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يادداشت- 1

خطر بروز ابرتورم در اقتصاد
حج��م نقدينگ��ي ويرانگ��ر 
3700ميليارد توماني اقتصاد 
را در آستانه تكانه هاي مستمر 
تورمي قرار داده است. بر اساس 
آمارهاي مس��تند، نقدينگي 
كش��ور به رق��م حيرت انگيز 
3700ه��زار ميلي��ارد تومان 
رسيده است. موضوعي كه در 
كنار تحريم هاي اقتصادي، كاهش فرآيند توليد كش��ور 
و نزول ساير ش��اخص ها باعث بروز نگراني در ميان دامنه 
وسيعي از اساتيد و فعاالن اقتصادي شده است به گونه اي 
كه برخي از تحليلگران امروز هشدار مي دهند در صورت 
عدم كنترل شرايط، كش��ور با تكانه هاي تورمي جديدي 
روبه رو خواهد ش��د. اين در حالي اس��ت كه اقتصاد ايران 
طي سال هاي اخير با تورم 40الي 50درصدي مواجه بوده 
و در صورتي كه تورم افزايش بيش��تري پيدا كند، ممكن 
است اقتصاد وارد مرحله خطرناكي شود كه از آن به عنوان 
»قلمروي ابرتورمي«ياد مي شود. با اين توضيحات در جريان 
اين يادداش��ت تالش مي شود تا در مرحله نخست به اين 
پرسش پاسخ داده شود كه زمينه بروز تكانه هاي تورمي در 
كشورمان چيست؟ و در مرحله بعدي راهكارهاي اجرايي 
براي كنترل شرايط و بهبود ش��اخص هاي اقتصادي در 
ادامه در همين صفحه شرايط فعلي ارايه شود.  

مرتضي عزتي

پارلمان بخش خصوصي براي رييس جمهور جديد دو توصيه مهم داشت

آزمون سخت دولت »رييسي«

يادداشت-3

يادداشت- 2

يادداشت-5 يادداشت-4

عدم تقارن اطالعات در بورس

از چه دفاع مي كنيم ؟ !

فرصت هاي كرونايي هوانوردي كه از دست رفت  ضرورت تدوين قوانين جامع براي نگهداري از حيوانات 
يك��ي از واژه هاي��ي ك��ه طي 
س��ال هاي اخي��ر در خصوص 
مناسبات مرتبط با بازار سرمايه 
)وشايد بسياري از بخش هاي 
اقتصادي( ب��ه تن��اوب تكرار 
مي شود، رانت اطالعاتي است؛ 
واژه اي كه هم فعاالن بورس به 
آن اشاره مي كنند، هم مسووالن 
و تصميم سازان و هم تحليلگران از  آن بهره مي برند تا نوري به 
ابعاد پنهان بازار سرمايه بتابانند. مفهومي كه اصوال در هيچ 
كدام از بازارهاي مالي دنيا در سطح قوي، كارايي ندارد و در 
بهترين بازارهاي جهاني در سطح نيمه قوي كارا است، يعني 
در اين نوع بازارهاي نيز همواره مقداري درز اطالعات وجود 
دارد. يكي از راهكارهاي تشخيص درز اطالعات، مقايسه  
وضعيت معامالتي نمادها در روزه��اي قبل از اعالم خبر 
 information است. اين يك رويه  علمي در شناسايي
asymmetric و يا »عدم تقارن اطالعات « در بازار است 
و البته فقط هم مختص بورس نيست. هر جا كه معامالتي 
شكل بگيرد و دو طرف معامله اطالعات يكساني راجع به 
كاال و يا سهام و خدمات مورد معامله نداشته باشند »عدم 
تقارن اطالعات«وجود دارد مانند قراردادهاي بيمه، فروش 
امالك و ...كه يك چنين پديده هايي قابل رويت است. اما 
كانال هاي درز اطالعات در ساختارهاي اطالعاتي از جمله 
بازار سرمايه كدام موارد هستند؟مهم ترين كانال هاي درز 
اطالعات در بورس كش��ورمان، اين موارد هس��تند البته 
برخي براي شركت  هايي كه دولت سهامدار است و يا نرخ 
تعيين مي كند بيشتر صدق مي كند و برخي موارد براي 

شركت هاي خصوصي بيشتر صدق مي كند.
 نخست( زيرمجموعه هاي دولت و نهادهاي قيمت  گذاري 
و افراد حقيقي مس��وول در اين نهادها: براي مثال مرجع 
قيمت گذاري در صنعت پااليش، افرادي كه در نرخ گذاري 
سيمان و فوالد و خودرو و ... دخيل هستند. اين ها به صورت 
بالقوه اولين كس��اني هس��تند كه از اين اطالعات با خبر 
مي شوند. دوم( هيئت مديره  شركت ها: نيز از ديگر گروه هايي 
هس��تند كه داراي اطالعات نهاني هستند هيات مديره  
شركت ها هستند كه به تمامي اطالعات شركت دسترسي 
دارند و انگيزه دارند تا قبل از اعالم عمومي از اين اطالعات 
در بازار براي خريد و فروش سهام استفاده كنند. اين مورد 
در تمامي شركت هاي دنيا وجود دارد. سوم( حسابرسان، 
كاركنان خوِد شركت و وكالي شركت نيز به سطوحي از 
اطالعات تاثيرگذار ش��ركت دسترسي دارند كه مي تواند 
براي معامله  سهام استفاده شود. البته در اين ميان، برخي 
تحليلگران، س��ازمان بورس را هم جزو اين موارد حساب 
مي كنند كه البته در حال حاضر درست نيست. در كشور 
ما تا سال ها قبل اطالعات توسط شركت ها مستقيما به بازار 
ارسال نمي  ش��د و اول براي سازمان بورس ارسال مي  شد 
و ابتدا س��ازمان اين اطالعات را بررسي مي كرد كه در اين 
صورت سازمان هم داراي اطالعات نهاني بود اما با افشاي 

مستقيم اطالعات توسط شركت ها چند سالي است كه ...
ادامه در صفحه 6

آقاي دكت��ر ديني تركماني در 
يادداشت اخير خود در روزنامه 
تعادل به كس��اني كه به بهانه 
انتشار فيش برق علي كريمي، 
ميزان يارانه پرداختي به ايشان 
را محاس��به و از غيرعادالن��ه و 
منطق��ي ب��ودن اي��ن رفت��ار 
اقتصادي گاليه ك��رده بودند، 
تاخته  و گفتمان آنان را كه متكي به س��ازوكار »قيمت« 
است »گفتماني نخ نما« و مشكل را در »حكمراني ضعيف« 

دانسته اند. در اين خصوص چند نكته عرض مي شود: 
-  ميزان يارانه ها در اقتصاد كشورمان سرسام آور و به اذعان 
آژانس بين المللي انرژي در جهان بي همتاست. چنانكه 
طبق گزارش اين نهاد كشورمان در سال ۲0۱۹ ميالدي، 
 )GDP( معادل حدود ۱8/8 درصد از توليد ناخالص داخلي
خود را به يارانه مصرف سوخت فسيلي اختصاص داده است. 
اين كسر از توليد ناخالص داخلي ايران در آن سال، معادل 
حدود 8۶ ميليارد دالر بوده است. )با احتساب دالر ۲3 هزار 
توماني، كمابيش معادل ۲ هزار تريليون تومان( رقمي بيش 
از كشور چين با جمعيتي حدود ۱7 برابر ايران و اقتصادي 

30 برابر بزرگ تر از اقتصاد كشورمان.
 معاون اول رييس جمهور نيز در اوايل امس��ال ميزان 
يارانه هاي پيدا و پنهان در اقتصاد كشورمان را »بيش 
از يك ميليون و 400 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان 
و بيش از 300 هزار ميليارد تومان يارانه آشكار« عنوان 
كرد. يارانه هايي كه به هيچ  وجه همه مردم از آن يكسان 
بهره نمي برند و طبقات باال و دهك هاي يك تا سه چندين 
برابر طبقات پايين يعني هفتم ت��ا دهم از اين يارانه ها 
برخوردارند.   ادامه در صفحه 2

كرونا ب��ا تمام خس��ارت هاي 
بي ش��ماري ك��ه ب��ه اقتصاد 
جهان��ي و به تب��ع آن بر پيكر 
نيمه جان هوانوردي كشورمان 
وارد ساخت اما توانست كسب 
و كارهاي نوين��ي را در جوامع 
ايجاد كند. با تغيير ذائقه مردم 
جهان در ارتباط با فعاليت هاي 
آنالين و همچنين نگرش وي��ژه كمپاني ها در خصوص 
راه اندازي و يا تقويت بخش هاي آنالين و مشتري مداري، 
تجارت هوانوردي وارد دنياي جديدي مي شود كه برندها 
)كمپاني هايي كه به معناي واقعي برند هس��تند( پيروز 
رقابت هاي اقتصادي خواهند بود. شركت هاي هواپيمايي 
در دنياي كرونا و پس��اكرونا با تغيير در روند ماركتينگ، 
توجه ويژه اي بر جذب، خدمات رساني و مشتري مداري 

خود خواهند داش��ت، چرا كه تبديل مشتري به مشتري 
وفادار، مي تواند نقش��ي تعيين كنن��ده در ترميم اقتصاد 
شركت ها داشته باشد. اما هوانوردي ما در دوران كرونا به رغم 
آسيب هاي متعدد چه مزيتي را كسب كرد و براي دوران 
پساكرونا چه برنامه اي دارد؟ متاسفانه در دوران كرونا هيچ 
گونه تغييري در روند خريدهاي آنالين و خدمات رساني 
آنالين ص��ورت نگرفت و همچنان همان قالب هاي آماده 
سايت و عكس هاي تزييني در شبكه هاي اجتماعي، ادامه 
يافت اما پلتفرم هاي آژانس هاي معروف پيشتاز جذب بازار 
است. بايد قبول داشته باشيم كه شركت هاي هواپيمايي 
نقشي در جذب مسافر و به تبع آن مشتري مداري ندارند 
چرا كه اسلوب هميشگي تسلط آژانس بر ايرالين در حوزه 
مسافرگيري همچنان حكمفرماست.  در حوزه فرودگاهي 
نيز همچنان صف هاي مسافران براي دريافت كارت پرواز و 
تشخيص هويت پابرجاست.  ادامه در صفحه 2

قوانين سگ گرداني از جهت 
حقوقي واضح نيست، بنابراين 
ورود مجلس شوراي اسالمي 
ب��ه اي��ن موض��وع و تصويب 
قوانين��ي در اين ب��اره الزم و 
ضروري اس��ت. البت��ه اعالم 
پليس مبني ب��ر ممنوعيت 
سگ گرداني از منظر حقوقي 
كافي نيست زيرا قانون در اين زمينه صريح و شفاف نيست 
و نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري نمي تواند 
يك عم��ل را جرم انگاري كند بلك��ه بايد جرم تعريف 
شود و نيروي انتظامي برخورد الزم را انجام دهد اگرچه 
با تفسيري از مواد قانون مجازات اسالمي مي توان اين 
اقدام را با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه كرد. نگهداري 
از حيوانات شامل نگهداري در منزل و بيرون از منزل است 

و صرف نگهداري از س��گ يا حيوانات خانگي در منزل 
اقدام مجرمانه به ش��مار نمي آيد هرچند صاحب سگ 
نمي تواند در قسمت مشاعات ساختمان سگ را مستقر 
كند از س��وي ديگر اگر اين نگهداري از حيوان موجب 
سلب آسايش و آرامش همسايگان شود از منظر حقوقي 
با عنوان جرم سلب آسايش و آرامش قابل پيگرد است. بر 
اساس ماده ۶١٨ قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات 
»هر ك��س با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا 
تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آس��ايش و آرامش 
عمومي گردد يا مردم را ازكسب و كار باز دارد به حبس از 
سه ماه تا يك سال و تا )74( ضربه شالق محكوم خواهد 
ش��د.« همچنين در ماده ۶٨٨ قانون مجازات اسالمي 
بخش تعزيرات آمده است: »هر اقدامي كه تهديد عليه 
بهداشت عمومي شناخته شود، مرتكبين به حبس تا يك 
ادامه در صفحه 8 سال محكوم خواهند شد«. ً 

ادامه از همين صفحه 

خطر بروز ابرتورم در اقتصاد
نخست( تورم به صورت كلي، تحت تاثير عرضه كاالهاست. 
اين نخستين عامل بروز تورم است. متاسفانه زماني كه توليد 
كشور در مسير رشد منفي قرار مي گيرد، به اين معناست كه 
عرضه نيز كاهش پيدا مي كند. از سوي ديگر معناي رشد 
جمعيت، افزايش توقعات عمومي، افزايش سن شهروندان 
و...اين است كه تقاضاي مصرف در جامعه باال رفته است. در 
يك چنين شرايطي كه تقاضا به داليل گوناگون باال مي رود، 
اگر رشد اقتصادي به اندازه كافي باال نرود و توليد افزايش 
پيدا نكند به اين معناست كه توازن در روند عرضه و تقاضا 
به هم خورده است و در برابر افزايش تقاضاي اقالم مصرفي، 
كاال به اندازه كافي وجود ندارد. از طرف ديگر به دليل كاهش 
واردات برآمده از تحريم ها و كمبودهاي ارزي، ورود كاال به 
كشور نيز كمتر شده است. اين گزاره ها، اصلي ترين دليل 

بروز تورم در كشور است. 
دوم( اما زماني كه در اقتصادي، افزايش حجم نقدينگي 
بيشتر از افزايش توليد باشد، مابه التفاوت افزايش حجم 
نقدينگي نسبت به افزايش توليد، بدل به تورم مي شود. در 
نمونه هاي مختلف اقتصادي چنانچه، سرعت گردش پول 
ثابت باشد، اما نقدينگي به اندازه رشد اقتصادي در مسير 
افزايش قرار بگيرد، تورم تجربه نخواهد شد. اما در شرايط 
فعلي كه رش��د اقتصادي كشورمان بسيار اندك است )و 
حتي منفي اس��ت(، در صورت افزايش نقدينگي، تمام 
نقدينگي بدل به تورم مي شود. از سوي ديگر، با توجه به 
اينكه در سال هاي اخير تحريم هاي آمريكا شدت بيشتري 
گرفته، دولت از درآمدهاي نفتي محروم مانده است. از آنجا 
كه بخش قابل توجهي از بودجه دولت، متاثر از درآمدهاي 
نفتي است، دولت ناچار است براي جبران كسري بودجه 
دست به چاپ اسكناس و انتشار پول بزند. انتشار پول باعث 
مي شود تا پول پرقدرت تر با شدت بيشتري در اقتصاد وارد 

شود و در نتيجه تورم بيشتري تجربه شود. 
سوم( در سال هاي قبلي به طور متوسط ۲5 الي ۲۶درصد 
افزايش نقدينگي وجود داشت، ولي طي سال هاي اخير 
افزايش حجم نقدينگي به حدود 40درصد رسيده است. 
)برخي حتي معتقدند كه آمارهاي افزايش نقدينگي بيشتر 
از اين اعداد است(، از يك طرف نقدينگي با شدت بيشتر 
باال رفته و از سوي ديگر رشد اقتصادي بيشتر اُفت كرده 
است. يعني هم از نظر پولي و هم از نظر اقتصاد واقعي توليد، 
فشار تورمي ايجاد شده اس��ت. اين شرايط به ويژه وقتي 
فشارهاي روابط خارجي و محدوديت بيروني بيشتر شده 
باش��د، واردات به كشور را كاهش مي دهد. يعني وارداتي 
كه بخش قابل توجهي از روند عرضه در بازارها را متوازن 
مي كرد حذف ش��ده است.بنابراين عرضه كاالهاي مورد 
نياز كه از طريق توليد تامين نش��ده بود، از طريق واردات 
نيز تامين نشده است. اين فرآيند يكي ديگر از عوامل رشد 

نقدينگي در كشور است.
چهارم( از سوي ديگر وقتي درآمدهاي نفتي كشور كاهش 
پيدا كرده، بسياري از توليدكنندگان تالش كردند، كاالهاي 
توليدي خود را به خارج صادر كنند )به ويژه بعد از افزايش 
نرخ ارز( . يعني نه تنها توليد كاهش پيدا كرده و واردات نيز 
منفي شده، بلكه همين ميزان توليد محصوالت در كشور نيز 
به جاي بازارهاي داخلي راهي بازارهاي صادراتي شده است.

اين موضوع هم طي سال هاي اخير، شكاف بين عرضه و 
تقاضا را افزايش داده است. مجموعه اين عوامل يعني مشكل 
روابط خارجي، مش��كل كاهش عرضه در داخل كشور، 
افزايش تقاضا، مساله افزايش حجم نقدينگي و...باعث شده 

تا تورم كشور را در مدار صعودي مستمر قرار دهد.
راهكارهاي عملياتي براي مهار تورم

پنجم( پرسش��ي كه اين اين توضيحات به ذهن خطور 

مي كن��د آن اس��ت ك��ه از چه طريق��ي مي ت��وان تورم 
افسارگس��يخته را مهار كرد؟براي مهار تورم، مهم ترين 
و اصلي ترين عامل آن اس��ت كه رشد اقتصادي باال برود. 
در واقع از طريق افزايش رش��د اقتصادي است كه عرضه 
كاال در كشور افزايش پيدا مي كند و فشار تورمي كاهش 
پيدا مي كند. به ويژه آنكه با افزايش رشد اقتصادي بتوانيم 
برخي متغيرهاي ديگر را نيز كنترل كنيم. به عنوان نمونه 
چنانچه همزمان با رش��د اقتصادي بتوانيم، مناس��بات 
ارتباطي با جهان پيراموني را بهبود ببخشيم، صادرات نفت 
و ساير كاالها نيز بهبود پيدا مي كند، جذب سرمايه گذاري 
مناسب تر مي شود، ماشين آالت و مواد اوليه مطلوب تري 
وارد كشور مي شود و در نهايت رشد اقتصادي در كشورمان 
پا مي گيرد. بنابراين نخستين مسير براي مهار تورم ايجاد 
رشد اقتصادي از طريق بهبود مناسبات ارتباطي و اقتصادي 

با جهان و پايان دادن به تحريم ها است.
ششم( از سوي ديگر بايد سياست گذاري هاي اقتصادي 
دولت نيز در مس��ير اصالح قرار بگيرد. زماني كه دولت با 
كسري بودجه مواجه است بايد راهكارهاي بهتري براي 
جبران اين كسري پيدا كند. نخستين مسير و راه بهتر در 
ش��رايط فعلي براي جبران كسري بودجه، فروش نفت و 
ورود دالرهاي نفتي است. بعد از فروش نفت، دولت بايد از 
افزايش رشد اقتصادي براي افزايش درآمدهاي مالياتي اش 
استفاده كند كه كمي زمانبر است. در مرحله بعدي فروش 
دارايي هاي دولت است. راهكاري كه به مراتب مطلوب تر 
از انتشار اسكناس و چاپ پول است. اين نوع تامين بودجه 
دولت كمترين آمار تورمي را دارد. غير از اين، دولت مي تواند 
به جاي انتشار پول، اوراق قرضه منتشر كند كه خطرات 

كمتري دارد.
هفتم( نبايد فراموش كرد كه برخي سياست هاي اشتباه 

محسن عباسي

حسين حقگو

داود ربيعي محمد مهاجري

دكتر زالي، فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا 
در كالنشهر تهران:

 دستور روحاني به سازمان برنامه 
در مورد رفع مشكل آب خوزستان

 كشور بايد 
 در برابر كرونا 

آرايش جنگي بگيرد
صفحه 8    صفحه 2    

صفحه 7    

 اختصاص اعتبار 
 براي  آب خوزستان 
فورا  و ۱۰۰ درصد 

»تعادل« گزارش مي دهد 

فرشته فريادرس| 
»نان رس��ما گران شد.« اگرچه اس��تارت گراني نان از 
ارديبهشت ماه سالجاري زده شد، اما تا همين ديروز هيچ 
نهادي مسووليت اعالم رسمي آن را قبول نمي كرد. حال 
اما طبق تاييد رييس اتاق اصناف تهران، قيمت انواع نان از 
روز گذشته افزايش يافته است؛ آن هم با افزايش بيش از 
50 درصدي. خبر افزايش قيمت نان در حالي منتشر شد 
كه استانداري تهران و شركت بازرگاني دولتي نسبت به 
اين اقدام اظهار بي اطالعي كردند، اما رييس اتاق اصناف 
صفحه 7 را بخوانيد عنوان كرده كه...   

 در  مراسمي  
با  حضور محمد مخبر  اعالم  شد

صفحه 2    

ارديبهشت 
نان گران شد 

تيرماه رسمي شد

هزار روستاي 
 بدون بيكار

 با اجراي پويش 
»روستاي با بركت«

بازخواني تلخكامي 
اين روزها

 تشنگي 
 سيل ومرگ درشرق و غربدر جنوب،

باعث افزايش نوس��ان در اقتصاد مي شود. بنابراين بايد 
جلوي برخي سياس��ت ها كه باعث بروز تكانه و التهاب 
مي ش��ود، گرفته ش��ود. به عنوان نمونه دولت نبايد هر 
كااليي را از طريق بورس كاال عرضه كند. اخيرا اعالم شده 
كه سيمان قرار است از طريق بورس كاال به فروش برسد. 
منطق عرضه كاال از طريق بازار س��رمايه بر اين اساس 
است كه كاالهايي وارد بورس شود كه عرضه كنندگان 
و تقاضاكنندگان عمده اي دارند. يعني عرضه كنندگان 
خودشان توليد كننده هستند و متقاضيان نيز مصرف 
كنندگان نهايي به ش��مار مي روند. عرضه كاالهايي كه 
مصرف كننده نهايي خرد دارند بي معنا است. اين شكل 
از عرضه اقالم مصرفي در بورس، باعث بروز سوداگران و 
دالالن در بطن بازارها مي شود و سفته بازي را گسترش 
مي دهد و نهايتا در آتش تورم مي دمد. طي روزهاي اخير، 
گراني سيمان دقيقا به دليل يك چنين سياست هايي 
ايجاد شده است. اقالمي مثل آهن خام يا مس خام )بعد 
از استخراج( بدل به قطعات ثانويه مي شود، قابليت عرضه 
در بورس دارند. اما اگر سيم مسي در بورس عرضه شود 
به معناي ايجاد واسطه گران در چرخه عرضه و تقاضاست 
كه باعث بروز مشكالت عديده تورمي مي شود. يعني به 
صورت سيستماتيك اقتصاد در حال پمپاژ سوداگران و 
واسطه گران است. افراد واسطه اي با توانايي هاي باالي 
مال��ي كه دارند از طريق بورس، حج��م انبوهي از منابع 
مصرفي را خريداري مي كنند و قيمت بازارها را تعيين 
مي كنند. پيش از اين، مصرف كننده مستقيما به كارخانه 
زنگ مي زد و سيمان مورد نياز خود را خريداري مي كرد، 
اما امروز ناچار است با دالالن و واسطه گران تماس برقرار 
كرده و با هر قيمتي كه آنها تعيين مي كنند، معامله صورت 
بگيرد. طبيعي است كه گراني سيمان، اثرات مستقيمي 
در گراني مس��كن خواهد داشت و باعث افزايش قيمت 
خريد مسكن و در وهله بعدي اجاره و رهن خواهد شد. 
اين روند بخشي از مشكالتي است كه باعث بروز التهابات 

تورمي در بازار مي شود.
هشتم( متاسفانه اين روند در بازارهاي 5گانه با تغييرات 
جزيي در حال رخ دادن است. در بازار سرمايه برخي افراد 
و جريانات از طريق تبليغات در بورس، توانس��تند سهام 
شركت هاي خود را با قيمت هاي باال به فروش برسانند. بعد 
از تخليه حباب ها، نهايتا مردمي كه مجذوب اين جريان 
تبليغاتي و واسطه اي شده بودند، نقدينگي خود را وارد بازار 
س��رمايه كرده و متضرر شدند. افراد آسيب ديده از بورس 
خارج ش��دند و تالش كردند زيان خود را از طرق ديگر و 
در بازارهاي ديگر جبران كنند. اين گونه شد كه نقدينگي 
وارد بازارهاي ارز، سكه، خودرو و... شد و بر التهابات بازارها 
افزود. در اين ميان دولت نيز با تخصيص ارز ترجيحي ارزان 
قيمت زمينه دالل بازي در بازار ارز و بروز تكانه هاي تورمي 
در تمام بازارها را ايجاد كرد. در واقع ارزي كه مي توانست در 
راستاي جبران كسري بودجه به كار گرفته شود، در اختيار 
دالالن و سوداگران قرار گرفت و منشا بسياري از تكانه هاي 

تورمي در كشور شد.
نهم( بر اساس مجموعه استدالل هاي ياد شده، معتقدم 
دولت جداي از بهبود مناسبات ارتباطي با جهان بيروني، 
پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي و... بايد اصالحاتي 
ضروري در داخل به نفع ش��فافيت بيش��تر انجام دهد. 
بايد بدانيم، بدون اين اصالح��ات همچنان بايد منتظر 
التهاب��ات و تكانه ه��اي تورمي در اقتصاد باش��يم. با اين 
توضيحات معتقدم، اقتصاد ايران زمان زيادي براي حل 
مشكالت اقتصادي ندارد و بايد هرچه سريع تر تالش كند 
تا اين اصالحات را عملياتي كند. ابرتورم بيش از آنچه فكر 
مي كنيم به اقتصاد و معيشت ايراني نزديك شده و چنانچه 
هر چه سريع تر براي مقابله با آن فكري نشود، رخدادي كه 
همه نگران آن هس��تند اقتصاد كشور را درگير مي سازد. 
بايد دس��ت تورم را از سفره هاي مردم كوتاه كرد. زمان به 
سرعت مي گذرد و ترديدها فرصت اصالحات ضروري را 

سد مي كند.



رييس جمهور با اشاره به مشكالت ناشي از كاهش نزوالت 
جوي و بروز خشكسالي در كشور و با ابراز تأسف از شرايط 
پيش آمده براي مردم صبور و مقاوم خوزس��تان به خاطر 
مشكالت آبي؛ خشكسالي و تشديد گرما را موجب بحران 
كم آبي در برخي از نقاط كش��ور به ويژه استان خوزستان 

دانست.
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني در جلسه 
هيات وزيران كه روز گذشته برگزار شد با اشاره به تصويب 
اعتبار براي كمك به حل بحران آبي ناشي از خشكسالي 
استان خوزستان از سوي دولت، به سازمان برنامه و بودجه 
كشور دستور داد اعتبار اختصاص يافته به استان فورا و به 

صورت ۱۰۰ درصد مبلغ مصوب، تخصيص داده شود.
رييس جمهور با اشاره به تالش ها و اقدامات انجام شده از 
سوي دولت تدبير و اميد در طي ۸ سال گذشته براي حل 
مشكل آب خوزستان با بهسازي و نوسازي زيرساخت هاي 
تأمين و توزيع آب آش��اميدني استان و همچنين اجراي 
پروژه هاي بزرگ در حوزه آب و برق استان، از صبر و تحمل 
مردم عزيز خوزستان، اهتمام جدي مديران استاني، وزراي 
ذي ربط و همكاري ساير قواي كشور و ستاد مديريت بحران 
براي حل مشكالت مردم غيور استان تشكر و قدرداني كرد.
منبع اصلي تامين آب استان خوزستان با جمعيتي در حدود 
۵ ميليون نفر، دو رودخانه كرخه و دز است كه در حال حاضر 
به  دليل خشكسالي، اين رودها با كاهش شديد آورد مواجه 
شده اند. بر اساس گزارش ها، با شروع گرما تعداد روستاهاي 
كم آب افزايش و با كاهش حجم آب رودخانه كارون، مردم 
اس��تان به ويژه روستاها با مش��كل تأمين آب آشاميدني 
مواجه هستند. هيات وزيران در ادامه، با اختصاص اعتبار به 
منظور جلوگيري از پيشروي آب دريا در اراضي كشاورزي 
و نخلستان هاي آبادان و خرمشهر، پرداخت مانده مطالبات 
كشاورزان ناشي از خسارت وارده به اراضي كشاورزي استان 
خوزستان، اجراي پروژه هاي تأمين آب، آبرساني روستايي 
و عش��ايري و مقابله با تنش آب شرب، كشاورزي و منابع 
طبيعي و اليروبي كانال ها و رودخانه هاي استان، آبياري 
نهال كاري هاي سنواتي منابع طبيعي در كانون هاي بحراني 
ايجاد گرد و غبار، مبارزه با آفات و بيماري جنگل ها و تأمين 
علوفه و آب دام هاي سنگين )گاوميش( و جبران خسارت 

وارده به اين نوع دام ها در استان خوزستان موافقت كرد.
در ادام��ه جلس��ه، تع��داد ديگري از پيش��نهادهاي 

دستگاه هاي اجرايي به تصويب دولت رسيد.
با تصويب هيات وزيران، مبلغ ۷۵ ميليارد ريال اعتبار تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي بابت اجراي اقدامات پيشگيرانه 
در برابر مخاطرات طبيعي و به منظور ساماندهي و حفظ 
سواحل رودخانه ارس و جلوگيري از آسيب به پروژه هاي 
نيمه تمام مديريت سيالب و آب شستگي كرانه هاي اين 
رودخانه و نيز پيش��گيري از بروز خس��ارت به زمين هاي 
كشاورزي روستاييان مرزي، به وزارت نيرو اختصاص يافت.
دولت همچني��ن وزارت نيرو را موظف كرد ضمن نظارت 
فني و اجرايي بر روند انجام موارد ياد شده، گزارش عملكرد 
اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور 

و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
اعضاي دولت همچنين با اختصاص مبلغ ۱۷۰ ميليارد ريال 
اعتبار )به ترتيب مبلغ ۲۵ ميليارد ريال اعتبار هزينه اي و 
۱۴۵ ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي( 
بابت بازس��ازي بخش هاي خس��ارت ديده ناشي از وقوع 
رانش در منطقه خرشك شهرستان رودبار استان گيالن در 
خرداد ماه سال جاري، موافقت كردند. عالوه بر اين، مبلغ ۲۷ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال تسهيالت بانكي ارزان قيمت 

)با سود ۴ درصد در مناطق روستايي( و بازپرداخت ۱۵ ساله 
)سه سال دوران مشاركت مدني و ۱۲ سال دوران فروش 
اقساطي( به منظور جبران خسارات در منطقه ياد شده در 
استان گيالن اختصاص يافت. بنياد مسكن انقالب اسالمي 
و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن نيز موظف 
شدند ضمن نظارت فني و اجرايي برروند انجام بازسازي، 
گزارش عملكرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه 
به س��ازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران 

كشور ارسال نمايند.

  واگذاري سهام دولت در برخي از شركت ها 
به سازمان تأمين اجتماعي

هيات وزيران به منظور تقويت تأمين اجتماعي افراد تحت 
پوشش صندوق هاي بازنشستگي كش��وري، لشگري و 
فوالد، عش��اير و روستاييان و همچنين بابت رد بخشي از 
ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي، با واگذاري سهام 
متعلق به دولت در برخي شركت ها به اين سازمان به ارزش 

تقريبي يك ميليون و ۳۰۰ هزار ميليارد ريال موافقت كرد.
قيمت نهايي سهام ش��ركت هاي موضوع اين مصوبه 
مطابق آيين نام��ه اجرايي ش��يوه هاي قيمت گذاري 
بنگاه ها مصوب شوراي عالي سياست هاي كلي اصل 
)۴۴( قانون اساسي با تصويب هيات واگذاري تعيين 
مي ش��ود و س��ازمان خصوصي س��ازي موظف است 
حداكث��ر ظرف مدت س��ه م��اه از تاريخ اي��ن مصوبه 
قيمت سهام شركت هاي يادشده را مطابق آيين نامه 
مذكور جهت تصويب به هيات واگ��ذاري ارايه نمايد. 
همچنين براس��اس هماهنگي صورت گرفته قبل از 
اين تصويب نامه، انتقال گيرنده مكلف است مازاد بر ۲۰ 
درصد سهام خود در شركت هاي موضوع اين مصوبه 
را به صورت مرحله اي و حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۱ به 
بخش غيردولتي واگذار نمايد. چنانچه در مهلت مقرر 
اين امر محقق نگ��ردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)سازمان خصوصي سازي( مجاز است رأسًا نسبت به 
واگذاري مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذكور اقدام و منابع 

حاصل از فروش را پس از كس��ر هزينه هاي مترتب بر 
واگذاري را به حساب آنها پرداخت نمايد.

   بررس�ي و تصويب تعدادي از مصوبات س�تاد 
ملي زنان و خانواده

هيات وزيران در اجراي ماده )۳( آيين نامه س��تاد ملي زن 
و خانواده، دو مورد از مصوبات اين س��تاد با عنوان »طرح 
تقسيم كار ملي توسعه، ترويج و نهادينه سازي سياست هاي 
راهبردي خانواده محور« و »بسته حمايتي كمك به تأمين 
مسكن زنان سرپرست دهك هاي )۱( تا )۶( درآمدي« را 

به تصويب رساند.
ب��ه موجب »طرح تقس��يم كار مل��ي توس��عه، ترويج و 
نهادينه سازي سياست هاي راهبردي خانواده محور«، كليه 
دستگاه هاي اجرايي مكلفند متناسب با محورها و مولفه هاي 
ش��اخص هاي خانواده موضوع مصوبه مذكور و مبتني بر 
راهبردهاي مندرج در اين مصوبه، برنامه ارتقاي وضعيت 
ش��اخص ها را تدوين و نسبت به درج آن در سامانه رصد و 

پايش وضعيت زنان و خانواده اقدام نمايند.
دولت همچنين »بسته حمايتي كمك به تأمين مسكن 
زنان سرپرست دهك هاي )۱( تا )۶( درآمدي« را براساس 
توزيع آماري زنان سرپرست خانوار ثبت شده در طرح اقدام 
ملي مسكن، برآورد هزينه ساخت واحد مسكوني و منابع 
يارانه اي مورد نياز سهم دولت و نيز با استناد به سياست هاي 
كلي خانواده، بند سوم سياست هاي كلي نظام در بخش 
مسكن ابالغيه مقام معظم رهبري مبني بر لزوم برنامه ريزي 
دولت در جهت تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند 

جامعه، به تصويب رساند.

