��بز در چين دوم چاي جبران ش��ود. وي با اشاره به 
تعداد كارخانجات فعال در زمينه چاي سازي در كشور، 
تصريح كرد: بيش از ۱۶5 كارخانه چاي  سازي، در زمينه 
توليد چاي خشك در سال زراعي ۱۴۰۱ فعاليت دارند 
اين كارخانه ها از تاريخ 27 ارديبهشت حدود ۴۴ هزار 
تن برگ سبز از چايكاران شمال كشور خريداري كردند. 
وي تاكيد كرد: بهاي خريد برگ سبز خريداري شده 
تا پايان ارديبهش��ت حدود ۴۰۰ ميليارد تومان است 
كه قدرالسهم دولت از اين هزينه حدود ۱۰۰ ميليارد 
تومان و قدرالس��هم كارخانجات حدود ۳۰۰ ميليارد 
تومان است. كارخانجات از سهم خود حدود ۳۳ درصد 
را پرداخت كردند خريد چاي را به چايكاران پرداخت 
كرده اند. مدير اجرايي سنديكاي چاي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا حجم پرداختي دولت به چايكاران در 
سال زراعي جديد قابل توجه است، گفت: كارخانجات 
چاي سازي با سازمان چاي قرارداد منعقد مي كنند و 
كارخانجات چاي هر ۳5 روز فرصت دارند تا بهاي برگ 
چاي سبز را به حساب سازمان چاي واريز و اين سازمان 

اين بها را به حساب چايكاران واريز كند.
وي ادامه داد: كارخانجات چاي س��ازي با كش��اورزان 
هم��كاري خوبي داش��تند و ۳۳ درصد از قدرالس��هم 
كارخانجات پيش از موعد مقرر پرداخت شده است اما 
از قدر السهم دولت هنوز اعتباري تخصيص داده نشده 
اس��ت. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه در سال جاري 
توليد چاي ۱5 درصد نسبت به سال گذشته كاهشي 
شد، خاطرنشان كرد: افزايش هزينه هاي جانبي توليد به 
اضافه تورم موجود باعث شد كه نرخ چاي در سال جاري 

حدود ۱۰ تا ۶۰ درصد افزايش پيدا كند.
حسني با بيان اينكه قيمت چاي درجه يك در بازار 2 
نرخ متفاوت دارد، گفت: قيمت چاي بسته بندي شده 
و چاي تجاري سر گل بهاره )چاي ممتاز( متفاوت است 
در ح��ال حاضر نرخ ارقام چاي مرغوب حدود ۱۰۰ تا 
2۰۰ هزار تومان است. برخي از ارقام چاي از جمله چاي 
صادراتي زير نرخ تمام شده بفروش مي رسد نرخ چاي 
صادراتي كيلويي ۳۰ هزار تومان است. مدير اجرايي 
سنديكاي چاي با بيان اينكه يارانه برگ سبز چاي ثابت 
مانده اس��ت، گفت: حدود 2 سال است كه ارز ۴2۰۰ 
توماني براي واردات چاي حذف و ارز نيمايي جايگزين 
آن شده است. وي حجم واردات چاي در سال گذشته را 
حدود 75 هزار تن دانست و افزود: ۶۰ تا 75 درصد از نياز 
كشور در زمينه چاي از طريق واردات تامين مي شود.

تجار ايراني تمايلي براي 
صادرات به روسيه ندارند

نايب رييس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي 
گفت: بازار روسيه جذابيت صادراتي در سنوات 
گذش��ته را پيدا نكرده اس��ت چرا كه با س��قوط 
ارزش روبل تاجران ايراني، تمايلي براي صادرات 
با اين كشور را ندارند و از آنجايي كه روس ها دالر 
يا يورويي ندارن��د كه با آن تجارت كنند )تحريم 
ارزي شده اند( از اين رو الزم است كه تجار ايراني 
براي تصاحب بازار روسيه برنامه ريزي بلندمدت 

كنند.
صدرالدين نياوراني در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به افزايش تراز تجاري ايران در حوزه كشاورزي، 
گفت: تراز تجاري ما با برخي كشورهاي پيراموني 
باال رفته اس��ت اما دولت اقدام و سياس��تي براي 
افزايش تراز تجاري انجام نداده اس��ت كه بتوان 

نتايج آن را اعالم كرد.
به گفته وي؛ باال رفتن نرخ در يك س��ال گذشته 
و همچنين اشتياق در توليد برخي از محصوالت 
كشاورزي باعث افزايش توليد آنها شد و در نتيجه 
توانس��تيم مازاد توليد را صادر و تراز تجاري در 

محصوالت كشاورزي را افزايش بدهيم.
وي در ادامه گفت: از گوشه و كنار خبرهايي مبني 
بر تهاتر محصوالت كشاورزي به گوش ما رسيده 
است اما در عمل شاهد عملياتي شدن آن نبوديم.
اين فعال اقتصادي با اشاره به آغاز فصل صادرات 
ميوه هاي سردرختي، گفت: صادرات ميوه فصلي 
اس��ت از ابتداي فصل صادرات گيالس و زردآلو 
شروع مي شود؛ همچنين صادرات كيوي با توجه 
به كاهش قيمت اين محصول در شب عيد سرعت 

