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يادداشت- 1

سوي يكسان سازي نرخ ارز
ط��ي روزه��اي گذش��ته اين 
موض��وع در فضاي رس��انه اي 
كش��ور مطرح ش��د كه دولت 
سيزدهم در حوزه اقتصاد قصد 
دارد، تجربه موفق يكسان سازي 
ن��رخ ارز را كه پي��ش از اين در 
دولت اصالحات در سال هاي 
ابتدايي دهه 80خورش��يدي 
اجرايي ش��ده بود  در دس��تور كار قرار دهد. پيش از هر 
تحليلي بايد توجه داش��ت كه تفاوت هاي عمده اي بين 
اجراي سياست »تك نرخي كردن ارز« و »يكسان سازي 
نرخ ارز« وجود دارد. يكسان سازي نرخ ارز كه در سال 81 
و در دولت خاتمي عملياتي شد، با مورد توجه قرار گرفتن 
برخي ملزومات كليدي اجرايي شد و به دليل همين نگاه 
كارشناس��ي و همه جانبه نيز توانست حدود 9سال بازار 
ارزي كش��ور را در وضعيت باثبات قرار دهد. پرسشي كه 
ممكن است با اين مقدمات مطرح شود آن است كه چه 
الزاماتي در زمان دولت اصالحات مورد توجه قرار گرفت 
كه نتايج مطلوبي از ايده يكسان سازي در اقتصاد كشور 
ثبت شد؟ به طور كلي براي اجراي يك چنين ايده اي ابتدا 
بايد تالش شود تا اعتماد فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران 
جلب شود. بايد شرايطي فراهم شود كه هر شخصي بتواند 
در ازاي ريال، ارز مورد نظر خود را از طريق سيستم بانكي 
دريافت كند. از طرف ديگر نرخ تعيين شده بايد با نگاهي 
حداكثري تعيين شود تا كسي از اجراي اين ايده متضرر 
نشود. نمونه هايي مانند ارز 4200 توماني و رانت توزيع 
نشود. ضمن اينكه تا حد امكان بايد زمينه فعاليت هاي 
سفته بازي در اتمسفر ارزي و اقتصادي كشور مسدود شود. 
مهم تر از مجموعه اين عوامل بايد شاخص هاي اقتصادي 
در وضعيت متعادل و مطلوبي قرار داش��ته باشند. دولت 
اصالحات پيش از اجراي سياست يكسان سازي در يك 
بازه زماني چند س��اله ابتدا تالش كرد از طريق سياست 
تنش زدايي زمينه رشد شاخص هاي اقتصادي و توسعه 
مناس��بات ارتباطي با جهان پيرامون��ي را فراهم كند و 
سپس، اقدام به اجراي ايده يكسان سازي كرد. به عبارت 
روشن تر در روند يكسان سازي نرخ ارز، نبايد محدوديت 
ارزي وجود داشته باشد. بنابراين در شرايط فعلي كه تقريبا 
هيچكدام از اين گزاره ها در پهنه اقتصادي كشور و نظامات 
بازارها فراهم نيست، اجراي اين ايده تقريبا غيرممكن به 
نظر مي رسد. اگر خاطرتان مانده باشد در ماجراي سال 
90 كه محمود بهمني با نرخ 1226توماني نرخ ارز تالش 
كرد، برنامه يكسان سازي را پياده سازي كند، به سرعت 
بازار نسبت به اين روند واكنش منفي نشان داد و نرخ ارز 
ظرف  3 الي 4ماه در داالن صعودي قرار گرفت. در ماجراي 
4200 توماني آقاي جهانگيري هم كه با هدف تثبيت بازار 
صورت گرفت، شاهد يك چنين وضعيتي بوديم، از آنجا 
كه اتمسفر كلي اقتصادي و نظامات بازارها آمادگي اجراي 
اين طرح ها را نداشتند هر دو ايده با شكست مواجه شدند. 
تنها در تجربه سال 81 دولت اصالحات بود كه ايده مورد 
نظر با موفقيت پياده سازي ش��د، چرا كه ايده مورد نظر 
با شاخص هاي اقتصادي هماهنگي داشت. اما وضعيت 
ش��اخص ها در زمان اجراي برنامه تك نرخي كردن ارز 
چگونه بايد باشد؟ در زمان اجراي ايده تك نرخي كردن 
ارز نيز بايد وضعيت منابع ارزي را با تقاضاهاي موجود در 
جامعه منطبق كنيم و با رويكردهاي انقباضي كار را پيش 
ببريم. نحوه تعيين نرخ ارز در يك چنين ش��رايطي بايد 
به گونه اي باشد كه رانتي توزيع نشود و مجموعه فعاالن 
اقتصادي بتوانند با قيمت تعيين ش��ده، فعاليت داشته 
باشند. اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت سيزدهم 
در كوتاه مدت و بالفاصله پس از تش��كيل كابينه )مثال 
سال اول فعاليت هاي دولت سيزدهم( مي تواند سياست 
يكسان سازي نرخ ارز را پياده سازي كند؟ بايد بگويم كه 
خير. بدون بهبود شاخص هاي اقتصادي مثل مهار تورم، 
كنترل نقدينگي، مقابله با رانت، فروش بيش از 2ميليون 
بش��كه نفت و...امكان اجراي ايده يكسان سازي نرخ ارز 
وجود نخواهد داشت. دولت روحاني در سال هاي 95 و 96 
كه شرايط ارزي مطلوبي در اقتصاد حاكم بود و فاصله بين 
نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مد نظر بانك مركزي حدود 300 
الي 400 تومان بود، مي توانست سياست يكسان سازي 
نرخ ارز را عملياتي كند و اميدوار باشد كه نتايج مطلوبي 
هم به دس��ت بياورد. اما در ش��رايط فعلي كه تحريم ها، 
گلوي اقتصاد ايران را فش��ار مي دهد. شرايط نقدينگي 
به ركورد عجي��ب 3700هزار ميليارد تومان رس��يده، 
هنوز تكليف FATF مشخص نش��ده، انتظارات تورمي 
بااليي وجود دارد و... صحبت ك��ردن درباره اجراي ايده 
يكسان سازي نرخ ارز چندان امكان پذير به نظر نمي رسد.

دولت سيزدهم ابتدا بايد تالش كند شاخص هاي كالن 
اقتصادي را در وضعيت باثبات قرار دهد، توسعه مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني را در مس��ير بهبود قرار دهد، 
مذاكرات برجامي را به س��رانجام برسانند و بعد به دنبال 
اجراي يك چنين ايده اي باشد. از سوي ديگر نبايد فراموش 
كرد كه اصالحات اقتصادي از جنس يكسان س��ازي نرخ 
ارز نيازمند يك بسته اصالحي مكمل است. يعني بايد در 
زمينه نظامات مالياتي، يارانه اي، بانكي و... برنامه ريزي هاي 
الزم صورت بگيرد. در حوزه نظامات بازارهايي چون بورس، 
مس��كن، خودرو و بازارهاي موازي هم برنامه ريزي هاي 
عالمانه صورت بگيرد و بعد نهايتا اقدام به تصميم سازي در 
خصوص حوزه حساسي چون يكسان سازي نرخ ارز شود. به 
عنوان نمونه سياست هاي وزارت صمت، كشاورزي، اقتصاد 
و... با سياست هاي بانك مركزي، بايد هماهنگي هاي الزم را 
ادامه در صفحه 3 داشته باشد و  ...  
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رشد سه برابري  تورم در 5 سال

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

رشد مجدد بورس تهرانحذف كسب و كارهاي كوچك با طرح »حمايت از حقوق كاربران« ضرورت توسعه پايه هاي مالياتي 
موض��وع درياف��ت مالي��ات و 
راهكارهاي بهب��ود آن يكي از 
مهم ترين گزاره هايي است كه 
هم��واره در فض��اي اقتصادي 
كشور منش��أ مباحث و تبادل 
نظره��اي فراواني بوده اس��ت. 
بسياري معتقدند براي كاهش 
وابستگي به درآمدهاي نفتي، 
كاهش كسري بودجه و بهبود شاخص هاي معيشتي اقتصاد 
ايران بايد درآمدهاي مالياتي را جايگزين درآمدهاي نفتي 
كرد. از سوي ديگر اما برخي تصميم سازان نيز در برهه هاي 
مختلف وعده كاه��ش درآمده��اي مالياتي بخش هاي 
توليدي و... را مطرح مي كنن��د. برخي معتقدند به جاي 
افزايش س��هم ماليات توليدكننده ها، حقوق بگيران و... 
بايد پايه هاي مالياتي توسعه پيدا كند و دولت تالش كند 
حفره هاي مالياتي موجود را شناسايي و آنها را به جمعيت 
ماليات دهندگان كش��ور اضافه كن��د و گروهي ديگر نيز 
معتقدند اقتصاد ايران نيازمند نقشه راه تقنيني جامعي است 
كه مبتني بر آن قبل از هر فعاليت اقتصادي يا دادوستدي 
مشخص شده باشد كه فرآيند اخذ ماليات قرار است به چه 
صورتي به سرانجام برسد. اما بايد ديد چه عامل يا عواملي 
باعث شده تا درآمدهاي مالياتي كشورمان نتواند جايگزين 
درآمدهاي نفتي شود؟ واقع آن است كه پايه هاي مالياتي در 
اقتصاد ايران با محدوديت مواجه است و اين محدوديت ها 
در پايه هاي مالياتي داليلي دارد كه مي توان آنها را به شرح 

زير دسته بندي كرد:
نخس��ت( در وهله اول بايد به اين واقعيت اش��اره كرد كه 
بخش هاي كش��اورزي و صادرات غيرنفتي كه حدود 15 
درصد از توليد ايران را شامل مي شوند از پرداخت ماليات 
معاف است. اينكه آيا اين معافيت هاي مالياتي به درستي 
طراحي شده يا نه موضوع اين بحث نيست. مساله اين است 
كه حدود 15درصد از ظرفيت هاي اقتصادي كش��ورمان 
مع��اف از ماليات هس��تند. از س��وي ديگ��ر در خصوص 
معافيت هاي مالياتي در بخش نفت نيز ترديدهاي جدي 
زيادي وج��ود دارد. بدون در نظر گرفتن ارزش  افزوده اين 
بخش، مي توان گفت كه با احتساب معافيت هاي مالياتي 
در بخش كش��اورزي و حوزه هاي نفتي، حدود 39 درصد 
اقتصاد كشور از ماليات معاف است. طبيعي است يك چنين 
حجم انبوهي از معافيت ها باعث محدوديت در پايه هاي 
مالياتي كشور و كاهش سهم ماليات از درآمدهاي كالن 

كشور مي شود.
دو( بسياري معتقدند حجم اقتصاد زيرزميني در اقتصاد 
اي��ران اعداد و ارقام بااليي را ش��امل مي ش��ود. به عبارت 
دقيق تر اقتصاد زيرزميني در اقتصاد ايران سهمي بالغ بر 
24 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را دربر مي گيرد كه 
طبعا اين بخش هاي اقتصادي نيز از ماليات معاف هستند. 
ساختارهاي تصميم ساز قادر به اخذ ماليات از فعاليت هاي 
مرتبط با اقتصاد زيرزميني نيس��تند. اخذ ماليات از اين 
قلمروي اقتصادي به دليل فعاليت هاي غيررسمي، نامنظم، 
ادامه در صفحه 2 ثبت نشده و قاچاق امكان پذير نيست. 

كميسيون عالي تنظيم مقررات 
به عنوان محوري ترين عنصر 
اين طرح كه به  شدت محتاطانه 
طراحي شده است، مي تواند با 
پنج نفر هر موضوعي را تصويب 
كند. تجرب��ه اجرايي كارگروه 
تعيي��ن مصادي��ق محتواي 
مجرمانه به ما نشان داده است 
كه احتماال همين اتفاق و توكيل وكالت به غير در اين مورد 
هم رخ خواهد داد. بر اساس اعالم بانك جهاني، 70 درصد 
مردم ايران از اينترنت استفاده مي كنند. برآورد جمعيت 
در س��ال 1399، 84 ميليون نفر است؛ يعني جمعيتي 
حدود 58 ميلي��ون نفر از اينترنت اس��تفاده مي كنند و 
كاربري خدمات با بيش از يك درصد از جمعيت كاربران 
داخل كش��وري يعني عددي معادل 600 ه��زار نفر. اما 
كدام مرجع اين درصد را مش��خص مي كن��د و اين عدد 
شناور چگونه مي خواهد مورد رصد قرار گيرد؟ با همه گير 
شدن IOT آيا اين درصد و ورود موجوديت هاي جديد به 
شبكه ملي اطالعات و اينترنت جهاني تغيير خواهد كرد؟ 
كميسيون و شوراي عالي فضاي مجازي، اختيار مطلق در 
توس��عه مصاديق دارد، اين تعيين مصاديق رو به آينده و 
بدون ضوابط است كه مي تواند بسترساز رانت و اضمحالل 
تالش كسب  و كارهاي خرد و كوچك شود. مصاديق سند 
تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات، داراي ابهامات گسترده 
است؛ به ويژه آنكه براي تمامي خدمات پايه كاربردي، بايد 

پيوست فرهنگي تهيه كرد. البته مطابق همان سند بايد 
مديريت اطالعات و طراحي نظام هاي اطالع رساني تحت 
نظر كميسيون رصد شود كه اين خود مي تواند نقض حريم 
خصوصي به شمار  آيد. خدمات پايه كاربردي خارجي ارائه  
شده در شبكه ملي اطالعات يعني همان اينترنت ملي كه 
همواره توسط مسووالن به اشاره و گاه و بي گاه رد مي شد، 
اين  بار در اين قانون به رسميت شناخته شده است. مطابق 
اين قانون تمامي اتباع ايراني مل��زم به رعايت قواعد اين 
مصوبه در هر جاي دنيا هستند و يعني قانون مانند احوال 
شخصي ضميمه فرد در هر كجاي دنيا خواهد شد و اين 
خود نقض حقوق بشر است. كميسيون موصوف تهيه و 
تصويب ضوابط حاك��م بر قيمت گذاري و تعرفه خدمات 
پايه كاربردي، خدمات ارتباطاتي و فناوري اطالعات را بر 
عهده خواهد داشت و اين مغاير فعاليت در بازار رقابتي و آزاد 
خواهد بود و عمال مي تواند كسب  و كارها را مورد تاثير قرار 
داده و رانت هاي بي شماري را ايجاد كند و باعث تلف شدن 
اموال عمومي  ش��ود. مطابق اين مصوبه نظام طبقاتي در 
كشور نهادينه تر و دسترسي آزاد به اطالعات با موانع جدي 
مواجه خواهد شد و هر گروهي بنا به تشخيص كميسيون 
مي توانند از ش��بكه آن  طور كه كميس��يون مي خواهد، 
بهره برداري كنند. تشكيل مرجع مستقل ذيل اصل 25 
قانون اساسي بسيار خطرناك است و اين امر به اين معني 
است كه مي توان به بهانه هاي مختلف دسترسي به هر نوع 
اطالعات و داده اي را در دسترس مقامات امنيتي و نظامي 
ادامه در صفحه 2 قرار داد.   

تعطيالت بازار س��رمايه در اين 
هفته پيش بيني شده نبود، اما 
روند بازار صعودي است چراكه 
ش��ركت هاي بزرگ كش��ور با 
افزايش فروش ناشي از صادرات 
مواجه هس��تند و قيمت هاي 
جهاني هم افزايش پيدا كرده اند 
و نرخ دالر با قيمت بااليي تثبيت 
 شده است و اخبار خوبي هم از مجامع شركت هاي بورسي 
مي شنويم. البته در مجامع شركت ها اخبار خوبي به گوش 
مي رسد و نشان مي دهد كه توليد و فروش اين شركت ها 
خوب بوده و گزارش ها نويد يك سال خوب براي شركت هاي 
توليدكننده دارد و به طور كلي، مي توان گفت روند امسال، 
يك روند صعودي است، اما اين شيب صعودي نمي تواند تند 
باشد. بازگشت اعتماد به بازار كمي زمان بر است بنابراين، 
شيب معامالت صعودي و ماليم اس��ت كه به تدريج اين 
روند قدرت هم خواهد گرفت و از طرفي، گزارش سه ماهه 
ش��ركت هاي توليدكننده و صادركنن��ده به خصوص در 
گروه هاي پتروشيمي، پااليشگاه و فلزات اساسي خيلي خوب 
است. اين هفته، هفته بازگشايي هاست. خيلي از شركت هايي 
كه مجمع عمومي برگزار كرده اند، در هفته آينده بازگشايي 
خواهند شد و عمده تمركز روي بازگشايي اين نمادهاست، 
بنابراين ممكن است كه يك نوسان را در هفته بعد داشته 
باشيم، اما نبايد كوتاه مدت به بازار نگاه كرد. در حال حاضر 
با توجه به قانون ماليات بر عايدي و شرايط بازارهاي موازي، 

گزينه بهتري جز بازار سهام براي س��رمايه گذاري وجود 
ندارد و در بازه 6 ماهه اخير مي توان با قطعيت به اين نتيجه 
رسيد. ما بايد براي تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري 
روي گروه هاي معامالتي، بازار را به دو مقطع  تقسيم كنيم. 
در اين ميان، بحث برجام در بازار وجود دارد بنابراين تا پيش 
از تصميم گيري درباره برجام يك مقطع زماني وجود دارد 
و پس از تفاهم برجام هم يك مقط��ع زماني ديگر در بازار 
وجود دارد. قبل از تفاهم برجامي، گروه هاي توليدكننده 
و صادركننده كشور در كنار گروه پااليشي ها، بهترين گروه 
براي سرمايه گذاري هستند كه در حال حاضر، گزارش هاي 
خوبي از فعاليت خ��ود دارند چراكه نرخ هاي جهاني و نرخ 
ارز در اين گروه ها تأثير بسزايي دارند بنابراين شركت هاي 
حاضر در گروه هاي فلزات اساسي از جمله توليدكنندگان 
مس، ف��والد، روي و س��نگ آهن و گروه هايي كه صادرات 
دارند، بهترين گروه براي سرمايه گذاري هستند. در صورتي 
كه گشايشي در روابط بين المللي حاصل شود و برجام به 
نتيجه مثبت برسد، بانك ها و شركت هاي خودروسازي هم 
مي توانند به جمع اهداف سرمايه گذاري اضافه شوند، اما بايد 
به اين نكته اشاره كرد كه چيزي بدتر از وضعيت كنوني در 
روابط بين الملل ما وجود ندارد و اگر برجام به نتيجه اي نرسد، 
نرخ دالر قطعاً باالتر خواهد رفت و بازهم راه حل سپر در برابر 
تورم انتظاري، بازار سرمايه است، ولي اميدواريم برجام به 
نتيجه برسد چراكه خيلي از شركت هاي ما براي دور زدن 
تحريم ها و انتقال كاال هزينه هايي پرداخت مي كنند و با اين 
تفاهم اين هزينه ها رفع مي شوند و صادرات بهتر خواهد شد.

گزارش روز

جواد فروغي با كسب مدال طالي تيراندازي المپيك توكيو تاريخ  ساز شد

يكي به سيبل يكي به تور
زهرا سليماني| برخي روزها رنگ و بوي متفاوتي با 
ساير ايام هفته ها و سال ها دارند؛ يك چنين تفاوت هايي 
را به راحتي مي توان در ميان برگ هاي تقويم ساالنه 
جست وجو كرد. مثل دوم و سوم خردادماه كه ايرانيان 
معاني متفاوتي از حماس��ه و هيجان را تجربه كردند. 
28مردادماه، يا نخس��تين روز مهرم��اه، 8آذرماه كه 
حماسه ملبورن ثبت شد، 22بهمن ماه و... كه هر كدام 
شكل و شمايلي از غم ها و شادي هاي متفاوت را براي 
ايرانيان در بطن خود جاي داده اند. در ميان همه اين 
روزهاي خدا، شنبه 2مردادماه 1400 هم بدل به يكي 
از روزهاي مهم در تاريخ اين كش��ور شد. براي نسلي 
كه عادت كرده اند، نخستين ساعات روزهاي هفته را 
با شنيدن اخباري در خصوص باال رفتن نرخ ارز، تداوم 
گراني ها، خشكسالي، كمبود آب و برق و سيمان، قرمز 
پوش شدن بورس و...آغاز كنند، بدون ترديد، شنيدن 
خبر بردن مدال طالي المپيك در دومين روز بازي ها 
آن هم در رش��ته تيراندازي تفنگ بادي 10متر، خبر 

دلنشيني است كه مي توان روزها و هفته هاي متمادي 
با آن رويا بافي ك��رد. وزن اين روز طاليي نه تنها براي 
كساني كه دستي در آتش ورزش دارند و ذيل عنوان 
تيفوس��ي ها قرار مي گيرند، بلكه ب��راي هر ايراني كه 
افتخارآفريني هاي اين م��رز و بوم حالش را دگرگون 
مي كند، معنار دار اس��ت. كافي است ايراني باشي تا از 
شنيدن يك چنين خبري سر به آسمان بسايي. بدون 
ترديد روزي كه صبح آن با مدال طالي جواد فروغي 
41ساله آغاز شود و عصر آن با پيروزي واليباليست هاي 
جوان برابر لهستان به عنوان يكي از ابرقدرت هاي اين 
رشته تداوم پيدا كند، حتما روز متفاوتي است. اهميت 
اين فتوحات زماني افزايش پيدا مي كند كه بدانيم ايران 
هرگز در روزهاي ابتدايي المپيك و خارج از قلمروي 
سنتي خود در رشته هايي چون كشتي، وزنه برداري، 
تكوان��دو و در يك م��ورد هم دوميداني، س��همي از 
افتخارات المپيك نداشته است. اما اين بار در دومين 
روز از برگزاري المپيك و در ش��رايطي كه بس��ياري 

از ايرانيان اساس��ا اميدي به درخش��ش ورزشكاران 
ايراني نداش��تند، يكي از خوش رنگ ترين مدال هاي 
تير اندازي با شكستن ركورد المپيك گردن فراز يك 
ايراني ش��د. بالفاصله پس از انتش��ار اين خبر فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي پر شد از واكنش هاي 
مردمي كه اين روزها حال و روز چندان خوشي را تجربه 
نمي كنند. مردمي كه به دليل كمبودها، كاسنتي ها و 

گراني ها با مشكالت معيشتي فراواني مواجه هستند و 
عادت كرده اند تا هر ساعت ميزبان اخبار ناخوش آيند 
از گراني ها و كمبودها و كاستي هاي اقتصادي باشند. در 
اين ميان ارتباط ميان توسعه و المپيك يكي از مقوالتي 
است كه برخي تحليلگران و اقتصاددانان در خصوص 

آن اظهارنظرهاي جالبي مي كنند. 
ادامه در صفحه 3

عليرضا  تاج برمحمدجعفر نعناكا رمحمدرضا منجذب

 جوادفروغيباكسب
مدالطاليتيراندازيالمپيكتوكيوتاريخسازشد

پيروزيبزرگواليبالمقابللهستان

 حسنروحاني،رييسجمهوري
درهشتادوچهارمينبرنامهافتتاحطرحهايمليوزارتنيرو:

 آياقيمتداموگوشت
دربازارمنطقياست؟

تعادل | كمب��ود و گراني گوش��ت قرمز به مرز 
هشدار رسيد. پيش بيني ها حكايت از اين دارد كه 
قيمت اين قلم كاال دوباره در بازار افزايشي مي شود. 
رييس اتحاديه دام سبك با بيان اينكه سوءمديريت 
در تامين نهاده هاي دامي از سال ٩٨ شروع شد و 
مسووالن به هش��دارها بي توجهي كردند، درباره 
كمبود دام در نيمه دوم س��ال هش��دار داد. اما با 
وجود هش��دارهاي مكرر نس��بت به تامين نهاده 
دامي، مسووالن امر تدابير جدي براي حل بحران 
دامداران به كار نگرفتند كه...  صفحه 7 را بخوانيد

گروه راه و شهرس�ازي| همزمان با تعطيالت 
كرونايي پايتخت كه با هدف كاهش سفرها و افت 
شيوع كرونا در سطح تهران و كشور صورت گرفت 
اما نتيجه مورد نظر را در پي نداشت، تب افزايش 
قيمت بليت هواپيما براي دومين بار در سال جاري 
اوج گرفت و به طور مثال در مسير تهران- مشهد 
قيمت بليت پ��رواز به يك ميلي��ون و 200 هزار 
 توم��ان رس��يد، در حالي كه پي��ش از آن حدود
صفحه 5 را بخوانيد  700 هزار تومان بود.  

 دعوايسازمانهواپيمايي
 وايرالينهادرباره
نرخبليتباالگرفت

يكي به سيبل يكي به تور

همين صفحه      صفحه 2    

صفحه 2    

مشكالت خوزستان بايد طبق دستور 
رهبري حل و فصل شود

زنگ هشدار 
گراني گوشت

جدال بر سر 
قيمت پروازها 

چالش هاي اقتصادي به دنبال بحران آب
رييسمركزخشكساليومديريتبحرانسازمانهواشناسيازاحتمالتداومخشكساليتازمستانخبرداد
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وزارت خارجه بيانيه كميسر 
حقوق بشر سازمان ملل درباره 

وقايع خوزستان را محكوم كرد
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه 
در واكنش ب��ه بيانيه مداخله جويانه و سياس��ي 
كميس��ر عالي حقوق بشر س��ازمان ملل متحد 
پيرامون وقايع خوزس��تان اظهار داش��ت: بيانيه 
كميس��ر درباره وقايع اخير خوزس��تان از جهت 
ميزان بي اعتباري و آلوده بودن به اتهامات واهي 

و اطالعات نادرست تأسف بار است. 
به گزارش ايس��نا، سخنگوي وزارت امور خارجه 
در ادام��ه افزود: اتهامات وارد ش��ده بدون توجه 
به تالش هاي وس��يع مقامات دولت��ي، قضايي، 
امنيتي و رسانه اي كشور براي كاهش آالم مردم 
اين اس��تان و برطرف ك��ردن معضالت موجود، 
مهم ترين گواه بر سياسي بودن و بي اعتباري اين 
بيانيه مي باشد و از اين لحاظ بيانيه كميسر عالي 
بيش از آنكه سخنان يك مقام بين المللي حقوق 
بشري باشد بيشتر شبيه يك اعالميه سياسي با 

ادبيات خصمانه است.
خطيب زاده اظهارنظر غيركارشناسانه و مغرضانه 
در خص��وص مديريت منابع آب كش��ور را نه در 
حيطه مسووليت كميسر دانست و نه نهاد تحت 
مس��ووليت وي را داراي وجاهت و شأنيتي براي 
اظهارنظ��ر در اين خصوص ارزياب��ي كرد و بيان 
داش��ت: بحران آب ايجاد ش��ده در خوزس��تان 
نتيجه سلس��له اي از پديده هاي طبيعي به ويژه 
خشكس��الي س��ال جاري و همچني��ن يكي از 
پيامدهاي اقدامات قهرآميز يكجانبه اي اس��ت 
كه بر كش��ورمان تحميل ش��ده و مانع از انتقال 
تكنول��وژي و س��رمايه گذاري در بخ��ش آب در 
خوزستان شده اس��ت و سوال اينجاست كه چرا 
كميسر اينچنين بي پروا تحريم هاي غيرقانوني 
تحميل ش��ده از سوي امريكا عليه ملت ايران كه 
منجر به نقض بسياري از حقوق بنيادين بشر اين 
ملت سرافراز شده است را تاكنون محكوم نكرده 
و تنها به بيان معدود جمالت��ي كوتاه و كمرنگ 

كفايت نموده است؟!
سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: به نظر 
مي رسد تالش دفتر كميسر براي اقليت سازي و 
ايجاد تفرقه ميان ملت يكپارچه ايران در راستاي 
برنامه سياس��ي مع��دودي از دولت هاي خاص 
باشد كه عداوتشان با ملت ايران بر كسي پوشيده 
نيست و اين دولت ها همان سوءاستفاده كنندگان 
از مفه��وم واالي حقوق بش��ر و حامي��ان اصلي 
قطعنامه هاي سياس��ي ضد حقوق بش��ري عليه 
جمهوري اس��المي ايران در شوراي حقوق بشر 

و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستند.
خطي��ب زاده ب��ا تصريح ب��ر اينك��ه جمهوري 
اس��المي ايران براي حق تجمع مس��المت آميز 
ش��هروندانش احت��رام قائل ب��وده و در باالترين 
س��طح، مقامات كش��ور وجود مش��كل آب در 
منطق��ه و حق اعتراض��ات مس��المت آميز را به 
رس��ميت ش��ناخته اند، افزود: حض��ور پليس و 
ني��روي انتظامي در چني��ن تجمعاتي به منظور 
پيشگيري از اغتشاشات و آسيب به مردم و اموال 
عمومي، بر اس��اس عرف و مق��ررات بين المللي 
امري قانوني و پذيرفته شده بوده و در عين حال 
ش��هادت يك مامور پليس و مجروح شدن تعداد 
ديگري، نشان از رخنه عوامل وابسته به بيگانه در 
صفوف معترضين به منظور فتنه افروزي و ايجاد 

درگيري هاي تصنعي دارد

ضرورت توسعه پايه هاي 
مالياتي 

سوم( ديگر بخش مهم اقتصادي كه از ذيل برنامه هاي 
مالياتي كشور معافند، برخي نهادهاي عمومي با گردش 
مالي باال هس��تند كه بخش عمده اي از اقتصاد كشور و 

ارزش افزوده را دربرگرفته اند.
چه��ارم( يكي ديگ��ر از گزاره هايي ك��ه محدوديت در 
پايه ه��اي مالياتي را ش��كل مي دهد، فق��دان عدالت 
ماليات��ي در بخش ه��اي مختلف اقتصادي اس��ت. به 
عنوان نمونه حوزه هاي مربوط به خدمات با س��هم 48 
درصدي از توليد ناخالص داخلي متناسب با آن ماليات 
پرداخت نمي كنند. از سوي ديگر مشاغل كشور با سهم 
توليدي حدود 27درصدي تنها 9 الي 10 درصد سهم 
ماليات  هاي مستقيم را پرداخت مي كنند كه در مقايسه 
با ظرفيت هايي كه در اقتصاد كش��ور دارند، عدد قابل 
توجهي نيست. اين در حالي است كه اشخاص حقوقي 
با سهم 26 درصدي از توليد داخلي معادل 68.5 درصد 
ماليات مس��تقيم را مي پردازند. يعني كارمند يا كارگر 
حقوق بگيري كه به نس��بت بس��ياري از فعاليت هاي 
سوداگرانه دريافتي كمتري دارد، بيشترين بار پرداخت 
ماليات ها را به دليل فعاليت هاي مالي ش��فاف به دوش 
مي كشد. بررسي موش��كافانه هر يك از مقوالت فوق و 
ارائه راهكارهاي عملياتي موجه مي تواند منجر به افزايش 
درآمدهاي مالياتي شود. با اين توضيحات مي توان گفت 
ب��ا ايجاد تحول و دگرگوني در تركي��ب مالياتي ايران و 
حركت منطقي آن به سمت تركيب منطقي و بهينه نه 
تنها مي توان پايه هاي جديد مالياتي آفريد، بلكه مي توان 
ظرفيت هاي جديدي در حوزه هاي درآمدزايي و افزايش 
دامنه ش��فافيت مالي ايجاد كرد. موضوعي كه يكي از 
مهم ترين شاخص ها در افزايش دامنه درآمدهاي مالياتي 

و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در اقتصاد است.

طرح »حمايت از حقوق 
كاربران« نقض حقوق بشر است

دس��تگاه هاي اجرايي به  جز نهادهاي دفاعي، امنيتي 
و نظامي صرفا با مجوز كميس��يون مجاز به راه اندازي و 
بهره برداري از خدمات پايه كاربردي اختصاصي هستند، 
يعني اين سه نوع نهاد مستثني از قانونند و خود اين امر 
مي تواند مخاطرات بس��ياري را براي امنيت اجتماعي 
افراد ايجاد كند. بر اساس تبصره ماده 20، هرگونه دعوت 
يا اجبار اتباع ايراني يا ساكنان ايران به كاربري خدمات 
پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز توس��ط وزارتخانه ها، 
دانش��گاه ها، مدارس، شركت ها و موسس��ات دولتي و 
نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع است و اين يعني اجبار 
به استفاده از خدمات بومي مجاز خواهد بود. همچنين 
مطابق اين قانون، حذف شناسه كاربري ممكن نيست 
و اين يعني حق فراموش  شدن در فضاي مجازي نه تنها 
به رسميت شناخته  نشده است بلكه يكي از اركان حقوق 
بشر ديجيتالي نيز نقض مي شود. بنا بر تعاريف ارائه  شده، 
بسياري از كسب  و كارهاي خرد و كوچك، SM ها و كسب 
 و كارهاي نوپا به علت محروميت اس��تفاده از ابزارهاي 
پيام رساني، ذخيره داده ها، پلتفرم تحليل رفتارها و مانند 
آن امكان ادامه حيات خود را از دست خواهند داد. در اين 
قانون، عمال وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات، كميسيون تنظيم مقررات و از 
همه مهم تر مركز ملي فضاي مجازي كه به عنوان بازوي 
اجرايي شوراي عالي فضاي مجازي شناخته مي شود، 
خلع يد ش��ده اند و در واقع با ايجاد س��از و كاري جديد 
برخالف برنامه ششم توس��عه كه به چابكي و كوچك 
كردن ساختارها اشاره دارد، نهادي جديد كه البته خواهان 
بودجه نيز هست، تشكيل خواهد شد. همچنين، اين طرح 
امكان اتصال مردم در اقصي نقاط جهان را با چالش هاي 
متعددي روبرو خواهد كرد و عمال معني اينترنت و شبكه 

جهاني را با چالش مواجه خواهد ساخت. 