  تغيير طبقه بندي گرمس�يري بخ�ش امام زاده 
بادرود در شهرستان نطنز

هيات وزيران با توجه به گزارش هاي هواشناسي ارايه شده 
توس��ط اطالعات هواشناسي ايستگاه جنگل باني بادرود 
شهرستان نطنز در استان اصفهان درخصوص شرايط آب و 
هوايي بخش امامزاده بادرود، با تغيير طبقه بندي گرمسيري 
اين بخش در شهرستان مذكور موافقت كرد. بر اين اساس، 
بخش امامزاده بادرود در شهرستان نطنز به مدت دو ماه از 
اول تير ماه تا پايان مرداد ماه به عنوان منطقه گرمسير )۴( 

تعيين مي شود.

  موافق�ت دول�ت با افزايش س�رمايه ش�ركت 
سهامي روزنامه رسمي كشور

دولت ضمن اصالح ماده )۵( اساس��نامه شركت سهامي 
روزنامه رسمي كش��ور، با افزايش س��رمايه اين شركت 
موافقت كرد. بر اين اساس، سرمايه شركت ياد شده از مبلغ 
۳۲ ميليارد و ۵۹۱ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال به ۳۶ ميليارد 
و ۲۴۸ ميليون و ۷۱۱ هزار و ۲۱۰ ريال منقسم به ۳۶۲ هزار 
و ۴۸۷ سهم يكصد هزار ريالي با نام و غيرقابل انتقال افزايش 
يافت. الزم به ذكر است سرمايه مذكور متعلق به دولت بوده 
و از محل دارايي هاي سازمان روزنامه رسمي كشور پس از 

وضع ديون آن تأمين مي شود.

  كاهش حقوق ورودي ورق هاي س�رد و گرم 
فوالدي

هيات وزيران با توجه به افزايش تقاضا نس��بت به عرضه 
ورق هاي سرد و گرم فوالدي و كمبود جدي آنها در صنايع 
پايين دس��تي كش��ور، با كاهش حقوق ورودي برخي از 

ورق هاي مذكور موافقت كرد.
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از چه دفاع مي كنيم ؟ !
در م��ورد كل يارانه هاي انرژي مي��زان برخورداري 
طبقات باال به پايين يك به ۲۳ بوده اس��ت. در مورد 
كاالهاي اساسي دهك دهم ۴/۷ برابر ساير دهك ها و 
در مورد يارانه دارو حدود ۲۰ برابر.  آيا به راستي اين 

وضعيت عادالنه و منطقي و قابل دفاع است؟ !
 - آيا اگر كسي از اتالف منابع اظهار نارضايتي كند و 
خواستار اصالح قيمتي وتغيير اين وضعيت در جهت 
بهره برداري صحيح از اين منابع شود، به دشمني با 
منافع مردم برخاسته است و از فشار اين موضوع بر 
مردم آگاه نيست و مثال نظام دستمزد و حقوق آحاد 
اجتماع را عادالنه مي داند و مخالف بهبود و افزايش اين 
حقوق و دستمزدهاست ؟! به هيچ  وجه چنين نيست. 
تمام كساني كه اعتقاد به واقعي شدن قيمت ها دارند 
اين واقعي شدن را در هر سه بازار محصول، سرمايه 
و نيروي كار خواستارند تا در چارچوب نظام عرضه و 

تقاضا اين بازارها به تعادل برسند. 
طرف��داران اقتصاد آزاد معتقدند نظ��ام قيمت ها با 
آدرس دهي درست و بيان كميابي نسبي گزينه هاي 
مختلف، انتخاب  »بهينه« را براي عامالن اقتصادي 
فراهم و در مجم��وع تخصيص بهتر منابع را ممكن 
مي سازد. در اين مدل »رضايت« مصرف كنندگان 
و »س��ود« توليد كنندگان از طريق نظام و ساز و كار 
قيمت ها فراهم مي شود. با تثبيت قيمت ها مستقل 
از واقعيت هاي اقتصاد كالن ن��ه فقط عدالت ايجاد 
نمي شود بلكه بر روند غيرقابل كنترل مصرف منابع 
محدود كش��ور افزوده ش��ده و كار ب��ه نابودي يك 
سرزمين و ملت كشيده مي شود كه متاسفانه كشيده 
است. سوال اين است كه اگر مصرف بي رويه اين منابع 
به قيمت آنها بستگي ندارد چرا اين مصرف بي رويه 
در مورد ساير كاالها كه قيمت واقعي خود را دارند، 

اتفاق نمي افتد؟!
 - اگر امروز با پديده صادرات مواد خام و كمتر فرآوري 
شده و نيز محصوالت كشاورزي و اخيرا توليد بيت 
كوين و... مواجه ايم، اين امر چيزي نيست جز قيمت 
ارزان ان��رژي )نفت و گاز، آب، برق و...(  در واقع آنچه 
عمدتا صادر مي شود نه اين كاالها بلكه انرژي ارزان 
است. در اين چرخه طبعا سرمايه گذاري براي بهبود 
وضعيت و اس��تفاده از فناوري باال، بي معناست و به 
صرفه نيست و امكان اشتغال افراد تحصيلكرده هر 
روز تنگ تر و روند مهاجرت نخبگان به خارج از كشور 
افزايش مي يابد. همچنين كساني هم كه شغلي دارند 
اين ش��غل كفاف مخارج حداقل هاي زندگي شان 
را نمي ده��د، چرا كه اقتصاد از بهره وري مناس��بي 

برخوردار نيست.
با نظام قيمت ها در چارچوب نظام بازار چنان كه در 
تمام جهان معمول است و بديهي علم اقتصاد، قاچاق 
و كمبود بس��يار كاهش يافته و با امكان سودآوري 
و افزايش س��رمايه گذاري و نوس��ازي ماشين آالت 
و تجهيزات و افزايش بهره وري، افزايش اش��تغال و 
رفاه جامعه و... در پي خواهد داش��ت. اين همه تاثير 
بسياري بر اقتصاد سياسي و نحوه حكمراني داشته 
و با قطع ش��دن رانت ها و امتيازات امكان توس��عه 
سياس��ي و قرار گرفتن دولت در جايگاه اصلي خود 
به عنوان سياس��تگذار و داور و نه متصدي و بازيگر 

فراهم مي شود.
 -نهايت آنكه طرفداران اقتصاد آزاد اعتقاد دارند براي 
بهبود وضعيت بايد زنجيره اي شكل بگيرد از تامين 
حقوق مالكيت و آزادي هاي اساس��ي و فرصت هاي 
برابر اجتماعي و اقتصادي و سياسي و كمك به كاركرد 
بهتر ساز و كار بازار از طريق تقويت و گسترش رقابت 
و مشاركت اقتصادي و اجتماعي مردم و رفع اختالت 
قيمتي و عدم مداخله مس��تقيم دولت در ساز و كار 
بازار و حذف رانت ها و انحصارات دولتي تا گسترش 
خدمات اجتماعي )آموزش، بهداش��ت و بهزيستي 
و...( و گس��ترش بيمه هاي اجتماعي و اصالح نظام 
يارانه اي و افزايش چتر حمايتي براي گروهاي فقير و 

سالمندان و ناتوانان شغلي.
به نظر مي رسد، »حكمراني ضعيف« كه در يادداشت 
مذكور عامل وضعيت ناگوار اقتصادي امروز كش��ور 
قلمداد ش��ده همچون »نه��اد« و »س��اختار« و... 
گريزگاهي اس��ت براي نفي علم اقتصاد. در واقع آن 
»گفتمان نخ نما« )اشاره به يادداشت( نه اقتصاد آزاد 
و رقابتي و مبتني بر ساز و كار قيمت ها بلكه گفتمان 
نفي علم اقتصاد ي��ا اقتصاد دس��توري و مبتني بر 
برنامه ريزي مركزي است كه كره شمالي، كوبا، ونزوئال 

و... از مصاديق مشخص آنند. 

فرصت هاي كرونايي 
هوانوردي كه از دست رفت

در بخش هاي رفتار با مشتري، شكايات و امثالهم نيز نگاه 
وي��ژه اي در حوزه آنالين و بازخورد س��ريع و موثر وجود 
ندارد. به نظر مي رسد دوره پساكرونا نيز بازگشت به دوره 
پيش از كرونا است و با اين تغيير كه مسافر ايراني دريافته 
كه بسته كترينگ مي تواند در پرواز وجود نداشته باشد و 
شركت هاي هواپيمايي نيز عالوه بر افزايش قيمت به بهانه 
جبران دوران كرونا، در بسته هاي كترينگ نيز صرفه جويي 
خواهند كرد. شاكله مديريت سنتي و به زبان بهتر باستاني 
هوانوردي كش��ورمان اجازه ايجاد تح��ول و تغيير را در 
سيس��تم هوانوردي نمي دهد چرا كه چرخ اين صنعت 
به رغم هزاران سختي، همچنان مي چرخد. در صورتي كه 
كرونا عالوه بر آسيب هاي متعدد، مي توانست به فرصتي 
در جهت ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه هوانوردي 
شود. راه اندازي فعاليت هاي نوين و ورود متخصصان فضاي 
مجازي و آي تي عالوه بر اشتغالزايي مي توانست به ورود 
تفكر جديد منجر شود، تفكري كه با در دست داشتن ديتا و 
آمارهاي جذاب، مي توانست براي هر متخصص ماركتينگ 
و بازارسازي جالب توجه باشد. دوران پساكرونا، دوره رقابت 
افكار جديد ميان برندها است اما به نظر مي رسد هوانوردي 
ما به دو سال پيش بازخواهد گشت با كوله باري از مشكالت 
و سختي هايي كه نياز به درمان دارد. توجه به ماركتينگ و 
برندينگ و دوري از بليت فروشي كنوني با نام بازرگاني، يكي 

از روش هاي درمان اين صنعت است.

ايجاد ۱۰۰۰ روستاي بدون 
بيكار، با اجراي پويش »روستاي 

با بركت«

به همت بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي 
فرمان امام تا پايان امسال ۱۰۰۰ روستاي كشور، 
»روستاي بدون بيكار« خواهند شد. صبح ديروز 
در مراسمي با حضور رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام و مديران عامل بنيادهاي بركت، احس��ان و 
گروه اقتصادي تدبير آيين پويش »روس��تاي با 
بركت« در محل نمايش��گاه دايمي ستاد اجرايي 
فرمان امام در تهران برگزار ش��د. رييس س��تاد 
اجراي��ي فرمان امام دراين مراس��م با اش��اره به 
سياست گذاري اين ستاد در حوزه ايجاد اشتغال 
گفت: در س��ال هاي اخير توجه ويژه اي به بحث 
ايجاد اش��تغال در مناطق مح��روم و به ويژه در 
روستاها داشتيم و اين موضوع جزو محوري ترين 
اقدامات ستاد است و از طريق طرح هاي مختلف 
و متنوع، قصد داريم تا با احياي روستاها، مردم را 
تشويق كنيم از مناطق حاشيه اي كالن شهرها به 
روس��تاها مهاجرت معكوس كنند و زمينه ايجاد 
اشتغال و مس��كن و ش��رايط زندگي مناسب را 
براي آنان فراهم نماييم و ازاين طريق با افزايش 
توليد بتوانيم بخش زيادي از مش��كالت كش��ور 
را مرتفع كنيم.  وي تأكيد كرد: در س��ال جاري 
۵۰۰۰ طرح رادراين زمينه درنظر گرفتيم كه اگر 
استقبال خوبي صورت بگيرد، آمادگي داريم اين 
طرح ها را افزايش دهيم.   محمد مخبر با اشاره به 
پويش » روستاي با بركت « افزود: امروز مراسم 
شكرانه ايجاد ۱۰۰ روس��تاي بدون بيكار و آغاز 
اجراي طرح هاي اش��تغالزايي در ۹۰۰ روستاي 
ديگر برگزار مي شود كه همه اين طرح ها تا پايان 
سال ۱۴۰۰ اجرايي خواهند شد. وي خاطرنشان 
كرد: ب��راي ايجاد ۱۰۰۰ روس��تاي بدون بيكار، 
درمجموع ۶۵۰۰ ميليارد تومان توس��ط س��تاد 
اجرايي فرمان امام س��رمايه گذاري مي شود كه 
در نهايت منجر به ايجاد بيش از ۱۵۰ هزار شغل 
در اين روستاها خواهد شد. رييس ستاد اجرايي 
فرم��ان امام در بخ��ش ديگري از س��خنانش به 
برخي حواشي فضاي مجازي درخصوص توليد 
نخستين واكسن ايراني كرونا اشاره كرد و گفت: 
خط توليد واكس��ن كوو ايران بركت به هيچ وجه 
مشكلي ندارد و به صورت ش��بانه روزي درحال 
توليد واكسن است و شايعات درخصوص كمبود 
مواد اوليه واكس��ن هم كامال كذب و بي اس��اس 
است.  مخبر افزود: درعرض يك ماه پس از صدور 
مج��وز تزريق عمومي واكس��ن ازس��وي وزارت 
بهداش��ت، بيش از ۳ ميليون دوز واكسن بركت 
را در خط اول ش��فافارمد تولي��د كرديم كه اين 
واكس��ن ها به صورت هفتگي بعد از تست كنترل 
كيفي��ت درح��ال تحويل ب��ه وزارت بهداش��ت 
هس��تند. وي عنوان كرد: تا پاي��ان اين هفته نيز 
ح��دود ۹۰۰ هزار دوز ديگر از واكس��ن بركت را 
تحوي��ل وزارت بهداش��ت خواهي��م داد. رييس 
ستاد اجرايي فرمان امام از آماده شدن خط دوم 
توليد واكس��ن در كارخانه ش��فافارمد خبر داد 
و اف��زود: اين خط در حال گذراندن تس��ت هاي 
نهايي اس��ت و ب��ا راه ان��دازي آن از اوايل مرداد، 
هفته اي بي��ش از ۲ميليون دوز واكس��ن بركت 
تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد. وي در ادامه 
گفت: همچنين خط س��وم توليد واكس��ن نيز تا 
پايان مردادماه راه اندازي مي ش��ود كه مي تواند 
هفت��ه اي ۶ميليون دوز واكس��ن تولي��د كند و 
همانطور كه وع��ده داديم تا پايان ش��هريورماه 
حداقل ۵۰ ميليون دوز واكسن كوو ايران بركت 
توليد خواهيم كرد. مديرعام��ل بنياد بركت نيز 
ديگر سخنران اين مراسم بود. اميرحسين مدني 
در خص��وص اقدامات بنياد بركت در روس��تاها 
گفت: با راه اندازي پويش »به روستا برمي گرديم« 
استقبال بسيار خوبي ازسوي مردم صورت گرفت 
و در ع��رض همين مدت كوت��اه، بيش از ۴۵۰۰ 
درخواست در س��امانه بركت به ثبت رسيد. وي 
افزود: از اين تعداد براي ۷۰۰ نفر شغل ايجاد شده 
و براي ساير درخواست ها نيز در حال شناسايي، 
طراحي و اجراي طرح اشتغالزايي هستيم. مدني 
گريزي به پويش »روستاي با بركت« زد و افزود: 
اين طرح از س��ال گذش��ته در برخي روس��تاها 
آغازش��ده كه تاكنون موفق ش��ديم با شناسايي 
اس��تعدادها و نيازهاي بومي و اجراي طرح هاي 
اشتغالزايي، ۱۰۰ روستاي بدون بيكار در كشور 
ايجاد كنيم كه اين رقم تا پايان امسال حداقل به 
۱۰۰۰ روستا در كل كشور خواهد رسيد و قصد 
داريم به اين عدد هم اكتف��ا نكنيم وتا جايي كه 
بتوانيم به آن بيفزايي��م. مديرعامل بنياد بركت 
همچنين درخصوص نح��وه ارتباط مردم با اين 
بنياد گفت: عموم مردم مي توانند ازطريق دانلود 
اپليكيشن بركت يا ش��ماره گيري #۸۹۰۰٭ از 
تمامي طرح هاي بنياد مطلع و در آن مش��اركت 
نموده و به تفكيك استان و شهرستان و روستا از 
طرح هاي اجراشده و ميزان پيشرفت و موفقيت 
آنها باخبر ش��ده و به ط��ور آنالين آنه��ا را رصد 
نمايند. دراين مراسم همچنين از طريق ارتباط 
ويدئوكنفرانس��ي، تعدادي از طرح ه��اي بنياد 
بركت در روستاهاي ۴ اس��تان كشور به صورت 
نمادين با دستور رييس ستاد اجرايي فرمان امام 

به بهره برداري رسيدند.

دستور رييس جمهور به سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد رفع مشكل آب خوزستان

اعتبار حل مشكل آب خوزستان فورا و ۱۰۰ درصد اختصاص يابد

تمديد توافق كاهش توليد اوپك پالس تا دسامبر ۲۰۲۲

توليد نفت اوپك پالس ماهانه ۴۰۰ هزار بشكه  در روز افزايش مي يابد
۲۳ كش��ور عضو سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( و متحدانش )ائتالف اوپك پالس( ضمن موافقت 
با تغيير خط پايه توليد پنج كشور از مه ۲۰۲۲ و افزايش 
عرضه روزانه ۴۰۰ هزار بش��كه براي هر ماه تا دس��امبر 
۲۰۲۲ موافقت كردند. به گزارش شانا، براساس تصميم 
نشست ديروز وزيران نفت و انرژي اوپك پالس، مجموع 
عرضه نفت كشورهاي عضو اين ائتالف از يكم اوت ۲۰۲۱ 
تا دسامبر ۲۰۲۲ هر ماه ۴۰۰ هزار بشكه در روز افزايش 
مي يابد و اين افزايش توليد به شرايط بازار بستگي خواهد 
داش��ت. اوپك و متحدانش در قالب ائتالف اوپك پالس 
از ماه مه س��ال ۲۰۲۰ در واكنش به فروپاشي تقاضا در 
بحبوحه ش��يوع ويروس همه گيري جهاني كوويد-۱۹ 
روزانه ۹ ميليون و ۷۰۰ هزار بش��كه از عرضه نفت خود 
كاستند و مقرر شده بود اين توافق آوريل ۲۰۲۲ پايان يابد.
توافق كاهش توليد اوپك پالس پايان ماه ژوئيه )تيرماه 
- مردادماه( ۲۰۲۱ به ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز 
مي رسد. اعضاي اوپك پالس همچنين موافقت خود را 
با تغيير خط پايه توليد پنج كشور كويت، عراق، امارات، 
عربستان و روسيه از مه ۲۰۲۲ اعالم كردند، افزايش توليد 
پنج كشور يادشده با تغيير خط پايه توليد در مجموع يك 
ميليون و ۶۳۰ هزار بش��كه افزايش مي يابد. اعضاي اين 
ائتالف تصميم گرفتند بيستمين نشست مشترك اوپك 
و غيراوپك )اوپك پالس( در يكم س��پتامبر ۲۰۲۱ )۱۰ 

شهريورماه ۱۴۰۰( برگزار شود.

  زنگنه: اوپك پالس نمي تواند بازگشت نفت 
ايران به بازار را ناديده بگيرد

اوپ��ك پالس نمي تواند بازگش��ت توليد نف��ت ايران به 
بازارهاي جهاني بعد از رفع تحريم ها را ناديده بگيرد. بيژن 
زنگنه بعد از نوزدهمين نشس��ت اوپك پالس، در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينكه ۲۰ روز پيش به دليل مخالفت 
امارات جلسه هجدهم به تعويق افتاد، ادامه داد: اكنون با 
تغيير مبناي توليد، به توافق رسيديم و بر اساس اين توافق 

ماهانه ۴۰۰ هزار بشكه توليد نفت افزايش پيدا مي كند.
وي افزود: اين بحث با امارات، ربطي به بازگشت نفت ايران 
به بازار ندارد. زنگنه تاكيد كرد: در مجموع ظرف ۱۵ ماه 
آينده، ۵.۸ ميليون بشكه به توليد نفت اضافه مي شود و 
اول سپتامبر جلسه بعدي برگزار خواهد شد. وي با بيان 
اينكه در تمام اين بحث ها بازگشت ايران پديده مهمي 
اس��ت و اوپك پ��الس نمي تواند اين موض��وع را ناديده 
بگيرد، گفت: ميزان افزاي��ش توليد صادرات نفت ايران 
با رفع تحريم ها بس��يار زياد است. وزير نفت ادامه داد: با 
توجه به تصميم اوپك پالس، قاعدتا قيمت ها به سمت 
باال نمي رود اما عدم توازن��ي اتفاق نخواهد افتاد. زنگنه 
افزود: اوپك پالس بايد مقدار توليدي را كه كاهش داده 
بود، به بازار بازگرداند و با توجه به رشد اقتصاد جهاني اين 

اتفاق خواهد افتاد. 
وي تاكي��د ك��رد: اگرچه قيمت ه��اي ب��االي نفت در 
كوتاه م��دت جذاب اس��ت اما با توجه ب��ه افزايش توليد 
نفت هاي گران قيمت، در زمان طوالني خبر خوبي نيست.

  امارات برنده اختالف با عربستان
س��هيل بن محمد المزروعي، وزير ان��رژي امارات در 
كنفرانس خبري گفت: »ما از اين توافق خوشحاليم.«

عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان از پاسخ به 
سوال در مورد چگونگي براي رسيدن به اين مصالحه 
خودداري كرد.با ش��روع همه گي��ري ويروس كرونا 
در جهان و كاه��ش تقاضا براي نف��ت، اوپك پالس 
به منظور تقويت قيمت اين كاالي اساس��ي در سال 
گذش��ته ميالدي توافق كردند تا از م��اه مه ۲۰۲۰ 
روزانه ۹.۷ ميليون بش��كه از تولي��د خود را كاهش 
دهند كه رقمي بي سابقه و ركورد محسوب مي شد و 
در فاز نخست تصميم گرفتند تا اين قرارداد تا آوريل 

۲۰۲۲ ادامه يابد.
با بهبود تقاض��ا، اين گروه به تدريج ب��ر ميزان توليد 
افزودند و اكنون )جوالي ۲۰۲۱( كاهش توليد به ۵.۸ 

ميليون بشكه در روز رسيده است.
اوپك در بيانيه اي اعالم كرد اين گروه، از ماه آگوست 

تا دسامبر ۲۰۲۱، توليد خود را ۲ ميليون بشكه در روز 
يا ماهانه ۴۰۰ هزار بش��كه در روز بيشتر خواهد كرد. 
همچنين اين گروه تواف��ق كرد كه تاريخ پايان توافق 
كاهش توليد را از تاريخ اوليه مورد توافق يعني آوريل 
۲۰۲۲ به پايان س��ال ۲۰۲۲ تغيير دهد تا در صورت 
توقف بهبود شرايط اقتصادي در جهان در اثر بروز انواع 
جديد ويروس كرونا، جاي بيشتري براي مانور داشته 
باش��د. در حالي كه هم رياض و هم امارات از افزايش 
فوري توليد نفت حمايت مي كردند، اما امارات با نظر 
عربستان براي تمديد تاريخ قرارداد تا دسامبر ۲۰۲۲ 

بدون دريافت سهميه توليد باالتر مخالفت مي كرد.

  تغيير سهميه توليد چند كشور به اختالفات 
پايان داد

براي حل اين اختالف، اوپك پالس با س��هميه توليد 
جديد از مه ۲۰۲۲ براي چند عض��و از جمله امارات، 

عربستان، روسيه، كويت و عراق موافقت كرد.
براساس برآوردهاي رويترز، اين تعيين جديد سهميه از 
ماه مه سال آينده، ۱.۶۳ ميليون بشكه در روز بر عرضه 

اوپك مي افزايد.

  افزايش س�طح تولي�د پايه ام�ارات به 3.5 
ميليون بشكه

سطح توليد پايه امارات كه ميزان كاهش توليد با آن 
محاسبه مي شود، از ماه مه ۲۰۲۲ به ۳.۵ ميليون بشكه 
در روز افزاي��ش مي يابد در حالي ك��ه در حال حاضر 

۳.۱۶۸ ميليون در روز است.
سطح توليد پايه عربستان و روسيه نيز از ۱۱ ميليون 
بش��كه در روز فعلي به ۱۱.۵ ميليون در روز افزايش 
خواهد يافت. سطح توليد پايه كويت و عراق نيز هر كدام 

روزانه ۱۵۰ هزار بشكه افزايش خواهد يافت.
وزير انرژي عربستان، نيجريه و الجزاير نيز مي توانند 

سطح پايه توليد خود را مورد تجديدنظر قرار دهند.

مدير دفتر برنامه ريزي مخازن سدها و رودخانه هاي سازمان آب و برق خوزستان گفت: از بامداد روز ۲۷ تيرماه جهت 
افزايش سرعت حركت آب در رودخانه و افزايش سريع دبي و تراز آب در بازه هاي انتهايي حوضه، دبي خروجي سد 

كرخه به ۱۶۰ متر مكعب بر ثانيه و همچنين خروجي سد دز نيز به ۱۴۰ متر مكعب بر ثانيه افزايش يافت.
»علي شريفي« با اعالم اين خبر اظهار كرد: با توجه به افزايش سطوح كشت هاي غيرمجاز و خارج از برنامه مصوب ستاد 
خشكسالي استان خوزستان در حوضه كرخه، دبي رودخانه هاي هوفل و نيسان به شدت كاهش يافت و مشكالتي 
براي تامين آب شرب روستايي و نيز حقابه تاالب و نياز زيست محيطي رودخانه ايجاد شد. بر اين اساس، با محاسبه نياز 
دقيق پايين دست و ميزان حجم آب الزم براي بازه هاي مختلف رودخانه، برنامه ريزي خروجي از سد كرخه انجام شد.

وي اضافه كرد: از ۲۱ تيرماه، ۱۱۰ مترمكعب بر ثانيه، سپس از ۲۳ تيرماه دبي خروجي به ۱۳۰ متر مكعب بر ثانيه و از 
بامداد روز ۲۷ تيرماه جهت افزايش سرعت حركت آب در رودخانه و افزايش سريع دبي و تراز آب در بازه هاي انتهايي 

حوضه، دبي خروجي سد كرخه به ۱۶۰ متر مكعب بر ثانيه افزايش يافت.
مدير دفتر برنامه ريزي مخازن سدها و رودخانه هاي سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان كرد: با توجه به مشكالت آب 
شرب روستايي در انتهاي رودخانه كرخه به خصوص در شاخه نيسان و پايين دست شهرستان سوسنگرد، از هموطنان 
و كشاورزان شهرستان هاي شوش، كرخه و حميديه تقاضا داريم تا با كاهش مصرف آب همكاري الزم جهت تامين 
آب شرب مردم و نيز احشام در انتهاي رودخانه و همچنين تامين حقابه تاالب داشته باشند.وي يادآور شد: همچنين 
با توجه به درخواست كشاورزان شهرستان دزفول مبني بر تامين آب مورد نياز كشاورزي طبق الگوي كشت مصوب 
براي ماه هاي مرداد و شهريور، خروجي سد دز از بامداد روز ۲۷ تيرماه از ۱۲۰ به ۱۴۰ متر مكعب بر ثانيه افزايش يافت. با 
اين افزايش خروجي عالوه بر تامين آب مورد نياز شركت هاي كشت و صنعت نيشكرو زراعت فصلي مسير رودخانه دز، 
حدود ۱۷ هزار هكتار از زمين هاي شهرستان دزفول در مردادماه به زير كشت محصوالت مختلف تابستانه خواهد رفت.

خروجي سدهاي دز و كرخه در خوزستان افزايش يافت
بازتاب



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي مربوط به سه ماهه 
چهارم سال ۱۳۹۹ شامل شاخص هاي عمده اقتصادي 
بخش واقعي، خارجي و مالي منتشر شد. در اين نماگر، 
بخش واقعي شامل حساب هاي ملي، انرژي، صنعت، 
س��اختمان، روند قيمت و بازرگاني داخلي است و در 
بخش دوم يا همان بخش خارجي به تراز پرداخت ها، 
بدهي هاي خارجي، سررس��يد بدهي هاي خارجي، 
وضعيت بازرگاني خارجي كشور و نرخ ارز اشاره شده 
است؛ همچنين در بخش مالي به تفكيك نرخ هاي سود 
بانكي، متغيرهاي پولي و اعتباري، وضع مالي دولت و 

فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.
صادرات 4۹ ميليارد و 847 ميليون دالر، واردات 46 
ميليارد و 6۱2 ميليون دالر، صادرات خدمات 42۱4 
ميليون دالر، واردات خدم��ات 82۱2 ميليون دالر، 
خالص خدمات 4- ميلي��ارد دالر، خالص صادرات و 
واردات كاال و خدمات يا حساب جاري 708- ميليون 
دالر بوده است. خالص حساب سرمايه 6۳۱8- ميليون 
دالر و تغيي��ر در ذخاير بين الملل��ي 264۱- ميليون 

دالر است.
بده��ي خارجي نيز ۹۱42 ميليون دالر، اعالم ش��ده 
اس��ت.  همچنين صادرات غير نفتي ۳5 ميليارد دالر 
بوده كه كاهش ۱5.4- درصدي داشته است و واردات 
نيز ۱۱.۱- درصد كاهش داشت. اين آمار نشان مي دهد 
كه در اين ش��رايط تحريم و افزايش ن��رخ ارز و تورم و 
كاهش درآمد نفت كه كشور نياز به صادرات غير نفتي 
بيشتر دارد، متاسفانه صادرات نفتي كاهش يافته و به 
رقم ۳5 ميليارد دالر محدود ش��ده است در حالي كه 
انتظار مي رفت كه با 6 برابر شدن نرخ ارز، حداقل باالي 
50 ميليارد دالر صادرات غير نفتي داشته باشيم. اين 

نكته نشان مي دهد كه با مشكالت FATF و تحريم ها 
صادرات غير نفتي افزايش نمي يابد و مشكالت انتقال 
پول براي صادر كنندگان يكي از مشكالت اصلي است. 
رشد نقدينگي 40.6 درصد، رشد پول شامل حساب 
ج��اري و چك و پ��ول نقد 6۱.7 درصد، ش��به پول و 
حساب هاي س��رمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت 
۳6.2 درصد، سپرده هاي مردم به ميزان 4۱.۱ درصد 
بوده است كه نشان دهنده رشد باالي نقدينگي و اثر 

آن بر تورم است. 
رش��د پايه پولي ۳0.۱ درصد بوده و اس��كناس 20.2 
درصد، س��پرده ديداري يا چك 68.6 درصد، سپرده 
غير ديداري ش��به پول ۳6.2 درصد، كل سپرده هاي 
غير دولتي 4۱.۱ درصد و نقدينگي 40.6 درصد رشد 
داشته است.  بدهي دولت به بانك مركزي 50.8 درصد، 

رشد كرده و به ۱۱5 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. 
بدهي دولت به بانك ها ۳5.4 درصد رشد كرده و به ۳۹7 
هزار ميليارد تومان رسيد.  نسبت تسهيالت غير جاري 
به ريالي و ارزي يا همان مطالبات معوق و سوخت شده 
و مشكوك الوصول به 6.7 درصد كل تسهيالت رسيده 

است و 25.6- درصد كاهش داشته است. 
رش��د اقتصادي نيز ۳.6 درصد، رش��د اقتصاد بدون 
نفت 2.5 درصد، رشد بخش نفت ۱۱.2 درصد، رشد 
كشاورزي 4.5 درصد، رشد صنايع و معادن 7.۱ درصد، 
رشد صنعت و معدن 7.8 درصد، رشد ساختمان 7.7 
درصد و رشد بخش خدمات در حد صفر بوده است كه 
با توجه به نقش خدمات در اش��تغال و درآمد مردم از 

اهميت زيادي برخوردار است. 
رش��د هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي يا قدرت 

خري��د مردم نيز رش��د منفي 0.4- درصد داش��ته و 
نشان دهنده كاهش قدرت خريد مردم و كاهش مصرف 
و فشار بر س��فره ها و س��بد هزينه خانوار است. رشد 
مصرف بخش دولتي نيز 2.۳- درصد كاهش داش��ته 
است.  از سوي ديگر، س��رمايه گذاري نيز 2.5 درصد 
اعالم شده كه در بخش ماشين آالت بخش خصوصي 
۱.۱ درصد، ساختمان بخش خصوصي ۱4.7 درصد، 
ماش��ين آالت بخش دولتي ۱.6 درصد و ساختمان 
بخش دولتي 2۹- درصد بوده اس��ت. از س��وي ديگر 

درآمد ملي كشور نيز 2.8 درصد رشد داشته است. 

     نرخ بيكاري به ۹.۶ درصد رسيد
بانك مركزي آمار نرخ بيكاري كشور در سال ۹۹ را 
اعالم كرد كه بر اساس آن، نرخ بيكاري ۹.6 درصد 
و نرخ بيكاري جوانان ۱8 تا ۳5 س��اله معادل ۱6.7 

درصد بوده است.
بانك مركزي در گزارش شاخص هاي عمده اقتصادي 
سال ۹۹ به نرخ بيكاري و جمعيت پرداخته كه بر مبناي 
آن، جمعيت كشور در سال گذشته معادل 84 ميليون 
نفر اعالم شده است كه از اين رقم، 6۳.4 ميليون نفر در 
شهرها و 20.6 ميليون نفر در روستاها ساكن هستند.