بيشتري به خود گرفت.
نياوراني با بيان اينكه روند صادرات ميوه و ساير 
محصوالت كشاورزي به روسيه ادامه دارد، افزود: 
بازار روسيه جذابيت صادراتي در سنوات گذشته 
را پيدا نكرده اس��ت چرا كه با سقوط ارزش روبل 
تاجران ايراني، تمايلي براي صادرات با اين كشور 
را ندارند و از آنجايي ك��ه روس ها دالر يا يورويي 
ندارند كه ب��اآن تج��ارت كنند )تحري��م ارزي 
شده اند( از اين رو الزم است كه تجار ايراني براي 
تصاحب بازار روسيه برنامه ريزي بلندمدت كنند. 
نايب ريي��س اتحاديه ملي با اش��اره ب��ه افزايش 
صادرات محصوالت كش��اورزي به كش��ورهاي 
حوزه خليج فارس، گفت: امارات حدود 9 ميليون 
نفر جمعي��ت دارد و روزانه از ايران بيش از ۱۰۰ 
تا ۱2۰ كانتينر ميوه و تره بار به اين كشور صادر 
مي شود اين در حالي اس��ت كه روسيه با حدود 
۱5۰ ميلي��ون نفر جمعي��ت روزان��ه از ايران ۳ 
هزار تن ميوه و تره بار صادر مي ش��ود پس حجم 
صادرات محصوالت كش��اورزي به روسيه قابل 
توجه نيست و بايد سهم بيشتري از بازار روسيه 

را تصاحب كنيم.
وي با اش��اره ب��ه انتظ��ارات بخ��ش خصوصي 
براي حمايت از توس��عه ص��ادرات، گفت: دولت 
يارانه ه��اي بخش خصوص��ي را به دس��ت آنها 
برساند اين يارانه ها به نوعي مشوق هاي صادراتي 
محس��وب مي ش��وند مانند يارانه هايي كه براي 
صادرات سيب وضع شد اما هنوز صادركنندگان 
آن را درياف��ت نكردند؛ صادركنن��دگان به اميد 
دريافت اين يارانه ها صادرات سيب را آغاز كردند 

اما با عناوين مختلف اين يارانه حذف شد.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه دس��تورالعمل 
ورود كانتينرهاي يخچالي صادر نش��ده اس��ت، 
گفت: دولت اگر خواهان افزايش صادرات اس��ت 
بايد تع��داد كانتينره��اي يخچال��ي را افزايش 
بده��د؛ همچنين وزارت كش��اورزي ب��ه عنوان 
متول��ي صادرات محصوالت كش��اورزي اقدامي 
براي اعطاي يارانه حمل هوايي و افزايش كيفيت 

بسته بندي ها انجام نداده است.

هيچ خانوار ۳ فرزندي از سامانه 
زمين رايگان حذف نشده است

پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي با بيان اينكه آيين نامه قانون جواني 
جمعيت در انتظار تصويب هيات دولت است، گفت: 
هيچ خانواده ثبت نام شده اي در طرح اعطاي زمين 
حذف نشده است. وي درباره اعطاي زمين براساس 
فرم ج به خانوارهاي داراي بيش از دو فرزند گفت: 
براس��اس ماده ۴ قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت، بايد آيين نامه اجراي��ي در هيات وزيران 
تصويب شود كه اين آيين نامه ارسال شده و هم اكنون 

در دستور كار كميسيون قرار دارد.
اصالني خاطرنشان كرد: وزارت راه و شهرسازي در 
زمان مقرر آيين نامه اجرايي را به هيات وزيران ارسال 
و حتي قبل از تصويب آيين نامه فرآيند ساماندهي 
شناسايي متقاضيان و ثبت نام ها را آغاز كرده است. 
وي اف��زود: تاكنون بيش از ۳۰ ه��زار خانوار داراي 

بيشتر از ۳ فرزند و حتي 7 فرزند ثبت نام كرده اند.

موافقت امريكا با ارايه كمك ۴۰ 
ميليارد دالري جديد به اوكراين

س��ناي امريكا با ارايه كمك ۴۰ ميليارد دالري 
جدي��د به اوكراي��ن موافقت كرد.اين بس��ته كه 
باالتري��ن ميزان كمك به اوكراي��ن از زمان آغاز 
حمله روسيه در تاريخ 2۴ فوريه است، با ۸۶ راي 

مثبت در مقابل ۱۱ راي مخالف تصويب شد.
بس��ته ۴۰ ميليارد دالري جديد از جمله شامل 
كمك ه��اي نظام��ي، اقتصادي و بشردوس��تانه 

مي شود.
با تصويب اين بس��ته، مجموع كمك هاي امريكا 
در طول از زمان آغاز جنگ در اوكراين به حدود 

5۴ ميليارد دالر مي رسد.

»سعيد محمد« دبيرشوراي عالي مناطق آزاد خبر داد

گمرك به ادعاي سازمان غذا و دارو واكنش نشان داد

دست رد مجمع به واگذاري مناطق 

ماجراي كمبود شيرخشك در بازار
س��خنگوي گمرك در خصوص ادعاي شيرخشكي 
سازمان غذا و دارو گفت: اين سازمان مي داند كه مرجع 
تحويل گيرنده كاال گمرك نيست و مواردي كه اعالم 

مي كنند اصاًل در حوزه اختيارات گمرك نيست.
طي چند ماه گذش��ته با وجود ورود شيرخشك هاي 
دارويي توسط شركت هاي مورد تأييد سازمان غذا و 
دارو با هماهنگي اين ش��ركت ها با سازمان غذا و دارو، 
روند درخواس��ت ثبت سفارش و تأييد آن بعد از چند 
ماه انجام ش��د و با وجود اطالع شركت واردكننده به 
س��ازمان غذا و دارو مبني بر ورود كاال هيچ اقدامي در 
ثبت سفارش، تمديد مجوز ترخيص با حداقل اسناد 
و تاييديه س��المت و تأييد عدم توليد داخل از سوي 
سازمان غذا و دارو انجام نشد و نهايتًا بازار با كمبود شير 
خشك درماني مواجه شد تا اينكه نيمه اول ارديبهشت 
براي بخشي از محموله وارده پس از چند ماه، مجوزهاي 
گفته شده صادر شد، با وجود مسووليت سازمان غذا و 
دارو در تأمين، توزيع و عرضه داروها و ملزومات پزشكي 
و برنامه ريزي براي تأمين و توزيع و رصد كاالهاي مورد 