آبرساني بركت به ۷۰۲ روستاي 
خوزستان تا پايان سال

مديرعام��ل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام از 
پروژه هاي آبرساني اين بنياد به 702 روستاي خوزستان 
بازديد كرد. اميرحسين مدني در سفر يك روزه خود به 
استان خوزستان از طرح هاي آبرساني بنياد بركت در قلعه 
سحر، حميديه، دشت آزادگان و هويزه بازديد ميداني كرد 
و در جريان پيش��رفت كار قرار گرفت.  مديرعامل بنياد 
بركت با اشاره به تفاهم نامه اين بنياد با آبفاي خوزستان 
براي آبرس��اني به 702 روستاي اين استان گفت: بنياد 
بركت يك ه��زار و 500 ميلي��ارد ريال را ب��راي انجام 
طرح هاي آبرساني به روستاهاي خوزستان اختصاص 
داده كه در حال حاضر 500 ميليارد ريال به استان تزريق 
شده و قرار است مابقي اعتبار نيز طي چهار ماه آينده به 
استان داده شود. وي با تاكيد بر اجراي پروژه هاي آبرساني 
بركت با تمام قوت تصريح كرد: به همت بنياد بركت به 
702 روس��تاي واقع در مناطق تنش زا و بحراني استان 
خوزستان آبرساني مي ش��ود. مدني درباره تفاهم نامه 
آبرساني به روستاهاي تنش زا در استان خوزستان گفت: 
بر اساس اين تفاهم نامه و در مدت 9 ماه، به 702 روستاي 
واقع در مناطق تنش زا و بحراني 12 شهرستان استان 
آبرساني مي شود. وي شهرس��تان 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 500 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: تمركز 
اصلي تفاهم نامه بر تامين لوله آب اس��ت. ضمن اينكه 
تانكرها و بخشي از لوله هاي مورد نياز براي آبرساني به 
مناطق داراي تنش آبي نيز از سوي بنياد بركت تامين 
مي شود. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به نهضت آبرساني 
اين بنياد در كشور گفت: تا پايان سال گذشته يك هزار 
و 677 روستا تحت پوشش فعاليت هاي آبرساني بنياد 
قرار داشتند كه از اين تعداد، يك هزار و 115 روستا از آب 

آشاميدني بهره مند شده اند. 

حسنروحاني،رييسجمهوري:

مشكالت خوزستان بايد طبق دستور رهبري حل و فصل شود
رييس جمهوري با اش��اره ب��ه بحران كم آبي در اس��تان 
خوزس��تان گفت: بخشي از مش��كالت در اين استان كم 
شده اس��ت و حل و فصل مسائل خوزستان طبق دستور 
ديروز رهبري بايد ادامه پيدا كند. به گزارش ايسنا، حسن 
روحاني در هش��تادوچهارمين برنام��ه افتتاح طرح هاي 
ملي وزارت نيرو پس از اس��تماع گزارش وزير نيرو از سفر 
به خوزس��تان، گفت: براي همه ما مردم خوزستان و خود 
خوزس��تان داراي ابعاد و اهميت ويژه اي است؛ خوزستان 
سرزمين زرخيز و استان مرزي و بسيار مهم ما است و مردم 
خوب اين سرزمين همواره مدافع خوبي از ايران اسالمي و 
مردم خود بوده اند. وي ادامه داد: اين روزها مشكالتي براي 
زندگي مردم استان خوزستان از لحاظ آب و شدت گرماي 
موجود را ش��اهديم كه اين شدت گرما موجب كم شدن 
ورودي سدهاي آب  ش��ده و در مجموع مردم مشكالتي 
پيدا كردند كه بخش��ي از اين مش��كالت كم شده است. 
رييس جمهوري اظهار كرد: با حضور آقاي جهانگيري معاون 
اول رييس جمهوري، وزير نيرو و ساير مسووالن اميدوارم 
بقيه مشكالت در روزهاي آينده تخفيف يابد و مسائلي كه 
نسبت به خوزستان بايد حل و فصل شود، طبق دستوري 
كه ديروز مقام معظم رهبري داده اند، ادامه پيدا كند. روحاني 
در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به افتتاح تصفيه خانه 
آب در شهرس��تان هاي بابل، بابلسر و خلخال اظهار كرد: 
آب آش��اميدني بعد از اكس��يژن و هوا براي ما بسيار مهم 
است چون به سالمت و زندگي مردم وابسته است. يكي از 
خدمات بسيار خوبي كه وزارت نيرو از آغاز دنبال كرده و در 
سال هاي اخير به اطالع مردم رسيده، اين است كه هر روز 
و هر هفته بخشي از كشور از آب سالم تصفيه شده استفاده 
مي كنند كه اميدوارم افتتاح همزمان اين تصفيه خانه ها براي 
مردم مازندران، اردبيل، سيستان و بلوچستان و چهارمحال 
و بختياري مبارك باشد. وي بعد از اعالم دستور بهره برداري 
از سد هايقر اس��تان فارس اظهار كرد: سد هايقر با شروع 
بارندگي هاي امسال مي تواند هم آب الزم را براي منطقه 
حفظ و هم از سيالب در شرايط خطر جلوگيري كند. اين 
سد 227 ميليون مترمكعب ظرفيت دارد كه سدي بزرگ 
و جزو سدهاي ملي است. هايقر آخرين سدي است كه در 

دولت دوازدهم به اتمام مي رسد.
رييس جمهوري با بيان اينكه مجموعا در طول دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم 57 سد ملي، تكميل و بهره برداري شده 

است، يادآور شد: از قبل و بعد انقالب تا قبل دولت يازدهم 
144 سد در كشور وجود داش��ت كه در اين دو دولت 57 
سد به بهره برداري رسيده است و اين سدها براي حفظ آب 
و خاك و در س��يل هم براي حفظ جان مردم بسيار مهم 
است. اين سدها براي كشاورزي، صنعت و آب آشاميدني 
اهميت فراواني دارد. وي بعد از اعالم دستور بهره برداري از 
1۳ طرح نيروگاه  تجديدپذير در 9 استان، اظهار كرد: بسيار 
مهم است به سمت نيروگاه ها و امكانات تجديدپذيري برويم 
كه به سوخت و آب نيازي نداشته باشند و گرماي تابستان نه 
تنها تاثير منفي روي آنها نگذارد بلكه تاثيري مثبت داشته 
باشد. روحاني گفت: همچنين در مجموع بتوانند هم به 
مردم از لحاظ نيازمندي ها به برق و هم به محيط زيست از 
لحاظ سالمت محيط زيست كمك كنند و در انرژي كشور 
موجب صرفه جويي شوند. روحاني با بيان اينكه در كشور ما 
برخي نقاط نيروگاه هاي بادي و در بسياري از نقاط و شايد 
همه نقاط نيروگاه هاي خورشيدي و همچنين نيروگاه هاي 
برقاب��ي در مقياس كوچك، ف��راوان داريم، يادآور ش��د: 
رودخانه ها مي توانند نيروگاه هاي برقابي كوچك را به حركت 
دربياورند. همه اينها مي تواند در روزهاي سخت كم برقي 
مفيد باشد و در واقع كار بسيار ارزشمندي در حال انجام 
است. رييس جمهوري با اشاره به حضور معاون اول و وزرا در 

استان خوزستان، گفت: تالش داريم تا مشكالت اين استان 
حل شود. در سال 99 بخش بزرگي از اعتبارات مربوط به 
آبرساني به دزفول، انديمشك، شادگان، مسجدسليمان، 
آبادان، خرمشهر، ايذه و باغملك بود كه پرداخت شد، البته 
بايد كارهاي بيشتري انجام شود. در اين دولت كار عظيمي 

براي توسعه كشاورزي در استان خوزستان انجام داديم.
وي با بيان اينكه براي توس��عه كانال كشي و زهكشي در 
استان خوزس��تان اقدامات مهمي انجام ش��د، ادامه داد: 
295هزار هكتار زمين كش��اورزي در استان خوزستان و 
بخشي در ايالم كانال كشي و زهكشي شد كه تحولي بزرگ 

در كشاورزي خوزستان است.
روحاني با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه آزاد اروند 
يادآور شد: اين اقدامات موجب گشايش بزرگي در جنوب 
خوزستان شده است. در زمينه آب و فاضالب خوزستان 
نيز اقدامات مهمي در چندين سال اخير انجام شده است. 
براي افتتاح چندين طرح فاضالب، بنده شخصًا در استان 
خوزستان حضور يافته ام. طرح غدير، آب آشاميدني را از سد 
دز به اهواز، خرمشهر و آبادان رساند. علي رغم همه تالش ها، 

مشكالت اين استان پايان نيافته است.
رييس جمهوري افزود: قباًل  باران در خوزستان مي باريد 
و بعد از آن گرد و خاك و كل برق اس��تان قطع مي ش��د و 

مردم مدت ها دچار مشكل تأمين برق در سال هاي 96 و 
97 بودند. همه قرقره هاي مسير انتقال برق تعويض شد؛ 
كار بزرگي بود كه ماه ها گرفت��ار آن بوديم. مدت طوالني 
خوزستان دچار مش��كل گرد و غبار بود كه براي حل اين 
مشكل، بخش بزرگي از جنوب خوزستان نهال كاري شد. 
وي با تاكيد بر اينكه كارنامه دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
نسبت به خوزستان قابل قبول است، گفت: اگر امسال دچار 
خشكسالي كه در 50 سال اخير بي نظير است، نمي شديم 

اين مشكالت ايجاد نمي شد.
روحان��ي تصريح كرد: بايد مش��كالت مردم حل ش��ود، 
اعتراض، حق روشن مردم است، تعداد اندك چند 10 نفر 
را كنار مي گذاريم، بقيه مردم اعتراض بحقي داشتند كه 
مي خواستند مشكالت كشاورزي، نخلستان ها و دام هايشان 
حل شود؛ حق آنها بود. مسووالن نيز همه تالش خود را به 
كار گرفتند. رييس جمهوري با اشاره به اينكه در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم 20هزار م��گاوات ظرفيت نيروگاهي 
كشور اضافه شد، گفت: صنعت كشور در طول چهار سال 
اخير علي رغم جنگ اقتصادي، توس��عه خوبي پيدا كرد. 
توسعه صنعتي در دو س��ال اخير به طور طبيعي مصرف 
برق را افزايش مي دهد. امسال به دليل گرماي هوا و كاهش 
ظرفيت آب سدها، مش��كل تأمين برق ايجاد شده است. 
روحاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه تأمين 
برق خانگي مردم دچار مشكل شده است، گفت: پيش بيني 
اين است كه دو هفته آينده گرماي شديد ادامه دارد و بعد از 
آن از اين شرايط عبور خواهيم كرد.  وي با تاكيد بر اينكه در 
عرض دو سال اخير وزارت نيرو براي آب و برق كشور 1۳2 
هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده است، اظهار كرد: 
همه سرمايه گذاري ها طي دو سال گذشته به افتتاح رسيده 
است. امروز نيز پروژه هايي با ارزش دو هزار ميليارد تومان به 
افتتاح رسيد.  وي افزود: در طول اين مدت سدهاي مهمي در 
نقاط مرزي در استان هاي مختلف ساخته شد. آب شيرين 
به منطقه ش��رق كشور فرستاده ش��د كه جزو طرح هاي 
بي نظير تاريخ اي��ران بود. با افتتاح حدود ۳0 هزار ميليارد 
توماني در يك روز آب را از خليج فارس به استان هرمزگان، 

يزد و كرمان رسانديم.
روحاني در پايان اظهار كرد: اين طرح براي استان سيستان 
و بلوچستان، خراسان رضوي و جنوبي در سال هاي آينده 

ادامه خواهد يافت.

 موضوع افزايش قيمت كاالها و خدمات در س��ال هاي اخير بسيار مورد توجه كارشناسان 
اقتصادي قرار داش��ته و مسووالن نيز نسبت به آن حساسيت هاي خاصي را نشان داده اند. 
نگاهي به شاخص تورم از سال 1۳95 تا 1400 نشان مي دهد كه نرخ شاخص تورم از عدد 
100 در س��ال 95 به ۳27 در تيرماه 1400 رسيده و اين موضوع گوياي اين حقيقت است 
كه سطح عمومي قيمت ها بيش از سه برابر شده و به عبارتي 220 درصد رشد كرده است. با 
توجه به اين مورد زير شاخه هاي نرخ تورم نيز نشان مي دهد كه مواد خوراكي از جمله روغن، 
گوشت، شير، چاي، تخم مرغ و ساير اقالم معيشتي و مورد نياز مردم بسيار افزايش داشته 
و متوسط رشد آن باالي 58 درصد بوده كه از تيرماه پارسال تا تيرماه سال 1400 رشد 58 
درصدي داشته است. البته برخي مواد مثل روغن و گوشت تا 76 درصد نيز افزايش قيمت داشتند. بر اين اساس الزم 
است توجه شود كه اگر قرار باشد كه همچنان حجم نقدينگي افزايش پيدا كند و نرخ پايه پولي رشد بااليي داشته باشد 
و بدهي دولت به بانك ها افزايش پيدا كند در نتيجه فشارهاي تورمي همچنان ادامه خواهد داشت. بر اين اساس برخي 
از كارشناسان معتقدند كه ما در ماه هاي آينده نرخ هاي تورم بااليي را تجربه خواهيم كرد و تورمي تجربه خواهد شد كه 
تاكنون نظير آن را شاهد نبوده ايم. اين موضوع به اين معناست كه احتماال برخي پيش بيني نرخ تورم باالي 50 درصد را 
مطرح كرده اند و در بازار گفتند كه ممكن است محصوالتي مثل گوشت تا 200 هزار تومان افزايش پيدا كند زيرا در حال 
حاضر قيمت نهاده هاي دامي افزايش زيادي داشته و در بازار كمياب است. بر اين اساس انتظار مي رود كه دولت جديد 
بالفاصله پس از روي كار آمدن در هفته هاي اول، تامين كاالهاي معيشتي مردم وكنترل قيمت ها، تامين نهاده هاي 
دامي مورد نياز دامداري ها و مرغداري ها، تامين روغن، گوشت قرمز ،مرغ و ساير اقالم اساسي مورد نياز خانواده ها را در 
دستور كار خود قرار دهد زيرا چنانچه تورم فزاينده در جامعه ايجاد شود در شرايط بي آبي و بي برقي مشكالت بيكاري 
و ساير مشكالت ديگر مي تواند بحران هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد از اين روي انتظار مي رود كه تيم اقتصادي 

دولت آينده بالفاصله موضوع تامين معيشت و كنترل تورم را در دستور كار خود قرار دهند.

كنترل قيمت ها در هفته نخست دولت آينده 
يادداشت

كاهش381ميليونمترمكعبيحجم
آبسدهايپنجگانهاستانتهران

مدير دفتر بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبي 
و برق آبي شركت آب منطقه اي تهران، از كاهش 
۳81 ميلي��ون مت��ر مكعبي حجم آب س��دهاي 
پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
به گ��زارش ايلنا »محمد ش��هرياري« با بيان اين 
مطل��ب اظهار كرد: در ح��ال حاضر حجم ذخيره 
آب در مخازن سدهاي پنج گانه استان تهران 704 
ميليون مترمكعب است كه اين حجم در مقايسه 
با روز مش��ابه سال گذش��ته كه يك ميليارد و 85 
ميليون متر مكعب بوده، ۳81 ميليون مترمكعب 

كاهش را نشان مي دهد.
وي همچنين با اش��اره به حجم آب ذخيره شده 
فعلي سدهاي اميركبير، لتيان، الر، طالقان و ماملو 
كه به ترتيب 165، 50، 120، 27۳ و 98 ميليون 
متر مكعب اس��ت، ادامه داد: متاسفانه اين احجام 
نسبت به سال گذشته خصوصا در سدهاي ماملو 

و طالقان با كاهش چشمگيري مواجه شده اند.
مدير دفتر بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبي 
و برق آبي شركت آب منطقه اي تهران همچنين 
با اش��اره به ميزان بارندگي در استان تهران گفت: 
وضعيت بارندگي در حوضه آبريز سدهاي استان 
تهران از ابتداي س��ال آبي تاكنون در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال آبي گذش��ته متاسفانه كاهش 
۳6 درصدي را نشان مي دهد و اين كاهش ميزان 
بارندگي موجب شده اس��ت كه در فصل آبگيري 
نتوانيم آبگيري مناسبي در سدهاي استان تهران 

انجام دهيم.
وي در پايان با تاكيد بر وضعيت خشكس��الي در 
كش��ور و به ويژه استان تهران گفت: از شهروندان 
درخواست مي كنيم در مصرف آب صرفه جويي و 
مديريت مصرف را مدنظر داشته باشند تا بتوانيم 
تامي��ن آب مطمئن��ي را در روزه��اي آتي فصل 
تابستان داشته باشيم و با مشكالت و چالش هاي 

جدي در تامين پايدار آب مواجه نشويم.

شهروندان مديريت مصرف را 
جدي بگيرند
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 عدد ش��اخص تورم از 105.5 در خرداد 96 به ۳27.4 در 
تيرماه 1400 رس��يده و در اين 5 سال به ميزان222 واحد 
افزايش داشته است. به عبارت ديگر، تورم اين 5 سال روي 
هم معادل 210 درصد بوده و قيمت ها ۳.1 برابر شده است. 
از سوي ديگر، بررسي نرخ تورم دوازده ماهه كل كشور در 
50 ماه گذشته نشان دهنده ثبت فاصله تورمي ۳7 درصدي 
است به نحوي كه نرخ تورم در خردادماه 96 نزديك به 7.2 

درصد بود اما در تيرماه 1400 به رقم 44.2 درصد رسيد.

    افزايش ۴۳ درصدي هزينه خانوارها
خانوارهاي ايراني نس��بت به سال گذشته به طور متوسط 
افزايش بيش از 4۳ درصدي هزينه در خريد كاال و خدمات 
مورد نياز خود داشته اند. بررسي جزييات تورمي كه اخيرا 
مركز آمار براي تيرماه سال جاري اعالم كرد نشان داد كه 
شاخص هاي تورم ساالنه و ماهانه به روند افزايشي ادامه داده 
است اما تورم نقطه به نقطه كه به نوعي نشان دهنده جريان 
افزايش هزينه خانوارها در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
است اندكي كاهش داشت. با اين وجود همچنان رشد 4۳.6 
درصدي افزايش هزينه خانوارها نسبت به پارسال مشهود 
است. آنچه از آمار بر مي آيد تمامي كاال و خدمات مورد نياز 
و مصرفي مردم نس��بت به خرداد امسال و تيرماه پارسال 
و همچنين در دوره 12 ماهه منتهي به تيرماه يعني س��ه 
ش��اخص اصلي تورم افزايش دارد و هيچ كااليي با كاهش 

قيمت مواجه نبوده است.

    گراني روغن همچنان درصدر است
در بين اقالم مصرفي، خوراكي ها و آشاميدني ها بالغ بر 57 
درصد گران شده است كه در بين آنها گروه روغن و چربي ها 
با 109.4 درصد در ص��در قرار دارد. البته اين گروه كااليي 
چندين ماه است كه افزايش قيمت قابل توجهي نسبت به 
قبل داشته و در مقاطعي بالغ بر 1۳0 درصد نيز رشد داشته 
اس��ت.  افزايش قيمت باالي��ي 50 درصدي قيمت نيز در 
بسياري از اقالم ديده مي شود، گوشت قرمز و سفيد با 5۳.8، 
گوشت قرمز و گوشت ماكيان 51.۳، ماهي ها و صدف داران 
71.5، شير، پنير و تخم مرغ 66.1، سبزيجات 72.7، شكر، 
مربا، عسل و شيريني 65.6، چاي، قهوه و كاكائو 76.6 يا در 
ساير گروه ها مبلمان و لوازم خانگي با 59.6 و هتل و رستوران 
با 62.۳ از جمله اقالمي هستند كه افزايش قيمت باالي 50 

درصد دارند.

    بهداشت و درمان در بين بيشترين گراني ها
در فاصله ارديبهشت تا تيرماه بيشترين افزايش قيمت كاال 
مربوط به هتل و رس��توران با 6.8، بهداشت و درمان 6.۳ و 
ميوه و خشكبار با 6.5 درصد است.حوزه بهداشت و درمان در 
شرايطي در بين بيشترين تورم ماهانه قرار گرفته كه نسبت 
به تيرماه سال گذشته هزينه هاي اين بخش براي مردم بالغ 

بر 44 درصد بوده است.
براس��اس آمار منتشره از س��وي مركز آمار ايران، از خرداد 
1۳96 تا خرداد 1400، كمترين نرخ تورم س��االنه دوازده 

ماهه مربوط به خرداد 1۳96 با ثبت نرخ 7.2 و بيش��ترين 
نرخ تورم ساالنه دوازده ماهه متعلق به ماه قبل يعني خرداد 
1400 با ثبت نرخ 4۳ درصد بوده است ولي تيرماه 1400 
با ثبت نرخ تورم 44.2 درصدي ركورد بيشترين نرخ ساالنه 
تورم در س��ال هاي اخير را زد. بررسي اين روند چهار ساله 
نشان مي دهد دليل اين امر، بازگشت تحريم ها بوده كه به 
تدريج تاثير خود را بر شاخص تورم كاالها و خدمات نشان 
داده است. در اين ميان؛ با كاهش انتظارات تورمي مي توان 
گفت از آذرماه سال 98 تا مهرماه سال 99 افت شديدي را در 
نرخ تورم ساالنه كشور مشاهده كرده ايم به گونه اي كه روند 
نزولي نرخ ت��ورم از 40 درصد در آذرماه 98 به 27.2 درصد 

در مهرماه سال 99 رسيد كه با افت حدودي 1۳ درصدي 
همراه بوده است كه به گمان بسياري از كارشناسان ناشي 
از سياس��ت هاي انقباضي و عمليات بازار باز بانك مركزي 
براي كنترل نقدينگي در بازارها بود. اما در ادامه، شاهد روند 
صعودي نرخ تورم ساالنه كشور بوده ايم به گونه اي كه در آبان 
ماه سال 99 اين شاخص 29 درصد بود اما اين رقم در تيرماه 
1400 به 44.2 درصد رسيد و در واقع نرخ تورم در اين مدت 
نه چندان طوالني افزايشي نزديك به 15 درصدي را تجربه 
كرد. اين امر نشان مي دهد كه فراز و فرود روند واكسيناسيون 
و افزايش ابهام نسبت به زمان تكميل آن، و از سوي ديگر، 
شدت گرفتن دوباره كرونا در كشور كه به تعطيلي بسياري از 

ادارات و كسب وكارها انجاميده است، بار تحريم را دو چندان 
كرده و تاثير خود را بر افزايش انتظارات تورمي نمايان كرده 
است. از س��وي ديگر، نرخ تورم نقطه اي كل كشور در بازه 
زماني خرداد 1۳96 تا پايان تيرماه سال جاري، بيانگر روند 
صعودي از نرخ تك رقمي به محدوده 50 درصد اس��ت. به 
گونه اي كه كمترين نرخ تورم نقطه اي كل كشور )كه بيانگر 
درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل است( در نخستين 
ماه سال 1۳97 با ثبت نرخ 7 درصد )زماني كه هنوز خبري از 
كرونا نبود و برجام وارد فاز اجرايي شده بود( و بيشترين نرخ 
نيز مربوط به ارديبهشت ماه 1۳98 با ثبت رقم 52.1 درصد 
بوده است. رقمي كه اولين شوك بعد از خروج امريكا از برجام 
را به بازار ايران وارد كرد. اگرچه نرخ تورم نقطه اي كل كشور 
در ارديبهشت ماه 98 باالترين رقم را به ثبت رساند اما پس 
از آن، اين نرخ تا فروردين ماه سال 99 روندي نزولي داشت 
و به عدد 19.8 درصد رسيد. با همه اين احوال اين روند نزولي 
ادامه دار نبود. تورم نقطه اي كشور از فروردين ماه سال 99 تا 
تيرماه امسال در نوسان بوده است به طوري كه كه در چهار 
ماهه ابتدايي امسال يعني در فروردين، ارديبهشت و خرداد 
و تير، به ترتيب به ارقام 49.5، 46.9 و 47.6 و 4۳.6 درصد 
رسيده است. حاال بايد ديد دولت جديد براي اين تورم چه 
برنامه اي در پيش دارد و آيا با تدوين سياست هاي اقتصادي 
داخلي و خارجي اين تورم به نرخ تورم هدف كه پيش از اين 

22 درصد عنوان شده بود، باز مي گردد يا خير؟

     بيشترين و كمترين نرخ تورم تابستان
جديدترين گزارش مركز آمار از نرخ تورم كاالها و خدمات 
مصرفي خانوارهاي كشور در نخستين ماه تابستان، نشان از 
كاهش نرخ تورم نقطه اي دارد.نرخ تورم نقطه اي چهارمين 
ماه سال نسبت به تيرماه سال قبل، با افت 4 واحد درصدي 
نس��بت به خردادماه 1400 به رقم 4۳.6 درصد رس��يده 
است. به طور مشخص، در بخش كاالها و خدمات مصرفي 
خانوارهاي كش��ور، كمترين نرخ تورم نقطه اي متعلق به 
»ارتباطات« با ثبت رقم 8 درصد است. همچنين بيشترين 
تورم نقطه اي در اين بخش مربوط به »روغن ها و چربي ها« 
با نرخ 109.4 درصد است. بر اساس اين گزارش، نرخ تورم 
ماهانه كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور در تيرماه 
1400 نسبت به خردادماه امسال، با افزايش يك واحد رصد 
به رقم ۳.5 درصد رسيده اس��ت. اين در حالي است كه در 
زيرمجموعه اين كاالها و خدمات، نرخ تورم ماهانه مربوط 
به »ارتباطات« به كمترين نرخ يعني 0.1 درصد رس��يده 
اس��ت كه اختالف معناداري با بيشترين نرخ تورم ماهانه 
اين بخش يعني 6.8 درصدي »هتل و رستوران« دارد. در 
نهايت، نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تيرماه امسال نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، 44.2 درصد برآورد شده است كه 
اين رقم نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 1.2 واحد درصد 
افزايش نشان مي دهد. جزييات اين بخش از گزارش مركز 
آمار نيز نشان مي دهد نرخ تورم ساالنه متعلق به »روغن ها 
و چربي ها« با ثبت رقم 78.4 درصد بيش��ترين بوده و نرخ 
تورم س��االنه مربوط به »آب، برق و س��وخت« با ثبت رقم 

16.5 درصد است.
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قيمت هر اونس طال در بازار جهاني به 1802 دالر رسيد. 
آخرين قيمت اعالم ش��ده براي دالر قب��ل از تعطيالت 
24500 و سكه 10 ميليون و 540 هزار تومان بوده است. 
بررسي نرخ دالر در چهارمين ماه سال بيانگر اين است كه 
ميانگين نرخ فروش اين نوع ارز در بازار آزاد تقريبا 2۳ هزار 
و 800 تومان ب��وده و در اكثر روزهاي اين ماه در كانال 24 
هزار تومان نوسان داشته است. نرخ دالر كه در پايان خرداد 
ماه 24 هزار تومان بود، با شروع تير ماه براي مدتي كوتاه در 
محدوده 24 هزار و 200 يا 250 تومان باقي ماند، اما از اين 
زمان به بعد قيمت دالر روند افزايشي به خود گرفت. پس از 
۳ تا 4 روز، دالر از كانال 24 هزار تومان عبور كرد و هشتمين 
روز چهارمين ماه سال را با نرخ 25 هزار و 200 تومان شروع 
كرد و تا 20 تير ماه در كانال 25 هزار تومان باقي ماند.البته، 
در دومين هفته از تير ماه مجدد همانند روز و ماه هاي پيش 
اخبار مثبتي از توافقات بر سر برجام منتشر شد كه فعاالن 
اقتصادي را اميدوار كرده و نزديك بود تا روند كاهشي در 
بازار ارز سرعت و شدت بگيرد اما اين بار هم تاثير اخبار مثبت 
برجامي بر بازار ارز عمر كوتاهي داشت.در ادامه با نااميد شدن 
فعاالن بازار ارز از برجام، نرخ دالر تا اواخر تير ماه در كانال 24 
هزار تومان در حال نوسان بود و اين ماه را با 24 هزار و 400 
تومان به پايان رساند.البته در اين ماه، ميانگين نرخ فروش 
دالر در بازار آزاد تقريبا 2۳ هزار و 800 تومان است كه نرخ 
فروش اين ارز در صرافي ها نيز تقريبا ۳00 تا 400 تومان از 
قيمت ها در بازار آزاد كمتر است.در آخر الزم به ذكر است 
كه در روزهاي پاياني تير ماه بازار ارز طبق مصوبه ستاد ملي 
كرونا از روز سه شنبه 2۹ تير 1400 تا يكشنبه سوم مرداد 

ماه تعطيل شد و فعاليتي ندارد. 

    انتظار تحليلگران براي افت قيمت طال
نظرس��نجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد تحليلگران 
وال استريت نسبت به روند قيمت طال بدبين شده اند 
در حالي كه سرمايه گذاران ُخرد همچنان به دورنماي 
كوتاه مدت اين فلز ارزشمند خوش بين مانده اند.هفته 
گذشته بانك مركزي اروپا مجددا بر تعهدش براي حفظ 
سياست پولي انبساطي براي يك مدت قابل پيش بيني 
تاكيد كرد ت��ا تورم را به دو درصد برگرداند. تعهد بانك 
مركزي اروپا براي واكنش به باال رفتن نرخ تورم برخالف 
موضع بانك مركزي امريكاست كه در حال حاضر درباره 
تعديل برنامه خريد ماهانه اوراق قرضه صحبت مي كند.

ديويد ميدن، تحليلگر بازار در شركت اكوئيتي كپيتال 
در اين باره گفت: در حال حاضر در فضاي فعلي و شكاف 
رو به رشد بين بانك مركزي اروپا و بانك مركزي امريكا، 
ارزش دالر پايين تر از حد واقعي خود است. بهبود اقتصاد 
امريكا كه باعث بهبود عملكرد بازارهاي سهام شده است 
هم عامل منفي براي طال محسوب مي شود. چرا بخواهيد 
پولتان را در بازار طال بدون سود نگه داريد در حالي كه 
مي تواند در بازارهاي س��هم س��وددهي داشته باشيد.

در نظرس��نجي هفته جاري كيتكونيوز از تحليلگران 
وال استريت، 15 نفر شركت كردند كه از ميان آنها ۹ نفر 
معادل ۶0 درصد ب��ه كاهش قيمت طال راي دادند. دو 
نفر معادل 1۳ درصد افزايش قيمت طال را پيش بيني 
كردند و چهار نفر معادل 2۷ درصد نظري نداشتند.در 
اين بين، 5۷1 نفر در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز از 
سرمايه گذاران ُخرد شركت كردند كه از ميان آنها ۳15 
نفر معادل 55 درصد به افزايش قيمت طال و 14۶ نفر 
معادل 2۶ درصد به كاهش قيم��ت طال راي دادند در 
حالي كه 110 نفر معادل 1۹ درصد نظري نداش��تند.
اگرچه س��رمايه گذاران ُخرد نسبت به افزايش قيمت 
طال خوش بين مانده اند اما عالقه به اين فلز ارزش��مند 
ضعيف شده و شمار مشاركت كنندگان در نظرسنجي 
آنالين به پايين ترين حد از اواخر نوامبر س��ال 201۹ 
رسيده است.احساسات متناقضي كه در خصوص طال 
وجود دارد، با عملكرد منفي هفتگي طال تقويت شده 
اس��ت. بهاي هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار 
امريكا سه دالر و ۶0 س��نت معادل 0.2 درصد كاهش 
يافت و در 1801 دالر و 80 س��نت بس��ته شد. قيمت 
طال براي كل هفته حدود 0.۷ درصد كاهش داش��ت.