رش��د جمعيت در سال گذش��ته ۱.2 درصد و تراكم 
جمعي��ت 5۱ نفر در ه��ر كيلومتر مربع بوده اس��ت.

جمعيت فعال كشور در سال ۹۹ معادل 25.7 ميليون 
نفر و نرخ بيكاري ۹.6 درصد اعالم شده است.

در اي��ن ميان نرخ بيكاري ش��هري ۱0.4 درصد، نرخ 
بيكاري روستايي 7.2 درصد، نرخ بيكاري در زنان ۱5.6 
درصد، نرخ بيكاري در مردان 8.4 درصد، نرخ بيكاري 
در جوانان ۱8 تا ۳5 س��اله ۱6.7 درصد و نرخ بيكاري 
جوانان ۱5 تا 24 ساله معادل ۱۳.7 درصد بوده است.

ديدگاهرويداد
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مقدار ناچيز نسبت پول
به دارايي مردم

پول با تمام اطوار و با تمام ابهتش، و با تمام مناقشات 
جهاني و مبنايي كه طي سده هاي متمادي حولش 
شكل گرفته، و با تمام چالش ها و فرصت هايي كه 
ايج��اد مي كند، بخش كوچكي از دارايي ماس��ت. 
مهم ترين و بدون مناقشه ترين كاركرد پول شايد، 
»ابزار خوب مبادله بودن« آن اس��ت. اين كاركرد، 
برخ��الف دو كارك��رد ديگر، يعني ش��مارندگي و 
ارزش ذاتي، با آمدن پول هاي جديد زير سوال قرار 
نگرفت، ضعيف نش��د و از بين نرفت. حتي درباره 
كريپتوكارنسي ها هم، كه هنوز مبنا و اساس خلق 
ارزش در آنها به شدت مبهم اس��ت هم، اين »ابزار 
مبادله بودن« پابرجاست. اما يك نكته جالب وجود 
دارد كه ش��ايد تا به حال دقت نكرده باشيد: مقدار 
كل پول در دست مردم درصد ناچيزي از كل دارايي 
آنهاس��ت! بياييد يك نگاه دقيقت��ر به اين موضوع 
داشته باشيم. مطابق س��امانه آماري »داده نما«ي 
شهرداري تهران تعداد منازل شهر تهران، چيزي 
حدود 2.۹ ميليون واحد اس��ت. اين البته تنها آمار 
آپارتمان ها و س��اير واحدهاي مس��كوني است و 
واحدهاي تجاري و اداري و زمين و ساير مستغالت 
از اي��ن دايره خارج اس��ت. آخرين گ��زارش بانك 
مركزي از گزارش تحوالت بازار معامالت مس��كن 
شهر تهران، متوسط قيمت هر مترمربع مسكوني 
در ش��هر تهران را حدود ۳0 ميلي��ون تومان اعالم 
مي كند. اگر ميانگين متراژ واحدها را براي سهولت 
محاسبات، عدد رند ۱00 مترمربع در نظر بگيريم، 
مجموع ارزش آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
برابر 8700 همت خواهد بود: 2.۹ ميليون واحد * 
۱00 مترمربع * هرمترمربع ۳0ميليون تومان = 8.7 
ميليون ميليارد تومان )اصطالحًا 8700 همت(  اما 
ميزان كل نقدينگي كش��ور در حال حاضر چيزي 
حدود ۳500 همت است.اين يعني اگر كل نقدينگي 
در اختيار مردم )پول و ش��به پول( را بدهيم، فقط 
كمتر از 40درصد از واحدهاي مسكوني شهر تهران 
قابل خريداري است؛ ضمن اينكه واحدهاي شهر 
تهران فقط واحد مس��كوني نيست، همه كشور )با 
حدود 25 ميليون واحد( فقط تهران نيست، و ضمنًا 
همه اجناس مورد مبادله، فقط مس��كن نيست!! و 
البته يك نكته ديگر اينكه پول يك بار مصرف و فقط 
براي يك بار خريدن نيست!! )يعني در يك ماه ممكن 
اس��ت يك پول چند نوبت براي مبادالت مختلف 
دست به دست بشود( .به اين ترتيب اگر نسبت كل 
نقدينه را با كل كاال و خدمات كشور بسنجيم، عددي 
ناچيز به دست مي آيد. اين محاسبه، به خوبي يك 
مفهوم را براي ما روشن مي كند: »پول« با تمام اطوار 
و با تمام ابهتش و با تمام مناقشات جهاني و مبنايي 
كه طي سده هاي متمادي حولش شكل گرفته، و 
با تمام چالش ه��ا و فرصت هايي كه ايجاد مي كند، 
بخش كوچكي از دارايي ماست، كه تنها براي يكي 
از شؤون جزيي اقتصادي )در مقايسه با كل حجم 
دارايي( به كار مي رود. سبد فرصت هايي كه با اتكا به 
دارايي ها فعال مي شوند، بسيار وسيع تر و متنوع تر از 
فرصت هايي است كه با فرصت پول شكل گرفته اند.

استقبال مشتريان از
سپرده گذاري بلندمدت در بانك ها

بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي دهد كه رشد 
دوازده ماه��ه پول در پايان خردادماه س��ال ۱400 
كاهش يافته كه حاكي از تقويت ماندگاري سپرده ها 
و استقبال بيش��تر از س��پرده گذاري بلندمدت در 
بانك هاست. براس��اس گزارش بانك مركزي، رشد 
نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان 
خردادماه س��ال ۱400 به ترتيب به ۳۹.4 درصد و 
۳0.7 درصد رسيده است. همچنين حجم نقدينگي 
در پايان خردادماه سال ۱400 نسبت به پايان سال 
۱۳۹۹ معادل 6.6 درصد رشد نشان مي دهد كه در 
مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل 
)7.5 درصد( به ميزان 0.۹ واحد درصد كاهش يافته 
است. از سوي ديگر، پايه پولي در پايان خردادماه سال 
۱400 نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.2 درصد 
رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور 
در دوره مشابه سال قبل )8.6 درصد( به ميزان 0.6 
واحد درصد افزايش يافته است. بانك مركزي اعالم 
كرده كه افزايش رش��د پايه پولي در خردادماه سال 
۱400 نس��بت به پايان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دليل 
اس��تفاده از وجوه مربوط به تنخ��واه گردان خزانه و 
افزايش سقف مجاز اس��تفاده از آن )از ۳ درصد به 4 
درصد بر اساس مصوبه ۱400.۳.26 هيات وزيران( 
و همچنين پرداخت 20 هزار ميليارد رالل تنخواه به 
سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها )موضوع جزو )4( 
بند )الف( تبصره )۱4( قانون بودجه سال ۱400 كل 
كشور( به منظور پرداخت به شركت مادرتخصصي 
بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم بوده 
اس��ت. هرچند در دوره مورد بررسي بخشي از آثار 
انبساط پولي مذكور با استفاده از ابزار توافق بازخريد 
معكوس در راستاي اجراي عمليات بازار باز خنثي 
شده اس��ت. در چند ماه اخير همگام با تغييرات رخ 
داده در شرايط بين المللي و اصالح انتظارات فعاالن 
اقتصادي نشانه هاي خوبي از كاهش انتظارات تورمي 
و به تبع آن كاهش سياليت پول نمايان شده است. 
بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي دهد كه رشد 
دوازده ماه��ه پول از نقطه حداكث��ر آن يعني 88.6 
درصد در مهرماه س��ال ۱۳۹۹ ب��ه 44.6 درصد در 
پايان خردادماه سال ۱400 كاهش يافته كه حاكي 
از تقويت ماندگاري س��پرده ها و استقبال بيشتر از 
س��پرده گذاري بلندمدت در بانك هاس��ت. بر اين 
اس��اس، انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي 
محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها، روند بهبود كنترل 
رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و 
اقدامات بانك مركزي در راستاي حفظ ارزش پول 
ملي )ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشتري همراه شود.

چالش هاي نظام بانكي
و اولويت هاي دولت جديد

علي سعدوندي|مهم ترين اولويت دولت جديد بايد 
كنترل تورم و رشد نقدينگي باش��د، تالش دولت براي 
پولي سازي كسري بودجه مهم ترين چالش پيش روي 
بانك مركزي است.تحريم، مانع از مبادالت رسمي بانكي 
بين ايران و ديگر كشورهاي دنيا خواهد شد؛ بنابراين در 
شرايط كنوني ابتدا بايد نسبت به لغو تحريم ها عليه ايران 
اقدام كرد.  اگر تحريم هم برداش��ته ش��ود، محدوديت 
ديگري به نام FATF وجود دارد كه ما را در فهرست سياه 
اين س��ازكار مالي قرار داده است، بايد براي اين معضل 
راهكاري پيدا كنيم تا بتوانيم هزينه نقل و انتقاالت مالي را 
كه در حال حاضر بسيار باالست، كاهش دهيم. بنابراين اگر 
تحريم ها رفع شود بايد به گونه اي اقدام كنيم كه از ليست 
سياه خارج شويم.  اينكه نظام بانكي در شرايطي كه اقتصاد 
به بيماري هلندي مبتالست، بخواهد وام ارزي دريافت 
كند تا در داخل كشور سرمايه گذاري داشته باشد، چندان 
حائز اهميت نيست و حتي نيازي به آن نداريم اما در مقابل 
اين جذب س��رمايه گذاري خارجي، نياز داريم كه نظام 
بانكي ما در بازار داخلي سرمايه گذاري را به طور بهينه و كارا 
پشتيباني كند كه البته منظور از نظام بانكي، هم بانك هاي 
تجاري و هم موسسات تامين سرمايه است. در اين شرايط 
نظام بانكي بايد بتوان��د طرح هاي توجيهي خوبي براي 
پروژه هاي سودآور فراهم كنند و در اختيار بازار قرار بدهند 
و در نهايت در تامين مالي ريالي پروژه ها وارد شود. حتي به 
نظر من بيش از اينكه در روابط خارجي بانكي دچار مشكل 
باشيم در روابط داخلي بانكي دچار مشكل هستيم؛ يعني 
بانك ها در تامين منابع مالي پروژه هاي كالن زيرساختي 
دچار مشكالت جدي هستند كه اين معضل بايد اصالح 
شود. بانك هاي خارجي هميشه به روابط با ايران عالقه 
نشان داده و خواهند داد چرا كه هم هزينه آنجا كاهش 
مي يابد و هم به دنبال بازار جديد هستند، اين ما بوديم 
كه راه را بستيم و اجازه ايجاد شعب بانك هاي خارجي در 
ايران را فراهم نكرديم.  روند اخير اين شاخص ها خطرناك 
است و ما متاسفانه به لبه پرتگاه رسيده ايم. بنابراين دولت 
سيزدهم بايد در 6 ماهه اول تورم را مهار كند؛ اما متاسفانه 
به نظر مي رسد كنترل تورم در اولويت اصلي دولت آينده 
هم نخواهد بود كه به باور بنده بايد تغيير نگرش و انديشه 
صورت بگيرد. رشد اقتصادي و افزايش اشتغال نيز مورد 
مهم ديگري اس��ت كه بايد از طريق تس��هيل كسب و 
كارها فراهم ش��ود كه باز هم در اين دولت، اقدام موثري 
را در جريان مانع زدايي ها شاهد نبوديم.  متاسفانه دولت 
درصدد پولي سازي كسري بودجه است و درخواست چاپ 
پول آن از بانك مركزي در حال افزايش است كه اين روند 
بايد مورد اصالح قرار گيرد. استقالل نداشتن بانك مركزي 
و عدم پشتوانه قانوني و حقوقي براي ناظر بانكي نيز از ديگر 
چالش هاي جدي اس��ت كه بايد به سرعت حل و فصل 
شود. البته در نظام بانك هاي تجاري همين معضل وجود 
دارد و به عبارت ديگر دولت، بانك هاي دولتي را به عنوان 
قلك خود مي بيند و آنها را مجب��ور به اعطاي وام هايي 

مي كند كه هيچگاه بازپرداخت نمي شود.

تدبير دولت سيزدهم
براي رمزارزها

ارزهاي ديجيتال در دولت دوازدهم تاحدودي به رسميت 
شناخته شد و زير نظر وزارت صمت رفت اما دولت بعدي 
حتما در اين زمينه بايد موضع مشخص و روشني داشته 
باشد و براي آن برنامه ريزي و قانون گذاري كند.هر چند 
تا سال 2000 هنوز كسي فكر نمي كرد كه حدود يك دهه 
بعد ارزهاي ديجيتال به شكل فعلي آن به وجود آمده و دو 
دهه بعد از چنين ارزشي برخوردار شوند اما اقتصاددانان 
همان سال ها هم پيش بيني پول اينترنتي را مي كردند 
كه مانند خيلي چيزهاي ديگر آن روز، بيشتر به خيال 
مي ماند. حاال ديگر، بيت كوين بر سر زبان ها افتاده است 
و ديگر ارزهاي مجازي نيز يك��ي پس از ديگري ظهور 
مي كنند. پول غيرمتمركز، پول اينترنتي، بيت كوين و 
يا ارز ديجيتال و رمزارز همگي عنوان هايي است كه قرار 
است ساختارهاي سنتي مبادالت مالي در دنيا را از طريق 
اينترنت متحول كند و افراد بدون نياز به شناختن هويت 
يكديگر، بتوانند مبادله مالي انجام دهند. راهي كه ديگر 
بازگشتي از آن نيست و دير يا زود بايد اقتصاددانان آن را 
به سرفصل درس هاي خود اضافه كنند. موضوع رمزارزها 
در ايران نيز چند سالي است كه اهميت پيدا كرده است. 
دليل اين امر تا حدودي روشن است. مشكالت اقتصادي، 
تحريم و ناامني در بازار سرمايه بسياري را به سمت بازار 
رمزارزها س��وق مي دهد و اين اقبال به بازار رمزارزها در 
كنار انرژي ارزان موجب شده براساس تخمين ها ايران 
پنجمين كشور دنيا در اس��تخراج بيت كوين باشد. به 
نظر مي رسد دولت بعدي حتما در اين زمينه بايد موضع 
مشخص و روشني داشته باشد و اين موضوع را خوب يا بد 
به رسميت بشناسد و براي آن برنامه ريزي و قانون گذاري 
كند. سهيل نيكزاد، عضو هيئت موسس انجمن بالكچين 
ايران به ايِبنا گفت: هميش��ه قانونگذاري كار درستي 
بوده اس��ت و دولت ت��ا االن كوتاهي ك��رده كه اين كار 
انجام نپذيرفته است.معموال دولت ها به خاطر ندانستن 
چگونگي مواجهه با اين فناوري و به سبب ترسي كه از اين 
بي اطالعي دارند، تسليم هركسي شده اند كه خطرات 
اين حوزه را پررنگ تر كرده  است و در نتيجه فرصت هاي 
زيادي تاكنون از دست رفته است.به نظر من، دولت فعلي 
در اين ده-دوازده س��ال اخير بهترين عملكرد را در اين 
حوزه داشته است. به اين خاطر كه با امضاي رييس جمهور 
و هيات وزيران ماينينگ مصوب شد كه صنعت باشد. 
البته رانت هاي بسياري در اين حوزه وجود داشته است 
و همين ها مانع از اين شده است كه قانونگذاري در مسير 
درست خود پيش برود. آنچه معلوم است، اين است كه در 
حال حاضر، نياز زيادي به قانونگذاري در اين امر داريم تا 
بتوانيم از فرصت ها درست استفاده كنيم.اگر قانونگذاري 
نش��ود و مردم را در زمينه رمزارزها همچنان در ترس و 

نگراني رها كنيم كماكان اوضاع چنين برقرار مي ماند.

رشد منفي مصرف بخش خصوصي نشان دهنده كاهش قدرت خريد مردم در سال 99 است

كاهش حباب سكه با افت تقاضا در بازار

كاهش  15 درصدي  صادرات  غير نفتي  در  سال 99

۱۴۰ ميليون دالر در سامانه نيما عرضه شد
گروه بانك و بيمه |  

روز يكش��نبه در بازار آزاد ارز، قيم��ت دالر 24 هزار و 
700 تومان، قيمت يورو 2۹ هزار و 200 تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 720 تومان اعالم شده است. به دنبال 
اعالم هر اونس جهاني طال به نرخ ۱8۱۳ دالر، قيمت 
س��كه طال نيز به ۱0.5 ميليون تومان كاهش يافت. 
همچنين نائب رييس اتحاديه طالو جواهر از كاهش 
حباب سكه به دليل افت تقاضا براي خريد طال و سكه 
در بازار خب��ر داد. محمد كش��تي آراي، نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر با اشاره به اينكه هر انس جهاني 
طال ۱8۱۳ دالر قيمت گذاري شده گفت: حباب سكه 
به دليل كاهش تقاضا، به 200 هزار تومان رسيده است.

هم اكنون هر قطعه سكه طرح قديم ۱0 ميليون و 400 
هزار تومان، سكه طرح جديد ۱0 ميليون و 560 هزار 
تومان، نيم سكه 5 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه 
۳ ميليون و 450 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 
250 هزار تومان به فروش مي رسد. هر گرم طالي ۱8 
عيار يك ميليون و 52 هزار و 600 تومان و هر مثقال 
طال 4 ميليون و 560 هزار تومان فروخته مي شود.نرخ 
ارز 27 تيرماه با افزايش جزئي در بازار همراه است؛ هر 
دالر24 هزار و 670 توم��ان و هر يورو 2۹ هزار و ۳00 
تومان به فروش مي رس��د. ن��رخ دالر در صرافي هاي 
بانكي )يكش��نبه، 27 تيرماه( با 5۱ تومان كاهش در 
مقايسه با روز گذشته به 24 هزار و 20۹ تومان رسيد. 
قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با 5۱ تومان 
كاهش به 28 هزار و 8۳5 تومان رسيد.   قيمت خريد 
هر دالر 2۳ هزار و 7۳0 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
28 هزار و 264 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر 
در بازار متش��كل ارزي 2۳ ه��زار و 8۹۹ تومان و نرخ 
فروش آن 24 هزار و ۱۱6 تومان اعالم شد. نرخ خريد 
يورو در اين بازار 28 هزار و 225 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 28 هزار و 48۱ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو به قيمت 
26 هزار و 4۱۳ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 

22 هزار و ۳64 تومان معامله شد.
 دالر از هش��تم خردادماه وارد كانال 2۳ هزار توماني 
شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان خيز 
برداش��ت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 2۳ هزار 
توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد 
كانال 24 هزار تومان ش��د. در ادامه رشد آرام قيمتي 
دالر ادامه يافت و به كانال 25 هزار توماني نيز وارد شد 

اما دوباره به قيمت 24 هزار تومان عقب نشيني كرد.
نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي 
نخست سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به 
مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر 
از اين سطح قيمتي شده است. دالر مدتي است بين 

كانال 2۳ تا 24 هزار تومان در نوسان است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد 
كه موجب نوس��انات قيمتي مي شود،  نخست اينكه 
با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره 
هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود 
و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا 

دالر در كانال 2۳-22 هزار تومان جا خوش مي كند.
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر 24 هزار و 20۹ تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 2۳ هزار و 7۳0 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 8۳5 تومان و قيمت 

خريد يورو نيز 28 هزار و 264 تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

     سكه ۴۰ هزار تومان ارزان شد
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )يكشنبه، 
27 تيرماه( در بازار ته��ران با كاهش 40 هزار توماني 
نس��بت به روز گذشته به رقم ۱0 ميليون و 500 هزار 
تومان رسيد.س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم نيز 
۱0 ميليون و 400 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و 500 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 450 هزار تومان و سكه يك گرمي 
نيز 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك 
ميليون و 50 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال 
نيز چهار ميليون و 550 هزار تومان شد. همچنين هر 
اونس جهاني طال نيز يك هزار و 8۱۳ دالر قيمت خورد.

قيمت س��كه در آغاز س��ال جديد ۱۱ ميليون تومان 
بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ 
ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال 
رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد 
و در اي��ن مدت همواره در كانال ۱0 ميليون تومان در 
نوسان بوده است.سامانه نيما )شنبه، 26 تيرماه( شاهد 
عرضه حدود ۱40 ميليون دالر به صورت حواله ارزي 

به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.
از عرضه هاي مذكور ح��دود 82 ميليون دالر معامله 
شده است. بر اس��اس معامالت انجام شده، ميانگين 
موزون نرخ دالري معامالت 22 هزار و ۳06 تومان بوده 
اس��ت. اين امر حاكي از اين اس��ت كه نرخ ارز موثر در 
واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه 
نخست سال ۹7 پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت 
به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي 

ارزي تعيين شد.
نظ��ام يكپارچ��ه  معام��الت ارزي )س��امانه نيما( با 
هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده 
از آن، خري��داران )واردكنن��دگان( و فروش��ندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت 
به انج��ام عمليات ارزي در محي��ط الكترونيك اقدام 
مي كنند. سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و 
محل تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان است 
و حجم و قيمت معامالت انجام شده در آن در فرآيند 

تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

      ماليات جديد طال چگونه محاسبه مي شود؟
با طرح مجلس درباره ماليات بر عايدي سرمايه كه تا 
شهريور ماه قرار است به صحن علني رود، سود حاصل 
از فروش طال طي مدتي نگهداري مش��مول ماليات 
مي شود. ماليات ديگر طال همان ماليات بر ارزش افزوده 
طالس��ت كه از دي ماه قرار اس��ت از اصل قيمت طال 
برداشته شود. همچنين ماليات بر خريد سكه از بانك 

مركزي هم كه به قوت خود باقي است. 
ماليات بر عايدي سرمايه طرح مجلس است كه مدتي 
از تصويب كليات آن مي گ��ذرد و اجراي كامل آن به 
دولت بعدي مي رس��د؛ به گونه اي كه پورابراهيمي - 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس - گفته كه ظرف 
يك ماه آينده تالش خواهيم ك��رد تا تمامي نظرات 
كارشناسان اتاق بازرگاني، صاحب نظران و متخصصان 
را در مورد بحث ماليات بر عايدي سرمايه جمع آوري 
و جمع بندي كنيم و تا اواخر شهريور ماه نيز گزارش 

رسمي و نهايي آن را در كميسيون اقتصادي تصويب 
و به صحن علن��ي ارايه كنيم. در اين طرح، اگر فردي 
طال بخرد و سپس اقدام به فروش آن كند، بايد از محل 
س��ود اين معامله طبق مدت نگهداري آن سرمايه، 
بخشي را به عنوان ماليات پرداخت كند.  نحوه محاسبه 
ماليات بر عايدي سرمايه در بازار طال براساس مدت 
زمان نگهداري، در سال اول ۳0 درصد، سال دوم 20 
درصد و سال س��وم ۱0 درصد است. به عنوان مثال، 
اگر طاليي به ارزش ۱00 ميليون تومان خريده و پس 
از سه سال آن به قيمت ۱80 ميليون تومان فروخته 
شود، سودي كه از اين فروش حاصل شده معادل 80 
ميليون تومان است كه ماليات آن براساس سه سال 
نگهداري ۱0 درصد محاس��به مي شود و بايد هشت 

ميليون تومان ماليات بپردازيد.
البته معاون درآمدهاي مالياتي معتقد است كه ورود 
طرح ماليات به عايدي سرمايه به نقل و انتقال طال و ارز 
خطرناك است و با قانون مبارزه با قاچاق تعارض دارد. 
همچنين، به جز طرح ماليات بر عايدي سرمايه، خريد 
طال كه تا پيش از اين مشمول ماليات بر ارزش افزوده 
مي شد، در قانون جديد معاف مي شود و از دي ماه سال 
جاري، معافيت خريد ط��ال از ماليات بر ارزش افزوده 
شروع مي شود. از سوي ديگر، ماليات ديگري كه به جز 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه مجلس كه قرار است از 
طال اخذ شود، ماليات خريد طال از بانك مركزي است 
كه از سال ۱۳۹7 اين قانون اجرا شده و از اين زمان به 
بعد خريداران طال از بانك مركزي طبق دستورالعمل 

مربوطه به سال خريد مورد نظر ماليات مي پردازند. 

     چهارمين صعود متوالي دالر
ارزش دالر براي چهارمين روز متوالي افزايش پيدا كرد.

روند ابتال به كرونا در بيشتر كشورهاي جهان بار ديگر 
اوج گرفته و شمار قربانيان به ويژه در كشورهاي شرق 
آسيا به سطح بي س��ابقه اي رسيده و در امريكا شمار 
مبتاليان روزانه از 25 هزار نفر فرا رفته است. همزمان 
با بيشتر ش��دن ش��مار مبتاليان به كرونا و پيدايش 
انواع جهش يافته جديد، سازمان بهداشت جهاني در 
بيانيه اي به كشورهاي مختلف هشدار داده است كه در 
برداشتن مقررات قرنطينه اي احتياط بيشتري از خود 
به خرج دهند. واريانت دلتاي ويروس كرونا اكنون به 

نوع غالب در اروپا و امريكا تبديل شده است.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.۱۱ 
درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح ۹2.72 
واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.۱ 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳76 
دالر مبادله شد. يورو 0.0۳ درصد پايين رفت و با ماندن 
در كان��ال ۱.۱8 به ۱.۱80 دالر رس��يد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.۱2 درصد افزايش 
به ۱۱0.067 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.۳5۱ دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.47۹ يوان چين اعالم شد.

     درجا زدن بيت كوين ادامه دارد
بيت كوين كماكان نتوانسته اس��ت از كانال ۳۱ هزار 
دالري خارج ش��ود فشار باالي فروش در بازار ارزهاي 
ديجيتالي كماكان مانع از هرگونه جهش قيمتي شده 
و رصد حجم بيت كوين ها و ساير رمزارزهاي ورودي به 
صرافي ها مويد اين است كه فروشندگان كماكان قصد 
عقب نش��يني ندارند. ايگناسيو ترنوس- مدير بخش 
ارتباطات در صرافي باي بيت- معتقد است نوسانگيران 

اصلي ترين مانع اوج گيري قيمت بيت كوين هستند و 
با وجود تقاضاي باالي خريداران بلندمدت و نهنگ ها، 

زور آنها هنوز به تغيير روند بازار نرسيده است. 
با تثبيت بيت كوين در نيمه پايين��ي كانال ۳0 هزار 
دالري، تعادل قيمتي مجددا در حال برقرار شدن است. 
داده هاي منتشرشده توسط موسسه گلس نود نشان 
مي دهد كه ۹.۹۳ درصد كل بيتكوين هاي موجود در 
بازار در بازه قيمتي ۳۱ هزار تا ۳4 هزار و ۳00 دالر دست 
به دست ش��ده كه اين مساله بيانگر وجود يك ناحيه 
قيمتي مهم هم براي خريداران و هم براي فروشندگان 
است. بيشترين خريداران فعلي نيز دارندگان بلندمدت 
معروف به هولدرها بوده اند.  اعمال محدوديت ها برروي 
فعاليت صرافي باينانس كه بزرگ ترين صرافي ارزهاي 
ديجيتالي در جهان محسوب مي شود كماكان ادامه 
دارد و در تازه ترين اقدام، قانون گذاران ايتاليايي اعالم 
كرده اند اين صرافي هيچ گونه مجوزي براي فعاليت 
در اين كشور ندارد و عواقب استفاده از اين صرافي به 
عهده كاربران خواهد بود. عالوه بر ايتاليا، گزارش��اتي 
از احتمال اتخاذ ممنوعيت هاي مشابه توسط فرانسه 

روي فعاليت هاي اين صرافي نيز منتشر شده است. 
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاض��ر ۱280 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين 
رقم نسبت به روز قبل 0.5۳ درصد كمتر شده است. 
در حال حاضر 4۹ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 
در اختي��ار بيت كوين و ۱7 درص��د در اختيار اتريوم 
است. بيت  كوين ۱2 سال پيش توسط گروه گمنامي 
از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

200۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

     مهاجرت ماينرها از يك استان ديگر چين 
استارت خورد

صنعت رم��زارز در چين با اع��الم ممنوعيت تمامي 
فعاليتهاي استخراج رمزارز در استان آنهوئي به دليل 
نگراني از مصرف باالي انرژي، ضربه ديگري را متحمل 
شد.اين استان كه در ش��رق چين واقع شده، تمامي 
پروژه هاي انرژي بر را در راس��تاي تغييراتي كه براي 
پرداختن به كمبود تامين برق صورت مي دهد، تعطيل 
خواهد كرد.قيمت رمزارزها شب گذشته ريزش كرد و 
بيت كوين بيش از چهار درصد، اتريوم شش درصد و 

ريپل پنج درصد كاهش يافت.
اين خبر از س��وي يك رسانه وابسته به دولت آنهوئي 
منتشر شد. آنهوئي از اين پس سيستم انرژي منطقه اي 
را تغيير مي دهد و پروژه هايي كه نياز به مصرف ميزان 
بااليي انرژي و برق دارند را به ش��دت كنترل مي كند. 
همچنين ساخت ديتاسنترهاي جديد را متمركزتر 
خواهد كرد.قيمت رمزارزها ماه گذشته پس از اينكه 
مقامات استان سيچوآن به شبكه برق دولتي دستور 
دادند انرژي 26 مزرعه استخراج رمزارز در اين منطقه 
را قطع كند، كاهش پيدا كردند. مزارع بزرگ استخراج 
رمزارز چيني از اين دس��تور آسيب ديدند و اين امر به 

كاهش ميزان استخراج آنها منتهي شد.
پيش از اين مقامات استان شين جيانگ به نيروگاه ها در 
منطقه توسعه فناوري اقتصادي ژون دونگ دستور داده 
بودند تاسيسات استخراج خود را تعطيل كنند.هر دو 
استان شين جيانگ و سيچوآن به دليل برخورداري از 
فراواني انرژي برق آبي و سوخت فسيلي، از نظر تاريخي 
قطبهاي بزرگ استخراج بيت كوين در چين بوده اند.

بر اساس گزارش اويل پرايس، مدت كوتاهي بعد بانك 
مركزي خلق چين به موسسات مالي بزرگ چين اعالم 

كرد تسهيل مبادالت رمزارز را متوقف كنند.



گروه بازار سرمايه|
ش��اخص روزهاي پر نوساني را پشت س��ر مي گذارد اما؛ 
بااين وجود نتوانسته ارزش معامالت سال جاري را بشكند. 
اين روند افزايشي با خروج پول حقيقي از صندوق هاي با 
درآمد ثابت و همچنين ورود پول حقيقي به بازار تقويت شده 
است. در همين حال انتشار گزارش هاي مثبت از عملكرد 
شركت ها و تقسيم سودهاي چشمگير در مجامع، بر اميد 
سهامداران افزوده و بازار سرمايه را براي معامله گران مجدداً 
جذاب كرده اس��ت. از س��وي ديگر طي روزهاي گذشته 
اعالم شد مذاكرات وين احتمااًل تا تشكيل دولت سيزدهم 
به تعويق افتاده است. انتشار اين خبر دالر را در كانال ۲۴ 
هزارتوماني تثبيت و بخشي از سردرگمي بازار را دست كم 

تا يك ماه آينده رفع كرده است.
بانك مركزي در جديدترين گزارش تحليلي خود از وضعيت 
اقتصاد كالن در خردادماه سال جاري، اعالم كرده كه طي 
مدت موردبررسي، بازار مسكن با افزايش قيمت سه درصدي 
نسبت به ارديبهشت ماه روبرو بوده است. ناظران اقتصادي بر 
اين باورند كه با توجه به ركود معامالتي در اين بازار و كاهش 
چشمگير قدرت خريد مردم، رشد سه درصدي بازار مسكن 
بيش از آنكه به عنوان بازدهي مثبت ارزيابي شود، زنگ خطر 
ركودي شدن بيشتر اين بازار را به صدا درمي آورد.  همچنين 
بانك مركزي در گزارش خود اع��الم كرده كه با توجه به 
آمارها، نش��انه هاي بهبود در بازار س��رمايه و بورس ديده 
مي شود؛ روندي كه بررسي اطالعات بازار از ابتداي خردادماه 
تاكنون نيز آن را تاييد مي كند و حتي خبرهاي خوشي براي 
آينده اين بازار مي دهد. بر همين اساس با توجه به گزارش 
بانك مركزي از وضعيت بازار مسكن و نگاه به واقعيت هاي 
موجود در وضعي��ت اين بازار، در كنار ثبت بازدهي منفي 
در بازار طال طي هفته گذش��ته، تداوم سرگيجه قيمتي و 
معامالتي در بازار خودرو و ريس��ك هاي ورود به بازار ارز و 
دالر، به نظر مي رسد بازار سرمايه اكنون به عنوان بهترين 
محل جذب سرمايه هاي خرد شناخته مي شود. بااين حال 
اما اطالعات منتشرشده در نخستين روزهاي كاري هفته، 
حاكي از بازگشت نرخ سود بين بانكي به مدار رشد طي بازه 
زماني هجدهم تا بيست و چهارم تيرماه بود. بر اين اساس 
نرخ سود بين بانكي تا پايان هفته معامالتي گذشته به ۱۸/۳۱ 
درصد رسيده بود. كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه 
كاهش نرخ سود بانكي به رشد بازار سرمايه كمك خواهد 
كرد. بر همين اساس به نظر مي رسد افزايش اين نرخ در هفته 
گذشته در صورت تداوم به عنوان يك سيگنال منفي براي 
بازيگران بازار سرمايه قلمداد شود. بااين حال اما طي هفته 
گذشته دالر توانسته است كانال ۲۴ هزارتوماني را حفظ 
كند. البته اين روند باخبرهايي مرتبط با توقف مذاكرات 
برجام و پيگيري آن در دولت سيزدهم همراه و تقويت شده 
است. طي روزهاي گذشته نيز اگرچه نرخ دالر با نوساناتي 
روبرو بود اما همچنان نيمه بااليي كانال ۲۴ هزارتوماني را 
حفظ كرده ب��ود. طي هفته هاي اخير گمانه زني ها درباره 
احتمال كاهش نرخ دالر به كمتر از ۲۰ هزار تومان درنتيجه 
احياي برجام، معامله گران را براي ورود به دادوستدها به ويژه 
در نمادهاي صادرات با ترديد مواجه كرده بود. از همين رو به 
نظر مي رسد دست كم تا زمان ازسرگيري مذاكرات وين، نرخ 
دالر با چالش جدي مواجه نباشد. گفتني است انتشار اخبار 
آزادسازي بخشي از منابع بلوكه شده ايران در كره جنوبي و 
ژاپن طي هفته گذشته نيز نتوانست به عنوان محرك قوي 
در جهت كاهش نرخ دالر عمل كند. به ويژه آنكه گفته شد 
بخشي از اين دارايي هاي آزادشده براي تسويه بدهي ايران به 
كره جنوبي هزينه شده است! يكي از كارشناسان بازار سرمايه 
در خصوص پيش بيني آينده در صفحه مجازي خود نوشت: 
مهم ترين موضوعي كه تا يك ماه آينده مدنظر بازار سرمايه 
قرار دارد، تشكيل دولت جديد است. بازار سرمايه با جديت 
در انتظار شناس��ايي تيم اقتصادي دولت سيزدهم است. 
اين موضوع ازآن جهت موردتوجه بازار سرمايه قرار دارد تا 
روشن شود كه رويكرد دولت جديد كدام موضوع اقتصادي را 
موردتوجه قرار خواهد داد. آيا كنترل تورم در اولويت خواهد 
بود يا رشد اقتصادي؟ آيا دولت به سمت اقتصاد بازار خواهد 
رفت و به حذف قيمت گذاري دستوري روي خواهد آورد 
يا آنكه باهدف كنترل تورم، دايره قيمت گذاري دستوري را 

افزايش خواهد داد كه اين روند سبب مي شود قيمت فروش 
محصوالت شركت هاي بورسي س��ركوب شود. در كنار 
اين عوامل بحث نگاه جدي تر و رسمي تر ركن سياست 
خارجي دولت جديد هم باروي كار آمدن تيم ديپلماسي 
تا حدودي براي بازار سهام روشن خواهد شد. به باور من 
تا آن زمان، بازار سرمايه تالطم زيادي نخواهد داشت. بر 
همين اساس پول زيادي از بازار خارج نخواهد شد و در 
مقابل نيز پول قابل توجهي به بازار وارد نمي شود. درواقع 
همين ميزان پولي كه اكنون در بازار سهام فعال است بين 

صنايع مختلف در گردش خواهد بود.