نياز در كش��ور، پاسخي در اين خصوص در اين برنامه 
ارايه نشد و صرفًا با مطرح كردن موضوع فرعي ورود كاال 

به گمرك، موضوعات اصلي مطرح نشد.
در بخشي از برنامه شبكه تلويزيوني افق، سيد روح اهلل 
لطيفي سخنگوي گمرك در واكنش به مشاور سازمان 
غذا و دارو مبني بر الزام ارسال اطالعات كاال در حين 
تخليه و قبل از اظهار از سوي گمرك به سازمان غذا و 
دارو گفت: سازمان غذا و دارو بهتر از همه ما مي داند كه 
مرجع تحويل گيرنده كاال گمرك نيست و اين مواردي 
ك��ه اعالم مي كنند اصاًل در ح��وزه اختيارات گمرك 
نيست. بيش از 9۰ درصد كاالهاي تحويلي در ورود به 
كشور قبل از تشريفات گمركي، سازمان بنادر، شركت 
انبارهاي عمومي و شركت فرودگاه ها را رد مي كنند. 
زماني گمرك ورود مي كند كه كاال ثبت سفارش داشته 

و امكان اظهار كاال فراهم باشد.
س��خنگوي گمرك تاكيد ك��رد: ما مرك��ز و مرجع 
تحويل گيرنده كاال نيس��تيم كه قرار باش��د ما اجازه 
چيزي را صادر كنيم. كاالها در سازمان بنادر و شركت 

انبارهاي عمومي و شركت فرودگاه ها تخليه مي شود و 
بعد اگر كاال ثبت سفارش داشت صاحب بار به گمرك 
مراجعه مي كند. در دولت جدي��د و اواخر دولت قبل 
دستورالعملي به همه دستگاه ابالغ شد كه كاالي فاقد 
ثبت سفارش اجازه ورود نداشته باشد. ما تحويل گيرنده 
و مسوول آن نيس��تيم. 2۶ دستگاه در واردات دخيل 
هستند و گمرك بر اساس قانون از زماني كه كاال ثبت 
سفارش دارد و اظهار كاال صورت مي گيرد وظايفش 
آغاز مي شود. سازمان غذا و دارو از اين شيرخشك ها 
مطلع و ثبت س��فارش را چند ماه نگه داش��ته بود. بر 
اساس اظهارات صاحب كاال آنها كارتابل هاي خود را 

بررسي نمي كنند و بعد از ما انتظار دارند.
وي اظهار كرد: مسووليت حقوقي كاال از زمان اظهار 
با گمرك است. قبل از آن كاال مي تواند برگردد و حتي 
صاحب كاال پش��يمان شود. گمرك اعالم كرده كه به 
دليل شرايط خاص كشور كاالهايي كه در انبار موجود 
است را بررسي و تصميم گيري كنيم. قانون مشخص 
كرده كه ترخيص با گمرك است و اين يعني ما به عنوان 

مجري هستيم و بايد تاييديه همه گرفته شده باشد و 
اگر كااليي مجوز الزم را نداش��ته باشد اصاًل ترخيص 
نمي شود. براي ترخيص شيرخشك هاي رژيمي نياز 
به تاييديه س��امان غذا و دارو داشتيم كه تا اين اتفاق 
افتاد، ترخيص انجام شد. سامانه جامع تجارت و وزارت 
صمت براي اينكه مشكل و خأل قانوني رفع شود آمده 
شناسه قبض انبار يكتا را براي همه انبارهاي ماقبل از 
گمرك، گمرك و مقاصد تعيين كرده است و گفته بايد 
كاال از زمان تخليه و قبل از اظهار شناسه يكتا داشته 

باشد كه قابل رصد باشد.
لطيفي تاكيد كرد: اين كار در يك س��ال اخير انجام 
شده ولي اين شيرخشك ها تا زماني كه ثبت سفارش 
نداشته باشد، اظهار نمي ش��ود. موضوع چند ماه در 
كارتابل آقايان در وزارت بهداش��ت مان��ده و مانند 
واكس��ن كرونا يادش��ان نبوده كه شيرخشك آمده 
است. وي اظهار كرد: شناس��ه يكتاي قبض انبار در 
س��امانه جامع تجارت مشخص مي ش��ود كه محور 

اصلي دستگاه هاست و گمرك وظيفه قانوني ندارد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. May 21. 2022  2219   شنبه 31 ارديبهشت 1401    19 شوال 1443  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:01اذانمغرب:20:27اذانصبحفردا:4:15

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۳ كشته در پي وقوع سيل در كالت
رييس سازمان امداد و نجات از كشته شدن سه نفر در پي وقوع سيل در كالت خبر داد. مهدي وليپور رييس سازمان امداد و نجات 
با اشاره به وقوع سيل در برخي از مناطق كشور گفت: در پي ورود سامانه بارشي و وقوع سيل وآبگرفتگي در برخي از مناطق استان 
خراسان رضوي، گرفتار شدن افراد در مناطق ييالقي و كوهستاني در ۲۹ ارديبهشت گزارش شده است. او با اشاره به شعب درگير 
حادثه ادامه داد: كالت و قوچان و منطقه ييالقي قره سو و ارتكند )كالت(، دره شمخال )قوچان( درگير سيل شده اند. رييس سازمان 
امداد و نجات خاطرنشان كرد: غرق شدگي خودرو پرايد در سيالب منطقه سررود ارتكند گزارش شده است و از مجموع ۵ نفر سرنشين 

خودرو ۱ نفر زنده، ۳ نفر فوتي و ۱ نفر مفقود بوده كه تيم هاي امدادي در حال جست وجو هستند. 