عملكرد كم فروغ اخير ط��ال دليل كافي براي بدبيني 
بعضي از تحليلگران نسبت به اين فلز ارزشمند فراهم 
كرده اس��ت. با وجود اينكه بازده اوراق خزانه 10 ساله 
روز جمعه به پايينترين حد از فوريه نزول كرد اما اونس 
طال موفق نش��د مقاومت براي صعود از سطح 1800 
دالر را بش��كند.بعضي از تحليلگران مي گويند اكنون 
كه بازده اوراق قرضه از ركورد پايين روز سه شنبه باالتر 
رفته است، اونس طال ممكن است به پايين 1800 دالر 
سقوط كند.مارك چندلر، مديركل شركت بانوك برن 
گلوبال فاركس در گفت وگو با كيتكونيوز قيمت پايينتر 
طال در هفته جاري را پيش بيني كرد كه تحت تاثير رشد 
بازده اوراق قرضه امريكا خواهد بود.كالين سيژينسكي، 
 SIA استراتژيست ارشد بازار در شركت مديريت دارايي
اظهار كرد: سطح1۷۶0 دالر را كه ركورد پايين طال در 
ژوئن است، به عنوان يك سطح حمايتي بزرگ را نظاره 
مي كند.نيكالس فراپل، مديركل جهاني شركت »اي 
بي س��ي بوليون«  گفت: انتظار دارد قيمت طال در بازه 
محدودي بماند و ريسكها در كوتاه مدت به سمت نزول 
متمايل مي ماند كه به دليل نيروي صعودي رو به رشد 
دالر امريكا خواهد بود. پايين 1۷۹0 دالر طال نسبت به 
نزول بيشتر آسيب پذير خواهد بود و در صورت صعود، 
با مقاومت در س��طح 1812 دالر و س��پس در س��طح 
181۹ دالر روبرو مي ش��ود.راب هاورث، استراتژيست 
سرمايه گذاري ارش��د در بانك ولث منيجمنت امريكا 
گفت: طال به نسبت قوي به نظر مي رسد زيرا همچنان 
حمايت در سطح 1800 دالر را حفظ كرده است با اين 
حال روند احياي اقتصادي رو به رشد در امريكا به معناي 
آن است كه نرخهاي بهره واقعي باالتر مي روند و اين امر 
مانعي براي روند صعودي طال خواهد بود. در فضاي فعلي 

طال در كوتاه مدت با فشارهاي كاهشي روبرو مي شود.

    ارزش دالر براي دومين روز متوالي 
صعودي ماند

 افزايش نرخ تورم در نق��اط مختلف جهان به يك نگراني 
جديد در خصوص آينده مالي پ��س از پايان كرونا تبديل 
شده اس��ت. صندوق بين المللي پول با ابراز نگراني نسبت 
به افزايش سريع تورم در امريكا، كشورهاي اروپايي و ديگر 
كشورها هشدار داده است كه تداوم اين روند باعث خشك 
شدن جريان سرمايه ورودي به كشورهاي در حال توسعه 
خواهد ش��د آن هم در زماني كه اين كشورها براي خروج 
كامل از ركود كرونايي، بيش از هر زمان ديگري در سال هاي 
اخير نيازمند سرمايه گذاري هاي جديد خارجي هستند.

هيات مديره بانك مركزي اروپا با صدور بيانيه اي اعالم كرد 

تا زمان احياي كامل اقتصاد، برنامه حمايتي فعلي ادامه پيدا 
خواهد كرد. طبق اعالم بانك مركزي اروپا، برنامه خريد اوراق 
قرضه كه 2.2 تريليون دالر اعتبار به آن تخصيص داده شده 
است، تا مارس سال آينده ادامه پيدا خواهد كرد. در اين بيانيه 
آمده است تا زماني كه نرخ تورم در محدوده دو درصدي به 
صورت كامل تثبيت نشود، نرخ بهره در سطح كنوني حفظ 
خواهد شد. نرخ بهره در حال حاضر منفي 0.5 درصد است 
كه كمترين نرخ بهره تاريخي اين منطقه محسوب مي شود. 
معامله گران ب��ازار ارز منتظر رونمايي از تصميمات جديد 
لندن در قبال مساله ايرلند براي تعيين مسير بعدي يورو و 
پوند هستند. با وجود گذشت دو سال از برگزيت، هنوز دو 
طرف نتوانسته اند اختالفات خود را بر سر طيف گسترده اي 
از مباحث از جمله امور گمركي و روابط بانكي حل كنند و در 
اين بين مساله ايرلند يك اختالف جدي باقي مانده است. 
ايرلند شمالي جزو خاك بريتانيا و ايرلند جنوبي جزو اتحاديه 
اروپا است و دولت انگليس با برقراري مقررات اتحاديه اروپا 
در مرزهاي دو بخش مخالف است. به دنبال ريزش هاي پي 
در پي ارزهاي ديجيتالي و ناتواني طال در شكستن سطح 
مهم مقاومتي 2000 دالري، جذابيت بازار ارز براي معامله 
گران بيش از پيش افزايش يافته تا جايي كه حجم معامالت 
روزانه در بازارهاي ارز در جهان چيزي حدود ۶.5 تريليون 
دالر برآورد مي ش��ود. )در مقام مقايس��ه، كل ارزش بازار 
ارزهاي ديجيتالي كمتر از 1.4 تريليون دالر است.( در بين 
ارزهاي مختلف نيز ارزهاي امن كماكان محبوبيت بااليي 
براي سرمايه گذاراني دارند كه آنها را به عنوان ابزاري براي 
حفظ سرمايه ارزيابي و شناسايي مي كنند. اطمينان به دالر 
در پي اظهارات رييس جمهور امريكا افزايش يافته است. جو 
بايدن با بيان اينكه نسبت به توانايي بانك مركزي در مهار 
تورم اطمينان دارد، به جروم پاول- رييس بانك مركزي- 
گفته است كه اس��تقالل بانك مركزي احترام مي گذارد. 
جروم پاول در زمان رياست جمهري دونالد ترامپ به اين 
سمت منصوب ش��د و هنوز مشخص نيست كه در دولت 
بايدن با تمديد دوره رياست وي موافقت شود. پاول پيش تر 
با بس��ياري از سياست هاي ترامپ مخالفت كرده و همين 
مساله باعث ايجاد اختالفات عميق بين اين دو نفر شده بود. 
روند ابتال به كرونا در بيشتر كشورهاي جهان بار ديگر اوج 
گرفته و شمار قربانيان به ويژه در كشورهاي شرق آسيا به 
سطح بي سابقه اي رسيده و در امريكا شمار مبتاليان روزانه 
از 25 هزار نفر فرا رفته است. همزمان با بيشتر شدن شمار 
مبتاليان به كرونا و پيدايش انواع جهش يافته جديد، سازمان 
بهداشت جهاني در بيانيه اي به كشورهاي مختلف هشدار 
داده است كه در برداش��تن 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. وزير 
خزانه داري امريكا با اشاره به باال باقي ماندن نرخ تورم در اين 
كشور گفته نگران فشار بيش از حدي است كه اين تورم به 
خانوارهاي با درآمد كم و افرادي كه به دليل كرونا با كاهش 
درآمد مواجه شده اند، وارد مي كند. با اين حال ژانت يلن با 
ابراز اطمينان نسبت به بازگشت تورم به محدوده هدف گفته 
است فكر نمي كند اقتصاد امريكا و جهان در خطر وقوع يك 
بحران مالي نظير آنچه در سال هاي 2008 و 200۹ رخ داد، 
باشد. به گفته يلن چندين ماه زمان تا عادي شدن نرخ تورم 
الزم است. روابط بين چين و امريكا بار ديگر متشنج شده 
است. پس از آنكه وزارت بازرگاني امريكا از تحريم شماري از 
شركت هاي چيني به اتهام ارتباط آنها با ارتش چين و نقض 
حقوق بشر خبر داد، حاال قانون گذاران امريكايي به دنبال 
ممنوع اعالم شدن هرگونه تجارت شركت هاي اين كشور با 
استان سين كيانگ هستند. در طرف ديگر اما وزارت خارجه 
چين با تمجيد از اقدام روسيه در به صفر رساندن سهم دالر 
از ذخاير ارزي صندوق ثروت ملي گفته است همكاري هاي 
خود با روسيه را در حوزه كاهش وابستگي به دالر افزايش 
خواهد داد. باقي ماندن جريان ورودي سرمايه خارجي به 
چين در سطحي خوب باعث خواهد شد تا يوان موقعيت 
خود مقابل دالر را كماكان حفظ كند. داده هاي منتشر شده 
از سوي وزارت بازرگاني چين نشان مي دهد سرمايه گذاري 
خارجي مستقيم در چين در ۶ ماه نخست امسال به ۶0۷.84 
ميليارد يوان رسيده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
منتهي به س��ال قبل ۳۳.۹ درصد افزايش نشان مي دهد. 
بيشترين افزايش س��رمايه گذاري خارجي طي اين مدت 
مربوط به كش��ورهاي آ. س��ه. آن با 50.۷ درصد و اتحاديه 
اروپا با 10.۳ درصد بوده است. اما با تشديد شكاف بين روند 
واكسيناسيون در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، 
تقاضا براي دارايي هاي امن بار ديگر افزايش پيدا كرده است. 
مقامات سازمان بهداش��ت جهاني از رهبران كشورهاي 
توسعه يافته خواسته اند مازاد واكسن در كشورهاي خود را 
به كشورهاي نيازمند اختصاص دهند. اين درخواست پس 
از آن مطرح مي شود كه در برخي از كشورها، احتمال تزريق 
دوز سوم به افراد مطرح شده اما بسياري از نهادهاي معتبر 
اعالم كرده اند افرادي كه دو دوز واكسن تزريق كرده اند نيازي 
به دوز س��وم ندارند. تاكنون بيش از 1۹۳ ميليون و ۶۶0 
هزار و ۶۹5 مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در 
اين بين چهار ميليون و 155 هزار و ۳14 نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات 
مربوط به امريكا با ۶2۶ هزار و 18۷ نفر، برزيل با 54۷ هزار 
و 1۳4 نفر، هند با 41۹ هزار و ۶1۳ نفر، مكزيك با 2۳۷ 

هزار و ۶2۶ نفر و پرو با 1۹5 هزار و 54۷ نفر بوده است.

ديدگاهرويداد
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حكمراني حوزه پولي و بانكي 
بايد تغيير كند

كامران ندري ،كارشناس اقتصادي گفت: نظام حكمراني 
كه بر حوزه پولي بانكي كشور حاكم است و آن را مديريت 
مي كند، وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد را به وجود 
آورده است. رش��د اقتصادي در بخش واقعي بسيار كم 
اس��ت، اما رشد نقدينگي در قسمت نقدينگي و اسمي 
اقتصاد بسيار باال است و اينها با يكديگر همخواني ندارد 
و نتيجه آن تورم باال مي ش��ود. وي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره نقش نظام بانكي در بروز تورم هاي باال گفت: تورم 
باال، مستمر و مداوم نتيجه رشد نقدينگي زياد است و 
اين نقدينگي در نظام بانكي خلق مي ش��ود. وي درباره 
خلق پ��ول و رابطه آن با نرخ باال تورم نيز ابراز كرد: خلق 
پول يا درونزا است، يعني در واكنش به تكانه ها، شوك ها 
يا معضالت و مشكالتي مانند كسري بودجه دولت به 
وجود مي آيد كه در كشور با آن مواجه هستيم كه جبران 
آن به خلق نقدينگي توس��ط نظام بانكي مي انجامد يا 
گرفتاري بنگاه هاي توليدي محسوب مي شود كه دانسته 
يا ندانسته، خواسته يا ناخواسته درصدد حل آن با خلق 
پول برمي آيند.نظام حكمراني كه بر حوزه پولي بانكي 
كشور حاكم است و آن را مديريت مي كند، وضعيت رشد 
نقدينگي در اقتصاد را به وجود آورده است زيرا اين مساله 
خارج از نظام بانك��ي روي نمي دهد، تورم هم محصول 
اين رشد نقدينگي باال در نظام بانكي محسوب مي شود. 
ندري درباره راهكار اين مس��اله اضافه كرد: حكمراني 
درحوزه پول و بانك بايد تغيير يابد. به اين معنا؛ سيستمي 
اقتباس شده و از ديگر كشورها الگو برداري كرديم، اما نه 
تنها حكمراني آن را خوب بلد نيستيم، بلكه راهبردها و 
خط    مشي هايي كه دراين حوزه وجود دارد را هم به شكل 
صحيحي اجرا نمي كنيم. اين كارشناس مسائل اقتصادي 
دراين رابطه ضمن بيان نمونه اي ابراز كرد: برخي بر اين 
تصور هستند كه با تسهيالت بانكي مي توان توليد را در 
اقتصاد راه انداخت، اين نگرش پرداخت تسهيالت كالن 
دايم به توليدكننده ها با بهره پايين به نسبت نرخ تورم 
جهت كمك بوده اس��ت، درحالي كه مشاهده شده كه 
چنين حركاتي نه تنها كمكي به توليد نكرده، بلكه مانع از 
اعمال حكمراني صحيح و درست هم شده است.اتوميبل 
از دنيا گرفته شده و به كشور آمده، كارخانه مربوط به آن 
را هم بنا نهادند، اما نهادهايي كه بايد در اين زمينه وجود 
داشته باشد تا از اين امكان در جهت منافع و رفاه عمومي 
استفاده كند، موجود نيست، بنابراين مشاهده مي شود كه 
هر 24 ثانيه يك نفر در تصادفات رانندگي كشته مي شود. 
مساله مورد اشاره به دليل نبود نظام حكمراني است و صرفا 
تاسيس بانك و الگوبرداري از برخي كشورها كمك رسان 
نخواهد بود و تا زماني كه نهادهاي تنظيم كننده در اين 
حوزه ايجاد نشود، تكنولوژي هم به غلط مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اكنون بانكي وارد كشور شده كه خلق پول 
مي كند و قابل تنظيم و مديريت هم نيست.  اين استاد 
دانشگاه در رابطه با نهاد ناظر در اين خصوص تاكيد كرد: 
بانك مركزي نهاد ناظر براين مساله به حساب مي آيد، 
منتها بانك مركزي كشور ايران با ديگر كشورها بسيار 
تفاوت دارد. اولويت اول بان��ك مركزي ايران كمك به 
توليدكننده است، مكانيزمي كه سبب خلق پول مي شود. 
نهادهاي مقرراتي و نظام بخشي كه هم ايجاد شده است، 

توان كنترل فرآيند خلق پول در نظام بانكي را ندارد.

مصباحيمقدم:
شوراي پول و اعتبار به نفع 

شركت هاي دولتي كار مي كند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به طرح تغيير 
ساختار بانك مركزي گفت: در حال حاضر شوراي پول 
و اعتبار از بدنه دولت تشكيل شده و به نفع شركت هاي 
دولت��ي كار مي كند. غالمرض��ا مصباحي مقدم گفت: 
تشكيل هيات عالي مديريت و شوراي نظارت، دو تغيير 
ساختار در بانك مركزي بر اساس طرح اخير مجلس است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در طرح 
اخير مجلس كه در راستاي تغيير ساختار بانك مركزي 
است، شوراي پول و اعتبار به هيات عالي مديريت بانك 
مركزي تبديل مي شود و تركيبي متفاوتي خواهد داشت.

استقراض خودروساز ها از بانك ها به دليل حضور وزير 
صمت در شوراي پول و اعتبار است و با تغييرات ذكر شده، 
اين شورا مستقل از دولت عمل مي كند.وي در خصوص 
تغيير ديگري كه در ساختار بانك مركزي رخ خواهد داد 
گفت: تقويت نظارت بانك مركزي بر بانك ها، يكي ديگر 
از اين تغيير ساختار ها به شمار مي رود، زيرا در حال حاضر 
نظارت بانك مركزي، مديريت كوچكي است و قرار است 
شوراي نظارت شكل بگيرد.با تشكيل اين نهاد، تغييرات 
ديگر هم اعمال خواهد شد.وي در خصوص استقالل بانك 
مركزي گفت: استقالل بانك مركزي به اين معناست 
كه بانك مركزي مجري سياست هاي پولي باشد بدون 
اينكه دولت به منابع بانك مركزي اتكا كند.منابع بانك 
مركزي جيب ملت بوده و پول نشانه قدرت خريد است.
اين نماينده اسبق مجلس گفت: كسي كه بانك مركزي 
را مديريت مي كند نبايد به راحتي توسط رييس جمهور 
عزل و نصب شود و همچنين اعضاي شوراي پول و اعتبار 
را نبايد رييس جمهور تعيين كند.وي با اشاره به اينكه بانك 
مركزي بايد دو كار عمده را انجام دهد گفت: نخست اينكه 
بانك مركزي نبايد به دولت قرض بدهد، زيرا قرضي كه 
دولت از بانك مركزي مي كند هرگز پس داده نمي شود 
همچنين بانك مركزي نبايد قرض ريالي به دولت بدهد 
و ارز از دول��ت بخرد.دولت بايد ارز خ��ود را در بازار آزاد 
بفروشد و بانك مركزي فقط قيمت ارز را مديريت كند.
بين دو عامل ذكر شده تفاوت زيادي وجود دارد و بانك 
مركزي فقط بايد عرضه و تقاضا را مديريت كند. دولت 
نبايد بانك مرك��زي را جيب خودش تلقي كند و بانك 
مركزي بايد مستقل از دولت عمل كند.اين نماينده اسبق 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه منشأ بسياري 
از مشكالت، استقالل نداشتن بانك مركزي است گفت: 
رشد نقدينگي به دليل همين قرض دادن بانك مركزي به 
دولت است و بانك مركزي نبايد پول بدون پشتوانه منتشر 
كند و اين دومين اقدامي است كه بايد بانك مركزي انجام 
دهد.استقالل بانك مركزي به معناي حفظ قدرت خريد 

پول است كه بايد توسط بانك مركزي مديريت شود.

مديريت انتظارات تورمي
بررسي عوامل تاثيرگذار 
در شكل گيري انتظارات 
تورمي نشان مي دهد كه 
نقش »انتظارات تورمي« 
در بانك��داري مرك��زي 
قابل توجه اس��ت و عامل 
عمده اي در رشد قيمت ها 
محسوب مي شود.يكي از 
عوامل كليدي تبيين ت��ورم، انتظارات مردم، چه 
توليد كنندگان و چه مصرف كنندگان، از تورم آينده 
است. در اهميت نقش انتظارات تورمي همين بس 
كه امروزه برخي بانك هاي مركزي از آن به عنوان 
يك ابزار سياس��تي براي تحقق اهداف خود بهره 
مي گيرند. در ش��كل گيري انتظارات تورمي چند 

عامل موثرند.
    نرخ ه�اي ج�اري تورم: نرخ ج��اري و فعلي 
تورم بزرگ ترين راهنماي انتظارات مردم از آينده 

تورم است.
    روند گذش�ته تورم: به عنوان مثال، كشوري 
با س��ابقه تورم باال احتمااًل مردم خود را با بدبيني 

بيشتري مواجه مي كند.
    چشم انداز كل اقتصاد: به عنوان مثال، اميد و 
انتظار از رشد اقتصادي و بيكاري. با وجود اين، آنچه 
اقتصاد دانان و مردم از آينده مي بينند ممكن است 
كاًل با هم متفاوت باشد. براي مثال، اگر چشم انداز 
آينده از ركود و بيكاري خبر مي دهد ما انتظار داريم 
تورم كاهش پيدا كند. در صورتي كه برخي مردم 
ممكن اس��ت ركود را يك خبر ب��د، مثل خبر باال 
رفتن قيمت ها، بدانند. )در ركود سال 2011، اين 
درست همان چيزي است كه در برخي كشورهاي 
اروپايي اتفاق افتاد، يعني كاهش درآمدها و افزايش 
قيمت ها( رش��د حقوق و دس��تمزدها نيز عامل 

ديگري است.
    اعتب�ار و آب�روي بانك مرك�زي: اگر مردم 
احساس و باور كنند دولت تمايل دارد براي بسط 
و توس��عه اقتصاد و اينكه ريسك پذيري خود را در 
تقبل ريسك تورم نشان دهد، آنگاه آنان انتظار تورم 
بيشتري را مي كشند. اگر مردم، توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان، به اين باور برسند كه بانك مركزي 
به طور قاطع و عالمانه و قدرتمند مي خواهد تورم 
را كاهش دهد، آنگاه انتظارات تورمي آنها كاهش 
يافته و اين ام��ر كار را براي نگه داش��تن تورم در 
سطحي معقول و مقبول راحت تر مي كند. دو مدل 
براي تحليل انتظارات مطرح مي كنيم نخست مدل 
»انتظارات تطبيقي« اس��ت كه محور را بر شكل 
دهي انتظارات مردم بر اطالعات گذشته مي گذارد 
و ديگ��ري مدل »انتظارات عقالي��ي« كه فقط به 
گذشته تورم اتكا و اعتماد نمي كند بلكه متغيرهاي 
متع��ددي را در مدل لحاظ مي كن��د. در اين مدل 
مردم بهتر مي توانند تورم را پيش نگري كنند. اگر 
آنها ببينند كه دولت و بانك مركزي سياست هاي 
پولي و مالي انبس��اطي مي خواهند تعقيب كنند، 
انتظارات تورم��ي آنها تغيير كرده و گول انتظارات 
قديمي و منسوخ شده از تورم را نمي خورند. حرف 
اصلي »انتظارات عقاليي« آن است كه گزيده شدن 
از يك س��وراخ در دفعه اول اشتباه است ولي دفعه 
دوم ديگر اشتباه نيس��ت! در يك كلمه »انتظارات 
عقاليي« مي گويد انسان خطاپذير است اما خطاي 
س��ريالي ممنوع اس��ت. به هرح��ال، »انتظارات 
تورمي«، حداقل دو نقش مهم در بانكداري مركزي 
ايفا مي كند: نخس��ت به عنوان نه��اده اي مهم در 
تعيي��ن و تبيي��ن قيمت ها و دس��تمزدها، با تهيه 
يك آماره يا ش��اخصه خالصه ب��راي اينكه بدانيم 
احتمااًل ت��ورم در زمان پيش رو كجا قرار مي گيرد.

دوم، بانك هاي مركزي از »انتظارات تورمي« براي 
ارزيابي عملكرد خ��ود در برخورد با ت��ورم و كم و 
كيف مقابله با آن اس��تفاده مي كنن��د. بنابراين، از 
آنجا ك��ه بنگاه ها و خانوارها ن��رخ انتظاري تورم را 
در تصميمات اقتص��ادي مثل مذاكره براي تعيين 
حقوق و دستمزدها لحاظ مي كنند يا وقتي بنگاه ها 
در مورد مس��اله مهم��ي چ��ون »قيمت گذاري« 
محصوالت خود تصميم س��ازي مي كنند، نه تنها 
بايد نرخ تورم ح��ال و فعلي بلكه نرخ تورم آينده را 
در نظر بگيرند و در ليس��ت قيمت هاي خود لحاظ 
كنند. تصميم گيري درباره خريدن يك آپارتمان با 
هزار و يك زحمت به انتظارات تورمي ش��ما منوط 
اس��ت. )چرا در كش��ور ما خريداران بالقوه مسكن 
تالش دارند قبل از عيد نوروز مسكن خود را خريده 
باشند؟( تصميم درباره اينكه خط جديد توليد راه 
بيندازيم و كسب و كار را توسعه دهيم يا حتي همين 
كه داريم را جمع و جورتر كنيم؛ همه به انتظارات 
تورمي ما بس��تگي دارد. در ي��ك كلمه تمامي اين 
تصميمات، به نوبه خود، مي توانند باعث افزايش نرخ 
واقعي و فعلي تورم شوند و به تقويت بنيه غول تورم 

براي بيرون آمدن از شيشه كمك كنند. 

سوي يكسان سازي نرخ ارز
پس از آن تصوير ش��فافي از وضعيت واردات كاال و 
مقابله با قاچاق كاال داشته باشيم. در نهايت هم نبايد 
فراموش كنيم كه از منظر اقتصادي، امروز نرخ ارز را 
تقاضا تعيين مي  كند، نه عرضه. چون عرضه ارز در 
كشورما محدوديت هاي فراواني دارد. بنابراين دولت 
آينده بايد زمينه مهار و مديريت تقاضاي ارز در كشور 
را نيز فراهم سازد. بدون يك چنين رويكرد جامع 
و همه جانبه اي طرح مسائلي چون يكسان سازي 
نرخ ارز بيش��تر به يك نمايش تبليغاتي و عوامانه 
شبيه اس��ت تا رويكردي كه بر اساس ديدگاه هاي 
عالمانه و مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي كش��ور 

ارايه شده باشد.

انتظارتحليلگرانبرايافتقيمتطال

فراز و فرود  قيمت ارز  در تيرماه

يكي به سيبل يكي به تور
برخي از تحليلگران معتقدند هر اندازه كه كشوري در زمينه 
توسعه انساني، درآمد سرانه، ثبات در شاخص هاي كالن 
اقتصادي، وضعيت رفاهي و...شرايط مطلوب تري داشته 
باشد، دستاوردهاي افزون تري در المپيك نيز كسب خواهد 
كرد و در نقطه مقابل هر اندازه كه در كشوري شاخص هاي 
اقتصادي رو به نزول باش��د و وضعيت اقتصادي نابهنجار 
امكان توفيق در عرص��ه آوردگاه هايي از جنس المپيك، 
بعيد تر است. مشخص نيست اين دسته از تحليلگران در 
برابر كسب مدال طالي جواد فروغي چه خواهند گفت اما 
واقع آن است كه جوان ايراني اين ضرورت را خوب آموخته 
كه از بطن مشكالت، كمبودها، كاستي ها و ...جوانه بزند و 

براي خود و مردمش افتخارآفريني كند.

    مردي از جنس افتخار
هرچند باور كردن اين خبر دشوار بود، اما خبر درست بود. 
»جواد فروغ��ي ديروز در رقابت هاي تپانچه بادي المپيك 
توكيو موفق به كسب مدال طال شد« خبري كه نشان مي داد 
براي نخستين بار ايران توانسته در رشته تيراندازي مدال )آن 
هم از نوع خوشرنگ آن( كسب كند. دقايقي بعد اعالم شد 
ايران بعد از چين دومين كشوري بود كه در المپيك توكيو 
موفق به كسب مدال طال شده است . تا لحظه تنظيم اين 
گزارش رتبه اي��ران در جدول كلي مدال ها تك رقمي بود 
و در جايگاه پنجم جدول كلي مدال ها قرار داشت. فروغي 

همچنين توانست حد نصاب تازه اي براي 10 متر تپانچه 
بادي المپيك به جا بگذارد. چهره اي كه در مرحله مقدماتي 
پنجم شد و به فينال رسيد تا با دقيق ترين هدف  گيري ها 
روي سكوي نخست بايستد و يك كشور را غرق در شادي 
و ش��ور كند.  در مرحله نهايي و پس از جواد فروغي، دمير 
ميكچ از صربستان در رده دوم ايستاد و مدال برنز به پانگ 
وي از چين رسيد. پيش از جواد فروغي، ورزش ايران فقط در 
رشته هاي كشتي  آزاد، كشتي فرنگي، وزنه برداري و تكواندو 
موفق به كسب مدال طالي المپيك شده بود. ساعاتي پس 
از كسب مدال طال اطالعاتي تكميلي درباره كاراكتر مرد 
طاليي ايران از راه رسيدند. مشخص شد مرد تيرانداز ايراني 
پرستاري است كه در عرصه سالمت نيز افتخارات فراواني را 
آفريده است. جواد فروغي 41 ساله مسن ترين ورزشكاري 
است كه در تاريخ ورزش ايران موفق به كسب مدال المپيك 
شده است.  مرد طاليي ايران در المپيك توكيو، تمرينات 
تيراندازي را »كامال اتفاقي« با كمترين امكانات در طبقه 
منفي دو بيمارستاني پيگيري مي كرد كه به مردم براي تداوم 
حيات و سالمتي مدد مي رساند. همكارانش اعالم كردند او 
بارها در آستانه مسابقات المپيك به عنوان، شيفت شب كار 
فعاليت مي كرد.  فروغي پيش تر به خبرگزاري ايسنا گفته بود: 
»از بيماران كرونايي مراقبت مي كنم و اگر سه بيمار كرونايي 
داشته باشيم خودم مسووليت آنها را بر عهده مي گيرم. زيرا 
اينكه يك نفر از كادر درمان مبتال شود بهتر است تا همه شان 

كرونا بگيرند.«  علي دادگر رييس فدراسيون تيراندازي ايران 
گفت: »مدال ميكس فروغي و رستميان در راه است و بايد 
منتظر مدال هاي ديگر هم باشيد. از ابتدا پيش بيني مدال را 
داشتيم اما پيش از المپيك اعالم نكرديم.«پس از قهرماني 
فروغي، رييس فدراسيون تيراندازي امريكا اين موفقيت را 

به رييس فدراسيون ايران تبريك گفت.

    پيروزي بزرگ مقابل لهستان
بع��د از پي��روزي فروغي نوب��ت به آس��مان خراش هاي 
واليباليست ايراني رسيد كه ش��ادي را مهمان خانه هاي 
ايراني��ان كنند. اين پيروزي در ش��رايطي ك��ه كاپيتان 

لهستاني ها بازي با ايران را بي اهميت توصيف كرده بود، 
اهميت��ي دو چندان پيدا كرد. تيم مل��ي واليبال ايران در 
نخستين بازي خود از رقابت هاي المپيك 2020 توكيو به 
مصاف لهستان رفت و در يك ديدار حساس و نفس گير به 
برتري ۳ بر 2 رسيد. با تصميم والدمير آلكنو، در اين بازي 
تيم ملي ايران با تركيب ابتدايي سعيد معروف، امير غفور، 
محمد موسوي، ميالد عبادي پور، ميثم صالحي و علي اصغر 
مجرد وارد زمين شد. مهدي مرندي نيز ليبروي تيم ايران 
بود. نهايتا بعد از ماراتن دو ساعته تيم ايران توانست يكي از 
ابرقدرت هاي واليبال جهان را مغلوب كند و با اميدواري هاي 

بيشتري مسابقات را ادامه دهد.

احمد يزدان پناه 

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
مدت ها است كه زمزمه فروش مسكن در بورس كاال به گوش 
مي رسد و مهم ترين هدف آن حفظ ارزش پول مردم در برابر 
گراني مسكن و كاهش ارزش پول ملي در حال انجام بوده و 
طبق آخرين اخبار، تأييديه هاي اوليه نيز از سازمان بورس 
براي اجراي اين طرح گرفته شده و قرار است مسكن متري 
در بازار به فروش برسد.به گفته مسووالن قرار است بستري 
در بازار سهام فراهم ش��ود تا متقاضيان بتوانند به راحتي 
مسكن پيش خريد كنند. درواقع قرار است اين امكان فراهم 
شود كه افراد بتوانند حتي به اندازه يك مترمربع و به ميزان 
نقدينگي خود پيش خريد خانه انجام دهند تا از اين طريق 
قدرت خريد پس انداز خود را نگه دارند؛ بنابراين مسكن به 
قطعات كوچك تبديل شده و امكان فروش آن و نيز امكان 
انجام معامالت ثانويه فراهم مي شود. مي توان گفت كه بورس 
كاال به دنبال آن است كه بتواند مسكن را به شكل متري و 
به صورت اوراق سلف استاندارد مسكن پيش فروش كند و 
اين كار را در بستري كه تضامين الزم از سازنده گرفته شود 
و خريدار با خيال راحت اقدام به خريد كند انجام دهد. مدير 
مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كاال نيز توضيح 
داده بود كه طرح مذكور به هيات پذيرش س��ازمان بورس 
پروپوزالي ارايه شد كه اين هيات پروپوزال را به كميته فقهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد. در نهايت اين كميته 
نيز پروپوزال را بررسي و تاييد كرد. پس ازآن پيش نويس 
دستورالعمل اجرايي اوراق پس از تصويب هيات مديره بورس 
كاال تقديم كميته تدوين مقررات سازمان بورس شد كه در 
اين كميته در حال بررسي است و پس از تاييد كميته بايد 
به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و 
قابليت اجرايي خواهد يافت. در اين حال حامد سلطاني نژاد 
مديرعامل بورس كاالي ايران در خصوص عرضه مسكن در 
بورس كاال گفت: در پي مذاكراتي كه با وزارت راه و شهرسازي 
انجام شده، طرح هايي همچون فروش امالك و مستغالت، 
بازار تهاتري مصالح و امالك، طرح فروش متري مسكن و 
همچنين راه اندازي صندوق هاي امالك و مستغالت در بازار 
سرمايه در حال پيگيري است كه هم اكنون امكان اجراي 
طرح پيش فروش متري مسكن در قالب انتشار اوراق سلف 
موازي استاندارد در بورس كاالي ايران مهياست. ابزار مالي 
سلف موازي استاندارد از سال ۱۳۹۳ در بورس كاالي ايران 
راه اندازي شد و طي ۶ سال گذشته تأمين مالي شركت هاي 
مختلف��ي در حوزه هاي صنعتي، معدني، پتروش��يمي و 
كشاورزي با انتشار اوراق سلف موازي استاندارد انجام شده 
است؛ ازاين رو تجربه مناسبي براي بهره گيري از اين بازار در 
حوزه مسكن وجود دارد.وي ادامه داد: در بازار مسكن تالش 
بر اين اس��ت تا به ابزاري در بورس كاال برسيم كه پس انداز 
مردم را افزايش دهد، ب��راي مثال فردي كه مي خواهد در 
بخش مسكن سرمايه گذاري كند، مي تواند به طور مستقيم 
با ورود به معامالت متري مس��كن در بورس كاال، هرچند 
اندك در ملك س��رمايه گذاري كند. ممكن اس��ت برخي 
افراد سرمايه كافي براي خريد يك واحد آپارتمان را نداشته 
باشند، اما با آغاز معامالت متري مسكن مي توانند متراژي از 
يك ملك را خريداري كنند تا سرمايه آنها متناسب باقيمت 
مس��كن، ارزش يابد؛ به اين ترتيب افراد مي توانند حتي با 
سرمايه هاي خرد هم در بازار مسكن سرمايه گذاري كنند.