     بازار به روند تعادلي رسيده
محمدمه��دي مومن زاده، كارش��ناس بازار س��رمايه در 
خص��وص ش��رايط كنوني بازار س��رمايه گف��ت: پس از 
افت وخيزهاي بسياري كه كليت اين بازار در سال گذشته 
و همچنين اوايل امس��ال داشت، خوشبختانه بازار سهام 

به تعادل رسيده و موردتوجه سهامداران قرارگرفته است
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: يكي از درس هاي مهمي 
كه بايد از بورس و معامالت آن در سال گذشته كسب كرد 
اين است كه فرهنگ سازي و اطالع رساني مناسبي ميان 
سرمايه گذاران از منظر سهامداري و توجه به مسائل بنيادي 

در شركت ها و صنايع مختلف بورسي انجام شود.
وي اضافه كرد: جداي از اين موضوع ش��ايد الزم باش��د 
بخشي از سهامداران به صورت غيرمستقيم و با استفاده از 
ظرفيت  صندوق هاي سرمايه گذاري از بازار سهام كسب 
س��ود و منفعت كنند؛ چراكه اين بازار يكي از بازارهاي 
تخصصي است كه تحت تأثير خبرهاي مختلف مي تواند 
روند كاهشي و يا افزايشي به خود گيرد. مومن زاده ادامه 
داد: ب��ه عنوان مثال تحول در تفك��ر راهبردي مي تواند 
دليل موفقيت يك بنگاه اقتصادي باشد و هيئت مديره 
با تفكر خلق ارزش براي ذي نفعان پاي به عرصه فعاليت 
بگذارد، بنابراين از اين منظر و ساير موارد بايد به سودآوري 
يك بنگاه توليدي نگريس��ته شود و س��هامداران نيز از 
س��رمايه گذاري خود به اين مولفه ها ني��ز دقت كنند. 
عضو هيئت مديره ش��ركت فوالد خوزستان با اشاره به 
اينكه در راهبرد نويني كه در دنياي امروز مبناي فعاليت 
س��ازمان هاي پيش��رو در نظر گرفته مي ش��ود، مالك 
تصميم گيري تفكر ارزشي است، در خصوص وضعيت 
شركت فوالد خوزستان در بازار سرمايه گفت: در زمان 
حاضر در اكثر نس��بت هاي مالي، عملياتي و عملكردي 
ما رتبه اول صنعت فلزات اساس��ي در بازار سرمايه را در 
اختيارداري��م، ضمن اينكه در ش��اخص هايي همچون 

بازدهي دارايي ها، بازدهي حقوق صاحبان سهام، كيفيت 
سود، كيفيت فروش، نس��بت هاي نقدينگي مربوط به 
پرداخت سود، حاشيه هاي سودآوري و ساير نسبت هايي 
كه بر اساس اطالعات سايت كدال نيز در دسترس هستند، 
فوالد خوزستان رتبه اول صنعت فلزات اساسي را دارد. 
مومن زاده همچنين يكي از راهبردهاي اصلي اين شركت 
را كيفي سازي عملكرد مجموعه در بازار سرمايه بيان كرد 
كه بر اين اساس، اقداماتي انجام شده است تا از سهامداران 
حمايت شود. وي گفت: در طول سال گذشته و سال جاري 
با انواع ابزارهايي كه در اختيار بود ازجمله بازارگرداني و 
سهام خزانه حمايت خوبي از سهام شركت صورت گرفت 
و در زمان حاضر مي توانيم بگوييم كه نس��بت بازدهي 
سهام در همين روزها و ماه هاي طي شده از سال ۱۴۰۰ 
نسبت به بسياري از شركت هاي هم گروه و شاخص كل 
بازار بازدهي بهتري داشته است و اين يك موفقيت است.

     چه خبر از وضعيت بازار
در جريان معامالت دومين روز كاري هفته يعني يكشنبه، 
۲۷ تيرماه ش��اخص كل بورس با كاهش ۸ ه��زار و ۳۲۶ 
واحد به رقم يك ميليون و ۳۰۲ هزار واحد رسيد و شاخص 
هم وزن نيز با ۲ ه��زار و ۲۶۰ واحد كاه��ش به عدد ۴۰۰ 
هزار و ۳۲۵ واحد رس��يد. بر پايه معامالت اين روز بيش از 
۸ ميليارد و ۲۵۰ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۶۳ هزار و ۵۳۰ ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص 
كل )هم وزن( با ۲ هزار و ۲۶۰ واحد كاهش به ۴۰۰ هزار و 
۳۲۵ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۴۳۵ 
واحد كاهش به ۲۵۴ هزار و ۲۵۹ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول كاهش ۱۱ هزار و ۱۲۶ واحد و شاخص بازار دوم كاهش 
۹۵۷ واحدي را تجربه كردند. همچنين گروه شيميايي با 
۵۷ هزار و ۳۲ معامله به ارزش ۵ هزار و ۷۵۸ ميليارد ريال 
گ��روه خودرو با ۷۵ هزار و ۶۴۲ معامله به ارزش ۵ هزار و ۴ 
ميليارد، گروه فلزات اساس��ي با ۴۹ هزار و ۱۳۸ معامله به 
ارزش ۴ هزار و ۱۶۳ ميليارد ريال، گروه مواد دارويي با ۴۶ 
هزار و ۹۰ معامله و به ارزش ۳ هزار و ۹۱۷ ميليارد و گروه 
چند رشته اي صنايع با ۴۶ هزار و ۷۵۴ معامله به ارزش ۳ 
هزار و ۸۶۴ ميليارد در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند. 
شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با يك هزار 
و ۱۹۱ واحد، شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تأمين با يك هزار و ۶۴ واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با يك هزار و ۳۰ واحد، گروه صنعتي پاكش��و با 
۳۰۱ واحد و شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين با ۲۳۱ 
واحد بيشترين تأثير مثبت بر رشد شاخص را داشته اند. در 

مقابل شركت فوالد مباركه اصفهان با يك هزار و ۲۰۴ واحد، 
شركت پتروشيمي نوري با ۸۲۲ واحد، شركت معدني و 
صنعتي گل گهر با ۷۰۱ واحد، شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با ۶۹۴ واحد و ش��ركت پااليش نفت تهران 
با ۵۹۸ واحد بيش��ترين تأثير منفي را بر شاخص بورس 
داشتند. همچنين، شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين 
با ۴.۹۹ درصد، شركت سيمان قاين با ۴.۹۷ واحد، شركت 
سيمان س��پاهان با ۴.۹۵ درصد، شركت سيمان دورود با 
۴.۸۴ واحد و شركت سيمان شمال با ۴.۸۲ واحد افزايش، 
بيشترين افزايش قيمت را داشته  اند. از سوي ديگر، شركت 
س��ازه پويش با ۹.۷۴ درصد، شركت ليزينگ كارآفرين با 
۴.۹ درصد، شركت سرمايه گذاري استان گلستان و گروه 
صنعتي ملي با ۴.۸۶ درصد، شركت نوسازي و ساختمان 
تهران با ۴.۷۹ درصد و شركت بورس اوراق بهادار تهران با 
۴.۷۴ درصد بيشترين كاهش قيمت را داشته اند. در پايان 
معامالت دومين روز كاري هفته بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۱.۲ درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۱ ميلي��ون و ۶۸۰ هزار تومان و ۲۲ 
ميليون و ۹ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام عدالت 

به ۷ ميليون و ۸ هزار تومان رسيده است.

     عرضه اوليه اي براي فرابورس
تعداد ۴۵۰ ميليون س��هم شركت سرمايه گذاري هامون 
صبا معادل ۱۵ درصد س��هام اين ش��ركت، روز سه   شنبه 
۲۹ تير به عنوان هشتمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 
با نماد معامالتي »وهامون« در ب��ازار اول فرابورس ايران 
عرضه مي ش��ود. اين ميزان س��هام در مح��دوده قيمتي 
۱۷۵۰ تا ۱۹۰۲ ريال براي هر س��هم و با س��هميه ۸۴۰ 
سهمي براي هر كد حقيقي و حقوقي عرضه خواهد شد. 
همچنين متعهدين خريد اين نماد صندوق سرمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني صبا گس��تر نف��ت و گاز تأمين و 
صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا هر يك به ميزان 
۲۵ درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اوليه سهام اين 
شركت است. گفتني است تعداد ۴۵۰ ميليون سهم شركت 
س��رمايه گذاري هامون صبا در حالي سه شنبه اين هفته 
عرضه اوليه مي شود كه از اين تعداد، ۴۲۰ ميليون سهم در 
فرآيند كشف قيمت جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد 
يافت و تعداد ۳۰ ميليون سهم اين شركت نيز در روز پس 
از عرضه اوليه اين شركت به صندوق ها با ضريب تخصيصي 

بازاري هر دارنده واحد صندوق تعلق مي گيرد.
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رفع مشكل برق
صنايع فوالد و سيمان

حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران 
در نامه اي به اسداله كش��اورز معاون امور معادن و 
صنايع معدني وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به 
تاثيرات قطعي برق صنايع سيمان و فوالد بر بازار اين 
محصوالت و عرضه ها در بورس اشاره و پيشنهاداتي 

را به منظور بهبود اوضاع مطرح كرد.
در نامه مديرعامل ب��ورس كاالي ايران به معاون 
امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آمده اس��ت: به دليل اجراي برنامه هاي 
وزارت نيرو در خصوص قطع يا ايجاد محدوديت 
در ب��رق مورد نياز صنايع فوالد و س��يمان، توليد 
شركت هاي فعال در اين دو صنعت به شدت كاهش 
يافته و به تب��ع آن عرضه محص��والت فوالدي و 
سيماني در بورس كاال به كمتر از يك سوم حالت 
عادي رسيده است و اين كاهش عرضه سبب بروز 

التهابات جدي در بازار اين محصول شده است.
يكي ديگر از داليل ايجاد التهاب در بازار س��يمان، 
دوگانگي در ف��روش محصوالت اس��ت به نحوي 
كه بخش قابل توجهي از توليدكنندگان كماكان 
محص��والت خود را ب��ا قيمت هاي مص��وب درب 
كارخانه مي فروشند كه به دليل شكاف قيمت قابل 
توجه بين قيمت درب كارخانه و قيمت كف بازار، 

سود هنگفتي نصيب خريداران مي شود.
از طرف ديگر دوگانگي كانال فروش باعث شده است 
بخش اندكي از فروش صنعت )تقريبا ۲۰ درصد( از 
طريق بورس انجام شود و به دليل اين عرضه اندك، 
رقابت ش��ديدي در بازار شكل بگيرد؛ در حالي كه 
در صورت عرضه كامل محصول در يك بازار امكان 
كشف قيمت منصفانه و منطقي فراهم خواهد شد.

با توجه ب��ه موارد فوق پيش��نهادات ذيل جهت 
مديريت بازار س��يمان و كاه��ش التهابات ارايه 

مي گردد: 
۱- پيگيري تامين برق صنايع فوالد و سيمان به ويژه 

سيمان حداقل تا سطح ۵۰ درصد و افزايش توليد
۲- اعالم ممنوعيت ف��روش خارج از بورس جهت 

كشف قيمت منصفانه
۳- تجميع عرضه ها و انجام عرضه هر دو هفته يك بار

۴- عرضه سلف سيمان )با موعد تحويل بيش از 
يك ماه( جهت اطمينان بخش��ي به پيمانكاران 
پروژه ها و خريداران در تامين نياز آتي ايشان كه 
اين ام��ر نيازمند اطمينان از تامين برق در موعد 

سررسيد تحويل خواهد بود.

يكپارچه سازي و نظارت بر 
اطالعات سرمايه گذاران بورسي

صابر جعفروند، رييس مركز مبارزه با پول شويي بازار 
سرمايه گفت: س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
نهاد اصلي تنظيم گر در بازار س��رمايه اهتمام ويژه اي 
جهت نظارت نسبت به توسعه و تكميل فعاليت هاي 
خ��ود دارد و در اين خصوص برنامه ري��زي و اقدامات 
عملي بسياري انجام داده كه موفقيت هاي مطلوبي در 
رفع كاستي ها نيز كسب شده است؛ البته اين رفع نواقص 
به منزله پايان كار و دور شدن از اصالح مستمر در اين 
بخش ها نيس��ت.وي در ادامه افزود: در حوزه  ناشران 
اوراق به��ادار، نهادهاي مالي و نيز بخش هاي حقوقي 
سازمان، تغييرات و پيشرفت هاي قابل توجهي در تدوين 
مقررات و نيز مكانيزم هاي نظارتي موثر انجام شده كه 
اگر اين همگامي با توسعه بازار وجود نداشت، مشكالت 
و چالش هاي بسياري در كنار موضوعات ساختاري و 
كالن بازار س��رمايه ديده مي شد. جعفروند با اشاره به 
اقدامات متعدد انجام شده درزمينه نظارت بر اطالعات 
سرمايه گذاران طي سال هاي گذشته، گفت: با توجه به 
تصويب آيين نامه جديد ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه 
با پول شويي، سازمان بورس و اوراق بهادار در كنار ساير 
اش��خاص موضوع مواد ۵ و ۶ همان قانون، شركت ها، 
نهادهاي زيرمجموعه و تمامي نهادها و موسسات مالي 
و ناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان، مشمول 
مقررات و چارچوب هاي مربوط در اين مقررات شده اند. 
براين اساس سازمان بورس نيز مانند ديگر نهادهاي 
نظارتي در ساير بخش هاي مالي مانند نهاد ناظر بانكي 
در بازار پول )بانك مركزي(، نسبت به انطباق با قانون و 
آيين نامه مذكور در مقام دستگاه متولي نظارت در بازار 
سرمايه اقدام كرده است. جعفروند، موضوع نظارت بر 
ايجاد و تكميل اطالعات مشتريان و سرمايه گذاران در 
بازار س��رمايه مطابق با معيارهاي الزامي احراز هويت 
و شناسايي را از مهم ترين وظايف اين مركز دانست و 
افزود: در حال حاضر اطالعات مربوط به مش��تريان و 
سرمايه گذاران در بخش ها و بازارهاي مختلف به صورت 
غيرمتمركز وجود دارد. در نظر داشته باشيد كه تمركز 
نظ��ارت بر اين اطالعات در ح��وزه اوراق بهادار، كاال و 
صندوق ها ضروري است؛ به همين دليل باوجوداينكه 
تك ت��ك اين بخش ه��ا در انجام امور مرتب��ط با اين 
موضوع مشكلي ندارند، اما با ايجاد تمركز نظارتي در 
اين بخش براي نهاد ناظر مي توان از بروز مش��كالت و 
چالش هاي بسياري جلوگيري كرد. رييس مركز مبارزه 
با پول شويي بازار س��رمايه، گفت: تنوع و گستردگي 
خدمات در سازمان و بخش هاي مختلف بازار سرمايه از 
جزئي ترين امكانات چون خريد سهام براي يك كودك 
خردسال تا تخصصي ترين آن مانند تأسيس نهادهاي 
تخصصي خدماتي و مشاوره اي، انتشار و عرضه عمومي 
اوراق به��ادار، طراحي و عرض��ه ابزارها و محصوالت 
مهندسي مالي در بازار، مستلزم تكميل زنجيره نظارتي 
در شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور است. 
وي تأكيد كرد: با فراهم شدن بستر الزم در ايجاد قواعد 
و رژيم شناسايي مشتريان )KYC( و امكان ايجاد هسته 
اصلي فعاليت مركز در ارتباط با كشف و گزارش دهي 
عمليات و معام��الت مش��كوك )SAR/STR( و نيز 
رصد رفتار معامالتي غيرمتعارف اش��خاص مظنون، 
امكان حفظ و تقويت سالمت بازار و معامالت بر اساس 
معيارهاي مختلف ريسك فراهم مي شود. جعفروند 
ادام��ه داد: عالوه بر اين، هماهنگي ه��اي موردنياز با 
ساير بخش هاي نظارتي بازار نسبت به تكميل پايگاه 
اطالعاتي سوابق اشخاص مظنون در مركز در حال اقدام 
است؛ در نظر داشته باشيد كه با اين امكان، سطح بندي 
ريسك مشتريان و نيز پاسخ استعالم ها جهت صدور 
مجوزهاي مختلف و ارايه خدمات پايه فراهم مي شود. 

تصويب دستورالعمل تشكيل 
شركت سهامي عام پروژه

ميثم طهماسب زاده، رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت 
اوراق بهادار سرمايه اي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
از تصويب دس��تورالعمل تشكيل شركت سهامي عام 
پروژه در جلسه هيات مديره س��ازمان خبر داد گفت: 
دستورالعمل تشكيل شركت سهامي عام پروژه باهدف 
تقويت بازار اوليه و هدايت نقدينگي به پروژه هاي داراي 
توجيه اقتصادي به تصويب رس��يده است. وي اظهار 
داشت: شركت سهامي عام پروژه شركتي است كه به 
شكل س��هامي عام و با مكانيزم پذيره نويسي عمومي 
و به منظ��ور تكميل و بهره ب��رداري از پروژه هاي كالن 
اقتصادي كه داراي توجيه فني و اقتصادي است، تشكيل 
مي شود.  به گفته رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق 
بهادار سرمايه اي، حداقل سرمايه الزم جهت صدور مجوز 
عرضه عمومي براي شركت پروژه پنج هزار ميليارد ريال  
است. براي عرضه عمومي شركت هاي مذكور، موسسين 
بايد حداقل نصف س��رمايه شركت را تعهد كرده و صد 
در صد مبلغ اسمي هر سهم تعهد شده را به شكل نقد 
يا غيرنقد تأديه كنند. وي توضيح داد: محدوديتي در 
ميزان آورده غيرنقدي براي موسسين وجود ندارد، اما 
آورده غيرنقدي صرفًا بايد ش��امل پروژه يا پروژه هاي 
انتقالي در زنجيره توليد و اجزا و متعلقات آن )از قبيل 
زمين، ساختمان و تأسيسات محل پروژه، ماشين آالت 
مربوطه و ...( در راستاي موضوع اصلي فعاليت شركت 
تأسيس شده باش��د. دارايي مذكور بايد فاقد هرگونه 
مع��ارض و محدوديت نقل وانتقال باش��د. همچنين 
دارايي هاي نامشهود از قبيل برند، عالئم تجاري و دانش 
فني و تخصصي به عن��وان آورده غيرنقدي موردقبول 
نيست. وي افزود: موسسين بايد پيش از ارايه درخواست 
به سازمان مجوزهاي قانوني مربوطه را از متوليان امر در 
وزارتخانه هاي مربوطه يا مراجع ذيصالح كه متخصص در 
حوزه هر صنعت بوده دريافت كنند. همچنين موسسين 
الزام دارند تا زمان اتمام پروژه در شركت حضورداشته 
باشند و تضاميني ازجمله قسمتي از سهام آنها جهت 
اتمام پروژه در زمان بن��دي اعالمي در وثيقه بورس 
مربوطه قرار گيرد. اين شكل تأسيس مي تواند ضمن 
كمك به توسعه كشور موجب رونق توليد و اشتغال را 

در راستاي اقتصاد مقاومتي فراهم آورد.

حضور ۱۰ ميليون نفر
در صندوق هاي سرمايه گذاري

فارس| ميثم فدايي، مدير نظارت برنهادهاي مالي 
سازمان بورس درباره صندوق هاي سرمايه گذاري 
در ب��ورس گفت: در ح��ال حاض��ر ۳۰۰ صندوق 
س��رمايه گذاري در بورس حض��ور دارند كه ارزش 
روز آنها بي��ش از ۵۱۳ هزار ميليارد تومان ش��ده 
اس��ت و ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر س��رمايه گذار 
در اي��ن صندوق ها حضور دارند ك��ه درواقع روش 

سرمايه گذاري غيرمستقيم را برگزيده اند.
به گفته وي، ۳۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق ها 
شامل صندوق با درآمد ثابت هستند، همچنين ۸۷ 
هزار ميليارد تومان ارزش صندوق هاي بازار گردان 
در بورس است كه براي نقد شوندگي سهام فعاليت 
دارند و ۵۶ هزار ميليارد تومان ارزش صندوق هاي 

سهامي است.
مدير نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس گفت: 
در صندوق ه��اي با درآمد ثاب��ت ۵۰ هزار ميليارد 
تومان سهام وجود دارد. همچنين ۱۵۰ هزار ميليارد 
تومان سپرده هاي شبكه بانكي در صندوق هاي با 

درآمد ثابت وجود دارد.
فدايي در پاسخ به اين پرس��ش كه مشتري اوراق 
دولتي كه منتشر مي شود چه كساني هستند، گفت: 
حدود ۴۰ درصد از اوراق دولتي توسط صندوق هاي 
با درآمد ثابت خريداري مي شود و اين صندوق هاي 
با درآمد ثابت براي اعضاي خود سود ماهانه تقسيم 
مي كنن��د؛ اما در م��ورد صندوق هاي س��هامي و 
صندوق هاي مختلط ب��ا افزايش قيمت واحدهاي 
سرمايه گذاري )يونيت ها( سودي نصيب دارندگان 

اين واحدها مي شود.
وي درباره اينكه اكثر كارشناسان مي گويند مردم 
تازه وارد به صورت غيرمس��تقيم وارد بازار سرمايه 
شوند، عنوان كرد: با توجه به اينكه اكثر مردم قدرت 
تحليل س��هام و بازار را ندارند و يا وقت كافي براي 
تحليل بازار را ندارند از طرفي با توجه به اينكه هزينه 
معامالتي درروش سهامداري مستقيم باال است و 
در صندوق ها اين هزينه كمتر است بنابراين توصيه 
مي شود كساني كه تازه مي خواهند وارد بازار شوند 
به روش غيرمستقيم و از طريق صندوق ها در بازار 

سرمايه حضور پيدا كنند.
مدير نظارت برنهادهاي مالي س��ازمان بورس در 
مورد مديريت صندوق ها اظهار داشت: با توجه به 
اينكه مديران سرمايه گذاري در صندوق ها به تأييد 
حرفه اي س��ازمان بورس مي رس��ند و صالحيت 
آنها بايد تأييد ش��ود بنابراين افراد حرفه اي در اين 

صندوق ها قرار مي گيرند.
فدايي درباره اينكه آيا امكان سوخت پول مردم 
در صندوق ها وجود دارد، خاطرنش��ان كرد: در 
صندوق هاي س��هامي امكان زيان وجود دارد اما 
احتمال سوخت كل س��رمايه وجود ندارد چون 
اين صندوق ها پشتوانه دارند. بخش عمده اي از 
پشتوانه اين صندوق ها سهام موجود بازار است. 
همچنين در مورد صندوق هاي س��پرده گذاري 
پول ها توسط متولي حسابرسي چك مي شود و 
در صندوق هاي با درآمد ثابت ضامن نقد شوندگي 
كه معمواًل بانك ها هس��تند وجود دارد. البته در 
صندوق سهامي ضامن نقد شوندگي وجود ندارد 

و امكان سود و زيان در آن وجود دارد.

ابهامات تاالر شيشه اي رفع مي شود؟

آب وهواي معتدل بورس

كدال به روز شد
سايت كدال يكي از مهم ترين نيازهاي بورس بازان محسوب 
مي شود و برخي از اطالعيه هاي كدال طي روزهاي اخير 
به روز ش��د و اطالعات حاصله از برخي نمادها بدين شرح 
است:  مجمع عمومي فوق العاده شركت بيمه دي با نماد 
»ودي« با افزايش سرمايه ٢٢٨درصدي اين شركت از دو 
محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها، مطالبات و اورده نقدي 
موافقت نمود. از اين درصد افزايش سرمايه ١٣٨درصد آن 
قطعي و ٩٠ درصد در اختيار هيئت مديره است. شركت 
پتروشيمي اميركبير با نماد »شكبير« اعالم نمود پيرو اخبار 
منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر حريق انبار محصول 
در واحد پلي اتيلن س��بك خطي به استحضار مي رساند 
با تالش كاركنان ش��ركت و حضور به موقع آتش نشاني 
اطفا گرديد ضمنًا كليه كارخانه و انبارهاي مربوطه تحت 
پوشش بيمه آتش سوزي هست به اين منظور اطالع رساني 
و هماهنگي الزم با شركت بيمه گر براي ارزيابي و جبران 
خسارت انجام شده است لذا به محض دريافت اطالعات 
بيشتر، شفاف سازي الزم در اين خصوص انجام خواهد شد. 
شركت صنايع ماش��ين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا« 
اهم تصميمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر نمود. 
گفتني است ماديرا ٢٢تومان سود به ازاي هر سهم تقسيم 
كرد. ش��ركت پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« در 
اصالحيه اي سود هر سهم ١٢ ماهه منتهي به اسفند ١٣٩٩ 
را از ١٢٨٨راال به ١٩۵۶راله افزايش داد و با تعديل مثبت 
۵٢ درصدي روبرو ش��د. شركت علت اين تعديل را اعالم 
نرخ قطعي نفت خام، اصالح نرخ هاي برآوردي س��ه ماهه 

آخر س��ال ١٣٩٩ و تعديل نرخ نفت خ��ام و فرآورده هاي 
اس��فندماه ١٣٩٨ اعالم نمود. ش��ركت بهنوش ايران با 
نماد»غبهنوش« اعالم نمود نظر به بهره برداري از كارخانه 
ياسوج، به اطالع سهامداران محترم مي رساند، واحد ياسوج 
تا س��ال ١٣٩٩ به اجاره داده شده بود و پس از بهره برداري 
آزمايشي، از تاريخ ١۴٠٠.٠۴.٢۶ فعاليت رسمي خود را با 
محوريت توليد دوغ با برند آبعلي آغاز مي نمايد. ظرفيت 
اسمي اين واحد در توليد دوغ آبعلي ۶٠ تن هست جهت 
بهسازي ماشين آالت اين پروژه حدود ١٠۴۶٠٠ميليون 
ريال از ماشين آالت موجود شركت به همراه پرداخت هاي 
جانبي آن هزينه شده است. شركت داروسازي شهيد قاضي 
با نماد »دقاضي« اعالم نمود با توجه به اخذ مجوز افزايش 
قيمت هاي جديد از س��وي س��ازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فروش شركت نسبت 
به آخرين پيش بيني ٢٢درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
شركت پااليش نفت تهران »شتران« در ١٢ماهه منتهي 
به اس��فند ١٣٩٩ مبلغ ١,۴٧٧ريال براي هر س��هم سود 
حسابرسي شده محقق كرد كه نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته ٢٣٨درصد رشد داشته است. شركت پااليش نفت 
شيراز»شراز« در اصالحيه اي سود هر سهم ١٢ ماهه منتهي 
به اسفند ١٣٩٩ را از ١,٢٩۴ريال به ٢٠,١٧٨ريال افزايش 
داد و با تعديل مثبت ۵۶درصدي روبرو شد. شركت علت 
اين تعديل را اعالم نرخ قطعي نفت خام، اصالح نرخ هاي 
برآوردي سه ماهه آخر سال ١٣٩٩ و تعديل نرخ نفت خام و 
فرآورده هاي اسفندماه ١٣٩٨ اعالم نمود. شركت پااليش 

نفت الوان »شاوان« در اصالحيه اي سود هر سهم ١٢ ماهه 
منتهي به اسفند ١٣٩٩ را از ٨٠۵٨ريال به ١٧,٩٧٠ريال 
افزايش داد و با تعديل مثبت ١٢٣درصدي روبرو شد. سود 
خالص با افزايش ۶٣۶ درصدي به دو هزار و ۵۵ميليارد تومان 
رسيده است. شركت نفت بهران با نماد »شبهرن« از افزايش 
نرخ فروش محصوالت بنزيني و محصوالت ديزلي خبر داد.

شركت نفت سپاهان با نماد»شسپا« از افزايش نرخ فروش 
محصوالت بنزيني و محصوالت ديزلي خبر داد. شركت 
ماليبل سايپا »خليبل« در سه ماهه منتهي به خرداد ٩٩ 
براي هر سهم ۵٧٨ريال زيان محقق كرد كه به نسبت دوره 
مشابه قبل رشد ١٣٨درصدي داشته است. شركت بنيان 

ديزل »خبنيان« در سه ماهه منتهي به خرداد ٩٩ براي هر 
سهم ٢١۶ ريال سود محقق كرد در حالي كه در دوره مشابه 
قبل ۴٩ريال زيان شناس��ايي كرده بود. شركت كمباين 
س��ازي ايران »تكمبا« اعالم نمود افزايش نرخ ٣۶درصد 
هست كه سهم فروش اين محصول از كل فروش شركت 
در سال ١٣٩٩ به ميزان ٧١ رصد هست.  شركت كربن ايران 
»شكربن« در سه ماهه منتهي به خرداد ٩٩ براي هر سهم 
٢,٠٠١ريال سود محقق كرد كه رشد ۴٨۵درصدي داشته 
است. شركت پتروشيمي امير كبير»شكبير« در سه ماهه 
منتهي به خرداد ٩٩ براي هر سهم ٢,٩٨۶ريال سود محقق 
كرد كه رشد ٣١٢درصدي نسبت به دوره قبل داشته است.



گروه راه و شهرسازي|
24 ساعت پس از افتتاح رسمي 35 متري شهيد »مسعود 
افتخاري« در حد فاصل دارآباد تا اتوبان امام علي )ع( واقع 
در منطقه يك پايتخت، اين خيابان با نخاله ساختماني 
از سوي ارتش مسدود شد. مساله اي كه پيروز حناچي، 
شهردار تهران آن را »كج سليقگي« خواند. گفته مي شود، 
ارتش مطالباتي از شهرداري دارد كه اجابت نشده است. 
در حالي كه حدود يك هفته از اين ماجرا مي گذرد، اين 
خيابان همچنان مسدود اس��ت. خياباني كه مي تواند 
محدوده شرق منطقه يك را از بن بست ترافيكي خارج 
و دسترس��ي س��اكنان محدوده هاي دارآباد، نياوران، 
آجودانيه و ... به شبكه بزرگراهي امام علي )ع(، شهيد صياد 
شيرازي، بخش هاي مركزي و جنوبي تهران را  سهولت 
بخشد. در چنين شرايطي بود كه ديروز محسن هاشمي، 
رييس شوراي شهر تهران خواستار تعامل شهرداري و 

ارتش براي بازگشايي اين معبر شهري شد.