ادامهازصفحهاول

 جامعه نيازمند 
»اميد اجتماعي« است

اگر افق ديد افراد جامعه روشن و متعالي نباشد 
نمي توانند براي رسيدن به هدف بزرگي مانند 
جواني جمعيت گام بردارند. همه چيز با قانون 
و اليحه و دس��تور پيش نم��ي رود. به جوانان 
بايد اميد و ش��ادي بدهيم، اگ��ر مي خواهيم 
فرداي جامعه را بهتر و روش��ن تر بسازيم بايد 
»اميد اجتماعي« در جامعه جريان پيدا كند. 
نباي��د بگذاريم امنيت ش��غلي جوانان از بين 
برود، نبايد بگذاريم غم نان و معيشت به افراد 
جامعه فشار بياورد. كار سختي نيست، تزريق 
ش��ادي و اميد به جامعه نمي توان��د آنقدرها 
س��خت باش��د كه كار را نش��دني بكند. اگر از 
متخصص��ان هر حوزه در مورد مش��كالت آن 

حوزه كمك بگيريم. 
اگ��ر ياد بگيري��م افراد متخص��ص را در جاي 
درس��ت بنش��انيم و از تخصص آنها استفاده 
كنيم ديگر نه كس��ي دچار نااميدي مي شود و 
نه ياس جاي ش��ادي را مي گيرد. بايد مسائل 
اجتماع��ي را در اولوي��ت قرار دهي��م. يكي از 
آخرين رويكردها در تحليل مسائل اجتماعي 
در قرن بيستم رويكرد برساخت گرايي است، 
بحث اين است كه مسائل اجتماعي بايد وجود 
ذهن��ي پيدا كنند، اگر فق��ط در جامعه وجود 
عيني داشته باشند و جامعه درباره آن احساس 
درد نكند در حد مس��اله عيني و بيروني باقي 
مي ماند و چ��ون وجود ذهني در ميان اعضاي 
جامع��ه پيدا نك��رده مس��اله اجتماعي تلقي 
نمي شود پس تداوم مي يابد و درمان نمي شود 
مانند يك فرد بيمار كه بيماري اش را متوجه 

نيست. 
اگر افراد از كنار كودك كار عادي عبور كنند و 
اين وضعيت به عنوان يك مساله در ذهن شان 
تلقي نش��ود كودك كار هميشه وجود خواهد 
داش��ت، اما وقتي درصدد درم��ان برمي آيند 
كه ك��ودك كار در ذهن ش��ان تبديل به يك 
مس��اله آس��يب زا ش��ود نه يك امر ع��ادي از 
وضعيت جامعه، آن موقع اس��ت كه مي توانند 
آن مس��اله را حل كنند. به تمام مس��ائلي كه 
در جامع��ه ما وجود دارد و به نوعي آس��يب زا 
هس��تند بايد با همين ديد ن��گاه كنيم. نبايد 
فكر كني��م كه معتادان متجاهر حضورش��ان 
در جامعه عادي اس��ت، نبايد فك��ر كنيم كه 
افراد بي خانمان حضورش��ان در جامعه عادي 
اس��ت، نبايد بگذاريم هيچ يك از آسيب هاي 
اجتماعي عادي انگاري ش��وند، در اين صورت 
است مي توانيم راهكارهاي مناسب براي حل 
مشكالت و نه پاك كردن صورت مساله ها پيدا 
كنيم و تا جايي كه مي توانيم اميد و ش��ادي را 

در جامعه گسترش دهيم.

رويداد

آتش بس يكطرفه كرونا 

يك اپيدميولوژيس��ت با بيان اينكه در حال حاضر 
نبود شهر قرمز و نارنجي به اين معنا نيست كه منطقه 
ُپر خطر نداريم، گفت: به نظر مي رس��د كه ويروس 
كرونا يك آتش بس يك طرفه اعالم كرده و مشخص 
نيست كه اين آتش بس تا چه زماني ادامه يابد. دكتر 
حميد سوري درباره وضعيت كرونا در كشور و نبود 
شهر قرمز و نارنجي كرونايي، گفت: همانطور كه بارها 
اعالم كرده ام، اس��اس رنگ بندي هاي فعلي را غير 
علمي مي دانم. اين رنگ بندي نه تنها كمك كننده 
نيست، بلكه گمراه كننده هم هست. زيرا نمي تواند 
تصوير روشن و درستي را از سطح خطر در جامعه و 
شهرهاي مختلف ارايه دهد. بنابراين صحبت كردن 

درباره رنگ بندي بايد كنار گذاشته شود.

    نقص در رنگ بندي
او گفت: آنچه كه اكنون براي رنگ بندي اس��تفاده 
مي شود، ميزان بس��تري به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعيت است كه كامال اش��تباه است. در واريانت 
دلتا كه شدت بيماري و بس��تري ها باال بود، نقص 
رنگ بن��دي كمتر خودش را نش��ان م��ي داد، اما 
در اُميكرون كه نس��بت ش��دت ابتال در آن پايين 
اس��ت، اين رنگ بندي مي تواند تصوير اش��تباه و 
گمراه كننده اي را ارايه كند. در كشورهاي مختلف 
از شاخص هاي متعدد استفاده مي كنند. به عنوان 
مثل بسياري از كش��ورهاي اروپايي بين ۲۰ تا ۲۱ 
شاخص را براي رنگ بندي شهرها استفاده مي كنند 
تا بتوانند س��طح خطر را به درس��تي بس��نجند. 
نمي توانيم بر اساس يك متغير بگوييم كه فالن شهر 
بي خطر يا كم خطر اس��ت. زيرا منطق رنگ بندي، 
سطح بندي خطر بوده و اينكه بر اساس سطح خطر 
سياست هاي مناسب را اتخاذ كنيد و اولويت بندي 
كنيد. وقتي معيار اشتباه باشد، پيام اشتباه دريافت 
مي شود؛ به طوري كه جايي كه اولويت دارد، ممكن 

است بدون اولويت تعريف شود و برعكس. 