مديرعامل بورس كاالي ايران گفت: براي اين طرح حضور 
انبوه سازان مس��كن به عنوان عرضه كننده اين اوراق نياز 
است تا همواره آنها درازاي ميزان خريد متقاضيان، متراژ 
مش��خصي از طرح مشخص ش��ده را به مردم و خريداران 
عرضه كنند. به عبارت بهتر در اين طرح انبوه سازان باهدف 
تأمين مالي و فروش ملك اقدام به انتشار اوراق سلف موازي 
استاندارد مي كنند كه اين اوراق قابل تحويل در سررسيد 

است و خريداران مي توانند در سررسيد به ازاي متراژ هاي 
معيني كه تعيين ش��ده، اوراق را تأمين ك��رده و اقدام به 
تحويل گرفتن واحد مس��كوني كنند يا اينكه اوراق را در 
سررسيد تسويه نقدي كنند.سلطاني نژاد در پايان عنوان 
كرد: تبديل كردن دارايي ها و كاال ها به اوراق بهادار ازجمله 
اقداماتي است كه امكان سرمايه گذاري آسان آحاد جامعه بر 
دارايي هاي مختلف را فراهم و بازاري شفاف همراه با كشف 
روزانه قيمت ها را ايجاد مي كند؛ در حوزه مسكن نيز طرح 
فروش متري در بورس كاال به خانه دار شدن مردم و حفظ 
ارزش سرمايه آنها همسو با نوسانات قيمت مسكن كمك 
خواهد كرد.بر اين اس��اس براي راه اندازي معامالت سلف 
مسكن از همان ابزار سلف اس��تاندارد استفاده شده است. 
اين ابزار با توجه به اينكه امكان انجام معامالت ثانويه را دارد 
مي تواند براي قراردادهاي سلف بلندمدت نيز مورداستفاده 
قرار بگيرد. البته با توجه به ماهيت متفاوت مسكن نسبت 
به كاالهايي كه تاكنون به عن��وان دارايي پايه اين ابزار قرار 
گرفتند، بورس كاالي ايران با هم��كاري ديگر اركان بازار 
سرمايه اقدام به تدوين مقررات خاصي در اين حوزه كرده 
كه به عنوان يك فصل جديد به دستورالعمل قبلي معامالت 
سلف استاندارد افزوده شده است، در اين مقررات جزييات 
مربوط به فرآيند تسويه و تحويل كه در بخش مسكن اهميت 
ويژه اي دارد و متفاوت از ساير كاالها است به دقت مدون شده 
است. به منظور انتشار اوراق سلف مسكن، شخص حقيقي 
يا حقوقي سازنده مسكن كه سابقه فعاليت قابل اتكايي نيز 
در اين حوزه دارد پس از اخذ مجوزهاي اوليه ساخت و احراز 
صالحيت، در زمان دلخواهي پيش از اتمام ساخت، بخشي از 
واحدهاي ساختماني را كه مي خواهد از اين مسير به فروش 
برسانند انتخاب كرده و متناسب باارزش حدودي واحدهاي 
منتخب، تضاميني نزد شركت سپرده گذاري مركزي توديع 
خواهد كرد.پس ازآن با توجه به متراژ كل واحدهاي منتخب، 
تعداد اوراق قابل انتش��ار تعيين شده و پيش از عرضه اوليه 
اوراق سلف استاندارد مس��كن، جزييات مربوط به مكان، 
سازه، تأسيسات، تجهيزات و ساير موارد تأثيرگذار در قيمت 
واحدهاي ساختماني به طور رس��مي و براي اطالع عموم 

منتشر خواهد شد. البته طراحي اين اوراق به گونه اي است 
كه در مرحله عرضه اوليه، مشخصات كليه اوراق استاندارد و 
يكسان است و تفاوتي ميان اوراق عرضه شده در يك مرحله 
عرضه نيس��ت. اين اوراق معرف يك مترمربع از يك واحد 
ساختماني مبنا مي باشند و براي ساير واحدها يا طبقات 
ساختمان بر اساس واحد مبنا ضرايب تعديل كننده اي در نظر 
گرفته شده است.با نزديك شدن به سررسيد و اعالم انجام 
پروژه از سوي سازنده مرحله تخصيص و تحويل واحدها آغاز 
خواهد شد كه جزييات زيادي دارد. اجماالً بايد گفت در اين 
مرحله افرادي كه توانسته اند به اندازه واحد ساختماني دلخواه 
خود اوراق خريداري كنند، اقدام به انتخاب واحد موردنظر 
كرده و در يك فرايند منصفانه واحدها به آنها تخصيص پيدا 
خواهد كرد، سايرين كه نتوانسته اند حداقل اوراق موردنياز 
جهت خريد واحد ساختماني را از بازار خريداري كنند يا بايد 
اوراق خود را در بازار ثانويه به فروش برس��انند يا واحدهاي 
ساختماني كه به صورت مش��ترك به اين افراد تعلق دارد 
به مزايده گذاش��ته خواهد شود و هريك به تناسب اوراقي 
كه دارند از وجوه حاصله از تسويه نقدي بهره مند  مي شوند.

     مشكالت عرضه مسكن در بورس كاال
كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده اند شايد با عرضه مسكن 
متري در بورس افراد نتوانند صاحب خانه ش��وند، اما اين 
طرح س��بب مي ش��ود فردي كه منابع ريالي مازاد دارد به 
جاي اينكه نقدينگي خود را به سمت بازار هاي ديگر ببرد 
سرمايه خود را به حوزه مسكن وارد كند.يكي از كارشناسان 
حوزه مسكن در صفحه مجازي خود نوشت: طرح فروش 
متري مسكن در بورس چند وقت پيش هم مطرح شد، اما 
به مرحله اجرا نرسيد. در خصوص اين طرح اگر انتظار بر اين 
است كه شهروندان خانه دار شوند طبيعتا چنين اتفاقي رخ 
نخواهد داد چراكه اين طرح اصال ربطي به خانه دار ش��دن 
مردم ندارد. اما با اجراي اي��ن طرح دو اتفاق رخ خواهد داد 
اول اينكه ب��ا اين طرح فضايي براي جمع كردن نقدينگي 
شهروندان به وجود مي آيد. به عبارتي روشن تر افرادي كه 
تصميم دارند در حوزه مسكن سرمايه گذاري كنند، اما توان 

خريد ملك را ندارند مي توانند بر اساس اين طرح به صورت 
متري مسكني را خريداري كنند. اين طرح سبب مي شود 
فردي كه منابع ريالي مازاد دارد به جاي اينكه نقدينگي خود 
را به سمت بازار ارز، طال يا سكه ببرد سرمايه خود را به حوزه 
مسكن وارد كند. امروزه اگر شخصي بيست ميليون تومان 
سرمايه داشته باشد طبيعتا نمي تواند به فكر خريد خانه اي 
باشد، اما با همين بيست ميليون تومان مي تواند به بازاري 
مثل ارز يا طال ورود پيدا كند؛ بنابراين جمع آوري نقدينگي و 
ورود آن به بازار مسكن )ورود افراد با سرمايه هاي خرد به بازار 
مسكن( يكي از اتفاقاتي است كه پس از اجراي اين طرح رخ 
خواهد داد.بنابراين فوايد طرح فروش متري مسكن در بازار 
بورس اين است كه هم نقدينگي به جاي رفتن به بازار هايي 
همچون طال يا ارز به س��مت بازار مسكن مي آيد و از سوي 
ديگر افرادي كه توان خريد مسكن ندارند مي توانند به صورت 
متري خانه اي خريداري كرده و از ارزش سرمايه خود در برابر 
تورم محافظت كنند. اما اينكه اين طرح تحول خاصي در 
بازار مسكن به وجود بياورد؟ خير طبيعتا چنين چيزي رخ 
نخواهد داد.قيمت مسكن تحت تاثير پارامتر هاي مختلفي 
است. افزايش قيمت مصالح ساختماني، قيمت زمين، كاهش 
عرضه و وضعيت بازار هاي موازي ازجمله پارامتر هايي است 
كه بر قيمت مسكن اثرگذار است. اما مهم ترين مساله اي كه 
در كشور سبب جهش قيمت مسكن در كوتاه مدت مي شود 
بحث داللي و سفته بازي در بازار مسكن است به عبارتي ديگر 
مسكن پتانسيل بااليي دارد تا دالالن و افرادي كه منابع ريالي 
زيادي دارند بيايند و در اين بخش سرمايه گذاري كنند و 
دقيقا همين افراد هم نمي گذارند قيمت مسكن كاهش پيدا 
كند. بنابراين عواملي همچون عرضه مسكن در بورس تاثير 
چشم گيري بر قيمت ها نخواهد داشت. من معتقدم عرضه 
مس��كن در بورس نمي تواند به شكل چشم گيري سبب 
افزايش قيمت در بازار شود و ممكن است تنها ۴، ۵ درصد 
قيمت ها را افزايش دهد. همانطور كه اشاره كردم دو عامل 
مهم قيمت زمين و دالالن در بازار مس��كن سبب افزايش 
قيمت ها مي ش��ود و عرضه مس��كن در بورس كاال خيلي 

نمي تواند بازار را در مسير صعودي قرار دهد.
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تعديل قيمت سيمان با آغاز 
عرضه سلف

جواد جهرمي، معاون عمليات و نظ��ارت بازار بورس 
كاال در خصوص اينكه علت افزايش قيمت س��يمان 
و فوالد در بازار چيست؟ اظهار كرد: با توجه به قطعي 
برق عرضه فوالد و س��يمان در دو هفته اخير كاهش 
پيداكرده است. در بورس كاال به طور متوسط در شمش 
فوالدي تقريبًا هفته اي ۱۰۰ هزار تن عرضه داشته ايم 
كه اين مقدار در هفته گذشته به ۱۱ هزار تن كاهش 
پيدا كرد. همين مقدار هم با توجه به كم بودن عرضه ها 
مورد تاييد ق��رار نگرفت. او افزود: اما در س��يمان، به 
هفته اي ۶۰۰ هزار تن عرضه رسيده بوديم كه متأسفانه 
در حال حاضر به ۲۰۰ هزار تن كاهش پيداكرده است. 
با توجه به اينكه زماني كه عرضه كاهش پيدا كند قيمت 
نيز افزايش پيدا مي كند، تنها راه كنترل اين موضوع 
افزايش عرضه است و موارد ديگر نه تنها كمك كننده 
نيست بلكه ش��رايط را پيچيده تر مي كنند. اين مقام 
مس��وول در ادامه اظهار كرد: با كم��ك دولت، وصل 
شدن برق و بازگشت شركت هاي فوالدي و سيماني 
به مدار توليد، عرضه ها افزايش پيدا مي كند و قيمت ها 
تعديل خواهد شد. جهرمي در پاسخ با اين پرسش كه 
بورس كاال در رابطه با افزايش قيمت ها چه ميزان نقش 
دارد گفت: بورس كاال در كشف قيمت ها نقشي ندارد 
و اين عرضه و تقاضا است كه تعيين كننده است. يعني 
خريداران قيمت خود را اعالم مي كنند و در باالترين 
قيمت معامله صورت مي گيرد. بورس كاال يك پلت فرم 
معامالتي است و در تعيين و كشف قيمت نقشي ندارد. 
اين مقام مسوول درباره علت ابطال معامالت سيمان در 
روز شنبه گذشته ۲۶ تيرماه بيان كرد: به علت قطعي 
برق رفتار هاي هيجاني زيادي در بازار شكل گرفت و 
قيمت هاي بااليي ثبت شد كه البته اين قيمت ها در 
مقايسه باقيمت هاي خارج از بورس باالتر بود و با توجه 
به صحبت هاي صورت گرفته براي افزايش عرضه ها تا 
زماني كه كشف قيمت هاي صحيح تري شكل گيرد، 
معامالت عدم تاييد شد. جهرمي در پاسخ به اين سوال 
كه بايد چه اتفاقاتي رخ دهد كه قيمت ها به س��طوح 
سابق بازگردند؟ گفت: كسي نمي تواند در اين رابطه 
اظهارنظر كند، زيرا ك��ه قيمت ها به عوامل مختلفي 
مانند انتظارت تورمي، تقاضا هايي كه در آينده شكل 
خواهد گرفت، نرخ ارز و صادرات بستگي دارد. چيزي 
كه مهم تر است اين مي تواند باشد كه عرضه ها به شكل 
كامل، كافي و صحيح انجام گي��رد. موضوعي كه در 
حال حاضر جدي ترين مشكل در عرضه محصوالت 
س��يماني و فوالدي است. جهرمي در ادامه با اشاره به 
آغاز معامالت سلف سيمان در آينده نزديك در بورس 
كاال گفت: عرضه سلف به اين مفهوم است كه شركت ها 
مي توانند فروش خود را براي يك تا دو ماه آينده انجام 
دهند و كساني كه به آن نيازمند هستند مي توانند آن 
را خريداري كنند و زمان تحويل آن را دريافت كنند. 
او افزود: عرضه سلف كمك به كاهش انتظارت بازار 
مي كند و مي تواند پاس��خ گوي بخشي از نيازهاي 
آينده باشد. در كل به اين جهت عرضه سلف صورت 

مي گيرد كه قيمت ها تعديل و تقاضا كنترل شود.

ورود نقدينگي جديد
به بازار سرمايه

مهدي سوري، كارش��ناس بازار سرمايه گفت: بازار 
س��رمايه در ي��ك دوره طوالني مدت ش��اهد روند 
نزولي بود كه اين روند هم تحت تأثير عواملي چون 
سياس��ت هاي غلط دولت در سال گذشته بود. وي 
در ادامه تصريح كرد: سياس��ت گذاري هاي دولت 
بايد به گونه اي باشد كه ابهام در بازار برطرف شود. در 
حال حاضر، نگاه عمومي بازار، نگاه گرفتن سود است؛ 
به همين دليل، عده اي از سرمايه گذاران پول خود 
را وارد بازار سهام كرده اند. البته، خبر خاصي هم در 
بازارهاي موازي نبوده است و اين مساله مزيد بر علت 
شده است تا پول جديد وارد بازار شود. اين كارشناس 
بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه همچنان نگاه عمومي 
سرمايه گذاران به بازار بازده هاي كوتاه مدت ۲۰ الي 
۳۰ درصدي اس��ت، افزود: هفته گذشته مقداري 
سرمايه گذاري هاي جديد و قدرت تقاضا را در بازار 
مش��اهده كرديم، اما اين پول با ترس ولرز وارد بازار 
مي شود كه اگر اين روند ادامه دار باشد و تصميم هاي 
مثبت واقعي براي بازار گرفته ش��ود و اميد بازار به 
حذف قيمت گذاري هاي دستوري ادامه پيدا كند، 
پول مي تواند با شجاعت بيش��تري وارد بازار شود و 
روند صعودي سرعت بيش��تري پيدا كند. سوري 
درباره آثار خاموشي ها روي صنايع سيمان و فوالد 
گفت: ما چنين قطعي هايي را در سال هاي مختلف 
در صنايع پتروش��يمي داش��ته ايم كه توقف توليد 
مدتي بعد از فعال سازي دوباره جبران مي شد. اين 
قطعي هاي برق مشكلي در فعاليت آنها ايجاد نخواهد 
كرد چراكه كارخانه هاي سيمان زير ظرفيت خودكار 
مي كنند و مش��كل اصلي آنها فروش است كه اگر 
تقاضا داشته باشند، مي توانند درزماني ديگر مقدار 
توليد خود را افزايش دهند و كسري توليد را جبران 
كنند. وي با اشاره به كاهش چشمگير ميزان توليد در 
صنايع فوالدي با قطعي برق ادامه داد: كارخانه هاي 
توليد فوالد به ميزان توليد خودشان مي فروشند و 
زير ظرفيت خود فعاليت نمي كنند، اما انتظار جامعه 
و سرمايه گذاران اين نيست كه قطعي برق طوالني 
شود، اما اگر اين خاموشي ها بين دو هفته تا يك ماه 
باشند، تأثير چشمگيري روي توليد و سود ساالنه 
شركت ها نخواهد گذاش��ت و در صورت طوالني تر 
شدن خاموشي ها صنايع فوالدي ضرر محسوسي 
خواهند كرد. اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: 
روندي كه در حال حاضر در بازار س��هام شاهد آن 
هس��تيم، يك روند صعودي با شيب ماليم است، 
ولي ه��ر روندي به صورت خط ص��اف صعودي يا 
نزولي شكل نمي گيرد و برخي نوسانات دارد، اما 
ازآنجايي كه پول با ترس وارد بازار مي ش��ود، اين 
روند صعودي ماليم شكننده خواهد بود زيرا اين 
روزها هر تصميمي مي تواند روي بازار تأثير بگذارد.

نگاهي به تقسيم سود مجامع
طي روزهاي اخير مجمع تعدادي از شركت هاي بورسي و 
فرابورسي تشكيل شد. اين گزارش به بررسي نتايج برخي 

از اين مجامع مي پردازد.
   »فملي«: بر اساس نتايج مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت ملي صنايع مس ايران، اين شركت در سال مالي 
منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰، به ازاي هر س��هم ۱,۳۰۲ريال 
سود شناس��ايي كرده اس��ت كه ۲۸۰ريال از آن را بين 

سهامدارانش توزيع خواهد كرد. 
   »ف�والد«: در مجمع عمومي ش��ركت فوالد مباركه 
اصفهان، پس از انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، مجمع اعالم 
تنفس كرد. به اين ترتيب جلسه بعدي اين مجمع در تاريخ 

۱۱ مرداد ماه تشكيل خواهد شد.
   »وبملت«: بر اساس تصميم گيري مجمع شركت بانك 
ملت، اين شركت ۶۶ريال از ۶۶۰ريال سود خالص هر سهم 

خود را بين سهامداران توزيع مي كند.
   »وبصادر«: در مجمع عمومي س��االنه بانك صادرات 
ايران، سود خالص هر سهم وبصادر ۶۷۰ريال اعالم شد كه 

۱۱ريال از آن بين سهامداران تقسيم مي شود.
   »وتج�ارت«: مجمع بانك تج��ارت تصميم گرفت 
كه س��ه ريال از ۶۴۵ريال سود خالص هر سهم وتجارت 
بين سهامداران توزيع ش��ود. همچنين در اين مجمع، 

هيات مديره جديد شركت نيز معرفي شد.
   »خودرو«: در مجمع عمومي س��االنه شركت ايران 
خودرو، اعالم شد اين شركت متحمل زيان ۵۱۴ريالي به 

ازاي هر سهم شده است.
   »ولتجار«: مجمع عمومي فوق العاده شركت واسپاري 
گسترش تجارت و س��رمايه ايرانيان با افزايش سرمايه 
۲۰۰درصدي قطعي و ۱۰۰درصد در اختيار هيات مديره، 
از محل مطالبات وآورده نقدي، موافقت كرد. همچنين 
مجمع عمومي ساالنه شركت تصميم گرفت ۴۰۰ريال 
از ۵۷۸ريال سود هر سهم را بين سهامداران تقسيم كند.

   »قصفها«: مجمع ش��ركت قند اصفهان با مشاركت 
۷۱درص��د از س��هامداران برگزار ش��د. طبق تصميم 
س��هامداران ش��ركت، ۳,۱۱۳ريال از ۳,۱۳۹ريال سود 
خالص هر سهم قصفها، بين سهامداران توزيع خواهد شد.

    »تايرا«: در مجمع عمومي ساالنه شركت تراكتور سازي 
ايران، مقرر شد ۵۵۰ريال از ۱,۹۹۵ريال سود خالص تايرا 

به ازاي هر سهم، ميان سهامداران تقسيم شود.
   »تكمبا«: بر اس��اس تصميم گيري مجمع ش��ركت 
كمباين سازي ايران، اين ش��ركت ۳۰ريال از ۱۵۵ريال 
سود خالص هر سهم خود را بين سهامداران توزيع مي كند.

   »خبهمن«: در مجمع عمومي س��االنه شركت گروه 
بهمن، سود خالص هر سهم خبهمن ۱۲۰ريال اعالم شد 

كه ۲۸ريال از آن بين سهامداران تقسيم مي شود.
   »سمايه«: بر اساس نتايج مجمع عمومي ساالنه بانك 
س��رمايه، اين بانك ۱۵,۷۱۵ريال زيان به ازاي هر سهم 

رقم زده است.
   »لپارس«: مجمع شركت كارخانجات پارس الكتريك 
اعالم كرد علي رغم سود خالص ۸۴۷ريالي، اين شركت 
به ازاي هر سهم ۸۹۵ريال سود تقسيم مي كند كه بخشي 
از آن مربوط به سود انباشته است. همچنين هيات مديره 
جديد شركت، توسط مجمع عمومي فوق العاده لپارس 

انتخاب شد.
   »كوير«: مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت توليدي 
فوالد سپيد فراب كوير، الحاق موضوع فعاليت هاي معدني 
به موضوع فعاليت قبلي شركت را تصويب كرد. همچنين 
كوير كه به ازاي هر س��هم ۱,۵۰۳ريال سود كسب كرده 

است، ۱۵۱ريال را بين سهامداران توزيع نخواهد كرد.
   »دكوثر«: بر اس��اس تصميم گيري مجمع ش��ركت 
داروسازي كوثر، اين ش��ركت ۲۵ريال از ۲۲۸ريال سود 
خالص هر س��هم اين نماد را بين س��هامداران تقس��يم 

خواهد كرد.
   »شتران«: طي تصميم گيري مجمع عمومي ساالنه 
ش��ركت پااليش نفت ته��ران، مقرر ش��د ۲۰۰ريال از 
۱,۴۷۷ريال سود خالص هر سهم شتران ميان سهامداران 

توزيع شود.
   »س�مگا«: در مجمع عمومي س��االنه شركت گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران، سود 
خالص هر س��هم اين ش��ركت ۱۰۰ريال اعالم شد كه 

۹۳۹ريال از آن بين سهامداران تقسيم مي شود.
   »زكش�ت«: بر اساس تصميم گيري مجمع شركت 
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت، اين شركت ۲۹۷ريال 
از ۷۴۲ريال سود خالص هر سهم خود را بين سهامداران 

توزيع مي كند.
   »شاوان«: در مجمع عمومي ساالنه شركت پااليش 
نفت الوان، مقرر ش��د ۱۲,۵۸۰ري��ال از ۱۷,۹۷۰ريال 
سود خالص شاوان به ازاي هر س��هم، ميان سهامداران 

تقسيم شود.
   »وكار«: در مجمع عمومي ساالنه بانك كار آفرين، سود 
خالص هر سهم وكار ۴۳۶ريال اعالم شد كه هيچ مبلغي از 

اين مقدار ميان سهامداران توزيع نخواهد شد.
   »كس�را«: بر اس��اس تصميم گيري مجمع شركت 
سراميك هاي صنعتي اردكان، اين شركت ۱۵۰ريال از 
۹۲۵ريال س��ود خالص هر سهم خود را بين سهامداران 

توزيع مي كند.
   »كروي«: در مجمع عمومي س��االنه شركت توسعه 
معادن روي ايران، س��ود خالص هر س��هم اين شركت 
۲,۵۱۱ريال اعالم شد كه هزار ريال از آن بين سهامداران 

توزيع مي شود.
   »شراز«: بر اساس تصميم گيري مجمع شركت پااليش 
نفت شيراز، اين ش��ركت ۱۴,۱۳۰ريال از ۲۰,۱۷۸ريال 
سود خالص هر سهم اين نماد را بين سهامداران تقسيم 

خواهد كرد.
   »شپنا«: بر اساس نتايج مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت پااليش نفت اصفهان، اين شركت در سال مالي 
منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰، به ازاي هر س��هم ۱,۹۵۳ريال 
سود شناسايي كرده اس��ت كه ۱,۲۰۰ريال از آن را بين 

سهامدارانش توزيع خواهد كرد.
   »بفجر«: در مجمع عمومي ساالنه شركت فجر انرژي 
خليج فارس، سود خالص هر سهم بفجر ۲,۰۹۸ريال اعالم 
شد كه دو هزار ريال از آن بين سهامداران تقسيم مي شود.

   »فوالژ«: بر اساس تصميم گيري مجمع شركت فوالد 
آلياژي ايران، اين شركت ۹۵۰ريال از ۲,۰۸۴ريال سود 

خالص هر سهم خود را بين سهامداران توزيع مي كند.

»تعادل«مزاياومعايبعرضهمسكندربورسكاالرابررسيميكند

عرضه متري مسكن در بورس

روند روبه باالي بورس هاي جهاني
روابط بين امريكا و چين بار ديگر به محدوده تنش بازگشته 
و پس ازآن كه وزارت بازرگاني امريكا از تحريم ۱۴ شركت 
 چين��ي به اته��ام نقض حقوق بش��ر مس��لمانان منطقه 
س��ن كيانگ خبر داد، حاال وزارت خارجه چين نيز اعالم 
كرد اين كشور هفت شركت و نهاد امريكايي را به فهرست 
تحريم هاي خود اضافه مي كند كه ويلبور راس، وزير بازرگاني 
امري��كا در دوران رياس��ت جمهوري ترامپ معروف ترين 

شخص تحريم شده اخير امريكايي توسط چين است.
در دومين هفته از ماه ژوئيه شمار متقاضيان دريافت مزاياي 
بيكاري در امريكا با افزايش ۵۱ هزارنفري به ۴۱۹ هزار نفر 
رسيده كه كمي فعاالن بازار را نسبت به بدتر شدن وضعيت 
در بازار كار نگران كرده است. اين افزايش در حالي ثبت شد 
كه انتظار مي رفت روند متقاضيان نزولي باشد و به ۴۱۰ هزار 
نفر برسد. چين تصميم گرفته است باهدف كاهش توانايي 
امريكا در تحريم شركت هاي اين كشور، امكان عرضه سهام 
شركت هاي چيني در بورس امريكا را محدود كند. شمار 
زيادي از ش��ركت هاي چيني در بورس امريكا سهام خود 
را عرضه كرده اند و قانون جديد مي تواند زمينه ساز خروج 
شركت هاي بزرگ چيني شود. طبق اين قانون شركت هاي 
چيني كه باالي يك ميليون سهامدار دارند بايد براي عرضه 
س��هام خود در بورس امري��كا از نهادهاي نظارتي چيني 
مجوز بگيرند. ارزش سهام اين شركت ها حدود دو تريليون 
دالر است. با احياي تدريجي سطح تقاضا در جهان و بهبود 
فعاليت كسب وكارها، معامله گران بيش ازپيش به خريد 
سهام شركت ها ترغيب شده اند به ويژه آنكه انتظار مي رود 
شاهد موج جديد افزايش قيمت سهام شركت ها باشيم. 
داده هاي منتشرشده نشان مي دهد كه ميزان ساخت وساز 
خانه در امريكا افزايش يافته كه اين مساله، يك سيگنال از 
تقويت رشد اقتصادي در ماه هاي آينده براي معامله گران 
بوده است. اين رش��د حتي مي تواند در بازار كار هم اثرات 
مثبتي داشته باشد.افزايش غيرمنتظره ابتال به كرونا در 
كشورهاي جهان باعث وحشت معامله گران از بازگشت 
مقررات سخت قرنطينه اي شده است. گونه جهش يافته 

دلتا برخالف گونه هاي قبلي، بيش از همه جوانان را تحت 
تأثير قرار مي دهد و اين خبر خوبي براي شركت هايي كه 
به دنبال بازگشايي كامل هستند، محسوب نمي شود. در 
خبري خوب براي سياست گذار اروپايي، مركز آمار اتحاديه 
اروپا اعالم كرد متوسط نرخ تورم ۱۹ كشور عضو منطقه يورو 
در دوازده ماه منتهي به ژوئن با ۰.۳ درصد كاهش نسبت به 
رقم مشابه منتهي به ماه قبل به ۱.۹ درصد رسيد تا نرخ تورم 
مجدداً در مسير رسيدن به سطح دودرصدي هدف گذاري 
شده توسط بانك مركزي اين منطقه قرار گيرد. در سطح 
اتحاديه اروپا اين نرخ به طور متوسط ۲.۲ درصد بوده كه از 
ماه قبل ۰.۱ درصد كمتر شده است. رييس بانك مركزي 
امريكا انتظار دارد نرخ تورم در ماه هاي آينده نيز در سطح 
بااليي باقي بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بااليي 
افزايش يافته و به همين داليل به چندين ماه براي كاهش 
آن زمان نياز است. رييس فدرال رزرو گفته است درنتيجه 
شيوع كرونا، بخش توليد با محدوديت مواجه شد و براي 

عرضه نيز محدوديت هايي پيش آمد كه همين داليل باعث 
افزايش تورم در بخش كاال و خدمات شد. پاول بار ديگر از 
بازگشت تورم به محدوده دودرصدي پس از يك دوره كوتاه 
خبر داد.موسس��ه رتبه بندي فيچ در گزارشي از وضعيت 
اقتصاد امريكا اعالم كرد به لطف سياست حمايتي دولت 
و بانك مركزي، اقتصاد اين كش��ور از پيامدهاي كرونايي 
بهبود يافته است اما با توجه به تشديد بحران بدهي و چاپ 
گسترده پول براي تأمين هزينه ها، اقتصاد امريكا با خطر 
يك بحران مالي مواجه است كه مي تواند درنهايت منجر به 
بي ثباتي اقتصادي شود و به همين دليل چشم انداز اقتصاد 
اين كشور منفي اس��ت. اين موسسه همچنين نرخ رشد 
امسال امريكا را ۶.۷ درصد پيش بيني كرده است.جورجيو 
كاپوتو، كارشناس ارشد سرمايه گذاري در موسسه هامبرو 
كپيتال گفت: اين احتمال وجود دارد كه به رشد اقتصادي به 
حداكثر توان خود رسيده باشد اما اين مساله لزوماً بدان معنا 
نيست كه چرخه رشد به پايان رسيده است. اينكه مقابله با 

گونه جهش يافته دلتاي ويروس كرونا به كجا مي رسد و نرخ 
تورم چه زماني در سراشيبي قرار خواهد گرفت دو مساله 
مهمي هستند كه در حال حاضر بيش از هر چيز ديگري در 
تعيين رشد اقتصادي در ماه هاي بعد موثر خواهند بود.در 
بورس امريكا و وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ 
تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري 
از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با ۰.۵۸ درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 
۳۵ هزار و ۲۴.۰۵ واحد بس��ته شد. شاخص »اس اند پي 
۵۰۰« با ۰.۹۷ درصد صعود تا س��طح ۴۴۰۹.۷۳ واحدي 
باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۱.۰۱ درصد افزايش در س��طح ۱۴ هزار و 
۸۳۲.۷۴ واحدي بسته شد.در معامالت بازارهاي بورس در 
اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۸۵ درصد 
افزايش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۲۷.۵۸ واحد بسته 
شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان با 
افزايش ۱.۰ درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۶۹.۲۹ 
واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس 
پاريس با پيش��روي ۱.۳۵ درصدي در س��طح ۶۵۶۸.۸۲ 
واحد بسته ش��د. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۱.۱۱ 
درصد باال رفت و به ۸۷۱۷.۲۰ واحد رس��يد.در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا 
جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن 
با افزايش ۰.۵۸ درصدي تا سطح ۲۷ هزار و ۵۴۸.۰۱ 
واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس 
هنگ كنگ ۱.۴۵ درصد پايين رفت و در سطح ۲۷ هزار 
و ۳۲۱.۹۸ واحد بسته شد.در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« ريزش ۱.۲۱ درصدي را تجربه كرد و در 
سطح ۵۰۸۹.۲۳ واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني با ۰.۱۱ 
درصد افزايش و ايستادن در سطح ۷۳۹۴.۲۵ واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.