    تذكر به شهرداري، درخواست از ارتش
هاش��مي در جريان س��يصد و يازدهمين جلسه شوراي 
اسالمي ش��هر تهران، در رابطه با مشكالت ايجاد شده در 
استفاده شهروندان از خيابان افتتاح شده افتخاري، اظهار 
كرد: الزم اس��ت تذكري را به شهرداري و درخواستي را از 
مسووالن ارتش جمهوري اسالمي داشته باشم. وي افزود: 
با توجه به اينكه زمين مذكور در دوره قبل مديريت شهري 
توسط مسووالن ارتش آزادسازي و از حدود يكماه قبل با 
اتمام عمليات عمراني، بهره برداري از آن توسط شهروندان 
تهراني آغاز شده بود، بسته شدن آن به دليل اجرا نشدن 
توافقات ميان شهرداري و ارتش، زيبنده مديريت كشور و 
مطابق با انتظارات مردم نيست. هاشمي ادامه داد: از اين رو 
از شهرداري مي خواهيم مشكل اجراي توافق را با ارتش حل 
كند تا تعهدات اين نهاد شهري اجرايي شود و از فرماندهان 
نيروي زميني ارتش نيز درخواست داريم با مساعدت در 
رفع موانع و برداشت صدها كاميون نخاله انباشته شده در 
اين خيابان، امكان تردد شهروندان و استفاده را از اين معبر 

شهري فراهم كنند تا به نارضايتي عمومي افزوده نشود.

     حمايت از گزارشگران تخلفات
 در شهرداري تهران

ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران كليات طرحي را 
به تصويب رساندند كه به موجب آن شهرداري تهران ملزم 
به اصالح و بهبود فرآيند دريافت و رسيدگي به گزارش هاي 
شهروندان درباره فساد و رشوه و تشويق گزارشگران تخلفات 
در شهرداري تهران مي شود. در جريان جلسه شوراي شهر 
تهران »الزام ش��هرداري تهران به اص��الح و بهبود فرآيند 
دريافت و رسيدگي به گزارش هاي شهروندان درباره فساد 
و رشوه و تشويق گزارشگران تخلفات در شهرداري تهران« 
در دستور كار اعضاي شوراي شهر قرار گرفت.  بهاره آروين 

ارايه دهنده اين ط��رح درباره آن گفت: ضرورت حمايت از 
گزارشگران تخلف اولين بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه 
»مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران« طرح شد. در 
آن مصوبه شهرداري مكلف شد اليحه حمايت از گزارشگران 
تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد. عضو شوراي شهر تهران 
افزود: متاسفانه پروسه ارايه اليحه از سوي شهرداري طوالني 
شد و همين امر سبب شد آقاي فراهاني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه در پيگيري مصوبه اول طرحي را تدوين كند 
تا خود شورا مصوبه را اجرا كرده باشد. از سوي ديگر همزمان 
با ارايه طرح از سوي آقاي فراهاني اليحه شهرداري هم رسيد 
و درنهايت باهم توافق كرديم نكات مثبت اليحه را در طرح 
ادغام كنيم و مصوبه نهايي كميسيون مشترك را به صحن 
آوريم. وي با بيان اينكه اين طرح داراي ۱3 ماده است، گفت: 
روي طرح مزبور كار مفصلي انجام شده و جلسات متعددي 
با شهرداري و كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران 
تشكيل شده است تا همه دغدغه ها در گزارش نهايي لحاظ 
شود. آروين افزود: نكته مهم در گزارش نهايي اين است كه 
اصل حمايت از گزارشگران تخلف در مجموعه شوراي شهر 
ديده شده است نه شهرداري؛ چراكه ممكن است مجموعه 
شهرداري در حمايت جدي از گزارشگران تخلف و حفظ 
محرمانگي آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتي 
گزارش تخلفات يك س��ازمان مطرح باشد اگر حمايت از 
گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در كار 
خلل هايي پيش آيد. بنابراين كميسيوني كه بايد بر فرايند 
رسيدگي به تخلفات و حمايت از گزارشگران تخلف نظارت 
كند، در شوراي شهر ديده شده است. رييس كميته شفافيت 
و شهر هوشمند گفت: ممكن است اين اشكال گرفته شود 
كه فرايند رسيدگي به تخلفات از امور اجرايي است و قابليت 
اجراي آن در شورا وجود ندارد. اما با توجه به اينكه هم اكنون 
براي رسيدگي به تخلفات مختلف فرايندهايي در شهرداري 
وجود دارد، ما در مصوبه خود آن فرايندها را تغيير نداده ايم؛ 
تغيير اصلي كه داده ش��ده، اين بوده كه كميسيوني براي 
نظارت بر فرايند رسيدگي به تخلفات و حمايت از گزارشگران 

تخلف در شوراي شهر تشكيل شده و رييس شوراي شهر 
رياست اين كميسيون نظارتي را برعهده گيرد. همچنين 
در اعضاي كميسيون سعي شده ميان افراد دعوت شده از 
شهرداري و ش��ورا تعادل برقرار شود. آروين نكته ديگري 
را كه در طرح مدنظر قرار گرفته اس��ت محرمانگي هويت 
گزارشگران تخلف دانست و گفت: در اين طرح شهرداري 
ملزم شده است به جاي ايجاد سامانه اي جديد، با استفاده 
از بستر سامانه هاي موجود امكان گزارشگري امن تخلف 
را مهيا سازد؛ البته هر سامانه اي براي اين كار انتخاب شود 
بايد ويژگي هايي داشته باشد؛ از جمله امكان گزارشگري 
امن و حفظ محرمانگي هويت گزارش��گر. همچنين بايد 
دسترسي هاي كميسيوني كه براي نظارت بر فرايند در شورا 
تشكيل مي شود در سامانه كامل باشد. وي افزود: در ماده ۱2 
طرح نيز ضرورت اطالع رساني به مردم مورد توجه قرار گرفته 
است تا رسيدگي به تخلف و فساد تماما پشت درهاي بسته 
نباشد و مردم از سرنوشت گزارش ها مطلع باشند. او ادامه 
داد: اين مصوبه آخرين حلقه از تالش هاي متعددي است 
كه شوراي پنجم طي اين چهار سال در مبارزه با فساد انجام 
داده است. البته اجراي اين طرح به شوراي پنجم نمي رسد 
اما اميدوارم در شوراي بعدي اجرايي شود تا تالش هايي كه 
طي اين چهار سال براي كاهش فساد ريشه دار در شهرداري 
صورت گرفت بيش از پيش به ثمر بنشيند. آروين تصريح 
كرد: فكر مي كنم طرح حمايت از گزارشگران تخلف الگوي 
خوبي براي كل كشور باشد؛ چراكه جاي خالي چنين طرحي 
در سطح كشور احساس مي شود. متاسفانه در حال حاضر 
گزارشگران تخلف و فس��اد به جاي اينكه حمايت شوند 
متحمل هزينه هاي مختلفي مي شوند. بر اساس اين گزارش، 
كليات طرح مذكور با ۱۸ راي موافق به تصويب رسيد و با 
اتمام زمان جلسه، بررسي جزئيات به جلسه بعد موكول شد.

     مبارزه با فساد يكي از ۵ مطالبه اصلي 
شهروندان 

در اين حال، مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت 

مالي شوراي ش��هر تهران در جريان بررسي طرح »الزام 
شهرداري تهران به اصالح و بهبود فرآيند دريافت و رسيدگي 
به گزارش هاي ش��هروندان درباره فساد و رشوه و تشويق 
گزارشگران تخلفات در ش��هرداري تهران« گفت: مساله 
مبارزه با فساد در همه نظرسنجي هاي شهرداري جزو 5 
مطالبه اصلي شهروندان اس��ت.  او افزود: كارهاي خوبي 
در شهرداري انجام شده اما كافي نيست. بررسي ها نشان 
مي دهد در كش��ورهايي كه مبارزه با فساد در اولويت قرار 
دارد يكي از مهم ترين راه ها را مساله سوت زنان فساد است. 
فراهاني با اشاره به اينكه بايد همه شهروندان و كساني كه در 
جريان اين قضيه هستند، بتوانند گزارش بدهند، تصريح 
كرد: اين امر در هيات رييس��ه مطرح شده است به همين 
دليل در ماده هفتم توسعه شهرداري تهران، بندي را اضافه 
و شهرداري را الزام كرديم كه در دو سال اول چنين اليحه اي 
را ارايه دهد كه متاسفانه چنين اتفاقي رخ نداد.  عضو شوراي 
شهر تهران گفت: اين امر به صورت طرح ارايه شد و پس از آن 
اليحه به دست ما رسيد. پس از آن بنا شد اليحه و طرح ادغام 
شود. اين طرح كه خوانده شد، نكاتي از اليحه در آن اضافه 
شده اس��ت.  رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران افزود: ماده ۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 
تهران مي گويد شهرداري موظف است به منظور بازسازي 
سرمايه اجتماعي مديريت شهري با رويكرد ايجاد شفافيت 
و پاسخگويي براي مقابله با فساد و ارتقاء سالمت اداري بر 
اساس فرايندهاي شناسايي و اولويت بندي شده در سند 
راهبردي مقابله با فس��اد، نس��بت به تدوين و ارايه برنامه 
عملياتي در شش ماه اول برنامه با تأكيد بر موارد زير اقدام 
كند.  او ادامه داد: اول اينكه هوشمندس��ازي فرآيندهاي 
اولويت دار محمل فساد بايد صورت گيرد كه اين امر هنوز 
انجام نشده دوم استقرار نظام مديريت، شناسايي و كشف 
تخلف و تقلب مبتني بر فناوري هاي تحليل داده سوم ارايه 
س��ازوكار حمايت حقوقي و مادي از گزارشگران فساد در 
ش��هرداري كه براي اين بند سوم طرح ارايه شده است. بر 
اين اساس خواهشمندم دوستان به اين طرح راي بدهند. 

طبق گفته يك منبع آگاه تمام خلبان ها و ميهمانداران 
شركت هاي هواپيمايي كشورمان خارج از چهارچوب هاي 
تعريف شده از سوي وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه 
با كرونا واكس��ينه شده اند. چند ساعت پس از انتشار اين 
خبر، محمد ذيبخش، سخنگوي س��ازمان هواپيمايي 
نيز از واكسينه ش��دن كادر پروازي ايرالين هاي داخلي 
خبر داد و گفت: خلبان ها به دليل حضور در سيميالتور 
)شبيه س��از پروازي( الزام در واكس��ينه شدن داشتند. 
ذيبخش در پاسخ به اين سوال كه آيا براي مهمانداران هم 
واكسن تامين شده، گفت: براي مهمانداران هم واكسن 
تامين ش��ده و كادر پروازي فارغ از گروه س��ني در حال 
واكسيناسيون هس��تند. به گزارش ايلنا، گفته مي شود 
انجمن ش��ركت  هاي هواپيمايي ب��ا رايزني هاي خارج از 
پروتكل اعالم ش��ده، توانسته اين امكان را فراهم كند كه 
تمام خلبان هاي شركت هاي هواپيمايي فارغ از سن و سال 
و طبقه بندي هاي اعالم شده در اين باره، بتوانند حداقل 
يك دوز واكسن كرونا را دريافت كنند. البته رايزني هاي 
انجام شده فقط براي تامين واكسن خلبان ها بوده و شامل 
مهمانداران نشده  است و مهمانداران در اولويت دوم قرار 
گرفته  بودند كه آنها نيز طي هفته هاي گذشته واكسينه 
شدند. واكسينه كردن عوامل پرواز قطعا به نفع سالمت 
صنعت هوانوردي كشور و مسافران و مشتريان اين بخش 
از حمل و نقل عمومي است اما اين در حالي است كه فقط 
3 درصد مردم توان استفاده از هواپيما را دارند و بيش از ۹0 

درصد جابه جايي ها از طريق ناوگان حمل و نقل زميني و 
ريلي انجام مي شود. اكثر مسافران صنعت هوانوردي را يا 
دهك هاي باالي جامعه و يا مسووالن تشكيل مي دهند 
و طبق گفته خود مسووالن و ش��ركت هاي هواپيمايي 
فضاي داخل هواپيما به دليل سيس��تم تهيه بسيار قوي 
ايمن است و نمي تواند منش��أ شيوع ويروس كرونا باشد. 
البته پيگيري ه��اي ايلنا براي گفت وگ��و با دبير انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي بي نتيجه ماند و پس از افزايش 
جهشي و غيرقانوني قيمت بليت هواپيما، دبير اين انجمن، 
تماس خبرنگاران را پاسخ نمي دهد. سازمان هواپيمايي 
هم از زماني كه رييس سازمان به داليل نامعلوم عزل شد 
همچنان بالتكليف باقي مانده و با سرپرست اداره مي شود 
از اي��ن رو امكان پيگيري اين موضوع از متولي اصلي اين 
صنعت نيز مقدور نيست.  اما در اين ميان روزانه چند صد 
مسافر از طريق اتوبوس و قطار به اقصي نقاط كشور جابه جا 
مي ش��وند كه مبادي و مقاصد بس��ياري از اين مسيرها 
شهرهاي قرمز كرونايي هستند. سوالي كه پيش مي آيد 
اين است كه اگر امكان تامين واكسن خارج از چهارچوب ها 
وجود دارد چرا براي رانندگان و مهمانداران و كادر داخل 
قطار اين واكسن تامين نشده است در حالي كه مدت زمان 
طول سير برخي از مس��يرهاي ريلي و جاده اي به بيشتر 
از ۱5 س��اعت مي رس��د و به خوبي مي دانيم كه استفاده 
از ماس��ك در بين مسافران س��ليقه اي است. احمدرضا 
عامري، رييس اتحاديه ش��ركت هاي تعاوني مسافربري 

درباره واكسيناسيون رانندگان و كمك رانندگان اتوبوس ها 
اظهار كرد: نه تنها سهميه اي نداشتيم بلكه رانندگان باالي 
65 سال هم با وقفه بسيار طوالني توانستند دسترسي به 
واكسن داشته باشند. وي در پاسخ به اينكه آيا با وزارت راه 
و شهرسازي و وزارت بهداشت رايزني هايي براي دريافت 
واكسن خارج از چارچوب نداشته ايد، گفت: هيچ واكسني 
به قشر راننده اختصاص ندادند مگر اينكه از طريق سامانه 
سالمت ثبت نام كرده باشند. به همين دليل توصيه جدي 
به رانندگان داشتيم كه تمام پروتكل ها را به دقت رعايت 
كنند چراكه معلوم نيست چه زماني به رانندگان واكسن 
مي رس��د. همچنين يك فعال صنعت ريل��ي در اين باره 
گفت: بارها به وزارت راه و وزارت بهداشت اطالع داده ايم 
كه ميزان حمل مسافر از طريق ناوگان ريلي افزايش يافته 
و در اين زمينه فك��ري به حال مهمانداران قطار و عوامل 
فني داخل قطار داشته باشند اما مطالبات ما پيگيري نشد. 

وي ادامه داد: در برخي از مس��يرها مدت زمان سير حتي 
بيش از 20 س��اعت هم مي رسد و در اين شرايط برخي از 
مهمانداران به دليل شرايط شيوع دلتا كرونا از مسيرهايي 
مانند خوزستان و زاهدان و ساير نقاط جنوبي هراس دارند. 
اين فعال صنعت ريلي تاكيد كرد: غربالگري مسافران از 
طريق س��امانه وزارت بهداشت براي شناسايي مسافران 
كرونايي به طور صد درصد عمل نمي كند و بارها خبرهايي 
از حضور مسافران كرونايي در قطارهاي مسيرهاي مختلف 
منتشر شده است.   در اين شرايط سخت كار در حمل و 
نقل عمومي، وزير راه و شهرسازي و وزير بهداشت بايد 
پاسخگوي اين عملكرد سليقه اي براي واكسينه كردن 
عوامل حمل و نقل عمومي باشند. در حال حاضر اين 
شائبه ايجاد شده كه شركت هاي هواپيمايي از چه رانتي 
برخوردار هستند كه توانسته اند زودتر از قشر حساس و 
۷0 ساله هاي كشور دسترسي به واكسن داشته باشند.
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 بيشترين تخلفات رانندگي 
در بزرگراه آزادگان

سرهنگ سيد ابوالفضل موسوي پور، جانشين رييس 
پليس راهور تهران بزرگ اعالم كرد: در سه ماه نخست 
سال ۱400 در شهر تهران 6 هزار و 5۷0 دستگاه خودرو 
متوقف و به پاركينگ هدايت شدند.  به گزارش تسنيم، 
موسوي پور در يك گفت وگوي تلويزيوني با بيان اينكه 
پليس نامحسوس از س��ال ۱3۸3 تشكيل شد تا تمام 
محورهاي بزرگراهي را در تمام لحظات براي متخلفين 
حرف��ه اي ناامن كند، اظهار كرد: اين پليس توانس��ت 
با پليس هاي محسوس همپوش��اني داشته باشد و با 
تخلفات حادثه ساز برخورد و از بروز تخلفات و حوادث تلخ 
جلوگيري كند. موسوي پور با تأكيد بر اينكه با شگردهاي 
پليس��ي صورت گرفته، موضوعي تحت عنوان فرار در 
بحث تخلفات رانندگي نداريم، گفت: بزرگراه آزادگان با 
طول حدود 40 كيلومتري عمده ترين محور با بيشترين 
تخلفات را دارا اس��ت و در ادامه محور ش��هيد بابايي و 
شهيد زين الدين، خرازي، همداني و آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني، داراي بيشترين تخلفات حادثه ساز هستند. 
جانشين رييس پليس راهور تهران بزرگ افزود: پليس 
نامحسوس در معابر خلوت وارد عمل مي شود همچنين 
در معابري كه بار ترافيكي وجود دارد قطعاً  قدرت مانور 
خاطيان و تخلفات حادثه ساز كم مي شود. وي تصريح 
كرد: بخش��ي از فعاليت تيم هاي كنترل نامحسوس از 
طريق گش��ت زني در محورهاي بزرگراهي اس��ت و با 
ديدن تخلف اقدام به متوقف كردن خودروي متخلف 
مي كنند. اين مقام انتظامي متذكر شد: برابر قانون 
و مقررات و تبصره » د « ماده ۱0 قانون رسيدگي 
به تخلفات و اخذ جرايم مصوب ۱3۸۹، خودرويي 
كه دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهد، ۷2 

ساعت در پاركينگ متوقف مي شود.
موس��وي پور ادامه داد: بخش ديگري از فعاليت پليس 
نامحس��وس از طريق رصد تصاوير مراكز مانيتورينگ 
انجام مي شود، به اين ترتيب كه تصاوير و تخلفات پس از 
رويت در اين مراكز، از طريق شبكه به همكاران در پليس 
نامحسوس اعالم و تيم پليس نامحسوسي كه در محدوده 
مدنظر حضور دارند، اقدام به توقف خودروي متخلف 
مي كند. جانشين رييس پليس راهور تهران بزرگ بيان 
كرد: بخش ديگري از فعاليت تيم كنترل نامحسوس از 
طريق اعالم تيم هاي محسوس به نامحسوس و بخشي 
ديگر نيز از طريق تماسهاي ۱۱0 است. اگر شهروندي از 
طريق سامانه ۱۱0 با پليس تماس گرفته و تخلفي را در 
محور بزرگراهي اعالم كند، از طريق شبكه به همكاران 
خود در آن محور توجه داده شده كه در صورت مشاهده 
تخلف برابر مقررات اقدام الزم را انجام دهند. به گفته وي، 
در سال ۱3۹۹ توسط پليس نامحسوس 3۸ هزار و 
۷26 دستگاه خودرو به پاركينگ هدايت و ۱4۸ هزار 

و 200 دستگاه خودرو نيز اعمال قانون شدند.

۱۲ گزينه نهايي پست شهردار 
تهران اعالم شد

عليرضا نادعلي، منتخب شش��مين دوره شوراي شهر 
تهران اسامي ۱2 گزينه تصدي پست شهردار تهران را 
اعالم كرد. نادعلي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به جلسه 
صبح روز يكشنبه منتخبان شوراي ششم درباره انتخاب 
ش��هردار تهران گفت: اسامي ۱2 گزينه تصدي سمت 
شهردار كه به مرحله نهايي رسيده اند، شامل معصومه 
آباد، اسماعيل احمدي مقدم، جمال آبرومند، مهرداد 
بذرپاش، محس��ن پيرهادي، مازيار حسيني، هابيل 
درويشي، عليرضا زاكاني، عباس علي آبادي، علي نيكزاد، 
رستم قاسمي و سيد صولت مرتضوي است.  در همين 
رابطه، ناصر اماني، ديگر منتخب شوراي شهر پايتخت 
گفت: علت انتشار ليست ۱2 نفره نامزدهاي شهرداري 
به جاي ليست ۱0 نفره، احتمال عدم ارايه برنامه برخي 
از اعضاي ليست به شورا است. اماني در گفت وگو با مهر، 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا از اين ليست كسي اعالم 
كناره گيري كرده يا خير؟ گفت: تا اين لحظه هيچ يك از 
اعضاي ليست ۱2 نفره اعالم انصراف نكرده اما هيچكدام 
نيز اعالم حضور قطعي براي جايگاه ش��هرداري تهران 
نيز نكرده اند. وي در خصوص زمان قطعي مشخص 
شدن نامزدهاي احتمالي شهرداري تهران بيان كرد: 
تا هفته آينده ۱2 نامزد احتمالي فرصت ارايه برنامه 
خود به شورا را دارند و سپس شورا برنامه ها را بررسي 
و يك ليست س��ه نفره از نامزدها را منتشر خواهيم 
كرد. پيش بيني مي كنيم تا دو هفته آينده ليست 
سه نفره براي انتخاب شهردار تهران منتشر شود.

واكنش مترو به آغاز 
واكسيناسيون رانندگان در كرج

علي عبداله پور، نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره 
ب��ه اينكه تمام��ي كاركنان در بخ��ش حمل و نقل 
عمومي در معرض ابتالء به ويروس كرونا هس��تند، 
گفت: براي تس��ريع انجام واكسيناسيون همكارانم 
از تمامي مراجعه ذي صالح پيگيري هاي متعددي 
را انجام داده ايم اما هنوز اين موضوع محقق نش��ده 
اس��ت. به گزارش ايلنا، عبداله پور گف��ت: در حال 
حاضر واكسيناسيون رانندگان حمل و نقل عمومي 
در كرج آغاز ش��ده، اين در حالي است كه كاركنان 
امور ايس��تگاه ها و راهبران قطار در متروي پايتخت 
كه روزانه با حجم مخاطبان زيادي روبرو هس��تند؛ 
تاكنون موفق به دريافت واكسن نشده اند. وي اظهار 
كرد: نامه  هاي متعددي به اعضاء كميسيون بهداشت 
مجلس، معاونين استاندار تهران، فرمانده عمليات 
مديريت بيماري كرونا در كالن شهرتهران، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا و معاونين وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، ارسال كرده ايم و از اهميت 
خدمات رساني متروي تهران و حومه به شهروندان و 
تأكيد بر خطرات ناشي از فعاليت در شهر زيرزميني 
و مشكالتي كه كاركنان شركت بهره برداري متروي 
تهران در چنين فضاي كاري با آن مواجه هس��تند، 
سخن گفته ايم اما تا اين لحظه نتيجه اي نگرفته ايم.

تكرار پديده خانه خالي
در مسكن مهر هشتگرد

در حالي كه چن��د روز پيش، محمد اس��المي، وزير 
راه و شهرس��ازي از ۱۹ ه��زار واحد خانه در مس��كن 
مه��ر پرديس خب��ر داد، محم��د علي حاج��ي زاده، 
عضو هيات مديره عمران هش��تگرد با اشاره به اينكه 
بخش زيادي از واحدهاي مس��كن مهر آماده تحويل 
اس��ت، گفت: با وجود اطالع رساني گس��ترده، هنوز 
متقاضيان براي فروش اقس��اطي مراجعه نمي كنند. 
حاجي زاده در گفت وگو با تس��نيم با يادآوري اينكه 
حدود 4۹ هزار مسكن مهر ساخته شده كه حدود 35 
هزار واحد آن متقاضي موثر داشته است، اظهار كرد: 
متقاضيان مسكن مهر هش��تگرد بايد 300 ميليارد 
تومان آورده خ��ود را واريز مي كردند كه متأس��فانه 
تاكنون اين كار انجام نشده است. وي با اشاره به اينكه 
بخش زيادي از واحدهاي مس��كن مهر آماده تحويل 
شده است، افزود: در صورت عدم مراجعه متقاضيان، 
اين واحدها مشمول هزينه هاي نگهداري مي شوند. وي 
با تأكيد بر اينكه براي مالكان واحدهاي آماده مسكن 
مهر از طريق ارسال پيامك، اظهارنامه و... اطالع رساني 
الزم صورت گرفته است، تصريح كرد: در صورتي كه 
متقاضيان در اين مرحله نيز براي فروش اقس��اطي و 
تحويل واحد خود اقدام نكنند بر اساس مصوبه شوراي 
مسكن، مشمول پرداخت ماليات خواهند شد. او گفت: 
در مرحله سوم چنانچه متقاضيان باز هم براي تحويل 
واحدهاي خود مراجعه نكنند، آنها را به پروژه هاي با 
پيشرفت 30 درصد ارجاع داده و واحدهاي آماده را به 

متقاضيان خوش حساب واگذار خواهيم كرد.

كاهش سفرهاي جاده اي
 در هفته گذشته

در هفته گذشته سفرهاي جاده اي مردم كاهش پيدا كرد 
و باالخره استان هاي بحراني از نظر كرونا مانند سيستان و 
بلوچستان شاهد كاهش تردد وسايل نقليه بودند كه البته 
مشخص نيست در شرايط كنوني كه اين ويروس در همه 
استان هاي كش��ور چرخيده، باز هم مي تواند موثر باشد 
يا نوش دارويي بيش نيس��ت. به گزارش ايسنا، آمارهاي 
رسمي منتشر شده نشان مي دهد، سفرهاي جاده اي مردم 
در هفته گذشته كاهش نسبي را نسبت به ۱0 هفته قبل 
تجربه كرده اند. بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از 
سوي مركز مديريت راه هاي كشور درباره تحليل وضعيت 
تردد در بازه زماني ۱۸ تا 24 تير ماه، متوسط تردد روزانه 
بين استاني يك ميليون و ۷45 هزار و 3۹۹ وسيله نقليه 
بوده است كه نسبت به هفته قبل از اين آمار شش درصد 
كاهش يافته اما در مقايسه با هفته مشابه سال گذشته 
به همين ميزان افزايش را تجربه كرده است. نكته جالب 
توجه در اين ميان اينكه بر خالف هفته هاي گذشته و حتي 
اكثر ماه هاي امسال و سال گذشته، در هفته مورد بررسي 
در اين گزارش، ميزان تردد وس��ايل نقليه سبك يعني 
همان خودروهاي شخصي مردم نسبت به هفته گذشته 
5 درصد كاهش پيدا كرده اما همچنان اين آمار نسبت به 
هفته مشابه سال گذشته با ۷ درصد افزايش مواجه شده 
است. گرچه اين آمارها در كنار ثبت ۸ ميليون و 65۷ هزار 
خودرو با پالك يكتا نشان مي دهد مردم سفرهاي خود در 
اين شرايط قرمز كرونايي را كاهش داده اند اما اين كاهش 
با توجه به وضعيت به وجود آمده در كشور رضايت بخش 
نيست چرا كه مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويند كرونا دلتا 
در همه استان هاي كشور در گردش است. اين خودروها 
عمدتاً متعلق به استان هاي تهران و البرز با سهمي بيش از 
20 درصد است و پس از آن استان هاي خراسان رضوي، 
فارس، اصفهان، مازندران و گيالن همچنان در صدر اين 
ترددها قرار دارند. در اين ميان سمنان، اردبيل، خوزستان 
وآذربايجان شرقي و لرستان به ترتيب با ۱۸ درصد، ۱2 
درصد، ۱۱ درصد، ۱۱ درصد و ۱۱ درصد رشد، بيشترين 
افزايش تردد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
كرده اند و تردد بين اس��تاني در گلستان، خوزستان، 
آذربايجان شرقي و كرمانشاه به ترتيب با چهار، دو، دو و 
دو درصد رشد، بيشترين ميزان افزايش تردد را نسبت 
به هفته مشابه سال گذشته تجربه كرده اند. اما اين بار 
بر خالف هفته هاي گذشته اعمال ممنوعيت هاي تردد 
شديد به ويژه در استان سيستان و بلوچستان قدري 
جواب داد چرا كه ميزان ترددهاي اين استان نسبت به 
دو هفته گذشته و هفته مشابه سال گذشته به ترتيب با 

۱۹ و ۱2 درصد كاهش همراه شده است.

هاشمي خواستار بازگشايي 35 متري تازه افتتاح شده افتخاري شد

چرا واكسيناسيون رانندگان حمل و نقل جاده اي و ريلي انجام نمي شود؟ 

جنگ سرد ارتش و شهرداري در بزرگراه افتخاري

واكسيناسيون خارج از نوبت خلبانان شركت هاي داخلي 

 آگهي مزايده عمومي 
شماره  99/07 )آغاجاري(

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب )كه منبعد فروشنده نامیده مي شود( در نظر دارد کاالهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 99/07 )آغاجاري( 

با شماره فراخوان 1099092288000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت و مهلت دریافت اسناد مزایده:  )1400/04/19  الي  1400/04/29(

تاریخ بازدید:  )1400/04/19  الي  1400/04/29(                     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  )1400/05/05 ساعت 13:00(
زمان بازگشایی:  )1400/05/06 ساعت 8:30(                            زمان اعالم به برنده )از طریق سامانه ستاد(:  )1400/05/06(

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-  برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت » بازگشایی پاکات، 

اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از طریق این سامانه امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد:  021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/ پروفایل مزایده گر«  موجود است.

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

 نوبت اول

شناسه آگهي :۱۱6۵۵63

جمع كل )ریال(تعدادشرح مختصری از کاالهاگروه

انواع لوازم، تجهیزات و قطعات فرسوده كامپیوتري و مخابراتي 1
-/4293488.930.000 عددفرسوده و خارج از رده

-/16045.784.600.000 عددانواع دستگاه هاي تهویه و تبرید فرسوده و خارج از رده2

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/12 صندوق 
س�رمایه گذاري درآمد ثابت س�رآمد و با مجوز ش�ماره 
122/71560 مورخ 1399/06/31 سازمان بورس و اوراق 

بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
محل اقامت صندوق سرمایه گذاري به آدرس تهران، محله 
جهان كودك، خیابان نلس�ون مان�دال )آفریقا(، خیابان 
پدیدار، پالك 54، طبقه اول و كد پس�تي 1518834111 

تغییر یافت.
ب��راي كس��ب اطالع���ات بیش��تر ب�ه س���ای�ت  
https://www.saramadfixedfund.com  مراجعه فرمایید.

صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
تصميمات مجمع مورخ ۱399/06/۱۲

ثبت شده به شماره 4۱۱3۱ و شناسه ملي ۱4006634736

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



متن نهايي طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي« منتشر شده است. انتشار مواردي 
از اين طرح در برخي رسانه ها انتقادات زيادي را نسبت به 
آن برانگيخته بود و اكنون بررسي تقاضاي رسيدگي به اين 
طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسي، بار ديگر در دستوركار 
هفته جاري مجلس قرار گرفت. به موجب اين طرح، عرضه 
و فعاليت خدمات پايه كاربردي در فضاي مجازي شامل 
پيام رسان و شبكه اجتماعي، جويشگر و خدمات پايه مكاني 

و نقشه، منوط به رعايت قوانين كشور است.
در طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي«، خدمات پايه كاربردي، به خدماتي اطالق 
مي شود كه به بخش غيرقابل اجتناب از فضاي مجازي و 
شبكه ملي اطالعات تبديل شده و داراي جنبه راهبردي 
يا مخاطب داخلي بااليي هس��تند. مصاديق مورد نظر از 
خدمات پايه كارب��ردي در اين قانون موارد مندرج در بند 
۴-۴ س��ند تبيين الزامات ش��بكه ملي اطالعات مصوب 
جلسه ۳۵ شوراي عالي فضاي مجازي و موارد مندرج در 
س��ند طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات مصوب 
جلسه ۶۶ شوراي عالي فضاي مجازي تحت عنوان خدمات 
شبكه ملي اطالعات اس��ت. اهم مصاديق آنها عبارتند از: 
»پيام رسان و شبكه اجتماعي«، »زيست بوم جويشگر«، 
»مديريت هويت معتبر«، »خدمات نام و نشان گذاري«، 
»خدمات پايه مكاني و نقشه«، »خدمات ميزباني داده«. 
كميسيون عالي تنظيم مقررات كه براساس مصوبه جلسه 
هشتم شوراي عالي فضاي مجازي ايجاد شده، به منظور 
اجراي مصوبات شوراي مذكور و قوانين مربوطه به عنوان 
مرجع تنظيم مقررات خدمات پاي��ه كاربردي، خدمات 
ارتباطاتي و فناوري اطالعات شناخته شده و در اين قانون 
به جهت رعايت اختصار كميسيون ناميده مي شود. در اين 
كميسيون تركيبي از مركز ملي فضاي مجازي )رييس مركز 
به عنوان رييس كميسيون(، دادستاني كل كشور، ستاد 
كل نيروهاي مسلح، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
وزارت اطالعات، سازمان پدافند غيرعامل، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، نيروي انتظامي، سازمان صداوسيما، يك 
نفر نماينده از نظام صنفي رايانه اي و برخي ديگر از وزيران 
و نمايندگان حضور دارند. تهيه و تصويب ضوابط حاكم 
بر قيمت گذاري و تعرفه خدمات پايه كاربردي، خدمات 
ارتباطاتي و فن��اوري اطالعات؛ تهيه و تصويب ضوابط 
زيست بوم هويت معتبر و چگونگي احراز هويت در فضاي 
مجازي در چارچوب مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي؛ 
تهيه و تصويب ضواب��ط صيانت از حريم غيرعمومي و 
اطالعات خصوصي و شخصي بهره برداران خدمات پايه 
كاربردي، خدمات ارتباطاتي و فناوري اطالعات؛ تهيه 
و تصويب ضوابط به كارگيري س��امانه هاي نرم افزاري 
خارجي موردنياز براي ايجاد و توسعه توانمندي خدمات 
پايه كاربردي داخلي؛ تهيه و تصويب ضوابط رصد، پايش 
و ارزيابي عملكرد خدمات ارتباطي، فناوري اطالعات و 
پايه كاربردي و نظارت ب��ر آن؛ تهيه و تصويب ضوابط 
عرضه و اس��تفاده از ابزارهاي دسترسي بدون پااليش 
)مانند فيلترشكن و vpn( و گزارش جرايم موضوع اين 
قانون به محاكم ذي صالح قضايي و ارايه نظر كارشناسي 
در صورت نياز به اظهارنظر كارشناس��ي از جمله شرح 

وظايف و اختيارات كميسيون است.