    خطر كم شماري آمارهاي كرونا
 در كشور

دكتر س��وري افزود: در عين ح��ال از آنجايي كه تعداد 
تس��ت هاي روزانه مان براي كرونا بسيار محدود است و 
تعداد مرگ ها هم بر اساس تست مثبت اعالم مي شود، 
ممكن است خطايي از اين بابت وجود داشته باشد و منجر 
به كم شماري شود. به طوري كه عده اي به دليل كرونا فوت 
كنند، اما از آنجايي كه تعداد تست كم است و اين افراد با 
تست مثبت نبوده اند، جزو آمار حساب نشوند. او با بيان 
اينكه متاسفانه در زمينه ميزان تست به ازاي يك ميليون 
نفر جمعيت رتبه ۱۱۸ را در دني��ا داريم، گفت: به طور 
متوسط هر ايراني تا به حال شش دهم بار تست شده است. 
حال اين ميزان را با دانمارك مقايسه كنيد كه هر دانماركي 
در اين دوره به طور متوسط ۲۲ بار تست شده است. بايد 
توجه كرد كه ميزان تس��ت هم بايد بر اساس مطالعات 
بومي هر كشور انجام شود. ممكن است ۲۲ بار براي هر 
نفر براي جامعه خودشان خوب باشد، اما اينطور نيست 
كه الزاما براي كشور ما هم خوب باشد و بايد مطالعه كنيم.

    افول نسبي كرونا در كشور
سوري ادامه داد: با اين حال مساله مشخص اين است 
كه خوشبختانه وضعيت موجودمان، وضعيت نسبتا 
مطلوبي است و نش��ان دهنده اين است كه يك افول 
نسبي در سطح جامعه ايجاد شده است، اما اين افول 
فقط مختص كشور ما نيست و اكثر كشورهاي دنيا، 
كمابيش اين شرايط را دارند. اگر بخواهيم وضعيت 
كشورمان را هم با ساير كشورها مقايسه كنيم، بايد 
به فاكتورهايي مانند زمان واكسيناسيون انبوه، سطح 

ايمني جامعه و چرخش ويروس و... توجه كنيم.

    احتمال روند افزايشي كرونا در كشور
او تاكيد كرد: به نظر مي رس��د ك��ه ويروس كرونا يك 
آتش بس يك طرفه اعالم كرده و مشخص نيست كه 
اين آتش بس تا چه زماني ادامه يابد. مداخالتي كه ما در 

سطح كالن انجام داديم، عمدتا بر پايه واكسيناسيون 
استوار بوده و شواهد بين المللي نشان مي دهد كه حتي 
كشورهايي كه پوشش واكسيناسيون شان از ما بيشتر 
بوده، مجددا بازگش��ت پيك و اپيدمي را داشتند؛ به 
نحوي كه اين روند رو به افزايش هم هست؛ به طوري كه 
در هفته گذشته حدود ۳۰ كشور روند افزايشي داشتند 
و در اين هفته اين تعداد به ۴۰ كشور رسيد. اين روند 
افزايشي نگراني ها را تشديد مي كند و هيچ تضميني 

وجود ندارد كه كشور بعدي، كشور ما نباشد.

    وضعيت كرونا همچنان شكننده است
سوري با بيان اينكه وضعيت موجود كشور خوب، اما بسيار 
شكننده است، گفت: بر اين اساس بايد از عادي انگاري 
شرايط بپرهيزيم. درست نيست كه اپيدمي را تمام شده 
تلقي كنيم يا تصور كنيم كه ش��رايط كامال عادي شده 
است. اصال اينطور نيس��ت. در حال حاضر عمده موارد 
افزايشي اپيدمي در كش��ورهاي امريكاي جنوبي بوده 
و به تدريج به س��مت ش��رق در حركت است. به طوري 
كه كش��ورهاي اطراف ما هم مانند عربستان سعودي، 
پاكستان و... مقداري روند افزايشي شان آغاز شده و ممكن 

است كه كشور ما هم از اين روند افزايشي مصون نماند.

    ۲۵ ميليون فرد حساس به كرونا در كشور!
س��وري با بي��ان اينك��ه يادمان ه��م نرود ك��ه فعال در 
خوشبينانه ترين ش��كل ۷۵ درصد جمعيت كشورمان 
واكسن تزريق كرده اند، گفت: باز هم اگر در خوشبينانه ترين 
شكل واكسن ها ۷۰ درصد اثربخشي داشته باشند، يعني 
حدود ۵۰ ميلي��ون نفر از جمعيت كش��ورمان مصون 
هس��تند. بنابراين هنوز نزديك ۳۵ ميلي��ون و با حذف 
كودكان زير ۵ سال نزديك ۲۵ ميليون فرد حساس در 
جامعه داريم كه ويروس مي تواند آنها را به عنوان ميزبان 
انتخاب كند. بنابراين وقت��ي رعايت پروتكل ها ضعيف 
شده و دچار خوش بيني مي شويم، ويروس مي چرخد، 

افراد حساس را پيدا كرده و مجددا طغيان پيدا مي كند.

گليماندگار|
 روزي كه توله يوزهاي ايران و فيروز به 
دنيا آمدن��د، جغرافياي ما رنگ ديگري 
گرفت، هر جا خبري بود از توله يوزهايي بود كه آمده 
بودند تا اميد دوباره اي را در جان حيات وحش ايران 
بدمند. آمده بودند تا طرح ش��ادي باشند در روزهاي 
سخت. آمده بودند تا بگويند اميد همين نزديكي است 
و مي توان به آن ايمان داشت. روزي كه توله يوزهاي 
ايران و فيروز به دنيا آمدند، جشني بدون برنامه ريزي 
در كل اين جغرافيا ب��ه راه افتاد. هر چه بود لبخند و 
سرور بود، عكس هاي سه توله يوز تازه متولد شده در 
ش��بكه هاي اجتماعي دست به دست مي شد و هيچ 
كس دلش نمي خواست با ديدن توله ها در آن شرايط 
غيرع��ادي نگهداري بدون ب��ودن در فضاي ايزوله و 
خواباندشان روي پتوي پلنگي به اين فكر كند كه قرار 
نيست اين نور اميد خيلي دوام بياورد و بيشتر شبيه 
يك جرقه است. همه به روزهايي فكر مي كردند كه 
اين توله يوزه��ا در كنار مادر و پدرش��ان در منطقه 
حفاظت ش��ده جس��ت و خيز كنند و بزرگ شوند. 
بهانه اي بشوند براي اينكه نسل آنها از خطر انقراض 