گروه راه و شهرسازي|
همزم��ان با تعطيالت كروناي��ي پايتخت كه با هدف 
كاهش س��فرها و افت ش��يوع كرونا در سطح تهران 
و كش��ور صورت گرفت اما نتيجه م��ورد نظر را در پي 
نداشت، تب افزايش قيمت بليت هواپيما براي دومين 
بار در س��ال جاري اوج گرفت و به طور مثال در مسير 
تهران- مش��هد قيمت بليت پرواز ب��ه يك ميليون و 
200 هزار تومان رسيد، در حالي كه پيش از آن حدود 
700 هزار تومان بود. طي روزهاي گذش��ته، انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي با اس��تدالل هاي حقوقي و 
غيرحقوقي از افزايش قيمت ها دف��اع مي كردند. در 
سوي ديگر ماجرا، برخي كارشناسان اين استدالل هاي 
حقوقي را وارد نمي دانستند و هر گونه افزايش قيمت 
بليت ه��اي هوايي را غيرقانوني اع��الم مي كردند. در 
اين ح��ال، ديروز س��ياوش اميرمكري، سرپرس��ت 
سازمان هواپيمايي كشوري بر استدالل هاي حقوقي 
كارشناسان صحه گذاش��ت و آب پاكي را روي دست 
ايرالين هاي داخلي ريخت و گفت: با توجه به محقق 
نش��دن اهداف مدنظر از آزاد س��ازي نرخ حمل و نقل 

هوايي، هرگونه افزايش نرخ بليت غيرقانوني است.
اميرمك��ري در واكن��ش ب��ه اظهارات دبي��ر انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي مبني بر اينكه افزايش نرخ 
بليت هواپيما غيرقانوني نيست، تاكيد كرد: هر گونه 
افزايش نرخ بليت غيرقانوني بوده و سازمان هواپيمايي 
كشوري در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان 

را به مراجع قانوني معرفي خواهد كرد.
وي با اشاره به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازي 
نرخ حمل و نقل هوايي افزود: اهداف مدنظر از اجراي 
آزادس��ازي نرخ حمل و نقل هوايي كه همانا توس��عه 
ناوگان، ارتقاي كمي و كيفي خدمات و توسعه شبكه 
پروازي به نحوي كه تمام نقاط كشور را پوشش داده و 
موجب توسعه مناطق كمتر توسعه يافته شود، محقق 
نشد. اميرمكري تصريح كرد: همچنين مفاد مندرج 
در بن��د ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توس��عه كش��ور از 
جمله آزادسازي شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي 
و معافي��ت در زمينه ناوبري هوايي، نشس��ت و پرواز، 
خدمات پروازي و واگذاري اماكن و واقعي كردن نرخ ها 

به مرحله اجرا در نيامد.
سرپرست س��ازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
موضوع متنوع سازي يا آزادس��ازي نرخ حمل و نقل 
هوايي در چارچ��وب احكام دايمي يا برنامه شش��م 
توس��عه مورد تصريح قرار نگرفته اس��ت، اف��زود: از 
اين رو، ب��ا عنايت به بند ج م��اده ۶ قانون هواپيمايي 
كشوري، سازمان هواپيمايي كشوري علي رغم اشراف 
به مشكالت و چالش هاي ش��ركت هاي هواپيمايي، 
افزاي��ش غيرمتعارف ن��رخ حمل و نق��ل هوايي را به 
مصلحت ندانسته و به موجب وظايف قانوني خود در 
خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده 
۵ قانون هواپيمايي كش��وري، همچنين با اس��تفاده 
از اختي��ار مندرج در ماده 7 آيين نامه ش��وراي عالي 
هواپيمايي موضوع را جهت تعيين تكليف به شوراي 

عالي هواپيمايي عرضه مي دارد.
او ب��ه ذكر توضيحاتي در خصوص بن��د ب ماده ۱۶۱ 
قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار كرد: براساس اين 
بند، دولت مكلف بود تا پايان سال اول برنامه نسبت به 
متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر 
اقدام و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل 
نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و ش��بكه 
پ��روازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در 
زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، 
نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن 
و س��اير موارد مرتبط نسبت به واقعي نمودن نرخ آنها 

اقدام كند.
اميرمكري با اشاره به ادامه به وظايف سازمان هواپيمايي 
كشوري و همچنين شوراي عالي هواپيمايي براساس 
قانون هواپيمايي كشوري افزود: براساس بند ب ماده ۵ 
قانون هواپيمايي كشوري، نظارت در فعاليت هواپيمايي 
كشوري طبق مقررات هواپيمايي به منظور جلوگيري 

از وقوع مخاطرات و رقابت هاي مضره بين متصديان 
حمل و نقل هواي��ي و حفظ مصال��ح عمومي، ، جزو 
وظايف سازمان هواپيمايي كشوري به شمار مي رود 
و همچنين به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپيمايي 
كشوري، تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار كه 
بايد به ميزان عادله تعيين شود از جمله وظايف شوراي 

عالي هواپيمايي است.
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري تصريح كرد: اين 
موضوع در دستوركار شوراي عالي هواپيمايي كشوري 
قرارگرفته ودر اولين جلسه تعيين تكليف خواهد شد.

بر اس��اس اين گزارش، پيش از اي��ن نيز، مديرعامل 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و سرپرست 
سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به ايرالين ها، 

افزايش قيمت را غيرقانوني اعالم كرده بود.
امي��ر مك��ري در اين نام��ه خطاب به ش��ركت هاي 
هواپيمايي با اش��اره به مصوبه جلس��ه مورخ 2۴ آبان 
۱۳۹۹  شوراي عالي هواپيمايي كشوري در خصوص 
صدور مجوز افزايش نرخ بليت ب��ه ميزان ۱0 درصد 
نسبت به جدول نرخي اعالم شده توسط شركت هاي 
هواپيمايي در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اعالم كرد: نظر 
به گزارش هاي واصله مبني بر عدم رعايت مصوبه فوق 
توسط تعدادي از شركت هاي هواپيمايي در بليت هاي 
عرضه شده به مس��افران، با تاكيد بر مفاد نامه شماره 
۱۴0۴۹ در تاري��خ ۱ تير ۱۴00  هر گونه افزايش نرخ 
مسيرهاي پروازي داخلي قبل از بررسي و اتخاذ تصميم 
در جلسه آتي شوراي عالي هواپيمايي كشوري، از نظر 

اين سازمان فاقد وجاهت قانوني است.

      ارتباطي به شوراي عالي هواپيمايي ندارد
با اين حال س��يد عبدالرضا موسوي رييس انجمن 
شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به نامه سرپرست 
سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: قانون برنامه 
پنجم توس��عه، قيمت گذاري بليت هواپيما توسط 
دولت را ممنوع كرد و مبناي نرخ را، عرضه و تقاضاي 
بازار قرار داد و بر اين اساس، شركت هاي هواپيمايي 
مي توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا 
كنن��د و نرخ گذاري حتي در اختيار ش��وراي عالي 

هواپيمايي هم نيست.

     جلسه اي كه هنوز برگزار نشده است
محمد حسن ذيبخش سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري نيز 2۶ تيرماه اعالم كرده بود جلسه شوراي 
عالي هواپيمايي اين هفته )هفته گذشته( با موضوع 

قيمت بليت پروازهاي داخلي برگزار مي ش��ود. اما به 
دليل مواجه شدن با تعطيالت ۶ روزه استان هاي البرز 
و تهران و ادامه اين تعطيلي تا يكشنبه اين هفته )فردا ۳ 
مرداد(، تشكيل نشد.به گزارش مهر، اين در حالي است 
كه با توجه به در پيش بودن تعطيالت عيد غدير خم در 
هفته جاري، تقاضاي سفرهاي هوايي به برخي شهرها 
از جمله مشهد افزايش يافته و همچنان قيمت بليت 
پروازهاي مشهد در دامنه يك ميليون توماني است؛ 
هر چند كه قيمت بليت پرواز تهران-مشهد در دو، سه 
روز آتي با توجه به فروكش كردن تقاضا، به بازه قيمتي 
۵00 تا 700 هزار تومان بازگش��ته ولي از چهارشنبه 
مجدداً نرخ هاي نجومي يك ميليون توماني ادامه دارد.

     دنبال اصالح قانون آزادسازي نرخ بليت 
برخي كارشناسان اقتصاد هوانوردي معتقدند نامه اي 
كه اميرمكري سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري 
پنجش��نبه هفته قبل )۳۱ تيرماه( به ش��ركت هاي 
هواپيمايي ابالغ كرده، چندان قابل اتكا نيست؛ چون 
اواًل در اين نامه، فروش بليت پ��رواز خارج از نرخ نامه 
آبان ۱۳۹۹ غيرقانوني ش��مرده شده و ثانيًا با توجه به 
وجود قانون آزادسازي نرخ پروازها، دولت حق دخالت 

در تعيين قيمت بليت را ندارد.
از سوي ديگر قيمت هايي كه از سوي ايرالين ها در يك 
ماه اخير و پس از افزايش قيمت بليت در حال فروش 
است، به دليل ورود صنعت هوايي به فصل پيك تقاضا 
)High Season( بوده كه س��بب ش��ده تا حداكثر 
نرخ هاي مصوب و سقف قيمت بليت از سوي ايرالين 
به مشتريان پيشنهاد شود و مسافران نيز حاضر به خريد 
بليت با اين قيمت ها هستند.بنابراين حتي قيمت هاي 
اخير خارج از نرخ نامه مصوب شوراي عالي هواپيمايي 
كشوري هم نيست كه سرپرست سازمان هواپيمايي 
كشوري، به ايرالين ها هشدار كار غيرقانوني مي دهد.

اگرچه رييس انجمن شركت هاي هواپيمايي، تعيين 
نرخ بليت پروازهاي داخلي را در اختيار شوراي عالي 
هواپيمايي نمي داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون 
هواپيمايي كش��وري تصويب ۱۳2۸، ش��وراي عالي 

هواپيمايي مسوول تعيين نرخ بليت است.
در اين م��اده از قانون مذكور آم��ده: در وزارت راه 
ش��ورايي به نام ش��وراي عالي هواپيمايي كشوري 
مرك��ب از هف��ت نفر عضو براي مدت س��ه س��ال 

انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.
ج - تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار كه بايد 

به ميزان عادله تعيين گردد.

    قانون برنامه پنجم: دولت مكلف
به آزادسازي نرخ بليت پروازهاست

تض��اد و تع��ارض دو قان��ون هواپيمايي كش��وري و 
برنامه پنجم توس��عه درباره مرجع تعيين نرخ بليت 
هواپيما، يكي از داليل بروز اين تنش ها ميان دستگاه 
سياست گذار حوزه حمل و نقل هوايي و شركت هاي 

هواپيمايي است.
بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه 
مصوب دي ماه سال ۱۳۸۹ كه در سال ۱۳۹۴ اجراي 
آن آغاز ش��د، دولت مكلف به آزادس��ازي نرخ بليت 

پروازهاي داخلي شد.
متن اين بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدين شرح 

است: 
ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مكلف است تا پايان سال اول 
برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل 
هوايي بار و مس��افر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم 
برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، 
خدمات فرودگاهي و ش��بكه پروازي، لغو تخفيفات 
تكليفي و هرگونه معافيت در زمين��ه بهره برداري از 
خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، 
خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط 

نسبت به واقعي نمودن نرخ آنها اقدام كند.

     قانون برنامه پنجم منسوخ شده است
محمدرضا رضايي كوچي رييس كميس��يون عمران 
مجلس مهر ماه س��ال گذشته با اشاره به لحاظ شدن 
آزادس��ازي نرخ بليت هواپيما در قانون برنامه پنچم 
توسعه، گفته بود: ديگر اين حكم در برنامه ششم وجود 
ندارد و در آخرين برنامه توسعه اي حكم آزادسازي نرخ 
بليت هواپيما تمديد نشد. بنابراين متولي قيمت گذاري 
بليت هواپيما، سازمان هواپيمايي كشوري است و اين 

سازمان بايد قيمت ها را كنترل كند.
تورج دهقاني زنگنه رييس سابق سازمان هواپيمايي 
كشوري كه اخيراً بركنار ش��ده، آبان ماه سال قبل 
گفته بود: سازمان هواپيمايي كشوري هيچ دخالتي 
در تعيين كف و سقف قيمت بليت پروازهاي داخلي 
ندارد. بر اس��اس قانون برنامه پنجم توس��عه كه به 
برنامه شش��م هم تس��ري پيدا كرد، شناورسازي و 
آزادسازي قيمت بليت هواپيما يك تكليف قانوني 
اس��ت. وي تا ي��ك روز پيش از بركناري از س��مت 
رياست س��ازمان هواپيمايي كش��وري )۱۶ تيرماه 
امس��ال( نيز همواره مدافع اجراي قانون آزادسازي 

نرخ بليت پروازهاي داخلي بود.
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 اسناد تك برگي 
مانع زمين خواري

علينق��ي حيدري��ان، مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان تهران گفت: با انجام كاداستر 
با دقت بس��يار باالي��ي حدود اراض��ي منابع ملي 
و زمين هاي مردم مش��خص مي ش��ود و كاهش 
تعارض ها، سودجويي ها و زمين خواري را در پي 
دارد. حيدريان در گفت وگو با ايسنا افزود: كاداستر 
منابع ملي يا صدور اسناد تك برگي موجب كاهش 
ش��كايات و زمان رس��يدگي به آنها مي شود و اگر 
كسي قصد تصرف منابع ملي را داشته باشد، مثل 
گذشته زمان بر نمي ش��ود و فوري تعيين تكليف 
مي ش��ود كه آيا زمين جزو منابع ملي هس��ت يا 
نه؟ البت��ه اين به معناي صفر ش��دن تالش براي 
زمين خواري و س��ودجويي نيست بلكه با اجراي 
كاداستر جلوي سودجويي تا حد زيادي گرفته و 
اثبات آن آسان تر مي شود. وي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اشاره به روند كاداستري شدن 
منابع ملي اس��تان تهران گفت: س��ال ۹۳ اجراي 
كاداستر در كشور شروع و قرار شد تا پنج سال اين 
كار به اتمام برس��د. متاسفانه به داليل مختلف به 
اين هدف در مدت زمان تعيين ش��ده دست پيدا 
نكرديم و نتيجه مطلوب گرفته نش��د. حيدريان 
ادامه داد: حدود يك ميلي��ون و ۳00 هزار هكتار 
مساحت اس��تان تهران است. از اين مساحت يك 
ميليون و 70 هزار هكتار منابع ملي است كه بايد 
به نام دولت سند كاداستري براي آن مي گرفتيم. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران 
اضافه كرد: حدود ۵0 سال اخير منابع طبيعي سند 
دفترچه اي قديمي را براي بيش ۹۵ درصد اراضي 
ملي كل كشور گرفته است و ما بايد خودمان را با 
قانون كاداستر تطبيق مي داديم و اين اسناد را به 
س��ند تك برگي تبديل مي كرديم. از س��ال ۹۳ تا 
پايان س��ال ۹۸ براي كل استان تهران حدود ۴۶ 
هزار هكتار سند كاداستري گرفتيم يعني ساالنه 
حدود ۹000 هكتار؛ در حالي كه بايد در اين مدت 
براي يك ميليون و 70 هزار هكتار سند كاداستري 
دريافت مي شد اما طي پنج س��ال براي حدود ۵ 
درصد اراضي، سند كاداستري گرفته شد. وي در 
ادامه گفت: سال ۹۹ با همت حجت االسالم رييسي 
در قوه قضاييه و دس��ت به دس��ت هم دادن تمام 
دستگاه ها مثل منابع طبيعي و سازمان ثبت چند 
اتفاق خوب افتاد؛ يكي اينكه قرار شد ما مقدمات 
را فراهم كنيم يعني نقشه، مدارك و مستندات را 
تهيه س��پس به ثبت ارايه كنيم و ثبت مدارك ما 
را قبول كند و بعد س��ند را صادر كند يعني انجام 
نيمي از كار با ما و نيمي ديگر با سازمان ثبت بوده 
اس��ت. حيدريان اضافه كرد: سازمان ثبت اعتبار 
بس��يار خوبي سال گذش��ته براي اين كار گرفت. 
يك تفاهمنامه بين س��ازمان جنگل ها و سازمان 
ثبت درباره روش انجام كار در استان ها منعقد شد 
تا چگونگي روش كار در استان ها مشخص شود و 
اداره ثبت و منابع طبيعي با هم تفاهم داشته باشند 

تا كار به تعويق نيفتد و زودتر سندها صادر شود.

تامين مالي مترو
با صندوق توسعه ملي منتفي شد

علي امام، مديرعامل ش��ركت مترو تهران با اشاره 
به حذف محل تامين ۱۵ درصدي فاينانس ۶۳0 
دس��تگاه واگن مترو از محل صندوق توسعه ملي 
در بودجه ۱۴00 گفت: اين مساله موجب نگراني 
است، چرا كه اگر طرف چيني كارهاي خود را در 
س��ه ماه آينده انجام دهد، يك ابهام بزرگ وجود 
دارد كه س��هم ايران چطور تامين خواهد شد.در 
اين زمينه وزارت كش��ور به رييس جمهور نامه اي 
نوشته اس��ت كه به سازمان برنامه و بودجه ارجاع 
ش��ده، اما هنوز تعيين تكليف نشده است. امام در 
گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه تامين ۶۳0 دستگاه 
واگن مترو در چه مرحله اي قرار دارد، گفت: طي 
روزهاي گذشته الحاقيه قرارداد ۶۳0 دستگاه واگن 
مترو توسط وزارت كشور صادر شد. علت الحاقيه 
با پيمانكار ذي ربط كه كنسرس��يوم واگن سازي 
تهران و شركاي چيني آن هس��تند به اين دليل 
است كه در دو س��ال اخير مقرر شد فاينانس اين 
قرارداد از محل سايناشور چين انجام شود در حالي 
كه قبال قرار بود از طريق يكي از بانك هاي چيني 
اين فاينانس انجام ش��ود. او ادام��ه داد: به جهت 
مالحظات تامين منابع مال��ي كه دولت مي تواند 
از طريق چين تامين كند به استفاده از سايناشور 
چين روي آوردند و به دليل روابطي كه سايناشور 
در مساله فانيانس دارد، اين مساله به درازا كشيد. 
امام با بيان اينكه مراحل بعدي در كشور چين بايد 
انجام ش��ود، افزود: اميدوارم تا پايان سال مراحل 
كار مربوط به چين انجام و امكان گشايش ال.سي 
قرارداد فراهم ش��ود، چرا كه تا ال.سي بازگشايي 
نشود، قرارداد شروع نشده است و بايد اين ال.سي 
براي آغاز قرارداد باز شود.او با بيان اينكه گره اي كه 
در ايران وجود داشته هفته پيش با امضاي الحاقيه 
برطرف شده است، افزود: باز شدن ال.سي قرارداد 
به ادامه مراحل كار توسط شركاي چيني بستگي 
دارد. امام با اشاره به مش��كلي كه در تامين مالي 
سهم ايران از ال.س��ي اين قرارداد به وجود آمده، 
گفت: متاس��فانه مش��كل ديگري به كار ما اضافه 
شده كه در گذشته نبوده است، ۱۵ درصد از رقم 
فاينانس را بايد ط��رف ايراني و ۸۵ درصد قرارداد 
را طرف چيني تامين مي كند. در گذشته مصوب 
شده بود كه اين ۱۵ درصد از محل منابع صندوق 
توسعه ملي تامين شود، اما در قانون بودجه ۱۴00 
آن را حذف كردند و اين مساله بالتكليف است.او 
ادامه داد: وزارت كشور نامه اي را به رييس جمهور 
نوشت و ايشان به س��ازمان برنامه و بودجه ارجاع 
دادند اما هنوز تعيين تكليف نشده و جاي نگراني 

است كه اين رقم چطور تامين خواهد شد.

جوالن خودروهاي غيربومي 
در مازندران و گيالن

در هفته گذش��ته و در حالي كه ممنوعيت هاي 
تردد بين استاني از نيمه آن اعمال شد، ترددهاي 
بين استاني مردم با كاهش ۹ درصدي نسبت به 
دو هفته گذش��ته مواجه ش��د اما سفرهاي مردم 
به نظر افزايش يافته اس��ت. به گزارش ايسنا، در 
شرايطي كه هفته گذشته و براساس مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا ممنوعيت تردد بين اس��تاني 
از س��اعت ۱۸ روز دوش��نبه 2۸ تيرماه آغاز شد 
و قرار است تا س��اعت هفت صبح دوشنبه هفته 
جاري )چهارم مرداد ماه( ادامه پيدا كند، آخرين 
وضعيت ترددهاي بين استاني نشان مي دهد كه 
اي��ن ممنوعيت تا حدودي در كاهش س��فرهاي 

جاده اي مردم تأثيرگذار بوده است.
جديدترين گزارش مركز مديريت راه هاي كشور 
از تحليل وضعيت تردد در ب��ازه زماني 2۵ تا ۳۱ 
تيرماه نشان مي دهد كه متوسط تردد روزانه بين 
استاني از جمعه 2۵ تيرماه تا پنج شنبه ۳۱ تيرماه 
يك ميليون و ۶7۳ هزار و ۱7۴ وسيله نقليه بوده 
است كه اين آمار نسبت به مدت مشابه هفته قبل 
از اين گزارش )۱۸ تا 2۴ تيرماه( ۹ درصد كاهش 
يافته و تنها يك درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزايش داشته است.
البته مردم مانند هميشه س��فرهاي خود را قبل 
از اعمال اين ممنوعي��ت آغاز كرده بودند و از روز 
يكشنبه هفته گذشته تا عصر روز بعد از آن، روند 
افزايشي در نمودارهاي منتشر شده مشهود است 
و ترددهاي بين استاني مردم در اين بازه حدود 2۴ 
س��اعته تا حدود يك ميليون و ۹00 هزار وسيله 

نقليه هم افزايش يافت.
همچنين آمار ديگري نش��ان مي دهد كه مردم 
سفرهاي خود را در ايام ممنوعيت كاهش ندادند 
چرا ك��ه در همين ب��ازه مورد بررس��ي مجموعا 
حدود ۹ ميليون ۳۹ هزار خودرو با پالك يكتا در 
محورهاي مواصالتي مختلف مشاهده شده اند و 
اين تعداد، ۴00 هزار وسيله نقليه بيشتر از تعداد 
اعالم ش��ده در هفته قبل از اين گزارش اس��ت. 
البته مثل هميش��ه عمده اين خودروها )بيش از 
20 درص��د( متعلق به اس��تان هاي تهران و البرز 
بودند و خودروهايي با پالك استان هاي خراسان 
رضوي، ف��ارس، اصفهان و مازندران در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفتند. اين مساله نشان مي دهد كه 
گرچه تردد وسايل نقليه مختلف به صورت كلي 
در محورهاي مواصالتي كاهش يافت و حتي دقيقا 
در روز اعمال ممنوعيت تا پنج شنبه هفته گذشته 
رون��د رو به افزايش ترددهاي بين اس��تاني رو به 
كاهش گذاشته است اما خودروهاي غيربومي در 
استان هاي مختلف بيشتر از هفته گذشته مشاهده 
شدند. به عنوان مثال تغييرات انباشت خودرو در 
اس��تان هاي مازندران و گيالن در هفته گذشته 
نش��ان مي دهد كه بيش��ترين انباش��ت وسايل 
نقليه در مازندران در بازه زماني 22 تا ۳۱ تيرماه 
مربوط به روز پنجش��نبه ۳۱ تيرماه با ۴7 هزار و 
27۱ وسيله نقليه بوده كه بيش از دو برابر نسبت 
به دو هفته قبل افزايش يافته اس��ت و بيشترين 
خودروهاي غيربومي مش��اهده ش��ده در سطح 
استان مربوط به تهران و البرز، گلستان، خراسان 
رض��وي، اصفهان و گي��الن بوده ان��د. همچنين 
بيشترين انباشت وسايل نقليه در گيالن نيز با 2۹ 
هزار و ۶0۵ خودرو مربوط به همين روز بوده است 
كه عمده آنه��ا مربوط به تهران و البرز، مازندران، 

قزوين، اردبيل و آذربايجان شرقي بوده اند.
نكته قابل تأمل ديگر اينكه با وجود كاهش تردد 
بين اس��تاني در هفته گذشته نس��بت به هفته 
قبل از آن در اكثر اس��تان هاي كشور، سيستان 
و بلوچستان و اردبيل ش��اهد افزايش ۹ و هشت 
درصدي ت��ردد بوده اند و اين مس��اله با توجه به 
ش��يوع ويروس كرونا هندي دلت��ا نگران كننده 
به نظر مي رسد. مهم تر اينكه وضعيت تردد بين 
استاني وس��ايل نقليه مختلف و قياس آن با بازه 
زماني مش��ابه در س��ال گذشته نش��ان مي دهد 
كه اس��تان هاي كهگيلوي��ه و بويراحمد، فارس، 
گلستان و اردبيل با ۱۳۵ درصد، ۵۵ درصد، ۳۵ 
درصد و 20 درصد بيش��ترين افزايش تردد را در 

ميان ديگر استان ها تجربه كردند.

دعوايسازمانهواپيماييوايرالينهادربارهنرخبليتباالگرفت

جدال بر سر قيمت پروازها

معاونوزيرراهوشهرسازيعنوانكرد

خواببازارمسكندر۶۰درصدمحلههايتهران
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از ۳۹۹ محله تهران 
در 2۵0 محله اصال معامله اي انجام نمي شود، گفت: حتما اگر 
تالطمي در بازارهاي موازي ايجاد شود، اثراتش در بازار مسكن 
كمتر خواهد بود و ثبات از واكنش هاي فعلي اين بازار قابل 
انتظار است.محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در خردادماه اعالم شد متوسط قيمت مسكن در تهران 
۳ درصد افزايش يافته؛ در حالي كه از ۳۹۹ محله پايتخت 
در 2۵0 محله اصال معامله اي صورت نگرفته است. يعني در 
حدود ۶0 درصد محالت حتي يك قرارداد هم امضا نشده 
است. از ۴0 درصد مابقي هم در بعضي محله ها فقط شاهد 
انعقاد يكي- دو فقره قرارداد خريد و فروش بوده ايم. بنابراين 
ارايه داده هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و به همين 

دليل از سال ۱۳۹۸ اعالم كرديم اين شيوه را قبول نداريم.
وي افزود: قيمت هاي اعالمي بر اساس متوسط نرخ معامالت 
ارايه مي شود در حالي كه معامالت بسيار كاهش يافته است. 
نمي شود وقتي در يك محله دو فقره معامله صورت مي گيرد 
همان را مالكي براي اعالم متوسط آن محله در نظر گرفت.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
۵۱02 فقره قرارداد خريد و فروش مسكن طي خرداد ۱۴00 
در تهران گفت: وقتي مي خواهيد آمار ارايه دهيد بايد جامعه 
آماري شما عدد قابل توجهي باشد تا بتوان آن را تسري داد. 
اما زماني كه در يك م��اه به طور مثال ۱000 معامله انجام 
مي شود و در ماه بعد ۵0 معامله، نتيجه مساوي از اين دو ماه 

به دست نمي آيد.به گفته محمودزاده، چند محله محدود 
در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند كه فضاي بورس 
بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه 
۴ معامالت بسيار بيش از ديگر محله هاي اين منطقه است. 
پس نبايد با استناد به قيمت هايي كه از قرادادهاي اين محله 
استخراج مي ش��ود براي ديگر محله هاي منطقه ۴ يا كل 
شهر تهران نرخ تعيين كرد. وي با بيان اينكه برنامه ارايه آمار 
صحيح از بازار مسكن در دستور كار وزارت راه و شهرسازي 
قرار دارد گفت: به دليل درگيري و مشغله اي كه درخصوص 
سامانه امالك و اسكان داشتيم موضوع آمار به تعويق افتاده 
اما به زودي آمار اعالم خواهد شد.معاون وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: تاكيد اصلي ما بر اين است كه نبايد انتظار تورمي 
در بازار مسكن ايجاد كرد. وقتي فضاي كلي بازار به ثبات 
رسيده و فروش��ندگان حاضرند با قيمت هاي پايين، 
واحدهاي خود را به فروش برسانند نشان مي دهد قبال 
نرخ ها واقعي نبوده است. در حال حاضر خريدار به ندرت 
پيدا مي شود و شايد فروشندگان هم دست نگه داشته اند 
اما بازار در يك حالت پايدار قرار دارد. او درباره پيش بيني 
از وضعيت آينده بازار مسكن گفت: ثبات قيمتي در بازار 
مسكن بستگي به ش��رايط اقتصاد كالن دارد. در واقع 
هيچ يك از بازارهاي طال، ارز، مسكن و بورس از استقالل 
مشخصي برخوردار نيستند و با يكديگر ارتباط دارند. به 
همين لحاظ با نسبت مشخصي با هم حركت مي كنند.

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی فشرده
 )چاپ در دونوبت به شماره 20000011110000019(

)سرعت غیرمجاز،عامل واژگونی (

٭ کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمانشاه
٭ موضوع مناقصه :پروژه بازيافت سردو لکه گيری روکش آسفالت محورهای روانسر- کامياران،نهرابی - کوزران ،تازه آباد - ازگله و حمشر - دنگی کرمانشاه 

سال ۱۴00
٭ مدت اجرا : ۳۶ ماه 

٭ مبلغ برآورد :2۸۹/۴0۳/۹۳۱/۴۴۸ ريال 
٭ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :۹/۶۸۸/07۹/000 

٭ تاريخ درج درسامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ ۱۴00/0۵/0۳ می باشد .
٭ شرایط مناقصه گر :کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه ۴ راه و ترابری از مديريت و برنامه ريزی کشور باشند . 

٭ مهلت دریافت اسناد : متقاضيان می توانند حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴00/0۵/0۹ ساعت ۱۳:00جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کند . )الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت 

مذکور و دريافت گواهی امضای الکترنيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(
٭ مهلت تحویل اس�ناد تکمیل شده : تا روزشنبه مورخ ۱۴00/0۵/2۳ س��اعت ۱۴:00جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک د.لت)ستاد (

مراجعه نمايند . 
٭ تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت ۱0 صبح روزيکشنبه مورخ ۱۴00/0۵/2۴ 

٭ اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (کرمانشاه - بلوار بنت الهدی صدر - روبروی فرمانداری 
- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه - طبقه همکف- دبيرخانه - تلفن ۱۴- 0۸۳-۳۸2۴۹۹۱2

٭ اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-02۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹7۳7و ۸۵۱۹۳7۶۸

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان كرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 



وب سايت اس��پيد تست جديدترين گزارش متوسط 
س��رعت جهاني اينترنت ثابت و موبايل جهان در ماه 
ژوئن را منتشر كرده است. اين گزارش نشان مي دهد 
هرچند جايگاه ايران در رده بندي س��رعت اينترنت 
موبايل يك پله رش��د كرده اما جاي��گاه آن در بخش 
اينترنت ثابت يك پله س��قوط كرده اس��ت. براساس 
اطالعات ثبت ش��ده در اين گزارش در ششمين ماه 
ميالدي متوسط سرعت اينترنت موبايل ايران ۳۱.۰۶ 
و متوسط اينترنت ثابت آن ۲۲.۰۲ مگابيت برثانيه بوده 
است. به اين ترتيت ايران در رده هفتاد و هشتم فهرست 
كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت موبايل و رده 
۱۳۳ كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت ثابت قرار 
دارد. براساس اين گزارش همچنين متوسط سرعت 
اينترنت موبايل جهان در م��اه ژوئن ۲۰۲۱ ميالدي 
۵۵.۳۴ و متوس��ط س��رعت اينترنت ثابت ۱۰۶.۶۱ 
مگابيت بر ثانيه بوده اس��ت. اين آمار نش��ان مي دهد 
متوسط سرعت اينترنت موبايل و ثابت جهان در ژوئن 
نسبت به مي ۲۰۲۱ ميالدي اندكي بهبود يافته است. 
سرعت اينترنت از مواردي است كه همواره براي كاربران 
دغدغه بوده و يكي از فاكتورهاي كيفي خدمات اينترنتي 
محسوب مي شود و وب سايت Speedtest شاخص هاي 
جهاني اينترنت را در كش��ورها بررسي مي كند. بر اين 
اساس تا ماه ژانويه ۲۰۲۱، متوسط جهاني سرعت دانلود 
اينترنت موبايل، ۴۶.۷۴ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني 
سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۴۹ مگابيت برثانيه و 
تاخير، ۳۷ ميلي ثانيه ب��ود. در حوزه اينترنت ثابت نيز 
متوسط جهاني سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابيت برثانيه 
و متوسط جهاني سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابيت برثانيه و 
تاخير، ۲۰ ميلي ثانيه بود. طبق آخرين آمار منتشر شده 
در اسپيدتست، تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۱، متوسط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۵۵.۳۴ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۶۹ 
مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه اس��ت. در حوزه 
اينترن��ت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۱۰۶.۶۱ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
۵۷.۶۷ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۰ ميلي ثانيه اس��ت. 
در حالي كه تا ماه مه  س��ال ۲۰۲۱، متوس��ط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۵۴.۵۳ مگابيت برثانيه 
و متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۶۳ 
مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه است. در حوزه 
اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۱۰۵.۱۵ مگابيت برثانيه و متوس��ط جهاني سرعت 
آپلود ۵۵.۹۵ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۹ ميلي ثانيه بود.