     اصالح قانون وظايف وزارت ارتباطات
قان��ون وظايف و اختي��ارات وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات مص��وب ۱۳۸۲ اصالح مي ش��ود كه به موجب 
آن،  به منظ��ور جلوگيري از ضرر و زي��ان جامعه و تحقق 
رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو 
شبكه هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه هاي مستقل 
و موازي پس��تي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و حسب مجوز 
كميسيون موضوع ماده ۳ اين قانون اجازه فعاليت خواهند 
داشت. همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف 
اس��ت در صورت عدم اقدام بخش خصوصي و غيردولتي 
نسبت به ايجاد خدمات پايه كاربردي مورد نياز كشور، خود 
راسا نسبت به ايجاد آنها از طريق منابع صندوق حمايت از 
خدمات پايه كاربردي اقدام كند. تعيين مصاديق خدمات 
كاربردي مذكور و راهبري الزم در ايجاد آن توس��ط مركز 
ملي فضاي مجازي انجام مي شود. تصميمات و اقدامات 
تنظيم گران خدمات فضاي مجازي ازجمله كميس��يون 
تنظيم مقررات ارتباطات ذيل وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، نبايد مغاير با سياست ها و مصوبات كميسيون 
باشد. مرجع تشخيص عدم مغايرت تصميمات و اقدامات 
تنظيم گران موضوع اين ماده كميس��يون است و موظف 
اس��ت حداكثر يك ماه از وصول درخواس��ت تنظيم گر 
ذي ربط نظر خ��ود را اعالم كند. در غير اين صورت موافق 

مصوبات كميس��يون محسوب ش��ده و الزم االجرا است. 
كارگروه مديريت گذرگاه ايمن مرزي متش��كل از رييس 
مركز ملي فضاي مجازي )رياست كارگروه( و نمايندگان 
ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان اطالعات سپاه، وزارت 
اطالعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، س��ازمان 
پدافند غير عامل و قوه قضاييه ايجاد مي شود تا نسبت به 
امنيت ارتباط��ات و اطالعات و مديريت ترافيك ورودي و 
خروجي كشور در گذرگاه هاي ايمن مرزي تصميمات الزم 
را اتخاذ كند. تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و خدمات 
غيرمجاز فضاي مجازي خارج از محدوده اين ماده است و 
امور فني و اجرايي مربوط به گذرگاه هاي ايمن مرزي از قبيل 
راه اندازي، بهره برداري، نگهداري، ايجاد دسترسي، توسعه و 
ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است.

      ضوابط جديد فعاليت خدمات پايه كاربردي
عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي در فضاي مجازي 
منوط به رعايت قوانين كشور است. اين شرايط شامل ثبت 
در درگاه خدمات پايه كاربردي؛ اخذ مجوز فعاليت خدمات 
اثرگذار پايه كاربردي داخلي و خارجي مي ش��ود عرضه و 
فعاليت خدمات پايه كاربردي خارجي اثرگذار مس��تلزم 
معرفي نماينده قانوني و پذيرش تعهدات ابالغي كميسيون 
است. مسووليت راه اندازي، مديريت و به روزرساني درگاه 
خدمات پايه كاربردي موضوع اين م��اده و اعطا، تمديد، 
تعليق يا لغو مجوز به خدمات پايه كاربردي اثرگذار از طريق 
آن، در چارچوب مصوبات كميس��يون به عهده سازمان 
فناوري اطالعات است. س��ازمان مذكور موظف است به 
صورت فصلي گزارش عملك��رد درگاه موضوع اين ماده را 
به كميسيون ارايه دهد. شرايط بهره برداري دستگاه هاي 
اجرايي از خدمات پايه كاربردي داخلي اختصاصي حداكثر 
ظرف مدت ۶ ماه توس��ط كميس��يون تصويب مي شود. 
دستگاه هاي اجرايي به جز نهادهاي دفاعي، امنيتي و نظامي 
صرفاً با مجوز كميسيون مجاز به راه اندازي و بهره برداري از 
خدمات پايه كاربردي اختصاصي هستند. مركز ملي فضاي 
مجازي به صورت ماهانه خدمات پايه كاربردي اثرگذار را 
شناسايي و به كميسيون و سازمان فناوري اطالعات اعالم 
مي كند. سازمان فناوري اطالعات موظف است از طريق 
درگاه، اطالع رس��اني الزم را انجام دهد و نسبت به اعطاي 
مجوزها، به درخواست خدمات پايه كاربردي و بر اساس 

ضوابط تعيين شده از سوي كميسيون اقدام كند.

     حمايت از خدمات پايه كاربردي داخلي
صن��دوق حمايت از خدم��ات پايه كارب��ردي داخلي و 
محت��واي مرتبط به عنوان موسس��ه دولتي تش��كيل 
مي شود و داراي ش��خصيت حقوقي مستقل است كه 
به منظور حمايت از توسعه خدمات پايه كاربردي داخلي 
و توسعه محتواي مرتبط تأسيس مي شود. اين صندوق 
ذيل كميسيون فعاليت مي كند. اساسنامه اين صندوق به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. محل هزينه 
كرد منابع صندوق شامل توسعه خدمات پايه كاربردي 
داخلي؛ فرهنگ س��ازي و آموزش سواد فضاي مجازي 
به كاربران؛ نظ��ارت و گزارش دهي مردمي و حاكميتي 
بر خدم��ات پايه كاربردي؛ حمايت از توس��عه ابزارهاي 

سالم سازي و صيانت فرهنگي؛ فراهم سازي خدمات سالم 
به ويژه براي كودكان و نوجوانان؛ حمايت از توليد و انتشار 
محتواي بومي مبتني بر فرهنگ ايراني- اسالمي و حمايت 
از راهكارهاي پيشگيري از جرم در فضاي مجازي خواهد 
بود. كميسيون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل 
اجرايي پرداخت حق السهم توليدكننده محتواي داخلي 
و ارايه دهندگان خدم��ات پايه كاربردي داخلي از محل 
وجوه حاصل از فروش ترافيك و ساير درآمدها را تصويب 
و ابالغ كند. هرگونه محتواي داخلي مغاير با موازين شرعي 
و قوانين و مقررات كشور اعم از فيلم، پويانمايي و سريال و 
غيره و هرگونه محتواي خارجي به جز محتواهاي علمي 
مورد تاييد كميسيون، مشمول حمايت نخواهد شد. ارايه 
هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پايه كاربردي فاقد 
مجوز ممنوع اس��ت. ارايه خدمات پرداخت در خدمات 
پايه كارب��ردي خارج��ي داراي مجوز من��وط به تاييد 
كميسيون است. هرگونه تبليغ، ترويج و اشاعه خدمات 
پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز از طريق صداوسيما و 
رسانه هاي دولتي و ساير رسانه هايي كه به نحوي از انحاء از 
بودجه عمومي استفاده مي كنند، وزارتخانه ها، شركت ها 
و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع 
اس��ت. ترويج و اش��اعه خدمات پايه كاربردي خارجي 
داراي مجوز منوط به تاييد كميسيون است. همچنين 
هرگونه دعوت يا اجبار اتباع ايراني يا س��اكنان ايران به 
كاربري خدمات پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز توسط 
وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شركت ها و موسسات 
دولتي و نهاده��اي عمومي غيردولتي ممنوع اس��ت. 
دستگاه هاي اجرايي موظفند خدمات الكترونيكي مرتبط 
با خود را از طريق خدمات پايه كاربردي داخلي مجاز ارايه 
كنند. ارايه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي در 
خدم��ات پايه كاربردي خارج��ي داراي مجوز منوط به 
تاييد كميسيون است. استفاده دستگاه هاي اجرايي از 
خدمات پايه كاربردي خارجي ب��راي مكاتبات و ارايه 
خدمات اداري و اطالع رساني و تبليغات ممنوع است 
مگر در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه كميسيون 
مجاز شمرده مي شود. كميس��يون مي تواند عوارض 
ورودي تجهيزات الكترونيكي هوشمندي كه خدمات 
پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز را به صورت پيش فرض 
نصب كرده اند، را تا ۳۵ درصد افزايش دهد. همچنين 
مي تواند ع��وارض مزبور را براي تجهيزات الكترونيكي 
هوشمندي كه خدمات پايه كاربردي مجاز را به صورت 

پيش فرض نصب كرده اند، تا همان سقف كاهش دهد.

     تكاليف و تعهدات خدمات پايه كاربردي
ارايه دهندگان خدمات پايه كاربردي، نس��بت به كاربران 
و در قبال نظم و امنيت عمومي مكلف به رعايت مواردي 
هس��تند از جمله صيانت از حريم خصوص��ي كاربران و 
جلوگيري از دسترسي غيرمجاز به داده هاي آن ها؛ احراز 
هويت معتبر كاربران و حفظ اطالع��ات كاربران مطابق 
تعهدات و قواني��ن موضوعه؛ عدم انتقال داده هاي مرتبط 
با هويت كاربران ايراني به خارج از كش��ور؛ ذخيره سازي 
و پ��ردازش داده هاي كاربران ايراني صرفًا در ش��بكه ملي 
اطالعات؛ عدم حذف حس��اب كاربران و محتواي مجاز؛ 

رعايت الزامات خدمات سالم س��ازي، امني��ت و پدافند 
غيرعامل در شبكه ملي اطالعات؛ فراهم كردن تمهيدات 
الزم براي پيشگيري، شناسايي و مقابله با جرم در فضاي 
مجازي؛ اجراي دستورها و احكام صادره از سوي مقامات 
صالحيت دار قانوني براساس مجوز قضايي. ارايه دهندگان 
خدمات پايه كاربردي داراي مجوز اعم از خارجي و داخلي، 
به منظور سالم سازي محتواي فضاي عمومي كه ورود به 
آن نياز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأساً، مطابق فهرست 
اعالمي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه موضوع 
ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسالمي، حداكثر ظرف مدت ۱۲ 
ساعت محتواي مجرمانه مزبور را پااليش و گزارش مربوط 

را به دبيرخانه كارگروه مذكور ارسال كنند.

     مسووليت ها و ضمانت اجراها
خدمات پايه كاربردي خارج��ي كه پيش از تصويب اين 
قانون با تشخيص كميس��يون از مصاديق خدمات پايه 
كاربردي اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از 
الزم االجرا شدن اين قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج 
در ماده ۱۲ اقدام كنند. در غير اين صورت، اعمال بند »ج« 
اين ماده براي آنها تا زمان تأمين جايگزين مناسب داخلي 
يا خارجي )با تشخيص كميس��يون( يا يك سال پس از 
الزم االجرا ش��دن اين قانون الزم نيست. در صورت عدم 
انجام تعهدات توسط خدمات پايه كاربردي مزبور در زمان 
معين ش��ده، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف 
است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ايجاد خدمات پايه 
كاربردي جايگزين براي آنها اق��دام كند. در صورت عدم 
پيش بيني خدمات پايه كاربردي جايگزين از سوي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اعالم كميسيون، سازمان 
برنامه و بودجه مكلف است ۱۰ درصد از مجموع اعتبارات 
ماده واحده قانون »اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت 
بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات« را در اختيار 
مركز ملي قرار دهد تا خود راسا در اين خصوص اقدام كند. 
هرگونه فعاليت تج��اري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و 
عرضه غيرمجاز نرم افزارها يا ابزارهاي رايانه اي الكترونيكي 
)نظير وي پي ان و فيلترشكن(، انتشار عمده )به تشخيص 
كميسيون( و در دسترس قرار دادن غيرمجاز آنكه امكان 
دسترس��ي به خدمات غيرمجاز مسدودش��ده را به طور 
مستقيم يا غيرمستقيم فراهم كند ممنوع بوده و مجازات 
مرتكب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود. 
هر شخص حقيقي و حقوقي كه مسوول حفظ و صيانت 
از داده ه��اي كاربران بوده و يا داده ها و س��امانه هاي آنها 
در اختيار وي باش��د و موجبات دسترسي اشخاص فاقد 
صالحيت يا افش��اي اين داده ه��ا را فراهم كند، عالوه بر 
جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به يكي ديگر از 
مجازات همان درجه محكوم مي شود. درصورتي كه داده ها 
مربوط به بيش از ده هزار كاربر باشد، مجازات مرتكب يك 
درجه تشديد مي شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و س��اير نهادهاي مرتبط مكلف هستند كليه مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي در زمينه شبكه ملي اطالعات 
و خدمات پايه كاربردي آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. 
مصوباتي كه زمان اجراي آنها س��پري شده اند بايد 

ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين قانون اجرا شوند.

دنياي فناوريرويداد
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ذهنيت منفي كاربران توييتر 
نسبت به بازار بيت كوين

داده هاي تازه نشان مي دهد پس از آنكه بيت كوين با 
سقوطي ۳,۰۰۰ دالري به كف قيمتي خود در چند 
هفته اخير رسيد، احساسات منفي سرمايه گذاران 
بيش��تر شده اس��ت. در گذش��ته چنين تحوالتي 
نشان از رسيدن به كف قيمتي داشته است و پس 
از آن شاهد ش��روع روند صعودي تازه اي بوديم. به 
گزارش كريپتو پوتيتو، بيت كوي��ن در پايان ژوئن 
)خرداد( ت��الش كرد تا از مقاومت ۳۷,۰۰۰ دالري 
عب��ور كند، اما اين تالش بي ثمر مان��د و پس از آن 
هم تا چند روز روند بازار نزولي بود. با وجود ش��روع 
اميدواركنن��ده و بازگش��ت قيمت در آغ��از ژوئيه 
)تير(، اكن��ون بيت كوين بي��ش از ۵,۰۰۰ دالر از 
ارزش خود را از ماه گذشته تاكنون از دست داده و 
به كف قيمتي خود در ۳ هفته اخير رس��يده است. 
به طور طبيعي اين تحوالت بر احساسات و رويكرد 
كلي سرمايه گذاران بازار بيت كوين تاثير گذاشته 
است. داده هاي وب  سايت تحليلي سنتيمنت نشان 
مي دهد كه احساسات كلي كاربران توييتر درباره 
بيت كوين همچنان منفي اس��ت، چراكه كاربران 
اين ش��بكه اجتماعي سقوط قيمتي عميق تري را 
پيش بيني مي كنند. قيمت بيت كوين اغلب تمايل 
دارد تا در خالف جهت احساسات بازار حركت كند. 
براي مثال احساسات كاربران توييتر در اويل ژانويه 
)دي(، زمان��ي كه قيمت ب��ه اوج تاريخي جديدي 
رسيده بود، بسيار مثبت بود، اما روند بازار با سرعت 
معكوس شد. با اين حال در ادامه زماني كه احساسات 
كاربران مجدداً منفي ش��ده ب��ود، بيت كوين روند 
صعودي جديدي را آغاز كرد و به اوج تاريخي خود 
در ۶۵,۰۰۰ دالر رسيد. به همين ترتيب احساسات 
كاربران توييت��ر در جريان روند نزول��ي اخير بازار 
نشان داد كه رشد قيمتي بيشتري الزم است تا يك 
بار ديگر توجه معامله گران به بيت كوين جلب شود. 

     سرمايه دار امريكايي: بيت كوين
به زير ۲۳,۰۰۰ دالر سقوط مي كند

با وجود اي��ن، جفري گوندالچ، مديرعامل كپيتال 
دابل الين، در مصاحبه با سي ان بي سي پيش بيني 
كرد قيم��ت بيت كوين ب��ه ناحيه زي��ر ۲۳,۰۰۰ 
دالر س��قوط خواهد كرد. گوندالچ گفت: »نمودار 
بيت كوين در حال حاضر بس��يار ترس��ناك است. 
بهاي آن از ۶۰,۰۰۰ دالر به ۳۱,۵۰۰ دالر رس��يده 
است. احس��اس مي كنم بتوانيد آن را دوباره در زير 
قيمت ۲۳,۰۰۰ دالر خريداري كنيد.« دارايي تحت 
مديريت شركت كپيتال دابل الين تا تاريخ ۳۱ مارس 

)۱۱ فروردين( ۱۳۵ ميليارد دالر بوده است.
در عين حال، جنت يلن، وزي��ر خزانه داري امريكا 
كه از منتقدان ارزهاي ديجيتال اس��ت، قرار است 
اين هفته در دي��داري با كارگ��روه بازارهاي مالي 
درباره اس��تيبل كوين ها گفت وگو كند. به گزارش 
كريپتوبريفينگ، جنت يلن، وزير خزانه داري امريكا، 
قرار است با قانون گذاران اياالت متحده ديدار كرده 
و با آنها در مورد استيبل كوين ها صحبت كند. در 
اطالعيه وزارت خزانه داري امريكا آمده اس��ت كه 
نشست يلن با كارگروه بازارهاي مالي، كه از سوي 
رييس جمهور اين كش��ور منصوب شده است، روز 
دوش��نبه ۱۹ ژوئيه )۲۸ تير( برگزار خواهد ش��د. 
اين كارگروه متش��كل از اعض��اي دفتر كنترل ارز 
 )FDIC( و سازمان بيمه س��پرده فدرال )OCC(
امريكا است. يلن در اين باره گفته است: »گرد هم 
آوردن قانون گذاران ما را قادر مي س��ازد تا مزاياي 
بالقوه استيبل كوين ها را ارزيابي كنيم و در عين حال 
خطرات آن را كاهش دهيم.« او افزود كه نهادهاي 
دولتي بايد در تنظيم مقررات با يكديگر همكاري 
كنند و پيش��نهادهايي را به مقام��ات ارايه دهند. 
مباحث اين نشست بر اساس بيانيه اي خواهد بود كه 
اين كارگروه در سال ۲۰۲۰ پيرامون مسائل نظارتي 
مشابهي درباره استيبل كوين ها منتشر كرده بود. 
به نظر مي رسد كه فعاليت اين كارگروه ارتباطي به 
بحث ارزهاي ديجيتال ملي )CBDC( و يا استيبل 
كوين هاي دولتي ندارد، بلكه مربوط به اس��تيبل 
كوين هاي عرضه شده توسط شركت هاي خصوصي 
اس��ت. يلن هم زمان با آغاز دوره رياست جمهوري 
جو بايدن در ابتداي سال جاري ميالدي، به عنوان 
وزير خزان��ه داري امريكا منصوب ش��د. مواضع او 
هم��واره در مخالفت ب��ا ارزهاي ديجيت��ال بوده و 
بر اس��تفاده از اين ارزه��ا در فعاليت هاي مجرمانه 
تأكيد داشته اس��ت. با اين وجود او گفته است كه 
ارزهاي ديجيتال پتانس��يل ارتقاي سيستم مالي 
را دارند. اين خبر نش��ان مي دهد كه يلن نسبت به 
اظهارات گذشته خود در رابطه با ارزهاي ديجيتال 
ديد بازتري پيدا كرده است، اما نمي توان گفت كه 
لزوماً به معني تغيير مقررات اين حوزه است. در حال 
حاضر به نظر مي رس��د كه شركت هاي خصوصي 
براي فعاليت در حوزه استيبل كوين ها آزاد هستند. 
صرافي ها در بيش��تر م��وارد مي توانن��د به صورت 
قانوني از استيبل كوين ها استفاده كنند. حتي دفتر 
كنترل ارز امريكا هم به بانك هاي اين كشور اجازه 
داده تا با اين ارزها كار كنند. شركت پرداختي ويزا 
)Visa( ه��م اخيراً از قصد خود براي پش��تيباني 
از پرداخت هاي اس��تيبل كوين ها خبر داده است. 
يكي از محدوديت هاي نظارتي پيش رو احتمااًل 
در ارتباط با دس��تورالعمل اخير ش��بكه مقابله با 
جرايم مالي امري��كا )FinCEN( خواهد بود كه 
توليدكنندگان و صادركنندگان استيبل كوين ها 
را ملزم به فعاليت تحت عنوان كسب وكار خدمات 
پولي )MSB( مي كند. البته اين دس��تورالعمل 
تاكنون مانعي بر سر راه هيچ يك از صادركنندگان 
عمده استيبل كوين ها نبوده است. كسب وكارهاي 
خدمات پولي شامل شركت هايي مي شوند كه در 
حوزه انتقال و تبدي��ل ارز فعاليت مي كنند. اين 
شركت ها موظف هستند تا درخواست هاي باالتر 

از يك مبلغ خاص را گزارش دهند.

حاميان ترامپ قصد بمب گذاري 
در دفاتر توييتر و  فيس بوك داشتند

دو نفر از حاميان دونالد ترام��پ به جرم طرح  ريزي 
بمب گذاري در دفاتر  فيس بوك و توييتر متهم شده اند. 
دليل اين اقدام انتقام از شبكه هاي اجتماعي مذكور 
به دليل مسدود كردن حساب كاربري ترامپ بود. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، دو شهروند ايالت كاليفرنيا 
به جرم برنامه ريزي براي بمب گذاري در دفاتر فرماندار 
اين ايالت پس از انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ و 
همچنين تالش براي بمب گذاري دفاتر  فيس بوك 
و توييتر متهم شده اند. اين دو نفر كه به جرم توطئه 
و همچنين حمل غيرقانوني مواد منفجره دستگير 
شده اند، در حقيقت بخشي از شبه نظاميان ضد دولت 
امريكا و از طرفداران دونالد ترامپ هستند. پيامك هاي 
اين دو نفر نش��ان مي دهد آنها مش��غول طرح ريزي 
اقدامي بوده اند تا پس از ممنوعيت حضور ترامپ در  
فيس بوك و توييتر اعتراض خود را به اين شبكه هاي 
اجتماعي نشان دهند. پيامك هاي بازيابي شده از سوي 
اف بي آي نشان مي دهد اين دو نفر معتقد بودند دونالد 
ترامپ برنده انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ بوده و 
قصد داشتند براي حفظ او در اين منصب وارد جنگ 
شوند. نخس��تين فرد دستگير شده در اين خصوص 
يان بنجامين راجرز در ۱۵ ژانويه دستگير شده بود. 
او چند روز قبل درباره بمب گذاري به همدس��ت 
خود پيامك داده بود. اف بي اي حدود ۵۰ اسلحه و 
۵ بمب در خانه راجرز كشف كرد. هر چند ادعا شده 
اين دو مرد مشغول برنامه ريزي براي بمب گذاري 
ساختمان هاي متعلق به حزب دموكرات بوده اند، 
آنها درباره حمله به دفات��ر  فيس بوك و توييتر نيز 
بحث كرده بودند. ب��ه گفته اف بي آي دليل اين امر 
نيز انتقام از اين دو شبكه اجتماعي به دليل مسدود 

كردن حساب كاربري ترامپ بود.

متن نهايي طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« منتشر شد

الزام پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي به رعايت قوانين

عامل اصلي بروز حمالت سايبري به دستگاه هاي دولتي
كم توجهي ب��ه الزامات امنيتي ابالغ ش��ده از قبيل طرح 
امن سازي زيرساخت هاي حياتي در قبال حمالت سايبري 
و هش��دارهاي مركز مديريت راهبردي افتا، علت اصلي 
بروز حمالت سايبري به وزارت راه و شهرسازي و شركت 
راه آهن بوده اس��ت. كارشناسان مركز مديريت راهبردي 
افتا نيز اعالم كردند عملكرد ضعيف برخي دستگاه هاي 
داراي زيرس��اخت هاي حياتي در اجراي الزامات امنيتي 
ابالغ ش��ده و كم توجهي به هشدارهاي افتا، آنها را در برابر 
حمالت س��ايبري، كم دفاع و يا سيستم امنيت سايبري 
آنان را سست مي كند و دو حمله اخير در روزهاي جمعه 
و شنبه گذشته نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. اين 
بي توجهي ها موجب شده است تا برخي سازمان ها، اينترنت 
و اينترانت را همچنان با هم و در يك سيستم استفاده كنند، 
بر دسترس��ي هاي از راه دور خود كنترل مناسبي نداشته 
باشند و آسيب پذيري هاي اعالم شده را به موقع به روزرساني 

نكنند. كارشناسان امنيت سايبري افتا يادآور شدند نتايج 
بررسي ها نشان مي دهد كه مهاجمان توانسته اند به برخي 
از مديريت سيستم ها، دسترسي يافته و موجب اختالل 
در عملكرد عادي آنها ش��وند. نفوذ به سامانه هاي وزارت 
راه و شهرس��ازي و شركت راه آهن، حداقل يك ماه قبل از 
مشخص شدن حمله سايبري، رخ داده است و مهاجمان 
از هفته دوم تيرماه برنامه حمله سايبري و ابزارهاي خود را 
كامال آماده كرده بودند و اطالعات خارج ش��ده از اعالميه 
حمله س��ايبري، گواه آن اس��ت كه هكرها آن را، حدود 
هفت روز قبل از حادثه س��ايبري آماده كرده اند. بر اساس 
نظر كارشناس��ان افتا، مهاجمان سايبري در هر دو حمله 
س��ايبري، تنظيمات لود شدن سيستم ها و كلمات عبور 
كاربران را يا حذف و يا تغيير داده بودند، سيس��تم قرباني 
 )Admin( را قفل، براي خود دسترس��ي مديرسيستم
ايجاد و حالت بازيابي را در برخي سيستم ها غيرفعال كرده 

بودند. به دليل زمان بر بودن تخريب ديتاها، مهاجمان به 
تخريب برخي از ساختارهاي ديتا بسنده كرده اند. مهاجم 
يا مهاجمان سايبري در صورتي كه در حمله سايبري خود، 
كنترل سيس��تم را به دست گيرند، همه زيرساخت هاي 
IP را تخريب مي كنند و بيشترين ضربه را وارد مي كنند 
كه خوش��بختانه در حمالت اخير به دالي��ل مختلف از 
جمله منفك بودن سرور اصلي اين اتفاق نيفتاده است و 
سرورهاي فرعي خس��ارت ديده، سريع جايگزين شدند. 
كارشناسان امنيت سايبري مركز افتا، همچنين اعالم كردند 
رعايت نكردن مسائل امنيتي در دوركاري ها، سيستم هاي 
ناقص، سهل انگاري پرسنل فاوا در نگهداري رمزهاي عبور 
تجهيزات، به روز نكردن ضدويروس ها، س��رمايه گذاري 
ناكافي براي افزايش امنيت سايبري و پيكربندي نامناسب 
از ديگر داليل بروز اين دو حادثه سايبري بوده است. مهاجم 
يا مهاجمان سايبري از آسيب پذيري هاي خطرناكي كه در 

سيس��تم هاي عامل ويندوز كشف و از طريق مركز افتا به 
دستگاه هاي داراي زير ساخت حياتي كشور براي ترميم 
آنها در كوتاهترين زمان، اطالع رس��اني دقيق شده بود، 
در برخي فرآيند نفوذ، بهره ب��رداري كرده اند. لزوم اجراي 
دقيق مديريت مخاطرات سايبري و همچنين رصد مستمر 
آس��يب پذيرها و وصله فوري آنها و جم��ع آوري و پايش 
الگ و رويدادهاي امنيتي مربوط به سامانه ها و تجهيزات 
 IT از ديگر وظايف كارشناس��ان، متخصص��ان و مديران
س��ازمان هاي داراي زير س��اخت برش��مرده شده است. 
به روزرساني مستمر آنتي ويروس سرور و كالينت ها، 
محدودسازي دسترسي خدمات پركاربرد بدون نياز به 
ارتباطات بين المللي، جداسازي شبكه هاي سامانه هاي 
زيرساختي از ساير شبكه هاي غيرقابل اعتماد مانند 
اينترنت، از ديگر اقدامات پيش��گيرانه براي مقابله با 

حمالت سايبري برشمرده شده است.

ويژه

 تصويب افزايش سرمايه
 ۱۴۷ درصدي همراه اول 

افزايش س��رمايه ۱۴۷ درصدي ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران مورد تصويب مجمع عمومي فوق العاده 
قرار گرفت. جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت 
ارتباطات سيار ايران صبح امروز يكشنبه ۲۷ تيرماه 
با حضور ۹۱.۳ درصدي س��هامداران در برج س��تاره 
ونك تهران برگزار ش��د كه با توجه به شرايط دوران 
كرونا، به صورت زنده نيز براي سهامداران پخش شد. 
در اي��ن مجمع ضمن قرائت گ��زارش هيات مديره و 
بازرس قانوني، افزايش سرمايه ۱۴۷ درصدي شركت 
ارتباطات سيار ايران به رأي گذاشته و تصويب شد.  بر 
اين اساس، سرمايه همراه اول با افزايش ۲۸۰۰ ميليارد 

توماني از ۱۹۲۰ به ۴۷۲۰ ميليارد تومان رسيد.

عدم تقارن اطالعات در بورس
سازمان بورس از رده افراد داراي اطالعات نهاني بورس 
خارج شده است. با اين كانال هاي درز اطالعات، انواع و 
اقسام رانت هاي اطالعاتي قبل از اعالم به بازار به افراد 
خاص مي رسد و اين افراد وارد بازار مي شوند و در نقش 
خريدار )وقتي خبر مثبت است( و يا فروشنده )وقتي 
خبر منفي اس��ت( ظاهر مي ش��وند و اينجاست كه 
عدم تقارن اطالعات در معامله شكل مي گيرد و يك 
طرف معامله با اطالعات نهاني كه طرف مقابل ندارد 
از معامله سود مي برد. با اين پيش زمينه، بد نيست، 
نگاهي به وضعيت ش��اخص بازار و صنايع بورس��ي 
داشته باش��يم: تحليلگران با بررسي وضعيت دالر و 
پيش بيني تورم و وضعيت سود بانكي و p.e فوروارد 
بازار و نرخ جهاني نفت و فلزات و... پيش بيني مي كنند 
كه نقدينگي به سمت بورس سرازير خواهد شد و رشد 
بورس ادامه دار است. ناگهان سود بين بانكي چند برابر 
مي شود، عرضه هاي سنگين به قصد سركوب تقاضا 
اتفاق مي  افتد و عليرغم وضعيت بنيادي شركت ها 
و رشد قيمت محصوالت و... بورس يكسال وارد فاز 
اصالحي مي شود. با نگاهي به عرضه هاي هماهنگ 
خصولتي ها در تير و م��رداد مي  توان قصد تخريب 
بازار را به وضوح دي��د. اين يك رانت اطالعاتي براي 
بسياري از افراد بود در حالي كه اعداد و ارقام رشد سود 
شركت هاي بزرگ را پيش بيني مي كرد، تورم بزرگي 
را پيش بيني مي كرد و تحليل بين بازاري هم بورس 
را ارزان  ترين بازار موجود نش��ان م��ي  داد اما با رانت 
اصالح دستوري شاخص بسياري از افراد سهامشان 
را در بازار تير و مرداد بر خالف رويه  تحليلي و با رانت 
اطالعاتي كه داشتند فروختند. كافي است نگاهي به 
تحليل سود شركت هاي پااليشي انداخته شود. در 
شرايطي كه هم نرخ خوراك و هم نرخ محصوالتشان 
را دولت اعالم مي كند، اما هر زمان كه دلش بخواهد 
اين اطالعات مبرهن را اعالم مي كند. يعني نه نرخ 
مش��خص اس��ت و نه زمان اعالمش.بنابراين رانت 
اطالعاتي هم در خصوص نرخ وج��ود دارد و هم در 
زمان اعالم اطالعات. وضعيت ساير صنايع بورسي 
هم همين است. همه فعاالن بازار سرمايه و تحليلگران 
قطعا به مواردي برخورد داش��ته اند كه ناگهان چند 
روز يك س��هم صف خريد اس��ت و بعدا يك تعديل 
مثبت و يا خبر بزرگ و مهمي در خصوص آن منتشر 
مي شود. اساس��ا اين صف خريد ها و فروش ها ُپر از 
رانت و سيگنال فريب به معامله گران است.به عبارت 
روشن تر، ابهام در اطالعات و تغيير مداوم آنها دريايي 
از رانت اطالعاتي را در بازار ايجاد كرده است. يكي از 
بديهي  ترين راهكارهاي رفع اين رانت تعريف مكانيزم 
قابل پيش بيني براي ارس��ال دقيق اطالعات، رفع 
قيمتگذاري دستوري و تحليل پذيري عرضه و تقاضا 
است كه بايد زمينه تحقق آنها در اقتصاد فراهم شود.