نجات پيدا كند اما...
همه چيز از تش��خيص اشتباه جنسيت يوزها شروع 
شد. همانجا بود كه بسياري از فعاالن محيط زيست به 
اين فكر افتادند وقتي جنسيت يوزها اشتباه تشخيص 
داده ش��ده ش��رايط نگهداري آنها هم مي تواند غير 
استاندارد باش��د و هنوز اين اخبار خيلي رنگ و بوي 
انتقاد به خود نگرفته بود كه خبر تلف شده اولين توله 
يوز منتشر شد. علت مرگ روش اشتباه در خوراندن 

شير عنوان شد. 
اما حاال كه دومين يوز هم تلف شده صداي خيلي ها 
بلند شده است. اينكه ش��رايط نگهداري توله يوزها 
مناس��ب نب��وده، اينكه اگ��ر ايران حاضر نش��ده به 
توله هايش ش��ير بدهد به اين خاطر اس��ت كه اين 
توله ها بيش از حد از طرف انسان ها دست مالي شده 
بودند و ايران ديگر حاضر به پذيرش آنها نبوده است. 
در حالي كه در همان اولين روزي كه ايران به هوش 

آمد توله هايش را پذيرفته بود. 

    اما و اگرهاي بقاي سومين توله يوز
در شرايطي كه از س��ه توله يوز متولد شده در طرح 
تكثير در اس��ارت ت��وران تنها يك تول��ه زنده مانده 
انتق��ادات زيادي به نح��وه مديريت اي��ن موضوع و 
حتي كليت طرح تكثير در اسارت يوز وارد مي شود. 
مديرعامل سابق انجمن يوز ايران با اشاره به اشتباهات 
رخ داده در جريان تولد و نگهداري توله ها به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه اشتباهات به قدري زياد و فاحش 
بوده كه نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت و اين در 
حالي است كه تكثير در اسارت ممكن است آخرين تير 
تركش ما براي احياي يوز باشد و اگر اين امكان را هم 
از دست بدهيم ديگر نمي توانيم اميدي به جلوگيري 

از انقراض يوزها داشته باشيم. 
مرتضي اسالمي در مورد احتمال زنده ماندن سومين 
توله يوز»ايران« مي افزايد: همه چيز به نحوه نگهداري 
و اجراي پروتكل هاي بهداشتي و فراهم كردن غذاي 
مناسب و استفاده از روش هاي تغذيه اي مناسب براي 
اين توله يوز بس��تگي دارد. اگر در روش نگهداري و 
تغذيه تجديد نظر نكنيم هيچ بعيد نيست كه آخرين 

توله يوز را هم از دست بدهيم. 
او در پاسخ به اين س��وال كه آيا تصميم به سزارين 
يوز مادر اش��تباه ب��ود، مي گويد: انج��ام اين عمل 
بس��تگي به وضعيت »ايران« در آن زمان داش��ته 
است و االن نمي توان اين موضوع را تحليل كرد. اگر 
سندي درباره زمان و نحوه تصميم گيري درباره اين 
موضوع وجود دارد، مي توان از آنها اس��تفاده كرد و 

نظر دقيق تري راجع به آن داد.

   وجود نقص هاي فراوان 
در جريان تولد يوزها

مرتضي اس��المي در بخش ديگري از س��خنانش به 
نقص هاي موجود در جريان تولد يوزها اش��اره كرده 
و مي گويد: بر اس��اس تصاوير منتشر شده در فضاي 
مجازي، نقص هاي زيادي در جري��ان تولد توله ها و 
پس از آن مشاهده شد چراكه اصول بهداشتي به طور 
مناسب رعايت نشد و محيط نگهداري توله ها و نحوه 
شيردهي به آنها نيز حرفه اي نبود. اين موضوع از دو 

بعد قابل بررسي اس��ت؛ مورد اول درباره نفس طرح 
است. اينكه آيا تكثير در اسارت درست بوده يا نه؟ مورد 
دوم نيز تمهيداتي است كه براي اين مساله انديشيده 
شده اس��ت. او افزود: هم از نظر بهداشتي و هم از نظر 
مهارتي نقص هايي جدي در اين فرايند ديده شد. در 
واقع فارغ از اينكه توله ها به علت نقص مادرزادي مرده 
باشند يا به علت نقص در نگهداري از آنها، نمي توان 
چشم ها را بر نقدهاي موجود بست. اميدواريم در تهران 
شرايط مناسب شيردهي و نگهداري مناسب از تنها 

توله باقي مانده فراهم شود.