    جديد ترين رتبه ايران در اينترنت ثابت 
و موبايل 

جايگاه ايران در رده بندي س��رعت اينترنت موبايل 
يك پل��ه رش��د و در رده بندي اينترن��ت ثابت يك 

پله س��قوط كرده اس��ت. در حال حاضر متوس��ط 
س��رعت دانلود اينترنت موبايل در اي��ران ۳۱.۰۶ 
مگابيت برثانيه و متوس��ط س��رعت آپلود اينترنت 
موبايل، ۱۱.۶۶ مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را 
به ۷۸ از ميان ۱۴۰ كشور رسانده است. اين در حالي 
اس��ت كه در ماه مي ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود 
اينترن��ت موبايل در اي��ران ۳۰.۷۹ مگابيت برثانيه 
و متوس��ط س��رعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۱.۵۰ 
مگابيت برثاني��ه بود و اي��ران در جاي��گاه ۷۹ قرار 
داش��ت. همچنين طبق اين آمار، اينترنت موبايل 
ايران در حال حاضر از ارمنستان و برزيل كندتر و از 
اوكراين و قزاقس��تان سريع تر است. در حال حاضر 
در حوزه اينترنت ثابت، متوس��ط سرعت دانلود در 
ايران، ۲۲.۰۲ مگابيت برثانيه و متوس��ط س��رعت 
آپلود ۱۲.۵۳ مگابيت برثانيه و تاخير، ۴۱ ميلي ثانيه 
اس��ت كه رتبه ايران را به ۱۳۳ از ميان ۱۷۵ كشور 
مي رس��اند. اين درحالي اس��ت كه در مه ۲۰۲۱ در 
ح��وزه اينترنت ثابت، متوس��ط س��رعت دانلود در 
ايران، ۲۰.۷۳ مگابيت برثانيه و متوس��ط س��رعت 
آپلود ۱۱.۵۸ مگابيت برثانيه بود و ايران در جايگاه 
۱۳۲ قرار داشت. همچنين طبق اين آمار، اينترنت 
ثابت ايران در حال حاضر از كنگو و گواتماال كندتر 

و از گابن و فلسطين سريع تر است.

     فهرست كشورهايي
با بيشترين سرعت اينترنت موبايل

گزارش جديد وب س��ايت اسپيد تس��ت نشان مي دهد 
كش��ورهاي امارات متح��ده عرب��ي )۱۹۳.۵۱ مگابيت 
برثانيه(، كره جنوب��ي )۱۸۰.۴۸ مگابيت برثانيه( و قطر 
)۱۷۱.۷۶ مگابيت برثانيه( مانند ماه گذش��ته همچنان 
در رده نخست تا سوم كش��ورهايي با بيشترين سرعت 
اينترنت موباي��ل در جهان قرار دارن��د. در رده چهارم و 
پنجم به ترتيب دو كشور نروژ )۱۶۷.۶۰ مگابيت برثانيه( 
و قبرس )۱۶۱.۸۰ مگابيت برثاني��ه( قرار دارند. جايگاه 
نروژ ۲ و جايگاه قبرس ۵ پله در اين فهرست صعود كرده 
است. در رده شش��م چين )۱۵۹.۴۷ مگابيت برثانيه(، 
هفتم عربستان س��عودي )۱۵۳.۱۸ مگابيت برثانيه( و 
هشتم كويت )۱۳۷.۵۱ مگابيت برثانيه( قرار دارند. طبق 
اطالعات ثبت شده جايگاه چين، كويت و استراليا در اين 
رده بندي يك پله س��قوط كرده است. جايگاه عربستان 
سعودي نيز در فهرست كشورهايي با بيشترين سرعت 
اينترنت موبايل ۳ پله س��قوط كرده اس��ت. در رده نهم 
اس��تراليا با س��رعت اينترنت موبايل ۱۲۷.۱۴ مگابيت 
برثانيه قرار دارد. جايگاه استراليا نيز در اين فهرست يك پله 
سقوط كرده است. اما در رده دهم لوگزامبورگ با سرعت 
اينترنت ۱۱۲.۶۴ مگابيت قرار دارد. جايگاه اين كشور در 

رده بندي نسبت به ماه گذشته يك پله رشد كرده است.

    پرسرعت اينترنت ثابت جهان در موناكو
در فهرست كش��ورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
ثابت بر خالف ماه هاي گذشته به جاي سنگاپور، كشور 
موناكو با سرعت اينترنت ۲۶۰.۷۴ مگابيت برثانيه قرار 
دارد. جايگاه موناكو نس��بت به ماه مه ۲ پله ارتقا يافته 
اس��ت. در رده هاي دوم و س��وم به ترتيب سنگاپور و 
هنگ كنگ با س��رعت ۲۵۲.۶۸ و ۲۴۸.۹۴ مگابيت 
برثانيه قرار دارند. جايگاه هر دو كشور در فهرست يك 
پله نس��بت به ماه قبل سقوط كرده است. در رده هاي 
چهارم، پنجم و ششم نيز به ترتيب روماني )۲۲۰.۶۷ 
مگابيت برثانيه(، دانمارك )۲۱۷.۱۸ مگابيت برثانيه( 
و سويس )۲۱۵.۵۷ مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه 
روماني و دانمارك نسبت به ماه گذشته ميالدي ۳ پله 
رشد كرده است. اما در اين ميان جايگاه سوييس ۲ پله 
سقوط كرده است. در رده هاي هفتم، هشتم و نهم نيز 
به ترتيب تايلند )۲۱۴.۴۷ مگابيت برثانيه(، كره جنوبي 
)۲۱۲.۱۲ مگابيت برثانيه( و فرانسه )۲۰۸.۱۵ مگابيت 
برثانيه( قرار دارند. جايگاه تايلند يك و كره جنوبي ۳ پله 
در رده بندي ماه ژوئن سقوط كرده است. اما رده فرانسه 
در ژوئن ۲۰۲۱ نس��بت به ماه گذشته يك پله رشد 
كرده است. در رده دهم نيز شيلي با سرعت اينترنت 
۲۰۳.۶۱ مگابيت برثانيه قرار دارد. جايگاه شيلي نيز 

در فهرست نسبت به ماه مه ۳ پله رشد كرده است.
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فناوري5G دانلود يك فيلم سينمايي 
را در چند ثانيه ممكن مي كند

براي ما كه در ايران با مش��كل دانلود و س��رعت 
مواجه هس��تيم، مي ش��ود ۵G را اينطور تعريف 
كرد كه مي توان يك فيلم سينمايي را در كمتر از 
چند ثانيه دانلود كرد، اتفاقي كه از سال گذشته 
در ايران هم آغاز ش��ده و دولت آين��ده هم بايد 
به س��رعت با توس��عه كاربردهاي اين فناوري و 
ايجاد بازار مناس��ب، به جذابيت سرمايه گذاري 
در اين حوزه كمك كند. به گزارش ايس��نا، پس 
از اينكه در سال هاي گذش��ته با ورود نسل سوم 
و چه��ارم تلفن همراه در دنيا مواجه بوديم، چند 
س��الي اس��ت كه صحبت از ۵G يا همان نس��ل 
پنجم تلفن همراه مطرح مي شود. كاهش تأخير، 
ظرفيت باالي دسترسي، قابليت اطمينان بسيار 
باال، ارتق��ا ارتباطات موبايل په��ن باند و قابليت 
اتصال و ارتباط اش��يا در سطح بس��يار وسيع از 
جمل��ه ويژگي هاي نس��ل پنج ارتباطي اس��ت 
كه اي��ن فناوري نوين ارتباط��ي را به عنوان يك 
فناوري تحول ساز كه س��اير جنبه هاي فناوري 
را ني��ز متحول مي كن��د مطرح كرده اس��ت. دو 
س��ال پيش بود كه محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، با اعالم خبر 
برگزاري »جلسات خوب« درباره زيرساخت هاي 
۵G وعده راه اندازي نس��ل پنجم اينترنت تلفن 
همراه را، ب��ا وجود تحريم هاي امريكا داد. وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات اش��اره مي كند كه 
در آن زم��ان آذري جهرمي در حس��اب كاربري 
خود در توييتر نوش��ت: جلس��ات خوبي درباره 
زيرساخت هاي ۵G داشتيم. جهش بزرگي براي 
كش��ور خواهد بود. اگرچه تحريم ه��اي امريكا 
سرعت ما را كم مي كند اما همان گونه كه در يك 
سال گذشته به طور ميانگين هر روز به ۲۰ روستا 
دسترسي داديم و ۸۰ درصد تكاليف شبكه ملي 
محقق ش��د، ۵G را هم راه مي اندازيم. اين خبر 
خوب در س��ال ۱۳۹۹ با راه اندازي مراكز ۵G در 
شيراز، كيش، مش��هد و تهران به صورت پايلوت 

تحقق يافت.

    5G چيست و چه كاربردي دارد؟
براي ما كه در ايران با مش��كل دانلود و س��رعت 
مواجه هس��تيم، مي ش��ود ۵G را اينطور تعريف 
كرد كه گمان كنيد مي توانيد يك فيلم سينمايي 
را در كمت��ر از چن��د ثانيه با ۵G دانل��ود كنيد. 
سرعت اينترنت نس��ل پنجم تا حدي زياد است 
كه حتي نيازي به فيبرهاي نوري گرانقيمت نيز 
نخواهيد داشت. س��ازمان بين المللي ارتباطات 
)ITU( در حال حاضر پيش بيني تجربه سرعت 
۱۰۰ مگابيت برثانيه تا ي��ك گيگابيت برثانيه را 
براي كاربران ارايه داده و حداكثر س��رعت قابل 
دستيابي را نيز ۲۰ گيگابيت  برثانيه اعالم كرده 
كه قطعا جاي پيشرفت دارد اما همين اعداد هم 
به مراتب باالتر از سرعت هايي است كه اكنون از 

آنها استفاده مي كنيم.

    افزايش چشمگير در ظرفيت پهناي باند
برخي از كمپاني ها معتقدند ظرفيت نسل آينده 
چيزي بين ۱۰۰ ت��ا ۱۰۰۰ برابر ظرفيت كنوني 
بوده و اشياء متصل به اينترنت بيشترين استفاده 
را از اين ظرفيت خواهند برد. شايد ملموس ترين 
مثالي كه مي توان براي چگونگي تغيير زندگي در 
آينده با حضور ۵G زد، بخش حمل و نقل باشد. 
جايي كه ديگر حتي الزم نيس��ت اتومبيل خود 
را برانيم. تشخيص برخورد، مسيريابي لحظه اي، 
مديريت ترافيك از راه دور و سيس��تم هاي ترمز 
خودكار تنها بخش��ي از قابليت هايي هستند كه 

مي توان با حضور فناوري ۵G متصور شد.

5G عدم قطعي شبكه در    
يك��ي از برجس��ته ترين ويژگي هاي��ي كه براي 
فناوري ۵G پيش بيني مي شود، پايداري و ثبات 
آن اس��ت. دقت و س��رعتي كه حتي مي توان از 
آن در عمل هاي جراحي حس��اس استفاده كرد. 
جراحي از راه دور به دليل حساس��يت آن نياز به 
يك ش��بكه مطمئن و پايدار دارد كه نسل پنجم 
تلفن همراه اين امكان را در اختيار پزشكان قرار 
مي دهد كه از راه دور و در شرايط بحراني بتوانند 
به بيماران كمك كنند و تحول مهمي را در حوزه 

درمان ايجاد كند. 

5G اينترنت اشيا در بستر    
در آينده نزديك بيشتر اشيا بر بستر اينترنت به 
هم متصل مي شوند و اتصال اين حجم گسترده 
از لوازم هوشمند به يكديگر به ظرفيت مخابراتي 
و پهناي بان��د قابل مالحظه اي نياز دارد و همين 
مس��اله اهميت ۵G را نش��ان مي دهد. بنابراين 
 ۵G در آين��ده اي نزديك با اس��تفاده از فناوري
و گوشي هوش��مند خود مي توانيد از كيلومترها 
دورتر، ل��وازم خانگي خود را كنت��رل كرده و به 
عنوان مثال آنها را خاموش يا روشن كنيد. توسعه 
فناوري ۵G نياز به سرمايه گذاري سنگيني دارد 
و در كش��ورهاي مختلف ني��ز برنامه هايي براي 
توسعه كاربردهاي آن و ايجاد بازار انجام داده اند. 
م��ا در ايران در ح��وزه ۵G در ابتداي مس��يري 
هس��تيم كه در دولت دوازدهم در س��ال ۱۳۹۹ 
آغاز ش��د و دولت آينده بايد به سرعت با توسعه 
كاربردهاي اين فناوري و ايجاد بازار مناسب، به 
جذابيت سرمايه گذاري در اين حوزه كمك كند. 
فرهنگ س��ازي و تدوين مقررات موارد ديگري 
هستند كه بايد در كنار توسعه فناوري و بازار به 
آنها پرداخته شود تا با رشد همزمان اين بخش ها، 
۵G و مزيت هاي آن به س��رعت عملياتي ش��ود 
تا م��ردم همزمان با ديگر كش��ورها از فوايد اين 

فناوري به روز دنيا بهره مند شوند. 

برگزاري رويداد جايزه سال 
هوشمندسازي  با حمايت همراه اول

رويداد جايزه س��ال هوشمندس��ازي با حمايت گروه 
همراه اول و با هدف يافتن راهكارهايي براي حل برخي 
از بزرگ ترين چالش هاي اجتماعي و زيست محيطي 
كش��ور برگزار مي ش��ود. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، جايزه سال هوشمندسازي 
با شعار »ايده هاي نو براي معضالت قديمي« و با هدف 
انتخاب ايده هاي نوآورانه و استارتاپي برگزار مي شود. اين 
رويداد كه با همت مركز تحقيق و توسعه شركت همراه 
اول، فروم اينترنت اشياي ايران و با حمايت معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري و شركت حركت اول تدارك 
ديده شده به دنبال بسترسازي براي رفع معضالت كليدي 
كشور در دولت آينده، شناسايي و ارايه دقيق چالش هاي 
كالن اجتماعي و زيست محيطي كشور، ترويج اهميت 
استفاده از راهكارهاي فناورانه به ويژه مبتني بر شبكه هاي 
ارتباطي براي حل معضالت ملي و تحريك تقاضا براي 
استفاده از خدمات هوشمندسازي در اجراي پروژه هاي 
بزرگ در سطح كالن كشور است. كاهش آلودگي هواي 
كالن شهرها، مراقبت هاي بهداشتي درماني بهينه در 
زمان كرونا، بهينه سازي توزيع محصوالت كشاورزي، 
كاهش معضل كمبود منابع آبي، كاهش خسارات 
تصادفات ج��اده اي، مبارزه با قاچ��اق، مديريت و 
كنترل ترافيك كالنشهرها، مديريت مصرف سوخت، 
مديريت مصرف انرژي )برق و گاز( و كاهش هزينه 
نهاده هاي توليد در كشاورزي از چالش ها و محورهاي 

مدنظر در جايزه سال هوشمندسازي است. 

 آغاز رويداد دانش آموزي 
كدآپ آكادمي همراه با 

محوريت زبان برنامه نويسي پايتون
دور جديد رويداد دانش آموزي كدآپ آكادمي همراه با 
محوريت زبان برنامه نويسي پايتون و با حمايت همراه 
اول و آكادمي همراه برگزار مي ش��ود. به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، رويداد 
دانش آموزي »كدآپ آكادمي همراه« از ابتداي مردادماه 
آغاز ش��ده و به م��دت دو ماه قرار اس��ت دانش آموزان 
ش��ركت كننده در اي��ن دوره را ب��ا تفكر رايانش��ي و 
برنامه نويسي به زبان پايتون آشنا كند. سامانه آموزشي 
اين دوره عالوه بر درسنامه هاي نوشتاري، بستري براي 
حل تمرين و داوري آنالين است؛ در كنار اين بستر به 
هر فرد يك مربي يا راهنما اختصاص مي يابد. همچنين 
دانش آم��وزان به صورت هفتگي در كالس آموزش��ي 
مبتني بر حل مساله جمعي و تعاملي شركت مي كنند. 
از جمله برنامه ه��اي تدارك ديده ش��ده در اين دوره، 
برنامه ريزي ارايه ۱۵۰ درسنامه، ۷۰ ساعت حل مساله 
و برنامه نويسي، ۲ مسابقه آنالين برنامه نويسي، انجام 
پروژه هاي واقعي، سيستم خودكار تصحيح تمرين ها، 
اتاق فرار مجازي، يادگيري معكوس، كالس هاي هفتگي، 

مسابقات جانبي و رفع اشكال فردي و گروهي است. 

فراخوان جذب كارآموز
 در همراه اول

دور دوم كارآموزي همراه اول با جذب كارآموز در بيش از 
۱۰۰ موقعيت، توسط آكادمي همراه برگزار مي شود. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
ثبت نام دوره دوم كارآموزي همراه اول از امروز ۲ مردادماه 
۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۸ مردادماه سال جاري ادامه خواهد 
يافت؛ لذا متقاضيان شركت در دوره مي بايست تا اين تاريخ 
www.( اطالعات اوليه خود را در سايت آكادمي همراه

hamrah.academy( وارد كرده و در س��ايت ثبت 
نام كنند. دوره كارآم��وزي )Internship( يك دوره ۴ 
ماهه كاري، با هدف افزايش تجربه كاري در دانشجويان 
و فارغ التحصيالن جوياي كار اس��ت. اين دوره به منظور 
شناسايي، توانمندسازي و جذب نيروي انساني مستعد 
توس��ط مجموعه بزرگ هم��راه اول و آكادمي همراه به 
صورت مستمر برگزار مي شود. اين دوره ها كه ساالنه در 
۴ نوبت برگزار مي گردد، با شناسايي و غربال افراد مستعد 
از طريق برگزاري آزمون آنالين و مصاحبه هاي تخصصي 
شروع مي شود و بعد از ورود افراد منتخب، با آموزش مهارت 
و توانمندسازي آنها، تداوم پيدا مي كند.  در پايان دوره نيز 
در صورت رضايت كارآموز و مديران بخش مربوطه، امكان 

جذب در خانواده همراه اول براي كارآموزان وجود دارد.

با آيگپ همراه  با مسابقات المپيك
سي و دومين دوره بازي هاي المپيك در توكيو افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومي آيگپ، بعد از وقفه اي يك ساله 
به دليل شيوع بيماري كرونا، سي و دومين دوره بازي هاي 
المپيك روز جمعه اول مرداد ماه رسما در توكيو با اجراي 
مراسم افتتاحيه آغازشد. در مراسم افتتاحيه كاروان ايران 
با پرچمداري هانيه رس��تميان، ملي پوش تيراندازي و 
صمد نيكخواه بهرامي، كاپيتان تيم ملي بسكتبال ايران 
در جايگاه بيست و يكمين كشور رژه رفت. كاروان يونان به 
عنوان ميزبان اولين دوره بازي هاي المپيك همچون تمام 
دوره هاي گذشته اولين تيمي بود كه در مراسم افتتاحيه 
در رژه حضور داشت. بر خالف دوره هاي قبل هيچ رييس 
فدراسيوني در كاروان ايران به هنگام رژه حضور نداشت. 
خالي بودن سكوها و نبود تماشاگران در محل برگزاري 
مراسم، به دليل شيوع ويروس كرونا، شرايط متفاوتي را 
نسبت به دوره هاي قبل ايجاد كرده بود چرا كه اهالي رسانه، 
ورزش��كاران حاضر در كاروان اعزامي كشورها و عوامل 
برگزاري، افراد حاضر در ورزشگاه محل برگزاري مراسم 
افتتاحيه بودند. در راستاي خدمت رساني در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي، ورزشي و اجتماعي، آيگپ بر آن شد تا 
مسابقات المپيك را به صورت زنده براي كاربران به تصوير 
بكشد و پيرو همين موضوع پس از نصب آيگپ، دوستداران 
ورزش و مسابقات ورزش��ي مي توانند تا پايان بازي هاي 
المپي��ك با ورود به تايل “توكيو بدون توق��ف “ هر روز از 
ساعت ۴ صبح مسابقات را به صورت زنده دنبال كنند. براي 
نصب آيگپ كافي است عدد ۱ را به ۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال يا از 

استورهاي داخلي براي دانلود و نصب اقدام كنيد.

يكپلهسقوطدرحوزهاينترنتثابتويكپلهصعوددرحوزهاينترنتموبايل

ايران در رتبه ۱۳۳ اينترنت  ثابت قرار دارد

بيت كوين به كانال ۳۳ هزار دالر وارد شد

دغدغهنخبگانبهنحوهمواجههدولتجديدبافضايمجازي

با وجود افزايش فشار فروش، بيت كوين كانال ۳۲ هزار را 
حفظ كرد و روز گذشته به كانال ۳۳ هزار دالر وارد شد. به 
گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي سي، صرافي باينانس 
كه فعاليت آن تحت تاثير اتخاذ رويكرد س��ختگيرانه 
برخي كشورها قرار گرفته اس��ت، تصميم دارد براي 
پرهيز از وقوع اتفاق مشابه و از دست رفتن بازار امريكا، 
سهام صرافي باينانس در امريكا را در بورس اين كشور 
عرضه كند. مديرعامل باينانس با بيان اينكه مجموعه 
تحت مديريت��ش الزامات و قوانين مالي كش��ورها را 
رعايت كند وعده داده اس��ت باينان��س تالش كند با 
كمك گرفتن از مشاوره هاي حقوقدانان و فعاالن مالي، 
انتظارات نهادهاي ناظر را برآورده سازد. صحبت هاي 
اخير جك دورسي، مديرعامل توييتر و ايالن ماسك، 
مديرعامل تسال در خصوص ارزهاي ديجيتالي باعث 
ورود موج تازه اي از تقاضا به بازار ش��ده اس��ت. ايالن 
ماس��ك گفته احتمال پذيرش مج��دد بيت كوين به 

عنوان ابزار پرداخت براي خريد خودروهاي تسال وجود 
دارد اما به شرطي كه بيشتر انرژي الزم براي استخراج 
رمزارزه��ا از انرژي ه��اي پاك تامين ش��ود. ماس��ك 
همچنين گفته است تسال در بيت كوين و خودش در 
بيت كوين، اتريوم و دوج كوين سرمايه گذاري كرده اند. 
جك دورسي، مديرعامل توييتر به سرمايه گذاران اين 
ش��بكه اجتماعي اعالم كرده ك��ه بيت كوين »بخش 
بزرگي« از آينده اين شركت خواهد بود، زيرا او به دنبال 
راهي براي استفاده از اين رمزارز در پرداخت هاي درون 
برنامه اي توييتر است. دورسي از بيت كوين به همراه 
هوش مصنوعي و تمركززدايي به عنوان يكي از س��ه 
روند اصلي در آينده توييتر ي��اد كرده. او هنگام اعالم 
درآمد سه ماهه دوم توييتر به س��رمايه گذاران اعالم 
كرد كه بيت كوين مي تواند به پيشرفت شركت كمك 
كن��د و از آن به عنوان »بهتري��ن گزينه« براي تبديل 
ش��دن به »ارز بومي اينترنت« ياد كرد: »اگر اينترنت 

يك ارز بومي و جهاني داشته باشد، ما قادر خواهيم بود 
 Tip Jar و Super Follows با محصوالتي مانن��د
خيلي سريع تر پيشرفت كنيم. فكر مي كنم اين بخش 
بزرگي از آينده ماس��ت و به همين فكر مي كنم بسيار 
مهم است كه توييتر و سهام داران آن هر چه سريع تر در 
آن سرمايه گذاري كنند.« همچنين يكي از نمايندگان 
توييتر تاييد كرده كه جك دورسي در اين جلسه براي 
اولين بار در مورد نحوه استفاده از بيت كوين نيز صحبت 
كرده اس��ت. هرچند نحوه اس��تفاده از بيت كوين در 
پلتفرمي مانند توييتر هنوز به صورت كامل مشخص 
نش��ده اما دورس��ي ب��راي چندين س��ال از مدافعان 
سرس��خت بيت كوين بوده اس��ت. او غالبا به صورت 
علني اين رم��زارز را تبليغ مي كند و بيت كوين او را به 
ياد روزهاي ابتدايي اينترنت مي اندازد. اخيرا شركت 
ديگر او Square نيز به سمت رمزارزها قدم برداشته 
است و به نظر مي رسد قصد دارد كيف پول بيت كوين 

اختصاص��ي خود را منتش��ر كند. ش��بكه اجتماعي 
توييتر در سه ماهه گذشته درآمد بااليي كسب كرده 
و سريع ترين رشد درآمد خود را از سال ۲۰۱۴ به ثبت 
رسانده است كه باعث شد ارزش سهام توييتر ۹ درصد 
افزايش پيدا كند. درآمد توييتر در سه ماهه دوم سال 
جاري مي��الدي برابر ۱.۱۹ ميليارد دالر بوده اس��ت. 
شركت هاي پرداخت بزرگ جهان در حال فراهم كردن 
زيرساخت هاي بيش��تر براي خريد و فروش ارزهاي 
ديجيتالي هستند. پس از آنكه شركت مستر كارد اعالم 
كرد امكان معامله رمزارزها را تسهيل مي كند، شركت 
ويزاكارد در بيانيه اي مشابه اعالم كرده با تغييراتي كه 
به زودي صورت خواهد گرفت، امكان تبديل ارزهاي 
ديجيتالي به ارزهاي فيات )واحدهاي رسمي پول ملي 
كشورها( و بالعكس آس��ان تر از گذشته خواهد شد. 
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 

حاضر ۱۳۱۰ ميليارد دالر برآورد مي شود.

يك كارشناس فضاي مجازي با اشاره به دغدغه نخبگان 
به نحوه مواجهه دولت جديد با فضاي مجازي، مالحظاتي 
را براي انتخاب وزير ارتباطات و موفقيت دولت سيزدهم 
در مديريت فضاي مجازي كشور عنوان كرد. به گزارش 
مهر، سيد عباس مرادي، كارشناس فضاي مجازي با اشاره 
به دغدغه نخبگان به نحوه مواجهه دولت جديد با فضاي 
مجازي، خطاب به رييس جمهور منتخب مردم، گفت: 
» دغدغه نخبگان به نحوه مواجهه دولت جديد با فضاي 
مجازي غيرقابل كتمان است. رويكرد دولت قبل به گونه اي 
بوده كه كاربري و كاربردهاي فضاي مجازي به موضوعي 
سياسي تبديل شده و همين امر مانع از بهره گيري عمومي 
از فرصت هاي اين فضا شده است. وي با اشاره به مالحظات 
در انتخاب وزير ارتباطات، بيان كرد: اساس��ي ترين كار 
دولت سيزدهم تغيير در نگرش نسبت به فضاي مجازي و 
تبديل كردن آن از ابزاري براي غرض ورزي هاي سياسي 
به پيشراني براي تحوالت اقتصادي است. تحقق اين تغيير 
نگرش، مستلزم آن است كه سكان داري وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در دس��ت فردي مسلط به اقتضائات 
اقتصاد ديجيتال و آشنايي به ابعاد ماموريتي آن وزارتخانه 
باشد. مرادي خاطرنشان كرد: بنا به آمار ارايه شده نهادهاي 
مس��وول، ۱۰۰ درصد كشور تحت پوشش اينترنت قرار 
گرفته و ضريب نفود تلفن همراه از ۱۵۰ درصد گذشته 
است. از اين رو، مي توان به صراحت اين موضوع را بيان كرد 
كه دولت سيزدهم دولت توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 

نبوده و بايد بر توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي و خدمات 
فناوري اطالعات همت بگمارد. از اين رو، دغدغه انتساب 
فردي آگاه ب��ر موضوعات ارتباطي در دولت س��يزدهم 
چندان بجا نيس��ت. دولت آتي بايد از ف��ردي به عنوان 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بهره بگيرد كه تسلط 
و ش��ناختش از اقتصاد ديجيتال مح��دود به روش هاي 
درآمدزاي��ي از طريق فروش ترافيك و زيرس��اخت هاي 
ارتباطي نباشد. البته توس��عه نامتوازن زيرساخت هاي 
ارتباطي ثابت و س��يار در هشت س��ال گذشته، يكي از 
چالش هاي پيش روي دولت سيزدهم است. بي توجهي 
به توس��عه ارتباطات ثابت نه تنها گس��ترش نسل هاي 
جديد ارتباطي را در كشور دچار چالش خواهد كرد، بلكه 
كاربران ايراني را از خدمات جديدي كه نيازمند ارتباطات 
پرس��رعت و باكيفيت هس��تند نيز محروم خواهد كرد. 
دولت آتي بايد با اس��تفاده از اختيارات قانوني و از طريق 
بازتعريف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سيار، زمينه 
رفع اين عقب افتادگي را فراهم كند. اهميت اين موضوع 
زماني مشخص مي شود كه بدانيم بر اساس پيش بيني ها 
اينترن��ت ماهواره اي در ۲ س��ال آتي به عن��وان يكي از 
چالش هاي اساسي كش��ور در مديريت فضاي مجازي 
شناخته خواهد شد. اين كارشناس فضاي مجازي با بيان 
اينكه روياي قدرت آفريني از طريق فضاي مجازي جز از 
طريق ن��گاه درون زايي و برون نگري ممكن نخواهد بود، 
افزود: دولت سيزدهم بايد به اين نكته توجه ويژه داشته 

باش��د كه مرزهاي اقتصاد ديجيتال محدود به مرزهاي 
جغرافيايي كشور نيست. هر كشوري كه بتواند مرزهاي 
اقتصادي خود را در فضاي مجازي بيشتر توسعه دهد، وزن 
بيشتري در حكمراني فضاي مجازي ايفا خواهد كرد. از 
اين رو شناخت بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه اي فضاي 
مجازي و توانايي خلق بازارهاي فراس��رزميني از طريق 
توليد و توسعه خدمات فضاي مجازي، يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي وزير ارتباطات آينده به شمار مي آيد. مرادي 
ادامه داد: خوش خيالي دولت دوازدهم در تحريم ناپذيري 
فضاي مجازي، كشور را در موضعي قرار داده كه به زودي 
وضعيتي مشابه حوزه نفت در حوزه داده نيز اعمال خواهد 
شد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دولت سيزدهم بايد 
در ابتدا درك درستي از حوزه هاي تحريمي فضاي مجازي 
و حوزه هاي مستعد تحريم در اين حوزه داشته باشد. ثانيًا 
برنامه مواجهه و مقابله با اين تحريم ها بايد به نحوي باشد 
كه تضمين كننده خنثي شدن نقشه هاي تحريم باشد. 
اين امر جز به گره زدن اقتصاد ديجيتال منطقه و ترانزيت 
داده ميان قاره اي به جايگاه ايران و شبكه ملي اطالعات 
غيرممكن است. وي با بيان اينكه توسعه كاربري فضاي 
مجازي مستلزم آگاهي به كاركردهاي فناوري اطالعات 
و ارتباطات در ديگر صنايع كشور، به خصوص در صنايع 
مادر است، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بايد 
به عنوان يك پيشران قدرتمند، همراهي آگاه و راهبري 
دانا در تحول ديگر بخش ها و در كنار ديگر دس��تگاه ها 

نقش آفريني كند. وزير ارتباطات آينده به همان ميزان 
كه بايد آگاه و آشنا به حوزه ماموريتي خود باشد، به همان 
مقدار هم بايد سابقه تعامل و فعاليت در ديگر صنايع كشور 
را داشته باشد. مرادي ادامه داد: چالش وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات با سازمان صداوسيما در حوزه فركانسي 
كشور، تزاحم ماموريت آن وزارتخانه با معاونت علمي و 
فناوري رياس��ت جمهوري در حمايت از استارت آپ ها و 
كس��ب و كارهاي نوپا، بالتكليفي مسووليت بين وزارت 
صم��ت و وزارت ارتباط��ات در بومي س��ازي تجهيزات 
سخت افزاري زيرساخت هاي ارتباطي و اطالعاتي كشور، 
تنها بخشي از چالش هايي است كه وزير ارتباطات با آن 
روبرو خواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به 
واسطه ماموريتي كه در تأسيس و تأمين زيرساخت هاي 
مورد نياز فضاي مجازي كشور دارد، مهم ترين بخش از 
زنجيره مديريت فضاي مجازي است؛ اما وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات بايد متذكر اين نكته باش��د كه صرفًا 
نقش تامين كنندگي و پشتيباني از نيازمندي هاي ديگر 
دستگاه ها در بهره گيري از فرصت هاي فضاي مجازي را 
دارد و اهميت جايگاه آن وزارتخانه نبايد موجب سوءتفاهم 
وزير ارتباطات ش��ود. وزير ارتباطات دولت س��يزدهم 
نه تنها بايد بتواند نسبت خود را با ديگر دستگاه هاي 
اجرايي تنظيم و تعديل كند، بلكه موظف است شأنيت 
مركز ملي فضاي مجازي ب��ه عنوان قرارگاه مديريت 

فضاي مجازي كشور را نيز به رسميت بشناسد.