تعادل- گروه تجارت |
»بخش خصوصي معتقد است اگر وضع اقتصادي عمومي 
مردم و به ويژه كارگران مناسب نيست، اگر دولت دچار كسري 
بودجه مزمن است، اگر وضعيت صندوق هاي بازنشستگي 
و بازنشستگان نامس��اعد است و اگر س��رمايه گذاري افت 
ك��رده و ده ها اگر ديگر، دو دليل عمده دارد؛ اول نامناس��ب 
ب��ودن وضعيت تولي��د و ث��روت آفريني در كش��ور و دوم، 
عدم شايسته س��االري در انتخاب مديران ارش��د و تحكيم 
ساختارهاي غلط توسط آنها.« تصويري نامناسب از وضعيت 
كنوني كشور كه از سوي پارلمان بخش خصوصي ترسيم 
شد. هرچند رييس اتاق ايران دولت ها را مقصر وضع موجود 
نمي داند و مسائل اقتصادي كشور را نه منتسب به عملكرد 
يك شخص يا يك تيم، بلكه مرتبط با سنت هاي غلط موجود 
در ساختار تخصيص منابع بر مي شمرد. شافعي با بازگو كردن 
اين مسائل نسبت به وضعيت كنوني اقتصاد ايران به نهادهاي 
باالدستي هش��دار داد و تاكيد كرد كه حل مسائل كشور از 
كم آبي و حال ناخوش هورالعظيم گرفته تا بي برقي صنايع 
و معادن كشور و از مبارزه با كرونا گرفته تا تأمين سرمايه در 
گردش براي توليد، نيازمند بازيابي توان برنامه ريزي و توان 
اجرايي كشور است. اين در حالي است كه عملكرد اقتصاد 
كشور به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم از تحريم ها تأثير 
پذيرفته و بخش زيادي از انرژي مس��ووالن تراز اول كشور 
به جاي فرصت آفريني براي استفاده از مزيت هاي كشور در 
عرصه بين المللي و منطقه اي صرف مديريت روزمره اقتصاد 
كش��ور و به اصطالح دور زدن تحريم ها شده است .بنابراين 
تصميم گيري درست درباره اين موضوع يكي از آزمون هاي 
مهم پيش روي دولت جديد است. پارلمان بخش خصوصي 
همچنين دو توصيه مهم براي رييس دولت بعدي داشت. 
»نخست؛ پايبندي به منطق علم اقتصاد و رعايت بايسته هاي 
اقتصادي در سياست گذاري.« »دوم؛ گفت وگوي صادقانه و 
مشورت دايمي با مردم، نهادهاي مدني و گروه هاي مرجع 
و نخبگان براي افزايش س��رمايه اجتماعي.« ضمن اينكه 
مهم ترين و كليدي ترين اقدام به منظور بازگرداندن منطق 
به اقتص��اد از طريق اجماع در دولت و كليه اركان نظام بر دو 
موضوع »تعيين تكليف رابطه اقتصاد و سياس��ت در سطح 

داخلي و بين المللي« و »افزايش رشد اقتصادي« است. 

     دولت ها مقصر وضع موجود نيستند
نشست تيرماه هيات نمايندگان اتاق ايران به صورت مجازي 
برگزار شد. رييس اتاق ايران در اين نشست، بخش مهمي از 
صحبت هاي خود را خطاب به رييس جمهوري منتخب كه 
بناست ظرف هفته هاي آينده كار خود را آغاز كند، ايراد كرد.

غالمحسين شافعي كه در هفته هاي گذشته نيز بارها از لزوم 
برنامه ري��زي كالن براي تغيير در سياس��ت هاي راهبردي 
اقتصادي كش��ور س��خن گفته بود، بار ديگر تاكيد كرد كه 
همه معضالت اقتصاد ايران لزوم��ا به عملكرد يك دولت يا 
يك فرد محدود نمي شود. رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار 
كرد: ش��روع به كار ه��ر دولت جديدي، بارقه ه��اي اميد به 
تغيير در جهت حل مشكالت ازجمله مشكالت اقتصادي 
را در دل مردم و فع��االن اقتصادي پديد مي آورد، اما نگاهي 
تاريخي به كارنامه دولت هاي پيشين نشان مي دهد كه به رغم 
گرايش هاي مختلف جناحي و فكري در هر يك از دولت ها 
و زحمات فراواني كه مس��ووالن كشور متقبل مي شوند، در 
عمل گرفتاري ها و مشكالت اساسي كشور حل نشده است 

و با گذشت زمان به تعداد آنها نيز افزوده شده است. بازخواني 
تجارب تاريخي كشور در سياست گذاري براي بهبود وضعيت 
اقتصاد نشان مي دهد مهم ترين عامل توضيح دهنده توفيق كم 
در مسائل، غفلت از رعايت منطق علمي در سياست گذاري ها 
ازجمله در حوزه مسائل اقتصادي بوده است. شافعي خطاب 
به رييسي- رييس جمهوري منتخب كشور - اظهار كرد: نه 
خواس��ت آقاي احمدي نژاد بود كه كشور را با ميانگين رشد 
اقتصادي حدود ۴.۵ درصدي تحويل بگيرد و با ميانگين رشد 
۳.۳ درصدي در طول دوره خود تحويل بدهد. نه خواست آقاي 
احمدي نژاد بود كه كش��ور را با تورم ۱۵ درصدي و نرخ دالر 
۸۵۰ توماني تحويل بگيرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدي و نرخ دالر 
۳۵۰۰ توماني تحويل دهد و نه خواست آقاي روحاني بود كه 
زمان تحويل كشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دالر حدود ۲۵ 
هزار تومان باشد. اين ساده انديشي است كه همه اين اتفاقات 
را فقط و فقط به عملكرد يك ش��خص يا يك تيم منتسب 
كنيم. او ادامه داد: واقعيت آن است كه اگر افراد ديگري كه هنر 
مديريت بهتري دارند بازهم در ساختار تخصيص منابع موجود 
با سنت هاي غلط تحكيم شده در آن بنشينند، وضعيت بهبود 
نخواهد يافت. به نظر مي رسد مسائل اقتصادي در ايران بيش 
از آنكه به هنر مديريت مربوط باشد، به ميزان مقيد بودن به 
آموزه هاي دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سياست مربوط است.

     دو راهكار براي برون رفت از شرايط فعلي 
رييس اتاق بازرگاني ايران بار ديگر خطاب به رييس دولت 
سيزدهم، تاكيد كرد: كشور به لحاظ رشد اقتصادي، تورم، 
توزيع درآمد و فقر، سرمايه گذاري، كسري بودجه و ناترازي 
منابع و مصارف بانك��ي و نظام بازنشس��تگي در وضعيت 
نامناسبي اس��ت. به اينها اضافه كنيد مسائلي كه كشور در 
منابع پايه مانن��د آب، خاك، محيط زيس��ت و انرژي با آن 
روبروس��ت. از همه اين ها مهم تر، تنزل سرمايه اجتماعي و 
اميد به آينده مطلوب در كشور است. اعتماد مردم و همراهي 
آنها با دولت براي حل مس��ائل و اميد به آينده شرط كافي 
براي اجراي اصالحات ساختاري است كه متأسفانه چندان 
وضعيت مطلوبي ندارد. ش��افعي با بيان اينكه برون رفت از 
شرايط فعلي دو راهكار دارد، تشريح كرد: اول تعيين تكليف 
رابطه اقتصاد و سياست در سطح داخلي و بين المللي و دوم 

افزايش رشد اقتصادي. اگر اقتصاد اولويت اول كشور است، 
سياست داخلي و سياست خارجي بايد در خدمت دستيابي 
به اهداف چنين اولويتي تنظيم شود. واضح است كه براي 
رفع بي ثباتي در اقتصاد كالن كشور و بهبود وضعيت معيشتي 
مردم، تنها رفع تحريم ها و رفع اختالف با كشورهاي منطقه 
و قدرت هاي جهاني كافي نيست؛ اما صادقانه بايد پذيرفت 
در شرايط تحريمي، رشد اقتصادي پايدار و ثبات اقتصادي به 
وجود نخواهد آمد. وي ادامه داد: عملكرد اقتصاد كشور به طور 
مستقيم و غيرمستقيم از تحريم ها تأثير پذيرفته است و بخش 
زيادي از انرژي مسووالن تراز اول كشور به جاي فرصت آفريني 
براي اس��تفاده از مزيت هاي كش��ور در عرصه بين المللي و 
منطقه اي صرف مديريت روزمره اقتصاد كشور و به اصطالح 
دور زدن تحريم ها شده است. تصميم گيري درست درباره 
اي��ن موضوع يكي از آزمون هاي مه��م پيش روي دولت 
جديد است. حل مسائل كشور از كم آبي و حال ناخوش 
هورالعظيم گرفته تا بي برقي صنايع و معادن كشور و از 
مبارزه با كرونا گرفته تا تأمين سرمايه در گردش براي توليد، 
نيازمند بازيابي توان برنامه ريزي و توان اجرايي كشور است.

    حل مشكالت در گرو چيست؟ 
شافعي ادامه داد: حل مسائل كشور از كم آبي و حال ناخوش 
هورالعظيم گرفته تا بي برقي صنايع و معادن كشور و از مبارزه 
با كرونا گرفته تا تأمين سرمايه در گردش براي توليد، نيازمند 
بازيابي توان برنامه ريزي و توان اجرايي كشور است. رييس 
اتاق ايران گفت: بخش خصوصي معتقد اس��ت اگر وضع 
اقتصادي عمومي مردم و به ويژه كارگران مناسب نيست، 
اگر دولت دچار كس��ري بودجه مزمن است، اگر وضعيت 
صندوق هاي بازنشس��تگي و بازنشستگان نامساعد است 
و اگر س��رمايه گذاري افت كرده و ده ها اگر ديگر، دو دليل 
عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعيت توليد و ثروت آفريني 
در كش��ور و دوم، عدم شايسته ساالري در انتخاب مديران 
ارشد و تحكيم ساختارهاي غلط توس��ط آنها. او ادامه داد: 
زمينه سازي براي درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محيط 
كسب وكار و بسترسازي براي ورود سهل سرمايه گذاران و 
كارآفرينان به عرصه فعاليت هاي مولد اقتصاد است. عنايت 
داشته باشيد كه محيط كسب وكار نتيجه و محصول يك 

مجموعه سياس��ت اس��ت؛ از تنش زدايي و توسعه روابط 
بين الملل گرفته تا توسعه دولت الكترونيك و سهل كردن 
فرايندهايي كه توليد درگير آن است؛ ازاين رو انتظار بر آن 
است كه دولت جديد با تغيير رويكرد نسبت به دولت هاي 
پيشين، بهبود محيط كس��ب وكار را فراتر از بهبود اعداد و 
ارقام در گزارش هاي داخلي و خارج��ي و اجراي برخي از 
اقدامات مقطعي و نمادين موردتوجه قرار دهد. شافعي افزود: 
بازخواني تجارب موفق در خصوص بهبود محيط كسب وكار 
در كشورهاي ديگر نظير چين و تركيه نشان مي دهد كه 
برقراري ثبات اقتصادي پيش نياز بهبود محيط كسب وكار 
است و پس ازآن اصالح رويه هاي اجرايي در بهبود محيط 
كسب وكار هستند و شاه كليد ساده سازي رويه ها، توسعه 
دولت الكترونيك است كه بيش از قانون گذاري اهميت دارد.

     داليل عدم تأمين واكسن
توسط بخش خصوصي

در ادامه نشست ناصر رياحي، رييس اتحاديه واردكنندگان 
دارو، درباره داليل عدم تأمين واكس��ن كرونا توسط بخش 
خصوصي توضيحات��ي ارايه كرد. رياح��ي تصريح كرد: در 
فروردين م��اه ۱۴۰۰ رييس جمهوري اع��الم كرد بخش 
خصوصي نمي تواند ب��ا ارز نيمايي يا ارز آزاد واكس��ن ضد 
كرونا وارد كند. آن دوران، دوران خاصي بود. از ژانويه ۲۰۲۱ 
كشورهاي خارجي واكسيناسيون را شروع كرده بودند ولي 
برآورد دقيقي از شرايط نداشتند. واكسن هاي توليدشده بعد 
از كار آزمايي فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تأثير باليني 
آن نمانده بودند. تاريخ مصرف واكسن هاي توليدشده دو يا 
سه ماه بود. او ادامه داد: در ايران هم واكسن ها اجازه مصرف 
اضطراري به واكسن هاي اسپوتنيك و سينوفارم داده شد. 
واكسن آسترازنكا هم در كره جنوبي، برزيل، روسيه، امارات 
و هند توليدشده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت 
به واردات واكسن استرازنكا به شرط توليد غيراروپايي اجازه 
واردات مي داد. بنابه اظهارات او، همان زمان شش ميليون دوز 
واكسن آسترازنكا و اسپوتنيك به ما معرفي شد. اين كشورها 
نامه اي از طرف دولت مي خواستند اما وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي سختگيري كرد. البته در همان زمان به 
۳۸ شركت مجوز واردات واكسن داده بودند ولي به اهليت 
اين شركت ها توجه نشده بود. وقتي برآورد هزينه انجام شده 
بود قرار بود با همه مالحظات هزينه واكسن توسط بخش 
خصوصي ۲۵۰ هزار تومان اعالم شود. رياحي در ادامه توضيح 
داد: همان زمان يكي از بانك ها خصوصي اعالم كرد عمليات 
بانكي را مجاني انجام مي دهد و وعده هماهنگي ارزي داده 
شد. ما دنبال نامه اي رفتيم ولي دوهفته اي مقاومت شد. از 
طرفي پرفروماي ما دو هفته اعتبار داش��ت. نامه را كه صادر 
كردند دوره موج سوم بود اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نامه را با پست عادي فرستاد درواقع ما دوران طاليي 
را از دست داديم. رياحي با بيان اينكه ساختار وزارت بهداشت 
نمي تواند سريع كار كند، گفت: ما در آخرين مورد واكسن 
آسترازنكا در هند پيدا كرديم كه با ريسك شخصي و اعتبار 
اسنادي چهار هفته وارد كنيم كه بعد صادرات واكسن از هند 
ممنوع شد مگر به امضاي نخست وزير هند. اآلن هم صليب 
سرخ چين واكسن را به هالل احمر ايران مي دهد. به هرحال 
اين رويه مشكل آفرين بود. اگر از اول انجام مي داديم بخشي 
از واكسن توسط بخش خصوصي وارد مي شد. اآلن هم ما براي 

سه ميليون دوز ال سي باز كرده ايم و اميدواريم انجام شود.
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قاچاق شيرخشك 
به كشورهاي همسايه

ايلنا|رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك و غذاي 
كودك ناكافي بودن تخصيص ارز، اش��تباه در قوانين 
گمركي و قاچاق را از داليل التهاب در بازار شيرخشك 
نوزاد برشمرد. ابتداي خردادماه سالجاري بود كه انجمن 
توليدكنندگان شيرخشك و غذاي كودك به ايلنا اعالم 
كرد: با توجه به اينكه برخي شركت هاي شيرخشك نوزاد 
تنها تا ۲ ماه ديگر مواد اوليه دارند پيش بيني مي شود 
به زودي بحران تامين شيرخشك نوازد در كشور بسيار 
جدي شود. وي با تاكيد بر اينكه ۸۵ درصد از مواد اوليه 
شيرخشك نوزاد واردتي است، دليل بحران در آينده را 
عدم تخصيص ارز به واردات اين مواد عنوان كرد. حاال 
به نظر مي رسد پيش بيني توليدكنندگان شيرخشك 
و غذاي كودك درس��ت از آب در آمده است و خبرها از 
بازار نشان از كاهش عرضه شيرخشك نوزاد دارد. هاني 
تحويل زاده، رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
و غ��ذاي كودك، در گفت وگو با ايلن��ا درباره وضعيت 
تامين ارز مواد اوليه شيرخش��ك نوزاد، اظهار كرد: با 
پيگيري انجمن ۵۰ درصد نياز ارزي واردات مواد اوليه 
شيرخشك نوزاد تامين شد اما، عدم تامين ۵۰ درصدي 
باقي مانده موجب عقب ماندن توليدكنندگان از تامين 
نياز بازار شده است. وي ادامه داد: البته توليدكنندگان با 
مشكالت ديگري نيز در تامين مواد اوليه مواجه هستند 
كه يكي از اين مش��كالت مربوط به اشتباه در قوانين 
گمركي اس��ت كه منتج به رس��وب آنها در انبارهاي 
گمرك شده است. تحويل زاده در توضيح اشتباه قوانين 
گمركي كه منجر به رسوب مواد اوليه شيرخشك نوازد 
در گمركات شده اس��ت، گفت: در گمرك براي مواد 
اوليه شيرخش��ك نوزاد كد جديد ايجاد شده اما، آن را 
به گروه يك كااليي منتق��ل نكرده اند. وي نتيجه اين 
اشتباه را رسوي ۸۰۰ تن مواد اوليه شيرخشك نوزاد 
در گمرك عن��وان كرد كه تا 6 ماه ديگر تاريخ انقضاي 
آنها سر مي رسد. تحويل زاده همچنين با ابراز نگراني 
رونق قاچاق شيرخشك نوزاد به كشورهاي همسايه 
اظهار كرد: قيمت دستوري پايين موجب تبديل شدن 
شيرخشك نوزاد به كاالي مقرون به صرف براي قاچاق 
به كشورهاي همسايه شده است به نحوي كه قاچاق 
به كشورهاي افغانس��تان و عراق سهم تاثيرگذاري از 
شيرخشك نوزادان ايراني را مي بلعد. وي تصريح كرد: 
اگر تمام مش��كالت حل ش��ود اما همچنان با قيمت 
دستوري پايين قاچاق اين كاال جاذبه داشته باشد بازار 

شيرخشك نوزاد در ايران همچنان ملتهب مي ماند.

مرزهاي ايران وافغانستان
 ۵ روز بسته مي شود

ايسنا |گرچه بعد از درگيري هاي اخير، فعاليت در 
مرزهاي ايران و افغانستان از سر گرفته شده بود، اما 
طبق اعالم مسووالن گمرك ايران از روز دوشنبه تا 
پايان روز جمعه هفته جاري به دليل پيش رو بودن 
ايام عيد قربان مرزها از سوي افغانستان بسته خواهد 
ش��د. طي هفته هاي اخير به دلي��ل درگيري هاي 
افغانس��تان، فعاليت تجاري بين ايران و اين كشور 
تحت تاثير قرار گرفت؛ به طوري كه دو مرز دوغارون 
و ماهيرود مدتي بسته ش��د، ولي به هر ترتيب در 
هفته گذشته ابتدا مرز ماهيرود و در ادامه دوغارون 
گشايش يافته و تبادل تجاري تا به امروز در سه مرز 
دوغارون، ماهيرود و ميلك ادامه داش��ت . اما آنچه 
لطيفي سخنگوي گمرك ايران در رابطه با وضعيت 
اين مرزها به ايسنا، اعالم كرده از اين حكايت دارد از 
امروز )دوشنبه( تا پايان روز جمعه بار ديگر مرزهاي 
ايران و افغانس��تان بسته مي ش��ود و پذيرش كاال 
صورت نمي گيرد. به گفته وي، طبق اعالم افعانستان 
به دليل ايام عيد قربان و روز عرفه اين تعطيلي اعمال 
خواهدش��د، بنابراين از تجار و گم��ركات اجرايي 
خواسته مي ش��ود تا از ارسال محموله هاي تجاري 
در اين مدت خودداري كنند. س��خنگوي گمرك 
يادآور شد كه از روز ش��نبه فعاليت هاي تجاري 

در مرز ايران و افعانستان ازسر گرفته مي شود.

كمبود شكر نداريم
مهر |رييس اتحاديه دارندگان قنادي با بيان اينكه 
كمبود شكر نداريم، گفت: تقريبا دو سال از شيوع 
كرونا گذشته و در اين مدت كسبه به شدت آسيب 
ديدند اما حمايت خاصي از سوي دولت نشد. علي 
بهره مند در مورد اخباري كه درباره گراني و كمبود 
شكر منتشر شده اس��ت، اظهار داشت: تاكنون با 
كمبود ش��كر مواجه نش��ده ايم و هر بار به شركت 
بازرگاني دولتي مراجعه كرديم شكر موجود بوده 
است. رييس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و 
كافه قنادي تهران افزود: در حال حاضر شكر درب 
كارخانه براي صنوف با قيمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
عرضه مي شود و پس از تحويل، هزينه هاي حمل، 
بارگيري و تخليه تقريبًا با قيم��ت ۱۲ هزار و ۲۰۰ 
تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش مي رس��د. وي با 
اشاره به تعطيلي هاي مكرر صنوف، گفت: متأسفانه 
گرماي هوا، شيوع كرونا و تعطيلي هاي مكرر، صنف 
قنادي را با مش��كل هاي زيادي مواجه كرده است. 
اصناف كمترين مش��تري را دارند و درآمد خاصي 
كس��ب نمي كنند. در اين بين دولت هم حمايتي 
نمي كند. بهره مند افزود: دو سال است اين مسائل 
را مي گوييم اما از جانب دولت توجهي نمي ش��ود. 
۱6۰۰ واحد صنفي قناد در شهر تهران با بيش از 6۰ 
هزار نفر- اشتغال طي دو سال گذشته يك روز راحت 
كار نكردند. وي تصريح كرد: درآمد كسبه طبيعتًا از 
فروش روزانه است، وقتي دايم كسبه تعطيل هستند 
و در اي��ام فعاليت هم اقبالي از ط��رف مردم وجود 
ندارد و دولت هم حمايت نمي كند، كسبه چگونه 
بايد هزينه هاي خ��ود را تأمين كنند؟ واحدها بايد 
هزينه هاي مربوط به اجاره، دستمزد، بيمه تأمين 
اجتماعي، ماليات، آب و برق و گاز را درحالي بپردازند 

كه درآمدشان حداقلي شده است.

افزايش قيمت ۲۰۰ درصدي 
برنج از ابتداي سال

ايلنا |دبير اتحاديه بنك��داران مواد غذايي اظهار 
داش��ت: برنج كم رونق ترين ب��ازار را دارد. حتي تا 
يك ماه پيش برنج خارج��ي را به صورت تحميلي 
با روغن مي فروختند. بنابراين از آنجا كه مش��تري 
براي آن وجود ندارد دپو كردن آن بي معني است. 
قاسمعلي حس��ني در مورد بازار مواد غذايي اظهار 
كرد: هيچگونه كمبودي در هي��چ كااليي در بازار 
نيست، روغن در فروش��گاه هاي زنجيره اي اشباع 
ش��ده اس��ت. با افزايش ۳۵درصدي قيمت روغن 
جامد تقاضاي زيادي براي آن وجود ندارد و در بخش 
بنكداري چن��دان رغبتي به فروش روغن به خاطر 
نبود سود ندارند.  وي ادامه داد: بنابراين مشكلي در 
تامين مواد غذايي وجود ندارد، فقط در بازار ركود و 
س��كون كامل حاكم و منتظر دولت جديد است تا 
مشخص شود سياست هاي دولت جديد چيست. 
وي افزود: در بازار برنج خارجي نيز ركود وجود دارد، 
قيمت اين محص��ول از ۱۸۵۰۰ تومان تا ۲۲۵۰۰ 
است كه بستگي به كيفيت برنج و ميزان شكستگي 
آن دارد. قيمت برنج ايراني نيز بين ۲6 هزار تومان 
تا ۲7 هزار تومان است. حسني در پاسخ به سوالي 
در مورد دپوي برنج گفت: برنج كم رونق ترين بازار 
را دارد. حت��ي تا يك ماه پي��ش برنج خارجي را به 
صورت تحميلي با روغ��ن مي فروختند. بنابراين 
از آنجا كه مش��تري ب��راي برنج وجود ن��دارد دپو 
كردن آن بي معني است. البته هميشه بايد ذخيره 
استراتژيك وجود داشته باشد اما دپو در مورد برنج 
درست نيس��ت چراكه كااليي است كه بنكداران 
براي فروش آن بايد به دنبال مشتري بگردند. علت 
اين امر عالوه بر ركود در بازار افزايش قيمت ۲۰۰ 
درصدي است كه از ابتداي سال 99 تاكنون در مورد 
برنج رخ داد. وقتي برنج خارجي به بيش از ۲۰ هزار 
تومان مي رسد تقاضا هم كاهش پيدا مي كند. دبير 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي تصريح كرد: قبال برنج 
ما از كشورهاي هند، پاكستان، تايلند، آرژانتين، 
اروگوئه و آفريقا وارد مي شد اما امروز واردات برنج 
به سه كشور هند، پاكستان و تايلند محدود شده 
است. آش��پزخانه هاي صنعتي مانند بيمارستان، 
پادگان، كارخانجات، دانشگاه و... به علت سهولت 
در پخت از برنج هندي استفاده مي كنند. بنابراين 
بنابر تقاضا در بازار براي واردكنندگان واردات برنج 

اين كشور جذابيت بيشتري دارد.

ويژه

آبرساني بركت به ۴۷۱ روستاي 
داراي تنش آبي در خوزستان

به همت بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام به 
۴7۱ روس��تاي واقع در مناطق تن��ش زا و بحراني 
استان خوزستان آبرساني مي شود. در جريان سفر 
مديرعامل بنياد بركت به خوزس��تان، تفاهم نامه 
آبرس��اني به ۴7۱ روس��تاي تنش زا در اس��تان با 
اعتباري بالغ بر يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال ميان اين 
بنياد و آبفاي خوزستان به امضا رسيد. اميرحسين 
مدني در اين س��فر همچنين پروژه آبرس��اني به 
7۰ خانوار روستاي چاي عوفي از توابع شهرستان 
رامشير در استان خوزستان را افتتاح كرد. مديرعامل 
بنياد بركت درباره تفاهم نامه آبرساني به روستاهاي 
تنش زا در اس��تان خوزس��تان گفت: بر اساس اين 
تفاهم نامه و در مدت 9 ماه، به ۴7۱ روس��تاي واقع 
در مناطق تنش زا و بحراني ۱۳ شهرس��تان استان 
آبرساني مي شود. وي شهرستان هاي شادگان، اهواز، 
دشت آزادگان، باوي، حميديه، باغملك، رامشير، 
شوش، ماهشهر، هويزه، هنديجان و انديمشك را 
از جمله نقاط هدف اين تفاهم نامه ذكر كرد. مدني 
ارزش اين تفاهم نامه را يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال 
ذكر كرد و افزود: تمركز اصلي تفاهم نامه بر تامين 
لوله آب است. ضمن اينكه تانكرهاي مورد نياز براي 
آبرساني به مناطق داراي تنش آبي نيز از سوي بنياد 
بركت تامين خواهد ش��د.  مديرعامل بنياد بركت 
خاطرنشان كرد: اين تفاهم نامه به نوعي بزرگ ترين 
تفاهم نامه مرتبط با پروژه هاي عمراني در يك استان 
به شكل متمركز در حوزه آبرساني به شمار مي رود.

۷8 خودرو، موتور و دوچرخه
به ناوگان نظارت ترافيكي اصفهان 

افزوده مي شود
معاون حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري اصفهان 
گفت: به همت ش��هرداري اصفهان با هزينه اي بيش 
از ۳۸ ميليارد ريال مجموعا 7۸ خودرو، موتورسيكلت 
و دوچرخ��ه پليس به ناوگان نظارت ترافيكي ش��هر 
اصفهان افزوده مي ش��ود.  به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، مسعود بنده خدا با اشاره 
به بهره برداري و آغ��از عمليات اجرايي چند طرح در 
حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان در قالب 
برنامه »هر يكشنبه، يك افتتاح« اظهار كرد: تجهيز 
ناوگان جديد خودرويي و موتوري پليس راهنمايي و 
رانندگي كالنشهر اصفهان به همت شهرداري اصفهان 
با بهره برداري از ۱6 دستگاه خودرو ۲۰7 با هزينه اي 
بال��غ بر ۲۴ ميليارد ريال از جمله اين پروژه هاس��ت. 
وي ادامه داد: با هدف تسريع در انجام ماموريت هاي 
ميداني، نظارتي و تامين س��المت آمد و شد حمل و 
نقل درون ش��هري، ۲۲ دستگاه موتورسيكلت نيز با 
هزينه اي بالغ ب��ر ۱۲ ميليارد ريال به ناوگان نظارتي 
كالنشهر اصفهان افزوده مي شود. معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري اصفهان افزود: اين اقدام با هدف 
سرعت بخشي به كنترل آمد و شد در معابر شهري، 
كاهش زمان رس��يدگي به مش��كالت و تخلفات 

رانندگي و سهولت دسترسي اجرايي شده است.

پارلمان بخش خصوصي براي رييس جمهور جديد دو توصيه مهم داشت

»تعادل« گزارش مي دهد 

آزمون سخت دولت »رييسي«

ارديبهشت نان گران شد، تيرماه رسمي شد
تعادل | فرشته فريادرس| 

»نان رسما گران شد.« اگرچه استارت گراني نان از ارديبهشت 
ماه سالجاري زده شد، اما تا همين ديروز هيچ نهادي مسووليت 
اعالم رسمي آن را قبول نمي كرد. حال اما طبق تاييد رييس 
اتاق اصناف تهران، قيمت انواع نان از روز گذشته افزايش يافته 
است؛ آن هم با افزايش بيش از ۵۰ درصدي. خبر افزايش قيمت 
نان در حالي منتشر شد كه استانداري تهران و شركت بازرگاني 
دولتي نسبت به اين اقدام اظهار بي اطالعي كردند، اما رييس 
اتاق اصناف عنوان كرده كه نرخ هاي جديد نان توسط تنظيم 
بازار استانداري تعيين شده است. در اينجا دو فرضيه محتمل 
اس��ت، اول اينكه نانوايان دور هم جمع شده اند و به صورت 
خودسرانه تصميم گرفتند نان را گران كنند، كه در اين صورت 
بايد منتظر واكنش دولت نسبت به اين اقدام بود. اما حالت 
دوم اين است كه آنها از جايي مجوز گراني نان را دريافت كرده 
بودند، اما پنهاني و با چراغ خاموش. ناگفته نماند كه تشكل هاي 
نانوايي در ماه هاي اخير بارها درخواست افزايش قيمت نان را 
داشتند اما مورد موافقت قرار نگرفته بود. با اين حال موضوع 
افزايش قيمت نان بايد در ستاد تنظيم بازار تصويب شود، 
كه مشخص نيست آيا اعالم رسمي ليست افزايش قيمت 

انواع نان، با توافق و مصوبه ستاد تنظيم بازار بوده يا خير. 

    نان ارديبهشت گران شد، تير رسما اعالم شد!
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان، روز گذشته رييس 
اتاق اصناف تهران از ابالغ رسمي افزايش قيمت نان در اين 
استان توسط استانداري تهران خبر داد. به گفته قاسم نوده 
فراهاني، قيمت جديد انواع نان از يكشنبه بيست وهفتم 
تيرماه به صورت رسمي توسط استانداري به اتاق اصناف 
ابالغ شد. رييس اتاق اصناف عنوان كرده كه نرخ هاي جديد 
نان توسط تنظيم بازار استانداري تعيين شده است. بنابه 
اعالم نوده فراهاني، كليه واحدهاي خبازي مكلف به اجراي 
اين نرخ نامه هستند و اين نرخ ها مربوط به سال جاري است. 
گراني قيمت نان در حالي رسما اعالم شده، كه نانوايي ها از 
ارديبهشت ماه، تقاضاي افزايش قيمت خود را مطرح كرده 
بودند، اما منتظر اعالم رسمي نرخ نان نماندند و به صورت 
س��رخود اقدام به افزايش قيمت نان كردند. به طوري كه 
خبرها از سراسر كشور حاكي از افزايش قيمت ها و يا كم 
فروشي در اين حوزه حكايت داشت. هرچند متولبان امر، 
ترجيح دادن��د اين موضوع را تكذيب كنند؛ اما آنچه براي 

عموم در اين مدت قابل مشاهده بود، ليست افزايش قيمت 
انواع نانها بر روي شيش��ه نانوايي ها اس��ت كه خودنمايي 
مي كند. هر چند در همان مقطع زماني يكي از مسووالن 
وزارت صمت در مورد گراني نان در برخي از نانوايي ها، در 
اظهاراتي گفته بود: »به صورت رسمي افزايش قيمتي در 
نان نداشته ايم و ستاد تنظيم بازار تصميمي در اين خصوص 
نگرفته است. اگر قرار باشد در اين مورد تصميم گيري شود 
موضوع در ستاد مطرح و از طريق كارگروه ساماندهي گندم، 
آرد و نان كشور اعالم و براي اجرا به استانداران سراسر كشور 
به عنوان روساي كارگروه تنظيم بازار استان ابالغ مي شود؛ 
اما فعاًل هيچ برنامه اي در اين مورد در دستور كار نيست.« 

    استانداري بي خبر از گراني نان!
البته برخالف رييس ات��اق اصناف تهران كه گفته نرخ هاي 
جديد نان توسط تنظيم بازار استانداري تعيين شده است، 
يك منبع آگاه در استانداري تهران نسبت به افزايش نرخ نان 
توسط اتحاديه نانوايان واكنش نشان داده وگفته است: »اين 

قيمت هاي اعالمي در استانداري تهران مورد بحث قرار نگرفته 
است.« اين منبع آگاه در پاسخ به پرسش »خبرگزاري مهر« 
مبني بر اينكه »آيا استانداري تهران در قيمت اعالمي اخير 
اتحاديه نانوايان تهران نقشي ايفا كرده است يا خير« گفته 
اس��ت: »تا جايي كه من مي دانم، اين قيمت هاي اعالمي در 
استانداري تهران مورد بحث قرار نگرفته است: اما قيمت نان 
دو سال اس��ت كه ثابت بوده و افزايش رسمي نداشته است، 
همين امر باعث شده تا برخي نانوايان به طور يكجانبه اقدام 
ب��ه افزايش قيمت كنند و س��ردرگمي پيش آيد، به همين 
دليل آقايان در اتحاديه نشسته اند و نرخ مصوبي را براي نان 
 در نظر گرفته و اعالم رس��مي كردند. در حقيقت با اين كار 
يكسان سازي قيمت در استان روي مي دهد. اين منبع آگاه 
گفت: اعالم رس��مي قيمت از سوي اتحاديه قطعًا مي تواند، 
جلوي برخي سوءاستفاده ها و گرانفروشي هاي خودسرانه را 
بگيرد. اما اين نرخ بايد مورد تأييد مسووالن مربوطه قرار گيرد.« 
در همين حال، حسن حنان قائم مقام و معاون بازرگاني داخلي 
شركت بازرگاني دولتي ايران نيز در گفت وگو با »تسنيم« در 

واكنش به اخباري درباره افزاي��ش ۵۰ درصدي قيمت نان 
اظهار كرده: »ما هيچ اطالعي درباره افزايش قيمت نان نداريم. 
او گفته است كه اين موضوع از وظايف ستاد تنظيم بازار است 
و بايد در آنجا بررسي و مصوب شود و شركت بازرگاني دولتي 
ايران هيچ مصوبه اي براي افزايش قيمت نان ندارد.« حنان در 
واكنش به اينكه گفته مي شود شركت نامه اي به استانداري ها 
زده و موضوع افزايش قيمت نان را ابالغ كرده، گفت: »ما هيچ 
نامه اي به استانداري ها درباره افزايش قيمت نان نزده ايم و خود 
استانداري ها هستند كه )بعد از مصوبه تنظيم بازار( مي توانند 
قيمت نان را در استان خود تعيين و اعالم كنند.« با اين اوصاف، 
در اينجا دو حالت وجود دارد؛ نخست اينكه اتحاديه نانوايان به 
صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت نان كردند. اما حالت 
دوم اينكه آنها با فرمان نهادهاي ذي ربط اما به صورت چراغ 
خاموش اقدام به اين كار كردند. باهمه اينها هنوز مشخص 
نيست كه تغيير نرخ نان با فرمان چه كسي صادر شده است. 