   تكثير در اسارت مستحب نيست
واجب است 

مديرعامل سابق انجمن يوز ايران همچنين در مورد 
شرايط يوز ايراني و خطر انقراض آن مي گويد: وضعيت 
يوز ايراني به قدري بحراني اس��ت كه طرح تكثير در 
اس��ارت به طور قطع الزم اس��ت. همچنان اولويت با 
حفاظت از زيستگاه است. اين طرح در ايران موفق بود و 
به مرحله بارداري رسيد و تا مرحله بارداري نيز اقدامات 
مثبتي انجام شد. سوال مهم اين است كه با توجه به 
اينكه خطر عمل باال بود، امكان عمل سزارين وجود 
داشت و زمان حدودي زايمان حتي قبل از جفتگيري 
مش��خص بود، چرا آمادگي كاملي ب��راي برخورد با 
اين شرايط وجود نداش��ت؟ او اضافه كرد: متاسفانه 
زيستگاه يوز پاره پاره شده است و در دو دهه گذشته 
يك به يك آنها را از دست داديم. ما سير تاريخي اين 
نابودي را ديديم. برخي از مناطق يزد كه تا سال ۹۰، 
۹۱ در آنها يوز مش��اهده مي شد قريب به ۷، ۸ سال 
است كه در آنها نه ماده اي ديده شده و نه توله يوز و 
تنها گونه هاي نر در آن ديده شده اند. متاسفانه اين 
اتفاق در طول ۵۰ س��ال رخ نداده و اين زيستگاه ها 

طي ۱۵ سال اخيراز بين رفته اند. 

   توله هاي متولد شده در اسارت 
تا چندين نسل نبايد به طبيعت برگردند 

اس��المي در پايان درباره امكان رهاسازي توله يوزها 
در طبيعت مي افزايد: وقتي افراد كمي از گونه مورد 

نظر در طبيعت وجود دارند كه امكان باروري دارند، 
نمي توان توله ها را در طبيعت رها كرد. در حال حاضر 
»كوشكي« و »دلبر« - يوزهاي نر و ماده در اسارت - 
شرايط مورد نظر ما را ندارند و سن »فيروز« - يوز نر 
در اسارت- نيز باال رفته است. بيشترين شك درباره 
»ايران« اس��ت كه سزارين داش��ته و ممكن است با 
مشكالتي نظير چس��بندگي رحم مواجه شود. بايد 
بفهميم كه اين گونه  مي تواند در دفعات بعدي زايمان 
كند يا نه؟ ما هنوز س��رمايه كافي از نظر تعداد گونه 
نداريم و نسل هاي اول قرار نيست در طبيعت رها شوند. 
نسل هاي بعدي نيز بايد براي رهاسازي در طبيعت 
تربيت شوند و حتي خواهر و برادرهاي احتمالي آنها 

در آينده نيز نمي توانند وارد طبيعت شوند.

    در زمينه نگهداري از توله  يوزها 
خطا كرديم!

ماجرا به همين جا ختم نمي ش��ود، حاال بد از مرگ 
دومين توله يوز معاون محيط زيست طبيعي و تنوع 
زيستي س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
اشتباهات رخ داده در فرايند نگهداري و جابه جايي 
توله يوزها اظهار كرد: تالش مي كنيم با درس گرفتن 

از اي��ن طرح، از ظرفيت هاي بعدي اس��تفاده كنيم.  
حسن اكبري با اشاره به اشتباهات صورت گرفته در 
فرايند نگهداري و جابه جايي توله يوزها گفت: بخشي 
از اين فرايند با خطاي ما همراه بود و آن را مي پذيريم. 
ما در اين پروس��ه تجربه نداشتيم و دامپزشكان نيز 
مرتكب خطاهايي شدند. »چيتا كيپر« يا نگهدارنده 
تخصصي يوز نداشتيم، چرا كه پيش بيني نمي شد 
نيازمند عمل سزارين باشيم. اين خطاها را مي پذيريم. 
انتقادات مطرح شده درباره دوربودن مركز نگهداري 
يوزها درست اس��ت. مكان يابي مركز تكثير يوز در 
اسارت از ابتدا اش��تباه بود و قرارگيري اين مركز در 
زيستگاه طبيعي يوز سبب شد تا كار حفاظت نيز براي 
همكاران ما سخت شود. معاون محيط زيست طبيعي 
و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در در 
پايان درباره فرايند انتقال يوزها به تهران اظهار كرد: 
انتقال توله ها بعد از تولد به تهران كار فني و تخصصي 
دامپزشكي است. هنوز دوستداران محيط زيست و 
دامپزشكان زيادي وجود دارند كه معتقدند انتقال 
آنها به تهران اش��تباه بوده چرا ك��ه پايتخت آلوده 
است و در آن ويروس ديستمپر و سگ و گربه زيادي 
وجود دارد. در كل خطاهايي وجود داشته است و ما 

مي پذيريم و بايد آنها را اصالح كنيم تا با استفاده از 
ظرفيت هاي بعدي، اين اشتباهات را جبران كنيم.

    باز هم جاي خالي متخصصان
وقتي معاون س��ازمان محيط زيس��ت ه��م از نبود 
متخصص در زمينه تكثير و پرورش گوش��تخواران 
وحشي در اسارت صحبت مي كند، نشان مي دهد آن 
چيزي كه در روزهاي اول از زبان كارشناس��ان حوزه 
محيط زيست ش��نيديم چندان هم بيراه نبوده و در 
زمان به دنيا آمدن توله يوزها هيچ متخصصي حضور 
نداشته است و به همين خاطر بود كه تازه بعد از چند 
روز از به دنيا آمدن يوزها مشخص شد جنسيت آنها 
كه ابتدا ماده عنوان شده بود اشتباه بوده و هر سه توله 
نر هستند. شرايط به دنيا آوردن و نگهداري توله ها 
در همان س��اعات اوليه نش��ان مي داد قرار نيست 
خيلي هم به زنده ماندن آنها اميدوار باشيم. اما اين 
ما هستيم كه هميشه به اميد زنده ايم و اميدوار بوديم 
توله ها ايران سالم و شاداب باشند و جست و خيزشان 
را به نظاره بنشينيم. حاال منتظر نشسته ايم تا ببينيم 
آيا سومين توله ايران از اين شهرآشوب بي تدبيري و 