تعادل |
كمبود و گراني گوش��ت قرمز به مرز هش��دار رس��يد. 
پيش بيني ها حكايت از اين دارد كه قيمت اين قلم كاال 
دوباره در بازار افزايشي مي شود. رييس اتحاديه دام سبك 
با بيان اينكه سوءمديريت در تامين نهاده هاي دامي از سال 
٩٨ شروع شد و مسووالن به هشدارها بي توجهي كردند، 
درباره كمبود دام در نيمه دوم سال هشدار داد. اما با وجود 
هشدارهاي مكرر نسبت به تامين نهاده دامي، مسووالن 
امر تدابير جدي براي حل بحران دامداران به كار نگرفتند 
كه همين موضوع موجب ش��د تا دامداران طي ماه هاي 
اخير نسبت به كشتار دام هاي مولد و آبستن خود اقدام 
كنند كه با ادامه اين روند و سياست سركوب قيمت ها، 
صنعت دامپروري نابود مي شود. كمبود و نوسان قيمت 
نهاده هاي دامي تاثير منفي در صنعت دامپروري گذاشته 
است؛ چرا كه دامدار ديگر توان خريد نهاده با قيمت هاي 
باال را ندارد. اگر نوسانات قيمت نهاده در بازار كنترل نشود، 
توليدكنندگان با بحران جدي در توليد روبرو مي شوند 
كه اين امر زنگ خطري براي صنعت دامپروري به شمار 
مي رود، از اين رو ثبات قيمت نهاده يا عرضه با نرخ هاي 
كمتر در بازار محصول نهايي تاثير بسزايي دارد. در همين 
حال، رييس شوراي تامين كنندگان دام كشور قيمت 
تمام ش��ده هر كيلو دام بدون احتساب س��ود دامدار و 
هزينه هاي جانبي را باالي ۵۵ هزار تومان اعالم مي كند 
و مي گويد: در حال حاضر هر كيلو دام سبك و سنگين با 
نرخ كمتر از ۵۰ هزار تومان عرضه مي شود، در حالي كه 
قيمت گوشت در بازار بيش از ۱۵۰ هزار تومان است كه 

اين قيمت ها به هيچ عنوان منطقي نيست.

    گراني گوشت در راه است!
طي چند س��ال اخير بارها مش��كالت مربوط به كمبود، 
گراني و دسترسي به نهاده هاي دامي از سوي مرغداران و 
دامداران مطرح شد كه متاسفانه مسووالن تدبير مناسبي 
براي رفع اين بحران به كار نگرفتند و در نهايت آثار س��وء 
اتخاذ تصميمات نادرست در توليد و قيمت نهايي كاال در 
بازار كامال مشهود است چرا كه به رغم انتقادات گسترده 
به تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات كاالهاي اساسي 
از جمله نهاده دامي، اما اين ام��ر صورت گرفت، درحالي 
كه سود حاصل از اين موضوع به جيب دالالن و واسطه ها 
مي رود. از طرفي، بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد كه 
به رغم افزايش هزينه هاي توليد، اما قيمت تمام شده با نرخ 
فروش هيچ گونه سنخيتي ندارد، درحالي كه مصرف كننده 
با قيمت هاي گزاف و چند برابر قيمت خريد درب دامداري 
گوشت و شير به دستش مي رسد كه علت اصلي اين موضوع 
را بايد در اتخاذ تصميمات نادرس��ت مس��ووالن دولت و 
دخالت هاي نابه جا در بازار جست وجو كرد كه ادامه اين روند 
منجر به نابودي صنعت دامپروري مي شود و در نهايت كار را 
به جايي مي رساند كه در تامين گوشت و محصوالت لبني به 
چند دهه گذشته برگرديم. اما فعاالن اين حوزه خطر هشدار 
كمبود و گراني گوشت قرمز را در ماه هاي آتي مي دهند. 
افشين صدردادرس، رييس اتحاديه دام سبك كشور معتقد 
است كه بحث كشتار دام هاي سبك و بره ها خيلي جدي 
اس��ت و به زودي ما با كمبود شديدي در اين حوزه مواجه 
خواهيم شد. به گفته او، بخشي از بره هايي كه در شش ماه 
اول سال متولد مي شوند، در مدت ١٠٠ تا ١۵٠ روز پروار 
شده و به عنوان گوشت مصرفي مردم وارد بازار مي شوند. 
بخشي ديگر نيز وارد گله دامدار شده و به جاي گله هايي 
كه حذف مي شوند، جايگزين مي شوند. اين فعال بخش 
خصوصي مي گويد: سوءمديريت جدي در تأمين و توزيع 
نهاده هاي دامي به خصوص نهاده هاي دام س��بك از سال 
٩٨ شروع شد ضمن اينكه توزيع نهاده هاي دامي از طريق 

سامانه بازارگاه نابساماني هاي گسترده اي را در اين حوزه 
ايجاد كرد. دادرس بر اين باور اس��ت كه مسووالن به تمام 
هشدارها و تذكرات توليدكنندگان، فعاالن بخش خصوصي 
و كارشناس��ان بي توجهي كردند تا اينكه به شرايط فعلي 
رسيديم. او با اشاره به اينكه درصد تخصيص نهاده هاي دامي 
به دام هاي سبك كم بود، به »خبرگزاري مهر« مي گويد: 
به همي��ن دليل دامداران ناچار بودن��د بخش عمده اي از 
نهاده هاي مورد نيازشان را از بازار آزاد تأمين كنند، به عنوان 
مثال دامداران هر كيلوگرم جو را كه نرخ مصوب آن ١٩٠٠ 
تومان بود كيلويي ۵ تا ۶ هزار تومان خريداري مي كردند و 
به جايي رسيدند كه ناچار شدند دام هاي خود را بفروشند 
چرا كه قادر به تأمين خوراك براي آنها نبودند. دادرس با 
تاكيد بر اينكه دامداران ما عماًل ورشكست شدند، مي افزايد: 
قيمت تمام شده توليد هر كيلوگرم گوشت گوسفند زنده 
با توجه به قيمت يونجه، علوفه و نهاده هاي دامي، بين ٩٠ تا 
١٠٠ هزار تومان است. همچنين قيمت خريد هر كيلوگرم 
گوسفند زنده از دامداران بين ٣۵ تا ۴٣ هزار تومان است.  
دادرس در واكنش به مباحث مطرح شده مبني بر اينكه 
كشتار دام ها بيشتر نمايش و جوسازي براي افزايش قيمت 
شيرخام است، هم گفته اس��ت: بحث كشتار گوسفند و 
بره ها چه ربطي به قيمت شيرخام دارد؟ شير گوسفند تنها 
در برخي از استان ها تبديل به پنير مي شود و مقدار آن نيز 
زياد نيست ضمن اينكه شير گوسفند به ميزاني نيست كه 
مشمول قيمت گذاري باشد. او با انتقاد از عملكرد مسووالن 
در اين حوزه اضافه كرد: افرادي كه از بيرون و درون بخش 
كشاورزي بدون توجه به اتفاقات، واقعيات و الزامات بخش 
كشاورزي و به خصوص دامپروري تصميم گيري كرده و 
همه چيز را بر هم زده اند مسلمًا بايد امروز پاسخگو باشند. 
دادرس با بيان اينكه هر سال ٣٠ درصد از كل جمعيت دام 
سبك كشور وارد بازار مصرف مي شد، تصريح مي كند كه 
امس��ال به دليل نبود علوفه، دامداران دام ها را براي پروار 
شدن نگه نداش��تند و بره هاي الغر را كه به وزن مناسب 
نرسيده بودند، كشتار و وارد بازار مصرف كردند بنابراين در 
شش ماهه دوم سال هم با كمبود شديد دام و گوشت مواجه 

خواهيم بود و هم قيمت گوشت بسيار باال مي رود.

     نرخ ها منطقي نيست! 
در همين ح��ال، مجتبي عالي مديرعام��ل اتحاديه 
دامداران كشور با اشاره به اينكه تعلل در تصميم گيري 
مس��ووالن به قيمت نابودي صنعت دامپروري تمام 
مي ش��ود، بيان مي كند: مس��ووالن ذيربط براي حل 
بحران دامداران هنوز نتوانستند به فكر واحدي برسند 
و زماني اين موضوع عملياتي مي شود كه دامداري ها در 
تامين نهاده هايشان مشكلي نداشته باشند. او قيمت 
هر كيلو دام زنده را ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان اعالم مي كند و 
به »باشگاه خبرنگاران« مي گويد: عليرغم آنكه قيمت 
تمام شده هر كيلو گوساله زنده ۸۰ هزار تومان است، 
اما به طور متوسط ۵۰ هزار تومان از دامدار خريداري 
مي شود. اين در حالي است كه هر كيلو گوشت با نرخ 
۱۶۰ هزار تومان به دس��ت مصرف كننده مي رسد. به 
گفته او، در شرايط كنوني حداكثر ۳۰ درصد نهاده با 
نرخ مصوب و ۷۰ درصد بازار سياه تامين مي شود كه 

اين موضوع هزينه توليد را به شدت افزايش مي دهد.
منص��ور پوريان رييس ش��وراي تامين كنن��دگان دام 
كش��ور هم با اشاره به تاثير منفي كمبود نهاده دامي در 
صنعت دامپروري اظهار مي كند: كمبود و نوسان قيمت 
نهاده هاي دامي تاثير منفي در صنعت دامپروري گذاشته 
است؛ چرا كه دامدار ديگر توان خريد نهاده با قيمت هاي 
باال را ندارد. به گفته او، اگر نوسانات قيمت نهاده در بازار 
كنترل نشود، توليدكنندگان با بحران جدي در توليد 
روبرو مي ش��وند كه اين امر زنگ خطري براي صنعت 
دامپروري به شمار مي رود، از اين رو ثبات قيمت نهاده 
يا عرضه با نرخ هاي كمتر در بازار محصول نهايي تاثير 
بسزايي دارد. پوريان با اشاره به اينكه قيمت شير و گوشت 
ارتباط مس��تقيمي با نرخ نهاده دام��ي دارد، بيان كرد: 
فشارهاي كنوني كه دامداران متحمل مي شوند، ناشي از 
جهش قيمت نهاده است كه اميدواريم مديريت صحيحي 
در اين باره صورت گيرد. اين مقام مسوول قيمت تمام 
شده هر كيلو دام بدون احتساب سود دامدار و هزينه هاي 
جانبي را باالي ۵۵ هزار تومان مي داندو مي گويد: در حال 
حاضر هر كيلو دام سبك و سنگين با نرخ كمتر از ۵۰ هزار 

تومان عرضه مي شود، در حالي كه قيمت گوشت در بازار 
بيش از ۱۵۰ هزار تومان است كه اين قيمت ها به هيچ 
عنوان منطقي نيس��ت. پوريان  متوسط قيمت كنوني 
دام در س��طح كش��ور را ۵۰ هزار تومان اعالم مي كند و 
مي افزايد: براين اساس قيمت منطقي هر كيلو گوشت 
خالص گوس��اله نر ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و بره ۱۴۵ 
هزار تومان است كه متاسفانه به سبب سودجويي عوامل 
واس��طه و دالل، اختالف قيم��ت درب دامداري تا بازار 
خرده فروشي هميشه باالست. بنابه اظهارات پوريان، 
علي رغم هزينه هاي باالي توليد، اما قيمت خريد دام از 
دامدار با نرخ سال گذشته تفاوتي ندارد كه اين موضوع 

دامدار را به شدت تحت فشار قرار داده است.

     مشكل كجاست؟ 
سعيد سلطاني كارش��ناس صنعت دامپروري با اشاره به 
اينكه ۷۰ درصد هزينه هاي توليد محصوالت پروتئيني را 
نهاده هاي دامي تشكيل مي دهد، اظهار مي گويد: طي ۲ تا 
۳ سال اخير، قيمت تمام شده توليد با نرخ مصوبي كه ستاد 
تنظيم بازار اعالم كرده، س��نخيتي ندارد. اين كارشناس 
صنعت دامپروري با اش��اره به اينكه س��ود ارز ترجيحي 
نهاده دامي به اسم دامدار است، بيان مي كند كه علي رغم 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به نهاده هاي دامي، اما دامداران 
به سبب كمبود ناگريز به تامين از بازار آزاد هستند كه با اين 
وجود سود اصلي به جيب دالل و واسطه مي رود. سلطاني 
همچنين نسبت به كشتار دام هاي مولد هشدار داده و 
مي گويد: در حال حاضر دام هاي مولد به دليل عدم صرفه 
اقتصادي در حال كشتار است، در حالي كه توليد وابسته 
به موجود زنده است كه براي رسيدن به نقطه مجدد ۳۰ 
تا ۴۰ سال زمان مي برد كه متاسفانه به دليل بي تدبيري 
دولت اين اتفاق در حال وقوع است. اين كارشناس صنعت 
دامپروري با انتقاد از نبود متولي دام تاكيد مي كند كه 
مسووالن به علت نبود متولي بايد تمهيداتي بينديشند 
چرا كه نتيجه دخالت دولت در قيمت گذاري ها منجر به 
كشتار دام هاي آبستن و مولد شده است، درحالي كه اگر 

دامدار ناچار نباشد، چنين كاري نمي كند.

خبراخبار
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اعطاي ۱۰هزار و ۸۹۱ ميليارد ريال 
تسهيالت به ۶۵ واحد صادراتي

شاتا | بيش از ۱۰هزار و ۸۹۱ ميليارد ريال تسهيالت 
به واحدهاي صادراتي پرداخت ش��ده، كه اين ميزان 
تس��هيالت به ۶۵ واحد صادرات��ي پرداخت گرديده 
 اس��ت. در اين بازه زمان��ي ۳  ماهه همچنين ۵۱ واحد 
صادرات گرا براي دريافت ۱۲ هزار و ۷۰۴ ميليارد ريال 
تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي شده اند. همچنين 
از ابتداي خردادماه ۱۳۹۹ تا پايان خرداد امسال )۱۴۰۰( 
بيش از ۲۳ هزار و ۴۲۲ ميليارد ريال تسهيالت به ۱۳۹ 
واحد صادراتي اعطاء شده است. در اين بازه زماني، ۳۷۹ 
واحد صادراتي براي دريافت تسهيالت ثبت نام نموده اند 
كه از اين تعداد ۲۱۳ فقره معرفي به بانك براي دريافت 
بيش از ۴۰ هزار و ۲۸۳ ميليارد ريال تسهيالت انجام 
شده است. گفتني اس��ت كه كمك به مثبت شدن 
تراز تجاري كش��ور به موازات توسعه صادرات، يكي 
از راهبردهاي اصلي وزارت صمت به ش��مار مي آيد. 
در اين راستا سياست هاي تجاري سال ۱۴۰۰ قطعا 
مبتني بر توسعه توليد و اشتغال و توسعه صادرات غير 

نفتي و در نهايت ورود به بازارهاي جديد خواهد بود.

از محدود كردن
صادرات دام زنده ممانعت شود

عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به خبرهايي مبني 
بر احتمال محدودسازي صادرات دام زنده به افراد خاص، 
اين اتفاق را نگران كننده دانست و خواستار ممانعت از آن 
شد. عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به آزادسازي 
صادرات دام زنده، نسبت به احتمال صدور يك بخشنامه 
جديد و محدود كردن صادرات دام زنده ابراز نگراني كرد. 
كيوان كاشفي در جلس��ه هفتادم شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي اس��تان كرمانش��اه، ادامه داد: 
مباحثي مطرح است كه در قالب يك بخشنامه صادرات 
دام زنده محدود به افراد خاص شود، زمان محدودي براي 
آن در نظر گرفته ش��ود و سهميه دام هاي صادراتي نيز 
محدود شود.رييس اتاق كرمانشاه با بيان اينكه در قالب 
اين بخش��نامه مهلت صادرات دام زنده تا پايان مهرماه 
تعيين شده كه اين بازه زماني كوتاه امكان برنامه ريزي را 
از توليدكنندگان و صادركنندگان مي گيرد، يادآور شد: 
به عالوه براي صادرات دام سهميه بندي و قيمت گذاري 
در نظر گرفته ش��ده كه مجموع اين موارد س��دي در 
برابر صادرات ايجاد خواهد كرد. كاشفي خواستار ورود 
دستگاه هاي مربوطه براي اصالح چنين بخشنامه هايي 
كه مخل صادرات هستند شد و عنوان كرد: پيش از آنكه 
چنين دستورالعملي ابالغ شود بايد نواقص آن اصالح 
ش��ود.او از دام زنده به عنوان يك محصول استراتژيك 
ياد كرد و تاكيد كرد: استان كرمانشاه همواره سهم قابل 
توجهي از صادرات دام زنده كشور داشته و نبايد مردم اين 
استان از اين ظرفيت مهم محروم شوند. عضو هيات رييسه 
اتاق ايران همچنين با اشاره به موضوع مجوز كوتاه مدت 
پروانه بهره برداري چاه هاي كشاورز، اظهار كرد: اين مجوز 
تنها يكسال اعتبار داشت و هر ساله بايد با روندي طوالني 
تمديد مي شد. به گفته كاشفي، با طرح اين مشكل در 
جلسه شوراي گفت وگو و پيگيري هاي صورت گرفته 
اكنون مدت اعتبار پروانه بهره برداري چاه ها از يك سال 
به سه سال افزايش يافت. موضوع ديگري كه كاشفي به آن 
اشاره كرد معضل درمانگاه شهرك صنعتي بيستون بود 
كه اكنون از داشتن پزشك طب كار محروم بوده و عماًل 
امكان استفاده ندارد. او اظهار كرد: اين درمانگاه با هزينه 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرك صنعتي 
بيستون راه اندازي شد و تقاضا داريم موضوع استقرار 
پزشك در آن با همكاري دستگاه هاي متولي بهداشت 
و درمان مرتفع شود. رييس اتاق كرمانشاه خاطرنشان 
كرد: اين مركز بهداش��ت، مي تواند به نيروهاي كار 
سه شهرك صنعتي بيستون، زاگرس و فرامان ارايه 
خدمات داشته باشد تا براي دريافت خدمات بهداشتي 

و درماني مجبور به مراجعه به مركز شهر نباشند. 

افزايش ۴۱ درصدي
قيمت روغن موتور كليد خورد

مهر | در حالي كه س��ازمان حمايت با افزايش قيمت 
روغ��ن موت��ور بنزيني و ديزلي از س��وي ۴ ش��ركت 
توليدكننده داخلي موافقت كرده، يكي از اين شركت ها 
از افزاي��ش ۴۱ درصدي روغن موتور خبر داده اس��ت. 
رييس سازمان حمايت در نامه اي به سازمان هاي صمت 
استان ها خواستار نظارت بر قيمت ها و اجراي نرخ نامه 
اعالمي از سوي ۴ شركت توليدكننده روغن موتور شده 
است. در همين ارتباط، يكي از شركت هاي توليدكننده 
داخلي روغن موتور در اطالعيه اي در س��امانه كدال از 
افزايش ۴۱ درصدي محصوالت بنزيني و ديزلي روغن 
موتور خبر داده است. شركت مذكور در نامه اي به سازمان 
بورس، متوسط قيمت روغن موتور در ۳ ماهه ابتدايي 
امسال را ليتري ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم كرده است.

بر اساس اين گزارش، در صورت افزايش ۴۱ درصدي اين 
نرخ، از هفته گذشته روغن موتورهاي توليدي شركت 
مذكور به طور متوسط به ليتري ۳۳ هزار و ۴۱۷ تومان 
مي رسد. هر كاميون كشنده به طور متوسط در هر بار 
تعويض روغن، ۴۰ ليتر مصرف روغن دارد كه هر بار ۱ 
ميليون و ۳۳۶ هزار تومان هزينه صرفًا روغن مصرفي 
ايراني بدون دستمزد تعميركار خواهد شد. كاميون ها 
در ه��ر ۱۰ هزار كيلومتر كه معمواًل هر يك ماه يك بار 
اتفاق مي افتد، نياز به تعويض روغن دارند كه هزينه آن 
به ۱۶ ميليون تومان )صرفًا روغن مصرف شده( در يك 
سال مي رسد. همچنين خودروي سبك )۶ سيلندر( 
نيز در هر بار تعويض روغن، ۶ ليتر روغن موتور مصرف 
دارد كه هزينه آن به طور متوسط با نرخ هاي جديد روغن 
موتورهاي ايراني، ۲۰۰ هزار تومان مي شود. در صورتي 
كه روغن موتور خودروهاي ايراني به طور متوسط در 
هر ۵ هزار كيلومتر )تقريبًا هر سه ماه يك بار( تغيير 
كند، در يك س��ال صاحب خودرو ۸۰۰ هزار تومان 
صرفاً بايد هزينه خريد روغن موتور كند.گفتني است 
پيش از اين س��تاد تنظيم بازار در جلسه ۵ تير ماه با 

افزايش قيمت روغن موتور موافقت كرده بود.

تامين ارز ۱۵ ميليون يورو
براي واردات الستيك سنگين

فارس | معاون دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: در س��ه ماه ابتداي 
امسال ۱۵ ميليون يورو ارز براي واردات الستيك 
سنگين تامين شده است. حميد محله اي گفت: بر 
اساس مصوبه هيات وزيران و نيز تبصره ۴ ماده۱۸ 
قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز، رصد كاالهاي 
حساس و ضروري الزامي است و توزيع اين كاالها 
بايد بر اس��اس ضوابط صورت گي��رد. وي افزود: 
اكثر فروش��ندگان اصرار دارند كه تمامي كاالها 
به صورت سيس��تمي و ش��فاف به فروش برسد و 
همين امر نش��ان از موفقيت اين ط��رح دارد. در 
طرح توزيع سيس��تمي تاير، كاال از توليد تا توزيع 
مورد رصد قرار مي گيرد و اين ش��فافيت مي تواند 
داللي را كاهش دهد؛ البته ممكن است، برخي به 
دليل از دس��ت دادن مشتري از اين طرح ناراضي 
باش��ند، اما در حال حاضر اين مشكل هم برطرف 
شده است. محله اي افزود: رصد اطالعات سامانه 
اعم از عمده فروش��ي و خرده فروشي حاكي از آن 
اس��ت كه تاير با س��رعت بااليي در شبكه عرضه 
مي شود و اين سامانه كارايي الزم را داشته است. 
وي با بيان اينكه قيمت گذاري تاير در مقطعي به 
درخواست فروشندگان و توسط خودشان صورت 
مي گرفت، افزود: در اين زمان قيمت افزايش پيدا 
كرد و بازار نيز واكنش منفي نش��ان داد؛ در حال 
حاضر فروشندگان با ارايه اسناد خريد به سازمان 
حمايت، محدوده قيمت گذاري خود را مي دانند، 
اما مكلفند ك��ه قيمت فروش خود را در س��امانه 
۱۲۴ اعالم كنند. وي در مورد مشكالت به وجود 
آمده در تاير ان��دازه ۲۴-۱۲ گفت: به دليل دپوي 
صورت گرفته در اين سايز، قرار شد تا اين تاير در 
سامانه كاال نيز به فروش برس��د. محله اي با بيان 
اينكه طرح توزيع سيس��تمي تاير موجب معرفي 
خرده فروش��ان به مش��تريان ش��ده است، گفت: 
در حال حاضر يك ش��بكه توزي��ع مكانيزه براي 
توليدكننده و عمده فروش ايجاد ش��ده است كه 
مي تواند منجر به افزايش كارايي، بهبود عملكرد 
و كاهش قيمت در بازار تاير ش��ود. در واقع با اين 
اقدام مس��احت عرض��ه محدود و زم��ان و عمق 
عرضه افزايش پيدا كرده اس��ت. وي با اش��اره به 
 اهميت بازار تاير براي كش��ور اظهار داش��ت: در

 ۳ ماه ابتدايي س��ال ج��اري در ح��وزه تايرهاي 
سنگين ۳۵ ميليون يورو ثبت سفارش، حدود ۳۶ 
ميليون يورو تخصيص ارز و نزديك به ۱۵ ميليون 
يورو نيز تأمين ارز صورت گرفته اس��ت. محله اي 
افزود: در حال حاضر بازار به گونه اي اس��ت كه به 
دليل افزاي��ش ۲۰ درصدي توليدات و نيز افزايش 
نظارت بر بازار، عطش واردات در آن كاهش يافته 
است. بر اساس آمار، ۷ توليدكننده تايرهاي سنگين 
ح��دود ۵۳۲ هزار حلقه تولي��د كرده اند كه از اين 
مقدار ۴۶۷ هزار حلقه آن به فروش رس��يده است. 
وي درب��اره آمار توليد و فروش تايرهاي س��واري 
اظهار داشت: در ۳ ماه ابتدايي امسال، ۵ ميليون و 
۲۱۲ هزار حلقه تاير توس��ط ۸ شركت توليد شده 
ك��ه تاكنون ح��دود ۴ ميليون حلق��ه آن در بازار 
عرضه شده است؛ بنابراين در حال حاضر هيچگونه 

كمبودي در بازار تاير سواري احساس نمي شود.

توانمندي فوالد مباركه
براي صادرات اسلب گاز ترش

به گزارش خبرنگار فوالد، حميدرضا عظيميان در 
خصوص اجرايي ش��دن پروژه استراتژيك گوره به 
جاس��ك با تاكيد بر ضرورت اعتماد به توان داخلي 
گفت: طرف هاي خارجي به دليل تحريم ها، تحويل 
ورق هاي مورد نياز شركت نفت براي اجراي پروژه 
انتقال نفت از گوره به جاس��ك خ��ودداري كردند 
اما ش��ركت فوالد مباركه اسلب مخصوص انتقال 
گاز ت��رش را از س��ال ۹۸ تولي��د و هم اكنون نيز با 
افتخار مي تواند صادركننده اين محصول باش��د تا 
بار ديگر بي اثر بودن تحريم ها كه نتيجه خودكفايي 
و استقالل كشور است را نش��ان دهد. حميد رضا 
عظيميان مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه افزود: 
وقتي براي اولين بار همكارانمان از شركت نفت براي 
تأمين اسلب مخصوص انتقال گاز ترش به ما مراجعه 
كردند، ايده و طرح مساله اوليه و به بيان ديگر مساله 
موجود را مطرح كردند. وي خاطرنشان كرد: پس از 
آن جلساتي در سطوح مختلف تشكيل شده و بعد 
از ايجاد يك اراده جمعي و قطعي براي توليد تختال 
مورد نياز اين پروژه در فوالد مباركه براي اولين بار 
و در ي��ك همكاري گروهي و دس��ت جمعي ميان 
كارشناسان فوالد مباركه و وزارت نفت، اسلب گاز 
ترش در سال ۹۸ در شركت فوالد مباركه توليد شد. 
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در آيين بهره برداري از 
خط لوله و پايانه نفتي انتقال نفت گوره-جاس��ك 
اظهار كرد: عمليات صادرات نفت خام از س��واحل 
مكران در درياي عمان آغاز مي شود. ايجاد اين پايانه 
صادراتي نفت خام در منطقه مكران در س��ال هاي 
اوليه دهه ۶۰ و اوج جنگ تحميلي مطرح ش��د. بر 
همين اساس خط لوله اي به نام محرم راه اندازي شد 
كه با پايان جنگ رها گرديد و بخشي از اين خط به 
قطر ۵۶ اينچ و طول ۲۲۰ كيلومتر در استان بوشهر 
به انتقال آب به مناطق ساحلي اختصاص يافت. وي 
ادامه داد: در جريان سفر سال ۹۹ رييس جمهور به 
استان هرمزگان با ايش��ان اجراي اين طرح جنبه 
جدي گرفت و پس از بررس��ي هاي كارشناس��ي 
 ش��ده موض��وع و توجيه��ات اقتص��ادي، فني و 
زيست محيطي، اين طرح با اعتباري نزديك به ۲ 
ميليارد دالر در شوراي اقتصاد تصويب و ابالغ شد. 

آياقيمتداموگوشتدربازارمنطقياست؟

زنگ هشدار گراني گوشت

رييساتحاديهواردكنندگانداروتشريحكرد

آخرين جزييات واردات واكسن كرونا توسط بخش خصوصي

متنموافقتنامهتجارتترجيحيباهندنهاييشد

رييس اتحاديه واردكنندگان دارو گفت: براي واردات سه 
ميليون دوز واكس��ن آس��ترازنكا از هند و همچنين براي 
واردات واكسن از چين از مسير كشور ثالث اقدام كرده ايم. 
به گزارش اتاق تهران، ناصر رياحي درباره آخرين وضعيت 
واردات واكس��ن كرونا از هند و چين گفت: براي واردات ۳ 
ميليون دوز واكسن آسترازنكا از هند اقدام كرديم. گشايش 
اعتبار انجام شده و همه مراحل طي شده اما به دليل موج 
شديد بيماري در اين كش��ور، واردات واكسن از هند دچار 
مشكل شده است. وي تصريح كرد: دولت اين كشور صادرات 

واكسن را ممنوع اعالم كرده و هر محموله اي بايد با مجوز 
دولت از اين كشور خارج شود. واكسن هاي سفارشي ايران 
متعلق به هند نيست و از شركت ديگري خريداري شده با 
اين حال بايد فرآيندهاي اداري آن طي ش��ود. دو هفته اي 
است كه مجوزهاي الزم در هند صادر نشده است. همچنين 
براي واردات واكسن از چين از مسير كشور ثالث اقدام كرديم. 
رياحي با اشاره به روند طوالني شدن واردات واكسن كرونا 
گفت: همه كشورها مي خواهند واكسن بخرند و واريانت هاي 
تازه كرونا سبب شد بسياري از كشورهاي توليدكننده قيد 

صادرات را بزنند و شركت ها را مجبور كنند واكسن ها را براي 
خودش��ان نگه دارند. به گفته وي، در ۲ ماه نخست امسال 
به دليل شرايط جهاني، فرصت خوبي براي خريد واكسن 
توسط بخش خصوصي فراهم شد اما به دليل بوروكراسي 
داخلي اين فرصت از دست رفت. در آن زمان مساله پايداري 
واكسن و انقضاي آن در كنار فرآيند كند واكسيناسيون در 
كشورهايي كه واكسن سفارش داده بودند، دست به دست 
هم داد تا فرصتي براي ديگر كشورها فراهم شود. اما از اين 
فرصت استفاده نكرديم و با توجه به اينكه بحث توليد واكسن 

داخلي را هم داريم، مقررات در كشور ما پايدار نيست كه اين 
موضوع، ريس��ك كار را افزايش داده است. رييس اتحاديه 
واردكنندگان دارو ادامه داد: در يك دوره، به هر شركتي مجوز 
واردات واكسن داده شد. شركت هايي كه در حوزه واردات 
دارو فعاليت نمي كردند هم مجوز گرفتند و قيمت هايي اعالم 
كردند كه حاشيه ساز شد. وي يادآور شد: به تازگي اعالم شد 
شركت هايي كه از مجوز آنها ۶۰ روز گذشته ديگر نمي توانند 
دارو وارد كنند و بايد دوباره براي مجوز اقدام كنند كه به طور 

حتم، شركت هاي نامرتبط، مجوز دريافت نمي كنند.