     قيمت انواع نان ها 
براساس اعالم رييس اتاق اصناف تهران، قيمت نان بر اساس 
نوع آرد يارانه اي به دو دس��ته آرد ياران��ه اي نوع اول )گندم 
66۵توماني( و آرد يارانه اي ن��وع دوم )گندم 9۰۰توماني( 
تعيين شده است. بنابر اين گزارش قيمت انواع آرد يارانه اي 
نوع يك با گندم 66۵توماني به شرح ذيل است: »بربري با وزن 
چانه 6۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان، تافتون سنتي با وزن چانه ۲۵۰ 
گرم: 9۰۰ تومان، تافتون گردان )ماشيني جديد(  با وزن چانه 
۲۲۰ گرم: 7۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان )ماشيني( با 
وزن چانه ۱6۰ گرم: ۵۰۰ تومان، تافتون خراس��اني با وزن 
چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان، لواش اتوماتيك هر كيلوگرم: ۵ 
هزار تومان.« همچنين قيمت انواع نان يارانه اي نوع ۲ )گندم 
9۰۰توماني( به شرح ذيل تعيين شده است: »بربري با وزن 
چانه 6۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان، تافتون س��نتي با وزن چانه 
۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان، تافتون گردان )ماشيني جديد( 
با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان 
)ماشيني( با وزن چانه ۱6۰ گرم: 6۵۰ تومان، سنگك با وزن 
چانه 6۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان، تافتون خراساني با وزن چانه 
۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ توم��ان، لواش اتوماتيك هر كيلوگرم: 6 
هزار تومان.« بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژيمي و 
خشك از شمول ترازو خارج است و حداكثر نرخ كنجد براي 

نان بربري ۱۰۰۰ تومان تعيين شده است.

قيمت انواع آرد يارانه اي نوع يك )گندم 665 توماني( 
قيمت مصوبوزن چانه خمير )گرم( نوع نان
1800 تومان250 گرمبربري

1000 تومان300 گرمتافتون خراساني
900 تومان250 گرمتافتون سنتي

700 تومان220 گرمتافتون گردان )ماشيني جديد(  
500 تومان160 گرملواش و تافتون گردان )ماشيني( 

5 هزار تومانيك كيلو گرملواش اتوماتيك

قيمت انواع نان يارانه اي نوع دو )گندم 900توماني( 
قيمت مصوبوزن چانه خمير )گرم( نوع نان
2500 تومان600 گرمبربري

1500 تومان200 گرمتافتون خراساني
1200 تومان250 گرمتافتون سنتي

1000 تومان220 گرمتافتون گردان )ماشيني جديد(  
650 تومان160 گرملواش و تافتون گردان )ماشيني( 

6 هزار تومانيك كيلو گرملواش اتوماتيك
3000 تومان650 گرمسنگك
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خبرروز

۱۹۵ نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
نف��ر ديگر از هموطنان بر اثر كرونا جان باختند و به اين ترتيب ش��مار قربانيان اين بيماري در كش��ور به ۸۷ هزار و ۱۶۱ نفر 
رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۲۲ هزار و ۱۸۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو 

هزار و ۱۲ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۵۲۳ هزار و ۲۶۳ نفر رسيد. تاكنون ۶ ميليون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۴ نفر ُدز 
اول واكسن كرونا و دو ميليون و ۲۶۸ هزار و ۸۲۶ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 

به ۸ ميليون و ۴۴۸ هزار و ۷۰ ُدز رسيد.

ادامهازصفحهاول

 ضرورت تدوين قوانين جامع 
براي نگهداري از حيوانات

البته بايد اين موضوع تفس��ير شود كه آيا نگهداري 
از سگ مش��مول ماده ۶۱۸ يا ۶۸۸ قانون مجازات 
اسالمي است يا نه. البته ماده ۶٨٨ از منظر حقوقي 
موجه تر و قابل اس��تناد است زيرا س��گ مي تواند 
بيماري هاي مشترك با انسان داشته باشد يا فضوالت 
حيواني موجب بيماري انس��ان ش��ود از اين جهت 
مي تواند مورد استناد قرار گيرد همچنين اگر سگ 
در راهرو و مش��اعات س��اختمان يا اماكن عمومي 
فضوالتي به جاي بگذارد، اقدام عليه بهداشت عمومي 
تلقي شود. البته كه حفظ آرامش عمومي هم ضروري 
است و گاهي تعداد زياد س��گ ها در بوستان ها نيز 
ممكن است موجب سلب آس��ايش شهروندان به 
ويژه كودكان ش��ود و هم از جهت بهداشت عمومي 
نيازمند توجه است بنابراين ضروري است ضابطان 
نيروي انتظامي و دادگستري نسبت به اين موضوع 
ورود كنند زيرا يك جرم عمومي تلقي مي شود. حال 
اين سوال مطرح مي شود كه آيا صرفا سگ گرداني 
در خيابان جرم اس��ت؟ به موجب ماده ۶٣٨ قانون 
مجازات اس��المي بخش تعزيرات، تظاهر به عمل 
حرام در جامعه مي تواند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه 
و ٧۴ ضربه شالق بيانجامد كه از اين جهت الزم است 
توضيح دهيم كه به موجب اصول فقهي و ش��رعي 
صرف س��گ گرداني در خيابان عمل حرام نيست و 
عمل مجرمانه هم محس��وب نمي شود هرچند اگر 
اين اقدام در محيط هاي عمومي عملي عليه بهداشت 
عمومي تلقي شود يا موجب سلب آرامش شهروندان 
شود، قابل پيگرد قانوني است. به طور مثال در چين 
ورود سگ به پارك ها ممنوع است و ساعت مشخص 
براي سگ گرداني تعيين شده است همچنين در هلند 
و انگلس��تان قوانين معين براي دارندگان حيوانات 
خانگي وج��ود دارد و اگر صاحبان حيوانات خانگي 
قوانين را رعايت نكنند بايد جريمه هاي س��نگين 
پرداخت كنند. همچنين در امريكا قوانين متعدد در 
اين حوزه وجود دارد به طوري كه حتي در مورد نژادها 
و صداهاي سگ ها قوانين تدوين شده است و مثاًل اگر 
سگ صداهاي نامتعارف داشته باشد به بازداشتگاه 
حيوانات پر سر و صدا منتقل مي شود و تحت آموزش 
قرار مي گيرد يا طبق قانون قالده، هيچ حيواني بدون 
قالده نمي تواند در اماكن عمومي باشد.  قوانين مربوط 
به فضوالت حيواني نيز تدوين شده است و طبق اين 
قانون اگر فضوالت حيوانات در معابر عمومي وجود 
داشته باشد صاحب سگ ملزم به پاكسازي آن مكان 
اس��ت و در غير اين صورت بايد جريم��ه ٢۵ دالر تا 
هزار دالر پرداخت كند. اصل حقوق اين اس��ت كه 
ش��هروندان در حوزه شهري و حقوق شهروندي به 
حقوق ديگران احترام گذارند و پديده هاي اجتماعي 
را براي زندگي جمعي بهتر مديريت كنند اميدوارم 
با تدوين قوانين جامع و شفاف در اين حوزه جامعه 
تكليف خود را در مورد اين چالش جديد روشن كند.

مريمشاهس�مندي| م��ردم جنوب از 
بي آبي مي نالند و سيل كرمان را فرا گرفته... 
سيستان و بلوچستان سياه ترين روزهاي 
كرونايي خود را مي گذراند و بي برقي در اكثر ش��هرهاي 
كشور همچنان ادامه دارد. اين همه مشكل قطعا راه حل 
يك ش��به و يك ماهه و يك ساله ندارد. اين همه مشكل 
در طول يك سال و دو سال به وجود نيامده ... تمام اين ها 
حاصل بي برنامگي و بي توجهي در طول ساليان متمادي 
است. آنها كه تغيير شرايط اقليمي را به سخره مي گرفتند 
و فكر مي كردند ايران تا ابد از گزند اين اتفاق در امان است 
حاال حتي صدايشان هم ديگر به گوش نمي رسد. آنها كه 
هشدار كارشناسان حوزه محيط زيست را براي بحران هاي 
آبي كشور به هيچ مي انگاشتند، حاال توان پاسخگويي به 
مردم تشنه جنوب را ندارند. چه كرديم كه خوزستان پر 
آب تبديل به خوزستان خشك و تشنه شد. چه كرديم كه 
استاني با چنين ظرفيت هاي باال حاال حتي توان به دوش 
كشيدن مشكالت مردم ساكن در آن را هم ندارد. عشاير 
اين استان به سختي روزگار مي گذرانند. خبر داريد مردي 
با ديدن مرگ گاوميش هايش سكته كرد و ُمرد؟ مردم اگر 
اعتراض مي كنند براي ناني است كه حقشان است و از آنها 
دريغ شده، براي آبي است كه روزگاري در سرزمينشان 
جاري بود و حاال س��دهاي بي توجهي و بي تدبيري آب 
را به رويشان بسته. اين اتفاق ها در سرزميني مي افتد كه 
روزگاري بار كل كشور را به دوش مي كشيد، هم در جنگ 
و هم در صلح. خوزس��تاني كه هيچگاه به حق واقعي اش 
نرسيد. اقتصاد اين خطه رو به نابودي و ورشكستگي است.

    سيل و مرگ و خرابي
چه اتفاقي باعث ش��ده تا هر بارش بهار و تابستان سيل 
خانمان برانداز به دنبال داشته باش��د. هر سال يكي از 
شهرها و استان ها درگير سيل مي شوند، يك روز شيراز 
و لرستان، حاال هم كرمان... اين جان هاي عزيزي كه از 
دست مي رود، داغي است كه تا ابد بر دل خانواده هايشان 
مي نشيند. اخبار ناخوشايند قرار است تا كي بر سر مردم 
آوار شود. تعداد فوتي هاي تهران بر اثر كرونا يك بار ديگر 

از مرز ۱۰۰ نفر در يك روز گذش��ت. چطور مي شود كه 
آمار كل كشور را ۱۹۵ نفر اعالم مي كنيد؟  از كدام درد 
بنويسيم كه تسكين بقيه دردهايمان باشد. از هامون و 
جازموريان، از كارون و هورالعظيم از سراوان و شادگان؟ 

از كدام نقطه بگوييم كه درد همان درد نباشد. 

    قطعي 8 ساعته برق در سراوان، كرونا 
در زاهدان

 اين خبرها واقعي است، سياه نمايي نيست، واقعيتي 
است كه مسووالن بايد با آن رو به رو شوند و چاره اي 
براي آن بيانديشند. روز يكش��نبه سراوان ۸ ساعت 
تمام برق نداشت، كل شهر، در دماي باالي ۴۰ درجه 
. وزير بهداشت كه مي گويي تمام بيمارستان ها مجهز 
به سيستم برق اضطراري هستند، شما مي دانيد برق 
اضطراري چند ساعت مي تواند دستگاه هاي تنفسي 
يك بيمارستان را روشن نگه دارد؟ خبرنگاران حاضر 
در سيستان و بلوچستان مي گويند در يك ساعت ۱۰ 
جنازه به گورس��تان شهر زاهدان آورده مي شود، ۱۰ 

مرگ در ساعت به خاطر كرونا. 
 

     صف هاي طوالني واكسن، انحالل
ستاد ملي مقابله با كرونا

ما هنوز منتظر عملي ش��دن وعده هاي شما هستيم، 
هفته گذشته قرار بود واكسيناس��يون سراسري آغاز 
ش��ود. حاال گفته ايد تا آخر اين ماه به واكسيناسيون 
۴۰۰ هزار دوز در روز مي رس��يم! عجيب نيست اينكه 
شما مي گويي و ما باور مي كنيم؟ دكتر نمكي شما قبل 
از وزير بودن دكتر هستيد و دكترها سوگند مي خورند. 
يك بار ديگر سوگندتان را مرور كنيد. چرخي در همين 
تهران بزنيد، ديدن صف هاي طوالني واكسيناسيون در 
گرماي ۴۰ درجه تهران خيلي هم سخت نيست، ماشين 
شما كه حتما كولر دارد. راستي اينكه گفته بوديد وقتي 
از سيس��تان به تهران بياييد حس��اب افراد كارشكن 

وزارتخانه را كف دستشان مي گذاريد، چه شد؟ 
دكتر نمكي هدفتان از انحالل س��تاد ملي مقابله با 
كرونا در اين شرايط چه بود؟ توان و تحمل انتقادهاي 

متخصصان را نداش��تيد يا احساس كرديد خودتان 
بيش از همه مي توانيد در مهار كرونا موثر باشيد، هر 

چه باشد شما را سردار كرونا صدا مي كنند!

     مرگ، سگ گرداني يا همسريابي
مسووالن محترم اصال كسي در اين باره فكر كرده كه در 
شرايط كنوني، بحران كرونا، بي آبي و البته سيل كه هر 
كدام به نوبه خود جان هموطنان زيادي را گرفته است، 
راه اندازي سايت همسريابي اصال ضروري به نظر نمي رسد؟ 
اگر شما آنقدر خيالتان آسوده است كه اين روزها به ازدواج 
فكر كنيد، بس��ياري از جوانان در اين شرايط كه حتي از 
فرداي خود هم خبر ندارند، چط��ور مي توانند به ازدواج 
فكر كنند، راه اندازي اين س��ايت هم يكي از آن دس��ت 
بودجه هايي بود كه بايد جايي هزينه مي شد؟ مسووالن 
محترم در اين ش��رايط كه در روز روشن و در اتوبان هاي 
ش��لوغ به روي مردم قمه و قداره مي كشند و زور گيري 
مي كنند، پرداختن به موضوع سگ گرداني چقدر مي تواند 
مهم باشد؟  اين رفتارها راهكار درستي براي اينكه مردم 

مشكالت اصلي شان را فراموش كنند، نيست. 

    زباله گردي، فقر، كودكان كار
رييس جمهور محترم شما كه گفته بوديد هر فاصله بين 
منزل تا محل كار خود را در حالي طي مي كنيد كه به چهره 
مردم دقت ك��رده و مي فهميد چه حال و روزي دارند، در 
طول اين مسير كودكي را نديديد كه تا كمر در سطل زباله 
خم شده باشد. شما نه در ترافيك مي مانيد و نه كسي اجازه 
دارد به ماشين تان نزديك ش��ود، وگرنه حتما بچه هاي 
فال فروش س��ر چهارراه ها را هم مي ديديد. مس��ووالن 
محترم تا به حال گذرتان به كوره پز خانه هاي حاشيه شهر 
افتاده؟ اصال قرار نيس��ت راه دوري برويد همين تهران، 
همين پايتخت بزرگ آنقدر در حاشيه هايش مشكالت 

هست كه ديگر حساب و كتاب شان سخت شده است.

    نيستي درغرب
راستي مگر قرار نبود براي كوله بران كارت تردد صادر 
شود. مگر قرار نبود كس��ي به آنها كه براي لقمه ناني 

تالش مي كنند، كاري نداشته باشد؟ چرا هنوز اخبار 
تلخ از كوهستان هاي غرب كشور به گوش مي رسد؟ چه 
كسي بايد چه كاري انجام بدهد تا اين روزهاي تلخ براي 
ساكنان غربي كشور تمام شود؟ نمايندگان استان هاي 
غربي در مجلس چه مي كنند كه يادشان رفته پيگير 
مصيبت كوله بران باش��ند؟ اين روزها حال ما خوب 
نيست، حال هيچ كس خوب نيست. تاب آوري ما را تا 

كجا مي خواهيد بسنجيد و در بوته آزمايش بگذاريد؟

    سيل در كرمان، 6 كشته 2 مفقودي؛ 
كشته هاي آلمان بيشتر است

اخبار تلخ س��يل و مفقود شدن افراد بي پناه كرمان هم 
درد ديگري اس��ت بر دردهايي كه بر دل مان نشس��ته 
است. ما هنوز با كرونا دست به يقه ايم كه بايد مصيبت 
سيل هم گريبان مان را بگيرد. آخرين آمار اعالم شده از 
سوي سازمان مديريت بحران كشور، تا كنون ۶ كشته 
و ۲ مفقودي در س��يل كرمان به ثبت رس��يده و حتما 
مي دانيد كه اين آمار بيشتر هم خواهد شد.  چرا ما نبايد 
از تجربه سيل شيراز و لرستان درس مي گرفتيم و حداقل 
ش��رايطي را فراهم مي كرديم كه چنين گرفتار نشويم.  
حتما مي خواهيد ما را با آلمان مقايسه كنيد، اينكه در 

شهرهاي مختلف آلمان هم سيل تعداد بيشتري قرباني 
گرفته و حوادث طبيعي است و اتفاق مي افتد؟  مسووالن 
محترم ياد بگيريد تنها مصيبت هاي ما را با ديگر كشورها 
مقايسه نكنيد، كمي هم به امكاناتي كه مردم آن كشورها 
دارند نگاه كنيد و امكانات ايران را با آنها مقايسه كنيد به 

اين ترتيب شايد جانب انصاف هم رعايت شود.

     ما فراموش نمي كنيم
مي دانيد ما مردم ايران فراموش نمي كنيم، ما همچنان 
دلخوش��يم به اصالح، ب��ه اينكه روزي برس��د تا حقوق 
ش��هروندي ما تمام و كمال رعايت شود. به اينكه غم نان 
ديگر درد اصلي هيچ خانواده اي نباش��د. ما دلخوشيم به 
اينكه ديگر كسي تمام سرمايه زندگي اش را در بورس نبازد 
و دست به خودكشي نزند. هيچ جواني به دنبال آينده مبهم 
خود چمدان به دست از مرزهاي اين كشور خارج نشود. 
ما فراموش نمي كنيم، نه سقوط آن هواپيماي نظامي در 
شهرك اكباتان را كه خبرنگاران را به كام مرگ فرستاد، نه 
آن اتوبوسي را كه باعث مرگ تعدادي از دانشجويان واحد 
علوم تحقيقات دانشگاه آزاد بود. ما فراموش نمي كنيم كه 
همين چند هفته پيش دو خبرنگار محيط زيستي تنها به 
دليل س��هل انگاري و بي توجهي مسووالن احيا درياچه 

اروميه جان شيرين شان را از دس��ت دادند. ما حتي نوع 
نشستن رييس سازمان محيط زيست در برابر خبرنگاران 
داغدار را هم فراموش نخواهيم كرد. ما آبان را هم فراموش 
نمي كنيم، ما خطاي انساني را هم فراموش نمي كنيم، اما 

تمام تاب آوري مان به اميد اصالح امور است. 

    تاب آوري يا مطالبه گري
اما سوال اينجاست ما مردم بيشتر به تاب آوري عادت كرده 
ايم يا مطالبه گري؟ قطعا شما خيلي بهتر از ما جواب اين 
سوال را مي دانيد. تاب آوري پيشه ما است، مطالبه گري 
را هنوز ياد نگرفته ايم، وگرنه به جاي صف كشيدن پشت 
مرزهاي ارمنستان براي تزريق واكسن و پرداختن عوارض 
خروج يك ميليون توماني به اين فكر مي كرديم كه به جاي 
حل مشكل خودمان به حل مشكل تمام مردم كشورمان 
توجه كنيم. قطعا اگر ما مطالبه گر بوديم سخنگوي سازمان 
غذا و دارو تا به حال صد بار مجبور به استعفا شده بود. اگر 
ما مطالبه گر بوديم وزير بهداشت خيلي زودتر از اين ها در 
 مجلس استيضاح مي شد. ما مطالبه گري را نياموخته ايم.

 ما نياموخته ايم كه از مس��ووالن بخواهيم ب��راي رفاه و 
آسايش مردم اين سرزمين بيش از همه تالش كنند، تا رفاه 

و آسايش فرزندانشان در خارج از اين جغرافيا. 

گزارش

بازخواني تلخكامي اين روزهاي ايران

6 كشته و 2 مفقودي آخرين آمار سيل در كرمان
تشنگي در جنوب، سيل و مرگ در شرق و غرب

رويخطخبر

واكسيناسيون سالمندان تهراني در صورت تامين واكسن
استاندار تهران از تزريق واكسن براي 
گروه س��ني باالي ۶۰ سال در تهران 
ظرف ۲۰ روز آينده در صورت تامين 
واكسن خبر داد. انوشيروان محسني 
بندپي گفت: متاس��فانه در چند روز 
اخير در اس��تان تهران شاهد افزايش 
تعداد بيماران س��رپايي و بس��تري و 
همچنين فوتي ها ب��وده ايم. در حال 

حاضر ۷۴۰۰ بيمار در بيمارس��تان هاي اس��تان 
تهران بس��تري هس��تند، لذا براي مديريت اين 
بيماري همانند پيك ه��اي قبلي همكاري مردم 
نقش موثري خواهد داش��ت. او اف��زود: ميانگين 
رعايت پروتكلهاي استان تهران نسب به ميانگين 
كشور باالتر است اما با توجه به تراكم باال و افزايش 

مسافران مترو و اتوبوس شاهد افزايش 
ابتال به ويژه از نوع دلتاي كرونا ويروس 
هستيم. لذا مصوب شد كه با همكاري 
اصناف در شرايط قرمز استان تهران 
مش��اغل گروه هايي كه منع فعاليت 
دارند مورد نظارت بيشتر قرار بگيرد. 
به اين ترتيب تاالرها و رستوران ها به 
جز موارد بيرون بر به همراه پاساژها و 
سينماها با همكاري اتحاديه ها تشديد نظارت ها 
برايش��ان در دس��تور كار قرار گرفته تا ش��رايط 
مديريت و كنترل بهتر فراهم شود. او تاكيد كرد: 
۱۵ تيم بازرسي مشترك ميان اصناف و دادستاني 
به عنوان اكيپ هاي بازرسي تشكيل شده اند تا با 

مشاركت بر روند اجراي پروتكلها نظارت كنند. 

بهره برداري از ۹۰۰۰ كالس درس جديد در مهر
رييس س��ازمان نوس��ازي، توسعه 
و تجهيز م��دارس كش��ور از افتتاح 
۹ ه��زار كالس درس جديد در مهر 
ماه خب��ر داد. مهراله رخش��اني مهر 
ضمن اعالم اي��ن خبرگفت: تا پايان 
سال جاري، بيش از ۱۴ هزار كالس 
درس تحويل مي ش��ود. او با اش��اره 
به اقدام��ات ص��ورت پذيرفته براي 

ساخت و نوسازي مدارس در سطح كشور جهت 
بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد اظهار 
ك��رد: مهرم��اه ۹۰۰۰ كالس درس ن��و تحويل 
مي دهيم. رييس س��ازمان نوس��ازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه امسال رديف 
بودجه اعتباري براي س��ه كار خاص اختصاص 

يافت گفت: نخست اختصاص رديف 
تكمي��ل پروژه هاي نيم��ه تمام ملي 
استاني بود و پروژه هايي كه از محل 
منابع استاني تامين اعتبار شده بود 
را نيز تكميل كرديم. دوم تخصيص 
رديف اعتباري براي ايجاد سرويس 
بهداش��تي در مناطق فاقد سرويس 
بهداشتي و سوم رديف اعتباري ايجاد 
زيرساخت هاي آموزش مجازي بود. رخشاني مهر 
ادامه داد: ۴۶۰ ميليارد توم��ان اعتبار به منظور 
تعمير س��رويس ها و آبخوري مدارس در اختيار 
استان ها قرار گرفت. ۶۰ ميليارد تومان هم سال 
گذشته براي اين امر اختصاص يافت و رسيدگي 

به اين موضوع در حال انجام است. 

استفاده روزانه بيش از ۳ هزار تن پالستيك در كشور
در ايران روزانه بيش از س��ه هزار تن 
و س��االنه بيش از ي��ك ميليون تن 
كيسه پالستيك و عمدتًا براي حمل 
كاالهاي خريداري ش��ده اس��تفاده 
مي شود. كارشناس آموزش و ترويج 
فرهنگ حفاظت محيط زيست گفت: 
متوس��ط زمان اس��تفاده از كيس��ه 
پالس��تيك حدود ۱۲ دقيقه پس از 

خريد است كه حدود ۹۶ درصد آنها سر از سطل 
زباله در مي آورند. شكوفه بسيم با تاكيد بر اينكه 
ساالنه حدود ۲۲۵ تريليون پالستيك در سراسر 
دنيا توليد مي  ش��ود كه چهار ت��ا پنج تريليون از 
اين مقدار، سهم كيس��ه  هاي پالستيكي در يك 
س��ال در جهان اس��ت، گفت: امروزه كيسه هاي 
پالس��تيكي بيش��ترين كاالي مصرف��ي در دنيا 
هس��تند و حدودا مع��ادل يك ميليون كيس��ه 

پالس��تيكي در هر دقيق��ه در جهان 
مصرف مي ش��ود. بس��يم با اشاره به 
اينكه حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ سال زمان 
براي تجزيه كامل كيس��ه پالستيك 
در طبيعت، الزم است، اظهار داشت: 
كيس��ه هاي پالس��تيكي ب��ه رغ��م 
كاربردهاي فراوان و آسان، مي توانند 
تاثيرات نامطلوبي بر محيط زيس��ت 
داش��ته باشند؛ اين كيسه ها س��بك هستند و به 
راحتي با يك نس��يم در محيط زيس��ت پراكنده 
مي ش��وند، همچنين عالوه بر آس��يب به منظر 
عمومي محيط زندگي و محيط هاي طبيعي، در 
مديريت ش��هري به ويژه در كالنشهرها اختالل 
ايجاد مي كنند و مي توانند باعث انسداد آبراه ها، 
آلودگي و تغيير اكوسيستم هاي آبي مثل آلودگي 

رودخانه ها، درياها و اقيانوس ها شوند.

رويداد

وضعيت كرونا در كشور دوباره بحراني به نظر مي رسد و 
اين در حالي است كه همچنان سرعت واكسيناسيون 
بسيار پايين است. هنوز از واكسن هاي رونمايي شده 
ساخت داخل خبري نيست و واكسن هاي وارداتي 
هم آنقدر تعدادشان محدود است كه چندان تغييري 
در وضعيت كنوني ايجاد نمي كند. اين در حالي است 
كه كشور حاال اسير موج پنجم كرونا شده و هر روز بر 

تعداد شهرهاي قرمز افزوده مي شود.

   آرايش جنگي
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر 
تهران، با ابراز نارضايتي از وضعيت واكسيناسيون در 
كشور تاكيد كرد: واردات واكسن بايد دغدغه و مساله 
روي ميز تمام مس��ووالن كشور باش��د. عليرضا زالي 
كشور گفت: پروفايل كشور در برابر اين بيماري مطلوب 
نيست. كشور در برابر ويروس كرونا بايد آرايش جنگي 
به خود بگيرد و در تمام سازمان ها بايد اقداماتي فراتر 
از آنچه تاكنون انجام شده است، صورت گيرد.فرمانده 
عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنش��هر تهران، 
تصريح كرد: اگر واكسيناسيون به موقع انجام نشود، 
شاهد خيزهاي مجدد كرونا خواهيم بود. زالي با اشاره به 
اختالل حدود ۱۰ تا ۱۴ روزه در تامين واكسن، يادآور 
شد: هم اكنون حدود دو هفته از برنامه واكسيناسيون 
كش��ور عقب هس��تيم. او اظه��ار امي��دواري كرد با 
راه اندازي حدود ۹۰ مركز تجميعي واكسيناس��يون 

بخشي از اين تاخير دو هفته اي جبران شود.

    يك ميليون و 400 نفر از جمعيت تهران 
واكسينه شدند

زالي آخرين آمار ثبت ش��ده از واكسيناسيون در استان 
تهران را يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان كرد و افزود: 

از مجموع اين اف��راد ۴۸۰ هزار نفر نيز دز دوم را دريافت 
كرده اند كه با توجه با جمعيت ۱۴ ميليون و ۸۰۰ هزار 
نفري اس��تان تهران، اين عدد مطلوب نيست و بايد به 
سرعت شتاب پيدا كند. او نس��بت به آثار منفي تاخير 
در فرآيند واكسيناس��يون همگاني هشدار داد و گفت: 
هرچه زمان واكسيناسيون طوالني تر شود آثار واكسن 
براي ايجاد اخت��الل در گردش ويروس تحت تاثير قرار 
مي گيرد و در كاهش مي��زان مرگ و ميرها اثر كمتري 
خواهد داش��ت. زالي با بيان اينكه واكسيناسيون يكي 
از س��هل الوصول ترين، سريعترين و نس��بتا كاراترين 
روش هاي پيش��گيري از كوويد ۱۹ است كه اثربخشي 
نس��بي آن در عرصه جهاني به اثبات رس��يده اس��ت و 
مي تواند نقش موثري در كاهش مرگ و مير داشته باشد، 
گفت: واكسيناسيون متناسب با جمعيت كشور انجام 
نشده است. فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در 
كالنش��هر تهران، با بيان اينكه هم اكنون در موج اول و 
خيز پنجم كرونا هستيم، گفت: دامنه، شتاب و سرعت 
درگيري در خيز پنجم كرونا نسبت به چهار خيز قبلي 
بسيار نگران كننده است. زالي ضمن اشاره به تالش هاي 
مدافعان س��المت براي جلوگيري از مان��دن بيماران 
كرونايي در پشت درهاي بيمارستان، افزود: با همكاري 
سه دانشگاه علوم پزشكي اس��تان تهران و بيمارستان 
بقيه اهلل با راه اندازي سامانه ۶۰۷۰ براي جايابي بيماران در 

بيمارستان ها تالش هاي زيادي صورت گرفت.

     تجمعات عامل اصلي انتشار بيماري است
او تجمعات را فاكتور بسيار مهمي براي انتشار بيماري كرونا 
دانست و تاكيد كرد: در مراسم هايي مانند جشن عروسي 
به دليل نزديكي افراد به يكديگر، برداشتن ماسك ها هنگام 
تناول غذا، رفت و آمدها، تهويه نامناسب و مسائلي از اين 
دست شانس بروز بيماري افزايش مي يابد. فرمانده عمليات 

مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران با بيان اينكه فرد 
مبتال به كرونا توان توليد و پخش ۳ ضرب در ۱۰ به توان ۶ 
تعداد ويروس كرونا را دارد، تاكيد كرد: در تجمعات ماسك 
ايمني كامل ايجاد نمي كند. زالي با بيان اينكه هم اكنون 
بسياري از مراجعان بيمارستان ها متعلق به يك خانواده اند، 
شركت در مراسم هايي همچون جشن عروسي را يكي از 
عوامل موثر در گسترش اين ويروس عنوان كرد. او با بيان 
اينكه در حال حاضر شرايط اجرايي، اعتباري و مداخله اي 
در سطوح خرد، ارشد، مياني و كالن كشور در تناسب با 
برخورد با اين بيماري نيست، گفت: آثار اين موضوع در 
حوزه هاي مختلفي همچون واكسيناسيون تبلور يافته 
اس��ت. زالي با بيان اينكه دانش��گاه هاي علوم پزشكي و 
بيمارستان هاي تابعه در وضعيت فعلي از لحاظ اعتباري 
در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند، كاهش درآمدهاي 
اختصاصي و افزايش هزينه هاي ناش��ي از تامين دارو و 
تجهيزات مربوط به كرونا را مهم ترين عامل اين وضعيت 
دانست. او با بيان اينكه هزينه ها و درآمد بيمارستان ها با 
يكديگر تناسب ندارد، گفت: در دوران شيوع كرونا حتي 
هزينه هتلينگ بيمارستان ها بين ۱.۵ تا دو برابر افزايش 
يافته اس��ت. بنابراعالم دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي، زالي خواستار تامين اعتبارات دانشگاه هاي 
علوم پزشكي به عنوان خط مقدم مبارزه با كرونا شد و 
گفت: كرونا بيماري گران و سنگيني است. اوهمچنين 
با بيان اينكه به رغم واكسيناس��يون كادر بهداشت و 
درمان ابت��الي برخي از اين افراد در خيز پنجم كرونا 
مشاهده شده است، تاكيد كرد: فشار سنگيني روي 
تيم بهداش��ت و درمان است. زالي با بيان اينكه كرونا 
صرفا يك بيماري بيولوژيك نيست، گفت: اين بيماري 
اقتصاد، اجتماع و امنيت را هم تحت تاثير قرار مي دهد و 
بايد بيش از گذشته منابع جديدي به بيمارستان ها به 

عنوان خط مقدم مبارزه با كرونا تزريق شود.

كشور بايد در برابر كرونا آرايش جنگي بگيرد
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