بي تفاوتي جان سالم به در مي برد يا نه؟

گزارش

دومين توله »ايران« هم در سايه بي تدبيري جان سپرد

شرايط زايمان و نگهداري اشتباه بود

خيزش گرد و خاك در بيش از ۲۰ استان
سازمان هواشناس��ي كشور نسبت به 
وزش باد شديد، خيزش گرد و خاك و 
كاهش كيفيت هوا در بيش از ۲۰ استان 
هشدار داد و از مردم خواست از حضور 
در فضاي باز خودداري كنند. سازمان 
هواشناس��ي كش��ور با صدور هشدار 
سطح نارنجي با اشاره به باد و گردوخاك 
كه از جمعه )۳۰ ارديبهشت ماه( آغاز 

مي ش��ود و روز يكش��نبه )۱ خردادم��اه( پاي��ان 
مي يابد، آورده اس��ت: وزش باد ش��ديد، خيزش 
گردو خ��اك، كاهش كيفيت ه��وا و كاهش ديد 
افقي، روز جمع��ه در آذربايجان ش��رقي، جنوب 
آذربايجان غربي، زنجان، كردس��تان، كرمانشاه، 
ايالم، خوزس��تان، بوشهر، مركزي، همدان، البرز، 
تهران و قم، روز شنبه در البرز، تهران، قم، خراسان 
شمالي، خراس��ان رضوي، خراسان جنوبي، شرق 

كرمان، شمال سيستان و بلوچستان، 
ي��زد، ايالم، كرمانش��اه، خوزس��تان، 
بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، 
چهارمحال و بختياري و لرستان و روز 
يكشنبه در خراسان جنوبي، سيستان 
و بلوچستان، ايالم، بوش��هر، فارس و 
شرق كرمان پيش بيني مي شود. طبق 
اين هشدار افزايش شاخص آلودگي و 
كاهش كيفيت هوا، كاهش ديد افقي، شكس��تن 
درختان فرس��وده، آسيب به س��ازه هاي موقت و 
اختالل در تردد دور از انتظار نيست. براين اساس 
نسبت به اجتناب از قرار گرفتن در فضاي باز به ويژه 
براي افراد آسيب پذير، استحكام سازه هاي موقت 
مانند تابلوهاي تبليغاتي و... خ��ودداري از پارك 
خودرو در كنار درختان فرسوده و ساختمان هاي 

نيمه كاره توصيه مي شود. 

۲۰۰ هزار نفر شامل قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري
معاون پرس��تاري وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد: 
ح��دود ۲۰۰ ه��زار نفر ش��امل قانون 
تعرفه گ��ذاري خدم��ات پرس��تاري 
مي ش��وند. عباس عبادي ب��ا بيان اين 
مطلب در اجالس روساي دانشكده ها و 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور افزود: 
اين قانون مصوب س��ال ۱۳۸۶ بود كه 

اجراي آن بعد از اين همه س��ال تاخير از افتخارات 
دولت جديد اس��ت. او اضافه كرد: با حمايت وزير 
بهداشت و هيات دولت و مجلس، رديف بودجه ۵ 
هزار ميليارد توماني براي اجراي قانون تعرفه گذاري 
اختصاص يافته است. س��ال آينده اين بودجه در 
سرانه لحاظ مي شود و طبق تفاهم نامه با سازمان 
برنامه اين اعتب��ار به بيمه مي رود تا خريد خدمت 

را بيمه انجام ده��د. عبادي بيان كرد: 
يك بررس��ي آماري بر روي پرس��نل 
پرستاري انجام ش��ده كه مي تواند در 
سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كمك كند. 
بر اساس اين آمار ۱۸۷ هزار پرستار از 
مقطع كارشناسي تا دكتري در كشور 
داريم. معاون پرستاري وزارت بهداشت 
يادآور شد: ۶۵ درصد از اين افراد اختصاصا پرستار، 
۸ درصد اتاق عمل، ۸ درصد مامايي، ۳ درصد بهيار 
و كمك پرستار و مابقي س��ايرين هستند. حدود 
۵۴ درصد پرس��تاران رسمي و پيماني، ۴۶ درصد 
بقيه موارد ش��امل ۱۷ درصد طرحي، ۱۵ درصد 
قراردادي، ۳.۵ درصد تبصره اي، نيم درصد ۸۹ روزه 

و ۸ درصد شركتي هستند. 

شرايط نامناسب »شير آفريقايي« در باغ وحش ارم
مدير باغ وحش ارم با بيان اينكه ش��ير 
آفريقايي دچار ضايع��ه در ناحيه كمر 
است، اظهار كرد: روند درماني اين گونه 
به متخصصان س��پرده ش��ده است و 
منتظر نتيجه آزمايش و سي تي اسكن 
هستيم. اوايل س��ال جاري يك قالده 
شير نر حدودا سه ساله در يك باغ وحش 
شخصي در اطراف شهر گرگان توسط 

ماموران اداره  كل محيط زيس��ت استان گلستان 
يافت شد. با توجه به فقدان تغذيه مناسب و نگهداري 
در شرايط نامطلوب، وضعيت جسمي خوبي نداشت 
بنابراين اول ارديبهشت ماه به باغ وحش ارم منتقل 
شد. پرويز قندالي با بيان اينكه اين شير متعلق به 

محيط زيس��ت اس��ت و باغ وحش ارم 
صرف��ا درمان آن را تقبل كرده اس��ت، 
اظهار كرد: شيرآفريقايي دچار ضايعه 
در ناحي��ه كمر اس��ت و فعال ش��رايط 
مناسبي ندارد. آزمايش و سي تي اسكن 
براي تش��خيص دقيق وضعيت انجام 
شده است و منتظر نتيجه از دانشكده 
دامپزشكي هستيم. او در پايان تصريح 
كرد: بعد از آماده ش��دن نتيجه آزمايش با توجه به 
صالح ديد متخصصان و پزش��كان روند درمان آن 
پيگيري خواهد شد و چه بسا با جراحي به بهبودي 
و سالمت برس��د ولي فعال هيچ اظهارنظري درباره 

شرايط جسمي آن نمي توان كرد.

رويخطخبر
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