مديركل دفتر آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت اظهار 
داش��ت: هندي ها در ايران به دنبال اجراي طرح فوالدي 
بودند كه اين طرح ۷۰۰ ميليون دالر سرمايه گذاري داشت؛ 
ولي از آنجا كه امريكايي ها س��رمايه گذاري گس��ترده اي 
در هند انجام داده اند و روابط تجاري گس��ترده اي دارند، 
فش��ارهاي زيادي وارد كردند كه اين س��رمايه گذاري ها 
را متوقف كنند. س��يدرضا س��يد آق��ازاده در گفت وگو با 
»ايلن��ا« در مورد روند تجاري ايران و هند اظهار كرد: هند 
يكي از كشورهايي است كه در استراتژي توسعه روابط با 
همسايگان و كشورهاي هدف قرار گرفته، جزو ۱۵ هدف 
صادراتي ما بوده و سهم قابل توجهي در تجارت خارجي ما 
دارد. وي افزود: در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ پنجمين 
بازار صادراتي ما هند بود و حدود ۳.۲ درصد از صادرات ما به 
اين كشور انجام شده است. در مورد واردات نيز هند ششمين 
كشور تامين كننده بازار ايران بوده كه ۲.۵ درصد از بازار ايران 
سهم داشته است. سيدآقازاده خاطرنشان كرد: در سال ۹۹ 
و بعد از ش��يوع كرونا كه منجر به بسته شدن راه ها و نيمه 

تعطيل شدن ادارات شد، اين وضعيت تاثير خود را بر تجارت 
ايران و هند گذاشت و مراودات تجاري ما را كاهش داد ولي 
در سه ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه سال ۹۹ كه راه ها 
بسته بود مراودات به شدت افزايش پيدا كرده است. در اين 
مدت زماني نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات ما 
به هند ۲۴۰ درصد از نظر ارزشي افزايش پيدا كرده است. 
وي با اشاره به آمار صادرات ايران به هند گفت: صادرات ما 
به هند در سال ۹۵ به مقدار ۲.۸ ميليارد دالر بود، اين رقم 
در سال هاي ۹۰ تا ۹۴ به طور متوسط ساالنه ۲.۶ ميليارد 
دالر بوده است. ميزان صادرات در سال ۹۶ به ۲.۷ ميليارد 
دالر رسيد در سال ۹۷ با افزايش نسبي تحريم ها و مشكالت 
بانكي ميزان صادرات ايران به هند به ۲ ميليارد دالر كاهش 
پيدا كرد. اين رقم در سال ۹۸ به حدود ۱.۶ ميليارد دالر و 
در س��ال ۹۹ به ميزان ۱.۳ ميليارد دالر كاهش پيدا كرد، 
واردات نيز روند كاهشي دارد. به طور كلي مشكالت بانكي 
و تحريم ها باعث كاهش ظرفيت دو طرف شد. اما به نظر 
مي رسد با بهتر شدن شرايط، پتانسيل بسيار خوبي وجود 

دارد كه در اولين گام مي توانيم تجارت دو جانبه را به دست 
كم ۶ ميليارد دالر برسانيم.  سيد آقازاده در پاسخ به سوالي 
پيرامون تاثير تحريم ها بر تجارت ايران و هند توضيح داد: 
تحريم ها باعث شده كه سرمايه گذاري بيشتر كشورهايي 
كه با آنها مراوده تجاري داريم كاهش پيدا كند. هندي ها 
در ايران به دنبال اجراي طرح فوالدي بودند كه اين طرح 
۷۰۰ ميليون دالر س��رمايه گذاري داشت؛ ولي از آنجا كه 
امريكايي ها سرمايه گذاري گسترده اي در هند انجام داده اند 
و روابط تجاري گس��ترده اي دارند، فشارهاي زيادي وارد 
كردند كه اين سرمايه گذاري ها را متوقف كنند. به همين 
داليل روابط تا حدي محدود و متوقف شده اما از آنجا كه 
دولت هند تمايل به همكاري با ايران داشته و ايران را يك 
شريك استراتژيك براي خود مي بيند، هرگز اين تهديدها و 
فشارها باعث نشده كه روابط ما قطع شود. در بدترين شرايط 
هم ميزان مبادالت دو كشور به ۴ ميليارد دالر مي رسيد. وي 
خاطرنشان ساخت: در مورد توافقنامه تجارت ترجيحي، ۵ 
دور مذاكره روي متن آن انجام شده و االن متن توافقنامه 

بين دو طرف نهايي شده است. در اين مرحله ليست هاي 
كااليي بايد پيشنهاد شود كه ما كاالهايي را به طرف هندي 
پيش��نهاد داده ايم كه طبق آن ب��راي كاالهاي مختلف 
صادراتي حدود ۱.۵ ميليارد دالر تخصيص تعرفه بگيريم. 
اگر اين بخش هم م��ورد توافق قرار بگيرد مي توانيم براي 
تصويب و اقدام پيش برويم. فكر مي كنيم اين موافقت نامه 
تاثير قابل توجهي در ساماندهي و منظم كردن تجارت دو 
طرف داشته باش��د و همچنين راه هاي مختلفي به روي 
كاالهاي ايراني باز كند. اميدواريم بتوانيم از اين ظرفيت 
اس��تفاده كنيم. وي اضافه كرد: تجربه من در سازمان 
توسعه تجارت و همچنين سرمايه گذاري مشترك نشان 
مي دهد كه هندي ها بعد از تشديد تحريم ها از پروژه هاي 
بزرگ كنار كش��يدند و منتظر بهبود شرايط هستند. 
اما به نظر مي رس��د كه بخواهند اين طرح ها را تكميل 
كنند. براي مثال در مورد صنايع انرژي بر هندوس��تان 
وارد كننده كامل است، اين صنايع و همينطور طرح هاي 

پتروشيمي مي تواند براي هندي ها بسيار جذاب باشد.
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خبرروز

افزايش دوباره آمار فوتي هاي كرونا 
بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۸ هزار و ۶۳۲ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي شده و ۲۵۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند. بر اين اساس مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۶۶۴ هزار و ۲۸۶ نفر مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۸ هزار و ۵۳۲ نفر رسيد. 
همچنين چهار هزار و ۷۸۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۲۵ ميليون و ۴۶۹ هزار و ۴۰۰ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.در حال حاضر ۲۳۲ شهر 

كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعيت نارنجي، ۹۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

اين روزه��ا آمار مبتاليان و درگذش��تگان كرونا در 
تهران ركورد شكسته و برخي بيمارستان ها به دليل 
تكميل شدن ظرفيت از بيمارستان هاي صحرايي 
براي بستري كردن بيماران استفاده مي كنند. اين 
در حالي اس��ت كه سرعت واكسيناسيون در كشور 
همچنان كند اس��ت و هنوز نيمي از افراد باالي ۶۰ 
سال هم موفق به دريافت واكس��ن نشده اند. آنچه 
اين روزها از سوي مسووالن مطرح مي شود، نشان از 
بحران كرونا در كشور و به خصوص كالن شهر تهران 
دارد. اتفاقي كه اگر مديريت درستي در اين باره انجام 
مي شد، شايد كار به اينجا نمي كشيد، در حالي كه 
هنوز موج پنجم كرونا را پشت سر نگذاشته ايم، برخي 
از كارشناس��ان حوزه درمان از بروز موج ششم خبر 
مي دهند. افزاي��ش تعداد مبتاليان به كرونا دلتا و از 
سوي ديگر ورود كرونا »المبدا« به كشور نيز شرايط 

را وخيم تر كرده است. 

     ابتالي 30 درصد افراد واكسينه شده 
به كرونا

فرمانده قرارگاه ستاد كروناي استان تهران گفت: امكان 
دارد ۳۰ درصد افرادي كه واكس��ينه شدند، به بيماري 
مبتال ش��وند، بنابراين به افرادي ك��ه در اماكن پرخطر 
تردد دارند، توصيه مي شود از دو ماسك استفاده كنند.

عليرضا زالي در مورد برخي انتقادها از روند واكسيناسيون 
كرونا، بيان كرد: در روزهاي اخير واكسيناسيون سرعت 
بيشتري پيدا كرده است.البته موضوعي كه امكان دارد به 
افزايش سرعت واكسيناسيون كمك كند، باال بردن تعداد 
مراكز است، همين االن هم در تهران ۸۱ مركز تجميع 
واكسيناسيون داريم و در تالش هستيم با كمك معاون 
بهداشتي و ساير دستگاه هاي مختلف در استان تهران اين 
مراكز را افزايش دهيم. او ادامه داد: همچنين خوشبختانه 

فعاليت سامانه پيامكي كمي بهتر و مستمرتر شده است، 
مردم بيش از روزهاي گذشته به اين سامانه اعتماد كردند 
و استقبال مردم تهران به اين سامانه طي چند روز اخير 
خيلي جدي تر ارزيابي مي شود كه به نظر همين موضوع 

در فرآيند نوبت دهي به ما كمك خواهد كرد.

     14 روز از برنامه واكسيناسيون
عقب هستيم

زالي افزود: ما ۱۰ الي ۱۴ روز در فرآيند واكسيناس��يون 
تهران عقب بوديم و در اين رابطه انقطاعي ايجاد شد كه 
در بحبوحه  انجام واكسيناسيون براي گروه سني باالي ۷۵ 
سال با قطع واكسيناسيون روبرو شديم، همكاران ما در 
دانشگاه تالش مي كنند تا اين خأل زماني كه به وجود آمده 
را ب��ا افزايش برنامه ها جبران كنند و از طرفي با توجه به 
اينكه همكاران ما نگران تامين واكسن بودند، خوشبختانه 
وزارت بهداشت تضامين مورد نياز را به دانشگاه تهران داده 
است تا واكسن مكفي براي افراد باالي ۶۰ سال را تامين 
كنيم. او در م��ورد برخي اظهارنظرها در فضاي مجازي 
مبني بر اينكه وضعيت تهران وخيم تر از آن چيزي است 
كه در رس��انه ها مطرح مي ش��ود، گفت: شرايط تهران 
آنقدر وخيم است كه همين آمارها هم خود نشان دهنده 
وخامت اوضاع است و حتي نياز به جنبه افراط و تفريط 
در اطالع رس��اني ندارد، ما االن در تهران بيش از ۸۰۰۰ 
بيمار بستري داريم كه اين خودش مي تواند مهم ترين 
و تلخ ترين خبر باشد و بيش از ۲۰ هزار مراجعه سرپايي 
داريم كه اين نشان دهنده وخامت جدي و مستمر است.

    تهران به شدت قرمز است
زالي افزود: تهران شهري است كه در حال حاضر به شدت 
قرمز است و متاسفانه شاخص ها رو به افزايش است. وقتي 
مراجعان سرپايي ما از مرزي مشخص باالتر مي روند، اين 

نگراني را داريم كه تا يك الي دو هفته آينده در حوزه هاي 
بس��تري تهران تنزل و تقليل را شاهد نخواهيم بود كه 
اين اعداد خود نگران كننده است. او در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه گفته مي ش��ود، در براب��ر ويروس دلتا، 
ماسك هم تاثيري نخواهد داشت، بيان كرد: در مورد 
اينكه ماسك مانع از ابتال به ويروس دلتا مي شود، هنوز 
هيچ مطالعه جهاني وجود ندارد و آخرين مطالعه ثبت 
شده اين اس��ت كه كماكان فاصله اجتماعي استفاده 
از ماسك و شست وش��وي دست ها كماكان روي تمام 
ويروس هاي جهش يافته موثر است، اما چون ويروس 
دلتا خيلي سرايت پذير و قدرت بااليي از مسري بودن 
را دارد، در صورت��ي كه افراد فاصله مورد لزوم را رعايت 
نكنند، نس��بت به بقيه جهش هاي ويروس س��ريع تر 
انتقال بيماري رخ مي دهد. زالي ادامه داد: توجه كنيد 
كه ماسك هم به تنهايي كفايت نمي كند، به خصوص 
ماس��ك هاي معمولي كه ما استفاده مي كنيم، فقط تا 
حدود ۷۰ درصد احتمال انتقال ويروس را كم مي كند 
و اين هم در صورتي است كه كيفيت ماسك و اليه هاي 
فيلترينگ آن خوب باش��د. او افزود: حتي امكان دارد 
۳۰ درصد افرادي كه واكسينه شدند هم مبتال شوند، 
بنابراي��ن به افرادي كه در اماكن پرخط��ر تردد دارند، 
توصيه مي ش��ود از دو ماسك اس��تفاده كنند. زالي در 
مورد كمبود داروهاي كرونا، گفت: اخيرا وزارت بهداشت 
بخشي از داروي كرونا به نام رمدسيور را از طريق واردات 
اورژانس��ي تامين كرده و كمبود مرتفع شده است، اما 
مشكل ما بيش از كمبود دارو، به مساله پرداخت  هزينه 
آن توسط بيمارستان ها مربوط است. او تصريح كرد: يك 
دوره مص��رف اين دارو براي يك بيمار ۴ الي ۵ ميليون 
تومان هزينه دارد و بيمارستان ها بايد اين هزينه را به 
صورت نقد پرداخت كنند و در زمينه مكانيسم پرداخت، 

مشكالتي وجود دارد كه باعث اختالل شده است.

شرايطتهرانوخيماست
خبر

منع تردد شبانه ادامه دارد
در حالي كه برخي از شهروندان بر اين گمان بودند 
كه با لغو طرح ترافيك در چند روز تعطيلي تهران، 
طرح تردد شبانه هم لغو ش��ده است، جانشين 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ 
اعالم كرد كه طرح منع تردد ش��بانه در پايتخت 

تعطيل نشده و با قوت در حال اجراست.
سرهنگ سيد ابوالفضل موسوي پور درباره اجراي 
طرح منع تردد شبانه در پايتخت گفت: همانطور 
كه پيش از اين اعالم شده، برابر تصميم ستادملي 
مقابله با كرونا، تردد از ساعت ۲۲ تا سه بامداد در 
معابر تمام شهرهاي كشور با هر وضعيت كرونايي 
اع��م از قرمز، نارنجي، زرد و آب��ي ممنوع بوده و 
خودروهاي غيرمج��از ۲۰۰ هزار تومان جريمه 
مي ش��وند. او با بي��ان اينكه در ش��ب هاي اخير 
برخي از رانندگاني كه جريمه شدند، تصورشان 
بر اين ب��وده كه اجراي اين طرح متوقف ش��ده 
است، گفت: نه تنها طرح منع تردد شبانه متوقف 
نشده اس��ت، بلكه اجراي آن تشديد هم شده و 
برخورد با تردد هاي شبانه در سطح شهر تهران 
با قوت در حال اجراست. جانشين رييس پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان اينكه 
اجراي اين طرح تا هر زماني كه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا اعالم كند، ادامه خواهد داشت، گفت: در 
تعطيلي شش روزه پايتخت تنها طرح ترافيك 
لغو شده و ربطي به طرح منع تردد شبانه ندارد. 
از اين رو دوربين هاي ثبت تخلفات رانندگي، تردد 

غيرمجاز خودروها را ثبت مي كنند. 
در اين ش��رايط برخي از شهروندان براي اينكه 
بتوانند در ساعت هاي منع تردد در شهر رفت و 
آمد داشته باشند اقدام به مخدوش كردن پالك 
اتومبيل خود مي كنند، بسياري از افراد يا شماره 
پالك را دس��تكاري مي كنند، كه اين اقدام به 
ضرر شهروندان ديگر است كه شماره پالكشان 
هماني است كه فرد خاطي با دستكاري پالك 
ماشين خود باعث جريمه شدن آنها مي شود. از 
س��وي ديگر برخي هم اقدام به پوشاندن پالك 
ماشين خود مي كنند كه اين مساله هم به نوعي 
تضييع حقوق ديگر شهروندان به شمار مي رود و 
مي تواند باعث هرج و مرج در اجراي قانون شود. 
هر چند كه زمان��ي مردم براي راه پيدا كردن به 
منطقه طرح ترافيك و جريمه نش��دن از موتور 
س��وارها براي پوش��اندن پالك خود استفاده 
مي كردند.  سرهنگ سيد ابوالفضل موسوي پور 
درباره مخدوش كردن پالك خودروهاي سواري 
نيز گفت: رانندگان بايد توجه داشته باشند كه 
به جد از انج��ام چنين اقدامي پرهيز كنند. چرا 
كه اين كار عالوه بر اينكه تخلف است، جرم نيز 
محس��وب ش��ده و مجازات حبس را نيز درپي 
خواهد داشت. پليس راهنمايي و رانندگي نيز 
به طور محسوس و نامحسوس بر پالك خودروها 

و تخلف مخدوش كردن پالك نظارت دارد.

گليماندگار| 
خشكسالي تنها مرگ طبيعت نيست، مرگ 
اقتصاد و معيشت است. اينكه در جاي جاي 
ايران تاالب ها خشك مي شوند، دشت ها كوير مي شوند، 
حوضه هاي آبي يك به يك نابود مي شوند و فرونشست 
زمين رخ مي دهد، اينها تاثيرات طبيعي خشكسالي است، 
اما اقتصاد اين كشور هم به آب گره خورده، اين تنها نفت 
نيست كه چرخ اقتصاد را مي چرخاند. كشاورزي و دامداري 
هم بخش بزرگي از اقتصاد اين كشور است. اصال آب كه 
نباشد چرخ توليد هم نمي چرخد، آب كه نباشد حيات 
هم نيست. اين خشكسالي يك شبه به وجود نيامده، 
سال هاي سال است كه فعاالن محيط زيست در اين 
باره هشدار مي دهند، كشاورزي سنتي يكي از عوامل 
اين خشكسالي است، سال هاست كه دنيا كشاورزي 
مدرنيزه را تجربه مي كند و ما هنوز هم در همان روش 
سنتي و قديمي خود در جا زده ايم. حاال كه مساله حاد 
شده همه مي خواهند كاري بكنند، غافل از اينكه هيچ 

راه چاره ضربتي براي حل اين بحران وجود ندارد. 

     چه كرديم كه كارون خشك شد
زماني كارون آنقدر آب داشت كه كشتيراني در آن انجام 
مي شد، آنقدر آب داشت كه همين رييس محيط زيست 
دو س��ال پيش با اطمينان وعده داده بود كه خوزستان 
تنها اس��تاني اس��ت كه تا ۵۰ س��ال ديگر هم خشك 
نمي شود. چه شد؟ عيسي كالنتري چرا حاال از وعده اي 
كه دادي حرف نمي زني، چرا حاال پاس��خ مردم تشنه 
خوزستان را نمي دهي؟ اگر امروز چرخ اقتصاد به خوبي 
نمي چرخد يكي از داليلش همين خشكسالي است. آن 
رييس جمهوري كه خود را در هاله اي از نور تصور مي كرد، 
بدون توجه به فريادهاي فعاالن محيط زيست سد گتوند را 
راه اندازي كرد و ضربه اي جبران ناپذير به منابع آبي جنوب 
وارد كرد. چرا بايد كارون خشك شود. جز بي تدبيري و 
بي توجهي و عدم مسووليت چه دليل ديگري مي توان 

براي خشك شدن آن رود پر آب پيدا كرد. 

     خشكسالي چرخ اقتصاد را هم شكست
اين روزها تامين هزينه هاي زندگي براي هر كسي ممكن 

نيست، خيلي از مردم زير خط فقر دست و پا مي زنند و اين 
تازه اول ماجراست. به گفته مسعود خوانساري، نايب رييس 
اتاق ايران، تورمي بي س��ابقه در راه است. يعني قرار است 
اقتصاد ما بيش از اينها آسيب ببيند. خشكسالي فقط يك 
طرف س��كه اين نابساماني هاست. هيچ مي دانيد همين 
پايتخت هم دومين استان خشك كشور است و هر لحظه 

ممكن است به روزگار خوزستان دچار شود؟ 

     احتمال تداوم خشكسالي تا زمستان
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با اشاره به اينكه دماي كشور امسال ۱ درجه 
سانتيگراد بيش از حد نرمال است، گفت: خشكسالي طي 
تابستان امسال تداوم  پيدا خواهد كرد و احتمال مي رود 
كه تا زمستان س��ال جاري نيز ادامه داش��ته باشد. احد 
وظيفه ضمن بيان اينكه معموال در فصل تابستان عمده 
بارش هاي كشور در دو نقطه ش��مال و جنوب تا جنوب 
شرق بيشتر اتفاق مي افتد و در ساير نقاط يا بارش صورت 
نمي گيرد يا بسيار ناچيز و  پراكنده است، اظهار كرد: تير ماه 
امسال در دو نقطه كشور يعني در جنوب و جنوب شرق در 
استان هاي فارس، جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب 
كرمان و هرمزگان و در نوار شمالي كشور بارش داشتيم. او 
در ادامه با اشاره به اينكه در مرداد ماه نيز بارش ها به همين 
ترتيب خواهد بود، گفت: بارش هايي كه امسال به خصوص 
در جنوب شرق داشتيم فراتر از حد نرمال بود اما بارش ها 
در شمال و شمال غرب كمتر از نرمال بود. با اين حال مقدار 
بارندگي تابستاني در ايران بسيار ناچيز و كمتر از ۱۰ درصد 
بارش ساالنه است بنابراين نبايد تصور كرد كه بارش هاي 
تابستاني مي تواند خشكسالي را در برخي مناطق از بين ببرد. 
ضمن اينكه بارندگي هايي كه در تابستان در بخش هاي 
جنوبي كشور رخ مي دهد عمدتا در مناطق كوهستاني و 
مجاور دريا صورت مي گيرد و عمده اين بارش ها به صورت 

روان آب جاري و از دسترس خارج مي شود.

     دماي كشور امسال 1 درجه سانتيگراد 
بيش از حد نرمال است

به گفته رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
س��ازمان هواشناس��ي، به طور كلي دماي كشور امسال 

حدود ۱ درجه بيش از نرمال است. تابستان امسال دماي 
مناطق غربي و ش��مال غربي ۱ تا ۲ درجه بيش از نرمال و 
دماي مناطق جنوب شرق تا شرق در حد نرمال و به طور 

كلي دماي كشور حدود ۱ درجه بيش از حد نرمال است.
او درب��اره خشكس��الي حاكم بر كش��ور توضي��ح داد و 
گفت: در تعريف خشكس��الي چند مبحث وج��ود دارد. 
خشكسالي هواشناسي، خشكسالي كشاورزي، خشكسالي 
هيدرولوژيكي و اثرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن، 
كه ما در كشور اكنون در دوران خشكسالي هواشناسي، 
كشاورزي و هيدرولوژيكي به سر مي بريم. با توجه به اينكه 
به لحاظ هواشناسي بارندگي ها در كشور كمتر از نرمال بوده 
از مدت ها  پيش يعني از زمستان سال گذشته وارد دوره 
خشكسالي هواشناسي شده ايم. در فصل بهار با عدم بارش 
و تداوم خشكسالي هواشناسي، خشكسالي كشاورزي رخ 
داد و  پس از آن با ذوب شدن اندك ذخاير برفي در ارتفاعات، 
دوره خشكس��الي هيدرولوژيكي نيز آغاز ش��د. به گفته 
وظيفه، خشكسالي هيدرولوژيكي زماني رخ مي دهد كه در 
 پي كاهش ريزش هاي جوي، دبي و آورد رودخانه ها، منابع 
آب هاي زيرزميني و مخازن  پشت سدها از حد نرمال كمتر 
مي شود و اثرات ناشي از كم بارش ها به تدريج در عدم تامين 
مناسب آب شرب، كشاورزي و صنعت مشخص مي شود، 
همان گونه كه امروزه در كشور شاهد آن هستيم.او در ادامه 
با اشاره به اينكه خشكسالي تا وقوع مجدد بارش ها در كشور 
ادامه دارد، خاطرنش��ان كرد: بارش ها در ايران معموال در 
فصل  پاييز آغاز مي شود اما به نظر مي رسد كه بارندگي هاي 
 پاييز امسال ديرتر شروع شود. تمام مدل هاي هواشناسي، 
اقليم شناسي و  پيش بيني هاي فصلي نشان مي دهد كه 
بارندگي ها طي آبان و آذر ماه سال جاري ضعيف تر از حد 
نرمال خواهد بود و  پاييز كم بارشي در كشور  پيش رو داريم.

     تداوم خشكسالي طي تابستان امسال
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با بيان اينكه در فصل تابستان به دليل باال بودن 
دما و برداشت محصوالت كشاورزي نياز آبي زياد است اما 
با آغاز فصل  پاييز دماي هوا و به تبع آن نياز آبي نيز كمتر 
مي شود، اظهار كرد: با اين حال به لحاظ هواشناسي به نظر 
مي رسد كه خشكسالي طي تابس��تان امسال در كشور 

تداوم  پيدا كند و حتي به نظر مي رسد تا ابتداي زمستان 
نيز ادامه داشته باشد، گرچه اينها تنها احتماالت است و 
نمي توان به صورت قطعي تداوم خشكسالي تا زمستان را 
 پيش بيني كرد.  وظيفه در  پايان تصريح كرد: احتمال اينكه 
بارندگي هاي امسال كمتر از حد نرمال باشد، باال است و 
حدود ۶۰ ت��ا ۷۰ درصد احتمال مي دهيم كه بارش هاي 
 پاييز كمتر از نرمال باشد. همچنين احتمال مي دهيم حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد بارش ها در حد نرمال باشد. اين احتماالت 
قطعا بسيار مهم و موثر خواهد بود چراكه مي توان براساس 
همين آمار و احتماالت براي اقدامات مختلف در ماه هاي 

 پيش رو برنامه ريزي و تصميم گيري كرد.

     تا 10 سال آينده دشت قزوين  به كوير 
تبديل خواهد شد

به گفته معاون بهره  برداري و توس��عه منابع آب شركت 
آب و فاضالب اس��تان قزوين با رون��د فعلي مصرف آب، 
طي ۱۰ سال آينده دش��ت آبرفتي قزوين بي آب شده و 
به كوير تبديل خواهد ش��د. عين اله رمضاني در اين باره 
بيان كرد: آب هاي موج��ود در حفره هاي زير زمين وزن 
زمين را كنترل مي كند و بهره برداري بيش از اندازه از اين 

منابع مي تواند باعث فرونشست شود كه خطر آن بسيار 
بيشتر از زلزله است و در صورت وقوع فرونشست، بارش 
هم قادر به جبران آن نيس��ت و حتي مي تواند منجر به 
بروز سيل ش��ده و خاك را هم از بين ببرد. او تصريح كرد: 
در چنين حالتي مهاجرت هاي كوچك و بزرگ به وجود 
مي آيد و شهرها و روستاها خالي از سكنه شده و زندگي 
و كسب و كار مردم از بين مي رود. براي جلوگيري از اين 
فاجعه بايد عموم مردم در يك مشاركت فعال و همگاني 
در مديريت مصرف آب حضور داشته و در تمامي مراحل 
زندگي و كار خود س��ازگاري با كم آبي را الگو قرار دهند. 
رمضان��ي اضافه كرد: در حالي كه در كش��ور هميش��ه 
 باراني هلند س��رانه مصرف آب ۱۱۰ ليتر در ش��بانه روز

 به ازاي هر فرد است اين عدد در شهرهاي استان قزوين 
۲۲۰ ليتر و در مناطق روس��تايي استان ۱۸۰ ليتر است. 
معاون بهره برداري و توسعه منابع آب شركت آب و فاضالب 
استان قزوين با اشاره به اينكه ميانگين بارش در دنيا حدود 
سه برابر بارش در كشور ما است خاطرنشان كرد: ميانگين 
مصرف نعمت الهي و حيات بخش آب در سبد خانوار ما 
هفت هزار تومان اس��ت در حال��ي كه قيمت يك بطري 
نوشابه به باالي ۱۰ هزار تومان رسيده و هر خانوار در ماه 

چندين بطري نوشابه مصرف مي كند كه مضر سالمتي نيز 
هست. او در پايان يادآور شد: بايد نگاهمان در سطح مردم و 
مسووالن را به آب به عنوان يك كاالي ارزان و در دسترس 
تغيير دهيم چرا كه اين نعمت در واقع بسيار ارزشمند و 

كمياب است و بايد آن را براي فرزندانمان حفظ كنيم.

     بحران آب و بحران اقتصاد 
براي رفع اين بحران ها رفتارهاي قهرآميز چاره كار نيست. 
اينكه فكر كنيم هر مشكلي در كشور ريشه در دشمني دارد، 
اشتباهي است كه ما را به بيراهه مي كشاند. مردم خوزستان 
همان كساني هس��تند كه در ۸ س��ال جنگ سپر بالي 
ايران بودند، آنها فقط تشنه نيستند، آنها گرسنه اند، چرخ 
اقتصاد در اين ديار ديگر نمي چرخد، نه دامداري مانده، نه 
كش��اورزي، مردم براي تامين معيشت خود با مشكالت 
عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند، پاسخ اين اعتراض ها 
را با خشم ندهيم. آنها آب مي خواهند تا كشاورزي كنند، 
تا دام��داري كنند، تا خرج زندگي ش��ان را تامين كنند، 
درخواستشان زياد نيست. آنها از نفت هيچ بهره اي نبرده اند و 
تمام اين سال ها هيچ اعتراضي نكردند، اما حاال حق زندگي 

شان در اين خشكسالي از آنها گرفته شده است.

گزارش

بحرانآب،بحراناقتصادرابهدنبالدارد

مردم براي تامين معيشت خود مشكل دارند

رويخطخبر

اروپامجوزتزريقواكسنمدرنابهنوجوانانراصادركرد
سازمان تنظيم كننده مقررات دارويي 
اتحادي��ه اروپا مجوز واكسيناس��يون 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ س��اله با محصول 
دارويي ش��ركت مدرنا را ص��ادر كرد. 
آژانس دارويي استفاده از واكسن مدرنا 
براي نوجوانان زير ۱۸ س��ال را تاييد 
كرد تا اين محصول دارويي، به عنوان 
دومين واكسن مجوزدار براي تزريق به 

نوجوانان در ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا شناخته 

ش��ود. اين مج��وز پس از مش��خص 
ش��دن نتايج تحقيقي درباره بررسي 
تاثير واكس��ن مدرن��ا روي نوجوانان 
كه با مشاركت ۳ هزار و ۷۳۲ نوجوان 
انجام ش��ده، صادر مي شود. به اعتقاد 
كارشناسان، ايمن س��ازي نوجوانان 
ب��راي كمك ب��ه مه��ار همه گيري 
وي��روس و جلوگيري از گس��ترش 

بيشتر بيماري كوويد۱۹ موثر و ضروري است.

چهارروزرگبارورعدوبرقدربرخياستانهايكشور
مديركل  پيش بيني و هش��دار سريع 
س��ازمان هواشناسي، از رگبار باران، 
رع��د و برق، وزش باد ش��ديد و خيز 
گرد وخ��اك در بخش هاي مركزي و 
شرق كشور خبرداد.  صادق ضياييان 
اظهار كرد: ۳ مرداد در اس��تان هاي 
گيالن، مازندران، ارتفاعات گلستان، 
اردبيل و ش��مال آذربايجان ش��رقي 

و برخي مناطق جنوب سيس��تان و بلوچستان، 
كرمان، هرم��زگان، ف��ارس و ارتفاعات زاگرس 
به ويژه در س��اعات بعدازظهر افزايش ابر و رگبار 
باران، گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقت 
 پيش بين��ي مي ش��ود. او در ادامه با بي��ان اينكه 
دوش��نبه و سه ش��نبه )۴ و ۵ م��رداد( در غالب 
مناطق كش��ور جو  پايدار و آسمان صاف خواهد 

بود، گفت: دوش��نبه )۴ مرداد( تنها 
در اردبيل و ش��رق آذربايجان شرقي 
و سه شنبه )۵ مرداد( در استان هاي 
اردبيل، گيالن، مازندران و ش��مال 
آذربايجان شرقي به ويژه در ساعات 
بعدازظهر و اوايل ش��ب افزايش ابر و 
بارش  پراكن��ده باران رخ خواهد داد. 
به گفته مديركل  پيش بيني و هشدار 
سريع سازمان هواشناسي، چهارشنبه )۶ مرداد( 
با گذر امواج تراز مياني جو از نوار شمالي كشور در 
شمال استان هاي آذربايجان غربي و آذربايجان 
شرقي و اس��تان هاي اردبيل، گيالن، مازندران، 
گلستان، خراسان شمالي و ارتفاعات البرز رگبار 
باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد ش��ديد موقت 

 پيش بيني مي شود.

حدود۵ميليونايرانيفاقدپوششبيمهدرماني
مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت از 
عدم پوشش بيمه درماني نزديك به 
۵ ميليون نفر در كشور خبر داد. دكتر 
محمدمهدي ناصحي با تاكيد بر لزوم 
خريد راهبردي خدم��ات در جهت 
س��اماندهي منابع بيمه اي، درعين 
حال درباره پوش��ش بيمه همگاني 
س��المت، گفت: بر اساس پيش بيني 

و برنامه ري��زي كه داريم فك��ر مي كنيم در چهار 
س��ال آينده پوش��ش بيمه همگان��ي نزديك به 
۱۰۰ درصد برسد. او افزود: اميدواريم در پوشش 
همگاني جمعيت، طي چهار س��ال آتي به سطح 
بسيار بااليي در دنيا برسيم. االن در بحث پوشش 
بيمه اي روستاييان، كاركنان دولت و ساير اقشار 
تقريبا پوشش ۱۰۰ درصدي داريم و تنها پوشش 
همگان��ي مي ماند كه يك صندوق مجزا اس��ت. 
البته در اين بخش هم ۱۰۰ درصد اعالم آمادگي 
كرديم كه اين كار را انجام دهيم، اما هنوز بخشي 
از جمعيت يعن��ي حدود ۴ ت��ا ۵ ميليون نفر در 
آمارهاي ما به عنوان بيمه شده نيستند و با ساير 

بيمه ها ه��م همپوش��اني ندارند كه 
مكررا اعالم كرديم مردم حداقل در 
دوران كرونا بيايند بدون هزينه بيمه 
شوند كه درمان شان مشمول خدمات 
بيمه س��المت باشد و اين شاخص ما 
هم تكميل ش��ود. ناصحي گفت: بر 
اس��اس پيش بيني و برنامه ريزي كه 
داري��م فكر مي كنيم در چهار س��ال 
آينده پوش��ش بيمه همگاني نزدي��ك به ۱۰۰ 
درصد برس��د. او درباره تقاضاي س��ازمان بيمه 
س��المت از دولت آتي، تصريح ك��رد: در مباحث 
بيمه اي ديد م��ا بايد خريد راهب��ردي خدمات 
باشد و نه خريد بدون هدف؛ تا اين اتفاق رخ ندهد 
مديريت منابع بيمه اي س��اماندهي نمي شود. از 
طرفي اصل مهم ديگر اين اس��ت كه نظام ارجاع 
و پزش��ك خانواده جدي گرفته شود و در كشور 
پياده ش��ود، تا اين مهم رخ ندهد مديريت منابع 
بيمه اي ساماندهي نمي شود. رسيدن به اين دو 
اصل كمك مي كند تا ب��ا ديد باز بتوانيم منابع را 

مطالبه كرده و براي مردم صرف و هزينه كنيم.
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